OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ

PÖYTÄKIRJA

Pvm
17.05.2010
Dnro
40/040/2010

TEKIJÄNOIKEUSTOIMIKUNTA 2010-2011
Aika

maanantaina 17.05.2008 klo 14.00-16.00

Paikka

opetusministeriö, kokoushuone Kalevala, Meritullinkatu 10

Läsnä

Pj. Bruun, siht. Vuopala, Rechardt, Tontti, Tähtivuori, Kaira, Karhapää, Kivistö, Okkonen, Vettainen, Tarkela, Lahelma, Huuskonen, Kosonen, Still

1. Ajankohtaista
- alustava yhteenveto saapuneista lausunnoista tekijänoikeustoimikunnan mietintöön (2010:9) ja koskien luonnosta tekijänoikeuslain tekniseksi uudistamiseksi
Sihteeri totesi, että koska lausunnoille oli myönnetty lisäaikaa 10.5. saakka, ei yhteenvetoa ko. asioista ollut vielä saatavilla. Lausuntoja oli kuitenkin saapunut kaiken kaikkiaan
lähes 100 kpl, joista alle 40 kohdistui tekijänoikeuslain teknistä uudistamista koskevaan
luonnokseen ja loput tekijänoikeustoimikunnan mietintöön koskien tekijänoikeuslain 3.
luvun muutostarpeita.
Tekijänoikeuslain teknisen uudistamisen osalta lähes kaikki lausunnonantajat kannattivat
yleisesti lain selkeyttämistä ja pitivät tehtyä työtä merkityksellisenä. Pääosa lausunnonantajista katsoi kuitenkin, ettei muutosten tekeminen luonnoksessa esitetyssä muodossa
vielä riittävästi parantaisi lain luettavuutta ja ymmärrettävyyttä. Lakia olisi yleisesti muutettava vastaamaan paremmin toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia. Suurin osa
esitti huolenaiheinaan viittaussäännösten runsaan määrän ja pykälänumerointien muuttamisen luku - ja säännöskohtaisiksi. Toisaalta luonnosta pidettiin nykyistä lakia selkeämpänä uusien pykäläotsikoiden johdosta, ja siksi, että ns. lähioikeuksia koskevat säännökset olivat luonnoksessa siirretty 5. luvusta 2. luvuksi, heti tekijänoikeuksien jälkeen.
2. EU/KV-asiat
Lausuntopyyntö: Väärentämisen vastainen kauppasopimus ACTA, määräaika
24.5.2010
Hallitusneuvos Jorma Waldén esitteli toimikunnalle Väärentämisenvastaisen kauppasopimuksen (ACTA) tekijänoikeuteen liittyvät määräysluonnokset. Aloite USA:n ja Japanin välillä, ja neuvotteleviin osapuoliin on myöhemmin liittynyt useampi maa. Neuvottelijoiden piirissä ei ole ns. perinteisiä piratismimaita.
Neuvotteluja käydään multilateraalisesti järjestöjen (WIPO, WTO) ulkopuolella. Keväästä 2008 käynnissä olleet neuvottelut on käyty suljettujen ovien takana. Huhtikuussa
pidetyllä neuvottelukierroksella osapuolet päättivät julkaista neuvottelutekstin.
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Toimikunta arvioi tarvetta vastata lausuntopyyntöön. Keskustelun päätteeksi toimikunnassa sovittiin, että lausuntopyyntöön vastataan. Lausunnon antamista varten pyydetään
lisäaikaa ja lausunto valmistellaan sähköpostimenettelyssä. Toimikunnan jäseniä pyydetään toimittamaan tiivistetyt kannanottonsa lausuntoa varten 26.5.2010 mennessä.
EU:n komission Digitaalinen Agenda
Still esitteli asiaa lyhyesti todeten, että kyse on komission tietoyhteiskuntaohjelmasta.
Agendan sisällöstä ei ollut vielä tarkkaa tietoa koska tiedonanto on tarkoitus antaa kuluvalla viikolla 19.5.2010. Se käsittelee kuitenkin ainakin seuraavia aiheita: nopeat internetyhteydet (kaikilla EU:ssa tulisi olla saatavillaan laajakaista 2013 mennessä), digitaaliset
sisämarkkinat, tekijänoikeudet, taajuuskysymykset, tutkimus, digitaalinen lukutaito,
avoimet standardit, yhteensopivuuskysymykset jne. Digitaalinen Agenda on osa Eurooppa 2020-ohjelman lippulaivahankkeita. Televiestintäneuvoston resoluutio Digitaalisesta
Agendasta annettaneen toukokuun loppuun mennessä. Valmisteluvastuu valtioneuvostossa on liikenne- ja viestintäministeriöllä.
3. Työsuunnitelma
Toimikunnassa jatkettiin keskustelua toimikunnan työsuunnitelmasta. Keskustelussa tuli
jälleen ilmi tavoite valita työsuunnitelmaan aiheita, joista voitaisiin saavuttaa yhteisiä tuloksia.
Toimikunnassa katsottiin, että toimikunnan työn kohteiksi valittavien asioiden tulisi liittyä digitaaliseen ympäristöön eivätkä ne saisi olla sellaisia, joita rasittavat ns. perinteiset
oikeudenhaltija-käyttäjäristiriidat. Työsuunnitelman otsikoksi ja raamiksi päätettiin alustavasti ottaa "Oikeuksien hyödyntäminen ja täytäntöönpano verkkoympäristössä."
Työsuunnitelman valmistelua jatketaan seuraavassa kokouksessa.
4. Muuta
Syksyn kokousaikataulusta sovitaan seuraavassa kokouksessa, samalla periaatteella kuin
tähän asti, eli kokoukset alkavat maanantaisin klo 14.
Still informoi edelleen komission vihreästä kirjasta "Kulttuuriteollisuuden ja luovan alan
mahdollisuudet käyttöön". Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on lähettänyt asiasta
lausuntopyynnön, jonka määräaika on 10.6.2010. Keskustelutilaisuus asiasta on Säätytalolla 3.6.2010 klo. 9-11. Tilaisuuteen tulee ilmoittautua 28.5. 2010 mennessä osoitteeseen: http://www.webropol.com/P.aspx?id=440906&cid=24291603
Komission kuulemismenettelystä löytyy lisätietoa oheisen linkin kautta:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/466&format=HTML&a
ged=0&language=FI&guiLanguage=en
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Aika: maanantai 17.5.2009 klo 14.00 - 16.00

