
Joukkoviestinnän arkistointi laajenee - myös
sähköinen media vapaakappalesäädösten
piiriin

Kotimaisen julkaisutuotannon arkistointi perustuu Lakiin kulttuuriaineistojen
tallettamisesta ja säilyttämisestä (1433/2007). Laki tuli voimaan 1.1.2008 ja
kumosi samalla 27 vuotta voimassa olleen Vapaakappalelain, sitä täydentävän
asetuksen sekä Lain elokuvien arkistoinnista vuodelta 1984. Kaikkiaan
vapaakappaletoiminnalla on Suomessa yli 300-vuotiset perinteet.

Uusi kulttuuriaineistoa koskeva laki mahdollistaa aiempaa kattavammin
kansallisen kulttuurin tuotteiden tallettamisen ja turvaa niiden säilymisen
myös tulevien sukupolvien tutkijoiden ja tiedonetsijöiden käyttöön.
Merkittävin muutos on sähköisten aineistojen saattaminen lakisääteisen
arkistoinnin piiriin. Laki kattaa nyt kaikki joukkoviestinnän keskeiset alueet:
painotuotteiden sekä ääni- ja kuvatallenteiden lisäksi arkistoitavaa aineistoa
ovat verkkoaineistot, CD-ROM- ja elokuvatallenteet sekä radio- ja tv-
ohjelmat.

Kansalliskirjasto vastaanottaa maksuttomat kappaleet kaikista
kotimaisista painotuotteista, ääni- ja kuvatallenteista sekä CD-ROM-
tallenteista. Luovutettavat kappalemäärät vaihtelevat aineistotyypin mukaan
yhdestä kuuteen. Aineiston luovuttaa niiden valmistaja, joissakin tapauksissa
kustantaja. Kappaleet jaetaan Suomen kuuteen vapaakappalekirjastoon, joita
Kansalliskirjaston lisäksi ovat Joensuun, Jyväskylän, Oulun ja Turun
yliopistojen sekä Åbo Akademin kirjastot.

Uuden lain mukaan Kansalliskirjaston tehtävänä on myös arkistoida eri
aikoina yleisön saatavilla olevia kotimaisia verkkoaineistoja.
Verkkoaineistoa kerätään vahvistetun keräyssuunnitelman mukaisesti pääosin
automaattisella haravointiohjelmistolla. Joitakin verkkoaineistoja arkistoidaan
yhteistyössä julkaisijoiden kanssa. Kansalliskirjasto kerää ainoastaan
avoimessa tietoverkossa julkaistua materiaalia, joten arkistoinnin ulkopuolelle
jäävät mm. yritysten ja yhteisöjen sisäiset tietoverkot. Kerätyt verkkoaineistot
tulevat asiakaskäyttöön vapaakappalekirjastossa tarkoitukseen varatuilla
työasemilla.

Uusi kulttuuriaineistoa koskeva laki on erityisen tärkeä myös mediapohjaisen



aineiston säilyttämisessä. Suomen elokuva-arkistosta muodostettiin vuoden
2008 alusta Kansallinen audiovisuaalinen arkisto (KAVA). Uuden nimen
myötä sen tehtäväkenttä laajeni elokuvien ohella radio- ja televisio-
ohjelmien arkistointiin. Se toteutetaan pääosin tallentamalla radio- ja
televisio-ohjelmia suoraan lähetyksistä digitaaliseen arkistojärjestelmään.
Tallennetut ohjelmat ovat työasemien avulla asiakaskäytössä KAVA:n lisäksi
Kansalliskirjastossa ja muissa vapaakappalekirjastoissa. Nämä uudet tehtävät
on otettu huomioon KAVA:a koskevassa laissa (1434/2007). Ilman KAVA:n
yhteydessä toimivaa radio- ja televisioarkistoa valtaosa sähköisen median
tuotantoa häviäisi nopeasti ja jäisi tieteellisen tutkimuksen ulottumattomiin.

Lakiin on sisällytetty myös aineiston teknisistä ominaisuuksia ja oheistietoja
koskevia sekä mm. aineiston sijoittamiseen, säilyttämiseen ja käyttöön liittyviä
säädöksiä. Menettelytapoja tarkennetaan opetusministeriön asetuksessa. Myös
Tekijänoikeuslakiin ja Yliopistolakiin on tehty kulttuuriaineistoa koskevan lain
edellyttämiä muutoksia.

· Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20071433

· Lisätietoja Kansalliskirjastossa antavat:
Lakimies Pekka Heikkinen, pekka.heikkinen@helsinki.fi
Tulosalueen johtaja Tuula Haapamäki, tuula.haapamäki@helsinki.fi
Kirjastonhoitaja Heli Therman, heli.therman@helsinki.fi

· http://www.kansalliskirjasto.fi/julkaisuala/vapaakappaleet.html


