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Tarkoitus 

Dokumentissa annetaan yleiset ihmisluuaineistojen käsittelyohjeet Museoviraston kokoelmatyössä. Ohjeet 

koskevat kaikkia Museoviraston kokoelmia. Ohjeet toimivat apuna sekä käytännön työssä että näyttely- ja 

tutkimuskäyttöön liittyvissä eettisissä kysymyksissä, jotka koskevat ihmisluuaineistoja sekä mahdollisia 

palautus- tai uudelleenhautauspyyntöjä. Ohjeistuksessa käsitellään myös aineiston tutkimiseen, näytteiden 

ottoon, analyyseihin sekä valokuvaamiseen ja kuvien käyttöön liittyviä lupakäytäntöjä. 

 

Lähtökohdat 

Museoviraston tehtävänä on huolehtia kulttuurihistoriallisen kansallisomaisuuden kartuttamisesta, hoidosta 

ja näytteillä pidosta. Museovirasto suorittaa arkeologian, historian, kansatieteen, merihistorian, 

numismatiikan, rakennushistorian ja taidehistorian alaan kuuluvaa tallennusta ja tutkimusta ja harjoittaa 

alan julkaisutoimintaa sekä välittää tietoa myös muiden kansojen kulttuurista. (Laki Museovirastosta 

(282/2004) ja asetus Museovirastosta (407/2004, muutokset 297/2009, 811/2010 ja 985/2010)).  

Kokoelmien käyttöä säätelevät tekijänoikeuslaki (821/2005), henkilötietolaki (523/1999), julkisuuslaki 

(621/1999), hallintolaki (6.6.2003/434) ja hallintolainkäyttölaki (26.7.1996/586) sekä niiden soveltamisesta 

annetut viralliset lausunnot. Arkeologisista esineistä on säädetty muinaismuistolain (295/1963) 2 luvussa. 

Museoviraston kokoelmatoiminnan eettisenä perustana ovat ICOMin (International Council of Museums) 

museotyön eettiset säännöt.  

Suomi on allekirjoittanut ja sitoutunut toimeenpanemaan YK:n julistuksen alkuperäiskansojen oikeuksista, 

jonka 12 artiklan perusteella sopijavaltiot pyrkivät mahdollistamaan hallussaan olevien vainajien ruumiiden 

tai niiden jäännösten saavutettavuuden ja/tai palauttamisen alkuperäiskansoille yhdessä kyseisten 

alkuperäiskansojen kanssa kehitettyjen oikeudenmukaisten, avoimien ja tehokkaiden järjestelmien avulla. 

Suomi on ratifioinut UNESCO:n aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta annetun yleissopimuksen, 

jonka tavoitteena on tukea aineettoman kulttuuriperinnön ilmenemismuotojen säilymistä elinvoimaisina. 

Aineeton kulttuuriperintö voi käsittää myös sellaista tietoa mikä on säilynyt yhteisön ulkopuolella osana 

esimerkiksi museon tai arkiston kokoelmia. 

 

Ihmisluuaineisto Museoviraston kokoelmissa 

Tässä ohjeessa ihmisluuaineistolla tarkoitetaan ihmisluita tai niiden osia. Ohje koskee myös muita 

ihmisjäänteitä, kuten hiuksia ja pehmytkudoksia. Ihmisluuaineistoksi ei katsota ihmisluista muotoiltuja 

esineitä, eikä uskonnollisista yhteyksistä peräisin olevaa luuaineistoa, kuten pyhäinjäännöksiä. Ne 

luetteloidaan esineinä, eikä ohje koske tätä aineistoa. 

Museoviraston kokoelmissa on laaja ihmisluuaineisto. Aineistoa säilytetään ensisijaisesti tutkimusta 

varten. Aineistossa on esihistoriallisia, poltettuja ihmisluita sekä palamattomia luita ruumishautauksista 

esihistorialliselta ja historialliselta ajalta. Merimuseon kokoelmissa on hylyistä nostettuja luita, jotka 

ajoittuvat pääsääntöisesti 1600–1700-luvuille. 

mailto:museovirasto.kirjaamo@nba.fi
http://www.nba.fi/
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040282
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040407
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090297
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100811
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100985
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1963/19630295
http://finland.icom.museum/etiikka.html
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Arkeologisten kokoelmien nuorimmat ihmisluuaineistot ovat 1400-luvulta. Suurin osa kokoelmista on 

peräisin Suomesta. Vertailevassa arkeologisessa kokoelmassa on myös luuaineistoa muista maista. 

