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KAM-juridiikkaryhmän kokous 
 
Aika: 30.3.2018 klo 13.00  
Paikka: Suomen museoliitto, Annankatu 16 B, 7 krs. 
 
Läsnä: Kimmo Levä (pj), Pekka Heikkinen, Juha Henriksson, Outi Hupaniittu, Tuula Hämäläinen, 
Mikko Kuutti, Jonas Lång, Riikka Lönnblad, Vuokko Joki, Rauha Maarno. 
 
Muistio 
 
1. Kokouksen avaus  
Kimmo Levä avasi kokouksen klo 13.10. 
 
2. Valitaan kokouksen sihteeri 
Juha Henriksson toimi sihteerinä. 
 
3. Edellisen kokouksen muistio 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 
 
4. Tietosuojalaki 
Hallituksen esitys uudeksi tietosuojalaiksi on parhaillaan eduskunnan hallintovaliokunnassa. 
Päätettiin, että yritetään vielä vaikuttaa siihen, että lakiin saataisiin OKM:n ehdottama pykälä 
aineistojen saattamisesta verkkoon. Kimmo ottaa yhteyttä valiokuntaneuvokseen ja pyytää, että 
voisi tulla ryhmän edustajana esittelemään. Jonas tekee pohjapaperin, ja hän voisi olla myös 
asiantuntijana paikalla. Lisäksi jokainen organisaatio yrittää vaikuttaa yksittäisiin kansanedustajiin, 
joihin on suhteita. 
 
Arkistojen yhteistyöverkoston puitteissa on perustettu työryhmä, joka alkaa valmistella ”yhteisiä 
vakiintuneita toimintatapoja”. Tarkoitus on ”ottaa tilaa”, sillä asetuksen ja lakiehdotuksen 
määrittelyt ovat epämääräisiä. Tilan haltuun ottaminen on helpompaa, jos toimitaan laajalla 
rintamalla. Mikäli vakiintuneista toimintatavoista tulee riittävän hyviä, voidaan harkita, voitaisiinko 
ne laventaa käytännesäännöiksi. Päätettiin, että arkistojen yhteistyöverkoston perustamaan 
ryhmään tulee museosektorilta mukaan Hanna-Leena Palokoski ja Kimmo Levä sekä lisäksi 
kirjastosektorilta Kansalliskirjaston edustaja.  
 
Keskusteltiin myös siitä, onko KAM-organisaatioille tarvetta ja mahdollisuutta yhteiseen 
tietosuojavastaavaan. Todettiin, että palvelun tarjoajia on monia, mutta yksikään toimisto ei ole 
erikoistunut KAM-sektorin erityistarpeisiin. SLS:n asianajaja on antanut lausunnon, jonka mukaan 
SLS ei tarvitse tietosuojavastaavaa. Sen sijaan viranomaisilla eli valtion ja kuntien organisaatioilla 
täytyy olla tietosuojavastaava. Yleisten kirjastojen osalta tietosuojavastaava on usein kaupungin 
lakimies. Päätettiin seurata, miten tilanne kehittyy. 
 
 
 
 



5. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta - Saavutettavuusdirektiivi 
 
Todettiin, että Museoliitto tulee järjestämään tähän liittyvää koulutusta. Celia järjestää 29.5. 
seminaarin direktiivin soveltamisesta, jota voi seurata myös streamauksella. Celia tarjoaa 
muutenkin paljon tietoa saavutettavuusdirektiivistä.  
 
Direktiivi koskee myös kolmannen sektorin organisaatioita, jotka saavat julkista tukea 
verkkosivujen tuottamiseen. Sen sijaan vaatimukset eivät koske järjestöjen saamaa yleisavustusta. 
 
Päätettiin, että asiaan palataan, kun hallituksen esitys kansalliseksi lainsäädännöksi on selvillä. 
 
6. Tekijänoikeuksien yhteishallinnoinnin neuvottelukunta 
Seuraava neuvottelukunnan kokous on toukokuussa. Pekka Heikkinen raportoi seuraavassa 
juridiikkaryhmän kokouksessa. 
 
7. Muut mahdolliset asiat 
Muita asioita ei ollut. 
 
8. Seuraava kokous 
Seuraava kokous on 6.6. klo 13 Museoliitossa. 
 
9. Kokouksen päättäminen 
Kokous päätettiin klo 14.27. 
 
 


