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Rekisterinpitäjä

Vastuurekisterinpitäjä:
Jyväskylän kaupunki, kulttuuri- ja liikuntalautakunta

Muut rekisterinpitäjät:
‐
‐
‐

Keuruun museosäätiö ry
Saarijärven kaupunki
Äänekosken kaupunki

Kunnalliset taidekokoelmat:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Hankasalmen kunta
Joutsan kunta
Jämsän kaupunki
Kannonkosken kunta
Karstulan kunta
Kivijärven kunta
Konneveden kunta
Kyyjärven kunta
Laukaan kunta
Luhangan kunta
Multian kunta
Muuramen kunta
Petäjäveden kunta
Pihtiputaan kunta
Toivakan kunta
Uuraisten kunta
Viitasaaren kaupunki

Paikallismuseot:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Hankasalmen kotiseutuyhdistys
Joutsan kotiseutuyhdistys
Pälämäen kotiseutumuseo, Jämsän kaupunki
Jämsänkosken kotiseutuyhdistys
Karstula-Seura ry
Sanomalehti Keskisuomalaisen museo, Keskisuomalainen Oyj
Kinnula-Seura ry
Konginkankaan kotiseutukerho Kömin Kilta ry
Konneveden kotiseutumuseo, Konneveden kunta
Leivonmäki-Seura ry
Luhangan kotiseutuyhdistys ry
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Rekisterin yhteyshenkilöt

Multian kotiseutuyhdistys
Pihlajaveden kotiseutuyhdistys ry
Pihtipudas-Seura ry
Uuraisten kunta
Vanhan Korpilahden kotiseutuyhdistys ry
Wanhan Laukaan kotiseutuyhdistys ry
Vanhan Äänekosken kotiseutuyhdistys

Jyväskylän kaupunki, museopalvelut
Museotoimenjohtaja
Heli-Maija Voutilainen
Puh. 014 266 4348
etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi
Keuruun museo, Keuruun museosäätiö ry
museonjohtaja
Soile Ollikainen
Puh. 040 965 5567
etunimi.sukunimi@keuruu.fi
Saarijärven kaupunki
Museonjohtaja
Kirsi Hänninen
Puh. 044 4598292
museo@saarijarvi.fi
Äänekosken kaupunki
Vs. vapaa-aikajohtaja
Jukka-Pekka Pohjolainen
Puh. 0206323259
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi
Kunnalliset taidekokoelmat
Jyväskylän taidemuseo
Amanuenssi Jaana Oikari
Puh. 014 266 4392
etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi
Paikallismuseot
Keski-Suomen museo
Amanuenssi Marja-Liisa Rajaniemi
Puh. 014 266 2049
etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Tietosuojavastaavat

Sivistyspalvelujen tietosuojavastaava
Timo Piiparinen
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Puh. 014 266 4936
etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi
Jyväskylän kaupungin tietosuojavastaava
Liina Kuusela
PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ
p. 014 266 2487
etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi
Rekisterin nimi

