
KAM juridinen yhteistyöryhmä    KOKOUSMUISTIO 1/2012 
Kokous perjantaina 20.1.2012 klo 13 Kansallismuseolla 
 
Läsnä: 
Matleena Haapala, lakimies, Museovirasto  
Pekka Heikkinen, lakimies, Kansalliskirjasto 
Tuula Hämäläinen, lakimies, Valtion taidemuseo, Museoliitto 
Marita Jalkanen, arkistonjohtaja, Kansan Arkisto, Arkistoyhdistys 
Virva Nousiainen-Hiiri, hankintapäällikkö, Helsingin kaupunginkirjasto, Suomen kirjastoseura 
Ulla-Maija Peltonen, arkistonjohtaja, Suomalaisen kirjallisuuden seura 
Tomi Rasimus, projektipäällikkö, Kansallisarkisto 
Pentti Vattulainen, kirjastonjohtaja, Varastokirjasto, Suomen tieteellinen kirjastoseura 
 
 

1. Kokouksen avaus. Kokouksen puheenjohtajana ja muistion laatijana toimii Matleena Haapala, joka toimii 
koollekutsujana vuonna 2012. 
 

2. Todettiin, että ryhmän kokoonpano on entisellään. Tiedustellaan Kansallisen audiovisuaalisen arkiston ja 
Arkistoyhdistys ry:n halukkuutta osallistua ryhmään. Pekka Heikkinen ja Marita Jalkanen kyselevät. 

 
3. Todettiin, että 12.12.2011 pidettyyn seminaariin osallistui 40 henkeä, mikä oli selvästi vähemmän kuin 

edellisvuonna. Seminaarin hinta ja muut samoihin aikoihin samanlaisista aihepiireistä pidetyt tilaisuudet 
verottivat osallistujamäärää. Otetaan asia toiminnan suunnittelussa huomioon. Seminaarin sisällöstä on 
saatu myönteistä palautetta. Aineistot on saatu nettisivulle kahta lukuun ottamatta. 

 
4. Pekka Heikkinen kertoi EBLIDA:n informaatio-oikeusryhmän kautta välittyneet tiedot ajankohtaisista EU-

hankkeista. 
- Re-use of Public Sector Information –direktiivin 2003/98/EY muutoshanke: Kyse julkisen tiedon 

käyttövapaudesta. Komissio ehdottaa direktiivin ulottamista koskemaan myös KAM-sektoria. Ks. 
http://epsiplatform.eu/content/european-open-data-strategy-announced 

- Orpoteosdirektiiviehdotus, uusin versio 6.1.2012, 2011/0136/COD. Kompromissiehdotusta haetaan 
parlamentissa ja ministerineuvostossa. Ongelmana erityisesti diligent search –vaatimuksen huono 
sovellettavuus massadigitointiin. Toisaalta sopimuslisenssimallikin saanut osakseen voimakasta 
vastustusta muualla Euroopassa.  

- Mahdollisesti valmisteilla myös oikeuksien kollektiivisten hallinnointijärjestelmien harmonisointi. 
Suomessa sopimuslisenssijärjestöjen auktorisointi tekijänoikeuslain mukaan etenee. 

- Tietosuoja-asetuksesta tulossa mahdollisesti ehdotus tammikuun aikana. Olennainen asia oikeus 
vaatia itseä koskevien tietojen poistoa.  
 

5. Keskusteltiin Europeana-hankkeen sopimustilanteesta. Kansalliskirjasto on solminut Data Exchange 
Agreement –sopimuksen Europeana Foundationin kanssa ja aikoo nyt solmia ns. Formula-sopimukset 
muistiorganisaatioiden kanssa aineiston välittämisestä. Formula-sopimus on kommenttikierroksella 
30.1.2012 mennessä. Tutkitaan sopimusta, erityisesti kohdat 4.2 ja 4.3 ja suhteessa Suomen 
tekijänoikeuslakiin, keskustellaan sähköpostitse ja kommentoidaan omille organisaatioille. 

 
6. Vuoden 2012 koulutustarve. Keskusteltiin, että syytä selvittää KDK- ja Europeana -hankkeisiin liittyvät 

koulutustarpeet. Otetaan yhteys KDK-ohjausryhmään ja tarjoudutaan yhteistyöhön, mikäli ovat 
järjestämässä koulutusta, jossa ryhmän asiantuntemusta tarvitaan. Matleena Haapala ottaa yhteyttä. 

 
7. Seuraava kokous pidetään perjantaina 4.5.2012 klo 13 Kansallismuseolla, ellei sitä ennen ole tarvetta 

kokoontua. 
 
20.1.2012 
 
Matleena Haapala 
 

http://epsiplatform.eu/content/european-open-data-strategy-announced

