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• EU Komission suositus (2021/1970) yhteisestä eurooppalaisesta 
kulttuuriperinnön data-avaruudesta.

• Kulttuuriperintö on Euroopan talouden kannalta tärkeä tekijä, joka edistää 
innovointia, luovuutta ja talouskasvua. Kulttuurimatkailu muodostaa jopa 40 
prosenttia kaikesta matkailusta Euroopassa.

• Kulttuuriperintövarojen edistynyt digitointi ja tällaisen sisällön uudelleenkäyttö 
voivat luoda uusia työpaikkoja paitsi kulttuuriperintöalalla myös muilla kulttuuri-
ja luovilla aloilla.

• Kulttuuriala ja luovat toimialat tuottavat 3,95 prosenttia EU:n tason lisäarvosta 
(477 miljardia euroa) ja työllistävät 8,02 miljoonaa ihmistä, ja niillä toimii 1,2 
miljoonaa yritystä.
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• Kehittyneiden digitaaliteknologioiden, kuten 3D-teknologian, tekoälyn, 
koneoppimisen, pilvipalvelujen, tietotekniikan, virtuaalitodellisuuden ja 
täydennetyn todellisuuden, kehittäminen on tuonut ennennäkemättömiä 
mahdollisuuksia digitointiin, sähköiseen saatavuuteen ja digitaaliseen 
säilyttämiseen.

• Nykyinen rahoituskehys tarjoaa jäsenvaltioille ennennäkemättömiä 
mahdollisuuksia käyttää erilaisia rahoitusvirtoja digitoinnin ja säilyttämisen 
merkittäväksi tehostamiseksi ja kapasiteetin merkittäväksi lisäämiseksi 
kulttuuriperintöalalla.
• Digitaalinen Eurooppa, Horisontti Eurooppa, koheesiopolitiikan rahastot, 

REACT-EU, teknisen tuen väline, elpymis- ja palautumistukiväline
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• EU:n direktiivissä 2019/790 (DSM-direktiivi) nykyaikaistetaan tekijänoikeudellista 
kehystä, jolla säännellään sitä, miten kulttuuriperintölaitokset toimivat digitaalisessa 
ympäristössä

Yksi direktiivin tuomista merkittävimmistä muutoksista on selkeä kehys, joka koskee kaupallisesta 
jakelusta poistuneiden, kulttuuriperintö laitosten kokoelmissa olevien teosten digitointia ja 
levittämistä. Direktiivissä myös säädetään yhdenmukaisista ja pakollisista poikkeuksista, jotka 
koskevat säilyttämiskopioiden tekemistä kulttuuriperintölaitoksissa sekä tieteelliseen 
tutkimukseen tarkoitettua tekstin- ja tiedonlouhintaa. Lisäksi direktiivissä selvennetään 
tekijänoikeuksista vapaiden (public domain) kuvataiteen teosten tilannetta, jotta voidaan lisätä 
oikeusvarmuutta. Uudet tekijänoikeussäännöt helpottavat erityisesti kulttuuriperintölaitosten 
keskeistä yleisen edun mukaista tehtävää parantamalla kulttuuriperinnön säilyttämistä ja 
saatavuutta sekä helpottamalla merkittävästi sellaisten teosten käyttöä, jotka eivät ole enää 
kaupallisesti saatavilla, eurooppalaisen kulttuurin ja kaikkien kansalaisten hyväksi. 
Jäsenvaltioiden on siten varmistettava EU:n tekijänoikeuslainsäädännön tehokas 
täytäntöönpano ja soveltaminen, jotta kulttuuriperintölaitokset voivat hyötyä täysimääräisesti 
tekijänoikeudellisesta kehyksestä. 
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• ’kulttuuriperintölaitoksella’ tarkoitetaan yleisölle avointa kirjastoa tai museota, arkistoa tai 
elokuva- tai äänitearkistoa DSM-direktiivin 2 artiklan 3 alakohdassa määritellyn mukaisesti.

• jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä kaikkien asianomaisten sidosryhmien/osapuolten, 
kuten kulttuuriperintölaitosten ja toimivaltaisten viranomaisten, kanssa tai tehtävä järjestelyjä 
tällaiselle yhteistyölle digitaalisen strategian valmistelemiseksi ja tarjottava resursseja/tukea 
sen täytäntöönpanoa varten.

