
Valokuvakokoelman 
tie museoon –
hankintaa ja 

harkintaa



”Täydellinen valokuvakokoelma-
lahjoitus” koostuu taitavasti kuvatuista, 
hyväkuntoisista valokuvista, joiden 
tuottaminen ja käyttö on hyvin 
dokumentoitu. Aineisto on hyvin 
järjestetty ja säilytetty ja alkuperäinen 
järjestys on säilynyt. Tällainen 
kokoelma tulee museoon täysin 
käyttöoikeuksin lahjoituksena.

� Useimmiten ainakin osa näistä 
ehdoista jää täyttymättä!



Jotta epätäydellisissä 
olosuhteissa päästään hallittuun 
kartuntatoimintaan, tarvitaan 
hyvää suunnittelua ja toimivat 
prosessit.



Hankintapäätöstä ohjaavat 
museon kokoelmatyön asiakirjat

- Kokoelmapolitiikka, jossa 
kuvaillaan organisaation 
kokoelmahistoria, nykytilanne ja 
kokoelmanhoidon, käytön, 
hallinnan ja kartunnan tavoitteet

- Hankinta/kartuntasuunnitelma, joka 
täydentää kokoelmapolitiikkaa ja 
on kokoelman kartuttamisen 
”puute/toivelista”



Hankintasuunnitelman 
näkökulmia

- Genret

- Ammattikuvaajat/ harrastelijat

- Materiaalit

- Laajuus

- Dokumentoinnin taso

- Kunto

- Tekninen /ilmaisullinen laatu

- Osto / lahjoitus hankintatapana

- Oikeudellinen tilanne



Hankintapäätöksen tukena 
myös valtakunnallinen 

kokoelmayhteistyö

- Muistiorganisaatioilla on erilaisia 
kokoelmaprofiileja

- Rajaukset voivat olla esim. 
alueellisia, sisällöllisiä tai 
valokuvakulttuurin ilmiöihin sidottuja

- Onko meidän kokoelmamme oikea 
paikka tälle aineistolle?



Hankintapäätösprosessin 
tulee olla selkeä

- Kokoelmapolitiikkaan tulee kirjata päätöksenteon 
käytännöt: ketkä osallistuvat päätöksentekoon ja 
miten perustelut, myös 
hankkimattajättämispäätökset, dokumentoidaan

- Hyvin argumentoidut ja dokumentoidut päätökset 
antavat tulevaisuudessa arvokasta tietoa siitä, 
millä perustein kokoelmat ovat muodostuneet

- SVM:n käytäntö: päätökset tekee 
kokoelmatyöryhmä, jonka kokouspöytäkirjoihin 
päätökset kirjataan

- Hankinnan perustelu kirjataan lyhyesti myös 
tietokantaan



Hankintapäätökseen vaikuttavia 
tekijöitä

- Sisällöllinen laatu
- Edustavuus
- Harvinaisuus
- Kunto
- Käytettävyys
- Järjestys/järjestymättömyys



Hankintaraportti 
päätöksenteon tukena

- Kokoelman fyysistä ja sisällöllistä 
kuvailua kokonaisuuden 
hahmottamiseksi

- Hankintaraportin laadinta selkeyttää 
päätöksentekoa ja päätöksen 
punnitsemista

- Helpottaa myös kokoelman 
käsittelyn suunnittelua



Kokoelman arvottaminen
- Valokuva-aineiston merkityksen pohtimista 

suhteessa muihin kokoelmiin siinä 
kontekstissa, jossa se on tuotettu ja sitä on 
käytetty

- Työkaluina esim. suhteuttava arvottaminen 
(ks. Kuvansa kullakin s.28-29) tai 
merkitysanalyysi: 
tako.nba.fi/verkkonayttelyt/merkitysanalyysi



