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KAM-RYHMÄ 1/2015 22.1.2015 
 
 
Aika  To 22.1.2015 klo 13.00 – 15.00  
 
Paikka  Kansallismuseo, neuvotteluhuone (Mannerheimintie 34) 
 
Läsnä   Museovirasto    Annika Tuomala, puh.joht, sihteeri 
  Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, SKS Ulla-Maija Peltonen 
  Svenska litteratursällskapet, SLS Jonas Lång 
  Kansallisarkisto   Tomi Rasimus  

Valtion taidemuseo  Tuula Hämäläinen  
KAVA   Mikko Kuutti 
Valokuvataiteen museo  Elina Heikka 
Kansalliskirjasto   Pekka Heikkinen 

 
Poissa  Museoliitto   Kimmo Levä  

Suomen tieteellinen kirjastoseura Pentti Vattulainen  
Arkistoyhdistys   Liisa Vuori-Mattila  
Suomen kirjastoseura  Virva Nousiainen-Hiiri  
KAVA   Matti Lukkarila 

 
Käsiteltävät asiat 
 

1. Kokouksen avaaminen  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:10 

 

2. Esittelykierros 

Käytiin läpi lyhyt esittelykierros. Uutena jäsenenä KAM-ryhmään on liittynyt Valokuvataiteen museon johtaja Elina 

Heikka. 

 

3. Asialistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin asialista. 

 

4. Ajankohtaiset asiat:  

Keskusteltiin lyhyesti ajankohtaisista asioista. 

 
a. Kirjastoille, arkistoille ja museoille yhteinen standardi toimijoiden kuvailuun 

Annika Tuomala kertoi, että kirjastoille, arkistoille ja museoille on laadittu yhteinen standardi henkilöiden, 

yhteisöjen ja sukujen kuvailuun. Kansallisen digitaalisen kirjaston standardisalkussa suositeltu RDA-

standardi otetaan käyttöön suomalaisissa kirjastoissa vuodesta 2016 lähtien. Myös museo- ja 

arkistosektori ottaa RDA-standardin käyttöönsä. Standardin huomioiminen edistää mahdollisuutta 

sektoreiden yhteisten henkilö-, yhteisö- ja suku-kuvailujen tuottamiseen ja hyödyntämiseen. 
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b. Tietosuoja-asetuksen tilanne  

Pekka Heikkinen kertoi lyhyesti tietosuoja-asetuksesta. Uusimpien tietojen mukaan mahdollista on, että 

uusi tietosuoja-asetus tulisi voimaan jo vuonna 2015, mutta aikataulu ei ole varma.  

 

5. Tiedoksi: Ihmistieteellisten tutkimusaineistojen jatkokäyttö. Toim. Antti Ketola ja Raimo Lahti. Helsingin 

yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. FORUM IURIS. Helsinki 2014.  

 

Ulla-Maija Peltonen toimitti KAM-ryhmän tietoon uuden teoksen koskien ihmistieteellisten tutkimusaineistojen 

jatkokäyttöä. Teos löytyy sivustolta:  

http://www.helsinki.fi/oikeustiede/tutkimus_ja_julkaisut/julkaisut/forum_iuris/sahkoiset_julkaisut/Ihmistieteellisten

_tutkimusaineistojen_jatkokaytto_ja_tietosuoja.pdf 

 

6. Arkistosektorin KDK-yhteistyöverkosto ehdottaa yhteistyötä seminaarin järjestämiseksi syksyllä 2015.  

 

Ulla-Maija Peltonen kertoi, että Kansallisarkiston arkistoneuvos Jaana Kilkki on ehdottanut KAM-ryhmälle 

yhteistyötä seminaarin järjestämiseksi KDK-yhteistyöverkoston kanssa. Kilkki toimii aineiston hallinnan 

vastuualueen johtajana KDK-yhteistyöverkostossa.  

 

Seminaarin sisältö on auki, mutta aihepiirit olisivat yhteisiä KAM-ryhmän kanssa, esim. viitetieto- ja 

tietosuojakysymyksiä. Asia tarkentuu helmikuun aikana. Seminaari järjestettäisiin syksyllä 2015. 

 

Yhteistyötä kannatettiin. Odotetaan tarkempia tietoja seminaarista, Ulla-Maija Peltonen tuo asian esille KAM-

ryhmässä. Kevään aikana keskustellaan siitä, mitä aiheita seminaariin voisi tuoda ja ketä puhujia seminaarissa 

voisi olla.  

 

Keskusteltiin lyhyesti mahdollisista aiheista, mm. aineiston levittämisestä sosiaalisen median kautta. 

