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Sissejuhatus 

Käesolev juhend „Museaalide kirjeldamine MuISis“ on muuseumitöötajatele suunatud abimaterjal 

museaalide kirjeldamiseks ning kirjeldusandmete haldamiseks infosüsteemis MuIS. 

Juhendis leiavad käsitlemist üldised nõuded museaalide kirjeldamiseks MuISis. Kuna juhendi 

sihtrühm on muuseumitöötajad, siis kõiki museoloogia algtõdesid siin lahti ei seletata. 

Juhendi eesmärgiks on seada ühtsed standardid, mille alusel muuseumid museaale kirjeldavad, et need 

oleksid otsitavad ja leitavad muuseumide üleselt. 

Museaalide haldamine ühtses süsteemis tagab museaalide kirjeldamise vastavalt standardile ja 

ühtlustuvad museaalide kirjed muuseumideüleselt, mille tulemusena muutuvad muuseumide kogud 

paremini kasutatavamaks ja on kättesaadavad erinevatele sihtrühmadele. Samuti aitab ühes 

infosüsteemis muuseumikogude haldamine ühtlustada muuseumide kogude haldamist. Selle 

tulemusena korrastub muuseumide dokumentatsioon ning museaalidega seotud teave muutub 

analüüsitavaks.  

Juhend ei dubleeri MuISis olevat kasutusjuhendit “Abi”, mida on soovitatav kasutada konkreetsemate 

sisestamisküsimuste puhul (nt “millal millisele nupule vajutada”). MuISi kirjelduslehe “Abi” on leitav 

kirjelduslehe alumises paremas nurgas. Selle kõrval asub ka käesolev juhend. 

 

Juhend on avaldatud litsentsi CC BY alusel ehk sisu edasi kasutamine erinevatel eesmärkidel on 

lubatud autorile viitamisega (CC BY litsentsi kohta lähemalt: 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 

 

Edukat museaalide kirjeldamist!

  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).


 

 

Mõisted 

Administratiivne isik – isik, kes on museaaliga seotud administratiivse tegevuse kaudu (nt üleandja, 

vastuvõtja). Üks isik võib korraga olla nii ajalooline kui ka administratiivne. 

Administratiivne tegevus – museaaliga seotud tegevus, mille käigus muutub museaali 

asukoht ja/või seisund ning võib muutuda objekti staatus (nt vastuvõtuakti kinnitamise järel 

saab objektist museaal). Administratiivse tegevuse üheks osapooleks on alati muuseum, 

mille kogusse museaal kuulub. Administratiivse tegevuse üheks väljundiks võib olla 

dokument, näiteks asja üleandmise akt, vastuvõtuakt, väljaandeakt. 

Ajalooline isik – isik, kes on museaaliga seotud kirjelduse (sündmuse) kaudu. Ajalooline isik võib 

olla ka kaasajal elav isik. 

Ajalooline sündmus – muuseumi omasõnastik, mille terminid tuleb keskses sõnastikus „Tegevused ja 

nähtused“ kindla termini alla liita. Sõnastiku sisu on muuseumi enda otsustada. 

Asukohapuu – muuseumi loodud muuseumisiseste asukohtade süsteem, mis kirjeldab museaalide 

võimalikke asukohti. Iga muuseum loob oma asukohapuu vastavalt oma hoonete ja ruumide 

paigutusele. 

Avalikud andmed – andmed, mis on nähtavad Eesti muuseumide veebiväravas (http://www.muis.ee). 

Esmane üldinfo – objekti ja museaali esmane kirjeldus MuISis. Esmane üldinfo sisaldab konkreetse 

objekti või museaaliga seotud mitmesugust teavet, mis tuvastatakse ja sisestatakse objekti esmasel 

registreerimisel MuISis eelregistreerimislehel. Retrospektiivsel sisestamisel seda välja üldjuhul ei 

kasutata. 

Jooksev asukoht – museaali hetkeasukoht. Jooksev asukoht võib muutuda, kui museaali 

liigutatakse. 

Keskne sõnastik – sõnastik, mis on kasutusel kõigis MuISiga liitunud muuseumides nii museaalide 

kirjeldamisel kui otsingutes. 

Kirjelduse I etapp - kokku lepitud hulk andmeid, mis on vajalik objekti tuvastamiseks ja leidmiseks 

andmebaasist. Vaata lähemalt lk 9. 

Kogusse registreerimise aeg – objekti muuseumikogusse registreerimise kuupäev. Kuna objekt 

registreeritakse muuseumikogusse ja sellest saab museaal vastuvõtuakti kinnitamisega, siis on 

kogusse registreerimise aeg üldjuhul identne vastuvõtuakti kinnitamise ajaga. 

Kontekstuaalne info – objekti valmistamise ja kasutamisega seotud andmed, mis kirjeldavad 

museaali ajaloolist ja kultuuriloolist konteksti. 



 

 

Numbrimask – koosneb üheksast numbriväljast, millest moodustatakse museaali number. Vaata 

lähemalt lk 16. 

Objekti olemus – objekti tüüp (nt foto, maal, tool, arheoloogiline leid). 

Objekti ID – I etapis kirjeldatud museaali avalikud kirjeldusandmed.

Püsiasukoht – museaali alaline asukoht muuseumis, tavaliselt hoidlas. MuISis kasutusel ka kujul 

alaline/püsiasukoht. 

Retrospektiivne sisestamine – väljaspool MuISi (s.h paberil) vastu võetud museaalide esmakordne 

kirjeldamine andmebaasis. Vastuvõtuakti sel juhul MuISis ei looda ega lisata, kuid sisestatakse 

vastuvõtuakti kinnitamise aeg (kogusse registreerimise aeg) ja vastuvõtuakti number. 

Tulme – Muuseumikogusse museaali(de)na määratletud ajaperioodil vastu võetud uus ese või nende 

kogum (allikas: muuseumiterminoloogia töörühm). 

Tulmelegend – tulme kohta sisestatud üldteave, mis sisaldab üleandmisega seotud infot ja tulme 

ühiseid tunnuseid, näiteks dateeringut, teemat, mida objektid kajastavad jms. MuISis on üks 

tulmelegend seotud ühe vastuvõtuga. 

Täiskirjeldus – ühe museaali kirjeldus- ja administratiivsete andmete kogum. Museaali täiskirjeldus 

on nähtav ainult museaali kirjeldanud muuseumis. 

 

 

 

 

  



 

 

Museaali kirjeldamine 

Museaali kirjeldamine on museaali kohta andmete kogumine, nende analüüsimine, korrastamine ja 

infosüsteemi sisestamine. Muuseumid koguvad objekte nende juures oleva olulise informatsiooni ja 

lugude pärast. Museaalide kohta käivat teavet on vaja dokumenteerida ja kirjeldada ühtsetel alustel, et 

tagada informatsiooni kättesaadavus ja kasutatavus muuseumikogude üleselt. 

Museaalide kirjeldamine infosüsteemis võimaldab muuseumikogusid mugavalt hallata (asukohad, 

seisundid, tegevuste planeerimine), saada statistilist ülevaadet kogudest, museaalidega seotud 

tegevustest ning andmeid sisuliselt analüüsida ja otsida. 

Museaali kirjeldus sisaldab nii füüsilist kirjeldust, sisu kirjeldust kui kultuurilise ja ajaloolise 

konteksti kirjeldust. Lisanduvad andmed administratiivsete tegevuste kohta, näiteks museaali 

vastuvõtu andmed. Kõik museaali kirjelduslehe andmeväljad on kirjeldatud tabelis 1 (lk 21).

