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Henkilörekisterin tiedot  

1. Rekisterin nimi 
Muusa 

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Sara Hildénin säätiön taidekokoelman hallinta, tutkimus ja tunnetuksi tekeminen  

3. Rekisterinpitäjä 
Tampereen kaupunki, y-tunnus 0211675-2 

4. Rekisteristä vastaava viranhaltija, tehtävänimike ja yhteystiedot 
Päivi Loimaala, museonjohtaja 

Sara Hildénin taidemuseo, Laiturikatu 13, 33230 Tampere 

puhelin 040 580 6552, etunimi.sukunimi@tampere.fi 
 

Tampereen kaupunki, PL 487, 33101 Tampere  

puhelin 03-565 611 (kaupungin vaihde) 

https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/yhteystiedot-ja-asiointi.html 

5. Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot 
Maria Laine, kokoelmapäällikkö 

Sara Hildénin taidemuseo, Laiturikatu 13, 33230 Tampere 

puhelin 040 806 4034, etunimi.k.sukunimi@tampere.fi 

6. Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella 
Ei  

 Kyllä  

Järjestelmän ylläpidosta on solmittu palvelusopimus Osuuskunta Suomen taide ja 
taidekokoelmat kanssa. Sopimuksessa noudatetaan IT2010 EAP -erityisehtoja. 
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7. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus  
A)  

 Yleinen etu/Julkisen vallan käyttö  

Julkisen taidekokoelman hallinta, tutkimus ja tunnetuksi tekeminen.  

 Lakisääteinen velvoite 

Toimintaa ohjaava lainsäädäntö: Museolaki 

 Suostumus 

 Sopimuksen täytäntöönpano 

B) 

 Rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri  

 Rekisteri on julkishallinnon vapaaehtoisen tehtävän rekisteri 

C) 

Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi mukaan lukien 

 Ei 

 Kyllä 

Mihin? - 

Henkilörekisterin henkilötiedot, tietolähteet ja tietojen luovutus 

8. Rekisterissä olevat henkilötiedot 
Tietojärjestelmään tallennetaan taideteoksiin liittyvien henkilöiden tietoja: 

- taideteosten tekijöiden ja valmistajien nimitiedot 
- taideteosten valokuvaajien nimitiedot 
- muiden kuin taideteoskuvien kuvaajien nimitiedot 
- taideteosten ja kuvien tekijänoikeuksien haltijoiden nimitiedot 
- taideteosten aiheina olevien henkilöiden nimitiedot 
- taideteosten vaiheisiin, hankintaan ja kokoelmaan liittämiseen liittyvien henkilöiden 

nimitiedot 
- taideteosten sisällöstä, teknisestä toteutuksesta ja -tiedoista sekä taiteilijasta 

lisätietoja antaneiden henkilöiden nimitiedot 

X 

X 

X 
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- järjestelmä tallentaa taideteosten luettelointia, tutkimusta, teossiirtoja ja konservointeja 
tehneiden henkilöiden nimitiedot 

- järjestelmässä on auktorisoitujen käyttäjien nimi- ja sähköpostitiedot 

9. Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät (järjestelmän/sovelluksen nimi/nimet) 
Muusa on tietokantapohjainen taidekokoelman hallintaohjelmisto. 

10. Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa 
 Ei 

 Kyllä 

11. Rekisterin tietolähteet 
Sara Hildénin taidemuseossa tehtävä luettelointityö ja taidehistoriallinen tutkimus sekä 
konservointitutkimus. Tietoja kerätään kirjallisten lähteiden lisäksi suoraan kokoelmataiteilijoilta 
ja tutkijoilta. 

12. Tietojen suojaamisen periaatteet 
Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistonmuodostus-
suunnitelmilla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot 
on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö. Jokainen käyttäjä 
hyväksyy Tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen 
käyttöoikeudet saadessaan. 

13. Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus 

Tietojen säännönmukainen luovutus 

 Ei 

 Kyllä 

Tietojärjestelmästä siirretään tietoja Muusa-kokoelmahallintaohjelmistoa käyttävien 
instituutioiden tutkimustietokantaan (Muusa-yhdistelmätietokanta). Auktorisoidut Muusa-
käyttäjät voivat tarkastella muiden instituutioiden taideteosten perustietoja, taiteilija- ja 
valokuvaajatietoja. 

Tietojärjestelmästä siirretään tulevaisuudessa taideteosten perustietoja, taiteilija- ja 
valokuvaajatietoja Sara Hildénin taidemuseon omille verkkosivuille sekä Suomen museoiden, 
kirjastojen ja arkistojen yhteiseen Finna-hakupalveluun (https://www.finna.fi/). 

Tietojen luovutuksen peruste: Kokoelman tunnetuksi tekeminen ja tutkimus. Museolain 
mukaan museoiden tulee edistää kulttuuriperintöä koskevan tiedon saatavuutta. 

X 

X 
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14. Rekisterin tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle (EU:n tai 
Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle) 

 Ei 

 Kyllä  

Finna-hakupalvelun kautta tietojärjestelmästä voidaan tulevaisuudessa siirtää taideteosten 
perustietoja Euroopan digitaalisen kirjaston Europeanan verkkosivujen 
(https://www.europeana.eu/fi) kautta vapaasti hyödynnettäväksi. 

15. Henkilötietojen säilytysajat/Säilytysajan määrittämiskriteerit 
Säilytys toteutetaan kaupungin arkistonmuodostussuunnitelmien mukaisesti 

16. Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät internet-osoitteesta: 
www.tampere.fi/tietosuojaselosteet sekä kaupungin kirjaamosta. 

X 


