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Tekijänoikeustoimikunnan 20. kokous
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maanantaina 7.12.2009 klo 14.00 - 16.30

Paikka

opetusministeriö, kokoushuone Kalevala, Meritullinkatu 10

Läsnä

Puheenjohtaja Bruun, sihteeri Liljeström, sekä jäsenet Alaspää, Kaira, Kangas, Karhapää, Lahelma, Makkula, Nieminen, Pietiäinen, Sipilä, Sirnö, Tähtivuori, sekä asiantuntijat Huuskonen, Kosonen, Liedes (Waldén)

ASIALISTA
1.

Ajankohtaista
Ei todettu ajankohtaisia asioita.

2.

EU/KV-asiat
Jukka Liedes esitteli ajankohtaisia EU- ja KV-asioita. Keskusteltiin Euroopan komission asiakirjasta Creative Content in a European Digital Single Market; Challenges for the Future, josta komissio on pyytänyt intressitahoja toimittamaan kommenttinsa 5.1.2010 mennessä. Päätettiin, että
toimikunta ei aikapulan vuoksi tee erillistä lausuntoa asiakirjan johdosta, vaan että toimikunnan
jäsenet toimittavat mahdolliset kommenttinsa Jorma Waldénille.

3.

Tekijänoikeuslain 3 luvun uudistaminen
Tekijänoikeuslain tekninen uudistaminen: Keskusteltiin siitä, tulisiko toimikunnan ottaa kantaa tekijänoikeuslain tekniseen uudistamiseen nyt tekeillä olevan mietinnön puitteissa vai saatetaanko uudistaminen erikseen laajemman keskustelun kohteeksi opetusministeriön toimesta. Päätettiin, että toimikunta toteaa mietinnön luovutuskirjeessä että tekninen uudistaminen on ollut
toimikunnan nähtävänä.
2., 3., 5. ja 6. kappaletta koskevat luonnokset:
2. luku: Keskusteltiin valmisteilla olevan mietinnön 2. luvun uudesta luonnoksesta. Todettiin, että luonnoksen laatinut toimikunnan jäsenistä koostuva pienryhmä oli päässyt yksimielisyyteen
muista asioista kuin sopimuksen suppean tulkinnan periaatteesta. Päätettiin, että suppeaa tulkintaa koskeva keskustelu siirretään 5. lukuun.
3. luku: Keskusteltiin 3. luvun uudesta luonnoksesta. Lauri Kaira totesi, että Saksan osalta kohtuullista korvausta koskevaa osuutta tulisi edelleen päivittää. Keskusteltiin siitä, tulisiko 3. lukuun lisätä vielä uusia maita. Päätettiin, ettei niin tehdä, mutta perustellaan lyhyesti miksi tietyt
maat on esitelty.
6. luku: Puheenjohtaja esitteli luonnoksen 6. luvuksi, jossa esitetään eri vaihtoehtoja mahdollisista lainmuutoksista. Toimikunnassa keskusteltiin siitä, tulisiko muutosehdotuksia lainkaan sisällyttää mietintöön. Todettiin, ettei toimikunta ei ollut vielä valmis keskustelemaan 6. luvusta. Pää-

tettiin, että 6. lukua koskeva keskustelu siirretään seuraavaan kokoukseen. Keskustelu jäsennetään siten, että käydään läpi nykyistä lain 3. lukua ja todetaan pykäläkohtaisesti jäsenten näkemyksiä muutostarpeista.
5. luku: Todettiin, että 5. lukuun oli tullut runsaasti muutoksia jäsenten ehdotusten pohjalta.
Keskusteltiin lyhyesti Lissabonin sopimusta koskevasta kappaleesta. Jukka Liedes ehdotti siihen
uutta muotoilua. Päätettiin jatkaa keskustelua 5. luvusta myöhemmin.
Todettiin, että mietinnön laajuuden vuoksi sen valmistelu vaatii toimikunnalta lisäaikaa. Päätettiin, että puheenjohtaja tekee hakemuksen toimikunnan toimikauden jatkamiseksi.
Todettiin myös, että toimikunta oli varautunut pitämään kokouksen 21.12. Jäsenten aikatauluongelmista johtuen päätettiin, että 21.12. kokousta ei pidetä.
4.

Muuta
Esille ei tullut muita asioita.
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