
KAM-lakiasian verkoston kokous 
 
Aika: 9.2.2018 klo 13.00 alkaen 
Paikka: Suomen museoliitto, Annankatu 16 B, 7 krs 
 
Muistio 
 
1. Kokouksen avaus ja esittäytymiskierros 
Pj. Kimmo Levä avasi kokouksen klo 13.10. Käytiin esittäytymiskierros. 
 
2. Muistion tekemisen käytännöt 
 
Päätös: Sihteerin vuoro on kiertävä aakkosjärjestyksessä. Valittiin Rauha Maarno tämän 
kokouksen sihteeriksi. Kokouksista laaditaan päätöspöytäkirjan tyyppinen muistio. 
 
3. Tietosuojalaki 
3.1 Hallituksen esityksen tilanne 
Immo Aakkula esitteli hallituksen esityksen tilanteen. Aikataulusta myöhästytään ja 
arviointineuvoston näkemys luonnoksesta oli negatiivinen. Lakiin ei ole tulossa erillistä pykälää 
kulttuuriperintöorganisaatioiden oikeudesta laittaa aineistoja saataville. Sen sijaan KAM-sektorin 
erivapaudet sisältyvät lain 4 § kohdassa 4 mainitun arkistointitarkoituksen alle.  
 
Aakkulan suositus: Käytännesäännöt KAM-organisaatioiden alalle, miten henkilötietoja tällä alalla 
käsitellään ja hyväksytetään säännöt tietosuojaviranomaisella.  
 
Päätös: KAM-ryhmän kanta on, että esitys on parantunut matkan varrella. Sovittiin, että Kimmo 
Levä kirjoittaa Aakkulan pyytämän muotoilun kirjastojen, arkistojen ja museoiden sisältymisestä 
arkistointitarkoitus-termin alle lain perustelutekstiin. 
 
3.2 Lain vaikutukset KAM-jäsenorganisaatioissa 
 
On ilmennyt tarve KAM-alan yhteisten käytännesääntöjen luomiseen sekä tarve tiedonjakoon 
rekisteriselosteiden ja sopimuspapereiden muotoiluista.  
 
Päätös: Päätettiin jatkaa tiedonvaihtoa ja välttämään päällekkäistä työtä esimerkiksi 
rekisteriselosteiden laadinnassa. Tavoitteeksi asetettiin KAM-organisaation yhteiset 
käytännesäännöt. Säännöt tekee työryhmä, jonka kokoonpano päätetään seuraavassa 
kokouksessa. 
 
Yksityisten pienempien toimijoiden (esimerkiksi yksityiset museot) osalta tietosuojavastaavan 
palvelujen tarjoaminen voisi olla järkevää. Asian selvittäminen on käynnissä Museoliitossa, Levä 
kertoo asiasta lisää seuraavassa kokouksessa.  
 
3.3 
Tietosuojalaki ja museoiden työ – Levä on työstänyt dokumentin ja laittaa jakoon dokumentin 
koko ryhmälle. 
 



4. DSM-direktiivi  
Digitaalisia sisämarkkinoita koskevan direktiivin tilanne sekä kertaus, mitä vaikutuksia direktiivillä 
on tekijänoikeuksiin ja muihin mahdollisiin oikeuksiin KAM-organisaatioissa. 
 
DSM-direktiivin osalta JURI-komitean äänestys on maaliskuun lopulla. Tällä hetkellä direktiiviin on 
tulossa optio jäsenmaille tiedonlouhintaan.  
 
5. Tekijänoikeuksien yhteishallinnoinnin neuvottelukunta 
Pekka Heikkinen alusti neuvottelukunnan työstä. 
 
6. Saavutettavuusdirektiivi 
Tiedoksi: Eduskunnan kirjaston tekemä tietopaketti saavutettavuusdirektiivin täytäntöön panosta. 
Tietopaketti luettavissa: Tutustu tietopakettiin saavutettavuusdirektiivin täytäntöönpanosta 
 
Lisäksi tiedoksi: 
Muita Eduskunnan kirjaston asiantuntijoiden laatimia lakihankkeiden tietopaketteja (LATI) 

 
7. Muut mahdolliset asiat 
Palattiin edelleen tietosuojalain luonnokseen: saataville saattaminen tarvittaisiin omaksi 
pykäläkseen tietosuojalakiin. Vaikuttamistyötä tarvitaan. 
 
Päätös: Aktivoidutaan kun tulee hallituksen esitys.  
 
8. Seuraava kokous 
 
Päätös: Seuraava kokous on 20.3. klo 13 Museoliitossa. 
 
9. Kokouksen päättäminen 
Pj. päätti kokouksen klo 15.05. 
 
 
Jakelu: 
 
KAM-lakiasiainverkosto 
Immo Aakkula, Opetus- ja kulttuuriministeriö 


