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MIKÄ KOKOELMA?
MUSEOKOKOELMA?

MUSEO?



MIKÄ ON MUSEO?

”Museo on pysyvä, taloudellista hyötyä tavoittelematon, yhteiskuntaa ja sen kehitystä 
palveleva laitos, joka on avoinna yleisölle ja joka tutkimusta ja opetusta edistääkseen 
ja mielihyvää tuottaakseen hankkii, säilyttää, tutkii, käyttää tiedonvälitykseen ja pitää 
näytteillä aineellisia ja aineettomia todisteita ihmisestä ja hänen ympäristöstään.”

(ICOM=International Council of Museums)



MIKÄ ON MUSEO?

Museolaki: 

”Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä 
kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja 
luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä 
aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen 
liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa.”



MIKÄ ON MUSEO?

Museo on palvelu, joka auttaa asiakkaitaan täyttämään tarpeensa ja velvollisuutensa 
historian ja kulttuurin tallentamisessa, tutkimisessa ja esittämisessä sekä auttaa heitä 
taloudellisen ja henkisen hyvinvoinnin tuottamisessa.

-Kimmo Levä-



MUSEO ON LAITOS:

joka on jonkin julkiyhteisön omistama (kunta, yhdistys, säätiö, seurakunta)

jolla on pysyvä kokoelma, jota hoidetaan museoeettisten periaatteiden 
mukaisesti

jonka toiminnan resurssit on turvattu

jonka kokoelmien säilyminen on turvattu



MUSEOTYYPPI

Kulttuurihistoriallinen 
museo, taidemuseo, 
luonnontieteellinen 
museo

Kotiseutumuseo, 
makasiinimuseo, 
ulkomuseo, 
maatalousmuseo, 
erikoismuseo, 
kaupunginmuseo, 
maakuntamuseo…



AMMATILLISET – EI AMMATILLISET

Ammatillisesti hoidetussa 
museossa on museoalan 
ammattilaisia 
täyspäiväisesti työssä. 

Noudattavat museoalan 
lainsäädäntöä ja 
etiikkaa.



AMMATILLISET – EI AMMATILLISET

Suurin osa Suomen 
museoista on ei-
ammatillisesti hoidettuja

Kirjava joukko erilaisia 
museoita tai kokoelmia, 
joita nimitetään 
museoiksi.



AMMATILLISESTI HOIDETUT MUSEOT

kunta 83 (53,9 %)

valtio mukaan lukien yliopistot 10 (6,5 %)

säätiöt ja yhdistykset 60 (30, 9 %)

(Museotilasto 2014)



EI AMMATILLISESTI HOIDETUT MUSEOT

(Paikallismuseoiden toiminta vuonna 2010 -kyselyn mukaan, tiedot 666 museosta)

kunta 215 (32,3 %)

yhdistys 403 (60,5%)

säätiö 48 (7,2 %)



MUSEOALAN EETTISET SÄÄNNÖT

https://dev.hel.fi/paatokset/media/att/c2/c28c1ed5dc339658bfdbb12b9dd46d3
dbd795192.pdf

ICOMin määrittelemät

Periaatteessa jokainen maa, joka on sitoutunut Unescon sääntöihin, on sitoutunut 
noudattamaan näitä. 

Ei lain asemaa, mutta oletuksena on, että on sisäänrakennettuna jokaiseen museon 
toiminnassa – myös ei-ammatillisten. 

https://dev.hel.fi/paatokset/media/att/c2/c28c1ed5dc339658bfdbb12b9dd46d3dbd795192.pdf


MUSEOALAN LAINSÄÄDÄNTÖ SUOMESSA

Museolaki (729/1992) 

 Ei juurikaan ota kantaa kokoelmiin tai museotyöhön vaan lähinnä rahoitukseen ja koskettaa ainoastaan 
ammatillisesti hoidettuja museoita.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920729

Lisäksi on lukuisia lakeja, jotka koskettavat museotyötä, kuten Muinaismuistolaki 
(295/1963), Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999), Laki kulttuuriesineen 
maastaviennin rajoittamisesta (933/2016) yms. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920729


KOKOELMATYÖ Mikä on kokoelma?



MUSEOKOKOELMA

Kokoelmat ovat jokaisen museon 
perusta ja tärkein omaisuus. 

Kokoelmatyö on näkymätöntä ja 
hiljaista työtä, jonka onnistuminen tai 
epäonnistuminen pystytään 
mittaamaan vasta kymmenien tai 
satojen vuosien kuluttua. 



