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VALTIONEUVOSTON KANSLIA
14.9.2007

TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUDET – SELVITYS

Tehtävä

Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelman kohdan 9.1. Innovaatiopolitiikka
kirjauksen mukaan teollis- ja tekijänoikeuksien siirtäminen osaksi työ- ja
elinkeinoministeriötä (TEM) selvitetään uuden ministeriön organisaation valmistelun
yhteydessä.

Selvitystyötä johtaa ryhmä, johon kuuluvat alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen (valtioneuvoston
kanslia, VNK), kansliapäällikkö Harri Skog (opetusministeriö, OPM), kansliapäällikkö Erkki
Virtanen (kauppa- ja teollisuusministeriö, KTM), kansliapäällikkö Markku Wallin
(työministeriö, TM) sekä heidän kutsuminaan asiantuntijoina Jukka Liedes ja Jorma Walden
OPM:stä, Antti Riivari ja Marja-Leena Rinkineva KTM:stä sekä Seija Salo ja Marika
Paavilainen VNK:sta.

Selvitys keskittyy ministeriötason tehtäviin ja niiden organisointiin. Selvityksen tarkoitus on
toimia tausta-aineistona tehtäessä päätöksiä teollis- ja tekijänoikeuksien siirtämisestä
osaksi työ- ja elinkeinoministeriötä.  Päätösten tulee perustua valtioneuvoston
toimintaedellytysten turvaamiseen teollis- ja tekijänoikeuksien alalla nyt ja tulevaisuudessa.

Selvitys teollis- ja tekijänoikeustehtävien organisoinnista

1. Selvityksen tausta, nykytila ja keskeiset säännökset

Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa on useita teollis- ja tekijänoikeuksia
koskevia kirjauksia.

Oikeuspolitiikan ja sisäisen turvallisuuden osalta on kohtaan 4 kirjoitettu
seuraavaa

- Asetetaan laajapohjainen toimikunta laatimaan kansallisen
immateriaalioikeusjärjestelmän (IP-järjestelmä) kehittämisohjelma (IP-strategia) ja
määritetään Suomen tavoitteet EU:n IP-politiikan kehittämiselle. Tehostetaan IP-
asioiden tuomioistuinkäsittelyä keskittämällä ne näihin asioihin erikoistuneelle
tuomioistuimelle, jolle turvataan riittävät resurssit.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osalta on kirjattu kohtaan 5.6. seuraava
maininta

- Luovaa taloutta vahvistetaan ja kulttuurin kansantaloudellista merkitystä lisätään
edistämällä kulttuurivientiä ja – yrittäjyyttä. Kulttuurituotteiden
arvonlisäverokysymykset selvitetään ja otetaan käyttöön verovapaa
kulttuurisetelijärjestelmä. Tekijänoikeuskorvausten verotuskohtelua uudistetaan
tulovaihtelujen tasaamiseksi. Parannetaan tekijänoikeuslainsäädännön ja
tekijänoikeusjärjestelmän toimivuutta.

Innovaatiopolitiikan osalta on kirjattu kohtaan 9.1. seuraavaa

- Kansantalouden tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen edellyttää laaja-alaisen
innovaatiopolitiikan tehostamista. Päähuomio kiinnitetään koulutus-, tutkimus- ja
teknologiapolitiikkaan. Teknologisten innovaatioiden lisäksi hallitus korostaa
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liiketoiminta-, muotoilu- ja organisaatioinnovaatioiden merkitystä. Kehittämisen
lähtökohtana on yritysten liiketoiminnasta syntyvä kysyntä.

- Osana kansallisen innovaatiopolitiikan vahvistamista laaditaan kansallinen teollis- ja
tekijänoikeuksien strategia. Erityistä huomiota kiinnitetään pk-yritysten ja yksityisten
keksijöiden mahdollisuuksiin käyttää erilaisia suojamuotoja ja sitä kautta parantamaan
erilaisten tuotteiden kaupallisia mahdollisuuksia.

