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Helsingfors stadsmuseums samlingspolicy 2020–2024

1.
Inledning
Helsingfors stadsmuseums vision:
Alla kan förälska sig i Helsingfors.

1.1.
SAMLINGSPOLITIKENS MÅLSÄTTNINGAR OCH SYFTE
Helsingfors stadsmuseums samling är en unik, och världens enda, samling över Helsingfors historia. Syftet med samlingsarbetet är att upprätthålla och stärka Helsingforsbornas identitet och förståelse för det egna kulturarvet i växelverkan med dem.
Samlingarna är en offentlig informationsresurs, som stadsmuseet delar med stadsborna och andra intresserade.
Museilagen (314/2019) förutsätter att museer som beviljats statsandel
• har en samling och ett samlingspolitiskt program
• det har säkrats att museets samlingar bibehålls som museisamlingar även om
museet upphör med sin verksamhet
• samlingarna är tillgängliga för museets besökare
Stadsmuseets status som regionalt ansvarsmuseum förpliktigar även det till högklassigt och transparent samlingsarbete. Riktlinjerna för stadsmuseets samlingsarbete har samlats i ett samlingspolitiskt dokument, som utöver samlingsarbetets
målsättningar och åtgärder även innehåller en sammanfattning av historiken över
museets samlingar. Föreliggande samlingspolicy gäller till och med år 2024.
Omfattande, väldokumenterade och sakkunnigt omskötta samlingar utgör grunden
för stadsmuseets verksamhet. De möjliggör museets mångsidiga och unika Helsingfors-upplevelser och produkter. Samlingarna är Helsingfors stads och stadsbornas
gemensamma egendom, med vars hjälp vi dokumenterar stadens, stadsbornas och
stadsorganisationens historia och kultur. Våra val påverkar hur Helsingfors förmedlas till museikunderna och forskarna nu och i framtiden.
Under policyperioden finns flera utmaningar, centralt är att börja tillämpa hållbar
utveckling i samlingsarbetet. Hållbar utveckling innebär att såväl ekologisk, ekonomisk som kulturell hållbarhet beaktas. Delaktighetens och mångfaldens perspektiv
är en del av hållbart samlingsarbete, likaså att beakta immateriellt kulturarv i bevarandet och produktifieringen av samlingarna. De viktigaste målsättningarna under
de kommande åren är:
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• Samlingarnas mångfald och kulturell tillgänglighet med målsättningen
förståelse för de egna rötterna och rikedomen och mångfalden av Helsingfors
kulturarv, även dess konflikter och misslyckanden. Samlingarna ska
erbjuda komponenterna för att känna igen sin egen historia för kommande
generationers Helsingforsbor. Detta gäller inte endast nyförvärv, utan
även befintliga samlingars berättelser och betydelser måste kontrolleras ur
mångfaldens synvinkel.
• Fler möjligheter för stadsborna att delta i förvärvandet och skötseln av det
egna kulturarvet.
• Fördjupat och utvidgat frivilligarbete inom alla delar av samlingsarbetet samt
satsning på dess kontinuitet.
• Samlingarnas och samlingsarbetets synlighet i sociala medier.
• Koordinering av samlingspolitiskt samarbete mellan museer som regionalt
ansvarsmuseum.
• Publicering av samlingsinformation i Europeana-tjänsten.
• Ibruktagande och effektiv användning av det nya systemet för samlings
hantering.
• Flytt av Skavaböle samlingscenter.
• Ibruktagande av Microsoft Teams och sektorns diskenhetsreform och deras
inverkan på arkiveringen av samlingsarbetets dokument.

1.2.
DEN SAMLINGSPOLITISKA PROCESSENS FASER
I HELSINGFORS STADSMUSEUM
Stadsmuseet inledde det samlingsstrategiska arbetet år 2001. Arbetet resulterade i
en historik över samlingarna från åren 1906–2002 och år 2003 i en samlingsstrategi
för perioden 2003–2006, som innehöll en beskrivning av de dåvarande samlingarna
och samlingsprocesserna. Under strategiperioden fick stadsmuseet nya samlingscentrum i Malm och Furumo samt Skavaböle samt vakanser för två museimästare
och en bildbehandlare.
Nästa strategidokument hette samlingspolitiskt program och gällde åren 2007–2012.
Dess nya målsättningar var att definiera kärnsamlingen och ta i bruk samlingsklassificeringssystemet. Dessa målsättningar antecknades också i dokumentet för åren
2012–2018. Som verktyg används inventering, som har blivit en etablerad del av samlingsarbetet och fortsätter att användas under 2020-talet. Inventeringar är en del av
stadsmuseets dynamiska samlingsvision. Tankesättet stärktes ytterligare i avskrivningsprojektet som förverkligades åren 2014–2015 som stadsmuseet deltog i tillsammans med Tammerfors museer, Tekniska museet, Helsingfors konstmuseum HAM,
Tammerfors konstmuseum och Aboa Vetus & Ars Nova-museet. Mer om inventeringar i kapitel 6.1.2.
I det föregående dokumentet antecknades som målsättning samlingarnas bättre
tillgänglighet och att kunderna skulle ha bättre möjlighet än tidigare att delta i förvärvandet och skötseln av samlingarna. Mycket har också hänt, speciellt i fotografisamlingen. Arkiv-, föremåls-, konst- och fotografisamlingarna har öppnats för
kundernas förfogande i den nationella söktjänsten Finna och fotografisamlingen
har även öppnats via museets egen tjänst helsingforsbilder.fi. I fotografisamlingarna har man dessutom inlett Kuvaussakki- och Kuvakummi-frivilligverksamhet.
Den allra största enskilda ändringen som påverkat skötseln av samlingarna efter år
2014 är att samlingarna tillsammans med stadens konstmuseum HAM koncentrerats i ett gemensamt samlingscenter i Säkerhetsdalen i Vanda.
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1.3.
DELTAGANDE OCH SAMLINGSPOLICY
I uppdateringen för år 2019 ville man prova att engagera allmänheten i utarbetandet
av samlingspolicyn. Snabbt konstaterade man att samlingspolicy är ett yrkesmässigt verktyg, som är svårt att bearbeta genom deltagande. Allmänheten är däremot
nog intresserad av att utöka samlingarna och även av att delta i samlingsarbetet när
man hittar rätt metod för det. Mer erfarenhet samlades med pilotprojekt, varav en
del förverkligades år 2019 och en del genomförs år 2020. Försöken presenteras som
inforutor i detta dokument. Till stor nytta var den samlingspolitiska verkstadshelhet
som ordnades inom ramen för det regionala museiarbetet där museets forskare
ledde diskussionen och kommenterade de deltagande museernas dokument.

Kohtaus ry
Stadsmuseet provade samlings
arbete tillsammans med unga
vuxna under hösten 2019.
Samarbetspartner var Kohtaus
ry, som är verksam i Vallgård och
Malm. Kohtaus är en medborgar
aktör som vill påverka unga vuxna
stadsbors ensamhet och utanförs
kap. Kohtaus verksamhet går i lin
je med museets samlingspolitiska
tyngdpunkter och målsättningar.

I projektet samlade man en grupp
av ungdomarna, som fotografe
rade staden enligt teman som de
själv valde. Som teman valdes:
Min stad, Skatter, Mörker/ljus/
skuggor, Tystnad samt Gemens
kap. Fotografierna laddades upp
på bildtjänsten Flickr, där delta
garna hade en egen sluten grupp.
Projektet var verksamhet med låg
tröskel som alla kan delta i om
intresse finns. Stadsmuseet del

tog i diskussion och rådgivning på
Flickr samt ordnade fyra verkstä
der. Projektet avslutades med en
utställning i Kohtaus lokaler och
museet fick några fotografier till
sin samling.
Kallio Block Partys konsertscen och
publik sommaren 2019. Fotot visades
under en utställning som ordnades
tillsammans med Kohtaus ry.
FOTO LIISA KAHELIN
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2.
HELSINGFORS
STADSMUSEUMS
SAMLINGSUPPDRAG
2.1.
MÅLSÄTTNINGAR FÖR STADSMUSEETS VERKSAMHET
Stadsorganisationen omorganiserades år 2017 till fyra sektorer. Stadsmuseet tillhör kultur- och fritidssektorn, som delas in i fyra servicehelheter: kultur, bibliotek, motion och ungdomar. Sektorns planer och riktlinjer styr museets verksamhet
och samlingsuppdrag. I kultur- och fritidssektorns verksamhetsstadga sägs det om
museets samlingsuppdrag:
Stadsmuseet ansvarar för stadens museitjänster och den kulturhistoriska
samlingen och värnar om kulturmiljön./.../ I enlighet med museilagen ansvarar Helsingfors stad för att museernas samlingar bibehålls som museisamlingar i förvaltningen av en privat eller offentlig aktör med full rättskapacitet
även om Helsingfors stad upphör att upprätthålla museerna./.../
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Framsidan av Centrumbiblioteket Ode ödelagd av coronaepidemin i april 2020.
FOTO YEHIA EWEIS

