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T
ämä on ensimmäinen Faili, 
jonka olen päätoimittanut. 
Osmo Palosen kädenjälki 
näkyy kuitenkin vielä hyvin 

vahvasti tässä lehdessä, sillä Osmo 
on vastannut lehden ulkoasusta. 
Vahdinvaihto on sujunut erittäin 
jouhevasti, sillä lehden taiton lisäksi 
Osmo on toiminut muutenkin hen-
kisenä tukena. Haluankin kiittää 
Osmoa kaikesta, minkä hän on yli 
kymmenen vuoden aikana tehnyt 
Failin kehittämiseksi. Hänen luo-
malleen vankalle ja monipuoliselle 
pohjalle on hyvä rakentaa Failin 
tulevaisuutta. 
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Tässä numerossa on näkyvästi 
esillä äänitteiden arkistointi. Aivan 
näin laajalti ei ollut tarkoitus nostaa 
esille itselleni läheisiä asioita, mutta 
aikataulusyistä Pekka Lähteenkor-
van juttu Musiikkiarkistosta ei ehti-
nyt viime numeroon. Janne Mäke-
län kirjoitus Suomen Äänitearkisto 
ry:stä on puolestaan hyvinkin ajan-
kohtainen, sillä yli 400 hyllymetriä 
Äänitearkiston aineistoja ollaan 
parhaillaan siirtämässä Yleisradion 
tiloista Musiikkiarkistoon. Viime 
päivät ovatkin olleet kiireisiä, sillä 
Failin toimittamisen lisäksi olen 
roudannut kollegoideni ja Ääni-
tearkiston vapaaehtoisten kanssa 
tuhansittain painavia ja herkästi 
vaurioituvia shellakkalevyjä. 
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Euroopan Unionin yleinen tietosuo-
ja-asetus tuli voimaan 25.5.2016 ja 
sitä sovelletaan 25.5.2018 alkaen. 
Asetus on kansallisesti suoraan 
sovellettava säädös, mutta se jättää 

kansallista liikuntavaraa, jolla tar-
kennetaan asetuksen säännöksiä. 
Oikeusministeriön asettama TATTI-
työryhmä on luovuttanut kesä-
kuussa mietintönsä oikeusministeri 
Antti Häkkäselle, jossa se ehdottaa 
säädettäväksi uutta tietosuojalakia, 
jota sovellettaisiin rinnakkain EU:n 
yleisen tietosuoja-asetuksen kans-
sa. Samalla kumottaisiin nykyinen 
henkilötietolaki. TATTI-työryhmän 
mietintö on parhaillaan lausunto-
kierroksella. Tavoitteena on, että 
hallituksen esitys uudesta tietosuo-
jalaista annetaan syksyllä.

Tietosuoja-asetus ja TATTI-työ-
ryhmän mietintö ovat herättäneet 
keskustelua ja huolta monessa or-
ganisaatiossa. Esimerkiksi kirjasto-
jen, arkistojen ja museoiden yhtei-
nen KAM-juridiikkaryhmä katsoi 
21.6.2017 antamassaan lausunnos-
saan, että valmisteilla oleva kan-
sallinen tietosuojalaki vaarantaisi 
toteutuessaan suomalaisten muisti-
organisaatioiden toiminnan, sillä se 
ei huomioisi kulttuurihistoriallisen 
aineiston keräämiseen, tallentami-
seen ja tarjolle asettamiseen liitty-
viä erityispiirteitä. 

Olen itse ollut KAM-juridiikkaryh-
män jäsen viime syksystä lähtien. 
Ryhmämme mielestä tietosuoja-
asetuksen mahdollistama kansal-
linen liikkumavara tulisi hyödyn-
tää täysimääräisesti, sillä muuten 
sanktioiden pelko voi johtaa yli-
mitoitettuihin näyttö- ja käyttö-
rajoituksiin ja jopa kokonaisten 
julkisella rahoituksella tuotettujen 
yhteisten palveluiden alasajoon.  
Tallentuva kulttuurihistoriallinen 
aineisto köyhtyisi. Jos ainoastaan 
julkisuuden henkilöiden tietoja saisi 

tallentaa, jäljelle jäisi vain ”viralli-
nen historiankirjoitus”. Suomalai-
sen elämän monimuotoisuus, kuten 
kansanperinne, paikallishistoria, 
arjen historia sekä marginaaliryh-
mät, jäisi unohduksiin.

Yksi keskeisimmistä huolen aiheista 
on se, että lakiluonnoksessa puhu-
taan varsin epämääräisesti ”yleisen 
edun mukaisista arkistointitar-
koituksista”. Mitä tämä tarkkaan 
ottaen pitää sisällään eli millaisen 
arkistotoiminnan katsotaan palve-
levan yleistä etua? TATTI-ryhmän 
mietinnössä todetaan ainoastaan, 
että ”yleisen edun mukaisen arkis-
tointitarkoituksen osalta säänte-
lyn tarve selvitetään jatkotyössä”. 
Mietinnön perusteella näyttäisi 
siltä, ettei asiaa tarkenneta riittä-
västi yleislaissa vaan sen määrit-
tely tehtäisiin eri organisaatioita 
koskevissa erillislaeissa. Tällöin on 
vaarana, että arkisto-organisaatiot 
joutuisivat keskenään eriarvoiseen 
asemaan, sillä Suomessa on paljon 
arkistoja, joiden toiminnasta ei ole 
lain tasoista säätelyä. Tietosuojalain 
jatkovalmistelun kuluessa myös 
tällaisten organisaatioiden toimin-
tamahdollisuudet tulisi turvata.

TATTI-ryhmän lakiluonnos vaatisi 
muutenkin monin paikoin täsmen-
tämistä, sillä tietosuoja-asetus si-
sältää säännöksiä uusista ankarista 
sanktioista. Epäselvässä tilanteessa 
sanktioiden uhka johtaisi helposti 
ylivarovaisuuteen, mikä rajoittaisi 
tiedon liikkuvuutta ja kaventaisi 
turhaan arkistoinnin ja tutkimuk-
sen mahdollisuuksia. KAM-juridiik-
karyhmän muistiossa kysytäänkin 
mielestäni osuvasti: siirrymmekö 

avoimesta ja yhteises-
tä kulttuuriperinnöstä 
kätkettyyn ja tuhot-
tuun.

Juha Henriksson
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alkamisajankohtien suhteen. Tuorein tieto 
– sekä tietysti ilmoittautumisohjeet – ovat 
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