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1  Johdanto 

1.1 Tutkimusaihe ja aikarajaus 

Susanna Pettersson totesi Museoalan muistitietopäivillä vuonna 2006, että museohistorian 

näkyväksi tekeminen nostaa esiin museoiden merkityksen kulttuuripoliittisina vaikuttajina 

ja kertoo siitä, miksi museot ovat olemassa. Museohistorian kirjoittaminen vastaa myös 

ajankohtaiseen eurooppalaiseen sivistystyön selvitystarpeeseen, jonka tavoitteena on 

analysoida ja ymmärtää museoiden perustamista kansallisesta näkökulmasta.  

Museoala ja sen historia ei ole pelkästään museoiden historiaa. Tässä työssä keskeisenä 

toimijana on museoasiain neuvottelukunta (käytän tekstissä myös lyhennettä MN), jonka 

toimintaa ja toiminnan vaikutuksia museoalan suuriin muutoksiin tutkin. Museoasiain 

neuvottelukunta oli muinaismuistohallinnon eli Museoviraston neuvoa-antava 

asiantuntijaelin, joka toimi vuodesta 1974 vuoteen 1993. Neuvottelukunnan keskeisiä 

tehtäviä olivat aloitteiden tekeminen ja lausuntojen antaminen mm. museoiden 

valtionavusta ja valtioneuvoston päätöksistä niihin liittyen, Museoviraston tilasta ja 

toiminnan tavoitteista sekä museoalan ajankohtaisten seminaarien järjestäminen ja 

erilaiset esitykset opetusministeriölle (myöhemmin myös OPM) ja Museovirastolle. Lisäksi 

keskeisiä tehtäviä olivat aloitteiden tekeminen ja lausuntojen antaminen mm. museoiden 

valtionavusta ja valtioneuvoston päätöksistä niihin liittyen, Museoviraston tilasta ja 

toiminnan tavoitteista sekä laaja-alaisesta kulttuuripoliittisesta selonteosta.  

Toisen maailmansodan jälkeen museot ovat eriytyneet neljään ryhmään, 

kulttuurihistoriallisiin, luonnontieteellisiin, taidemuseoihin ja myöhemmin vielä 

valtakunnallisiin erikoismuseoihin. Kulttuurihistoriallisia museoita on eniten ja ne ovatkin 

tulleet parhaiten huomioiduiksi päätöksenteossa, mistä johtuen toisen toimikautensa 

alussa vuonna 1979 museoasian neuvottelukunta sai avukseen taidemuseo- ja 

luonnontieteellisten museoiden jaokset. Jaosten tehtävänä oli käsitellä mm. kyseisten 

alojen museoiden valtionosuuksia, aluetaidemuseo- ja keskusmuseokysymyksiä ja laatia 

luonnontieteellisten museoiden ja taidemuseoiden museopoliittiset ohjelmat. Olen 

aikaisemmin tutkinut luonnontieteellisten museoiden jaostoa museologian 

proseminaarityössäni ja taidemuseojaostoa Suomen historian seminaarityössäni ja käytän 

näiden tutkimusten tuloksia tässä työssäni. 
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Museoasiain neuvottelukunnan olemassaoloaika oli suurten muutosten aikaa museoalalla. 

Tuohon noin kahdenkymmenen vuoden ajanjaksoon sijoittuu esimerkiksi museoiden 

valtionapujärjestelmän ja maakuntamuseojärjestelmän luominen ja vakiintuminen. 1970-

luvun alussa Suomen muinaismuistohallintoa muutettiin ja perustettiin Museovirasto alan 

keskusvirastoksi ja toimeenpanevaksi elimeksi. Aluemuseojärjestelmä oli aloitettu 

kokeiluna jo 1970-luvulla ja vuonna 1980 opetusministeriö nimesi ensimmäiset kahdeksan 

maakuntamuseota ja kolme aluetaidemuseota sekä vahvisti suunnitelman näiden 

aluejaoista. Laki museoiden valtionosuuksista ja –avustuksista (1146/88) saatiin 1988 ja 

seuraavan vuoden lopusta lähtien saatiin lakisääteinen valtionavustus maakuntamuseoille 

ja aluetaidemuseoille.  

Museoasiain neuvottelukunta ei toiminut tyhjiössä vaan sen päätökset ja tavoitteet olivat 

suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan sekä muihin organisaatioihin. Näin ollen olen 

museoasiain neuvottelukunnan rinnalla kerrannut aikalaislähteiden valossa myös Suomen 

muinaismuistohallinnon ja Museoviraston historiaa ja toimintaa, koska ne liittyvät 

olennaisesti museoasiain neuvottelukunnan toimintaan, olihan MN nimenomaan 

Museoviraston neuvonantaja. Muita toimijoita olivat esimerkiksi Suomen museoliitto ja 

Suomen kotiseutuliitto, jotka molemmat toimivat omalla tavallaan museoalan 

kehittämiseksi. Tutkimukseni etenee kronologisesti, joten neuvottelukunnan toiminnan 

kontekstointi eri vuosikymmenten yhteiskunnallisiin suuntauksiin ja politiikkaan tulee 

näkyväksi. Valittu rakenne mahdollistaa muutoksen tutkimisen. Museoasiain 

neuvottelukunta toimi kolmella eri vuosikymmenellä, joten jaan sen toimintaa käsittelevän 

ajan vuosikymmenittäin lukuihin ja niiden alalukuihin, joissa käsitellään museoasiain 

neuvottelukunnan toimintaa ja sen kautta suuria muutoksia ja niiden taustoja.  

Tutkimuksessani luon kuvan museoalan muutoksesta 1960-luvulta 1990-luvulle ja 

museoasiain neuvottelukunnan toiminnasta ja roolista tässä muutoksessa. Toisessa 

luvussa luon katsauksen ajan kulttuuripoliittiseen keskusteluun sekä museotilanteeseen ja 

tarkastelen Suomen muinaismuistohallintoa ja sen seuraajaa Museovirastoa. Luvussa 

kolme käsittelen 1970-luvun tilannetta, neuvottelukunnan ja sen jaostojen perustamista ja 

toiminnan alkuvuosia, lisäksi selvitän valtionapulainsäädännön historiaa ja 

aluemuseojärjestelmän ja -kokeilujen alkuvaiheita. Neuvottelukunnan toimintaa 

toimikausittain 1980-luvulla sekä jaostojen toimia tarkastelen luvussa neljä. Luvussa viisi 

käsittelen maakunta- ja aluetaidemuseotoimintaa ja valtion lakisääteistä tukea museoille. 

Kuudennessa luvussa käyn läpi museoalan työntekijöiden ammatillista koulutusta ja 
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seitsemännessä luvussa museopoliittisia ohjelmia ja niiden taustoja. Neuvottelukunnan 

viimeiset vuodet 1990-luvulla ja sen lopettanen sekä Museoviraston 

organisaatiomuutokset käydään läpi kahdeksannessa luvussa. Tutkimukseni aikarajaus 

asettuu 1960-luvulta 1990-luvun alkuvuosiin, erityisesti neuvottelukunnan perustamisesta 

vuonna 1972 sen toiminnan loppumiseen vuonna 1993.  

1.2 Aikaisempi tutkimus 

Suomen museoalan kehitys ja historia 1800-luvulta lähtien oli pitkään alue, jota ei 

juurikaan kirjoissa ja tutkimuksissa käsitelty. Aloittaessani työtäni muinaistieteellisen 

toimikunnan historia oli kartoitettu vain vuoteen 1917 saakka Mikkö Härön pro gradu -

tutkimuksessa Suomen muinaismuistohallinto ja antikvaarinen tutkimus, mutta sen 

jälkeinen muinaismuistohallinnon aika ja Museoviraston aikakausi oli täysin tutkimatta 

nykypäivään saakka ja museoasiain neuvottelukuntaa ei ollut tutkittu lainkaan.  

Valtakunnallinen museohistoriahanke käynnistettiin vuonna 2005 ja sen päätavoitteena oli 

Suomen museohistorian kirjoittaminen. Hankkeen tuloksena valmistui asiantuntijoiden 

kirjoittama, alan kehitystä ja historiaa yhteen kokoava Suomen museohistoria (toim. 

Susanna Pettersson ja Pauliina Kinanen) vuonna 2010. Tässä teoksessa on useita 

artikkeleita, joista museoasiain neuvottelukunnalle tärkeitä aiheita käsittelevät mm. Janne 

Vilkunan (kuului neuvottelukunnan viimeiseen kokoonpanoon) artikkeli ”Suomen 

museoalan organisoitumisen 19452009”, Ritva Palviaisen artikkeli ”Museotyön 

ammatillistuminen” sekä Juhani Terhivuon (pitkäaikainen neuvottelukunnan varajäsen ja 

luonnontieteellisen jaoston jäsen) artikkeli ”Luonnontieteellisen museoalan syntyvaiheet ja 

kehitys erillisistä kokoelmista museotoimen sektoriksi”.  

Vastikään myös Museovirastossa aloitettiin neliosaisen kirjasarjan valmistelu, joista 2016 

ilmestyi ensimmäinen, Visa Immosen Tutkimuksen ja hallinnon ristiaallokossa, 

muinaistieteellisen toimikunta 19171972. Seuraavat kolme osaa, jotka käsittelevät 

muinaismuistohallintoa ennen itsenäisyyden aikaa, Museovirastoa vuosina 19722015 ja 

sata vuotta täyttävää kansallismuseota ilmestyvät vuoden 2017 aikana.  
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1.3 Lähteet ja lähestymistapa 

Tärkeimmät lähteeni ovat alkuperäislähteitä eli museoasiain neuvottelukunnan ja sen 

jaostojen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat, lisäksi neuvottelukunnan ja jaostojen lukuisat 

lausunnot, esitykset ja kirjeet. Olen saanut käyttööni professori Janne Vilkunan 

opetusministeriön arkistosta tilaaman virkatyönä kopioidun materiaalin, joka sisältää lähes 

kaiken neuvottelukunnan ja sen jaostojen tuottaman aineiston.1 Kopioina saamani 

materiaali on kirjattu alaviitteissä esimerkiksi näin: OPM (opetusministeriö), MN 

(museoasiain neuvottelukunta) pk (pöytäkirja) tai el (esityslista) 1/1979 §5, sillä resurssien 

puutteen vuoksi en ole pystynyt käyttämään alkuperäisiä materiaaleja lukuun ottamatta 

ensimmäisen kauden papereita. Alaviitteissä esiintyvä hajanaisuus esim. pöytäkirjojen 

liitteiden merkitsemistavasta johtuu siitä, että eri aikoina liitteet merkittiin eri tavoin ja olen 

noudattanut kunkin asiakirjan tapaa merkitä liitteen numero. Kun neuvottelukunnan 

aineistoa kopioitiin professori Vilkunalle, ensimmäisen kauden paperit eivät olleet 

arkistossa. Neuvottelukunnan sihteerin Mariliina Perkon kirjeestä vuodelta 19842 kävi ilmi, 

että paperit olivat silloin olleet ensimmäisen neuvottelukunnan sihteerillä, Museoviraston 

toimistopäällikkö Olavi Tapiolla Museovirastossa. Tämä Olavi Tapion mappi ”Museoasiain 

neuvottelukunta 197477” löytyi Museoviraston arkiston toimistosta ja sain sen käyttööni. 

Mappi ei tietävästi edelleenkään ole arkistoitu, vaan jäi arkistossa Leena Ruonavaaran 

huomaan, joten sen sisältämä aineisto on merkattu alaviitteissä vain Museovirastoon 

kuuluvaksi sekä mapin nimellä: ”MV (Museovirasto), MN (museoasiain neuvottelukunta) pk 

(pöytäkirja) 2/1975. Mappi mus.as.neuv.kunta 19741977.”  

Lähdemateriaalia tutkimuksessani on runsaasti, jopa liikaa, yhdeksän mapillista 

neuvottelukunnan aineistoa, lisäksi tulevat vielä virallisjulkaisut, mietinnöt ja lait. Aineisto 

tarjoaa hyvän pohjan neuvottelukunnan toiminnan tutkimiseen ja kertoo paljon 

neuvottelukunnasta, sillä kokouksia on säännöllisesti ja pöytäkirjojen liitteenä on aina 

käsiteltävänä ollut lausuntoluonnos, mietintö tai päätös. Pöytäkirjojen tukena on 

toimintasuunnitelmia ja vuosikertomuksia, joita lukemalla saa käsityksen suunnitelluista ja 

toteutuneista toimista. Neuvottelukunnan arkistomateriaalia käytettäessä tulee ilmi vain 

                                            
1 MN:n ja luonnontieteellisten museoiden jaoston pöytäkirjoista ja esityslistoista puuttuu joitakin satunnaisia 

kappaleita, taidemuseojaoston materiaali ei ole aivan niin täydellinen.  
2
 Museovirasto (myöhemmin MV), MN:n sihteerin Mariliina Perkon kirje toimittaja Pekka Paavolalle 

31.7.1984. 
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neuvottelukunnan ja sen jaostojen oma käsitys itsestään. Tämän materiaalin kautta on 

hankala saada minkäänlaista ulkopuolista kuvaa tai arviota MN:n ja jaostojen toiminnasta. 

Tämän vuoksi olen tutkinut lisäksi painettuja lähteitä ja virallisjulkaisuja. Erittäin hyödyllisiä 

ajankuvan saamisessa ovat mm. opetusministeriön komiteamietinnöt ja työryhmien 

muistiot sekä lait neuvottelukunnan toiminta-ajalta. Myös toimintakertomuksista saa hyvää 

aikalaisaineistoa, esim. Museoliiton toimintakertomuksissa mainitaan toisinaan 

museoasiain neuvottelukunta. Komiteanmietinnöistä olen saanut viitekehystä 

neuvottelukunnan toimille ja niistä löytyy myös ajan yleistä poliittista keskustelua.  

Lähestyn materiaaliani Suomen historian näkökulmasta, jossa aihe kontekstoituu kunkin 

vuosikymmenen tapahtumiin. Menetelmänä on ajallinen vertailu, joka mahdollistaa 

muutoksen tutkimisen ja museoasiain neuvottelukunnan kautta tarkastelen koko 

museoalan muutosta. Käytän lähteiden lähilukua ja analysoin MN:n pöytäkirjoja ja muuta 

arkistomateriaalia samoin kuin komiteamietintöjä, jotka ovat myös aikalaismateriaalia. 

Aineistoa tuntui olevan jopa liian runsaasti, sillä olennaisen seulominen esiin oli haastava 

tehtävä. Olen tutkinut ensin tarkasti pöytäkirja- ynnä muun materiaalin ja valinnut sieltä 

tärkeät teemat, joita olen sitten tutkinut lisää muusta lähdeaineistosta käsin. Sijoitin 

tapahtumat kolmelle eri vuosikymmenelle kronologiseen järjestykseen ja näin sain tutkittua 

muutosta vuosikymmenien varrella. Olen pyrkinyt valitsemieni teemojen kautta 

muodostamaan kokonaiskäsityksen museoalan muutoksesta ja kuinka museoasiain 

neuvottelukunta on tähän muutokseen vaikuttanut.   

2 Kulttuuripoliittista keskustelua ja katsaus museoalalle 19601980 -

luvuilla. 

2.1 Kulttuuripolitiikan taustoja 

Oliver Bennet toteaa kulttuuripolitiikan olevan selkeästi eurooppalainen käsite, joka on 

tullut laajempaan käyttöön toisen maailmansodan jälkeen. Kulttuuripolitiikan diskurssissa 

kulttuuri määriteltiin niiksi aktiviteeteiksi, joita pidettiin julkisen vallan tuen arvoisina. 

Bennet pitää valtion roolia tässä kulttuuristen aktiviteettien legitimoinnissa ristiriitaisena, 

sillä näin ollen julkinen valta laittaa enemmän painoa yhdelle kuin toiselle asialle.3 

                                            
3
 Bennett, Oliver, 1999. 
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Anita Kangas kirjoittaa vuonna 2005 teoksessa Kulttuurin arviointi ja vaikutusten väylät 

Suomen kulttuuripoliittisesta järjestelmästä seuraavaa. Suomen kulttuuripolitiikan 

välineellinen perustelu liittyi kansakunnan identiteetin luomiseen 1800-luvun lopulta 1960-

luvun lopulle, jolloin Suomen kulttuuripolitiikan järjestelmää ja sen lainsäädännöllistä ja 

aineellista perustaa rakennettiin. Kulttuuripolitiikka käsitettiin 1960-luvulta lähtien osana 

hyvinvointivaltion kehitystä, jossa julkinen palvelu toteutui kulttuuritoiminnan ja –palvelujen 

rahoituksessa sisällön viitatessa pääosin taiteilijoihin, taideinstituutioihin, 

taidekasvatukseen ja kulttuuriperintöön ja -yhteistyöhön, kyseessä oli valtion ja kuntien 

julkisen tuen ohjaaminen tietynlaisen kulttuurin tuottamiseen ja tasa-arvon lisäämiseen sen 

tuotannossa ja jakelussa. Kulttuuripolitiikan arviointia toteutettiin opetusministeriön, kuntien 

keskusjärjestöjen ja taiteen keskustoimikunnan ohjeistamana ja toimesta, jolloin arviointi 

oli osa yhteiskuntasuunnittelua 1970-luvulla. Tämä ylhäältä tullut ohjeistus painotti 

erottelua korkeakulttuurin ja tavallisen kulttuurin välillä samalla, kun eroteltiin toimintaa 

kannatettaviin ja ei –kannatettaviin muotoihin julkisten varojen osalta arvioitaessa 

kulttuuripolitiikan tavoitteisiin sitoutuvien kulttuurihallinnon järjestelmien toimivuutta. 4  

Hyvinvoinnin lisääntyessä Suomessa 1960-luvulta lähtien julkisen sektorin työvoima alkoi 

lisääntyä ja yhteiskunnan muuttuminen näkyi myös museoissa. Museoiden määrä kasvoi 

jatkuvasti ja työvoiman kysyntä johti siihen, että osa työntekijöistä päätti opintonsa 

alempaan korkeakoulututkintoon ja lähti museoon töihin, mikä verotti museohenkilökunnan 

tieteellistä tasoa, työn ohella ammattitaitoa kuitenkin kehitettiin.5 Museotyön 

kokonaistavoitteiksi ajateltiin maan kulttuuriomaisuuden suojelua, tutkimusta ja 

julkistamista. Näiden tehtävien kunnollinen hoitaminen edellytti lisää ammattitaitoista 

työvoimaa museolaitoksen palvelukseen. Museoammattilaisten koulutus kaipasi 

tehostamista ja ylipäätänsä koulutuksella oli luotava näille tavoitteille taloudelliset 

mahdollisuudet.6  

Hallinnollinen järjestelmä kulttuuripolitiikan alalle kehittyi hiljalleen eri vuosikymmenillä. 

Opetusministeriön yleiselle osastolle perustettiin taidetoimisto vuonna 1966, kaksi vuotta 

myöhemmin valtion ja läänien toimikunnat sekä taiteen keskustoimikunta. 

Seitsemänkymmentäluvun lopulla muotoiltiin säädös kunnallisesta kulttuurihallinnosta ja 

                                            
4
 Kangas, s. 103127. 

5
 Palviainen, s. 324325. 

6
 Komiteanmietintö 1973:13, s.43. 
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laki kuntien kulttuuritoiminnasta saatiin vuonna 1981.7 1970- ja 1980-luvut olivatkin suurten 

muutosten aikaa, jolloin valmisteltiin merkittäviä muutoksia museoalalla. Työn alla olivat 

uudet lait, valtakunnallinen aluemuseojärjestelmä sekä maakunta ja aluetaidemuseot, 

lisäksi laadittiin museopoliittiset ohjelmat ja lopulta säädettiin laki museoiden 

valtionosuuksista. Silloin myös kehitettiin alan koulutusta, museologia saatiin 

yliopistolliseksi oppiaineeksi ja konservaattoreiden koulutus alkoi. Museoammattilaisten 

kasvanut joukko kaipasi ammatillista järjestäytymistä ja Muinaistieteellisen toimikunnan 

työntekijät perustivat Museoalan ammattijärjestön vuonna 1969. Reilu parikymmentä 

vuotta myöhemmin vuonna 1985 perustettiin kaksi eri ammattiryhmien asioihin 

keskittynyttä yhdistystä, jolloin saivat alkunsa saivat Suomen museonjohtajat ry ja Suomen 

museoamanuenssit ry, joka seuraavalla vuosikymmenellä yhdistyi Museopoliittisen 

yhdistyksen kanssa ja nimeksi tuli Suomen museoammattilaiset ry.8 Alan nopeaa 

muutosta ja museoiden henkilökunnan ammatillistumista kuvaa hyvin tämä, että jo 

kuusikymmentäluvun lopussa voitiin perustaa ammattijärjestö ja pian voitiin perustaa jo 

yhdistyksiäkin eri ammattilaisille.  

Museoasiain neuvottelukunta kuvaili museoalan tilaa edellisinä vuosikymmeninä ja 1970-

luvun lopulla lausunnossaan Kulttuuripoliittisen ohjelman taustamuistiosta. Museotoiminta 

oli alkanut maassamme jo 1860-luvulla Raahen paikallismuseosta, yleisemmin 

paikallismuseoita alettiin perustaa 1920-luvulla. 1950-luvulla paikallismuseotoiminta alkoi 

muuttaa muotoaan ja pari vuosikymmentä myöhemmin se alkoi kunnallistua. 

Museotoimintaa oli harjoitettu jo kauan, mutta se oli pääsääntöisesti tapahtunut 

säätelemättömästi ja vapaaehtoisvoimin. Museotoimi oli iästään huolimatta vähiten 

kehitetty alue kulttuuripolitiikassamme ja valtio oli tukenut enemmän muita kulttuuri-

instituutioita, kuten kirjasto- ja arkistolaitosta. Velvollisuus kulttuuriperinnön säilyttämisestä 

katsottiin kuitenkin kuuluvan niin valtiolle ja kunnille kuin muille julkisyhteisöille, 

elinkeinoelämälle, kansalaisjärjestöille ja yksityisille kansalaisille.  

1960-luvulta lähtien oli pelätty perinteen ja historiatiedon katkeamista ihmisten elämässä 

kaupungistumisen, uuden teknologian, sähköisen joukkoviestinnän ja kansallisesta 

kulttuuriperinnöstä piittaamattoman suunnittelun ja rakentamisen takia. Ihmisten pelättiin 

muuttuvan passiivisiksi ja välinpitämättömiksi ylikansallisen teollisen kulttuuritarjonnan 

kuluttajiksi. Tätä kehitystä haluttiin estää lisäämällä määrärahoja ja resursseja 

                                            
7
 Kangas, s. 103127. 

8
 Palviainen, s. 324325. 
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kulttuuriperinnön säilyttämiseen, analysointiin ja tiedottamiseen. Päätöksentekijät eivät 

kuitenkaan olleet havahtuneet pitämään määrärahojen ja muiden resurssien lisäämistä 

tärkeänä. Museoiden kävijämäärät olivat vuosi vuodelta nousseet, uusia kokoelmia 

kerättiin ja perustettiin. Huoli kulttuuriperinnön säilymisestä oli herännyt, mikä näkyi 

kiinnostuksena fyysisen ympäristön säilyttämiseen, esineellisen ja henkisen perinteen 

keräämiseen ja vanhojen tapojen vaalimiseen. Juurien etsiminen oli tullut tärkeämmäksi 

yhä suuremmalle osalle kansaa ja arkisto- ja museolaitos kaipasi lisäresursseja 

vastatakseen tähän kysyntään. 9 

Museolaitoksen asema yhteiskunnallisena instituutiona oli ollut epäselvä, eikä valtion 

taholta ollut osoitettu suurtakaan huomiota museolaitosta kohtaan. Museotoimen 

aluehallintokomitea painottikin museoiden tekemää tallennustyötä ja sen merkitystä. 

Valtion ylläpitämät maakunta-arkistot keräsivät alansa materiaalia ja antoivat sen kaikkien 

käyttöön, samalla tavoin pitäisi museoiden työ nähdä merkityksellisenä yhteiskunnan 

kannalta. Komitean mietinnössä todettiinkin, että uudistuvan museolaitoksen tärkeimpänä 

tehtävänä tulisi olla asenteiden muokkaaminen, koska päämääränä oli kulttuuripalvelujen 

ja kulttuuritoimintojen keskinäisen vuorovaikutuksen laajentaminen. Museoiden piti löytää 

uusia työmuotoja ja toimintatapoja ja museotyö tuli nähdä osana yleistä kulttuuri- ja 

yhteiskuntapoliittista toimintaa. Museoiden todettiin olevan samanlainen palvelulaitos kuin 

kirjastot ja teatteritkin, joten niille kuuluisi samanlainen tuki kuin muillekin 

kulttuuripalveluille. Ihmisten asuinpaikasta riippumatta museot voisivat lisätä ihmisten 

viihtyvyyttä ja kiintymystä kotiseutuunsa, asuinpaikan ei tulisi vaikuttaa tietojen saantiin tai 

mahdollisuuteen osallistua kulttuuritapahtumiin.10 Kirjastolaitos oli saanut omat lakinsa ja 

valtionosuusasiansa kuntoon jo aiemmin ja nyt oli aika tarttua toimeen museoiden 

kohdalla.  

Ihmiset kaipasivat kiinnekohtia menneisyyteen muuttuvassa yhteiskunnassa, jossa 

muutosliike ja väestön siirtyminen paikasta toiseen lisääntyivät. Katsottiin, että museoiden 

tuli tarttua tähän tilaisuuteen ja tarjota palveluksiaan kaikille ikäryhmille. Museotoimi tulisi 

yhdistää yleiseen kulttuuripolitiikkaan niin paikallisella, maakunnallisella kuin 

valtakunnallisella tasolla ja kehittää aktiivista yhteistyötä eri toimielinten kesken. 

                                            
9
 OPM, MN pk 9/1979 liite 4/12.12.1979 5§, MN:n lausunto Kulttuuripoliittisen ohjelman taustamuistiosta. 

10
 Komiteanmietintö 1973:13, s. 4142. 
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Museoiden yleisölle suuntautuva toiminta piti saada näkyväksi ja merkitykselliseksi 

näyttelyiden, kokoelmien esillepanon, opastuksen ja esineistön kartuttamisen ohella.11  

Neuvottelukunta totesi lausunnossaan Kulttuuripoliittisen ohjelman taustamuistiosta, että 

kulttuuriperinnön säilyttämisessä oltiin ratkaisevasti jäljessä muusta kulttuuritoiminnasta. 

Lait olivat vanhentuneet, keskushallinnon kehittäminen oli jäänyt kesken, aluehallinnon 

luominen oli vasta suunnitteilla, paikallismuseot toimivat yhä lähes harrastelijavoimin ja 

alan päämääristä alettiin vasta käydä keskustelua, sillä vasta 1970-luvulla olivat valtiovalta 

ja kunnat tunnustaneet velvollisuutensa kulttuuriperinnön säilyttämisessä.  

Kansallismuseon asema kulttuurihistoriallisten museoiden valtakunnallisena 

keskusmuseona oli vahvistettu Museoviraston perustamisen yhteydessä, mutta 

taidemuseoiden ja luonnontieteellisten museoiden keskusmuseot puuttuivat. 

Neuvottelukunta totesi, että koulu- ja kirjastolaitos olivat saaneet jatkuvasti tukea 

rakennushankkeisiinsa, joten myös museot tulisi saada saman järjestelmän piiriin. 

Neuvottelukunta piti rakennussuojelulain ja muinaismuistolain säätämistä erittäin 

kiireellisenä, sillä 1960- ja 1970-lukujen kehitys huomioon ottaen tuli kiinnittää erityistä 

huomiota ympäristönsuojeluun ja kulttuuriympäristön säilyttämiseen.  

Seuraavilla vuosikymmenillä odotettiin tulevan uusia kulttuuriperinnön tallentamiseen ja 

esittämiseen liittyviä kysymyksiä, kuten teknologian myötä lisääntynyt esineistön määrä, 

perinteen kaupallistuminen, ATK-pohjaisten tietokonerekisterien ja muun uuden 

teknologian käyttöönoton luomat tila- ja henkilöstötarpeet. Kulttuurihistoriallisen esineistön 

keskuskortistointi oli jo aloitettu ja Museovirastoon haluttiin luoda alan keskusrekisteri. 

Lisäksi haluttiin aloittaa vastaavan kuvataiteen keskusrekisterin luominen Suomen 

Taideakatemiaan.12  

Opetusministeriön korkeakoulu- ja tiedeosasto käsitteli museoasiat lukuun ottamatta 

taidemuseoita, jotka kuuluivat taideosastoon. Kun ministeriön toiminta organisoitiin 

uudelleen, taidekorkeakoulut siirtyivät korkeakoulu- ja tiedeosastolle ja museoasiat tulivat 

kulttuuriosaston alaisuuteen. Janne Vilkuna toteaa, että ratkaisu oli hyvä, sillä 

korkeakoulu- ja tiedeosastolla museoasiat meinasivat jäädä tiedepolitiikan jalkoihin. 

Vilkunan mukaan museoalan hierarkian ja valtionapujärjestelmän kehittämisessä 

keskeisessä asemassa olivat erityisesti kulttuuripolitiikasta vastannut toinen 

                                            
11

 Komiteanmietintö 1973:13, s. 4243. 
12

 OPM, MN pk 9/1979 liite 4/12.12.1979 5§, MN:n lausunto Kulttuuripoliittisen ohjelman taustamuistiosta. 
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opetusministeri (kulttuuriministeri heinäkuusta 1970 eteenpäin) kansliapäällikköineen ja 

toimistoineen. Ministeri Kalevi Kivistö oli suuressa roolissa saavutettujen tavoitteiden 

osalta toimiessaan kulttuuriministerinä seitsemänkymmentäluvun lopulla ja 

opetusministerinä seuraavan vuosikymmenen alussa. Muita tärkeitä tekijöitä Vilkunan 

mukaan olivat Museoviraston osastopäälliköt Jaakko Numminen ja Markku linna sekä 

tiedesihteeri Kari Poutasuo.13 

Museoviraston lisäksi museoalalla oli muitakin toimijoita.  Suomen museoliitto perustettiin 

museoiden etujärjestöksi ja se tuki museoiden julkaisu- ja tutkimustoimintaa, edesauttoi 

rakennus- ja näyttelytoimintaa ja edisti museoiden arkistointi-, konservointi ja 

restaurointityötä. Liitto järjesti neuvottelupäiviä jäsenmuseoilleen ja neuvoi museoita 

käytännön työssä. Suomen kotiseutuliitto toimi kotiseututyön keskusjärjestönä ja siihen 

kuului paljon pieniä museoita, jotka eivät täyttäneet Museoliiton jäsenvaatimuksia. 

Kotiseutuliitto järjesti myös koulutusta ja neuvontaa ja oli ottanut pitkän aikavälin 

tavoitteisiinsa mm- museoiden aihepiirien laajentamisen, museoiden elävöittämisen ja 

niiden toiminnan sitomisen matkailutoimintaan. Liitteessä 2 esittelen lyhyesti muun 

muassa Suomen museoliiton ja Suomen kotiseutuliiton toimintaa.  

Ennen museoalan organisaatiouudistuksen alkua, vuonna 1969, maassamme oli 354 

historiallista museota, joista valtakunnallisia tai alueellisia keskusmuseoita oli 11, seutu- ja 

kaupunkimuseoita 46, maaseudun paikallismuseoita 230 ja erikoismuseoita 67 kappaletta. 

Kansallismuseon lisäksi laajemman alueen keskusmuseoita olivat Turun kaupungin 

historiallinen museo, Satakunnan museo Porissa, Pohjois-Karjalan museo Joensuussa, 

Kuopion historiallinen museo, sekä yhdistysten omistamat Hämeen museo Tampereella, 

Keski-Suomen museo Jyväskylässä, Pohjanmaan museo Vaasassa sekä Pohjois-

Pohjanmaan museo Oulussa.14  

Seutu- ja kaupunkimuseoista noin puolet oli kunnallisia ja loput yhdistysten tai säätiöiden 

omistamia. Maaseudun paikallismuseoista oli kunnallisia noin 20 %, muut olivat 

yhdistysten, säätiöiden tai muiden yhteisöjen omistamia. Mukaan ei laskettu yksityisten 

henkilöiden kokoelmia, vaikka ne olisivat olleet kulttuurihistoriallisesti arvokkaita. Valtio 

omisti 25 % erikoismuseoista, kunnat 10 % ja korkeakoulut, yhdistykset säätiöt yms. 65 %. 

Muita merkittäviä museoita olivat Ortodoksinen kirkkomuseo, Lähetysmuseo, 

                                            
13

 Vilkuna 2010, s. 27. 
14 Komiteanmietintö 1970: A 2, s. 34−35. 
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Merihistoriallinen museo, Sibelius-museo, Rakennustaiteen museo ja Urheilumuseo. 

Tieteellisen museokoulutuksen saanutta henkilökuntaa oli Kansallismuseon lisäksi 13 

museossa.15 Luonnontieteellisistä museoista useimmat toimivat yliopistojen yhteydessä.16 

Museotoimen aluehallintokomitea totesi mietinnössään vuonna 1972, että kunnallinen 

museotoiminta oli saavuttanut merkittävät mittasuhteet, sillä noin 400 museosta noin 

kolmannes oli kuntien omistuksessa. Enenevässä määrin paikallismuseot olivat 

siirtymässä kuntien haltuun ja vaikka ne olivatkin enimmäkseen pieniä kotiseutu- ja 

paikallismuseoita, niiden kokoelmien kokonaismäärä ja paikallishistoriallinen merkitys 

olivat huomattavia. Kunnallisen museotoimen suurimpana saavutuksena mainittiin eräät 

maakunnalliset ja niitä vastaavat keskusmuseot, joita oli 11 kappaletta. Helsingin 

kaupunginmuseo, Pohjois-Karjalan museo Joensuussa, Lahden historiallinen museo, 

Pohjois-Pohjanmaan museo Oulussa, Satakunnan museo Porissa, Tampereen kaupungin 

museot ja Turun kaupunginmuseo olivat kokonaan kuntien ylläpitämiä. Keski-Suomen 

museo Jyväskylässä ja Pohjanmaan museo Vaasassa olivat museoyhdistysten omistamia, 

mutta kunnat vastasivat niiden toiminnasta samoin kuin Kuopion museosta. Ålands 

museum oli Ahvenanmaan maakunnan omistuksessa. Joidenkin kaupunkien 

museotoimeen kuului kulttuurihistoriallisten museoiden lisäksi luonnontieteellisiä, teknillisiä 

ja erikoismuseoita tai taidemuseoita. Museoissa oli yhteensä 65 vakinaista toimenhaltijaa, 

joista 29 oli vähintään alempi korkeakoulututkinto. Kokoelmien teknisen huollon kannalta 

välttämättömiä konservaattoreita oli vain viidessä museossa.17 

Museotoimen aluehallintokomitean tekemässä kyselyssä vuonna 1972 em. 

maakuntamuseoita pyydettiin ilmoittamaan alue, jonka ne katsoivat toiminta-alueekseen. 

Kyseiset museot olivat pääosin kuntien omistamia ja toimivat ensisijaisesti oman kuntansa 

alueella, mutta kaikilla maakunnallisilla museoilla toiminta-alue ulottui useamman kunnan 

alueelle.18 Osassa maakunnallisia keskusmuseoita oli tehty alueen paikallismuseoiden 

inventointityötä sekä tarkastus- ja neuvontamatkoja maakunnan alueella ja pyrkineet 

ottamaan huomioon myös maakunnalliset tarpeet näyttelytoiminnassa.19 

                                            
15

 Komiteanmietintö 1970: A 2, s. 35. 
16

 Komiteanmietintö 1973:13, s. 14. 
17

 Komiteanmietintö 1973:13, s. 1719. 
18

 Komiteanmietintö 1973:13, s. 14. 
19

 Komiteanmietintö 1973:13. s. 1920. 
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Komiteamietinnön mukaan noin puolet museoista oli yksityisiä, eli yhdistysten, säätiöiden 

ja yksityisten henkilöiden omistuksessa. Suurin osa näistä oli pieniä paikallismuseoita, 

mutta joukossa oli suuriakin museoita, kuten Ateneumin taidemuseo, Amos Anderssonin 

taidemuseo sekä Turun taidemuseo. Yksityisten museoiden talous oli usein 

museokävijöiden ja kuntien osoittamien määrärahojen varassa. Esineistön luettelointi, 

konservointi, näytteillepano ja varastointi saattoivat monesti jäädä toisarvoiseen asemaan 

resurssien puutteen takia ja koska asiantuntevaa opastusta ja neuvontaa ei ole ollut 

helposti saatavilla. 

Kulttuurihistoriallisten, luonnontieteellisten ja taidemuseoiden lisäksi perustettiin myös 

erikoismuseoita, jotka keräsivät, tutkivat ja esittelivät jonkin erikoisalan esineistöä. Usein 

museo oli ainoa laatuaan maassa, jolloin siitä voitiin käyttää valtakunnallinen erikoismuseo 

-nimitystä. Erikoismuseoiden tehtäväpiiriin katsottiin kuuluvan oman alan esineistön 

keräämisen lisäksi myös muiden museoiden neuvonta ja opastus alaan liittyvissä 

kysymyksissä. Erikoismuseoita olivat esimerkiksi Sotamuseo, Rautatiemuseo, Suomen 

lasimuseo, Valokuvataiteen museo, Suomen urheilumuseo ja Helsingin teatterimuseo. 

Valtion museotoimi oli keskittynyt pääasiassa Museovirastoon ja sen hallinnassa oleviin 

museoihin. Valtio tuki museotoimintaa lähinnä raha-arpajais- ja veikkausvoittovaroista 

myönnettävien avustusten muodossa. Esim. vuonna 1973 avustuksia maksettiin Suomen 

museoliitolle eteenpäin jaettavaksi 270 000 markkaa, museoiden avustamiseen 500 000 

markkaa ja taidemuseoille valtionavustuksia yhteensä 2 590 000 markkaa, josta Suomen 

taideakatemian säätiön osuus oli 1 500 000 markkaa. Opetusministeriö jakoi museoiden 

avustamiseen tarkoitetut määrärahat saatuaan lausunnot valtion kuvataidetoimikunnalta ja 

Museovirastolta.20 

Parissa kymmenessä vuodessa kuusikymmentä luvun lopulta kahdeksankymmentäluvun 

alkuun museoiden määrä maassamme kasvoi kovaa tahtia. Museovirastotoimikunnan 

mietinnön mukaan vuonna 1989 Suomessa oli lähes 800 museota, joista noin 100 oli 

museoammatillisesti hoidettuja. Näistä museoista yli 700 oli kulttuurihistoriallisia museoita, 

noin 50 taidemuseota ja noin 25 luonnontieteellistä museota. Valtio omisti museoista 

kymmenisen prosenttia, kunnat noin 40 prosenttia ja yhdistykset ja säätiöt noin puolet. 

Lisäksi oli yksityisiä museoita ja kokoelmia.21 Maakuntamuseoita oli 20, lisäksi mainittiin 17 

                                            
20

 Komiteanmietintö 1973:13. s. 2124. 
21

 Komiteanmietintö 1989:46, s. 10. 
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alueellisesti merkittävää museota, joilla ei ollut virallista maakuntamuseon titteliä. 

Aluetaidemuseoita oli 13 kappaletta ja lisäksi 19 ammatillisesti hoidettua taidemuseota ja 

parisenkymmentä ei-ammatillisesti hoidettua taidemuseota. Luonnontieteellisiä museoita 

oli noin 25 kappaletta, joiden lisäksi oli suunnilleen saman verran tutkimus- ja 

näytekokoelmia. Museoammatillisesti hoidettuja erikoismuseoita laskettiin olevan 35, joista 

puolet oli yhdistysten tai säätiöiden ylläpitämiä.22  

2.2 Suomen muinaismuistohallinto  

Jo varhain kiinnitettiin huomiota historiallisesti arvokkaiden rakennusten säilyttämiseen ja 

historiallisten muistojen keräämiseen ja vuonna 1666 annetulla julistuksella otettiin kaikki 

kiinteät muinaisjäännökset valtiovallan erityiseen suojeluun. Suomen tultua Venäjän 

Suuriruhtinaskunnaksi täällä ei vuosikymmeniin ollut virastoa hoitamassa edellä mainittuja 

tehtäviä. Vuosisadan loppupuolella herättiin huolehtimaan tarkemmin muinaisaikaisten 

muistomerkkien rauhoittamisesta ja suojelemisesta. Tällöin perustettiin vuonna 1870 

Suomen Muinaismuistoyhdistys, jonka tehtävänä oli huolehtia muinaisjäännösten 

järjestelmällisestä tutkimuksesta ja huollosta. Vuonna 1883 annetussa asetuksessa 

(16/83) määrättiin senaatin talousosasto asettamaan asiantuntijoista kokoonpannun 

muinaistieteellisen toimikunnan, joka huolehti muinaismuistojen hoidosta.23  

Edellä mainitun asetuksen mukainen muinaismuistojen hoitoa varten tarkoitettu elin 

perustettiin 1884 annetulla asetuksella (12/1884), jossa määrättiin arkeologisen toimiston 

asettamisesta muinaismuistojen suojelemista varten. Arkeologisen toimiston muodostivat 

seitsemän jäsentä, joista valtionarkeologi oli vakinainen jäsen ja muut kuusi jäsentä 

kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittuja. Hallitsija nimitti valtionarkeologin ja muut 

sivutoimiset jäsenet valitsivat Suomen Tiedeseura, Helsingin yliopisto, Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seura, Suomen Muinaismuistoyhdistys ja Suomen Historiallinen Seura. 

Senaatti määräsi toimiston puheenjohtajan valituista jäsenistä. Valtionarkeologi oli samalla 

toimiston sihteeri ja myös sen toimeenpaneva jäsen. Arkeologisen toimiston tehtävänä oli 

myös mahdollisesti myöhemmin perustettavan kansallismuseon silmälläpito. Vuodesta 
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 Komiteanmietintö 1989:46, s.1011. 
23 Komiteanmietintö 1970:A 2, s. 78. 
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1908 lähtien Arkeologisen toimiston sijasta on käytetty nimitystä Muinaistieteellinen 

toimikunta.24 

Muinaistieteellisen toimikunnan historiaa, tehtäviä ja toimintaa ajalta ennen Museoviraston 

perustamista vuonna 1972 käsittelen enemmän liitteessä 1. Liitteessä esitetään myös 

miksi muinaistieteellinen toimikunta haluttiin lakkauttaa ja siitä perustettiin Museovirasto. 

Muinaismuistohallinnon organisointikomitean muutosehdotuksissa esitettiin myös 

museoasiain neuvottelukunnan ja läänien museolautakuntien perustamista kunnallisten ja 

yksityisten museoiden toiminnan edistämiseksi. Päättävien elinten edustajat ja alan 

asiantuntijat haluttiin saada neuvottelukosketuksiin koko maan tasolla, jotta voitaisiin 

parantaa museolaitoksen toimintaedellytyksiä ja yhteistyötä.  

2.3 Museovirasto 

Vuonna 1972 muinaistieteellisestä toimikunnasta muodostettiin Museovirasto. 

Museovirastosta annetun lain (31/72) mukaan opetusministeriön alainen Museovirasto oli 

maan muinaismuistohallintoa, siihen liittyvää tutkimusta sekä museotoimen yleistä 

johtamista ja valvontaa varten. Museovirastosta annetun asetuksen (172/72) mukaan sen 

oli suoritettava kulttuuriperintään liittyvää tutkimusta, avustettava muinaismuistoalan 

opetustoimintaa sekä suoritettava ne muut tehtävät, jotka sille muinaismuistoja ja 

kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelua koskevan lainsäädännön, 

asetusten sekä muiden säädösten mukaan kuuluvat. Lisäksi Museoviraston tehtäviä 

määritellään muinaismuistolaissa (295/63), rakennussuojelulaissa (60/85), valtion 

omistamien rakennusten suojelua koskevassa asetuksessa (480/85), kulttuurisesineiden 

maastaviennin rajoittamista koskevassa laissa (445/78), muinaismuistohallintoa 

Ahvenanmaan maakunnassa koskevassa asetuksessa (600/73), Antellin kokoelmien ja 

rahavarojen ja hallintoa koskevassa laissa (931/76) ja asetuksessa asuntojen 

perusparantamisesta (844/79). Museovirastolla oli asiantuntijarooli myös 

rakennuslainsäädännön edellyttämissä suojeluasioissa.  