Museoiden kokoelmanhallintajärjestelmän yhteisrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Jyväskylän museopalveluiden museot Jyväskylän taidemuseo, Keski-Suomen museo ja Suomen käsityön museo käyttävät yhteistä SIMO-kokoelmanhallintajärjestelmää kulttuuriperintö- ja tutkimusaineistoihinsa liittyvien tietojen hallinnassa. (Hankintapäätös 12.4.2019, Palvelujohtajan hankintapäätös 7/2019). Hankintapäätöksen option mukaisesti kokoelmanhallintajärjestelmä voidaan ottaa käyttöön myös Keski-Suomen alueella ammatillisina museoina toimivissa Keuruun museossa, Saarijärven museossa
ja Äänekosken museoissa. Yhteiseen kokoelmanhallintajärjestelmään sisällytetään myös Keski-Suomen alueen paikallismuseoiden ja kunnallisten taidekokoelmien kokoelmatietoja.
Kokoelmanhallintajärjestelmällä hallitaan ja ylläpidetään museoiden kokoelmiin kuuluvien aineistojen kuvailutietoja, aineistojen metatietoja sekä
keskeisiä kokoelmatyön prosesseja.
Kokoelmanhallintajärjestelmässä henkilötietoja on toimijarekisterissä ja aineistojen kuvailutiedoissa sekä metatiedoissa ja kirjautuneiden käyttäjien
tiedoissa. Aineistojen julkisuutta voidaan rajata kokoelmanhallintajärjestelmässä käyttö- ja näyttörajoituksilla.
Kokoelmanhallintajärjestelmää käyttävät museot toimivat kokoelmanhallintajärjestelmän sisältämien henkilötietojen suhteen yhteisesti rekisterinpitäjinä. Jyväskylän kaupungin museopalvelut toimii yhteisrekisterin vastuurekisterinpitäjänä, joka vastaa tietosuoja-asetuksen art. 31 tarkoitetusta yhteistyöstä valvontaviranomaisen kanssa (esimerkiksi tietoturvaloukkausten osalta.)
Kokoelmanhallintajärjestelmän teknisestä toteutuksesta vastaa Jyväskylän
kaupungin alihankkijana järjestelmätoimittaja Disec Oy.

Henkilötietojen käsittelyn
lainmukaisuus

Rekisterinpitäjinä toimivien museoiden oikeus kulttuuriperintö- ja tutkimusaineistoihin liittyvien henkilötietojen keräämiseen, käsittelyyn ja säilyttämiseen perustuu museoiden lakisääteisiin tehtäviin sekä yleisen tietosuoja-asetuksen(GDPR) EU2016/679 6 artiklan 1 kohdan e -alakohdan mukaiseen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen, josta säädetään
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tarkemmin kansallisessa tietosuojalaissa, sekä tietosuojalain 4 § 4 kohdan
mukaisten tutkimus- ja kulttuuriperintöaineistojen käsittelyn osalta yleisen
edun mukaiseen ja rekisteröidyn oikeuksien mukaiseen arkistointitarkoitukseen.
Museoiden lakisääteistä toimintaa ohjaa museolaki (314/2019), jonka mukaan museotoiminnan tarkoituksena on
1. kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä taiteen tallentaminen ja säilyttäminen;
2. aineistoja ja muita sisältöjä koskevan tutkimuksen edistäminen ja
hyödyntäminen;
3. aineistojen ja tiedon saatavuuden, saavutettavuuden ja käytön
edistäminen;
4. kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä taiteen esittäminen ja elämysten tarjoaminen;
5. yleisötyö, vuorovaikutus sekä opetuksen ja kasvatuksen edistäminen.
Vuoden 2020 alusta lähtien Jyväskylän taidemuseosta ja Keski-Suomen
museosta muodostuu Keski-Suomen maakunnan alueellinen vastuumuseo. Alueellisen vastuumuseon tehtävänä (museolaki 314/2019 7§) toimialueellaan on
1. toimia kulttuuriperinnön asiantuntijana sekä kehittää ja edistää
museotoimintaa, toimialansa yhteistyötä sekä kulttuuriperinnön
tallentamista ja digitaalista saatavuutta;
2. toimia kulttuuriympäristön, erityisesti rakennetun ympäristön ja
arkeologisen kulttuuriperinnön asiantuntijana, joka antaa lausuntoja, osallistuu asiantuntijana viranomaisneuvotteluihin ja antaa
neuvontaa, sekä kehittää ja edistää kulttuuriympäristön vaalimista, toimialansa yhteistyötä sekä kulttuuriympäristötiedon digitaalista tallentamista ja saatavuutta;
3. toimia taiteen ja visuaalisen kulttuuriperinnön asiantuntijana sekä
kehittää ja edistää toimialansa yhteistyötä sekä taiteen ja visuaalisen kulttuuriperinnön tallentamista ja digitaalista saatavuutta.
Suomen käsityön museo toimii vuoden 2020 alusta lähtien valtakunnallisena käsityöalan vastuumuseona. Valtakunnallisen vastuumuseon tehtävänä (museolaki 314/2019 9 §) on
1. toteuttaa valtakunnallista museotoimintaa erikoisalallaan;
2. kehittää ja edistää kulttuuriperintötyötä ja museoiden yhteistyötä
erikoisalallaan;
3. toimia erikoisalansa kulttuuriperinnön valtakunnallisena asiantuntijana;
4. ylläpitää ja edistää erikoisalansa kansainvälisiä yhteyksiä;
5. edistää erikoisalansa kulttuuriperinnön tallentamista ja digitaalista
saatavuutta.
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Jyväskylän kaupungin ylläpitämien museoiden perustehtävä on sivistyksellinen. Ne kartuttavat yhteistä kulttuurista ja sosiaalista pääomaa tallentamalla, tutkimalla, dokumentoimalla sekä pitämällä esillä keskisuomalaista
ja suomalaista kulttuuriperintöä, järjestämällä vaihtuvia näyttelyitä, opetus- ja opastustilaisuuksia ja tapahtumia sekä tarjoamalla muita museokasvatuksellisia palveluja ja osallistumismahdollisuuksia eri ikä- ja kohderyhmille myös yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
Aluevastuumuseoroolinsa ja siihen liittyvien lakisääteisten tehtäviensä nojalla Jyväskylän museot (Jyväskylän taidemuseo ja Keski-Suomen museo)
edistävät vastuualueensa muiden ammatillisten museoiden, paikallismuseoiden ja kunnallisia taidekokoelmien ylläpitävien tahojen toimintaa, kokoelmanhallintaa ja kulttuuriperintöaineistojen digitaalisen saatavuuden
edistämistä yhteisen kokoelmanhallintajärjestelmän avulla.
Rekisterin tietosisältö

