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Asialista:

1. Ajankohtaista
ISP-ryhmä/ toimialakeskustelut
Vuopala kertoi lyhyesti, että toimialakeskustelut luovien sisältöjen sähköisen kaupankäynnin
edistämisestä ja luvattoman verkkojakelun vähentämisestä on aloitettu 2.9. 2008 pidetyllä aloituskokouksella. Kaikki kutsutut olivat paikalla ja esittivät alustavat puheenvuoronsa puheenjohtajan johdolla. Kokouksen lopuksi oli päätetty, että toimialakeskusteluja jatketaan kolmessa eri
työryhmässä, jotka perustetaan oikeudellisten, teknisten sekä liiketoiminnan kehittämisen ja tiedotuksen ympärille. Työryhmien on tarkoitus kokoontua pari kolme kertaa ennen seuraavaa laajan kokoonpanon tapaamista 9.10.2008.
Monikanavatyöryhmän raportti sekä työsuhdeolettamaa koskeva selvitys: lausuntojen sato
Still kertoi, että mainitut asiakirjat olivat olleet lausuntokierroksella 5.9.2008 asti ja että osalle
oli myönnetty lausunnon antamista varten lisä-aikaa. Monikanavatyöryhmän raporttiin oli saapunut n. 70 lausuntoa ja työsuhdetekijänoikeutta koskevaan selvitykseen n. 100 lausuntoa. Seuraavaksi saapuneista lausunnoista valmistetaan kummankin asiakokonaisuuden osalta tiivistelmät, ja asiat saatetaan teollis- ja tekijänoikeusasioiden ministerityöryhmän käsiteltäväksi
8.10.2008. Lausunnot laitetaan opetusministeriön verkkosivuille mahdollisimman pian.
2. Toimikunnan työsuunnitelma: 3. luku: Tekijänoikeuden siirtyminen
Edellisessä kokouksessa 18.8.2008 todettiin, ettei esitettyä työsuunnitelmaa voida lopullisesti
vahvistaa ennen 20.10 pidettävää kokousta, koska työsuunnitelmaa käsitellään myös 8.10 pidettävässä teollis- ja tekijänoikeusasioiden ministerityöryhmässä. Tästä huolimatta toimikunnan puheenjohtaja piti tarpeellisena, että toimikunnan työskentely aloitetaan valmisteilla olevan työsuunnitelman ensimmäisessä kohdassa mainitun tekijänoikeuslain 3. luvun säännösten alustavalla
tarkastelulla.
Toimikunta keskusteli asiasta avoimesti todeten muun muassa, että ennen varsinaista pykäliin
menevää keskustelua toimikunnan olisi pyrittävä selvittämään mitkä ovat toimikunnan yhteiset
tavoitteet/ tahtotila 3. lukua koskeva muutostyön osalta.
Yleisesti toivottiin keskustelua toisaalta säännösten muodostamasta kokonaisuudesta, ja toisaalta
siihen liittyvistä erityiskysymyksistä nykypäivän haasteiden valossa. Tekijänoikeuden siirtymistä
koskevilla säännöksillä on voimakas kytkentä tekijänoikeuslainsäädännön tarkoitukseen yleensä,
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erityisesti 3. luvun säännösten lähtökohtana olevan heikomman osapuolen, eli tekijän, suojaamistavoitteen vuoksi. Säännösten tulkinnassa sovellettavat periaatteet näyttäytyvät tänä päivänä erilaisina eri aloilla. Erityisesti Ruotsissa käynnissä olevan tekijänoikeuksien siirtymistä koskevan
toimeksiannon yhtenä seikkana on nostettu esiin tarve parantaa tekijöiden neuvotteluasemaa sopimustilanteissa.
Toisaalta tekijänoikeudella suojattujen aineistojen kauppa on tietoyhteiskunnassa arkipäivää ja
kun kysymys on siirtyneistä oikeuksista tekijänoikeuslain soveltaminen siirtyy alueelle, jossa
toimitaan olennaisesti yritysten välisesti niitä ohjaavien säännösten ja periaatteiden perusteella
(B2B). Jatkossa voidaan siis myös perehtyä keskeisiin eri toimijoiden välisten relaatioiden tarkasteluun (tekijä-kustantaja, B2B, kustantaja-kuluttaja, tekijä-kuluttaja), ja pohtia millä tavalla
3. luvun säännökset voisivat tukea näitä näkökohtia parhaalla mahdollisella tavalla.
Tekijänoikeuteen perustuvilla toimialoilla on neljässä kymmenessä vuodessa tapahtunut huomattavia muutoksia sopimuskäytännöissä ja liiketoimintatavoissa. Erityisesti verkkoliiketoiminnan
kasvaessa kysymykseen tulee yhä enemmän teoskappaleen valmistamiseen liittyvien oikeuksien
sijasta teosta koskevien käyttöoikeuksien luovuttaminen eteenpäin, aineiston käyttäjälle. Toimikunta voisi selvittää millä tavoin tällaiset olosuhteiden muutokset tulisi näkyä tekijänoikeuksien
siirtymistä koskevissa säännöksissä. Käytössä on eri aloilla monenlaisia sopimuskäytäntöjä, ja
näiden yhtäläisyyksiä laissa oleviin sopimuksia koskeviin säännöksiin on hyvä selvittää. Pohdittavaksi voi tulla myös se, millä muilla kuin lainsäädännöllisillä keinoilla voidaan vaikuttaa sopimustilanteissa syntyviin ongelmiin.
Puheenjohtaja piti tärkeänä että 3. lukua koskevassa valmistelussa toisaalta myös keskitytään
saamaan luvun olemassa olevista pykälistä toimivia. Osaa luvussa olevista säännöksistä ei sovelleta ollenkaan, ja osa säännöksistä aiheuttaa usein vaikeita tulkintatilanteita. Päätettiin, että asian
jatkovalmistelu pohjautuu kokouksessa esillä oleviin kysymyksiin.
Liedes kertoi lyhyesti, että ainakin Tanskassa ja Saksassa on viime vuosina tehty tekijänoikeuden
siirtymistä koskevaa lainvalmistelutyötä. Liedes totesi edelleen, että tulevassa kokouksessa toimikunnan käytössä on myös tietoa muiden maiden tilanteesta koskien tekijänoikeuden siirtymistä.
Puheenjohtaja totesi, että Ruotsin valmistelutyötä johtava professori Jan Rosén pyritään kutsumaan johonkin toimikunnan seuraavista kokouksista.
3. Muuta
Puheenjohtaja muistutti, että seuraavassa 20.10.2008 pidettävässä toimikunnan kokouksessa on
tarkoitus muodostaa linjauksia Suomen hallituksen kannanmuodostuksen tueksi koskien toisaalta
EU:n suoja-aikadirektiivin muutosehdotusta (KOM(2008)464), ja toisaalta komission vihreää
kirjaa tekijänoikeudesta osaamistaloudessa (KOM(2008)466).
Seuraavaa kokousta varten valmistellaan kummankin asiakirjan osalta saapuneet lausunnot
huomioon ottaen luonnos toimikunnan lausunnoksi opetusministeriölle, joka lähetetään jäsenille
kokouskutsun liitteenä.
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