Enheten [för kulturarv] ansvarar för stadens kulturhistoriska samling, samlingshanteringen och samlingspolicyn och för samlingshanteringssystemet
och samlingslogistiken.
Sektorns planer utgår från stadsstrategin, som utarbetas för varje fullmäktigeperiod. Visionen för strategin för 2017–2021 är världens bäst fungerande stad. http://
helmi.hel.fi/strategiajatalous/kaupunkistrategia/Sivut/default.aspx
Såväl stadsstrategin som sektorns planer siktar på en levande stad, vars invånare
uppmuntras till deltagande, och planerna har ett starkt stärkande element. Dessa
målsättningar motsvarar väl både museisektorns och stadsmuseets aktuella målsättningar.
Stadsmuseets samlingsuppdrag styrs förutom av stadsstrategins och sektorns målsättningar även av museets verksamhetsidé och vision samt de tyngdpunkter som
härrör från dem och verksamhetsplanen. Museets vision är: Alla ska få möjlighet
att bli kära i Helsingfors. Som grund finns stadens värden: invånarfokus, ekologi,
rättvisa och jämlikhet, ekonomi, säkerhet, delaktighet och deltagande och positiv
inställning till företagande. Utöver dessa sammanfattades verksamhetens centrala
värden under stadsmuseets egna utvecklingsdag år 2017:
• jämlikhet och flerstämmighet
• mod och inspiration
• närvaro och empati
• öppenhet och dynamik
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Stadsmuseets vision har tre element
• Vi gör tillsammans!: vi producerar och ordnar verksamhet tillsammans med
Helsingforsborna, erbjuder möjligheter till delaktighet och erfarenheter
• Vi tänker på kunden: vår verksamhet är kundorienterad
• Vi förstärker ett pluralistiskt Helsingfors: vi erbjuder en plattform för
flerstämmigt innehållsutbud
Museets verksamhets kärnområden och roller:
• Museet främjar kunskapen om och förståelsen för Helsingfors
Museet producerar och delar innehåll utgående från sina samlingar och
informationsresurser på många olika sätt på utställningar, i publiceringar och
på webben samt i samband med evenemang. Museets kärnkompetens är att
bevara, vårda och dela kulturarvet.
• Museet är en Helsingfors-upplevelse
Museet erbjuder en äkta Helsingfors-upplevelse för både Helsingforsbor
och besökare. På museet kan man leva sig in i Helsingforsbornas liv och
berättelser.
• Museet är en samlingsplats
Museets flaggskepp och tre andra museer har fritt inträde. Innehållsoch programutbudet är rikligt och tilltalande och lockar besökare att dela
upplevelser med bekanta, släktingar och till och med främmande människor.
• Museet är en plattform
Museet erbjuder en plattform för delaktighet och verksamhet för stadsbor
och gemenskaper samt samarbetar i verksamhet i enlighet med sina
värderingar och stadsbornas villkor. Öppen data möjliggör delning och
användning av digitaliserade samlingar för stadsbornas egna behov.
Allt detta styr samlingsarbetet och dess förhållande till stadsborna. Stadsmuseet
har en gång i tiden grundats för att dokumentera det föränderliga Helsingfors och
denna grundläggande uppgift är fortfarande utgångspunkten för samlingsarbetet.
Materialet som bevaras berättar om Helsingfors stad som kulturmiljö, om stadens
invånare och deras liv samt om Helsingfors stads organisation. Samlingarna berättar
alla Helsingforsbors historia och utöver det vanliga och alldagliga bevaras även det
enastående, avvikande och marginella i samlingarna. Stadslivet och stadskulturen
uppstår genom växelverkan mellan stadsborna, stadsmiljön och evenemang. Även
företagsverksamheten och den tredje sektorn är en viktig del av stadslivet.
Under 2020-talet dokumenterar stadsmuseet speciellt den nutida stadskulturen och
stadsbornas liv, så att ett representativt urval av deras historia ska bevaras för kommande generationer.
Centralt i 2020-talets samlingsarbete är emellertid inte det som bevaras, utan
sättet som det görs på, dvs. hur plattformstänk och interaktion möjliggörs i
samlingsarbetet. Samlingarnas betydelse föds ur växelverkan med användarna.
Museet ställer samlingarna till kundernas förfogande i form av olika produkter
och evenemang och undersöker själv samlingarna samt främjar deras övriga
forskningsbruk. Under denna policyperiod främjar museet speciellt användningen
av deltagande metoder inom samarbetet och vidareutvecklar olika sätt med vars
hjälp kunderna kan delta i utökningen och skötseln av samlingarna. Digital tillgänglighet och frivilligarbetet har redan kommit lång väg vad gäller fotografisamlingen
och utvecklingen fortsätter ännu inom alla delar av samlingen.
Samlingsarbetet främjar för sin del museets och kundernas samarbete och stärker
det pluralistiska Helsingfors. Stadsmuseet är såväl hela Helsingfors och alla stadsbors gemensamma museum som en samhällsaktör som stärker den lokala identiteten och samarbetar med till exempel stadsdelsföreningar. Båda synvinklarna syns i
samlingarnas verksamhetsmetoder och innehållsprofil.
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2.2.
LAGAR, AVTAL OCH ROLLER SOM DEFINIERAR
SAMLINGSUPPDRAGET
Stadsmuseets samlingsuppdrag styrs av lagar, förordningar och internationella
avtal. Enligt museilagen (314/2019) är syftet med museiverksamheten att
• ta till vara och bevara kultur- och naturarvet samt konsten
• främja och utnyttja forskningen kring samlingarna och andra innehåll
• främja tillgången och tillgängligheten till samt utnyttjandet av samlingarna
och kunskapen
• presentera kultur- och naturarvet samt konsten och att erbjuda upplevelser
• bedriva publikarbete och växelverkan samt att främja undervisning och
fostran
Lagen är i linje med International Council of Museums ICOM:s museietiska regler. Övriga lagar och förordningar som påverkar museets verksamhet är bland annat
arkivlagen och lagen om fornminnen. Museiverkets anvisningar styr skötseln av de
arkeologiska samlingarna. Stadsmuseet sköter sitt samlingsuppdrag inom ramen för
dessa författningar och avtal. Även Undervisnings- och kulturministeriets museipolitiska program Möjligheternas museum, som publicerades år 2018, framhäver starkt
behovet av systematiskt samlingsarbete och samlingar som resurs för gemenskaper
och samhället.
EU:s dataskyddsförordning (GDPR), som trädde i kraft år 2018, har preciserat hantering och skydd av personuppgifter som anknyter till kulturarvs- och forskningsmaterial. ABM-juridikgruppens nationella rekommendation Tietosuoja KAM-sektorilla
(Dataskydd inom ABM-sektorn) färdigställdes år 2019. https://musiikkiarkisto.fi/
kam/wp-content/uploads/2019/05/Tietosuoja-KAM-sektorilla-v1_0.pdf. Se närmare
i kapitel 6.1. Hantering av samlingarnas datainnehåll.
Andra viktiga lagar i det dagliga samlingsarbetet är dataskyddslagen och upphovsrättslagen samt upphovsrättsförordningen. Lagarna påverkar samlingarnas tillgänglighet främst vad gäller material som omfattas av upphovsrätten i konstsamlingen
och arkivsamlingen genom att begränsa objektens exponering på webben. Därtill inverkar de till exempel på användningen av Nickby sjukhus samling. Övrig
lagstiftning och avtal som inverkar på förvaringen, skötseln och exponeringen av
kulturarvet återfinns i publikationen Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri 1.0. Museoviraston ohjeita ja oppaita 2 (2013).
Stadsmuseets samlingsuppdrag fastställs av avtalet om den riksomfattande
arbetsfördelningen inom samtidsdokumentation (TAKO), som utarbetats tillsammans med Museiverket år 2013. Stadsmuseet begränsar sin förvärv av objekt
på basen av avtalet. Museets samlingsuppdrag begränsas också av de nationella
specialmuseernas dokumentationsområden. Mer om arbetsfördelningen i kapitel 5.
Dokumentation och förvärv.
Rådgivning och sakkunnigstöd som ges i rollen som regionalt ansvarsmuseum är en
del av stadsmuseets samlingsuppdrag, och för detta får museet höjd statsandel.

Alueellinen
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Regionalt samlingspolitiskt samarbete
Stadsmuseet koordinerar som
regionalt ansvarsmuseum det
samlingspolitiska samarbetet. I
samarbetet med professionella
museer innebär det speciellt ska
pande av en diskussionsplats och
möjligheten till tankeutbyte.

yrkesmässigt skötta museer från
år 2017 framkom behovet av att
ordna gemensamma diskussions
tillfällen. Tio museer berättade att
de som bäst höll på att uppdatera
samlingspolicyn och önskade råd
givning av landskapsmuseet.

Gemensamma samlingspolitiska
möten utgick från kartläggningen
av museernas behov. I en enkät till

Under vintern 2018-–2019 testade
man ett samarbete, som inklude
rade tre verkstäder och självstän

Samlingsarbetarna diskuterar aktuella samlingsärenden.
FOTO. EDITH LIGNELL 2018
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digt arbete på webben. Deltagarna
laddade upp den dåvarande ver
sionen av sin samlingspolicy i en
gemensam mapp på webben. Alla
deltagare kunde läsa varandras
texter och kommentera dem.
Texterna bearbetades sedan vida
re i verkstäderna. I arbetet deltog
sammanlagt 15 museer.

3.
SAMLINGARNA OCH
DERAS HISTORIA
Helsingfors stadsmuseum har stora och kulturhistoriskt betydelsefulla samlingar,
som har utökats alltsedan stadens fornminnesnämnd grundades år 1906. En del av
samlingarna är nationell egendom och deras värde är avsevärt. År 2019 omfattar
samlingarna cirka en och en halv miljon museiobjekt, som indelas i flera samlingar:
• Föremålssamlingen
• Fotografisamlingen
• Konstsamlingen
• Arkivsamlingen
• Byggnadsdelssamlingen
• Arkeologiska samlingen
• Samtidsdokumentationens övriga muntliga och skriftliga material samt
enkätsvar
• Audiovisuellt material
• Bibliotekssamlingen
Samlingarnas uppkomsthistoria är likadant som i många andra stadsmuseer. I
Europa uppnådde städernas borgerskap och medelklass generellt i slutet av 1800talet en sådan status att de hade ett behov av att bygga sin identitet även genom
historien. I Helsingfors ledde utvecklingen till att fornminnesnämnden grundades
år 1906. Nämnden hade som uppgift att dokumentera stadens snabba förändring,
men samtidigt införlivades i samlingarna såsom även andra stadsmuseer bevismaterial och berättelser om stadens och näringsgrenarnas utveckling och framgång samt specifikt om borgerskapets och medelklassens livsstil. Tyngdpunkten hos
många stadsmuseers samlingar ligger i denna borgerskapets storhetstid och den är
välrepresenterad även i Helsingfors stadsmuseums samlingar både som föremål och
fotografier.
Senast på 1970-talet började tanken på både vardagshistorien och stadens arbetande befolkning som ett intressant och ideologiskt möjligt forskningsobjekt
påverka folklivsforskningen och historien. Detta har styrt förvärvet av stadsmuseets samlingar bort från innerstaden till stadens förstäder och utkanter. Man har haft
som mål att dokumentera olika samhällsklassers perspektiv, och vardagens historia och den nya kulturhistoriens perspektiv har stämplat utökningen från 1990-talet
och framåt. Samlingarnas tidsmässiga tyngdpunkt fokuserar på slutet av 1800talet till 1970-talet och de omfattar internationellt sett mycket material som berör
modern historia. På grund av museets uppkomsthistoria har samtidsdokumentation
alltid haft en stark position vad gäller utökningen av samlingarna och man anser att
det är viktigt att traditionen upprätthålls. Däremot har det förekommit begränsad
dokumentation av fenomen som avviker från det vanliga.
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Takkiliike Ajattaren
valomainos vuodelta 2008.

Samlingarnas tillkomstperioder och deras innehåll beskrevs i samband med det
samlingsstrategiska arbetet åren 2001–2002 och finns som dokument Helsingin
kaupunginmuseon kokoelmien historia 1906–2002.
I dokumentet Kokoelmastrategia 2003 har man granskat vad stadsmuseets samlingar egentligen berättar om Helsingfors och Helsingforsborna och vems berättelser samlingarna förmedlar.
En central observation var att samlingarnas principer för utökning har varierat
under årens lopp, och att museidirektörens inverkan på samlingarnas uppbyggnad
har varit stark ända till 1990-talet, då ansvaret överfördes till dåvarande enheter,
i främsta hand chefer och samlingsforskare. Sedan reformen år 2017 har ansvaret
legat hos samlingsteamen. Från slutet av 1990-talet har tyngdpunkten för den
aktiva utökningen legat på samtidsdokumentationen. I fotografi- och arkivsamlingen har samtidsdokumentation varit viktigt ända sedan fornminnesnämnden
grundades. Privata donationer är fortfarande av stor betydelse.

3.1.
FÖREMÅLSSAMLINGEN
Föremålssamlingens äldsta delar härstammar från den s.k. rådhussamlingen från år
1787, då rådmännen Anders Byström och Petter Schwartz bestämde sig för att ta till
vara stadens kavalleriförbands föremål. Utöver dessa finns det i samlingarna endast
ett fåtal kulturhistoriska föremål som är äldre än 1800-talet, även om de innehåller
objekt från 1500-talet och framåt. Tidsmässigt ligger tyngdpunkten i samlingarna
på slutet av 1800-talet till 1970-talet. Därför har resurserna för det aktiva förvärvet under hela 2000-talet fokuserat på nutida fenomen. Medelklassens och borgerskapets privatliv samt boende betonas ännu i samlingarna, trots att man sedan
1990-talet har haft som mål att medvetet dokumentera Helsingfors stads och dess
förvaltningars verksamhet såsom daghem och sjukhus. Samtidigt har utökningen
begränsats avsevärt kvantitativt och man har velat utvidga den regionala tyngdpunkten från innerstaden till hela Helsingfors.
I stadsmuseets föremålssamlingar finns även kvantitativt betydande samlingar som
ursprungligen samlats på andra ställen och som alla omfattar förutom föremål även
arkivmaterial och fotografier:
• Helsingfors stads trafikverkets samling
• Skolmuseiföreningens samling, dvs. den s.k. SCOLA-samlingen
• Nickby sjukhus museums samlingar och patientarbeten
• Andelsaffären Elantos samling
• Brandmuseets samling
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Sundman Ett brev adresserat till
kommerseråd Gösta Sundman i februari
1887.