Kokoelmanhallintajärjestelmän yhteisrekisterin sisältämät henkilötiedot
muodostavat henkilörekisterin, jossa henkilön roolina on esim. luovuttaja,
kerääjä, oikeudenomistaja, omistaja, käyttäjä, suunnittelija, valmistaja,
muu tekijä, tietojen kirjaaja tai muu objektiin liittyvä rooli.
Järjestelmään tallennettavia henkilötietoja ovat:
sukunimi, etunimi, muut nimet, nimien käyttöaika, ammatti tai asema,
syntymäaika, kuolinaika, syntymäpaikka, sukupuoli, kansalaisuus, siviilisääty tai entinen siviilisääty, henkilöiden väliset suhteet, osoite, muut yhteystiedot (puhelin, sähköposti, verkkosivut), koulukunta, elämäkerralliset
tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Kokoelmanhallintajärjestelmän yhteisrekisterin sisältämät henkilötiedot
karttuvat museoiden lakisääteisten tehtävien hoitoon liittyvä toiminnan,
kokoelmahankintojen, aineistojen luetteloinnin, muiden työprosessien ja
tutkimustyön tuloksena.

Tietojen säännönmukaiset
luovutukset ja tietojen
siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti kansalliseen Finna-palveluun julkiseksi määriteltyjen metatietojen osalta. Tietojen haravointi Finnan indeksiin tapahtuu OAI-PMH-rajapinnan kautta kerran viikossa.
Yhteisrekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan luovuttaa yksilöidyn
pyynnön perusteella myös tutkijoille ja museoiden tietopalvelun kautta
osana kokoelmiin liittyviä tietoja.
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
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Rekisteritietojen säilytysaika ja sen perusteet

