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Tekijänoikeustoimikunnan 21. kokous
Aika

maanantaina 14.12.2009 klo 14.00 - 16.20

Paikka

opetusministeriö, kokoushuone Väinämöinen, Meritullinkatu 10

Läsnä

Puheenjohtaja Bruun, sihteeri Liljeström, jäsenet Alaspää, Kaira, Kangas, Karhapää,
Makkula, Tarkela, Pietiäinen, Sipilä, Tähtivuori, Vänttinen, sekä asiantuntija Still

ASIALISTA
1.

Ajankohtaista
Todettiin, että puheenjohtaja on hakenut toimikunnan toimikauden pidennystä helmikuun 2010
loppuun saakka, ja että hakemuksen hyväksymiselle ei liene esteitä.

2.

EU/KV-asiat
Toimikunnassa ei esitelty EU- tai KV-asioita.

3.

Tekijänoikeuslain 3 luvun uudistaminen
2. luku: Päätettiin hyväksyä 2. luku edellyttäen, että suppeaa tulkintaa koskeva osio siirretään 5.
lukuun.
5. luku: Todettiin, että toimikunnan jäseniltä oli tullut runsaasti kommentteja 5. lukuun. Keskusteltiin siitä, miten 5. lukua työstetään jatkossa. Katri Sipilä ehdotti pienryhmätyöskentelyä. Todettiin, että 5. luvussa tulisi kirjata osapuolten eri näkemykset, ja mahdollisuuksien mukaan
identifioida yhteiset intressit. Lauri Kaira ja Marja Karhapää esittelivät näkemyksensä oikeudenomistajien ja käyttäjien kannalta keskeisistä kysymyksistä. Todettiin, että uusista käyttötavoista
ja massakäytöstä sopiminen, muuttamis- ja edelleenluovutusoikeus, sekä yhteisteokset ovat keskeisiä asioita sekä oikeudenomistajille että käyttäjille. Päätettiin, että sihteeri laatii uuden version
5. luvusta seuraavaan kokoukseen. Seuraavassa kokouksessa päätetään mahdollisesta pienryhmätyöskentelystä.
6 luku: Toimikunta kävi lyhyesti läpi 6. luvun muutosehdotukset tarkoituksenaan identifioida ne
kohdat, joista on erityinen tarve keskustella. Todettiin, että 27 §, 29a § ja 40 c §:t eivät kaipaa
muutoksia. 28 §, 29 §, ja 30-39 §:istä keskustellaan jatkossa. Katri Sipilä selvittää 30 §:n säilyttämisen tarpeen säveltäjiltä. Lauri Kaira ehdotti, että kustannusalan jäsenistä koottaisiin pienryhmä, joka antaisi yhteisen esityksen kustannussopimussäännösten muuttamistarpeista. Päätettiin selvittää mahdollisuutta perustaa erityinen alatyöryhmä, johon osallistuisi myös alan taustajärjestöjen edustajia.
Keskusteltiin myös kustantajan lähioikeudesta. Todettiin, että asiaa voidaan käsitellä mietinnössä, mutta koska kustantajan lähioikeus sijoittuisi lain 5. lukuun, sitä koskevaa ehdotusta ei ole
syytä lisätä mietinnön 6. lukuun.

4.

Muuta
Keskusteltiin toimikunnan työn jatkosta ja aikataulutuksesta. Todettiin, että Kai Puolamäen asiassa ei ole vielä vastausluonnosta jota voitaisiin käsitellä toimikunnassa, ja että asian käsitteleminen ei edellytä kokousta 21.12. Päätettiin, että vastausluonnosta käsitellään sähköpostikokouksessa viikolla 52.
Päätettiin, että toimikunnan kokoukset vuonna 2010 pidetään 11.1., 25.1., 8.2 ja 15.2. klo 14-16,
sekä 18.2. klo 10-14.

LIITTEET liite 1: asialista
JAKELU

Tekijänoikeustoimikunta

TIEDOKSI ylijohtaja Riitta Kaivosoja, valtiosihteeri Marcus Rantala