Museovirastossa käsiteltiin ratkaistavat asiat kollegiossa, jonka puheenjohtajana toimi 

ylijohtaja, jäseninä osastonjohtajat ja sihteerinä asessori. Viraston toimistojen johtajiksi 

tulivat osastonjohtajat ja toimistojen toimistopäälliköt. Hallintotoimistoa johti asessori. 

                                            
24 Komiteanmietintö 1970: A 2, 89. 
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Museoasiain neuvottelukunnan tehtävä oli asiantuntijaelimenä antaa lausuntoja 

Museovirastolle ja opetusministeriölle ja tehdä museolaitosta koskevia aloitteita.25  

Opetusministeriön alaisena toimivan Museoviraston oli määrä suorittaa kulttuuriperintöön 

liittyvää tutkimusta, avustaa muinaismuistoalan opetustoimintaa sekä suorittaa sille 

muinaismuistoja ja kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelua. 

Museovirasto oli museoasian yleishallintoviranomainen, johon kuuluvat yleinen osasto, 

tutkimusosasto, rakennushistorian osasto sekä Suomen kansallismuseo. Näistä muut 

paitsi rakennushistorian osasto jakaantuivat toimistoihin. Yleisessä osastossa oli 

hallintotoimisto, museoasiain toimisto, kirjasto ja kuvalaitos. Hallintotoimisto käsitteli yleiset 

Museoviraston organisaatioon, käytännön toimintaan ja henkilökuntaan liittyvät asiat sekä 

alan lainsäädännön valmistelua koskevat asiat.26 Museoasiain toimistossa käsiteltiin 

aluehallintoa, valtion museoita, valtion avustamia kunnallisia ja yksityisiä museoita sekä 

Museoviraston ulkomaanasioita ja tiedotustoimintaa.27 Suomen kansallismuseon toimistoja 

olivat museotekninen toimisto, rahakammio ja konservointilaitos. Vuonna 1975 myös 

rakennusosasto jaettiin rakennuskulttuuri- ja restaurointitoimistoon.28 Liitteessä 4. on 

piirrettynä Museoviraston organisaatiokaavio. 

Museoviraston perustamisvuonna valtio omisti yhteensä 36 kulttuurihistoriallista 

luonnontieteellistä museota ja kolme taidekokoelmaa. Suurin osa valtion museoista oli 

muiden kuin valtion hallinnassa. Museovirasto hallinnoi kansallismuseon lisäksi 11:tä 

museota, muut museot olivat useiden eri tahojen hallinnassa.29 Museot olivat useiden eri 

viranomaisten alaisia ja niiden hallinnolliset järjestelyt olivat vaihtelevia eikä 

museoammatillista henkilökuntaa ollut kuin muutamassa museossa.30  

Museoasiain neuvottelukunta totesi vuonna 1979 Museovirastosta ja sen tehtävistä 

seuraavaa. ”Maan museolaitoksessa Museoviraston tehtävä jakaantuu kahtia. 

Museovirasto on ensisijaisesti hallinnollinen elin, joka pyrkii valtakunnallisen museotoimen 

edistämiseen ja riittävään ylläpitämiseen. Museoviraston toinen tehtävä on toimia 

                                            
25

 Komiteanmietintö 1989:46, s. 3 
26

 SDK, laki Museovirastosta 31/1972 sekä asetus Museovirastosta 172/1972; Komiteanmietintö 1973:13, s. 

78. 
27

 SDK, laki Museovirastosta 31/1972, asetus Museovirastosta 172/1972. 
28

 Komiteanmietintö 1989:46, s. 2. 
29

 Muita museoita hallinnoivat Kymenlaakson maakuntaliitto, Porvoon kaupunki, Helsingin yliopisto, 
Oikeusministeriö, Pääesikunta, Maatilahallitus, Metsätilahallitus, Etelä-Karjalan maakuntaliitto, 
Metsäntutkimuslaitos, Maanmittaushallitus, Tullihallitus, Keskusrikospoliisi, Rautatiehallitus, Posti- ja 
lennätinhallitus sekä Kauppa- ja teollisuusministeriö. 

30
 Komiteanmietintö 1973:13, s. 1416. 
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museona, joka tallentaa aineellista kulttuuriperintöä ja harjoittaa sen edellyttämää 

tutkimusta. Tässä tehtävässä Museovirastolla on valtakunnallisen kulttuurihistoriallisen 

keskusmuseon rooli.”31  

3 Museoasiain neuvottelukunta 1970-luvulla 

Neuvottelukunta perustettiin vuonna 1974 ja vuonna 1978 sitä uudistettiin, jolloin sen 

jäsenmäärää lisättiin. Uuden neuvottelukunnan myötä perustettiin myös 

luonnontieteellisten museoiden jaosto ja taidemuseojaosto käsittelemään näiden alojen 

kehitystä ja kysymyksiä. Vuosikymmen lopulla puhuttivat museopoliittiset ohjelmat, joita 

käsittelen enemmän 1980-luvun yhteydessä, joten tässä luvussa tarkastelen muuta 

neuvottelukunnan toimintaa. Ajankohtaisia aiheita olivat muun muassa 

valtionapujärjestelmän puute ja aluemuseotoimintakokeilu, joiden kehittymistä 

neuvottelukunta omalta osaltaan ajoi eteenpäin. 

3.1 Neuvottelukunnan perustaminen 

Museoasioiden käsittely kuului Valtioneuvoston piirissä opetusministeriön toimialaan. 

Opetusministeriön korkeakoulu- ja tiedeosasto käsitteli museotointa ja 

kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelua koskevat asiat. 

Muinaismuistohallinnon asiantuntijaelimenä toimi opetusministeriön alainen museoasiain 

neuvottelukunta (jota ei vielä 1972 ollut asetettu). Opetusministeriön yleisen osaston 

taidetoimisto käsitteli taidetta ja sen edistämistä koskevat asiat, joihin myös taidemuseot 

katsotaan kuuluviksi. Tämän kulttuurihistoriallisia ja taidemuseoita koskevien asioiden 

kuuluminen opetusministeriön kahteen eri toimistoon katsottiin aiheuttavan vaikeuksia 

kokonaisvaltaisen museopolitiikan harjoittamisessa.   

Muinaismuistohallinnon organisointitoimikunnan ehdotuksen mukaan opetusministeriö 

asettaisi museoasiain neuvottelukunnan ja neuvottelukuntaan tulisi valita yksi edustaja 

opetusministeriöstä, yksi museohallituksesta (lähinnä pääjohtaja), kaksi yksityisestä 

museolaitoksesta sekä lisäksi alan tutkimuksen ja opetuksen edustajat, mahdollisesti 

myös taidemuseon edustaja. Puheenjohtaja voisi olla museohallituksen pääjohtaja.32 

                                            
31

 OPM, MN pk 1/1979, liite 3/10.1.1979 6§, lausunto Museoviraston tutkimuspoliittisesta ohjelmasta. 
32

 Komiteanmietintö 1970:A 2, s. 53. 
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Museoasiain neuvottelukunnan ja läänien museolautakuntien perustamisehdotuksen 

taustalla oli kunnallisen ja yksityisen museolaitoksen toiminnan edistäminen. Kun alan 

asiantuntijat ja päättävien elinten edustaja saataisiin pysyvään neuvottelukosketukseen 

sekä maakunnallisella että valtakunnallisella tasolla, edistettäisiin sekä kunnallisen ja 

yksityisen museolaitoksen toimintaedellytyksiä ja yhteistyötä keskenään ja valtion 

museolaitoksen kanssa.33 

Museovirastosta annetussa asetuksessa 172 vuodelta 1972 sanotaan museoasiain 

neuvottelukunnasta näin:   

11§  

muinaismuistohallinnon asiantuntijaelimenä on opetusministeriön alainen museoasiain 
neuvottelukunta.  

Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia neuvoa-antavana asiantuntijaelimenä maan 
museolaitosta yhteisesti koskevissa sekä muissa museolaitoksen kannalta periaatteellisesti 
tärkeissä asioissa ja antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita opetusministeriölle ja Museovirastolle. 

Opetusministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet neuvottelukunnan toiminnasta.  

12§ 

Neuvottelukunnan asettaa ja puheenjohtajan määrää opetusministeriö kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan Museovirastoa sekä tarpeen mukaan kunnallisia keskusjärjestöjä ja museoalan 
keskeisiä järjestöjä kuultuaan. Varapuheenjohtajan valitsee neuvottelukunta keskuudestaan.  

Neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Yhden jäsenistä tulee edustaa 
opetusministeriötä ja yhden Museovirastoa. Neuvottelukunnan puheenjohtajalle ja jäsenille 
sekä neuvottelukunnan käyttämille asiantuntijoille suoritettavien matkakustannusten 
korvausten, päivärahojen ja kokouspalkkioiden osalta noudatetaan mitä valtion komiteoista on 
määrätty.  

Neuvottelukunnan sihteerintehtävät ja toimistotehtävät hoidetaan Museoviraston toimesta 
virkatyönä.

34
 

Yhdeksi MN:n keskeisimmistä tehtävistä katsottiin lausuntojen antaminen. Museovirasto 

oli päättänyt pyytää lausuntoja ainakin museoiden valtionavusta, Museoviraston 

tutkimustoiminnasta ja sen tilasta, luonnontieteellisten museoiden työryhmän mietinnöstä, 

valtioneuvoston päätöksistä museoiden valtionavuista ja kulttuuripoliittisesta selonteosta. 

Tarkoitus ei ollut tehdä museoasian neuvottelukunnasta Museoviraston kilpailijaa, vaan 

kummallakin oli tehtäväkenttänsä. Edellä mainittujen tehtävien pätevän hoitamisen 

                                            
33

 Komiteanmietintö 1970:A 2, s. 57. 
34

 SDK, asetus Museovirastosta 172/1972, § 11 ja 12. 
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katsottiin riippuvan ennen kaikkea neuvottelukunnasta itsestään, mutta myös siitä, kuinka 

ministeriö, Museovirasto, järjestöt ja museot antaisivat tehtäviä neuvottelukunnalle.35  

Neuvottelukunnasta annetussa asetuksessa oletettiin, että neuvottelukunnalla ei ole niin 

sanottua itsenäistä toimintaa. Oli kuitenkin mahdollista, että MN joko yksin tai yhteistyössä 

sopivien organisaatioiden kanssa voisi järjestää esimerkiksi neuvottelupäiviä, seminaareja 

tai muuta tarpeelliseksi katsomaansa toimintaa. Neuvottelukunta teki esityksiä ja 

lausuntoja sekä muiden tahojen pyynnöstä että myös oma-aloitteisesti tärkeiksi 

katsomistaan asioista. Eräs tällainen ajankohtainen kysymys 1970-luvun lopulla oli 

museon määritelmän ja museoiden jaon vahvistaminen. 

3.2 Työsarkaa 1970-luvulla 

Opetusministeriö asetti 3.10.1974 museoasiain neuvottelukunnan 23.2.1972 annetun 

asetuksen (1972/72) nojalla 1.11.1974 – 31.10.1977 väliseksi ajaksi. Neuvottelukunnan 

tehtävänä oli toimia neuvoa-antavana asiantuntijaelimenä maan museolaitosta yhteisesti 

koskevissa sekä muissa museolaitoksen kannalta periaatteellisesti tärkeissä asioissa ja 

antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita opetusministeriölle ja Museovirastolle. 

Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi opetusministeriö kutsui museotoimenjohtaja Martti 

Helinin ja jäseniksi museonjohtaja Jouko Heinosen, museonjohtaja Sven-Erik Krooksin, 

tutkija Pirkko Rainesalon, opettaja Arto Vajasaaren, museonjohtaja Sirkka Valjakan sekä 

intendentti Osmo Vuoriston. Neuvottelukunnan sihteeri- ja toimistotehtävät hoidettiin 

Museoviraston toimesta virkatyönä. Puheenjohtajalle ja jäsenille sekä neuvottelukunnan 

käyttämille asiantuntijoille suoritettiin korvaukset, päivärahat ja kokouspalkkiot sen 

mukaan, mitä valtion komiteoista oli päätetty.36 Museoviraston ylijohtaja C. J. Gardberg 

määräsi toimistopäällikkö Olavi Tapion ja tutkija Ritva Tuomen toimimaan 

neuvottelukunnan sihteereinä mainittuna aikana.37 Opetusministeriö jakoi 

                                            
35

 OPM, MN el ja pk 1/1978 sekä uuden neuvottelukunnan puheenjohtajan Jouko Heinosen laatima muistio 
museoasiain neuvottelukunnan toiminnasta.  

36
 MV, valtioneuvoston kirje museotoimenjohtaja Martti Helinille 3.10.1974 9131/04/74, Museoasiain 

neuvottelukunnan asettaminen. Mappi mus.as.neuv.kunta 19741977. M KD N: A281/IIB/14.10.1974 
37

 MV, Museoviraston ylijohtajan kirje museotoimenjohtaja Martti Helinille 24.10.1974, no 4780, museoasiain 

neuvottelukunnan sihteerit. Mappi mus.as.neuv.kunta 19741977. 
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neuvottelukunnalle vuosittaisen määrärahan toimintaan, lisämäärärahaa oli mahdollista 

saada anomalla hyvissä ajoin.38 

Ensimmäinen kokous pidettiin 11.11.1974, jäsenten lisäksi läsnä olivat sihteerit. 

Neuvottelukunnan varapuheenjohtajaksi valittiin museonjohtaja Sirkka Valjakka. 

Kokouksessa keskusteltiin neuvottelukunnan tehtävistä ja keskustelussa sivuttiin mm. 

museoiden valtionapukysymyksiä, museoalan koulutuskysymystä sekä muita 

museolaitoksen yleisen kehittämisen kannalta merkittäviä asioita. Suomen kaupunkiliitolta 

päätettiin pyytää tukea seminaarin järjestämiseksi.39 Vuonna 1974 MN ehti pitää vain 

yhden kokouksen, ainoa aloite oli Suomen kaupunkiliitolle museoalan luento- ja 

neuvottelupäivien järjestämisestä vuoden 1975 kuluessa.40  

Ensimmäisen kokonaisen toimintakautensa neuvottelukunta aloitti 13.1.1975 

Museoviraston tiloissa. Tutkija Pirkko Rainesalo selosti museoiden valtionapulain näkymiä 

ja sen valmisteluun liittyviä suunnitelmia. Todettiin, että taidemuseot tulisi kiireellisesti 

siirtää Museoviraston toimialaan, kuten jo aiemmin mietinnössä (1973:119) oli esitetty ja 

päätettiin laatia asiasta esitys. Kiireellisenä pidettiin myös valtakunnallisen 

museopoliittisen ohjelman laatimista ja päätettiin valmistella asiaa. Opetusministeriö oli 

pyytänyt lausuntoa Konservointialan koulutustoimikunnan mietinnöstä (1974:122).41  

Keväällä 1975 opetusministeriö asetti Museoviraston käyttöön museoiden avustamiseen 

varatun 700 000 markan suuruisen määrärahan jaettavaksi ja edellytti, että museoasiain 

neuvottelukuntaa kuullaan ennen Museoviraston päätöstä vuosittaisten harkinnanvaraisten 

museomäärärahojen jakamisesta.42 Maaliskuussa 1976 MN antoi lausunnon 

Museoviraston alustavasta jakoehdotuksesta harkinnanvaraisiksi valtionavustuksiksi ja 

kiinnitti Museoviraston huomion siihen, että avustusta ei ole osoitettu työväen 

kulttuuriperintöä kerääville yhteisöille. Neuvottelukunnan sisällä oli kaksi kantaa siitä, 

saako harkinnanvaraisten valtionavustusten jako vaikuttaa aluemuseokokeilun museoille 

myönnettävien avustusten määrään vai ei. Jäsenet Krooks, Rainesalo, Vaajasaari, 

Valjakka ja Vuoristo katsoivat, että aluemuseokokeiluun myönnetyt valtionavustukset eivät 

                                            
38

 MV, valtioneuvoston kirje toimikunnille ja neuvottelukunnille 8.1.1975 372/04/75, vuoden 1975 menojen 

arvioiminen. Mappi mus.as.neuv.kunta 19741977. 
39

 MV, MN pk 1/1974. Mappi mus.as.neuv.kunta 19741977. 
40

 MV, MN kirje opetusministeriölle 13.1.1974, toimintakertomus vuodelta 1974. Mappi mus.as.neuv.kunta 

19741977. 
41

 MV. MN pk 1/1975. Mappi mus.as.neuv.kunta 19741977. 
42

 MV, Opetusministeriön kirje Museovirastolle 25.4.1975, no 6107/55/75. Mappi mus.as.neuv.kunta 

19741977. 
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saa vaikuttaa mainittujen museoiden omaan museotyöhön kohdistuviin 

valtionavustuksiin.43 

Alkuvuonna 1976 neuvottelukunta päätti lähettää Museovirastolle kirjeen koskien 

harkinnanvaraisten valtionavustusten jakoa. Kirjeessä todettiin, että Museoviraston 

esittämät jakoperusteet ovat sinänsä kannatettavia, mutta erityisesti pitäisi tukea 

museoalan kehittymistä ja alan tutkimustoiminnan edistämistä koskevia hankkeita. 

Museoesineiden hankintaan ja keräilytoimintaan rahaa ei tulisi antaa ja aluemuseokokeilun 

määrärahan vaikutus pitää huomioida jakoehdotusta tehtäessä. Lisäksi suositettiin, että 

hakijoiden täytyisi vastaisuudessa tehdä vain yksi hakemus useammasta hankkeesta ja 

lopuksi neuvottelukunta esitti, että Museovirasto toimittaisi yksilöidyn jakoesityksen 

lausunnolle.44 

Huhtikuussa 1977 neuvottelukunta antoi lausunnon harkinnanvaraisista 

valtionavustuksista kyseiselle vuodelle. Museoviraston huomio haluttiin ohjata seuraaviin 

seikkoihin: museoesineistön luettelointiin myönnetyt avustukset tulisi suorittaa ao. 

keskusmuseon ohjauksessa, valtionavustuksia koskevat päätökset tulisi toimittaa tiedoksi 

keskusmuseoille, valtionavustuksia ei saisi muodostua toistuvia toiminta-avustuksia, vaan 

ne pitäisi suunnata sellaisille museoille, joilla on alan ammattipätevyyden omaavaa 

henkilökuntaa. Mikäli valtionavustuksia myönnettäisiin kokeiluluontoisiin toimintamuotoihin, 

tulisi toiminnasta saatava kokemukset ja tulokset saattaa muun museolaitoksen tietoon.45 

Ensimmäisen kauden aikana museoasiain neuvottelukunnalta lausuntoja pyysivät vain 

opetusministeriö ja Museovirasto, mutta alan järjestöt, kunnalliset keskusjärjestöt, kunnat 

tai museot eivät osanneet käyttää neuvottelukuntaa hyödykseen tai avukseen. Esityksiä 

neuvottelukunta teki opetusministeriölle, Museovirastolle ja kaupunkiliitolle.46 Tärkeimpinä 

saavutuksinaan ensimmäiseltä kaudelta MN piti kahteen toteutuneeseen seminaariin 

johtaneita esityksiään. Kaupunkiliiton kanssa järjestetty seminaari johti useisiin 

museotoimien kehittämiseen tähtääviin esityksiin. Museovirastolle tehty aloite viraston ja 
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 MV, MN pk 2/1976. Mappi mus.as.neuv.kunta 19741977. 
44

 MV, MN pk 1/1976. Mappi mus.as.neuv.kunta 19741977. 
45

 MV, MN pk 2/1977. Mappi mus.as.neuv.kunta 19741977. 
46

 OPM, MN el 1/1978, Jouko Heinosen muistio. 
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keskeisten museoiden yhteistyöstä johti yhteiseen tapaamiseen, mutta ei saanut aikaan 

säännöllisiä tapaamisia, mikä oli ollut neuvottelukunnan tavoitteena.47 

Opetusministeriö oli pyytänyt neuvottelukunnalta esitystä Museovirastosta annetun 

asetuksen museoasian neuvottelukuntaa koskevien säännösten muuttamisesta. 

Neuvottelukunta kritisoi sitä, että se pystyi asetuksen mukaan antamaan lausuntoja vain 

opetusministeriölle ja Museovirastolle, eikä OPM ollut antanut asetuksen mahdollistamia 

tarkempia ohjeita neuvottelukunnalle. Omaa kokoonpanoaan neuvottelukunta piti 

onnistuneena, sillä siinä oli edustettuina sekä poliittinen tasapuolisuus että eri 

museosektoreiden edustus ja asiantuntemus. Mukana oli sekä maakunnallisten 

keskusmuseoiden, erikoismuseoiden, pitäjänmuseoiden, taidemuseoiden ja 

luonnontieteellisten museoiden edustaja, jotka edustivat valtion, kuntien ja muiden 

yhteisöjen omistamia museoita. Neuvottelukunta esitti, että vielä laajemman 

asiantuntemuksen takaamiseksi neuvottelukunnan jäsenmäärä nostettaisiin 

puheenjohtajan lisäksi kahdeksaan jäseneen, joille kaikille määrättäisiin henkilökohtainen 

varamies. Museoviraston virkatyönä hoidettuja sihteerintöitä ei pidetty 

tarkoituksenmukaisina, sillä virkamiessihteerit joutuivat käsittelemään samoja asioita 

virkatöinään. Niinpä sihteerintehtävien osalta haluttiin noudattaa samaa käytäntöä, kuin 

muidenkin jäsenten, jolloin sihteeri saisi matkakorvaukset, päivärahan ja kokouspalkkion.48 

Suomen museoliitto esitti kesällä 1977 Opetusministeriölle museoasiain neuvottelukunnan 

laajentamista. Liitossa oltiin sitä mieltä, että museoasiain neuvottelukuntaa tulisi laajentaa, 

jotta se voisi hyvin tuloksin toimia Museoviraston asiantuntijana taidemuseoiden toimialaan 

kuuluvissa kysymyksissä. Neuvottelukuntaan tulisi nimittää vähintään kaksi varsinaista 

taidemuseoiden edustajaa, joilla olisi sekä taidemuseoalan hyvä yleistuntemus että 

kokemusta käytännön taidemuseotyöstä. Esityksessä todettiin myös, että mikäli myös 

luonnontieteellisten museoiden asiat tulevat aikaisempaa enemmän Museoviraston 

käsiteltäviksi, olisi neuvottelukunnan laajennuttava kattamaan tämäkin alue.49  

Toisella kaudella neuvottelukuntaan kuuluivat puheenjohtajana museonjohtaja Jouko 

Heinonen, apulaisprofessori Veikko Anttila, museonjohtaja Matti Haapasaari, professori 

Henrik Lilius, museonjohtaja Jarno Peltonen, varapuheenjohtaja Salme Sarajas-Korte, 

                                            
47

 MV, MN pk 3/1977, liite 2, lausunto Museovirastolle. Mappi mus.as.neuv.kunta 19741977. 
48

 MV, MN pk 3/1977, liite 2, lausunto Museovirastolle. Mappi mus.as.neuv.kunta 19741977. 
49

 Suomen museoliiton toimintakertomus 1977, esitys Opetusministeriölle annettu 21.6.1977. 
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mittariteknikko Osmo Viljanen, rehtori Olli Vuorinen ja Museoviraston intendentti Osmo 

Vuoristo. Neuvottelukunnan asiantuntemusta oli laajennettu lisäjäsenillä pyrkimyksenä 

antaa neuvottelukunnalle mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset.  

Toisen kauden alussa uusi puheenjohtaja Jouko Heinonen laati muistion 

neuvottelukunnan toiminnasta. Heinonen totesi, että neuvottelukunta haki rooliaan kuten 

koko museoala. Ensimmäisen neuvottelukunnan aikana erilaiset järjestöt, kunnat ja 

museot eivät olleet osanneet käyttää neuvottelukunnan asiantuntemusta hyväkseen. 

Tämän takia katsottiinkin tärkeäksi pystyä luomaan yhteistyötä ja parantamaan 

tiedonkulkua koko museoalan sisällä. Luonnontieteellisten museoiden ja taidemuseoiden 

jaoston lisäksi neuvottelukunta harkitsi myös rakennuskulttuurijaoston ja museopoliittisen 

jaoston perustamista, mutta kahta viimeksi mainittua ei kuitenkaan koskaan perustettu.50   

Neuvottelukunta pohti museon määritelmää ja museoiden aluejakoa pidettiin yhtenä 

ajankohtaisimpana ja koko museoalan kehityksen kannalta tärkeimpänä ja kiireellisimmin 

ratkaistavana kysymyksenä. Todettiin, että määritelmä ja luokitus tulisi työstää yhdessä 

Museoviraston ja järjestöjen kanssa ja hyväksyä joko MN:ssa tai mieluummin 

opetusministeriössä.51  

Neuvottelukunta otti kantaa Museoviraston tutkimuspoliittiseen ohjelmaan ja totesi, että 

Museoviraston tehtävä jakaantui kahtia, ensisijaisesti virasto oli hallinnollinen elin, mutta 

toinen tehtävä on toimia museona, joka tallentaa aineellista kulttuuriperintöä ja harjoittaa 

sen edellyttämää tutkimusta. Selvitystä pidettiin arvokkaana kartoituksena, joka osoitti 

kuinka niukasti Museovirastolla oli resursseja aineellisen kulttuurin kehityksen tutkimiseen 

ja tallentamiseen. Keskusmuseon tutkimuspoliittisen ohjelman painopiste olisi hyvä 

asettaa hakujärjestelmien luomiseen, luettelointi- ja arkistointimenetelmien kehittämiseen 

ja luokitusohjeistojen laatimiseen ja toisekseen tallennus- ja tutkimustehtävien 

organisointiin. Lisäksi osaksi ohjelmaa kaivattiin selkeästi ilmaistuna yksinomaan 

Museovirastolle kuuluvia alueita ja suunnitelmaa Museoviraston, maakuntamuseoiden, 

erikoismuseoiden ja tutkimuslaitosten välisestä yhteistyöstä ja työnjaosta. Neuvottelukunta 
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 OPM, MN el ja pk 1/1978 sekä uuden neuvottelukunnan puheenjohtajan Jouko Heinosen laatima muistio 
museoasiain neuvottelukunnan toiminnasta.  
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 OPM, MN el 1/1978, Jouko Heinosen muistio.  
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huomautti vielä, että resurssien puute oli esteenä tutkimustoiminnalle, sillä monissa 

yksiköissä henkilökuntaa oli aivan liian vähän.52 

Museoiden valtionavustuksia koskevassa lausunnossa neuvottelukunta korosti sitä, että 

ensisijaisesti avustuksia tulisi antaa maakunnallisen museotyön jatkamiseen, koko alaa 

hyödyttävään tutkimus- ja kokeilutoimintaan sekä kokoelmien hoitoon ja luettelointiin. 

Uusiin museohankkeisiin rahaa tulisi myöntää vain poikkeustapauksissa ja museoilta 

edellytetään tiettyä vaatimustasoa ennen kuin avustuksia myönnetään lainkaan. 

Museoviraton huomio haluttiin kiinnittää siihen, että avustuksilla voitiin vaikuttaa 

museoalan työllisyyteen, mikäli avustuksia myönnettiin kortistointiin, konservointiin ja 

tutkimustoimintaan. Alueellinen museotoiminta katsottiin kaikkein laajimmin museoalan 

kehitykseen vaikuttavaksi alueeksi.53 

Luonnontieteellisten museoiden työryhmän mietintö oli lausuntokierroksella ja museoasiain 

neuvottelukunta antoi lausuntonsa opetusministeriölle. Luonnontieteellisellä museotoimella 

oli pitkät perinteet, mutta sen asemaa pidettiin epätyydyttävänä, sillä luonnontieteellinen 

museotoimi oli kovin hajanainen ja vasta mietinnössä pohdittiin koko luonnontieteellisen 

museolaitoksen toiminnallista ja hallinnollista tavoitteenasettelua. Neuvottelukunnan 

mielestä työryhmän ehdotukset olivat harkittuja, museolaitoksen kehittämistä edistäviä ja 

taloudellisesti toteuttamiskelpoisia. Mietinnössä annettiin monipuolinen selvitys 

luonnontieteellisestä museotoiminnasta, joka jaettiin kahteen ryhmään, luonnontieteellisiin 

museoihin ja kokoelmiin. Museot jaettiin vielä yliopistollisiin ja muihin museoihin ja 

kokoelmat tutkimus-, opetus- ja näyttelykokoelmiin kokoelmien luonteen, henkilökunnan 

määrän ja toiminnan laajuuden mukaan. Luonnontieteellisissä museoissa oli kiinnitetty 

liian vähän huomiota yleisölle suunnattuun näyttelytoimintaan ja näyttelyt olivat 

parhaimmillaankin suppeita, vaatimattomasti toteutettuja ja tai puuttuivat kokonaan, koska 

oli keskitytty tieteelliseen tutkimukseen. Mietinnössä esitettiin, että näyttelykokoelmat 

voisivat olla kulttuurihistoriallisten museoiden yhteydessä näytteillä muiden kokoelmien 

kanssa, jolloin voitaisiin lyhyessä ajassa saavuttaa hyviä tuloksia valistustoiminnassa 

valmiin organisaation avulla. Yliopistojen yhteydessä olevat luonnontieteelliset museot 

haluttiin edelleen säilyttää yliopistojen yhteydessä, mutta niiden yhteistyöhön kunnallisten 

museoiden kanssa tulisi kiinnittää huomiota. Tärkein mietinnön toimenpide-esityksistä oli 
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 OPM, MN pk 1/1979, liite 3/10.1.1979 6 §, MN:n lausunto opetusministeriölle Museoviraston 
tutkimuspoliittisesta ohjelmasta.  
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 OPM, MN pk 2/1979, liite 1/12.2.1979 3 §, MN:n lausunto museoiden valtionavustuksista vuodelle 1979. 
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neuvottelukunnan mielestä ehdotus luonnontieteellisen keskusmuseon perustamiseksi 

Helsingin yliopiston eläin-, kasvi-, kivi- ja paleontologian museoista. Keskusmuseo 

muodostaisi Suomen luonnontieteelliset kansalliskokoelmat ja siihen sisältyisi erillinen 

näyttelyosasto. Suunnitelmaa pidettiin tärkeänä edistysaskeleena ja sen pikaista 

toteuttamista haluttiin kiirehtiä.54  

Syksyllä 1979 museoasiain neuvottelukunta tekikin opetusministeriölle aloitteen 

luonnontieteellisen valtakunnallisen keskusmuseon perustamisesta. Neuvottelukunta piti 

tärkeänä aluemuseotoiminnan aloittamista myös luonnontieteellisen museotoimen piirissä. 

Ensimmäisenä toimenpiteenä neuvottelukunta luonnontieteellisen jaoston esityksestä 

esitti, että opetusministeriö ryhtyisi yhdessä Helsingin yliopiston, muiden 

luonnontieteellisten museoiden ja Museoviraston kanssa suunnittelemaan 

luonnontieteellisen valtakunnallisen keskusmuseon perustamista.55 Keväällä 1981 

luonnontieteellisten museoiden valtakunnallisilla neuvottelupäivillä tehtiin myös esitys 

opetusministeriölle luonnontieteellisen aluemuseokokeilun käynnistämisestä. Samalla 

esitettiin myös luonnontieteellisen keskusmuseon kiireellistä perustamista ja oman 

museopoliittisen ohjelman tekemistä luonnontieteellisille museoille.56 

Ammattikasvatushallitus oli asettanut työryhmän selvittämään konservaattoreiden 

koulutusta ja neuvottelukunta antoi ammattikasvatushallitukselle lausunnon mietinnöstä. 

Neuvottelukunta oli tyytyväinen, että selvitystyö oli tehty ja toivoi, että koulutussuunnitelma 

saataisiin mahdollisimman pian toteutettavaksi. Erityistä huomiota haluttiin kiinnittää 

konservaattoreiden jatkokoulutukseen ja siihen, että samanlainen selvitys ja 

koulutussuunnitelma tehtäisiin myös luonnontieteellisten museoiden konservaattoreiden 

koulutusta koskien, myös koulutuslinjojen yhdistämistä ehdotettiin. Neuvottelukunta halusi 

kiinnittää ammattikasvatushallituksen huomion erilaisiin kesäyliopistoissa ja 

työväenopistoissa järjestettyihin entisöimiskursseihin, jotta Museovirasto ja 
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 OPM, MN pk 2/1979 liite 2/12.2.1979 4§, museoasiain neuvottelukunnan lausunto opetusministeriölle 
luonnontieteellisten museoiden työryhmän mietinnöstä.  
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 OPM, MN pk 8/1979 9§ ja sen mukainen liite 2 /31.10.1979 9§, esitys Luonnontieteellisen valtakunnallisen 

keskusmuseon perustamisesta. 
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 OPM, MN el 3/1981 liite 9/19.8,1981, luonnontieteellisten museoiden V valtakunnallisten neuvottelupäivien 
esitykset Luonnontieteellisen keskusmuseon perustaminen, Luonnontieteellisen aluemuseokokeilun 
käynnistäminen ja Luonnontieteellinen museopoliittinen ohjelma. 
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ammattikasvatushallitus voisivat yhdessä puuttua asiaan, sillä näiden kurssien opetuksen 

katsottiin tuottavan esineistölle enemmän vahinkoa kuin hyötyä.57 

Museoiden määritelmää ja luokittelua käsiteltiin pitkin vuotta 1979. Kesäkuussa 

neuvottelukunta lähetti mietinnön tiedoksi Museoviraston museopoliittista ohjelmaa 

laativalle työryhmälle, opetusministeriön tiedeosastolle, Suomen museoliitolle ja Suomen 

Kotiseutuliitolle. Museo-sanalla tarkoitettiin rakennusta, sen sisältämiä kokoelmia ja 

rakennuksessa harjoitettua toimintaa. Toiminnallinen puolen todettiin jääneen vähemmälle 

huomiolle, vaikka sen tuli olla museo-käsitteen runkona. Kansainvälisesti oli määritelty, 

että museon tulee täyttää seuraavat edellytykset: 

 sitä ei ylläpidetä taloudellisen voiton tavoittelemiseksi, 

 se toimii valtion tai kuntien viranomaisten valvonnassa ja tukemana, 

 se palvelee yhteiskuntaa, 

 sen palveluksessa on tieteellisen koulukusen saanutta henkilökuntaa, 

 se kerää, säilyttää, tutkii ja esittelee yhteiskunnan ja luonnon aineellisia todistuskappaleita, 

 se harjoittaa ympäristönsuojelua, 

 sillä on turvatut pysyvät kokoelmat ja  

 se on avoinna yleisölle.  

Näin päädyttiin seuraavaan museon määritelmään; museo on pysyvä, yhteiskuntaa 

palveleva taloudellista voittoa tavoittelematon ja viranomaisten valvonnassa toimiva laitos, 

joka on säännöllisesti avoinna yleisölle ja joka kerää, säilyttää, tutkii ja esittelee 

yhteiskunnan ja luonnon aineellisia todistuskappaleita ja tietoja, harjoittaa 

ympäristösuojelua, ja jonka palveluksessa on tieteellisesti koulutettua henkilökuntaa. 

Suomessa oli paljon kulttuuriperintöä säilytettävänä kansainvälisesti kokoelmiksi 

luokiteltuihin museoihin, joten neuvottelukunta katsoi, että nämä museot oli vielä 
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 OPM, MN pk 5/1979 liite 1/30.5.1979 3 §, MN:n lausunto Ammattikasvatushallituksen asettaman 
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toistaiseksi sisällytettävä museokäsitteen piiriin yhteiskunnan ja ohjauksen ja neuvonnan 

saamiseksi.  

Museot luokiteltiin alakohtaisesti kulttuurihistoriallisiin museoihin, taidemuseoihin ja 

luonnontieteellisiin museoihin. Lisäksi hierarkinen luokittelu oli tärkeää hallinnollisten, 

taloudellisten ja museaalisten tekijöiden kannalta. Neliportainen vakiintunut jako kuului 

seuraavasti:  

 I tasolla valtakunnalliset keskusmuseot, 

 II tasolla maakuntamuseo ja vastaavat taidemuseo sekä valtakunnalliset erikoismuseot, 

 III tasolla paikallis- ja seutumuseot sekä erikoismuseot ja  

 IV tasolla kotiseutumuseot ja muut museoiksi kutsutut instituutiot ja kokoelmat. 
58

 

Vuoden 1980 alussa neuvottelukunta otti kantaa muinaismuistolakkityöryhmän mietintöön 

ja totesi, että silloisessa muinaismuistolaissa oli useita epäkohtia, jotka haittasivat 

käytännön työtä. Erityisesti uudistamista kaipasivat kysymykset suoja-alueiden rajoista, 

korvausmenettelyt sekä kiinteiden muinaisjäännösten valvonta. Neuvottelukunta halusi 

kiinnittää huomiota vireillä olevaan maakuntamuseojärjestelmään ja sen huomioon 

ottamiseen uutta lakia valmisteltaessa, sillä muinaisjäännösten vastaanoton ja valvonnan 

voisi uskoa maakuntamuseoille erillisissä sopimuksissa tai valtionapulaissa määrättyä 

korvausta vastaan. MN ei pitänyt lakiluonnosta vielä valmiina, vaan esitti työryhmän 

perustamista puutteellisina pitämiensä seikkojen selvitystyöhön.59 

3.3 Luonnontieteellisten museoiden jaosto 

Vuoden 1978 lopulla päätettiin perustaa kaksi avustavaa jaostoa, luonnontieteellisten 

museoiden jaosto ja taidemuseojaosto. Asetuksen mukaan jaostojen työskentelyyn voitiin 

ottaa enintään kuusi pysyvää asiantuntijaa, jotka päätettiin jakaa niin, että 

luonnontieteelliseen jaostoon tulisi neljä ulkopuolista asiantuntijaa ja taidemuseojaostoon 

kaksi. Jaostojen kokoonpanosta ja tehtävistä päätettäisiin myöhemmin.60 Näin 
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 OPM, MN pk 1/1980, liite 1 & 16.1.1980 3 §, MN:n lausunto opetusministeriölle 
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neuvottelukunnan päätösten taakse saatiin lisää luonnontieteellisen ja taidemuseoalan 

asiantuntemusta ja päteviä ihmisiä ratkaisemaan monia muutosta kaipaavia asioita.  

Museoasiain neuvottelukunta perusti luonnontieteellisen jaoston vuoden 1979 

ensimmäisessä kokouksessaan. Neuvottelukunta määräsi jaoston tehtäväksi mm. käsitellä 

luonnontieteellisten museoiden valtionavustuksia, alan keskusmuseokysymyksiä sekä 

muita alaan liittyviä kysymyksiä. Kokous päätti yksimielisesti esittää, että opetusministeriö 

asettaisi luonnontieteellisten museoiden jaoston seuraavasti: puheenjohtajaksi 

museonjohtaja Matti Haapasaari (MN:n jäsen), jäseniksi kustos Ilkka Kukkonen (MN:n 

varajäsen), museonhoitaja Pekka Lehtinen, professori Mikko Raatikainen, museonhoitaja 

Tauno Ulvinen ja amanuenssi Ilmari Valovirta.61 Myöhemmin jaoston sihteeriksi tuli MN:n 

sihteeri Mariliina Perkko.62  

Jaoston ensimmäinen kokous pidettiin 21.3.1979 Helsingin yliopiston kasvimuseon 

tiloissa. Kokouksessa jaosto keskusteli tehtävistään, ja päätti tehdä niistä lopullisen 

yhteenvedon vasta toimikauden loppupuolella, kun olisi nähty miten toiminta alkaa edetä. 

Alustavasti jaosto määritteli itselleen seuraavat tehtävät: 

 neuvottelukunnan kokouksessa määrätyt tehtävät (ks. luku 3.1) 

 luonnontieteellisten museoiden työryhmän mietinnössä mainitut tehtävät 

 lausuntojen antamisen luonnontieteellisiä museoita koskevissa asioissa.  

 koordinointitehtävät luonnontieteellisten museoiden välillä, niiden tavarahankinnassa ja 

näyttelytoiminnassa sekä sen kierrättämisessä 

 museoalan koulutuksen edistäminen ja henkilöstön lisääminen  

 eliökartoitustoiminta ja valtion viranomaisten antamat rauhoitettuja eliöitä koskevat 

tehtävät.  

 luonnontieteellisten museoiden tehtävien määrittely sekä niiden hallinnon, organisaation ja 

rahoituksen suunnittelu 
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 OPM, MN pk:t 1/1978 § 7 ja 2/1978 § 2. Jaoston sihteerinä toimi joko MN:n sihteeri tai sitten sihteeri 
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 luonnontieteellisten museoiden teknisen henkilökunnan suunnittelu ja eri eliöryhmien 

asiantuntijoiden koulutuksen turvaaminen
63

  

Jaoston asiantuntijana toiminut Martti Helin toi ilmi lausunnossaan, että hänen 

nähdäkseen luonnontieteellisen jaoston keskeinen tehtävä on rajattavissa ei-yliopistollisten 

museoiden aseman, toiminnallisten ja taloudellisten mahdollisuuksien parantamisen 

tähtäävien ehdotusten tekemiseen. Hän katsoi tarpeelliseksi selvittää uudet 

vaihtoehtomallit luonnontieteellisen museotoiminnan laajentamiseen, 

kansanomaistamiseen ja tehostamiseen. Näin saataisiin syntymään koko maata koskeva 

yhdenmukainen etenemistapa, ja samalla saataisiin päättäjien tietoon aineistoa, jonka 

avulla luonnontieteellisten museoiden toiminnan rahoittaminen entistä paremmin tulisi 

mahdolliseksi.64 

Luonnontieteellisten museoiden jaosto aloitti toimintansa kartoittamalla alan yleistilannetta. 

Kokouksissa käytiin keskustelua esim. luonnontieteellisten museoiden työryhmän 

mietinnöstä, siitä annetuista lausunnoista ja konkreettisista toimenpiteistä 

luonnontieteellisten museoiden kehittämistavoitteiden saavuttamiseksi.65 Opetusministeriö 

oli pyytänyt tekemään työryhmän esitysten ja niistä annettujen lausuntojen perusteella 

esityksen siitä, mihin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä luonnontieteellisen museotoimen 

kehittämiseksi.66 

Alusta lähtien keskusteltiin luonnontieteellisten museoiden valtionavun jakoperusteista. 

Jaosto päätti toistaiseksi harkita jokaisen tapauksen erikseen, eikä asettanut kiinteitä 

kriteereitä jakoperusteille kunnes saataisiin yhdenmukaiset hakulomakkeet avustuksille. 

Jaosto myös katsoi aiheelliseksi esittää Museovirastolle, että yliopistojen 

luonnontieteellisten museoiden tulisi saada avustuksia näyttelytoimintaan. Avustuksia 

jaettaessa tulisi ottaa huomioon, että ne ensisijassa myönnettäisiin tutkimustoimintaan ja 

tieteellisen perusvälineistön hankintaan sekä näyttely- ja valistustoiminnasta aiheutuviin 

kalustohankintoihin. Avustuksia ei esitetty myönnettäväksi julkaisutoimintaan ja 

rakennusten korjauksiin.67 Ison osan jaoston ajasta koko sen toiminnan aikana 
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haukkasikin lausuntojen antaminen valtionavustuksista, sillä asiaa käsiteltiin vuosittain 

useissa kokouksissa. 