 

Joonis 1. Asja muuseumikogusse vastuvõtu ja kirjeldamise töövoog. 

Kui muuseumisse tuleb uus ese, mille muuseumikogusse vastuvõttu alles hakatakse kaaluma, siis 

tehakse kõik joonisel kujutatud etapid, alates asja esmasest dokumenteerimisest, läbi MuISis. Iga 

etapiga on seotud kindel hulk kohustuslikke andmeid, mis tuleb selle käigus kirjeldada. Järgmistes 

etappides täiendatakse eelmistes lisatud andmeid. 

Asja esmane dokumenteerimine ja museaalina vastuvõtt 

Asja esmasel dokumenteerimisel ehk teabe eelregistreerimisel kirjeldatakse: 

● objekti andmed, mille kaudu on seda võimalik teiste seast ära tunda, s.h 

1. esialgne nimetus 

2. autor (teose korral) 

3. esmane lühikirjeldus 

4. seisund 

 

 Asja esmane 
dokumenteerimine 

 

Kasuta teabe 
eelregistrerimise lehte 

 Kultuuriväärtuse 
hindamine 

 

Muuseumikogu 
täiendamise ja 
kultuuriväärtusega asja 
muuseumisse hoiule 
võtmise komisjoni 
koosolek 

 Vastuvõtuakt + 
digikujutis 

 

3 kuu jooksul komisjoni 
otsusest, võib pikendada 
kuni ühe aastani 

 Museaali kirjeldamise 
I etapp 

 

Ühe aasta jooksul, võib 
pikendada kahe aastani 



 

 

5. kahjustused (olemasolul) 

● tulmelegend, mis koostatakse üleandja poolse informatsiooni põhjal ja sisaldab võimalikult 

palju taustateavet, m.h eseme muuseumisse jõudmise teekonda; 

● üleandja andmed (nimi, isikukood või registrikood ja kontaktandmed). 

 

Joonis 2. Teabe eelregistreerimise leht üleandja, tulmelegendi ja objekti andmeväljadega. 

Kultuuriväärtuse hindamisel lisandub Muuseumikogu täiendamise ja kultuuriväärtusega asja 

muuseumisse hoiule võtmise komisjoni hinnang museaali kultuuriväärtusele (NB! avalik andmeväli). 

Hinnangu andmisel tuleb lähtuda muuseumi kogumispõhimõtetest. Hinnangus peab kajastama, miks 

just see asi võetakse vastu konkreetsesse muuseumisse. Vajadusel märgitakse siin ka ostuhind. 

 

Joonis 3. Muuseumikogu täiendamise komisjoni protokolli tööleht koos lisanduvate hinnangi ja ostuhinna andmeväljadega. 

Asja vastuvõtul muuseumikogusse määratakse museaal alakogusse, antakse museaalile number, 

kirjeldatakse autoriõiguslik seisund. Vastuvõtu tulemusena registreeritakse objekt museaaliks. 

 

Joonis 4. Vastuvõtuakti tööleht koos museaali numbri, alakogu ja autoriõiguste andmeväljadega. 



 

Museaali numbri struktuur MuISis ja numbri loomine 

Museaali numbri jaoks on MuISis üheksast väljast koosnev nn numbrimask. Väljad on kindlas 

järjekorras ja igal neist on kindel tähendus. Museaali numbri elementide sisestamine õigele väljale on 

väga oluline tagamaks MuISi toimimine kogude haldusvahendina ja otsingutulemuste korrektsus. 

Museaali numbrimaskis on väljad järgmises järjekorras: 

● Acr − Muuseumi lühend 

● Trt − Tulmeraamatu tähis 

● Trs − Tulmenumbri seerianumber 

● Trj − Tulmenumbri järjekorranumber 

● Trl − Tulmenumbri lisanumber 

● Kt − Kogu tähis 

● Ks − Kogu seerianumber 

● Kj − Kogu järjekorranumber 

● Kl − Kogu lisanumber 

Joonis 7. Museaali numbrimask otsingute vaadetes (nt kohakataloogi otsing). 

 

Joonis 8. Museaali numbri sisestamine retrospektiivsel kirjeldamisel. 

 

  



 

 

MuISis on kasutusel kolm numbri põhitüüpi, mille alusel loob iga muuseum endale sobiliku 

numbrikombinatsiooni: 

1. Ainult kogu seerianumber 

Acr Trt Trs Trj Trl Kt Ks Kj Kl Museaali arv 

ELM     K 101   1 

ELM     K 102   1 

ELM     A 101   1 

ELM     A 102   1 

 

Toodud näite korral on museaalide numbrid järgmised: 

 ELM K 101 ja ELM K 102 

 ELM A 101 ja ELM A 102 

Iga vastuvõetud museaal saab eraldi kogu seerianumbri, mis muutub iga konkreetse alakogu piires 

eraldi ja tagab sellega numbri unikaalsuse. Sellel numbritüübil puudub muuseumikogule kui tervikule 

antav tulmenumbri seerianumber. 

 

2. Tulmenumbri seerianumber 

Acr Trt Trs Trj Trl Kt Ks Kj Kl Museaali arv 

ELM Fp 101   K    1 

ELM Fp 102   T    1 

 

Toodud näite korral on museaalide numbrid järgmised: 

 ELM Fp 101 K 

 ELM Fp 102 T

Iga vastuvõetud museaal saab eraldi tulmenumbri seerianumbri, mis omistatakse järjest kõigile antud 

muuseumisse tulmunud museaalidele, sõltumata nende jagamisest erinevatesse kogudesse. 

Tulmenumbri seerianumber on seega muutuv muuseumikogu kui terviku piires, tagades sellega 

numbri unikaalsuse. 

 

3. Tulmenumbri seeria- ja järjekorranumber. 

Acr Trt Trs Trj Trl Kt Ks Kj Kl Museaali arv 

ELM Fp 101 1  K    1 

ELM Fp 101 2  N    1 



 

 

Toodud näite korral on museaalide numbrid järgmised: 

 ELM Fp 101:1 K 

 ELM Fp 101:2 N 

Ühe vastuvõtuaktiga tulmunud museaalid saavad sama tulmenumbri seerianumbri ja selle 

vastuvõtuakti piires kasvava tulmenumbri järjekorranumbri. Tulmenumbri seerianumber koos 

tulmenumbri järjekorranumbriga tagab numbri unikaalsuse. 

Numbri tüüp sõltub muuseumis ajalooliselt kokkulepitud ja kasutusel olevast 

numbrikombinatsioonist. MuISis seadistatakse museaali numbri tüüp muuseumi andmete lehel, seda 

saab teha muuseumi peakasutaja. Museaalide vastuvõtul genereerib süsteem automaatselt uusi 

numbreid vastavalt seadistatud numbri tüübile. Numbreid saab vajadusel “käsitsi” täiendada 

lisanumbrite (tulmeraamatu lisatähis ja kogu lisatähis) ulatuses. 

Retrospektiivsel sisestamisel tuleb museaali number kõigi numbriväljade ulatuses ise luua ehk 

“käsitsi”sisestada. 

Museaali detailide kirjeldamine 

Juhul, kui objekti osi on vaja eraldi hoiustada või liigutada (nt näitusele või konserveerimisele välja 

anda), tuleks objekti osad eraldi museaalidena arvele võtta. Näiteks ühte komplekti kuuluvad pintsak 

ja püksid tuleks eraldi museaalidena arvele võtta ja kirjeldada. MuISis on neid võimalik omavahel 

ühendada, lisades need üksteise seosobjektideks. Samuti peaks seos kajastuma museaalide numbrites – 

olenevalt muuseumi arvelevõtusüsteemist võib riidekomplektil olla ühine tulmeraamatu või kogu 

seerianumber ning erinevad järjekorranumbrid. 

