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1. Johdanto
Tämän kokoelmaohjelman tehtävä on linjata Vantaan taidemuseo Artsin kokoelmatoimintaa. Vantaan
taidemuseon ensimmäinen kokoelmaohjelma laadittiin ja hyväksyttiin 2010 ja sen päivitetty versio
valmistui 2012. Nyt käsillä oleva dokumentti on toinen päivitetty ja täydennetty versio.
Kokoelmatoiminta on yksi museotyön ydinalueita. Jokaisella museolla on yksilöllinen ja ainutlaatuinen kokoelmansa, jonka hyvästä tuntemuksesta museo vastaa.
Kokoelmaohjelma toimii kokoelman hoidon, hallinnan, profiloinnin ja kehittämisen välineenä. Se
ohjaa kokoelmien kartuttamista, tallennusta, säilyttämistä ja konservointia sekä määrittää myös kuinka
kokoelman esillä pitäminen, tutkimus ja lainaustoiminta toteutetaan.
Jokaisella valtionosuuden piiriin kuuluvalla taidemuseolla on oltava oma kokoelmapoliittinen ohjelmansa. Museolakiin (2006) kirjatussa asetuksessa valtionosuuden saaminen edellyttää museolta pitkän
tähtäimen suunnitelmaa kokoelmatoiminnan osalta. Museotyön eettiset säännöt (ICOM) linjaavat,
että jokaisen museon hallintoelimen tulee laatia ja julkistaa kirjallinen toimintaohje, joka koskee kokoelmien hankkimista, hoitamista ja käyttöä.
Vantaan taidemuseo Artsi on Vantaan oma taidemuseo ja se kuuluu Vantaan kaupungin kulttuuripalvelujen tulosalueeseen. Vantaan taidemuseo on toiminut Myyrmäessä, Myyrmäkitalossa vuodesta
1994 lähtien. Tätä edelsi tiivis yksityinen ja kunnallinen galleriatoiminta, jonka kautta myös kokoelmiin
hankitut teokset pääsivät esille. Vuonna 2003 Vantaan kaupunginmuseo/Kuvataideasiat -nimellä toiminut museo sai nimen Vantaan taidemuseo. Vuoden 2015 lopulla käynnistettiin yleisölle avoin nimikilpailu, jonka tuloksena Vantaan taidemuseo sai uuden nimen: Artsi. Uuden nimen myötä Vantaan
taidemuseo Artsi erikoistuu graffitiin, katutaiteeseen ja performanssiin osana kaikkea toimintaansa.
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2. Artsin kokoelmatoimintaa ohjaavat periaatteet
Vantaan taidemuseo Artsi toimii Suomen lakien ja asetusten, Vantaan kaupungin sääntöjen ja strategioiden sekä museotoiminnan periaatteiden mukaisesti.

2.1 Vantaan kaupungin strategiset linjaukset
Taidemuseon toiminnasta on määrätty kaupunginvaltuuston hyväksymissä Vantaan kaupungin vapaaajan lautakunnan ja toimialan johtosäännöissä. Museon päällikkö tai hänen määräämänsä päättää
museokokoelmien kartuttamisesta, kokoelmista tehtävistä poistoista, kokoelmien sijoittamisesta sekä
museokokoelma- ja museoturvallisuuskysymyksistä.
Vantaan taidemuseo Artsin strategia pohjautuu Kulttuuripalveluissa luotuun strategiaan, joka osaltaan
määrittelee Artsin toimintaa. Kulttuuripalveluiden vuoteen 2025 suuntaava visio on seuraava: Vantaa
tunnetaan monimuotoisesta ja osallistavasta kulttuurista. Kulttuuri on kaupungille ja kaupunkilaisille tärkeä elinvoima- ja hyvinvointiveturi. Kulttuuripalveluiden strategiassa todetaan, myös että Vantaan rikas ja
pitkä historia sekä julkisen taiteen olemassa olo ovat kaupungille ja kaupunkilaisille tärkeitä. Esteettiset ja
sisällöllisesti monipuoliset asuinympäristöt luovat yhdessä elävän ja rikkaan lähiökulttuurin kanssa viihtyisiä asuinalueita. Taide ja kulttuuri vahvistavat ihmisten elämänlaatua.
Vantaan taidemuseo Artsin kokoelmatoiminta tukee kulttuuripalveluiden strategisia linjauksia vahvasti. Vantaa on tunnettu julkisen taiteen hankkeistaan, joissa taidemuseo Artsi on oleellinen tekijä.
Taidemuseo toimii Myyrmäessä, mutta erityisesti kokoelmatoiminnan ansiosta myös kaikkialla kaupungissa. Artsin erikoistuessa graffitiin, katutaiteeseen ja performanssiin nämä genret laajentavat ja
rikastuttavat alueellisesti taiteen läsnäoloa kaupungissa. Taiteella on oleellinen merkitys asuinympäristöjen viihtyvyydessä ja elämänlaadun vahvistamisessa.
Kulttuuripalveluiden strategiatyö on tämän kokoelmaohjelman julkistusvaiheessa työn alla. Jatkossa
on tarkoitus luoda valmistuvan strategian pohjalta Vantaan taidemuseo Artsin kokoelmatoiminnan
strategiset linjaukset, missio ja visio. Tämä osuus julkistetaan kokoelmaohjelman seuraavan päivityksen yhteydessä.

2.2. Museotoiminnan periaatteet
Museotoimintaa säätelee Suomen lainsäädäntö, erityisesti museolaki (729/1992) sekä museoasetus
(1192/2005). Myös tekijänoikeuslaki on olennainen taidemuseoiden toimintaa ohjaava periaate.
Museolain mukaan museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville
sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja
julkaisutoimintaa.
Museolakiin kirjattujen, valtionosuuden saamisen edellytysten mukaan museon toiminnalle on oltava
taloudelliset edellytykset. Museota ei kuitenkaan ylläpidetä taloudellisen voiton tavoittelemiseksi.
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Museoiden toimintaa ohjaavat myös UNESCO:n alaisen Kansainvälisen museoneuvoston (ICOM)
määrittelemät Museotyön eettiset säännöt, joita Vantaan taidemuseo Artsi noudattaa kaikessa toiminnassaan. Museoammattilaisten valtakunnallisesti ja kansainvälisesti vahvistamien eettisten sääntöjen mukaan museot ovat vastuussa aineellisesta ja aineettomasta luonnon- ja kulttuuriperinnöstä.
