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Johdanto
Ohjelman tarkoitus 

Suomen kansallismuseon kokoelmapoliittisessa ohjelmassa linjataan lähivuosien tavoitteet  
kokoelmien tutkimuksen, luetteloinnin, hoidon, konservoinnin, käytön ja kartuttamisen suh-
teen. Ohjelma kattaa olennaisen osan museon toiminnoista. Tavoitteena on, että ohjelmaa 
päivitetään ja täydennetään säännöllisesti, ja se muodostaa pohjan jatkuvalle strategiselle 
työlle kokoelmatoimintojen kehittämiseksi. Samalla ohjelma jo nykyisessä vaiheessaan  
helpottaa jokapäiväistä työtä museossa.

Alkuperäisten esineiden ja taideteosten kokoelmat erottavat museot muista kulttuurilaitok-
sista ja näyttelyiden järjestäjistä ja takaavat museoiden ainutlaatuisuuden. Korvaamattomien 
esinekokoelmien hoito, kartuttaminen ja käsittely ovat työvaltaisia ja erityisasiantuntemusta 
vaativia prosesseja. Kokoelmatyön näkyvyyttä ja vaikuttavuutta vähätellään kuitenkin usein. 
Laiminlyönnit esimerkiksi kokoelmien hoidossa näkyisivät kuitenkin hyvin pian museon koko 
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usein luullaan, että kaikki Turun akatemian kokoelmat 
tuhoutuivat vuoden 1827 palossa. raha- ja mitaliko-
koelmasta säilyi kuitenkin suurin osa, tosin vaurioita 
kärsineenä. Kuvassa Turun palossa ollut keisari Neron 
(54–68) pronssinen sestertius. Kuva Outi Järvinen.

mikä kelpaa museoon? Vuonna 2005 järjestetyn uutuus-
näyttelyn kutsukortti. Suunnittelija Tomi Nikander.

misten vaiheista sivistys-, 
kulttuuri- ja valtiollisen 
historian saralla esihisto-
riasta omaan aikaamme. 
Kokoelmien on kuvattava 
em. historiallista kehi-
tystä riittävällä maan-
tieteellisellä laajuudella 
ja ajallisella syvyydellä 
eri sosiaaliryhmät huo-
mioon ottaen, jotta ne 
siinä suhteessa vastaavat 
käsitettä ”kansallinen”, 
mutta sen ei tarvitse 
kaikilla osa-alueilla olla 
täydellinen tai täysin 
kattava. Alueellisesti 
erikoistunut ja ajallisesti 
syvälle ulottuva keruu-
toiminta, dokumentointi 

toiminnassa. Kokoelmien näyttelykäyttö ja 
lainaaminen edellyttävät toimivaa koneistoa, 
joka huolehtii kokoelmien tutkimisesta, luet-
teloinnista, kartuttamisesta, konservoinnista, 
varastoinnista ja kokoelmien hallinasta. Ny-
kyisen Suomen kansallismuseon kokoelmia on 
kerätty 1700-luvulta alkaen. Puolen miljoo-
nan esineen kokoelma on Suomen historian ja 
kulttuurihistorian kansalliskokoelma, jonka 
hoitaminen ja kartuttaminen on Suomen kan-
sallismuseon keskeinen tehtävä. 

Kansalliskokoelma on mahdollisimman mo-
nipuolinen (”rikas”) kokoelma, jonka avulla 
kyetään kertomaan Suomen valtion, sen alu-
een ja tällä alueella asuvien ja asuneiden ih-
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ja tutkimus kuuluvat maakuntamuseoiden tai erikoismuseoiden tehtäviin. Kansalliskokoelmaa 
kartutetaan ja esitellään systemaattisesti ja tieteellisesti perustelluilla tavoilla.

Tämän ohjelman valmistaminen aloitettiin vuonna 2004. Työ laajeni mm. kokoelmien historian 
ja käytössä olleiden luettelointikäytäntöjen inventointiin. Sen tulokset julkaistaan myöhem-
min kokoelmakäsikirjassa. Laajan työryhmän työskentely on palvellut samalla tiedonsiirtoa 
eri kokoelmista vastaavien ja eri ikäryhmiä edustaneiden virkamiesten kesken. Kokoelmien 
kartuttamista käsiteltiin myös kahden uutuusnäyttelyn valmistelun yhteydessä. Nämä olivat 
Mikä kelpaa museoon? (2005) ja Kolmen vuoden kooste (2007) Kansallismuseossa.

Työn kuluessa kotimainen ja kansainvälinen kokoelmia koskeva keskustelu on lisääntynyt. 
Euroopan Unionin hankkeena on kiinnitetty huomiota varastoitujen kokoelmien liikkuvuuden 
edistämiseen. Useat suomalaiset museot ovat valmistaneet kokoelmapoliittisia ohjelmia, ja 
Valtion taidemuseo on saanut valmiiksi jo toisen ohjelmansa. Kansallismuseo järjesti työn 
alkuvaiheessa 2005 kokoelmapolitiikkaa koskevan neuvottelutilaisuuden Miten hallitaan 
kokoelmien virtaa? maakuntamuseoiden ja valtakunnallisten erikoismuseoiden kanssa. Sen 
jälkeen työn etenemisestä on kerrottu kahdessa Suomen museoliiton seminaarissa. 

Ohjelmassa on keskitytty niihin kulttuurihistoriallisiin esinekokoelmiin, jotka nykyään ovat 
Suomen kansallismuseon vastuulla, ja joita hoitavat Suomen kansallismuseo, Kulttuurien mu-
seo ja Suomen merimuseo. Kokoelmia on näytteillä yhteensä 17 omassa museossa sekä useissa 
Museoviraston kiinteistöissä ja nähtävyyskohteissa. Arkistokokoelmat on pääasiassa jätetty 
tarkastelun ulkopuolelle, samoin Museoviraston kuva-arkiston ja arkeologian osaston hoitamat 
kokoelmat. Museoviraston kuva-arkisto huolehtii kokoelmiin läheisesti liittyvästä kuva-aineis-
tosta ja samoin alkuaan Suomen kansallismuseon kokoelmiin kuuluneesta kuva-aineistosta. 
Esihistoriallisen ajan kokoelmista vastaa Museoviraston arkeologian osasto, mutta kokoelmat 
on luetteloitu Suomen kansallismuseon kokoelmiin. 

Ohjelma on valmistettu laajassa työryhmässä, johon Suomen kansallismuseon osalta ovat 
osallistuneet melkein kaikki kokoelmista vastanneet tutkijat ja intendentit ja jossa on ollut 
edustajat keskusvarastosta, konservointilaitoksesta, Kulttuurien museosta ja Suomen merimu-
seosta. Ohjelma esiteltiin museoiden kokoelmayhteistyöseminaarissa tammikuussa 2009, ja 
sitä on täydennetty seminaarissa käydyn keskustelun pohjalta. Samalla on pyritty ottamaan 
huomioon meneillään oleva organisaatiouudistus sekä muut hankesuunnitelmat. Nykyiseen 
muotoonsa se on toimitettu tammikuussa 2010.

Tämän työn yhteydessä laadittiin myös kokoelmien historiasta tarkemmin kertova kokoelma-
käsikirja. Sen on alkuaan koonnut Pirkko Sihvon johtama työryhmä, johon ovat kuuluneet Outi 
Järvinen, Jouni Kuurne, Ildikó Lehtinen, Heli Lahdentausta, Ismo Malinen ja Tuukka Talvio. 
Käsikirjaa on lopuksi muokattu koko työryhmän toimesta.

Suomen kansallismuseon kokoelmat 

Suomen kansallismuseon kokoelmat koostuvat eriaikaisista ja alkuaan eri instituutioiden 
(Turun akatemian, myöh. Helsingin yliopiston, ylioppilasosakuntien, Suomen Muinaismuisto-
yhdistyksen) hankkimista kokoelmista, jotka yhdistettiin valtion arkeologisiksi, historiallisiksi 
ja etnografisiksi kokoelmiksi 1893. Kokoelmien yhteisenä tarkoituksena oli säilyttää Suomeen 
ja Suomen kansaan liittyvät aineelliset muistot. Viimeistään 1880-luvulta lähtien kokoelmia 
kerättiin varsinkin suunnitteilla ollutta kansallismuseota varten. Kokoelmiin hankittiin jo 
1800-luvun kuluessa myös runsaasti ulkomaista aineistoa ajan yleismuseo-käsitteen mukaises-
ti. Suomalais-ugrilaisilla kokoelmilla on oma aate- ja tutkimushistoriallinen taustansa. Yliopis-
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ton kokoelmien vanhin osa, raha- ja mitalikokoelma tuli Kansallismuseon hoitoon kun museon 
rahakokoelmille saatiin intendentti 1920.

Suomen kansallismuseon kulttuurihistorialliset kokoelmat on perinteisesti jaettu historialli-
seen ja kansatieteelliseen kokoelmaan. Yleisetnografiset (aiemmin vertailevat) ja suomalais-
ugrilaiset kokoelmat siirrettiin Kulttuurien museon hoidettaviksi sen perustamisen yhteydessä 
1999. Saamelaiskokoelma jätettiin kotimaisena kokoelmana kansatieteen vastuualueen hoi-
toon. Rahakammio huolehtii omista numismaattisista, mitali- ja kunniamerkkikokoelmistaan 
erillisenä vastuualueenaan, jolla on edelleen sidos myös Helsingin yliopistoon.

Historian ja kansatieteen vastuualueiden erillisyys on ollut perusteltu vanhemman aineiston ja 
tallennusmenetelmien osalta. Varsinkin teollisesti valmistetun ja lähimenneisyyden aineiston 
osalta rajanveto on ollut vaikeaa ja molempiin kokoelmiin hankitaan nykyään varsin samankal-
taista esineistöä. Yhteistyö on tiivistynyt ja selkiytynyt kun Suomen kansallismuseon historian 
ja kansatieteen vastuualueet yhdistettiin vuoden 2009 alusta alkaen.

Museoviraston organisaatiouudistus toteutetaan 2010. Kansallismuseon osalta tavoitteena on 
toimintojen jakaminen kuuteen osaan, joita ovat Merimuseo, Kulttuurien museo, KM Helsingin 
museot ja kartanomuseot, KM Näyttely- ja opetusyksikkö, KM Kokoelma- ja tutkimusyksikkö 
sekä Konservointilaitos. Tutkimus- ja kokoelmayksikköön sisältyvät kansatieteelliset ja histori-
alliset kokoelmat, Keruuarkisto, Rahakammio ja Keskusvarasto säilyvät omilla nimillään. 

Suomen merimuseon kokoelmia kartutetaan nykyään itsenäisesti ja kartuntaan kuuluvat myös 
Museoviraston meriarkeologian yksikön hankkimat sukelluslöydöt. Seurasaaren ulkomuse-
olla on oma kokoelmansa, joka koostuu pääosin museoon siirrettyjen talojen irtaimistosta. 
Suomen kansallismuseon kokoelmiin kuuluvat myös eri vaiheissa kansallismuseon yhteyteen 
liitettyjen museoiden tai kiinteistöjen irtaimistosta koostuvat kokoelmat. Näistä Paikkarin tor-
pan (1928), Louhisaaren kartanon (1961), Alikartanon (Frugård, 1968), Cygnaeuksen gallerian 
(1981), Urajärven kartanomuseon (1986), Urho Kekkosen museon (1987), Anjalan kartanomu-
seon (1989), Hvitträskin (1999) ja Kotkaniemen (2000) irtaimistot kuuluvat historiallisiin ko-
koelmiin. Yli-Lauroselan talomuseon (1978), Lyytikkälän (1984) ja Lamminahon (1992) talojen 
sekä Myllymäen torpan (1976) irtaimistot kuuluvat kansatieteellisiin kokoelmiin.

Aiemmat ohjelmat

Suomen kansallismuseon kokoelmapolitiikkaa on käsitelty aiemmin seuraavissa ohjelmissa:
Museoviraston museopoliittinen ohjelma (1981)
Kokoelmien kartuttamisen osalta ohjelmassa todettiin museoiden välisen yhteistyön ja työnja-
on puuttuvan lähes täysin, mistä seurasi paljon päällekkäistä työtä. Museoiden toivottiin laati-
van omat tallennusohjelmat ja selvittävän mahdollisuuksia deponointeihin ja siirtoihin muihin 
museoihin. Ohjelmassa esitettiin myös valtakunnallisten ja maakunnallisten tallennusohjelmi-
en laatimista. Kokoelmien luetteloinnin todettiin olevan useissa museoissa puutteellista ja sen 
korjaamista pidettiin ehdottomana tavoitteena.

Museoiden dokumentointi- ja tutkimustyöryhmän muistio (1987)
Muistion lähtökohtana olivat Museopoliittinen ohjelma sekä vuonna 1981 pidetty Vaasan ja 
Uumajan seminaari, jossa hahmoteltiin museoiden vastuualuejakoa ja keskusteltiin Ruotsissa 
vuonna 1977 perustetusta museoiden yhteistyöorganisaatiosta (Samdok). Muistiossa asetettiin 
pääpaino teollisen ajan, erityisesti 1900-luvun kulttuuriin kohdistuvalle dokumentointi- ja tut-
kimustoiminnalle. Työryhmän työn pohjaksi lähetettiin kysely kulttuurihistoriallisille päätoimi-
sesti hoidetuille museoille. Saaduista vastauksista todettiin museoiden kartunnan perustuvan 
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pääasiassa tarjottuun materiaaliin, aktiivista keruuta tehtiin vain näyttelyiden yhteydessä. 
Tutkimushankkeet koskivat harvoin omia esinekokoelmia eikä museoiden ulkopuolisia esinetut-
kijoita juuri ollut. Työryhmä laati dokumentoinnin ja tutkimuksen vastuualuejaon ja esitti sen 
käyttöönottoa. Museovirasto järjesti 1989 kaksi kokousta kulttuurihistoriallisten yleismuseoi-
den ja erikoismuseoiden johtajille tästä vastuualuejaosta. Jakoehdotusta tarkistettiin vielä 
vuonna 1992.

Museoviraston kulttuurihistorian osaston esinehankinnan tavoitteet (1993)
Työryhmän tuli selvittää luetteloinnin tila ja määrä, näyttelysuunnitelmat ja mahdolliset 
esinehankintatarpeet sekä puutteet kokoelmissa. Kokoelmien edustavuutta tarkasteltiin esi-
merkein: valittiin 13 teemakokonaisuutta, joiden esinemäärät ja puutteet selvitettiin. Koko-
elmien todettiin karttuneen pääosin lahjoituksin; merihistorian osalta tutkimushankkeiden 
yhteydessä. Historiallisia kokoelmia on täydennetty Museoviraston eri kohteiden perusnäytte-
lyitä varten, kansatieteen kokoelmia pääosin edustavien erikoisryhmien osalta. Tavoitteeksi 
asetettiin puutteita täydentävä linja, näyttelyiden vaatiman esineistön hankkiminen, tutki-
musta palvelevan esineistön tallentaminen sekä uudemman esineistön keruu. Tavoitteita on 
käytännössä noudatettu entisen kulttuurihistorian osaston piirissä. 

Lähimenneisyyden esinekeruutyöryhmän muistio (1994)
Aiemman kulttuurihistorian osaston sisäinen työryhmä käsitteli historiallisten ja kansatieteel-
listen kokoelmien kartuttamisen tavoitteita ja menetelmiä. Työryhmä selvitti silloisen tilan-
teen ja totesi että 1900-luvun aineistoa oli eniten sotia edeltävältä ajalta. Työryhmä esitti 
pysyvän tutkijaryhmän perustamista huolehtimaan kartuttamisesta. Sen erikoistumisalueeksi 
määriteltiin suomalainen arki 1900-luvulla ja painopisteiksi asuminen ja työelämä. Työryhmän 
muistion pohjalta ei tehty päätöksiä.