 

Kokoelmien karttuminen 

Kokoelmat karttuvat ihmisluuaineistojen osalta muinaismuistolain määräämällä tavalla, eikä kokoelmia 

kartuteta muulla tavoin. Arkeologisissa kokoelmissa on laillisilla tutkimusluvilla hankittua aineistoa Venäjän 

vallan ajalta sekä laillisesti 1900-luvun alussa ostettuja aineistoja.  

Arkeologisten kalmisto- ja hautakaivausten yhteydessä talletetaan sekä palaneita että palamattomia 

ihmisluuaineistoja esihistorialliselta ja historialliselta ajalta. Kaivausvaiheessa hautaukset dokumentoidaan 

ja luut otetaan talteen pääasiassa samoin periaattein kuin esinelöydöt. Jälkityövaiheessa esihistorialliset 

aineistot luetteloidaan osaksi arkeologisia kokoelmia. Historialliselta ajalta peräisin olevat ihmisluuaineistot 

yleensä listataan ja luovutetaan osteologisen tutkimuksen jälkeen löytöpaikkakunnan seurakunnalle 

uudelleen haudattaviksi ottaen huomioon vainajan todennäköinen kristillinen suuntautuminen, paitsi jos 

niiden tallettamiselle arkeologisiin kokoelmiin on erityisiä perusteita. Joissakin tapauksissa seurakunta on 

ottanut luut säilytettäväksi omissa tiloissaan, jolloin ne säilyvät tutkimuksen käytettävissä. 

Kokoelmien karttuminen on mahdollista myös lain kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta 

(115/1999) perusteella. Lain 9 § mukaan museovirastolla tai valtion taidemuseolla on oikeus lunastaa 

esine tai kokoelma valtiolle, jos lupaviranomainen on hylännyt maastavientihakemuksen ja jos esineen 

omistaja sitä vaatii.  

ICOMin säännöissä aineistojen hankkimisesta sanotaan seuraavasti: 

2.5 Kulttuurillisesti arkaluontoinen aineisto 

Ihmisruumiin jäänteitä ja uskonnollista aineistoa tulee hankkia vain, jos ne voidaan säilyttää turvatusti ja 

kunnioittavasti. Tämän täytyy tapahtua ammatillisesti pätevällä tavalla. Jos esineet alun perin omistanut 

yhteisö tai etninen tai uskonnollinen ryhmä tunnetaan, sen etua tai uskomuksia ei saa loukata. (Ks. 3.7; 

4.3) 

 

Käsittely ja säilytys  

Arkeologisilla kaivauksilla hautaukset tutkitaan huolellisesti ja luita käsitellään varovaisuudella. Talteen 

otettavat luut pakataan asianmukaisesti. Yksittäinen hauta tai sen osa voidaan myös nostaa kokonaisena 

tutkittavaksi laboratorio-olosuhteissa. Mahdollisia tallettamatta jätettäviä ihmisluita ei jätetä kaivauksilla 

näkyviin, vaan ne kerätään talteen ja haudataan lopuksi uudelleen. Yleisölle voidaan järjestää ohjatusti 

pääsy tutustumaan kaivauksiin arkeologin johdolla. Asiaton pääsy tutkimusalueelle tulee pyrkiä estämään 

esimerkiksi työmaa-aidan avulla, ja mahdolliset näkyvissä olevat hautaukset on aina suojattava työpäivän 

päätteeksi. 

Jälkityövaiheessa ihmisluita käsitellään asianmukaisissa, lukittavissa tiloissa. Ihmisluuaineistoista pyritään 

aina tekemään osteologinen analyysi, jossa selvitetään mahdollisuuksien mukaan vainajien kuolinikä, 

sukupuoli, pituus ja patologiat eli paljain silmin luissa havaittavat sairauksien merkit. Ihmisluista voidaan 

tehdä myös lukuisia muita analyysejä. Museovirasto on julkaissut ohjeistusta hautojen 

tutkimusmenetelmistä ja ihmisluiden käsittelystä (Arkeologisten hautakaivausten tutkimusmenetelmät, 

toim. Salo & Niukkanen. Museoviraston rakennushistorian osaston raportteja 22, 2011). 

Museoviraston kokoelmissa olevaa luuaineistoa säilytetään mahdollisuuksien mukaan kokoelmatiloissa, 

joissa on aineiston säilymisen vaatimat olosuhteet. Aineisto säilytetään pakattuna materiaaleihin, jotka on 

valittu huomioiden aineiston säilymisen kannalta tärkeät tekijät. 