Hallintoelimet sekä museoiden strategisesta johdosta ja valvonnasta vastaavat henkilöt ovat velvollisia
suojelemaan ja edistämään tätä perintöä ja siihen kohdistettuja inhimillisiä, aineellisia ja taloudellisia
voimavaroja.
Museotyön eettisten sääntöjen mukaan museot ylläpitävät kokoelmiaan yhteiskunnan ja sen kehityksen
hyväksi. Periaatteena on, että museoilla on velvollisuus hankkia, säilyttää ja edistää kokoelmiaan suojatakseen luonnonperintöä sekä kulttuurillista ja tieteellistä perintöä. Niiden kokoelmat muodostavat merkittävän julkisen perinnön, jolla on erityisasema lain edessä ja jota kansainvälinen lainsäädäntö suojaa.
Tämän julkinen luottamus edellyttää kokoelmien oikeudenmukaista omistamista, pysyvyyttä, dokumentointia, saavutettavuutta ja poistojen suorittamista vastuullisesti. Taidemuseolla on siis sekä juridinen
että eettinen vastuu taidekokoelmistaan.

http://finland.icom.museum/etiikka.html
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3. Kokoelmat ja niiden kartuttaminen
3.1 Vantaan taidemuseo Artsin kokoelmat
Vantaan taidemuseo Artsin kokoelmaa on kartutettu vuodesta 1961 lähtien. Silloin Helsingin maalaiskunnan kunnanvaltuusto teki päätöksen kuvaamataide- ja musiikkitoimikunnasta, joka samana
vuonna muutettiin taideasiaintoimikunnaksi. Toimikunnan yhtenä tehtävänä oli tehdä esityksiä kuntaan hankittavista taideteoksista. Aluksi kokoelmahankinnat painottuivat paikalliseen taiteeseen,
mutta sittemmin kartuntapolitiikkaa laajennettiin koskemaan kotimaista ja pohjoismaista nykytaidetta (vapaa-ajan lautakunta 9.3.1989 § 67 sekä 3.3.1993 § 17).
Nykyään Vantaan taidemuseo Artsi hallinnoi Vantaan kaupungin omistamia laajoja taidekokoelmia.
Vantaalaisen taidemaalari, kuvanveistäjä Risto Vilhusen kokoelmalahjoituksen myötä Artsi hallinnoi
yli 10 000 taideteosta.
Päävastuu Artsin kokoelmista on museon päälliköllä. Taidemuseolla on ollut vuoden 2009 alusta lähtien kokoelmista vastaavan museoamanuenssin vakituinen toimi sekä vuodesta 2012 lähtien vakituinen julkisen taiteen kuraattorin toimi. Kokoelmapuolella lisäksi vakituisella museomestarilla on
museoammatillinen toimi. Museomestari työskentelee kokoelmien lisäksi näyttelyiden parissa apunaan avustava museomestari. Lisäksi kokoelmatehtävissä on työskennellyt määräaikaisesti kesätyöntekijöitä ja projektityöntekijöitä.
Vantaan taidemuseo Artsin kokoelmat on jaettu karttuvaan taidekokoelmaan sekä kolmeen säilytyskokoelmaan: Lauri Santtu, Pentti Kaskipuro ja Risto Vilhunen -kokoelma.

3.2 Karttuva taidekokoelma
Karttuvaan taidekokoelmaan kuuluu noin 1 500 teosta, muun muassa maalauksia, grafiikkaa, veistoksia, installaatioita, valokuvataidetta. Karttuvaan taidekokoelmaan kuuluvat myös Vantaan kaupungin
tilaamat julkisen taiteen teokset sekä erikoistumisen myötä uutena kokonaisuutena katutaide, graffiti- ja performanssikokoelma.
Karttuvan taidekokoelman sisällä on myös kolme erillistä lahjoituskokoelmaa: Korson yhteiskoulun
taiderahaston taidekokoelma sisältää 113 teosta, Kanniston koulun kokoelma 15 teosta, Veikkauksen
taidekokoelma 70 teosta.
Karttuvan kokoelman teoksia talletetaan kaupungin virastoihin ja laitoksiin, muun muassa kouluihin
ja kirjastoihin. Kokoelma karttuu vuosittain taidehankintoihin varatun määrärahan turvin.

3.2.1 Julkinen taide
Julkisen tilan käsitteen alle kuuluu julkinen taide, joka on yleensä tiettyyn paikkaan suunniteltua ja
tila on saavutettavissa julkisena paikkana. Vantaan taidemuseo Artsi hallinnoi Vantaan kaupungin
taidekokoelmia ja julkisen taiteen teoksia ja ne liitetään kaupungin taidekokoelmaan. Julkisen taiteen
teokset hankitaan tilaajan, Kuntatekniikan keskuksen ja/tai kaupungin rahastojen määrärahoilla ja
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teokset kunnostetaan ja konservoidaan sekä kuntatekniikan että taidemuseo Artsin määrärahoilla
talousarvion puitteissa. Taidemuseo Artsi valmistelee tilaussopimukset tilaajalle ja toimii asiantuntijana
Maankäytön, ympäristön ja rakentamisen toimialan alaisuudessa olevissa prosesseissa sekä kaupungin
muiden toimialojen aloitteesta tulevissa hankkeissa. Julkisen taiteen teoksiin liittyy elinkaariajattelu
ja tilaussopimuksiin liitetään teosten huoltokirja, jonka laatimisesta vastaa taiteilija.
Vantaan kaupungintalon aulatilassa on vuodesta 1964 valanut tulevaisuususkoa ja muistuttanut maalaiskunnan raivaajahengestä Tapani Jokelan monumentaalimaalaus Vesiratas, 1964. Rakennuksen
perusparannuksen yhteydessä rakennusta sekä laajennettiin että alkuperäinen muotokieli säilytettiin ja
Jokelan monumentaalimaalaus konservoitiin. Rakennettu tila ja teos kuuluvat yhteen. Perusparannuksen
yhteydessä aulaan hankittiin uusi julkinen veistos, Laila Pullisen Herkules. Teokset antavat merkityksiä ja lisäarvoa tilalle.