Jaosto päätti tutkia luonnontieteellisen aluemuseotoiminnan järjestämistä ja lähetti 

yliopistoille asiaan liittyvän kirjeen. Jaoston käsityksen mukaan yliopistojen 

luonnontieteellisten museoiden toiminta tulisi kytkeä valtakunnalliseen 

aluemuseotoimintaan. Näin pyrkimyksenä oli yhdistää näyttelymuseoiden toiminnalliset 

resurssit ja yliopistojen museoiden asiantuntemus. Yliopistoilta pyydettiin esityksiä niiden 

oman toiminnan suuntaviivoista.68 Jaosto totesi, että yliopistomuseoissa tarvittaisiin 

näyttely- ja tiedotusosasto, jossa tulisi olla edustettuina kasvitiede, eläintiede ja geologia. 

Tämän lisäksi yliopistomuseoiden katsottiin tarvitsevan informaatikkoa sekä teknistä 

henkilökuntaa, mm. erilaisia konservaattoreita. Yliopistomuseoiden aluejako kuuluisi 

jaoston mielestä olla erilainen kuin kulttuurihistoriallisille museoille.69 Yksimieliseksi jaosto 

oli sitä mieltä, että luonnontieteellinen museotoimi tulisi perustaa jo olemassa olevien ja 

tieteellisen toiminnan varaan rakennettujen museoiden varaan, toisin sanoen rungon 

muodostaisivat yliopistolliset museot. 

Keskustelua herätti myös museon määritelmä, josta todettiin, että se ei sellaisenaan 

sovellu luonnontieteellisten museoiden luokitteluun.70 Lisäksi museon määritelmään tulisi 

laatia oma luokka yliopistojen luonnontieteellisiä museoita varten, sillä ne olivat 

ensisijaisesti tutkimuslaitoksia ja erosivat muusta museokentästä melkoisesti. Museon 

määritelmäksi luonnontieteellinen jaosto esitti neuvottelukunnalle seuraavaa: Museo on 

pysyvä, yhteiskuntaa palveleva laitos, joka kerää, säilyttää, tutkii ja esittelee yhteiskunnan 

ja luonnon aineellisia todistuskappaleita, jonka palveluksessa on ammattihenkilökuntaa, 

joka on avoinna tutkijoille sekä yleensä säännöllisesti yleisölle, ja joka toimii viranomaista 

valvonnassa.71 Ensimmäisen toimivuotensa aikana jaosto hioi esitettävään kuntoon myös 

luonnontieteellisten museoiden luokituksen ja tehtävänjaon.72 
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3.4 Taidemuseojaosto 

Taidemuseojaosto perustettiin samassa kokouksessa kuin luonnontieteellisten museoiden 

jaosto. Kokouksessa jaoston tehtäviksi määrättiin käsitellä taidemuseoiden 

valtionavustuksia, aluetaidemuseo- ja alan keskusmuseokysymystä. Kokous päätti 

yksimielisesti esittää, että opetusministeriö asettaisi taidemuseojaoston seuraavasti: 

puheenjohtajaksi Salme Sarajas-Korte (MN:n jäsen), museonjohtaja Erik Berg, 

museonjohtaja Jouko Heinonen (MN:n puheenjohtaja), Eini Karjalainen (MN:n varajäsen), 

Markku Lahti (MN:n varajäsen) ja taiteilija Kauko Lehtinen. Taidemuseojaoston sihteerin 

tehtäviin valittiin Leena Ahtola-Moorhouse.73 Jokaisella jäsenellä oli henkilökohtainen 

varajäsen. 

Taidemuseojaoston tehtävät näyttävät koostuneen neuvottelukunnan antamien tehtävien 

mukaisesti lähinnä lausuntojen ja esitysten antamisesta erilaisista muistioista sekä 

taidemuseoiden valtionavustushakemusten kommentoinnista. Ensimmäisellä kaudellaan 

jaosto käsitteli kokouksissaan enimmäkseen taidemuseoiden valtionavustushakemuksia, 

valtakunnallisen ja/tai alueellisten kuvataiteen keskusarkistojen perustamista sekä 

aluetaidemuseoiden vakinaistamiseen ja nimeämiseen liittyviä kysymyksiä. 

Taidemuseoiden keskushallinnon selkiintymättömyys ja aluetaidemuseotoiminnan pitkän 

tähtäimen suunnitelma nähtiin sellaisina asioina, joita jaoston erityisesti tulisi hoitaa. 74 

Vuonna 1979 taidemuseojaosto teki taidemuseoihin kyselyn, jossa pyydettiin tietoja mm. 

museoiden vastaavasta lauta- tai johtokunnasta, museon johtosäännöstä, henkilökunnan 

lukumäärästä, näyttelytoiminnasta, kävijämääristä ja kokoelmista. Kyselyn tietoja käytettiin 

hyväksi laadittaessa muistiota, jonka pohjalta aluetaidemuseotoimintaa alettiin kehittää.75 

Museoasian neuvottelukunta ja sen jaostot toimivat lähinnä pitämällä kokouksia ja 

tekemällä esityksiä ja lausuntoja. Kokousten välillä neuvottelukunnan ja jaosten jäsenet, 

sihteeri, puheenjohtaja tai erityiset ulkopuoliset asiantuntijat perehtyivät käsiteltäviin 

asioihin, tekivät niistä lausuntoja tai esityksiä, jotka sitten lähetettiin kokouskutsun mukana 

kaikille jäsenille ja käsiteltiin kokouksessa. Näin asiasta eniten tietävä henkilö saattoi tuoda 

kokemuksensa kaikkien käyttöön, minkä jälkeen yhdessä tehtiin päätökset.  

Kokoustoiminnan lisäksi neuvottelukunnan ja jaostojen jäsenet osallistuivat aktiivisesti 
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vuosittaisille museoiden valtakunnallisille neuvottelupäiville ja muihin seminaareihin. 

Neuvottelukunnan ja jaoston jäsenistä muodostettiin toisinaan työryhmiä pohtimaan 

käsiteltäviä asioita ja tekemään niistä lausunto kokoukseen. Kokouksessa asiasta joko 

tehtiin päätös tai asia jätettiin pöydälle. Jälkimmäisessä tapauksessa asiasta ei päästy 

yksimielisyyteen tai se kaipasi vielä lisätutkimusta ja hiomista. Opetusministeriö tai 

Museovirasto saattoi pyytää lausuntoa museoasiain neuvottelukunnalta, joka sitten siirsi 

asian eteenpäin asiaankuuluvalle jaostolle. Vastaavasti jaostot useimmiten esittivät 

päätöksensä ensin museoasiain neuvottelukunnalle, joka hyväksyi ne kokouksessaan, ja 

esitti niitä sitten eteenpäin, joko Museovirastolle tai suoraan opetusministeriölle. Joissakin 

asioissa jaostot lähestyivät suoraan mm. opetus- tai ympäristöministeriötä. Jos joku 

neuvottelukunnan jäsenistä oli estynyt tulemasta kokoukseen, hän ilmoitti siitä 

henkilökohtaiselle varajäsenelleen. Näin kokouksissa oli ainakin lähtökohtaisesti 

puheenjohtajan lisäksi seitsemän jäsentä, lisänä mahdolliset asiantuntijat.   

3.5 Valtionapujärjestelmä 

Opetusministeriölle tehtiin jo 1920-luvulla useita aloitteita valtionavun saamiseksi Suomen 

museoliitolle ja museotoimen alueelliseen ja paikalliseen kehittämiseen paikallismuseoita 

tukemalla. Eduskunnan sivistysvaliokunta puolsi ehdotuksia, mutta ne hylättiin kuitenkin 

taloudellisista syistä. Vuonna 1927 Suomen museoliitto pääsi ensimmäistä kertaa 

osalliseksi raha-arpajaisten voittovaroista ja näin valtio alkoi tukea museoliiton ja 

paikallismuseoiden toimintaa. Alkuvuosina saadut voittovarat jaettiin kokonaisuudessaan 

museoille, myöhemmin varattiin pieni osuus liiton neuvontatyöhön. Museoiden 

varainkäytössä liiton jakamilla avustuksilla oli merkittävä rooli, joillakin museoilla ne 

saattoivat olla jopa ainoat käyttövarat. Liitto jakoi apurahoja käyttötarkoitusten mukaan, 

kokoelmiin, tutkimukseen ja rakennustutkimukseen, näyttelyihin ja pienoismalleihin, 

julkaisuihin ja koulutukseen sekä museorakennuksiin ja muihin tarkoituksiin.76 

Museolaitoksen keskushallintoa eli Museovirastoa uudistettaessa lähdettiin siitä, että 

mahdollisimman pian luotaisiin puitteet museotoimen alueelliselle kehittämiselle. Tätä 

kiirehtivät myös eduskunnan sivistysvaliolautakunta ja suuri valiokunta Museovirastoa 

koskevaa lakia käsitellessään. Museotoimen aluehallintokomitea valmisti tarvittavat 

suunnitelmat ja säädösluonnokset, mutta suunnitelmat kuitenkin laitettiin vuosittain takaisin 
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virkamiesten kansioihin odottamaan parempia aikoja. Museoiden valtionapulainsäädännön 

viipyminen aiheutti pysähtyneen tilan museotoimen valtakunnallisessa kehittämisessä eikä 

museotoimen aluehallinnon kehittäminen onnistunut niukkojen määrärahojen vuoksi. 

Vaikka alueellista museotoimintaa harjoitettiin kokeiluluontoisena eräillä alueilla, sillä voitiin 

kattaa vain hyvin rajoitetusti niitä tavoitteita, joita museoiden aluehallintokomitea oli 

maakuntamuseoille asettanut. Näin toteaa opetusministeriön tiedesihteeri Kari Poutasuo 

Suomen museoliiton valtakunnallisilla museopäivillä vuonna 1979 pitämässään 

puheenvuorossa.77 

Poutasuon mukaan lainsäädäntöä ei rahan niukkuuden lisäksi saatu aikaiseksi kahdesta 

syystä. Ensinnäkin, koska pelättiin sellaista lainsäädäntöä, joka aluksi vaati vain pieniä 

määrärahoja, mutta jonka vaatimukset kasvaisivat ajan myötä yhä suuremmiksi. 

Museoiden valtionapulainsäädännön aiheuttamat määrärahatarpeet eivät olisi suuri 

menoerä kokonaisuudessa, mutta taloudellisesti vaikeina aikoina lakisidonnaiset 

määrärahat ovat hankalia budjetin rakentamisessa. Toinen este lain säätämiselle oli 

Poutasuon mielestä ollut asenteellinen. Museotoimi oli päättäjille sen verran vieras alue, 

että sitä ei katsottu ensisijaisen tärkeäksi kulttuuripolitiikan kehittämisessä, vaan muut 

itsestään suurempaa meteliä pitäneet kohteet veivät voiton. Poutasuo totesikin, päättäjien 

tiedossa ei ollut, museolaitoksen kehittämisen merkitys ja että päätöksentekijät olisi 

saatava vakuuttuneiksi siitä, että museolaitoksella on merkittävä tehtävä 

kulttuurielämässämme ja museoiden valtionapulainsäädäntö toteuttamalla museot 

pääsevät tätä tehtäväänsä toteuttamaan.78 

Museovirastoa koskevaa lakiesitystä käsitellessään eduskunnan sivistysvaliokunta ja suuri 

valiokunta olivat pitäneet tärkeänä, että opetusministeriö kiirehtii museoiden valtionapua ja 

aluehallintoa koskevien säännösten valmistelua. Samalla piti tutkia mahdollisuuksia 

keskittää koko museotoimi, myös taidemuseot, Museovirastolle. Valtioneuvosto asetti 

toukokuussa 1972 komitean79 selvittämään museotoimen aluehallintoa ja museoiden 

valtionapujärjestelmää koskevia kysymyksiä. Lisäksi asetettiin toimikunta selvittämään 
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kuvataidemuseoiden asemaa ja kehittämistavoitteita. Aluehallintokomitean ehdotusten oli 

tarkoitus koskea myös erikoismuseoita ja luonnontieteellisiä museoita. 80  

Vuonna 1973 valmistuivat komiteamietinnöt81, joissa tehtiin esitys museoiden 

valtionapulainsäädännön antamiseksi. Maakunnallisille keskusmuseoille ja 

valtakunnallisille erityismuseoille myönnettäisiin valtionapua 50 % niiden hyväksyttävistä 

menoista. Valtionapulainsäädäntöä pidettiin mietintöä koskevissa lausunnoissa 

ratkaisevana parannuksena koko museolaitoksen toiminnalle ja sen katsottiin merkitsevän, 

että valtiovalta hyväksyi museotyön muiden yhteiskunnan kulttuuripolitiikkaa harjoittavien 

ja ylläpitävien tahojen rinnalle. Vuoteen 1979 mennessä ei lainsäädäntöä kuitenkaan ollut 

säädetty valtion taloudellisen tilan takia. 1970-luvun lopulla museot saivat vain 

harkinnanvaraista valtionavustusta raha-arpajais- ja veikkausvoittovaroista. Koska 

valtionapulainsäädäntöä ei saatu aikaiseksi, opetusministeriössä etsittiin muita tapoja 

kehittää museotointa ja alueellista toimintaa. Kaikki lainsäädäntöön perustuvat ratkaisut 

näyttivät valtiontalouden silloisessa tilanteessa mahdottomilta, joten päädyttiin esittämään 

valtioneuvoston periaatepäätöstä.82 

Jo vuonna 1974 kirjeessään Suomen kaupunkiliitolle museoasiain neuvottelukunta esitti 

huolensa pitkään valmisteilla olleen museoiden valtionapulain siirtymisestä vuosi vuodelta 

eteenpäin. Vaikka lakiluonnos oli jo periaatteellisesti valmiina hallituksen esityksessä 

eduskunnalle, ei vuoden 1975 tulo- ja menoarvioon ollut varattu määrärahaa museoiden 

lakisääteiseksi valtionavuksi. Neuvottelukunta totesi, että oli selvästi havaittu kiinnostuksen 

museotyötä kohtaan voimakkaasti kasvaneen. Museoiden välistä yhteistyötä piti kehittää 

riippumatta siitä, koska laki museoiden valtionavusta tulisi voimaan. Niinpä 

neuvottelukunta esitti keskustelutilaisuuden järjestämistä sellaisille henkilöille, jotka virka- 

tai luottamusmiehinä työskentelevät museotoimien piirissä. Suomen kaupunkiliitto oli 

yhdessä Suomen museoliiton kanssa järjestänyt museotoimen edustajille luento- ja 

neuvottelupäivät vuonna 1968 ja neuvottelukunta esitti, että Suomen kaupunkiliitto tutkisi 

mahdollisuuksia järjestää vastaavanlaisen tilaisuuden uudestaan vuonna 1975.83 
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Valtioneuvoston päätös museoiden valtionavustusten perusteista annettiin 29.3.1979. 

Valtioneuvosto päätti opetusministeriön esittelystä, että valtionavustus voitiin myöntää 

maakunnalliselle keskusmuseolle sekä valtakunnalliselle erityismuseolle, taidemuseolle, 

luonnontieteelliselle museolle ja muulle museolle seuraavista toiminnoista aiheutuviin 

menoihin: tutkimus-, koulutus-, neuvonta- ja julkaisutoiminta; kokoelmien kartuttaminen, 

luettelointi, hoitaminen ja konservointi; sekä näyttelytoiminta. Lisäksi avustusta voitiin 

myöntää kiinteistön korjaus- ja rakennuskustannuksiin.84 

Päätöksessä määrättiin, että maakunnallisena keskusmuseona voi toimia maakuntamuseo 

tai aluetaidemuseo, jotka nimesi ja joiden toiminta-alueet määräsi opetusministeriö 

Museoviraston esityksestä ja museoasiain neuvottelukunnan lausunnon saatuaan. 

Avustuksen saamisen edellytyksiä oli mm. se, että museota ei ylläpidetä taloudellisen 

voiton tavoittelemiseksi, saadut varat käytetään myönnettyihin tarkoituksiin tai palautetaan, 

museon omistajan sääntömääräisiin tehtäviin kuuluu museotoiminnan ylläpitäminen, 

museolla on vastuullinen hoitaja, museon kokoelmia hoidetaan ja luetteloidaan, museon 

hallussa olevat esineet ja arkistot säilytetään turvassa palovaaralta sekä kosteudelta ja 

muulta pilaantumiselta sekä kokoelmien pito yleisön nähtävissä säännöllisin väliajoin ja 

kokoelmien saavutettavuus tutkijoille.85 

Keskeisenä uudistuksena valtioneuvoston päätöksessä oli, että sen perusteella voitiin 

nimetä maakunnalliset keskusmuseot ja valtakunnalliset erityismuseot. Maakunnallisena 

keskusmuseona kulttuurihistoriallisella alalla toimii maakuntamuseo ja taidemuseoalalla 

aluetaidemuseo. Maakunnallisen toiminnan menot voitiin kattaa kokonaisuudessaan 

valtionavustuksella tähän tarkoitukseen varatun määrärahan puitteissa. Tarkoituksena oli 

luoda koko maan kattava maakunnallisten keskusmuseoiden verkosto. Arvioitiin, että 

maakuntamuseoita tulisi noin 15 kappaletta ympäri maan ja aluetaidemuseoita noin 10 

kappaletta. Aluksi museoita olisi vain muutama ja niitä nimettäisiin lisää sitä mukaa, kun 

tarkoitukseen soveltuvat museot täyttäisivät valtioneuvoston päätöksessä mainitut 

maakunnallisten keskusmuseoiden edellytykset. Toivottiin, että päätöksen perusteella 

käyntiin saatava museoiden aluehallinto-organisaatio pystyisi näyttämään 

toimintakykynsä, mikä johtaisi aikanaan museoiden valtionapulainsäädännön syntymiseen.  

Periaatepäätöksen tärkeimpänä erona valtionapulainsäädäntöluonnoksiin oli se, että 
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valtionapua ei ollut sidottu määräprosenttiin museon menoista vaan avustuksia 

myönnettäisiin tulo- ja menoarvioon otetun määrärahan rajoissa.86  

Lausunnossaan valtionavun perusteista neuvottelukunta esitti, että päätös tulisi tehdä 

mahdollisimman pian, jotta maakunnalliset keskusmuseot, valtakunnalliset erikoismuseot 

sekä luonnontieteelliset ja taidemuseot voitaisiin mahdollisimman nopeasti nimetä. Päätös 

poistaisi aluehallintolain puuttumisesta ja viipymisestä johtuvia epäkohtia museokentältä. 

Valtioneuvoston esitystä valtionavun saamisen edellytyksistä neuvottelukunta piti 

minimivaatimuksina ja piti avustusten tarkoituksien perusteluja kattavina. MN kiinnitti 

huomiota myös siihen, että taidemuseosektorilla puuttuivat määräykset Suomen 

taideakatemian ylläpitämän Ateneumin taidemuseon sekä sen näyttely- ja tiedotus-

osaston toimimisesta taidemuseosektorin valtakunnallisena keskusmuseona. Lisäksi 

neuvottelukunta halusi vielä kiinnittää opetusministeriön huomion Museoviraston 

museoasiain toimiston henkilökunnan riittämättömään määrään ja piti erityisen tärkeänä, 

että toimistoon saataisiin taidemuseoiden ja luonnontieteellisten museoiden toimintaan 

perehtyneitä henkilöitä. Lausunnon lopuksi korostettiin painokkaasti sitä, että ns. 

aluehallintolaki olisi säädettävä mahdollisimman pikaisesti, sillä tämä valtioneuvoston 

päätös museoiden valtionavustuksen perusteista on vain väliaikaisratkaisu.87 

Opetusministeriö pyysi kesällä 1984 neuvottelukunnalta lausuntoa Kulttuuri- ja vapaa-

aikatoimen valtionosuustyöryhmän muistiosta. Muistiossa käsiteltiin kulttuuri- ja vapaa-

aikatoimen valtionosuuksien yhtenäistämistä ja yksinkertaistamista ilman olennaista 

muutosta valtion ja kuntien kustannusosuuksissa. MN oli yhtä mieltä siitä, että 

valtionosuuksia tulisi yhtenäistää, mutta kiinnitti huomiota siihen, että museoiden 

toimintamenojen kohdalla oli kohtuutonta, että laskentaperusteissa ei otettu huomioon 

museoiden huoneistomenoja. Kirjastojen, nuorisotyön ja orkestereiden osalta kyseiset 

menot huomioitiin ja tämän katsottiin aiheuttavan epätasa-arvoa eri kulttuuritoimijoiden 

välillä. Neuvottelukunta korosti, kuten aiemmissakin aihetta koskevissa lausunnoissaan, 

että kiinteistöjen hoito- ja ylläpitokustannukset ovat olennainen osa museotoimintaa. 

Neuvottelukunnan käsityksen mukaan oli välttämätöntä ottaa valtionosuuden piiriin kaikki 

museoammatillisesti johdetut museot maakuntamuseoiden ja valtakunnallisten 

erikoismuseoiden lisäksi. Lisäksi huomautettiin, että maakuntamuseoiden, 
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aluetaidemuseoiden ja valtakunnallisten erikoismuseoiden tehtävästä myönnettävä 

erillinen 10 % valtionosuus puuttui kokonaan ehdotuksesta. Niinpä neuvottelukunta piti 

välttämättömänä, että ennen lainsäädännön yhtenäistämistä säädettäisiin erillinen 

museoiden valtionosuuslaki vuoden 1983 työryhmän mietinnön pohjalta.88 

3.6 Aluemuseojärjestelmän kehittyminen 

Museopäivillä vuonna 1980 professori Unto Salo puhui Suomen museolaitoksen tehtävistä 

ja puuttui keskeiseen ongelmaan, museoita ei ollut totuttu pitämään yhtä olennaisina kuin 

esimerkiksi kirjastoja: ”Nykyisin pidetään kuitenkin itsestään selvänä, että kunnallisiin 

kulttuurilaitoksiin kuuluu kirjasto. Museon osalta tarvitaan vain vastaavan 

ajatustottumuksen syntymistä ja ymmärtääkseni se on jo syntymässä.”  

Muinaismuistohallinnon alueorganisaation puuttuminen oli ongelma, jota oli yritetty ratkoa 

pitkään. Muinaistieteellinen toimikunta oli useamman kerran esittänyt maakunta-arkeologin 

virkojen perustamista, ensimmäisen kerran jo vuonna 1938, jolloin Tampereelle ja Viipuriin 

ehdotettiin perustettavaksi kyseiset virat. Sama esitys toistettiin seuraavana vuonna, mutta 

sotatilanteen vuoksi asia raukesi. Asiaan palattiin vuonna 1947 ja sitä seuraavina vuosina, 

mutta ehdotus ei saanut myönteistä päätöstä. Myöskään vuoden 1957 esitys Tampereen 

ja Rovaniemen maakunta-arkeologeista ei toteutunut. Lähtökohtana esityksille oli 

kiinteiden kulttuurimuistomerkkien valvonta, hoito sekä tehokas tutkiminen ja inventointi, 

joka osoittautui vaikeaksi Helsingistä käsin. Kulttuurimuistojen suojelu oli kuitenkin valtion 

tehtävä, joten muinaistieteellinen toimikunta piti ainoana tehokkaana keinona toimikunnan 

alaisten maakunta-arkeologien palkkaamista huomattavimpien museoiden yhteyteen. 

Mahdollisina keskuspaikkoina esitettiin Turku, Pori, Vaasa, Oulu, Hämeenlinna, Tampere, 

Jyväskylä, Kuopio, Joensuu ja Rovaniemi. Esityksen mukaan maakunta-arkeologit 

toimisivat myös museonjohtajina kyseisillä paikkakunnilla.89  

Muinaismuistohallinnon organisointitoimikunnan mietinnössä vuodelta 1970 ehdotettiin 

Turkuun ja Rovaniemelle perustettavaksi maakunta-antikvaarin virkoja, joiden haltiat 

toimisivat museohallituksen alaisina paikallisina viranomaisina asianomaisten 

läänihallitusten yhteydessä. Maakunta-antikvaari -järjestelmän perustamista pidettiin 
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välttämättömänä uuden lainsäädännön90 aiheuttaman valvonnan, paikallisen 

yhteydenpidon, molemminpuolisen informoinnin ja neuvottelujen lisääntyneen tarpeen 

vuoksi. Suomen Museoliitto puolestaan oli esittänyt hallintomallia, jossa 

muinaismuistohallinnon aluevirkamies toimisi lääninhallitukseen kuuluvana virkamiehenä 

erillään yksityisestä museolaitoksesta. Virkamiehen tehtävänä olisi huolehtia mm. 

alueensa muinaismuistojen ja rakennussuojelun lakisääteisistä valvonta- ja 

suunnittelutehtävistä. Lisäksi liitto ehdotti perustettavaksi erityisiä läänin museolautakuntia, 

joiden jäseninä olisivat alueiden museoiden johtajat ja tarvittaessa myös lääninarkkitehdit. 

Antaessaan lausuntoa lopullisesta mietinnöstä seuraavana vuonna liitto kuitenkin totesi, 

että maakunta-antikvaarikysymys olisi tutkittava vielä uudelleen samoin kuin yksityisen 

museolaitoksen valtionapukysymys. Edellä mainittujen esitysten lisäksi oli tehty myös 

joitakin museotoimeen liittyviä maakunnallisia selvityksiä, kuten Kymenlaakson 

maakuntaliiton 1969 julkaistu kulttuuripoliittinen ohjelma sekä Varsinais-Suomen 

maakuntaliiton asettaman museotoimikunnan suorittama ja julkaisema tutkimus vuodelta 

1971.91  

Valtiovallan suunnitelmat museotoimen kehittämiseksi olivat innostaneet kuntia tukemaan 

museoitaan. Kuntien taloudellinen tuki museoille oli useilla paikkakunnilla 

moninkertaistunut 1960-luvun tilanteeseen verrattuna.92 Alueellista museotoimintaa 

harjoitettiin eräiden maakuntamuseoiden toimesta 1970-luvulla omin varoin ja 

Museovirasto oli tukenut toimintaa neljässä kunnassa 1970-luvun puolenvälin jälkeisinä 

vuosina. Aloitettua kokeilutoimintaa oli haitannut museoiden aluehallintolain ja siihen 

liittyvän lakisääteisen valtionapujärjestelmän puute. Yleisesti ottaen 

maakuntamuseokaupungit eivät olleet halukkaita rahoittamaan oman kunnan ulkopuolella 

tehtyä työtä. Kokeilun seurauksena kuitenkin voitiin todeta, että museoammatillisesti 

johdettujen museoiden kautta kanavoidulla valtionavulla oli pidemmälle ja laajemmalle 

ulottuvia vaikutuksia kuin suoralla avustuksella.93  

Helmikuussa 1977 neuvottelukunta käsitteli lausuntoa aluemuseokokeilusta 

opetusministeriölle. Aluemuseotoiminnasta annettavasta lausunnosta neuvottelukunnalla 
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oli kolme vaihtoehtoa. Ensimmäisessä kannatettiin aluemuseokokeilun jatkamista 

Museoviraston kirjeen mukaisesti, toisessa kokeilutoiminta tulisi lopettaa ja kokeilu tulisi 

toimeenpanna valmisteilla olevan museoiden valtionapulainsäädännön pohjalta tai 

kolmantena vaihtoehtona osakokeiluna erilliskohteisiin myönnettävin avustuksin. 

Äänestyksen jälkeen neuvottelukunta valitsi kolmannen vaihtoehdon, jonka mukaan ensin 

tulisi selvittää mille museoille Museovirasto on lähettänyt kirjeen aluemuseokokeilun 

jatkamisesta ja laajentamisesta sekä mikä on museoiden vastausten sisältö. 

Aluemuseokokeilumäärärahaa myönnettäessä tulisi määritellä kokeilualueen toimintarajat, 

neuvottelukunta piti sopivimpina aluerajoina seutukaavajakoa. Neuvottelukunta ilmoitti 

esittävänsä käsityksensä aluemuseokokeilun jatkomuodoista ja laajuudesta heti, kun 

ensimmäisen kokeiluvuoden raportit olisivat käytettävissä.94 

3.7 Aluetaidemuseokokeilu 

Aluetaidemuseokokeilu käynnistettiin vuonna 1973. Viisi vuotta myöhemmin siinä oli 

mukana seitsemän taidemuseota, joissa kussakin oli osapäivätoiminen - tai osavuotinen 

näyttelysihteeri maakunnallista toimintaa hoitamassa95. Kokeilua ohjasi ja valvoi valtion 

kuvataidetoimikunta valtion tulo- ja menoarviossa vuosittain asetetun määrärahan 

puitteissa. Vuoteen 1979 mennessä kokeilussa oli ollut mukana yhteensä yhdeksän 

museota seitsemän läänin alueella ja kokeilutoiminta kattoi suurimman osan suomea 

Pohjanmaata ja Etelä-Suomea lukuun ottamatta. Mukana kokeilussa olivat Alvar Aalto – 

museo, Keski-Suomen museo Joensuun taidemuseo, Kemin taidemuseo, Mikkelin 

taidemuseo, Oulun taidemuseo, Tampereen taidemuseo, Turun taidemuseo ja Wäinö 

Aaltosen museo.96  

Tärkeimmät toimintamuodot tavallisen taidemuseotoiminnan lisäksi 

aluetaidemuseokokeiluun osallistuneilla museoilla olivat näyttelyiden ja muiden 

kuvataidetapahtumien järjestäminen oman sijaintikunnan ulkopuolella sekä neuvonta-, 

kurssi- ja tiedotustoiminta. Kiertonäyttelyt olivat yleisölle näkyvin toimintamuoto ja niiden 

kautta pystyttiin tuomaan kuvataidetta myös paikkoihin, joissa sitä ei aiemmin ole ollut 

nähtävillä. Kokemukset kokeilutoiminnasta osoittivat, että kiertonäyttelytoiminnan lisäksi on 
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korostettava oppilaitoksia ja kouluja hyödyttävän opetusmateriaalin tuottamista ja jotta 

palveluita osattaisiin käyttää, on huolehdittava tehokkaasta tiedottamisesta yleensäkin, 

mutta erityisesti koululaitoksen suuntaan. Kokeilulla haluttiin myös selvittää kuntien 

mahdollisuuksia ja edellytyksiä käyttää hyväksi keskusmuseoiden tarjoamia palveluita.97 

3.8 Aluemuseokokeilu 

Kulttuurihistoriallisten museoiden piirissä alettiin harjoittaa niin sanottua 

aluemuseokokeilutoimintaa vuodesta 1976 alkaen. Museovirasto pyrki aiempaa enemmän 

ohjaamaan harkinnanvaraisia valtionavustuksia ammatillisesti johdettujen museoiden 

kautta. Näin toimien avustuksista katsottiin saatavan pidemmälle aikavälille ja laajemmalle 

ulottuvia vaikutuksia, kuin suoraan paikallismuseoille jakamalla. Näin saatiin eräisiin 

maakuntamuseoihin palkattua valtionavun turvin alan ammattikoulutuksen ja 

museotyökokemusta omaava tutkija, jonka tehtävänä oli neuvoa ja ohjata alueen 

paikallismuseoita erilaisissa museoteknisissä kysymyksissä.98 

Esimerkiksi vuonna 1978 Museovirasto tuki aluemuseokokeilua kolmella paikkakunnalla, 

Keski-Suomen museossa Jyväskylässä, Satakunnan museossa Porissa ja Pohjanmaan 

museossa Vaasassa. Kokemukset kokeilusta olivat sekä museoiden että Museoviraston 

mielestä positiivisia. Niinpä nähtiinkin perustelluksi pyrkiä jatkamaan ja laajentamaan ko. 

toimintaa. Aiemmat kokeilut olivat olleet vuoden mittaisia. Koska Museoviraston 

harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin kohdistetut määrärahat eivät kuitenkaan olleet 

nousseet, virastosta ehdotettiin, että kokeilua jatkettaisiin lyhyemmillä ajanjaksoilla, jolloin 

useampi museo pääsisi mukaan kokeiluun. Ilmeisesti tätä pidettiin museoiden taholta 

hyvänä ideana, sillä museot olivat runsaslukuisesti hakeneet avustuksia seuraavaksi 

vuodeksi sekä aluemuseokokeiluun, että muihin alueellisen museotoiminnan hankkeisiin.99 

Normaalisti valtionavustushakemukset käsiteltiin vasta huhtikuussa, mutta Museovirasto 

piti tärkeänä sitä, että museot voisivat hyvissä ajoin valmistautua tulevaan mm. 

henkilöstömuutosten takia. Niinpä esitys kuului, että harkinnanvaraiset valtionavustukset 
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aluemuseotoimintaa varten käsiteltäisiin erillään muista hakemuksista. Pääosa 

aluemuseokokeilusta katsottiin alkavaksi vasta vuoden 1979 kevätkesällä. Vuodeksi 1979 

valtionavustuksia oli hakenut 176 kuntaa ja yhteisöä, summana kaiken kaikkiaan 4,3 

miljoonaa markkaa. Käytettävissä oleva määräraha oli kuitenkin valtion tulo- ja 

menoarvioesityksen mukaan vain 1,2 miljoonaa markkaa, josta alueelliseen museotyöhän 

ehdotettujen valtionavustusten kokonaismäärä 320 000 markkaa eli noin 26 prosenttia 

valtionavustusten määrärahasta.100  

4 Työntäyteinen 1980-luku 

1980-luvulla neuvottelukunta ehti istua kolme kautta. Vuosikymmenen suuria teemoja 

olivat maakuntamuseo- ja aluetaidemuseotoiminnan vakiintuminen, museoalan 

työntekijöiden ammatillisen koulutuksen kehittyminen ja museopoliittisten ohjelmien 

luominen, joita kaikkia käsittelen omina lukuinaan, joten tässä luvussa keskityn 

neuvottelukunnan ja jaostojen muuhun toimintaan.  

4.1  Kolmas kausi 

Marraskuussa 1981 nimettiin neuvottelukunta kolmannelle kaudelleen. Puheenjohtajana 

jatkoi Jouko Heinonen ja vanhoina jäseninä jatkoivat museonjohtaja Matti Haapasaari ja 

professori Henrik Lilius. Uusia jäseniä olivat osastonjohtaja Aarne Kopisto, museonjohtaja 

Markku Lahti, museonjohtaja Marja-Liisa Lampinen, museonjohtaja Jarno Peltonen, 

apulaiskirjastonjohtaja Matti Rossi ja rehtori Olli Vuorinen. Varajäseniksi valittiin 

museohoitaja Eini Karjalainen, kustos Timo Koponen, toimistopäällikkö Jukka Eenilä, 

museonjohtaja Marketta Seppälä, maanviljelijä Timo Juti, rehtori Kurt Jern, 

museoamanuenssi Juhani Terhivuo, dosentti Matti Räsänen ja toimistopäällikkö Väinö 

Ryyppö.101 

Ensimmäisessä kokouksessa neuvottelukunta valitsi varapuheenjohtajaksi yksimielisesti 

Matti Rossin ja sihteeriksi otettiin edellisen kauden sihteeri Mariliina Perkko. 

Neuvottelukunnan kokousten esityslistat päätettiin lähettää myös varajäsenille ja 

                                            
100

 OPM, MN el 2/1978 liitteenä Museoviraston lausuntopyyntö valtionavustuksista alueelliseen 
museotoimintaan 30.11.1978. 

101
 OPM, MN kirje opetusministeriölle 31.12.1981, läht. 40/81 D, jatkotoimintakertomus 

1.10.198131.12.1981. 



41 
 

 

kokousten pöytäkirjat tiedoksi Museovirastolle, Suomen museoliitolle, Suomen 

Kotiseutuliitolle, Ateneumin taidemuseolle ja Taideakatemian näyttely- ja tiedotusosastolle. 

Neuvottelukunta päätti jättää lausunnon työväenperinnetyöryhmän mietinnöstä ja 

keskusteli neuvottelukunnan tehtävistä. 102  

Opetusministeriö asetti taidemuseojaoston ja luonnontieteellisten museoiden jaoston 

neuvottelukunnan esityksen mukaisesti. Taidemuseojaostoon nimettiin puheenjohtajaksi 

Markku Lahti, jäseniksi Eini Karjalainen, Marketta Seppälä, Jouko Heinonen, Olli Valkonen 

ja Olavi Hurmerinta. Luonnontieteellisten museoiden jaoston puheenjohtajaksi tuli Matti 

Haapasaari ja jäseniksi Timo Koponen, Juhani Terhivuo, Eino Erkinaro, Mikko 

Raatikainen, Yrjö Mäkinen ja Martti Lehtinen.103 Jaostojen sihteeriksi päätettiin ottaa 

neuvottelukunnan varajäsen museoamanuenssi Juhani Terhivuo, joka aluksi toimisi vain 

luonnontieteellisen jaoston sihteerinä ja myöhemmin myös taidemuseojaoston teknisenä 

sihteerinä.104 

Museoasiain neuvottelukunta päätti vuonna 1982 ruveta valmistelemaan Museoalan 

eettisiä sääntöjä, samoin evankelis-luterilaisen kirkkomuseon perustamista. Museoiden 

henkilökuntatilanteen parantamiseksi neuvottelukunta päätti tehdä opetusministeriölle 

esityksen, jossa pyydettiin opetusministeriötä neuvottelemaan työvoimaministeriön kanssa 

museoiden ottamisesta erityistyöllistämiskohteeksi. Neuvottelukunta esityksessä yksi vuosi 

katsottiin aivan liian lyhyeksi työllistämisajaksi museoissa suoritettavan työn 

pitkäjänteisyyden huomioon ottaen ja museoiden luvattiin olevan valmiita huolehtimaan 

perusteltujen, yhteiskuntaa laajalti ja monipuolisesti hyödyttävien työtehtävien 

osoittamisesta pidempiaikaisille työllistetyille.105  

Valtion sekä valtionvarainministeriön nimeämät yhdistykset, laitokset ja säätiöt kuuluivat 

tulo- ja varallisuusverolain mukaan tiedettä ja taidetta esittävään tarkoitukseen annettujen 

lahjoitusten verovapauden piiriin. Samoin valtion omistamat museot saivat ottaa 5000 – 

150 000 markan lahjoituksia vastaan veroitta, mutta kuntien omistamat museot eivät. 
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Niinpä neuvottelukunta esitti opetusministeriölle, että se ryhtyisi toimiin, joilla kunnalliset 

museot saataisiin yhdenvertaiseen asemaan valtion museoiden kanssa.106 

Ympäristönsuojeluneuvosto oli esittänyt opetusministeriölle ympäristönsuojelua esittelevän 

pysyvän näyttelyn perustamista maahamme kertomaan ihmisen historiasta, toiminnasta ja 

sen seurauksista luonnossa. Ympäristönsuojelumuseo tai -näyttely ehdotettiin 

perustettavaksi Vantaalle, jossa se olisi hyvin saavutettavissa. Sekä Museovirasto että 

neuvottelukunta totesivat lausunnoissaan, että kyseisenlainen museo olisi tärkeä ja 

kannattivat sen perustamista. Luonnollisimmin tällainen museo sopisi yliopiston yhteyteen, 

jolloin sen tieteelliset lähtökohdat, monipuolinen asiantuntemus ja valmiudet näyttelyiden 

ajan tasalla pysyttämiseksi olisivat turvatut tutkimus- ja opetustoiminnan ohella.  

Jyväskylän yliopiston toimintasuunnitelmassa oli lähivuosille ehdotus ympäristönsuojeluun, 

-hoitoon ja ekologiaan keskittyvän luonnontieteellisen museon perustamiseksi, joten 

neuvottelukunnan käsityksen mukaan ympäristönsuojeluun liittyvien näyttelyiden 

tekemiseen keskittynyt ympäristömuseo tulisi olla yliopiston yhteydessä.107 

Toukokuussa 1982 neuvottelukunta esitti opetusministeriölle taidemuseopoliittisen 

ohjelman laatimista. Museopoliittinen ohjelma oli laadittu kulttuurihistoriallisten museoiden 

näkökulmasta ja oli puutteellinen sekä taidemuseoiden että luonnontieteellisten museoiden 

osalta. Koska museoasiain neuvottelukunnan taidemuseojaosto ja luonnontieteellisten 

museoiden jaosto edustivat keskeistä asiantuntemusta aloillaan, neuvottelukunta oli 

antanut jaostojensa tehtäväksi Museopoliittisen ohjelman täydentämisen. 

Luonnontieteellisten museoiden jaostolla oli asiantuntijasihteeri, joka voisi kirjoittaa 

ohjelman ja taidemuseojaoston puolesta kirjoittajaksi ehdotettiin Alvar Aalto -museon 

johtajaa Markku Lahtea, jolle esitettiin maksettavaksi 6000 markan kirjoituspalkkio 

tehtävästä.108  

Loppuvuodesta käsiteltiin ensimmäistä kertaa tulevan vuoden hankinnanvaraiset 

valtionavustukset jo edellisen vuoden puolella. Varojen jaosta neuvottelukunnan lausunto 

noudatteli aiempien vuosien linjaa. Avustuksia kehotettiin jakamaan lähinnä 
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museoammatillisesti johdetuille museoille jättämättä kuitenkaan huomiotta 

harrastajamuseotoimintaa sekä tutkimustoimintaa, säilytystiloja ja välineitä, museoteknistä 

kalustoa ja hälytyslaitteita sisältäville hakemuksille. Lisäksi neuvottelukunta totesi, että 

samalta paikkakunnalta tulleet hakemukset tulisi käsitellä kokonaisuutena, ettei varoja 

kohtuuttomasti ohjautuisi yhdelle paikkakunnalle. Neuvottelukunnan näkemyksen mukaan 

taiteilijakoti- ja ateljeemuseot tulisi luokitella kulttuurihistoriallisiksi museoiksi.109 

Vuoden 1984 alussa maakunnallisen museotoiminnan avustuksia käsiteltäessä 

neuvottelukunnalla oli Museoviraston kannalla avustusten jaosta, kuten myös 

Museoviraston esityksestä aluetaidemuseotoiminnan valtionavustuksista, mutta korosti 

edellisvuotiseen tapaan avustuksissa tapahtunutta reaalista laskua. Neuvottelukunnan 

mielestä tilanne oli katastrofaalinen, sillä lisäystä määrärahoihin ei ollut tullut ja niinpä se 

esittikin, että taidemuseoiden valtionavustusmäärärahaa pitäisi pikaisesti korottaa ja 

kuluvalle vuodelle varattaisiin vähintään 200 000 markan lisämääräraha avustuksen 

reaaliarvon säilyttämiseksi.110 

Museoiden ATK-kysymykset aiheuttivat pohdintaa. Aiemmin neuvottelukunta oli 

ohjeistanut jättämään ATK-kysymykset 1980-luvun loppupuolella museopoliittisen 

ohjelman mukaisesti, mutta tietotekniikan tulo ajankohtaiseksi olikin tapahtunut luultua 

nopeammin. Niinpä alkuvuodesta 1984 neuvottelukunta teki opetusministeriölle esityksen 

toimikunnan tai työryhmän asettamisesta selvittämään museoiden tarpeita ATK-pohjaisiin 

tiedostoihin siirtymiseksi, jo käytössä olevia järjestelmiä ja niiden tarvetta, 

luokitusjärjestelmiä ja niiden tarvetta, järjestelmien soveltuvuutta eri museoaloille, 

käyttökoulutuksen järjestämistä, aikataulu- ja rahoituskysymyksiä sekä käytettävissä 

olevaa ja uutta tekniikkaa. Koska Museoviraston ja museoliiton parissa tehtiin jo aiheeseen 

liittyvää selvitystyötä, neuvottelukunta kehotti käyttämään niitä avuksi valmisteluissa. 

