
KAM-juridiikkaryhmän kokous 1/2021  
   
Aika:                  maanantai 18.01.2021 klo 13  
Paikka:              Teams-kokous verkossa 
 
Paikalla: Lång, Lönnblad, Hupaniitty, Lepistö, Kuitunen, Henriksson, Selkälä, Kuutti, Reijonen, Linnovaara, 
Heikkinen, Enroth, Manninen 
 
Pöytäkirja 
 

1. Kokouksen avaus ja asialista  
Keskusteltiin työryhmän kokoonpanosta, tarkastetaan nettisivuilta organisaatioiden ajantasaiset 
osallistujatiedot. 
 
2. Valitaan kokouksen sihteeri  
Aakkosjärjestyksen mukaan Raimo Lepistö 
 
3. Edellisen kokouksen muistio 
Ks. sivulla: https://musiikkiarkisto.fi/kam/wp-content/uploads/2020/12/KAM-pöytäkirja-6-2020.pdf  
 
Ei huomautettavaa, hyväksyttiin pöytäkirja 
 
4. DSM tilannekatsaus 
 
Tarkkaa ajantasaista  tai uutta tietoa ei ole. Suomessa tulossa voimaan aikataulussa, eli kesäkuussa. 
Muutamia ohjeistuksia ja tarkennuksia vielä epäselviä, esimerkiksi artikla alustapalveluiden vastuut 
komission kanssa. Out of commerce –portaalin myöhästyminen vaikuttaa käytännössä 
kulttuuriperintölaitosten toimintaan, koska tällaiset teokset tulee ilmoittaa portaaliin. Mahdollisesti kokous 
pidetään aiheesta keväällä/kesällä, jos lausuttavaa. Seurataan tilannetta. 
 
5. Henriikka Mustajoen (Kehittämispäällikkö, Avoin tiede, Tieteellisten Seurain Valtuuskunta TSV) 
puheenvuoro avoimen tieteen työstä. 
 
Henriikka Mustajoki piti esityksen avoimen tieteen työstä.  
 
Keskustelu käynnistyi, kun Lång kysyi kuinka juridiseen työhön voi osallistua sekä arkistojen mukanaolosta 
ja ohjausryhmän kokoonpanosta. Mustajoki kertoi, että yksityiset toimijat eivät alussa halunneet mukaan, 
mutta ohjausryhmän kokoonpanoa voi muuttaa ja asiasta voi tehdä esityksiä. Keskustelussa esillä oli 
esimerkiksi anonymisoinnin laajuus ja mahdollisuudet tutkimusaineistojen arkistoinnissa.  
 
Eettiset ja juridiset asiat suhteessa aineistoon ja tietojen antamiseen voivat sekoittua ja kaipaavat 
koulutusta. Alan sopimuskulttuurissa on kehitettävää. Tutkimuksen ala on muutoksen alla, keskeisesti on 
muuttunut tietosuojalainsäädäntö ja myös tekijänoikeusala on elämässä. Mustajoki kiitti 
esittelymahdollisuudesta ja piti erinomaisen hyvänä, että yhteys ryhmään on saavutettu ja hän voi ottaa 
yhteistyöhengessä yhteyttä eri kysymysten osalta. Juridiikka kytkeytyy eri työ eri osa-alueisiin ja avoimen 
tieteen kehittämisessä tulee huomioida laajasti juridiset kysymykset, työ pyritäänkin järjestämään 
poikkitieteellisesti ja laaja-alaisesti.  
 
Avoimen tieteen koordinaatiosta ilmestyy uutiskirje, jonka voi tilanteen seuraamiseksi tilata. 
 
6.  Työn alla olevat lausunnot 
Käydään katsaus, onko ryhmän jäsenillä työn alla lausuntoja tai vastaavia, joista olisi hyvä vaihtaa tietoja.  



Data Governance Act, EU:n asetuksia aiheesta tulossa. LVM pitänyt aiheesta esittelytilaisuuden. 
 
Whistle blowingiin liittyvä direktiivi tulossa voimaan joulukuussa, esitys kansalliseksi lainsäädännöksi 
tulossa keväällä.  
 
Digipalvelulaista tulossa kirjastoille suunnattu tilaisuus, aiheena opinnäytetyöt ja verkkojulkaisut. 

https://www.stks.fi/koulutus/saavutettavuus-ja-verkkojulkaiseminen/  
 
Keskusteltiin saavutettavuudesta, asia on kehitysvaiheessa eri organisaatioilla. Arkistoaineistoja koskee 
poikkeuksia, lähtökohtaisesti viitetiedot/metatiedot eivät ole poikkeuksen piirissä.  
 
7. Seuraava kokous 
 
Kartoitetaan Doodle-kyselyllä viikolle 7. 
 
8. Kokouksen päättäminen 
Kokous päättyi klo 14.31 
 

https://www.stks.fi/koulutus/saavutettavuus-ja-verkkojulkaiseminen/