Kui museaal koosneb rohkem kui ühest osast, mida ei vajalik ega otstarbekas eraldi museaalina arvele 

võtta, siis kirjeldatakse museaal ja selle osad ühel kirjelduslehel. Näiteks kaardipakk, kingapaar, ühe 

savinõu killud võiks ühe museaalina arvele võtta. Juhul, kui detailidele on antud eraldi tähised (nt a, b, 

c jne), siis peaksid need olema museaalidele füüsiliselt märgitud ning kajastuma ka museaali numbris, 

lisatähise väljal (nt a-c). Kirjelduslehel on võimalik eraldi kirjeldada detailide mõõdud, materjalid ja 

tehnikad. Eraldatava osa nimetus peaks sisaldama osa tähist (nt a või b) ja nimetust. 

Museaali kirjeldamine kirjelduslehel 

Vastuvõtu järel toimub museaali kirjeldamine kirjelduslehel. 

Juhul, kui museaal on enne infosüsteemi kasutusele võttu muuseumikogusse vastu võetud (nt paberil), 

siis tuleb museaali andmete sisestamist MuISi alustada otse kirjelduslehel. Seda nimetatakse 

retrospektiivseks sisestamiseks. 



 

 

Kirje tekitamiseks retrospektiivsel sisestusel on vajalik minimaalselt järgmiste andmete täitmine: 

 museaali number 

 muuseumikogu (alakogu) 

 museaali nimetus 

 kogusse registreerimise aeg (ehk vastuvõtuakti kinnitamise aeg) 

Nimetatud andmeväljad on kirjelduslehel tähistatud punase tärniga. Lisaks on vaikimisi alati täidetud 

museaali püsi- ja jooksev asukoht. Vaikimisi asukohaks on muuseumi ülemasukoht, see tuleks 

sisestajal võimalusel asendada täpsema püsiasukohaga. 

Joonis 5. Museaali kirjeldusleht retrospektiivsel sisestamisel – kohustuslikud andmeväljad. 

Kirjelduslehel kuvatavate andmete hulk ja muudetavus sõltub sellest, kas tegemist on MuISis vastu 

võetud museaaliga või retrospektiivselt sisestatava museaaliga. Suurem osa andmevälju on siiski 

samad, erinevused tulevad sisse vastuvõtuga seotud andmetes (nt retrospektiivsel sisestamisel saab 

lisada ja muuta vastuvõtuakti numbri, MuISis vastuvõetud museaalil ei saa). 

Museaali kirjeldamisel MuISis on soovituslik objekti tüübist sõltumata kasutada sisendvormi „üldine 

museaal“. Andmeväljade täpsemaid selgitusi ja näiteid nende täitmisest vt tabelist 1 (lk 21). 

Museaali kirjeldamise I etapp 

Museaali kirjeldamise I etapi andmed on hulk kokkulepitud andmeid, mis on vajalikud objekti 

tuvastamiseks ja leidmiseks andmebaasist. Kõik museaalid tuleb I etapis kirjeldada, kas ühe aasta 

jooksul alates museaali vastuvõtust või retrospektiivsel sisestusel vastavalt kokkulepitud ajakavale. 

Kirjeldamise I etapi käigus tuleb varasemalt sisestatud andmed üle vaadata ja vajadusel 

täpsustada või täiendada (näiteks museaali nimetus). Kirjeldamise I etapi lõpuks peavad lisaks 

esmastele andmetele olema lisatud veel vähemalt järgmised andmed: 

 objekti olemus 

 mõõdud, materjal, tehnika või värvus (vähemalt üks neist) 

 seisund ja kahjustused (kui kahjustusi on) 



 

 teemasündmus + aeg, koht, osaleja või kommentaar (s.h koha puhul ei lähe arvesse ainult 

toimumiskoha täpsustus) 

Oluline on kirjeldada museaalide puhul kogu info, mis on teada, näiteks lisada viited kirjandusele või 

publikatsioonidele, seosed teiste museaalidega, teave varasema konserveerimise kohta jms. 

I etapi kirjelduse andmeväljad on kirjelduslehel eristatavad välja nimetuse rohelise värvi järgi.  

 

Joonis 6. Museaali kirjeldusleht. I etapi andmeväljad märgitud rohelisega. 

Kui andmed on lisatud, saab museaali märkida I etapis kirjeldatuks. Märke tegemisel kontrollib 

süsteem nimetatud andmete olemasolu (v.a valmistamise sündmust). I etapi kirjeldatuks märkimise aeg 

ja kirjeldaja andmed jäävad edaspidi nähtavaks museaali administratiivsete tegevuste ajaloos. I etapi 

kirjelduse märke tegemisel muutuvad kirjeldamise käigus lisatud andmed avalikus portaalis nähtavaks. 

Kuigi MuIS ülejäänud andmeväljade täidetust ei kontrolli, on väga soovitatav lisada I etapi käigus nii 

palju andmeid, kui võimalik. Sealhulgas: 

 valmistamise sündmus + autor (teose puhul) 

 retrospektiivse sisestuse puhul vastuvõtuakti number, üleandja nimi (vastuvõtuakti numbri ja 

kogusse registreerimise aja põhjal moodustub automaatselt vastuvõtu administratiivne 

sündmus) 

 seosed teiste museaalidega 

 viited kirjandusele ja publikatsioonidele 



 

 

 teave varasema konserveerimise kohta (kui on) 

Samuti tuleb lisada museaali digikujutis, kui seda pole lisatud varem. Digikujutise all on siin mõeldud 

museaalist tehtud tuvastusfotot, mis vastab järgmistele parameetritele: 

 pikema külje mõõt on minimaalselt 800 pikslit 

 punktitihedus on minimaalselt 72 punkti tolli kohta 

 digikujutisel ega failis ei kasutata vesimärki ega teisi digitaalse kujutise kasutust piiravaid 

elemente 

Esimese kahe parameetri täitmist kontrollib MuISi digihoidla kujutise üleslaadimisel automaatselt ja 

nõuetele mittevastavaid kujutisi arhiveerida ei lase. 

Kui museaal on videofail, luuakse digitaalne kujutis audiovisuaalteose üksikkaadrist. Digikujutist ei 

ole vaja lisada audiofailile. 

Oluline! Digifaili laadimisel MuISi digihoidlasse tuleb määrata faili kasutusõigused või -piirangud. 

Faili arhiveerimise kohta vaata täpsemalt digihoidla kasutusjuhendist (digihoidlas “Abimaterjalid”). 

Oluline! Museaali kirjelduse tekstitüüpide juurest lisatud kujutisi ei säilitata MuISi digihoidlas ning 

sealt lisamisel kehtivad failidele piirangud (fail ei tohi olla suurem kui 2 MB ja peab olema JPEG 

vormingus). Võimalusel tuleks eelistada failide lisamist digihoidlasse, mis on mõeldud pikaajaliseks 

säilitamiseks. Kui tegemist on failiga, mis pole digimuseaal või museaali digitaalne koopia, siis tuleks 

selle digihoidlasse arhiveerimisel lisada failinime lõppu täiend, nt konserveerimispassi puhul 

“_konserveerimispass”. Kui tegemist on museaali juurde kuuluva lisamaterjaliga, nt üleandja 

käsikirjaline tulmelegend, siis tuleks kaaluda selle arvelevõtmist abikogusse või muuseumikogusse 

(kui on eraldiseisva kultuuriajaloolise väärtusega). 

