
Kyselylomake elokuvaperinnöstä ja siihen liittyvän teollisen toiminnan 
kilpailukyvystä 16. marraskuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
suosituksen1, jäljempänä ’suositus’, täytäntöönpanosta 

1. Mitä sellaisia toimia on toteutettu, joilla edistetään eurooppalaisen 
elokuvaperinnön järjestelmällistä säilyttämistä ja restaurointia ja siten 
parannetaan sen tarjoaminen teollisten ja kulttuuristen mahdollisuuksien 
hyödyntämistä? Tällaisia toimia ovat erityisesti innovointia, tutkimusta ja 
teknologian kehittämistä edistävät toimet elokuvateosten säilyttämisen ja 
restauroinnin alalla. 

 
2. Mitä lainsäädännöllisiä, hallinnollisia ja muita asianmukaisia toimia olette 

toteuttaneet sen varmistamiseksi, että Suomen audiovisuaaliseen perintöön 
kuuluvat elokuvateokset kerätään, luetteloidaan, säilytetään, restauroidaan ja 
asetetaan saataville opetus-, kulttuuri-, tutkimus- tai muihin vastaaviin ei-
kaupallisiin tarkoituksiin järjestelmällisellä tavalla tekijänoikeuksia ja 
lähioikeuksia noudattaen? Miten määrittelette sen, mitkä elokuvateokset kuuluvat 
Suomen audiovisuaaliseen perintöön?  

 
3. Mitkä ovat ne laitokset, jotka olette nimenneet hoitamaan kohdassa 2 tarkoitettuja 

yleishyödyllisiä tehtäviä riippumattomasti ja ammattitaitoisesti ja jotka ovat tätä 
varten saaneet käyttöönsä parhaat mahdolliset taloudelliset ja tekniset resurssit? 
Mikä on niiden budjetti vuonna 2007? Miten paljon niillä on henkilökuntaa 
vuonna 2007 (jos laitoksilla on muutakin toimintaa, ilmoittakaa ainoastaan edellä 
tarkoitettuja tehtäviä koskevat tiedot). 

 
4. Oletteko kannustaneet näitä laitoksia määrittämään yhteisymmärryksessä 

oikeuksien haltijoiden kanssa tai heidän kanssaan tehtävillä sopimuksilla ehdot, 
joilla tallennettuja elokuvateoksia voidaan levittää julkisesti? 

 
5. Oletteko perustaneet tai tukeneet kansallisia elokuva-akatemioita tai vastaavia 

laitoksia elokuvaperinnön edistämiseksi?  
 
6. Mitä sellaisia toimia olette toteuttaneet, joilla lisätään digitaalisten ja uusien 

teknologioiden käyttöä elokuvateosten keräämisessä, luetteloimisessa, 
säilyttämisessä ja restauroinnissa? 

 
 

Yksityiskohtaisempia kysymyksiä:  
 

1. Kerääminen 
 
Mitä toimia on toteutettu sen varmistamiseksi, että Suomen audiovisuaaliseen perintöön 
kuuluvia elokuvateoksia kerätään järjestelmällisesti lakisääteisen tai sopimuspohjaisen 
tallennusjärjestelmän avulla siten, että nimetyissä laitoksissa säilytetään vähintään yhtä 
korkealaatuista kopiota kustakin tällaisesta elokuvateoksesta?  
 
• Kattaako tallennusjärjestelmä kaikki tuotannot, myös ne, joita ei ole tuettu julkisin 

varoin? Jos ei kata, miten tuotannot valitaan tallennettaviksi? 
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• Mitä toimia on toteutettu tallennettujen elokuvateosten (ja niihin liittyvän metatiedon) 
hyvän teknisen laadun varmistamiseksi?   

• Miten olette varmistaneet, että elokuva tallennetaan, kun se tulee julkiseen levitykseen 
tai viimeistään kahden vuoden kuluttua siitä? 

2. Luettelointi ja tietokantojen luominen 
 
Mitä sellaisia toimia on toteutettu (esimerkiksi elokuvatuotannon arkistointikoodin 
käyttöönotto), joilla edistetään tallennettujen elokuvateosten luettelointia ja indeksointia 
sekä sellaisten tietokantojen luomista, jotka sisältävät elokuvia käsittäviä tietoja, 
hyödyntäen eurooppalaisia ja kansainvälisiä standardeja? 

 
Mitä sellaisia toimia olette toteuttaneet, joilla parannetaan elokuvatietokantojen 
standardointia, yhteentoimivuutta ja yleistä saatavuutta Euroopan laajuisesti, esimerkiksi 
Internetin välityksellä, erityisesti laitosten aktiivisen osallistumisen kautta?  
 
• Oletteko olleet mukana luomassa eurooppalaisen audiovisuaalisen perinnön kattavaa 

tietokantaverkostoa yhdessä muiden asianomaisten organisaatioiden ja etenkin 
Euroopan neuvoston kanssa (Eurimages ja Euroopan audiovisuaalialan 
seurantakeskus)? 

