
Aineiston tallennus- ja käyttölupa 

Aineistossa esiintyvän henkilön tiedot 

Nimi 

Puhelinnumero 

Sähköpostiosoite 

Ikä 

Nykydokumentointi on keskeinen osa-alue  
tallennustoimintaa. Nykydokumentoinnin avulla museo tallentaa kokoelmiinsa tämän päivän 
ilmiöitä, tapahtumia ja arkielämää. Nykydokumentointityötä tehdään muun muassa havainnoimalla, 
valokuvaamalla, videokuvaamalla, äänittämällä ja haastattelemalla. Museo voi kerätä kokoelmiinsa 
myös aihetta käsitteleviä esineitä, valokuvia, tekstiä ja muuta materiaalia. 

Tallennus- ja käyttöluvat 

Aineiston tallentaminen 

saa luvan tallentaa kirjoita tähän tarkempi 
kuvaus tallennettavasta aineistosta (esim. valokuva, haastattelu) aineiston ja siihen liittyvät 
henkilötiedot kokoelmiin ja kokoelmahallintajärjestelmään pysyvästi säilytettäviksi. 

Tallennettua aineistoa saa käyttää nyt ja tulevaisuudessa 

 Museon julkisissa kokoelmissa ja missä tahansa toimintaan liittyvissä julkaisuissa, esimerkiksi 

• kaikille avoimissa julkisessa verkkopalveluissa, jolloin aineisto on kenen tahansa
käytettävissä, muokattavissa ja jaettavissa

 Missä tahansa museon toimintaan liittyvissä julkaisussa, esimerkiksi 

• näyttelysisällöissä

• osana digitaalisia sisältöjä ja yleisö- ja yhteistyötä

• ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä, markkinoinnissa ja kaupallisissa tuotteissa
(kuten painotuotteissa, esitysmateriaaleissa sekä julkisessa tietoverkossa)

 Tutkimus- ja tutkimusjulkaisuissa 

• Aineisto on tutkijoiden käytössä ja sitä tai osaa siitä voidaan julkaista tutkimusten ja
tutkimusjulkaisujen yhteydessä

Nimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Ikä

Kirjoita tähän lyhyt kuvaus museosta ja sen tehtävästä

Kirjoita tähän museon nimi

Kirjoita tähän museon nimi

Kirjoita tähän kuvaus hankkeesta ja sen toteutuksesta: mitä tallennetaan, miksi tallennetaan, 
millaisin keinoin ja mihin materiaali päätyy. 

Lisää tähän museon logo

Lisää tänne museon yhteystiedot

Kirjoita tähän hankkeen nimi 

Kirjoita tähän museon nimi



Nimeni saa julkaista aineiston yhteydessä 

(esim. nimi valokuvan kuvatekstissä) 

 Kyllä 

 Ei 

Minut saa tunnistaa aineistosta  
(esim. tunnistettava valokuva henkilöstä tai nimi haastattelussa) 

 Kyllä 

 Ei 

Lisätietoja 

Museon edustajan nimi 

Puhelinnumero 

Sähköpostiosoite 

Allekirjoitus 

Paikka ja aika 

Allekirjoitus 

Tallenteella esiintyvän henkilön allekirjoitus ja nimenselvennys 
Alle 18-vuotiaalta myös huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

Museoiden toiminnan tarkoituksena on kulttuuriperinnön tallentaminen ja säilyttäminen sekä aineistojen 

saatavuuden, saavutettavuuden ja käytön edistäminen (Museolaki 314/2019).  

museon toimintaa ohjaavat myös voimassa olevat ICOMin museotyön eettiset säännöt ja museon 

kokoelmapoliittiset linjaukset. Museon kokoelmapoliittinen ohjelma on luettavissa verkossa osoitteessa:

noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa 

tietosuojalainsäädäntöä. Museo säilyttää aineistossa esiintyvän henkilön yhteystiedot pysyvästi museon  

Museon tallentamat tiedot ovat yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai 

historiallisia tutkimustarkoituksia varten. Tietosuojaseloste on luettavissa verkossa osoitteessa: 

Tämä lupa on voimassa allekirjoituspäivämäärästä alkaen pysyvästi. 

Tätä lupaa on tehty kaksi saman sisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. 

Etunimi Sukunimi

Paikka ja aika

Lisää tänne museon yhteystiedot

Lisää tähän museon logo

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Lisää tähän linkki museon KOPOon.  

Kirjoita tähän museon nimi

Kirjoita tähän, missä tietoja säilytetään, esim. museon kokoelmahallintajärjestelmässä tai jossain muualla

Kirjoita tähän linkki tietosuojaselosteeseen.  

Kirjoita tähän museon nimi


