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Viveca Still OKM, erikseen kutsuttuna, läsnä tekijänoikeusdirektiivin käsittelyssä 

 

PÖYTÄKIRJA 

 

1. Kokouksen avaus ja asialista  

Puheenjohtaja Juha Henriksson avasi kokouksen. Hyväksyttiin asialista ja todettiin läsnäolijat.  

 

2. Valitaan kokouksen sihteeri  

Jenny Koivisto Museovirastosta valittiin kokouksen sihteeriksi. 

 

3. Edellisen kokouksen muistio 

Päätettiin, että edellisen kokouksen muistio käsitellään tämän muistion lisäksi ryhmän seuraavassa 
kokouksessa 5.6.2019. 

 

4. Juridiikkaryhmän kokoonpano 

Todettiin, että Erika Bergström eduskunnan kirjastosta liittyy KAM-ryhmään. 
 

5. Tekijänoikeusdirektiivi 

Kokouksen painopiste keskittyi tekijänoikeusdirektiivin (DSM) kansalliseen täytäntöönpanoon ja direktiviin 
sisällön pohdiskeluun. Kutsuttuna tekijänoikeusneuvos Viveca Still (OKM) osallistui keskusteluun ja kertoi 
direktiivin kansallisen täytäntöönpanon organisoinnista ja aikataulusta.  

OKM järjestää täytäntöönpanoon liittyen kaksi työpajaa teemasta Kulttuuriperinnön saataville saattaminen 
ja sopimuslisenssijärjestelmä, joista toisen 17.6.2019 ja toisen syksyllä 2019. Muita työpajoja ei näillä 
näkymin ole tulossa OKM:n järjestäminä. Lisäksi OKM perustaa asiantuntijoista koostuvan 
virkamiestyöryhmän valmistelemaan direktiivin täytäntöönpanoa. Takaraja kansalliselle täytäntöönpanolle 
on kesäkuussa 2021, joten lakiehdotuksen tulee olla eduskunnan käsiteltävänä keväällä 2021. Hallituksen 
esitys tulee siten virastoihin lausunnolle vuoden 2020 lopussa tai viimeistään vuoden 2021 alussa.  

 

 



Keskustelussa esille nousseista kysymyksistä ja teemoista nousivat erityisesti: 

 -Pohdittiin direktiivin artiklan 17 mahdollisia vaikutuksia KAM-sektorilla. Artikla todettiin 
 ristiriitaiseksi sisällöltään, jossa toisaalta velvoitetaan ja toisaalta kielletään. Artikla 17  
 velvoittaa tietyin rajaehdoin toimivat verkkoalustat hankkimaan lisenssin tai luvan 
 jakamilleen sisällöille, joita tekijänoikeudet suojaavat. 

 -artiklat 8-11 out of commerce eli ei enää kaupallisesti saatavilla olevien, tekijänoikeudella 
 suojattujen teosten käytöstä museoissa, arkistoissa ja kirjastoissa. 

 -rajapintamateriaali eli tietokoneohjelmien ja pelien kuuluminen poikkeuksien piiriin. 

 -sopimuslisenssijärjestelmästä ja artikla 12, lainauskorvaukset on rajattu kustantajien 
 korvausoikeuden ulkopuolelle maissa, joissa korvausjärjestelmä on jo käytössä. Ajatuksena 
 on se, että kulttuuriperintölaitoksen jäsenmaassa hankitaan lisenssi 

 - harmaaseen kirjallisuuteen ei liity kollektiivista hallinnointia. 

 

 

6. Tietosuoja KAM-sektorilla suosituksen seminaarin ilmoittautumisten tilanne 

Ismo Malinen kertoi, että Kansallismuseon auditoriossa pidettävään seminaariin 29.5.2019 klo 9-12 on 
ilmoittautunut yli sata henkilöä ja moni osallistuu striimauksen kautta. Tilaisuuden tallentamisesta 
muistetaan kertoa tilaisuuden alussa ja puhujia informoidaan etukäteen. Jonas Lång, Kristina Linnovaara, 
Ismo Malinen ja Juha Henriksson sopivat puhujajärjestyksen keskenään. 

 

7. NKR-tilannekatsaus 

Outi Hupaniittu selosti NKR-hankkeen ja sen puitteissa muodostetun ohjausryhmän tilannetta.   

 

8. Muut asiat 

Muita asioita ei ollut. 

 

9. Seuraava kokous 

Seuraava kokous päätettiin pitää 5.6.2019 klo 13-15. Paikka selviää myöhemmin. 

 

10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.15. 

 