Toimikuntaan tai työryhmään esitettiin edustajaa ainakin Museovirastosta, kultakin 

museosektorilta sekä yliopistosta tutkijoiden edustaja. Myös Tanskan ja Ruotsin 

tilanteeseen tutustumista pidettiin kannatettavan. Neuvottelukunta piti perusteltuna, että 

järjestelmä ja siihen liittyvä ohjelmat luotaisiin valtiovallan toimesta ja luovutettaisiin 

museoiden käyttöön, koska museoiden kokoelmat muodostivat yhden maan 
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kulttuuriomaisuuden arvokkaimmista kokoelmista. Tärkeänä pidettiin sitä, että hankkeita 

koordinoitaisiin keskitetysti, jotta museoiden ei tarvitsisi yksitellen suunnitteluttaa 

ohjelmiaan.111 

Edellisvuonna neuvottelukunta tiedusteli opetusministeriöltä useiden museoasiain 

neuvottelukunnan tekemien esitysten käsittelyvaihetta tai lopputulosta. Tietoa kysyttiin 

13:sta eri esityksestä.112 Helmikuussa 1984 todettiin, että yhdeksän esityksen kohtalo ei 

antanut aihetta jatkotoimenpiteisiin, kolmen kohdalla päätettiin tutkia mahdollisuutta 

jatkotoimenpiteisiin ja kaksi jätettiin toistaiseksi pöydälle.113 Kolmannen kauden suuria 

aiheita olivat edelleen valmistumassa olevat taide- ja luonnontieteellisten museoiden 

museopoliittiset ohjelmat. Kauden lopussa neuvottelukunta esitti OPM:n korkeakoulu- ja 

tiedeosastolle luettelon keskeneräisistä asioista, jotka toivottiin saatettavan seuraavan 

neuvottelukunnan valmisteltaviksi. Keskeneräisissä asioissa mainittiin muun muassa 

museolain säätäminen, valtionavustuskysymykset, erikoismuseoiden nimeäminen, valtion 

museoiden asema ja rahoitus, kysymys Museoviraston organisaatiosta, museoalan 

koulutuksen järjestäminen ja museopoliittisen ohjelman toteuttaminen. Lisäksi listattiin 

taidemuseopoliittisen ja luonnontieteellisten museoiden museopoliittisen ohjelman 

jatkokäsittelyä varten useita keskustelua herättäneitä aiheita.114 

4.2 Neljäs kausi 

Uusi kolmivuotiskausi alkoi vuoden 1985 alusta. Opetusministeriö asetti neuvottelukunnan 

1.1.1985- 31.12.1987 väliseksi ajaksi. Puheenjohtajaksi määrättiin pääjohtaja Heikki Koski 

varajäsenenään museonjohtaja Knut Drake. Jäseniksi nimettiin museojohtaja Matti 

Haapasaari, osastonjohtaja Aarne Kopisto, arkistonhoitaja Ivar Nordlund, museonjohtaja 

Mariliina Perkko, museojohtaja Osmo Rinta-Tassi, apualaiskaupunginjohtaja Matti Rossi, 

professori Nils Storå ja museonjohtaja Marketta Seppälä. Edellä mainittujen varajäseniksi 

vastaavassa järjestyksessä nimettiin amanuenssi Juhani Terhivuo, toimistopäällikkö Jukka 

Eenilä, rehtori Kurt Jern, museonjohtaja Marja-Liisa Haveri, museonjohtaja Markku Melkko 
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kaupunginjohtaja Martti Ursin, assistentti Rainer Knapas ja museonjohtaja Bengt von 

Bonsdorff.115 

Ensimmäisessä kokouksessa Museoviraston osastopäällikkö Markku Linna totesi 

neuvottelukunnan toimivan toisaalta asiantuntijaelimenä ja toisaalta kentän äänenä 

ministeriöön päin. MN:n ajankohtaiset tehtävät liittyivät museoalan lainsäädännöllisiin ja 

valtionavustuksia koskeviin kysymyksiin. Linnan käsityksen mukaan neuvottelukunnan ei 

ollut tarpeen pohtia Museoviraston organisaatioon liittyviä kysymyksiä.116  Kokouksessa 

käytiin myös yleiskeskustelua neuvottelukunnan tehtävistä ja kiinnitettiin huomiota 

seuraaviin seikkoihin: museopoliittiset ohjelmat alkoivat olla valmiita, museoalan 

lainsäädäntöä ei vieläkään ollut toteutettu, museotoimen todettiin olevan lähes ainoa 

toimintasektori, jonka toiminta ei pohjautunut lakiin, joten korostettiin erillisen 

valtionapulain säätämisen tärkeyttä mutta myös alaan liittyvien muinaismuisto- ja 

rakennussuojelulakien tärkeyttä painotettiin. Valtakunnallisten keskusmuseoiden saamista 

pidettiin alan kehityksen kannalta oleellisena.117  

Taidemuseojaoston ja luonnontieteellisten museoiden jaoston asettamisesta tehtiin esitys, 

jonka mukaan taidemuseojaoston johtoon tulisi museonjohtaja Marketta Seppälä, jäseniksi 

museonjohtaja Bengt von Bonsdorff, assistentti Rainer Knapas, amanuenssi Marketta 

Mäkinen ja intendentti Olli Valkonen. Luonnontieteelliseen jaostoon esitettiin johtajaksi 

museonjohtaja Matti Haapasaarta ja jäseniksi amanuenssi Seppo Koposta, kustos Ilkka 

Kukkosta, museonhoitaja Martti Lehtistä, amanuenssi Juhani Terhivuota ja museonhoitaja 

Tauno Ulvista. Luonnontieteelliselle jaostolle esitettiin omaa sihteeriä ja 

taidemuseojaostolle neuvottelukunnan sihteeriä. Kokousten pöytäkirjat päätettiin jakaa 

Museovirastolle, Suomen museoliitolle, Suomen kotiseutuliitolle, Ateneumin taidemuseolle 

ja Taideakatemian näyttely- ja tiedotusosastolle.118  

Neuvottelukunta otti jälleen kantaa museoiden harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin 

vuonna 1985. Se korosti ammatillisesti hoidettujen museoiden osuutta, sillä näiden kautta 

kanavoidut rahat tulivat osittain myös paikallismuseoiden hyväksi. Suuri osa hakemuksista 

kohdistui museorakennusten korjauskuluihin ja kokoelmin luettelointi- ja hoitokuluihin. 

Museokokoelmien luettelointi oli pahasti kesken koko maassa ja niinpä neuvottelukunta 
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suositti varojen jakamista paikallismuseoiden keskuskortistointityöhön. 

Aluetaidemuseotoiminnan kehittäminen oli lähes pysähtynyt ja taidemuseotoimintaan 

osoitetut rahat olivat vähentyneet, joten neuvottelukunta suositti lisävarojen osoittamista 

taidemuseoiden harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin.119  

Samana keväänä käsiteltiin museoalan lainsäädännön vaihetta ja siitä aiheutuvia 

toimenpiteitä. Opetusministeriön edustaja Tiina Heikkinen selosti ministeriön tavoitteita 

kulttuuritoimen valtionavustusten kehittämiseksi ja yhtenäistämiseksi. Tässä vaiheessa 

ajateltiin, että museotoimelle ei tulisi säädettäväksi erillistä valtionosuuslakia vaan 

museotoimen valtionosuudet hoidettaisiin kokonaisuudistuksen tuomin keinoin. 

Puheenjohtaja esitti yhteenvetona, että kulttuuritoimen alueella edettiin kohti 

kokonaisuudistusta, jota ennen olisi saatava aikaan museotoimen erillinen valtionapulaki. 

Neuvottelukunta esitti harkinnanvaraisten määrärahojen lisäämistä kaikille museotoimen 

sektoreille ja museoiden rakentamisavustuksiin esitettiin lisättäväksi 2 miljoonan markan 

määräraha. Neuvottelukunta lähetti opetusministeriölle kirjeen, jossa esitettiin 

lisämäärärahaa kulttuurihistoriallisten museoiden määrärahoihin tutkijoiden palkkaamiseen 

rakennuskulttuurin investointi- ja tutkimustehtäviin sekä esihistoriallisten kohteiden 

inventointi ja rekisteröintitehtäviin.120 

Taidemuseopoliittisen ohjelman sisällöstä pyydettiin opetusministeriön kautta kannanottoja 

tademuseoilta ja yliopistojen taidehistorian laitoksilta jatkotoimenpiteitä varten. Näin 

voitaisiin ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin asetettujen tavoitteiden ja päämäärien 

toteuttamiseksi. Neuvottelukunta esitti, että opetusministeriö perustaisi pikimmiten 

työryhmän keskustaidemuseon toteuttamiseksi. Neuvottelukunta oli tehnyt jo aiemmin 

esityksen Ateneumin taidemuseon nimeämisestä maan keskustaidemuseoksi.121 

Edellisellä kaudella oli käsitelty museoiden eriarvoisuutta lahjoitusten verovapauden 

suhteen. Kuntien omistamien museoiden kohdalla tilanne oli edelleen se, että niille tehty 

lahjoitus ei oikeuttanut verovähennykseen lahjoittajan taholla. Neuvottelukunta piti 

tilannetta epäkohtana kulttuuri- ja kunnallispolitiikassa ja toivoi tähän korjausta 

mahdollisimman pian, sillä kunta oli ylläpitäjänä suurimmassa osassa maakunta- ja 

aluetaidemuseoissa sekä lukuisassa joukossa pienempiä paikallismuseoita. 
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 OPM, MN pk 2/1985, liite 2/01.02.1985/§5. MN:n lausunto harkinnanvaraisista valtionavustuksista 
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Opetusministeriön toivottiin ryhtyvän toimenpiteisiin kunnallisten museoiden lahjoitusten 

saamiseksi verovapauden piiriin.122 

Loppuvuodesta käsiteltiin vielä Luonnontieteellisen keskusmuseon suunnittelutoimikunnan 

mietintöä. Neuvottelukunta oli sitä mieltä, että luonnontieteellisen keskusmuseon 

perustaminen ja sen aseman säätäminen olisi merkittävä edistysaskel museolaitoksemme 

kehittämisessä. Luonnontieteellinen keskusmuseo olisi vastuussa luonnontieteellisestä 

museotoimesta, sen kehittämisestä ja koordinoinnista. Museotoimen tavoitteita ja 

kehittämistä koskevissa ohjelmissa keskusmuseoilla oli merkittävä toiminnallinen ja 

hierarkinen asema. Neuvottelukunta piti tarpeellisena suunnitteluryhmän asettamista 

kehittämään museokokoelmien atk-tiedostointia ja ohjelmia. Luonnontieteellisen museon 

perustamista mietinnön pohjalta suositeltiin.123 

Alkuvuonna 1986 museoasiain neuvottelukunta esitti opetusministeriölle, että 

maakunnalliseen museotoimintaan lisättäisiin määrärahoja maakuntamuseoihin 

palkattavia esihistorian ja rakennussuojeluasioihin perehtyneitä tutkijoita varten. Uuden 

rakennussuojelulain myötä oli julkisuudessa kiinnitetty huomiota valtakunnallisiin 

rakennussuojelukysymyksiin ja keskusteltu maakuntamuseoiden ja seutukaavaliittojen 

asemasta rakennussuojeluun liittyvissä kysymyksissä. Perinteisesti rakennustutkimus ja 

inventoinnit olivat kuuluneet museolaitoksen tehtäviin ja ammatillisesti hoidetut museot 

olivat luoneet huomattavia rakennushistoriallisia arkistoja ja tiedostoja. Museoilla oli 

vankka rakennushistoriallisen tutkimuksen pohja ja perusmateriaali hallussaan ja museot 

harjoittivat aktiivista dokumentointi ja tutkimustoimintaa alueillaan. Museolaitoksella ei 

kuitenkaan Museovirastoa lukuun ottamatta ollut lainsäädännöllistä asemaa 

rakennussuojeluasioiden hallinnollisessa järjestelmässä. Neuvottelukunta katsoikin, että 

rakennetun ympäristön asiantuntijatehtävien tuli maakuntatasolla edelleen kuulua 

museotoimelle, lähinnä maakuntamuseoille. Lääninhallitukset ovat 

rakennussuojeluasioiden hallintoviranomaisia alueellisella tasolla ja maakuntamuseot 

puolestaan toimisivat rakennetun ympäristön tutkimuksen ja rakennussuojelukysymysten 
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asiantuntijaeliminä. MN korosti erityisesti, uusien päällekkäisten organisaatioiden luominen 

ei ollut rakennetun ympäristön suojelun kannalta kannattavaa.124  

Neuvottelukunta keskusteli kokouksessaan museoiden määrärahoista ja valtion osuudesta 

museotoimen rahoitukseen. Määrärahojen todettiin olevan niukkoja koko museotoimen 

sektorilla ja erityisesti taidemuseotoiminnassa. Taidemuseojaostolta pyydettiin esitystä 

taidemuseoalan rahoitustilanteen parantamiseksi. Museoasiain neuvottelukunnan 

edustajat päättivät käydä opetusministeri Björkstrandin puheilla selostamassa museoiden 

tilannetta ja ongelmia.125 Syksyllä neuvottelukunta lähetti kirjelmän opetusministeriölle 

koskien taidemuseoiden määrärahoja. Kirjelmässä otettiin kantaa paitsi määrärahojen 

pienuuteen myös keskustaidemuseon aseman vakinaistamiseen ja toiminnan 

kehittämiseen. MN esitti perustettavaksi toimikuntaa, jonka tehtäväksi tulisi 

keskustaidemuseon organisaation ja tulevan toiminnan selvittäminen ja suunnittelu.126 

Myös museolaki ja museoiden määrärahat saivat neuvottelukunnan lähettämään kirjelmän 

opetusministeriölle. Ministeriön huomiota kiinnitettiin museolain aikaansaamisen 

välttämättömyyteen ja kiireellisyyteen. Jollei lakia saataisi aikaan nopeasti, tulisi 

neuvottelukunnan mielestä museotoimen harkinnanvaraisia valtionavustuksia lisätä 

tuntuvasti erityisesti niihin määrärahoihin, jotka osoitettiin suoraan museoiden toiminnan 

tukemiseen. Kulttuurihistoriallisten museoiden rakentamiseen varattuja rahoja tulisi myös 

korottaa. Opetusministeriön edustaja Kari Poutasuo kävi vuoden lopussa selostamassa 

seuraavan vuoden tulo- ja menoarvion määrärahatilannetta museotoimen kohdalta. 

Valtionosuuslakia ei oltu saatu vielä läpi, mutta harkinnanvaraisiin määrärahoihin oli saatu 

lisäystä. Neuvottelukunnan puheenjohtaja Heikki Koski ilmaisi neuvottelukunnan 

pettymyksen lain viivästymisestä. 127 

Alkuvuodesta 1987 neuvottelukunta palasi aiemmin pöydälle jättämäänsä museotoimen 

kokonaisrahoitukseen. Opetusministeriölle esitys lähti seuraavan vuoden rahoituksesta. 

Valtionvarainvaliokunta oli saanut selvityksen museolainsäädännön tarpeellisuudesta ja 

valmistelutilanteesta, minkä perusteella valiokunta edellytti museolain saattamista 

eduskunnan käsiteltäväksi viimeistään vuoden 1988 aikana. Neuvottelukunta, joka oli 

useissa eri yhteyksissä painottanut valtionosuusjärjestelmän ja siihen liittyvän museolain 
                                            
124
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aikaansaamisen kiireellisyyttä, korosti edelleen asian tärkeyttä ja toivoi opetusministeriön 

toiminnallaan edesauttavan asian pikaista saavuttamista. Myönteisenä MN piti sitä, että 

maakunnalliseen museotoimintaan oli osoitettu määrärahoja kattamaan 

rakennussuojeluun ja arkeologisiin tehtäviin palkattujen tutkijoiden kustannuksia.128 

Huhtikuussa neuvottelukunta pääsi lopulta tekemään opetusministeriön pyynnöstä 

lausuntoa aiheesta laki museoiden valtionosuuksista ja –avustuksista. Neuvottelukunta 

kiinnitti huomiota seuraaviin museotoimen kannalta keskeisiin seikkoihin. Ensimmäisessä 

vaiheessa lain vaikutuksen piiriin tulisivat maakuntamuseot, aluetaidemuseot ja 

valtakunnalliset erikoismuseot. Vasta myöhemmin se koskisi muita mainitut ehdot täyttäviä 

museoita. MN:n mielestä olisi pitänyt jo tässä vaiheessa varmistaa koko museosektorin 

saattaminen valtionosuusjärjestelmän piiriin, vaikka kustannussyistä edettäisiinkin osissa. 

Myös näiden muiden museoiden tukemista ja kehittämistä haluttiin edistää, jotta ne voivat 

säilyttää museoammatillisen tasonsa ja paikkansa museokentässä. Valtakunnallisten 

erikoismuseoiden asema nähtiin ongelmallisena, sillä valtio maksoi monessa tapauksessa 

niiden käyttökustannukset kokonaan. Erikoismuseoiden toimintaresurssien turvaamista 

pidettiin oleellisena koko maan museolaitoksen kehityksen kannalta. Neuvottelukunnan 

näkemyksen mukaan opetusministeriöllä piti olla päävastuu periaatteellisesti laajoista ja 

tärkeistä kysymyksistä ja museoasiain neuvottelukunnan asemaa tuli entisestään 

vahvistaa. Maakunnallisten museoiden asemaan oli kiinnitettävä riittävästi huomiota niiden 

johtaessa alueensa museaalista toimintaa ja niille voisi antaa lausunnonantotehtäviä 

esimerkiksi paikallismuseoiden harkinnanvaraisista valtionavustuksista. Neuvottelukunta ei 

hyväksynyt sitä, että lakiluonnoksesta oli ehdotettu poisjätettäväksi museotoiminnan 

kannalta oleelliset huoneistomenot, sillä valtionosuuden edellytyksenäkin olivat kunnolliset 

museotilat. Edellä mainittujen seikkojen perusteella neuvottelukunta teki lakiluonnokseen 

muutosehdotuksia ja täydennyksiä.129  

4.3 Viides kausi 

Museoasiain neuvottelukunnan kokoonpano vuonna 1988 alkavalle kaudelle oli seuraava: 

puheenjohtajanaan maaherra Kalevi Kivistö, professori Timo Koponen, museonjohtajat 

Risto Koskinen, Risto Nieminen, Ivar Nordlund, Mariliina Perkko ja Marketta Seppälä, 
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toimistopäällikkö Olavi Tapio, kaupunginjohtaja Martti Ursin ja sihteerinä intendentti 

Marketta Mäkinen. Varajäseniä olivat tutkimuspäällikkö Riitta Nikula, amanuenssi Juhani 

Terhivuo, museonjohtajat Pekka Toivonen ja Maija-Liisa Hirvi, rehtori Kurt Jern, 

museonjohtajat Marja-Liisa Haveri ja Bengt v. Bonsdorff sekä tutkija Marianna Kaukonen 

ja rehtori Yrjö Alamäki.130 Tämän kauden tärkeitä asioita olivat keskusmuseot, 

Museoviraston organisaatiouudistus ja valtionosuusuudistus.  

Uuden kauden taidemuseojaostoon esitettiin nimettäväksi puheenjohtajaksi museonjohtaja 

Marketta Seppälä, apulaisintendentti Tuula Arkio, museonjohtaja Bengt von Bonsdorff, 

tutkimuspäällikkö Riitta Nikula, toimistopäällikkö Olavi Tapio ja intendentti Marketta 

Mäkinen, joka olisi myös sihteeri. Luonnontieteellisten museoiden jaostoon puolestaan 

esitettiin puheenjohtajaksi professori Timo Koponen, museonjohtaja Matti Haapasaari, 

Museonhoitaja Juhani Paakkola, vt. museonhoitaja Mikael Saaristo, amanuenssi Juhani 

Terhivuo ja museonhoitaja Tauno Ulvinen.131 

Neuvottelukunta kävi keskustelua edellisen kauden keskeneräisistä asioista ja laati 

aiheesta muistion. Tärkeimpiä aiheita olivat edelleen laki museoiden valtionosuuksista ja –

avustuksista, viiden valtakunnallisen erikoismuseon nimeäminen sekä museoviraston 

organisaatio sekä museopoliittisen ohjelmien jatkokäsittely sisältäen mm. 

keskusmuseoiden nimeämisen. Neuvottelukunta totesi, että muistioissa esitettyjen 

asioiden toteutumisen seuranta oli erittäin tärkeätä.132 

Neuvottelukunta teki opetusministeriölle esityksen luonnontieteellisen 

maakuntamuseotoiminnan aloittamisesta luonnontieteellisen jaoston aloitteen pohjalta. MN 

oli jo aiemmissa lausunnoissaan, esityksissään ja kannanotoissaan kannattanut toiminnan 

aloittamista. Esityksessä todettiin, että valtionosuuksista annetun lain mukaisesti 

maakuntamuseot ja aluetaidemuseot huolehtivat alueensa museotoiminnan keskuksina 

kulttuuri- ja luonnonperinnön tallentamis-, tutkimus- ja näyttelytoiminnasta. Nimityksen 

saaneet maakuntamuseot olivat kuitenkin kaikki kulttuurihistoriallisia museoita. Katsottiin, 

että valtionosuuslain piirissä tapahtuvaa toimintaa voisi yhtä lailla hoitaa edellytykset 

täyttävä luonnontieteellinen museo. Mikäli luonnontieteellisen maakuntamuseon 

nimeämistä varten tarvittaisiin lakimuutos, opetusministeriön tulisi ryhtyä valmistelemaan 
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sitä. Eriävän mielipiteen esityksestä jätti Museoviraston edustaja Olavi Tapio, perustellen 

näkemystään sillä, että mikään ei estänyt maakuntamuseon toimesta harjoitettavaa 

luonnonperinnön tallentamista, tutkimista ja näytteillä pitämistä. Kuudessa 

maakuntamuseossa oli jo luonnontieteellistä toimintaa ja näistä viidessä museossa oli 

luonnontieteellisen koulutuksen saaneita työntekijöitä. Tapio katsoi, että Kuopion 

luonnontieteellistä museota lukuun ottamatta yliopistojen luonnontieteelliset museot eivät 

olisi soveltuvia toimimaan aiotulla tavalla yksityiseen ja kunnalliseen museotoimintaan 

liittyvän lain puitteissa.133 

Toiseksi viimeisen kautensa lopussa museoasiain neuvottelukunta oli sitä mieltä, että 

museotoiminta kaipasi kehittämistä sekä lainsäädännön että museoiden keskinäisen 

työnjaon saroilla. Museotoiminnasta oli säädetty monien eri lakien alla ja lainsäädäntö 

kaipasi tarkistusta ja kokoamista yhden lain piiriin, kuten Norjassa ja Ruotsissa oli tehty. 

Museoalan yhteiskunnallisia tehtäviä ei ollut määritelty riittävän selkeästi ja yhteistyötä 

valtionhallinnon, piiri- ja aluehallintoviranomaisten, yliopistojen ja kulttuurialan muiden 

yhteisöjen kanssa tulisi tehdä paljon entistä enemmän. Kolmen keskusmuseon välinen 

yhteistyö ja tehtävänjako kaipasi selkeyttä samoin kuin maakunta- ja aluetaidemuseoiden 

ja keskusmuseoiden välinen tehtävänjako ja suhde. Jo aiemmin MN:n lausunnossa 

Keskustaidemuseotoimikunnan mietinnöstä oli todettu, että hallintoa organisoitaessa tuli 

ottaa huomioon valtion taidemuseon asema yksinomaisena taidemuseoalan 

hallintoviranomaisena, joka toimi suoraan opetusministeriön alaisena laitoksena. Tästä 

pelättiin aiheutuvan hallinnollisia ongelmia Suomen kansallismuseon kanssa, samoin kuin 

luonnontieteellisen keskusmuseon asemasta.134  

Vuosikymmenen lopulla neuvottelukunta oli useaan otteeseen korostanut, että kaikki 

ammatillisesti hoidetut museot ja merkittävät kaupunkimuseot tulisi saada nopeasti 

lakisääteisen valtiontuen piiriin. Samoissa yhteyksissä painotettiin, että luonnontieteellisille 

museoille tulisi saada alueverkosto ja aluetaidemuseoverkosto kehitys olisi viimeisteltävä 

suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi MN oli suositellut rakennustutkijoiden, arkeologien ja 

taidekasvatuksesta vastaavan henkilöstön virkojen lisäämistä aluetaidemuseoiden 
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toimialaan kuuluvien museolain velvoittamien tehtävien vuoksi.135 Keväällä 1990 

Museovirasto lähettikin vastauksena neuvottelukunnan tiedusteluihin tiedoksi luettelon 

uusista valtionosuuden piiriin hyväksytyistä museoammatillisista työntekijöistä. Lisäksi 

Museovirasto esitti toiminta- ja taloussuunnitelmassaan opetusministeriölle kaikkien 

päätoimisten museoiden saamista lakisääteisen valtionavustuksen piiriin vuoden 1994 

loppuun mennessä. Samassa suunnitelmassa oli tarkoitus myös ottaa vuosittain 1-2 uutta 

museota valtionosuuden piiriin. Vuoden 1991 tulo- ja menoarvioesityksessään 

Museovirasto oli esittänyt kaikkien päätoimisesti hoidettujen museoiden saamista 

valtionavun piiriin vuosikymmenen loppuun mennessä.136 

Vuonna 1989 ilmestyi opetusministeriön Museovirastotoimikunnan mietintö, jossa 

toimikunta punnitsi Museoviraston toimintaa laajalti ja mainitsi myös museoasiain 

neuvottelukunnan lyhyesti. Toimikunta totesi yhteistyön Museoviraston kanssa jääneen 

vähäiseksi, vaikka Museoviraston edustaja oli osallistunut neuvottelukunnan jaostojen 

muistioihin ja mietintöihin johtavaan työskentelyyn. Toimikunnan mukaan molemmat 

olisivat voineet vaikuttaa aktivoivasti toistensa toimintaan, mikäli neuvottelukunnan ja 

Museoviraston välillä olisi ollut kiinteämpi yhteys kuin vain Museoviraston edustaja 

neuvottelukunnan jäsenistössä.137 Mietinnössä esitettiin museoalan neuvottelukunnan 

lakkauttamista. Perusteluina esitettiin, että Museoviraston kollegio korvattaisiin 

johtokunnalla, jossa myös museoiden asiantuntemus olisi edustettuna.138 

Opetusministeriön vs. suunnittelija Tiina Eerikäinen oli neuvottelukunnan kokouksessa 

esittelemässä opetusministeriön ja Museoviraston organisaatiouudistuksia syksyllä 1990. 

Esityksessä todettiin, että opetusministeriö nimittäisi neuvottelukunnan vielä seuraavaksi 

kolmivuotiskaudeksi, mutta jatkossa tutkittaisiin lakkautetaanko vai jatkaako MN. Jos 

päädyttäisiin lakkauttamiseen, neuvottelukunnan tilalle asetettaisiin vastaavanlainen 

OPM:n alainen asiantuntijaelin.139 

Kauden loppuessa keskeneräisistä asioista tärkeimpiä olivat laki museoiden 

valtionosuuksista ja –avustuksista, viiden valtakunnallisen erikoismuseon nimeäminen ja 

Museoviraston organisaatio sekä taidemuseoiden ja luonnontieteellisten museoiden 

                                            
135

 OPM, MN:n muistio Eduskunnan sivistysjaostolle 9.11.1988; MN:n muistio Valtiovarain valiokunnan 
sivistysjaostolle 21.9.1989; MN:n aloite opetusministeriölle 14.11.1989; OPM, MN pk 1/1990, 1.2.1990, 
liite 8, MN:n lausunto Museovirastotoimikunnan mietinnöstä. 
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 OPM, MN el 3/1990, 2.5.1990, liite 7, Museoviraston tiedoksianto museoasiain neuvottelukunnalle.  
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 Komiteanmietintö 1989:46, s. 79. 

138
 OPM, MN pk 1/1990, 1.2.1990, liite 8, MN:n lausunto Museovirastotoimikunnan mietinnöstä. 
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 OPM, MN pk 5/1990, 5 §. 
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museopoliittisten ohjelmien jatkokäsittely. Neuvottelukunta totesi, että työryhmien 

muistioissa tehtyjen asioiden seuranta oli erittäin tärkeätä.140 Kahdeksankymmentäluvun  

4.4 Luonnontieteellisten museoiden jaoston toiminta 

Jaosto kokoontui aina tarpeen mukaan, hyvin vaihtelevasti eri vuosina. Kaikkein aktiivisin 

jaosto oli 1980-luvun alussa, vuonna 1982 se kokoontui 13 ja seuraavana vuonnakin 11 

kertaa. Seuraavan vuosikymmenen vaihteessa jaosto kokoontui enää pari kolme kertaa 

vuodessa, tosin viimeisenä vuotenaan vielä 5 kertaa.141 Kun katsoo jaoston jäsenlistaa 

(liite 3), huomaa että jäsenet ovat olleet merkittävissä asemissa olevia oman alansa 

asiantuntijoita, professoreita, museonjohtajia ja -hoitajia, amanuensseja, joukossa on mm. 

kaupunginjohtaja, filosofian lisensiaatteja ja tohtoreita yms. Jäsenillä oli laaja 

asiantuntemus luonnontieteellisen alan museoista ja niihin liittyvistä asioista. Lisäksi jaosto 

käytti vielä muita alan asiantuntijoita apunaan hoitaessaan tehtäviään. Luonnontieteellisen 

jaoston esitykset ja lausunnot pohjautuivat siten luonnontieteellisen alan 

asiantuntijalausuntoihin ja olivat mielestäni näin merkittävämpiä kuin jonkin yleisen 

museotahon tekeminä. 

Aluemuseotoimintaa alullepantaessa jaosto päätti jakaa Suomen viiteen osaan 

luonnontieteellisten aluemuseoiden toiminta-alueiksi. Toiminta-alueet jakautuivat Oulun-, 

Jyväskylän-, Turun- ja Helsingin yliopistojen luonnontieteellisten museoiden ja Kuopion 

museon luonnontieteellisen osaston mukaan.142 1980-luvun alussa jaosto päätti tehdä 

Museovirastolle aloitteen luonnontieteellisen aluemuseokokeilun aloittamisesta. Kuopion 

luonnontieteellisen museon katsottiin olevan sopiva kohde aloittaa kokeilu. Pyrkimyksenä 

oli kehittää toimintamuoto, joka vastaisi kulttuurihistoriallisten museoiden 

maakuntamuseotoimintaa ja aluetaidemuseotoimintaa. Vihdoin vuonna 1987 Kuopion 

luonnontieteellinen museo nimettiin maakuntamuseoksi.143 

Aluemuseotoiminnan lisäksi luonnontieteellisten museoiden jaosto ajoi voimakkaasti 

luonnontieteellisen keskusmuseon perustamista maahamme. Jaosto esitti, että 

                                            
140

 OPM, MN el 6/1990, kokous 17.12.1990, liite 2.  
141

 OPM, MN lt-jaoston pk:t vuosilta 19791993. Vuosien 1982 ja 1983 aktiivisuuteen vaikutti tekeillä ollut 
luonnontieteellisten museoiden museopoliittisen ohjelman valmistelu, jota jaos teki lähes kaksi vuotta 
vuoden 1982 alusta lähtien. 

142
 OPM, MN lt-jaoston el 9/1979 liite 1, Luonnontieteellisen aluemuseotoiminnan aloittamisen 
muistioluonnos. 

143
 OPM, MN lt-jaoston pk 2/1980 § 6 ja liite 2; OPM MN lt-jaoston pk 1/1987 § 5.  
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opetusministeriö ryhtyisi yhdessä Helsingin yliopiston, muiden luonnontieteellisten 

museoiden ja Museoviraston kanssa suunnittelemaan asiaa.144 Keskusmuseo asiaa 

käsiteltiin vuosia pääsemättä juuri puusta pitkään, ja siitä keskusteltiin yhä uudelleen ja 

uudelleen eri tahojen kanssa. Vuosien varrella kysymyksiä herättivät mm. keskusmuseon 

hallinnollinen asema ja siihen liittyen keskusmuseon sisäinen organisaatio, keskusmuseon 

ja muun luonnontieteellisen museolaitoksen keskinäinen hierarkia sekä toiminnan 

painopistealueet.145 Luonnontieteellinen keskusmuseo saatiin lopulta, kun Helsingin 

yliopiston luonnontieteellinen keskusmuseo aloitti toimintansa vuonna 1989.146  

Luonnontieteellisten museoiden jaosto osallistui kannanotoillaan myös ympäristön- ja 

luonnonsuojeluun. Jaosto huomautti, mm. Ympäristön tilan seuranta -julkaisun 

yhteydessä, että yliopistojen biologisten museoiden tarjoamat mahdollisuudet oli otettu 

varsin huonosti huomioon ympäristön tilan seurantaa suunniteltaessa. Biologisia museoita 

voitaisiin jaoston mukaan käyttää hyväksi sekä ympäristön seurannassa että sen 

tallentamisessa.147 Luonnonsuojeluun liittyen jaos otti 1980-luvun puolivälissä kantaa mm. 

sellaisiin suojeltuihin lajeihin, joita kuolleina tavattaessa voitaisiin luovuttaa muuallekin kuin 

valtion kokoelmiin, meteoriittien haltuunottoon ja luonnontieteellisten kokoelmien ja 

näytteiden maastavientiin.148 Jaos toimi muutenkin voimakkaasti kaikenlaisen yhteistyön 

puolestapuhujana. Se kommentoi usein erilaisia hankkeita ja neuvotteli monien tahojen 

kanssa, jotta tilojen ja resurssien haaskaukselta vältyttäisiin yhdistämällä 

luonnontieteellisten museoiden ja muiden alan toimijoiden voimat.  

Puolivälissä 1980-lukua jaosto antoi esityksen luonnontieteellisten museoiden näytteiden 

atk-rekisteröinnistä. Jaosto kannatti pikaista atk:n käyttöönottoa, ja esittikin museoasiain 

neuvottelukunnalle perusteltuja kysymyksiä tarvittavien laitteiden ja atk-ohjelmien 

kehittämisestä sekä jo olemassa olevien laitteiden ja ohjelmien saattamisesta 

yhteensopiviksi. Keskusmuseon valtakunnallisista toiminnoista kiireellisimpänä jaosto piti 

koko luonnontieteellistä museotointa palvelevan atk-pohjaisen keskusrekisterin luomista, 
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 OPM, MN, MN:n kirje opetusministeriölle Luonnontieteellisen keskusmuseon perustamisesta 31.10.1979. 
145

 OPM, MN lt-jaoston pk /1985 § 5. Tarkoitus oli yhdistää Helsingin yliopiston eläin-, kasvi-, kivi- ja 
paleontologian museo sekä kasvitieteellinen puutarha keskusmuseoksi. OPM, MN lt jaoston pk 7/1985.  

146
 OPM, MN lt-jaoston pk 5/1993 liite 4, lt-jaoston kirje Luonnontieteellisten museoiden yhteistyön 
kehittämisestä opetusministeriölle 22.11.1993. 
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 OPM, MN lt-jaoston pk 9/1983 liite 1, MN:n lausunto Ympäristön tilan seuranta-julkaisusta 
ympäristöministeriölle 20.10.1983. 
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jonka luominen piti aloittaa jo ennen keskusmuseon perustamista. Jaosto korosti 

koulutuksen merkitystä atk-pohjaisiin järjestelmiin siirryttäessä.149 

Tehtävänantonsa mukaisesti jaosto otti kantaa myös alan henkilökunnan koulutukseen ja 

sen suunnitteluun. Huomiota kiinnitettiin mm ammattikasvatushallituksen asettaman 

konservaattorien koulutusta suunnitelleen virkamiestyöryhmän koulutussuunnitelmaan, 

jossa luonnontieteellisiä museoita ei huomioitu lainkaan. 1970-luvun lopulla eläintieteen 

konservaattorien kouluttamiseksi oli jo suunnitelma, mutta kasvitieteen konservaattorin 

asiantuntemusta ei maasta löytynyt. Seuraavalla vuosikymmenellä luonnontieteellinen 

jaosto suositteli, että opetusministeriö käynnistäisi nopeasti Helsingin yliopiston 

ehdottaman luonnontieteellisissä museoissa järjestettävän konservaattorikoulutuksen.150  

Tärkeäksi vaikutusväyläksi jaosto katsoi luonnontieteellisten museoiden valtakunnalliset 

neuvottelupäivät, joita 1970-luvun puolivälistä lähtien pidettiin vuosittain, ja joilla käsiteltiin 

luonnontieteellisten museoiden kehittämiseen liittyviä asioita. Luonnontieteellinen jaosto oli 

vuosittain mukana päivien järjestelyissä yhdessä Luonnontieteellisten museoiden 

yhteistyöryhmän kanssa.151 Vuoden 1991 lopulla jaosto pohti luonnontieteellisten 

museoiden yhteistyön edistämistä. Jaosto ehdotti perustettavaksi pysyvää 

luonnontieteellisten museoiden yhteistyöelintä, sillä epäiltiin että museoasiain 

neuvottelukunnan luonnontieteellisten museoiden jaosto tulisi lopettamaan toimintansa 

lähivuosina. Yhteistyöelimeen haluttiin edustetuiksi kaikki yliopistolliset museot ja muutkin 

luonnontieteelliset museot. Koska myös museoasiain neuvottelukunnan johdolla pidetyt 

luonnontieteellisten museoiden neuvottelupäivät lakkaisivat olemasta vuoden 1992 lopulla, 

haluttiin uuden yhteistyöelimen ottavan vastuu vastaavien päivien järjestämisestä. 

Ehdotettiin, että tämä Museoliiton alainen yhteistyöryhmä huolehtisi myös muista 

samankaltaisista asioista kuin jaosto oli tähän asti huolehtinut. Jo vuosia oli alalle kaivattu 

tehokkaampaa tiedotuskanavaa, joten päätettiin aloittaa luonnontieteellisten museoiden 

yhteisen Luomus-lehden toimittaminen.152  

Yllä kerrotun perusteella voitaneen todeta, että museoasiain neuvottelukunnan 

luonnontieteellisten museoiden jaosto yritti kaikin tavoin, omien resurssiensa ja 
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 OPM, MN lt-jaoston pk 6/1984 liite 1 ja pk 7/1984 § 4; OPM,MN lt-jaoston pk 5/1985 liite 1.  
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 OPM, MN lt-jaoston el, Kertomus luonnontieteellisten museoiden jaoston toiminnasta 19791981; lt 
jaoston pk, 4/1979, § 4; lt-jaoston pk 3/1986 liite 1. 
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mahdollisuuksiensa puitteissa, edistää luonnontieteellisten museoiden asemaa ja 

kehitystä. Samalla jaosto loi verkostoa ja tiedotuskanavia, jotka toimisivat 

luonnontieteellisten museoiden hyväksi. Ikävä kyllä luonnontieteellisten museoiden jaoston 

yritykset parantaa luonnontieteellisten museoiden toimintaa jäivät usein jonnekin 

byrokratian rattaisiin pölyttymään. 

4.5 Taidemuseojaoston toiminta  

Vuosikymmenen vaihde ja 1980-luvun alkuvuodet kuluivat jaostolta pitkälti 

aluetaidemuseo- ja taidemuseopoliittista ohjelmaa laatiessa. Molemmista edellä 

mainituista olen tehnyt oman alalukunsa, joten esittelen tässä luvussa esimerkkejä 

taidemuseojaoston muusta toiminnasta. 

Jaosto kokoontui tarpeen mukaan, muutaman kerran vuodessa, vaihtelevasti eri vuosina. 

Kaikkein aktiivisin jaosto oli 1980-luvun alussa, vuonna 1982 se kokoontui 8 ja seuraavana 

vuonnakin 6 kertaa. Kokoukset pyrittiin pitämään eri taidemuseoissa, jolloin samalla voitiin 

tutustua laitosten toimintaan153. Kolmen vuoden välein opetusministeriö asetti jaoston 

uudelleen museoasian neuvottelukunnan esityksestä. Samoin kuin luonnontieteellisen 

jaoston kohdalla, taidemuseojaoston jäsenet olivat alansa asiantuntijoita, museonjohtajia, 

intendenttejä, päälliköitä. Näin ollen voisi uskoa, että heillä on ollut varsin suuri 

asiantuntemus taidemuseoista ja niihin liittyvistä asioista. Lisäksi jaosto käytti vielä muita 

alan asiantuntijoita apunaan hoitaessaan tehtäviään, joten jaoston esitysten ja lausuntojen 

takana oli suuri määrä tietoa ja asiantuntemusta. 

Toisen kauden alussa jaosto keskusteli toimintansa periaatteista.   Jaosto päätti, että se 

voisi jatkaa samalla linjalla kuin aiemminkin. Toiminnan teemoiksi tulivat mm. taidemuseot 

ja nykytaide, taidemuseopoliittisen ohjelman laatiminen, keskuskuva-arkisto ja 

tekijänoikeusasiat. Tärkeänä pidettiin oman esittelijän saamista Museovirastoon 

helpottamaan asioiden käsittelyä.154  

Lausuntojen antaminen museoiden laatimista valtionavustushakemuksista kuului jaoston 

tärkeimpiin tehtäviin koko sen toiminnan ajan. Jaosto piti hyvänä Museoviraston linjaa, 

jolla valtionavustuksia pyrittiin suuntaamaan enemmän museoammatillisesti hoidetuille 
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museoille ja maakunnallisten keskusmuseoiden kautta alueelliseen museotoimintaan. 

Olennaisen tärkeää jaoston mielestä oli turvata jo nimettyjen aluetaidemuseoiden toiminta 

ja kiirehtiä loppujen aluetaidemuseoiden nimeämistä. Avustuksia pyrittiin kohdistamaan 

museoiden tutkimushankkeisiin sekä kokoelmien hoitoon ja säilytykseen. Tuettavan 

taidemuseon tuli täyttää opetusministeriön asettamat perusteet, minkä lisäksi museolla 

odotettiin olevan oma rakennus, riittävästi museoammatillista henkilökuntaa, säännöllistä 

aukioloa sekä toimintaa, jonka tavoitteena on kokoelmien jatkuva kartuttaminen, 

säilyttäminen, tutkimus ja esilläpito.155 

Valtakunnallisesta kuvataiteen keskusarkistosta oli keskusteltu Suomessa jo 1960-luvulta 

alkaen. Parikymmentä vuotta myöhemmin asiaa viriteltiin jälleen, tällä kertaa museoasiain 

neuvottelukunnan taidemuseojaoston ja aluetaidemuseoiden edustajien välillä. Ajatuksena 

oli luoda paikka, johon kerättäisiin kaikki kuvataiteisiin liittyvä kuva-aineisto, arkiston 

tehtävät olisivat lähinnä informaatio- ja kuvapalvelutoimintaa. Keskustelua herätti erityisesti 

se, että pitäisikö luoda erikseen Suomen Taideakatemian näyttely- ja tiedotusosaston 

toteuttama valtakunnallinen arkisto ja lisäksi alueelliset kuvataiteen keskusarkistot 

aluetaidemuseoiden yhteyteen. Taidemuseojaosto päätyi esittämään, että 

aluetaidemuseot voisivat aloittaa alueellisten kuvataidearkistojen luomisen siitä huolimatta, 

että erillinen valtakunnallinen dokumentointi- ja tietojärjestelmä oli paraikaa kehitteillä. 

Museoasiain neuvottelukunta ehdotti taidemuseojaoston esityksestä työryhmän 

perustamista suunnittelemaan em. valtakunnallista arkistoa.156  

Taidemuseojaosto esitti opetusministeriölle vuosien 19811985 aikana kymmenen 

taidemuseon nimeämistä aluetaidemuseoksi. Jotta aluetaidemuseoilla olisi mahdollisuus 

toimia ja hoitaa valtioneuvoston niiltä edellyttämiä tehtäviä, taidemuseojaosto painotti, että 

laki valtionavustuksista tulisi saada voimaan mahdollisimman pian, viimeistään vuoden 

1983 aikana. Muuten museoiden toiminta tulisi supistumaan huomattavasti rahapulan 

takia.157  
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 OPM, MN tm-jaosto el 1/1979 liite 1, opetusministeriön päätös taidemuseoiden harkinnanvaraisten 
valtionavustusten perusteista 7.3.1979; OPM, MN tm-jaosto pk 1/1982 liite 1, tm-jaoston lausunto 
taidemuseoiden harkinnanvaraisista valtionavustuksista vuodelle 1982. 
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Vuonna 1981 Tampereella haaveiltiin erityisestä Grafiikan museosta, sillä haluttiin välttää 

kaupungin taidemuseotoiminnan päällekkäisyyksiä. Tampereen kaupungin 

kuvataidelautakunta ehdotti Tampereen Nykytaiteen museon muuttamista 

erikoismuseoksi, jonka toimialana olisi grafiikka, ja pyysi Museovirastolta lausuntoa 

asiasta.158 Taidemuseojaosto, joka antoi lausuntonsa Museovirastolle, piti Grafiikan 

erikoismuseon perustamista tärkeänä. Pian kuitenkin selvisi, että Suomen Taidegraafikot 

olivat sopineet Jyväskylän taidemuseon kanssa kokoelmiensa siirtämisestä Jyväskylään. 

Jaosto katsoi olevan ilmeistä, että merkittävin kotimaisen grafiikan kokoelma tulisi siitä 

eteenpäin olemaan Jyväskylässä. Näin ollen erillisen museon perustaminen kävi 

tarpeettomaksi.159 

Seuraavan vuoden aikana taidemuseojaosto järjesti neuvottelutilaisuuden museoasiain 

neuvottelukunnan, opetusministeriön, Suomen Taideakatemian, Suomen taiteilijaseuran, 

Museoviraston, Suomen museoliiton ja Valtion kuvataidetoimikunnan kesken. Tilaisuuden 

aiheena olivat taidemuseot ja nykytaide, ja siellä käsiteltiin laajasti museoiden roolia ja 

asemaa, niiden tehtäviä ja tarkoitusta, aluetaidemuseoiden taidehankintoja ja niiden 

päällekkäisyyksiä sekä nykytaiteen esittämisen soveltuvuutta museoihin. Tapaamisesta 

laaditussa muistiossa korostettiin myös sitä, että jokaisen museon tulisi luoda selkeä 

suunnitelma kokoelmiin hankittavista uusista teoksista. Tilaisuuden antina päädyttiin 

kaipaamaan selkeitä ohjeita ja suosituksia museoiden roolista, nykytaiteesta ja 

näyttelyiden kriteereistä taidemuseoiden museopoliittiseen ohjelmaan.160 

Vuonna 1985 taidemuseojaosto otti kantaa museoasian neuvottelukunnan asemaan. Kun 

maahan saatiin sekä kulttuurihistoriallisten (Kansallismuseo), taide- että 

luonnontieteellisten museoiden keskusmuseot, niin jaoston mielestä neuvottelukunnan 

asemaa olisi tullut korostaa koko maan museolaitosta edustavana opetusministeriön 

asiantuntijaelimenä ja museolaitoksen edunvalvojana.161 Jaoston näkemys ei kuitenkaan 

saanut vastakaikua, vaan pikkuhiljaa kypsyi ajatus neuvottelukunnan lakkauttamisesta. 
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 OPM, MN tm-jaosto pk 5/1981 liite 1, lausunto Grafiikan museon perustamisesta Museovirastolle 
19.5.1981. 

160
 OPM, MN tm-jaosto pk 3/1982 liite, muistio museoasiain neuvottelukunnan järjestämästä 
keskustelutilaisuudesta; taidemuseot ja nykytaide 14.4.1982. 

161
 OPM, MN tm-jaosto pk 1/1985 liite 2, taidemuseojaoston esitys Suomen taideakatemian säätiön 
säännöistä Suomen taideakatemialle 27.2.1985. 



59 
 

 

Edellä mainittujen lisäksi jaosto otti kantaa moniin muihinkin alan asioihin. Yksi näistä oli 

valtiontakuuryhmän muistio. Jaosto piti valtiontakuujärjestelmää erinomaisena asiana, joka 

pitäisi saada voimaan mahdollisimman pian. Luonnontieteellisen jaoston tavoin 

taidemuseojaosto pohti museoiden tietotekniikkakysymyksiä. Koska oli nähtävissä, että 

museoiden henkilöstöresurssit eivät lähivuosina kasvaisi merkittävästi, jaosto piti tärkeänä 

että nykytekniikkaa hyödynnettäisiin parhaalla mahdollisella tavalla. 1980-luvun lopulla 

jaosto ehti vielä käsitellä valtion taidemuseon vapaakappaleoikeuksia ja museoiden 

taidekasvatuksesta vastaavien henkilöiden koulutusta ja palkkaamista.162 Neljännen 

kauden jaosto katsoi keskeneräisistä asioista tärkeimmiksi loppujen aluetaidemuseoiden 

nimeämisen ja tallennusvastuuasiat.163 

Hallussani olevan materiaalin perusteella taidemuseojaosto piti viimeisen kokouksensa 

14.9.1989 Lappeenrannassa. Kokouksessa käsiteltiin taidemuseopoliittisen ohjelman 

uudelleen arviointia ja tulevien taidemuseopäivien ohjelmaa. Seuraava kokous päätettiin 

pitää joulukuussa, mutta minulla ei tuosta kokouksesta ole pöytäkirjoja, mikä ei välttämättä 

tarkoita sitä, että kokousta ei olisi pidetty.164 Museoasiain neuvottelukunnan pöytäkirjoista 

löytyy tämä jälkeen vielä muutama merkintä taidemuseojaostosta. Taidemuseojaosto 

valitsi puheenjohtajansa Marketta Seppälän puhelinneuvottelussa edustamaan jaostoa 

museoasiain neuvottelukunnan museolakityöryhmään.165 Jaosto on vielä kesäkuussa 

1990 antanut lausunnon kahden aluetaidemuseon nimeämisestä.166 Taidemuseojaoston 

perustamisesta keskusteltiin vielä myöhemmin, mutta neuvottelukunta ei katsonut 

tarpeelliseksi perustaa sitä enää viimeiselle kaudelle.  

5 Maakuntamuseoiden ja aluetaidemuseoiden toiminnan 

vakiintuminen 

1970-luvulta lähtenyt aluetaidemuseokokeilu jatkui 1980-luvulla 

aluetaidemuseotoimintana, kun vuosikymmenen alussa nimettiin ensimmäiset 

aluetaidemuseot. Lopulta vierähti kymmen vuotta, ennen kuin koko verkosto saatiin luotua. 

Maakuntamuseotoiminta lähti liikkeelle nopeammin, kun vuoden 1979 lopussa nimettiin 
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ensimmäiset maakuntamuseot ja jo muutaman vuoden päästä viimeiset saivat 

nimityksensä. Neuvottelukunta oli koko ajan voimakkaasti mukana toiminnan 

kehittymisessä lausunnoillaan ja kehotuksillaan nimetä museot mahdollisimman pian.  

5.1 Maakuntamuseoiden toimialueet ja nimeäminen 

Museoasiain neuvottelukunta piti vuonna 1979 museoalan tärkeimpänä kysymyksenä 

maakunnallisten keskusmuseoiden toimialueiden määrittelemistä. Neuvottelukunnan 

mielestä maakuntamuseoita tulisi olla mahdollisimman monta, jotta ne voisivat hoitaa 

kunnolla tehtävänsä, mm. rakennustutkimuksen ja muun tutkimustoiminnan. 

Neuvottelukunta toivoi mahdollisimman montaa nimitystä vuosittain.167  

Keväällä 1979 valtioneuvosto antoi päätöksen museoiden valtionavustuksen 

perusteista168. Museoviraston muistio Maakuntamuseot – luonnos kulttuurihistoriallisten 

museoiden toiminta-alueiksi julkaistiin 10.5.1979. Muistiossa todettiin, että museoiden 

toiminta-alueiden määrittämisellä oli tarkoitus luoda koko maan kattava 

maakuntamuseoverkosto. Maakuntamuseoiden tärkeimpänä tehtävän pidettiin ao. alueella 

toimivien paikallismuseoiden neuvontaa ja opastusta. Jotta museoiden välinen yhteistyö 

voisi toimia paremmin ja tallennustoiminta ja dokumentointi saataisiin toimivaksi, tarvittiin 

alueellisia rajoja.  Toiminta-alueiden rajojen tulisi noudattaa yleistä hallinnollista jakoa ja 

aluejaossa tulisi pyrkiä johonkin jo olemassa olevaan väliportaan aluejakoon. 

Museotoimen kannalta varteenotettavina jakoina pidettiin lääninjakoa tai seutukaava-

alueita, mahdollisesti myös maakuntaliittojen toiminta-alueita. Kyseisenä aikana 

maassamme oli 12 lääniä, 20 seutukaavaliittoa ja 19 maakuntaliittoa. 

Museoita ei voi kehittää irrallaan yhteiskuntapoliittisista tavoitteista ja yhteiskunnassa 

tapahtuvat rakennemuutokset heijastuivat myös museotyöhön. Museovirasto muistutti, että 

museoiden tarjoamien palveluiden tulisi kuulua olennaisena osana yhteiskunnan 

jäsenilleen tarjoamiin palveluihin. Lisäksi katsottiin, että maakuntamuseoiden tulisi sijaita 

sellaisilla paikkakunnilla, jotka valtakunnan alueellisissa rakennesuunnitelmissa luetaan 

vähintään maakuntakeskuksiksi. 
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Koko maan kattava maakuntamuseoverkosto oli tarkoitus toteuttaa asteittain, sillä kaikki 

mahdolliset maakuntamuseot eivät vielä täyttäneet niiltä edellytettävää vaatimustasoa. 

Maakunnallisilta keskusmuseoilta vaadittiin mm. 

1) että maakunnallisesta museotoiminnasta on maininta museon johtosäännössä; 

2) että museon maakunnallisessa museotoiminnassa noudatetaan Museoviraston hyväksymiä 

toimintalinjoja; 

3) että museossa on vähintään kaksi koulutuksensa ja museokokemuksensa puolesta pätevää 

päätoimista museoammatillista työntekijää. 

Kehittämissuunnitelmia laadittaessa oli välttämätöntä, että jo tässä vaiheessa päätettäisiin 

mitkä museot tullaan nimeämään maakuntamuseoiksi ja niiden toiminta-alue. 

Jakoehdotuksia oli kaksi, lääneihin ja seutukaava-alueisiin perustuva jako. Läänijakoa 

pidettiin sopimattomana, koska suurempien museoiden toiminta oli jo vuosikymmenien 

ajan perustunut maakunnallisiin kulttuurihistoriallisiin aluekokonaisuuksiin, jotka eivät 

kaikilta osin vastanneet läänijakoa. Väliportaanhallintokomitean mietinnössä oli korostettu, 

että mikäli toiminta-alueita määritettäessä on turvauduttava läänejä pienempiin 

kokonaisuuksiin, alueiden tulisi noudattaa talousmaakuntien rajoja. Vallitsevassa 

väliportaan hallinnossa seutukaava-alueet muodostivat selvimmin tällaisen 

talousmaakunnallisen alueverkoston ja niiden katsottiin tarjoavan hyvän lähtökohdan myös 

alueelliselle museotoiminnalle. Muistiossa kuitenkin korostettiin, että museoiden 

maakunnallisten toiminta-alueiden tulee ensisijaisesti perustua kulttuurihistoriallisiin 

aluekokonaisuuksiin.169 

Kuultuaan eri osapuolia ja asiantuntijatahoja Museovirasto päätti istunnossaan 29.11.1979 

esittää opetusministeriölle hyväksyttäväksi kokonaissuunnitelman 

maakuntamuseoverkostosta. Valtakunnallinen maakuntamuseoiden verkosto tulisi 

suunnitelman mukaan olemaan seuraavanlainen:170 
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1) (Ålands museum
171

,  Maarianhamina  

 Ahvenanmaa) 

2) Turun kaupungin historiallinen museo   Varsinais-Suomi 

3) museon nimeäminen ratkaistaan myöhemmin   Länsi-Uusimaa 

4) Helsingin kaupunginmuseo    Keski-Uusimaa 

5) Porvoon museo     Itä-Uusimaa 

6) Kymenlaakson maakuntamuseo, Kotka   Kymenlaakso 

7) Lappeenrannan kaupungin museot/Etelä-Karjalan museot  Etelä-Karjala 

8) Satakunnan museo, Pori    Satakunta 

9) Tampereen kaupungin museot / Pirkanmaan maakuntamuseot  Pirkanmaa 

10) Hämeenlinnan museo    Kanta-Häme 

11) Lahden kaupunginmuseo/ Historiallinen museo  Päijät-Häme 

12) Itä-Savon museo (perusteilla), Savonlinna   Etelä-Savo 

13) Pohjanmaan museo, Vaasa    Pohjanmaa 

14) Etelä-Pohjanmaan museo, Seinäjoki   Etelä-Pohjanmaa 

15) Keski-Suomen museo, Jyväskylä    Keski-Suomi 

16) Kuopion museo (kulttuurihistoriallinen osasto)  

 Pohjois-Savo 

17) Joensuun kaupungin museot/ Pohjois-Karjalan museo  Pohjois-Karjala 

18) Pohjois-Pohjanmaan museo, Oulu   Pohjois-

Pohjanmaa 
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19) Kainuun museo, Kajaani    Kainuu 

20) Torniolaakson aluemuseo, Tornio   Länsi-Pohja 

21) Lapin maakuntamuseo, Rovaniemi   Lappi 

Museovirasto esitti, että vuoden 1980 alusta lähtien maakuntamuseoiksi nimettäisiin 

seuraavat museot: Joensuun kaupungin museot /Pohjois-Karjalan museot, Kuopion 

museo (kulttuurihistoriallinen osasto), Lahden kaupunginmuseo / historiallinen museo, 

Pohjois-Pohjanmaan museo, Oulu,  Satakunnan museo, Pori ja Tampereen kaupungin 

museot / Pirkanmaan maakuntamuseo. Uusien maakuntamuseoiden nimittämistä 

esitettäisiin sitä mukaa, kun kyseiset museot täyttäisivät valtioneuvoston päätöksessä 

mainitut ehdot. Museoasiain neuvottelukunta kannatti aluejaon vahvistamista ja 

museoiden nimittämistä esityksen mukaisesti.172 

Opetusministeriö nimesi ensimmäiset maakuntamuseot joulukuussa 1979. Nimityksen 

saivat seuraavat museot: Joensuun kaupungin museot / Pohjois-Karjalan museo, Keski-

Suomen museo, Jyväskylä,  Kuopion museo (kulttuurihistoriallinen osasto), 

Lahden kaupunginmuseo/historiallinen museo,  Pohjanmaan museo, Vaasa, Pohjois-

Pohjanmaan museo, Oulu, Satakunnan museo, Pori, Tampereen kaupungin museot – 

Pirkanmaan maakuntamuseo. Samalla ministeriö hyväksyi Museoviraston ehdottaman 

maakuntamuseoiden aluejaon ja määräsi 800 000 markkaa käytettäväksi maakunnalliseen 

museotoimintaan vuonna 1980.173 Museovirasto esitti tammikuussa 1981 

opetusministeriölle seitsemää uutta maakuntamuseota nimettäväksi sekä kaikille 

maakuntamuseoille yhteensä jaettavaksi 1 100 000 markkaa.174  

Neuvottelukunta esitti kolmea viimeistä maakuntamuseota nimettäväksi 

Opetusministeriölle, jonka jälkeen maakuntamuseojärjestelmä olisi valmis lukuun 

ottamatta läntistä Uuttamaata ja Mikkelin lääniä. Näin ollen valtioneuvoston päätös 404/79 

olisi täyttänyt tehtävänsä, kun maakuntamuseojärjestelmä saataisiin toimimaan. Samalla 

painotettiin museoiden valtionapulain aikaansaamisen välttämättömyyttä, sillä asian 

ratkaiseminen olisi edellytys museotoimen kehittämisessä kansainväliselle tasolle. 
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Neuvottelukunta esitti myös 1 500 000 markan varaamista valtionavustukseksi 

maakunnalliseen museotoimintaan.175 Viimeiset kolme maakuntamuseota nimettiin 

toukokuussa 1982, jolloin nimityksen saivat Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo, 

Porvoon museo sekä Lapin maakuntamuseo Rovaniemellä.176  

Museoille oli tarjottu porkkanaa suuntaamalla valtionavustuksia enenevässä määrin 

museoammatillisesti hoidetuille museoille. Vuonna 1979 käytettävissä olleesta rahasta 

33.1 prosenttia jaettiin maakunnalliseen museotoimintaan, vuonna 1980 43,1 prosenttia ja 

1981 43,9 prosenttia. Alueellisen taidemuseotoiminnan osalta vastaavat luvut olivat 34,7, 

40,6 ja 47 prosenttia. Samaan aikaan päätoimisesti hoidettujen museoiden 

valtionavustukset olivat kasvaneet 74,5 prosentista 85,2 prosenttiin avustusten 

kokonaismäärästä. Vuodelle 1982 valtion tulo- ja menoarvioesitykseen oli varattu 

museoille 3 950 000 markkaa, joista 1 200 000 markkaa oli taidemuseoille. Lisäksi 

veikkaus- ja raha-arpajaisvarojen osalta oltiin saamassa vielä 300 000 markkaa, joka oli 

tarkoitus käyttää museoiden tutkimustoiminnan kehittämiseen. Harkinnanvaraisia 

valtionavustuksia oli hakenut 168 museota yhteensä 5 226 160 markan edestä. 

Luonnontieteellisistä museoista 8 haki avustusta, yhteensä 256 900 markkaa. 28 

taidemuseota haki avustusta yhteensä 1 348 130 markalla.177  

Neuvottelukunta oli aiemmissa lausunnoissaan todennut, että valtionavustukset tulisi jakaa 

ensisijaisesti museoammatillisesti hoidetuille museoille ja niiden tutkimustoimintaan. 

Vuonna 1982 neuvottelukunta toivoi, että vastedes avustushakemuksia käsiteltäessä 

museot jaettaisiin kahteen ryhmään, museoammatilliset museot ja muut museot, sillä 

nykyisistä hakemuksista ei käynyt ilmi, täyttivätkö museot valtioneuvoston päätöksessä 

vaaditut edellytykset. Kuluvan vuoden hakemuksiin neuvottelukunta halusi tehdä 

seuraavat huomiot; neuvottelukunta suhtautui kielteisesti uusien rakennusten ostamiseen 

ja uusien museoiden rakennuksia ja perustamiskustannuksia koskeviin hakemuksiin ja 

neuvottelukunta ei nähnyt tarpeellisena myöntää avustusta museo-oppaiden 

palkkaamiseen tai kulttuurihistoriallisten museoiden kokoelmien kartuttamiseen. 

Positiivisesti tuli suhtautua hankkeisiin, jotka koskivat säilytystiloja ja -välineitä ja kalustoa. 

Kaikki kortistointirahat haluttiin myönnettäviksi maakuntamuseoiden valvonnassa. Kuopion 
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museon kulttuurihistorian osasto oli hakenut avustusta automaattisen 

tietojenkäsittelyjärjestelmän suunnitteluun ja kokoelmien kortistoinnin täydentämiseen. MN 

totesi, että Museopoliittisessa ohjelmassa ATK-järjestelmien suunnittelu oli siirretty 

vuosikymmenen loppuun, mutta järjestelmiä kehitettiin jo taidemuseoissa ja olisi 

perusteltua ryhtyä suunnittelutyöhön myös kulttuurihistoriallisissa museoissa. Jos 

avustusta myönnettäisiin, pitäisi sen ehdoksi laittaa, että Kuopion museon tulisi luovuttaa 

suunnitelman tulokset korvauksetta myös muiden museoiden käyttöön.178  

Alkuvuodesta 1983 neuvottelukunta päätti tiedustella Museovirastolta, että missä 

vaiheessa neuvottelukunnan tekemän esityksen mukainen luonnontieteellisten museoiden 

aluemuseokokeilun aloittaminen oli.179 Neuvottelukunta oli kiirehtinyt Museovirastoa 

toteuttamaan loppuun maakuntamuseosuunnitelman ja Museovirasto pyysi 

neuvottelukunnalta lausuntoa Länsi-Uudenmaan ja Etelä-Savon maakuntamuseoiden 

nimeämisestä. Neuvottelukunta puolsi Lohjan museon nimeämistä maakuntamuseoksi 

läntiselle Uudellemaalle, mikäli Lohjan museo ensin esittäisi, kuinka ruotsinkielisiä 

museoita ja väestöä palvellaan. Etelä-Savon maakuntamuseon osalta käytiin keskustelua, 

jonka seurauksena jäsen Aarne Kopisto jätti eriävän mielipiteensä neuvottelukunnan 

lausunnosta. Neuvottelukunta esitti maakuntamuseota Mikkeliin, koska siellä oli jo 

aluetaidemuseo, jolloin maakunnallinen työ voitaisiin yhdistää ja Mikkelissä oli edellisinä 

vuosina ollut vireämpää museotoimintaa Suur-Savon museossa, Mikkelin eduksi katsottiin 

myös sen sijainti. Savonlinnan museon pyrkimyksiä erikoistua sisävesiliikenteen historiaan 

tuettiin, mutta sitä ei haluttu nimetä maakuntamuseoksi. Jäsen Kopisto puolestaan piti 

Savonlinnaa parempana vaihtoehtona mm. Olavinlinnan läheisyyden ja Pyhän Olavin 

Killan esineistön sekä 1984 valmistuvan Riihisaaren museorakennuksen takia. 

Maakuntamuseotoiminta Savonlinnasta käsin myös tasapainottaisi läänin museotoimintaa, 

joka muuten painottuisi lähinnä läänin länsipäähän.180  

Neuvottelukunta totesi keskustellessaan vuoden 1984 valtionavustuksista, että 

Museoviraston avustusten merkitys on museoille suuri, sillä kuntien talousarvioita 

katsoessa huomasi, että museoiden määrärahojen kasvu ei kattanut edes inflaation 
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aiheuttamaa kustannusten nousua. Koska myöskään valtion avustusmäärärahassa ei ollut 

kasvua, neuvottelukunta pidättäytyi aiemmin tekemissään linjauksissa harkinnanvaraisten 

valtionavustusten myöntämiseksi ja korosti tutkimustoiminnan tärkeyttä ja sitä, että uusiin 

hankkeisiin ei tulisi myöntää avustuksia.181  

5.2 Aluetaidemuseotoiminta 

Yksi merkittävimmistä taidemuseojaoston tehtävistä oli aluetaidemuseotoiminnan 

suunnittelu ja kehittäminen. Valtioneuvoston päätöksen mukaan opetusministeriön tuli 

nimetä aluetaidemuseot ja määrätä niiden toimialueet Museoviraston esityksestä ja 

museoasiain neuvottelukunnan esityksen saatuaan182. Aluetaidemuseotoimintaa kokeiltiin 

Suomessa vuodesta 19731979 välillä. Kokeiluun osallistuivat Alvar Aalto -museo, Keski-

Suomen museo, Joensuun, Kemin, Mikkelin, Oulun, Tampereen ja Turun taidemuseot 

sekä Wäinö Aaltosen museo. Kokeilussa mukana olleet museot pitivät toiminta-alueinaan 

pääasiallisesti omaa lääniään, minkä katsottiin olevan toimiva käytäntö myös lopullisessa 

aluejaossa. Kun väkimäärältään suurimmat läänit jaettaisiin kahtia, maahan tulisi 

perustettavaksi 12 aluetaidemuseota.183 

Normaalin taidemuseotoiminnan ohella aluetaidemuseot suuntautuivat näyttelyiden ja 

kuvataidetapahtumien järjestämiseen oman kunnan ulkopuolella, neuvonta-, kurssi- ja 

tiedotustoimintaan. Aluetaidemuseon tuli laajentaa tehtäviään kokoelmien tutkimisen ja 

pedagogisen toiminnan alueelle. Pitkäjänteiseen näyttelypolitiikkaan katsottiin liittyvän 

tärkeänä osana varsinainen museotyö: kokoelmien hoito ja kerääminen, dokumentaatio, 

tutkimus ja näyttelytoiminta. Museoiden kuului levittää tietoa kuvataiteesta, avartaa 

ihmisten taidekäsityksiä ja kehittää myönteistä suhtautumista kuvataiteisiin etenkin oman 

kunnan ulkopuolella. Myös erilaisten kiertävät näyttelyt olivat olennainen osa 

aluetaidemuseoiden toimintaa. Aluetaidemuseolle kuului niin ikään perusselvityksen teko 
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alueen kuvataidetiloista ja -kokoelmista.184 Taidemuseojaosto piti lisäksi erittäin tärkeänä 

sitä, että aluetaidemuseot olisivat alusta lähtien mukana luomassa Suomen 

Taideakatemian aloittamaa Kuvataiteen keskusarkistoa. Museoiden toimintojen lisäksi 

kokeilulla testattiin kuntien valmiuksia ottaa vastaan ja käyttää museoiden tarjoamia 

palveluita. Kokeilun avulla tuli mahdolliseksi kehittää kuvataidepalveluja seuduilla, joilla 

kuvataidetta ei yleensä ollut nähtävillä. Aluetaidemuseokokeilu herätti laajaa kiinnostusta 

ko. toimintaa kohtaan.185 

Museoasian neuvottelukunnalta pyydettiin lausuntoa Museoviraston luonnoksesta 

aluetaidemuseoiksi ja niiden toiminta-alueiksi. Neuvottelukunta korosti Museoviraston 

tavoin tieteellisten ja pedagogisten tehtävien tärkeyttä aluetaidemuseoiden toiminnassa ja 

tältä pohjalta katsottiin voitavan ohjata taidemuseoiden kehitystä galleriatoiminnasta 

varsinaisiin museaalisiin tehtäviin.186 

Vuoden 1980 alussa Museovirasto esitti opetusministeriölle ensimmäisten 

aluetaidemuseoiden nimeämistä ja samalla esiteltiin suunnitelma koko maan kattavasta 

aluetaidemuseoverkostosta. Muistiossa korostettiin, että museolla tulee olla riittävä määrä 

ammatillisesti koulutettuja ja päteviä työntekijöitä sekä laadun että laajuuden suhteen 

riittävät omat taidekokoelmat, sillä museoiden oma näyttelytoiminta muodostaa tärkeän 

perustan aluetaidemuseotoiminnalle. Aluetaidemuseoiden tehtävät olisivat pitkälti samat 

kuin taidemuseoilla, taideteosteon kokoamista, kokoelmien hoitamista sekä niiden 

näytteillä pitämistä, mutta aluetaidemuseoiden tuli lisäksi tehdä tutkimustoimintaa ja 

pedagogista toimintaa. Museoilta vaadittiin myös suurehko taidehistorian eri sektorit 

kattava alan kirjasto, jotta museo voi toimia alueellaan tiedonjakajana ja neuvojana. 

Tarvittaessa museoiden tuli toimia alueellaan asiantuntija-apuna muille taidemuseoille ja 

tarjota apuaan myös julkisten taidekokoelmien hoidossa. Kaikki alueen yksityisetkin 

merkittävä kokoelmat tulisi pyrkiä luetteloimaan ja kortistoimaan, jotta saataisiin aikaan 

kunnon rekisterit taideteoksista ja sitä myötä mahdollisuus osallistua valtakunnallisen 

keskuskuva-arkiston kehittämiseen ja toimintaan. Museovirasto ohjeisti, että 

aluetaidemuseoiden tulisi toimia lääneissä erityislautakunnan alaisuudessa, koska 
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museotoimen aktiivinen kehittäminen suorastaan edellyttää museotoiminnasta vastaavaa 

luottamusmieselintä. 187 

Taidemuseolaitos oli vasta kehittymässä, mutta pitkäaikaisen kehityksen vuoksi oli 

välttämätöntä nimetä jo nyt tulevat aluetaidemuseot ja niiden toiminta-alueet, vaikka ne 

eivät vielä täyttäisikään valtioneuvoston päätöksessä vaadittuja minimiedellytyksiä. 

Museovirasto esitti läänin jakoon perustuvaa aluejakoa koko maan kattavalle 

aluetaidemuseoverkostolle. Turun ja Porin läänissä sekä Hämeen läänissä alueita 

esitettiin jaettavaksi seutukaava-alueiden mukaisesti, jotta alueet saataisiin yhteneviksi 

maakuntamuseoverkon kanssa. Aluetaidemuseojärjestelmän haluttiin mahdollistavan 

entistä paremman yhteistyön eri taidemuseoiden kesken, vaikka vain harva museo 

nimettiin aluetaidemuseoksi.188 

Museovirasto esitti maahan nimettäväksi 15 aluetaidemuseota: 

1) (Ålands konstmuseum,Maarianhamina,  Ahvenanmaa) 

2) Turun taidemuseo    Varsinais-Suomi 

3) Porvoon museo/ Edelfelt-Vallgren –museo Uudenmaan lääni 

4) Imatran taidemuseo   Kymen lääni 

5) Porin taidemuseo   Satakunta 

6) Tampereen taidemuseo   Pirkanmaa 

7) Hämeenlinnan taidemuseo  Kanta-Häme 

8) Lahden kaupunginmuseo/ Taidemuseo  Päijät-Häme 

9) Mikkelin taidemuseo   Etelä-Savo 

10) Pohjanmaan museo, Vaasa    Vaasan lääni 

11) Alvar Aalto museo, Jyväskylä  Keski-Suomen lääni 

12) (museon nimeäminen ratkaistaan myöhemmin) Kuopion lääni 
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13) Joensuun kaupungin museot/ taidemuseo Pohjois-Karjalan lääni 

14) Oulun taidemuseo   Oulun lääni 

15) Kemin taidemuseo   Lapin lääni 

Ensimmäisessä erässä nimettäviksi Museovirasto esitti Joensuun taidemuseota ja 

Tampereen taidemuseota maaliskuun alusta lähtien sekä Lahden kaupunginmuseota 

toukokuulta alkaen.189 

Opetusministeriö nimesi ensimmäiset aluetaidemuseot 20.3.1980. Nimityksen saivat 

1.5.1980 alkaen: Joensuun kaupungin museot/ Joensuun taidemuseo, Tampereen 

taidemuseo ja Lahden kaupunginmuseo / Taidemuseo. Museoviraston esityksen 

mukaisesti opetusministeriö määräsi myös aluetaidemuseoiden toiminta-alueet. Lisäksi 

ministeriö oli asettanut Museoviraston käyttöön 800 000 markan määrärahan, josta 

330 000 markkaa harkinnanvaraisina valtionavustuksina alueelliseen museotoimintaan 

seuraavasti: Tampereen taidemuseolle ja Alvar Aalto museolle 50 000 mk, Joensuun ja 

Lahden taidemuseot saivat kukin 45 000 mk, Kemin ja Mikkelin taidemuseoille 35 000 mk, 

Oulun ja Turun taidemuseoille 30 000 mk ja varaus mahdollisiin lisäavustuksiin 10 000 

mk.190  

Vuotta myöhemmin nimityksen saivat 1.5.1981 alkaen Alvar Aalto museo Jyväskylästä, 

Kemin taidemuseo, Mikkelin taidemuseo ja Turun taidemuseo.  Samalla ministeriö ilmoitti 

asettaneensa taidemuseoita varten tulo- ja menoarvioon 1 000 000 markan suuruisen 

määrärahan, josta 480 000 markkaa oli alueelliseen museotoimintaan seuraavasti: 

Joensuun, Tampereen ja Lahden taidemuseot sekä Alvar Aalto museo saivat 80 000 

markkaa kukin, Kemin, Mikkelin ja Turun taidemuseot 50 000 markkaa jokainen ja 10 000 

markkaa mahdollisiin lisäavustuksiin.191 

Opetusministeriö pyysi keväällä 1982 lausuntoa aluetaidemuseoiden aluejaon 

uudelleenharkinnasta. Museovirasto ja museoasiain neuvottelukunta olivat puoltaneet 

Pohjanmaan museon nimeämistä Vaasassa aluetaidemuseoksi, mutta opetusministeriö 

pyysi tutkimaan, mitä toimenpiteitä vaadittaisiin opetusministeriön 20.3.1980 tehdyn 

päätöksen aluetaidemuseoiden toiminta-alueista muuttamiseksi, jotta Vaasan läänin alue 
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voitaisiin jakaa ja myöhemmin nimetä Kokkolassa sijaitseva K. H. Renlundin taidemuseo 

Keski-Pohjanmaan aluetaidemuseoksi. Museoasiain neuvottelukunta ei nähnyt 

tapahtuneen olennaisia muutoksia, jotka antaisivat syytä muuttaa opetusministeriön 

vahvistamia toiminta-alueita. Neuvottelukunta kuitenkin painotti, että aluetaidemuseoiden 

tulisi toimia yhteistyössä alueensa muiden taidemuseoiden kanssa ja että Kokkolassa 

hyvin alkanutta taidemuseotoimintaa tulisi kehittää. Pohjanmaan museon ja Hämeenlinnan 

taidemuseon nimeämistä aluetaidemuseoiksi esitettiin seuraavan vuoden alusta lähtien, 

jotta kuluvan vuoden rahat voitaisiin käyttää jo nimettyjen museoiden toimintaan.192 

Museovirasto esitti opetusministeriölle Porin taidemuseon ja Vaasan museon nimittämistä 

aluetaidemuseoiksi 1.5.1982 lähtien. Samalla vuodelle esitettiin varattavaksi 680 000 

markkaa aluetaidemuseotoimintaan. Museovirasto muistutti opetusministeriötä siitä, ettei 

maakunnalliseen keskusmuseotoimintaan ole edellytyksiä, jollei 

valtionavustusmäärärahoja lisätä olennaisesti. Museoasiain neuvottelukunta totesi myös 

lausunnossaan, että tilanne on aluetaidemuseoiden toiminnan kannalta kestämätön ja 

tehtävien hoitaminen on mahdotonta, jos varat jaettaisiin entistä useamman museon 

kesken. Niinpä neuvottelukunta totesikin, että jo kuluvana vuonna tulisi saada lisää varoja 

aluetaidemuseotoimintaan ja laki museoiden valtionavustuksista voimaan heti seuraavasta 

vuodesta lähtien.193 

Aluetaidemuseotoiminnan valtionavustuksista toimitetussa lausunnossa neuvottelukunta 

oli syvästi huolissaan tapahtuneesta kehityksestä. Vuodelle 1983 oli osoitettu 1 400 000 

markkaa, josta 820 000 markkaa aluetaidemuseotoimintaan, jolloin määrärahat pienenivät 

edellisestä vuodesta sekä markkamääräisesti että reaalisesti. Myös Oulun taidemuseo 

täytti jo aluetaidemuseoiden vaatimukset, joten neuvottelukunta esitti, että Oulun 

taidemuseo tulisi nimetä aluetaidemuseoksi. Samalla neuvottelukunta esitti lisävarojen 

anomista opetusministeriöltä taidemuseoiden määrärahoihin, vähimmäistavoitteena se, 

että määrärahat olisivat samalla tasolla edellisvuoden kanssa. Kuopion läänin osalta tuli 

kiirehtiä aluetaidemuseoiden yleissuunnitelman toteuttamista.194  
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Opetusministeriö pyysi lausuntoa Oulun taidemuseon nimeämisestä aluetaidemuseoksi ja 

aluetaidemuseoverkoston täydentämisestä Kuopion läänin osalta. Neuvottelukunnan 

mielestä oli perusteltua nimetä Oulun taidemuseo välittömästi aluetaidemuseoksi ja 

Kuopion läänin osalta kokonaissuunnitelman täydentäminen oli myös perusteltu 

toimenpide, joka edistäisi valtakunnallista aluetaidemuseotoiminnan kehittämistyötä. 

Neuvottelukunta halusi samalla kiinnittää jälleen huomiota liian pieniin taidemuseoiden 

avustusmäärärahoihin.195 

Museoasiain neuvottelukunta totesi vuonna 1984 taidemuseoiden valtionavustuksista, että 

tilanteessa, jossa museoiden kesken jaettavana oli vain 1 200 000 markkaa, olisi erityisesti 

pyrittävä jakamaan avustukset museoammatillisesti hoidetuille museoille ja sitä kautta 

alueelliseen toimintaan. Olennaisen tärkeänä pidettiin, että jo nimettyjen 

aluetaidemuseoiden toiminta turvattaisiin ja niiden kehittämiseen kiinnitettäisiin erityistä 

huomiota. Hyvänä pidettiin Museoviraston linjaa jakaa avustukset ennen kaikkea 

museokokoelmien hoitoon ja säilyttämiseen sekä museoiden tutkimustoimintaa koskeviin 

hankkeisiin. Näyttelytoimintaan tulisi kiinnittää enemmänkin huomiota ja olisi selvitettävä 

taidemuseolaitoksen tehtävät museoiden oman näyttelytoiminnan ja koko kuvataiteen 

kentän tarpeet huomioon ottaen. Jaosto totesi, että raja museon ja kokoelman välillä on 

liukuva, mutta museolta voisi edellyttää vähintään omaa museorakennusta, riittävää 

museoammatillista henkilökuntaa, säännöllistä avoinna oloa sekä toimintaa, jonka 

tavoitteena on kokoelmien jatkuva kartuttaminen, säilyttäminen, tutkimus ja esilläpito.196  

Maakuntamuseotoiminnan rahoitti kahdeksankymmentäluvun lopulle pääsääntöisesti 

sijaintikunta ja lisäksi valtiolta oli saatu vuosittain harkinnanvaraisia valtionavustuksia. 

Joulukuusta 1989 lähtien maakunta- ja aluetaidemuseot alkoivat saada lakisääteistä 

valtionosuutta.197 Kun maakuntamuseot ja aluetaidemuseot olivat siirtyneet lakisääteisen 

valtionosuuden piiriin, käytettävissä olevat harkinnanvaraiset määrärahat kasvoivat 

merkittävästi vuoden 1990 alusta. Edellisinä vuosina käytäntönä oli ollut, että kaksi 

kolmasosaa määrärahasta osoitettiin päätoimisesti hoidetuille museoille. Tämä merkitsi 

sitä, että keskimääräisesti laskien museokohtaiset avustukset kaksinkertaistuisivat 

vuoteen 1989 nähden. Myös ei-ammatillisesti hoidettujen museoiden avustuksia voitaisiin 
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näin ollen korottaa keskimäärin kolmanneksella. Määräraha mahdollisti myös 

taidemuseoiden valtionavustusten kolminkertaistamisen.198  

Vuonna 1990 museoasiain neuvottelukunta antoi opetusministeriön pyynnöstä lausunnon, 

jossa esitettiin Helsingin kaupungin taidemuseon nimeämistä Uudenmaan läänin 

aluetaidemuseoksi ja Rovaniemen taidemuseon nimeämistä Lapin läänin toiseksi 

aluetaidemuseoksi.199 

5.3 Lakisääteinen valtion tuki 

Uusi laki museoiden valtionosuuksista ja – avustuksista annettiin 23.12.1988 ja se tuli 

voimaan 1.12.1989. Lain tärkein ajatus oli järjestää lakisääteiselle pohjalle valtion 

museoille jakama tuki. Laissa sanotaan: ”Kulttuuri- ja luonnonperinnön tallentamista, 

tutkimista ja näytteillä pitämistä varten museoiden taloudellisia toimintaedellytyksiä 

kehitetään myöntämällä museolle valtionosuutta ja -avustusta niin kuin tässä laissa 

säädetään. Museot jaetaan tässä laissa maakuntamuseoihin, aluetaidemuseoihin, 

valtakunnallisiin erikoismuseoihin ja muihin museoihin. […] Valtionosuutta ja -avustusta 

voidaan tämän lain nojalla myöntää museolle, joka täyttää seuraavat valtionosuuden ja -

avustuksen saamisen yleiset edellytykset:  

 museota ei ylläpidetä taloudellisen voiton tavoittelemiseksi;  

 museon omistaa kunta, kuntainliitto tai sellainen rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka 

sääntömääräisiin tehtäviin kuuluu museotoiminnan harjoittaminen tai museon ylläpitämien;  

 kunnan tai kuntaliiton omistaman museon hallinnosta on määrätty johtosäännöllä ja 

yksityisellä museolla on Museoviraston hyväksymä museon toimintaa ohjaavat säännöt; 

 museota ylläpitävän yhdistyksen tai säätiön säännöissä on turvattu museon kokoelmien 

säilyminen museokokoelmina myös yhdistyksen tai säätiön lopettaessa toimintansa; 

 museolle on nimetty hoitaja; 
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 museon hallussa olevat esineet ja arkistoaines säilytetään huolellisesti ja niitä jatkuvasti 

hoidetaan ja niistä pidetään asianmukaista luetteloa; 

 museolla on tarpeelliset säilytys-, näyttely- ja muut huonetilat, jotka täyttävät myös 

kohtuulliset turvavaatimukset; sekä 

 kokoelmia pidetään säännöllisin määräajoin yleisön nähtävillä ja museon hallussa olevat 

esineet ja muu aineisto ovat tutkijoiden käytettävissä.”
200

 

Asetuksessa 625/89 määrätään, että opetusministeriö nimeää Museoviraston esityksestä 

maakuntamuseot, aluetaidemuseot ja valtakunnalliset erikoismuseot ja määrää niiden 

toiminta- tai toimialueen. Hakemukset em. museoiden nimeämiseksi toimitettiin 

Museovirastolle. Edellytyksenä museon nimeämiseksi maakunta- tai aluetaidemuseoksi oli 

laissa säädetyn lisäksi: 

1) että museolla on johtosääntö, jossa on määräykset maakunnallisesta toiminnasta; 

2) että museo maakunnallisessa toiminnassaan noudattaa Museoviraston hyväksymiä 

toimintaperiaatteita; ja  

3)  että museossa on riittävä määrä vakinaisia, päätoimisia museoammatillisia työntekijöitä, 

joilla on tässä asetuksessa säädetty kelpoisuus.
201

 

Valtionosuuden määräytymisperusteena oli kunkin museon vakinaisten, päätoimisten 

museoammatillisten työntekijöiden lukumäärä.202 

Alueellisten tehtävien hoitamisen vuoksi valtion osuus maksettiin maakunta- ja 

aluetaidemuseoille 7 prosenttia korkeampana. Suoraan lain nojalla valtionosuuden 

piiriin pääsi 20 maakuntamuseota ja 13 aluetaidemuseota ja noin 60 muuta 

museoammatillisesti hoidettua museota voitiin ottaa mukaan tulevien tulo- ja 

menoarvioiden rajoissa. Eduskunnan sivistysvaliokunta oli korostanut mietinnössään, 

että lakiehdotuksen tavoitteiden toteutumiseksi lain soveltamisalaa laajennettaisiin 

vuosittain lisämäärärahojen avulla niin, että kaikki museoammatillisesti hoidetut museot 

saataisiin lain piiriin. Museovirastotoimikunta oli samaa mieltä sivistysvaliokunnan 

kanssa ja korosti, että merkittävät kaupunkimuseot pitäisi saada lain piiriin mitä 
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pikimmin. Museovirasto jakoi myös taidemuseoiden ja luonnontieteellisten museoiden 

avustukset, koska monilla em. museoilla oli yhteinen talous ja hallinto kunnan muiden 

museoiden kanssa. Järjestelmän ulkopuolella jäävät museot saivat edelleen hakea 

harkinnanvaraisia valtionavustuksia.203  

Valtakunnallisesti merkittäville museoille saatettiin jakaa harkinnanvaraisia 

valtionavustuksia veikkauksen ja raha-arpajaisten tieteen, taiteen ja urheilun 

tukemiseen osoitetuista varoista. Lain voimaantulon jälkeen nämä museot saattoivat 

tulla valtionosuuden piiriin sitä mukaan, kun opetusministeriö nimesi niitä 

valtakunnallisiksi erikoismuseoiksi. Järjestelmän ulkopuolelle jääville museoille 

myönnettiin yhä harkinnanvaraisia valtionavustuksia Museoviraston päätösten 

mukaan.204 

Lain astuttua voimaan käsitteli neuvottelukunta lakiin liittyviä jatkotoimenpiteitä ja totesi, 

että tulee tarkastella toiminnan sisällöllisiä seikkoja, toimintamuotoja ja tavoitteita sekä 

yhdistää museoalaan liittyvät eri lait. Museoviraston tuleva organisaatiomuutos 

keskusviraston suuntaan lisäsi mahdollisuuksia lain tarkistamiselle ja mahdollisesti 

myös EY:n takia tuli tarve tarkistaa museoalaan liittyvää lainsäädäntöä. 

