
 

      MUISTIO 

 

KAM-juridiikkaryhmän kokous 3/2022    2.5.2022 

   

Aika:                 pe 29.4.2022 klo 13.00. 

Paikka:              Zoom 

Läsnä: Timo Enroth (poistui kohdassa 4), Outi Hupaniittu, Roni Ilomo, Janne Kuusisto, Irma 
Reijonen (poistui kohdassa 4), Åke Söderlund (poistui kohdassa 4), Jonas Lång (pj.), Juha 
Manninen (siht.) 

Esityslista 

 

1. Kokouksen avaus ja asialista  

  Puheenjohtaja Jonas Lång avasi kokouksen klo 13.03. 

2. Valitaan kokouksen sihteeri  

  Valittiin kokouksen sihteeriksi Juha Manninen. 

3. Edellisen kokouksen muistio 

Jonas esitteli edellisen kokouksen muistion. Muistiosta poistetaan niiden ihmisten 
nimet, joihin lopulta ei oltu yhteydessä. 

4. Tekijänoikeuslain uudistus – DSM-direktiivin toimeenpano Suomessa 

Muokattiin julkilausumaehdotusta (liitteenä hyväksytty versio). 

Keskusteltiin työryhmän Jonas, Timo, Juha H ja Roni työstämästä hallituksen 
tekijänoikeuslain muutosta kommentoivasta kirjeestä. KAM-ryhmältä oli pyydetty 
huomautuksia kirjeen sisältöön edellisen ja tämän kokouksen välillä. Lausumasta 
keskusteltiin ja pohdittiin esimerkkien toimivuutta. Kohta ”lakiesitys estäisi” muutettiin 
muotoon ”lakiesitys rajoittaisi merkittävästi”.  

Roni lisäsi keskusteluun esimerkit  
1) EUIPOn Datathonista, jossa ei-kaupallisessa jakelussa olleet teokset kuvataan: Unpublished 
manuscripts, Sound recordings, Photographs, Amateur films, Personal correspondence . 
 
2) Hollannin kansalliskirjastosta: private photos in family albums, family films, recordings of oral history, 
war diaries, trench journals and pamphlets, flags and banners, et cetera 

Keskusteltiin arkistolakia koskevan esityksen pohjatekstin ongelmista (mm. 
terminologian huojuvuus, huolimattomuus kirjallisessa ilmaisussa). Toimija -ilmaisua 
käytetään eri yhteyksissä lainsäädännön eri kohdissa. 

Timo muistutti 10 vuoden takaisesta ajatuksesta, että tekijänoikeudet siirrettäisiin 
OKM:stä TEM:ön. Todettiin, että KAM-ryhmän intressissä siirto olisi perusteltu. Asian 
saaminen keskusteluun lienee kuitenkin resursseillamme vaikeaa. 



 
 

 

Keskusteltiin asian käsittelyn ongelmista oikeuksien omistajuuden ja KAM-sektorin 
näkökulman osalta. 

Hallituksen esitys on herättänyt huolta muuallakin, keskusteltiin HS:n haastatteleman 
kauppaoikeuden professorin Tuomas Myllyn näkemyksistä: 
https://www.hs.fi/talous/art-2000008727482.html 

 

Päätettiin että lausuma julkaistaan KAM:n sivulla ja organisaatioiden omilla sivuilla. 
Lisäksi Timo lupasi jakaa viestiä omilla kanavillaan. Seurataan sivistysvaliokunnan 
aikataulua. 

5. Muut asiat 

 Tulossa oleva Arkistolain uudistus. SKS ja KAM tekevät tästä lausunnon. 

6. Seuraava kokous 

Päätettiin yrittää järjestää seuraava kokous SLS:n tiloissa touko-kesäkuun 
vaihteessa. Jonas luo Doodle-kyselyn. 

7. Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.10 

 

 

 