Diane Voight O’Connor: 
suhteuttava arvottaminen

- Ensisijainen arvo: alkuperäinen 
käyttötarkoitus

- Sekundaariset arvot: arvo 
museossa

� Todistus- ja informaatioarvo, 
suhteessa provenienssiin

� Taiteellinen arvo
� Välillinen arvo
� Esineellinen arvo



Arvojen tarkastelun näkökulmia
- Mihin tarkoitukseen kokoelman kuvat on kuvattu, 

kerätty, käytetty ja säilytetty? Tunnetaanko 
provenienssi ja kuinka tarkasti? (Vrt. 
merkitysanalyysi ja ajatus objektin ideaalitilasta)

- Mikä on ollut valokuvan ja ko. kokoelman 
merkitys kokoelmanmuodostajalle?

- Millainen on ollut kuvaajan/kuvaajien kuvausote 
ja konteksti?

- Mitä aiheita kokoelmassa on? Onko aineisto 
tyypillistä/ainutlaatuista?

- Onko kuvilla taiteellista arvoa?
- Millainen on aineiston ajankohtainen / 

odotettavissa oleva käyttöarvo?



Vastuulliseen kartuntapolitiikkaan 
kuuluu myös riskien arviointi

- Onko museolla/arkistolla 
resursseja säilyttää ja hoitaa 
kokoelmaa

- Fyysiset riskit: aineisto on 
huonokuntoista, vaarallista, liian 
suuri säilytystiloihin

- Immateriaaliset riskit: juridiset 
riskit, puutteellinen 
dokumentointi, puutteellinen 
tieto käyttöhistoriasta



Lisää ja skaalaa 
vaakakuva tähän

Erikoistutkija Jukka Kukkonen käy läpi esinelahjoitusta. Kuva Virve Laustela / SVM



Sopimukset
- Lahjoituksen tai oston yhteydessä museolle siirtyy 

aineiston omistusoikeus. Tekijänoikeuksista ja 
käyttöoikeuksista on sovittava kirjallisesti erikseen

- Museon tulee varmistaa kokoelman museaalisen 
käytön kannalta riittävät oikeudet, muuten aineiston 
säilyttämistä museossa on vaikea perustella

- Aiemman suullisen sopimuskulttuurin aikakaudelta 
kirjalliset sopimukset usein puuttuvat, joten sopimuksia 
voidaan joutua laatimaan takautuvasti

- Sopimukset on syytä laatia etukäteen ja allekirjoittaa 
viimeistään silloin, kun aineistoa siirretään museolle: 
esimeriksi digitointia ei kannata aloittaa, ennen kuin 
sopimustilanne on selvinnyt



LUETTELOINTI



Luettelointi
”Luettelointi on museoiden kokoelmissa olevien 
objektien tietojen tallentamista. Luetteloinnissa 

tallennetaan kaikki objektin tiedot tai viitteet tietoihin 
Museoiden luettelointiohjeen mukaisesti. Objektin 

tiedot kootaan vastaanottotiedoista, tarkastelemalla 
itse objektia sekä selvittämällä tietoja eri lähteistä. 

Luetteloinnissa objektit erotetaan muista 
samankaltaisista ja tehdään tunnistettaviksi . 

Luetteloinnin tuloksena syntyy yksittäisistä objekteista 
ja suuremmista kokonaisuuksista systemaattista 

tietoa , joka on haettavissa, siirrettävissä ja 
käytettävissä .”

http://www.luettelointiohje.fi/tietoa-ohjeesta/sanasto/



Luettelointi
• Päätavoite on tuottaa onnistuneita hakuja
• Sisällönkuvailuissa pyritään selkeyteen ja 

ymmärrettävyyteen, mutta siinä näkyvät aina 
luetteloijan persoona, koulutus, harrastukset, 
elämänkokemus, ajattelutavat, uskomukset, 
aiempi työkokemus

• Arkistojen ja museoiden kuvapalvelun 
käyttäjäkunta on verkkojulkaisumahdollisuuksien 
myötä laajentunut tutkijoista ja julkaisujen 
tekijöistä suureen yleisöön. Tämä asettaa 
luetteloinnille uusia haasteita ja tavoitteita.



