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Muistio

Item Who Notes

Työryhmän 
järjestäytyminen

puheenjohtaja, 
sihteeri, 
viestintäyhdyshenkilö

Irma jatkaa puheenjohtajana, mutta varaudutaan vuoden aikana myös muihin järjestelyihin (Irman opintovapaa).
Soile jatkaa sihteerinä ja viestintäyhdyshenkilönä.
Ryhmä jatkaa lähes samalla kokoonpanolla.
KAM-juridiikkaryhmän kokouksiin osallistuvat STKS:n edustajina Irma ja varalla Soile, Pekka H edustaa kokouksissa 
Kansalliskirjastoa kuten ennenkin.

Työryhmän 
toimintasuunnitelma

Irma 
Käytiin läpi toimintasuunnitelma vuodelle 2020. Keskeisiä aiheita mm. DSM-direktiivin implementointi (OKM), 
tiedonhallintalaki (VM) ja avoimen datan direktiivi (VM). 
Suunnitellaan tämän vuoden aikana koulutustilaisuus v. 2021 alkuun. Aiheena mahdollisesti data ja juridiikka. Yhteistyö 
toisen työryhmän kanssa mahdollinen.

DSM-direktiivin 
kansallinen 
toimeenpano, lain 
valmistelun tilanne 

out of commerce 
-asia
OKM:n työpajat
vaikuttaminen - 
mihin asioihin 
pitäisi vaikuttaa

Pekka 
H.  KAM-juridiikkaryhmä valmistelemassa kannanottoa muistiorganisaatioiden osalta (kaupallisesta jakelusta poistuneet 

teokset, tiedonlouhinta), allekirjoittajana organisaatioiden johtajat. STKS ja FUN tekevät oman kannanottonsa hieman eri 
painotuksilla (tiedonlouhinta, rinnakkaistallennus).
OKM:n työpajat muuttuivat syksyn aikana keskustelutilaisuuksiksi. Pekka H ja Soile osallistuivat. Soile on raportoinut 
IFLAan Suomen implementoinnin etenemisestä. IFLAn piirissä keskustelu vilkastunut. Erityisessä keskustelussa 
kaupallisesta jakelusta poistuneet teokset (out of commerce works) sekä direktiivin implementointi Saksassa ja 
Ranskassa. 
Soile yrittää päivittää tämän juridiikka-ryhmän wikin DSM-osiota jossain välissä.
Hallituksen esitys/esitykset tulossa lausuntokierrokselle alkusyksystä.

STKS:n kuulumiset
Uusi hallitus valittiin syyskokouksessa. Pälvi jatkaa puheenjohtajana: https://www.stks.fi/yleinen/syyskokouksessa-
valituksi-tulleet/
STKS:n uudeksi taloudenhoitajaksi on valittu Tarja Hämäläinen ja Signumin päätoimittajaksi Juuso Ala-Kyyny.
Lisäys 22.1.2020: hallituksen edustaja kirjastojuridiikka-ryhmässä on Petri Tonteri.

Muut asiat
KAM-juridiikkaryhmän kiertävä puheenjohtajuus on kirjastosektorilla eli pj:nä vuonna 2020 on Rauha Maarno Suomen 
kirjastoseurasta. Seuraavaan kokoukseen (ma 20.1.), ei pääse Irma eikä Soile.
KAM-juridiikkaryhmä on saanut .Vuoden arkistoteko -kunniamainninan laatimastaan tietosuojasuosituksesta
Soile osallistui 10.12.2019 STKS:n edustajana Näkövammaisten kirjaston lakiuudistusta ja kirjastokentän yhteistyötä 
käsittelevään työpajaan. Työpajan järjesti OKM. 
Kopiosto ja korkeakoulut sopimukseen kopiointi-/digiluvasta v. 2020 - 2022: https://www.kopiosto.fi/kopiosto
/korkeakoulujen-kopiointiluvista-sovittu/

Seuraava kokous
Pidetään Zoom-kokous keskiviikkona 26. helmikuuta 2020 klo 12.30-14.00. Kansalliskirjastosta varattu myös tila: 
Kansalliskirjasto, AK123, Kivi (6). Käsitellään DSM:n direktiiviin liittyviä kannanottoja. Irma tai Soile lähettää Zoomin 
osoitteen ennen kokousta.
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