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KAM-juridiikkaryhmä

u Kirjastot, arkistot  ja museot – yhteistyö juridisissa kysymyksissä kuten 
tekijänoikeus ja tietosuoja

u Informaation ja olemassa olevan osaamisen tehokkaampi jakaminen

u Yhteisen kannan selkeä esille tuominen parantaa vaikutusmahdollisuuksia

u Kulttuuriperintöorganisaatioiden profiilin terävöittäminen lainsäätäjien ja 
oikeudenhaltijajärjestöjen suuntaan

u Omat verkkosivut:

https://musiikkiarkisto.fi/kam/

https://musiikkiarkisto.fi/kam/


KAM-juridiikkaryhmä

u Ryhmässä on tällä hetkellä edustus:

u Kansallisarkisto, Yksityiset keskusarkistot, SLS, SKS, KAVI, Arkistoyhdistys

u Kansalliskirjasto, Suomen kirjastoseura, Suomen tieteellinen 
kirjastoseura, Eduskunnan kirjasto

u Museovirasto, Suomen museoliitto, Kansallisgalleria

u Kokouspöytäkirjat julkaistaan avoimesti verkossa

u https://musiikkiarkisto.fi/kam/tarkoitus-ja-tehtavat/kokousaineistot/

https://musiikkiarkisto.fi/kam/tarkoitus-ja-tehtavat/kokousaineistot/


Mitä on kulttuuriperintö?

u Ei mainittu tiedonhallintalaissa?

u Ei määritelty tietosuojalaissa

u Jonkinlaista määritelmää tietosuojalakiin liittyvissä asiakirjoissa

u HaVM 13/2019 vp (HE 9/2018 vp)

u ”Kulttuuriperintöaineistojen kirjo on laaja, eikä kulttuuriperintöaineisto 
käsitteenä ole vielä kovin täsmentynyt. Hallituksen esityksen 
perusteluissa todetaan kulttuuriperintöaineistojen voivan sisältää 
ihmisten toiminnassa kertyvien, toiminnan historiasta ja merkityksestä 
kertovien aineistojen lisäksi muun muassa tietoa luonnonperinnöstä ja 
taiteesta. Kulttuuriperintöaineisto voi olla esimerkiksi asiakirjoja, 
esineitä, painotuotteita, taideteoksia, luonnontieteellisiä aineistoja, 
kuvia ja audiovisuaalisia aineistoja sekä dokumenttiaineistoja ja 
kyselyaineistoja.” 

u ”Ehdotetun tietosuojalain 4 §:n 4 kohdassa ja 6 §:n 8 kohdassa 
tarkoitettua käsittelyä arkistointitarkoituksessa tapahtuu Suomessa ennen 
kaikkea kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa, ja tämä toimintakenttä on 
hyvin laaja ja epäyhtenäinen --- ”



Mitä on arkistointi?

u Alkuperäinen käyttötarkoitus 

-> säilyttäminen

u Käsittelyperuste muuttuu – tutkimus tai kulttuuriperintö

-> arkistointi

u Julkista sektoria ohjaa mm. tiedonhallintalaki

u Kuka pystyy määrittelemään aineiston kulttuuriperintöarvon?

u Yksityinen sektori?

u Tuhotaanko aineistot, kun alkuperäinen käsittelyperuste loppuu?



Käsittelyperuste (tietosuojalaki)

4 § Käsittelyn lainmukaisuus

Henkilötietoja saa käsitellä tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohdan 
mukaisesti, jos:

4) henkilötietoja sisältävien tutkimusaineistojen, kulttuuriperintöaineistojen 
sekä näiden kuvailutietoihin liittyvien henkilötietojen käsittely 
arkistointitarkoituksessa on tarpeen ja oikeasuhtaista sillä tavoiteltuun yleisen 
edun mukaiseen tavoitteeseen ja rekisteröidyn oikeuksiin

6 § Erityisiä henkilötietoryhmiä koskeva käsittely

Tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta:

8) tutkimus- ja kulttuuriperintöaineistojen käsittelyyn yleishyödyllisessä 
arkistointitarkoituksessa geneettisiä tietoja lukuun ottamatta.



Tietosuojasääntelyn soveltaminen KAM-sektorilla

KAM-juridiikkaryhmä on julkaissut suosituksen:

Tietosuoja KAM-sektorilla. Suositellut toimintatavat henkilötietoja 
sisältävien aineistojen käsittelyyn kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa.

https://musiikkiarkisto.fi/kam/wp-content/uploads/2019/05/Tietosuoja-KAM-
sektorilla-v1_0.pdf

Suosituksen julkistusseminaarin tallenne on Musiikkiarkiston Youtube-kanavalla:

https://www.youtube.com/watch?v=gTikY9qfgYs

https://musiikkiarkisto.fi/kam/wp-content/uploads/2019/05/Tietosuoja-KAM-sektorilla-v1_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gTikY9qfgYs


Kulttuuriperinnön avaaminen

Ø Kulttuuriperintöorganisaatiot yleisesti ottaen haluaisivat avata 
mahdollisimman paljon aineistojaan

Ø Jos valtiovalta haluaa avaamista, niin lainsäädännön tulisi tukea sitä

Ø Tekijänoikeuslain uudistaminen

Ø DSM-direktiivin täytäntöönpano

Ø Tietosuojalaki

Ø Ei erillistä säädöstä käyttöönsaattamisesta (KAM-sektori olisi toivonut)
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