 

7. Yksityisarkistolakiuudistus ja arkistolakiuudistus 

Arkistolain uudistamista pohtinut työryhmä luovutti esityksensä arkistolaitosta koskevan lainsäädännön 

uudistamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriölle 

 

Yksityisarkistolain osalta Ulla-Maija Peltonen ja Jonas Lång kertoivat, että aiemmin on kiinnitetty huomioita 

instituutioihin, tässä lakiluonnoksessa keskiössä on yksityisarkistojen säilyminen, talteen ottaminen ja 

käytettävyys. Korostetaan pitkäjänteistä ammatillista toimintaa. Merkittävää on erityisesti luonnoksen 12 §, joka 

koskee arkistojen viitetietojen julkaisemista.  

 

Keskusteltiin myös henkilötietolain ja tekijänoikeuslain rajanveto-ongelmista mm. tekijän nimen ilmoittamisesta 

ja oikeudesta tulla unohdetuksi sekä google-ratkaisusta. 

 

Tomi Rasimus kertoi Arkistolaista. Sama 12 § on myös Arkistolaissa. Arkistolaista kumottiin 2 luku 

(arkistolaitoksen tehtävät), siirretty uuteen lakiin Laki Kansallisarkistosta. Tehtävissä on 6 pääkohtaa tehtävissä, 

joiden lähtökohta on sama, mutta tarkennettuna. Arkistolakiin tulee 4 uutta pykälää. Aineistopyynnön 

käsittelyaikaa pidennetään julkisuuslaista.  

 

http://www.helsinki.fi/oikeustiede/tutkimus_ja_julkaisut/julkaisut/forum_iuris/sahkoiset_julkaisut/Ihmistieteellisten_tutkimusaineistojen_jatkokaytto_ja_tietosuoja.pdf
http://www.helsinki.fi/oikeustiede/tutkimus_ja_julkaisut/julkaisut/forum_iuris/sahkoiset_julkaisut/Ihmistieteellisten_tutkimusaineistojen_jatkokaytto_ja_tietosuoja.pdf
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Työryhmä ehdottaa lakimuutosten tuloa voimaan vuoden 2016 alusta. 

 

Keskusteltiin siitä, että on tärkeää, että minkälaisia käytäntöjä syntyy kun lait syntyvät. 

  

Keskusteltiin myös aineiston saataville saattamisesta etätyöpöytämahdollisuuksilla KAM-sektorilla.  

 

8. Valokuvien käyttömaksut 

(http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw.cgi/trip/?${APPL}=utpkk&${BASE}=faktautpkk&${THWIDS}=0.18/142

1735658_53847&${TRIPPIFE}=PDF.pdf) 

Keskusteltiin kuvien käyttömaksua koskevasta eduskuntakyselystä. Ruotsissa enenevässä määrin ollut 

maksutonta. Myös mm. SLS:ssä on korostettu maksuttomuutta.  

 

Tilanne elää koko ajan, maksuttomuus vaikuttaa lisääntyvän, mutta toistaiseksi on erilaisia käytäntöjä. Kysymys 

nousee säännöllisesti esille. Keskusteltiin käytännöistä. Huomioitava myös mm. teosvalokuvat. Valokuvien 

myynti ei ole tuottoisaa työtä.  

 

9. KAM-ryhmän tietosuojaseminaari, syksy 2015  

KAM-ryhmässä on aiemmin keskusteltu tietosuojaseminaarin järjestämisestä syksyllä 2015. Päätettiin, että 

järjestetään vain yksi seminaari, joka toteutetaan KDK-yhteistyöverkoston kanssa kohdan 6 mukaisesti. 

 

10. Muut asiat 

a. Kokoelmiin kohdistuva sopimus / Hämäläinen 

Tuula Hämäläinen kertoi uudesta kokoelmiin kohdistuvasta sopimuksesta. Kopiosto edustaa 

valokuvataiteilijoita. Sopimus koskee kuvan välittämistä verkossa ja siihen liittyy valistuskampanja 

valokuvan käytöstä netissä. Priorisoidaan valistusta ja neuvontaa eikä oikeudellisia toimenpiteitä.  

Ministeriö maksaa sopimuksen arvon Kuvastolle.  

 

11. Seuraava kokous 

Sovittiin, että seuraava kokous järjestetään torstaina 12.3. klo 13–15 Kansallismuseolla. Puheenjohtaja lähettää 

kutsun.  

 

12. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:11. 

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw.cgi/trip/?$%7bAPPL%7d=utpkk&$%7bBASE%7d=faktautpkk&$%7bTHWIDS%7d=0.18/1421735658_53847&$%7bTRIPPIFE%7d=PDF.pdf
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw.cgi/trip/?$%7bAPPL%7d=utpkk&$%7bBASE%7d=faktautpkk&$%7bTHWIDS%7d=0.18/1421735658_53847&$%7bTRIPPIFE%7d=PDF.pdf