- Teollis- ja tekijänoikeuksien siirtäminen osaksi työ- ja elinkeinoministeriötä selvitetään
uuden ministeriön organisaation valmistelun yhteydessä. Tekijänoikeuksien verotukseen
liittyvät epäkohdat korjataan. Hallitus parantaa yksityisen keksintötoiminnan
edellytyksiä.

Selvitystehtävästä tarkemmin

Hallitusohjelman kohdan 9.1. kirjaus siitä, että selvitetään uuden ministeriön organisaation
valmistelun yhteydessä tekijänoikeuksien siirtäminen osaksi työ- ja elinkeinoministeriötä,
tarkoittaisi sitä, että tekijänoikeuksia koskevat ministeriötasoiset tehtävät siirtyisivät
opetusministeriön hallinnonalalta ja teollisoikeuksia koskevat tehtävät kauppa- ja
teollisuusministeriön hallinnonalalta uuden perustettavan työ- ja elinkeinoministeriön
hallinnonalalle. Teollisoikeuksia koskevien tehtävien osalta siirtoa on valmisteltu
toukokuusta 2007 alkaen. Opetusministeriön hallinnonalalla on tätä selvitystä tehtäessä
tarkoitus jatkaa nykyisen organisaation puitteissa ilman muutoksia.

Uuden työ- ja elinkeinoministeriön on tarkoitus aloittaa 1.1.2008. Samalla nykyinen
kauppa- ja teollisuusministeriö ja työministeriö lopettavat toimintansa.

Uuden ministeriön perustaminen edellyttää käsittelyä valtion talousarviomenettelyssä.
Lisäksi ministeriön perustaminen edellyttää valtioneuvostolain 1 §:n muutosta ja eräiden
muiden lakien muuttamista virkojen ja tehtävien siirtämiseksi. Hallituksen esitys
valtioneuvostosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja eräiden tehtävien siirtämisestä työ-
ja elinkeinoministeriöön valmistellaan budjettilain aikataulussa. Mikäli tekijänoikeuksien ja
teollisoikeuksien organisointiin tulee muutoksia, tilanne on kirjattava hallituksen esityksen
yleisperusteluihin samassa yhteydessä.

1.1. Valtioneuvoston ohjesääntö

Ministeriöitten toimialoista säädetään valtioneuvoston ohjesäännön 3 luvussa. Ministeriön
tehtävistä ja organisaatiosta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksissa ao.
ministeriöstä sekä ministeriöiden omissa asetuksissa (työjärjestykset).

Nyt voimassa olevan valtioneuvoston ohjesäännön 18 §:ssä säädetään opetusministeriön
toimialasta.

Opetusministeriön toimialaan kuuluvat:

1) koulutus ja tiede;
2) taide, kulttuuri, liikunta ja nuorisotyö;
3) arkisto-, museo- ja yleinen kirjastotoimi;
4) evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkkokunta sekä muut
uskonnolliset yhdyskunnat;
5) opintotuki;
6) tekijänoikeus.

Säädöksen perustelumuistiossa on tekijänoikeutta koskevaa 6-kohtaa tarkennettu
kirjaamalla, että toimiala vastaa tekijänoikeusjärjestelmän yleisistä toimintaedellytyksistä.
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Valtioneuvoston ohjesäännön 21 §:ssä säädetään kauppa- ja teollisuusministeriön
toimialasta.

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvat:

1) elinkeinopolitiikka;
2) energiapolitiikka;
3) teknologiapolitiikka ja tekninen turvallisuus;
4) markkinoiden toimivuus ja kilpailun edistäminen;
5) kuluttajapolitiikka ja elintarvikeasiat;
6) yritysten kansainvälistyminen;
(662/7.7.2003).

