
2020-09-01 Kirjastojuridiikan työryhmän kokous (4/2020)

Aika

Ti 1.9.2020 klo 13-14.30

Etäyhteys

Zoom, linkki lähetetään sähköpostiin

Osallistujat

Irma Reijonen puheenjohtaja
Soile Manninen sihteeri
Pekka Heikkinen, , , Pekka Olsbo, Suvipäivi Pöytälaakso-Koistinen, Ari Rouvari, Petri TonteriAnna-Liisa Helosalo Pälvi Kaiponen

Tavoite

Käydään läpi DSM-direktiivin kansallisen toimeenpanon tilannetta
Käydään läpi muita ajankohtaisia kirjastoja koskevia juridiikka-asioita
Aloitetaan seminaarin järjestelyt 

Asialista

Asia Kuka 
esittelee

Muistiinpanot

Kokouksen avaus 
Kuulumiset ja kokemukset etätyöajalta.

Tekijänoikeuslain 
uudistuksen tilanne: 

lainvalmistelun 
aikataulu
Kaupallisesta 
jakelusta 
poistuneet 
teokset
Tiedon louhinta
Rinnakkaistallen
nus

Pekka
4.6. tiedonlouhintaa koskeva keskustelutilaisuus KK:n järjestämänä
KK keskustellut OKM:n kanssa kaupallisesta jakelusta poistuneista teoksista (out of commerce), ensi viikolla 
keskustelua vapaakappaleaineistosta ja tiedonlouhinnasta, pitäisikö ?tekijänoikeuslain 16 b § muuttaa
lausuntokierrosta (ehdotusta hallituksen esitykseksi) odotetaan syksylle, eduskuntakäsittely ensi keväänä, lain pitäisi 
olla voimassa kesäkuussa 2021
rinnakkaistallennus on direktiivin ulkopuolinen asia, siitä ei ole kuulunut kesällä mitään
kannanotot (KAM-juridiikka, STKS ja FUN) otettu OKM:ssä hyvin vastaan

Avoimen datan 
direktiivin kansallinen 
toimeenpano

VM:n koordinoima 
hanke https://vm.fi
/hanke?
tunnus=VM053:00
/2020

Aikataulu hankkeen verkkosivujen mukaan: 

Lainsäädäntötyöryhmä ja asiantuntijaryhmä ovat tehneet pohjatyötä hallituksen esityksen valmistelun tueksi 4.5.-18.6.2020 
ajan, ja niiden työ jatkuu 11.8.2020. Hallituksen esityksen luonnokseen on määrä pyytää lausuntoja loka-marraskuussa 
2020. Samaan aikaan pidetään myös mahdollisesti kuulemistilaisuus. Hallituksen esitys on määrä antaa eduskunnalle 
kevättalvella 2021.

Avoimen datan direktiivi on pantava täytäntöön viimeistään 17. heinäkuuta 2021.

Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeen avausseminaari 9.6.2020

Muu ajankohtainen 
lainsäädäntö

Saavutettavuus-asiat:  , siirtymäkausi loppuu 23.9.2020https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190306

opinnäytteet: ohjeistetaan opinnäytetöiden tekijöitä 
käyttöliittymät (Finna, kirjastojärjestelmät jne.) ja metadata
Signumiin kirjotus: mitä saavutettavuus on käytännössä kirjastoille tarkoittanut? Koostaisiko Anna-Liisa? Signumin 4
/2020 DL on marraskuun lopussa

Tiedonhallintalaki ja tiedonhallintamallit:

KK ollut aktiivisesti mukana omalta osaltaan
yliopistoissa vastuu on tietohallinnolla.

Kommentointi TSV:lle Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimen saatavuuden linjauksen johdannosta ja periaatteista sekä Tutkimusdatan 
avoimen saatavuuden osalinjauksesta on avoimesti kommentoitavana 25.9.2020 asti: https://avointiede.fi/fi/ajankohtaista
/kommentoi-luonnosta-tutkimusdatan-avoimen-saatavuuden-osalinjaukseksi

Irma selvittää, lausuuko STKS tästä
STKS lausui.

https://wiki.helsinki.fi/display/~ireijone@helsinki.fi
https://wiki.helsinki.fi/display/~soimanni@helsinki.fi
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404#L2P16b
https://vm.fi/hanke?tunnus=VM053:00/2020
https://vm.fi/hanke?tunnus=VM053:00/2020
https://vm.fi/hanke?tunnus=VM053:00/2020
https://vm.fi/hanke?tunnus=VM053:00/2020
https://vm.fi/tapahtumat/2020-06-09/tiedon-hyodyntamisen-ja-avaamisen-hankkeen-avauswebinaari
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190306
https://avointiede.fi/fi/ajankohtaista/kommentoi-luonnosta-tutkimusdatan-avoimen-saatavuuden-osalinjaukseksi
https://avointiede.fi/fi/ajankohtaista/kommentoi-luonnosta-tutkimusdatan-avoimen-saatavuuden-osalinjaukseksi


Seminaari 2021 
alkupuolella pidetään 
juridiikka-aiheinen 
seminaari.

Teema ja 
alustava otsikko
Aika ja paikka  
valmistelun 
aikataulu ja 
vastuut

webinaari torstai 4.2.2021, 3h?, klo 9 - 12
saavutettavuus-teema + missä mennään -katsaus
kysytään IL-ryhmältä, mikä heidän koulutuksensa tilanne on (Soile)

KAM-
juridiikkaryhmän 
kuulumiset, kokous 
31.8.

Irma, 
Soile, 
Pekka

Keskusteltiin edustuksista eri tekijänoikeus-ryhmissä (OKM:n alaiset Tekijänoikeusneuvosto, Tekijänoikeusasioiden 
neuvottelukunta, PRH:n alainen  ), Pekka ollut Tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunta
edustajana kaikissa ja haluaisi jakaa osallistumisvastuita.
Keskusteltiin myös eri sektoreiden osallistumisista KAM-juridiikkaryhmään. Ei ole tarkoituksenmukaista kasvattaa 
ryhmää todella suureksi, mutta kaikki kiinnostuneet ja asioita seuraavat ovat tervetulleita mukaan
Tietosuoja KAM-sektorilla -julkaisun päivitystarve

STKS:n kuulumiset, 
kevätkokous pe 28.8. 
klo 16

Petri
hybridi-malli: osa osallistujista Tieteiden talolla ja osa etänä
jatkossa webinaarien hinnoittelu: 50 euroa jäsenet, 70 euroa ei-jäsenet
työryhmille järjestetään työpaja-tyyppinen koulutus webinaarien järjestämisestä, seminaarijärjestäjän ohjeita pitää 
päivittää

Muut asiat
Soilen kirjoitus DSM:n direktiivin 5 artiklasta (opetuspoikkeus) julkaistu IFLAn Library Policy and Advocacy -blogissa:  h
ttps://blogs.ifla.org/lpa/2020/07/09/use-of-works-in-teaching-activities-article-5-of-the-eu-dsm-directive-by-soile-
manninen/. #Copyright4Libraries -tagilla/sarjasta löytyy myös muita DSM- ja tekijänoikeusaiheisia tekstejä: https://blog
s.ifla.org/lpa/tag/copyright4libraries/

Seuraava kokous
Irma doodlettaa seuraavan kokouksen, lokakuun 13. tai 14.

Liiteaineistot
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