MIKSI ESINEKOKOELMIA YLLÄPIDETÄÄN?

Esineet ja muu aineellinen kulttuuriperintö 
kertovat ihmisen elämästä, ne kertovat 
tavallisista ihmisistä ja arjesta toisin kuin 
asiakirjalähteet. 

Museokokoelmaan hyväksytään esineitä, 
jotka ovat tavallisia, jokapäiväisiä ja yleisiä.
 Museoiden alkuvaiheessa kerättiin lähinnä 

kuriositeetteja, poikkeuksellisia esineitä, jotka 
hämmästyttivät. Ne kertovat kuitenkin vain itse 
esineestä, eivät niinkään elämästä esineen ympärillä. 

Perustuu tutkimukseen, ei saisi olla 
arvolatautunut eikä koskaan 
henkilökohtainen.
 Museokokoelman täytyisi kertoa yleistä historiaa, 

tarinaa, joka on kollektiivinen, ei tutkijan tai työntekijän 
henkilöhistoriaa tai hänen mieltymyksiään. 



MITÄ KOKOELMA KERTOO JA KENELLE?

Museokokoelmien keskeisin merkitys on siinä tiedossa, jonka ne välittävät ihmisen, yhteiskunnan ja 
luonnon aineellisesta kehityksestä. 

Esine ei ole koskaan syntynyt ilman syytä tyhjiössä vaan aina tarpeeseen ja oikeaan maailmaan, 
jossa sitä on käytetty. 

Kokoelman on tarkoitus kertoa ehjä tarina todellisesta maailmasta, ei itse esineestä. Tarina on 
kollektiivinen vaikka se kertoisikin vain yhden ihmisen tarinan.

Kokoelman kertomaan historiaan on helppo samaistua, koska esineet ovat olleet kaikilla käytössä 
ja ne ovat koskettaneet kaikkia. Historiankirjojen tapahtumat ovat etäisempiä, koska ne kertovat 
tarinaa suurista tapahtumista ja suurista ihmisistä, jotka ovat koskettaneet vain harvoja. 

Esineet, kuten historia yleensä, on kuitenkin aina tulkinnanvarainen  ja esineiden ympärille jokainen 
saa rakennettua oman historiansa, joka on konkreettisempi kuin luettu historia. 

Kokoelma voi kertoa koko yhteisön historiaa tai vain jonkun pienen osan historiaa. Kaikki kokoelmat 
eivät puhuttele kaikkia.



ESINE

Silloin kun esine on käytössä sen arvo määräytyy 
rahallisen arvon, käyttöarvon ja tunnearvon 
perusteella. Museoesineellä sen sijaan näitä 
arvoja ei enää ole vaan sillä on museaalinen arvo, 
itseisarvo. 

Kun esine tulee osaksi kokoelmaa, se muuttuu 
pysyväksi ja muuttumattomaksi. 

Museoesine tallennetaan kokoelmaan sellaisena, 
kun se sillä hetkellä on. Sitä ei pyritä korjaamaan 
tai tekemään uuden näköiseksi. Kaikki siinä olevat 
käytön jäljet saavat näkyä, koska ne ovat osa 
esineen elämää. Esine tavallaan jäädytetään 
tiettyyn hetkeen. 

Kokoelman tulon jälkeen esineen tila pyritään 
pitämään samanlaisena ja konservoinnilla 
ainoastaan estetään tulevat vauriot, ei korjata 
vanhoja. 



MUSEON JA KERÄILIJÄN ERO

Museo 

Keruun päämääränä on esineiden ja niihin 
liittyvän tiedon säilyttäminen tuleville 
sukupolville. 

Eivät voi eivätkä edes yritä kerätä kaikkia 
olemassa olevia esineitä. 

Keräys on valikoivaa. 

Esineiden valintaperusteena on usein 
tavallisuus. 

Kerätään käyttöä varten, vaikka käyttö ei 
tapahtuisikaan heti. 

Keräilijä

 Keruun päämääränä itse kokoelma. 

 Esineiden taustatiedoilla ei välttämättä ole merkitystä 
keräilijälle. 

 Tavoitteena on usein täydellinen kokoelma. 

 Kerättyjä esineitä ei ole enää tarkoitus käyttää 
mitenkään. 

 Esineiden merkitys/syy liittää kokoelmaan voi olla esim. 
henkilökohtainen muistoarvo, rahallinen arvo tai esineen 
harvinaisuus. 

