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maanantaina 24.11.2008, klo 14:30 - 17:00

Paikka

opetusministeriö, kokoushuone Kalevala, Meritullinkatu 10

Läsnä

Pj. Bruun, siht. Vuopala, Jäsenet: Alaspää, Jalonen, Kaira, Kangas, Vilanka, Makkula,
Nieminen, Olmo, Peltonen, Sirnö, Vänttinen, Huuskonen, Liedes

1. Professori Jan Rosénin vierailu
Toimikunnan kokouksessa vierailivat professori Jan Rosén Tukholman yliopistosta, sekä toimeksiantoa varten nimitetyt sihteerit Annika Malm ja Elisabet Rune, Ruotsin oikeusministeriöstä.
Professori Rosén esitteli syksyllä 2008 saamaansa toimeksiantoa koskien erityisesti tekijänoikeuslain 3. luvun muutoksia. Suomen ja Ruotsin lainsäädännöt ovat näiltä osin edelleen hyvin
samankaltaiset. Rosén painottikin lakien perinteistä pohjoismaista yhtenäisyyttä myös nyt meneillään olevassa lainvalmisteluprosessissa.
Rosén totesi, ettei heillä vielä tässä vaiheessa ollut mitään kirjallisessa muodossa, vaan ensimmäinen osamietintö, joka sisältää ehdotukset 3. luvun muuttamiseksi sekä mahdollisesti myös sopimuslisenssikysymysten tarkastelua, valmistuu syksyllä 2009. Toinen osamietintö, joka julkaistaan lokakuussa 2010, tulee käsittämään selvitysmiehen ehdotuksen lain tekniseksi uudistamiseksi. Toimikunnan jäsenet esittivät Rosénille täsmentäviä kysymyksiä.
2. Ajankohtaista
1. ISP-ryhmä: Toimialakeskustelut
Liedes totesi, että toimialakeskustelut saatiin päätökseen toimeksiannon puitteissa ja piti loppukokouksen 31.10. Ensimmäisessä kokouksessa asetetut työryhmät tapasivat keskeytyksettä viikottain aina loppuun asti. Työryhmien muistiot ja esitykset ovat ministeriön verkkosivuilla.
Arne Wessbergin raportti luovutettiin kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinille tiistaina
18.11.2008. Raportista käy ilmi, että keskustelujen tunnelma oli ollut hyvä koko ajan. Raportti
tuo esiin kuitenkin myös sen, ettei kaikista aspekteista päästy yksimielisyyteen. Eräs tällainen
kysymys on laittomuuksia tekeville liittymän haltijoille lähetettävät kirjeet. Nykyinen lainsäädäntö suojaa lakia rikkoviakin asiakkaita, eikä liittymän haltijan tietoja saa muutoin kuin tuomioistuimen kautta. Tätä menettelyä oikeudenhaltijat ovat kuitenkin pitäneet liian raskaana. Seuraavaksi vuorossa on asian poliittinen arviointi, jonka jälkeen päätetään, olisiko lakia syytä muuttaa
tältä osin.
2. IPR -ministerityöryhmä: lausunto lain kokonaisuudistuksesta
Pj. avasi keskustelun asiasta ja esittely asiasta tehdyn materiaalin. Jäsenet keskustelivat asiasta
ja totesivat, että asia on tärkeä ja se vaatii tarkempaa pohdintaa. Asiaan palataan seuraavassa
kokouksessa.
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3. EU- ja KV -asiat:
Vihreä kirja: Tekijänoikeus osaamistaloudessa (KOM (2008) 466 lopullinen)
Sihteeri esitteli uuden lausuntoluonnoksen. Pj. avasi keskustelun asiasta. Jäsenet keskustelivat
lyhyesti lausunnon sisällöstä ja ehdottivat muutamia täsmennyksiä. Toimikunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutetussa muodossa.
4. Muuta
Kai Puolamäen valitus Helsingin hallinto-oikeudelle
Sihteeri kertoi, että toimikunnan lausunto vietiin Helsingin hallinto-oikeudelle maanantaina.
Seuraava toimikunnan kokous
Kokouksessa päätettiin, että toimikunnan viimeinen sovittu kokous maanantaina 15.12.2008
aloitetaan poikkeuksellisesti jo klo 13.30 alkaen.
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