3.2.
FOTOGRAFISAMLINGEN
De över en miljon fotografierna i
fotografisamlingarna föreställer
främst stadslandskap från och
med 1860-talet. De viktigaste
fokusområdena är ändringar i
stadsbilden, dokumentation av
byggnader, Helsingfors stads
verksamhet, Helsingforsbornas
livsmiljö, boende, näringsliv och evenemang.
Tidsmässigt ligger tyngdpunkten på efterkrigstiden. Innerstadens gatugatuvyer är
bäst representerade i samlingarna.
Bildmaterialet som uppstått ur museets egna fotografiverksamhet är fokuserad
på ändringar i stadsbilden och dokumentation av byggnader. Under 2010-talet har
amatörfotografernas smalfilmer och Helsingfors stadsorganisations videomaterial
lagts till samlingarna.
Samlingen utökas med bilder som dokumenterar stadens förändring. Fokus ligger
framförallt på bilder som anknyter till områden utanför innerstaden. Dessutom utökas samlingarna enligt tema genom fotografi- och samtidsdokumentationsprojekt
och bildinsamling. Från och med år 2018 har samlingen också utökats med fotografier som härstammar från frivilligverksamhet.
I fotografisamlingen införlivas inte porträttfotografier av okända människor, såsom
visitkort, om de inte har ett kulturhistoriskt värde (tekniskt och fysiskt säreget,
kompletterar fotografens produktion på ett viktigt sätt eller är innehållsmässigt
speciellt).

3.3.
KONSTSAMLINGEN
Konstsamlingen som omfattar cirka sextusen målningar, teckningar, grafik, skulpturer och medaljer är till sin karaktär dokumentarisk. Den består i huvudsak av målningar, ritningar, grafik, skulpturer och medaljer som anknyter till Helsingfors och
Helsingforsborna. Samlingen fokuserar på stadsbilden och dess ändring, och den
kompletterar fotografisamlingarna. Konstsamlingens äldsta Helsingfors-verk är
från slutet av 1700-talet och tiden innan fotografin. Samlingen innehåller även porträtt av Helsingforsbor. Tidsmässigt fokuserar konstsamlingen på 1900-talet, en
tredjedel av samlingen är från 1800-talet och några verk är från 1700-talet. Sam-
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lingen innehåller även till exempel skolelevers teckningar. Generallöjtnant Otto W.
Furuhjelms testamentsamling från år 1883 som tillhörde samlingarnas äldsta delar
överfördes till stadens konstmuseum HAM:s samling år 2015, eftersom den omfattade gammal rysk, polsk, italiensk och nederländsk konst och var inte kopplad till
Helsingfors.

3.4.
ARKIVSAMLINGEN
Arkivsamlingen iakttar samma teman som de andra samlingarna och infaller tidsmässigt mellan slutet av 1700-talet och modern tid. Helsingfors historiska detaljplaner och tomtkartor införlivades bland de första objekten i museets samlingar och
de illustrerar stadens uppbyggnad och den föränderliga stadsbilden. Byggnadsritningarna har införlivats i museets samlingar i huvudsak via privata donatorer.
Affischsamlingen berättar om Helsingforsbornas gemensamma upplevelser och
evenemang samt företag och organisationer i Helsingfors. Småtryck, postkort, brev,
resebiljetter, ruttkartor, diplom osv. berättar om stadens utveckling och verksamhet samt stadsbornas privata och offentliga liv. Arkivsamlingen innehåller några
enskilda arkiv, såsom köpmannasläkten Sundmans och Helsingfors Teaterhusaktiebolags arkiv, som tillhör museets äldsta förvärv och är även samlingshistoriskt
betydande. Numera tar museet inte emot arkiv. Arkivsamlingen innehåller inget
administrativt material.

3.5.
BYGGNADSDELSSAMLINGEN
Innehållet i byggnadsdelssamlingen domineras av byggnadsdelar som tagits till
vara från fastigheter som byggdes mellan 1880–1920-talet. De till antalet största
föremålsgrupperna är kakelugnar, dörrar och tapeter. Utöver de tidigare nämnda
finns större helheter av fönster, portar, räcken, gipsdekorationer och golvbeläggningar. Dessutom finns enskilda stora byggnadsdelar i samlingen, såsom stadshusets ursprungliga mellanbjälklag med putsade takytor, en del av Sumparns lusthus
och Richardsgatans biblioteks gjutjärnspelare och -konsoler. Till samlingen hör även
bl.a. en apoteksinteriör och en omfattande samling miniatyrmodeller, som innefattar enskilda byggnader och större helheter.

3.6.
ARKEOLOGISKA SAMLINGEN
Museets egna samling markfynd omfattar föremål av olika ålder från stadsområdet. Utökningen av samlingen upphörde i slutet av 1980-talet och den innehåller
relativt få föremål. Samlingens äldsta objekt är från stenåldern. Fynd från dagens
utgrävningar katalogiseras med Museiverkets KM-nummer såsom lagen föreskriver.
Staten äger den arkeologiska samlingen och stadsmuseet förvaltar den. Den omfattar nästan uteslutande föremål från Helsingfors stadstid: Föremål som hittats vid
utgrävningar av Gamla Helsingfors (1550–1640) och Nya Helsingfors (1640–) och vid
myndighetsövervakningar av byggnadsprojekt.
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Forskare Satu Savia tar emot en donation till konstsamlingen.
FOTO YEHIA EWEIS 2019

3.7.
MINNESKUNSKAP OCH AUDIOVISUELLT MATERIAL
Under årtiondena har olika muntliga och skriftliga tillkännagivanden, enkätsvar och
intervjuer om till exempel Andelsaffären Elantos bröd bevarats i stadsmuseets samlingar. Under 2010-talet har tyngdpunkten i enlighet med det riksomfattande dokumentationsansvaret mer legat på stadens tjänster, senast har man dokumenterat
vardagen inom hemvården (2018) och verksamheten på Tervalampi rehabiliteringscenter (2019). En stor del av det äldre materialet har inte diarieförts och man har
inte fastställt användbarheten av allt material som inspelats på rullband. Minnes
kunskapsmaterialet har sedan 2000-talet lagrats i samlingshanteringssystemet, där
det finns en egen databas för text samt ljudinspelningar och rörliga bilder. Digitalisering och katalogisering av äldre minneskunskap skulle förutsätta betydande til�läggsresurser.
Skriftligt forskningsmaterial i pappersformat skapar sin egen helhet. Det har
arrangerats i arkivlådor enligt projekt och har katalogiserats.

3.8.
BIBLIOTEKSSAMLINGEN
Stadsmuseets bibliotek omfattar huvudsakligen museologiskt forskningslitteratur
och helsingfors litteratur, men i samlingen finns även böcker som klassats som
museiobjekt, varav de äldsta är från 1700-talet. Biblioteket tjänar som museets referensbibliotek med sina bok- och tidningssamlingar samt databaser. Materialet lånas
inte till utomstående, men biblioteket erbjuder informationstjänster i anknytning
till stadens historia.
Helsingfors stadsmuseum
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NATIONELLT BETYDELSEFULLA DELAR
AV SAMLINGEN
Stadsmuseet fastställde år 2011
på begäran av Museiverket de na
tionellt mest betydelsefulla de
larna i samlingen utgående från
kriterierna i Haagkonventionen
(Unesco 1954). Till dessa hör kärn
samlingen, som omfattar den s.k.
Rådhussamlingen, dvs. föremål
från 1700- och 1800-talen som till
hört Helsingfors stad, cirka 300
föremål från den senare sam
lingen som valts på stadshisto
riska grunder, Helsingfors-konst
från 1800-talet (bl.a. C.L. Engels
akvareller) och porträtt av Hel
singforsbor, den äldsta delen av
affischsamlingen från 1 800-talet
till mitten av 1900-talet samt
handritade tomt- och detaljplans

kartor från 1700-talet och början
av 1800-talet. I fotografisamling
en finns tack vare Helsingfors sta
tus som huvudstad negativ och
fotografier från nationellt vikti
ga evenemang, personer, platser
och fenomen. Nationellt betydan
de samlingar är bland annat Hel
singfors-fotografier och negativ
från 1860-talet, fotograf Signe
Branders negativ från början av
1900-talet, Simo och Eeva Ristas
negativsamling från 1970-talets
Helsingfors, samt stadsetnolo
giskt bild- och intervjumateri
al om boende i Helsingfors åren
1969–1975 och 2006–2007.

Salutorget.
FOTO. SIGNE BRANDER 1909
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Nationellt betydelsefulla är dess
utom:
• farmaceutiska föreningens
samling av apoteksföremål
från 1700- och 1800-talet och
därtill hörande boksamling.
•

Helsingfors stads trafikverkets
samling samt bildsamling över
kollektivtrafiken.

•

Nickby sjukhus samling av
patientarbeten

•

Senator Leo Mechelins biblio
tek och arbetsrum

ÅTGÄRD: Under samlingspolicy
perioden utreder man om farma
ceutiska föreningens samling
fortfarande är nationellt betydan
de.

4.
MUSEETS SAMLINGSORGANISATION OCH
RESURSER
4.1.
SAMLINGSORGANISATIONEN
Stadsmuseet är en av Kultur- och fritidssektorns kulturtjänster. I museet finns två
enheter, enheten för kulturarv och enheten för publiktjänster och deras uppgifter
har fastställts i sektorns verksamhetsstadga. Enheten för kulturarv ansvarar för stadens kulturhistoriska samling, samlingshanteringen och samlingspolicyn och för
samlingshanteringssystemet och samlingslogistiken.
Mottagning, inköp till samlingarna och lån har under 2000-talet tilldelats samlingsteamens intendenter samt vidare till teammöten och samlingsforskare. Om avskrivningar bestämmer chefen för enheten för kulturarv, dvs. forskningschefen på basen
av teamens förslag.
I Helsingfors stadsmuseums enhet för kulturarv finns två samlingsteam, ett föremålssamlings- och bildsamlingsteam. Föremålssamlingsteamet svarar för den kulturhistoriska samlingen, dvs. för föremålssamlingen och arkivsamlingen samt därtill
hörande forskning, kundservice och logistik samt dessutom byggnadsdelssamlingen, vars innehållsmässiga expert är kulturmiljöteamet. Bildsamlingsteamet svarar för fotografi-, konst- och bibliotekssamlingen. De arkeologiska samlingarna
tillhör kulturmiljöteamets arkeologers ansvarsområde. För samlingscentren samt
samlingshanteringen och -logistiken svarar föremålssamlingsteamet. Ansvaret för
samlingarna ligger hos forskningschefen och samlingsintendenterna.
Samlingsarbete utfördes år 2020 av
• en forskningschef
• två intendenter
• tio forskare
• två arkeologer
• sex konservatorer
• två museimästare
• tre mediaassistenter
• en informationstjänstsekreterare
• en museiassistent
• en fotograf

Helsingfors stadsmuseum
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Allas arbetsinsats omfattar inte samlingsarbete på heltid. Vid sidan av heltids
anställda arbetstagare vårdas samlingarna av en varierande mängd visstidsanställda
arbetstagare. Man köper även konserveringstjänster. Den stora mängden visstidsanställda arbetstagare bromsar samlingsarbetets utveckling, eftersom deras kunskap
om samlingarna går förlorad när anställningsförhållandet upphör. Före utgången
av år 2024 faller mycket kompetens bort från personalen även på grund av pensio
neringar. Branschorganiseringen har ändrat organisationen av förvaltnings- och
stödtjänster. Samlingsarbetet påverkas speciellt av centraliseringen av ICT- samt
fastighets- och säkerhetstjänsterna och övergången av praktiska underhållsuppgifter delvis på samlingsteamens ansvar.
Stadsmuseets samlingspolicys uppdateras år 2019 i ett läge då det sker kraftiga
förändringar i museernas kundförhållande, dokumentationsarbetet, innehållens
öppenhet och tjänstebehov. Det syns som nya tillgänglighets- och kompetenskrav.
Nya rekryteringar granskas därför som helhet vad gäller samlingarnas skötsel, produktifiering och kundservice, inte ur team- eller enhetsuppdelningens synvinkel.

