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Asettamispäätös OKM/32/040/2017

3.5.2017

Jakelussa mainituille

Viite
Asia Tekijänoikeuskirjetyöryhmän asettaminen
Opetus- ja kulttuuriministeriä on tänään asettanut työryhmän selvittämään
tekijänoikeuksien valvonnan, erityisesti tuomioistuimen määräyksellä saatuihin
yhteystietoihin ja niiden perusteella lähetettäviin kirjeisiin perustuvan verkkovalvonnan,

hyviä käytäntöjä sekä sitä koskevien tekijänoikeuslain säännösten ajantasaisuutta
("Tekijänoikeuskirjetyöryhmä").
Toimikausi
Työryhmän toimikausi on 1.6. -31.12.2017.

Työryhmän tehtävä
Työryhmän tehtävänä on:
1. selvittää, millä tavalla tekijänoikeuksien verkkovalvontaan voitaisiin kehittää hyviä
käytäntöjä turvaamaan kirjeiden vastaanottajien, erityisesti yksityishenkilöiden ja
pienyritysten, asemaa;
2. edesauttaa tekijänoikeuksien verkkovalvonnan hyvien käytäntöjen muodostamista

ottaen huomioon paitsi tekijänoikeuslain myös henkilötietolainsäädännön ja sähköisen
viestinnän tietosuojalainsäädännön vaatimukset;

3. suosittaa alan toimijoille hyviä käytäntöjä, joilla erityisesti pyritään varmistamaan
kirjeiden vastaanottajien oikeusturva;
4. seurata tekijänoikeuksien verkkovalvonnan kehitystä ja arvioida, olisiko nykyistä

lainsäädäntöä joltain osin muutettava;
5. seurata tekijänoikeusvalvontaan liittyvien asioiden kehitystä Euroopan unionissa ja
kansainvälisesti mukaan lukien EU:n teollis-ja tekijänoikeuksien

täytäntöönpanodirektiivin uudistaminen;
6. pitää yhteyttä asian kannalta keskeisiin kansallisiin viranomaisiin.
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Työryhmän puheenjohtaja raportoi työn edistymistä tekijänoikeusasioiden
neuvottelukunnan kokouksissa. Neuvottelukunta an/ioi osaltaan työryhmän

toimikauden lopussa siihen mennessä tapahtuneen kehityksen pohjalta ehdotettujen ja
sovellettujen hyvien käytäntöjen riittävyyttä sekä mahdollista tarvetta rajoittaa
yhteystietojen saamista.

Organisointi
Puheenjohtaja:
Hallitusneuvos Anna Vuopala, opetus-ja kulttuuriministeriö

Jäsenet:

Oikeudenhaltijat
Toimitusjohtaja Tero Koistinen, Suomen Filmikamari ry

Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Marcus Wiklund, Sanoma Oyj
Musiikintekijä Markus Nordenstreng
Tekijänoikeusvalvontaa suorittavat toimijat
Toiminnanjohtaja Jaana Pihkala, Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus, TTVK

Toimitusjohtaja, OTM, Tommi Haaja, Adultia Oy
Asianajaja Joni Hatanmaa, Hedman Partners

Toimitusjohtaja, OTM, Pentti Viljakainen, Tekijänoikeusturva TOT
Teleoperaattorit

Lakimies Jussi Mäkinen, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry
Lakimies Tiina Tirkkonen, DNA Oy
Kirjeiden vastaanottajat
Asiantuntija Ahto Apajalahti, Effi ry

Pysyvät asiantuntijat:
Lakimies Erika Leinonen, Viestintävirasto
Lakimies Hertta Hartikainen, Kilpailu-ja kuluttajavirasto
Työryhmä voi kutsua kokouksiinsa myös muita asiantuntijoita.
Lisäksi työryhmä varaa mahdollisuuden tekijänoikeusasioiden neuvottelukuntaan

nimitetyille ministeriöiden ja viranomaisten asiantuntijoille sekä muille tarpeellisiksi
katsomilleen tahoille tulla kuulluksi hyvien käytäntöjen osalta.
Työryhmä voi nimetä työnsä tueksi sihteerin työryhmän sisältä.
Työryhmän asettamisessa ei ole voitu noudattaa naisten ja miesten välisestä tasa-

an/osta annetun lain (609/1986) 4 a §:n 1 momenttia, koska työryhmään on kutsuttu
jäsenet heidän erityisen ammatillisen osaamisensa johdosta, jota ei voida korvata

toisella henkilöllä.
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Työryhmän puheenjohtajalle tai jäsenille ei makseta palkkiota. Työryhmän kulut
maksetaan talousarviotililtä 29.80.52.07.
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Puheenjohtaja, jäsenet ja asiantuntijat

Tiedoksi Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan jäsenet ja asiantuntijat
Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen
Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto

