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Oileusnninisteri** li:cnnos 18.'! ?*13: Haliituks*r *sl{ys eduskunnali* *U:. yleisestn iietosl*ja'ase:}ksesta tay-
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Kansailinen al,diovisuaali*a. i*$iiuuni iKAVt) or Operus- ja kulttuurnr,.isielan alainen virasto, perusiehlava,-

a*An muisliorganisaatio, j**ka vastuulla on *cne:: kaikkea audiovasi:aalis*l.: p*lrleen tallettarninen, riily**rli-
n€n ja yleisan saatavi;:8 saaltarnlner. T.trnaalte kattaa eloktvs, at:* ja .ad,a,l

t{AVl *rr tutus*.:lul otsrkossa marnrttuun esrtysluoRr:okse*:. Taetgsuo}alakia koskav? asia s* erilytsen merkittS-

v6 arkistoilie ja kolo kuKu:,.lilpeintoalalle KAVI pyyt**kin cikeusmrnrstenota ir:omioimaal tainseadantotyAn

viimerslelyssa a'la es,tsayi kannanolon.

Mlistiorganisaatlot {KAM} j*i}:ir nryos KAVI lukeutuu. cvat usaaan otteeseen i3r.valxtstslun edelessA tuoneet

esiln hgolensa n:uisttorganissali*iden vakiint,rnaaden lgha&tien vaarantumisesta. Mikiti e*i$s tietosao;a}arksl

toteutulJ nyt esi{*tysst muodossa tt.*g :e}trvat vaarar:tuva?. $.rcxe* lriee kiyttii kansallisella lails{*dian*l-
td saiiiti*a liikkux*varaa KAM-sekl*.i:"1ltleuttaman yleisen *dr:r: xxkaise.l.iminnan mahdollistamiseksi.

Cp*lu*-1a kulltuuririnisterio or, l8hea:3ny! 17.1 2019 pa,vsiyt: kirj**n Oikeusmtnisteri0lle koskien kultl;.:urip*-

rtntaaireistoie* kgyi':{on saatla$i33t1 }r.rcmioimista ha}lituks** esiayk5essa. KAVI yhlyy Opetus- ja kulttu:ri:xr-

nists.,S3 rakemy!$esr ja ehdotukse€.l :ielosuojalain 33 $:8* 1*$t!8.aAx,$eksi koskien kulttuuriperint0a:tea$-

io]en kayftoon saattamrsta

K*lsailinen audisvisuaalinen rnslil*Jai rnyas ede[yttaa, e*6 v*ix*ar iuleva lat(' on muotoiluiltaan.la perus-

1*lr.:iitaan seikeS ilnran nykyisenlaisia tulkintamahdolli*uuksia. lis*ksi XAYI pyyt6d OikeusministenOtd kiinni!
:&narn huorfiio:& Opetus- ja kulltc:xinrnisterion kornme*tteihin haja*aisen ja purtteellisen saantelyn vaarois-

ta, mikal]irsasaantely*t3 jitetSan erityislains*3t*..** varaan. Krrjastola. arkislcja ja museoita kcskev* er:*

tyislairlsaadanii ei kata KAM-sektoria.k*i<*nai**d**saan KAVI yhtyy Tat11-ly*ryhnan l.haapaat*ksaan siitt.
c*, mahda,lisimman suu* csa tarpeelliseksi nahdysla **n**ll*en liikkumavaran keytoste voitaisi:n loi:aa
yt*i*iallta eli nyt $e$detaSvel16 tretosl*;alailla. l{ultluuriperintdaineistojen osalta ei cle laryelia eiki xat'}tclti-
$uutta y:eislai$ia poikk*avaa;": yksityiskohtaiseen ja ssy*tiax,sal*ltsa* rajoiletlu:ln saatelyyn
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