Säilytystilojen turvallisuus on korkealla tasolla. Vain vastuullisilla henkilöillä on pääsy tiloihin. Ulkopuoliset 

pääsevät kokoelmatiloihin vain erityisluvalla vastuullisten henkilöiden seurassa. 
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Aineisto luetteloidaan kokoelmien luettelointiohjeiden mukaan. Aineistoja käsitellään kunnioittavasti 

ICOMin eettisten sääntöjen mukaisesti. Aineistoa saa käsitellä vain vastuullinen henkilökunta tai 

tutkimusluvan saanut asiantuntija. 

Kaikkea Museoviraston kokoelmissa olevaa luuaineistoa ei ole analysoitu, eikä ihmisluuaineistoa ole 

erotettu muun luuaineiston seasta. Jotta ihmisluuaineistot pystyttäisiin järjestämään ja säilyttämään 

asianmukaisesti, tulisi osteologin käydä läpi Museoviraston luuaineistot systemaattisesti. 

 

Saatavuus, näyttelyt, lainat ja deponointi 

Ihmisjäänteitä tulee laittaa esille näyttelyyn vain, jos se on tarkoituksenmukaista ja ne ovat oleellinen osa 

näyttelyä, esimerkiksi jos aineisto tuo tutkimuksellisesti oleellista lisätietoa käsiteltävään asiaan, eikä 

samanlaista tietoa voidaan antaa tai tuottaa muilla menetelmillä. 

Kansallismuseon näyttelyssä vuonna 2014 on esillä ihmisluita sisältäviä hautauksia esihistorialliselta 

ajalta. Rautakautisista ruumishautauksista ihmisluita sisältävät Perniön Yliskylän hauta 6, Euran Luistarin 

hauta 56 ja Maskun Humikkalan hauta 11. Esillä ovat myös Jomalan Jettbölen kivikautinen hautaus, 

Levänluhdan merovingiaikainen uhrilähde ja Karjaan Hönsåkerskullenin rautakautinen polttohautaus. 

Näyttelyssä olevat ihmisluuaineistot kuvaavat hautauksia kokonaisuutena, näyttäen esimerkin tietyn ajan 

hautaustavoista ja vainajiin liittyvästä tapakulttuurista. 

Ihmisjäänteiden tuominen esille näyttelyyn mietitään tapauskohtaisesti. Alkuperäiskansoihin tai 

vähemmistöryhmiin kuuluvien vainajien jäänteiden näytteillepanosta tulee käydä keskustelua laaja-

alaisesti asianosaisten ryhmien ja asiantuntijoiden kanssa. 

Yksilöt tulee esitellä ensisijaisesti kokonaisina. Hautaukset tulee esitellä ensisijaisesti kokonaisuuksina tai 

tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina. Yksittäisiä luita voidaan laittaa esille, jos halutaan antaa tietoa 

esimerkiksi sairauksista tai vammoista. Näissä tapauksissa luiden yhteyteen on laitettava tieto siitä, mihin 

kokonaisuuteen ne kuuluvat. 

Näyttelysuunnittelussa tulee huomioida aineiston kunnioittava käsittely ja näytteillepano. Luuaineistoa ei 

tule käyttää rekvisiittana. Näyttelyteksteissä tulee olla tarkka selvitys aineistosta. Vitriineiden tulee olla 

lukittuja ja olosuhteiltaan luuaineistolle soveltuvia. 

Samat lähtökohdat ja vaatimukset koskevat myös muiden museoiden näyttelyihin lainattuja 

ihmisluuaineistoa. Näyttelylainapyynnön tulee olla tarkasti perusteltu. Esillepanosta sovitaan kokoelmasta 

vastaavan yksikön kanssa.  

Museovirasto ei lähtökohtaisesti deponoi aineistoa. Deponointi on korvattu pitkäaikaisilla (5 vuotta) 

lainoilla. Laina voidaan tarvittaessa uusia. 

ICOMin säännöissä näyttelyistä sanotaan seuraavasti: 

4.3 Arkaluonteisen aineiston esitteleminen 

Ihmisruumiin jäännökset ja uskonnollista merkitystä omaava aineisto on asetettava näytteille tavalla, joka 

vastaa ammatillisia vaatimuksia ja ottaa huomioon – mikäli esineiden alkuperä tunnetaan - sen yhteisön, 

etnisen tai uskonnollisen ryhmän edut ja uskomukset, jolta esineet ovat peräisin. Niiden esittelemisessä on 

osoitettava suurta tahdikkuutta ja kunnioitettava kaikille kansoille yhteisiä käsityksiä inhimillisestä 

arvokkuudesta. 

