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Tekijänoikeustoimikunta vuosiksi 2008-2009/ 3. kokous
Aika

maanantai 18.8.2008 klo 14.30 - 16.55

Paikka

opetusministeriö, kokoushuone Jukola D460, Meritullinkatu 1.

Läsnä

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

Asialista:
1. Ajankohtaista
Liedes totesi Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin käynnistäneen toimialakeskustelut, joiden tarkoituksena on edistää luovien sisältöjen sähköistä kaupankäyntiä. Wal-lin
on kutsunut syys-lokakuun aikana käytäviin keskusteluihin sisältötoimialojen, Internetpalvelujen tarjoajien ja viranomaisten edustajia. Ryhmän ensimmäinen kokous on
2.9.2008. Ryhmän tehtävänä on selvittää, millaisilla toimintakäytänteillä, tiedotustoiminnalla, vapaaehtoisilla muilla toimilla ja eri osapuolten välisellä yhteistyöllä voitaisiin parantaa tekijänoikeudella suojattujen aineistojen verkkojakelun edellytyksiä ja nykyisin
käytettävissä olevia keinoja tehokkaammin vähentää tekijänoikeudellisesti suojatun aineiston luvatonta verkkojakelua merkittävästi.
Keskustelukierroksen puheenjohtajaksi Wallin on kutsunut Yleisradio Oy:n entisen toimitusjohtajan Arne Wessbergin. Toimialakeskustelut avaavat ja päättävät valtiosihteeri
Stefan Johansson. Ryhmän puheenjohtaja järjestää tarvittaessa asiasta myös laajempia
kansallisia keskustelutilaisuuksia.
Ministeri Wallin on esittänyt kutsun hankkeeseen audiovisuaalisen alan, musiikki- ja pelialan, Internet-palveluja tarjoavien teleyritysten ja sisältöliiketoiminnan alan edustajille
sekä kutsunut mukaan lisäksi edustajat Kuluttajavirastosta, Viestintävirastosta, oikeus-,
liikenne- ja viestintä- sekä työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä tietosuojavaltuutetun.
Kaikki kutsutut tahot ovat lupautuneet osallistumaan keskusteluihin. Keskusteluissa
kuullaan tarvittaessa myös muita asiantuntijoita. Ryhmä antaa raportin keskusteluista ja
esittää mahdolliset toimenpide-ehdotuksensa 31.10.2008 mennessä opetus-ministeriölle.
Keskustelujen tuloksista annetaan selvitys myös arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnalle ja asia saatetaan käsiteltäväksi teollis- ja tekijänoikeuksien minis-teriryhmässä.
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Suoja-aikadirektiivi: Waldén esitteli komission ehdotuksen suoja-aikadirektiivin
(2006/116/EY) muuttamiseksi (KOM (2008) 464 lopullinen). Asian käsittely Brysselissä
alkanee heti seuraavassa EU:n henkisen omaisuuden (tekijänoikeus) työryhmässä Brysselissä syyskuussa. Asiakirja on lausunnoilla 18.8.2008 - 25.9.2008. Asiaa käsitellään
seuraavan kerran toimikunnan kokouksessa 20.10.2008, jolloin käytettävissä on tiivistelmä saapuneista lausunnoista. Kuulemistilaisuus järjestetään 10.9.2008 klo 14 -16 opetusministeriön kokoushuoneessa Jukola D460, osoitteessa Meritullinkatu 1.
Vihreä kirja tekijänoikeudesta osaamistaloudessa: Toimikunnan sihteeri esitteli lyhyesti
asiakirjan pääkohdat (KOM (2008) 466 lopullinen). Todettiin, että kyseessä on konsultaatioasiakirja, jossa komissio pyytää vastauksia esitettyihin kysymyksiin 30.11.2008
mennessä. Vihreä kirja on lausunnoilla 19.8.2008 - 7.10.2008. Asiaa käsitellään seuraavan kerran toimikunnan kokouksessa 20.10.2008, jolloin käytettävissä on tiivistelmä
saapuneista lausunnoista. Kuulemistilaisuus järjestetään 30.9.2008 klo 14 -16 opetusministeriön kokoushuoneessa Jukola D460, osoitteessa Meritullinkatu 1.
ACTA -sopimus (Anti-Counterfeiting Trade Agreement). Liedes totesi, ettei ACTA sopimusneuvotteluista ole saatavilla paljoakaan julkista tietoa. Asiasta on käyty neuvottelukierros viimeksi kesäkuussa 2008. Sovittiin, että asiaa seurataan tiiviisti. Seuraava
neuvottelukierros pidetään lokakuussa.