 Keräilijän omat mieltymykset määrittävät keruuta.



MIKSI?

Jokaisen kokoelman kohdalla on 

esitettävä kysymyksiä:

Miksi kokoelma on olemassa?

Mitä sillä halutaan kertoa?

Mitä sillä halutaan tehdä?

Ketä varten kokoelma halutaan 
ylläpitää?

Sen jälkeen voidaan miettiä miten 

kokoelma ylläpidetään ja miten se 

pidetään esillä (mikäli pidetään).



TIEDOT TALTEEN Esineen elämä



MUSEOARVO = YHTEISÖLLISESTI MERKITTÄVÄÄ 
TIETOARVOA 

•Museoarvon määrittää se, miten esine voi välittää tietoa elämästä. 

- museoesineellä ei ole rahallista arvoa eikä museo saa arvioida esineiden  
hintoja.

•Esineiden kontekstitiedot oleelliset!

- Mistä peräisin, kuka tehnyt, kuka käyttänyt, milloin, missä jne.  

•Päätyessään museoon esine, kuva tai asiakirja saa uusia merkityksiä.

- Sakralisoituminen: museossa esine saa tietyn arvon, se on olennainen ja 

tärkeä.



MUSEOESINE TIEDON VÄLITTÄJÄNÄ
Museoesineen informaatiotasot (Roy D. Bridgen) 

1)Fyysiset yksityiskohdat (materiaali, valmistustapa, 
tyyli ym.) 

Voidaan selvittää tarkkailemalla ja tutkimalla esinettä 

2) Suullinen informaatio (tiedot käytöstä, käyttäjistä 
jne.) 

Pyritään selvittämään esineen tullessa kokoelmiin 

3) Arkistolähteet ja kirjallisuus, jotka kertovat 
esineestä 

Auttavat sitomaan esineen osaksi laajempia historian 
tapahtumia ja ilmiöitä 



ESINEELLE ESITETTÄVIÄ KYSYMYKSIÄ

•Tunnetaanko esineen alkuperä, käyttökonteksti ja omistussuhteet tai voidaanko niitä selvittää? 

•Ovatko tiedot luotettavia? 

•Milloin, missä, kenen toimesta ja miksi esine on syntynyt? 

•Keitä ovat käyttäjät ja omistajat? 

•Onko se tyyppinsä, luokkansa, ryhmänsä tai ideansa yleinen vai harvinainen tai uhanalainen edustaja? 

•Mistä esine ensisijaisesti kertoo? 

•Onko se hyvä esimerkki historiallisesti tai kulttuurisesti merkittävästä esinetyypistä? 

•Miksi se on yhteisölle tärkeä? 

•Sisältyykö siihen muistoja, uskomuksia, tapoja, perinteitä ja tarinoita, jotka ovat yhteisölle tärkeitä? 

•Millä tavoin esinettä voidaan jatkossa käyttää? 

• Onko esineellä paikka juuri tässä kokoelmassa? Vastaako se johonkin kokoelmalle asetettuun kysymykseen, täydentääkö se olemassa 
olevaa kokoelmaa oleellisesti?



MISTÄ TIETOA SAA
Suurin osa tiedoista on saatavissa ainoastaan silloin kun 
esine otetaan vastaan

Lahjoittajan tai myyjän tiedot ovat ensisijaisen tärkeitä. 
Yleensä se on ainoa keino tehdä esineestä ”persoona”. 
Valitettavan usein esineen ”henkilötiedot” ovat hävinneet 
kun se on siirtynyt omistajalta toiselle.

 Antiikkikauppiaat tai kuolinpesien myyjät ovat kiinnostuneita 
esineen rahallisesta, esteettisestä tai kuriositeettiarvosta, eivät 
esineen elämästä. Museaalisesti esineen elämä on kuitenkin se, 
mikä kiinnostaa ja minkä ympärille rakentaa tarina.

Esineistä toki löytyy tietoa myös kirjallisuudesta, mutta 
tieto on yleistä: esineen valmistaja, suunnittelija, 
aikakausi jne. Yksittäinen esine on osa massaa. 

Yksittäisen esineen tietoja tai edes ikää on usein 
mahdoton selvittää jälkeenpäin jos tietoketju on 
kertaalleen katkennut. 