Vuodesta 1987 kaupunki oli pitkään edelläkävijä hyväksyessään ns. prosenttiperiaatteen, jolloin vuotuisista talonrakennuskustannuksista käytettiin 0,3 % taiteen hankintaan. Kaupungin taidekokoelma
karttui teoksilla, joita hankittiin päiväkoteihin, kouluihin ja laitoksiin.
Kuvataiteen integroimista kehitettiin ja laajoissa rakennushankkeissa taiteilijat otettiin mukaan suunnitteluprosessiin hankesuunnitteluvaiheessa ja taidemuseo koordinoi taiteen osuutta prosessissa. 2000–
luvun alussa Tikkurilan lukio, Pakkalan oppimis- ja informaatiotalo Point ja Myyrmäen Urheilutalo
olivat edistyksellisiä oppimisympäristöjen ja vapaa-ajantilojen hybridejä.
Vuodesta 2003 lähtien ns. prosenttiperiaatetta ei ole taloudellisista näkökohdista johtuen liitetty
budjettivalmisteluun.
Vantaan kaupunki on ollut edelläkävijä tuodessaan julkisen taiteen osaksi kaavoitusprosessia ja yleisten alueiden suunnittelu- ja toteutusprosessia. Taideohjelma on ollut velvoittava ja/tai ohjeellinen.
Leinelään valmistui Kiertokulku-taiteen yleissuunnitelma, joka määrittelee taiteen teemat ja yleispiirteet sijoittumisesta alueelle. Vantaan kaupunki rakennuttajakumppaneineen sitoivat taiteen osaksi
laajaa suunnittelu- ja toteutusprosessia. Kymmenen kuvataiteilijaa on mukana toteuttamassa teoksia
alueelle, jonka suunnittelu käynnistyi vuonna 2006.
Tikkurilan keskustan yleissuunnitteluun liittyy myös taidekonsepti ja taiteilijat ovat olleet alusta lähtien mukana vaativassa hankkeessa. Kivistön kaupunginosassa teoksia toteutetaan laajalti asuinkortteleihin ja Kivistön taiteen suunnittelua ohjaavat designmanuaalit ja taidekivi-konseptit.
Taideohjelmat mahdollistavat myös taideajattelun integroimisen Tilakeskuksen
talonsuunnitteluhankkeisiin.
Vantaan arkkitehtuuriohjelman 2015 seitsemäntenä kärkihankkeena on kehittää toimivat ja kestävät
käytännöt julkisen taiteen hankintaan ja ylläpitoon. Kaupunkisuunnittelu vastaa työn käynnistämisestä kaupungissa, joka on tarkoitettu kaupunkilaisille. Yhdessä asukkaiden ja kumppaneiden kanssa
kaupungista halutaan tehdä toimiva – esteettisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävänä verkostokaupunki, ”15 minuutin kaupunki”, joka voi toimia esimerkkiä myös muille (Tarja Laine, Vantaan arkkitehtuuriohjelma 2015 ).
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3.2.2 Katutaide-, graffiti- ja performanssikokoelma
Vantaan taidemuseo Artsin erikoisalueena on niin sanottu katoava taide; katu-, graffiti- ja performanssitaide. Artsi erikoistui näihin taidemuotoihin vuoden 2016 alussa samalla kun uusi nimi Artsi julkistettiin yleisölle. Artsi on ensimmäinen museo niin Suomessa kuin kansainvälisestikin, joka erikoistuu
kaikkiin näihin kolmeen taidemuotoon.
Katutaiteeseen ja graffitiin erikoistumiseen löytyy pitkät, pysyvät ja hyvin luontevat perustelut Vantaan
historiasta ja myönteisestä nykyisyydestä. Myyrmäkeen ensimmäiset graffitit ilmestyivät 80-luvulla
ja nykyään Myyrmäkeä ollaan maalaamassa eurooppalaisittain merkittäväksi katutaidekohteeksi.
Avainasemassa tässä projektissa on Myyrmäki-liike, jonka kanssa Artsi tekee tiivistä yhteistyötä.
Artsi on hankkinut ensimmäiset katutaide- ja graffititeokset kokoelmiinsa, tekijöinä muun muassa
Acton, Boing, EGS, Hende, Salla Ikonen ja Trama. Ensimmäiset katu- ja graffititaidehankinnat tehtiin Meidän katu -näyttelyn (2014) myötä, jossa kokoelmateokset asettuivat vuoropuheluun graffiti- ja
katutaiteen kanssa. Tulevaisuudessa Artsi pohtii laajemmin Vantaalla olevien graffiti- ja katutaideteosten, muun muassa Myyrmäen aseman katutaidekokonaisuuden, liittämistä kokoelmiin.
Samoin kuin katu- ja graffititaide, myös performanssitaide on ymmärretty katoavaksi taiteeksi: performanssiteoksilla on tietty kesto ja se tapahtuu tietyssä paikassa – tässä ja nyt. Katoavan ja väliaikaisen
luonteensa takia performanssitaidetta nähdään nykypäivänä harvoin museoympäristössä ja se pakenee
graffitin ja katutaiteen käsitteiden tavoin edelleen taidehistoriallisia määrittelyjä. Artsin tavoitteena on
muodostua merkittäväksi kansainvälisen tason performanssitaiteen asiantuntijaksi ja tukijaksi. Tätä
kautta Artsi osallistuu myös ajankohtaiseen keskusteluun siitä, miten tämän hetken performanssitaidetta voidaan ylipäätään tallentaa ja dokumentoida tuleville sukupolville. Tulevaisuudessa Artsin on
tärkeää pohtia entistä enemmän performanssitaiteen arkistoinnin ja luetteloinnin järjestämistä yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten asiantuntijatahojen kanssa.
Vantaan taidemuseon ensimmäinen performanssihankinta, Ars Fennica 2007 -voittaja Roi Vaaran ja
Beate Linnen teos ”Viisi”, hankittiin Meidän katu -näyttelyn myötä syksyllä 2014. Artsin Sinä&Minä
muotokuvassa -avajaisnäyttelyn myötä hankittiin taiteen tohtori Tero Nauhalta ”Exeption” -niminen
esitys- ja installaatioteos. Vuoden 2017 teemana on Vallaton, johon liittyen Artsi kutsuu kansainvälisiä performanssitaiteilijoita vieraakseen ja yhteistyöhön paikallisten tekijöiden kanssa. Vuodelle 2018
suunnitellaan jälleen performanssikokoelmateoksen hankintaa.

