
KAM-juridiikkaryhmän kokous 5/2020     MUISTIO 
   
Aika:                  maanantai 5.10.2020 klo 13  
Paikka:              Teams-kokous verkossa 
Paikalla: Rauha Maarno (pj), Elina Selkälä, Jonas Lång, Juha Henriksson, Laura Kuitunen, Mikko Kuutti, 

Outi Hupaniittu, Pekka Heikkinen, Irma Reijonen, Soile Manninen, Timo Enroth, Riikka 
Lönnblad (sihteeri) 

 
Esityslista 
  
1. Kokouksen avaus ja asialista  

 
Rauha Maarno avasi kokouksen klo 13. Toivotettiin tervetulleeksi Elina Selkälä uutena jäsenenä. 
Esityslistaan lisättiin kohdaksi 7 ryhmän koollekutsujan valitseminen vuodelle 2021.  
 
  
2. Valitaan kokouksen sihteeri  
 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Riikka Lönnblad. 
 
  
3. Edellisen kokouksen muistio 
 
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin. 
 
  
4. Tietosuoja KAM-sektorilla -ohjeen päivitys 
 
Riikka oli laatinut kokoukseen luonnoksen Tietosuoja KAM-sektorilla -ohjeen vaikutustenarviointia 
koskevan kohdan päivittämiseksi. Tällä hetkellä vaikutustenarviointia koskeva kohta on osittain liian tiukka, 
koska tietosuojavaltuutetun ohjeistus vaikutustenarvioinnin suhteen on muuttunut sen jälkeen, kun ohje 
on tältä osin kirjoitettu. 
 
Luonnos hyväksyttiin. Juha lupasi päivittää tekstin ohjeeseen ja lisätä KAM-juridiikkaryhmän sivuille ohjeen 
päivitetyn version. Muutoksesta tiedotetaan KAM-juridiikkaryhmän sivuilla ja digime.fi-sivustolle. 
 
Keskusteltiin myös siitä, tulisiko ohjetta päivittää laajemminkin. Päätettiin, että ensi vuonna kysytään 
tietosuojaohjeesta laajemmin palautetta kirjasto-, arkisto- ja museokentältä ja kartoitetaan, onko ohjeessa 
havaittu muita päivitys- tai muutostarpeita. 
 
 
5. Tekijänoikeusneuvoston kokoonpano 
 
Rauha ja Pekka selostivat edellisen kokouksen jälkeen käytyjen keskustelujen tuloksia. Tavoitteena on 
vahvistaa käyttäjien edustusta ja KAM-sektorin painoarvoa tekijänoikeusneuvoston kokoonpanossa. OKM:n 
suuntaan on tuotu esiin huoli siitä, että kulttuuriperintösektorin ääni kuuluisi hyvin 
tekijänoikeusneuvostossa. Tekijänoikeusneuvoston kausi päättyy vuoden kuluttua, joten nyt on hyvä aika 
haarukoida vahvoja ehdokkaita KAM-sektorilta neuvostoon esitettäväksi. 
 
Timo lupasi jatkaa keskustelua asiasta tekijänoikeusneuvoston sihteerin kanssa. Asiaan palataan ensi 
kokouksessa. 
 



  
6. Työn alla olevat lausunnot 
 
Tieteellisten seurain valtuuskunnan Avoimen tieteen kansallisen koordinaatio on julkaissut luonnoksen 
tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimen saatavuuden linjauksen johdannoksi ja periaatteiksi sekä 
tutkimusdatan avoimen saatavuuden osalinjaukseksi. Lausuntoaika päättynyt 25.9. STKS ja SLS ovat 
antaneet luonnoksesta lausunnot, jotka on lähetetty KAM-ryhmälle tiedoksi. 
 
Luonnoksesta käydyssä keskustelussa pidettiin tärkeänä tuoda vahvemmin esiin tutkimusaineistojen 
pitkäaikaissäilytyksestä huolehtivien kulttuuriperintöorganisaatioiden näkökulmaa avointa tiedettä 
koskevissa linjauksissa. KAM-sektorin kannalta keskeisiä teemoja ovat kulttuuriperintönäkökulman 
huomioiminen ja tutkimusdatan elinkaari ja siihen liittyvä osaaminen. 
 
Päätettiin, että kutsutaan Henriikka Mustajoki avoimen tieteen koordinaatiosta KAM-ryhmän seuraavaan 
kokoukseen keskustelemaan kommentoitavana olleesta linjauksesta ja KAM-sektorin kannalta keskeisistä 
näkökulmista. 
 
 
7. Ryhmän koollekutsujan valitseminen vuodelle 2021 
 
KAM-ryhmälle tulisi valita uusi koollekutsuja vuodelle 2021 ja tällä kertaa on museosektorin vuoro. 
Museopuolen edustajien toivotaan olevan asiassa aktiivisia ja keskustelevan yhdessä siitä, kuka ryhtyy 
koollekutsujaksi. Asiaan palataan ensi kokouksessa. 
 
 
8. Seuraava kokous 
 
Rauha laittaa Doodle-kyselyn seuraavasta kokousajasta marraskuun toiselle puoliskolle. 
 
  
9. Kokouksen päättäminen 
 
Kokous päätettiin klo 14:18. 