Säädöksen perustelumuistiossa on teollisoikeuksia koskeva maininta elinkeinopolitiikkaa
koskevan 1-kohdan tarkemmassa kuvauksessa. Tekstinkohdan mukaan elinkeino- ja
yritystoiminnan toimintaedellytysten osalta toimialaan kuuluu elinkeinopolitiikka, EU:n
rakenne- ja aluepolitiikka ministeriön hallinnonalalla, yritystoiminnan alueelliset
toimintaedellytykset, suorat yritystuet ministeriön hallinnonalalla, julkinen erityisrahoitus ja
valtion erityisrahoitusyhtiöiden elinkeinopoliittinen ohjaus, työvoima- ja elinkeinokeskusten
yleishallinnollinen ohjaus ja valvonta sekä niiden yritysosastojen toiminnallinen ohjaus ja
valvonta, teollisoikeudelliset suojajärjestelmät, kirjanpito ja tilintarkastustoiminta,
yrityksiä ja yhteisöjä koskeva rekisterihallinto, valtiontakuurahasto, sekä ulkomaisten
investointien edistäminen ja investointeihin liittyvä kansainvälinen yhteistyö.

1.2. Kotimainen ja EU-lainsäädäntö sekä tärkeimmät kansainväliset sopimukset
tekijänoikeuksista

Kansallinen lainsäädäntö

Tekijänoikeuslaki (404/1961)
Tekijänoikeusasetus (574/1995)
ETA-soveltamisasetus (575/1995)
Rikoslain 49 luvun säännökset

Euroopan yhteisön tekijänoikeusdirektiivit 1991–2004

Tietokoneohjelmadirektiivi (91/250/ETY)
Vuokraus- ja lainausdirektiivi (92/100/ETY)
Satelliitti- ja kaapelilähetysdirektiivi (93/83/ETY)
Suoja-aikadirektiivi (93/98/ETY)
Tietokantadirektiivi (96/9/EY)
Tietoyhteiskunnan tekijänoikeusdirektiivi (2001/29/EY)
Kuvataiteen jälleenmyyntikorvausdirektiivi (2001/84/EY)
Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisdirektiivi (2004/48/EY)

Tärkeimmät kansainväliset tekijänoikeussopimukset

Bernin yleissopimus kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta (1886)
Yleismaailmallinen tekijänoikeussopimus (1952)
Rooman yleissopimus esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien ja radioyritysten
suojaamisesta (1961)
Geneven äänitesopimus (1971)
WIPOn tekijänoikeussopimus (WCT, 1996)
WIPOn esitys- ja äänitesopimus (WPPT, 1996)
Sopimus teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista (TRIPS-sopimus,
1995)
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1.3. Kotimainen ja EU-lainsäädäntö sekä tärkeimmät kansainväliset sopimukset
teollisoikeuksista

Kansallinen lainsäädäntö

patenttilaki 15.12.1967/550, patenttiasetus 26.9.1980/669
laki hyödyllisyysmallioikeudesta 10.5.1991/800, asetus hyödyllisyysmallioikeudesta
5.12.1991/1419
mallioikeuslaki 12.3.1971/221, mallioikeusasetus 2.4.1971/252
tavaramerkkilaki 10.1.1964/7, tavaramerkkiasetus 29.5.1964/296
yhteismerkkilaki 5.12.1980/795
laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin 29.12.1967/656 ja asetus oikeudesta
työntekijän tekemiin keksintöihin 10.6.1988/527
laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin 19.5.2006/369
laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin 11.1.1991/32 ja asetus
yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin 14.6.1991/946

EU-lainsäädäntö

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY teollis- ja tekijänoikeuksien
noudattamisen varmistamisesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/44/EY bioteknologian keksintöjen
oikeudellisesta suojasta
Neuvoston asetus 6/2002 yhteisömallista
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/71/EY mallien oikeudellisesta suojasta
Neuvoston asetus 40/94 yhteisön tavaramerkistä
Ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY jäsenvaltioiden
tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä
Neuvoston asetus 1768/92 lääkkeiden lisäsuojatodistuksen aikaansaamisesta
Neuvoston direktiivi 87/54/ETY puolijohdetuotteiden piirimallien oikeudellisesta suojasta