Museaalide digiteerimise kohta loe lähemalt juhenditest “Tasapinnaliste museaalide digiteerimine” ja 

“Ruumiliste museaalide pildistamine”. 

I etapi kirjeldusega ei ole museaali kirjeldamine lõppenud. Edasise kirjeldamise käigus 

täpsustatakse ja täiendatakse museaaliga seotud andmeid. Erinevate allikmaterjalide kaudu 

täpsustatakse dateeringud, museaaliga seotud isikud ja sündmused, milles museaal on osalenud. 

Varasemalt on I etapile järgneva kirjeldamise kohta kasutatud ka mõistet “teaduslik kirjeldamine” või 

“kirjeldamise II etapp”.

 

  

https://www.kul.ee/sites/kulminn/files/tasapinnaliste_museaalide_digiteerimine.pdf
https://www.kul.ee/sites/kulminn/files/ruumiliste_museaalide_pildistamine.pdf


 

Avalikud ja mitteavalikud andmed 

Kõik MuISi sisestatud museaalid on koheselt avalikult nähtavad järgmiste andmetega (kui on 

sisestatud): 

 number 

 nimetus 

 olemus 

 autor 

 muuseumikogu (alakogu) 

 lisanimetused 

 seisund 

 kujutis 

Museaali ülejäänud kirjeldus muutub avalikult nähtavaks siis, kui museaal on märgitud I etapis 

kirjeldatuks või museaali kirjelduslehel on tehtud valik “avalikusta praegused andmed”. 

Osa andmeväljadest on alati mitteavalikud. Näiteks administratiivsete sündmuste andmed, osa 

isikuandmeid, kirjeldusväljad “märkused” ja “restaureerimised”. Täpsemat nimekirje avalikest ja 

mitteavalikest andmeväljadest vaata siit: 

https://www.muinsuskaitseamet.ee/sites/default/files/kum_muis_avalikud_andmevaljad.pdf

Sõnastikud ja nende kasutamine 

Museaali kirjeldamist toetavad kesksed sõnastikud, mis tagavad museaali nõuetekohase kirje ja 

võimaluse teha muuseumideüleseid otsinguid. 

MuISis on võimalik muuseumil luua ja hallata ka oma sõnastikke, kuid eelistada tuleb keskseid, kuna 

nende kasutamine tagab kvaliteetsemad andmed ja parema otsitavuse. Uute omasõnastikke loomist 

tuleb vältida! 

MuISi sõnastikke täiendatakse ja korrastatakse jooksvalt. Sõnastikku uue termini lisamiseks või 

olemasoleva muutmiseks tuleks saata ettepanek sõnastiku nime, soovitava termini ja põhjendusega 

stina.sarapuu@muinsuskaitseamet.ee. Kõik ettepanekud vaadatakse läbi sõnastike töörühma või 

konserveerimise töörühma poolt, vajadusel kaasatakse teisi eksperte. 

Sõnastike kasutamisel on soovitatav valida sõnastikust võimalikult täpne termin. Näiteks, kirjeldades 

Aleksander Nevski katedraali fotot, kasuta märksõnu õigeusk ja kirikud, mitte lihtsalt religioon ja 

uskumused. Kui piisavalt täpset terminit ei leidu, võib kasutada üldisemat. 

Allpool tutvustatakse lähemalt nelja kõige sagedamini kasutatava ja mahukama sõnastiku kasutamist. 

 

https://www.muinsuskaitseamet.ee/sites/default/files/kum_muis_avalikud_andmevaljad.pdf
mailto:stina.sarapuu


 

 

Olemuse sõnastik 

Objekti olemuse sõnastik sisaldab üheselt mõistetavaid ja üldkasutatavaid termineid, mis kajastavad 

Eesti muuseumides kogutavate objektide liike. Sõnastik on mõeldud objekti nimetamiseks lähtuvalt 

selle vormist või tüübist. Objekti funktsiooni ja sisu kirjeldatakse läbi sündmuste. 

Näide1: Objekti olemuseks on taldrik. Kas tegu on dekoratiivse või lauanõuga, tuleb lisada sündmuse 

all oleva teemasõnastiku kaudu. 

Näide2: Objekti olemuseks on „maal”. Kas tegu on ikooniga, tuleb määrata sündmuse all oleva 

teemasõnastiku kaudu. 

Näide 3. Objekti olemuseks on „foto”. Fotol olevat kujutist kirjeldatakse sündmuse sõnastiku all oleva 

teemasõnastiku kaudu. 

Sõnastik koosneb ülemterminitest ja mõnel juhul liigilisest hierarhiast (nt raha allterminiteks on münt 

ja paberraha ning nõu/anuma allterminiteks ahjuplaat, astja, joogiklaas jne). Terminid on tähestikulises 

järjekorras, nimetavas käändes ja üldjuhul ainsuses, v.a kui sõnal on ainult mitmuse vorm (nt käärid, 

püksid) või kui sõna on arusaadavam mitmuse vormis (nt kaitsmed). 

Kirjeldamisel lisatakse iga museaali juurde olemuse sõnastikust üldjuhul üks termin, kuid vajadusel 

võib lisada ka mitu. Mitu olemust on soovitatav näiteks detailide või ühe numbriga arvele võetud 

erinevat liiki objektide puhul. 

Näide1: Nimetus: Odaots; Olemus 1: oda; Olemus 2: detail/osa 

Näide2: Nimetus: Pidžaama; Olemus 1: püksid; Olemus 2: särk 

Näide 3. Nimetus: Kodarraha; Olemus 1: kaelaehe; Olemus 2: raha. 

Termini “detail/osa” kasutamisel märkida teiseks olemuseks kindlasti objekt, mille osaga tegu on. 

Kui museaali kirjeldamiseks olemuse sõnastikus sõna puudub, võib ajutise lahendusena kasutada 

terminit „???“. Uue termini lisamiseks tuleks saata ettepanek sõnastiku nime, soovitava termini ja 

põhjendusega sõnastike töörühmale. 

 

Materjali ja tehnika sõnastikud

Materjali ja tehnika sõnastikud uuendati konserveerimismooduli töörühma poolt põhjalikult 2015. 

aastal. Uute sõnastike loomisel on püütud vältida tootenimetusi, kuna need ei anna otsest 

informatsiooni museaali materjali kohta ning tootenimetuse alusel võib olla keeruline teha hoiustamis- 

ja säilitamisotsuseid. 

  



 

Soovitatav on vastava info olemasolul alati valida nii museaali valmistamise tehnika kui ka selle 

liimiseks kasutatud materjal valmistamise tehnika. Sõnastikest jäävad välja ka sellised terminid nagu 

CD, DVD, VHS, Betacam. Tegemist on andmekandjate formaatidega ja mitte materjalidega.  

Näide 1. kollane metall ja valge metall vanast sõnastikust on asendatud sõnaga metall. Kollane metall 

ei ütle midagi materjali kohta, tegemist võib olla vase, pronksi, kulla vm metalliga. Mõiste on väga 

segadusseajav, tegemist võib olla näiteks hoopis metalliga, mis on kaetud kollase läikega. Soovi korral 

saab metallid puhul juurde panna kommentaarina metalli värv.  

Näide 2. kile vanast sõnastikust on asendatud sõnaga plast. Kile on moodustis, mitte materjal. Kile 

võivad moodustada väga erinevad materjalid. 