Museoiden kokoelmanhallintajärjestelmän tietoja säilytetään pysyvästi
museoiden toiminnan perusteena olevan lainsäädännön ja käsittelyperusteen mukaisesti yleisen edun mukaisen tai yleishyödyllisen arkistointitarkoituksen nojalla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoja saa käyttää vain selosteessa kuvattuun tehtävään. Yhteisrekisterin sisältämää digitaalista aineistoa säilytetään järjestelmätoimittajan varmistetussa palvelinympäristössä, jonka tietoturvan tasot vastaavat Jyväskylän kaupungin ja julkisten palveluiden tietoturvavaatimuksia.
Yhteisrekisterin sisältämiä henkilötietoja saavat käsitellä vain ne, työntekijät, viranhaltijat tai tekniset ylläpitohenkilöt, joiden nimenomaisiin työtehtäviin tietojen käsittely kuuluu. Tietoja saa käsitellä vain siinä laajuudessa
kuin työtehtävät edellyttävät. Pääsy tietoihin on rajattu työroolin mukaisilla henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla, millä varmistetaan, että tiedot
ovat suojassa luvattomalta ja yhteen sopimattomalta käsittelyltä. Tietojen
tarkastelusta jää lokimerkintä.
Lisäksi kaikilta yhteisrekisteriä käyttäviltä työntekijöiltä edellytetään vaitiolovelvollisuutta ja perehtymistä tietosuoja- ja turvaohjeisiin. Henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti ja ohjeiden noudattamista valvotaan osana
sisäistä valvontaa. Tietojärjestelmiin vaaditaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset.
Selaajaoikeuksia myönnetään yksilöidyn pyynnön perusteella muille viranomaisille sekä museoiden tietopalvelun asiakkaille ja tutkijoille. Käyttäjäja selaajaoikeudet myöntää museon pääkäyttäjä. .

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterin käsittelyperusteena on rekisteröidyn suostumus.
Tällöin rekisteröidyllä on:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
oikeus saada pääsy omiin tietoihin
oikeus oikaista epätarkkoja, virheellisiä ja vanhentuneita tietoja
oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
henkilötietojen oikaisua tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus
oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta

Tietosuoja-asetuksen 17 artiklan 3 kohdan mukaan oikeutta tietojen poistamiseen eli oikeutta tulla unohdetuksi ei sovelleta, kun henkilötietoja käsitellään yleisen edun mukaisissa arkistointitarkoituksissa. Kansallisen tietosuojalain 32 § puolestaan sallii poikkeamisen asetuksen 15, 16 ja 18–21
artiklassa tarkoitetuista rekisteröidyn oikeuksista arkistointitarkoituksissa
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Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista: https://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihinja-tietopyynnon
Rekisteröidyn oikeus saada
tietoa henkilötietojen käsittelystä

Tämä tietosuojaseloste toimii informaatioasiakirjana henkilötietojen käsittelystä.

Rekisteröidyn oikeus saada
pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, onko hänen tietojaan tallennettu
henkilörekisteriin ja mitä tietoja hänestä henkilörekisterissä on.
Henkilön tulee esittää tarkastuspyyntö, jossa tarkastettavat tiedot ovat yksilöitynä. Pyyntöjä varten on laadittu lomakkeet, jotka ovat saatavilla Jyväskylän kaupungin palvelupisteissä ja kaupungin verkkosivuilla:
https://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon
Jos tarkastusoikeus poikkeuksellisesti evätään, annetaan asiakkaalle asiasta kirjallinen kieltäytymistodistus. Todistuksesta ilmenee syyt, joiden
vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.
Tarkastusoikeus on maksutonta kerran vuodessa.

Muut rekisteröidyn oikeudet

https://www.jyvaskyla.fi/ota-yhteytta/tietoa-sivustosta/tietosuoja/asiakkaan-oikeudet-rekisteritietoihin-ja-tietopyynnon

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan
EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai kansallisia tietosuojaa ohjaavia lakeja ja
asetuksia.
Valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00521 HELSINKI
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6 krs 00520 HELSINKI
p. 029 56 66700
tietosuoja@om.fi

