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Läsnä

Pj Bruun, siht. Vuopala sekä jäsenet Alaspää, Jalonen, Kaira, Kangas, Karhapää, Kämäräinen, Miettinen, Nieminen, Peltonen, Sipilä, Sirnö, Tarkela, Kosonen, Huuskonen, Lahelma, Liedes (Still)

Asialista:

1. Ajankohtaista
Jukka Liedes esitteli toimikunnalle lyhyesti monikanavatyöryhmän raportin ja totesi,
ettei työryhmä yrityksestä huolimatta ollut onnistunut saamaan aikaan yhteistä ehdotusta helpottamaan monikanavajakelua koskevaa sopimista. Työsuhdetekijänoikeutta
koskevan Mikko Tulokkaan selvityksen osalta Liedes totesi sen luovutettavan ministerille eduskunnassa tänään klo 16. Selvityksen sisällöstä ei ollut tässä vaiheessa tietoa.
EU-asioista Liedes totesi komissaari Mc Greevy'n ajavan muusikkojen ja äänitetuottajien suoja-ajan pidennystä: asiassa on tehty impact assessment ja mahdollisen tulevan ehdotuksen pääasiallinen sisältö perustuisi suoraan suoja-ajan pidentämiseen 95
vuoteen. Asiasta odotetaan päätöstä kesäkauden aikana tai heti sen jälkeen.
Toinen saman pääosaston agendalla oleva kysymys on vihreä kirja aiheesta "Copyright in Knowledge Economy". Vihreä kirja käsittänee tekijänoikeuden rajoituksia ja
niiden toimivuutta koskevaa arviointia, kuten vammaisia koskevia säännöksiä, uutisraportointia, linkitystä ja kysymystä hakukoneista, rajoitusten määrää jne. Asiakirjassa
arvioitaneen myös pitäisikö esimerkiksi tekijänoikeuden tietoyhteiskuntadirektiivissä
(Directiven Directive on the harmonisation of certain aspects of copyright and related
rights in the information society (2001/EC/29)) olevaa rajoitussäännöksiä koskeva artikla avata.
Kolmantena asiana EU:ssa on meneillään nk. content online -politiikan valmistelu,
joka on muodostunut 2-3 vuoden aikana merkittäväksi luovien verkkosisältöjen politiikkaan tähtääväksi politiikaksi. Työtä on tukenut brittien EUpuheenjohtajuuskaudelta saakka linja pj-konferensseja, joissa on sekoitettu perinteiset sisällön jakeluun liittyvät av-kysymykset ja sisällön oikeuksia koskevat kysymykset. Komissio on tammikuussa 2008 antanut tiedonannon, johon Suomi lausui maaliskuun alussa. Suomen lausuma, joka on valmisteltu yhteistyössä TEM:in kanssa, on
saatavilla komission verkkosivuilla:
http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/other_actions/col_2008/ms/finland_en.pdf Komissaari Reding on luvannut, että asiasta tulee marraskuussa 2008 seuraavan vaiheen
asiakirja.
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Kansainvälisistä asioista Liedes totesi, että WIPO:ssa on meneillään erilaisia hankkeita, ja että viime vuosina esillä olleet audiovisuaalisia oikeuksia koskevat kansainväliset sopimusneuvottelut kariutuivat vuonna 2000 ja radio- ja televisioyhtiöitä koskevaa kansainvälistä sopimusta ei liioin saatu vietyä eteenpäin viime vuonna. Yhdysvaltojen ja Japanin aloitteesta ollaan valmistelemassa uutta väärentämistä koskevaa
TRIPS:n 41-61 artiklojen kaltaista kauppasopimusta.
2. Keskustelua toimikunnan työsuunnitelmasta
Puheenjohtajan käytyä läpi kokouskutsun liitteenä olleen hahmotelman toimikunnan
työohjelmasta annettiin toimikunnan jäsenille mahdollisuus kommentteihin. Jäsenet
pitivät luonnosta hyvänä mutta muistuttivat, että erityiskysymyksistä olisi tarpeen saada listaus, jotta niiden käsittelystä voitaisiin sopia.
Päätettiin, että puheenjohtaja ja sihteeri valmistelevat seuraavaa kokousta 18.8.2008
varten käytyjen erilliskeskustelujen pohjalta lyhyen esittelyn esiin tulleista, työohjelman kannalta harkinnan arvoisista erityiskysymyksistä.
3. Toimikunnan sihteerin valinta
Todettiin, että toimikunnan sihteerinä toimii Anna Vuopala, jonka lisäksi toimikunnan
sihteeristöä täydennetään tarvittaessa.
4. Syksyn kokousajankohdat:
Toimikunnan jäsenet hyväksyivät puheenjohtajan ehdotuksen siitä, että toimikunta
kokoontuisi noin kuukauden välein etukäteen sovittuina päivinä. Alustavasti varattiin
syksyn osalta seuraavat kokousajankohdat: maanantait 18.8, 15.9, 20.10., 24.11 ja
15.12, klo 14.30 alkaen. Kokouskutsut sekä kokouksiin liittyvää materiaalia lähetetään sähköpostitse noin viikkoa ennen kokousta.
5. Muuta
Puheenjohtaja totesi kysymykseen jäsenten estyessä mahdollisuudesta lähettää sijaistaan, että pääsääntöisesti toimikunnan työskentelyyn osallistuu vain tehtävään
nimetty henkilö.
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