4.2.
SAMLINGS- OCH KONSERVERINGSLOKALER
Stadsmuseet har två samlingscentrum, stadsmuseets och konstmuseets gemensamma samlingscenter i Säkerhetsdalen i Vanda (5 663 m2) som togs i bruk år 2017
samt samlingscentret i Skavaböle (1 900 m2) där man förvarar spårvagnar som tillhör samlingarna. I det gemensamma samlingscentret finns förutom samlingsförvaringsutrymmen även konserveringsutrymmen och museimästarens verkstad. För
bussar och motorfordon köper man förvarings- och skötseltjänster från bil- och
vägtrafikmuseet Mobilias samlingshotell. Negativ- och fotografiarkiven ligger i
samband med bildapoteket i stadsmuseet.
Projektplaneringen av stadsmuseets och konstmuseets gemensamma samlingscenter inleddes redan år 2005 under ledning av fastighetskontorets (den nuvarande
stadsmiljösektorn) lokalcentral. De första projektplanerna ledde till att projektet
förkastades på grund av kostnadsskäl, men lokalerna som Finlands Bank erbjöd i sin
fastighet i Säkerhetsdalen gjorde att samlingscentret kunde förverkligas. Det överlägset största projektet i stadsmuseets över hundraåriga historia, grundandet av det
gemensamma samlingscentret och flytten från Furumos och Malms samlingscentrum förverkligades åren 2013–2016. De temporära samlingscentren i Furumo och
Malm som föregick ett permanent samlingscentrum, användes i över tio år mellan
2005–2016.
Det gemensamma samlingscentret har förbättrat samlingarnas förvaringsnivå och
även samlingshanteringen och -logistiken. Stadsmuseets samlingar har nu för första
gången lämpliga förvaringsutrymmen med reglerbar temperatur och luftfuktighet
och som har försetts med brandsläckningssystem. Man har alltså kunnat uppfylla
de krav som ur samlingssäkerhetens synvinkel var projektets viktigaste målsättning.
Det gemensamma samlingscentret möjliggjorde inte grundandet av ett arkeologiskt konserveringsutrymme eller inköpet av en ny fryscontainer för skadedjursbekämpning.
Stadsmuseets och konstmuseets gemensamma samlingscenter medför dagligen
ekonomisk och funktionell synergi. Centraliseringen av utrymmena för samlingsförvaring och konservering samt verkstäder till en fastighet har effektiviserat stadsmuseets samlings- och utställningsarbete. Ett permanent samlingscenter främjar
också förvaringen och tillgängligheten av Helsingforsbornas gemensamma kulturarv. Under den kommande samlingspolitiska perioden ska man grunda ett utrymme
som ersätter samlingscentret i Skavaböle.
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> Samlingsförvaring i det
gemensamma samlingscentret
som togs i bruk år 2017.
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5.
DOKUMENTATION
OCH FÖRVÄRV
Stadsmuseets samlingar utökas systematiskt och med eftertanke. Grundtanken är
ett dynamiskt samlingsarbete där förvärv, accession, inventering, livslängdstänkade,
samlingsklassificering och avskrivningar utgör en helhet. Arbetet med samlingsklassificeringssystemet pågår ännu och man fortsätter att fastställa kärnsamlingen.
Genom samlingsklassificeringen stärker man samlingens profil, förbättrar datainnehållets kvalitet och minskar samlingarna kvantitativt. I föremålssamlingen begränsas förvärvet speciellt i fråga om föremål från den privata livsmiljön. Tiden före
1980-talet dokumenteras endast av mycket välmotiverade skäl. I fotografisamlingen
fortsätter man med s.k. stadsetnologisk dokumentation och dokumentation av
områden i förändring. Speciellt i samband med utställningsprojekt kan man komplettera luckor i samlingarna.

5.1.
FÖRVÄRVSMETODER OCH PRAXIS
Museets samlingar utökas genom
• Donationer och testamentsdonationer
• Inköp
• Samtidsdokumentations- och övriga forskningsprojekt
• Kompletterande förvärv i samband med utställningar
• Bildsamlingarnas fotograferingsprojekt
• Digitalisering av kundernas utlånade bilder
• Kulturmiljöteamets dokumentationsfotografering
Donationer från stadsbor och stadens olika aktörer har en betydande roll i utökningen av samlingarna, och donation är ett viktigt sätt för stadsborna att delta i
dokumentationen och utökningen av det gemensamma kulturarvet. Museet utökar
även själv sina samlingar (se kapitel 5.4). Samlingspolicyn styr båda förvärvsmetoderna. Arbetsekonomiska aspekter och förvaringsutrymmen inverkar också på förvärvsbesluten.
Inköp till samlingarna görs endast undantgasvis, och anslagen som reserverats för
dem är begränsade.
Byggnadsdelssamlingen utökas främst när fastighetens ägare donerar byggnadsdelar till stadsmuseets samling i samband med fastighetens renoverings- eller ändringsarbeten. Fokus ligger på byggnader och byggd miljö som har färdigställts
mellan åren 1930–1990. I samlingarna finns endast få byggnadsdelar från den här
tiden.
< Förpackning med delar
av en gardinstång.
FOTO PIRET GYNINEN 2019
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Arkeologiska samlingen utökas i samband med övervakningar och utgrävningar.
Moderna föremål läggs vanligtvis inte till samlingarna. En del av de äldsta föremålen
avlägsnas (t.ex. metaller på grund av konserveringsproblem/-kostnader) efter katalogisering och fotografering. Vad gäller metallföremål har man främst som mål att
komplettera brister i samlingen.
Förvärv av böcker som klassificeras som museiobjekt till bibliotekssamlingen är litet.

5.2.
DOKUMENTATIONSKRITERIER OCH BESLUTSPROCESSEN
I samband med mottagningen av objekt ingår man alltid ett överlåtelseavtal med
donatorn. Avtalet uppdaterades år 2018 för att motsvara villkoren i Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning. Objektens proveniens och donatorns äganderätt ska alltid kontrolleras innan objekt som erbjuds till museet införlivas i
samlingarna.
När ett nytt objekt erbjuds till samlingarna bedömer man dess betydelse i förhållande till samlingarna som helhet samt resurserna och förvaringsutrymmet som
införlivandet kräver. Beslut om att objekt ska införlivas i samlingarna fattas kollegialt på basen av förslag vid teammöten. Dokumentationsfotografering beslutar man
om i enlighet med innehållsteamens fotograferingsprogram. När museet löser in
bilder från fotografer får museet full användarrätt till dem. En enskild forskare eller
förman kan inte fatta beslut om att införliva ett objekt i samlingarna.
Anskaffningar utgår alltid från stadsmuseets samlingspolicy, och besluten om förvärv är kopplade dels till samlingsklassificeringen och dels till avskrivningar. I samlingarna införlivas i huvudsak inte objekt som har stor sannolikhet att i framtiden
antingen klassificeras i brukssamlingen eller avskrivas. Beslutskriterierna är:
• objektet tillhör ett område som tilldelats stadsmuseet i arbetsfördelningen
inom samtidsdokumentation (TAKO)
• objektet är unikt och inget motsvarande finns i andra finländska museer
• objektet kompletterar helheten i HSM:s befintliga samling
• representativitet/raritet/innovation
• motivationen för anskaffningen kan vara möjligheten att avskriva ett
motsvarande objekt som är slitet och/eller är svagare till sin kontext
Utöver innehållskriterierna inverkar även följande på beslutet:
• objektets kondition
• god
• otillfredsställande, men objektet är väsentligt med tanke på samlingarnas
innehåll
• arbets- och övriga kostnader som orsakas av att objektet införlivas i
samlingarna
• vad kräver anskaffningen av förvaringsutrymmena
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5.3.
ARBETSFÖRDELNINGEN INOM DOKUMENTATIONEN OCH
ÖVRIGT SAMLINGSSAMARBETE
Föremålen för stadsmuseets dokumentationsarbete kan inte fastställas entydigt
och definitivt. Samlingspolicyn är en process som bedöms och utvecklas kontinuerligt. Samarbetet med andra kulturhistoriska museer och nationella specialmuseer
samt centrala arkiv är en del av processen. Stadsmuseet deltar aktivt i museibranschens samarbetsprojekt och upprätthåller dialogen med nationella specialmuseer
i Helsingfors samt med Museiverket. Samlingssamarbete görs dessutom speciellt
med Esbo och Vanda stadsmuseer. I rollen som regionalt ansvarsmuseum stödjer
museet regionens yrkesmässigt skötta och icke-yrkesmässigt skötta museers samlingsarbete och ordnar samlingspolitisk utbildning. Genom samarbete upprätthåller
stadsmuseet sin egen samlingskompetens och deltar i utvecklingen av hela museiområdet.
Stadsmuseet medverkar i det riksomfattande dokumentations- och samlingssamarbetet (TAKO), som upprätthåller och utvecklar kulturhistoriska museers
riksomfattande arbetsfördelning inom dokumentationen samt samarbetet inom
samtidsdokumentationen. Museet har dokumentationsansvar i pool 2 (Individen,
gemenskap och offentligt liv) och pool 4 (Produktion, tjänster och arbetslivet).
Ansvarsområdena som stadsmuseet tilldelats i TAKO omfattar i praktiken alla de
områden inom Helsingfors kulturarv som fastställdes som fokusområden för förvärvet av samlingarna redan år 2004:
• Helsingfors som arbetsgivare
• stadens tjänsteorganisation och sektorer, speciellt Social- och
hälsovårdssektorn och Fostrans- och utbildningssektorn
• stadens företagsverksamhet
• växelverkan mellan invånaren och staden
• urban kultur
• företag i Helsingfors
Helsingfors stadsmuseum har undertecknat ett samarbetsavtal med Museiverket
år 2013 där följande har fastställts på stadsmuseets ansvar inom arbetsfördelningen
• Kollektivtrafiken
• Kommunen som tjänsteleverantör
• Huvudstaden som livsmiljö
• Huvudstaden som resmål
Med en sådan definition blir dokumentationsuppgiften mycket omfattande. Vid
behov diskuteras gränsområden med andra museer och arkiv. Nyförvärv inom dokumentationsansvarsområdena rapporteras varje år i TAKO via e-tjänsten. Utställningar styr samtidsdokumentationen och inventeringen från fall till fall.
Utöver TAKO-nätverket är enheten för informationshantering på Helsingfors stads
förvaltningsavdelning och dess Stadsarkiv-team samt Helsingfors konstmuseum
HAM viktiga samarbetspartner. Stadens organisationsreform år 2017 har beaktats på
så sätt att stadskansliets enheten för informationshantering fungerar som slutarkiv
för visuellt och audiovisuellt material som uppstått sedan 1.6.2017. Stadsmuseet kan
ändå fortfarande ta emot sådant material om det motsvarar den gällande samlingspolicyn.
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DOKUMENTATIONSANSVAR
OCH DERAS PRECISERINGAR
KOLLEKTIVTRAFIKEN			
• busstrafiken i stadsområdet
						• metro
						• spårvagn
						• närtåg
						• pendlingstrafik
						• användare av kollektivtrafiken
						
