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KAM - RYHMÄN KOKOUS 

 

 

Aika 4.6.2013 klo 13.00 –  

Paikka Kansallisarkisto, Rauhankatu, 6. kerroksen neuvotteluhuone 

Osallistujat Haapala, Matleena, Museovirasto 

 Hämäläinen, Tuula, Valtion taidemuseo 

 Jalkanen, Marita, Kansan Arkisto 

 Levä, Kimmo, Museoliitto 

 Peltonen, Ulla-Maija, SKS 

 Rasimus, Tomi, Kansallisarkisto, pj 

 Vattulainen, Pentti, Varastokirjasto 

 

 

 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

 

2. Ajankohtaiset asiat 

 

- Peltonen  

o Helsingin yliopisto järjestää 21.11. Tutkimusaineistojen jatkokäyttö ja tietosuoja 

–seminaarin. Seminaari pidetään yliopiston pienessä juhlasalissa.   

o Valtionapua saavien yksityisten arkistojen valtionavusta annettua lakia ryhdytään 

uudistamaan. Työryhmää ei ole vielä asetettu.  

o Arkistosektorin kdk- yhteistyö etenee yhdessä kansallisen kuvailutyöryhmän 

kanssa 

- Vattulainen 

o tarkoituksena on pitää Norjan- mallin mukainen seminaari, jossa käsitellään sitä, 

että 10 v. vanhempi kirjallisuus olisi vapaasti käytettävissä sopimuslisenssin 

pohjalta 

o kirjastopuolella haluttaisiin avata tekijänoikeusdirektiiviä, mutta ongelmia on 

- Jalkanen 

o kertoi AHAA – hankkeen  ja Finnan tilanteesta, valtioapu-arkistolainsäädännön 

uudistamisesta sekä yksityisarkistojen arvioinnista Kansallisarkiston toimesta 

- Hämäläinen 

o ensi vuoden alusta tulee voimaan laki Kansallisgalleriasta (julkisoikeudellinen 

laitos) 

o säätiölaki ei ole enää vaikuttamassa  kaikista asioista joudutaan erikseen sääte-

lemään yksityiskohtaisesti 

o ei ole enää erillistä arkistoa vaan se liittyy osaksi museotoimintaa 

o metatietoasia on ajankohtainen, mitä tietoja voidaan henkilöistä luovuttaa inter-

netissä lisäksi kdk:ssa on  paljon aineistoa, jotka sisältävät kolmansien oikeuksia 

- Haapala 

o muutto Kulttuuritalolle on tehty 

o kiinteistöt menevät senaatin ja metsähallituksen hallintaan 
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o asianhallintajärjestelmä Salaman käyttöönotto 

- Levä 

o museojohtajan ja henkilökunnan pätevyyttä koskevan lainkohdan muuttaminen 

o Valtionosuusmuseot, tällä hetkellä vaatimukset ovat epämääräisiä 

o taidetta kotisivulle hanke, Jukka Lieteen masinoima hanke 

 sopimuslisenssiratkaisu  vapaaseen käyttöön ja julkaisemiseen muiden 

kuin metatietojen osalta, perustuu taiteilijamäärään, puhutaan n. 5 000 

henkilöstä, joista kuvastosopimus vain n. 30 %:lla 

 okm:n kanssa neuvotellaan kokonaisratkaisusta 

 sovittiin, että Levä laittaa tarkempaa tietoa ryhmän jäsenille neuvottelu-

asiakirjoista  

 käytiin keskustelua sopimuslisensseistä  

- Rasimus 

o kertoi lyhyesti arkistolain uudistamisesta valmistelevasta työryhmän työn käyn-

nistymisestä ja karkeasta aikataulusta 

 

3. KAM - seminaarin analysointi 

 

Keskusteltiin 24.4. pidetystä KAM- seminaarista. KAM- seminaarista saatu palaute oli 

ollut enimmäkseen positiivista. Päädyttiin siihen, että syksyllä ei ole tarpeen pitää toista 

seminaaria vaikka nyt osa halukkaista jäikin seminaarin ulkopuolelle. 

 

4. Henkilöä koskevien metatietojen näyttäminen Internetissä 

 

Puheenjohtaja esitteli laatimaansa muistiota Henkilötietojen suojaamiseen vaikuttava 

oikeudellinen sääntely arkistolaitoksessa.  Käydyssä keskustelussa yhdyttiin pitkälti 

muistiossa esitettyihin johtopäätöksiin. 

 

5. Muut asiat 

  

Ei ollut. 

 

 

 

 