4.4 Esineen poistaminen näyttelystä 

Jos yhteisö, jonka parista näytteillä oleva ihmisruumiin jäännös tai uskonnollista merkitystä omaava esine 

on peräisin, pyytää kyseisen aineiston poistamista näyttelystä, on asia käsiteltävä viipymättä, 

kunnioittavasti ja hienotunteisesti. Sama koskee pyyntöjä aineiston palauttamisesta. Museolla on oltava 

selvästi määritelty toimintatapa tällaisten pyyntöjen käsittelyssä. 
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Tutkimus, näytteiden otto, analyysit ja kuvaaminen 

Ihmisluuaineistoa säilytetään kokoelmissa ensisijaisesti tutkimusta varten.  

Aineiston tutkimukseen, näytteiden ottoon ja analyyseihin pyydetään lupa kokoelmista vastaavalta 

yksiköltä. Tutkimuslupa myönnetään vain tieteellistä tutkimusta varten.  Opinnäytetöissä tutkimuksen tulee 

olla pääsääntöisesti vähintään pro gradu -tasoinen. Myös aineiston kuvaaminen on luvanvaraista. 

Kuvauslupapyynnössä on määriteltävä kuvien käyttötarkoitus.  

Ihmisluuaineistoa koskevat tutkimus- ja kuvauslupapyynnöt arvioidaan huomioiden ICOMin eettiset 

säännöt sekä tutkimuksen ja kuvien käyttötarkoitus. Tarvittaessa voidaan pyytää mielipidettä 

mahdollisimman laajalta asiantuntijajoukolta ja mahdollisilta asianosaisilta. 

Tutkimustulokset on toimitettava Museoviraston arkistoon. 

ICOMin säännöissä tutkimuksesta sanotaan seuraavasti: 

3.7 Ihmisruumiin jäännökset ja uskonnolliset esineet 

Ihmisruumiin jäännöksiin ja uskonnolliseen aineistoon kohdistuva tutkimus on suoritettava ammatillisten 

normien mukaisesti. Jos aineiston alkuperä tunnetaan, on otettava huomioon kyseisen yhteisön, etnisen 

tai uskonnollisen ryhmän edut ja uskomukset. (Ks. 2.5; 4.3) 

 

Palautus ja uudelleenhautaus 

Kaikki pyynnöt, jotka koskevat ihmisluuaineistojen palauttamista tai uudelleenhautaamista käsitellään 

tapauskohtaisesti tämän dokumentin linjausten mukaisesti huomioiden tieteelliset, eettiset ja kulttuuriset 

näkökohdat.  

Palauttamista tai uudelleenhautaamista vaativan tahon laillinen ja kulttuurinen oikeus vainajiin tulee 

varmistaa ennen päätöstä. Alkuperäiskansojen kohdalla tulee kuulla asianomaista tahoa, perhettä tai 

muuta laillista vastaanottajaa. 

Jos aineisto päätetään luovuttaa, suoritetaan aineiston dokumentointi ja luovutus valvotusti, mutta 

mahdollisimman pitkälle vastaanottajan toiveiden mukaisesti. Uudelleenhautauspäätöksissä edellytetään 

myös vastaanottajalta menettelytapaohjeen mukaisia eettisiä linjauksia. 

Aineiston luovutuksessa aineiston omistusoikeus siirtyy vastaanottajalle. 

 

Vastuut 

Aineiston asianmukaisesta käsittelystä on vastuussa jokainen ihmisluuaineistojen kanssa tekemisissä 

oleva Museoviraston työntekijä. 

Arkeologisilla kaivauksilla aineistosta on vastuussa kaivaustenjohtaja. Arkeologisista kokoelmista on 

vastuussa Arkisto- ja arkeologiset kokoelmat -yksikön yli-intendentti. 

Suomen kansallismuseon kokoelmista on vastuussa kokoelmajohtaja.  

Suomen kansallismuseon ylijohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat kulttuurihistoriallisten kokoelmien 

kartuttamista, lainaamista ja tallettamista silloin kun ratkaisu on periaatteellisesti tai taloudellisesti 

merkittävä. 

Erityisistunto ratkaisee ihmisluuaineistojen palautusta tai uudelleenhautaamista koskevat asiat. 
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