• kundservicens arbetstagare
						
					
Underhåll, teknik och teknologi begränsas huvudsakligen utanför
					 dokumentationsansvaret
				

		

Gränsområde med Järnvägsmuseet vad gäller närtågen

				I framtiden eventuellt sjötrafik

KOMMUNEN SOM TJÄNSTELEVERANTÖR
• kommunala affärsverk
						• hälsostationer
						• kommunen som arbetsgivare
						• offentliga tjänsters kundunderlag
					

Gränsområden t.ex. vardagspoolen

					

I framtiden eventuellt: skola

HUVUDSTADEN SOM LIVSMILJÖ			
• boende och boendemiljöer
						• rekreation och fritid
						• företagsverksamhet och arbetsplatser
						• bostadsbyggande
						• områdesbyggande
						• migration
						• social bostadsproduktion
						
• Gränsområde med Vanda stadsmuseum vad gäller 		
						förortsboende
						• Begränsning av huvudstaden jfr. metropolområdet

HUVUDSTADEN SOM RESMÅL					
									
									
									
									

• resenärens upplevelse
• inhemska och utländska turister
• sevärdheter och turistmål
• stadens turistinformation
• företag inom resebranschen

									 • Gränsområde och arbetsfördelning med Hotell- och 		
									
restaurangmuseet
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Samtidsdokumentation av slutenvårdsrehabilitering för missbrukare. Morgonsamling på Tervalampi
rehabiliteringscentral. Rehabiliteringsklienten har ett veckoschema i famnen.
FOTO YEHIA EWEIS 2019

5.4.
SAMTIDSDOKUMENTATION OCH DOKUMENTATIONSARBETETS
METODER
Via donationer får man i huvudsak objekt som anknyter till det förflutna och ett
nära förflutet. Fokus för museets egna dokumentationsarbete ligger på samtids
dokumentation där intervjuer och enkäter samt fotografering är de viktigaste metoderna. Fotografering är också viktigt vid dokumentationen av föremålsvärlden,
eftersom fysiska föremål förvärvas endast begränsat. Intervju- och enkätmateria
let från projekt inom samtidsdokumentation har sedan år 2005 lagrats elektroniskt
i textdatabasen. Audiovisuellt material har lagrats i databaserna sedan år 2012/2013.
Från nya intervjuer lagras både transkriberingen och ljudfilen och eventuellt videomaterial.
Samtidsdokumentationen sker i förhållande till befintliga samlingar där man har
som mål att fortsätta redan existerande kontinuum. Samtidsdokumentation är
också ofta kopplat till utställningsprojekt. Projekt för samtidsdokumentation
antecknas i museets verksamhetsplan, resurser reserveras för dem och genom
förandet av projekten följs upp.
Stadsmuseet samarbetar förutom med TAKO-nätverket även med Helsingfors universitet vad gäller samtidsdokumentation. Stadsborna erbjuds möjligheten att delta
inom lämpliga projekt. Dessutom tar museet begränsat emot material som uppstått
ur utomstående samarbetspartners projekt. Rättigheterna övergår då till museet.
Samarbetet ökar samlingarnas mångsidighet och i bästa fall museets samhälleliga
effekt.
ÅTGÄRD: En processbeskrivning utarbetas åt samtidsdokumentationen.
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6.
SAMLINGSHANTERING
Stadsmuseets samlingar består av många olika typer av museiobjekt. Objekt är ett
allmänbegrepp för ett enskilt till samlingen hörande dokument, föremål, byggnadsdel, konstverk och fotografi eller annan deposition. De dokumenterade objektens
mångfald utvidgas i takt med att den digitala världen utvecklas.
Samlingshanteringen baserades länge såväl innehållsmässigt och samlingslogistiskt på samlingshanteringssystemet MediaKsi, vars utveckling bildsamlingsteamet
ansvarade för. Undantaget är bibliotekssamlingen, där man använder databasen
Pretty Lib. Maria/MediaKsi-systemet som togs i bruk år 1998 är föråldrat och våren
2020 beslöt kultur- och fritidsnämnden om anskaffningen av ett nytt gemensamt
system för stadens båda museer. Anskaffningen pågick i maj 2020.
Samlingshanteringens olika delområden har beskrivits som processer som samtidigt är anvisningar för samlingsarbetets olika delområden. De första processbeskrivningarna gjordes åren 1999–2004, varefter processerna har uppdaterats. Ansvaret
för uppdateringen ligger hos processernas ägare, dvs. intendenterna. Samlingshanteringens processer är:

Process för arkeologiska föremål 		

Uppdateras 2019

Arkivprocess					förenad med den uppdaterade 			
						föremålsprocessen 2020
Process för preventiv konservering		

uppdaterad 2020

Föremålsprocess				uppdaterad 2020
Process för dokumentationsfotografering

uppdaterad 2017

Process för bibliotekssamlingen 			

uppdaterad 2017

Process för samlingslogistik			

uppdaterad 2020

Fotoinstitutionens digitaliseringsprocess		

uppdaterad 2017

Låneprocess					uppdatering hösten 2019
Process för utställningskonservering		

uppdaterad 2020

Utställningsprocess				uppdateras 2020 (NO-teamet)
Avskrivningsprocess				Uppdaterad 2019
Byggnadsdelsprocess				uppdateras 2020
Konstverksprocess				uppdaterad 2017
Förvärvsprocess för fotografier			

uppdaterad 2017

ÅTGÄRD: För processbeskrivningarna upprättas en mapp i samband med diskenhetsreformen dit alla beskrivningar av samlingsprocesserna lagras.

< Museiassistent Piret Gyninen placerar en samling småföremål på hyllor.
FOTO MARKKU HYVÖNEN 2019
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6.1.
HANTERING AV SAMLINGARNAS DATAINNEHÅLL
Europeiska unionens dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft år 2018. Stadsmuseet har två register som anknyter till samlingsarbetet som förordningen hänvisar till.
Ansvarspersonen för båda registren är museidirektören och kontaktpersonen är bildsamlingarnas intendent. Registerbeskrivningarna finns i mappen I:\hkm\yht\HALLINTO\Tietosuoja. Registerbeskrivningar lagras också på stadens webbsidor https://
www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/organisaatio/rekisteriselosteet
• Syftet med samlingshanteringsregistret är hantering av stadsmuseets
samlingsinformation och kulturmiljöinformation samt förmedling av dessa till
kunderna. Registret innehåller
		 • den registrerades identifierings- och kontaktuppgifter
		 • bilder på identifierbara personer
		 • identifierings- och kontaktuppgifter för personer som är kopplade till
användningen och framställningen av samlingarna
		 • identifierings- och kontaktuppgifter för personer som är kopplade till 		
kulturmiljöobjekt.
• Syftet med bildsamlingsregistret helsingforsbilder.fi är förmedling av
stadsmuseets bildsamlingsinformation och bilder till kunderna. Dessutom
används bildtjänstens registeruppgifter för att identifiera registrerade så att
man ska kunna erbjuda personifierade tjänster.

6.1.1.
Katalogisering
När beslutet att införliva ett objekt i stadsmuseets samlingar har fattats, fyller forskaren som tar emot anskaffningspartiet i överlåtelseavtalet och inleder processen för
att införliva objektet i samlingarna i enlighet med dess objekttyp. Forskaren ansvarar för att objektet införlivas i samlingarna på korrekt sätt. Objektets historia och
kontext är en väsentlig del av dess vetenskapliga värde och museivärde, och kopplas
till objektet i samband med katalogiseringen. I samband med katalogiseringen
antecknar man även orsakerna till att objektet införlivats i samlingarna. Processen
avslutas först när objekten som dokumenteras har införlivats katalogiserade i museets samlingar.
Processbeskrivningen för fotografidokumentation uppdaterades år 2017. För katalogiseringen av fotografier som införlivas i samlingarna ansvarar den som beställer dokumentationen. Katalogiseringsanvisningar finns på Y-diskenheten i mappen
Kokoelmatietokantojen ohjeet.
Arkeologiska föremål katalogiseras i databasen Siru i MediaKsi. År 2013 utarbetades
en egen rapporteringsmetod för Museiverket som endast visar en del av uppgifterna
som matats in i Siru, varför samma information tills vidare katalogiseras två gånger
på olika ställen på Siru-korten.
ÅTGÄRD: Katalogiseringsanvisningarna uppdateras och vid behov samordnas de med
det riksomfattande Museo 2015-projektets katalogiseringsanvisningar när det nya samlingshanteringssystemet tagits i bruk.