MITEN TIEDOT TALLENNETAAN

Kokoelman luettelointi

 Edellytetään kaikilta museoilta: kokoelma ei ole kokoelma ellei sitä ole luetteloitu 

 Yksinkertaisimmillaan luettelo, jonka avulla esinetiedot voidaan yhdistää tiettyyn esineeseen numeron 
avulla. Numero on merkitty myös esineeseen. 

 Paperiluetteloinnin tavat ovat vaihdelleet eri aikoina. 

Kotikokoelmilta ei tietenkään voida edellyttää mitään, mutta jonkinlainen kirjanpito 
on kannattavaa. 

Esine, jonka menneisyys tunnetaan, on kaikin tavoin arvokkaampi kuin pelkkä fyysinen 
esine. 



PÄÄKIRJA



KESKUSKORTTI









EXCELL-TAULUKKO



KOKOELMAHALLINTAJÄRJESTELMÄT





TALLENNUSTAVAT 

Kotikokoelmien tiedot voi tallentaa itselleen mieluisimmalla tavalla. Pääasia on, että 
tiedot säilyvät tulevillekin sukupolville. 

 arkistokelpoiset materiaalit, tallennusmuodot

Ei koskaan pelkästään paperinippuna, ei koskaan pelkästään tietokoneen 
kovalevyllä, ei koskaan pelkästään muistitikulla, ei koskaan pelkästään ulkoisella 
kovalevyllä. 

VARMUUSKOPIOT

- Myös varmuuskopiot pidettävä ajantasalla: tallennusvälineet,  ohjelmat ja 
tiedostomuodot muuttuvat kaiken aikaa. 

 Tiedostot on saatava auki JA muokattaviksi vielä kymmenenkin 
vuoden päästä.



SISÄLLÖT

Mikä tahansa muoto luettelointiin valitaankin, on itse tietosisältö kaikkein tärkein.

http://www.luettelointiohje.fi/

Luettelointiohjeen vähimmäistiedot

 Käytännössä mahdoton toteuttaa, mutta antavat osviittaa siitä, mihin kannattaa pyrkiä. 

http://www.luettelointiohje.fi/


ESILLE



PERUSNÄYTTELY

Pysyvä näyttely, jossa museo 
esittelee omia kokoelmiaan

Esittelee autenttisen ympäristön, 
kronologisen tarinan, typologisen 
esinesarjan tai koostuu teeman 
mukaisista kokonaisuuksista. 

Joskus myös ns. 
varastonäyttelyitä, jossa koko 
kokoelma on esillä. 



VAIHTUVA NÄYTTELY

Lyhytkestoinen, tiettyyn teemaan, 
asiaan tai ilmiöön keskittyvä 
näyttely

Kiinnostava ilmiö, kokoelmien 
esittely, yleisön houkuttelu

Voi tulla myös kokonaan 
ulkopuolelta, esim. lainattavat 
kiertonäyttelyt tai näyttelytilan 
vuokraaminen ulkopuoliselle.

4/12/2018



MILLAISIA MERKITYKSIÄ ESINEELLÄ VOI OLLA?

Tässä puvussa häitään juhli porilaisen kauppaneuvoksen 

Johan Grönfeldtin tytär Hanna Fredrika (1855-1899), 

joka avioitui Porin kaupunginlääkäri Karl Fredrik Wallen

(1841-1918) kanssa elokuussa 1875. Häitä vietettiin kolme 

päivää hotelli-ravintola Otavassa. Tätä pukua morsian käytti

toisena juhlapäivänä. Ensimmäisenä päivänä morsiamen puku 

oli valkoinen, kolmantena punainen. 

Alkanutta perhe-elämää sävytti myöhemmin suuri suru. 

Neljä pariskunnan lasta kuoli vauvaiässä myrkytykseen. Myrkyn 

lähteeksi epäiltiin kodin tapetteja. Lopulta syyllisiksi todettiin ikkunaverhot, 

joiden painovärissä oli runsaasti arsenikkia. 

1890-luvulla perhe muutti Lohjalle Karl Wallen tultua valituksi Lohjan 

piirilääkäriksi. Hanna-vaimo kuoli jo 44-vuotiaana leikkauspöydälle vatsakalvontulehdukseen.



YHDESTÄ ESINEESTÄ MONEKSI TARINAKSI
pukumuoti

ompelutaito 

kaupankäynti (puvun materiaalit) 

porilainen tai lohjalainen porvariselämä 

hääperinteet

hotelli Otavan historia 

tietyn suvun historia 

asuntojen sisustuksen historia 

lääketieteen kehittyminen

museokäytön myötä jopa museon historia

jne. 