Neuvottelukunta päätti perustaa työryhmän, jossa olisivat edustettuina 

neuvottelukunnan puheenjohtajisto, sihteeri sekä yksi edustaja molemmista jaostoista. 

205 Museoasiain neuvottelukunnan museolakityöryhmän mielestä laki ei ollut aivan 

onnistunut ja sen pahimmat epäkohdat olivat, etteivät kaikki museoammatillisesti 

hoidetut museot kuuluneet lain piiriin, kaikki maakunta- ja aluetaidemuseoiden 

museoammatilliset työntekijät eivät oikeuttaneet valtionosuuteen, asetusteksti oli 

tulkinnanvarainen ja epätyydyttävä sekä ettei laki mahdollistanut luonnontieteellistä 

maakuntamuseotoimintaa. Samalla työryhmä käsitteli kuntien valtionosuuslain 

uudistusta, joka liittyi osana museoiden valtionosuuslain uudistukseen. 

Kokonaisuudistuksen periaatteena oli saada aikaan järkevät mahdollisuudet kehittää 

julkisia palveluita sekä kunta- ja hallinnonalakohtaisia tarpeita. Valmisteilla oleva 

valtionosuusuudistus kattaisi kokonaisuudessaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 

kulttuuri- ja opetustoimen. Työryhmä ehdotti, että seuraavassa laissa laskennallisia 

henkilötyövuosia määritettäessä perusteiden ja ohjeiden tulee olla selkeät ja 
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yksiselitteiset, lailla ei saa vähentää silloisten valtionosuuteen oikeutettujen museoiden 

valtionosuuden määrää, lain mukaan museoalan valtion keskushallintoviranomaisena 

toimii Museovirasto ja siinä selvitetään keskusmuseoiden asema erikoisalansa 

viranomaisina sekä laki mahdollistaa luonnontieteellisten museoiden nimeämisen 

maakuntamuseoiksi.206 Museoiden ja Suomen museonjohtajat ry:n piiristä tuli viestiä, 

että lain tulkinnanvaraisuus koettiin ongelmalliseksi. Neuvottelukuntaa pyydettiin 

patistamaan opetusministeriötä, jotta se kiirehtisi tarkempien ohjeiden antamista 

tulkinnanvaraisuuksien poistamiseksi. MN kuitenkin totesi, että koska uuden lain 

käsittely oli vielä kesken, niin museonjohtajien pyyntö ei aiheuttanut toimenpiteitä.207  

6 Museoalan työntekijöiden ammatillinen koulutus 

Museoiden hoito oli pääasiassa vapaaehtoisten museonhoitajien käsissä ennen viime 

sotia. Suomen itsenäistyessä pääkaupungin ulkopuolella oli vain yksi museovirka, kuten 

Ritva Palviainen kirjoittaa artikkelissaan Museoalan ammatillistuminen.208 Vuonna 1923 

perustettu Suomen museoliitto kurssitti vuosina 1928–1942 neljällä kurssilla valtaosan eli 

45 museonhoitajista, jolloin museotyön taso nousi. Museoiden ammatillistuminen alkoi 

1950-luvulla ja museoliiton toimesta järjestettiin ensimmäiset museologian kurssit 

Helsingin yliopistossa vuonna 1965. Vuosikymmenen lopulla kolmessatoista museossa 

Suomen kansallismuseon lisäksi oli tieteellisen koulutuksen saanutta henkilökuntaa. 

Ammatillisen henkilökunnan määrän kasvaessa perustettiin vuonna 1969 Museoalan 

ammattiliitto.209 Suomen museoliitto järjesti vuosittain useita täydennyskoulutuskursseja 

museoiden työntekijöille ja suoritti muutenkin museotyön eri aloille kohdistuvaa 

museoteknistä neuvontaa.210 

Museoasiain neuvottelukunta otti osaa museoalan koulutuskeskusteluun, ja esitti muun 

muassa vuonna 1984 järjestettäväksi neuvottelutilaisuutta opetusministeriön, 

Museoviraston, Suomen museoliiton, yliopistojen ao. oppituolien haltijoiden, Museoalan 

ammattiliiton ja museopoliittisen yhdistyksen kesken. Tarkoitus oli puuttua museologian 

asemaan opetuksessa alan jatkokoulutusta koskevan keskustelun lisäksi. Museoasian 

neuvottelukunta ajoi voimakkaasti museologian opetuksen aloittamista ja opetuksen 
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tärkeyttä museolaitoksen kehitykselle.211 Neuvottelukunta teki myös esityksen 

harjoittelupaikkojen luomiseksi museoalalle aikoville. Perinteisesti museoalalle 

hakeuduttiin yliopistotutkinnon ja museossa saadun työkokemuksen jälkeen. 

Maakuntamuseoiden henkilökunnan pätevyydestä annetuissa ohjeissa edellytettiin 

tutkinnon lisäksi museossa työskentelemällä saavutettua perehtyneisyyttä. Alalle oli saatu 

lisää vakinaisia virkoja, mutta harvoilla hakijoilla oli riittävää työkokemusta. Niinpä 

neuvottelukunta esitti, että harjoittelupaikkoja voitaisiin luoda joko vetoamalla 

maakunnallisiin museoihin, jotka voisivat järjestää 3-6 kuukauden harjoittelupaikkoja tai 

valtion viroilla ylläpidettäisiin esimerkiksi kymmentä harjoittelupaikkaa Museovirastossa, 

maakunnallisissa keskusmuseoissa tai erikoismuseoissa. Neuvottelukunta esitti, että 

Museovirasto voisi antaa suosituksen maakunnallisille keskusmuseoille harjoittelupaikoista 

ja toivoi pikaisia toimia harjoittelupaikkojen luomiseksi.212  

Loppuvuodesta 1980 neuvottelukunta laati muistion liittyen yliopistojen 

tutkinnonuudistukseen ja museoalan ammattikoulutukseen. Neuvottelukunta oli todennut, 

ettei yliopistojen koulutusohjelmissa ollut museoalalle johtavia opintosuuntia. 

Tutkinnonuudistuksen seurauksena perinteiset museoaineet oli sijoitettu useaan eri 

koulutusohjelmaan ja arveltiin, että se, osaavatko opiskelijat valita museoalalle tarvittavat 

oppiaineet, oli täysin opinto-oppaiden varassa. Todettiin, ettei tutkinnonuudistuskaan 

tuonut ratkaisua museologian oppiaineen saamiseksi yliopistoihin, vaikka se oli katsottava 

olennaiseksi osaksi museoalan ammattikoulutusta. Museoasiain neuvottelukunta halusi 

kiinnittää vakavaa huomiota alan ammattikoulutuksen tilaan ja esittää opetusministeriölle, 

että museologia saataisiin pikaisesti oppiaineeksi yliopistoihin. Väliaikaisesti museoalan 

ammattikoulutus voitaisiin järjestää museotutkinnolla, joihin kuuluvan opetuksen voisi 

antaa Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelma ja tutkinnon ottaisi vastaan Museovirasto. 

Myös jatkokoulutusmahdollisuudet tulisi selvittää. Neuvottelukunta esitti 

opetusministeriölle, että yliopistoille lähetettäisiin kirjelmä, jossa painotettaisiin opinto-

oppaiden tärkeyttä museoaineiden yhdistelmiä valittaessa ja että asetettaisiin työryhmä 

selvittämään alan koulutusta ja museologian opintoja.213  
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Vuoden 1984 lopulla neuvottelukunta teki opetusministeriölle esityksen museoalan 

koulutuksen periaatteista. Museoasiain neuvottelukunta huomioi, että alan koulutuksesta 

ja museologian opetuksesta oli keskusteltu edellisvuosina vilkkaasti, mutta kritisoi sitä, että 

museologian opetuksesta puhuttiin niin kuin se käsittäisi kaiken alan koulutuksen. MN 

jakoi koulutuksen perus-, täydennys- ja jatkokoulutukseen sekä muuhun koulutukseen ja 

luottamushenkilökoulutukseen. Museoammatillisen henkilökunnan perustutkinto oli ylempi 

korkeakoulututkinto ja eri museoissa vaadittiin museon alasta riippuen eri aineiden korkein 

arvosana. Neuvottelukunta piti välttämättömänä, että tämän lisäksi yliopistoissa 

järjestettäisiin tieteellisen museologian opintokokonaisuuksia, jotka voitaisiin liittää 

tutkintoon tai suorittaa lisäopintoina. Näin saataisiin myös museologian teoriaa kehitettyä. 

Täydennyskoulutuksen järjestämisestä vastasivat Museovirasto, Suomen museoliitto ja 

alan yhdistykset. Tämän koulutuksen katsottiin luovan edellytykset museoammattilaisten 

pysymiseen ajan tasalla alan kehityksessä ja lisäävän valmiuksia museoammatillisten 

tehtävien hoitoon. Tärkeänä täydennyskoulutusmuotona pidettiin muun muassa 

tutustumista muiden maiden museolaitoksiin. Jatkokoulutuksen katsottiin tapahtuvan 

yliopistojen lisensiaatti- ja tohtorikoulutuksen yhteydessä ja museoalan järjestöjen 

seminaareissa. Museotekninen koulutus ja neuvottelupäivien järjestäminen sekä eri 

museoalojen kokousten ja neuvottelutilaisuuksien organisointi katsottiin Suomen 

museoliiton toimialaan sopivaksi. Tämän esityksen perusteella MN toivoi museoalan 

koulutuksen muuttuvan ja kehittyvän osoittamalleen tasolle. 214 

Museologian professori Janne Vilkuna tiivistää hyvin artikkelissaan ”Täytetyn tiikerin 

äärellä – Museologia, mitä se on?” museoammattilaisten koulutuksen ja museologian 

oppiaineen vaiheet näin: ”Museoliitto yritti samaan aikaan maahantuoda ajatusta 

museologiasta. Asia edistyi vasta vuonna 1980 Museoasiain neuvottelukunnan aloitteesta, 

jolloin opetusministeriö kehotti korkeakouluneuvostoa esittämään tarvittavat toimenpide-

ehdotukset museoalan koulutuksen järjestämiseksi. Neuvosto kääntyi tällöin museoliiton 

puoleen, joka oli aiemmin asettanut Museologian työryhmän. Sen ehdotuksen mukainen 

museologian perusopintojen opetus alkoi lukuvuonna 1983–1984 Jyväskylän ja Turun 

yliopistossa ja sittemmin myös Helsingissä, Oulussa ja Tampereella. Ensimmäinen 

museologinen virka oli Jyväskylään 1989 perustettu museologian yliassistentuuri, joka 

muutettiin 1998 professuuriksi, minkä myötä opinnot laajenivat syventäviin ja jatko-

opintoihin. Helsingissä ja Oulussa voi opiskella perusopintoja ja Turussa aineopintoja. 
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Turkuun ja Helsinkiin perustettiin 1998 ja 2003 museologian tutkijan ja yliopistolehtorin 

virat. Jokaisella museolla on aiheen, alueen ja ajan mukaan rajattu tutkimus- ja 

tallennusvastuunsa.  Museokategoriasta riippuen vanhaan museologiaan liittyviin nk. 

museoaineisiin luettiin aiemmin näiden vastuiden mukaisia oppiaineita. Niitä olivat esim. 

kulttuurihistoriallisissa ja taidemuseoissa arkeologia, etnologia eli kansatiede, Suomen 

historia ja taidehistoria. Museologian yliopistollisen opetuksen myötä alettiin ymmärtää, 

että ainoa kaikille museoille yhteinen oppiaine on museologia. Muutoin kukin museo voi 

määritellä millaisia tietoja ja taitoja se työntekijöiltään edellyttää.”215  

7 Museopoliittiset ohjelmat ja keskusmuseot 

Museot haluttiin saada yhtä tärkeään osaan kuin muutkin kulttuurilaitokset ja niiden 

kehityksen suuntaviivoja varten päätettiin laatia museopoliittinen ohjelma, jonka 

toteuttamiseksi työskenneltiin 1970-luvulla. Museonjohtaja Jarno Peltonen kirjoittaa 

artikkelissaan ”Museoiden näyttelytoiminta” museoiden tehtävästä seuraavasti: 

”Museoiden tehtävänä on kerätä, säilyttää ja tutkia esineellistä kulttuuria sekä välittää 

tietoa saadusta materiaalista. Tiedon välittämisessä on museoiden näyttelytoiminnalla 

keskeinen asema; näyttelyt kuuluvat varsin merkityksellisenä ja elimellisenä osana 

museoiden toimintaan. Tiedon välittäminen tapahtuu esineen ja katsojan välisenä suorana 

kontaktina, se perustuu elämykseen, joka saadaan alkuperäisen dokumentin avulla. 

Tällaisella visuaalisella kontaktilla on varsin paljon merkitystä paitsi tietomäärän 

avartumiselle myös esteettisessä kasvattamisessa sekä opettamisessa 

havainnoimaan.”216  

7.1 Taustatyötä museopoliittisen ohjelman luomiseksi 

Museoasiain neuvottelukunta oli käsitellyt museopoliittisen ohjelman laatimista ja sen 

sisältöä etukäteen jaettujen muistioiden ja esitysten pohjalta jo vuonna 1977. 

Opetusministeriö oli pyytänyt neuvottelukunnalta lausuntoa museopoliittisen ohjelman 

laadintatavasta ja sisällöstä. Neuvottelukunta totesi, että ydinkysymys museopoliittisessa 

ohjelmassa olisi museotoiminnan saattaminen osaksi maan yhteiskunta- ja 

kulttuuripolitiikkaa, koska museotoiminta ei ole erillinen saari, vaan sen suunnittelu 
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rahoitus ja toiminta tuli saada keskeiseksi osaksi yhteiskuntapolitiikkaa. Niinpä ohjelmassa 

piti käsitellä museoalan päämäärät, museolaitoksen strategia niihin pääsemiseksi ja 

museoiden taktiikkaa keinojen löytämiseksi. Neuvottelukunta oli yrittänyt saada 

museopoliittisen ohjelman laatimista alulle jo vuonna 1975 järjestämällä asiaa koskevan 

seminaarin ja neuvottelukunnan käsityksen mukaan ohjelman teko olisi voitu käynnistää jo 

ajat sitten Museoviraston, Suomen museoliiton ja Suomen Kotiseutuliiton yhteistyönä, 

mutta riittävä yhteistyö puuttui eri tahojen väliltä. Museovirastolla olisi kuitenkin päävastuu 

museopoliittisen ohjelman laatimisesta ja sen tulisi käyttää em. liittojen apua sen 

laatimisessa. Itselleen neuvottelukunta kaavaili konsultoivaa, kritisoivaa ja koordinoivaa 

roolia ohjelman laatimisessa.217 

Neuvottelukunta halusi korostaa erityisesti sitä, että valtiovallan oman museolaitoksen 

uudistamiseksi oli säädetty laki ja asetus Museovirastosta, mutta valtion ulkopuolisen ja 

sen museolaitosta laajemman, kuntien, yhdistysten, säätiöiden ja yksityisten omistaman 

museolaitoksen toiminnan säätelyä käsittelevä laki oli vielä toteuttamatta. Lausunnon 

mukaan Museoviraston museoasiain osastoa tulisi vahvistaa esihistorian, kansatieteen ja 

historian korkeatasoisilla tutkijoilla, jotta se voisi laatia alustavan suunnitelman koko maan 

museopoliittisesta ohjelmasta. Taidemuseoalan asiantuntemus katsottiin saatavan 

Ateneumista.  

Museopoliittisen ohjelman tuli MN:n mukaan käsitellä erityisesti seuraavia museolaitoksen 

kannalta keskeisiä tekijöitä; organisaatiota, taloutta, dokumentaatiota, tutkimustoimintaa, 

informaatiota ja yhteistoimintaa, joita kaikkia tuli käsitellä valtakunnalliselta, 

maakunnalliselta ja paikalliselta tasolta. Neuvottelukunta oli sitä mieltä, että tuli laatia 

pitkän tähtäimen suunnitelma vuoteen 2000 ja lyhyempi, kymmenen vuoden 

tavoiteohjelma. MN myös edellytti, että se tulisi toimimaan ohjelman seurantaa hoitavana 

elimenä yhteistyössä Museoviraston kanssa. Museopolittiisen ohjelman tarkistamista aika 

ajoin pidettiin erittäin tärkeänä.218 

Neuvottelukunta oli huolissaan siitä, että Museovirastolla ei ollut yhteyksiä paikallisiin 

museoihin kunta- tai maakunta tasolla. Virastoa verrattiin kouluhallitukseen, joka ei tule 

toimeen olematta yhteydessä koululaitoksen kenttään. Museoasiain toimiston kehittämistä 
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perusteltiin sillä, että kaikki maan museot olisivat tasa-arvoisessa asemassa neuvonnan ja 

avun saajina riippumatta koosta ja omistussuhteista, sillä Suomen museoliiton 

neuvontatyö kohdistui pääasiassa liiton jäsenmuseoihin.219  

Museoviraston ylijohtaja C. J. Gardberg asetti syyskuussa 1978 työryhmän 

valmistelemaan museopoliittista ohjelmaa. Ohjelman tarkoitus oli selvittää museoalan 

lähivuosien tavoitteet sekä tehdä ehdotuksia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja 

museolaitoksen toimintaedellytysten kehittämiseksi. Selvitysten lähtökohtana oli 

museolaitoksen rooli osana maan yhteiskunta- ja kulttuuripolitiikkaa, museoiden välinen 

työnjako ja yhteistyö, dokumentointi, tutkimus, koulutus, informaatio ja yleisöpalvelu sekä 

kansainväliset yhteydet. Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin osastonjohtaja Aarne 

Kopisto, jäseniksi tutkija Anna-Liisa Hirviluoto, toimistopäällikkö Pekka Kärki, intendentti 

Martti Linkola, osastonjohtaja Osmo Vuoristo sekä tutkija Ritva Tuomi, joka toimisi myös 

työryhmän sihteerinä. Museovirasto pyysi museoasiain neuvottelukuntaa nimeämään 

työryhmään edustajansa, joka seuraisi ryhmän työskentelyä ja osallistuisi ohjelman 

laadintaan tarpeelliseksi katsomassaan määrin. Tarkoitus oli käyttää asiantuntijoina myös 

muiden museoiden ja alan järjestöjen edustajia. Neuvottelukunta nimesi yksimielisesti 

tehtävään puheenjohtajansa Jouko Heinosen.220  

7.2 Luonnontieteellisten museoiden museopoliittinen ohjelma 

Museoviraston Museopoliittinen ohjelma valmistui vuonna 1981. Museopoliittisen ohjelman 

tarkoituksena oli selvittää museoalan lähivuosien tavoitteet ja laatia ehdotukset näiden 

tavoitteiden saavuttamiseksi ja museolaitoksen toimintaedellytysten kehittämiseksi. Sen 

pohjana katsottiin olleen lähinnä kulttuurihistoriallisten museoiden lähtökohdat, joten 

luonnontieteellisille museoille haluttiin oma museopoliittinen ohjelmansa. 

Luonnontieteellisten museoiden jaosto jätti lausunnon Museovirastolle, jossa esitti eriävän 

mielipiteensä ohjelman soveltumisesta koko museoalan museopoliittiseksi ohjelmaksi ja 

esitti, että ohjelma valmisteltaisiin uudelleen luonnontieteellisten museoiden osalta 

asiantuntemusta käyttäen221. Museoasiain neuvottelukunta saikin kolmannen 

toimikautensa alussa tehtäväkseen valmistella taidemuseoille ja luonnontieteellisille 
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museoille museopoliittiset ohjelmat, jotka kattaisivat ko. museoiden erityisongelmat ja 

kehittämistavoitteet. Luonnontieteellisten museoiden osalta tämä tehtävä annettiin 

luonnollisesti museoasiain neuvottelukunnan luonnontieteellisten museoiden jaostolle.222 

Luonnontieteellisten museoiden museopoliittinen ohjelma tehtiin täydentämään 

Museoviraston museopoliittista ohjelmaa.  

Museopoliittisen ohjelman alussa käsiteltiin luonnontieteellisten museoiden kenttää ja 

selviteltiin toiminnan lähtökohtia. Alussa esiteltiin myös luonnontieteellisten museoiden 

synty ja alueellinen jakautuminen Suomessa. Kun lähtötilanne oli selvillä, otettiin 

käsittelyyn luonnontieteellisten museoiden eri toimintasektorit, joita olivat tallennus, 

konservointi ja säilytys, tutkimus, näyttely- ja opetustoiminta, asiantuntijatehtävät ja 

luonnonsuojelutoiminta sekä edellä mainittujen kehittämistavoitteet. Hallintoa ja taloutta 

koskevassa osassa mainittiin lainsäädännöstä, käsiteltiin keskushallintoa ja vielä 

valmisteilla olevaa keskusmuseoajatusta sekä muiden luonnontieteellisten museoiden 

hierarkiaa. Lisäksi museopoliittisessa ohjelmassa paneuduttiin sekä tieteellisen että 

teknisen henkilökunnan koulutukseen ja sen parantamiseen. Lopuksi ohjelmassa esiteltiin 

vielä muita museoihin liittyviä seikkoja, kuten turvallisuusnäkökohtia, lähtien 

paloturvallisuudesta päätyen tuholaisiin ja työturvallisuuteen, sekä museoeettisiä 

näkökohtia ja toimintaperiaatteita. Liitteeksi laitettiin yliopistoja ja luonnontieteellisiä 

museoita koskevia lakeja ja asetuksia.    

Jaosto viimeisteli museopoliittisen ohjelman kokouksessaan helmikuun lopussa 1984. 

Ohjelmaa oli tehty ja hiottu kaksi vuotta kokousten välillä ja käsitelty lähes jokaisessa 

jaoston kokouksessa tuona aikana. Ohjelma päätettiin luovuttaa museoasian 

neuvottelukunnalle tämän maaliskuisessa kokouksessa, jossa MN päätti laittaa ohjelman 

Museovirastolle hyväksyttäväksi. Seuraavassa kokouksessaan neuvottelukunta hyväksyi 

ohjelman ja päätti esittää opetusministeriölle sen painamista. MN halusi painaa 

luonnontieteellisten museoiden museopoliittista ohjelmaa 300 kappaletta, joista 100 aiottiin 

laittaa vapaajakeluun museoille.223  

Ohjelmassa tiivistettiin ne asiat, mitä museoasiain neuvottelukunta ja sen 

luonnontieteellinen jaosto pitivät tärkeinä luonnontieteellisen museoalan kehittämisessä ja 
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joita he yrittivät ajaa läpi valtionhallinnossa. Ohjelman alku pohjautuu pitkälti 

luonnontieteellisen jaoston toimintaan ja selvityksiin, sekä jaoston jo esittämään malliin 

siitä, kuinka luonnontieteellinen museotoimi jaoston mielestä tulisi maassa järjestää. 

Museopoliittinen ohjelma oli ikään kuin opaskirja luonnontieteellisten museoiden hoitoon ja 

-museoalalle, siinä käsiteltiin hyvinkin laajasti ja yksityiskohtaisesti kuinka museon tulisi 

toimia ja mitä kaikkea sen pitäisi ottaa huomioon toimintaansa kehittäessään. 

7.3 Taidemuseoiden museopoliittinen ohjelma 

Taidemuseojaosto otti kantaa Museopoliittiseen ohjelmaan ja totesi lähes saman kuin 

luonnontieteellisen jaostokin, että ohjelmassa ei ollut otettu riittävästi huomioon muita kuin 

kulttuurihistoriallisia museoita. Jaosto olisi halunnut ohjelmaan myös museotiloja koskevia 

tavoitteita käsittelevän luvun. Lisäksi taidemuseojaosto painotti mm. museoalan 

peruskoulutuksen kehittämistä, museoiden omia tutkimusohjelmia, museoiden 

käsikirjastojen kehittämistä sekä taidemuseoiden tarvitsemaa suurempaa rahoitusta 

hankintoja tehdessä. Jaosto katsoi erillisen taidemuseopoliittisen ohjelman laatimisen 

välttämättömäksi.224 Opetusministeriö antoi museoasiain neuvottelukunnalle keväällä 1982 

tehtäväksi valmistella luonnontieteellisten museoiden ja taidemuseoiden museopoliittisen 

ohjelmat, jotka kattaisivat ko. museoiden erityisongelmat ja kehittämistavoitteet. Ohjelman 

teko taidemuseoiden osalta annettiin neuvottelukunnan taidemuseojaoston tehtäväksi.225  

Taidemuseojaosto päätti, että taidemuseopoliittinen ohjelma laaditaan museopoliittisen 

ohjelman perusteella korjaten ja täydentäen asioita taidemuseoiden osalta. Ainakin 

seuraavia asioita tuli selventää: taidemuseoalan ongelmat, taidemuseoiden suhde muuhun 

museolaitokseen, taidemuseoiden suhde nykytaiteeseen, eläviin taiteilijoihin ja 

tekijänoikeuksiin, taidemuseoiden asema paikallisina tutkimuslaitoksina, 

taidemuseolaitoksen valtakunnallinen organisaatio sekä valtakunnallinen keskusmuseo- ja 

aluetaidemuseojärjestelmä. 

Taidemuseoiden museopoliittisessa ohjelmassa käsiteltiin osin samoja kysymyksiä kuin 

museopoliittisessa ohjelmassakin, niihin vain lisättiin taidemuseoiden näkökulma asiaan. 
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Ohjelman keskeisenä tavoitteena oli hahmottaa kokonaiskuva taidemuseolaitoksen tilasta 

ja kehitystarpeista. Erityistä huomiota kiinnitettiin siihen, kuinka keskustaidemuseon 

asema ja tehtävät pitäisi järjestää, tavoitteena oli taidemuseoiden toimintakentän ja 

vastuualueiden selkiyttäminen. Ohjelman alussa käsitellään taidemuseokentän nykytila 

mistä siirrytään sen tavoitteisiin ja lähtökohtiin. Visuaalisen kulttuurin tallennusta 

käsitellään arkisto-, kirjasto- ja museolaitoksen työnjaon näkökulmasta. Taidemuseoiden 

toimintaan paneudutaan yksityiskohtaisesti, tallennus, konservointi ja säilytys, tutkimus, 

näyttely- ja opetustoiminta, suojelutehtävät ja tekijänoikeudet saavat kaikki oman lukunsa. 

Hallinnosta, taloudesta ja henkilökunnasta kertovassa luvussa esitellään lainsäädäntöä, 

museotoimen keskushallintoa, keskus- ja aluetaidemuseojärjestelmää sekä toivottiin 

henkilökunnan koulutuksen monipuolistumista. Ohjelman lopussa paneuduttiin vielä 

kansalliseen ja kansainväliseen taidemuseoiden yhteistyöhön ja sen kehittämiseen.226 

Taidemuseojaosto käsitteli taidemuseoiden museopoliittista ohjelmaa kahden vuoden ajan 

lähes jokaisessa kokouksessaan. Kokousten välillä jäsenet kirjoittivat ohjelman lukuja, joita 

hiottiin ja jotka hyväksyttiin kokouksissa. Museoasiain neuvottelukunta hyväksyi 

taidemuseopoliittisen ohjelman kesäkuussa 1984, ja toivoi että taidemuseoilla on 

ohjelmalle laajaa käyttöä suunnitellessaan toimintaansa.227  

Ohjelmassa tiivistettiin ne asiat, joita museoasiain neuvottelukunta ja taidemuseojaosto 

pitivät tärkeinä taidemuseoalan kehittämisessä ja joita he yrittivät ajaa läpi 

valtionhallinnossa. Ohjelman alku pohjautuu pitkälti jaoston toimintaan, sekä jaoston jo 

esittämään malliin siitä, kuinka luonnontieteellinen museotoimi jaoston mielestä tulisi 

maassa järjestää.  

Muutaman vuoden kuluttua taidemuseopoliittisen ohjelman julkaisemisesta 

taidemuseojaosto alkoi pohtia ohjelman uudelleen arviointia. Keskustaidemuseotoimikunta 

oli jättänyt lausuntonsa, ja kun laki museoiden valtionosuuksista ja -avustuksista astuisi 

voimaan vuonna 1989, taidemuseopoliittinen ohjelma tulisi olemaan joiltakin osiltaan 

vanhentunut. Niinpä ohjelma pitäisi osin laatia uudelleen ja ottaa tällä kertaa myös 

museologia ja sen opetus huomioon paremmin kuin edellisellä kerralla. Taidemuseojaosto 

päätti toimia työryhmänä ja anoi opetusministeriöltä rahaa selvityksen kulujen kattamiseen, 
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mutta määrärahaa ei myönnetty. Vielä viimeisessä kokouksessaan jaosto käsitteli 

ohjelman uudistamista.228 

7.4 Taide- ja luonnontieteellisten museoiden keskusmuseot 

Kun museoiden aluetaidemuseo ja maakuntamuseoverkostot oli saatu nimettyä ja toiminta 

käyntiin, alettiin miettiä keskusmuseoiden tarvetta. Museopoliittisessa ohjelmassa oli 

esitetty keskusmuseojärjestelmän luomista myös luonnontieteellisille museoille ja 

taidemuseoille. Aluetaidemuseotoiminnan kehittyminen, keskuskuva-arkiston tarve ja 

näyttelytuotannon sekä luettelointi- ja informaatiojärjestelmien kehittymisen koordinointi 

vaativat keskusmuseoiden perustamista. Keskustaidemuseon perustamista pidettiin 

kiireellisenä ja välttämättömänä ja se voitaisiin helpommin perustaa yhdistämällä 

Ateneumin taidemuseo ja Suomen taideakatemian näyttely- ja tiedotusosasto.  

Vuonna 1984 taidemuseojaostossa käsiteltiin Suomen taideakatemian valmistautumista 

keskusmuseoksi eli Ateneumin organisaation järjestämistä ja valtiollistamista, jotta se voisi 

toimia valtakunnallisena keskustaidemuseona.229 Keskustaidemuseon tehtäviin kuuluisivat 

normaalin taidemuseotoiminnan lisäksi valtakunnallisen kuvataiteen keskusrekisterin, -

arkiston ja -kirjaston ylläpito, taidekonservointi sekä valtakunnallinen näyttelytoiminta koti- 

ja ulkomaisen taiteen osalta taidemuseoalan tutkimustoiminta ja sen kehittäminen  

Keskusmuseon nimeksi tulisi Valtion taidemuseo, ja sen alaisuudessa toimisivat Suomen 

taiteen museo, ulkomaisen taiteen museo, nykytaiteen museo, kuvataiteen keskusarkisto 

ja yleinen osasto.230 Valtion taidemuseo tuli toimimaan suoraan opetusministeriön 

alaisena, Museoviraston ollessa maan yleinen museohallintoviranomainen. Museoasiain 

neuvottelukunnan taidemuseojaosto korosti esityksessään erityisesti nykytaiteen museon 

perustamista välittömästi ja riittävien henkilöstö- ja talousresurssien nimeämistä museon 

käyttöön.231  

Keväällä 1984 neuvottelukunta otti kantaa Ateneumin taidemuseon hallinnolliseen 

järjestämiseen ja kiinnitti opetusministeriön huomiota siihen, että valtakunnallisena 
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keskusmuseona toimivan Ateneumin taidemuseon hallintoelimissä ei ollut riittävästi 

edustettuina taidemuseoalan ja taiteentutkimuksen asiantuntemus. MN esitti, että Suomen 

taideakatemian säätiön edustajistoa valitessa kiinnitettäisiin huomiota siihen, että 

ministeriön edustajiksi tulisi kyseessä olevien alojen edustajia jotta taattu 

asiantuntemuksen taso saavutettaisiin.232  

Keskustaidemuseon tuli olla valtion hallinnassa, mitä edellytti jo se, että Ateneum huolehti 

valtion taidekokoelmista. Niinpä neuvottelukunta esitti, että Ateneumin taidemuseo ja 

Suomen taideakatemian näyttely- ja tiedotusosasto valtiollistetaan vuoden 1985 

talousarvion yhteydessä Ateneumin johtajan alaiseksi taidemuseoksi keskustaidemuseon 

perustamiseksi. Museota hallinnoisi opetusministeriön asettama johtokunta, jossa 

enemmistön muodostaisivat museoalaan perehtyneet jäsenet.233  

Keskustaidemuseotoimikunta jätti marraskuussa 1988 mietintönsä taidealan 

keskusmuseon perustamisesta opetusministeriölle.  Mietinnössä esitettiin, että Suomen 

taideakatemian yksiköt siirretään valtionomistukseen ja niiden pohjalta muodostettaisiin 

valtakunnallinen kuvataiteen keskusmuseo, Valtion taidemuseo. Taidemuseolla olisi 

kokonaisvastuu valtakunnallisesta taidemuseotoiminnasta ja koko maan 

kuvataidetoiminnan edistämisestä ja se toimisi opetusministeriön alaisena valtion 

laitoksena. Valtionosuuksia taidemuseoille jaettaessa tuli ottaa huomioon valtion 

taidemuseon asiantuntemus, mutta museohallintoviranomaisena toimiva Museovirasto 

tekisi edelleen päätökset.234 Neuvottelukunta antoi lausunnon, jossa totesi, että 

mietinnössä oli tiivistetysti ja olennaiseen keskittyen käsitelty keskustaidemuseoesityksen 

yhteiskunnallinen merkitys, vallitseva tilanne sekä esityksen aiheuttamat rakenteelliset 

muutokset ja henkilöstö- ja taloudelliset vaikutukset. Ensiarvoisen tärkeänä 

neuvottelukunta piti valtiovallan sitouttamista nykytaiteen museon perustamiseen, jonka 

toiminta tulisi saada alulle välittömästi. Mietinnössä esitettiin Suomen taideakatemian 

säätiön yksiköiden toiminnan lakkauttamista ja niiden tehtäviä siirrettäväksi Valtion 
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taidemuseolle, jonka yksiköitä olisivat Suomen taiteen museo, ulkomaisen taiteen museo, 

nykytaiteen museo, kuvataiteen keskusarkisto sekä yleinen osasto.235 

Luonnontieteellisenä kansallismuseona toimi Helsingin yliopiston eläin-, kasvi- ja 

paleontologinen museo, mutta museon asemaa, tehtäviä tai organisaatiota ei ollut 

virallisesti vahvistettu. Luonnontieteellisten museoiden työryhmän esityksen mukaan 

yhdistämällä yliopiston luonnontieteelliset museot yhdeksi yksiköksi saataisiin 

luonnontieteellinen keskusmuseo, joka hoitaisi määrätyt valtakunnalliset ja kansainväliset 

tehtävät. Helsingin yliopiston konsistorin päätöksellä yhdistettiin edellä mainitut museot 

hallinnollisesti ja perustettiin kesäkuussa 1988 Luonnontieteellinen keskusmuseo, joka 

aloitti toimintansa seuraavan vuoden alussa.  

Luonnontieteellisen keskusmuseon perustehtäviin kuuluivat tallennus- ja museotoiminta, 

näyttely- ja valistustoiminta, vaihtuvien näyttelyiden välittäminen museoihin ja oppilaitoksiin 

sekä luonnontieteellisestä konservointikoulutuksesta huolehtiminen ja kansalliskokoelmin 

ylläpito ja hoito. Helsingin yliopiston luonnontieteellinen keskusmuseo aloitti toimintansa 

1.8.1989 ja museon johtosääntö tuli voimaan seuraavassa maaliskuussa. Keskusmuseolla 

oli neuvottelukunta, joka koordinoi valtakunnallisia tehtäviä ja edisti niiden toteutumista 

sekä kehitti yhteistyötä ja työnjakoa museoiden välillä. Omien alojensa laitosten 

yhteydessä toimineet yliopiston eläin-, kasvi-, ja geologian museot sekä ajoituslaboratorio 

otettiin keskusmuseon toimintayksiköiksi. Keskusmuseosta tuli yliopiston konsistorin 

alainen erillislaitos, johon perustettiin yleinen osasto, johon liitettiin näyttely- ja 

konservointiyksiköt. Professori Martti Meinander valittiin museon johtajaksi.236  

8 Neuvottelukunnan lakkauttaminen 1990-luvulla 

1990-luvun alussa toteutettiin monia edellisellä vuosikymmenellä pohjustettuja muutoksia, 

joista museoasiain neuvottelukunnan kannalta tärkein oli Museoviraston uudelleen 

organisointi. Tämän muutoksen myötä Museoviraston kolleegio korvattiin johtokunnalla, 

jonka katsottiin paremmin toimivan uuden organisaation johdossa. Neuvottelukunnan 

perustamisen tarkoitus oli ollut saattaa yhteen alan asiantuntijat ja päättävien elinten 

edustajat, jotta nämä voisivat edistää kunnallisen ja yksityisen museolaitoksen 
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toimintaedellytyksiä ja yhteistyötä valtion museolaitoksen kanssa. Museoviraston 

organisointitoimikunta esitti neuvottelukunnan lakkauttamista mietinnössään 1989.  

Valtionosuusjärjestelmä uusittiin vuonna 1992, jolloin valtionosuus tuli koskemaan kaikkia 

ei-valtiollisia museoita, joissa oli vähintään yksi vakinainen virka. Aiemmin osuuden piirissä 

olleiden 35 museon sijaan siinä oli nyt yli 100 museota. Uuden lain myötä nimettiin myös 

ensimmäiset viisi valtakunnallista erikoismuseota vuonna 1993: Suomen käsityön museo, 

Suomen rakennustaiteen museo, Suomen Urheilumuseo, Taideteollisuusmuseo ja 

Tekniikan museo. Erikoismuseoiden kategoriaan kuului myös Puolustusvoiminen 

keskusmuseo, jonka puolustusministeriö nimesi valtakunnalliseksi sotahistorialliseksi 

keskusmuseoksi 1986.237  

8.1  Museoasiain neuvottelukunnan viimeinen kausi 

Loppuvuodesta 1990 opetusministeriö asetti neuvottelukunnan seuraavaksi 

kolmivuotiskaudeksi. Tällöin oli jo tiedossa Museovirastossa tulossa oleva 

organisaatiouudistus, jonka oli määrä toteutua vuonna 1992. Museovirasto antoikin 

neuvottelukunnalle tehtäväksi tutkia toimintansa jatkamista tai lakkauttamista ja 

korvaamista toisella opetusministeriön alaisella asiantuntijaelimellä. Tässä yhteydessä 

neuvottelukunta päätti esittää muistion niistä seikoista, joita sen mielestä tulisi erityisesti 

ottaa huomioon Museoviraston organisaatiouudistuksen yhteydessä.238 Tämä on 

mielenkiintoinen ajatus, että neuvottelukunta laitettiin tutkimaan omaa toimintaansa. 

Toisaalta, kukapa sitä paremmin osaisi tutkia kuin neuvottelukunta itse, mutta toisaalta, 

todennäköisempää on, että vastaavanlaisessa tapauksessa toimija puoltaa ennemmin 

toimintansa jatkamista kuin lopettamista. 

Viimeiseen, vuonna 1991 aloittavaan, neuvottelukuntaan kuuluivat puheenjohtaja 

professori Päivi Setälä, kouluneuvos Yrjö Alamäki, vs. museonjohtaja Leena Arkio-Laine, 

museonjohtajat Bengt von Bonsdorff, Pekka Honkanen, Risto Koskinen, Mikko 

Raatikainen, kaupunginjohtaja Matti Pelttari ja toimistopäällikkö Olavi Tapio. 

Varapuheenjohtajaksi valittiin Yrjö Alamäki ja sihteeriksi intendentti Kati Heinämies. 

Varajäsenet olivat yliassistentti Janne Vilkuna, rehtori Kurt Jern, amanuenssi Outi Peisa, 

museonjohtaja Tuula Arkio, intendentti Marketta Mäkinen, museonjohtaja Pekka Toivanen, 
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kulttuuriasiamies Seppo Korpipää, museonjohtaja Ilkka Kukkonen ja tutkija Marianna 

Kaukonen.239 

Tärkeimpinä keskeneräisinä asioina pidettiin valtionosuusjärjestelmän uudistusta ja 

Museoviraston organisaatiomuutosta. Lähtökohdaksi toiminnalleen neuvottelukunta otti 

museoiden profiilin kohottamisen, yhteyksien luomisen ja avautumisen ympäröivään 

yhteiskuntaan. Haluttiin myös parantaa museoiden laadullista tasoa ja nostaa esiin 

museoiden tutkimus ja sen tulosten julkaiseminen. Kulttuuriasiainneuvos muistutti, että 

toistaiseksi neuvottelukunnassa ei ollut käsitelty rakennussuojeluasioita. MN päätti pyytää 

Museopäivien edustajilta neuvoa seuraavien vuosien toiminnalle.240  

Neuvottelukunta esitti luonnontieteellisen jaoston kokoonpanoksi seuraavaa: 

puheenjohtajaksi museonjohtaja Mikko Raatikainen ja jäseniksi museonhoitaja Eino 

Erkinaro, tutkija Ilpo Haahtela, museonjohtaja Matti Haapasaari, museonjohtaja Ilkka 

Kukkonen ja museonjohtaja Martti Lehtinen.241 Tässä kohti pöytäkirjassa lukee 

”Keskustelu jaostojen perustamisesta” mutta pöytäkirjaan on merkitty päätös vain yhdestä 

jaostosta, samoin liitteenä on MN:n esitys opetusministeriölle vain luonnontieteellisten 

museoiden jaoston asettamisesta. Seuraavassa kokouksessa neuvottelukunta keskusteli 

myös erikoismuseojaoston perustamisesta, mutta keskusteltuaan museonjohtaja Pekka 

Honkasen kanssa ja erikoismuseoiden johtajia kuultuaan totesi, että jaoston perustaminen 

ollut aiheellista. Myös taidemuseojaoston perustamisesta keskusteltiin, sillä intendentti 

Marketta Mäkinen piti sitä tärkeänä taidemuseopoliittisen ohjelman uusimisen jäätyä 

kesken. Keskustelun jälkeen sovittiin, että taidemuseojaostoa ei perusteta, mutta 

opetusministeriöltä yritetään saada varat toimikuntaa varten, joka uudistaa 

taidemuseopoliittista ohjelmaa.242 

Opetusministeriö oli pyytänyt lausuntoa lakiluonnoksesta museoiden valtionosuuksien ja –

avustusten edellytyksistä. Neuvottelukunta käsitteli luonnosta ja totesi, että lakiehdotus 

korjaa joitakin voimassa olevassa laissa olevia puutteita. Positiivisena MN piti sitä, että 

lakisääteisen valtionavun piiriin oli tarkoitus ottaa kaikki päätoimisesti hoidetut museot. 

