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Paikka

opetusministeriö, kokoushuone Väinämöinen, Meritullinkatu 10

Läsnä

Puheenjohtaja Bruun, sihteeri Vuopala, sekä jäsenet Alaspää, Jalonen, Kaira, Kangas,
Karhapää, Makkula, Nieminen, Sipilä, Sirnö, Tarkela, Tähtivuori, Olmo, Vänttinen, sekä
asiantuntijat Huuskonen, Kosonen, Lahelma, Liedes (Waldén, Still)

ASIALISTA
1. Ajankohtaista
Tekijänoikeusfoorumi: Toimikunta keskusteli ja vahvisti tulevan foorumin ohjelman sekä puhujaehdokkaat puheenjohtajan ja sihteerin valmistelun perusteella.
Kai Puolamäki/ Helsingin hallinto-oikeuden päätös: Toimikunta päätti selvittää täsmällisesti
mitä HAO:n päätös palauttaa asia toimikuntaan uudelleen ratkaistavaksi merkitsee käytännössä.
Sihteeri tekee uuden luonnoksen päätökseksi lähiaikoina.
Tekijänoikeustoimikunnan työsuunnitelma: Toimikunta päätti, että sen työsuunnitelmaksi
vahvistetaan tekijänoikeuslain 3. luvun arvioiminen. Puheenjohtaja totesi myös, että opetusministeriön virkamiesten toimesta on aloitettu tekijänoikeuslain teknisen läpikäynnin edellytysten selvittäminen. Tästä työstä ja sen etenemisestä raportoidaan myös toimikunnan mietinnössä. Tällä
todettiin keskustelu toimikunnan työsuunnitelmasta päättyneen.
2. EU/KV - asiat
–Suoja-aikadirektiiviehdotus
Liedes totesi, ettei suoja-aikadirektiiviehdotuksesta ollut erityistä informoitavaa. Tšekki on asettunut direktiiviä vastustavien maiden joukkoon. Ruotsi on todennut, ettei se aio ryhtyä mihinkään
erityistoimiin direktiiviehdotuksen edistämiseksi puheenjohtajakaudellaan. Asiaa noussee esiin
tavalla tai toisella uuden parlamentin aikaisessa ensimmäisessä neuvoston tekijänoikeustyöryhmän kokouksessa 11.9.2009.
– WIPO
Maailman henkisen omaisuuden järjestöllä on viime vuosina ollut vaikeuksia saavuttaa edistystä
keskeisillä toiminta-alueillaan. Vuosi sitten valittu uusi pääjohtaja on pyrkinyt selvittämään tilannetta eri keinoin. Tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevan pysyvän komitean työn konkreettinen eteneminen on riippuvainen muissa komiteoissa tapahtuvasta kehityksestä. Yksi keskeisimmistä on geenivaroja, perinnetietoa ja kansanperinteen suojaamista koskevan hallitusten välisen komitean työ. Komitea ei viime kokouksessaan heinäkuussa saavuttanut konsensusta työn
jatkamisen edellytyksistä, jonka vuoksi asia on siirretty päätettäväksi WIPO:n yleiskokouksessa
syyskuussa 2009.
3. Tekijänoikeuslain 3 luvun uudistamisen linjauksia –johtopäätökset; jatkotyö
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Puheenjohtaja esitteli lyhyesti toimikunnan mietinnön rungon luonnoksen ja totesi, että tarkoituksena olisi kirjoittaa mietintö, joka toimisi valmisteluaineistona 3. luvun jatkotyötä varten. Mietinnössä pohdittaisiin keskeisiä kysymyksiä ja pyrittäisiin muodostamaan edellytyksiä joidenkin
uudistuslinjausten löytymiselle. Toimikunnan jäsenet pitivät mietinnön runkoa hyvänä pohjana,
vaikka osa epäili sen muodostuvat liian laajaksi ja vaikeasti hallittavaksi. Toisaalta mietinnön
kattavuutta pidettiin hyvänä asiana sen vuoksi, että tekijänoikeuden siirtymisellä on vaikutuksia
niin tekijöihin kuin teosten käyttäjiinkin ja koko yhteiskuntaan laajasti. Sovittiin, että sihteeri
valmistelee seuraavaa kokousta varten luonnoksen mietinnön kappaleista 2 ja 5.
4. Muuta
Esille ei tullut muita asioita. Sihteerin lokakuussa alkavan virkavapauden vuoksi sovittiin, että
toimikunta pitää kaksi ylimääräistä kokousta aiemmin sovittujen lisäksi. Uudet kokoukset ovat
14.9, klo 14-17 kokoushuone Hopeakabinetti, Meritullinkatu 10 sekä 12.10, klo 14 - 17 kokoushuone Kalevala, Meritullinkatu 10. Aiemmin on sovittu, että toimikunta kokoontuu 21.9,
kokoushuoneessa Väinämöinen. Syksyn muut kokoukset pidetään 26.10, 16.11 ja 7.12.2009, kokoushuoneessa Väinämöinen, Meritullinkatu 10.
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