3.2.3 Lauri Santtu, Pentti Kaskipuro ja Risto Vilhunen -kokoelma
Vantaan taidemuseo Artsin kolme säilytyskokoelmaa edustavat vantaalaisia ja Vantaalla vaikuttaneita
taiteilijoita: Lauri Santtu, Pentti Kaskipuro ja Risto Vilhunen. Lauri Santtu ja Pentti Kaskipuro -kokoelmia ei pääsääntöisesti talleteta.
Vantaan kaupunki hankki vuonna 1986 10-vuotisjuhlarahaston varoin taidegraafikko, professori Lauri
Santun (1902–1986) laajan, kulttuurihistoriallisesti merkittävän grafiikka- ja piirustuskokoelman. Lauri
Santtu -kokoelmaa täydennettiin vuonna 2004 piirustuskansioilla sekä dokumentti- ja arkistoaineistolla. Kokoelmaan kuuluu yhteensä 3 288 teosta.
Vuonna 1992 kokoelmia täydennettiin 10-vuotisjuhlarahaston turvin taidegraafikko, professori Pentti
Kaskipuron (1930–2010) tuotantoa kattavasti esittelevällä kokoelmalla, joka käsittää yhteensä 235 grafiikanlehteä ja piirustusta.
Taidemaalari, kuvanveistäjä Risto Vilhunen lahjoitti vuonna 2009 Vantaan kaupungille merkittävän
kokoelman piirustuksiaan ja muita teoksiaan. Risto Vilhunen -kokoelma koostuu yli 6 000 teoksesta.
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3.3 Kartuntapolitiikka ja teosten hankkiminen
Taidekokoelmien kartuttamisella tarkoitetaan taideteosten ostoja ja lahjoitusten vastaanottoa sekä
kokoelmiin liitettäviä teoksia. Vuosittain taidehankintoihin on varattu Artsin määrärahoista 10 000
euroa. Julkisen taiteen kokonaisuudet muodostuvat tapauskohtaisesti eri yhteistyötahojen rahoituksella eikä taidemuseolla ole taloudellista osuutta.
Edelliseen, vuonna 2012 päivitettyyn kokoelmaohjelmaan on kirjattu kokoelmateosten kartuntapolitiikasta seuraavaa: Karttuvaan taidekokoelmaan hankintaan taidehankintoihin varatulla määrärahalla
Vantaan kaupungin vapaa-ajan lautakunnan vuonna 1993 vahvistamien kuvataidehankintojen periaatteiden mukaisesti pääasiassa kotimaista ja lisäksi mahdollisesti sitä täydentävää pohjoismaista nykytaidetta. Tätä määritelmää on päivitetty ja uuden kartuntaperiaatteen mukaan Vantaan taidemuseo
Artsin kokoelmaan tulee hankkia sekä kotimaista että kansainvälistä nykytaidetta. Teoksia valittaessa otetaan huomioon nykytaiteen eri muodot ja tärkeä hankintaa ohjaava tekijä on ennen kaikkea
teosten korkea taiteellinen taso. Kokoelma on tällä hetkellä vahvasti suomalaiseen ja pohjoismaalaiseen nykytaiteeseen painottuva ja tulevaisuuden tavoitteisiin sisältyy entistä enemmän kokoelman
kansainvälistäminen.
Taidemuseoammattilaisten päätökset taidehankinnoista pohjautuvat aina ennen kaikkea kokoelmaohjelman linjauksiin. Taidehankinnat tehdään pääsääntöisesti taidemuseo Artsin omista vaihtuvista
näyttelyistä, suoraan taiteilijoilta tai gallerioista. Kokoelma- ja näyttelytoiminnan yhteistyö on tiivistä
ja kokoelmahankintoja ohjaa paljon Artsin oma näyttelyprofiili.
Vantaan taidemuseo Artsin päällikkö tekee päätökset taidehankinnoista ja hankintaprosessissa oleellisessa roolissa ovat myös kokoelma-amanuenssi ja näyttelyamanuenssi. Taidehankinnat perustuvat aina taidemuseoammattilaisten näkemyksiin. Taidehankintaesityksistä tehdään hankintapäätös
ja taidehankintoihin liittyvät keskeiset dokumentit sekä hankinta-asiakirjat arkistoidaan pysyvästi.
Taidehankintojen valintakriteerit, teosten taiteellinen merkitys sekä soveltuvuus osaksi Vantaan taidemuseo Artsin kokoelmaa perustellaan taidehankintaesityksissä ja -päätöksissä.

3.4 Lahjoitukset ja kokoelmiin liitettävät teokset
Vantaan taidemuseo Artsin kokoelmat karttuvat myös lahjoitusten avulla. Esimerkiksi Korson yhteiskoulun taiderahaston keräämä kokoelma liitettiin osaksi karttuvaa taidekokoelmaa omine sopimusehtoineen vuonna 2008 ja Veikkaus Oy:n lahjoittama taidekokoelma vuonna 2012. Myös kaupungin
virastojen ja laitoksien hankkimia tai lahjaksi saamia teoksia on liitetty kokoelmaan, mikäli ne ovat
sopivia liitettäväksi Artsin kokoelmiin profiililtaan ja taiteelliselta tasoltaan.
Taidelahjoituksissa noudatetaan Vantaan taidemuseo Artsin kokoelmaohjelmassa määriteltyjä periaatteita ja Artsin linjaamaa kokoelmaprofiilia. Artsi siis määrittelee, mitä kokoelmiin vastaanotetaan.
Taidemuseoammattilaiset käsittelevät jokaista lahjoitusta erikseen ja myös taidemuseon resurssit tulee
huomioida lahjoituksia punnittaessa.
Lahjoitusteokset liitetään kokoelmiin museon päällikön päätöksellä. Taidemuseon päällikön tulee olla
mukana lahjoitusten valmistelussa prosessin alusta lähtien. Lahjoitukset tehdään aina kirjallisesti ja
sopimusehdot tulee muotoilla viitaten taidemuseon kokoelmaohjelmaan sekä museon omiin kokoelmiinsa noudattamat periaatteet huomioiden. Vantaan taidemuseo Artsilla on oma lahjoitussopimuspohjansa, joka on kaupungin lakimiesten tarkastama.
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3.5 Deponoinnit
Deponointi eli talletus tarkoittaa taideteosten hallinnan siirtämistä museolle, mutta ei teosten omistusoikeuden siirtymistä. Vastuu teoksista esimerkiksi vahinkotilanteessa sekä kokoelmahallinnalliset
kustannukset siirtyvät kuitenkin vastaanottajalle.
Deponoinneista tehdään aina oma sopimuksensa, johon kirjataan muun muassa deponoinnin kohde,
ehdot, kesto sekä omistus- ja tekijänoikeudet. Vantaan taidemuseo Artsi ei pääsääntöisesti ota vastaan
deponointeja vastuu- ja kustannuskysymysten vuoksi.

3.6 Poistot kokoelmista
Kokoelmapoistoihin on suhtauduttu museokentällä pääasiallisesti hyvin varovasti ja aiheesta on alettu
käymään julkista keskustelua vasta 2000-luvun puolella sekä Suomessa että kansainvälisesti. Nykyään
poistot nähdään tärkeänä kokoelmahallinnallisena välineenä. Poistot takaavat paremman hoidon museoon jääville objekteille, kun resurssit voidaan keskittää ydinkokoelman tallentamiseen.
Selvästi yleisin syy kokoelmapoistoihin on teoksen pysyvä vaurioituminen tai tuhoutuminen tai sen
materiaalin elinkaaren päättyminen. Nykytaide, kuten katu- ja graffititaide, on tunnustetusti katoaavaa ja teoksilla on usein oma elinkaarensa. Teoksen poistamista voidaan myös harkita, jos teos muodostaa esimerkiksi juuri kuntonsa vuoksi selkeän vaaran muulle kokoelmalle.
Kokoelmista voidaan tehdä poistoja ainoastaan Vantaan taidemuseo Artsin päällikön esityksestä. Poistot
on tehtävä perustellusti eikä museotoiminnassa hyväksytä esimerkiksi kokoelmateosten myymistä tai
niiden tarkoituksellista hävittämistä. Poiston yhteydessä tulisi aina määritellä mahdollisimman tarkasti poistoon johtaneet syyt sekä valita paras mahdollinen poistotapa, esimerkiksi objektin tuhoaminen, siirtäminen käyttö- tai opetuskokoelmaan tai lahjoitus toiseen museoon. Asianmukaiset tiedot
poistetusta teoksesta merkitään kokoelmanhallintajärjestelmään, jossa teoksen tiedot sekä inventaarionumero säilytetään kokoelmahistorian säilymiseksi. Myös tekijänoikeuslaki on otettava huomioon
mahdollisten poistojen yhteydessä. Tulevaisuudessa tärkeää olisi erillisen poistopolitiikan sekä poistoprosessien määritteleminen ja niiden liittäminen kokoelmapolitiikan osaksi tai sen liitteeksi.
Vantaan taidemuseo Artsi noudattaa kokoelmapoistoissa ICOMin ja sen alajärjestön, Suomen museoliiton ohjeita, joita päivitetään määräajoin. Viimeaikaisista tutkimuksista tärkeä on erityisesti Suomen
museoliiton vuonna 2015 julkaisema Kokoelmapoistojen hyvät käytännöt (toim. Emilia Västi & Minna
Sarantola-Weiss).
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4. Kokoelmien esittäminen ja saavutettavuus
4.1 Talletustoiminta
Yksi kokoelmien esillepanon muoto on talletustoiminta, jolla tarkoitetaan kokoelmateosten sijoittamista kaupungin eri virastoihin ja laitoksiin, missä ne ovat kaupunkilaisten ja kaupungin työntekijöiden nähtävillä.
Merkittävä osa Vantaan taidemuseo Artsin kokoelmateoksista on esillä Vantaan kaupungin julkisissa
tiloissa, virastoissa ja laitoksissa. Artsi määrittelee teosten sijoituspaikat ja tallettaa karttuvan taidekokoelman teoksia resurssien mukaan. Ensisijaisina talletuskohteina ovat Vantaan kaupungin julkiset
tilat, yleisö- ja hallintotilat samoin kuin remontoidut tai uudet tilat, sekä kohteet joissa ei ole ennestään taideteoksia. Myös vanhat talletuspyynnöt ovat etusijalla talletuskohteina.
Teosten hallinta kuuluu Vantaan taidemuseo Artsille ja taideteosten sijoituksista tehdään aina kirjallinen talletussopimus talletusehtoineen (liite 1). Talletussopimus on juridisesti pätevä ja Vantaan kaupungin lakimiesten tarkastama.
Talletusehtojen mukaisesti talletuskohde on velvollinen ilmoittamaan taidemuseolle teoksiin kohdistuneesta ilkivallasta, mahdollisista vaurioista sekä teoksille mahdollisesti riskejä aiheuttavista tekijöistä.
Myös olosuhdemuutoksista, kuten muutoista ja remonteista tulee ilmoittaa hyvissä ajoin etukäteen. Taideteosten siirtäminen ja käsittely ovat aina taidemuseon vastuulla. Teosten sijaintitietojen tulee olla aina ajantasaisia ja teoksia siirrettäessä niiden uusi sijainti tulisi merkitä välittömästi
kokoelmanhallintajärjestelmään
Teosten säilyminen, teosturvallisuuden takaaminen sekä talletuskohteen olosuhteen otetaan huomioon teoksia talletettaessa. Taidemuseolla on päävastuu teoksista ja talletuskohteella osavastuu talletussopimuksessa mainittujen talletusehtojen mukaisesti. Tarvittaessa taidemuseo voi poistaa teokset
talletuskohteesta.