Suomen kansallismuseossa käytiin vuonna 1995 laajaa keskustelua lähimenneisyyden tallen-
nuksen linjoista. Lähimenneisyyden tallentaminen on ollut 1990-luvun lopulta mukana myös 
Suomen kansallismuseon tulostavoitteissa ja toiminta- ja taloussuunnitelmissa. Asia jouduttiin 
joksikin aikaan jättämään syrjään kansallismuseorakennuksen peruskorjauksen ja uusien näyt-
telyiden suunnittelun tieltä. Vuodesta 1999 lähtien pääpaino on ollut teollisesti valmistetun 
kulttuuriperinnön tallentamisessa. Tätä on käsitelty kolmessa museoalan yhteisessä seminaa-
rissa sekä yhteistyössä yritysten kanssa Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n välityksellä.

Kansallismuseon esineitä evakuoidaan Suitian  
kartanoon sodan uhan alla syksyllä 1939.  
Kuva Auvo hirsjärvi, museoviraston kuva-arkisto.

Luokittelun ja priorisoinnin ongelmia

Olemassa olevia kokoelmia on luokiteltu niiden museo-
arvon mukaan mm. Tampereen museoissa vuodesta 1994 
ja arvoluokittelua tehdään nykyään joissain muissakin 
Suomen museoissa. Monissa se on tekeillä tai suunnit-
teilla. Arvoluokituksen käyttöönottoa esitettiin mm. 
MUSEO 2000 -toimikunnan muistiossa. 

Arvoluokituksella pyritään helpottamaan kokoelmiin 
kohdistuvien toimenpiteiden suunnittelua ja tehtävien, 
mm. kokoelmatietojen digitoinnin priorisointia. Tässä 
ohjelmassa ei esitetä erillisen arvoluokitusohjelman 
käynnistämistä Suomen kansallismuseossa. Tämä johtuu 
Suomen kansallismuseon kokoelmien iästä, laajuudes-
ta ja luonteesta, ja se on ensisijaisesti käytännöllinen 
valinta.

Johdanto



9

Kokoelmien kartuttamiseen, käsittelyyn ja hoitoon kuuluu luonnostaan lajittelua, priorisoin-
teja ja menettelytapojen tai hoitotoimenpiteiden valintoja. Ratkaiseva luokittelu tehdään 
silloin kun esine valitaan kokoelmiin. Kokoelmiin liitettyä esinettä kohdellaan sen jälkeen aina 
museoesineenä mm. ICOMin museotyön eettisiä sääntöjä noudattaen.

Vaikka vanhoihin kokoelmiin onkin päätynyt myös sattumanvaraisesti hankittuja tai vastaan-
otettuja esineitä, on työryhmä päätynyt siihen, että esineen ”museoarvoa” tai kulttuurihisto-
riallista tai taiteellista arvoa mittaava luokittelu ei suhteessa luokittelun vaatimiin resurssei-
hin tuo lisäarvoa museotyöhön eikä olennaisesti helpota varastojen tilaongelmia. Luokittelua 
hyödyllisempää on käyttää vastaavat resurssit esim. tilankäytön parantamiseen.

Esineen kulttuurihistoriallista tai taiteellista arvoa ei ole myöskään yleensä tarkoituksenmu-
kaista määritellä sitovasti hoito- tai konservointitoimenpiteistä päätettäessä. Konservointi-
toimenpiteet määrätään vaurioiden laadun mukaan, ottaen samalla huomioon esineen käyttö 
erilaisissa näyttelyissä. Myös varastoinnin ratkaisut määräytyvät esineen kunnon ja varastoti-
lojen laadun mukaan.

Vain silloin kun tehdään museoiden ja muiden tilojen pelastussuunnitelmia, joudutaan määrit-
telemään tilojen keskeiset, esim. kansallisen historian kannalta merkittävimmät esineet.

•		 Kansallismuseossa	ei	pidetä	tarkoituksenmu-
kaisena ryhtyä kokoelmiin kuuluvien esinei-
den luokitteluun niiden kulttuurihistoriallisen, 
taiteellisen tai käyttöarvon perusteella. 
yksittäisiä luokittelevia kannanottoja teh-

dään museotyön eri vaiheissa, päätettäessä 
esineen käytöstä tai siihen kohdistettavista 
toimenpiteistä. Järjestelmällinen arvoluokitte-
lu ei edistä olennaisesti kokoelmien hallintaa 
tai säästä museon resursseja. 

1  Tutkimus
1.1 Kokoelmien tutkimus

Museoviraston museopoliittisessa ohjelmassa (1981) esitettiin joukko museoiden tutkimustoi-
mintaa koskevia tavoitteita, joita on aiheellista referoida vielä tässä. Ohjelmassa todettiin, 
että museotyö edellyttää kaikissa vaiheissaan tieteellisten periaatteiden ja menettelytapojen 
hallintaa ja museoilla tulee olla jatkuva kosketus museon edustaman tieteenalan kehitykseen 
niin, että museot tallennustoiminnassaan pystyvät vastaamaan nykyisen ja varustautumaan 
tulevan tutkimuksen tarpeisiin. Lisäksi mainittiin, että kunkin museon tulee laatia museon 
tallennusohjelmaan liittyvä tutkimusohjelma ja että etusijalle on asetettava tutkimushank-
keet, jotka liittyvät museon omiin kokoelmiin, museon tehtäväkenttään kuuluvaan ympäristön 
kohteiden tallennukseen ja suojeluun tai museon maantieteelliseen toimialueeseen. Museoi-
den tulee tutkimustoiminnassaan hyödyntää henkilökuntansa asiantuntemusta. 

Ohjelman tekstissä mainittiin myös: ”Museoiden velvollisuutena on huolehtia siitä, että niissä 
esiteltävä aineisto on riittävän tutkittua, eivätkä museot voi tässä jäädä odottamaan ulkopuo-
listen tutkijoiden kiinnostuksen suuntautumista. Olemassa olevien kokoelmien tutkiminen on 
pohjana kokoelmien jatkuvalle kartuttamiselle.”

Näihin tavoitteisiin voidaan edelleen yhtyä. Tallennusohjelmaan liittyvät tutkimusohjelmat 
ovat edelleen tarpeellisia jo museon omassa toiminnassa, missä tutkimustyö nykyään palvelee 

1  Tutkimus
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ensisijaisesti näyttely- ja julkaisutoiminnan tarpeita tai kokoelmatyön eri alueita kartuttami-
sesta luettelointiin ja konservointiin. Samalla kun huolehditaan kartuttamisen suunnitelmal-
lisuudesta, valmistetaan pitkän aikavälin tutkimusohjelmat, jotka toteutetaan joko omin voi-
min tai yhteistyössä muiden museoiden tai tiedeyhteisön kanssa. Museon tehtävänä on myös 
avustaa muiden tekemää kokoelmiin liittyvää tutkimustyötä. Henkilökunnan jatko-opintoja  
ja julkaisutoimintaa suositaan.

Huomattava osa tutkimuksesta liittyy ajankohtaisiin näyttelyhankkeisiin. Näihin sisältyy ko-
koelmien tutkimusta myös silloin kun näyttelyyn ei liity näyttelyluetteloa. Tutkimustulokset 
ja käytetyt lähteet on näissäkin tapauksissa tallennettava järjestelmällisesti. Käsikirjoituksia 
ja näyttelytekstejä on käsiteltävä samoin kuin julkaisuja, niin että käytetyt lähteet saadaan 
selville tai tarvittaessa mainitaan näyttelyn yhteydessäkin.

1.2 Kokoelmien kartuttamista palveleva tutkimus

Omien kokoelmien tutkimus lisää asiantuntemusta. Omien ja muiden museoiden kokoelmien 
hyvä tuntemus on edellytys kokoelmien suunnitelmalliselle kartuttamiselle. Ihanteellista olisi, 
jos kokoelmien kartuttaminen olisi osa laajempia tutkimus- ja dokumentointihankkeita, joissa 
tutkitut perustiedot ja sanallinen ja kuvallinen dokumentointi tukisivat esinetallennusta. 

Suomen kansallismuseo ei ole viime vuosina pystynyt toteuttamaan laaja-alaisia historiallisia, 
taidehistoriallisia tai kansatieteellisiä tutkimushankkeita juuri lainkaan. Kulttuurien museo on 
tehnyt ulkopuolisten määrärahojen turvin kulttuuriperinnön tallennus- ja tutkimushankkeita 
Venäjän suomalais-ugrilaisten kansojen keskuudessa ja Suomen merimuseo on toteuttanut 
merenkulkuun liittyvää dokumentointia yhdessä Helsingin yliopiston kanssa. 

•		 Kaikki	museoissa	tehtävä	työ	perustuu	mu-
seon edustamien alojen tutkimukseen. Tutki-
muksen asema on turvattava jo henkilöstön 
asiantuntemuksen säilymisen takia.

•		Museo	huolehtii	siitä,	että	sen	omat	kokoel-
mat tulevat riittävästi tutkituiksi. Tutkimus-
hankkeissa painotetaan yhteistyötä muiden 
museoiden ja tiedeyhteisön kanssa.

•		 Kokoelmia	kartutetaan	parhaiten	laajojen	
tutkimus- ja dokumentointihankkeiden yhtey-
dessä.

•		 Tutkimushankkeissa	lisätään	yhteistyötä	
museoviraston kuva-arkiston ja muiden muisti-
organisaatioiden kanssa.

2  Luettelointi ja dokumentointi 
2.1 Kokoelmiin liittyvät tietojärjestelmät

Suomen kansallismuseon kokoelmat sisältävät kaikkiaan noin puoli miljoonaa esinettä (2009). 
Aineisto jakaantuu kokoelmittain seuraavasti:

Historialliset kokoelmat 143 000
Rahakammion kokoelmat  210 000
Kansatieteelliset kokoelmat  90 000
Saamelaiskokoelmat  2 600

Suomalais-ugrilaiset kokoelmat (muut)  16 000
Yleisetnografiset kokoelmat  28 500
Suomen merimuseon esinekokoelma  13 000

2  Luettelointi ja dokumentointi 
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Kokoelmat ja niiden luettelointikäytännöt on kuvattu tarkemmin Suomen kansallismuseon ko-
koelmakäsikirjassa. Kokoelmista vastaavien velvollisuus on huolehtia siitä, että luettelotiedot 
ovat ajan tasalla. 

Vanhat kokoelmaluettelot ovat eri menetelmin tehtyjä manuaalisia luetteloita, jotka on jat-
kossakin säilytettävä pysyvästi. Alkuperäisaineiston säilymisen varmistamiseksi niiden tallen-
taminen on priorisoitu osana Museoviraston digitointistrategiaa.

Suomen kansallismuseossa kokoelmatietojen tallennuksessa käytettiin vuosina 1993 — 1998 
museotietojärjestelmä Esine-Vatia. Sen jälkeen käyttöön otettiin Museoviraston kehittämä 
tiedonhallintajärjestelmä Musketti. Musketti-järjestelmään siirryttäessä Esine-Vatin noin  
45 000 esineen tiedot konvertoitiin Muskettiin. Musketti on ollut useimmissa kokoelmissa  
aktiivisesti käytössä vuodesta 1998 lähtien ja siihen on viety kaikki uushankinnat.

Musketista on Museovirastossa kehitetty web-versio, joka on otettu käyttöön vaiheittain. Web-
versio koostuu kuva- ja esinesovelluksesta sekä kehitteillä olevasta konservointisovelluksesta 
(Muskos). Sovelluksen avulla myös konservointitoimenpiteet tullaan dokumentoimaan ja tal-
lentamaan digitaaliseen muotoon. Musketti-tietokannasta, sen toiminnasta, tietojen säilymi-
sestä ja varmuuskopioinnista vastaa Museoviraston tiedonhallintakeskus.

2.2. Kokoelmatietojen digitointi

Suomen kansallismuseon sisäisen toiminnan ja kokoelmanhallinnan kannalta kokoelmatietojen 
digitointi on olennaisen tärkeää. Se mahdollistaa kokoelmanhallinnan ja kokoelmien saavutet-
tavuuden myös eri toimipisteiden ja museoiden välillä. Digitoinnin välityksellä kokoelmatie-
dot on mahdollista saattaa internetiin tutkijoiden, opiskelijoiden, viranomaisten ja kaikkien 
asiakkaiden käyttöön. Digitointi palvelee myös kokoelmatutkimusta, kartuttamisyhteistyötä 
ja kokoelmien saavutettavuutta. Uushankinnat luetteloidaan suoraan Muskettiin. Vanhempia 
kokoelmien osia koskevien tietojen digitointi etenee sekä temaattisesti että takautuvasti. 
Takautuvaa digitointia tehdään tutkijoiden toimesta muun työn ohessa ja mahdollisuuksien 
mukaan tilapäistyövoimin tai korkeakouluharjoittelijoiden avulla. Opetusministeriön erillisellä 
hankerahoituksella on voitu toteuttaa historiallisten muotokuvien digitointi. Vuodesta 2008 
lähtien Suomen kansallismuseolla on käytössään opetusministeriön myöntämä erillinen määrä-
raha kokoelmatietojen digitointiin. 

Suomen kansallismuseon kokoelmista priorisoidaan kokonaisuuksia, jotka ovat tutkimuksen 
kannalta erityisen merkittäviä ja joihin kohdistuu suurta kysyntää. Kokoelmatietojen digi-
toinnille asetetut määrälliset tavoitteet noudattavat Museoviraston digitointistrategiaa, joka 
tarkistetaan määrävuosin. 

2000-luvun alussa käyttöön otettu kokoelmaselain oli ensimmäinen järjestelmä, joka mahdol-
listi Museoviraston esine- ja kuvakokoelmien esittelyn internetissä. Kokoelmaselaimen rinnalle 
kehitetty Suomen museot online -palvelukonsepti on korvaavana järjestelmänä syrjäyttänyt 
selaimen. Hankkeen tavoitteena on saada eri museoiden digitoidut, verkkoon siirretyt ko-
koelmatiedot yhteisen haun piiriin. Samaan aikaan vireillä on myös Kansallisen digitaalisen 
kirjaston aikaansaaminen yhdessä arkistojen ja kirjastojen kanssa. Se taas tullaan liittämään 
Euroopan laajuiseen Europeana-kirjastoon.

Verkkoon avattavat kokoelmatiedot kiinnostavat myös ulkomaisia museoita ja kansainvälistä 
tutkimusta. Tietojen pitäisi sen vuoksi olla saatavilla myös muilla kielillä edes osittain. Avat-
taessa kokoelmatietoja internetiin noudatetaan museo- ja tutkimuseettisiä sääntöjä. 

2  Luettelointi ja dokumentointi 
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2.3 Kuvallinen dokumentointi

Esineiden ja taideteosten valokuvaaminen luetteloinnin ja muun käsittelyn yhteydessä on olennai-
nen osa museotyötä. Tavoitteena on, että kaikki kokoelmiin kuuluvat esineet on valokuvattu. Ku-
vauttamisessa ja kuvien säilyttämisessä tehdään yhteistyötä Museoviraston kuva-arkiston kanssa.

Jokaisesta kokoelmiin liitettävästä esineestä otetaan tarvittava määrä sekä filmille kuvattuja 
(ts. mustavalkoisia) että digitaalisia kuvia. Samoin kuvataan kaikki perusnäyttelyssä tai vaih-
tuvissa näyttelyissä olevat sekä lainattavat ja deponoitavat esineet, jos niistä ei ole aiempaa 
kuvaa. Konservointitoimenpiteet dokumentoidaan kuvaamalla esineet ennen ja jälkeen kon-
servoinnin pääasiassa digitaalisesti. Kuvaus liittyy myös lainattavien esineiden kuntoraportoin-
tiin. Maalöydöistä otetaan tarvittaessa röntgenkuvat ennen konservointia. 

Filmille kuvattujen kuvien ottamisesta voidaan luopua vasta sitten, kun kuvien sähköisten tal-
lenteiden pysyväissäilytys on saatu ratkaistuksi. Kuvien negatiivit säilytetään kuva-arkistossa. 
Digitaaliset kuvat liitetään Muskettiin, jolloin ne siirtyvät muun Musketti-tietokannan mukana 
varmuustallennetuille palvelimille. 