Komission asetus 216/96 sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston
(tavaramerkit ja mallit) valituslautakuntien menettelysäännöistä
Komission asetus 2868/95 yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen 40/94
täytäntöönpanosta
Komission asetus 2245/2002 yhteisömallista annetun asetuksen täytäntöönpanosta
Komission asetus 2246/2002 yhteismallin rekisteröintiin liittyvistä maksuista

Tärkeimmät kansainväliset teollisoikeussopimukset

Yleissopimus eurooppapatenttien myöntämisestä (Euroopan patenttisopimus 1973)
Patenttiyhteistyösopimus (1970)
Patenttilakisopimus (2000)
Pariisin yleissopimus (1883)
Sopimus teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista (TRIPS-sopimus,
1995)
Madridin sopimuksen pöytäkirja (1989)
Kansainvälinen tavaramerkkilakisopimus (1994)
Haagin sopimuksen Geneven asiakirja (1999)
Locarnon sopimus teollismallien kansainvälisen luokituksen perustamisesta (1968)
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2. Tekijänoikeus- ja teollisoikeustehtävät ministeriötasolla

2.1. Ministeriöiden tehtävistä yleisesti

Valtioneuvostolle kuuluvat perustuslaissa erikseen säädetyt tehtävät sekä ne muut hallitus-
ja hallintoasiat, jotka on säädetty valtioneuvoston tai ministeriön päätettäväksi tai joita ei
ole osoitettu tasavallan presidentin taikka muun viranomaisen toimivaltaan. (Perustuslaki
731/1999, PeL, 65 §).

Valtioneuvostolle kuuluvat asiat ratkaistaan valtioneuvoston yleisistunnossa tai
asianomaisessa ministeriössä. Yleisistunnossa ratkaistaan laajakantoiset ja periaatteellisesti
tärkeätä asiat sekä ne muut asiat, joiden merkitys sitä vaatii. Valtioneuvoston käsiteltävät
asiat on valmisteltava asianomaisessa ministeriössä. (PeL, 67 §)

Kukin ministeriö vastaa toimialallaan valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelusta ja
hallinnon asianmukaisesta toiminnasta. Ministeriön päällikkönä on ministeri. Ministeriöiden
toimialasta ja asioiden jaosta niiden kesken säädetään lailla tai valtioneuvoston antamalla
asetuksella. (PeL, 68 §).

Valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 2 luvussa luetellaan asiat, jotka ratkaistaan
valtioneuvoston yleisistunnossa. Ministeriöiden virkamiesten tehtävänä on valmistella nämä
asiat.

Ministeriöiden keskeinen tehtävä on säädösten valmistelu ja esittely sekä toimeenpano,
johon kuuluvat erityisesti ministeriön toimialan politiikkapäätösten valmistelu ja
toimeenpano, toimialan erityislainsäädännön mukaiset tehtävät sekä alan kehityksen
seuraaminen erilaisin keinoin.

Valtioneuvoston ohjesäännön 11 §:ssä luetellaan kaikille ministeriöille omalla toimialallaan
kuuluvat tehtävät, joita ovat mm toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulosohjausasiat,
lainvalmisteluasiat, hallintoasiat, tietojärjestelmäasiat, tutkimusta, kehittämistä ja seurantaa
koskevat asiat, kansainväliset asiat sekä toimialansa hallinnassa olevan valtion
varallisuuden omistaja-asiat samoin kuin muut sellaiset asiat, joiden on katsottava kuuluvat
toimialan tehtävien hoitamiseen. Ministeriö käsittelee toimialansa virastoja, laitoksia,
liikelaitoksia, talousarvion ulkopuolisia rahastoja, yhteisöjä, yhtiöitä ja muita toimielimiä
koskevat asiat.

