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Kokoelmaohjelman runko
1. Johdanto
- johdannon voi aloittaa lyhyellä luonnehdinnalla museosta esim. sijainnista/toiminnasta
- lyhyt kuvaus ohjelman tarkoituksesta: kenelle ja mihin käyttöön
- Mihin museotoiminta perustuu? maininnat kuntien osalta johtosäännöstä, yhdistysten
säännöistä? lainsäädännöstä? ICOM:in periaatteiden noudattamisesta?
- ketkä museosta ovat osallistuneet ohjelman tekemiseen, mihin osa-alueisiin (jos eivät
kaikkiin) sekä mahdollisesti muut osallistuneet tahot
- ohjelman työstön aloitus- ja päätösajankohta sekä koska hyväksytetty
johtokunnassa/lautakunnassa jne.
- ajankohta, jolloin ohjelma on viimeistään päivitettävä (ja arvioitava)

2. Kokoelman (museon) historia: kehitys ja nykytila
- miten/milloin museo on syntynyt lyhyesti
- miten ja milloin kokoelmat ovat saaneet alkunsa
- millä tavoin ja miten kokoelmat ovat karttuneet esim. lahjoitukset, keruut, ostot
-> milloin toiminta ollut aktiivisinta
- kokoelman muodostumisen kannalta merkittävät henkilöt, tapahtumat, ajankohdat jne.
- millaisia ja kuinka monta eri kokoelmaa museolla on esim. valokuvakokoelma,
esinekokoelma, Järvenkylän Marttojen kokoelma jne.
- tilanne nykyhetkellä -> arvio kokoelmien koosta/laajuudesta, kuinka paljon luetteloitu,
kuinka paljon kuvattu
- kokoelmien omistussuhteet -> kuka omistaa kokoelmat, onko talletuksia tai muita
sopimuksia
- kokoelmavastaavat, nykyinen kokoelmavastaava

3. Kokoelman painopisteet ja tallennustehtävä
- Millaiset esineet/kuvat (objektit)painottuvat kokoelmassa tai osakokoelmassa?
- Mitkä ovat kokoelman erityispiirteitä?
- Millaiset aihepiirit ja teemat painottuvat kokoelmassa?
- Millaiset alueet (maantieteelliset) tai ajanjaksot painottuvat kokoelmissa?
-> onko edellä kuvatuissa painotuksissa tapahtunut muutoksia museon historian aikana?
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- Halutaanko kokoelman painopistettä tulevaisuudessa vahvistaa tai muuttaa? Halutaanko
painopisteiden jättämiä ”aukkoja” täyttää tai täydentää?
- määritetään museon tallennustehtävä eli mitä museo kerää ja tallettaa kokoelmiinsa
- Maantieteellinen alue
- Ajallinen alue
- Temaattinen (esim. aihepiiri)alue
- Objektityypit (mitä objektityyppejä esim. esineet, kuvat, äänitteet jne. museo
tallentaa)
- Tallennuksen painopisteet -> kirjataan erityiset painopisteet kullakin osaalueella tai näiden yhdistelminä
=> Näistä yhdessä muodostuu museon tallennustehtävä

