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Ajankohtaista - 
Kokonaisarkkitehtuuri 

 
• Museoiden kokoelmahallinnan 

kokonaisarkkitehtuuri 1.0 
   
• http://www.nba.fi/fi/File/1859/museoiden-

kokoelmahallinnan-kokonaisarkkitehtuuri.pdf 
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Ajankohtaista –  
Kokonaisarkkitehtuuri 



Ajankohtaista - Luettelointi 
• Suositus asiasanastojen, luokitusjärjestelmien ja 

ontologioiden käytöstä luetteloinnissa Suomen museoissa  
• http://www.nba.fi/fi/File/1863/suositus-asiasanastojen-

luokitusjarjestelmien-ja-.pdf 
• ohjaa museoita käyttämään yhtenäisesti sisällön- ja 

aiheenkuvailun välineitä 
• parantaa tiedonhakua ja –siirtoa 
• tavoitteena on tilanne, jossa museoiden aineistojen 

käytettävyys paranee ja tiedon koostaminen mielekkäiksi 
kokonaisuuksiksi helpottuu 
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Ajankohtaista - Luettelointi 
• Ohjeiden perustana on SPECTRUM 4.0. Appendix 

1 Information groups and units 
• Käännetty suomeksi  
• Muut standardit: 
• ISO 690 (Viitteet) 
• ISO 8601 (Pvm ja aika) 
• ISO 4217 (Valuutta) 
• RDA (Henkilöt, Organisaatiot) 
• International System of Units (Mitat) 



SPECTRUM 
 

• Käytössä noin 8000 museossa, 40 maassa 
• Museovirasto on National Partner  
• lupa lokalisoida ja käyttää Spectrumia ei-

kaupallisiin tarkoituksiin 
• http://www.collectionslink.org.uk/programme

s/spectrum 
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Ajankohtaista – Luettelointi  
 

• Ohjeet syventävät luettelointia esim. 
valokuvan historiatietojen ja  
sisällönkuvauksen kirjaamisessa  
 
 



Ajankohtaista – Luettelointi  
 

• Omistushistoria 
• Omistaja 
• Omistusajankohta 
• Omistuspaikka 
• Omistajuuden vaihtumistapa 
• Lisätietoja omistajuuden vaihtumisesta 
• Omistajuuden vaihtumisen kustannukset 
• Valuutta 

 
 



Ajankohtaista – Luettelointi  
 

• Kuvailutiedot 
• Objektin status  
• Määritelmä: Luetteloitavan objektin asema tai status 

suhteessa muihin samanlaisiin 
• Fyysinen kuvaus 
• Määritelmä: Objektin ulkoasun tai ulkonäön sanallinen 

kuvaus. 
• Sisällönkuvailu 
• Määritelmä: Sanallinen, yleisluontoinen kuvaus objektista 

tai objektissa kuvaillusta asiasta ilman tulkintaa 
 
 
 



Helsingin kaupunginmuseon kuvakoelmat 



Helsingin kaupunginmuseon kuvakoelmat 



Helsingin kaupunginmuseon kuvakoelmat 



Ajankohtaista -Luettelointi 
 

• Sekä verkkojulkaisu että WIKI 
 

• Ohjeista koulutusta 14 paikkakunnalla vuonna 2014 
 

 



Ajankohtaista - Luettelointi 
• Valmiit Kansalliset museoiden luettelointiohjeet 
 julkaistaan helmikuussa 2014 
• Kommentointiaika 21.11.-19.12.2013 
• Ilmoittaudu Leena Furulle leena.furu@nba.fi 
 

mailto:leena.furu@nba.fi


Ajankohtaista – Hankinta 
• Hankinnassa käytetään neuvottelumenettelyä 
• Järjestelmästä ja siihen liittyvistä sopimuksista 

neuvotellaan 4 järjestelmätoimittajan kanssa 
• Hankintapäätös tehdään vuoden vaiheessa 2013-

2014  
• Päätöksen jälkeen koekäyttö aloitetaan helmi-

maaliskuussa mukana pilottimuseoiden kanssa 
 

 



Ajankohtaista – Pilottimuseot 
 

• Arkkitehtuurimuseo 
• Kuopion kulttuurihistoriallinen museo 
• Museoviraston kuvakokoelmat, 

Journalistinen kuva-arkisto 
• Tuusulan museot 
• Valtion taidemuseo, Kuvataiteen 

keskusarkisto 
 



Ajankohtaista – Pilottimuseot 
 

• erilaiset ja erikokoiset kokoelmat, jotka sisältävät 
muun muassa av-aineistoa, esineitä, 
rakennuspiirustuksia, taideteoksia ja valokuvia 

• käytössä erilaisia kokoelmahallintajärjestelmiä 
kuten Muusa, SIPI ja Musketti 

• Pilotin aikana testataan uuden järjestelmän 
toiminnallisuudet ja soveltuvuus erilaisille 
museoille ja kokoelmille 

 



Ajankohtaista - Museoiden Finna 
 

• https://museot.finna.fi/ 
 
• Museo 2015 –hankkeen it-suunnittelijat auttavat 

kysymyksissä kun suunnittelette museossanne 
aineistojen siirtoa Finnaan 

 
• IT-suunnittelija Pekka Korhonen, 

pekka.korhonen@nba.fi, 040 128 6144 
• IT-suunnittelija Tomi Orre 
 tomi.orre@nba.fi, 040 128 6148 
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Ajankohtaista – Museoiden Finna 
Objekteja yhteensä:  337 833 
 
Museovirasto (78833) 
Lusto - Suomen Metsämuseo (66257) 
Työväenmuseo Werstas (45234) 
Työväen Arkisto (28208) 
Suomen Metsästysmuseo (23853) 
Kansan Arkisto (19598) 
Nurmeksen museo (12475) 
Pielisen museo (10080) 
Ilomantsin Museosäätiö (9126) 
Ateneumin taidemuseo (6892) 

     



Ajankohtaista – Museoiden Finna 
Helsingin yliopistomuseo (6133) 
Tuusulan taidemuseo (4683) 
Sähkömuseo Elektra (4521) 
Sinebrychoffin taidemuseo (4484) 
Lapin metsämuseo (4378) 
Tekniikan museo (3674) 
Suomen Siirtolaisuusmuseo (2788) 
Verlan tehdasmuseo (2186) 
Helinä Rautavaaran museo (2135) 
Suomen Rautatiemuseo (1955) 
Päivälehden museo (308) 
Designmuseo (32) 
     



Kiitos 

Kysymyksiä? 
satu.savia@nba.fi 

www.nba.fi/museo2015 
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