
 

Uus muinsuskaitseseadus - mis muutub muuseumide jaoks? 

1. mail 2019 jõustub uus muinsuskaitseseadus, mis tasakaalustab riigi ja 

kultuurimälestise omaniku õigusi ja kohustusi ning loob esmakordselt mälestise 

omanikule kompensatsioonisüsteemi. Muinsuskaitseameti tegevus hakkab hõlmama nii 

muinsuskaitse kui ka muuseumide valdkonda. Alates 1. maist on Muinsuskaitseameti 

struktuuris muuseumide ja kunstipärandi osakond, kelle ülesanne on aidata 

muuseumeid ja muuseumide omanikke valdkonna arendamisega seotud küsimustes. 

Kust saab kõige paremini infot muuseumeid puudutava kohta? 

Muuseumide ülese tegevuse kohta leiad infot kahelt veebileheküljelt – Muinsuskaitseameti koduleht ja 

muuseum.ee, mida haldab Eesti Muuseumiühing. Muuseumide kohta üldiselt ning muuseumitöötajate 

abimaterjale koondab Muinsuskaitseameti koduleht. Muuseum.ee koondab Eesti Muuseumiühingu 

tegevust ning infot nende pakutavate koolituste ja sündmuste kohta. 

Muuseumitöötajad ja muuseumidega soetud isikud saavad infot jagada muuseumilisti kaudu, millega 

saab ühineda https://www.muuseum.ee/liikmele/muuseumilist/ . Sinna saadetakse infot ka eesootavate 

koolituste ja avanetavate taotlusvoorude kohta. 

Kust leiab infot muuseumide arvu ja muu statistika kohta? 

Muuseumide statistikat kogub Statistikaamet ning andmetega on võimalik tutvuda 

http://andmebaas.stat.ee.  

Mida reguleerib muuseumiseadus? 

Muuseumiseadus katab järgmised teemad: 

 muuseumimõiste 

 muuseumikogu haldamine 

 muuseumi tegevuse alused 

 rahvusvahelise näituse omanikule tekkinud kahju riigi poolt hüvitamise tingimused 

 

Oluline on teada, et muuseumiseadus kehtib riigimuuseumidele ja riigi poolt asutatud ning osaliselt 

avalik-õiguslikele, eramuuseumide, munitsipaalmuuseumidele ja muuseumidele, kes on liitunud 

Muuseumide Infosüsteemiga. 

 

Seoses 1. maist 2019 jõustuva uue muinsuskaitseseadusega muudetakse ka muuseumiseadust ning 

enamik ülesandeid, mis seni olid Kultuuriministeeriumi täita, muutuvad Muinsuskaitseameti 

ülesandeks. Kultuuriministeeriumi ülesanneteks jääb ainult muuseumide tegevustoetuste 

koordineerimine ning kultuuriministrit jääb nõustama valdkonna ekspertidest koosnev 

Muuseuminõukogu.  

 

Kuidas saab liituda Muuseumide Infosüsteemiga (MuIS)? 

 

Muuseumide Infosüsteemiga saab liituda iga muuseum, kelle tegevus vastab muuseumiseaduse § 2 

lõikes 1 sätestatud ülesandele. MuISiga liitumine on tasuta, kuid muuseum võtab sellega endale 

https://www.muuseum.ee/liikmele/muuseumilist/
http://andmebaas.stat.ee/


kohustuse järgida kultuuriministri määrust "Muuseumide andmekogu asutamine ja põhimäärus“ ja 

osaliselt muuseumiseadust.  

 

MuISiga liitumise kohta saad rohkem infot Muinsuskaitseameti kodulehelt ning nõu saab alati küsida 

MuISi peaspetsialisti Stina Sarapuu (stina.sarapuu@muinsuskaitseamet.ee) käest. 

 

Kes on Muuseumide Infosüsteemi (MuIS) omanik ja kelle käest nõu küsida selle kasutamise 

osas? 

 

MuISi omanik on Muinsuskaitseamet.  

 

Kui Sul on küsimusi MuISi kasutamise kohta muuseumitöötajana või avaliku portaali kasutajana, 

pöördu Muuseumide Infosüsteemi peaspetsialisti Stina Sarapuu, 

(stina.sarapuu@muinsuskaitseamet.ee) poole. 

 

Kui Sul on küsimusi MuIS 2 arenduste või MuISi ja teiste infosüsteemide/andmebaaside koostoime 

osas, pöördu Muuseumide Infosüsteemi arendusjuhi Kadri Nigulase, 

(kadri.nigulas@muinsuskaitseamet.ee) poole. 

 

Kui Sul on küsimus seoses konkreetse museaaliga, pöördu otse muuseumi poole, kelle kogusse 

museaal kuulub.  

 

Kelle poole pöörduda kui on soov esitada taotlust Eesti Muuseumide aastaauhinna konkursile? 

Eesti Muuseumide aastaauhindu aitab muuseuminõukogul ja Eesti Muuseumiühingul korraldada 

Muinsuskaitseamet. Taotluse esitamise info läheb üles Muinsuskaitseameti kodulehele. 

Kelle poole pöörduda kogude haldamise küsimuses? 

Kõige puhul, mis puudutab kogude haldamist, nt laenutamine, säilitamine, kirjeldamine, vastuvõtmine 

jms ning MuISiga liitunud muuseumidel kogumispõhimõtete uuendamist, võib pöörduda muuseumide 

peaspetsialisti Janika Turu (janika.turu@muinsuskaitseamet.ee, 588 39 759) poole. 

Kas Eestis peab muuseumit asutamisel registreerima? 

Muuseumi asutamiseks ei pea kellegi käest luba küsima, küll aga võiks sellest Muinsuskaitseametile 

teada anda, et me saaksime muuseumimaastikul käimasolevaga kursis olla.  

Muuseumitegevuse osas (nt kogumine, kogude haldamine) võib alati nõu küsida muuseumide 

sisuvaldkonna juhi Mirjam Rääbisega (mirjam.raabis@muinsuskaitseamet.ee, 5090096) 

Kelle poole pöörduda kui on küsimus muuseumi valdkonna või muuseumipoliitika kohta 

laiemalt? 

Muuseumide valdkonna arengut koordineerib Muinsuskaitseamet. Kui Sa täpselt ei tea, kes Sinu 

küsimusega tegeleda võiks, võta ühendust muuseumide valdkonna juhi Mirjam Rääbisega 

(mirjam.raabis@muinsuskaitseamet.ee, 5090096). 

Milliste küsimuste puhul saan pöörduda Kultuuriministeeriumi muuseuminõuniku poole? 

Juhul kui Sinu küsimus puudutab muuseumide investeeringuid ja tegevustoetusi või 

muuseumipoliitika seost teiste valdkondade poliitika või õigusloomega, võid pöörduda Marju 

Reismaa poole (marju.reismaa@kul.ee). 
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