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Paikka

opetusministeriö, kokoushuone Väinämöinen Meritullinkatu 10

Läsnä

Pj. Bruun, siht. Vuopala, Jäsenet: Alaspää, Jalonen, Kaira, Kangas, Makkula, Olmo,
Pannimaa-Pätsi, Peltonen, Sipilä, Karhapää, Tarkela, Vänttinen, Huuskonen, Kosonen,
Waldén, Still

Asialista:

1. Ajankohtaista
- ISP-ryhmä: Toimialakeskustelut, jatkotoimenpiteet
Toimialakeskustelujen osalta todettiin, että toimenpiteitä jatketaan Arne Wessbergin ministeri
Wallinille luovuttaman raportin pohjalta. Ensisijaisena toimenpiteenä on erityisen viestintähankkeen aloittaminen, jolla pyritään edistämään laillisten verkkokauppojen käyttämistä. Samalla jatketaan niiden lainsäädännöllisten toimenpiteiden selvittämistä, joita tarvitaan laittoman toiminnan pysäyttämiseksi tai olennaiseksi vähentämiseksi tietoverkoissa. Työtä varten asetetaan ministeriöiden välinen työryhmä.
- IPR -ministerityöryhmä: lausunto lain kokonaisuudistuksesta
Keskustelua jatkettiin edellisessä kokouksessa esiin tuotujen kysymysten pohjalta. Puheenjohtaja
esitti ja toimikunta päätti, että toimikunta toteaa lausunnossaan ministerityöryhmälle, ettei sen
mielestä lain sisällölliseen ja asialliseen kokonaisuudistukseen ole aihetta. Sen sijaan toimikunnan piirissä voidaan selvittää mahdollisuudet puhtaasti teknisluontoiseen lainuudistukseen tiettyjen täsmällisten kysymysten osalta. Nämä ovat 1) pykälänumerointi 2) otsikointi ja 3) lakiviittaukset. Näiden johdosta lakia on nykyisellään pidetty tarpeettoman vaikealukuisena. Tällaisen kokeilun toteuttaa puheenjohtaja yhteistyössä toimikunnan sihteerin ja OPM:n virkamiesten kanssa,
jonka jälkeen asiaan palataan uudelleen.
Puheenjohtaja totesi edelleen, että työsuunnitelmaan ja sen vahvistamiseen palataan seuraavassa
kokouksessa.
2. Kevään kokousajankohdat
Sovittiin kevään kokousajankohdiksi seuraavat päivät:
Tekijänoikeustoimikunta kokoontuisi siten ainakin 16.1.2009 (huom. perjantai!), 23.2.2009,
23.3.2009, 27.4.2009, 18.5.2009, 8.6.2009, kokoushuone Väinämöisessä klo 14 (- 17), opetusministeriössä, osoitteessa Meritullinkatu 10.
Materiaalit toimitettaisiin pääsääntöisesti vähintään viikkoa ennen kokousta.
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3. Tekijänoikeuslain 3. luvun muuttaminen
Puheenjohtaja avasi keskustelun muissa maissa tapahtuneen viimeaikaisen lainvalmistelun käsittelyllä. Kirjallisena toimitettu toimikunnan jäsenen kommentti on jaettu tiedoksi jäsenille sähköpostilla.
Erityisesti Saksassa on vuoden 2002 laissa säädetty erittäin pitkälle meneviä säännöksiä tekijän
suojelemiseksi. Lain käytännön vaikutuksista ei ole ollut saatavilla viimeaikaista tietoa. Tanskassa vuonna 2006 esitetyt Saksan tekijänoikeuslaissa olevia säännöksiä hyvin pitkälle vastaavat
muutosehdotukset eivät edenneet lainvalmistelutasolle. Myös Hollannissa on tehty selvityksiä
niistä toimenpiteistä, joita tarvitaan tekijän aseman parantamiseksi. Asiasta annetaan hallituksen
esitys ensi vuonna. Hollannin oikeusministeriötä neuvova Tekijänoikeuskomissio on todennut,
ettei kaikkia selvityksessä esitettyjä toimenpiteitä ole tarpeen sisällyttää ensi vuonna annettavaan
hallituksen esitykseen.
Toimikunnassa todettiin, että on tärkeää ottaa selkoa ulkomailla tapahtuneesta kehityksestä,
mutta kuitenkin ottaa Suomessa käynnissä olevassa lainvalmistelussa lähtökohdaksi erityisesti
Suomessa olevat tarpeet. Toisaalta lainsäädännöllä on usein vaikutuksia myös rajojen yli, jonka
vuoksi laki ei tule valmistella umpiossa.
Toimikunnassa nostettiin esiin myös tarve katsoa tekijänoikeuden siirtymistä suhteessa muuhun
lainsäädäntöön, kuten yleiseen sopimusoikeuteen, kilpailuoikeuteen ja konkurssilainsäädäntöön.
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