2.2. Tekijänoikeustehtävät opetusministeriössä

Opetusministeriön tehtävät tekijänoikeusasioissa

Tekijänoikeusalan politiikka ja strategia

lainsäädännön valmistelu; laajempia muutoksia 2–3 vuoden välein
kansainvälisten sopimusten valmistelu ja neuvottelut, WIPOssa,  WTO:ssa, Unescossa
jne.
EU-direktiivien ja muun yhteisösääntelyn valmistelu ministerineuvostossa
tekijänoikeusneuvoston lausunnot; laintulkinta

Käyttöoikeuksia koskevat sopimusneuvottelut ja talousarvioasiat

opetustoiminnan ja valtionhallinnon kopiointi- ja nauhoitussopimukset
yleisten kirjastojen lainauskorvaukset, muut käyttöoikeudet

Tekijänoikeusjärjestelmän hallinto- ja ylläpitotehtävät
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tekijänoikeusjärjestöjen hyväksymiset, hyvitysmaksu, sopimuslisenssijärjestöt
kuvataiteen jälleenmyyntikorvauksia hallinnoiva järjestö
yksityisen kopioinnin korvausjärjestelmän (hyvitysmaksu) neuvottelut ja päätökset; ml.
audiovisuaaliseen kulttuuriin ja säveltaiteeseen ja kulttuurin edistämistarkoituksiin
käytettävä osuus
tekijänoikeudellinen neuvonta, säädösten toimeenpanon ohjaus ja muut lainsäädännön
asiantuntijatehtävät, informaatio-ohjaus, koulutus, tietämyksen lisääminen
koulutuksellinen kehitysyhteistyö

Sidosryhmäyhteistyö

2.3.  Teollisoikeustehtävät kauppa- ja teollisuusministeriössä

Kauppa- ja teollisuusministeriön tehtävät teollisoikeusasioissa

Teollisoikeusalan politiikka ja strategia

teollisoikeuksia koskevan politiikan ja strategian valmistelu
lainsäädännön uudistaminen
kansainvälisten sopimusten valmistelu ja neuvottelut esimerkiksi WTO:ssa,
WIPO:ssa ja EPO:ssa
EU-säädösten valmisteluun osallistuminen neuvostossa sekä tarvittaessa
komissiossa
kansainvälisten sopimusten sekä EU-säädösten kansallinen voimaansaattaminen
teollisoikeusjärjestelmän toimivuuden kehittäminen
teollisoikeudellinen neuvonta, lainsäädännölliset asiantuntijatehtävät, tiedotus,
koulutus, tietämyksen lisääminen
”Luovien alojen yrittäjyyden kehittämisstrategia 2015” sekä 20.6.2007 asetettu
”Luovien alojen yritysten kehittämishankkeen” -johtoryhmä, jonka tehtävänä on
ohjata niitä toimenpiteitä, joilla luovien alojen pk-yritystoimintaa kehitetään tätä
varten perustettavan hankkeen puitteissa.

Yhteistyö toiminnasta vastaavan hallinnon kanssa ja siihen liittyvä ohjaus

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)

- teollisoikeusasioiden toiminnalliset tehtävät kuuluvat pääsääntöisesti ministeriön
alaiselle Patentti- ja rekisterihallitukselle. Virastolle kuuluvat teollisoikeuksien
myöntämiseen ja rekisteröintiin liittyvät tehtävät. Se myös seuraa ja hoitaa näitä
tehtäviä kansainvälisten järjestelmien osalta.
- patentti- ja rekisterihallitus on nettobudjetoitu virasto, joka toimii KTM:n
tulosohjauksessa, mutta ei pääsääntöisesti saa toimintaansa rahoitusta valtion
budjetista.

TE-keskus (15 kpl)

- TE-keskukset tukevat ja neuvovat yrittäjiä ja yrityksiä niiden elinkaaren kaikissa
vaiheissa ja osallistuvat innovaatioympäristön kehittämiseen.

Tekes (teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus)

- Tekes aktivoi ja rahoittaa yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen ja
tutkimuslaitosten haastavia tutkimus- ja tuotekehitysprojekteja.
Toiminta tähtää mm. viennin kasvuun ja teollisen pohjan laajentamiseen.