6.1.2.
Inventering
Inventering är en metod som används för att hantera samlingarna både kvantitativt
och innehållsmässigt. Samlingarna är så stora att inventeringsarbetet måste delas
upp i mindre helheter som gör det mer realistiskt att genomföra. Resultatet av inven-
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teringsarbetet registreras inom alla delar av samlingen i främsta hand i MediaKsi-
databasen. En konservator, museimästare eller forskare eller också ett arbetspar kan
ansvara för inventeringarna.
Inventeringen av föremålssamlingen inleddes år 2008 i samlingscentren. Inventeringshelheterna är tematiska eller typologiska och de definieras i främsta hand på basen
av samlingsarbetet eller utställningskalendern. Syftet med inventeringarna är att höja
samlingarnas kvalitet och öppna nya delar av samlingarna för kunderna i söktjänsten
Finna. Delmål inom samlingshanteringen är numrering av föremål som inte har diarieförts och/eller numrerats, kompletterande katalogisering samt sammanfattning av
inventeringsområdet som grund för eventuella förslag på avskrivningar. Konditionsbedömning kan utföras i samband med inventeringar. För inventeringarna fastställs
ändamål inom samlingsvård såsom ytrengöring och förpackning som förbättrar samlingssäkerheten. Föremålsinventeringar utförs oftast i samarbete mellan en forskare,
konservator och museimästare.
Inventeringen av fotografisamlingen inleddes år 2007 och år 2008 utarbetades en prioriteringsplan för digitaliseringen av fotografier och digital katalogisering. Inventeringen av fotografisamlingen är kopplad till Fotografisamlingarnas digitaliseringsplan
som uppdaterades år 2015 och digitaliseringsprogrammet som utarbetas varje år.
Inventeringar utförs i anslutning till utställnings-, publicerings- och forskningsprojekt.
Ett stort antal inventeringar och avskrivningar gjordes i samband med att samlingarna
flyttades 2015–2016. Inventering är en pågående process som även utförs när man
överväger att ta emot fotografier till samlingen. Y:\KUVAKOK\Digitointiohjelmat
I fotografisamlingen inleddes år 2018 ett inventerings-, forsknings- och digitaliseringsprojekt av viloarkivet där originalfotografier bevaras permanent. Projektets mål
är att flytta alla råkopior från brukssamlingen till viloarkivet.
I samlingarna finns ännu stora bildpartier som inte har inventerats. Hanteringen av
dessa har tills vidare varit projektmässigt och anknutit till förslag om förvärv gällande
fotografier som eventuellt ska införlivas i samlingarna och utställningsverksamhetens
behov. Mer resurser krävs för planeringen av de icke-inventerade helheterna, utarbetandet av processen och dess genomförande.
Största delen av konstsamlingen har katalogiserats och inventering har utförts projektmässigt.
Inventeringen av arkivsamlingen har påbörjats år 2010 från byggnadsdelssamlingen
och Helsingfors detaljplans- och tomtkartor. Inventeringen av affischsamlingen färdigställdes år 2015 och kartsamlingen år 2016. I samband med inventeringsarbetet har
delar av kart- och byggnadsritningssamlingarna flyttats till andra samlingar, såsom
Helsingfors stadsarkiv, Arkitekturmuseet och Alvar Aalto-stiftelsen. De småskaliga
objekt som förvaras i arkivlådor inventerades preliminärt i samband med flytten från
samlingscentren åren 2013–2015. Mer detaljerad inventering framskrider projektmässigt. Inventeringsplanen som utarbetats år 2014 uppdateras enligt behov. I planen prioriteras material som ska publiceras i Finna-tjänsten. I arkivsamlingen finns ännu
mycket material som inte har katalogiserats och varav endast en del har diarieförts.
Inventeringen av stora objekt i byggnadsdelssamlingen inleddes år 2002 på grund av
att det dåvarande lagret renoverades och utvidgades till hela samlingen år 2006 när
samlingen flyttades till Furumo samlingscenter. De inventerade byggnadsdelarna
fotograferades och grunduppgifterna registrerades i KAMU-databasen. Föremålen
konserverades inte, utan de ytrengjordes innan de förpackades. Denna flyttinventering var ett viktigt steg i rätt riktning i det omfattande besittningstagandet av byggnadsdelssamlingen. Tidigare hade man ingen uppfattning av byggnadsdelssamlingen
som helhet eller om skicket på de enskilda byggnadsdelarna.
Inventeringen av byggnadsdelssamlingen fortsatte år 2009 med tapetprover. Därefter
inleddes år 2013 inventering av kakelugnar samt fönster, dörrar och portar, som
färdigställdes vid flytten mellan samlingscentren 2015–2016. Övriga delar av byggnadsdelssamlingen väntar ännu på inventering.
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Kurs i betydelseanalys
Öppna universitetet ordnade på
vårterminen 2019 kursen Merki
tysanalyysi tulkintamenetelmänä
(Betydelseanalys som tolknings
metod) där man använde sig av
stadsmuseets och några andra
museers och arkivs samlings
objekt. Ur stadsmuseets sam

lingar analyserades på kursen
bland annat en Gallia-permanent
maskin, ungdomsklädbutiken
MicMacs r eklamskylt och Arkadi
ateaterns logedekoration. Stude
randena och kursens lärare tyckte
att kursen var mycket lyckad och
stadsmuseet fick högklassig och

djupare ny förståelse för musei
värdet hos objekten som behand
lats på kursen. Betydelseanalys
tillämpas 2020–2021 åtminstone
på rådhussamlingen som en del av
museets 110-årsjubileum.

6.1.3.
Samlingsklassificering och avskrivningar
I föremåls- och arkivsamlingen har man år 2018 tagit i bruk samlingsklassificering.
Samlingsklassificering är en metod inom samlingshantering med vars hjälp museet
med vissa kriterier bedömer ett enskilt objekt eller en objektgrupp, dess museivärde och lämplighet för samlingsprofilen samt förhållande till den övriga museisamlingen. Samlingsklassen fastställer objektets vård, användning och förvaring.
Samlingsklassificering tar fram objektets museivärde som en del av Helsingfors
stadsmuseums samlingar. Klassificeringen har vid sidan av den säkerhetsmässiga
synvinkeln även ekonomisk betydelse, eftersom det utgående från klassificeringen
är möjligt att påverka samlingarnas vård- och utrymmeskostnader.
Samlingsklasserna är tre till antalet: kärn-, bas- och brukssamling. Samlingsklassificeringen är dynamisk och nära anknuten till inventeringen av samlingarna och samtidigt förvärvet. Samlingsklassen som fastställts åt ett objekt är inte statiskt, utan
den kan ändra. För samlingsklassificering förbereds Samlingsklassificerarens minneslista, som är en samling kriterier eller kännetecken med vilka varje objekt som
ska klassificeras ska granskas. Klassificeringsgrunderna för objekt som fastställts i
kärnsamlingen registreras i samlingshanteringssystemet.
ÅTGÄRD: Samlingsklassificerarens minneslista utarbetas
Samlingsklassificering har åren 2018–2019 gjorts huvudsakligen genom att fastställa kärnsamlingen genom begränsade objektgrupper eller delsamlingar. Detta ska
utvidgas till föremåls- och arkivsamlingarna och till att omfatta även andra samlingskategorier. Målet är att nyförvärv automatiskt ska få en samlingsklassificering
redan när objektet införlivas i samlingarna.
Inom fotografi-, konst- och byggnadsdelssamlingarna var det meningen att man
skulle börja bearbeta kärnsamlingen åren 2015/2016, men det förverkligades inte
på grund av museets förnyelseprocess. Uppgiften fastställs åter som mål för denna
samlingspolitiska period.
Stadsmuseets policy för avskrivning (avyttring och deaccession), dvs. avskrivningspolicyn har godkänts år 2001 och uppdaterats år 2015. Avskrivningsprocessen som
styr beslut om avskrivningar och deras genomförande samt avskrivningsprotokollet
har uppdaterats år 2019. Den på samlingsinventeringarna baserade aktiva avskrivningspolicyn är ett viktigt verktyg för kvalitativ utveckling av samlingarna och deras
hantering och en etablerad del av stadsmuseets samlingsarbete.
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Den systematiska avskrivningspolicyn borde leda till att speciellt utökningen av den
kulturhistoriska samlingen upphör eller i alla fall att utökningen minskar avsevärt.
Avskrivningen fortsätter inte som en jämn utveckling, utan hittills har avskrivningar
gjorts i stor utsträckning speciellt på grund av flyttarna mellan samlingscentren
åren 2014–2017, och samlingarna har minskat något till antalet. Även inom andra
delar av samlingarna görs avskrivningar i samband med inventering och katalogiseringen av materialet.

FÖREMÅLS- OCH ARKIVSAMLINGENS
SAMLINGSKLASSER
Kärnsamlingen fastställs utgåen
de från riktlinjerna i den befintli
ga samlingspolicyn, samlingarna
och objektets innehåll. I kärn
samlingen finns de museimässigt
mest betydelsefulla objekten, som
Helsingfors stadsmuseum vid be
hov kan använda för att sam
manfatta sitt samlingsuppdrag.
Utgångspunkten för att ställa ut
kärnsamlingen är objektspecifika
krav på omständigheterna. Man
strävar till att garantera att kärn
samlingen bevaras även i undan
tagsfall.
Bassamlingen är den del av sam
lingen som inte har fastställts
tillhöra antingen kärn- eller
brukssamlingen. Majoriteten av
samlingarna tillhör bassamling
en.

Brukssamlingen inkluderar objekt
som inte representerar det bästa i
sin objektgrupp eller sitt temaom
råde vad gäller dess museivärde
eller skick. Syftet med brukssam
lingen är att föra samlingarna
närmare museibesökarna, till och
med inom räckhåll, och öka till
exempel utställningarnas upple
velserikedom. De får utsättas för
slitage på utställningarna. An
vändningsgraden fastställs alltid
från fall till fall. Objektets slitage
klass innebär att objektet avskrivs
ur samlingarna när det har blivit
utslitet.
Ett hurudant objekt lämpar sig för
brukssamlingen?

•

•
•

•

det finns många av objektet
eller liknande sådana i
samlingen
det kan ersättas = det är lätt
att skaffa flera objekt
objektets kondition
möjliggör att det används i
brukssamlingen
ingen anmärkningsvärd
kontextinformation är kopplad
till objektet

Utöver samlingsklassificerade ob
jekt har museet olika material
som används inom museipedago
giskt arbete och på utställning
ar såsom avskrivningar, kopior av
ursprungliga föremål, rekvisita
och självtillverkade föremål. För
deras vård och hantering svarar i
huvudsak användarna.
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Medieassistent Mari Valio digitaliserar ett negativ.
FOTO YEHIA EWEIS 2019

Textilkonservatorn rengör en jugendsoffa.

Papperskonservatorn rengör ett brev.

FOTO MARKKU HYVÖNEN 2019

FOTO MARKKU HYVÖNEN 2019

6.2.
SKÖTSEL OCH FYSISK KONTROLL AV SAMLINGAR
Stadsmuseet sköter sina samlingar på ett ansvarsfullt sätt. Skötseln av samlingarna inkluderar preventiv och aktiv konservering samt utställning och förvaring.
Lämpliga förhållanden i både utställnings- och förvaringslokalerna är väsentliga för
objektets tillstånd och bevarande.

6.2.1.
Konservering papperskonservering; textilkonservering
Syftet med förebyggande konservering är att förhindra att objekten i samlingarna
skadas och förlänga objektens liv. Den förebyggande konserveringens indirekta och
bevarande åtgärder ändrar inte objektet eller dess struktur. De är avsedda att förebygga behovet av aktiv konservering.
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Förebyggande konservering berör hela personalen. Målet är att alla arbetstagare är
medvetna om samlingssäkerhetens betydelse i sina egna arbetsuppgifter. Varje år
ordnar föremålssamlingsteamet undervisning för nya arbetstagare som syftar till att
förmedla kompetens att hantera objekten på ett korrekt och säkert sätt.
Aktiv konservering innebär att man förhindrar eller reparerar skador på ett objekt.
Denna uppgift utförs av konservatorer som specialiserat sig på olika material. Syftet med aktiv konservering är att konservera skadade objekt med så få och i främsta
hand bevarande åtgärder som möjligt.
På stadsmuseet finns sex konservatorer; en föremåls-, möbel-, samlingscenter-,
pappers-, byggnads- och textilkonservator. Dessutom köper man vid behov konserveringstjänster, speciellt utställningskonservering. Konserveringen av fynd från
arkeologiska utgrävningar utförs antingen av en visstidsanställd konservator eller
som köpt tjänst.
Utställningskonservering prioriteras inom aktiv konservering och konservatorernas
arbetsuppgifter. Därtill konditionsbedömer konservatorerna objekten i nya anskaffningspartier på forskarens begäran och konserverar dem vid behov. Samlingsinventering innebär antingen att konservatorn ytrengör objekten enligt anvisningarna
och packar om dem eller utför en mer omfattande konditionsbedömning.
Intendenten och konservatorerna väljer varje år ut objekt och/eller objektgrupper ur föremåls- och byggnadsdelssamlingarna som ska konserveras. Utgångspunkten är inventeringsprogrammet och objektens kondition samt budgeten och
den tid som blir över från samlingskonserveringen. När man väljer objekt har man
som mål att uppmärksamma konservatorernas yrkesmässiga utveckling. Konditionsbedömningen och konserveringen av byggnadsdelar utförs av visstidsanställda
konservatorer som huvudsakligen anställts med lönesubvention, eftersom byggnadskonservatorns arbetstid går i sin helhet åt till byggnadsskyddsarbete.