Näide 3. villane kangas vanas sõnastikus on asendatud sõnaga vill. Villane kangas ei ole materjal vaid 

segu materjalist ja selle saamise tehnikast.

 

Sündmuse sõnastik

“Sündmuse liik” on hierarhiline sõnastik, mis on mõeldud museaali eluloo ja kontekstuaalse info 

kirjeldamiseks. Selle abil on võimalik liigitada museaali vastavalt selle valmistamisele (tekkele), 

kasutamisele või seotusele mõne tegevuse või nähtusega. 

Konkreetse sündmuse liigi ehk teema alla sisestatakse selle teemaga seotud teised andmed (aeg, koht, 

osalejad). Kokku moodustub neist sündmus.

Sündmuse liigi sõnastik jaguneb mõtteliselt kahte suuremasse osasse: museaali kirjeldamisega seotud 

sündmused ning administratiivsed sündmused. 

Museaali kirjeldamisega seotud sündmused 

1. Temaatiline klassifikatsioon 

2. Valmistamine 

Administratiivsed (retrospektiivsed) sündmused 

1. Kogumistegevus 

2. Hävimine ja kahjustamine 

3. (Registreerimine jt admin tegevused) 

Objekti kontekstuaalse info klassifitseerimiseks on oluline „Temaatiline klassifikatsioon”. 

Sõnastikus leiduvate märksõnadega on püütud katta Eesti muuseumide kogudes säilitatavate objektide 

laia teemaderingi. Sõnastiku kasutamise tulemusel jaotuvad museaalid teemade järgi kataloogi. Ühtne 

temaatiline kataloog teeb võimalikuks konkreetse teemaga seotud eri tüüpi objektide otsimise kõigist 

muuseumidest. 

 



 

 

Temaatiline klassifikatsioon jaguneb järgmistesse teemakategooriatesse: 

1. haridus* 

2. isiklik ja pereelu 

3. kultuur 

4. loodus 

5. majandus 

6. olme/eluolu 

7. religioon ja uskumused 

8. riik ja ühiskond 

9. sõjandus ja kaitse 

10. teadus* 

11. tervishoid ja meditsiin 

* Temaatilised teadusharud ja haridusvaldkonnad (näit muusikaharidus, kunstiajalugu, mereharidus) 

leiad vastava teema (muusika, kunst, veetransport) alt. Üldisemad teadus- ja ajalooharud leiad teema 

„teadus“ alluvusest. 

Lisaks üheteistkümnele teemakategooriale on kasutusel: 

Tegevus-määramata – kasuta juhul, kui ei leia sobivat märksõna praegusest klassifikaatorist. 

Sündmuse täpsustus kirjuta kommentaari väljale. Uue märksõna soov edasta koos põhjenduse ja 

näidetega töörühmale. 

Valdkondadevahelised märksõnad – märksõnad, mis ei sobi konkreetselt ühegi teema alla või sobivad 

mitme teema alla. 

 

Häid näiteid teemasõnastiku kasutamisest erinevate objektide puhul: 

Kunstiteos: 

 Täidame 1947. aasta plaani suure sotsialistliku oktoorbirevolutsiooni 30. aastapäevaks! 

Выполним план 1947 года к ХХХ годовщине великой октябръской сотсиалистической 

революции! (EKM) 

 Ujumistreener Friedel Raudsepa portree (EKM) 

Foto: 

 Kellamäe tellisetööstus: mehed vagonettidesse savi laadimas (SM) 

 Allveelaevade "Lembit" ja "Kalev" vettelaskmise 70. aastapäeva tähistamine Lennusadamas. 

Külalised sadama kail. (MM) 

 

http://www.muis.ee/museaalview/1376656
http://www.muis.ee/museaalview/1376656
http://www.muis.ee/museaalview/1376656
http://www.muis.ee/museaalview/1446332
http://www.muis.ee/museaalview/1913771
https://www.muis.ee/museaalview/143840
https://www.muis.ee/museaalview/143840


 

Ese: 

 särk (ERM) 

 Eesti Kaitseväe vormi õlakutärn, 1926 (KLM) 

 märk-klamber Vigri (ESM) 

Dokument: 

 diplom (ESM) 

 Fregati ''General Admiral'' masinisti Friedrich Jõesbergi kiri õele Prantsusmaalt (MM) 

 Reklaamleht. LOPI JA LAPI (Are Uderi ühemeheteater). Võru, 10.07.2009. (DrKM) 

Trükis: 

 Tennis und Golf (ESM)

  

http://www.muis.ee/museaalview/2249348
http://www.muis.ee/museaalview/1748721
http://www.muis.ee/museaalview/35261
http://www.muis.ee/museaalview/31285
http://www.muis.ee/museaalview/1241088
http://www.muis.ee/museaalview/1274998
http://www.muis.ee/museaalview/1908750


 

 

 

Kirjeldusandmete massiline muutmine 

Sündmuse lisamine mitmele objektile 

Ühe sündmusega saab siduda mitu museaali. Selleks on kaks võimalust: 

1. Museaali kirjelduslehel sündmuse sisestamise/muutmise vormil. Avada vorm, kirjeldada 

sündmus ning lisada seosed teiste museaalidega (seos museaaliga, mille kirjelduslehelt 

sündmuse vormile liiguti, on juba automaatselt olemas). 

2. Avada leht „Sündmuse lisamine“ museaalide arvestuse menüüst. Avaneb sündmuse 

kirjeldamise vorm. Kirjeldada sündmus ning lisada seosed museaalidega. 

Joonis 9. Sündmusega seotud museaalid sündmuse kirjeldamise lehel, seotud objektide lisamine ja eemaldamine. 

Sündmusega saab seostada neid museaale, mis on juba MuISi sisestatud. Ehk siis kõigepealt tuleks 

museaalid vähemalt minimaalsete andmetega süsteemi sisestada ning seejärel saab neile luua ühise 

sündmuse. 

Oluline! Kui muuta või kustutada sündmus või selle andmeid ühe museaali juures, siis kajastub see 

muudatus kõigi selle sündmusega seotud museaalide juures. Kui on soov eemaldada lihtsalt 

sündmuse seos ühe museaaliga, tuleb see sündmusega seotud museaalide nimekirjast eemaldada. 

Museaali andmete kopeerimine 

Museaali kirjelduslehel olevaid andmeid on võimalik kopeerida kas ühele või hulgale teistele 

museaalidele. Andmete kopeerimiseks hulgale museaalidele on kõige mugavam kasutada museaali 

andmete kopeerimise vaadet. Kopeerimiseks tuleb valida lähtemuseaal, mille kirjelduses on vajalikud 

andmed juba olemas, valida kopeeritavad andmeväljad ning sihtmuseaalid. 



 

Museaali andmete kopeerimise vaates saab kopeerida järgmiseid andmeid: 

● Olemus 

● Mõõdud 

● Materjal 

● Tehnika 

● Värvus 

● Kirjeldus (tekstilised kirjeldused) 

● Kogusse kuulumine (vastuvõtu aeg ja alakogu) 

● I etapi kirjeldus (kirjeldamise aeg ja kirjeldaja nimi) 

● Valik andmed avalikud 

Joonis 10. Museaali andmete kopeerimise vaade, valitud on lähtemuseaal. 

Samas vaates on võimalik loetletud andmeid museaalide kirjeldustest ka eemaldada (“Eemalda valitud 

andmed”). Eemaldamise õnnestumise eeldus on, et nii lähte- kui sihtmuseaalil on valitud 

andmeväljade väärtused samad. NB! Valikutes on ka “kogusse kuulumine”, kuid selle puhul ei tohiks 

eemaldamist kasutada! 