Keksintösäätiö

- Ministeriö rahoittaa ja tulosohjaa mm. Keksintösäätiötä. Säätiö tukee ja edistää
suomalaista keksintötoimintaa sekä keksintöjen kehittämistä ja hyödyntämistä.
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Säätiön peruspalvelut ovat neuvonta, keksintöjen arviointi, keksintöjen suojauksen,
tuotekehityksen ja markkinoinnin rahoitus sekä keksintöjen kaupallistamisen.

Työsuhdekeksintölautakunta

- Ministeriön yhteydessä toimiva työsuhdekeksintölautakunta, jossa toimii myös
korkeakoulujaosto.

Sidosryhmäyhteistyö

3. Organisaatiomuutos: näkökannat puolesta ja vastaan

Seuraavassa on esitetty kooste asiantuntijakeskusteluissa ja muistioissa esille tulleista
näkökohdista tekijänoikeus- ja teollisoikeustehtävien siirtämisestä samaan organisaatioon,
työ- ja elinkeinoministeriöön. Ensin esitetään kannanotot siirron puolesta ja sen jälkeen
kannanotot nykytilan säilyttämisen (ja kehittämisen) puolesta.

Kannanottoja tehtävien siirron puolesta

Yleisesti voidaan todeta, että tekijänoikeus- ja teollisoikeuksien siirtäminen samaan
organisaatioon mahdollistaisi yhtenäisemmän kansallisen immateriaalioikeuksien
suojajärjestelmiä (IPR) koskevan politiikan ja toimintatapojen kehittämisen myös
elinkeinopoliittiselta kannalta. Samalla olisi mahdollista tukea luovien alojen kehittymistä
järjestämällä näiden alojen yrittäjille samat elinkeinotoiminnan tukipalvelut kuin muillekin
elinkeinotoiminnanharjoittajille.

1. Tekijän- ja teollisoikeuksien suoja muodostaa yhdessä immateriaalioikeuksien
suojajärjestelmän (IPR). Eri suojamuodot esiintyvät usein päällekkäin eli samaa tuotetta,
esimerkiksi matkapuhelinta, tietokoneohjelmia ja multimediatuotteita kuten tietokonepelejä,
suojataan useammalla oikeudella. Kun tekijänoikeudella suojataan esimerkiksi
tietokoneohjelman tai matkapuhelimen sisältämiä koodeja (esim. lähdekoodia), suojataan
patenteilla näiden tuotteiden sisältämien teknisten keksintöjen ideoita. Mallisuojalla taas
suojataan esimerkiksi matkapuhelimen muotoa ja tavaramerkillä puhelimen merkkiä ja
brändiä.

2. Tekijänoikeuksien ja teollisoikeuksien keskittämisellä uuteen työ- ja elinkeinoministeriöön
(TEM) varmistettaisiin se, että kansallista IPR-suojaa kehitetään kokonaisvaltaisesti ja
koordinoidusti.

3. Teknologinen kehitys on lähentänyt voimakkaasti sisällöntuotantoa ja teknologian
kehittämistä (mobiiliviestintä, internet, televisio, palveluinnovaatio). Tämän seurauksena
perinteisesti patenttien varassa osaamistaan suojaavat yritykset ovat siirtyneet tai tulevat
siirtymään kasvavissa määrin hyödyntämään tekijänoikeuksia.

4. Tekijänoikeuksien siirtäminen tulevaan TEM:öön tukisi muun muassa
kokonaisvaltaisemman IPR-politiikan avulla suomalaisten yritysten siirtymistä
palveluliiketoimintaan ja sisällöntuotantoon. On kansallisesti merkittävää, että meillä on
tekijänoikeusjärjestelmä, joka tukee uusien teknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa.

5. TEM:llä on alaisuudessaan muun muassa PRH ja Tekes, joiden merkittävä osaaminen
antaa uskottavat mahdollisuudet kehittää tekijänoikeuksia kokonaisvaltaisesti osana koko
suomalaista osaamisen suojaamisjärjestelmää. Tämä voisi tarkoittaa yhteistyötä esimerkiksi
tutkimus-, neuvonta-, tiedotus- ja koulutuspalvelujen kehittämisessä ja järjestämisessä
(PRH, Tekes, TE-keskukset, tekijänoikeuden hallinnointi- ja toimialajärjestöt,
koulutusorganisaatiot).