Kaupungin virastoissa olevien kokoelmateosten siirtäminen, välivarastointi, uudelleen sijoittaminen
ja ripustaminen vievät huomattavan paljon kokoelmatoiminnan aikaa ja resursseja, sillä virastojen ja
laitosten uudelleenorganisoinnit, muutot ja tilojen kunnostukset ovat hyvin yleisiä. Tulevaisuudessa
talletustoiminnan keskittämistä ja rajaamista olisi hyvä pohtia entistä enemmän.

4.2 Näyttelytoiminta
Kokoelmateoksia sekä kokoelmataiteilijoiden uutta ja vanhempaa tuotantoa esitellään säännöllisesti
myös Vantaan taidemuseo Artsin vaihtuvissa näyttelyissä.
Vuoden 2014 Meidän katu -näyttelystä lähtien kokoelmateokset ovat olleet osa jokaista Artsin vaihtuvaa
näyttelyä. Pelkästään kokoelmateoksiin keskittyviä näyttelyitä on ollut vuoden 2001 kokoelmanäyttely
Kaupunki herää sekä kokoelmien 50-vuotisjuhlavuoden 2011 näyttely Tämä on totta? Näkökulmien
maailma. Vantaan taidemuseon kokoelmat 50 vuotta.
Vaihtuvat kokoelmateokset ovat esillä säännöllisesti myös Artsin museokioskin yhteydessä,
Näkökulmaksi nimetyllä seinällä. Näkökulma nostaa esille uuden kokoelmateoksen jokaisen Artsin
vaihtuvan näyttelyn yhteydessä. Myös Vantaan taiteilijaseura ry:n ja taidemuseo Artsin yhteisesti hallinnoima Galleria K Tikkurilassa esittelee Artsin kokoelmateoksia osana toimintaansa.
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4.3 Lainaustoiminta
Vantaan taidemuseo Artsi lainaa taideteoksia museoammatillisesti toimiville museoille tai näyttelynjärjestäjille. Teoslainoista tehdään aina kirjallinen sopimus lainaehtoineen (liite 2). Taidemuseon
päällikkö päättää teoslainojen myöntämisestä. Lainaaja vastaa kaikista teoslainaan liittyvistä kuluista.
Lainattavat teokset on lainaajan toimesta vakuutettava Artsin ilmoittamasta arvosta kuljetusten ja
näyttelylainan ajaksi.
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5. Kokoelmien luettelointi ja dokumentointi
5.1 Kokoelmien luettelointi
Vantaan taidemuseo Artsin kokoelmat on luetteloitu Osuuskunta Suomen taide ja taidekokoelmat
ylläpitämään Taidekokoelmat.fi sähköiseen kokoelmahankintajärjestelmään. Taidekokoelmat. fi otettiin käyttöön vuoden 2016 alusta alkaen ja sitä ennen kokoelmahallintajärjestelmänä toimi Suomen
kansallisgallerian kehittämä Muusa. Tulevaisuudessa Artsi pohtii Museo 2015 -hankkeen myötä syntyneen uuden MuseumPlusRIA -kokoelmahallintajärjestelmän käyttöönottoa.
Kokoelmiin hankitut ja lahjoituksina saadut teokset dokumentoidaan ja luetteloidaan kokoelmanhallintajärjestelmään mahdollisimman pian. Kokoelmanhallintajärjestelmään luetteloidaan aina teoksen tiedot: inventaarionumero, pääluokka ja erikoisluokat, omistaja, haltija, kokoelma, taiteilija, teoksen nimi,
ajoitus, tekniikka, materiaalit, mitat, merkinnät sekä hankinta- ja sijaintitiedot. Myös konservointikertomukset arkistoidaan ja tiedot pyritään saamaan tulevaisuudessa myös kokoelmanhallintajärjestelmään.
Luetteloinnista vastaa kokoelma-amanuenssi. Luettelointia ohjaa Valtion taidemuseon julkaisema
Taideteosten luettelointiohje (toim. Ketonen, Helka 2010) sekä vuoden 2014 alussa Museoviraston,
Kansallisgallerian ja Suomen museoliiton julkaisemat yksityiskohtaisemmat Museoiden uudet luettelointiohjeet (luettelointiohje.fi).
Kokoelmien luettelointityö on aikaa vievää ja perusteellista työtä. Suurten teoskokonaisuuksien, kuten
Risto Vilhunen kokoelman, luetteloiminen on ollut projektiluontoista ja pitkälti taidemuseon ulkopuolisen rahoituksen varassa.

5.2 Kuvallinen dokumentointi
Kokoelmateokset pyritään mahdollisuuksien ja resurssien mukaan kuvauttamaan heti hankinnan jälkeen ja kuvat pyritään luetteloimaan ja liittämään kokoelmanhallintajärjestelmään mahdollisimman
pian. Suuret teoskokonaisuudet, kuten suuret kokoelmalahjotukset, pystytään taidemuseon resurssien puutteesta johtuen kuvaamaan ja liittämään kokoelmatietokantaan ainoastaan erillisen projektirahoituksen turvin.
Painokelpoiset kuvadokumentit ottaa ammattivalokuvaaja, joka on luovuttanut kuvien tekijänoikeudet
taidemuseolle. Teosten tunnistuskuvat voivat olla taidemuseon henkilökunnan luettelointia varten
ottamia. Taideteosten talletuksista virastoihin ja laitoksiin pyritään koostamaan kuvadokumentoinnit talletuskokonaisuuden valmistuttua kohteessa.
Vantaan taidemuseo Artsin kokoelmateosten diakuvat on digitoitu sähköiseen muotoon. Tulevaisuudessa
digitointia tulee selkeyttää entisestään ja turvata sen ajantasainen jatkuminen.

5.3 Kokoelmien tutkimus ja julkaisutoiminta
Tutkimustyö on olennainen osa museo- ja kokoelmatyötä. Vantaan taidemuseo Artsilla ei kuitenkaan
juuri ole mahdollisuutta laajamittaiseen kokoelmatutkimukseen resurssien puutteen vuoksi. Tämän
vuoksi tutkimusresurssit kohdennetaan näyttelyissä esitettävien kokonaisuuksien tutkimukseen.
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Kokoelmien tutkimukseen olennaisesti kuuluvia taustatietojen ja provenienssin eli omistushistorian
selvittämistä tai teosten asiasanoittamista ja aiheenkuvailua ei nykyisillä resursseilla pystytä toteuttamaan muutoin kuin ulkopuolisen rahoituksen avulla.