• Oletteko kehottaneet arkistoja lisäämään aineiston arvoa järjestämällä ne kokoelmiksi 
EU:n tasolla esimerkiksi aiheen, tekijän ja aikakauden mukaan? 

3. Säilyttäminen  
 
Mitä (lainsäädännöllisiä tai muita) toimia on toteutettu tallennettujen elokuvateosten 
säilyttämisen varmistamiseksi?  Tämä koskee erityisesti 
 
• elokuvien kopioimista uusiin tallennusmuotoihin 

• eri tallennusmuotoisten elokuvien esittämiseen käytettävien välineiden säilyttämistä. 

4. Restaurointi 
 
Mitä toimia on toteutettu sen varmistamiseksi, että tallennettujen elokuvateosten 
kopioiminen restaurointitarkoituksiin on Suomen lainsäädännön mukaan sallittu ja että 
samalla oikeudenhaltijat voivat kaikkien asianomaisten osapuolten välisen sopimuksen 
perusteella hyötyä siitä, että heidän teostensa teolliset mahdollisuudet parantuvat 
restauroinnin ansiosta? 

 
• Miten olette tukeneet vanhojen tai kulttuurillisesti tai historiallisesti arvokkaiden 

elokuvien restaurointihankkeita? 

 
5. Tallennettujen elokuvateosten antaminen käytettäviksi opetus-, kulttuuri-, 

tutkimus- tai muihin vastaaviin ei-kaupallisiin tarkoituksiin 
 

• Oletteko toteuttaneet sellaisia lainsäädännöllisiä tai hallinnollisia toimia, joiden 
nojalla laitoksille sallitaan tallennettujen elokuvateosten antaminen käytettäviksi 
opetus-, kulttuuri-, tutkimus- tai muihin vastaaviin ei-kaupallisiin tarkoituksiin 
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tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia noudattaen? Olkaa hyvät ja antakaa tällaisista 
toimista tarkat tiedot. 

• Oletteko toteuttaneet toimia sen varmistamiseksi, että elokuvateokset ovat 
vammaisten henkilöiden saatavilla tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia noudattaen? 
Olkaa hyvät ja antakaa tällaisista toimista tarkat tiedot. 

6. Ammatillinen koulutus ja medialukutaito 
 
Mitä sellaisia toimia on toteutettu, joilla edistetään ammatillista koulutusta kaikilla 
elokuvaperintöön liittyvillä aloilla ja siten myös parannetaan elokuvaperinnön teollisten 
mahdollisuuksien hyödyntämistä? 
 
Mitä sellaisia toimia on toteutettu, joilla edistetään elokuvaperinnön käyttöä keinona 
vahvistaa eurooppalaista ulottuvuutta opetuksessa ja edistää kulttuurien 
monimuotoisuutta? 
 
Mitä sellaisia toimia on toteutettu, joilla kannustetaan ja edistetään visuaalista koulutusta, 
elokuvaopintoja ja medialukutaitoa opetuksen kaikilla tasoilla, erityisesti ammatillisissa 
koulutusohjelmissa ja eurooppalaisissa ohjelmissa, suosituksen mallin mukaisesti? 
 
Mitä sellaisia toimia on toteutettu, joilla edistetään tuottajien, levittäjien, 
ohjelmantarjoajien ja elokuvainstituuttien välistä tiivistä opetusyhteistyötä? 

 
7. Tallentaminen 

 
Oletteko ottaneet käyttöön vapaaehtoisen tai pakollisen tallentamisjärjestelmän 
 
• oheis- ja mainosmateriaalille, joka liittyy kansalliseen audiovisuaaliseen perintöön 

kuuluviin elokuvateoksiin 

• muiden maiden kansalliseen audiovisuaaliseen perintöön kuuluville elokuvateoksille 

• muulle elävää kuvaa sisältävälle aineistolle kuin elokuville 

• vanhoille elokuvateoksille? 

8. Nimettyjen laitosten välinen yhteistyö  
 
Miten kannustatte ja tuette nimettyjä laitoksia tietojen vaihtamisessa ja toiminnan 
yhteensovittamisessa kansallisella tasolla ja Euroopan laajuisesti, jotta voidaan 
esimerkiksi 
 
• varmistaa keräämis- ja säilyttämismenetelmien johdonmukaisuus ja tietokantojen 

yhteentoimivuus 

• tuottaa esimerkiksi DVD:llä julkaistavaa mahdollisimman monella Euroopan unionin 
kielellä tekstitettyä arkistomateriaalia tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia noudattaen  

• laatia eurooppalaisen perinnön filmografia 

• kehittää yhteinen sähköisen tiedonvaihdon standardi 
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• tuottaa yhteisiä tutkimus- ja koulutushankkeita ja edistää samalla elokuvakoulujen ja 
-museoiden eurooppalaisen verkoston kehittämistä. 

 


