
              
KAM-juridiikkaryhmän kokous  
  
Aika: 22.8.2018 klo 10.00 alkaen   
Paikka: Suomen museoliitto, Annankatu 16 B, 7 krs.  
  
Jakelu: Pekka Heikkinen, Juha Henriksson, Outi Hupaniittu, Tuula Hämäläinen, Irma Reijonen,  
Jenny Koivisto, Mikko Kuutti, Kimmo Levä, Jonas Lång, Riikka Lönnblad, Rauha Maarno, Hanna- 
Leena Paloposki, Tomi Rasimus, Raimo Lepistö, Immo Aakkula  
  
Muistio  
  
1. Kokouksen avaus ja asialista - 

  
Kimmo Levä avasi kokouksen.  
 
2. Valitaan kokouksen sihteeri  
Valittiin Tuula Hämäläinen kokouksen sihteeriksi.  
  
3. Edellisen kokouksen muistio  
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.  
  
4. Tietosuojalaki  

- Missä mennään tietosuojalain voimaan tulemisen osalta  
- Kansalliskirjaston PwC:n konsulteilla teettämä selvitys tietosuoja asioista ja heidän 

kannanottonsa sekä mahdolliset vaikutukset KAM-ryhmän kannaottoihin - 
 KAM-toimialan vakiintuneet toimintatavat -työryhmien työn tilanne  

 
Hallituksen esitys tietosuojalaiksi pitäisi tulla eduskuntaan kuluvan syysistuntokauden 
aikana. Ilmeisesti lain 4 §:ään ei olisi tulossa muutoksia. 
 
Käsiteltiin Kansalliskirjastoon sovellettavia tietojen käsittelyn perusteita. Kysymys on 
noussut esille Kansalliskirjaston konsultin (PwC) tulkinnasta yleiseen etuun perustuvan 
käsittelyperusteen soveltamisen edellytyksistä. Todettiin, että tuleva laki ratkaissee 
ongelman (4§ 4k) – sen voimaan tultua henkilötietojen käsittelyä voidaan perustella 
yleisen edun nojalla, jos käsittely on tarpeen ja oikeasuhtaista. Pekka Heikkinen toimittaa 
asianomaisille tahoille selvityksen asian käsittelystä KAM-juridiikan kokouksessa. 
 
KAM-toimialan vakiintuneet toimintatavat -työryhmien tilanne on se, että ryhmät 
tarvitsevat lisäaikaa aiemmin sovitusta. Työryhmien raportit lähetetään 14.9. 
kommentoitavaksi. Vakiintuneiden toimintatapojen 1-ryhmä joutuu jatkamaan 
työskentelyään, koska se on riippuvainen kansallisen lainsäädännön etenemisestä. Immo 
Aakkula hyväksyttiin mielellään osallistumaan sen työskentelyyn.  



 
 
5. Nimitietopalvelu  

- Missä mennään tilannepäivitys, Nimitietopalvelun pilottisuunnitelma liitteenä 1.   
- Mahdolliset KAM-ryhmän kannanotot  
 

Kokouksen osallistujat olivat tutustuneet nimitietopalvelun pilottisuunnitelmaan, joka sisältää 
ehdotuksen palvelun laajentamisesta KAM-sektorin ulkopuolisten julkisten viranomaisten 
toimintaan. Kokous totesi kantanaan, ettei palvelun laajentaminen ole mahdollista lukuisten 
tietosuojaan tai esimerkiksi viranomaiskäsitteeseen liittyvien ongelmien vuoksi. Kokous painotti, 
ettei pilottia tule aloittaa, ennen kuin juridiset ongelmat on kartoitettu ja ratkaistu. Sellaista 
järjestelmää, joka on ristiriidassa lain kanssa, ei tule kehittää.  
 
 
6. Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK)  

-  SKS:n ja SLS:n lausunto ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin 
taustamuistiot (liite 2)  

 
Lausunto on viety eteenpäin tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle. Jonas Lång tarkistaa onko 
otettu vastaan ja kuinka siihen on suhtauduttu. 
 
  
7. EU:n tuomioistuimen päätös verkosta kopioidun kuvan opetus-/koulukäytöstä  

-  EU:n tuomioistuin määräsi elokuussa 400 euron sakon koululle verkosta kopioidun kuvan 
uudelleen julkaisemisesta koululaisen esitelmän yhteydessä. Pitäisikö tästä olla huolissaan 
tai tiedottaan Suomen KAM-sektoria?  

 
Asiantila ja tulkinta eivät ole muuttuneet aikaisemmasta. 

 
 

8. Tekijänoikeusneuvosto  
 -  Onko uusi jo nimetty? Muuta ajankohtaista? 
 
Uutta neuvostoa ei ole nimitetty vielä.  
 
9. DSM-direktiivi (EU:n tekijänoikeusuudistus)  

- JURIn äänestys kesäkuussa ja sen vaikutukset sekä mitä jatkossa?  
- Ajankohtaiskatsaus liitteenä 3.  
 

Parlamentti ei hyväksynyt JURIn päätöstä, direktiivi on avattu uudestaan. 
 

10. PSI-direktiivi  
- Onko jotain uutta/ajankohtaista?  
 



Direktiivistä ei uutta. 
 
 

11. Tekijänoikeuksien yhteishallinnoinnin neuvottelukunta 
- Onko jotain uutta/ajankohtaista?  
 
Tekijänoikeuksien yhteishallinnoinnin neuvottelukunta ei ole kokoontunut Kam-kokouksien 
välissä. 

 
 

12. Muut mahdolliset asiat  
 
Luonnos hallituksen esitykseksi tiedonhallintalaiksi on lähetetty lausunnoille. Laki koskee vain 
viranomaisia. Esityksen mukaan viranomainen säilyttää asiakirjat itse niin kauan kun 
tarvitsee, sitten mahdollinen arkistointi. 

 
13. Seuraava kokous  

 -  Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.  
 
 Seuraava kokous pidetään 9.10.klo 10.00. 
  

14. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen.  