Valokuvauksen lisäksi esinekuvia skannataan tapauskohtaisesti vanhasta kuva-aineistosta,  
joka käsittää laaka- ja kinodioja, mustavalkoisia valokuvia ja esinepiirroksia. Skannattu kuva-
aineisto liitetään esineen luettelotietojen yhteyteen Muskettiin. 

WebMusketti sallii digitaalisten kuvien tallennuksen myös pakkaamattomina tiff-muotoisina 
tiedostoina jpg-muotoisten ohella. Molemmat tallennetaan erikseen omille palvelimilleen. 
Ennen varsinaista, yleensä studiossa tapahtuvaa esinekuvausta, tutkijat ottavat esineistä digi-
taaliset tunnistekuvat, jotka voidaan liittää Muskettiin yhdessä esineen perustietojen kanssa. 
Tavoitteena on, että jokaisesta esineestä on luettelotietojen yhteydessä jonkinlainen kuva. 
Digitaalisia tunnistekuvia pyritään ottamaan myös kaikista näytteillä olevista esineistä.

Luettelointiin liittyvän esinekuvauksen lisäksi valokuvadokumentointia suoritetaan erilaisten kent-
tätöiden osana mm. esinehankintojen, kohteiden inventointien ja kuolinpesien tarkastusten yhtey-
dessä. Dokumentoinnin kohteina voivat olla myös erilaiset asuin- ja työympäristöt ja niihin liit-
tyvät ilmiöt, jolloin kuvallinen dokumentointi on osa tallennusta haastattelujen ja havainnoinnin 
ohella. Dokumentointiin kuuluvan valokuvauksen ja haastattelujen ohella kohteissa voidaan myös 
kopioida tai ottaa vastaan vanhoja valokuvia, asiakirjoja, painettua materiaalia sekä esineitä. 
Dokumentoinnin yhteydessä karttunut kuvamateriaali säilytetään Museoviraston kuva-arkistossa. 

	•		 Diaarit,	kokoelmaluettelot,	verifikaatit	ja	muu	
kokoelmiin liittyvä arkistoaineisto säilytetään 
pysyvästi ja digitoidaan käytön ja säilymisen 
turvaamiseksi.

•		 Kokoelmatietojen	syöttämistä	Musketti-koko-
elmanhallintajärjestelmään jatketaan tehos-
tetusti vakinaisten resurssien ja erityisrahoi-
tuksen turvin. Työssä seurataan museoviraston 
digitointistrategiaa.

•		 Esinekuvia	pyritään	liittämään	Muskettiin	
tasatahtia muiden kokoelmatietojen kanssa.

•		 Kansainvälisesti	erityisen	kiinnostaviin	aineis-
toihin liitetään mahdollisuuksien mukaan pe-
rustiedot myös muilla kielillä kun ne avataan 
verkkoon.

•		Musketin	konservointisovellus	Muskos	olisi	
saatava mahdollisimman pian omaan ja edel-
leen muiden museoiden käyttöön.

•		 Tavoitteena	on	että	kaikki	kokoelmiin	kuuluvat	
esineet on valokuvattu. 

2  Luettelointi ja dokumentointi 
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3  Kartuttaminen
3.1 Suomen kansallismuseon kokoelmat

Kokoelmien kartuttaminen perustuu museoista kulloinkin vastaavan henkilöstön tietoon, 
taitoon ja näkemykseen. Nykyinen asetus Museovirastosta (407/2004) sekä Museoviraston 
työjärjestys määrittelevät Kansallismuseon tallennusvastuun hyvin yleisellä tasolla (kulttuuri-
historiallisen kansalliskokoelman kartuttaminen, säilyttäminen, hoito ja konservointi, aloina 
historia, kansatiede, merihistoria, numismatiikka ja taidehistoria). Eri kokoelmien välistä 
työnjakoa on käsitelty yksityiskohtaisemmin viimeksi vuoden 1972 asetuksessa (172/72). 
Muinaismuistolaki (295/63) määrää lunastetut irtaimet muinaisesineet, kirkoista tai muista 
julkisista rakennuksista tietyin perustein lunastettavat irtaimet esineet sekä hylyistä tavatta-
vat esineet liitettäväksi Kansallismuseon ja Merimuseon kokoelmiin. 

Suomen kansallismuseon eri kokoelmat ovat muodostuneet erilaisin periaattein ja tämä on 
vaikuttanut niiden kartuttamisen painopisteisiin ja menetelmiin. Kokoelmien erilaisuus on 
otettava huomioon keskusteltaessa museon yhteisistä kartuttamisen linjauksista. Tämän takia 
kokoelmia tarkastellaan seuraavassa aluksi erikseen.

Historiallisista syistä kokoelmissa on päällekkäisyyksiä. Esimerkiksi johonkin henkilöön liittyvä 
esineistö on yleensä luetteloitu kokonaisuutena sen sijaan että se olisi hajotettu esineistön 
luonteen mukaan eri kokoelmiin, mutta tästäkin on poikkeuksia. Esineitä ei jatkossa siirretä 
kokoelmasta toiseen eikä alkuperäisiä, mahdollisesti hajautettuja kokoelmia yhdistetä.

 G. m. Armfeltin muotokuva, Joseph Grassi, Berliini 1799–
1801. muotokuva konservoitiin Etsintäkuulutettu Armfelt 
-näyttelyyn. maalauksesta poistettiin sinisen olkanauhan 
alueelta vanha päällemaalaus, jonka seurauksena olka-
nauha sai takaisin alkuperäisen linjakkaan muotonsa.  
Kuva markku haverinen.

Esinehankinnoissa on siirrytty esinekeskeisestä lähesty-
mistavasta yhä enemmän ilmiökeskeiseen kartuttami-
seen. Hankintakriteerinä konteksti on yhä tärkeämpi, 
myös mitä lähemmäksi nykypäivää tullaan. 

3.1.1 historialliset kokoelmat 

Vuoden 1972 asetus Museovirastosta määritteli histo-
riallisten kokoelmien keskeiset aihepiirit seuraavasti: 
henkisen sivistyshistorian ja poliittisen historian muistot, 
historiallinen kulttuuriperintö ml. kirkollinen, teollisuus-
historia sekä kaupunkilais-, pappila- ja kartanokulttuuri 
ja niiden elinkeinot. Suomen valtiolliseen, poliittiseen ja 
henkiseen sivistyshistoriaan liittyvät esineet ja taidete-
okset ovat edelleen historiallisten kokoelmien keskeis-
tä aineistoa, jota kartutetaan jatkossakin. Muilta osin 
historiallisten kokoelmien painopisteet ovat perintöä 
ajalta, jolloin sääty-yhteiskunta määritteli yhteiskunnan 
kerroksellisuutta ja toimintaa. 

Historialliset esinekokoelmat ulottuvat ajallisesti kes-
kiajalta nykypäivään. Keskeisiä kokoelmia luonnehtivia 
käsitteitä ovat mm. tyylihistoria, muoti, uutuudet, 
valtiollinen historia, kansainvälisyys. Kokoelmia on kar-
tutettu aihepiireittäin (esim. kirkolliset esineet, huone-
kalut, muotokuvat, tekstiilit ja pukineet, keramiikka, 
lasi, hopea, korut, ajoneuvot, aseet, ajannäyttäjät). 

3  Kartuttaminen
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Esineistöstä muodostuu ajallisesti pitkiä sarjoja. Useiden esinetyyppien osalta kokoelmat ovat 
niin kattavia, ettei systemaattiseen kartuttamiseen ole tarvetta. Kansallismuseo pitää kuiten-
kin tehtävänään täydentää tapauksittain museon merkittävimpiä vanhoja kokoelmia erityisesti 
vanhan esiteollisen ajan aineiston osalta.

3.1.2 rahakammion kokoelmat 

Rahakammion edeltäjän, Helsingin yliopiston raha- ja mitalikokoelman kartuttamisen suunta-
viivat määriteltiin nykyaikaankin sopivalla tavalla jo 1860-luvulla. Rahakokoelmaan kerätään 
erityisesti Suomen historiaan liittyviä rahoja. Suomen omat, 1860-luvulta alkaen lyödyt rahat 
on yleensä saatu suoraan Rahapajasta. Ulkomaisia rahoja hankitaan harkinnan mukaan. Käy-
täntö on osoittanut, että suuri osa uudemmista eurooppalaisista käyttörahatyypeistä saadaan 
vähitellen kokoelmaan lahjoituksien mukana. 

Metallirahojen ohella rahakokoelmassa on seteleitä ja poletteja. Jonkin verran on otettu tal-
teen myös muita maksuvälineitä kuten luottokortteja sekä rahojen käyttöön liittyvää esineis-
töä (lompakot, säästölippaat). Tämä aineisto kertyy pääasiassa lahjoituksina.

Mitalikokoelmaan kerätään ensisijaisesti suomalaisia ja Suomea koskevia mitaleita. Lähinnä 
taidehistoriallisilla perusteilla hankitaan jatkuvasti jonkin verran myös muita mitaleita. Mita-
lit samoin kuin rahatkin pyritään näyttelyitä silmällä pitäen hankkimaan kaksin kappalein.
Kolmannen pääryhmän Rahakammion kokoelmissa muodostavat kunniamerkit, joista suurin 
osa on saatu lahjoituksina, useimmiten kuolinpesiltä. Kunniamerkkien mukana tulee usein 
myös muunlaisia merkkejä, joita on otettu vastaan harkinnan mukaan.

Henkilöhistorialliselta kannalta merkittäviä esineitä ja esinekokonaisuuksia otetaan toisinaan 
vastaan myös, vaikka esineitä olisi kokoelmassa entuudestaan useampia kappaleita. Numis-
maattista aineistoa kertyy esinekokonaisuuksien mukana jonkin verran myös museon muihin 
kokoelmiin. 

Kokoelmatoiminnan ohella Rahakammion toisen kes-
keisen tehtäväkentän muodostaa muinaismuistolakiin 
perustuva huolehtiminen rahalöydöistä sekä niihin 
liittyvä neuvontatoiminta. Tässä suhteessa Rahakam-
miolla on valtakunnallisen erikoismuseon rooli, sillä 
muissa museoissa on numismaattista asiantuntemusta 
ja alan kirjallisuutta vain satunnaisesti. Rahakammiolla 
ei kuitenkaan ole näiden tehtävien edellyttämiä henki-
löresursseja.

Koska löytöjä on lunastettu 1800-luvun alkupuolelta 
lähtien, on 1600- ja 1700-luvun löytöjä kokoelmissa  
jo niin runsaasti, ettei niitä enää useinkaan lunaste-
ta. Myös kaivauksissa tai sukelluslöytöinä saadut rahat 
sijoitetaan etupäässä Rahakammioon, joskin esihisto-
rialliset rahat ovat viime vuosikymmeninä useimmiten 
päätyneet arkeologisiin kokoelmiin. Kokoelmien välistä 
työnjakoa olisi tässä suhteessa täsmennettävä ja raha-
löytöjen informointikäytännöstä olisi sovittava Museo-
viraston sisällä. 

yliopiston raha- mitali- ja taidekabinetin 
kyltti n. vuodelta 1828. Kuva Outi Järvinen.

3  Kartuttaminen
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3.1.3 Kansatieteelliset kokoelmat

Vuoden 1972 asetuksessa kansatieteellisten kokoelmien keskeisiksi aihepiireiksi määriteltiin 
kotimainen ja suomensukuinen kansanomainen kulttuuri elinkeinoineen sekä kansanperinne.

Ajallisesti kansatieteelliset kokoelmat ulottuvat 1500-luvulta nykypäivään. Lisäksi niihin kuu-
luu esihistoriallisia ja keskiaikaisia maalöytöjä. Suurin osa esineistöstä edustaa suomalaista 
agraarikulttuuria ja perinteisiä elinkeinoja. 1990-luvulta lähtien on kartuttamisessa otettu 
erityisesti huomioon lähimenneisyys ja teollisesti tuotettu aineisto, joiden tallentamisesta yl-
läpidetään maanlaajuista kokoelmarekisteriä. Hankintapäätöksiin vaikuttaa keskeisesti valta-
kunnallinen kokoelmapoliittinen yhteistyö muun museokentän, erityisesti maakuntamuseoiden 
ja valtakunnallisten erikoismuseoiden sekä teollisen aineiston keräämiseen erikoistuneiden 
museoiden kanssa.

Kokoelmissa jo olevia edustavia esinekokonaisuuksia täydennetään ja monipuolistetaan edel-
leen. Tällaisia esineryhmiä ovat esimerkiksi ryijyt, kansanomaiset huonekalut, kansanpuvut, 
kansansoittimet, talonpoikaiskorut ja puukot. Määrättyjen esineryhmien suunnitelmallisen 
täydentämisen ohella esinehankinnat liittyvät ajankohtaisiin näyttely-, inventointi- ja tutki-
mushankkeisiin.

Kansatieteen vastuualue hoitaa myös saamelaisia esinekokoelmia, jotka on luetteloitu suoma-
lais-ugrilaisiin kokoelmiin. Suurin osa Suomen kansallismuseon saamelaiskokoelman noin 2600 
esineestä on hankittu vuosina 1902 — 1939 Lappiin tehtyjen laajojen keruumatkojen aikana. 
1970- ja 1980-luvuilla kokoelmia kartutettiin hankkimalla perinteisiä menetelmiä käyttänei-
den käsityöntekijöiden uusia tuotteita. Nykyään Suomen kansallismuseon saamelaiskokoelmia 
ei kartuteta, vaan kokoelmiin tarjotut saamelaisesineet ohjataan valtakunnalliseen erikoismu-
seoon, Saamelaismuseo Siidaan.

Kansatieteen vastuualueen hoidossa on myös suomalais-ugrilaisiin kokoelmiin luetteloitu pieni 
metsäsuomalaiskokoelma, 130 esinettä. Sen on maisteri Astrid Reponen hankkinut sanastonke-
ruutyönsä ohessa Keski-Skandinavian suomalaisalueilta vuonna 1932, kokoelmiin se on diarioi-
tu vuonna 1933.

rovaniemeläisen talonpoikaismaalarin henrik Körkön 
maalaama Briita Kreeta Korkalon kapioarkku vuodelta 
1826. Kuva markku haverinen.

Museovirastolla oli vuosina 1980 — 1996 
erillinen määräraha nimikkeellä ”työväen-
kulttuurin kansatieteelliset kokoelmat ja 
kenttätyöt”. Painopiste oli kenttätöissä, 
joiden aikana kerättiin muistitietoa työvä-
enyhteisöistä, asuinalueilta ja työpaikoilta. 
Samalla hankittiin jonkin verran esineistöä, 
joista osa luetteloitiin historiallisiin, osa kan-
satieteellisiin kokoelmiin. Työväenkulttuurin, 
työelämän ja teollisuusperinnön tallenta-
mista on Kansallismuseossa tehty ensisijassa 
kansatieteen vastuualueella, missä työväen-
kulttuurin tallennuksesta vastannut tutkija 
on työskennellyt. Nykyään työväenkulttuuriin 
liittyvää esineistöä kartutetaan Kansallismu-
seon kokoelmiin tapauskohtaisen harkinnan 
mukaan muun lähimenneisyyden esineistön 
joukossa. 
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3.1.4	Kulttuurien	museon	suomalais-ugrilaiset	ja	yleisetnografiset	kokoelmat

Suomalais-ugrilaisiin kokoelmiin on kerätty esineitä vuodesta 1856 lähtien kaikilta suomalais-
ugrilaisia kieliä puhuvilta kansoilta. Arvokkain esineistö on saatu 1800-luvun loppupuolella ja 
1900-luvun alkuvuosina tutkimusmatkoilla, joiden tarkoituksena oli selvittää suomen kielen al-
kuperä ja Suomen suvun menneisyys. Suomalaiset kansatieteilijät ja kielentutkijat kouluttivat 
lisäksi alkuperäiskansojen edustajista henkilöitä, jotka hankkivat esineitä museon kokoelmiin 
1908 — 1927. 

