
Kirjastojuridiikan työryhmän kokous – muistio
keskiviikko 20.3.2019 klo 12–14
Kansalliskirjasto (Yliopistonkatu 1), Pipping-kokoushuone

Paikalla: Pekka Heikkinen, Anna-Liisa Helosalo (etänä), Soile Manninen (siht.) ja Irma Reijonen (pj.)
Poissa: Hellevi Hakala, Anne Holappa, Pälvi Kaiponen, Pekka Olsbo, Suvipäivi Pöytälaakso-Koistinen ja Ari
Rouvari

Asialista

1.     Kokous avattiin klo 12.15.

2.      Ryhmän kokoonpanosta ja sähköpostilistasta

· Anna-Liisa Helosalo (Lappeenrannan tiedekirjasto) on palannut ryhmän jäseneksi.

· Kirjastojuridiikka(at)stks.fi ei tavoita kaikkia ryhmäläisiä tällä hetkellä, mutta listaa ei pystytä enää
päivittämään. Sähköpostilistan ylläpito muuttuu ja osoite todennäköisesti vaihtuu. Odotetaan
tarkempia tietoja STKS:n sivujen ylläpidolta.

3.      Seminaarin suunnittelu yhdessä tutkijapalveluiden työryhmän kanssa

· Ajankohta lokakuun alku (vko 40 tai 41), paikkana Aalto-yliopisto.
· Teemat: tietosuoja kirjastossa sekä tekijänoikeus ja tekstinlouhinta tutkimuksen näkökulmasta

(uusi DSM-direktiivi ja sen vaikutukset);
· Yksi mahdollinen teema avoimet oppimateriaalit. Jos päivän ohjelma on liian täynnä, voitaisiin

siirtää toiseen seminaariin. Seurataan kuitenkin hanketta ja tilannetta:
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=64311294

· Seminaarin suunnittelun tarkempi runko HY:n wikissä:
o https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=287935493

· Irma kysyy tutkijaa, Pekka kysyy Maria Rehbinderia.
· Seuraava suunnittelupalaveri perjantaina 12.4. klo 12–13.30 (Irma, Pekka H, Soile). Johanna

Lahikainen hoitaa.

4.      Ajankohtaista lainsäädännössä

DSM-direktiivin eteneminen ja muuta tekijänoikeudesta

· Parlamentin äänestys tiistaina 26.3.2019 (direktiiviehdotus hyväksyttiin, neuvosto äänestää
huhtikuun alussa).

· Siirtymäaika kaksi vuotta, mutta Suomessa voimaan saattaminen menee v. 2022 alkuun (EU-
puheenjohtajuus ym. vaikuttaa aikatauluihin).

· Kirjastojen kannalta olennaisin tiedonlouhinta artiklassa 3.
· LIBER ollut kriittinen kustantajien uudesta lähioikeudesta (artikla 11, nyt artikla 15) ja alustojen

vastuusta (artikla 13, nyt artikla 17). Tarkempi selvitys LIBERIn sivuilla.
https://libereurope.eu/blog/2019/03/29/new-european-copyright-directive-a-detailed-look/
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Tekijänoikeusasetus

· Kansalliseen tekijänoikeusasetukseen on tulossa teknisiä muutoksia. Tulevat pian lausunnolle ja
hyväksytään vielä tämän hallituskauden aikana.

Tiedonhallintalaki

· Eduskunta hyväksyi lakiesityksen 18.3.2019:
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Taysistunto_lait_18032019.aspx

· Lain soveltamisalaan tehty rajauksia; arkistot jätetty tässä vaiheessa pois, vaikka olivat vielä HE:ssa
mukana. Hallintovaliokunnan mietintö antaa ymmärtää, että tulevaisuudessa tilanne voi olla toinen
(HaV:n mietintö: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/HaVM_38+2018.aspx)

 Muuta
 Saavutettavuusdirektiivi

· Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta tulee voimaan 1.4.2019: https://vm.fi/artikkeli/-
/asset_publisher/laki-digitaalisten-palvelujen-tarjoamisesta-edistaa-yhdenvertaisuutta

· LUTissa esim. verkkosivut ja LibGuidet tarkasteluun tämän kautta.

· Keskusteltiin UNIFIN, Arenen ja Kopioston kopiointiselvityksestä.

5.  STKS:n kuulumisia ja terveisiä hallitukselta

· STKS:n historiikki on julkaistu, saatavilla painettuna ja sähköisenä versiona:
https://www.stks.fi/ajankohtaista/stksn-historiikki-julkaistu/

· Seuran 90-vuotisjuhlaseminaari tulossa ja syksy tulee olemaan tapahtumatäyteinen myös
koulutusten osalta.

· Työryhmien ja hallituksen yhteisseminaari tulossa.

6. Seuraava kokous

Pidetään seuraava kokous ennen toukokuun loppua, Irma lähettää Doodle-kyselyn.

7.      Kokous päätettiin klo 14.
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