 

 

 



 

 

Museaalide massimport 

Väljaspool MuISi muuseumikogusse vastu võetud museaale on võimalik MuISi kanda ka 

massimpordi tabeli abil. Massimpordi tabel on etteantud vormis Exceli tabel, kuhu tuleb sisestada 

kõigi MuISi kandmist vajavate museaalide andmed. Andmete ülekandeks tuleb täidetud tabel saata 

MuISi kasutajatoele: muis@rik.ee. Kasutajatoelt võib küsida ka nõu tabeli täitmise osas. 

Massimpordi tabeli põhja (2018) leiab siit: 

https://wiki.rik.ee/pages/viewpage.action?pageId=56328869

mailto:muis@rik.ee
https://wiki.rik.ee/pages/viewpage.action?pageId=56328869


 

 

Kirjeldusväljad ja nende kasutamine 

Tabelis on toodud kõik museaali kirjelduslehe kasutusel olevad andmeväljad. Eraldi on ära märgitud minimaalsed kirje tekkimiseks vajalikud väljad 

(kohustuslikud andmeväljad) ning kirjeldamise I etapi lõpetamiseks minimaalselt vajalikud andmeväljad. Mitmete andmeväljade juures on märgitud, et nende 

kasutamine ei ole soovitatav ning võimalusel pakutud alternatiivseid andmevälju, mida kasutada. Mittesoovitatavateks on märgitud peamiselt sellised 

andmeväljad, mis kas dubleerivad mõnda teist olemasolevat välja või mille kasutamise eesmärk on ebamäärane. Kirjelduste kvaliteedi parandamiseks on need 

andmeväljad plaanis tulevikus (MuIS 2.0-s) kaotada. Kuna olemasolevas MuISis neid lihtsalt eemaldada pole võimalik, on need siinses juhendis märgitud kui 

kasutamiseks mitte soovitatavad. 

     

     kohustuslikud andmeväljad 

     kirjeldamise I etapi kohustuslikud andmed 

andmeväljad, mille kasutamine pole soovitatav 

hallis kaldkirjas esitatud väljad täidetakse süsteemi poolt automaatselt, pole kasutaja poolt otse muudetavad 

 Välja nimetus Sisestamine väljale Otsingud MuISis 

Nähtav 

avalikus 

portaalis 

Otsitav 

avalikus 

portaalis 

1 Museaali nr 

 

Museaali numbri moodustab üheksast väljast koosnev numbrimask (vt 

täpsemalt lk 14). 

Võimalik täita kahel viisil: 

a) Retrospektiivsel sisestusel määratakse muuseumi lühend (ACR) 

MuISi poolt automaatselt, alakogu tähis (KT) määratakse vastavalt 

kasutaja poolt eelnevalt valitud alakogule. Alakogu tuleb valida enne 

numbri sisestamist. “Numbri lisamine” annab võimaluse lisada väärtusi 

kõigi teiste numbrimaski väljade ulatuses. 

objekti otsing 

objekti komplekspäring 

kohakataloog 

aruanded: kohakataloogi-, 

tulmeraamatu-, 

kohakataloogi ja 

tulmeraamatu aruanne 

jah jah 



 

 

b) Juba sisestatud (sh MuISis vastu võetud) museaali numbrit saab 

kirjelduslehel täiendada nende väljade ulatuses, mis on aktiivsed. 

Salvestatud numbrit saab muuta muuseumi peakasutaja admin 

moodulis. 

NB! MuIS kontrollib numbri salvestamisel selle unikaalsust. Juhul, 

kui MuIS tuvastab täpselt samasuguse numbriga museaali, ei luba 

MuIS numbrit salvestada. Soovitatav on enne retrospektiivset 

sisestamist kontrollida, ega sama museaal pole juba MuISi sisestatud. 

2 Muuseumikogu 

  

Alakogu tuleb valida enne numbri sisestamist. 

Pärast salvestamist alakogu muutes, tuleb muuta ka kogu tähist KT 

museaali numbris (seda saab teha kas avades ja salvestades numbri 

sisestamise vormi kirjelduslehel või admin moodulis peakasutaja poolt). 

objekti otsing 

kohakataloog 

objekti komplekspäring 

aruanded: kohakataloogi ja 

tulmeraamatu aruanne 

jah jah 

3 Vastuvõtu nr Võimalik täita kahel viisil: 

a) retrospektiivsel sisestusel on see vabatekstiväli. Siia tuleb sisestada 

vastuvõtuakti number, näiteks 1999:25. Vastuvõtuakti numbri 

sisestamisel tekib museaali admin sündmuste nimekirja automaatselt 

vastuvõtu sündmus; 

b) MuISis vastu võetud museaali korral on see väli eeltäidetud ja ei ole 

muudetav. 

dokumentide otsing − ainult 

vastuvõtuaktiga sisestatud 

museaalidel 

ei ei 

4 Sisendvorm 

 

Vaikimisi on sisendvormiks valitud “üldine museaal”, mis sobib kõigi 

museaalide kirjeldamiseks. 

Eraldi sisendvormid on olemas arhiivi ja arheoloogiliste objektide 

kirjeldamiseks, mis sisaldavad lisaks üldise museaali vormi 

andmeväljadele mõningaid spetsiifilisi lisavälju. 

 ei ei 



 

5 Museaali staatus Pole kasutaja poolt muudetav. 

Staatus määratakse süsteemi poolt automaatselt vastavalt sellele, kas 

museaal on retrospektiivselt sisestatud või MuISis vastu võetud, kas 

museaal on I etapis kirjeldatud jne. 

 ei ei 

6 Alaline/ 

Püsiasukoht 

 

Vaikimisi täidetud muuseumi ülemasukohaga. Tuleb asendada 

võimalikult täpse püsiva hoiustamiskohaga. 

Alalise-/püsiasukoha valikul salvestub see automaatselt ka jooksvaks 

asukohaks. 

Püsiasukohta saab hiljem muuta kas museaali kirjelduslehel või 

hoiustamisaktiga. 

Muuseumi asukohapuud saab muuta ja asukohti lisada muuseum 

peakasutaja. 

kohakataloog 

objekti otsing 

aruanded: asukohtade 

koosseisu-, kohakataloogi-, 

tulmeraamatu-, 

kohakataloogi ja 

tulmeraamatu aruanne 

ei ei 

6 Jooksev asukoht 

  

Jooksev asukoht määratakse automaatselt alalise-/püsiasukoha järgi. 

Jooksvat asukohta ei saa kirjelduslehel muuta. 

Museaali jooksva asukoha edasised muudatused on seotud MuISis 

vormistatud aktidega (muuseumisisese kasutamise akt, väljaandeakt, 

tagastamisakt, hoiustamisakt). Aktis määratud uus jooksev asukoht 

kajastub akti kinnitamise järel ka museaali kirjeldusandmetes. 

NB! Kontrolli, et jooksev asukoht on pärast püsiasukoha valimist 

täidetud. 

kohakataloog 

objekti otsing 

aruanded: asukohtade 

koosseisu-, kohakataloogi-, 

tulmeraamatu-, 

kohakataloogi ja 

tulmeraamatu aruanne 

ei ei 

7 Üleandja Võimalik täita kahel viisil: 

a) retrospektiivsel sisestusel lisatakse see “Osalejate” otsingu kaudu; 

b) vastuvõtuaktiga sisestatud museaali korral on see väli eeltäidetud ja ei 

ole muudetav. 