Kulttuurien museossa on merkittävimmät suomalais-ugrilaiset kokoelmat Venäjän ulkopuolel-
la. Jo kokoelmien hoitaminen edellyttää alan asiantuntemusta ja tutkimusmatkoja suomalais-
ugrilaisten kansojen asuma-alueille. 

hantilaisen naisen kirjontakoristeinen paitamekko 
kielentutkija Artturi Kanniston tutkimusmatkalta 
Siperiaan vuodelta 1906. Kuva markku haverinen.

Naamio. moniväriset naamiot esittävät päälliköitä, 
esi-isiä tai myyttisiä eläimiä. yhdysvaltain luoteis-
rannikon tlingit-intiaanit. A. A. Etholén 1946.  
Kuva matti huuhka.

1970-luvulta lähtien esinehankintastrategia on raken-
tunut kenttätutkimusten varaan. Keski-Venäjällä ja 
Siperiassa esinehankinnat ovat kohdistuneet niihin alu-
eisiin, joilta on aiemmin1800-luvun loppupuolella saatu 
esineitä. Näin on kartoitettu kulttuurissa tapahtuneita 
muutoksia. Yhteistyössä asianomaisten alueiden tutki-
muslaitosten kanssa tehty kenttätyö on vakiintunut eet-
tisesti oikeaksi tavaksi täydentää kokoelmia. Venäjän 
suomalais-ugrilaisilla kielialueilla on toimivia museoita, 
joiden kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä vuodesta1994 
lähtien. 

Unkarilaisia ja virolaisia esinekokoelmia kartutettiin 
museoiden välisenä vaihtona vuosina 1932 — 1982. 
Nykyään unkarilaisia ja virolaisia esineitä saadaan vain 
lahjoituksina eikä vaihtoja tehdä.

Suomalais-ugrilaisten kokoelmien aktiivinen kartuttami-
nen liittyy näyttely- ja tutkimushankkeisiin. Lähtökohta-
na on kuitenkin se, että suomalais-ugrilaisen kielialueen 
keskusmuseot huolehtivat kansallisuuksien kulttuuripe-
rinnöstä. Kun suomalais-ugrilaisten kansojen alueilta 
hankitaan esineitä, se tehdään yhteistyössä sikäläisen 
museolaitoksen kanssa. Uushankinnat kertovat kielisu-
kulaisten tämän päivän elämästä.

Yleisetnografiset kokoelmat käsittävät ne Suomen kan-
sallismuseon kokoelmat, jotka ovat peräisin Euroopan 
ulkopuolisilta alueilta. Kokoelmiin on päätynyt myös 
eurooppalaista aineistoa, mm. Balkanilta ja Skandinavi-
asta. Ulkoeurooppalaisia kokoelmia on useissa suomalai-
sissa museoissa, myös joissakin taidemuseoissa, mutta 
Euroopan ulkopuolelta peräisin olevien etnografisten 
kokoelmien kartuttaminen Suomessa on niin vähäistä, 
ettei pelkoa toiminnan päällekkäisyydestä ole.

Yliopiston yleisetnografisiin kokoelmiin tuli 1800-luvun 
alussa esineitä sattumanvaraisesti merenkulkijoiden, 
virkamiesten, upseerien ja muiden yksityishenkilöiden 
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lahjoituksina. Myöhemmin Suomen kansallismuseon kokoelmat karttuivat etenkin suomalais-
ten lähetystyöntekijöiden ja tutkimusmatkailijoiden keräämillä esineillä. Myös keräilijälah-
joittajilta on saatu huomattavia kokoelmia vuosien mittaan.

1970-luvulta lähtien kartuttamisen päälinjana oli aiempien kokoelmien suunnitelmallinen täy-
dentäminen. Keräämällä nykypäivän esineitä niiltä alueilta, joilta on vanhempia kokoelmia, 
haluttiin dokumentoida kulttuurien muutoksia. Ulkomailla tilapäisesti tai pysyvästi asuvat eri 
tehtävissä toimineet henkilöt muodostivat yhteistyöverkoston, joka museon pyynnöstä hankki 
esineitä kokoelmiin. Tällä tavoin saatiin uusiakin kokonaisuuksia muodostavia esineryhmiä. 
Myös museon työntekijät ovat keränneet esineitä kokoelmiin mm. kenttätyömatkoillaan.

Jo olemassa olevia vanhoja kokoelmia tullaan edelleen täydentämään hankkimalla uutta ai-
neistoa samoilta alueilta. Yleisetnografisia esinekokoelmia ei rajata maantieteellisesti, koska 
kokoelmia on joka tapauksessa laajalti eri puolilta maailmaa. Museo ottaa vastaan lahjoituk-
sina esineitä, kuvia ja niihin liittyvää muuta aineistoa pääasiassa vain silloin, kun ne täyden-
tävät olemassa olevia kokoelmia. Tärkein ero aikaisempaan hankintapolitiikkaan on se, että 
museon aktiivinen kokoelmien kartuttamistyö pyritään yhdistämään museon omiin tai muiden 
tahojen kanssa yhdessä toteutettaviin näyttely-, opetus- ja tutkimushankkeisiin. Yksittäisiä 
esineitä ostetaan vain poikkeustapauksissa. Pääpaino on laajempien hyvin dokumentoitujen 
aineistokokonaisuuksien hankkimisessa. Eettisistä ja taloudellisista syistä keskitytään vain 
nykyajan esineistöön.

Kulttuurien museo on näyttelyidensä yhteydessä tallentanut myös Suomeen muuttaneiden 
ns. uussuomalaisten kulttuuriperintöä. Tehtävä kuuluu koko Kansallismuseolle ja sitä tehdään 
yhdessä, Kulttuurien museon asiantuntemusta hyödyntäen.

Yleensä etnografisten museoiden kokoelmia hoitavat kuraatto-
rit, joilla on vastuu jonkin maantieteellisen alueen kokoelmis-
ta. Koska Suomen kansallismuseon yleisetnografisista kokoel-
mista vastaa yksi tutkija, tätä käytäntöä ei voida noudattaa. 

3.1.5 Suomen merimuseon kokoelmat

Suomen merimuseon kokoelmien tarkoituksena on turvata 
Suomen merenkulun ja merellisen toiminnan historiaan ja 
nykypäivään liittyvän aineellisen kulttuuriperinnön säilyminen. 
Kokoelmien avulla kaikilla on mahdollisuus saada monipuolinen 
käsitys Suomen merellisestä historiasta ja nykypäivästä. 

Suomen merimuseolla on oma kokoelmastrategiansa. Merimu-
seon kokoelmia kartutetaan eri kokoelmien muodostamana 
kokonaisuutena. Määrättyyn ilmiöön tai aiheeseen liittyvää 
aineistoa hankitaan sekä arkisto-, esine- että kuvakokoelmiin 
niin, että ne muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden ja samalla 
täydentävät toisiaan. Vanhempaa aineistoa kartutetaan puut-
teiden osalta. Muuten kuin esineiden välityksellä tapahtuvaa 
ilmiöiden ja aiheiden tallennusta lisätään jatkossa.

Kaikkien kokoelmatyyppien kartuttamisen painopistealueita 
ovat suomalainen ja Suomeen liittyvä kauppamerenkulku, Me-
renkulkulaitos ja sen edeltäjät sekä seuraajat ja näihin liittyvät 
oheistoiminnot. Meriarkeologinen esineistö liitetään Suomen 

mannerin veneveistämön tekemä optimis-
tijolla vuodelta 1970 hankittiin Suomen 
merimuseon kokoelmiin vuonna 2004.  
Kuva markku haverinen.
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merimuseon kokoelmiin, mutta vastuu tämän esineistön valinnasta on Museoviraston meriar-
keologian yksiköllä. Meriarkeologiseen tutkimukseen liittyvät kuvat ja arkisto-aineisto luette-
loidaan Meriarkeologian yksikön kokoelmiin. 

Yksi kartuttamisen painopistealueista on huviveneily. Lisäksi kartutetaan laivan- ja veneenra-
kennukseen liittyvää aineistoa. Veneiden hankinnassa pyritään hyvään yhteistyöhön muiden 
merimuseoiden ja maakuntamuseoiden kanssa. 

Laivoja ja käytössä olevia veneitä kokoelmiin otettaessa varmistetaan, että niiden kunnos-
tukseen ja ylläpitoon on säännölliset ja riittävät budjettivarat. Perinteisten purje-, höyry- ja 
moottorialusten säilymisen tukemiseksi on olemassa Museoviraston ylläpitämä perinnelaiva-
rekisteri. Museokokoelmiin ei ole tarpeellista liittää yksityisomistuksessa säilyvää aluskantaa, 
jonka kunnostusta tuetaan valtion harkinnanvaraisilla avustuksilla. 

Kokoelmien kartuttamisen osalta Suomen merimuseo on sopinut työnjaosta valtakunnallisen 
erikoismuseon Forum Marinumin kanssa vuonna 2003. Suomen merimuseon tallennustyön 
painopistealueena on Etelä-Suomi ja Forum Marinumin Lounais-Suomi. Pohjanlahden alueen 
tallennustyössä noudatetaan tapauskohtaista työnjakoa. Kokoelmia pyritään kartuttamaan 
mahdollisimman sujuvalla yhteistyöllä. Kartuttamisessa pyritään merenkulun kansainväli-
sen luonteen vuoksi myös hyvään kansainväliseen yhteistyöhön erityisesti Itämeren alueella. 
Suomen merimuseo ei hanki Suomen merivoimiin liittyvää aineistoa, koska siitä vastaa Forum 
Marinum. 

Suomen merimuseon kokoelmien ulkopuolelle jäävät laajoina kokonaisuuksina merikalastus  
ja sisävesiliikenne. Näistä huolehtivat mm. maakuntamuseot ja paikalliset kalastusmuseot.

3.1.6 maalöydöt ja vedenalaiset löydöt

Historiallisen ajan maalöydöt luetteloidaan pääosin historiallisiin kokoelmiin. Tutkimusluvat 
historiallisen ajan muinaisjäännösten tutkimiseen myöntää Museoviraston rakennushistorian 
osasto. 

Kaupunkikaivausten määrän lisääntyessä 
myös kaivausten päänumeroiden määrä 
on jatkuvasti lisääntynyt. Museovirasto on 
laajentanut muinaismuistolain soveltamista 
historiallisen ajan arkeologisiin kerrostumiin: 
muinaismuistolain mukaan rauhoitettuja 
muinaisjäännöksiä ovat nykyään myös esim. 
kaupunkien vanhimmat asutusjäännökset. 
Tieteellinen kiinnostus 1500 — 1600 -lukuja 
kohtaan on kasvanut, ja yliopistoilla, muse-
oilla ja yksittäisillä tutkijaryhmillä on ollut 
aiempaa enemmän kenttätoimintaa. Vuotui-
sen kartunnan määrään tai sisältöön ei voida 
vaikuttaa, joten konservointi ja säilytys tuot-
tavat ennakoimattomuuden takia ongelmia.

Museoviraston arkeologian osaston meri-
arkeologian yksikön ja muiden toimijoiden 
meriarkeologisten tutkimusten yhteydessä 

Vuonna 1747 Nauvon ulkosaaristossa uponneesta  
St. mikael -aluksen hylystä vuonna 1998 nostettu meissenin 
posliinitehtaan valmistama teekannu konservoinnin jälkeen. 
Kuva ulla Klemelä.
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nostetut esineet luetteloidaan Suomen merimuseon kokoelmiin. Valinnan tutkimusten yhtey-
dessä nostettavasta ja kokoelmiin otettavasta meriarkeologisesta esineistöstä tekee Meriarke-
ologian yksikkö.

Rahalöydöt sijoitetaan etupäässä Rahakammion kokoelmiin, mutta kaivauksissa löydettyjä 
rahoja on myös Museoviraston arkeologian osaston ja Merimuseon kokoelmissa.

Museoviraston viimeaikaisen kehittämistyön yhteydessä on keskusteltu siitä, että historiallisen 
ajan maalöydöt hoidettaneen jatkossa esihistoriallisten kokoelmien yhteydessä.

3.1.7 Lähimenneisyyden ja teollisesti valmistetun esineistön tallennus

Lähimenneisyydellä tarkoitetaan tässä laajasti 1900-luvun jälkipuol-
ta, mutta siihen kuuluu myös 2000-luvun alku. Valtaosa esineistä 
on teollisesti valmistettuja ja niitä on tehty usein suurina sarjoina. 
Ainutlaatuiset käsityönä tai tilauksesta valmistetut esineet kuuluvat 
myös tähän aikaan. Tämän aineiston kohdalla tulevat korostetusti 
esiin museoiden työnjako- ja yhteistyökysymykset.

Teollisesti valmistettujen esineiden kartuttamisen ja luetteloinnin 
kriteerit ja menetelmät poikkeavat monessa suhteessa käsityön 
tuotteisiin sovellettavista. Sarjoissa tuotetuilla esineillä ei ole yksi-
löllisiä erityispiirteitä. Siksi esineen ulkonäön kuvaamista tärkeäm-
piä ovat merkki-, malli- ja tyyppitiedot, sarjanumerot jne. 

Kartuttamisessa korostuu ilmiökeskeisyys, ts. esineet edustavat 
määrättyjä kulutustottumuksia ja -trendejä tai muita yhteiskun-
nallisia ilmiöitä. Esineiden yksilöllisten ominaisuuksien merkityksen 
vähentyessä niiden kontekstitietojen arvo vastaavasti kasvaa. Val-
mistajan kontekstin ohella kulttuurihistoriallisessa museossa kiinni-
tetään erityistä huomiota käyttäjän kontekstiin. Esinekeruun tulee 
aiempaa suuremmassa määrin liittyä ilmiöiden dokumentointiin. 

Kulutustavaroiden laajasta tuote-
valikoimasta pyritään valitsemaan 
yleisimmät ja tyypillisimmät. Toinen 
tärkeä seikka on kotimaisen kulutus-
tavaratuotannon keskeisten tuot-
teiden huomioonottaminen. Suo-
malaisen muotoilun tallentaminen 
on Designmuseon tehtävä. Kansal-
lismuseon keruupolitiikka edustaa 
käyttäjien näkökulmaa, jonka vuoksi 
hankitaan myös ulkomailla valmis-
tettuja tuotteita.

Teollisesti valmistettujen esineiden 
hankintaohjelmaa on valmisteltu 
Kansallismuseossa toisaalta kartoit-
tamalla olemassa olevia kokoelmia, 
toisaalta selvittämällä ja tutkimalla 

huvi-pesukone 1950-luvulta.
Electrolux-pölynimuri 1930-luvulta.  
Kuvat markku haverinen.
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eri aikojen tuotetarjontaa ja kulutustottumuksia. Tutkimuskirjallisuuden, yrityshistorioiden, 
tuoteluetteloiden, kuvastojen ja mainosten ohella tärkeitä lähteitä ovat tilastot ja kysely-
aineistot. Lähdeaineistoa on nykyään löydettävissä myös internetistä yritysten ja keräilijöiden 
sivuilta. Alan kotimaista tutkimuskirjallisuutta on vähän.

Kansallismuseon historialliset ja kansatieteelliset kokoelmat poikkeavat sisällöltään selkeäs-
ti toisistaan kunnes tullaan 1900-lukuun ja teollisesti valmistettuun esineistöön, jolloin ero 
käytännöllisesti katsoen häviää. Esineet lakkaavat olemasta ”historiallisia” tai ”kansatieteel-
lisiä”. Vuoden 2009 alussa muodostettu kokoelma- ja tutkimusyksikkö huolehtii muun ohessa 
lähimenneisyyden aineiston tallennuksesta. Myös Suomen merimuseon ja Kulttuurien museon 
kokoelmat karttuvat jatkuvasti teollisesti tuotetuilla esineillä. Päällekkäisyyksien välttämisek-
si eri yksiköt ovat tiiviissä yhteistyössä. 

Riittävän kattavan tallennuksen edellyttämä yhteistyö muiden museoiden kanssa hoidetaan 
tulevaisuudessa tähänastista selkeämmän työnjaon keinoin. 

