
KAM-ryhmän kokouksen pöytäkirja 15.3.2021 
 
Läsnä: Timo Enroth (pj.), Pekka Heikkinen, Juha Henriksson, Mikko Kuutti, Raimo Lepistö, Riikka Lönnblad, 
Rauha Maarno, Soile Manninen, Irma Reijonen ja Elina Selkälä. 
 
1. Kokouksen avaus ja asialista 
 Pj. avasi kokouksen klo 13.04. 
 
2. Valitaan kokouksen sihteeri 
Valittiin sihteeriksi Rauha Maarno. 
 
3. Edellisen kokouksen muistio 
Muistio ei ole vielä valmistunut, se lähetetään osallistujille pian.   
 
4. DSM-tekijänoikeusdirektiivin implementointi 
Viimeisin tilannetieto on, että HE on viikolla 28 menossa eduskuntaan. Arvio on, että kesäkuussa tulee 
lausunnoille. Päätettiin tehdä yhteinen lausunto ja lisäksi KAM-ryhmän eri organisaatiot lausuvat myös 
omalta osaltaan tarkemmin.  
 
5. Työn alla olevat lausunnot 
Todetitin, että whistle blower -direktiivistä on tulossa lausuntokierros. Kysymys on suojamekanismista, 
jonka avulla työntekijät tai sidosryhmät voivat tehdä anonyymin ilmoituksen kilpailuoikeuteen tai julkisiin 
hankintoihin liittyvistä epäillyistä rikoksista. Hallituksen esitys on tulossa keväällä. 
https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/whistle
blower-direktiivin-kansallinen-taytantoonpano.aspx 
 
Creative Commons -lisensoinnissa on käynnissä kehitystyö, jossa pohditaan alkuperäiskansojen 
kulttuuriperinnön lisensointia. KAM-ryhmän olisi hyvä olla tästä tietoinen ja Susanna Ånäs olisi sopiva 
asiantuntija kertomaan. Juha Henriksson kutsuu Ånäksen seuraavaan kokoukseen. 
 
Kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen on tehnyt lakialoitteen yleisten kirjastojen lainoista tekijöille 
maksettavan lainauskorvauksen laajentamisesta digitaalisiin aineistoihin. Suomen kirjastoseura ja Sanasto 
tukevat aloitetta. Rauha seuraa aloitteen etenemistä ja pitää KAM-ryhmän ajan tasalla. 
 
6. Tietosuoja-asiat 
Kansalliskirjastossa on Pekka Heikkisen mukaan viime aikoina puhuttanut Kanto-tietokanta ja sen tietosuoja 
henkilötietoihin liittyen. Kansallisarkistossa on tehty jonkun verran vaikutusten arviointia ja Kanto-
tietokannan vaikutusten arvioinnin valmistelusta vastaava Katerina Sornova voi olla yhteydessä 
Kansallisarkiston Raimo Lepistöön aiheessa.  
 
Mikko Kuutti kertoi, että Kavi on lähettänyt tietosuojavaltuutetulle kaksi vuotta sitten kysymyksen 
henkilötietojen julkaisemisesta Elonetissä. Valtuutetun vastaus oli, että he eivät voi neuvoa asiassa, koska 
he ratkovat kanteluita. Todettiin, että kulttuuriperintöalan sisällä on siis liikkumavaraa ja eri toimijat voivat 
yhdessä luoda käytäntöjä. 
  
7. Muut asiat 
Tekijänoikeusneuvostossa esille mahdollisesti nousevia KAM-sektoriin liittyvä asioita käsitellään 
seuraavassa KAM-kokouksessa. 
 
Keskusteltiin lyhyesti yleisellä tasolla sitaattioikeudesta ja sen eri ilmenemismuodoista (ns. kuvasitaatti, 
yleinen sitaattioikeus jne.) 
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8. Seuraava kokous 
Seuraava kokous on 3.5. klo 13, Timo laittaa kalenterikutsun. 
  
9. Kokouksen päättäminen 
Pj. päätti kokouksen klo 13.52. 
 