Lisää ja skaalaa 
vaakakuva tähän

Luettelointia Suomen valokuvataiteen museossa. Kuva Virve Laustela /SVM



Valtakunnallinen luettelointiohje 
luettelointiohje.fi

- Valtakunnallinen luettelointiohje on 
uudehko, Museo 2015 –hankkeen 
yhteydessä 2012-2014 toteutettu

- Aiemmin suomalaisilta museoilta on 
puuttunut yhteinen luettelointiohje, joten 
luettelointikäytännöt ovat olleet kirjavia ja 
toisaalta luetteloinnin taso on vaihdellut 
runsaasti

- Valtakunnallisessa luettelointiohjeessa on 
oma ohje eri esinetyypeille, myös 
valokuville ja taideteoksille



Valokuvien luetteloinnista

- Valokuvia on perinteisesti luetteloitu 
kuvasisältölähtöisesti, usein huomioimatta 
valokuvan esineluonnetta

- Erityishaasteena on valokuva- ja 
negatiivikokoelmien suuri koko, johon 
hierarkkinen luettelointi on yksi ratkaisu

- Tärkeitä ovat myös tekstitietokannat ja 
arkistoluettelot, jotka kontekstualisoivat
yksittäisen valokuvan



Hierarkkisen luetteloinnin 
lähtökohtia

• museoiden suuret valokuvakokoelmat ja 
valokuvakokoelmien alhainen 
luettelointiaste

• museoiden kokoelmanhallintajärjestelmien 
ja –ajattelun esinekortistolähtöisyys: 
kokoelmanhallintajärjestelmät ovat edelleen 
”sähköisessä muodossa olevia kortistoja”



Hierarkkisen luetteloinnin 
tavoitteita

• suurien arkistokokonaisuuksien hallinta

• provenienssiperiaatteen ja  
kokoelmanmuodostajan alkuperäisen 
kokoelmajärjestyksen kunnioittaminen �
kokoelman osien väliset suhteet ja 
kokoelman alkuperäinen järjestys antavat 
kokoelmasta, sen käyttäjistä, käytöstä, 
merkityksestä ja osien välisestä suhteesta 
olennaista tietoa, joka katoaa, jos 
kokoelmayhteys menetetään



TYÖPROSESSI

• kokoelma pyritään kuvailemaan loogisena 
arkistokokonaisuutena

• alkuperäisiä luokituksia, numerointeja ym. 
käytetään apuna kokoelman järjestämisessä 
ja hallinnassa

• hankintaerän 
kuvailu�kokoelmaselvitys�luettelointi



Lisää ja skaalaa 
pystykuva tähän

HIERARKKINEN TIETOMALLI 
(Kuva: Isomursu, Kuvansa kullakin s. 57.)



TAPAUS SAANIO

• ammattivalokuvaaja 

ja valokuvataiteilija 

Matti Saanion koko 

tuotannon käsittävä 

negatiivikokoelma, 

n. 200 000 

negatiivia

• aineistoa 1940-

luvulta 1990-luvulle



Lisää ja skaalaa 
pystykuva tähän

Matti Saanion negatiivikokoelmaa ennen siirtoa 
museolle.



Lisää ja skaalaa 
pystykuva tähän
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Lisää ja skaalaa 
vaakakuva tähän











A-sarja C-sarja

KOKOELMA

B-sarja

Kansio 
A1

Kansio 
A2

Kansio 
C3

A2/3

A2/3
/1

C3/13
/4

C3/13

KUVA 
A2/3/1/5

KUVA 
C3/13/4/36



- Looginen ja hyvin suunniteltu 
arkistojärjestys auttaa hallitsemaan myös 
valokuvien jälkituotantoa: uusia 
repronegatiiveja, -vedoksia sekä digitaalisia 
kopioita