Ehdotuksen mukaan valtionosuuden laskentaperusteena käytettäisiin museoammatillisen 

henkilökunnan lukumäärän sijasta henkilötyövuosien määrää. Mikäli laskentaperusteita 
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muutettaisiin, neuvottelukunta piti tärkeänä, että tämä ei aiheuttaisi valtionosuuksien 

laskemista voimassa olevan lain tasolta. Neuvottelukunta kiinnitti huomiota 

valtionosuuksien maksamiseen kunnille kokonaisuutena ilman käyttötarkoituksen ja 

rajoitusta ja pelkäsi tämän aiheuttavan ongelmia museotoimen jäädessä kunnan oman 

kulttuuritahdon varaan. Lisäksi MN piti tärkeänä, että lakiin jatkossakin kirjattaisiin 

museoiden yhteiskunnallinen merkitys kulttuuri- ja luonnonperinteen tallentajina sekä 

korostettaisiin museokokoelmien asianmukaista hoitoa ja vaadittaisiin asiallisia ja 

turvallisia museotiloja. Myös kiinteistökustannukset pitäisi ottaa huomioon valtionosuuksia 

määrättäessä.243 

Valtionosuuslain kokonaisuudistusta suunniteltaessa 1990-luvun alussa museoasiain 

neuvottelukunta asetti keskuudestaan museolakityöryhmän, joka ehdotti MN:lle seuraavia 

kohtia, joihin neuvottelukunnan tulisi vaikuttaa lain valmisteluvaiheessa; 

 henkilötyövuosien määritykset ja niiden ohjeiden selkeys ja yksiselitteisyys 

 huolehdittava, ettei valtionosuuksiin oikeutettujen museoiden määrä vähene 

 lain säätämisen yhteydessä tulisi selvittää ja varmistaa luonnontieteellisen 
keskusmuseon ja valtion taidemuseon asema erikoisalansa viranomaisina sekä  

 katsoa, että laki mahdollistaisi luonnontieteellisen museon nimeämisen 
maakuntamuseoksi. 

Lisäksi tuli korostaa muun muassa museoiden yhteiskunnallista merkitystä, selkiyttää 

museoiden hierarkiaa ja antaa neuvottelukunnalla aiempaa aktiivisempi rooli maan 

museolaitosta ja Museoviraston organisaatiota kehitettäessä.244 Neuvottelukunta kannatti 

lakiuudistuksen yhteydessä valtakunnallisten erikoismuseoiden nimeämistä mitä 

pikimmiten. MN:n mielestä erikoismuseoiden tuli edustaa yhteiskunnan merkittäviä aloja ja 

pystyä laajaan oman alansa dokumentointi-, näyttely- ja tutkimustoimintaan. Museoasiain 

neuvottelukunta kuitenkin kehotti harkitsemaan tarkkaan kokonaiskuvaa, ettei turhan 

monelle alalle ruvettaisi perustamaan omaa erikoismuseota, vaan toisiaan lähellä olevien 

alojen museot voisivat yhdistyä.245 

Neuvottelukunta päätti järjestää vuonna 1991 valtakunnallisten museopäivien yhteydessä 

kyselyn, jossa kartoitettiin osanottajien tietämystä museoasiain neuvottelukunnasta ja sen 

toiminnasta. Kyselyssä neuvottelukunta myös kartoitti museoiden aikeita julistaa 
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itsenäisyyden juhlavuotta 1992 erilaisilla näyttelyillä.246 Kyselyyn vastasi 50 osallistujaa, 

joista vain pieni osa sanoi tuntevansa neuvottelukunnan toimintaa hyvin, suurin osa joko 

jonkin verran tai huonosti. Eniten tietoa museoasiain neuvottelukunnasta vastaajat kokivat 

saaneensa kollegoilta ja museolehdestä ja sanomalehdistä. Suuri enemmistö piti 

neuvottelukuntaa tarpeellisena tai jopa välttämättömän, vain muutama vastaaja ei pitänyt 

sitä tarpeellisena. Vastaajien keskuudessa ehdottomasti tärkeimpänä neuvottelukunnan 

tehtävänä pidettiin toimimista puolueettomana ja itsenäisenä toimijana museokentän ja 

valtionhallinnon välillä. Lisäksi odotettiin neuvottelukunnan toimivan museoalan tunnetuksi 

tekemisen ja sen arvostuksen nostamisen hyväksi sekä alan lainsäädännön 

kehittämiseksi. Muita mainittuja tehtäviä olivat museoviraston valvominen, alan 

erityiskysymysten selvittäminen, yhteiskunnallisten asenteiden muokkaaminen 

museotoimelle suotuisiksi ja innovatiivinen ajattelu sekä lausuntojen antaminen ja 

selvitysten tekeminen museoalan kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi.247  

Neuvottelukunta piti vuotta 1992 silloisen kolmivuotiskauden tärkeimpänä vuotena 

itsenäisyyden juhlavuoden takia. Neuvottelukunta järjesti Helsingissä 'Museot ja 

suomalainen kulttuuriperintö' –juhlaseminaarin, jonka yhdeksi ohjelmanumeroksi päätettiin 

tilata videoteos taiteilija Kimmo Koskelalta. Myöhemmin museot saivat tilata kyseistä 

teosta käyttöönsä Museoliiton kautta.248 

Opetusministeriö lähetti lausuntopyynnön etnografisen museon perustamistyöryhmän 

mietinnöstä ja neuvottelukunta kommentoi sitä. MN piti tärkeänä etnografisen museon 

perustamista, jotta kansallismuseon vieraita kulttuureita esittelevä merkittävä kokoelma 

saataisiin pysyvästi esille. Tavoitteena tuli olla tietokeskus, jossa tärkeällä sijalla olisivat 

tutkimus ja kansainvälisyyskasvatus. Lisäksi museoon tulisi kuulua kirjasto sekä äänite- ja 

kuva-arkisto. Museon liittäminen Museoviraston alaisuuteen oli perusteltua, koska 

kokoelma oli Museoviraston hallussa.249 Luonnontieteellisten museoiden jaosto esitti 

samana vuonna, että luonnontieteellisen museoalan koulutus oli puutteellista. Niinpä 
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haluttiin, että eläintieteen, kasvitieteen ja biologian laitokset yhdessä suunnittelisivat ja 

aloittaisivat pikaisesti luonnontieteellisen museoalan koulutuksen.250  

Neuvottelukunnalta pyydettiin lausuntoa myös museoiden harkinnanvaraisten 

valtionavustusten jakoperiaatteista. Uusi museolaki oli tulossa voimaan seuraavan vuoden 

alussa ja tämän takia oli hyvä tarkastella jakoa uudelta pohjalta. Neuvottelukunnan kanta 

oli, että kaikki lakisääteiseen valtionapuun oikeutetut museot jätetään harkinnanvaraisen 

valtionavun ulkopuolelle. Harkinnanvaraista avustusta saavien museoiden kohdalla oli 

puolestaan painotettava museorakennusten kunnossapitoa ja hälytyslaitteiden hankintaa. 

Joitakin erikoisprojekteja voitaisiin tukea myös muuta avustusta saavien museoiden 

piirissä, jotta esimerkiksi tutkimustulokset saadaan julkaistua yleisölle.251 

Vuonna 1993 käsiteltiin muun muassa Alueellisen muinaismuistohallinnon 

kehittämistoimikunnan mietintöä. Neuvottelukunta oli monista asioista samaa mieltä 

toimikunnan kanssa ja totesi, että muinaismuistojen suojelun keskeisiä ongelmia olivat 

mietinnössäkin todetut tehostuneen maankäytön uhka, rahoituksen valvonnan 

riittämättömyys, kaavoituksen seurannan niukkuus ja muinaissuojelun viranomaisluonteen 

korostuminen. Historiallisen ajan muinaisjäännösten suojelu oli pahasti laiminlyöty. 

Museoviraston resurssit muinaismuistojen hoitamiseen todettiin riittämättömiksi. 

Neuvottelukunta ehdotti, että maakuntamuseot ja yliopistot voisivat hoitaa kenttätyöt ja 

maakuntamuseot voisivat osallistua suojelupäätöksiin Museoviraston toimiessa ylimpänä 

neuvovana ja tallentavana viranomaisena. Ruotsin mallin mukaisesti kulttuuriympäristö 

tulisi käsittää kokonaisuudeksi, jossa kulttuurimaisemaan lasketaan kuuluvaksi niin 

muinaisjäännökset kuin rakennuksetkin pihoineen ja puistoineen. Muinaisjäännösten 

suojelun tärkein asia olisi luotettava inventointeihin perustuva muinaisjäännösrekisteri. 

Ympäristöhallinnon aluekeskuksia MN ei pitänyt tarpeellisena, kuten ei myöskään 

arkeologian neuvottelukunnan perustamista.252 

Neuvottelukunnan toimikauden lähestyessä loppuaan päätettiin järjestää työseminaari, 

jossa puheenvuoro annettaisiin nuorille museoalan ihmisille. Samassa yhteydessä 

keskusteltiin neuvottelukunnan tulevaisuudesta, mutta päätettiin kuulla ensin ylijohtaja 

Niemen puheenvuoro seminaarissa ennen toimenpiteitä. Seuraavassa kokouksessa 

neuvottelukunta päätti lähettää opetusministeriölle neuvottelukunnan merkitystä 
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korostavan kirjeen. Neuvottelukunta katsoi, että museokentältä tulleen palautteen 

perustella neuvottelukuntaa pidettiin tarpeellisena ja sillä voisi olla uudelleen muotoiltuna 

tärkeä tehtävä museoalan kehityksessä.253  

8.2 Muutostarpeita Museovirastossa sekä keskustelua neuvottelukunnan 

kohtalosta 

Suomessa käytiin 1980-luvulla keskustelua julkisen hallinnon kehittämisestä ja aihetta 

käsiteltiin useissa komiteoissa ja toimikunnissa. Valtioneuvoston päätöksen 12.5.1988 

tavoitteena oli parantaa hallinnon palvelukykyä ja tuloksellisuutta, lisätä hallinnon 

tehokkuutta, tuottavuutta ja joustavuutta, parantaa hallinnon poliittista ohjattavuutta sekä 

parantaa virastojen johtamisedellytyksiä. Ministeriöiden alaisten keskushallinnon 

yksiköiden tuli palvella ministeriötä asiantuntijayksikköinä. Niissä virastoissa, joilla oli 

vastuu palveluiden tuottamisesta, tuli oma-aloitteisesti määrittää muutoksia, joilla tähdättiin 

mm. tiede- ja kulttuuripalveluiden laadun ja palveluiden saatavuuden parantamiseen. 

Tarvittiin hallinnon rakenteiden uudistamista uusien vaatimusten täyttämiseksi ja 

keskushallinnon voimavaroja kehotettiin keskittämään hallinnon palvelujen kehittämiseen, 

painopisteiden määrittämisen ja asioiden tärkeysjärjestykseen saattamiseen. Hajautettuun 

hallintoon siirtymisen katsottiin vaativan asennemuutoksia niin keskushallinnossa kuin 

alue- ja paikallishallinnoissakin.254   

Ministeriöiden alaisia virastoja haluttiin kehittää osaavammiksi asiantuntijaviranomaisiksi 

siirtämällä päätösvaltaa alue- ja paikallishallintoon. Hallinnon rakenteellisilla muutoksilla 

pyrittiin lisäämään toiminnan joustavuutta, vähentämään yksiköiden välisiä raja-aitoja ja 

parantamaan johtamisedellytyksiä, jolloin myös johtamisen kehittäminen oli keskeistä. 

Johdettavuuden, tehokkuuden ja joustavuuden parantamiseen haluttiin päästä johto-

organisaatioiden uudistuksilla lisäämällä virastojen mahdollisuuksia järjestellä omaa 

organisaatiotaan ja henkilöstöhallintoaan.255  

Keskusvirastojen virkamieskollegiot haluttiin korvata valtioneuvoston määräajaksi 

asettamilla johtokunnilla, joiden ajateltiin olevan luonteeltaan suppeita asiantuntijaelimiä. 

Uusi johtokunta tuli koota niin, että se toisi virastolle sisällön asiantuntemusta, 
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yleisjohtamista ja yhteistyötä sidosryhmien kanssa, jolloin johtokunta olisi lisävoimavara 

virastolle. Hallinnon kehittämisen ministerivaliokunta hyväksyi asiaa koskevan kannanoton 

18.8.1989. Tämä asetti haasteita myös Museoviraston kehittämiselle.256 

Museovirastotoimikunnan mietinnön mukaan Museovirastossa oli ongelmia, jotka 

edellyttivät organisaation tarkistamista ja muutosta kaikilla osastoilla. Viraston organisaatio 

perustui vanhoihin perinteisiin ja pieniin yksiköihin jakautuneeseen hierarkiaan. Vaikka 

perusajatus oli ollut koota tutkimustoiminta yhdelle osastolle, se oli kuitenkin jakaantunut 

tehtäväsi tutkimusosastolla, rakennushistorian osastolla ja kansallismuseossa. Museoiden 

valtionosuuslain astuessa voimaan todettiin museoasiain neuvoston työtehtävien 

lisääntyvän valtionapujen jakamisen myötä. Kaikki Museovirastoa koskeva 

tiedotusmateriaali valmistettiin museoasiain toimistossa, mutta siellä ei ollut ainuttakaan 

tiedotusalan koulutuksen saanutta työntekijää, joten tiedotustointa oli jäänyt toissijaiseen 

asemaan ja tiedotustoiminnan sijoittumista organisaatiossa pidettiin ongelmana. Virastoon 

tarvittiin erityinen tiedottaja sen lisäksi, että työryhmä laatii virastolle tiedotus- ja 

julkaisusuunnitelman. 257 

Museoviraston johtamista haluttiin kehittää ja parantaa johdon kykyä asettaa ja muuttaa 

tavoitteita joustavasti sekä motivoida henkilöstöä tavoitteiden toteuttamisessa ja edistää 

toiminnan tuloksellisuutta. Erityisongelmana pidettiin sitä, että Museoviraston johto oli 

sitoutunut henkilökohtaisen erityisalansa sisällöllisiin kysymyksiin, jolloin koko yksikön 

toiminnan ohjaaminen ja henkilöstön johtaminen jäi liian vähälle huomiolle. Kerran viikossa 

kokoontuvan kollegion katsottiin olevan liian kankea ja muodollinen toimimaan niin, että se 

palvelisi riittävästi viraston toimintapolitiikkaa ja pystyisi koordinoimaan toiminnan sisältöä. 

Museovirastotoimikunnan mietinnön mukaan myöskään kuukausittaisiin johtoryhmän 

virastokokouksiin ei oltu tyytyväisiä, sillä vaikka kokouksissa käsiteltiin ajankohtaisia ja 

virastoa koskevia asioita, kokousten sisällön todettiin jäävän usein varsin muodolliseksi ja 

vähäiseksi, jolloin kokouksille jäi vain informatiivinen rooli eikä tieto välittynyt kunnolla 

henkilökunnalle. Päätöksenteon oli keskittynyt liikaa kolleegiolle ja sitä haluttiin delegoida 

sekä Museoviraston sisällä että virastosta aluetasolle päin. Kaivattiin suuria linjauksia 
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museolaitoksen kehittämisestä, tutkimuspolitiikasta ja suojelupolitiikasta. Myöskään 

johtoryhmätyöskentely ei saanut kiitosta.258  

Palvelukykyä haluttiin parantaa mm. hallintoa hajauttamalla. Asioiden käsittely 

Museoviraston ohjauksessa nopeutuisi käsittelyvaiheiden vähentyessä ja paikallistasolla 

olisi enemmän tietoa todellisista tarpeista.259 Museoalan tehtävät eivät olleet vieläkään 

riittävän selkeitä suhteessa muihin toimijoihin. Katsottiinkin, että museoalan tehtävien 

hoitamisessa tuli tehostaa yhteydenpitoa esimerkiksi ympäristöministeriön, 

lääninhallitusten, yliopistojen, tutkimuslaitosten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Yhteistyötä 

haluttiin kehittää muun muassa ympäristön dokumentoinnin, tutkimisen, suojelun ja 

kunnossapidon osalta. Museoalan henkilöstön koulutuksen kehittämistä pidettiin 

välttämättömänä, sillä uudet ja muuttuvat tehtävät vaativat alan henkilöstön lisäämistä.260 

Museovirastotoimikunta esitti, että Museovirastoon tulee uusi johtokunta, johon kuuluu 5-7 

jäsentä, jotka valtioneuvosto nimittää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunta koostuisi 

Museoviraston toimialaa tuntevista henkilöistä ja joiden kokoonpano voisi muodostua 

seuraavista tahoista: opetusministeriö, museoala, alan tutkimustoiminta, henkilöstä sekä 

mahdollisesti ympäristöhallinto ja kunnallishallinto ja lisäksi Museoviraston päällikkö. 

Osastonjohtajat esittelisivät käsiteltävät asiat. Uudenlainen johtokunta parantaisi 

Museoviraston eri alojen asiantuntemusta johtokunnan vastatessa strategisesta johdosta 

ja viraston päällikön johtoryhmineen operatiivisesta toiminnasta.261  

Koska Museoviraston kolleegio aiottiin korvata johtokunnalla, jossa myös museoalan 

asiantuntemus olisi edustettuna, Museovirastotoimikunta katsoi, että alan edustajan 

osallistuminen päätöksentekoon korvaa neuvoa-antavaan elimeen osallistumisen tarpeen. 

Museoasiain neuvottelukuntaa pidettiin tarpeettomana ja esitettiin sen lakkauttamista. Tätä 

perusteltiin sillä, että oli muun muassa perustettu valtion taidemuseo ja luonnontieteellinen 

keskusmuseo, jotka voisivat edustaa näitä aloja ja pitää huolta niiden tarpeiden 

täyttymisestä ja kehityksestä. Lisäksi Museoviraston suunniteltiin järjestävän säännöllisesti 

maakuntamuseoiden ja muiden museoiden neuvottelupäiviä, joissa voitaisiin käsitellä 

ajankohtaisia kysymyksiä ja museoiden välistä yhteistyötä.262  
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Opetusministeriö oli pyytänyt neuvottelukunnalta lausuntoa Museovirastotoimikunnan 

mietinnöstä. Lausunnossaan MN kiitteli sitä, että olemassa olevat ongelmat tiedostettiin ja 

tuotiin esille asiallisesti, mutta kritisoi sitä, että loppujen lopuksi toimikunnan 

uudistusehdotukset Museoviraston organisaatiota kohtaan jäivät vähäisiksi. 

Neuvottelukunta korosti keskusmuseoiden keskeistä asemaa museohallinnossa. Koko 

viraston nimeksi aiottu Suomen kansallismuseo oli neuvottelukunnan mielestä 

harhaanjohtava, sillä Museovirastolla oli runsaasti sellaisia valtion viranomaiselle kuuluvia 

tehtäviä, jotka eivät sisältyneet määrittelyjen mukaan museon toimialaan. Lausunnossa 

kritisoitiin sitä, että Museoviraston katsottiin olevan ainoa vaihtoehto 

valtionapuviranomaiseksi, sillä neuvottelukunnan mielestä olisi voitu selvittää vaihtoehto, 

jossa valtionapuja jakaisi tasapuolisemmin ja asiantuntevammin joku toinen taho. 

Neuvottelukunnan mukaan museohallinto oli syytä jakaa kahteen osaan, 

Museohallitukseen ja Suomen kansallismuseoon, joista ensimmäinen vastaisi sil loista 

Museovirastoa ja jälkimmäinen keskusmuseota. Museohallituksen johdossa olisivat 

pääjohtaja ja johtokunta, jotka vastaisivat lakisääteisistä tehtävistä. Suomen 

kansallismuseoon kuuluisivat valtion kulttuurihistorialliset museot ja kyseessä olevan 

museoalan tutkimus- ja muu museotoiminta. Ylimmän hallinnollisen viranomaisen eli 

opetusministeriön käytettävissä pitäisi olla koko museoalaa edustavan asiantuntijaelimenä 

museoasiain neuvottelukunta tai sitä vastaava elin. Neuvottelukunta korosti myös sitä, että 

keskusmuseoiden välinen yhteistyö ja tehtävänjako olisi syytä selkiyttää samoin kuin 

suhteet muihin museoihin.263 

Omasta asemastaan neuvottelukunta totesi, että koska Museoviraston kolleegion 

korvaavan johtokunnan koostumusta ei ollut selkeästi määritelty, ei voitu olla varmoja 

museoalojen asiantuntemuksesta johtokunnassa. Niinpä koko museokenttää 

tasapuolisesti edustavaa neuvottelukuntaa pidettiin välttämättömänä. Toimikunta oli 

todennut, että neuvottelukunnan ja Museoviraston yhteistyö oli ollut vähäistä. 

Neuvottelukunta kritisoi tätä toteamalla, että neuvottelukunnassa on koko sen 

olemassaolon ajan ollut Museoviraston edustaja ja koska MN oli opetusministeriön alainen 

asiantuntijaelin, sen asemaa ei voinut määrittää Museoviraston kanssa tehdyn yhteistyön 

määrällä.264 Kiinnitin huomiota aivan samaan asiaan lukiessani toimikunnan mietintöä. 

Jäin pohtimaan miksi yhteistyön määrää sanottiin vähäiseksi, vaikka viraston edustaja oli 
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ollut mukana koko toiminnan ajan ja Museovirasto oli pyytänyt runsaasti lausuntoja 

neuvottelukunnalta ja neuvottelukunta puolestaan antanut lausuntoja ja esityksiä myös 

oma-aloitteisesti. Minkälaista yhteistyötä toimikunta olisi kaivannut? Tätä ei mietinnössä 

käsitelty.  

Museovirastotoimikunta oli ehdottanut myös, että Suomen museoliitto ja Suomen 

Kotiseutuliitto voisivat vastata neuvottelukunnan asiantuntijaroolista. Neuvottelukunta 

ampui tämän alas toteamalla, että rekisteröidyt yhdistykset ja jäsentensä etujärjestöt eivät 

missään nimessä voisi korvata olemassa olevaa asiantuntijaelintä. Eikä johtokunnassa 

olevat museokentän edustaja tai edustajat riittäisi korvaamaan koko alan kattavaa 

asiantuntemusta neuvottelukunnassa. Toimikunta oli itsekin todennut mietinnössään, että 

Museoviraston kosketus museokenttään ja museoasiain neuvottelukuntaa oli vähäinen, 

minkä takia neuvottelukunta halusi erityisesti korostaa sitä, että jatkossakin tarvittaisiin 

oma, itsenäinen, koordinoiva ja lausuntoja antava asiantuntijaelin. Elin voisi olla 

koostumukseltaan tai rakenteeltaan erilainen, mutta sen olemassaolon tarpeellisuutta ei 

neuvottelukunnan mukaan voinut kiistää.265 Tässä kohtaa olisin taipuvainen olemaan 

neuvottelukunnan kanssa samaa mieltä. Yhden, tai muutamankaan, museoalan edustajan 

edustus Museoviraston johtokunnassa ei mitenkään voisi korvata neuvottelukunnan 

edustamaa asiantuntemusta, sillä neuvottelukunnassa oli kuitenkin jaostot mukaan lukien 

toistakymmentä museoalan edustajaa eri puolilta Suomea eri alojen museoista ja lisäksi 

vielä edustajat tutkimuksen ja kunnallishallinnon puolelta.  

Neuvottelukunta huomautti, että sekä Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa oli toiminnassa 

itsenäinen museoneuvosto tai vastaava elin. Neuvottelukunnan taidemuseojaosto ja 

luonnontieteellisten museoiden jaosto olivat ensimmäiset virallisessa asemassa olevat 

alojensa edustajat, joiden toimintaa eivät mitkään neuvottelupäivät voisi korvata ja joiden 

lakkauttaminen olisi kova isku molemmille aloille. Lausuntonsa lopuksi neuvottelukunta 

vielä huomautti, että museoasioista vastaavan asiantuntijaelimen tulee olla riittävän vahva, 

itsenäinen ja suoraan opetusministeriön alainen. Museoviraston edustaja Olavi Tapio jätti 

lausunnosta eriävän mielipiteensä. Hän ei katsonut voivansa olla samaa mieltä 

neuvottelukunnan mietinnöstä antaman lausunnon kanssa lukuun ottamatta viraston 

nimeä koskevaa kannanottoa. Hänen mielestään Museovirastotoimikunnan ehdotukset 
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olivat oikeansuuntaisia ja asiallisia jatkotoimenpiteitä ajatellen.266 Mielestäni 

neuvottelukunnan lausunto omasta asemastaan oli varsin realistinen. 

Museovirastotoimikunnan mietinnössä koko neuvottelukunta ohitettiin muutamalla 

maininnalla ja kuitattiin yhteistyön olleen vähäistä. Mietintöä lukiessa vaikutti, että 

neuvottelukunta haluttiin vaieta kuoliaaksi ja unohtaa kokonaan. Neuvottelukunta vaikuttaa 

olleen ainakin osassa toimintaansa juuri sellainen, kun se halusi tulevan museoelimen 

olevan, vahva, itsenäinen ja suoraan opetusministeriön alainen.  

Museovirastotoimikunnan mietinnöstä antoi opetusministeriölle lausuntonsa 37 eri tahoa. 

Joukossa oli muun muassa valtionvarain- ja ympäristöministeriö, kuusi yliopistoa, 

Museovirasto, Suomen akatemia, Suomen museoliitto, Suomen Kotiseutuliitto, Suomen 

Kunnallisliitto, 17 museota, Suomen Museonjohtajat ry sekä Museoalan ammattiliitto ry.  

Lausunnoista tehtyä tiivistelmää neuvottelukunta käsitteli kokouksessaan lokakuussa 

1990. Neuvottelukunnan lakkauttamista kannattivat Lapin maakuntamuseo ja 

Museovirasto. Joensuun yliopisto ja Suomen kotiseutuliitto totesivat, että 

neuvottelukunnan lakkauttaminen tehostaa museotoimen piiristä tulevien virikkeiden, 

aloitteiden ja kritiikin huomioonottamista Museovirastossa. Kotiseutuliitto tosin totesi, että 

mikäli johtokuntaa ei laajenneta suunnitellusta, MN tulee säilyttää museokenttää 

edustavana asiantuntijaelimenä. Savonlinnan maakuntamuseon mielestä lakkauttaminen 

olisi perusteltua, jos Museoviraston ja muun museokentän keskustelu- ja toimintayhteys 

ovat kunnossa.  

Porvoon museo esitti, että museoalan sektoreiden yhteistyön jatkuva kehittäminen tulee 

taata muilla tavoin, jos MN lakkautetaan. Helsingin yliopiston filosofisen tiedekunnan 

matemaattis-luonnontieteellinen osasto sekä Helsingin kaupunginmuseo pitivät virallisen, 

Museoviraston hallinnosta riippumattoman ja johtokuntaa laajemman 

asiantuntijajärjestelmän olemassaoloa tarpeellisena. Suomen museoliitto toi julki 

museoiden huolen siitä, ettei museoiden ääni enää kuuluisi ilman opetusministeriön alaista 

asiantuntijaelintä, sillä johtokunta ei välttämättä edustaisi koko museoalaa. Kainuun museo 

piti MN:n työstä saatuja kokemuksia myönteisinä eikä uskonut esitetyn mallin korvaavan 

asiantuntijaelintä ja Kuopion museon mukaan neuvottelukunta oli ollut erittäin tarpeellinen. 

Sen tarkoituksena oli edistää tasapuolisesti koko museolaitoksen etuja, eikä toimikunnan 

ehdottamat toimet korvaisi MN:n panosta. Lahden museon ja Tornionlaakson 
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maakuntamuseon mielestä MN tai vastaa elin tuli säilyttää jatkossakin. Useampi vastaaja 

oli neuvottelukunnan kansa samaa mieltä, että Suomen museoliiton ja Suomen 

kotiseutuliiton kaltaisille yhdistyksille ei kuulu mietinnössä kaavailtu rooli. Tammisaaren 

museon ja Suomen Museonjohtajat ry:n mukaan tulisi alalla olla opetusministeriön alainen, 

laajapohjainen ja arvovaltainen asiantuntijaelin. Satakunnan museo oli samaa mieltä ja 

esitti, että kyseisellä toimijalla tulisi olla päätäntävaltaa koko museolaitosta yleisesti 

koskevissa periaatteellisesti tärkeissä asioissa. Museopoliittinen yhdistys ja Museoalan 

ammattiliitto ry kannattivat neuvottelukunnan aseman säilyttämistä ja vahvistamista, ellei 

sen sijaan tulisi uusi vastaava elin tai johtokuntaan saataisi laajempaa edustusta 

museoalalta.267  

Kaikkiaan mielipiteensä museoasiain neuvottelukunnan kohtalosta lausui 19 tahoa, 

neuvottelukunta mukaan lukien. Näistä kolme kannatti lakkauttamista, neljäs sillä 

varauksella, että johtokuntaa laajennetaan ja viides, mikäli yhteys kentälle muuten toimii. 

14 lausujaa oli sitä mieltä, että joko neuvottelukunta tai sitä vastaava riippumaton, 

opetusministeriön kaltainen elin tulee olla olemassa, jotta museokentän ääni kuuluisi myös 

jatkossa Museovirastoon ja opetusministeriöön saakka. Jälkimmäisten joukkoon kuuluivat 

suurin osa museoista, Suomen museoliitto, Museoalan ammattiliitto ry ja Suomen 

museonjohtajat. Melko selkeästi museot kaipasivat kanavaa, joka olisi riittävän 

vaikutusvaltainen ja saisi äänensä kuuluviin Museoviraston rinnalla.  

Opetusministeriö asetti Museovirastotoimikunnan seurantatyöryhmän, jonka tehtävänä oli 

laatia esitys Museoviraston kehittämistoimenpiteiden aloittamiseksi. Tämän esityksen 

pohjalta opetusministeriö esitti, että Museovirastossa aloitettaisiin seuraavat toimenpiteet: 

sisäinen projektiryhmä kehittämistoimenpiteiden valmistelujen käynnistämiseksi ja 

seuraamiseksi, uusi tutkimuspoliittinen ohjelma sekä säännöllisesti päivitettävät tallennus- 

ja hankintasuunnitelmat ja pitkän aikavälin näyttelypolitiikkasuunnitelma, 

kulttuurihistoriallisten kiertonäyttelytoiminnan käynnistäminen, johdon koulutuksen 

suunnittelu sekä sisäinen keskustelu viraston toiminnan tavoitteista ja suunnista. 

Museovirastoa kehotettiin lähettämään vuoden lopussa selvitys toimenpiteistään koskien 

edellistä.268 
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 OPM, MN el 5/1990 4.10.1990/liite 3, opetusministeriön tiivistelmä Museovirastotoimikunnan mietinnöstä 
annetuista lausunnoista.  
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 OPM, MN el 5/1990, 4.10.1990, liite 2, opetusministeriön kirjelmä Dnro  83/043/90 
komiteanmietinnöstä1989:46 Museovirastolle.  
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Uusi asetus Museovirastosta annettiin helmikuussa 1992 ja astui voimaan maaliskuun 

alusta. Museovirastolle tuli johtokunta, jonka valtioneuvosto nimitti neljäksi vuodeksi 

kerrallaan. Johtokuntaan kului viraston pääjohtaja puheenjohtajana sekä seitsemän muuta 

jäsentä, joista yksi määrättiin viraston edustavimpien henkilöstöjärjestöjen ehdottamista 

henkilöistä. Lisäksi johtokunnassa tuli olla edustettuna keskusmuseoiden toimialojen 

tuntemus.269 Museovirastoon tuli hallinto-osasto, kulttuurihistorian, arkeologian ja 

rakennushistorian osastot sekä osastona toimiva Suomen kansallismuseo, joka toimi myös 

valtakunnallisena kulttuurihistoriallisena keskusmuseona. Koko viraston päällikkönä toimi 

pääjohtaja, jolla oli myös valtionarkeologin arvonimi. Hallinto-osastoa johti hallintojohtaja, 

muita osastoja osastonjohtajat paitsi kulttuurihistorian osaston päällikkönä toimi 

opetusministeriön nimeämä virkamies.270 Samalla asetuksella syntyi viimeinen 

keskusmuseo eli Suomen kansallismuseo, joka toimi valtakunnallisena 

kulttuurihistoriallisena keskusmuseona. 271 

8.3 Neuvottelukunnan toiminnan siirtäminen Museoviraston johtokunnalle 

Uusi asetus Museovirastosta kumosi aiemmat Museovirastoa koskevat asetukset. 

Museoasiain neuvottelukunnan korvasi Museoviraston johtokunta, jonka valtioneuvosto 

nimitti neljäksi vuodeksi kerrallaan. Asetuksessa kuitenkin säädettiin, että voimassa olleen 

asetuksen mukaisesti museoasiain neuvottelukunnan toimikausi jatkuisi normaalisti 

vuoden 1993 loppuun.272  

Vaikka edellä mainittu asetus oli annettu jo aiemmin, niin MN kokouksissa keskusteltiin 

edelleen neuvottelukunnan tulevaisuudesta. Asetuksesta kävi ilmi, että museoasiain 

neuvottelukunta korvataan Museoviraston johtokunnalla, mutta vielä viimeisen 

kokouksensa jälkeen neuvottelukunta toimitti opetusministeriölle neuvottelukunnan 

merkitystä korostavan kirjelmän, jossa MN pyysi opetusministeriötä harkitsemaan 

toimikautensa jatkamista. Museoasiain neuvottelukunta katsoi, mielestäni varsin 

aiheellisesti, muun muassa taide- ja luonnontieteellisten museoiden ja muiden 

ministeriöiden alaisuudessa toimivien erikoismuseoiden jäävän Museoviraston 
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 SDK, asetus Museovirastosta, 119/1992 § 2. 
270

 SDK, 119/1992 § 3 ja § 4. 
271

 Vilkuna 2010, s. 39. 
272

 SDK, asetus Museovirastosta, 119/1992; OPM, MN pöytäkirja 1/1991.  
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johtokunnan toiminnan ulkopuolelle.273  Kirjelmä ei kuitenkaan tuottanut tulosta, ja 

museoasiain neuvottelukunta lakkasi olemasta vuoden 1993 lopussa. 

Uuden Museoviraston johtokunnan ratkaistavaksi ja hoidettavaksi tuli osittain samoja 

asioita kuin neuvottelukunnallakin oli ollut. Sen toiminta-alueen ulkopuolelle jäi silti lukuisia 

asioita, joita museoasiain neuvottelukunta itsenäisenä elimenä oli saattanut hyvin hoitaa. 

Johtokunnalla oli lisäksi paljon Museoviraston asioita hoidettavana, joten sillä oli 

huomattavasti vähemmän mahdollisuuksia ja aikaa käsitellä asioita. Neuvottelukunta oli 

näkemykseni mukaan ollut vapaampi työskentelemään museoalan neuvoa-antavana 

elimenä, kuin Museoviraston johtokunta ja MN edusti kokonaisvaltaisemmin koko maan 

museokenttää ollen laaja-alaisempi. Neuvottelukunnan jäsenet nimettiin 

opetusministeriössä ja nimityksiä tehtäessä otettiin huomioon mahdollisimman 

monipuolinen kokoonpano.  

9 Johtopäätökset 

Seitsemänkymmentäluvulla neuvottelukunta aloitteli toimintaansa ja alkukankeuksien 

jälkeen se pääsi hyvään vauhtiin. Ensimmäisen kauden aikana MN ei ollut ihan niin 

aktiivinen kuin myöhemmin, 12 kokousta, mutta vuosikymmenen lopulla toisella 

kaudellaan neuvottelukunnalla oli paljon käsiteltäviä asioista ja se kokoontui peräti 18 

kertaa.  

Kaikkein toimeliainta aikaa oli luonnollisesti kahdeksankymmentäluku, jolloin 

neuvottelukunta istui kolme kautta. Tuolla vuosikymmenellä tapahtui paljon muutoksia, 

joissa neuvottelukunta oli mukana lausunnoillaan ja esityksillään. Esityslista ja pöytäkirjat 

olivat hengästyttävän pitkiä, kun käsiteltävänä oli lukuisia asioita yhtä aikaa. 

Neuvottelukunta otti kantaa ja osallistui huomattavan laajasti alan kysymyksiin, joita tässä 

työssä ei ole mainittu lainkaan karsiessani esille tärkeimpiä teemoja. Sen lisäksi, että 

neuvottelukunnalta pyydettiin lausuntoja ja esityksiä, se myös otti itse aktiivisesti kantaa 

moniin asioihin ja lähetti lausuntoja ja kirjeitä eri tahoille sekä järjesti seminaareja ja 

neuvottelutilaisuuksia. Neuvottelukunta oli vaikuttamassa myös mm. maakunta-, 

aluetaidemuseo- ja erikoismuseo verkoston syntymiseen lausunnoillaan.   
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Neuvottelukunta oli olemassa aikana, jolloin museoalalla tapahtui suuria muutoksia, sen 

toimintakauden aikana Suomeen saatiin viimein vuosikymmenien yrityksen jälkeen mm. 

ensimmäiset museolait. Kahdeksankymmentäluvun lopulla käsiteltiin museoviraston 

organisaatiomuutosta ja pohdittiin valtionosuuslain parannusehdotuksia. Kolmannella 

kaudellaan neuvottelukunta kokoontui 14 kertaa ja neljännellä taas 18 kertaa, viidennellä 

kaudellaan se piti 14 kokousta. Yhdeksänkymmentäluvulla neuvottelukunta toimi enää 

kolme vuotta eli viimeisen kautensa. Neuvottelukunnan lakkauttamisesta oli päätetty jo 

vuonna 1992, mutta viimeiseen asti neuvottelukunta keskusteli toimintansa jatkosta ja 

pyrki mm. kirjeillä vaikuttamaan toimintansa jatkamisen puolesta. Tämä viimeisin kausi oli 

sekä kokousten että käsiteltävien asioiden määrässä neuvottelukunnan hiljaisin kausi.  

Luonnontieteellinen jaosto oli osaltaan vaikuttamassa merkittävästi koko oman alansa 

käsitteiden ja määritelmien sekä museoverkoston syntyyn ja kehitykseen. 

Luonnontieteellisten museoiden jaostolla oli toimintaa määrällisesti eniten heti sen 

perustamisen jälkeisinä vuosina, koska tuolloin oli eniten tekemistä asioiden oikealle tolalle 

saattamisessa, luonnontieteelliset museot olivat jääneet hieman sivuasemaan 

museokentässä. Ensimmäisellä kaudellaan jaosto kokoontui 20 kertaa ja 

kahdeksankymmentäluvun alussa toisella kaudellaan museopoliittisia ohjelmia 

käsiteltäessä peräti 32 kertaa. Myöhemmin toimintaa ei ollut määrällisesti niin paljon, joten 

aiemmin jo käsiteltyihin asioihin voitiin paneutua syvemmälle. Lisäksi jaoston aikaa vei 

paljon samojen asioiden käsittely vuodesta toiseen, kun niitä koskevia päätöksiä ei saatu 

etenemään ylemmillä tahoilla. Alkuvuosina jaosto käsitteli alan peruskysymyksiä, 

museopoliittisia ohjelmia, museoiden määritelmiä, jakoja ja tehtäviä, myöhempinä vuosina 

se saattoi keskittyä vanhojen asioiden ajamisen ohella yksityiskohtaisempiin (mutta ei 

vähäpätöisempiin) asioihin kuten konservaattoreiden ja muun henkilökunnan koulutuksen 

edistämiseen ja lisäämiseen, museoiden tiloihin ja laitteistoihin sekä museoalan 

virkanimikkeistön yhtenäistämiseen. Lisäksi alettiin kiinnittää huomiota 

kulttuurihistoriallisten ja luonnontieteellisten museoiden väliseen yhteistyöhön ja sen 

kehittämiseen. Kolmannella kaudella jaosto piti 14 kokousta, kahdeksankymmentä luvun 

lopulla 5 kokousta, mutta viimeisellä kaudella se kokoontui vielä 11 kertaa. 

Luonnontieteellisten museoiden jaosto oli luomassa maahamme vastaavaa 

luonnontieteellisten museoiden verkostoa, kuin kulttuurihistoriallisella puollella jo oli, eli 

keskusmuseota ja alue- ja maakuntamuseotoimintaa. Näiden toiminnan 

mahdollistamiseksi ja alkuun saattamiseksi olivat ensin välttämättömiä määritelmät 
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luonnontieteellisille ja yliopistojen luonnontieteellisille museoille, joita jaosto myös oli 

tekemässä.  

Museoasiain neuvottelukunnan luonnontieteellisen jaosto oli merkittävä lisä alan 

asiantuntemukseen alan uusia rakenteita luodessa. Museoalan uudistuksissa helposti 

otettiin paremmin huomioon kulttuurihistorialliset museot, oli käsiteltävä aihe sitten koko 

museoalan kattava museopoliittinen ohjelma, valtionosuuksien uudistukset tai alan 

koulutuksen kehittäminen. Monesti luonnontieteellinen puoli tuntui jäävän lapsipuolen 

asemaan. Ilman neuvottelukuntaa ja luonnontieteellistä jaostoa puolestapuhujinaan 

luonnontieteelliset museot olisivat jääneet pahasti syrjään muiden museoiden yleisestä 

kehityksestä.  

Samalla tavalla taidemuseojaosto vaikutti oman alansa kehitykseen ja parannuksiin, sillä 

muuten taidemuseopuoli ei tullut niin hyvin huomioiduksi. Ensimmäisellä kaudellaan jaosto 

kokoontui 11 kertaa ja toisella kaudella 16 kertaa. Taidemuseojaosto oli osaltaan 

vaikuttamassa merkittävästi koko oman alansa käsitteiden ja määritelmien sekä 

museoverkoston syntyyn ja kehitykseen. Taidemuseojaosto oli luomassa maahamme 

vastaavaa taidemuseoiden verkostoa, kuin kulttuurihistoriallisella puollella jo oli, eli 

keskusmuseota ja alue- eli maakuntamuseotoimintaa. Jälkimmäisen toimintapuoliskonsa 

alussa se kokoontui 5 ja viimeisellä kaudellaan 4 kertaa. Molempien jaostojen osalta 

niiden tekemä työ saavutti hitaasti tuloksia, mutta merkittäviä parannuksia saatiin aikaan. 

Neuvottelukunnassa ehti sen kuuden kauden aikana olla 63 jäsentä, joista jotkut olivat 

vain yhden kauden ja osa useampia. Pisimpään mukana olivat Mariliina Perkko, neljä 

kautta, joista kaksi kautta sihteerinä, ja varajäsenenä rehtori Kurt Jern. Kolme kautta 

mukana olivat museonjohtaja Jouko Heinonen (joista kaksi puheenjohtajana), 

museonjohtaja Matti Haapasaari, apulaiskaupunginjohtaja Matti Rossi, museonjohtaja 

Marketta Seppälä, museonjohtaja Bengt von Bonsdorff (kaksi varajäsenenä) ja 

museoamanuenssi Juhani Terhivuo varajäsenenä. 

Taidemuseojaostossa ehti toimia neljän kauden aikana 16 jäsentä, joista Marketta 

Seppälä toimi pisimpään eli kolmessa jaostossa (kahdessa puheenjohtajana). Puolet 

kausista mukana olivat museonjohtaja Bengt von Bonsdorff, museonjohtaja Jouko 

Heinonen, museonjohtaja Markku Lahti, museonhoitaja Eini Karjalainen, intendentti 

Marketta Mäkinen (toinen kausi sihteerinä) ja intendentti Olli Valkonen. 
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 Luonnontieteellisten museoiden jaostossa oli viidellä kaudella yhteensä 18 jäsentä, joista 

museonjohtaja Matti Haapasaari oli mukana koko toiminnan ajan, ensimmäiset kolme 

kautta puheenjohtajana. Neljällä kaudella mukana oli museonjohtaja Martti Lehtinen ja 

kolmella museonjohtaja Ilkka Kukkonen, amanuenssi Juhani Terhivuo ja museonhoitaja 

Tauno Ulvinen. Liitteessä 3. on taulukko jäsenistä, heidän kausistaan ja ammateistaan. 

