
KAM-juridiikkaryhmän kokous 2/2020                                                  MUISTIO 

Aika:  ke 15.4.2020 klo 13-14.30 
Paikka:  Teams-kokous 
Paikalla:  Kimmo Levä, Irma Reijonen, Petri Marjeta, Outi Hupaniittu, Jonas Lång, Timo Enroth, Laura 
Kuitunen, Soile Manninen, Pekka Heikkinen, Raimo Lepistö, Mikko Kuutti, Rauha Maarno 
 

1. Kokouksen avaus ja asialista 

Rauha Maarno avasi kokouksen. 

2. Valittiin kokouksen sihteeri 

Kokouksen sihteeriksi valittiin Timo Enroth. 

3. Edellisen kokouksen muistio 

Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin. 

4. DSM-direktiiviin liittyvä kannanotto ja keskustelutilaisuus Kansalliskirjastossa 

• Keskusteltiin edellisen kokouksen jälkeen OKM:lle toimitetun DSM-tekijänoikeusdirektiiviin liittyvän 
kannanoton aiheuttamista reaktioista.  

• Pekka Heikkinen esitteli ajatuksen järjestää tilaisuus (3 artikla) tiedonlouhinnasta. Teemana olisi 
mm. mikä on riittävä liittymä kulttuuriperintöorganisaatioon, tästä olisi hyvä saada tutkijoilta 
esimerkkitapauksia ja kokemuksia esim. hallituksen esityksen lausuntovaiheessa.  Kysymyksiä ovat 
esim. ”turvallinen paikka” materiaalin säilytykselle. Tästä voisi järjestää tilaisuuden esim. kevään 
aikana. Pekka laittaa lisätietoa, kun suunnittelu etenee. 

 

5. Aineistojen saatavuus koronakriisin aikana  

• Koronakriisin seurauksena on tehty paljon digitaalisia museokokonaisuuksia koskevia uusia 
tuotteita. Tekijänoikeuksista on keskusteltu mm. Kuvaston kanssa. Tavoitteena on, että digiloikka 
ei mene taaksepäin kriisin päättyessä. 

• Aineistojen avaaminen on nyt ajankohtaista. Kansalliskirjaston digiaineistolle kursseja varten on 
ollut etenkin tarvetta. 

• SKS:n tutkijasalit kiinni, normaalia asiakaspalvelua ei voida antaa, mutta alustavaa keskustelua on 
käyty siitä pitäisikö poikkeustilanteen purkautuessa heinäkuussa pitää poikkeuksellisesti auki 
asiakaspalvelua ja purkaa opinnäyte ja tutkimussumaa. Kirjastopuolella suuria 
tietojärjestelmähankkeita tulossa. 

• Kansallisarkisto kerää viranomaistietoa tavanomaista laajemmin. Myös ihmisten kokemuksia 
kerätty. 

• SLS kerännyt myös kokemuksia, päiväkirjoja, videopäivityksiä ja kuvia Korona-ajasta ja muuta 
materiaalia. 

• Keskusteltiin aineiston luovuttamisesta arkistoihin muutenkin. Esimerkiksi suljettujen 
somesisältöjen vastaanottamisesta ja sen rinnastumisesta perinteiseen kirjeaineistoon. 
 



6. Digipalvelulaki ja tiedonhallintalaki  

• Digipalvelulaista: ”Laissa digitaalisten palvelujen tarjoamisesta säädetään julkisen sektorin elinten 
verkkosivujen ja mobiilisovellusten saavutettavuudelle asetetuista minimitason vaatimuksista, 
saavutettavuuden toteutumisen valvonnasta ja viranomaisten velvoitteista liittyen digitaalisten 
palvelujen järjestämiseen yleisölle. Laki tuli voimaan 1.4.2019 ja sillä toimeenpannaan 
saavutettavuusdirektiivi Suomessa.” 

• Tiedonhallintalaki: ”Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä siihen liittyvät lait tulivat voimaan 
1.1.2020. Laki edistää tiedonhallinnan yhdenmukaistamista, tietoturvallisuutta ja digitalisointia 
viranomaistoiminnassa.”- Tiedonhallintalaki 

 

7. Muut asiat 

• Todettiin, että Celiaa eli Näkövammaisten kirjastoa koskeva lakiuudistus etenee syksyllä.  
 

9. Seuraava kokous 
Seuraava kokous pidetään kesäkuun alussa, Rauha lähettää Doodle-kyselyn. 

 

10. Kokouksen päättäminen 
Kokous päättyi klo 14:30 

 

 

 


