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Käsitellyt asiat 
 
1. Ilmoitusasiat 
 
Pekka Heikkinen on nimetty Suomen kirjastojärjestöjen edustajaksi Pohjoismai-
seen kirjastojärjestöjen tekijänoikeusryhmään, Nordic Copyright Committee. 
Ryhmä koordinoi kirjastoalan pohjoismaista tekijänoikeuksiin liittyvää toimin-
taa. 

 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut Esko Lukkarisen kokoaman Lain-
säädäntö ja kirjastojen arki verkkojulkaisun. Julkaisu sisältää tietoa kirjastojen 
asiakaspalvelutilanteista lainsäädännön näkökulmasta sekä kirjaston toimintaa 
säätelevistä laeista ja säännöksistä. Varsinaisia tekijänoikeuksiin liittyviä tilan-
teita julkaisussa ei sivuta.   
 
Pekka Heikkinen on antanut lausunnon Rinnakkaisjulkaisemisen käsikirjan 
luonnoksen. 
  
Euroopan komissio on uudistamassa direktiiviä julkisen tiedon saatavuudesta. 
Suunnitelmissa on laajennus, joka koskisi myös muistiorganisaatioita. Kansal-
liskirjasto antaa asiasta lausunnon 30.11. mennessä. 
 



Lakia julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta sekä viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta uudistetaan. Uusi tietohallintolaki tule voimaan vuoden 2011 
alusta. Laki koskee tietyiltä osin myös yliopistoja. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Kansalliskirjastolta lausun-
toa opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksestä Yksityisen kopioinnin hyvi-
tysmaksujärjestelmän kehittämistarpeet. [Selvitys nykyisen hyvitysmaksujärjes-
telmän toimivuudesta, näköpiirissä olevista haasteista ja kehittämistarpeista 
(Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:11).] 
Kansalliskirjasto antaa lausuntonsa 30.11. mennessä. 

 
 

2. Vuoden 2011 toiminta 
 
Jäsenet 
Kirjastojuridiikan työryhmään on nimetty uusi jäsen. Riitta Autere toimii ryh-
mässä erikoiskirjastojen neuvoston edustajana. Puheenjohtaja tiedustelee myös 
AMK-puolen mahdollista kiinnostusta osallistua toimintaan. Pentti Vattulainen 
jatkaa puheenjohtajana ja Pekka Olsbo sihteerinä. Puheenjohtaja ja sihteeri tii-
vistävät yhteistyötään toiminnan suunnittelun, käytännön toiminnan ja rapor-
toinnin osalta. 
 
Toiminta  
Toimintasuunnitelman luonnos toimitettu hallitukselle. Sihteeri päivittää suun-
nitelman tämän kokouksen pohjalta ja toimittaa suunnitelman ryhmälle kom-
mentoitavaksi.  
 
Vuoden 2011 aikana ryhmä järjestää neljä kokousta.  
 
Työryhmä on mukana tuottamassa ja järjestämässä neljää seminaaria vuoden 
2011 aikana. Tammikuussa 28.1.2011 järjestetään yhteistyössä KAM-ryhmän 
kanssa tiedon julkisuuteen liittyvä seminaari. Toukokuussa työryhmä järjestää 
kirjastojuridiikan ajankohtaispäivän, lisäksi toukokuussa työryhmä osallistuu 
STKS:n kaukopalveluryhmän seminaarijärjestelyihin Turussa. Syksyn tutki-
muksen tekijänoikeuspäivää tuotetaan yhteistyössä STKS:n tutkimuspalvelu-
työryhmän kanssa.  
 
Työryhmä pitää varauksen kansainväliseen seminaariin osallistumiseen esim 
Eblida. 
 
Sihteeri tarkistaa ja päivittää verkkosivut. 
 
 
3. Tammikuun seminaari 
 



Tammikuun 28. päivä kirjastojuridiikan työryhmä järjestää yhteistyössä KAM-
ryhmän kanssa tiedon julkisuuteen liittyvän seminaarin. Seminaari pidetään 
Tieteiden talolla, salissa 104 klo 9.30-16 (Sali varattu) 
Kirjastojuridiikan työryhmä toimii tilaisuuden järjestäjänä.  
Tilaisuuden työotsikko: ”Sulle salaisuuden kertoa mä voisin” – Tiedon julki-
suus ja…  
  
Sihteeri hoitaa ilmoittautumiset ja yhteydet puhujiin. Puhujien yhteystiedot 
tulee toimittaa sihteeri Olsbolle. 
Varmistus aikatauluista STKS:n taloussihteeriltä.  
 
 
4. Muut asiat 
 
Pohjoismainen sopimuslisenssiyhteistyö mahdollistanee kaukopalveluun digi-
taalisen aineiston jakamisen yhteispohjoismaisesti vapaasti suoraan asiakkaalle. 
Asia on ministeriöissä virkamiesvalmistelussa. 
 
Kopiosto hakee sopimuslisenssiorganisaation asemaa sanomalehtien ja aika-
kauslehtien digitaaliseen jakeluun. Keväällä 2011 todennäköisesti eteenpäin. 
 
Seuraava kokous. 
14.1.2011 klo 13 Pekka Heikkisen huone 