6. Tekijänoikeuksien siirtäminen TEM:öön luo myös hyötyjä alan osaamisen kannalta.
Pienessä maassa asiantuntijoita on vähän ja on tärkeää, että he voivat valtioneuvoston
tasolla luoda oikean osaamiskeskittymän.
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7. Luovien alojen kehittymisen kannalta on olennaista, että näiden alojen yrittäjille taataan
samat elinkeinotoiminnan tukipalvelut kuin muillekin elinkeinotoiminnanharjoittajille.
Tekijänoikeuksien roolia taiteen ja kulttuurin ammattilaisten toimeentulon varmistamisessa
voitaisiin vahvistaa elinkeino- ja yrittäjäpolitiikan osaamisella.

8. Tekijänoikeuden merkitys on laajentunut kulttuurialalta merkittävästi. Viidennes (20 %)
pk-yrityksistä on tuottanut asiakkailleen sisältöpalveluita. On asianmukaista käsitellä tähän
toimintaan liittyvää tekijänoikeussuojan tarvetta osana muuta elinkeinopolitiikkaa.

9. Tekijänoikeusasioiden siirto TEM:öön mahdollistaisi huomattavasti paremmin ja
koordinoidummin TEM:n alaisen laajan infrastruktuurin hyväksikäyttämisen myös tällä
alalla. Tämä edellyttäisi tiedotuksen ja neuvonnan kohdentamista siten, että
tekijänoikeuksista tulonsa saavien yksityishenkilöiden näkökulma ei heikkenisi
toimintaympäristössä, jossa elinkeinopolitiikka ja yritystoiminta korostuvat.

10. Uudessa työ- ja elinkeinoministeriössä ja sen alaisessa keskus- ja aluehallinnossa olisi
mahdollista panostaa alan haasteisiin koordinoidusti. Näitä tuovat mm hallitusohjelman 9.1.
kohdan kirjaus, jonka mukaan osana kansallisen innovaatiopolitiikan vahvistamista
laaditaan kansallinen teollis- ja tekijänoikeuksien strategia. Erityistä huomiota kiinnitetään
pk-yritysten ja yksityisten keksijöiden mahdollisuuksiin käyttää erilaisia suojamuotoja ja sitä
kautta parantaa erilaisten tuotteittensa kaupallisia mahdollisuuksia.

Kannanottoja tehtävien nykyisen organisointimallin puolesta

Yleisenä huomiona voidaan todeta, että tekijänoikeustehtävien siirtäminen tarkoittaisi
kokonaisen lainsäädäntölohkon siirtämistä toiseen asia- ja tulkintaympäristöön.
Säilyttämällä tekijänoikeudet kulttuurihallinnossa ne pidettäisiin kosketuksessa
kulttuurihallinnon luovien toimialojen ja luovuuden edistämiseen ja mm. kulttuurivientiin.
Yhtenäinen kansallinen IP-politiikka ja toimintatavat varmistetaan yhteistyöllä
ministeriöiden välillä. Luovien alojen yritystoiminnan kehittymistä ja luovaa toimintaa
tuetaan tekijänoikeuskentän laajoilla, olemassa olevilla ja edelleen kehitettävillä
tukipalveluilla.

1. Tekijänoikeusasioiden toiminta- ja tulkintaympäristö on opetusministeriön toimialalla ja
kulttuurihallinnossa; tekijänoikeuksien kenttä on sama kuin kulttuurihallinnon kenttä.
Tekijänoikeusasioiden siirrossa TEM:öön tämä menetetään, koska TEM:ssä vastaavia
kiinteitä ja laajoja yhteyksiä koko kulttuuri- ja tekijänoikeuskenttään – elokuva-, musiikki-,
multimedia-, kirjallisuus-, televisio- ym. aloille ei ole. Kulttuurinen ja luova sisältö ja sen
asema nimenomaan teknologisessa ympäristössä on kulttuurihallinnon keskeisen huomion
kohteena.

