
2020-02-26 Kirjastojuridiikan työryhmän kokous (2/2020)

Aika ja paikka 
26 Feb 2020 klo 12.30-14.00

Paikka: Kansalliskirjasto, kokoushuone Kivi, etäyhteys Zoom 

Osallistujat
Irma Reijonen, puheenjohtaja
Soile Manninen, sihteeri
Paikalla: Pekka Heikkinen, Anna-Liisa Helosalo, Pekka Olsbo, Suvipäivi Pöytälaakso-Koistinen, Ari Rouvari, Petri Tonteri

Keskustellaan luonnoksesta STKS:n kannanotoksi DSM-direktiivin kansallisesta toimeenpanosta ja muokataan kannanotto mahdollisimman 
valmiiksi. Käydään läpi ajankohtaisia asioita.

Muistio

Time Item Who Notes

12.30 Avaus ja 
osallistujien 
toteaminen

Irma
Ensimmäinen verkkokokous Zoomilla tälle ryhmälle.

12.40  Kannanotto DSM-
direktiivin 
kansallisesta 
toimeenpanosta

KAM-
juridiikkaryhmän 
kannanotto

STKS:n (ja 
FUNin?) yhteinen 
kannanotto 
(luonnos 
sähköpostitse)

Pekka 
H.

Soile

Pekka H kertoi KAM-juridiikkaryhmän työstämästä kannanotosta ja keskusteltiin aiheesta. Odottaa loppusilausta ja 
allekirjoituksia.
Soile kertoi STKS:n ja FUNin kannanoton laatimisesta. FUNin puolelta mukana Miia Willman LUT-tiedekirjastosta ja 
Anna-Liisa.
Keskusteltiin Soilen laatimasta pohjasta ja miten työstämistä jatketaan. Tekstiä kommentoitava ja muokattava 

 ja  Jos linkki työversioon katoaa, se löytyy viimeistään viikolla 13 (23.3. - 27.3.) valmista pitäisi olla 30. - 31.3.2020.
Irman lähettämästä kokouskutsusta tai voit kysyä Soilelta.

13.15 Ajankohtaista 
lainsäädännön 
alalla:

Saavutettavuusasia
t - mitä kirjastoissa 
tehdään?

Tiedonhallintalaki -
mitä kirjastoissa 
tehdään, mihin 
vaikuttaa?

Avoimen datan 
direktiivin (PSI) 
kansallinen 
toimeenpano

Saavutettavuus-asiat ajankohtaistuneet Kansalliskirjastossa ja mietinnässä esim. koulutusvideoiden tekstitys.
Celian järjestämä Ymmärrän - kieli ja käyttäjien tarpeet -seminaari 1.4.2020. Täynnä, mutta voi seurata etänä: https://ww
w.celia.fi/saavutettavuus/ymmarran/

VM:n sivuilta lisää tietoa tiedonhallintalaista ja 26.2.2020 järjestetystä seminaarista.
https://vm.videosync.fi/tiedonhallintalain-taytantoonpanon-koulutustilaisuus-260220

Tiedonhallintalaki on pitkälle organisaatioiden tietohallinnon asiaa. Kirjastoillakin voi olla edessään tiedonhallintamallien 
laadinta, kun palvelut ja järjestelmät pitää kuvata.
Tiedonhallintalaki > julkisuuslaki > opinnäytetyöt? Opinnäytetyö on julkinen asiakirja. Tampereella on laadittu uutta mallia 
opinnäytteiden julkaisemista varten. Puhutaan julkaisusuostumuksesta, ei julkaisusopimuksesta. Siinä avataan 
selkeämmin, mitä oikeuksia kullakin osapuolella on, esim. opinnäytteen tekijä (tekijänoikeuden haltija) saa poistaa työnsä 
julkaisuarkistosta halutessaan, aikarajoitusta ei ole.

Avoimen datan direktiivistä keskustellaan ensi kerralla.

13.40 STKS:n kuulumisia Petri
STKS:n hallitus kokoontui tammikuussa. Pj:nä jatkaa Pälvi Kaiponen, vpj Sinikka Luokkanen. 
Uuden teknologian työryhmä perustettu. Pj:nä Heli Kautonen ja STKS:n hallituksen yhteyshenkilö Sinikka Luokkanen.

13.45 Seuraava kokous 
ja kokousaiheet Tiistaina 21.4.2020 iltapäivällä. Aloitetaan ensi vuoden seminaarin suunnittelu, aiheena mahdollisesti data. Zoom toimi 

pienten alkuhankaluuksien jälkeen hyvin, joten jatketaan sillä.
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