• Kansalliseen strategiaan olisi sisällyttävä toimenpiteitä, joilla tuetaan kulttuuriperintölaitoksia 
kehittyneiden teknologioiden, kuten 3D-teknologian, tekoälyn, laajennetun todellisuuden, 
pilvipalvelujen, tietotekniikan ja lohkoketjuteknologian, käyttöönotossa, jotta voidaan 
varmistaa tehokkaampi digitoinnin ja digitaalisen säilyttämisen prosessi sekä entistä 
laadukkaampi sisältö laajempaa saatavuutta, käyttöä ja uudelleenkäyttöä varten.

• Jäsenvaltioiden olisi hyödynnettävä täysimääräisesti kaikkia rahoitusmahdollisuuksia Euroopan 
tasolla ja kansallisella tasolla digitointi- ja säilyttämistoimien nopeuttamiseksi.
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• Jäsenvaltioiden olisi aktiivisesti kannustettava kulttuuriperintölaitoksia asettamaan 
digitoidut perintövaransa saataville Europeanan kautta.

• Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että niiden toimintapolitiikan tuloksena julkisesti 
rahoitetuista digitointihankkeista saatava data on ja pysyy löydettävissä, 
saavutettavissa, yhteentoimivana ja uudelleenkäytettävänä (FAIR-periaatteet) 
digitaalisten infrastruktuurien (mukaan lukien data-avaruus) avulla datan jakamisen 
nopeuttamiseksi. 

• Kaikkien tulevien kulttuuriperintövaroja koskevien digitointihankkeiden julkisen 
rahoituksen edellytyksenä olisi oltava, että digitoitu sisältö asetetaan saataville 
Europeanassa ja yhteisessä data-avaruudessa. 
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• https://www.timemachine.eu

• ”Menneisyyden Big Data”
• Kulttuuriperinnön digitoinnin tehostaminen
• Datan jalostaminen esim. tutkimusta varten
• Pitkäaikaissäilyttämisen kehittäminen
• Tutkimus ja opetus
• KAM-sektorin tukeminen
• Lainsäädännön kehittäminen

https://www.timemachine.eu/
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• Local Time Machine -services
• Project Scouting Service
• Time Machine Academies

• Time Machine Box
• Hardware + Software digitointiprosessin hallintaan

• Request for Comments
• Vastuussa TMO Suomen osasto (Musiikkiarkisto)



Time Machine Organisation

• Perustettu 2019
• Yli 700 jäsenorganisaatiota
• Suomesta jo 40 jäsentä

• Jäsenkategoriat
• Founding members (10.000 € + 2000 €)
• Regular members (500 €)
• Associate members (0 €)



Time Machine Suomessa?
• Laaja selvitys Time Machinen mahdollisuuksista Suomessa:

• ”Time Machine Suomessa”
• ”Time Machine in Finland” (käännös Lingsoft)
• https://musiikkiarkisto.fi/oa/

• Vaikutusmahdollisuuksia
• Aktiivinen osallistuminen TMO-tapahtumiin ja työpajoihin
• Local Time Machine -rekisteri
• Suomen Time Machine -lähettiläät Tomi Ahoranta ja Juha Henriksson

• Osallistuminen RFC-prosessiin
• https://www.timemachine.eu/requests-for-comments/

https://musiikkiarkisto.fi/oa/
https://www.timemachine.eu/requests-for-comments/


TMO & kansallisen infrastruktuurin
kehittäminen

• Finnan strategian tukeminen
• Oppimisen ja tutkimuksen tukeminen
• Paikkatiedon hyödyntäminen
• Aineistojen visualisointi
• Kestävä kehitys

• Kulttuuriperintö-PAS-palvelun kehittäminen
• Digitoinnin tehostaminen

• Massadigitointi
• Uutta digitointiteknologiaa myös pienemmille KAM-organisaatioille

• Yhteentoimivuuden kehittäminen
• Finto-palvelu



TMO -hankkeisiin osallistuminen

• LUMI-supertietokone ja muu CSC:n infrastruktuuri
• AR/VR-osaaminen

• Turku Game Lab, FIT Turku, yhteistyöyritykset
• Digimuseo.fi ja muu virtuaalimuseo-osaaminen
• Remote Presence
• Karttapohjaiset sovellukset (Citynomadi)
• Automaattisen kuvailun kehittämine

• Annif, Lingsoft, MeMAD, READ
• SeCo:n sampot

• Sotasampo, Biografiasampo



Yhteystiedot