Paikka: opetus- ja kulttuuriministeriö, kokoushuone Kalevala, Meritullinkatu 10.

Asialista:

1. Ajankohtaista
- alustava yhteenveto saapuneista lausunnoista tekijänoikeustoimikunnan mietintöön (2010:9) ja koskien luonnosta tekijänoikeuslain tekniseksi uudistamiseksi
2. EU/KV - asiat
- EU:n komission Digitaalinen Agenda
- Lausuntopyyntö: Väärentämisen vastainen kauppasopimus ACTA,
määräaika 24.5.2010

3. Työsuunnitelma
- keskustelu tekijänoikeustoimikunnan työsuunnitelman valmistelemiseksi jatkuu
4. Muuta
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Jäsenet:
1. Toiminnanjohtaja Lauri Rechardt, Suomen ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry
2. Kirjailija, oikeustieteen tohtori Jarkko Tontti, Suomen Kirjailijaliitto ry
3. Apulaisjohtaja Lauri Kaira, Luovan työn tekijät ja yrittäjät Lyhty ry
4. Johtaja Satu Kangas, Viestinnän keskusliitto ry
5. Lakiasiainjohtaja Merja Karhapää, SanomaWSOY Oyj
6. Toiminnanjohtaja Reijo Svento, FiCom ry
7. Lainopillinen asiamies Janne Makkula, Suomen Yrittäjät
8. Apulaisjohtaja Petra Wikström, MTV Media
9. Puheenjohtaja Arto Nieminen, Suomen Journalistiliitto ry
10. Lakiasiain päällikkö Kirsi-Marja Okkonen, Yleisradio
11. Asiantuntija Riikka Tähtivuori, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
12. Edunvalvontajohtaja Martti Kivistö, Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry
13. Lakimies Hannele Vettainen, Teatteri- ja mediatyöntekijät ry
14. Asianajaja Pekka Tarkela, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen
15. Puheenjohtaja Ahti Vänttinen, Suomen Muusikkojen Liitto ry
16. Johtaja Anja Peltonen, Kuluttajavirasto

Pysyvät asiantuntijat:

17. Viestintäneuvos Ismo Kosonen, liikenne- ja viestintäministeriö
18. Neuvotteleva virkamies Mikko Huuskonen, työ- ja elinkeinoministeriö
19. Lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma, oikeusministeriö
20. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still, opetus- ja kulttuuriministeriö

LIITTEET Asialista
JAKELU

Tekijänoikeustoimikunta

TIEDOKSI ylijohtaja Riitta Kaivosoja, valtiosihteeri Marcus Rantala, johtaja Jukka
Liedes

