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KIRJASTO- ARKISTO- JA MUSEOALAN JURIDINEN TYÖRYHMÄ 

Kokous 1/2014 

 

Pöytäkirja 

 

Aika: perjantai, 7.2. klo 13-15 

Paikka: Kansalliskirjasto, kokoushuone Fabiania 

Läsnä: Pekka Heikkinen, pj ja sihteeri 

            Tuula Hämäläinen 

            Ulla-Maija Peltonen 

            Annika Tuomala 

            Kimmo Levä 

            Jonas Lång 

            Pentti Vattulainen 

 

 

1.Käytiin läpi viimeaikaista säädösvalmistelua EU:ssa: 

1.1. PSI direktiivin muutos on hyväksytty kesäkuussa 2013. Tällä hetkellä 

keskustellaan kansallisesta toteuttamistavasta. Valtiovarainministeriö on 

asettanut työryhmän tätä valmistelemaan.  

STKS järjesti tammikuun lopulla Avointa dataa käsittelevän seminaarin, jossa 

eräänä esitelmöijänä oli myös neuvotteleva virkamies Anne Kauhanen-

Simanainen valtiovarainministeriöstä.  

Seminaarin esitykset löytyvät linkistä 

http://www.stks.fi/asiakirjat/koulutustenmateriaalit/materiaalit-kirjastojuridiikka 

Seminaarissa nousi esiin kysymys siitä, voisiko kam-juridiikkaryhmä jossain 

ominaisuudessa olla mukana kansallista toteutustapaa valmisteltaessa. 
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Keskusteltiin asiasta. Todettiin, etteivät ryhmän resurssit riitä varsinaiseen 

valmistelutyöhön osallistumiseen. Ryhmä on kuitenkin valmis kommen-

toimaan esityksiä tarvittaessa. 

1.2. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen valmistelu jatkuu. Puheenjohtaja oli 

ennalta jakanut tiedoksi neuvotteleva virkamies Leena Vettenrannan (OM) 

lähettämän luonnoksen liittyen ehdotettuihin artikloihin 83 ja 84. Näissä 

annettaisiin jäsenvaltioille mahdollisuus säätää asiasta kansallisella tasolla. 

Todettiin, ettei asia tässä vaiheessa anna aihetta toimenpiteisiin. Ryhmän 

näkemys oli, että esitetty luonnos riittää turvaamaan muistiorganisaatioiden 

intressit. 

2. Orpoteoslaki ja sen kansallinen täytäntöönpano. 

Paikalle oli kutsuttu hallitusneuvos Jorma Waldén (OKM) kertomaan 

valmistelun tilanteesta.  

Waldén oli toimittanut ennalta pp-esityksen, josta keskusteltiin. Walden vas-

tasi jäsenten esittämiin kysymyksiin. 

Laki orpoteosten käyttämisestä tulee Suomessa voimaan lokakuussa 2014.  

Tätä ennen on saatava valmiiksi lakiin sisältyvä asetus, jolla mm. täsmen-

netään huolellisen etsinnän edellytyksiä sekä määrätään tarkemmin lakiin 

liittyvästä ilmoittamisvelvollisuudesta.  

Waldén lupasi informoida ryhmää asian etenemisestä ja kysyi, voisiko ryhmä 

avustaa asetusluonnoksen valmistelussa. Asiana palataan kevään kuluessa. 

3. Komission konsultaatio tekijänoikeussääntelyn kehittämiseksi 

Konsultaation määräaikaa on jatkettu 5. maaliskuuta saakka.  Keskusteltiin 

yhteistyöstä vastausten valmistelussa. Kansalliskirjasto on jo lähettänyt 

vastauksensa. Myös Kansallisgalleria sekä Museovirasto ovat aikeissa vas-

tata.  

Jätettiin jäsenten päätettäväksi, tehdäänkö tässä asiassa yhteistyötä, ja missä 

muodoissa. 
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4. Yhteistyöhanke tekijäjärjestöjen kanssa 

Esillä on ollut ajatus tiivistää yhteistyötä Tekijäfoorumiin kuuluvien teki-

jäjärjestöjen kanssa. Heikkinen esitteli luonnoksen kirjeeksi, jossa tiedus-

tellaan ko. järjestöjen kiinnostusta osallistua yhteisen keskustelu-tilaisuuden 

valmisteluun. Tilaisuus järjestettäisiin syksyllä 2014. 

Ajatusta kannatettiin. Sovittiin, että kutsujatahona on nimenomaan kam-

juridiikkaryhmä. Todettiin, että muistiorganisaatioilla on monia yhteisiä 

intressejä myös tutkijoiden kanssa. Tutkijoiden mukana ottaminen kuitenkin 

monimutkaistaisi yhteistyökuvioita tuomalla mukaan uusia erityisintressejä. 

Sovittiin, että Heikkinen lähettää kirjeen helmikuun aikana. Jatkosta pää-

tetään loppukeväästä kun tiedetään, miten ehdotukseen on Tekijäfoorumissa 

suhtauduttu. 

5. Seuraava kokousaika ja –paikka 

Seuraava kokous järjestetään perjantaina 11.4. klo 13-15, paikkana Kan-

salliskirjasto. 

 

Helsingissä, 10.2.2014 

                                        Pekka Heikkinen 

 

 

 