3. Keskustelua toimikunnan työsuunnitelmasta
Toimikunnan sihteeri esitteli lyhyesti toimikunnan työsuunnitelman ulottuvuuksia. Puheenjohtaja ehdotti, että toimikunta aloittaisi työnsä syyskuun kokoukseen valmisteltavan tekijänoikeuslain 3. lukua koskevan muistion pohjalta. Lisäksi kokoukseen valmistellaan erityiskysymysten osalta lyhyet muistiot seuraavista kysymyksistä:
•TV- ja radioarkistoissa olevien ohjelmien uudelleen käyttö on demand palveluissa (sopimuslisenssi)
•Linkitys (liiketoimintayhteys)
•UGC -aineisto (käyttäjien luoma aineisto)
•Lain selventäminen (yksityinen kopiointi)
Keskustelua työsuunnitelmasta jatketaan seuraavissa kokouksissa ja se pyritään vahvistamaan viimeistään 20.10.
4. Toimikunnan viestintä
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaan toimikunnan
asiakirja tulee pääsäännöstä poiketen julkiseksi kun se on viranomaisen hallussa jakelua
varten. Asiakirjojen julkisuusaste tätä ennen on toimikunnan itsensä harkinnassa. Toimikunta keskusteli työskentelynsä avoimuudesta ja piti avointa työskentelytapaa kannatettavana. Päätettiin, että toimikunnan kokousten asialistat voidaan laittaa toimikunnalle perustettaville verkkosivuille noin viikkoa ennen kokousta. Kokouksen jälkeen tehtävät
päätöspöytäkirjat tulevat verkkosivuille, kun ne on sähköpostitse käytetty jäsenillä
kommentoitavana. Samoin työsuunnitelma laitetaan verkkosivuille sen varmistuttua.
Muita toimikunnan valmistelevia asiakirjoja laitetaan verkkosivuille toimikunnan yhteisestä päätöksestä.
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Lisäksi keskusteltiin toimikunnan vuosittain koolle kutsumasta "tekijänoikeusfoorumista". Puheenjohtaja esitti ajankohdaksi ensi kevättä, sekä aiheeksi jotakin kohtaa toimikunnan työsuunnitelmasta. Liedes ehdotti, että järjestettäisiin kaksi isompaa kokousta,
toinen jo nyt syksyllä. Päätettiin, että tekijänoikeusfoorumin ajankohdasta ja aiheesta
keskustellaan enemmän syyskuun kokouksessa. Toimikunta voi pitää toimikautensa aikana joko 1-2 isompaa kokousta.

5. Syksyn kokousajankohdat
Syksyn toimikunnan kokoukset pidetään maanantaisin 15.9.2008, 20.10.2008,
15.12.2008 klo 14.30 alkaen kokoushuoneessa Väinämöinen (K214), Meritullinkatu 10.
Poikkeuksena maanantai 24.11.2008, jolloin kokoushuoneena on Kalevala (K211), Meritullinkatu 10.
Erillinen kokouskutsu sekä siihen liittyvä asialista aineistoineen lähetetään sähköpostitse
noin viikkoa ennen kutakin kokousta.
LIITTEET esitys työsuunnitelman ulottuvuuksista, muistio vihreästä kirjasta, muistio
suoja-aikadirektiivin muuttamisesta
JAKELU

Tekijänoikeustoimikunta, Jorma Waldén, Marko Rajaniemi, Ritva Kankkunen, Viveca Still, Laura Mäkelä, Leena Laaksonen, Kristina Hautala-Kajos,
Barbro Wigell-Ryynänen, Minna Karvonen

TIEDOKSI ylijohtaja Riitta Kaivosoja, erityisavustaja Carl Haglund

Vakuudeksi/ AV 22.8.2008