Flemingin asuste 2008. Kuva matti huuhka.

Flemingin asustetta tyhjennetään.  
Kuva Pirkko madetoja.

Tallennuksen edellyttämä yhteistyö muiden 
museoiden kanssa kanavoituu suurelta osin 
2009 perustetun valtakunnallisen Tallennus- 
ja kokoelmayhteistyöryhmän (TAKO-ryhmä) 
organisoiman poolilähtöisen toiminnan kaut-
ta. Kansallismuseo osallistuu työskentelyyn 
sihteerityövoiman kautta sekä sisällölliseen 
osuuteen myöhemmin sovittavissa pooleissa.

3.1.8 Kartuttamisen sisältöä koskevat  
yhteiset linjaukset

Eri kokoelmia koskevat kartuttamisen lin-
jaukset vaihtelevat huomattavasti. Aktiivi-
set hankintapäätökset tehdään pääasiassa 
tapauksittain ja ne perustuvat tutkijoiden 
tietoon omien kokoelmien edustavuudesta ja 
puutteista sekä arvioon hankittavien esineit-
ten tai taideteosten merkityksestä Suomen 
historiassa ja kulttuurihistoriassa. Useimmis-
sa kokoelmissa on yhtenä tavoitteena museon 
vanhojen kokoelmien täydentäminen.

Tähän mennessä vain joitakin osa-alueita 
varten on tehty käytäntöä ohjaavia linjauk-
sia. Esimerkiksi pukine- ja tekstiilikokoelman 
kartuttamisessa noudatetaan tarkkaa harkin-
taa erityisesti kunnon ja kontekstitietojen 
suhteen. Saamelaiskokoelmia ei kartuteta 
aktiivisesti. Yleisetnografisiin kokoelmiin ei 
tehdä ostoja antiikkiliikkeistä eikä huutokau-
poista. 
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Tässä vaiheessa voidaan määritellä seuraavat yhteiset tavoitteet kartuttamisen suhteen.

•		 Kunkin	kokoelman	osalta	määritellään	ne	
merkittävät kokoelmien osat, joita tulisi täy-
dentää ja joiden tutkimiseen ja käyttämiseen 
varataan asiantuntemusta.

•		 Samoin	voidaan	määritellä	ne	kokoelmien	
osat, joita ei kartuteta aktiivisesti. Tällaisia 
ovat mm. eri keräilijöiden lahjoittamat, tai 
yleensä henkilöihin liittyneet ns. suljetut koko-
elmat, saamelaiskokoelmat sekä erikseen ne 
kokoelmat tai kokoelma-alueet, joiden aktiivi-
sesta tallentamisesta on sovittu jonkin muun 
museon kanssa tai jotka ovat jo tarpeeksi 
kattavia. 

•		 Aktiivinen	kartuttaminen	perustuu	asia-	ja	
ilmiö-kokonaisuuksiin, joita esineet tai taide-
teokset valottavat osaltaan ja joiden merkitys 
esim. Suomen historiassa tai kulttuurihistori-
assa voidaan määritellä.

•		 Myös	lahjoituksia	vastaanotettaessa	otetaan	
huomioon säilyttämisen resurssit ja pyritään 
vain perusteltuihin hankintoihin.

•		 Omien	kokoelmien	tutkiminen	ja	niiden	luette-
lotietojen saattaminen digitaaliseen muotoon 
muodostaa pohjan kokoelmien tuntemiselle 
myös henkilökunnan vaihtuessa. Tämä on 
edellytyksenä kokoelmien täydentämiselle ja 
se priorisoidaan.

•		 Samalla	harkitaan	milloin	kokoelmien	pitäisi	
olla jollakin alueella kattavia. Näyttelyihin 
voidaan yksittäisiä esineitä lainata muilta 
museoilta.	Yleisetnografisten	ja	suomalais-
ugrilaisten kokoelmien kartuttamista linjataan 
yhteistyössä ulkomaisten museoiden kanssa.

•		 Suomeen	muuttaneiden	ns.	uussuomalaisten	
kulttuuria tallennetaan Suomen kansallis-
museon eri kokoelmiin Kulttuurien museon 
asiantuntemusta hyväksi käyttäen.

•		 Kunkin	kokoelman	osalta	perehdytään	muiden	
museoiden vastaaviin kokoelmiin käytännön 
yhteistyön helpottamiseksi.

•		 Erikoisalojen	osalta	luodaan	yhteistyöverkos-
tot asianomaisten muiden museoiden kanssa 
ja määritellään mm. alueet, joiden tallentami-
nen ei ole kenenkään vastuulla.

•		 Lähimenneisyyden	ja	teollisesti	valmistetun	
esineistön kartuttaminen organisoidaan 
Suomen kansallismuseon historiallisia ja kan-
satieteellisiä kokoelmia edustavan yhteisen 
työryhmän tehtäväksi. Kulttuurien museo ja 
Suomen merimuseo seuraavat työryhmän toi-
mia, tarpeen mukaan omissa verkostoissaan.

•		 Suomen	kansallismuseo	osallistuu	valta-
kunnalliseen yhteistyöhön erityisesti TAKO-
ryhmän toiminnan puitteissa.

•		 Yhteisistä	tallennushankkeista	sovitaan	Mu-
seoviraston kuva-arkiston kanssa.

•		 Historiallisen	ajan	maalöytöjen	osalta	tiivis-
tetään yhteistyötä museoviraston muiden 
toimijoiden kanssa.

3.2 Kartuttamisen edellytykset ja käytäntö
3.2.1 määrärahat, rahastot ja säätiöt

Kartuttamisella tarkoitetaan esineiden ostoja, lunastuksia ja lahjoitusten vastaanottamista. 
Lunastuksella tarkoitetaan muinaismuistolain (295/1963) nojalla lunastettuja esineitä. Kansal-
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lismuseon kokoelmat karttuvat myös historiallisen ajan kaivauksien ja inventointien löytöma-
teriaalista. 

Suomen kansallismuseon kokoelmia kartutetaan ostoin huomattavan pienin budjettivaroin. 
Rahallisesti merkittäviä hankintoja voidaan tehdä vain testamenttilahjoituksista muodos-
tettujen rahastojen ja yhden säätiön varoilla. Mielenkiintoisen esineistön kulkeutuessa yhä 
useammin suoraan antiikkimarkkinoille ja museoille tarjottujen esineiden määrän vastaavasti 
vähentyessä, ovat mahdollisuudet suunnitelmallisen hankintapolitiikan toteuttamiseen rahalli-
sesti arvokkaan esineistön kohdalla vähäiset. 

Museovirastolla on testamenttilahjoituksiin perustuvia rahastoja, joiden tuottoa voidaan 
rahastojen sääntöjen mukaan käyttää kokoelmien kartuttamiseen. Näitä ovat Antellin kokoel-
mien kartuttamiseen tarkoitetut rahavarat, Eric Idestamin rahasto ja Eugenie ja Albert Enck-
ellin rahasto. Hedda Nordenskiöldin rahavarat ja niiden tuotto on testamentattu Alikartanon 
kartanomuseon hoitoon. Niitä voidaan periaatteessa käyttää esim. kartanoon Nordenskiöldien 
aikana kuuluneiden esineiden hankintaan. Vera Saarelan säätiö on perustettu hoitamaan ja 
kartuttamaan Suomen kansallismuseoon lahjoitettua venäläisen posliinin kokoelmaa (Col-
lection Vera Saarela). Hankinnoista päättää säätiön johtokunta. Hankintaesitykset tehdään 
rahastojen johtokunnille, jotka ovat Museoviraston nimeämiä. Hankintapäätöksen tekevät 
asianomaiset johtokunnat rahastojen ja säätiön tarkoitusten mukaisesti.

Suomen kansallismuseo voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä lunastaa esineitä. 
Tässä otetaan huomioon samat kriteerit kuin muussa kartuttamisessa. Lahjoitus- ja testa-
menttivarojen vastaanottamisessa noudatetaan soveltuvin osin lahjoitus- ja testamenttivaro-
jen vastaanottamista ja käytäntöä valtion virastoissa ja laitoksissa koskevia valtioneuvoston 
yleismääräyksiä (VNp 35/74). Lahjoituksia vastaanotettaessa on otettava huomioon, etteivät 
esineisiin liittyvät ehdot ole kohtuuttomia. Museo ei esimerkiksi voi suostua esineiden pysyvää 
esilläpitoa koskeviin ehtoihin.

Kokoelmiin ei tule hankkia esineitä, joiden omistusoikeus tai saantitapa on kyseenalainen tai 
epäselvä. 

3.2.2 Ostot ja lunastukset

Ostolla tarkoitetaan sitä, että museo omasta aloitteestaan tai tehdyn tarjouksen perusteella 
tekee hankinnan yksityiseltä henkilöltä tai kaupalliselta yritykseltä. Henkilökunnalta tai hei-
dän omaisiltaan ei saa ostaa esineitä muuten kuin poikkeustapauksissa erityisen perustelluista 
syistä. Perustelut on kirjattava ja säilytettävä hankinta-asiakirjojen yhteydessä.

Esineostoista päättää kunkin kokoelman esimies tutkijan esityksestä käytettävissä olevien 
määrärahojen puitteissa. Erityistapauksissa päätös esitellään ylijohtajalle. Rahastojen ja Vera 
Saarelan säätiön tekemistä hankinnoista päättävät asianomaiset johtokunnat. Ostopäätöksen 
yhteydessä punnitaan myös konservointitarve.

Ostojen dokumentoinnissa noudatetaan kunkin vastuualueen kannalta riittävää dokumentoin-
titapaa. Ostoon liittyvät asiakirjat säilytetään asianomaisessa kokoelmayksikössä.

Muinaismuistolain nojalla (2 luku 16 — 17§, 19§, 3 luku 20§) lunastetut historiallisen ajan esi-
neet luetteloidaan Kansallismuseon ja Suomen merimuseon kokoelmiin.

Lunastuksessa on kyse muinaislöydön ostamisesta sen löytäjältä muinaismuistolain perusteel-
la. Koska löytäjä ei tällaisessa tapauksessa voi kieltäytyä, on museolla vastuu kohtuullisen 
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lunastussumman määrittelemisestä. Jos kyseessä on arvokas löytö ja esineille on olemassa 
markkina-arvo, tulisi lunastussumman määrittelemisessä käyttää puolueetonta asiantuntijaa. 
Lunastusoikeuden voi jättää myös käyttämättä; tällöin on syytä ilmoittaa päätöksestä paikalli-
selle museolle.

Irtaimen muinaisesineen lunastaminen tai lunastusoikeuden siirtäminen määrätään Museovi-
raston työjärjestyksessä erityisistunnon ratkaistavaksi, mikäli lunastussumma ylittää 2 000 € 
(14 §). Erityisistunnossa päätetään lunastusoikeuden siirtämisestä myös silloin, kun esineellä 
on huomattava merkitys. 

3.2.3 Lahjoitukset 

Lahjoituksesta tehdään aina kirjallinen asiakirja, lahjoitussopimus, josta käy ilmi lahjoitus-
aika, lahjoittaja sekä vastaanottaja allekirjoituksineen. Lahjoittajan valtuudet esim. kuolin-
pesän yhteydessä on tarkistettava.

Mikäli lahjoitukseen liittyy ehtoja, ne on mainittava kirjallisesti lahjoitusasiakirjassa. Lah-
joitusta vastaanotettaessa harkitaan voidaanko siihen mahdollisesti liittyviä ehtoja täyttää. 
Lahjaan sidottu ehto sitoo lahjansaajaa, jos se ei ole hyvän tavan vastainen tai mahdoton 
toteuttaa. Lahjoitusta vastaanotettaessa on tuotava esiin se, että museo ei palauta lahjoituk-
sena vastaanottamaansa esinettä. Tämä on mainittava myös lahjoitussopimuksessa.

Museolle testamentattua omaisuutta vastaanotettaessa harkitaan, onko testamentin tekijän 
tahto toteutettavissa museossa. Testamenttia ei tule ottaa vastaan, mikäli vastaanottohet-
kellä tiedetään, ettei siihen mahdollisesti sisältyviä ehtoja (esim. pysyvään näytteillä pitoon 
sitoutumista) voida täyttää. Testamentin voi jättää kokonaan tai osittain vastaanottamatta. 
Vastaanotetun testamentin ehdot tulee kaikin mahdollisin keinoin täyttää.

Kun henkilö kuolee ilman perillisiä, eikä hän ole tehnyt testamenttia, hänen omaisuutensa 
menee valtiolle. Valtion oikeutta perillisittä kuolleen henkilön jäämistöön valvoo Valtiokontto-
ri (Laki perintökaaren voimaanpanosta 6 §).

Kuolinpesän omaisuutta pysytetään valtion omistuksessa, jos pysyttämiseen on erityistä syytä. 
Käytännössä valtion omistuksessa pidetään kiinteistöjä ja arvokasta irtaimistoa, joka soveltuu 
esimerkiksi julkisiin taidekokoelmiin tai museoihin. Kun kuolinpesään kuuluu tällaista omai-
suutta, Valtiokonttori lähettää ministeriöille, tai taidekokoelmien ja museaalisesti arvokkaan 
omaisuuden kyseessä ollessa Museovirastolle, lausuntopyynnön sen selvittämiseksi, onko omai-
suuden pysyttämiseen valtiolla erityinen syy. 

3.2.4 Talletukset

Talletuksessa (deponoinnissa) museo ottaa hallintaansa esineitä, joiden omistusoikeus jää tal-
lettajalle. Talletuksesta tehdään talletussopimus, jossa määritellään tarkemmin, minkälainen 
käyttö- tai vallintaoikeus hallintaoikeuden lisäksi siirtyy. Talletukseen sisältyy yleensä käyttö-
oikeuden ja yleisen määräysvallan siirtyminen esineisiin, mm. oikeus pitää esineitä näytteillä, 
lainata niitä ja käyttää niitä tutkimustoiminnassa museon toimintalinjojen mukaisesti. 

Talletuksena on aiemmin otettu vastaan esineitä, joiden kulttuurihistoriallinen merkitys on 
suuri. Tällaisia olivat jo 1800-luvun lopussa vastaanotetut kirkolliset esineet. Suomen kansal-
lismuseon kokoelmiin ei pääsääntöisesti oteta enää esineitä talletuksina muuten kuin erityisen 
painavista syistä. Mahdolliset näyttely- ja tutkimustarpeet hoidetaan pitkäaikaisina lainoina. 
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Kun talletettavat esineet tulevat museoon, konservaattorit tarkastavat niiden kunnon. Kunto-
raporttien on oltava molempien osapuolien hyväksymiä. Talletussopimuksessa museo sitoutuu 
huolehtimaan esineistä samoin kuin omiin kokoelmiinsa kuuluvista esineistä. Talletussopimuk-
sessa otetaan kantaa myös esineiden edelleen tallettamiseen. Esineiden vakuuttaminen on 
aina mainittava sopimuksessa. Mikäli museo ei vakuuta talletettua omaisuutta, on sopimuk-
sessa määriteltävä museon korvausvastuu.

Talletusaika on kirjattava sopimukseen selvästi määrittelemällä minimiaika, jonka jälkeen 
talletus jatkuu toistaiseksi. Siinä on myös sovittava toimenpiteistä silloin, kun talletuksen 
omistusoikeudessa tapahtuu muutos (talletuksen tehneen yksityishenkilön kuolema tai yh-
teisön lakkauttaminen). Myös esineen säilyttämisestä ja hoidosta muodostuvat kustannukset 
määritellään talletussopimuksessa.

3.2.5 Kartuttamisen käytäntöä koskevat yhteiset linjaukset

•		 Suomen	kansallismuseo	ei	hanki	kokoelmiin-
sa (lahjoituksin tai ostoin) esinettä, jonka 
omistusoikeus on epäselvä.

•		 Museo	ei	ota	kokoelmiinsa	esinettä,	jota	
voidaan epäillä laittomasti maahantuoduksi, 
ellei se ole ainoa keino turvata esineen säily-
minen.

