
 

 

Kam-juridinen yhteistyöryhmä  

Aika: 30.8.2011 klo 13–16.20 

Paikka: SKS kirjallisuusarkisto, Mariankatu 19 E 

 

Läsnä: Matleena Haapala, Tuula Hämäläinen, Marita Jalkanen, Virva Nousiainen-Hiiri, Ulla-Maija 

Peltonen (pj. ja siht.), Pentti Vattulainen sekä kutsutut: Tapani Sainio, Riitta Autere  (kohdat  1–3) 

Poissa: Pekka Heikkinen, Tomi Rasimus 

 

1. Käytiin osallistujien esittelykierros.  

 

2. Todettiin, että edellisen kokouksen muistio puuttuu.  

 

3. Tapani Sainio: Europeanan Data Exchange Agreement ja siihen liittyvä CC0-lisenssi 

Kommentointi: Riitta Autere. 

– tausta, sopimuksen sisältö ja liittyvät aineistot  

– tilanne ja toimenpiteet Suomessa 

– muistiorganisaatioiden metadatan avoimuus tulevaisuudessa? 

 

Päälinjana on, että metadata on avointa, kaikkien saatavilla ja kaikkien käytettävänä. 

Keskustelussa esiin nousseet asiat: 

– tuleeko Europeanasta Suomen osalta historia-portaali? Sinne sopii vain suoja-ajan 

ulkopuolella olevat aineistot, joita on vähän.  

– jos sopimuslisensiointia ei ole  Europeana jää historiallisen aineiston portaaliksi. Asia ei ole 

ilman tekijänoikeusrajoituksia ratkaistavissa. 

– kuvan käytön lisensoiminen 

– palvelinkäytännöt; oma vai yhteinen. Ranskassa ja Virossa yksityisaineistot ministeriöiden 

kautta 

– KDK:n  ja Europeanan suhde 

– KDK-formula –putki on tärkeä 

– ristiriita: julkistet tietovarannot, raaka-aine kaupallisten toimijoiden käyttöön 

– kaupallinen > < ei kaupallinen käyttö 

 

Sopimus 

– on sisällöllisesti ok 

– kriittiset kohdat: metadata määrittelyt ja oikeustasojen määrittelyt 

– oltava tarkkana niissä metadatalausekkeissa, joissa rights-elementtejä 

– ks. Guidelines for the Europeana rights metadataelements v.4.0 30/11/2010. 

 

Tiedoksi: KDK:n järjestää Europeana ja DEA –seminaarin/workshopin loka-marraskuussa 

Helsingissä.  

 

 

4. OKM-lausunnot 

– orpoteosten sallittuja käyttötapoja koskevasta direktiiviehdotuksesta 

– lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston   

  direktiiviehdotuksesta suositukseksi kulttuuriperinnön digitoinnista   

  ja sähköisestä saatavuudesta sekä digitaalisesta säilyttämisestä ja   

  Euroopan komission teollis- ja tekijänoikeusstrategiaa koskevasta   



  tiedonannosta. 

Todettiin, että Museovirasto, Kansalliskirjasto, Valtion taidemuseo ja SKS lähettivät kukin 

samansuuntaiset lausunnot OKM:lle. 

 

 

5. Tutkimukseen liittyvän lainsäädännön ongelmat  

  –seminaari 2.12.2011 Tieteiden talossa 

 

Ohjelman sisältökokonaisuuksia: 

 

Aineistojen käyttö ja oikeudet 

 

Mitä sopimuslisenssi merkitsee kirjaston, arkiston ja museon näkökulmista? 

 

Tutkimusaineistojen käyttöoikeudet ja myöhempi tutkimus 

– millaiset luovutus-, käyttö ym. sopimukset? 

– tutkijapalvelut? 

 Arkeologisen tutkimuksen raportit (Matleena) 

 

– sähköisten aineistojen käyttö ja jakelu  

digitoitujen aineistojen tutkijapalvelut arkistossa, kirjastossa ja museossa 

 

– orpoteoksten käyttö, mitä kannattaa tehdä? 

 

– KDK, oikeustasojen määrittelyt KDK-käyttöliittymissä 

 

 Sovittiin  

– kukin jäsen miettii teemakokonaisuuksia, yksilöityjä aiheita sekä alustajia.  

– tutkimuksen tuen työryhmä, kirjasto (Pentti selvittää) 

– seminaarin ohjelma rakennetaan 15.9. kokouksessa. 

 

6. Seuraava kokous to 15.9. klo 12.00 Kansallismuseossa. 

– tapaaminen ala-aulassa 

– aiheena 2.12. seminaariohjelma ja alustajat 

 

 

  

 

 