NB! Lisada saab osalejana sisestatud isikuid ja asutusi. Rangelt 

soovitatav on kasutada olemasolevaid osalejaid. Juhul, kui õiget osalejat 

ei leidu, siis on võimalik see lisada “lisa uus subjekt” kaudu. 

objekti otsing ei ei 



 

 

8 Autor Täidetakse süsteemi poolt automaatselt, kui kasutaja on lisanud autori 

rolliga osaleja kas sündmuse juures või minimaalse info lehel. 

 jah jah 

9 Nimetus 

 

Siia väljale kirjutatakse museaali nimetus. 

Üldjuhul ei tohiks nimetus olla pikem kui 59 tähemärki, sest MuISi 

avalikus portaalis ei kuvata otsitulemuste vaates pikemat nime välja. 

Nimetus ei ole erinevate kirjeldusandmete loetelu. Nimetus peaks 

moodustama terviku (loogilise fraasi) ning vastama küsimusele „Mis see 

on?“. 

Fotodel, maalidel, dokumentidel, raamatutel jms kirjutatakse nimetuse 

väljale pealkiri. 

Näiteks: 

Nimetus: Kaameli pea (kommentaar: nimetuse väljale ei sisestata 

üldjuhul jutumärk; võimalusel mitte kasutada koolonit, koma jne; 

nimetuse lõpus ei ole punkti) 

Olemus (graafika) sisestatakse olemuse väljale, autor (Wiiralt, Eduard) 

sisestatakse osalejana valmistamise sündmuse juures. 

Nimetuse väljale ei kirjutata üldjuhul: 

● aastaarve (v.a juhul, kui see on osa nimest), sh valmistamise 

kuupäeva (sisestatakse sündmuste kaudu); 
● teose autorit (sisestatakse sündmuses osalejana) 
● detaile ja museaali kirjeldavat infot 
● olemust (nt foto, raamat, dokument, käsikiri) 
● muud infot, mis kirjutatakse lahti sündmuse kaudu. 

NB! Kui muuta vastuvõtuaktil sisestatud nimetust, siis kopeeritakse 

endine nimetus automaatselt väljale “Teised nimetused”. 

kohakataloog 

objekti otsing 

objekti komplekspäring 

aruanded: kohakataloogi-, 

tulmeraamatu-, 

kohakataloogi ja 

tulmeraamatu aruanne 

jah jah 



 

10 Muuseumile 

omandamise viis 

Võimalik täita kahel viisil: 

a) retrospektiivsel sisestusel valida sobiv omandamise viis rippmenüüst; 

b) MuISis vastu võetud museaali puhul on see väli eeltäidetud ja seda 

ei saa muuta. 

Kui muuseumile omandamise viisiks valida “saadud ostuna”, tekib 

kaks lisavälja: “ostuhind” ja “valuuta”. 

Kui muuseumile omandamise viisiks valida “saadud stipendiumi 

alusel”, tekib kaks lisavälja: “stipendiumi suurus” ja “valuuta” 

dokumentide otsing (ainult 

vastuvõtuaktiga sisestatud 

objektidel) 

ei ei 

10.1 Ostuhind/ 

Stipendiumi 

suurus 

Museaali ostuhind või stipendiumi suurus numbrina (kui on muuseumile 

omandatud ostuna või stipendiumi alusel). 

Kui hind ei ole täisarv, siis kasutada kümnendkohtade eraldamiseks 

koma, näiteks 45,30. Tühikuid ei kirjutata. 

 ei ei 

10.2 Valuuta Valitav rippmenüüst.  ei ei 

11 Esmane üldinfo Retrospektiivsel sisestusel seda välja üldjuhul ei täideta. Soovitatav on 

see info lahti kirjutada kirjelduse ja sündmuse väljadel. 

MuISis vastu võetud museaali puhul on see eeltäidetud ja seda ei saa 

muuta. 

objekti komplekspäring ei ei 

12 Kogusse 

registreerimise  a

eg 

 

Vastuvõtuakti kinnitamise kuupäev. 

Retrospektiivsel sisestusel vaikimisi tänane kuupäev. NB! Asendada 

kuupäevaga, millal objekt muuseumisse vastu võeti ehk vastuvõtuakti 

vormistamise kuupäevaga. Kohustuslik formaat on pp.kk.aaaa. 

Kui täpset kuupäeva ei ole võimalik tuvastada, kirjutada aasta ning 

kuupäeva ja kuu kohale märkida 01.01. Kui ei ole võimalik tuvastada 

ka vastuvõtu aastat, siis sisestada kogusse registreerimise ajaks 

“01.01.1900”. 

MuISis vastu võetud museaalidel on see väli eeltäidetud ja ei ole 

aruanded: dokumendiregister 

tegevuste lõikes, aastaaruanne - 

kogude seis, aastaaruanne 

tegevuste lõikes, kogude 

aruanne, kohakataloogi aruanne, 

tulmeraamat, kataloog 

tulmeandmete ja asukohtadega 

ei ei 



 

 

muudetav. 

13 Tulmelegend Retrospektiivsel sisestusel seda üldjuhul ei täideta. Info kirjutatakse lahti 

teistele väljadele (nt sündmustena). 

MuISis vastu võetud museaalide puhul kuvatakse vastuvõtuaktil olev 

tulmelegend, seda ei saa muuta. Tulmelegendis olev info tuleks 

museaali kirjeldamise käigus lahti kirjutada teistel andmeväljadel. 

objekti komplekspäring. 

dokumentide otsingus “tekst” 

ei ei 

14 Olemus 

 

Välja täitmiseks tuleb valida sõnastikust “Objekti olemus” sobiv 

termin. Kui ei leia õiget terminit, tuleb kasutada võimalusel üldisemat 

terminit. 

See sõnastik ei ole mõeldud objekti sisu kirjeldamiseks, vaid vastab 

küsimusele, “mis see on, mida käes hoitakse/vaadatakse”. Kui 

kirjeldada fotot, siis objekti olemus on „foto“ (mitte fotol kujutatud 

kirik, kirikut saab kirjeldada temaatilise sündmuse kaudu). Näited 

olemustest: raamat, kann, maal, foto vms 

Sõnastike kasutamise kohta vt lk 12. 

objekti komplekspäring jah jah 

15 Failid 

 

Faili saab lisada lehel “Museaali kirjeldus” väljade “Failid” ning 

“Kirjeldus” kaudu. 

Kujutise pikima külje minimaalne mõõt peab olema vähemalt 800 

pikslit, resolutsioon vähemalt 72 dpi. Failide arv ja suurus ei ole 

piiratud. Peale kujutise saab lisada ka teksti-, heli- ja videofaile jms. 

Andmete haldamise seisukohast on oluline kasutada standardiseeritud 

failinimesid. Lähemalt vt Failinime moodustamise juhendist. 

objekti otsing jah ei 

https://www.muinsuskaitseamet.ee/sites/default/files/failinime_juhend.pdf


 

16 Mõõdud, 

materjal, 

tehnika, värvus 

 

Museaali puhul, mis on tervik, alustatakse füüsiliste andmete 

kirjeldamist “tervikus”. Näiteks “serviis”. 

Detailidest koosnevate museaalide puhul kirjeldatakse vajadusel 

detailid eraldi. Detaile saab lisada “lisa osa” nupu kaudu. Igale lisatud 

detailile tuleks anda oma nimetus (mis osa see on?). Näiteks “alustass”, 

“raam”, “vasak king”. 

objekti komplekspäring jah ei 

16.1 Mõõdud 

 

Mõõdu lisamisel on kohustuslik täita vähemalt parameeter ja väärtus, 

üldjuhul ka ühik. 