2. Kulttuurin kenttää tarkastellaan opetusministeriön kulttuurihallinnossa myös
taloudellisena toimintana, työpaikkoina, tuotantona. Tekijänoikeuslainsäädäntö on
tekijyyden suojan ohella taloudellista lainsäädäntöä; se luo kulttuurin ja tiedonvälityksen
taloudellista perustaa ja sopii siksi hyvin nykyisen hallinnonalan tehtäväksi.

3. Sekä tekijänoikeudet että teollisoikeudet vaativat huomattavaa erityisosaamista, joka on
erilaista, ja edellyttää vähintään nykyiset resurssinsa, jotka nykyinen organisointimalli
turvaa toimivalla ja taloudellisella tavalla.

4. Tekijänoikeuslailla on sisällöllinen yhteys muuhun opetusministeriön lainsäädäntöön.
Tekijänoikeusvirkamiehet hoitavat myös suurta määrää muita kulttuuriasioita:
audiovisuaalista ja luovien toimialojen politiikkaa, viestintäkulttuuria, kulttuurihistoriallisen
arkistoinnin ja kirjastoasioita ja kansainvälisiä asioita (mm. Unesco).

5. Tekijänoikeus syntyy luonnolliselle henkilölle luovuuden kautta. Se on
tekijäpersoonallisuuden suojaa, joka ei synny yrityksen vaan yksilön toiminnasta.
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6. Toimeenpanokeinojen erot näkyvät nykyisessä organisointimallissa: Tekijänoikeus ja
teollisoikeudet ovat molemmat henkisen omaisuuden oikeudenaloja, mutta huomattavan
erilaisia. Tekijänoikeus ei mm. edellytä rekisteröintihallintoa.

7. Tekijänoikeusjärjestelmä on tehokas ja taloudellinen. Laajasti saatavilla olevia
tekijänoikeuden tukipalveluja harjoittavat Suomessa toimiala- ja hallinnointijärjestöt.
Yritysten tarvitsemat lisensiointi- ja käyttöoikeuksien saantipalvelut on organisoitu
tekijänoikeuden hallinnointijärjestöihin.

8. Tekijänoikeus ja teollisoikeudet ovat merkityksellisiä samanaikaisesti vain pienessä
määrässä yrityksiä, joilla on hallussaan molempia oikeuksia; oikeuksilla on eri suojan
kohteet.

9. Ministeriöt tekevät yhteistyötä. Nykytilan säilyessä hallinnonalojen ja niiden toimijoiden
yhteistyötä on tarpeen kehittää erityisesti tiedotus-, neuvonta-, koulutus- ja
asiantuntijapalveluissa.

10. Yhteistyön kehittämisessä on otettava huomioon se, että teknologinen kehitys on
lähentänyt sisällöntuotantoa ja teknologian kehittämistä (mobiiliviestintä, internet, televisio,
palveluinnovaatio). Se, että perinteisesti patenttien varassa osaamistaan suojaavat yritykset
hyödyntävät tai enenevässä määrin tulevat hyödyntämään tekijänoikeuksia on otettava
huomioon esimerkiksi kehittämällä pienille ja keskisuurille yrityksille kohdennettavaa
neuvontaa ja koulutusta tekijänoikeuksien alalla. Tämä näkökulma on oltava mukana muun
muassa toteutettaessa hallitusohjelman 9.1. kohdan kirjausta, jonka mukaan osana
kansallisen innovaatiopolitiikan vahvistamista laaditaan kansallinen teollis- ja
tekijänoikeuksien strategia. Erityistä huomiota kiinnitetään pk-yritysten ja yksityisten
keksijöiden mahdollisuuksiin käyttää erilaisia suojamuotoja ja sitä kautta parantaa erilaisten
tuotteittensa kaupallisia mahdollisuuksia.


