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Keskusteltiin tulevasta seminaarista

Yhteistyö
Juridiikkatyöryhmän kanssa pidetään yhteinen seminaari tänä keväänä 2019.
IL-työryhmää ei saada nyt mukaan järjestelyihin.
Asiakaspalvelutyöryhmän kanssa tehdään mahdollisesti yhteistyötä ensi vuonna 2020.

Teema
Teemana voisi olla tietosuoja.
Ideana olisi informaatio-oikeuden ymmärtäminen tiedekirjastoissa työskentelevien profession kautta.
Puheenvuoroja ongelmallisista tapauksista (n. 400 lakia noudatettavana).
Kokonaisuuksia: tietosuoja julkaisutoiminnassa, kirjastotyössä, museotyössä jne.

Aiheena voisivat olla myös tietosuojan kysymykset muistitieto-organisaatioissa, esim. mikä on henkilötieto,
miten tunnistetaan arkaluonteinen tieto, miten tietosuojattua tietoa käsitellään, miten tiedon käyttö eroaa
aiemmasta käytännöstä. Kirjastoammatillisesta etiikasta ja tietosuojaosaamisesta halutaan puheenvuoroja.

Käyttöoikeudet historiallisessa aineistoissa tietosuojan kannalta. Tuleeko asiakasta ohjata
muistiorganisaatioista saatavan tiedon eettiseen käyttöön? Esimerkkinä mainittiin mm.
Salokankaan Aviisi-projekti, jossa käytetään historiallisia sanomalehtiaineistoja.
Miten opetetaan eettistä tiedon käyttöä?

Pekka Heikkinen, Kansallis kirjaston juristi, voitaisiin kutsua puhujaksi.
Pekka Olsbo tekijänoikudesta avoimessa tiedossa. Mikä on kirjastoammattilaisten rooli
rinnakkistallentamisessa, ei kai ole vieläkään itsestään selvää. Ehdotettu myös Maria Rehbinderiä.

· Käytännön työssä törmätään ongelmatilanteisiin, kun työstetään jo valmiiksi julkisia tietoja. Miksei
kaikkea saakaan julkaista käytettäessä julkisista tiedoista, esimerkiksi julkaisutietokannoista, koottuja
rekistereitä.  Saako kyseisiä tietoja luovuttaa edelleen. Esimerkiinä mainittiin  julkisutietokoosteiden
luvuttaminen altmetriikkapalvelimiin.

· Onko Facebook keskustelu julkista? Eksytäänkö siinä Internetoikeuden puolelle?
· Nordicomista on taitettu peistä Jyväskylässä. Tapauksessa keskusteltiin, milloin syntyy todellinen

rekisteri. Loppupäätelmänä oli että, tiedon suodattaminen suuremmasta kokonaisuudesta ei voi olla
pysyvä rekisteri, koska väliaikaisesti koottu datsetti siirretään jatkokäyttöön.

· Viittaammisen oikeellisuuden turvaamiseksi tarvitaan tietokantoja. Voidaanko sitä varten suodattaa
tietoja, osoittautuii visaiseksi kysymykseksi.



Tila
1. Keskustakirjasto Oodia ehdotettiin: Kuutio 60 henkeä, 620e/pv, voisi riittää.

Tarjoilut voivat olla kalliita (Fazer). Tilaan pitää mahtua riittävästi osallistujia  järjestäjien ja puhujien
lisäksi.

2. Aallon tila on ilmainen. Voidaan ehdottaa sitäkin.
3. Tieteiden talo on myös mahdollinen

Seminaari pidetään pääkaupunkiseudulla, koska puhujien saaminen voi olla vaikeaa muualle kuin
pääkaupunkiseudulle.

Aika
Juridiikkaryhmä ehdottanut huhti-toukokuussa viikkoja 15 ja 19.
Ehdotamme semnaaripäiväksi torstaita 9.5.2019.
Ehdotamme toiseksi päiväksi torstaita 23.5.2019 viikolla 21.
(Viikolla 20 on Avoimen tieteen kevätpäivät Tampereella)
STKS 90 vuotta juhlavuoden seminaari pidetään vuoden 2019 lopussa

Toimenpiteet
Anna Ruth ottaa yhteyttä juridiikkaryhmään jatkovalmisteluja varten.