•		 Museon	omalta	henkilökunnalta	ei	osteta	
esineitä kokoelmiin kuin perustelluissa, esi-
neen kulttuurihistorialliseen arvoon liittyvissä 
poikkeustapauksissa.

•		 Suomen	kansallismuseo	ei	palauta	lahjoituk-
sin tai ostoin hankkimaansa esinettä lahjoit-
tajalle tai myyjälle.

•		 Lahjoituksia	vastaanotettaessa	ei	tule	suostua	
museolle kohtuuttomiin, ja myöhemmin 
vaikeasti toteutettaviin esim. näytteillä pitoa 
koskeviin ehtoihin.

•		 Suomen	kansallismuseo	ei	pääsääntöisesti	
ota vastaan deponointeja paitsi jos esineellä 
on huomattava kulttuurihistoriallinen arvo.

•		 Kaikki	hankintaa	koskevat	toimenpiteet	
dokumentoidaan ja lahjoituksia sekä mahdol-
lisia deponointeja koskevista toimenpiteistä 
tehdään kirjallinen sopimus.

•		 Ostoa,	lunastusta	ja	lahjoituksen	vastaanot-
tamista koskevista valtuuksista määrätään 
Suomen kansallismuseon sisäisessä työjärjes-
tyksessä.

3.3 Esinekokoelmiin liittyvät arkisto- ja kuvakokoelmat

Suomen merimuseo kartuttaa omia kuvakokoelmiaan ja ylläpitää omaa kuva-arkistoa Tie-
tokeskus Vellamossa. Muiden yksiköiden kuva-aineistot sijaitsevat osittain Museoviraston 
kuva-arkistossa, osittain yksiköissä. Aiemmin historian ja kansatieteen toimistoihin kuuluneet 
kuva-arkistot erotettiin omiin toimitiloihinsa Nervanderinkadun virastotalossa 1973 ja omaksi 
kokonaisuudekseen Museoviraston organisaatiossa 1992. Nämä muutokset ovat heikentäneet 
mahdollisuuksia yhteistyöhön tallennustoiminnassa ja kokoelmien kartuttamisessa. Jatkossa 
yhteistyötä on tiivistettävä. 

Kaikissa yksiköissä on arkistokokoelmia, jotka liittyvät esinekokoelmiin suoraan tai välillisesti, 
kulttuurihistorialliseen tutkimukseen laajasti sekä niihin museoihin tai kulttuurihistoriallisesti 
merkittäviin kiinteistöihin, joiden hoitoon Suomen kansallismuseo osallistuu. Keruuarkiston 
kokoelmat ovat tässä oma laaja kokonaisuutensa.
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Tässä ohjelmassa arkistokokoelmia käsitellään vain lyhyesti. Pääperiaatteena on todettava, 
että museokokoelmiin liittyvä arkistoaineisto sisältää olennaista kontekstitietoa kokoelmis-
ta, ja se on pidettävä kokoelmia luetteloivan, tutkivan ja kartuttavan henkilöstön saatavilla. 
Kokoelmien säilyminen ja käyttö edellyttävät niiden laajamittaista saattamista sähköiseen 
muotoon. 

Arkistokokoelmista kerrotaan tarkemmin Suomen kansallismuseon kokoelmakäsikirjassa.

•		 Yhteistyötä	Museoviraston	kuva-arkiston	
kanssa tiivistetään tallennushankkeissa.

•		 Esinekokoelmiin	liittyvä	arkistoaineisto	
pidetään kokoelmia luetteloivan, tutkivan ja 
kartuttavan henkilöstön saatavilla.

4  Poistot kokoelmista 
4.1 Periaatteet ja menettelytavat 

Esineen poistaminen kokoelmista on äärimmäinen toimenpide. Sen sijaan että kokoelmia kar-
sittaisiin poistoin, on tarvittaessa aktiivisesti selvitettävä mahdollisuuksia tallettaa tai lainata 
esineitä pitkäaikaisesti muihin museoihin näyttely- ja tutkimuskäyttöä varten. Poistopolitiikka 
edellyttää hyväksyttyä kokoelmapolitiikkaa ja jokainen poisto on perusteltava. Lahjoituksina 
vastaanotettuja esineitä ei poisteta. 

Poistomenettelystä on määrätty ICOMin museotyön eettisissä säännöissä (alkuaan1986). Nii-
den mukaan esineen poistaminen edellyttää suurta vastuullisuutta sekä tietoisuutta museon 
valtuuksista, esineen merkityksestä, sekä toimenpiteen seurauksista. Museokokoelmia ei pidä 
käsitellä realisoitavana omaisuutena. Poistettavaa esinettä on aina ensin tarjottava muille 
museoille. Mikäli esine myydään, tulot on käytettävä asianomaisten kokoelmien hyväksi. 

Suomen kansallismuseon kokoelmiin kuuluva esine voidaan merkitä poistettavaksi vain silloin, 
kun se on esim. tuhohyönteisten peruuttamattomasti vaurioittama tai vaaralliseksi todettu. 
Toimenpiteestä tehdään aina merkintä pääluetteloon, diaariin ja muihin mahdollisiin luette-
loihin ja kortistoihin. Poistopäätöksen hyväksyy ylijohtaja. 

•		 Suomen	kansallismuseo	ei	käytä	resursseja	
kokoelmien järjestelmälliseen karsintaan.

•		 Mahdolliset	poistot	eivät	koske	lahjoituksina	
vastaanotettuja esineitä ellei tästä ole lahjoi-
tussopimuksissa erikseen sovittu.

•		 Poistojen	sijaan	esineitä	voidaan	eräissä	ta-
pauksissa tallettaa tai lainata pitkäaikaisesti 
muihin museoihin.

•		 Mikäli	esine	on	tuhoutunut	tai	peruuttamatto-
masti vaurioitunut, poistosta tehdään kirjalli-
nen päätös ja merkintä kaikkiin luetteloasia-
kirjoihin. 

•		 Arkistokokoelmien	säilyminen	ja	käyttö	edel-
lyttää niiden saattamista sähköiseen muo-
toon.
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5 Konservointi 
Suomen kansallismuseon konservointilaitos huolehtii kokoelmiin kuuluvien esineiden konser-
voinnista ja pyrkii ennalta ehkäisevällä konservoinnilla edistämään esineiden turvallisuutta 
museotoiminnan eri vaiheissa. 

Maalöytöjen ja vedenalaisten löytöjen säilyminen edellyttää lähes aina konservointitoimen-
piteitä. Kansallismuseon konservointilaitos toimii valtakunnallisena arkeologisen materiaalin 
keskuskonservointilaitoksena, joka konservoi merkittävän osan maan esihistoriallisen ja histo-
riallisen ajan maalöydöistä. Suomen merimuseon konservointilaitoksella on valtakunnallinen 
vastuu vettyneen materiaalin ja perinne- ja museoalusten konservoinnista ja kunnostuksesta 
sekä menetelmien kehittämisestä. 

Suomen merimuseon kokoelmiin kuuluu tällä hetkellä kaksi kelluvaa museolaivaa, joita voi-
daan verrata museoesineitä sisältäviin suojeltuihin rakennuksiin, sekä pienempiä, käyttökun-
toisia veneitä, jotka on jo meriturvallisuuden takia pidettävä kunnossa. Laivojen ja veneiden 
ylläpito vaatii jatkuvaa huoltoa ja ammattitaitoista henkilökuntaa. 

Konservaattorit antavat asiantuntija-apua mm. maakuntamuseoille ja yliopistoille sekä neuvo-
vat alaan liittyvissä kysymyksissä yhteisöjä ja yksityishenkilöitä. Yhteistyötä tehdään yliopisto-
jen ja oppilaitosten kanssa mm. ottamalla opiskelijoita työharjoitteluun. Lisäksi konservointi-
laitokset tekevät maksullisena palveluna konservointitöitä yhteisöille ja yksityisille.

5.1 Suomen kansallismuseon konservointilaitokset

Konservointilaitos toimii Kansallismuseon tontilla olevassa rakennuksessa, joka kunnostettiin 
laitoksen käyttöön 1987. Vuonna 2004 konservointilaitoksen projektitilaksi muutettiin enti-
nen desinfiointilaitos. Toimitiloja on yhteensä n. 2 200 m2. Henkilökunnan osaaminen kattaa 
laajasti konservoinnin erikoistumisalat.

Taidekonservointitilassa on laitteistoa teosten 
tutkimiseen ja käsittelyyn. Kuva Konservointilaitos.

Suomen merimuseolla on kaksi konservointi-
laboratoriota, toinen Helsingin Hylkysaaressa 
ja toinen Kotkassa Merikeskus Vellamossa. 
Kummassakin työskentelee yksi vakituinen 
konservaattori. Lisäksi Kotkassa olevaan hen-
kilökuntaan kuuluu veneiden ja museolaivo-
jen ylläpidosta vastaava työmestari. Hylky-
saaressa sijaitsevassa vettyneen materiaalin 
keskuskonservointilaitoksessa konservoidaan 
meriarkeologinen esineistö ja tarvittaessa 
myös muu vettynyt materiaali. 

Kotkassa konservoidaan merihistoriallinen 
esineistö, huolehditaan meriarkeologisen esi-
neistön ennalta ehkäisevästä konservoinnista 
sekä tehdään kuntokartoitukset esinelainoja 
varten. Uudelleen konservoinnista päätetään 
esinekohtaisesti meriarkeologisen esineistön 
konservaattorin kanssa. 
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5.2 Konservointia koskevat tavoitteet

Kansallismuseon konservointitoiminnan tavoitteena on varmistaa kokoelmien säilyminen 
ensisijaisesti ennalta ehkäisevien toimenpiteiden avulla. Tämä on pitkällä aikavälillä taloudel-
lisinta ja tehokkainta. Kokoelmien käsittelytarpeet vähenevät kun näyttely- ja säilytysolosuh-
teet ovat hyvät. Ennalta ehkäisevän konservointityön ohella priorisoidaan tuhoutumisvaarassa 
olevien esineiden konservointi. Tämän lisäksi konservoidaan tarpeen mukaan näyttelyihin 
tulevat ja lainattavat aineistot sekä tutkimushankkeiden yhteydessä esille otetut esineet. 
Päätettäessä lainoista tai omiin näyttelyihin otettavista esineistä on arvioitava toimenpiteen 
vaatima konservointityö.

Lainattavista ja mahdollisuuksien mukaan myös kaikista kokoelmiin liitettävistä esineistä 
tehdään kuntokartoitus. Tavoitteena on myös se, että pitkän aikavälin konservointiohjelmat 
tehdään eri kokoelmille niiden inventointien yhteydessä. 

Konservointiosaamisen laajuudesta huolimatta on kartoitettava mahdolliset puutteet ja var-
mistettava tietotaidon kehittäminen, ylläpito ja välittäminen tulevien henkilöstömuutosten 
varalta. Museotietojärjestelmä Musketin konservointisovelluksen (Muskos) valmiiksi saattami-
nen on esimerkki konkreettisesta projektista, joka toteutuessaan hyödyntää konservaattoreita 
ja tutkijoita myös muissa Muskettia käyttävissä museoissa. 

Alan kehitystä edistetään lisäämällä yhteistyötä kotimaisten ja ulkomaisten konservointi- ja 
tutkimuslaitosten, oppilaitosten, museoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Suomessa toimii 
noin 40 konservointiyksikköä. Konservointilaitokset järjestävät neuvottelupäiviä, jakavat 
tietoa hyvistä käytännöistä ja järjestävät konservoinnissa tarvittavien kalliiden laitteiden 
yhteishankintoja tai laitevuokrausta. 

Olisi toivottavaa, että myös Rahakammiolla olisi useimpien vastaavan merkityksen omaavien 
kansallisten numismaattisten kokoelmien tapaan oma konservaattori. 

•		 Konservoinnissa	painotetaan	ennalta	ehkäise-
vää konservointia, jossa huolehditaan kullekin 
esineistölle sopivista näyttely- ja varastoti-
loista sekä esineistön oikeasta käsittelystä 
museotyön eri vaiheissa.

•		 Konservointilaitokset	ohjeistavat	museoiden	
henkilökuntaa esineistön asianmukaisessa 
käsittelyssä.

•		 Suomen	kansallismuseon	konservaattorit	
osallistuvat konservointialan opetukseen ja 
ohjaavat harjoittelijoita. Konservointilaitoksil-
la on tässä keskeinen valtakunnallinen vastuu.

•		 Suomen	kansallismuseossa	ei	ole	riittävästi	
konservaattoreita hoidettavien kokoelmien 
laajuuteen ja Kansallismuseon museoiden 
määrään nähden. Pitkäjänteiseen konser-
vointityöhön on vain vähän mahdollisuuksia, 
mutta silti eri kokoelmille olisi tehtävä pitkän 
aikavälin konservointiohjelmat.

•		 Esineiden	hankintaa,	näyttelykäyttöä	ja	
lainaamista koskevissa päätöksissä otetaan 
huomioon konservointilaitosten resurssit.

•		 Konservointilaitokset	vaativat	jatkuvaa	lait-
teiston ajantasaistamista.
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Keskusvarasto. Kuva risto hakomäki.

6 Säilyttäminen
6.1 Varastotilojen nykytilanne

Suomen kansallismuseon kokoelmien päävarasto on Orimattilassa sijaitseva keskusvarasto, 
joka valmistui 1981. Päärakennuksen varastopinta-ala on 6 340 m² ja hyötypinta-ala 7 638 m2. 
Rakennuksessa on sisäilman hallinta, millä ylläpidetään esineistölle suhteellisen suotuisat 
kosteus- ja lämpöolot, sekä automaattinen palo- ja murtohälytysjärjestelmä. Olosuhteiltaan 
ihanteellinen tila on myös Kansallismuseon kriisiajan esinevarasto, josta on normaalioloissa 
näyttelyihin tulevien ja näyttelyistä poistettavien esineiden väliaikaisena varastona noin kol-
mannes, 119 m². Merikeskus Vellamossa on Suomen merimuseon käytössä olosuhdesäädellyt  
ja hälytysjärjestelmillä varustetut 1 133 m2:n varastotilat. 

Museoesinevarastoiksi suunniteltuja ja va-
rustettuja varastotiloja on yhteensä 7 592 
m2, kun merimuseon Kotkan varastotilat 
lasketaan mukaan. Varastoiksi lasketaan 
myös erilliset holvitilat (yhteensä  
55 m2) ja Kulttuurien museossa ja Nervan-
derinkadun toimitilassa olevat kuivat ja 
lämpimät varastotilat, joita ei ole tar-
koitettu esineiden pysyvään varastointiin 
(tässä ei käsitellä arkeologian osaston ja 
rakennushistorian osaston varastoja). Mu-
seovirasto on lisäksi vuokrannut 576 m2:n 
tilan Karkkilassa sijaitsevasta museoiden 
yhteisvarastosta kulttuurihistoriallisen 
aineiston tilapäiseen varastointiin. 

Esineitä on myös jouduttu varastoimaan 
tiloihin, jotka eivät täytä museoesinevaras-
ton olosuhde- ja turvallisuusvaatimuksia. 
Tällaisia on keskusvaraston sekä eri muse-
oiden ja kiinteistöjen yhteydessä runsaat  
2 000 m². Nämä alkuaan tilapäisiksi tar-
koitetut varastotilat on inventoitu tämän 
ohjelman valmistelun yhteydessä omana 
hankkeenaan.

6.2 Periaatteet ja käytännöt

Varastoihin sijoitetaan vain luetteloidut ja 
pääsääntöisesti konservaattoreiden tarkis-
tamat esineet. Keskusvarastossa esineet on 
järjestetty kokoelmittain, esineryhmittäin 
ja numerojärjestykseen ottaen kuitenkin 
huomioon myös eri materiaalien ja eri-
kuntoisten esineiden olosuhdevaatimukset 
sekä esineiden kokoerot. Varaston ahtaus 
haittaa nykyään sen alkuperäisen järjeste-
lyperiaatteen toteuttamista.

