
KAM juridinen yhteistyöryhmä    KOKOUSMUISTIO 3/2012 
Kokous keskiviikkona 20.8.2012 klo 13 Kansallismuseossa 
 
Läsnä: 
Matleena Haapala, lakimies, Museovirasto  
Pekka Heikkinen, lakimies, Kansalliskirjasto  
Tuula Hämäläinen, lakimies, Valtion taidemuseo, Museoliitto 
Marita Jalkanen, arkistonjohtaja, Kansan Arkisto, Arkistoyhdistys 
Jonas Lång, kanslichef, Svenska Litteratursällskapet 
Virva Nousiainen-Hiiri, hankintapäällikkö, Helsingin kaupunginkirjasto, Suomen kirjastoseura (kohdat 1-4) 
Ulla-Maija Peltonen, arkistonjohtaja, Suomalaisen kirjallisuuden seura 
Marja-Liisa Pohjanvirta, erikoisasiantuntija, Suomen museoliitto 
Tomi Rasimus, projektipäällikkö, Kansallisarkisto 
Pentti Vattulainen, kirjastonjohtaja, Varastokirjasto, Suomen tieteellinen kirjastoseura (kohdat 1-2) 
 
 
 

1. Kokouksen avaus.  
 
Kokouksen puheenjohtajana ja muistion laatijana toimii Matleena Haapala, joka toimii koollekutsujana 
vuonna 2012. Hyväksyttiin esityslista ja esittäydyttiin, koska mukana oli uusia osallistujia. 
 

2. Tekijänoikeuspolitiikkaa 2012 –asiakirja 
 

Keskusteltiin lausuntokierroksella olevasta OKM:n tekijänoikeuspolitiikkaa 2012 –asiakirjasta. Sovittiin, 
että tuodaan lausunnoissa esille, että asiasta on keskusteltu KAM-juridisessa ryhmässä ja lausuntoja 
kierrätetään sähköpostitse. Pekka Heikkinen kertoi, että STKS, KK ja Suomen kirjastoseura tekevät 
yhteislausunnon.  

 
3. Tekijänoikeusneuvosto 2012-2015 

 
OKM oli pyytänyt nimeämään ehdokkaita Tekijänoikeusneuvostoon kaudelle 2012-2015. Puheenjohtaja 
tiedusteli, olisivatko neuvostossa nyt varsinaisena jäsenenä oleva Tuula Hämäläinen ja varajäsenenä 
oleva Pekka Heikkinen edelleen käytettävissä. Hämäläinen ja Heikkinen lupasivat palata asiaan. 
Matleena Haapala totesi olevansa käytettävissä siinä tapauksessa, että Hämäläinen tai Heikkinen eivät 
ole, mutta mieluiten varajäseneksi. 
 

4. Seminaari  
 
Tutustuttiin STKS:n Kirjastot kansalaisvapauksien puolustajana -seminaariohjelmaan 4.12.2012. Sovittiin 
virittää yhteistyötä seuraavasti: Pekka Heikkinen uudistaa Tapani Sainiolle tarjouksen tehdä yhteistyötä 
KDK-koulutusasioissa. Erityisesti KDK-kysymyksiä tulisi lähestyä arkiston jatkokäytön näkökulmasta. 
Lisäksi arkistosektorilla suunnitellaan seminaaria vuodelle 2013 aiheesta tutkimusaineistojen arkistointi ja 
tietosuoja – Ulla-Maija Peltonen toimii yhteyshenkilönä tässä ja selvittää yhteistyömahdollisuuksia/-
tarpeita. 
 
Ideoitiin oma puolen päivän seminaari ”Kuolleet lehdet” keväälle 2013 aiheesta kuolleiden tietosuoja. 
Jonas Lång lupasi tiedustella Helsingin yliopiston professori Johan Bärlundia puhujaksi 
sukututkimuksesta. Lisäksi olisi omasta joukosta pari puhujaa. Esille mahdollisesti konkreettisia tapauksia 
ja EU:n tietosuoja-asetus. Pyritään siihen, että seminaarista ei aiheudu kustannuksia. 

 
 
 
 
 
 



5. Muut ajankohtaiset asiat 
 
Keskusteltiin lausunnolla olevasta oikeuksien kollektiivihallinnointia koskevasta direktiiviluonnoksesta 
(KOM) 372/2012. Keskustelussa tuli esille mm. se, että kilpailutusmahdollisuus ja joustavuuden 
lisääntyminen oikeuksien hallinnoinnissa olisivat positiivisia asioita. Sovittiin, että lausuntoja kierrätetään 
sähköpostitse. 
 

6. Muut asiat 
 
Museoviraston Kuvakokoelmissa oli herännyt kysymys, saako valokuvasta kappaleen valmistaminen 
valokuvaamalla tai tasoskannerilla digitoimalla valokuvan suojaa. Keskustelussa voittopuolisesti 
katsottiin, että aina uuden valokuvan suojan syntyminen teknisessä prosessissa tai valokuvaamallakaan 
ei ole järkeenkäyvää. 

 
7. Seuraava kokous pidetään tiistaina 13.11.2012 klo 13 Kansallismuseolla. 

 
 
 
6.11.2012 
 
Matleena Haapala 
 


