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1. Ajankohtaista
1.

ISP-ryhmä: Toimialakeskustelut
Liedes kertoi, että 9.10.2008 oli ollut keskustelujen toinen tapaaminen. Kokouksessa oli käyty
läpi avauskokouksessa asetettujen työryhmien (tekninen, oikeudellinen, liiketoiminta & tiedotus)
raportit. Liiketoimintaryhmän tärkein havainto oli, että nyt olisi keskityttävä siihen miten saadaan suuret massat käyttämään internetissä olevia laillisia palveluja. Oikeudellinen ryhmä oli
selvittänyt millaiset toimenpiteet ovat mahdollisia nykyisten säännösten (s-kauppalaki; TekL 60
a - e §) nojalla ja mitkä eivät nykylain nojalla ole mahdollisia. Teknisen ryhmän raportti esitteli
erilaisia teknisiä ratkaisuja, joilla laillisia palveluita voidaan edistää ja toisaalta, joilla laittomien
palvelujen käyttöä voidaan vähentää. Työryhmä oli todennut, että eri ratkaisuilla on olennaisesti
erilaisia taloudellisia vaikutuksia. Loppukokousta silmällä pitäen (30.11.2008) sovittiin, että liiketoiminta & tiedotusryhmä jatkaa työtään muutamilla kokouksilla, joihin kaikki kiinnostuneet
ovat tervetulleita. Työtä tukee oikeudellinen ryhmä lainsäädäntöön liittyvien aspektien osalta.
Tavoitteena on tehdä erilaisista mahdollisista toimenpiteistä selkeä kuvaus.

2.

Monikanavatyöryhmän raportti sekä työsuhdeolettamaa koskeva selvitys: Liedes kertoi, että
asioiden valmistelua jatketaan virkamiestyöryhmissä, joiden määräaika on keväällä vuonna
2009.

3.

IPR -ministerityöryhmän kokous 8.10.2008: Pj. kertoi, että IPR -ministerityöryhmän kokouksessa päätettiin seuraavaa:
Lain uudistustarpeen yleisarviointi
"Viime vuonna julkaistussa Tekijänoikeuden suuntaviivat - muistiossa (2007:18) tiedusteltiin
onko Suomessa tarvetta käynnistää tekijänoikeuslain kokonaisuudistus. Opetusministeriö valmistelee tekijänoikeustoimikunnalle yhteenvedon tähän kysymykseen saapuneista lausunnoista.
Opetusministeriö pyytää, että tekijänoikeustoimikunta käsittelee asiaa syksyn aikana ja esittää
siitä kulttuuri- ja urheiluministerille kirjallisesti kantansa."
Liedes jatkoi, että kokouksessa käsiteltiin myös IPR strategiaa, jonka julkistamisajankohta on
alkuvuosi 2009.
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2. EU- ja KV -asiat:
Suoja-aikadirektiivin muutosehdotus (KOM (2008) 464 lopullinen)
Toimikunta aloitti yleiskeskustelulla, mutta keskustelu siirtyi pian kysymykseen toimikunnan
kantaa koskevasta mahdollisesta äänestämisestä. Suurin osa jäsenistä piti hyödyllisenä pyrkiä
kussakin asiassa (erityisesti kun kyseessä on lausunnot opetusministeriölle) pienimpäänkin yhteiseen nimittäjään, ja vasta aivan viimeisimpänä toimenpiteenä äänestää toimikunnan lausunnon
sisällöstä. Puheenjohtaja ehdotti, että suoja-ajan pidentämistä koskevaa lausuntoluonnosta muutettaisiin niin, että lausuntona annettaisiin kaikkia jäseniä tyydyttävä kanta, joka olisi seuraava:
Tekijänoikeustoimikunta ei voi ottaa kantaa komission ehdotukseen esittävien taiteilijoiden suojaajan pidentämisestä, koska komission asiasta tekemä vaikutusarviointi ja ehdotuksen perusteet
ovat puutteelliset. Tekijöiden suoja-ajan laskemisen harmonisointia koskeva ehdotus sen sijaan
voitaisiin hyväksyä lausuntoluonnoksen mukaisena. Pj. totesi sihteerin valmistelevan lausuntoluonnoksesta uuden version ja lähettävän sen jäsenille kommenteille.
Vihreä kirja: Tekijänoikeus osaamistaloudessa (KOM (2008) 466 lopullinen)
Pj. avasi asiaa koskevan yleiskeskustelun. Jäsenet totesivat, että asiakirjan rakenne on hyvä,
vaikka se muodostuu hyvin pitkäksi. Luonnoksessa olevaa yleistä kantaa ettei tietoyhteiskuntadirektiivin yksinoikeuksiin sallittuja poikkeuksia ja rajoituksia koskeviin säännöksiin ole tarvetta
tehdä muutoksia, kannatettiin. Jäsenet pitivät tärkeänä käsitellä lausunnossa kysymyksiä vain
EU-tasolla. Pj. totesi, että asioita oli luonnoksessa käsitelty myös kansallisella tasolla, koska
toimikunnan työohjelmaan on ollut ehdolla osa vihreässä kirjassa käsitellyistä kysymyksistä, kuten käyttäjien itsensä luoma aineisto ja orvot teokset. Lisäksi ehdotettiin, että lausunnon alkuun
lisättäisiin viittaus opetusministeriön asiasta laatimaan muistioon, jossa kritisoidaan komission
laatiman vihreän kirjan yksipuolisuutta. Opetusministeriön mukaan vihreän kirjan taustalla oleva
ajatus on kannatettava, mutta se käsittelee tekijöiden kannalta olennaista uutta "osaamistaloutta"
valitettavasti vain yhdestä näkökulmasta, eli rajoitussäännösten toiminnan ja mahdollisen laajentamisen kannalta.
Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa sihteerin laatiman uuden luonnosversion
pohjalta. Tässä versiossa toimikunnan kannanotto vihreän kirjan kysymyksiin olisi asiakirjan
alussa, mutta lausunnon valmistelussa käytössä ollut aineisto säilytettäisiin osana kokonaisuutta.
3. Tekijänoikeuslain 3. lukua koskevan muistion jatkokehittely
Pj. totesi, ettei asiaan liittyvän muistion tekemisessä tällä kertaa oltu edistytty. Seuraavaan kokoukseen (24.11) saapuu toimikunnan kutsumana Ruotsissa mm. 3. luvun uudistamista vetävä
professori Jan Rosén sihteeristönsä kanssa.
4. Muuta
Sihteeri kertoi, että toimikunnan syyskuussa antama Kai Puolamäen asiakirjapyyntöä koskeva
kielteinen päätös on edennyt Puolamäen Helsingin hallinto-oikeudelle tekemään valitukseen.

LIITTEET Asialista (TTMK_ASIALISTA_5.pdf)
JAKELU

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

TIEDOKSI ylijohtaja Riitta Kaivosoja, erityisavustaja Carl Haglund

3 (3)