Kansallismuseon tauluvarasto vuonna 1936.  
Kuva Sakari Pälsi, museoviraston kuva-arkisto.
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Keskusvarastossa esineistä tehdään esinekohtainen varastokortti, johon inventaarionumeron 
ja esineen nimen lisäksi merkitään esineen sijaintipaikan koodi ja varastoitaessa huomioidut 
kuntotiedot. Varastoidusta esineistöstä tehdään myös inventaariolistat esineryhmittäin ja huo-
neittain. Esineiden sijaintipaikkoja on mahdollisuuksien mukaan pyritty merkitsemään myös 
Musketti-tietojärjestelmään.

6.3. Varastoja koskevat tavoitteet

Keskusvarasto mitoitettiin 1970-luvulla tyydyttämään välttämätön varastotilojen tarve. Sitä 
suunniteltaessa ei otettu huomioon kaikkia kokoelmia, ja toinen rakennusvaihe olikin vireillä 
jo ensimmäistä toteutettaessa. Vuonna 1990 valmistui Perustamis- ja esisuunnitelma lisära-
kennuksesta, jonka hyötypinta-ala oli 9 100 m2 ja arvioidut kustannukset 84 milj. markkaa 
(14,1 milj. euroa). Hanke lykkääntyi Museoviraston muiden rakennus- ja peruskorjaushankkei-
den takia samalla kun lisärakennuksen aikaansaaminen on tullut yhä kiireellisemmäksi. Museo-
viraston toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2010 — 2013 esitettiin, että keskusvaraston 
lisärakentaminen aloitetaan 2011 ja tavoitteena on ottaa rakennus käyttöön vuonna 2013. 

Uusin kokoelmavarastojen tilatarveselvitys on tehty vuonna 2009. Se perustuu eri kokoelmis-
ta vastaavien arvioihin kokoelmien karttumisesta seuraavien 10 — 15 vuoden kuluessa sekä 
museoesineille sopimattomissa ja tilapäisissä tiloissa nyt säilytettävien sekä keskusvarastossa 
liian ahtaasti sijoitettujen esineiden tilantarpeeseen. Tilatarvekartoituksen mukaan olosuhde-
säädeltyjä esinevarastotiloja tarvitaan yhteensä noin 8600 m². Tämän lisäksi tarvitaan muun 
muassa esinehuoltotiloja, muita varastotiloja sekä tekniset tilat. 

Laajennuksen jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa huolehditaan siitä, että kokoelmien yllä-
pito ja esineliikenteen hoitaminen on turvallista ja helppoa kustannustehokkaasti. 

•		 Ensisijainen	kehittämistavoite	on	keskus-
varaston lisärakennuksen aikaansaaminen. 
Jatkosuunnittelussa huomioidaan mahdol-
lisuudet hyödyntää moderneja energia- ja 
esinelogistiikkaratkaisuja. 

•		 Keskusvaraston	laajennushankkeen	rahoi-
tuksen selviämisen jälkeen jatkosuunnittelu 
käynnistetään välittömästi.

•		 Tilapäisistä	ja	vuokratuista	varastoista	
voidaan luopua sitten kun keskusvaraston 
lisärakennus toteutuu. Niihin varastoitujen 
esineiden kuntoa valvotaan toistaiseksi ja 
olosuhteita parannetaan mahdollisuuksien 
mukaan.

•		 Päätettäessä	esineiden	ottamisesta,	näyt-
telyihin tai esinelainoista otetaan huomioon 
varastotilojen rajoitukset ja keskusvaraston 
henkilöstöresurssit. 

Keskusvarasto. Kuva risto hakomäki.
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7 Kokoelmien käyttö
7.1 Näyttelyt omissa kohteissa

Suomen kansallismuseon kokoelmia esitellään mahdollisimman monipuolisesti näyttelyissä. 
Museoiden näyttelyissä esitellään ensisijaisesti aitoja esineitä. Kopioihin turvaudutaan tarvit-
taessa vain silloin kun alkuperäinen esine ei kestä näytteillä pitoa. Siitä ilmoitetaan selvästi 
näyttelyn teksteissä.

Museoiden perusnäyttelyiden esineistöä otetaan omiin vaihtuviin näyttelyihin tai lainataan 
muille vain perustelluista syistä.

Esineistön käsittelystä, pakkaamisesta, kuljettamisesta ja näyttelyihin sijoittamisesta saa 
huolehtia vain siihen koulutettu henkilökunta. Näyttelytilojen olosuhteita valvoo konservointi-
laitos. Museot vastaavat siitä, että esineet ovat turvassa sekä tavanomaisessa näyttelykäytös-
sä että erilaisten yleisötilaisuuksien aikana. 

7.2 Kierto- ja yhteistyönäyttelyt

Vaihtuvia näyttelyitä valmistetaan yhteistyössä muiden museoiden kanssa. Kiertonäyttelyt 
lainataan ja tarvittaessa pystytetään maksullisena palveluna. Kierto- ja yhteistyönäyttelyistä 
laaditaan aina osapuolten välinen sopimus.

7.3 Opetuskokoelmat 

Tarve erillisten opetuskokoelmien perustamiseen on lisääntynyt. Opetuskokoelmalla tarkoite-
taan tässä museo-opetusta varten erikseen hankittuja esineitä, joita käytetään työpajoissa ja 
hands-on -näyttelyissä ja joita saa kokeilla. Esineet voivat olla aitoja tai kopioita tai viitteelli-
siäkin malleja.

Lähtökohtana on, että varsinaisista kokoelmista ei siirretä esineitä opetuskokoelmiin, vaan 
näihin hankitaan omat esineet tai teetetään esineiden kopioita. Kopioita käytettäessä doku-
mentoidaan käytetyt lähteet tai mallit ja esineet varustetaan KOPIO-merkinnällä. 

Hands-on -näyttelyissäkin voidaan käyttää tarkoitusta varten hankittuja aitoja esineitä kopioi-
den sijaan. Lahjoituksia vastaanotettaessa voidaan lahjoittajalta pyytää lupa esineen sijoitta-
misesta opetuskokoelmaan, jos sitä ei tarvita varsinaisessa kokoelmassa. 

Opetuskokoelman esineistä tehdään oma luettelonsa, ja ne merkitään selvästi opetuskokoelmiin 
kuuluviksi. Niitä säilytetään omana kokonaisuutenaan erillään varsinaisista museokokoelmista. 
Opetuskokoelman esineet voidaan poistaa kuten esim. kalustoluetteloon merkityt esineet.

•		 Opetuskokoelmiin	ja	erilaisiin	hands-on	-näyt-
telyihin ei oteta esineitä museokokoelmista.

•		 Opetuskokoelman	esineet	luetteloidaan	
omaan ryhmäänsä ja merkitään.

•		 Lahjoituksia	vastaanotettaessa	lahjoittajilta	
voidaan kysyä lupa siihen, että esineet voi-
daan sijoittaa opetuskokoelmaan tai siirtää 
siihen myöhemmin.

7  Kokoelmien käyttö
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7.4 Kokoelmien liikkuvuuden edistäminen

Varastoitujen kokoelmien liikkumista ja esittelyä joko omissa tai muiden museoiden näytte-
lyissä edistetään Euroopan Unionin museoiden kesken sovittujen periaatteiden mukaisesti. 
Toiminnassa suositaan erityisesti pitkäaikaisia lainoja museoiden kesken.

Kokoelmien liikkuvuuden edistämistä selvittänyt yhteistyö aloitettiin Alankomaiden kulttuuri-
ministeriön ja museoiden johdolla 2004. Kansainvälisen työryhmän valmistamassa raportissa 
Lending to Europe. Recommendations on collection mobility for European museums (2005) mää-
riteltiin lainaustoiminnan lisäämisen päälinjat ja keinot. Raportti pohjautui vahvasti ICOMin 
eettiseen säännöstöön ja siinä viitattiin myös Isossa-Britanniassa hyväksyttyyn vastaanottavaa 
museota koskevaan olosuhde- ja turvallisuusraporttiin, jonka vaatimukset on täytettävä. Lai-

Kokoelmat pakataan huolella, jotta näyttelyprosessiin 
liittyvä kuljettaminen, purkaminen ja uudelleen pakkaa-
minen tapahtuisi esineitä vaurioittamatta. Kuvassa esi-
neelle tehty yksilöllinen pakkaus. Kuva Konservointilaitos.

naustoiminnan lisääminen vaatii museoiden 
keskinäisen tuntemuksen ja luottamuksen 
lisäämistä, lainamaksuista luopumista ja 
vakuutusmaksujen pitämistä kohtuullisena. 
Lainamaksujen sijaan lainan antaja voi periä 
korvauksen lainan aiheuttamista kustannuk-
sista. 

Lainaustoiminnan edistämistä käsiteltiin 
edelleen Euroopan Unionin puheenjohtaja-
maissa järjestetyissä museoalan kokouksissa 
2005 — 2007. Helsingin kokouksessa (2006) 
valmistettiin suunnitelma Action Plan for the 
EU Promotion of Museum Collections’ Mobility 
and Loan Standards. Työtä on sen jälkeen jat-
kettu kansainvälisissä työryhmissä.

7.5 Lainat ja talletukset

Suomen kansallismuseon kokoelmiin kuuluvia 
esineitä lainataan ammatillisesti hoidettu-
jen museoiden näyttelyihin kotimaassa ja 
ulkomailla. Poikkeustapauksissa esineitä 
voidaan lainata myös yritysten ja yhdistysten 
järjestämiin näyttelyihin, edellyttäen että 
näyttely- ja varastotilat täyttävät Suomen 
kansallismuseon turvallisuusvaatimukset ja 
näyttelyhanke toteutetaan asiantuntevasti. 

Lainojen valmistelu edellyttää useiden 
yksiköiden työtä, joten laina-anomukset on 
jätettävä Suomen kansallismuseoon suurten 
lainojen osalta kuusi kuukautta, ja yleensä 
viimeistään kolme kuukautta ennen näyttelyn 
alkamista.

Päätös lainaamisesta tehdään kirjallisena. 
Lisäksi lainattavista esineistä tehdään kaksi 
samansisältöistä lainaussopimusta. Suomen 

Näyttelylainojen yhteydessä laaditaan esineistä 
kuntoraportit, joiden avulla seurataan teosten tilaa 
prosessin eri vaiheissa. Kuva Konservointilaitos.
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kansallismuseon kokoelmia koskevat lainapäätökset hyväksyy ylijohtaja. Kulttuurien museon 
ja Suomen merimuseon johtajille on siirretty näiden museoiden kokoelmia koskevien lainaus-
päätösten hyväksyminen.

Päätöksiä valmisteltaessa selvitetään aina mahdolliset suunnitelmat esineiden käytöstä omissa 
näyttelyissä sekä konservointilaitoksen ja keskusvaraston edellytykset selvitä lainan hoidosta 
pyydetyssä ajassa. Mikäli näyttelykäyttö vaatii konservointilaitoksen toimenpiteitä, näistä 
tehdään kustannusarvio lainan pyytäjän hyväksyttäväksi. Joskus esineen konservointi on myös 
Suomen kansallismuseon omassa intressissä. Silloin kustannuksia ei veloiteta täysimääräisesti.

Lainan vastaanottaja vakuuttaa lainaamansa esineet Kansallismuseon määrittelemistä vakuu-
tusarvoista kuljetusten ja näyttelyn ajaksi. Kansallismuseo perii lainaamisesta käsittelymak-
sun sekä maksun esineiden kuntokartoituksesta ja näyttelykuntoon saattamisesta.

Suomen kansallismuseon kokoelmiin kuuluvia esineitä voidaan myös tallettaa Kansallismuse-
on määrittelemin ehdoin ammatillisesti hoidetuille museoille, seurakunnille sekä valtion ja 
kuntien virastoille tai laitoksille. Talletuksista tehdään kirjallinen päätös samalla tavalla kuin 
lainoista. Lisäksi laaditaan kaksi samansisältöistä kirjallista talletussopimusta. Kansallismuse-
on konservaattorit laativat esinekohtaiset kuntoraportit talletettavista esineistä. 

Talletus on aina määräaikainen. Sopimus voidaan anomuksesta uusia. Uusimisen ehtona on, 
että talletuksen ehdot täyttyvät edelleen eikä Kansallismuseo tarvitse esineitä omiin tar-
koituksiinsa. Talletussopimus voidaan molemmin puolin myös purkaa kesken talletuskauden, 
mikäli siihen on pätevä syy. Suomen kansallismuseon konservaattoreilla on oikeus talletusai-
kana käydä tarkastamassa olosuhteet ja esineiden kunto. Talletettaville esineille määritellään 
vakuutusarvot. Talletuksen vastaanottajalta peritään talletuksen aiheuttamat kulut samoilla 
periaatteilla kuin lainojen kulut.

•		 Suomen	kansallismuseo	hyväksyy	Euroopan	
unionin museoiden piirissä kehitellyt suosi-
tukset kokoelmien liikkuvuuden edistämiseksi 
varsinkin varastoitujen esineiden osalta.

•		 Lainojen	valmisteluun	osallistuvat	museon	
useat eri toimijat ja työ on osa museon perus-
toimintoja. 

•		 Lainojen	aiheuttamat	kustannukset	korvaa	
lainan ottaja.

•		 Omien	museoiden	perusnäyttelyistä	lainataan	
esineitä vain poikkeustapauksissa, esim. 
silloin kun esineestä saadaan jossakin kokoo-
manäyttelyssä uutta tutkittua tietoa  
tai esineellä on huomattava paikallinen 
merkitys.

7.6 Kokoelmien muu käyttö

Kokoelmiin kuuluvia esineitä, taideteoksia tai niiden osia ja yksityiskohtia voidaan hyödyntää 
museokauppatuotteissa tavalla, joka ei loukkaa tai halvenna esineen alkuperäistä luonnetta 
tai käyttötarkoitusta, tekijää tai tekijäryhmää.

Kopioiden on vastattava riittävän hyvin alkuperäistä esinettä ja oltava materiaaleiltaan ja 
valmistustavaltaan korkeatasoinen. Kaikki kopiot on varustettava merkinnällä KOPIO sekä 
museon ja valmistajan nimellä. 
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8 Kulttuurihistoriallisten museoiden yhteistyö
Kansallismuseon osallistumista kulttuurihistoriallisten museoiden kehittämiseen selviteltiin 
Museovirastossa mm. laadittaessa sisäistä työryhmämuistiota Kulttuurihistoriallisten muse-
oiden kehittäminen. Suomen kansallismuseo -osaston linjaukset Museoviraston strategiaan 
(Työryhmämuistio 29.11.2002). Sitä ennen asia oli esillä mm. MUSEO 2000 -komitean työssä. 
Viime vuosina sitä on edelleen sivuttu Museoviraston kehittämistyöryhmässä. 

Suomen kansallismuseon asema valtakunnallisena kulttuurihistorian museona (vuoteen 2002 
asti kulttuurihistorian keskusmuseona) liittyy itse kansallismuseon käsitteeseen, kokoelmien 
valtakunnalliseen luonteeseen ja museon asemaan valtion museona.

8.1 yhteistyö kokoelmien kartuttamisessa

Kulttuurihistoriallisten museoiden yhteistyö valtakunnallisella toteutuu suurelta osin Tallen-
nus- ja kokoelmayhteistyöryhmän (TAKO-ryhmän) ohjaaman ja koordinoiman toiminnan puit-
teissa. Kysymyksessä ovat ennen kaikkea tallennusvastuun työnjako nykyajan esinetallennuk-
sessa sekä museoiden yhteiset nykydokumentointihankkeet. Yhteistyö tapahtuu seitsemässä 
työryhmässä, joita nimitetään pooleiksi. Poolien aihepiirit ovat:

•  ihminen ja luonto
•  yksilö, yhteistyö ja julkinen elämä
•  arki
•  tuotanto, palvelut ja työelämä

•  viestintä, liikenne ja matkailu
•  koulutus, taide, korkeakulttuuri ja  
  hyvinvointi
•  trendit, vaikuttajat ja käännekohdat

Kukin pooli huolehtii oman alansa tallennusvastuun toteutumisesta sekä tukee poolin jäsen-
museoiden tallennustyötä. Lisäksi se organisoi nykydokumentointihankkeita sekä edistää 
oman alansa kokoelmien liikkuvuutta ja asiantuntijavaihtoa. Koska tallennuksen vastuualueet 
jaetaan, tulee kokoelmien helppo ja taloudellinen liikkuvuus entistä tärkeämmiksi: esinelai-
nauksen merkitys uuden aineiston kohdalla tulee siis entisestään kasvamaan.