Taideteosten luettelointi ja dokumentointi ovat taidemuseon perustutkimustyötä, johon liittyy myös
arkistotyö. Arkistoon kerätään tietoja kokoelmateoksista ja -taiteilijoista, lisäksi arkistoidaan muun
muassa teosten hankintadokumentit ja muuta aineistoa. Taidemuseo Artsi ylläpitää myös taidemuseon sisäiseen käyttöön tarkoitettua käsikirjastoa, jossa on karttuva valikoima kirjallisuutta kuvataiteen
eri osa-alueista sekä taiteilijoista. Käsikirjaston luettelointijärjestelmä uusitaan vuoden 2016 aikana.
Museoissa tehtävään tutkimustoimintaan kuuluu olennaisesti myös julkaisutoiminta. Vuoden 2001
kokoelmanäyttelyn yhteydessä taidemuseo julkaisi kokoelmista kertovan julkaisun Kaupunki herää,
johon koottiin Vantaan taidemuseon sekä kokoelmien karttumisen historiaa. Vuonna 2016 julkaistiin Artsin ensimmäinen näyttelyjulkaisu Sinä&Minä muotokuvassa, jossa kokoelmateoksilla on tärkeä rooli. Artsi jatkaa julkaisutoimintaansa myös tulevien näyttelyidensä tiimoilta ja kokoelmateokset
tulevat olemaan tärkeä osa tätä toimintaa.

6. Kokoelmien säilytys, hoito ja turvallisuus
6.1 Kokoelmien konservointi
Konservaattorit ovat erikoisasiantuntijoita, joiden toimenkuvaan taidemuseossa kuuluu muun muassa
teosten dokumentointi, kuntokartoitus, kokoelmahallintajärjestelmän käyttö, teosten huolto ja konservointien organisoiminen, kehystämisen ja teosripustusten asiantuntijuus, teosten lähtö- ja tulotarkastukset näyttelyiden ja kokoelmalainojen osalta, teosten säilytysolosuhteista ja säilytyksestä vastaaminen.
Konservointi on poikkitieteellinen tieteenala, jonka tarkoituksena on kulttuuriperintömme säilyttäminen. Konservoinnilla tarkoitetaan kaikkia niitä toimia, joilla kulttuuriperinnön tuhoutumista voidaan
hidastaa tai ehkäistä. Konservointi jaetaan tekniseen eli käytännön konservointiin sekä säilyttävään eli
ennaltaehkäisevään konservointiin. Sekä ennaltaehkäisevä konservointi että käytännön konservointi
turvaavat kokoelmien säilymisen pitkällä tähtäimellä. Käytännön konservoinnilla korjataan teoksiin
ajan myötä tulleita ja muun muassa kosteuden vaihteluista johtuvia vaurioita, mutta myös esimerkiksi ilkivallan aiheuttamia vahinkoja. Teoksen ei tarvitse olla vanha vaatiakseen konservointia, vaan
muun muassa valo, lika, pöly, kosteus, kuumuus tai tuhohyönteiset edistävät uusienkin materiaalien
tuhoutumista.
Vantaan taidemuseo Artsilla ei ole omaa konservaattoria, vaan konservoinnin asiantuntemus samoin
kuin taideteosten kehystystyö tilataan ostopalveluna. Tämä asettaa jatkuvia haasteita kokoelmateosten kunnolle ja säilymiselle.
Vantaan taidemuseo Artsi toimii ennaltaehkäisevän konservoinnin periaatteiden mukaisesti.
Ennaltaehkäisevällä konservoinnilla pyritään estämään kulttuuriperinnön joutuminen alttiiksi sitä
vaurioittaville tekijöille. Tämän edellytyksenä on taidemuseon henkilökunnan sekä ostopalveluiden
tarjoajien ammattitaitoisuus. Suurin teosten vaurioitumisriski on niitä siirrettäessä. Väärät käsittelytavat
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sekä myös väärät ripustus- ja tukimenetelmät vaurioittavat teoksia. Ennaltaehkäisevän konservoinnin mukaisesti teoksia tulee käsitellä asianmukaisesti ja kokoelmia tulee säilyttää asianmukaisissa
näyttely- ja säilytystiloissa, joiden olosuhteita säädetään ja valvotaan teknisin laittein, kuten vakioilmastointikoneella ja dataloggereilla. Myös liian pienet ja ahtaat säilytystilat ovat riski taideteosten säilyttämiselle ja niiden käsittelylle.

6.2 Säilytysolosuhteet ja varastointi
Museotyön eettisten sääntöjen mukaisesti hallintoelimen on huolehdittava siitä, että museolla on
asianmukaiset toimitilat, joissa se pystyy hoitamaan tarkoitustaan vastaavat perustoiminnot. Museolain
mukaan valtionosuuden saamisen edellytyksenä on, että museon näyttely-, työ- ja yleisötilat sekä kokoelmien hoitoon ja säilytykseen tarkoitetut tilat ovat tarkoituksenmukaisia.
Taidekokoelmien säilytystiloissa tulee olla museotasoiset olosuhteet, joita valvotaan jatkuvasti.
Suhteellisen ilmankosteuden tavoitearvo on RH 45 % ± 5 % ja lämpötilan 20° ± 2°. Tärkeintä on kuitenkin, että kosteus- ja lämpötila pysyvät mahdollisimman tasaisina. Olosuhteiden muutosten tuleekin
tapahtua pitkällä aikavälillä ja hitaasti. Turvalliset olosuhteet ovat edellytys kokoelmien säilymiselle
sekä näyttelytoiminnalle. Mikäli taidemuseo ei pysty takaamaan turvallisia olosuhteita teoksille, tuhoutuvat kokoelmat vähitellen, eikä näyttelyitä voida järjestää.
Suomen ilmasto-olosuhteet vaikuttavat asetusarvoihin ja niiden säätämiseen. Taidemuseolla seurataan
kosteutta ja lämpötilaa säännöllisesti dataloggereiden avulla. Säilytystilat tulee pitää siistinä ja siivota
säännöllisesti. Taideteosten säilytystiloihin on rajoitettu pääsy. Taideteosten varastoinnista ja ajantasaisten sijaintitietojen kirjaamisesta vastaavat kokoelma-amanuenssi sekä museomestari.
