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Tarkoitus ja tavoitteet 

• Tavoitteiden määrittely suhteessa resursseihin 

• Tavoitteena on parantaa aineistojen hallintaa, käytettävyyttä ja 
säilyvyyttä sekä lisätä ulkopuolissa verkkopalveluissa 
julkaistavien kuvien määrää 

• Digitoinnilla varmistetaan se, että kansalliskokoelma monine 
ulottuvuuksineen palvelee käyttäjiä, ja että kokoelmien 
tunnettuus ja saatavuus kokonaisuutena kasvaa 

• Luetteloidaan ja digitoidaan kokoelman merkittävimmistä 
aineistoista kattavia otoksia, joiden kautta laajojen 
aineistokokonaisuuksien perussisältö saatetaan käytettäväksi 

• Hankkeessa on myös turvattava niiden kuvien luettelointi, joita 
digitoidaan asiakkaille tilauksesta 

 



Digitoitavien aineistojen valinta 
 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                    Kuva: Hannu Häkkinen, Museovirasto 

 

• Alkuperäisaineiston suojelu  

• Aineiston käyttö 

• Tuhoutumisvaara 

• Oikeudet 

 

  

 



Alkuperäisaineiston suojelu 
 

 

 

 

 

                                          Vaasa 1872. Kuva: Gustav Johan Philip Armfelt (1830-1880), värilitografia, Museovirasto (19451220:4) 

 

• Ainutlaatuiset ja alkuperäiset kuvalliset aineistot 

• Kulttuurihistoriallisesti arvokkain aineisto (rariteetit)  



Aineiston käyttö 
 

 

 

 

 

 

Viipurin linna 1890 Kuva: Daniel Nyblin, Museovirasto (HK19530123:59) 

• Eniten käytetyt aineistot / Asiakastilaukset 

• Aineisto liittyy merkittävään tunnistettuun tapahtumaan, ilmiöön, 
kulttuuriympäristöön ja/ tai henkilöhistoriaan. Kuva-aineiston 
avulla voidaan tutkija, ymmärtää ja kertoa historiasta ja 
nykypäivästä kansallisesti.  

• Suhde olemassa oleviin omiin ja muihin kokoelmiin/arkistoihin 



Tuhoutumisvaara 
 

 

 

 

 

 

       matematiikan professori Rolf Nevanlinna, yksityiskohta Kuva: Kuvasiskot 1958, Museovirasto (HK7155:1546-58) 

• Herkästi vaurioituvat aineistot 

• Pelastusdigitointi 

• Alkuperäisen aineiston konservointi, digitointi ja 
korvaaminen digitaalisella tallenteella 



Oikeudet 
 

 

 

 

 
 

                                                                                                            Kuva: Hannu Häkkinen, Museovirasto 

• Tekijänoikeudet ja muut kuvan ja siihen liittyvien tietojen 
käyttöön liittyvät ehdot sekä julkisuus/yksityisyyden suoja 

 - Museoviraston laissa säädetyt tehtävät eivät oikeuta henkilötietolain soveltamisalaan kuuluvien valokuvien 

 laittamiseen yleisesti kaikkien saataville Internetiin. Sen arvioiminen, minkälaisia tehtäviä Museoviraston 
 laissa säädetyt tehtävät käsittävät, jää opetus- ja kulttuuriministeriön arvioitavaksi (Tietosuojavaltuutetun 
 toimisto, Dnro 1600/41/2011) 

• Oikeudet on selvitetty tai selvitettävissä 

• Omistus/talletus 

 

  



Luettelointi 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                             Kuva: Hannu Häkkinen, Museovirasto 

• Luettelointitasojen valinta 

• Kuvailu- ja luettelointitietojen kirjaamisessa on kiinnitettävä 
erityistä huomiota tietojen kirjaamisen yhdenmukaisuuteen 
(sisäinen/ulkoinen) sekä tietojen luotettavuuteen ja 
oikeellisuuteen sekä oikeuksien hallintaan (julkaistavat 
objektitason kuvailutiedot > Digitointihankkeen käsikirja 

 



Digitointi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Kuva: Hannu Häkkinen, Museovirasto 

• Digitoinnin tarkoituksena on tallentaa alkuperäisen aineiston 
sisältämä informaatio sähköisessä muodossa vastaamaan 
mahdollisimman tarkasti alkuperäisaineistoa niin, että 
alkuperäisen aineiston ja digitaalisen tallenteen välillä säilyy 
laadullinen ja sisällöllinen eheys muuttumattomana 

 



Digitointi 

• Digitoinnin tuloksena syntyvä, erityisesti kuvakokoelmat.fi-
verkkopalvelussa julkaistava kuvatiedosto on oltava 
julkaisukelpoinen mahdollisia rajauksia lukuun ottamatta 

• Digitaalinen tallenne ei korvaa alkuperäistä aineistoa 

• Digitointi on suunniteltava niin, että digitoinnista ei saa aiheutua 
vahinkoa alkuperäiselle aineistoille. Tämä on erityisesti 
huomioitava alkuperäisen aineiston käsittelyssä ja 
puhdistuksessa sekä digitointilaitteistoja ja -menetelmiä 
valittaessa 

• Digitointia edeltävissä valmisteluissa on huomioitava myös 
digitointitilaan ja sen olosuhteisiin sekä digitointilaitteistojen 
hallintaan liittyvät vaatimukset 



Digitointi 

• Digitoinnissa on pyrittävä siihen, että kerralla digitoidaan 
riittävän laadukkaita ja kokoisia tallenteita myös tulevaa käyttöä 
varten, jotta alkuperäisaineistoja ei tarvitse digitoida uudelleen  

• Digitointi vaatii ammattitaitoista henkilökuntaa, kirjallisia ohjeita 
ja standardien noudattamista sekä työmenetelmien 
dokumentointia 

• Digitoinnin laatu vastaa Museoviraston kuvakokoelmien 
määrittelemiä digitoinnin laatukriteerejä > Digitointihankkeen 
käsikirja 



Suojaus ja säilytys 

 

 

 

 

              Kuva: Jyri Kaasinen, Museovirasto 

• Digitoinnin jälkeen alkuperäisen aineiston ja digitaalisen 
tallenteen ja metatietojen säilyminen ja suojaus on 
turvattava 

 

 

 



Seuranta ja arviointi 

 

 

 

 

 

 

• Hankkeen seuranta ja arviointi 

• Palveluiden ylläpito ja kehittäminen / palaute 

• Kuvallisen kulttuuriperinnön saavutettavuutta, käytettävyyttä ja 
säilymistä parannettu / asiakaspalvelun tehostuminen 

 

 

https://www.kuvakokoelmat.fi/


 

KIITOS 
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