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2. eKAM-yhteistyö

3. eKAM ja KDK

- Juridinen näkökulma?



Kansallinen digitointikeskus, 
Mikrokuvaus- ja konservointilaitos

•Mikkelissä vuodesta 1990

•Digitointi aloitettu 1998

•Henkilöstöä n. 70

•Johtaja Majlis Bremer-Laamanen



Laaja mikrokuvaus-, konservointi- ja digitointitoiminta

- Prosessien ja logistiikan kehittämisprojektit 
- 2008-2009 (OPM-rahoitus)
- Ephemera: EU-rahoitus, ohjausryhmä (KA, MV) 
- 2008-2011

Kansainvälinen toiminta

- EU-komission Member States’ Expert Group 2007-2010
- IFLA : Newspapers, Preservation and Conservation section
- Europeana Travel, Athena ( content provider ) 

Paikallinen yhteistyö

Toiminta ja yhteistyö



eKAM: Kirjastot, arkistot ja museot 
Kansallinen digitointiyhteistyö

- Muisti-projekti 1996-1998
- OPM:n nimittämä Kulttuuriperinnön digitointityöryhmä

(2002- 2003) KULDI:  digitointipolitiikka Suomessa
- Vuodesta 2003 digitointiprojekti on jatkunut vapaaehtoiselta pohjalta 

Kansalliskirjaston, Kansallinen digitointikeskuksen koordinoimana  
ilman rahoitusta 

- KDK: arjen tietoyhteiskunta – toimintaohjelma, Kansallinen 
Digitaalinen kirjasto –hanke, OPM  



eKAM-yhteistyökumppanit
• Museovirasto
• Museoliitto
• Suomen valokuvataiteen museo
• Valtion taidemuseo
• Kansalliskirjasto
• Tampereen kaupungin museot
• Kansallisarkisto
• Svenska litteratursällskapet i   

Finland
• Taideteollinen korkeakoulu

• Åbo akademis bibliotek
• Poliisimuseo
• Opetusministeriö

KULD:in pohjalta
MUISTI
• Johtajien kokous: MUISTI ja osa KULDI
organisaatioiden johtajista



MUISTIORGANISAATIOIDEN DIGITOINTIYHTEISTYÖN 
KOORDINOINTI - eKAM

Mikkelin seudun tuki
Digitalia-liiketoimintasuunnitelma 2007 
KK, AL, MV, konsulttifirma

eKAM-kokous
- laaja, 1-2 krt/v
- alkaen v. 2003, kiertää

eri organisaatioissa
- esim. matka Norjaan ABM-

utvikling, v. 2008 
kansainvälisiä
vieraita Michael-projektista

Pääjohtajat 
-5/2009 viimeisin 
kokous
Agenda: mm. 
tekijänoikeusasiat

valmisteluryhmä

Työryhmät:

Tiedotus       KAMUT2       MICHAELPlus   
Aineistotyöryhmä Benchmarking –työryhmä Rahoitustyöryhmä



eKAM

Mikkelin seudun tuki
Digitalia-liiketoimintasuunnitelma 2007
KK, AL, MV, konsulttifirma

valmisteluryhmä

Pääjohtajat 
-5/2009 viimeisin 
kokous
Agenda: mm. 
tekijänoikeusasiat

eKAM-kokous
- laaja, 1-2 krt/v
- alkaen v. 2003, kiertää

eri organisaatioissa
- esim. matka Norjaan ABM-

utvikling, v. 2008 
kansainvälisiä
vieraita Michael-projektista



Tiedotus
-projektit

KAMUT 
-yhteiskäyttö
-Raportti, koordinointi 
MV

Michael Plus -hanke
-yhteiskäyttö
-yhteinen arviointi mukaan 
lähtemisestä

- OPM ylläpitänyt kansallista 
portaalia v. 2008, 2009  
ylläpito& Michael Association:
eKAM-pääjohtajat syksy 2009

Työryhmät 1

KDK



Työryhmät 2

Benchmarking-
työryhmä

Minerva-hanke 2002-2003
WP 2 koordinointi:
Benchmarking Framework
Osallistuminen NRG-kokouksiin
Mikaela 

Rahoitustyöryhmä
Yhteydet rahoittajiin
Ulkoinen rahoitus   
”tavalliseen” digitointiin   
hankalaa – jalostaminen

Aineistotyöryhmä
Arki ja juhla: 1800-
luvun Suomi 

Projektisuunnitelma 2007
Rahoitushakemus 2008



eKAM-yhteistyö

+ Yhteinen foorumi, tiedon vaihto, 

kansainväliset vieraat

+ Yhteisiä hankkeita ja ideointia

+ Jatkumo KULDI – eKAM – KDK

+ Innostus vapaaehtoistoimintaan

+ Johtajien kokoukset

- Ei keskitettyä rahoitusta

- Vapaaehtoistoiminnan resurssit



KDK ja eKAM

KDK:
- Ministeriön ohjauksessa oleva hanke
- Määräaikainen
- Digitoinnin rahoitus erillishankkein
- Digitointiratkaisut, näkökulma puuttuu
- Kansallinen digitointipolitiikka - virkatyönä?

eKAM:
- Muistiorganisaatioiden omaa edunvalvontaa
- Avoin keskustelufoorumi, uudet aloitteet esille tuova (esim. tämä seminaari)  -
- Digitointinäkökulma (vrt. Tieteen infrastruktuurihanke, suositukset)
- Ylläpito kunnes KDK:n jatkon hallintomallista sovittu?
- Tarpeellisuutta/mahdollisia tehtäviä käsitellään eKAM-johtajien seuraavassa  

kokouksessa