4. Kriteerit ja arviointiperusteet kokoelmaan otolle/poistoille
- Millä kriteereillä esinettä/kuvaa (objektia) arvioidaan kun pohditaan tämän ottamista
kokoelmaan? -> selkeästi kirjatut kriteerit
Kriteerit liittyvät yleensä:
- objektin osumiseen museon aiemmin määriteltyyn tallennustehtävään tai
sen painopistealueisiin
- objektiin liittyviin kontekstitietojen määrään
- kuntoon
- edustavuuteen (esim. duplikaatit)kokoelmassa
- museon (tila)resursseihin
- museon muuhun erikoisalaan liittyvään sisältöön
- Mitkä ovat ensisijaisia kriteereitä, joiden tulee täyttyä? Esim. omistusoikeuteen liittyvät.
- Miten kriteerien tulee täyttyä, että esine/kuva (objekti) tulee otetuksi kokoelmaan?
-> selkeästi kirjatut periaatteet näistä
- Jos museossa on käytössä arvoluokitus, selkeä kuvaus luokkien määräytymisestä ja käytöstä
- Kriteerit voidaan muotoilla käytön helpottamiseksi myös kysymyksiksi, tällöin on
kirjoitettava auki myös ne vastaukset, joiden perusteella esine/kuva (objekti) otetaan
kokoelmaan/poistetaan.
Poistot:
- Perusteet poistoille, missä tilanteissa kokoelma esinettä harkitaan poistettavaksi?
- Menettelytavat poiston yhteydessä: Kuka tekee päätöksen poistosta? Mitkä toimenpiteet
tehdään poiston yhteydessä (mm. luettelointitietojen ja lahjakirjan tarkastus, pöytäkirja,
merkinnät luettelointitietoihin, numeron poisto) ja kuka nämä tekee?
- Mitkä ovat museossa käytössä olevat poistotavat?
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5. Kokoelmakäytännöt/kokoelman hallinta:
- Kokoelmaan liittäminen:
- Kuka arvioi tai kenen vastuulla on arvioida kokoelmiin tarjottua lahjoitusta kriteereiden
mukaisesti?
- Kuka tai mikä taho tekee päätöksen kokoelmaan ottamisesta?
- Milloin ja kuka laatii lahjoitusasiakirjan? Minne asiakirjat taltioidaan?
- Miten menetellään museolle näytille tuotavien lahjoitusten kanssa?
- Miten ja kuka tekee diarioinnin ja antaa esineelle numeron? Museon käyttämä
numerointitapa.
- Miten luetteloimattomien ja (juuri) kokoelmaan otettujen esineiden kanssa menetellään?
Miten merkitään, missä säilytetään jne.?
- Talletukset:
- Missä tilanteissa ja millä ehdoilla museo ottaa talletuksia?
- Kuka museossa tekee sopimuksen? (sopimuspohja tarvittaessa liitteeksi)
- Miten menetellään talletusten purkautuessa? (Toinen osapuoli haluaa purkaa talletuksen
tai lakkaa olemasta)
- Kokoelman dokumentointi:
- Miten ja missä yhteydessä museossa kokoelman dokumentointia tehdään?
- Milloin/kenen toimesta luetteloidaan, mihin luettelointi toteutetaan museossa? (Esim.
lomakkeet, kortisto, tiedostot, tietokanta jne. vuosittain, lahjoituksen yhteydessä jne.)
- Kuka ja milloin ja miten esineitä kuvataan? Miten kuvat taltioidaan?
- Kuinka usein/milloin/missä yhteydessä kokoelmaa inventoidaan?
- Onko kokoelmaa digitoitu ja kuinka paljon, miten digitointia tehdään?
- Lainat:
- Kenelle, mihin (olosuhteisiin) ja mihin tarkoitukseen kokoelmia lainataan/otetaan
lainaksi? (kirjaa lyhyesti selkeät periaatteet, voi myös määritellä kenelle tai mihin
tarkoituksiin kokoelmaa ei lainata, tai mahdollisesti kokoelmien lainaamista koskevat
rajoitukset)
- Kuka laatii sopimuksen? Sopimuksessa määritellään vähintään laina-aika, lainan tarkoitus,
sovitaan esineen säilyttämiseen/käsittelyyn liittyvistä tarkennuksista, sovitaan kuljetus- ja
vakuutuskustannuksien maksajasta jne. (mahdollisen sopimuspohjan ja ehdot voi laittaa
liitteeksi)
- Mitkä ovat käytännön toimenpiteet kokoelman lainaamisen yhteydessä, kenen vastuulla?
(Esim. dokumentointi/kuvaus ennen lainaa, lainatietojen kirjaaminen/sopimuksen taltiointi
ja toimenpiteet lainan palautuessa, dokumentointi ja palauttaminen
säilytykseen/näyttelyyn.)
- Säilytys ja turvallisuus:
- Tiivis selostus museon käytössä olevista (kokoelman)säilytystiloista. (Esim. paljonko
lämmitettyä/lämmittämätöntä tilaa, lukittua tilaa, yhteiskäytössä olevaa varastotilaa jne.
Tarvittaessa listaus liitteeksi.)
- Kuka vastaa ja kuinka tiloista ja kokoelmasta huolehditaan? (esim. siivous, olosuhteiden
tarkastus jne.)
- Tarvittaessa lyhyet periaatteet kokoelman suojaamisesta ja käytetyistä suojamateriaaleista,
kokoelman suojaamisesta näyttelyn ollessa suljettuna ja toimenpiteet kokoelman osalta
museon/näyttelyn kesä/talviteloille laittamisen yhteydessä.
- Miten museon digitaalinen aineisto säilytetään? esim. digitoidut kuvat, esinekuvat,
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luettelointitiedot jne.
- Miten kokoelmien turvallisuudesta huolehditaan sekä näyttelyssä että varastoinnissa?
- Onko museolla turvallisuus- tai/ja pelastussuunnitelma? Onko riskikartoitus tehty? (nämä
voi liittää museon oman käyttöön tarkoitetun ohjelman liitteeksi)
- Turvallisuudesta vastaava henkilö/taho.
- Onko kokoelmalla/museolla vakuutukset?
- HUOM! Mikäli ohjelmaan kirjataan yksityiskohtaista tietoa kokoelmien säilytykseen ja
turvallisuuteen liittyen, nämä kannattaa jättää pois yleisölle tarkoitetusta
kokoelmapoliittisen ohjelman versiosta/liitteistä.
- Kokoelman käyttö ja saavutettavuus:
- Kuvailu siitä, miten museon kokoelmia käytetään ja kokoelmiin on mahdollisuus tutustua.
(Huom! Käyttö ei tarkoita kirjaimellista esineen käyttöä.)
- Onko kokoelmaan mahdollista tutustua näyttelyn lisäksi esim. verkossa (Finna, museoiden
omat sivut, Wikimedia/pedia), julkaisuissa, oppaissa jne.
- Ketkä ovat kokoelman käyttäjiä, mahdolliset painotukset? Esim. koululaiset, tutkijat,
tuotteistaminen jne.
- Kokoelman käyttöön vaikuttavat rajoitukset, esim. tekijänoikeudet, lahjoitus/talletusehdot
jne.
- Miten museo edistää kokoelmansa saavutettavuutta? Esim. kokoelman digitointi,
elävöittäminen, opetuskäyttö jne.

Liitteet
-

Lahjoitusasiakirja ja vastaanottolomake:
- Lahjoituksesta tai ostosta laaditaan aina lahjoitusasiakirja (toimii myös kauppakirjana) kahtena
kappaleena
- Keskeisintä asiakirjaan kirjatut ehdot, joilla hankinnan täydet käyttö- ja omistusoikeudet sekä
siirrettävissä olevat tekijänoikeudet siirtyvät museolle
- Asiakirjaan/vastaanottolomakkeeseen voi kirjata luettelointia helpottavia tietoja.

-

Poistopöytäkirja:
- Poiston yhteydessä laadittavan dokumentin pohja, johon kirjataan poiston peruste, poistotapa ja
päätöksen ja poiston suoritusajankohdat.

-

Muut liitteet (museon tarpeen mukaan esim. muut käytössä olevat asiakirjapohjat, tarkempi
erittely kokoelmista, säilytystiloista, turvallisuus/pelastussuunnitelma, riskikartoitus kokoelman
osalta jne.)

