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Tietojärjestelmän 

käyttötarkoitus 

 

Tietokanta on toiminut Museoviraston arkistossa säilytettävien tutkimusraporttien 

hakemistona. Siihen on luetteloitu arkeologiaan, rakennettuun ympäristöön ja 

kansatieteeseen liittyviä erilaisia tutkimusraportteja, käsikirjoituksia ja muita 

selvityksiä. Arkeologian ja rakennetun ympäristön raporteista löytyy metatietojen 

lisäksi yleensä myös digitoitu raportti.  

 

Tietojärjestelmä sisältää tietoja mm. tutkimuksen lajista, tekijästä, vuodesta, 

kunnasta ja mahdollisesta kohteesta sekä mahdolliset tiedot raportin 

mikrofilmauksesta. Tietokannassa on metatietojen lisäksi raporttien sähköisiä 

versioita. 

 

Tietokanta toimii edelleen hakemistona Museoviraston arkiston asiakaspalvelussa, 

vaikka sen käyttö alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan on päättynyt vuonna 2017. 

Raportit löytyvät nykyisin Museoviraston asianhallintajärjestelmästä (SALAMA). 

 

Tietolähteet 

 
Museoviraston arkistossa säilytettävät tutkimusraportit ja vastaavat muut 

asiakirjat. 

Tiedot ovat vuosilta/alkaen 

vuodesta 

 

Pääosin vuodesta 1884 alkaen. Tietojärjestelmässä on myös joitain yksittäisiä 

vanhempia tietoja ja mikrofilmattujen verifikaattien tietoja vuodesta 1828.  

 

Tietokannasta löytyy rakennetun ympäristön aineistoa pääosin 1960-luvulta 

alkaen, vanhempia aineistoja on luetteloitu vain satunnaisesti. Arkeologian 

tutkimusraportteja on jo 1880-luvulta alkaen, myös tätä vanhempia tietoja on 

jonkin verran. Historiallisen ajan arkeologian osalta raportteja on luetteloitu 

tietokantaan systemaattisesti vuodesta 2011 alkaen. Tätä vanhempien 

arkeologisten raporttien tiedot voivat löytyä edelleen joko Arkeologisten 

hankkeiden rekisteristä tai tästä tietokannasta, vaikka näiden kahden tietokannan 

tietoja on vertailtu ja pyritty yhdistämään. Tietokantaan luetteloitu kansatieteen 

aineisto koostuu pääasiassa erilaisista käsikirjoituksista 1800-luvun loppupuolelta 

alkaen. 

 

Tietokantaa päivitetään edelleen takautuvasti, mutta uusien raporttien luettelointi 

erilliseen tietokantaan on päättynyt kokonaan vuonna 2017. Nykyisin esimerkiksi 

arkeologian tutkimusraportit arkistoidaan sähköisesti Museoviraston 

asianhallintajärjestelmään SALAMAan. 

 

Tietojen päivitystiheys 

 

Yksittäisiä metatietoja ja sähköisiä aineistoja päivitetään takautuvasti lähinnä 

arkiston digitointiprojektien aikana. Uusia tutkimusraportteja ei ole luetteloitu 

rakennetun ympäristön osalta vuoden 2015 jälkeen eikä arkeologian osalta vuoden 

2017 jälkeen. Kansatieteen osalta luettelointi ei ole ollut systemaattista vaan 

tietokanta sisältää pääasiassa erilaisia käsikirjoituksia ja kertomuksia. 

 

Tietojen julkisuus/ salassa 

pidettävyys 

 

Pääasiassa julkinen, sisältää myös salassa pidettäviä tietoja. Kaikki metatiedot ovat 

julkisia. Osaa sähköisten aineistojen näkyvyydestä on rajoitettu. 

 



 

Tietojärjestelmän julkinen 

osoite 

 

http://www.kyppi.fi 

 

Suurin osa digitoiduista aineistoista on saatavilla julkisesti. Osa digitoiduista 

aineistoista on saatavilla Museoverkon kautta rekisteröityneille käyttäjille ja 

asiakaspäätteillä tutkijasalissa. Näyttörajoitukset voivat liittyä esimerkiksi 

yksityishenkilöiden tunnistetietoihin, joita ei voida julkaista verkossa.  

 

Vuodesta 2018 alkaen verkkoon avatut arkeologian tutkimusraportit ovat 

saatavissa osoitteessa asiat.museovirasto.fi. 

 

 

Julkiset tiedot tietoryhmittäin 

 

Kaikki lukuun ottamatta kohdassa ”Salassa pidettävät tiedot” mainittuja 

poikkeuksia. 

Salassa pidettävät tiedot 

 

Yksittäiset asiakirjat tai niiden osat silloin, kun ne ovat julkisuuslain ja asetuksen 

mukaisesti salassa tai osittain salassa pidettäviä. 

 