6.2.2.
Digitalisering av samlingarna
Genom att digitalisera bildmaterial främjar man att de ursprungliga negativen och
råkopiorna bevaras. I digitaliseringsplanen har man tagit hänsyn till digitaliseringen
av det äldsta och mest ömtåliga materialet (nitratnegativ, färgdiabilder, -negativ,
gamla glasnegativ). Digitaliseringen har utvecklats så att man skapar ett digitalt
negativ av bilden/negativet som ska digitaliseras genom fotografering, varpå bilden
digitaliseras endast en gång och all ytterligare bearbetning sker utgående från det
digitala negativet. På så vis behöver man inte hantera det ursprungliga materialet,
vilket minskar slitage och risken för skador.
I samband med inventeringen av arkivsamlingen digitaliserades affischer, kartor och
byggnadsritningar systematiskt. Andra större digitaliseringsprojekt har varit bland
annat digitaliseringen av Helsingfors Teaterhus program, Sundmans brevsamling
och postkort. Digitaliseringen av arkivsamlingen fortsätter ett projekt åt gången.

6.2.3.
Exponering av samlingar och utställningslokaler
Utgångspunkten vid planeringen av utställningar är kundupplevelsen. I förverkligandet av utställningarna prioriteras bästa möjliga omständigheter för att objekten ska bevaras. Av museets utställningslokaler har endast utställningslokalerna på
stadsmuseets 2:a och 4:e våning reglerade förhållanden. I övriga museer, speciellt i
Villa Hagasund, utgör exponering en betydande påfrestning på objekten. Kundkontaktpersonalen kontrollerar och tar hand om utställningsobjekten tillsammans med
konservatorerna.
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6.2.4.
Samlingsförvaring och samlingslogistik
För samlingscentrens verksamhet samt samlingstransporter och -logistik svarar
föremålssamlingsteamet. För samlingarnas bevarande svarar intendenten samt konservatorerna, museiassistenten och -mästarna samt föremålsforskarna. Samlingar
na transporteras i huvudsak av museimästarna. De och konservatorerna svarar för
att objekten förpackas på korrekt sätt. Det finns skilda anvisningar för beställning
av samlingstransport. Samlingslogistikens praxis och riktlinjer beskrivs i samlings
logistikprocessen.

6.2.5.
Riskhantering och försäkring av samlingar
Stadsmuseets riskhanteringsplan utarbetades år 2011. För alla lokaler finns en lagenlig räddningsplan för människor. Samlingscentrets riskhanteringsplan är aktuell,
men det finns ingen tidtabell för planen.
Helsingfors stad försäkrar inte sin egendom, vilket innebär att stadsmuseets samlingar inte heller har försäkrats. Vid samlingslån försäkrar det lånande museet de
lånade objekten till det försäkringsvärde som stadsmuseet anger. När stadsmuseet
är den mottagande parten gör museet en anmälan till stadskansliets ekonomi- och
planeringsavdelning om de lånade objekten till det försäkringsvärde som långivaren
har angett.

6.3.
MÄTNING AV SAMLINGSARBETET
Förverkligandet av samlingsuppdraget mäts med kvantitativa mätare som rapporteras i den nationella museistatistiken och årsberättelsen. Som bastal i årsberättelsen
används de tal som meddelas till Museistatistiken. I sektorns bokslut observeras två
nyckeltal från museet som år 2020 är
• Antal besök (år 2019 totalt 481 000; målet är 400 000 för åren 2020–2022)
• Webbtjänsternas kundfunktioner (Finna, helsingforsbilder.fi och HRI)
(år 2019 totalt 4,3 mn; målet 2020–2022 3,7 mn)
Det samlas endast lite information för att mäta och bedöma samlingsarbetets kvalitet och samlingarnas slagkraft, och detta är ett utvecklingsområde.
Sakkunnigtjänsterna som personalen som arbetar med samlingarna tillhandahåller och produkterna som riktas till publiken inbegriper mycket samlingsarbete,
varpå också dessa tal för sin del berättar om samlingarnas dragningskraft och
utnyttjandegrad. De tidigare nämnda webbtjänsternas kundfunktioner, dvs. antalet
kundfunktioner i Finna-tjänsten (Google Analytics använder termen page view/sidladdning) berättar om samlingarnas dragningskraft. Användningsuppgifterna från
Finna borde utredas av mätare som belyser effekterna av öppnandet av data och
vidareanvändningen av materialet. Även antalet utställningsbesökare berättar för
sin del om samlingarnas dragningskraft när utställningarna baserar sig på museets
samlingar. Både från Finna och tjänsten helsingforsbilder.fi får man en hel del
kundrespons.
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Stadsmuseets samlingspresentationer
Museotilasto
Verksamhetsberättelse
Ledning av det
											egna arbetet
Årets förvärv
Samlingarnas omfattning (antal objekt)

•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

Poster som öppnats i det offentliga nätverket
(= totala mängden digitala objekt som
publicerats på webben)			
Antalet digitaliserade objekt ur samlingarna
(KAMU, KAMA, FOTO, TEOS)		
Antalet samlingsobjekt som katalogiserats
i samlingshanteringssystemet		

Procentandelen digitaliserade objekt 		
ur den analoga samlingen			
Procentandelen av samlingarna		
som finns tillgängliga på webben			
Antalet objekt som fått samlingsklassificering 		

			

•
•
•

Konserverade objekt 			
Preventiva konserveringsåtgärder 			
och antal objekt som underhållits 			
Nya digitala negativ			
Avskrivningar ur samlingarna
Beviljade lån ur samlingarna
Mottagna lån ur andra museisamlingar

•
•
•

•
•

		

6.4.
SAMLINGSARBETETS EKONOMISKA EFFEKTER
Av stadsmuseets driftsutgifter bestod lönerna av 44 % år 2019 (2012: 50,1 %) och
hyror av 33 % (2012: 29,2 %), vilket motsvarar den allmänna avgiftsstrukturen för
finländska museer (enligt museistatistiken var museernas löneutgifter år 2018 42,9
% och fastighetsutgifter 34,3 %). Den höga andelen fasta kostnader inverkar oundvikligen på produktionen av utställningar och andra tjänster. Vid nationell jämförelse producerar stadsmuseet sina tjänster effektivt, år 2018 var utgifterna 10,78 €/
invånare (2012: 12,47 €), vilket är klart mindre än till exempel i Tammerfors, Åbo eller
Esbo.
De kulturhistoriska museisamlingarnas värde eller avkastning meddelas inte eller
beräknas i pengar. Samlingarna, i huvudsak försäljningen av användarrättigheter till
fotografier och bilder, gav årligen ungefär 30 000 euro innan tjänsten helsingforsbilder.fi öppnades. Efter att tjänsten öppnades har försäljningen av råkopior minskat
avsevärt. År 2019 var inkomsten ungefär 5 000 euro, trots att det budgeterade målet
var 15 000 euro. Utvecklingen av ersättande produkter är en utmaning, och museet
saknar även marknadsföringsresurser. Även samlingslån ger intäkter som varierar
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betydligt varje år enligt antalet förfrågningar. År 2019 var intäkterna från lån cirka
2 000 euro (2013: 5 000 euro).
Kostnaderna för samlingsarbetet består i främsta hand av löner och hyror. Hyrorna
för samlingslokalerna var 35 % år 2019 av museets totala hyreskostnader (2012:
38,5 %). Räknat på basen av antalet kvadratmeter täcker de cirka 52 % av museets
sammanlagda utrymmen (2012: 56 %).
Det är svårt att särskilja personalutgifterna för samlingsarbetet från hela museets löneutgifter, eftersom alla som utför samlingsarbete även deltar i kund- och
utställningsarbetet. Visstidsanställda som utför samlingsarbete arbetar i huvudsak
med lönesubvention. Detta gör det möjligt för konservatorer och forskare att delta
i innehållsproduktionen och kompenserar för sin del de fasta kostnadernas andel av
museets budget.
Satsningar på samlingshantering och samlingslogistik förbättrar kundservicen och
samlingarnas tillgänglighet samt möjliggör för sin del snabbt omväxlande utställningar, vilket ska observeras när man uppskattar kostnaderna för samlingsarbetet.

ärnvägstorgets metrotunnel byggs år 1978.
FOTO OSMO AITTAPELTO
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7.
SAMLINGARNAS
TILLGÄNGLIGHET
OCH ANVÄNDNING
7.1.
SAMLINGARNAS KUNDER
Stadsmuseets samlingar används mångsidigt såväl i det egna museet som utanför i
enlighet med principen för dynamiska samlingar. Samlingarna betjänar och gläder
en så stor mångfald användare som möjligt.

Deltagande och föremålssamlingen
Våren 2019 inledde föremålssam
lingarna planeringen av publikens
deltagande. Inledningsvis kartla
de man andra museers deltagande
verksamhet och ordnade småska
liga träffar som förberedelse inför
utvecklandet av senare verksam
hetsmodeller.
Först bollade man idéer tillsam
mans med gruppen K
 ulttuuria
keskellä viikkoa (Kultur mitt i
veckan) i Arbetarinstitutets loka
ler. Samma grupp blev inbjuden

att bedöma utställningen Helsing
forsbitar och fick senare inbjudan
till samlingscentret. En utställ
ningsrundtur ordnades även för
Teamet för kundmöten.
I diskussionerna framkom det
att en vanlig kund inte uppfattar
skillnaden mellan föremålssam
lingarna och övriga samlingar.
Även museets arbetsformer och
yrkesjargong är främmande för
lekmannen. Man måste lära sig
att öppna dessa för dem som är

intresserade av museiverksam
heten även på andra sätt än bara
som museibesökare. Sparrnings
hjälp tillhandahölls av en entu
siastisk vuxenstuderande inom
museologi som skulle starta en
kurs på arbetarinstitutet som ger
en inblick i museiarbetet.
Samlingscentrets svåra läge i för
hållande till Helsingfors centrums
synvinkel visade sig i samband
med rundturerna: endast grup
pens ledare och tre andra infann
sig.
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Kuvakummit ordnar en fotografisamling.
FOTO YEHIA EWEIS 2019

7.1.1.
Utomstående kunder och öppen data
Traditionella museibesökare är museets största och mest heterogena användargrupp, som exponeras för samlingarna framför allt på utställningar. Såväl Finnasom helsingforsbilder.fi-tjänsterna har ökat samlingarnas synlighet och användning
väsentligt. Stadsmuseets samlingar och bildarkiv har även många andra kunder:
• Helsingfors stads organisation
• Forskare och studerande
• Medier
• Övriga minnesorganisationer
• Intressentgrupper och partner
Bra kundservice är en del av stadsmuseets samlingsarbete. Samlingarna har betydelse när de är tillgängliga och kunskapen i dem används såväl i stadsmuseet som
utanför det.
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Stadsmuseets bildarkiv är ett offentligt, för publiken öppet arkiv, vars tjänster är en
väsentlig och synlig del av det aktiva samlingsarbetet. Fotografisamlingarna kan
man bekanta sig med i Bildapoteket, som är Helsingfors stadsmuseums bildarkivs
lokal för kundservice. I Bildapoteket har kunderna tillgång till museets webbtjänster och ett omväxlande urval råkopior att bläddra i. Man kan också bekanta sig med
bildarkivets samlingar genom att beställa material och besökstid på förhand.
Även övriga team betjänar kunderna. För att bättre betjäna utomstående forskare
i fråga om föremåls-, arkiv- och byggnadsdelssamlingarna krävs för ändamålet
bättre lämpade lokaler och mer personal. Digitaliseringen spelar en viktig roll i att
förbättra samlingarnas tillgänglighet.
Ett aktivt kundförhållande innebär utöver bra kundservice att man öppnar samlingarna och samlingsarbetet för stadsborna. Bildsamlingsteamet har sedan år 2018
haft två frivilliggrupper, Kuvakummit och Kuvaussakki, sammanlagt cirka 30 personer. Kuvakummit ägnar sig åt att arkivera, ordna och underhålla fotografisamlingarna. Kuvaussakki dokumenterar Helsingfors och stadslivet i samarbete med
museets personal.
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Kuvaussakki på utflykt till Skanslandet.
FOTO YEHIA EWEIS 2019

7.1.2.
Interna kunder
Interna praxis för beställning och service följs upp och utvecklas. Samlingarna och
kunskapen i dem ska vara lättillgängliga för alla museets arbetstagare. Det är viktigt
att kontinuerligt informera och upprätthålla förståelsen för museets olika arbetsgruppers och teams ändamål, metoder och problemområden inom verksamheten.