HYVÄ NÄYTTELY

 Turvallinen

 Nähtävissä

 Huomioitavissa

 Hyvännäköinen

 Vaivan arvoinen

 Hyvän maun mukainen

4/12/2018



NÄYTTELYN AIHE

Näyttelyllä tulee olla päämäärä, 
kohderyhmä ja juoni

Aihe, asia tai ilmiö – ensin mitä, 
vasta sitten miten

Ideointi: henkilökohtainen 
kiinnostus, yleisön pyynnöt, 
yksittäinen esine, ajankohtaisuus 
(esim. juhlapäivät ja –vuodet) jne. 

Ajan hermolla oleminen

Kohdeyleisö

4/12/2018



NÄYTTELYN SISÄLTÖ

Näyttelyllä on juoni, käsikirjoitus

Juonen kautta näyttelyyn saadaan 
punainen lanka, jota yleisö voi 
seurata. 

Kaikkien näyttelyssä esillä olevien 
asioiden on liityttävä elimellisesti 
punaiseen lankaan.

4/12/2018



TURVALLISUUS

Turvallisuus on mietittävä yleisön, 
henkilökunnan ja museoesineiden 
kannalta
 Turvalliset rakenteet

 Riittävä valaistus

 Vaarallisten esineiden huomioiminen 
(aseet)

 Avoin, vartioitavissa oleva tila

4/12/2018



SAAVUTETTAVUUS

www.kulttuuriakaikille.fi

4/12/2018

http://www.kulttuuriakaikille.fi/


ESTEETTÖMYYS

Liikkuminen, näkeminen, kuuleminen, ymmärtäminen

4/12/2018



NÄYTTELYTILA

Näyttely kootaan tilan ehdoilla 
(otettava huomioon jo 
suunnitteluvaiheessa).

Tilan neliöiden ja seinäpinta-
alojen laskeminen ei riitä. On 
huomioitava myös ihmisten 
liikkuminen, valaistus, katsojan 
silmien korkeus jne. 

4/12/2018



ESINEET

Esineiden valintaan tai sijoitteluun 
ei ole olemassa yksiselitteisiä 
sääntöjä.

Esineiden sijoitteluun vaikuttavat 
käytettävät esineet, käytettävät 
rakenteet, kauneuskäsitykset ja 
mielikuvitus.

Informatiivisuus ennen 
sommittelua, mutta ne eivät 
yleensä sulje toisiaan pois.

Esineiden ja ihmisten turvallisuus 
pidettävä myös mielessä.

4/12/2018



ESINEET

•Jokaisen esineen on 

liityttävä 

kokonaisuuteen ja 

esineiden yhteys 

toisiinsa on 

avattava yleisölle.

4/12/2018



TEKSTIT

Näyttelytekstit, tunnistetekstit 

(esineet ja kuvat) otsikot. 

Tekijätiedot!

Tavoitteena esittää asia 

mahdollisimman selkeästi ja 

visuaalisesti miellyttävästi.

Pitkiä tekstejä vältettävä 

(voidaan esittää erillisessä 

näyttelyluettelossa).

Helposti ymmärrettävää yleiskieltä.

4/12/2018



PAINETUT TEKSTI- JA 
KUVATAULUT
 Melko hintavia (yhteis- ja 
kiertonäyttelyissä kannattavia).

 Hyvä väritulostin, laminointi ja 
kiinnittäminen puu-, pahvi-,muovi- tai 
kapalevylle ajavat saman asian.

 ns. Rollup-planssit ovat käteviä ja 
halpoja.

4/12/2018



VALOT

Hämärä on tunnelmallista ja sopii 
moneen tilanteeseen, mutta mikäli se 
estää näkemästä esillä olevaa 
näyttelyä, on koko näyttelyn ja 
kokoelman olemassaolo turha. 

Valaisu on myös turvallisuuskysymys.

Led-tekniikka mahdollistaa nykyään 
ihan mitä vaan. 

Valaistuksessa on muistettava myös 
esineturvallisuus.
 Kuumuus

 Valon haalistava vaikutus



OPASTAMINEN

Henkilökohtainen ja asiantunteva opastus voittaa minkä tahansa tekstitaulun ja 
näyttelyluettelon. 

Suurin osa asiakkaista haluaa kuulla tarinoita esineiden taustalta ja keskustella ja muistella. 
Se on usein myös kokoelman omistajan toive. 