Tallennusvastuut kattavat Suomen ja suomalaiset kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta. Sen 
yhteistyön tuloksena muodostuu ns. Suomi-kokoelma. Se muodostuu poolien hankkeissa tapah-
tuvasta uuskartunnasta, johon voidaan myöhemmin liittää vanhojen kokoelmien tallenteita 
soveltuvin osin.

Kansallismuseo osallistuu tähän toimintaan resurssiensa mukaan. Pitkällä tähtäyksellä museoi-
den yhteinen Suomi-kokoelma tulee heijastumaan myös Kansallismuseon näyttely- ja julkai-
sutoimintaan ja siihen liittyvään yhteistyöhön muiden museoiden kanssa. Suomi-kokoelman 
ulkopuolella yhteistyö muiden museoiden kanssa jatkuu tarpeen mukaan kahden tai mahdolli-
sesti useamman museon välisinä hankkeina, joista sovitaan erikseen osapuolten kesken.

•		 Nykyajan	ja	lähimenneisyyden	tallennuksen	
osalta yhteistyö kanavoituu Tallennus- ja koko-
elmayhteistyöryhmän (TAKO) toiminnan kautta.

•		 Valtakunnallisen	Suomi-kokoelman	kartutta-
minen heijastuu Kansallismuseon näyttely- ja 

julkaisutoimintaan ja yhteistyöhön muiden 
museoiden kanssa.

•		 TAKO-toiminnan	osalta	yhteistyökumppanina	
on muiden kulttuurihistoriallisten museoiden 
ohella myös Suomen museoliitto, jonka kautta 
TAKO-toiminnan valtionapu on ohjattu.

8  Kulttuurihistoriallisten museoiden yhteistyö
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yhteenveto 
Luokittelun ja priorisoinnin ongelmia

•		 Kansallismuseossa	ei	pidetä	tarkoituksenmu-
kaisena ryhtyä kokoelmiin kuuluvien esineiden 
luokitteluun niiden kulttuurihistoriallisen, 
taiteellisen tai käyttöarvon perusteella. 
yksittäisiä luokittelevia kannanottoja teh-

dään museotyön eri vaiheissa, päätettäessä 
esineen käytöstä tai siihen kohdistettavista 
toimenpiteistä. Järjestelmällinen arvoluokitte-
lu ei edistä olennaisesti kokoelmien hallintaa 
tai säästä museon resursseja. 

Tutkimus

•		 Kaikki	museoissa	tehtävä	työ	perustuu	muse-
on edustamien alojen tutkimukseen. Tutki-
muksen asema on turvattava jo henkilöstön 
asiantuntemuksen säilymisen takia.

•		 Museo	huolehtii	siitä,	että	sen	omat	kokoel-
mat tulevat riittävästi tutkituiksi. Tutkimus-
hankkeissa painotetaan yhteistyötä muiden 
museoiden ja tiedeyhteisön kanssa.

•		 Kokoelmia	kartutetaan	parhaiten	laajojen	
tutkimus- ja dokumentointihankkeiden yhtey-
dessä.

•		 Tutkimushankkeissa	lisätään	yhteistyötä	Mu-
seoviraston kuva-arkiston ja muiden muistior-
ganisaatioiden kanssa.

Luettelointi ja dokumentointi

•		 Diaarit,	kokoelmaluettelot,	verifikaatit	ja	muu	
kokoelmiin liittyvä arkistoaineisto säilytetään 
pysyvästi ja digitoidaan käytön ja säilymisen 
turvaamiseksi.

•		 Kokoelmatietojen	syöttämistä	Musketti-
kokoelmanhallintajärjestelmään jatketaan 
tehostetusti vakinaisten resurssien ja erityis-
rahoituksen turvin. Työssä seurataan museovi-
raston digitointistra-tegiaa.

•		 Esinekuvia	liitetään	Muskettiin	mahdollisim-
man tasatahtiin muiden kokoelmatietojen 
kanssa.

•		 Kansainvälisesti	erityisen	kiinnostaviin	aineis-
toihin liitetään mahdollisuuksien mukaan pe-
rustiedot myös muilla kielillä kun ne avataan 
verkkoon.

•		 Musketin	konservointisovellus	Muskos	olisi	
saatava mahdollisimman pian omaan ja edel-
leen muiden museoiden käyttöön.

•		 Tavoitteena	on	että	kaikki	kokoelmiin	kuuluvat	
esineet on valokuvattu. 

yhteenveto
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Kartuttamista koskevat yhteiset linjaukset

•		 Kunkin	kokoelman	osalta	määritellään	ne	
merkittävät kokoelmien osat, joita tulisi täy-
dentää ja joiden tutkimiseen ja käyttämiseen 
varataan asiantuntemusta.

•		 Samoin	voidaan	määritellä	ne	kokoelmien	
osat, joita ei kartuteta aktiivisesti. Tällaisia 
ovat mm. eri keräilijöiden lahjoittamat, tai 
yleensä henkilöihin liittyneet ns. suljetut koko-
elmat, saamelaiskokoelmat sekä erikseen ne 
kokoelmat tai kokoelma-alueet, joiden aktiivi-
sesta tallentamisesta on sovittu jonkin muun 
museon kanssa tai jotka ovat jo tarpeeksi 
kattavia. 

•		 Aktiivinen	kartuttaminen	perustuu	asia-	ja	
ilmiökokonaisuuksiin, joita esineet tai taide-
teokset valottavat osaltaan ja joiden merkitys 
esim. Suomen historiassa tai kulttuurihistori-
assa voidaan määritellä.

•		 Myös	lahjoituksia	vastaanotettaessa	otetaan	
huomioon säilyttämisen resurssit ja pyritään 
vain perusteltuihin hankintoihin.

•		 Omien	kokoelmien	tutkiminen	ja	niiden	luette-
lotietojen saattaminen digitaaliseen muotoon 
muodostaa pohjan kokoelmien tuntemiselle 
myös henkilökunnan vaihtuessa. Tämä on 
edellytyksenä kokoelmien täydentämiselle ja 
se priorisoidaan.

•		 Samalla	harkitaan	milloin	kokoelmien	pitäisi	
olla jollakin alueella kattavia. Näyttelyihin 
voidaan yksittäisiä esineitä lainata muilta 
museoilta.	Yleisetnografisten	ja	suomalais-
ugrilaisten kokoelmien kartuttamista linjataan 
yhteistyössä ulkomaisten museoiden kanssa.

•		 Suomeen	muuttaneiden	ns.	uussuomalaisten	
kulttuuria tallennetaan Suomen kansallis-
museon eri kokoelmiin Kulttuurien museon 
asiantuntemusta hyväksi käyttäen.

•		 Kunkin	kokoelman	osalta	perehdytään	muiden	
museoiden vastaaviin kokoelmiin käytännön 
yhteistyön helpottamiseksi.

•		 Erikoisalojen	osalta	luodaan	yhteistyöverkos-
tot asianomaisten muiden museoiden kanssa 
ja määritellään mm. alueet, joiden tallentami-
nen ei ole kenenkään vastuulla.

•		 Lähimenneisyyden	ja	teollisesti	valmistetun	
esineistön kartuttaminen organisoidaan 
Suomen kansallismuseon historiallisia ja kan-
satieteellisiä kokoelmia edustavan yhteisen 
työryhmän tehtäväksi. Kulttuurien museo ja 
Suomen merimuseo seuraavat työryhmän toi-
mia, tarpeen mukaan omissa verkostoissaan.

•		 Suomen	kansallismuseo	osallistuu	valtakun-
nalliseen yhteistyöhön erityisesti TAKO-ryhmän 
toiminnan puitteissa.

•		 Yhteisistä	tallennushankkeista	sovitaan	Mu-
seoviraston kuva-arkiston kanssa.

•		 Historiallisen	ajan	maalöytöjen	osalta	tiivis-
tetään yhteistyötä museoviraston muiden 
toimijoiden kanssa.

yhteenveto
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Kartuttamisen käytäntöä koskevat yhteiset linjaukset

Esinekokoelmiin liittyvät arkisto- ja kuvakokoelmat

•		 Yhteistyötä	Museoviraston	kuva-arkiston	
kanssa tiivistetään tallennushankkeissa.

•		 Esinekokoelmiin	liittyvä	arkistoaineisto	
pidetään kokoelmia luetteloivan, tutkivan ja 
kartuttavan henkilöstön saatavilla.

•		 Arkistokokoelmien	säilyminen	ja	käyttö	edel-
lyttää niiden saattamista sähköiseen muo-
toon.

Poistot kokoelmista

•	 Suomen	kansallismuseo	ei	käytä	resursseja	
kokoelmien järjestelmälliseen karsintaan.

•		 Mahdolliset	poistot	eivät	koske	lahjoituksina	
vastaanotettuja esineitä ellei tästä ole lahjoi-
tussopimuksissa erikseen sovittu.

•		 Poistojen	sijaan	esineitä	voidaan	eräissä	ta-
pauksissa tallettaa tai lainata pitkäaikaisesti 
muihin museoihin.

•		 Mikäli	esine	on	tuhoutunut	tai	peruuttamattomasti	
vaurioitunut, poistosta tehdään kirjallinen päätös 
ja merkintä kaikkiin luetteloasiakirjoihin. 

•		 Suomen	kansallismuseo	ei	hanki	kokoelmiin-
sa (lahjoituksin tai ostoin) esinettä, jonka 
omistusoikeus on epäselvä.

•		 Museo	ei	ota	kokoelmiinsa	esinettä,	jota	
voidaan epäillä laittomasti maahantuoduksi, 
ellei se ole ainoa keino turvata esineen säily-
minen.

•		 Museon	omalta	henkilökunnalta	ei	osteta	
esineitä kokoelmiin kuin perustelluissa, esi-
neen kulttuurihistorialliseen arvoon liittyvissä 
poikkeustapauksissa.

•		 Suomen	kansallismuseo	ei	palauta	lahjoituk-
sin tai ostoin hankkimaansa esinettä lahjoit-
tajalle tai myyjälle.

•		 Lahjoituksia	vastaanotettaessa	ei	tule	suostua	
museolle kohtuuttomiin, ja myöhemmin 
vaikeasti toteutettaviin esim. näytteillä pitoa 
koskeviin ehtoihin.

•		 Suomen	kansallismuseo	ei	pääsääntöisesti	
ota vastaan deponointeja paitsi jos esineellä 
on huomattava kulttuurihistoriallinen arvo.

•		 Kaikki	hankintaa	koskevat	toimenpiteet	
dokumentoidaan ja lahjoituksia sekä mahdol-
lisia deponointeja koskevista toimenpiteistä 
tehdään kirjallinen sopimus.

•		 Ostoa,	lunastusta	ja	lahjoituksen	vastaanot-
tamista koskevista valtuuksista määrätään 
Suomen kansallismuseon sisäisessä työjärjes-
tyksessä.
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Konservointi

•		 Konservoinnissa	painotetaan	ennalta	ehkäise-
vää konservointia, jossa huolehditaan kullekin 
esineistölle sopivista näyttely- ja varastoti-
loista sekä esineistön oikeasta käsittelystä 
museotyön eri vaiheissa.

•		 Konservointilaitokset	ohjeistavat	museoiden	
henkilökuntaa esineistön asianmukaisessa 
käsittelyssä.

•		 Suomen	kansallismuseon	konservaattorit	
osallistuvat konservointialan opetukseen ja 
ohjaavat harjoittelijoita. Konservointilaitoksil-
la on tässä keskeinen valtakunnallinen vastuu.

•		 Suomen	kansallismuseossa	ei	ole	riittävästi	
konservaattoreita hoidettavien kokoelmien 
laajuuteen ja Kansallismuseon museoiden 
määrään nähden. Pitkäjänteiseen konser-
vointityöhön on vain vähän mahdollisuuksia, 
mutta silti eri kokoelmille olisi tehtävä pitkän 
aikavälin konservointiohjelmat.

•		 Esineiden	hankintaa,	näyttelykäyttöä	ja	
lainaamista koskevissa päätöksissä otetaan 
huomioon konservointilaitosten resurssit.

•		 Konservointilaitokset	vaativat jatkuvaa laitteis-
ton ajantasaistamista.

Säilyttäminen

•		 Ensisijainen	kehittämistavoite	on	keskus-
varaston lisärakennuksen aikaansaaminen. 
Jatkosuunnittelussa huomioidaan mahdol-
lisuudet hyödyntää moderneja energia- ja 
esinelogistiikkaratkaisuja. 

•		 Keskusvaraston	laajennushankkeen	rahoi-
tuksen selviämisen jälkeen jatkosuunnittelu 
käynnistetään välittömästi.

•		 Tilapäisistä	ja	vuokratuista	varastoista	
voidaan luopua sitten kun keskusvaraston 
lisärakennus toteutuu. Niihin varastoitujen 
esineiden kuntoa valvotaan toistaiseksi ja 
olosuhteita parannetaan mahdollisuuksien 
mukaan.

•		 Päätettäessä	esineiden	ottamisesta,	näyt-
telyihin tai esinelainoista otetaan huomioon 
varastotilojen rajoitukset ja keskusvaraston 
henkilöstöresurssit. 

Kokoelmien käyttö

•		 Opetuskokoelmiin	ja	erilaisiin	hands-on	-näyt-
telyihin ei oteta esineitä museokokoelmista.

•		 Opetuskokoelman	esineet	luetteloidaan	
omaan ryhmäänsä ja merkitään.

•		 Lahjoituksia	vastaanotettaessa	lahjoittajilta	
voidaan kysyä lupa siihen, että esineet voi-
daan sijoittaa opetuskokoelmaan tai siirtää 
siihen myöhemmin.
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•		 Suomen	kansallismuseo	hyväksyy	Euroopan	
unionin museoiden piirissä kehitellyt suosi-
tukset kokoelmien liikkuvuuden edistämiseksi 
varsinkin varastoitujen esineiden osalta.

•		 Lainojen	valmisteluun	osallistuvat	museon	
useat eri toimijat ja työ on osa museon perus-
toimintoja. 

•		 Lainojen	aiheuttamat	kustannukset	korvaa	
lainan ottaja.

•		 Omien	museoiden	perusnäyttelyistä	laina-
taan esineitä vain poikkeustapauksissa, 
esim. silloin kun esineestä saadaan jossakin 
kokoomanäyttelyssä uutta tutkittua tietoa tai 
esineellä on huomattava paikallinen merkitys.

Kulttuurihistoriallisten museoiden yhteistyö

•		 Nykyajan	ja	lähimenneisyyden	tallennuksen	
osalta yhteistyö kanavoituu Tallennus- ja 
kokoelmayhteistyöryhmän (TAKO) toiminnan 
kautta.

•		 Valtakunnallisen	Suomi-kokoelman	kartut-
taminen heijastuu myös Kansallismuseon 
näyttely- ja julkaisutoimintaan ja yhteistyöhön 
muiden museoiden kanssa.

•		 TAKO-toiminnan	osalta	yhteistyökumppanina	
on muiden kulttuurihistoriallisten museoiden 
ohella myös Suomen museoliitto, jonka kautta 
TAKO-toiminnan valtionapu on ohjattu.

yhteenveto



39

Lähteet ja kirjallisuus

Kokoelmapolitiikkaa koskevaa kirjallisuutta
PAINAmATTOmAT LähTEET
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Hämäläinen, Tuula,  
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Museotyön ammattieettiset säännöt. 
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Museotyön eettiset säännöt. 
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Suomen kansallismuseon kokoelmia koskevaa kirjallisuutta 
museoiden syntyhistoriaa
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