7.2.
ANVÄNDNING AV SAMLINGARNA
7.2.1.
Forskning och publikationer
Museet forskar aktivt i sina egna samlingar och delar ut kunskapen på utställningar,
i publikationer, olika offentliga tillställningar och myndighetsutlåtanden. Betydelsen
av elektronisk media ökar hela tiden. Forskning och samtidsdokumentation görs
även i samarbete med utomstående aktörer och forskare. Samarbete görs regelbundet tillsammans med den etnologiska enheten på Helsingfors universitet. Forskningsinformationen ökar samlingarnas musei- och kulturarvsvärde och möjliggör
för sin del utvecklingen av nya produkter. I forskningsprojekt och publiceringen av
studier iakttar stadsmuseet lagar och förordningar samt god forskningsetisk praxis
och förutsätter dessa även av sina kunder.
ÅTGÄRD: Blanketter för samtidsdokumentation och samlingarnas forskningsbruk
uppdateras i enlighet med dataskyddsförordningen.
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7.2.2.
Utställning
Samlingarna används mångsidigt i utställningar. Välbevarade samlingar med välutredd kontext och annan information möjliggör intressanta berättelser. Klassificeringen som bruksföremål gör att man kan särskilja objekt ur samlingen som
museibesökarna kan bekanta sig med på nära håll. Publiken erbjuds i tillämpliga
delar möjligheten att delta i valet av utställningsobjekt och utökningen av därtill
hörande information.
Olika objektgrupper kan ha olika uppgifter i utställningarna. Fotografier och
audiovisuellt material kan enkelt delas även utanför utställningen.
Stadsmuseets utställningsprocess uppdateras när förnyelsen av Spåramuseet färdigställs vid årsskiftet 2020/2021. Ansvaret ligger hos utställnings- och programteamet.

7.2.3.
Användning i museipedagogiskt syfte
Museipedagogin syftar till att hjälpa museibesökare från allt mer varierande bakgrunder att förstå gångna tiders budskap. Samlingarna används för att förmedla
budskapet. Fastän autentiska föremål, bilder, dokument, konst och rörlig bild är
bevis på det förflutna, förstår man dem inte nödvändigtvis utan sakkunnig hjälp.
Med detta hjälper museipedagogiska metoder, till exempel inlevelse, tema- och
annan guidning, tidsresor samt inlärning genom aktiviteter. Kunderna har olika
behov. Seniorer och integrerande invandrare behöver andra metoder än yngre
museibesökare. Gemensamt för alla grupper är emellertid att varje ämne åskådlig
görs på ett sätt som lämpar sig specifikt för gruppen. Historiska fenomen g
 ranskas
omfattande, varpå både konkreta föremål och bilder, men även traditioner och
språk, ger en inblick i Helsingfors och Helsingforsbornas förflutna och kultur. I detta
arbete tar man förutom brukssamlingen även hjälp av museipedagogiskt material
såsom föremål som avlägsnats ur samlingen, kopior av ursprungliga föremål, rekvisita och självtillverkade föremål. Det museipedagogiska materialet är inte en del av
museisamlingen, utan det har skaffats för allmänhetens bruk i museiarbetet, guidningar, utställningar och evenemang.
Museet har också diverse evenemang som på olika sätt anknyter till samlingarna.
Besöken på samlingscentren är ett exempel på detta.

Det museipedagogiska materialet
och utställningsrekvisitan har en
egen databas (ROMU). Databasen
uppdateras av utställningsarbets
grupperna och museimästarna.
Utöver dem kan databaserna upp
dateras av alla som behöver detta

material och utställningsrekvisita
samt evenemangproduktionens
rekvisita. Utställningsproducen
ten ansvarar för att museipedago
giska föremål och rekvisita som
skaffats för en utställning och
som därefter ska bevaras förvaras

på tillämpligt sätt och r egistreras
i ROMU. Material som inte har
registrerats i databasen kan inte
transporteras till samlingscent
ret. Ansvarsskyldigheten har re
gistrerats i utställningsprocessen.
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7.3.
ÖPPNING AV SAMLINGARNA OCH DERAS TILLGÄNGLIGHET
För samlingshanteringssystemet som Helsingfors stadsmuseum använder, MediaKsi,
utvecklades 2013 ett gränssnitt som används för att överföra material ur databaser
na till den nationella Finna-tjänsten. Finna togs i bruk i februari 2014, varpå man
även lanserade museets egna Finna-vy (http://hkm.finna.fi). Via Finna nås databaserna för fotografier (FOTO), föremål (KAMU), arkivet (KAMA), konstverk (TEOS)
och byggnadskultur (RAKU). Till Finna överförs stegvis allt material i databaserna
som inom ramarna för lagstiftningen och avtalen kan publiceras i det öppna nätverket. I slutet av år 2019 hade uppemot 80 000 poster överförts till Finna, omfattande
4,5 % av samlingsinformationen.
I april 2017 öppnades tjänsten helsingforsbilder.fi, som erbjuder museets fotografi
material som publicerats på webben som högupplösta filer med öppen CC-BY-
licens, som även möjliggör kommersiell användning. Tidigare var bilderna endast
öppet tillgängliga som små filer. Helsingforsbilder.fi gör det lätt att bläddra bland
bilderna samt dela och använda dem. Tjänsten använder Finnas öppna gränssnitt.
Det är också möjligt att beställa hem avgiftsbelagda råkopior via fototjänsten Printmotors och betaltjänsten Bamboras gränssnitt. Samlingsinformationen (metadata)
erbjuds via webbtjänsterna som öppen data i enlighet med CC0-licensen.
Samlingarnas tillgänglighet på webben har ökat användningen av såväl samlingsinformationen som, beroende på objekttyp, även objekten eller kopior av dem utanför
museet. Utvecklingsutmaningar är crowdsourcing och dylika interaktiva metoder.
Under den samlingspolitiska perioden börjar stadsmuseet erbjuda Finna-materialet
i den sameuropeiska tjänsten Europeana, för vilket man har ingått ett avtal i mars
2020.
Museet ingick år 2018 ett avtal med Finlands Museiförbund, Konstsamlingar på
nätet. Avtalet gör det möjligt att visa finländska verk på nätet utan specifika avgifter och avtal. I april 2020 har man börjat publicera verk som är underställda upphovsrätten ur arkiv- och konstsamlingen i Finna.

7.4.
KOMMUNIKATION
Museisamlingarna, användningen av dem, deras anseende och skötsel är även internationellt i omvälvning och museerna måste kunna motivera samlingarnas tillvaro
och de kostnader som de orsakar såväl för sig själv som för samlingarnas ägare.
Museets kommunikationskanaler används för samlingskommunikation i samarbete
med kommunikationen och marknadsföringen.
Användningen av sociala medier för att synliggöra samlingsarbetet testas. Museibesökarna delar även självständigt information om fenomen och museiobjekt som
intresserar dem själva på sociala medier, och stadsmuseet vill uppmuntra detta.

7.5.
LÅN, FÖRVARING OCH DEPONERING
Samlingsobjekt lånas ut till yrkesmässigt skötta museer enligt de yrkesetiska reglerna för museiarbetet. Lånevillkoren finns på museets webbplats.
http://www.helsinginkaupunginmuseo.fi/sv/samlingstjanster/
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Samlingsobjekt kan efter prövning från fall till fall lånas ut för vetenskapligt, forskningsmässigt eller pedagogiskt bruk. Samlingar lånas inte ut till privatpersoner.
Lånebegäran är alltid skriftlig och lånet beviljas av intendenten. Lånet har alltid en
tidsfrist.
Stadsmuseet mottar inte nya deponeringar, men kan utdeponera sina samlingar till
andra. En lista över ikraftvarande deponeringar finns på adressen Y:\Kokoelmastrategia\Päivitys 2013\Deponointilistan päivitys 20141112.doc
Arkeologiska fynd är Museiverkets egendom och katalogiseras med KM-nummer.
Objekten är emellertid i stadsmuseet utan deponering till följd av praxis som uppstått tillsammans med Museiverkets tidigare avdelning för byggnadshistoria. På frågan om samtidig deponering av alla fynd i stadsmuseets vård har man hösten 2019
inte fått något svar från Museiverket. Objekt lånas ut till andra museer efter prövning.
ÅTGÄRDER
• Man utreder deponeringen av Museiverkets arkeologiska fynd.
• Samlingsteamens webbsidor uppdateras och utformningen anpassas i
enlighet med samlingspolicyns anvisningar.

Helsingfors stadsmuseum 43

8.
UTVECKLING AV
SAMLINGSPOLICYN
Samlingspolitcyn syftar till att upprätthålla och skapa gemensam förståelse för
stadsmuseets samlingsuppdrag och dess metoder för genomförande. Museidirektören leder samlingspolicyn tillsammans med chefen för enheten för kulturarv och
intendenterna, och den utarbetas för en femårsperiod. Samlingspolicy kompletteras av teamens verksamhetsplaner. Processen upprätthålls av chefen för enheten
för kulturarv.
Samlingspolicyn är en kontinuerlig process, som reagerar på förändringar i verksam
hetsmiljön. På forskarmöten och teammöten diskuterar man regelbundet frågor
som anknyter till samlingspolicyn. Samlingspolicyn uppdateras följande gång år
2024. Processer och bilagor uppdateras oftare vid behov.

8.1.
DOKUMENTETS GODKÄNNANDE OCH OFFENTLIGHET
Samlingspolicydokumentet har godkänts på teammöten och i museets ledningsgrupp samt presenterats för museimötet 29.5.2020.
Stadsmuseets samlingspolicy är tillgängligt för allmänheten och media på
stadsmuseets webbplats, likaså sammandrag på engelska och svenska.

8.2.
I SAMLINGSPOLICYARBETET HAR DELTAGIT
Marcus Haga, Markku Heikkinen, Elina Kallio, Pirkko Madetoja, Tiina Merisalo,
Tuomas Myrén, Eva Packalén, Jaana Perttilä, Aki Pohjankyrö, Anne Salminen, Eero
Salmio, Minna Sarantola-Weiss, Satu Savia, Kati Selänniemi, Tommi Uutela och
Hilkka Vallisaari.
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