Oman käytännön haasteensa kosteus- ja lämpötilaolosuhteiden tarkkailuun tuovat virastoihin ja laitoksiin sijoitetut taideteokset. Talletettuja kokoelmateoksia ja kohteita on merkittävä määrä, joten
ihanteellisten olosuhteiden takaaminen näille kaikille teoksille ja olosuhteiden jatkuva valvominen
on lähes mahdotonta. Tulevaisuudessa tärkeää on kaikkien talletettujen kokoelmateosten läpikäyminen ja inventointi paikan päällä yhdessä konservaattorin kanssa, jolloin varmistutaan kokoelmateosten ajantasaisesta kunnosta ja säilymisestä myös jatkossa.

6.3 Turvallisuus
Riittävä ja ammattitaitoinen henkilökunta on turvallisuuden ja kokoelmien turvaamisen ja säilymisen
tae. Ennaltaehkäisevän konservoinnin ja teosturvallisuuden periaatteiden noudattaminen, teosten
asianmukainen säilytys ja käsittely ovat kokoelmatoiminnan perusta. Henkilökunnan jatkuva perehdytys ja koulutus ovat tärkeitä tekijöitä.
Vantaan taidemuseo Artsin kokoelmien pelastus- ja evakuointisuunnitelmaan tullaan tulevaisuudessa
sisällyttämään toimenpiteet kokoelmien osalta kriisitilanteessa.
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7. Kokoelmatoiminta tulevaisuudessa
Kokoelman historian ja nykyhetken tilanteen lisäksi kokoelmapoliittisen ohjelman tarkoitus on suuntautua myös tulevaisuuteen. Millaisia tavoitteita taidemuseon hallinnoimiin kokoelmiin liittyy ja
kuinka niihin pyritään?
Vantaan taidemuseo Artsin nykyresurssit eivät vastaa kokoelmien kokoa. Artsi hallinnoi yli 10 000
teosta, minkä tekee siitä ison taidemuseon. Suomen neljänneksi suurimman kaupungin ainoan taidemuseon taidehankintamääräraha on 10 000 euroa vuodessa, mikä tarkoittaa keskimäärin noin 3-5
teoksen hankintaa vuodessa. Muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna hankintamäärärahan kehitys
laahaa tuntuvasti jäljessä. Taloudelliset resurssit antavat reunaehdot kokoelmien muodostamiselle:
ilman hankintavaroja systemaattista kokoelmapolitiikkaa ei voi toteuttaa. Artsin taidekokoelmien laajentamiseksi ja täydentämiseksi, sekä kokoelmaprofiilin ja kartuntapolitiikan kehittämiseksi tarvitaan
lisää resursseja taidehankintoihin.
Vantaan taidemuseo Artsin määrärahat eivät nykyisellään ole riittäviä kokoelmien hoitoon. Noin
10 000 teosta kattavien taidekokoelmien konservointiin ja kehystämiseen varattu osuus taidemuseon
vuosibudjetista on noin 5 000–6 000 euroa. Teosten lukumäärään nähden määräraha on riittämätön
ja nykyisillä resursseilla valtaosa konservoinneista jää toteuttamatta. Julkisille teoksille ei ole varattu
taidemuseon budjetista lainkaan konservointimäärärahaa, mikä on jatkuva haaste julkisen taiteen teosten hoidon ja säilymisen kannalta. Kokoelmien säilymisen kannalta olisi olennaista suhteuttaa konservointiin ja muuhun kokoelmanhoitoon varatut määrärahat jatkuvasti kasvavan kokoelman tarpeisiin.
Kokoelma-ammattilaisten määrää tulisi lisätä taidekokoelmien ylläpitoon, sillä nykyinen henkilöstö
ei ole riittävä. Tulevaisuudessa erityisesti vakituisen konservaattorin palkkaaminen taidemuseolle
olisi tärkeää kokoelmien hoidon ja säilymisen kannalta. Taidemuseo tarvitsee tulevaisuudessa myös
kokoelmiin keskittyvän museomestarin sekä vähintään kokoelma-assistentin vastaamaan muun muassa kokoelmien luetteloinnista, dokumentoinnista sekä digitoinnista, joka on kokoelmatietojen säilymisen elinehto nyt ja tulevaisuudessa.
Vantaan taidemuseo Artsi tarvitsisi tulevaisuudessa myös uusia tiloja. Niiden tulisi kattaa museotasoiset ja tarpeeksi tilavat säilytystilat taidemuseon kokoelmille, työtilat konservaattorille ja muulle
henkilökunnalle sekä näyttelytilat, jotka mahdollistavat sekä vaihtuvien että kokoelmia esittelevien
näyttelyiden ammattitaitoisen toteuttamisen.
Yli 200 000 asukkaan ja kasvavan kaupungin taidekokoelmatoimintaa on kehitettävä edelleen.
Taidekokoelmat ja niiden aktiivinen kartuttaminen sekä julkinen taide ovat Vantaan kaupungin ja
sen ainoan taidemuseon voimavara, jota tulisi nostaa esiin sen vaatimalla tavalla. Vantaan taidemuseo Artsin jatkuvasti kehittyvä kokoelmaprofiili voisi olla myös olennainen osa Vantaan kaupungin
tulevaisuuden profiilia. Vantaalla olisi kaikki edellytykset näkyvästi profiloitua taiteen kaupunkina ja
Artsi voisi olla oleellisessa roolissa tässä kehityksessä.
Vrt. Helsingin ja Espoon taidehankintamäärärahat vuonna 2016. Helsinki: uushankinnat 155 000 euroa, sijoitettavien teosten hankintaan 30 000 euroa, lisäksi julkinen ja prosenttitaide. Espoo: taidehankinnat 80 000
euroa, lisäksi julkinen taide.
Ks. esim. Estetiikan professori Arto Haapalan artikkeli Arvot, arvostukset ja taidekokoelmien kartuttaminen.
Teoksessa Jyrkkiö, Liukkonen (toim.). Kokoelmalla on tekijänsä! Ateneumin kokoelmatoiminnan vaikuttavuus,
s. 65–79. Valtion taidemuseo/KEHYS, Museologia 4, 2010.
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