Hyvin monet neuvottelukunnan ja jaosten jäsenistä olivat museonjohtajia, lisäksi 

neuvottelukuntaa kuului tutkijoita, intendenttejä, amanuensseja, professoreita ja rehtoreita 

kaupunginjohtajia, kulttuurisihteereitä tai –asiamiehiä, sekä tietysti Museoviraston 

edustajana toimistopäällikkö. Kaiken kaikkiaan edustettuna oli hyvin kattava otanta museo- 

ja kulttuurialan edustajia. Tämän valossa on hankala nähdä, miten Museoviraston 

johtokunta, jossa oli paljon suppeampi museoalan edustus, pystyi korvaamaan 

neuvottelukunnan asiantuntemuksen koko museoalan edustajana. Johtokunnalla oli myös 

paljon enemmän asioita käsiteltävänään ja vähemmän aikaa paneutua yksittäisiin asioihin, 

joten museoasiain neuvottelukunnan toimintaa voinee pitää monipuolisempana ja 

paremmin koko museoalaa tuntevana.  

Monet neuvottelukunnan ajamat ja käsittelemät asiat ehdittiin valmistella ja saavuttaa tai 

saada ainakin alulle sen toiminnan aikana, kuten valtionosuuslaki, maakunta- ja 

aluemuseotoiminta sekä eri alojen keskusmuseot. Voikin todeta, että neuvottelukunta 

osallistui kaikkiin suuriin museoalaa koskevien päätösten valmisteluun ja tekemiseen. Se 

oli aktiivinen taustavaikuttaja myös vähemmän näkyvissä asioissa ja jaksoi vuodesta 

toiseen tehdä työtä tärkeinä pitämiensä teemojen saavuttamiseksi. Mielestäni 

neuvottelukunnalla olisi ollut vielä runsaasti työsarkaa edelleen ja se tai sen kaltainen 

vastaava elin olisi ollut erinomaisen tärkeä myös seuraavien vuosikymmenten aikana 

uusien muutosten ja laman myllertäessä maassamme. Neuvottelukunnan lakkauttamisen 

jälkeen sen tehtävät siirrettiin Museoviraston johtokunnalle, mutta neuvottelukunta edusti 

aidommin kaikkien alojen museoita kuin sitä seurannut johtokunta. Myös museoiden ja 

liittojen antama palaute tuki sitä, että neuvottelukunta tai sen kaltainen itsenäinen ja 

riippumaton asiantuntijaelin olisi ehdottoman tärkeä museokentän ja valtionhallinnon 

välissä, jotta museoiden ääni kuuluisi huipulle asti. Kaivattiin myös riittävän asiantuntevaa 

tahoa toimimaan museolaitoksen ongelmien parantamiseksi ja alan kehittämiseksi sekä 

seuraamaan tarkasti alan lainsäädäntöä.  
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Liitteet 

Liite 1. Muinaistieteellinen toimikunta ja Museoviraston perustamisen syyt 

Muinaistieteellinen toimikunta 

Tammikuussa 1916 avattiin Suomen kansallismuseo, johon yhdistettiin Helsingin yliopiston 

historiallis-kansatieteellisen museon, Suomen Muinaismuistoyhdistyksen ja 

ylioppilasosakuntien kansatieteelliset kokoelmat sekä arkeologisen toimiston kokoelmat. 

Seuraavana vuonna annettiin asetus, jossa muinaistieteellinen toimikunta järjestettiin 

uudelleen siten, että toimikunnan muodostivat vastedes valtionarkeologi sen 

puheenjohtajana, jäseninä konservaattori (esihistoriallisen osaston johtaja), kolme 

intendenttiä (historiallisen ja kansatieteellisen osastojen johtajat sekä kansatieteellisen 

ulkomuseon vastaava) ja toimikunnan sihteeri (lainopillista tuntemusta edellyttävät 

asiat).274 Muinaistieteellinen toimikunta järjestettiin väliaikaisesti asetuksella vuonna 1917, 

mutta vuonna 1920 uusittiin asetus muinaistieteellisen toimikunnan järjestämisestä 

(274/20), jolloin vuoden 1884 julistus kumoutui. Asetuksen mukaan kirkollis- ja 

opetusministeriön alaisen toimikunnan tehtävä oli pitää huolta maan muinaismuistoista 

esihistoriallisen, historiallisen ja kansatieteellisen osaston yhteisvoimin.275 

Parikymmentä vuotta myöhemmin asetettiin komitea, joka vuonna 1950 ilmestyneessä 

mietinnössään totesi, että muinaistieteellisen toimikunnan uudelleen järjestäminen käy 

välttämättömäksi komitean ehdottamien muutosten laajentaessa muinaistieteellisen 

toimikunnan toimintaa ja tehtävänkuvaa. Samalla vuosikymmenellä mm. entinen 

valtionarkeologi, fil. tri C. A. Nordman laati oman ehdotuksensa muinaismuistohallitusta 

koskevaksi esitykseksi, samoin muinaistieteellinen toimikunta itse ja opetusministeriön 

Kansallismuseon laajennuskysymystä tutkimaan asettama toimikunta antoivat omat 

ehdotuksensa muinaistieteellisen toimikunnan toiminnan uudistamisesta.276 

Vuoden 1964 huhtikuussa opetusministeriö asetti toimikunnan, jonka tehtäväksi annettiin 

tutkia muinaistieteellisen toimikunnan uudelleen organisointia ja laatia ehdotus laiksi ja 

                                            
274 Komiteanmietintö 1970: A 2, s.9. 
275

 Komiteanmietintö 1989:46, s. 1. 
276 Komiteanmietintö 1970: A 2, s. 10; asetus Muinaistieteellisen toimikunnan uudelleen järjestämisestä, 

274/20. Yksityiskohtaisemmat muinaistieteellistä toimikuntaa koskevat määräykset sisältyvät vuonna 
1925 annettuun muinaistieteellisen toimikunnan ja valtionarkeologin sekä toimikunnan virka- ja 
palvelusmiesten johtosäännön sisältävään opetusministeriön päätökseen (389/25), jota on osittain 
muutettu 10.10.1944 annetulla päätöksellä (714/44). 
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asetukseksi muinaistieteellisestä toimikunnasta. Toimikunnan puheenjohtajaksi kutsuttiin 

kansliapäällikkö Heikki Hosia ja jäseniksi valtionarkeologi Nils Cleve, osastonjohtajat Riitta 

Pylkkänen, Hilkka Vilppula ja Helmer Salmo, professori Niilo Valonen ja hallitussihteeri 

Sakari Sippola. Toimikunta jätti mietintönsä maaliskuussa 1970 opetusministeriölle.277 

Toimikunnan mietinnössä käsiteltiin muinaismuistohallinnon silloiset järjestelyt ja tehtävät, 

toimikunnan organisaatio ja asiain käsittely, luotiin katsaus muiden Pohjoismaiden 

vastaaviin organisaatioihin ja lopuksi esiteltiin toimikunnan ehdotukset ja niiden perustelut. 

Tuolloin voimassa oli edelleen edellä mainittu vuoden 1920 asetus, jonka mukaan yleinen 

huolenpito maan muinaismuistoista oli opetusministeriön alaisen muinaistieteellisen 

toimikunnan tehtävä. Toimikunta oli osin kolleeginen virasto, jonka tehtävät viittasivat 

siihen, että se olisi keskusvirasto, vaikka se olikin asetettu rajoitettuja erikoistehtäviä 

varten.278 Valtionhallinnon organisaation uudistamiskomitea katsoi kuitenkin 

periaatemietinnössään muinaismuistohallinnon olevan keskusvirastoon verrattava 

viranomainen279.  

Valtioneuvoston ohjesäännössä ja opetusministeriöstä annetussa asetuksessa säädettiin, 

että museotointa koskevat asiat käsittelee opetusministeriö ja että muinaistieteellinen 

toimikunta oli opetusministeriön alainen. Museotointa koskevat asiat kuuluivat ministeriön 

korkeakoulu- ja tiedeosaston tiedetoimiston käsiteltäviksi. Muita toimielimiä 

muinaismuistohallinnon alalla olivat tiettyjä korjaus- ja restaurointitehtäviä varten asetetut 

entistämistoimikunnat sekä valtioiden eri laitosten omistamat kulttuurihistorialliset 

museot.280 Kansallismuseon lisäksi muinaistieteellisen toimikunnan hallussa oli 17 muuta 

valtion omistamaa kulttuurihistoriallista museota, joista osa oli valtion välittömässä 

hallinnassa ja osa luovutettu muiden hallintaan. Muinaismuistohallinnon muihin toimielimiin 

kuuluivat myös Suomen museoliitto sekä kulttuurihistorialliset museot.281  

                                            
277 Komiteanmietintö 1970: A 2, esipuhe. 
278 Komiteanmietintö 1970: A 2, passim. Vuoden 1920 jälkeen oli tullut mm. vuonna 1963 annettu 

muinaismuistolaki (295/63) ja vuonna 1964 voimaan tullut laki (572/64) kulttuurihistoriallisesti 
huomattavien rakennusten suojelusta, jotka kumosivat vuoden 1883 asetuksen muinaisaikaisten 
muistomerkkien rauhoittamisesta ja suojelemisesta ja toimikunnan asema perustui varsinaisesti vain 
vuoden 1920 asetukseen. 

279
 Valtionhallinnon organisaation uudistamiskomitean periaatemietintö 5/1958. 

280 Valtioneuvoston ohjesääntö (995/1943); asetus opetusministeriöstä (50/1966); Komiteanmietintö 1970: A 

2, s.1112. Muita toimielimiä olivat mm. linnojen entistämistoimikunnat, Valtion museot ja Suomen 
Museoliitto.  

281
 Komiteanmietintö 1970: A 2, s. 3135. Valtion museoita oli opetusministeriön, Helsingin yliopiston, 
Jyväskylän yliopiston, Pääesikunnan, Maataloushallituksen, Metsähallituksen, Metsäntutkimuslaitoksen, 
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Muinaistieteellisen toimikunnan tehtävät 

Muinaismuistohallinnon organisointitoimikunnan mietinnön mukaan Muinaistieteellisen 

toimikunnan yleisiin tehtäviin luettiin kuuluvan seuraavat: 

 Maan kiinteiden muinaisjäännösten sekä sataa vuotta vanhempien hylkyjen 

inventointi, suojelu, hoito ja tutkiminen, 

 muinais- ja kansatieteellisen sekä historiallisen ja kulttuurihistoriallisen 

esineistön ja aineiston kerääminen ja tutkiminen, 

 kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten inventointi, suojeltavaksi 

saattaminen ja suojelun valvonta sekä tutkiminen; valvonnan alaisia ovat myös 

määrätyin kohdin kirkkorakennukset ja muut julkiset rakennukset 

irtaimistoineen, 

 Kansallismuseon ja muiden toimikunnan hallinnassa olevien kokoelmien hoito 

sekä valtion avustamien muiden kokoelmien hoidon edistäminen ja valvonta, 

 opetus, PR- ja julkaisutoiminta, 

 lausuntojen sekä kertomuksen antaminen, sekä 

 muinaismuistolain ja kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten 

suojelusta annetun lain rauhoitusta ja suojelua koskevien säännösten ja niiden 

nojalla annettujen määräysten rikkomisesta aiheutuvat toimenpiteet.
282

 

Lisäksi toimikunnalle kuuluivat muinaisjäännöksiin ja -esineisiin kohdistuvat 

muinaismuistolain mukaiset tehtävät, linnojen, kartano- ja torppamuseoiden sekä 

linnoitusten yms. hoito, kulttuurihistoriallisesti huomattaviin rakennuksiin sekä kirkollisiin ja 

muihin julkisiin rakennuksiin liittyvät tehtävät ja kaavoitustehtävät kulttuurimuistomerkkien 

suojelemiseksi ja säilyttämiseksi. Suomen kansallismuseon kokoelmat jakautuivat 

toimikunnan osastojaon mukaisesti kolmeen pääosaan, esihistoriallisiin, historiallisiin ja 

kansatieteellisiin kokoelmiin, joiden hoito- ja näyttelytoiminta kuuluivat muinaistieteelliselle 

toimikunnalle, samoin kuin tieteellinen tutkimus sekä keruu- ja julkaisutoiminta ja opetus- 

ja pr-toiminta.283 

Vuoden 1920 asetuksen mukaan muinaistieteellisen toimikunnan muodostivat 

valtionarkeologi puheenjohtajana, osastojen johtajat sekä lainopillista asiantuntemusta 

edellyttävissä ja kanslia-asioissa lainoppinut asessori, joka oli myös toimikunnan sihteeri ja 

                                                                                                                                                 
Maanmittauslaitoksen, Tullihallituksen, Keskusrikospoliisin, Rautatiehallituksen ja Posti- ja 
lennätinhallituksen hallussa. 

282
 Komiteanmietintö 1970: A 2, s.1213. 

283
 Komiteanmietintö 1970: A 2, s.1331. 
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kamreeri. Osastoja oli kolme, esihistoriallinen, historiallinen ja kansatieteellinen. 

Toimikunnan yhteisistunnoissa käsiteltiin tasavallan presidentin ja valtioneuvoston 

ratkaistavissa asioissa tehtävät alistukset, viranomaisille tehtävät lausunnot, mikäli ne 

eivät olleet jonkin asianomaisen osastokollegion annettavia, periaatteellista laatua olevat 

sekä tärkeimmät useamman kuin yhden osaston toimialaa koskevat asiat, kiinteisiin 

muinaisjäännöksiin kohdistuvat kollegiaalista käsittelyä edellyttävät asiat, työnjako 

osastojen kesken, tärkeimmät sopimukset, erinäiset virkavapautta ja virkamääräyksiä 

koskevat asiat, sekä valtionarkeologin tai osastokollegion yhteisistunnoissa käsiteltäviksi 

päättämät asiat. Toimikunta oli päätösvaltainen, mikäli kaikki kolme osastoa olivat 

edustettuina kokouksissa. Lisäksi oli olemassa lisätty toimikunta, jonka muodostivat edellä 

mainitut toimikunnan varsinaiset jäsenet ja kaksi valtioneuvoston toimikunnan 

virkamiehistön ulkopuolelta kolmeksi vuodeksi määräämää jäsentä. 284  

Muinaistieteellinen toimikunta tiensä päässä 

Muinaistieteellisen toimikunnan organisaatio oli alun perin luotu lähinnä museoesineistön 

keräämistä, säilyttämistä ja tieteellistä tutkimusta varten. Organisaatiota ei juurikaan 

uudistettu koko kuluneiden vuosikymmenten aikana, eikä siihen sisältynyt erillisiä elimiä 

hallinnollisia ja museoteknisiä tehtäviä varten. Toimikunnan tehtävät olivat kuitenkin 

laajentuneet huomattavasti sille alun perin aiotuista tehtävistä, joten organisaation 

uudistukset olisivat olleet paikallaan jo huomattavasti aiemmin. Lainsäädännön uudistuttua 

ja muututtua sekä tehtävänkuvan laajennuttua ei toimikunnalla enää ollut edellytyksiä 

jatkaa.285 

Muinaistieteelliseltä toimikunnalla ei ollut riittävästä koulutettua henkilökuntaa ja vanhan 

organisaation puitteissa oli mahdotonta huolehtia riittävällä tavalla esimerkiksi 

rakennustutkimus- ja -suojelutehtävien suorittamisesta, samoin konservointi- ja 

restaurointitehtäviin varatut resurssit olivat rajalliset. Myös hallinnolliset tehtävät jäivät 

riittävän henkilökunnan puutteessa vaille asianmukaista hoitoa. Resurssipulasta kärsivät 

myös toimikunnan kirjaston, arkiston ja kuva-arkiston tehokas kehittäminen, samoin kuin 

sisäinen koulutus, tiedotus-, mainonta-, opastus-, näyttely- ja muu yleisölle suunnattu 

valistustoiminta. Edellä mainitun toiminnan puutteellisuus näkyi mm. siinä, että 

                                            
284 Komiteanmietintö 1970: A 2, s. 27. 
285

 Komiteanmietintö 1970: A 2, s. 41. 
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vilkastuneesta matkailusta huolimatta kävijöiden lukumäärä Kansallismuseossa pysyi 

vuosikymmeniä lähes samana.286 

Varsinkin 1960-lukua lähestyttäessä ja sen myötä toimikunnan tehtävät olivat muuttuneet 

niin, että painopiste kohdistui enemmän yleisiin hallinnollisiin tehtäviin, jotka olivat 

ominaisia hallinnolliselle keskusviranomaiselle. Erityisesti tähän olivat vaikuttaneet vuonna 

1963 uusittu muinaismuistolaki ja vuoden 1964 laki kulttuurihistoriallisesti huomattavien 

rakennusten suojelusta sekä seuraavan vuoden asetukset kulttuurihistoriallisesti 

huomattavien rakennusten suojelusta ja valtion omistamien kulttuurihistoriallisesti 

huomattavien rakennusten suojelusta. Näitä uusia tehtäviä ei ollut voitu tehokkaasti 

toteuttaa muinaistieteellisen toimikunnan organisaation, henkilökunnan ja taloudellisten 

edellytysten puutteellisuuden vuoksi.287  

Muinaismuistohallinnon organisointitoimikunnan uudistusehdotukset 

Muinaismuistohallinnon organisointitoimikunta ehdotti mietinnössään muinaistieteellisen 

toimikunnan muuttamista museohallitukseksi edellä mainittujen puutteiden vuoksi. 

Toimikunnan asema valtionhallinnossa piti määritellä ja organisaatio sekä asioiden 

käsittelyjärjestys sekä toimintatavat uudistaa ja henkilökuntaa sekä resursseja lisätä 

vastaamaan muinaismuistohallinnon tehtäviä ja tarpeita. Muinaistieteellinen toimikunta 

säilyisi edelleen opetusministeriön alaisena itsenäisenä virastona, jolloin siitä tulisi 

keskusvirasto samaan tapaan kuin valtionhallinnon muidenkin alojen hallinnolliset 

keskusvirastot. Hallinnollisten tehtävien lisäksi keskusviraston toimialaan kuuluisi 

olennaisena osana entisestään tehostettuna tieteellinen tutkimustyö.  

Uuden viraston nimeksi ehdotettiin Museohallitus, jota johtaisi pääjohtaja. Organisaatio 

pohjautuisi toimikunnan organisaatioon, mutta sitä laajennettaisiin vastaamaan tehtävien 

mukaisia tarpeita. Osastoiksi tulisivat rakennushistoriallinen osasto, yleinen osasto, 

historian ja kansatieteen osasto sekä kansallismuseo. Uusiksi elimiksi 

muinaismuistohallinnon alalle organisointitoimikunta ehdotti museoasiain neuvottelukuntaa 

sekä läänien museolautakuntia. Koska muinaismuistohallinnon alalla kohtaavat ja 

lomittuvat toisiinsa valtion, kuntien, seurakuntien, yhdistysten ja asianharrastajien intressit, 

katsottiin tarpeelliseksi em. pysyvien asiantuntijaelinten avulla tapahtuva jatkuva 

yhteydenpito näiden yhteisöjen kesken. Niiden uskottiin parhaiten pystyvän kuulemaan eri 
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 Komiteanmietintö 1970:A 2, s. 41−42. 
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 Komiteanmietintö 1970:A 2, s. 58. 
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asianomais- ja asianharrastajapiirien mielipiteet ja kannanotot päätöksiä tehtäessä. 

Vastaavia neuvottelukuntia ja paikallisia asiantuntijaelimiä oli runsaasti muillakin 

valtionhallinnon toimialoilla. Näin ollen uudelleenjärjestelyn toteuttamiseksi tulisi säätää 

laki museohallituksesta ja sen nojalla annettava sitä koskeva hallintoasetus. 

Yksityiskohtaisemmat määräykset ehdotettiin annettavaksi 

opetusministeriönvahvistettavassa työjärjestyksessä.288  

Uudelle museohallitukselle kuuluisi uusina tehtävinä valtion muihin sekä kunnallisiin ja 

yksityisiin kulttuurihistoriallisiin museoihin kohdistuvia avustus- ja valvontatehtäviä, joiden 

perusteena olisi mm. museoille annettu valtionavustus sekä yhteistyö muinaismuistoalan 

asiantuntijaelinten kanssa ja kansainvälinen yhteistyö. Uusien asiantuntijaelinten mukana  

kotimainen yhteistyö laajenisi huomattavasti.289 Tehtävien hoitamiseksi haluttiin perustaa 

myös maakunta-antikvaarijärjestelmä, sillä uusi lainsäädäntö vaatisi valvontaa, 

yhteydenpitoa paikallistasoiin sekä molemminpuolista informointia ja neuvotteluja.290 

Organisointitoimikunta ehdotti, että muinaismuistohallintoa varten asetetaan erityisiä 

pysyviä asiantuntijaelimiä lähinnä opetusministeriön sekä museohallituksen ja 

lääninhallitusten tarpeisiin, vaikka Museohallitus voisi kuulla myös yksittäisiä 

asiantuntijalausuntoja. Museoasiain neuvottelukunta ja läänien museolautakunnat 

koostuisivat muinaismuistoalan ammattilaisista ja alaa muuten tuntevista muista 

henkilöistä. Ne edustaisivat sekä aluemuseolaitosta että paikallisten olojen tuntemusta ja 

alaa lähellä olevia yhteisöjä. Asiantuntijaelinten tehtävän olisi lausuntojen antaminen sekä 

aloitteiden ja esitysten tekeminen museohallitukselle ja opetusministeriölle sekä 

tarpeellisten tahojen informointi muinaismuistoalan kysymyksistä.291 

Opetusministeriö asettaisi em. toimielimet tarpeelliset lausunnot hankittuaan. Toimikunnan 

ehdotuksen mukaan museoasiain neuvottelukuntaan tulisi valita yksi edustaja 

opetusministeriöstä, yksi museohallituksesta (lähinnä pääjohtaja), kaksi yksityisestä 

museolaitoksesta sekä lisäksi alan tutkimuksen ja opetuksen edustajat, mahdollisesti 

myös taidemuseon edustaja. Puheenjohtaja voisi olla museohallituksen pääjohtaja. 

Ehdotuksessa esitettiin läänien museolautakuntia perustettavaksi tarpeen mukaan. Niiden 

toimipiiri käsittäisi yhden tai kahdenkin läänin alueen. Lautakunnan jäsenet olisivat 

                                            
288

 Komiteanmietintö 1970:A 2, s. 4147. 
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 Komiteanmietintö 1970:A 2, s. 49. 
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 Komiteanmietintö 1970:A 2, s. 59. 
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 Komiteanmietintö 1970:A 2, s. 53. 
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toimipiirin museoiden edustajia, ensi sijassa museokoulutuksen saaneita museonjohtajia, 

lääninhallituksen edustaja sekä museoita omistavien kuntien ja muiden yhteisöjen 

edustajia sekä mahdollisesti myös alueen korkeakoulun edustaja, mikäli opetusala liittyisi 

muinaismuistoalaan. Maakunta-antikvaari toimisi lautakunnan sihteerinä. Em. toimielimet 

olisivat tarpeen lausuntojen antamista sekä aloitteiden ja esitysten tekemistä varten, lisäksi 

niille kuuluisi eri intressipiirien informointi muinaismuistoalan kysymyksistä. Jäsenet 

edustaisivat sekä aluemuseolaitosta että paikallisten olojen tuntemusta ja 

muinaismuistoalaa lähellä olevia yhteisöjä. Yksityiskohtaiset määräykset annettaisiin 

opetusministeriön vahvistamassa johtosäännössä.292 

Vaikka muinaismuistohallinnon organisointitoimikunnan tehtäväksi oli määrätty vain 

muinaistieteellisen toimikunnan uudelleenorganisointi, niin se katsoi järkeväksi käsitellä 

myös valtion muita muinaismuistohallinnon toimielimiä, Suomen Museoliittoa sekä valtion, 

kunnallisia ja yksityisiä kulttuurihistoriallisia museoita, jotta muinaistieteellisen toimikunnan 

silloisesta ja museohallituksen tulevasta toiminnasta saataisiin parempi kuva. 

Museohallituksen uudistuneen tehtäväkentän ja parempien resurssien myötä ei tarvittaisi 

enää erillisiä entistämistoimikuntia linnojen yms. korjauksia ja restaurointeja varten. 

Tarvittaessa voitaisiin avuksi asettaa erillisiä asiantuntijatoimikuntia, joihin kuuluisi myös 

museohallituksen ulkopuolisia asiantuntijoita. Tässä yhteydessä ehdotettiin myös 

vanhimpien ja arvokkaimpien kirkkojen ottamista valtion toimesta ja varoilla entistettävien 

kulttuurimuistomerkkien joukkoon. Valtion muiden kulttuurihistoriallisten museoiden 

toimintaedellytyksiä tulisi parantaa ja niille olisi järjestettävä tarpeelliset tilat kokoelmien 

näytteillepanoa, huoltoa ja varastointia varten sekä varmistettava riittävän suuri 

tarpeellisen museokoulutuksen saanut henkilökunta. Museohallitus piti velvoittaa 

avustamaan ja valvomaan valtion muita kulttuurihistoriallisia museoita museoteknisissä ja 

tieteellisissä kysymyksissä museoiden tason kohottamiseksi ja niiden hallussa olevan 

esineistön säilymisen ja asianmukaisen hoidon turvaamiseksi. 

Organisointitoimikunta katsoi myös aiheelliseksi uudistaa kuntien ja yksityisten omistamien 

kulttuurihistoriallisten museoiden valtionavustusjärjestelmän. Toimikunnan mielestä 

museotoiminnalla tulisi vastaisuudessa olemaan entistä tärkeämpi merkitys mm. ihmisten 

lisääntyvää vapaa-aikaa ajatellen. Niinpä valtionavustukset tulisi saada lakiin perustuviksi, 

jolloin turvattaisiin varsinkin maakuntamuseoiden jatkuvat toimintaedellytykset ja 
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kehitysmahdollisuudet. Maakuntamuseoilla oli valtion museolaitoksen rinnalla ja sitä 

täydentävinä yksikköinä tärkeä valtakunnallinen merkitys. Organisointitoimikunta ehdottikin 

selvitettäväksi mahdollisuutta ottaa käyttöön samankaltainen valtionavustusjärjestelmä 

kuin kirjastolaitoksella oli lain (3.5.1962/235) mukaan tukenaan.293 

Museoasiain neuvottelukunnan ja läänien museolautakuntien perustamisehdotuksen 

taustalla oli kunnallisen ja yksityisen museolaitoksen toiminnan edistäminen. Alan 

asiantuntijat ja päättävien elinten edustajat haluttiin saada pysyvään 

neuvottelukosketukseen sekä maakunnallisella että valtakunnallisella tasolla ja näin 

edistettäisiin sekä kunnallisen ja yksityisen museolaitoksen toimintaedellytyksiä ja 

yhteistyötä keskenään ja valtion museolaitoksen kanssa.294 
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Liite 2. Muita museoalan toimijoita 

Suomen museoliitto 

Vuonna 1923 perustettiin museoalan jäsen- ja etujärjestöksi Suomen museoliitto, jonka 

jäseninä oli lähinnä yksityisiä ja kunnallisia museoita. Liiton tehtävänä oli tukea jäseniään 

tieteellisessä, opetuksellisessa, hallinnollisissa ja museoteknisissä kysymyksissä ja toimia 

jäsenten yhteisenä edustajana julkisuudessa. Museoliitto tuki museoiden tutkimus- ja 

julkaisutoimintaa, pyrki tehostamaan rakennus- ja näyttelytoimintaa sekä edisti museoissa 

tehtävää arkistointi-, konservointi- ja restaurointityötä. Liitto pyrki kiinnittämään huomiota 

museoiden hallintoa, taloutta ja toimintakenttää koskeviin kysymyksiin sekä kehittämään 

museoiden henkilökunnan koulutusta. Museoliiton haluttiin edistävän museoiden 

yhteistyötä ja toimivan julkisuudessa niin, että kiinnostus museoita ja museotyötä kohtaan 

lisääntyisi. Vuosittain Museoliitto laati muinaistieteelliselle toimikunnalle jakoehdotuksen 

maan museoille myönnettävästä valtionavusta. Liiton vakinainen henkilökunta käsitti 1960-

luvun lopulla pääsihteerin, museosihteerin ja konservaattorin, sekä tilapäistä henkilökuntaa 

kuten arkistonhoitaja, apulaiskonservaattori ja tutkimusapulaisia.295 Museovirasto oli alan 

keskusvirasto ja museoliitto oli alansa etujärjestö. Museoliiton projektien ja informaation 

taustalla oli usein museoalan kentältä noussut tarve tai toive ajankohtaisista aiheista. 

Museoliitto oli myös valmis tekemään esiselvitystyötä Museovirastolle alan laajoissa 

kysymyksissä, jotta virasto voisi sitten tehdä varsinaisen tarvittavan kehitystyön.296  

Museotoimen aluehallintokomitea piti museoliiton tärkeimpänä työmuotona sen neuvovaa 

toimintaa valtakunnallisen museotoimen alueella. Neuvontatyössä keskeisiä asioita olivat 

olleet museotoimen organisaatiokysymykset, ulkomuseosuunnitelmat, tilaohjelmat ja 

näyttelytoteutukset. Museoliitto oli toteuttanut myös paikallismuseoiden valtakunnallista 

kortistointityötä. Liito jakoi myös apurahoja museoiden suorittamaan perustutkimukseen ja 

järjesti alueellisia museonhoidollisia kursseja sekä harjoitti pienimuotoista näyttely- ja 

julkaisutoimintaa.297  

Suomen museoliiton jäsenmäärä kasvoi tasaisesti. Esimerkiksi vuonna 1950 museoliittoon 

kuului 77 liittojäsentä, kymmenen vuoden päästä jäseniä oli jo 91.298 Kuusikymmentäluvun 
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lopulla, liiton jäseninä oli 123 kulttuurihistoriallista museota ja taidemuseota.299 Reilu 

kymmenkunta vuotta myöhemmin liitossa oli jäseninä 185 museota. Tutkimusjakson 

loppupuolella, vuonna 1989, museoliittoon kuului 194 museotoimintaa harjoittavaa 

yhteisöä tai yhdistystä, jotka omistivat yhteensä 269 museota.300 Vuonna 1973 museoliitto 

sai raha-arpajaisten voittovaroista tieteen tukemiseen varatusta määrärahasta 270 000 

markkaa, joka kattoi museoliiton kokonaismenoista 85 prosenttia.301 

Museoliiton toimintaan kuuluivat olennaisena osana museopäivät jäsenilleen. Ensimmäiset 

museoteknilliset neuvottelupäivät ”pidemmän aikaa alalla toimineille, kokeneille 

museomiehille” liitto järjesti Helsingissä vuonna 1959. Päiville osallistui edustaja 39:sta 

museosta.302 Vuonna 1961 museoliitto päätti vuosikokouksessaan Helsingissä, että liitto 

ryhtyy valmisteleviin toimenpiteisiin erityisen museolain aikaansaamiseksi, jotta 

museolaitoksemme kehitys voidaan turvata.303 

Museoliiton ensimmäinen vuosikirja Osma ilmestyi vuonna 1954. Lähes parikymmentä 

vuotta myöhemmin alkoi ilmestyä Suomen museoliitto tiedottaa – lehti vuonna 1971. 

Kymmenisen vuotta myöhemmin lehteä uudistettiin ja se alkoi ilmestyä kahdeksan kertaa 

vuodessa. Liitto julkaisi myös ajan tasalla pidettävää opaskirjaa Suomen museot.304 

1980-luvun lopulla Suomen museoliitolla oli vielä keskeinen rooli esineistön säilymistä ja 

konservointia koskevassa neuvontatyössä. Liitto antoi suosituksia ja neuvoja liittyen 

museoturvallisuuteen, esineiden säilytykseen ja hoitoon sekä hankki, käänsi ja julkaisi 

museologista kirjallisuutta lisäten näin museoiden mahdollisuuksia saada museoalan 

informaatiota. Tiedotus- ja julkaisutoiminnalla haluttiin edistää museoiden välistä 

yhteistoimintaa ja lisätä keskustelua ja tiedon saantia yhteisistä tavoitteista. 

Suomen kotiseutuliitto 

Suomen kotiseutuliitto toimi kotiseututyön keskusjärjestönä ja sen tehtävänä oli edistää, 

ohjata ja johtaa kotiseututyötä sekä huolehtia kotiseututyön tavoitteiden toteutumisesta 

yleisessä yhteiskuntakehityksessä. Osan kotiseututyöstä muodostivat perinteentallennus 

ja perinnepolitiikka, jotka olivat osa myös museotoimintaa. Kotiseutuliittoon kuuluikin paljon 
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museoita ja niitä omistavia yhdistyksiä. Pienistä museoista valtaosa kuului 

Kotiseutuliittoon, koska ei täyttänyt Museoliiton jäsenvaatimuksia. Lisäksi liittoon kuuluivat 

kaikki maakuntaliitot, muita maakunnallisia järjestöjä ja seitsemän valtakunnallista 

järjestöä.305 

Museotoimen aluehallintokomitean mukaan Kotiseutuliiton ja museoliiton työjako oli 

selkeä. Museoliiton erityistehtävä oli museoteknisen neuvonnan hoitaminen ja 

Kotiseutuliiton puolestaan yleisen museopolitiikan hoito sekä museoalan koulutus 

erityisesti luottamushenkilökoulutuksen osalta. 1960-luvun lopulta lähtien Kotiseutuliitossa 

järjestettiin paljon koulutustoimintaa. Liitto järjesti vuosittain valtakunnallisia ja alueellisia 

koulutusseminaareja ja neuvottelupäiviä, joilla käsiteltiin myös museotoimintaa liittyviä 

kysymyksiä. Kotiseutuliitto saama valtionavustus oli Museoliittoon verrattuna pieni, vain 

30 000 markkaa vuonna 1972. Tämä kattoi vain 20 % liiton menoista.306 

Kotiseutuliitto oli laatinut pitkän aikavälin tavoiteohjelman, jossa liiton tehtäväalueet oli 

jaettu kolmeen päälohkoon. Ensimmäisessä lohkossa mainitaan kotiseuduntutkimus ja sen 

alaryhmänä museotoiminta. Museotoimen tavoitteina lueteltiin mm. museoiden aihepiirien 

laajentaminen, museoiden elävöittäminen ja niveltäminen matkailuun. Myös tehtäväalueen 

toisessa lohkossa ympäristönsuunnittelu ja miljööpolitiikka sisälsivät myös museotoimeen 

liittyviä asioita, kuten rakennusten ja historiallisten kohteiden suojelun sekä yhteiskunta- ja 

aluesuunnittelun. Myös kolmannen lohkon kansalaistoiminta ja vapaa-ajantoiminnan 

edistäminen sivusi museoiden toimintaa, kuten myös kotiseututyön koulutus- ja 

tiedotustoiminta.307 
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Liite 3. Taulukko museoasiain neuvottelukunnan ja sen jaostojen 

jäsenistä 

 

Henkilöt 1974 

1978 

1978 

1981 

1981 

1984 

1985 

1987 

1988 

1990 

1991 

1993 

Ammatti tai titteli 

Museoasiain  

neuvottelukunta 

       

Alamäki Yrjö      vpj kouluneuvos 

Anttila Veikko  x     apulaisprofessori 

Arkio Tuula      vara-
jäsen 

museonjohtaja 

Arkio-Laine Leena      x vs. museonjohtaja 

v. Bonsdorff Bengt    vara-
jäsen 

vara-
jäsen 

x museonjohtaja 

Drake Knut  x  pj:n  

vara-
jäsen 

  museonjohtaja 

Eenilä Jukka   vara-
jäsen 

vara- 

jäsen 

  toimistopäällikkö 

Haapasaari Matti  x x x   museonjohtaja 

Haveri Marja-Liisa    vara-
jäsen 

vara-
jäsen 

 museonjohtaja 

Heinonen Jouko x pj pj    museonjohtaja, Lahti 

Heinämies Kati      sihteeri intendentti 

Helin Martti pj      museotoimen johtaja, 
Tampere 

Hirvi Marja-Liisa     vara-
jäsen 

 museonjohtaja 
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Henkilöt 1974 

1978 

1979 

1981 

1981 

1984 

1985 

1987 

1988 

1990 

1991 

1993 

Ammatti tai titteli 

Honkanen Pekka      x museonjohtaja 

Härö Elias  x     tutkija 

Jern Kurt   vara-
jäsen 

vara-
jäsen 

vara-
jäsen 

vara-
jäsen 

rehtori 

Juti Timo   vara-
jäsen 

   maanviljelijä 

Karjalainen Eini  vara-
jäsen 

vara-
jäsen 

   museonhoitaja 

Kaukonen 
Marianna 

    vara-
jäsen 

vara-
jäsen 

tutkija, Museovirasto 

Kivistö Kalevi     pj  maaherra 

Knapas Rainer    vara-
jäsen 

  assistentti 

Kopisto Aarne   x x   osastonjohtaja 

Koponen Timo   vara-
jäsen 

 x  kustos/professori 

Korpipää Seppo      vara-
jäsen 

kulttuuriasiamies 

Koski Heikki    pj   pääjohtaja 

Koskinen Risto     x x museonjohtaja 

Krooks Sven-Erik x      museonjohtaja, Pohjanmaan 
museo 

Kukkonen Ilkka  vara-
jäsen 

   vara-
jäsen 

museonjohtaja 

Lahti Markku  vara-
jäsen 

x    museonjohtaja,  

Alvar Aalto -museo 

Lampinen    x    museonjohtaja 
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Marja-Liisa 

Henkilöt 1974 

1978 

1979 

1981 

1981 

1984 

1985 

1987 

1988 

1990 

1991 

1993 

Ammatti tai titteli 

Lilius Henrik  x x    professori 

Melkko Markku    vara-
jäsen 

  museonjohtaja 

Mäkinen Marketta     sihteeri vara-
jäsen 

intendentti, museonjohtaja 

Nieminen Risto     x  museonjohtaja 

Nikula Riitta     vara-
jäsen 

 tutkimuspäällikkö 

Nordlund Ivar    x x  arkistonhoitaja, 
museonjohtaja 

Peisa Outi      vara-
jäsen 

amanuenssi 

Porna Ismo  vara-
jäsen 

    kulttuuriasiain sihteeri 

Pelttari Matti      x kaupunginjohtaja 

Peltonen Jarno  x x    museonjohtaja 

Perkko Mariliina  sihteeri sihteeri x x  Espoon kotiseutu- ja 
museotoimen sihteeri, 
museonjohtaja 

Raatikainen Mikko      x museonjohtaja 

Rainesalo Pirkko x      tutkija, Opetusministeriö 

Riekki Helena  vara-
jäsen 

    museonjohtaja 

Rinta-Tassi Osmo    x   museonjohtaja 

Rossi Matti  vara-
jäsen 

varapj varapj   apulaiskaupunginjohtaja 
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Henkilöt 1974 

1978 

1979 

1981 

1981 

1984 

1985 

1987 

1988 

1990 

1991 

1993 

Ammatti tai titteli 

Ryyppö Väinö  vara-
jäsen 

vara-
jäsen 

   toimistopäällikkö 

Räsänen Matti   vara-
jäsen 

   dosentti/professori 

Sarajas-Korte 
Salme 

 x     Suomen taideakatemian 
näyttely- ja tiedotusosaston 
johtaja 

Seppälä Marketta   vara-
jäsen 

x x  museonjohtaja 

Setälä Päivi      pj professori 

Sturå Nils   x    professori 

Tapio Olavi     x x toimistopäällikkö,  

Museovirasto 

Terhivuo Juhani   vara-
jäsen 

vara-
jäsen 

vara-
jäsen 

 museoamanuenssi 

Toivanen Pekka     vara-
jäsen 

vara-
jäsen 

museonjohtaja, 

Pietarsaari 

Ursin Martti    vara-
jäsen 

x  kaupunginjohtaja 

Vaajasaari Arto x      opettaja 

Valjakka Sirkka x      museonjohtaja, Keski-
Suomen museo 

Viljanen Osmo  vara-
jäsen 

    mittariteknikko 

Vilkuna Janne      pj:n 
varajäse 

yliassistentti 

Vuorinen Olli  x x    rehtori, Suomen 
kotiseutuliitto 



123 
 

 

Vuoristo Osmo x x     intendentti, Museovirasto 

        

Henkilöt  1979 

1981 

1981 

1984 

1985 

1987 

1988 

1990 

1991 

1993 

 

Luonnon-
tieteellinen jaosto 

       

Erkinaro Eino   x    museonhoitaja, Oulu 

Haahtela Ilpo      x tutkija, Turku 

Haapasaari Matti  pj (MN) pj (MN) pj (MN)   museonjohtaja, Kuopio 

Hyvönen Jaakko      sihteeri  

Lehtinen Martti   x x sihteeri x museonjohtaja, Helsinki 

Lehtinen Pekka  x      

Koponen Seppo     x    

Koponen Timo   x  pj  professori 

Kukkonen Ilkka  x (MN 
vara-
jäsen) 

 x  x (MN 
vara-
jäsen) 

museonjohtaja, Helsinki 

Mäkinen Yrjö   x     

Paakkola Juhani     x  museonhoitaja 

Perkko Mariliina  sihteeri 
(MN 
sihteeri) 

    Espoon kotiseutu- ja 
museotoimen sihteeri 

Raatikainen Mikko      pj (MN) museonjohtaja, Jyväskylä 

Raatikainen Tauno   x   x  vt. museonhoitaja 

Saaristo Mikael     x   

Terhivuo Juhani   x (MN 
vara-

x (MN 
vara-

x (MN 
vara-

 amanuenssi 
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jäsen) jäsen) jäsen) 

Ulvinen Tauno  x  x x  museonhoitaja 

Valovirta Ilmari  x      

        

Henkilöt  1979 

1981 

1981 

1984 

1985 

1987 

1988 

1990 

  

Taidemuseo-
jaosto 

       

Arkio Tuula     x  apulaisintendentti 

Ahtola-Moorhouse 
Leena 

 sihteeri     Suomen taideakatemia 

Berg Erig   x     museonjohtaja 

v. Bonsdorff Bengt    x (MN 
vara-
jäsen) 

x (MN 
vara-
jäsen) 

 museonjohtaja 

Heinonen Jouko  x (MN 
pj) 

x (MN 
pj) 

   museonjohtaja 

Hurmerinta Olavi   x    Valtion kuvataidetoimikunta 

Lahti Markku  x (MN 
vara-
jäsen) 

pj (MN)    museonjohtaja, Alvar Aalto -
museo 

Lehtinen Kauko  x     taiteilija 

Karjalainen Eini  x (MN 
vara-
jäsen) 

x (MN 
vara-
jäsen) 

   museonhoitaja 

Knapas Rainer    x (MN 
vara-
jäsen) 

  assistentti 

Mäkinen Marketta    x (MN 
sihteeri) 

sihteeri 
(MN 
vara-
jäsen 

 intendentti/museonjohtaja 
Espoo 
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Nikula Riitta     x (MN 
vara-
jäsen) 

 tutkimuspäällikkö 

Seppälä Marketta   x pj pj  museonjohtaja 

Sarajas-Korte 
Salme 

 pj (MN)      

Tapio Olavi     x (MN)  toimistopäällikkö, 
Museovirasto 

Valkonen Olli   x x   intendentti, Suomen 
taideakatemia 

 

Lähteet: OPM, MN museoasiain neuvottelukunnan ja sen jaostojen pöytäkirjat ja toimintakertomukset. 
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Liite 4. Museoviraston organisaatiokaavio 1972-1992 

 

 

 

Opetusministeriö 

Kolleegio                   

Ylijohtaja 

Museoasiain 

neuvottelukunta 

Yleinen 

osasto 

Tutkimus-

osasto 

Rakennushisto-

rian osasto 

Suomen 

kansallismuseo 

Hallintotoimisto 

Museoasiain 

toimisto 

Kirjasto 

Kuvalaitos 

Esihistorian 

toimisto 

Historian 

toimisto 

Kansatieteen 

toimisto 

Merihistorian 

toimisto 

Rakennuskulttuuri-

toimisto 

Restaurointi-

toimisto 

Museotekninen 

toimisto 

Rahakammio 

Konservointi-

laitos 