Mõõtude lisamisel arvestada, et kirjelduses kuvatakse neid hiljem 

sisestamise järjekorras. 

 jah ei 

16.1.

1 

Parameeter Parameeter tuleb valida rippmenüüst. 

Parameetrite menüüst on võimalik valida ka formaate (nt foto 

formaadid). Soovituslik on kasutada kindlate formaatide asemel 

(näiteks A4 või 10x15 cm) üksikmõõte. Näiteks foto formaat 10x15 cm 

tuleb lahti kirjutada järgmiselt: kõrgus 10 cm, laius 15 cm. 

 jah ei 

16.1.

2 

Ühik Ühiku rippmenüüs pakutav valik sõltub valitud parameetrist. Osade 

parameetrite puhul ei ole ühiku valimine vajalik (rippmenüü on sel 

juhul tühi). 

 jah ei 

16.1.

3 

Väärtus Sisestada tuleb numbriline väärtus, soovitatavalt täisnumber. Kui 

tegemist ei ole täisnumbriga, tuleb kümnendkohad eraldada komaga, 

mitte kasutada tühikuid. 

Kui tegemist on formaadiga, sisestada väärtuseks “1”. 

 jah ei 

16.1.

4 

(Mõõdu) 

Kommentaar 

Kasutada juhul, kui on vajalik mõõtu täpsustada (nt mõõtmiskohta)  jah ei 

16.2 Materjal 

 

Materjali valik tuleks teha rippmenüüst.  jah ei 



 

 

16.2.

1 

(Materjali) 

kommentaar 

Kasutada juhul, kui on vaja materjali täpsustada.  jah ei 

16.2.

2 

Materjali 

täpsustus 

 

Materjali täpsustuse sisestusaken avaneb materjali real “Lisa täpsustus” 

nupu vajutamisel. 

NB! Soovitame materjali täpsustuse sisestusakent mitte kasutada. Selle 

asemel tuleks üldine materjali kommentaar vajadusel lisada materjali 

kommentaari väljale. Objekti seisund ja kahjustused tuleks kirjeldada 

“Seisundi” ja “Kahjustuste” väljadel. 

 jah ei 

16.3 Tehnika 

 

Tehnika valik tuleks teha rippmenüüst.   jah ei 

16.3.

1 

Tehnika 

kommentaar 

Kasutada juhul, kui on vaja tehnikat täpsustada (nt täpne tehnika 

puudub sõnastikus). 

 jah ei 

16.4 Värvus Värvuse valik tuleks teha rippmenüüst.  jah ei 

16.4.

1 

Värvuse 

kommentaar 

Kasutada juhul, kui on vaja värvust täpsustada.  jah ei 

17 Originaal/Koopia

/Määramata 

 

Vaikimisi on valitud “originaal”. 

Valikuga on võimalik märkida, kas museaali näol on tegemist 

originaalesemega, koopiaga või pole see teada. 

Nt fotode ja fotonegatiivide puhul võiks “koopia” valida juhul, kui tegu 

on reprodutseeriva pildistuse või skaneeringuga mõnest teisest teosest 

(nt teisest fotost). 

Nt dokumentide puhul võiks “koopia” valida juhul, kui tegu on 

koopiaga (nt valguskoopia) originaaldokumendist (nt käsikirjast, 

joonisest jms). 

 jah ei 

18 Kollektsioon Rippmenüüs valitavate kollektsioonide nimekiri on ühe muuseumi 

keskne, muuseumi kollektsioone saab juurde luua ja hallata muuseumi 

objekti komplekspäring jah ei 



 

vastava õigusega kasutaja (museaalide haldamine - kollektsioonid). 

Museaal võib kuuluda kollektsiooni juba enne muuseumisse saabumist. 

19 Komplekt 

 

Museaal võib kuuluda juba enne tulmumist komplekti, nt 

mööblikomplekt, serviis. 

NB! Soovitatav on seda välja mitte kasutada, selle asemel siduda 

museaale omavahel “Seosobjekti” kaudu, valmistamisega seotud infot 

edasi anda valmistamise sündmuse kaudu. 

objekti komplekspäring ei ei 

20 Sari 

 

Museaal võib kuuluda juba enne tulmumist sarja, nt raamatusari. 

NB! Soovitatav on välja mitte kasutada, kui võimalik. Valmistamisega 

seotud info kirjeldada lahti valmistamise sündmuse kaudu. 

 ei ei 

21 Museaali 

ostuhind 

Täidetakse süsteemi poolt automaatselt vastuvõtu andmetes oleva 

ostuhinnaga. Juhul, kui kasutaja on kirjelduslehel valinud museaali 

muuseumile omandamise viisiks “saadud ostuna” ja täitnud ära 

ostuhinna ja valuuta, siis kuvatakse siin neid andmeid dubleerivalt 

välja. 

 ei ei 

22 Museaali väärtus Lisamiseks tuleb teha hindamisakt.  

NB! Üldjuhul museaali väärtust (turuväärtust) rahaliselt ei hinnata. 

Soovitame väärtuse hindamist pigem mitte kasutada. 

 ei ei 

23 Seisukord: 

seisund 

  

Valitav rippmenüüst. Vaikimisi valitud “määramata”, tuleb asendada 

korrektse valikuga. 

Valik peaks üldjuhul kajastama museaali hetkeseisundit. Kui sisestus 

tehakse ainult dokumendi põhjal, võib erandina seisundi määrata 

dokumendi põhjal. 

Seisundite “halb” või ”väga halb” puhul tuleb kirjeldada ka 

kahjustused. 

NB! Kirjelduslehel kuvatud seisund muutub, kui kinnitatakse 

dokument, milles on museaali seisundit muudetud. 

objektid seisukordade lõikes 

objekti komplekspäring 

objekti otsing 

jah ei 



 

 

24 Kahjustused Kahjustuste kirjeldamine on kohustuslik, kui seisund on “halb” või 

“väga halb”. 

Eelkõige tuleks siin kirjeldada museaali füüsilised kahjustused, mis on 

olulised museaali säilitustoimingute planeerimisel (nt korrastamise, 

konserveerimise vajaduse hindamisel, museaali hoiustamise ja 

transpordi korraldamisel) või siis olulised museaali identifitseerimiseks. 

Ühele objektile on võimalik lisada mitu kahjustust (neid saab juurde 

lisada, vajutades “+++”) 

 ei ei 

25 Eksponeeritavus Võimalik valida, kas museaal on eksponeeritav, eksponeeritav 

eritingimustes või vajab enne konserveerimist. 

objekti komplekspäring jah ei 

26 Kirjeldus 

lisasõnastikega 

Saab kasutada, kui muuseumil on olemas omasõnastikud.  

NB! Soovitatav on kasutada omasõnastike asemel keskseid sõnastikke, 

mille kaudu on parem otsinguid teostada. 

objekti komplekspäring jah jah 

27 Viited 

 

NB! Mitte kasutada, sisestada viited kirjelduse tüüpide juures.  jah ei 

28 Kirjeldus Siia sisestatakse tekstiline info, mida ei saa või ei ole otstarbekas teistel 

olemasolevatel andmeväljadel lahti kirjutada. 

Iga tekstitüübiga saab siduda faile, mis peavad olema JPEG vormingud 

ning väiksemad kui 2 MB. NB! Soovitatav mitte kasutada, selle asemel 

lisada failid digihoidlasse – vt lähemalt lk 11. 

objekti komplekspäring jah/ei 

(oleneb 

teksti 

tüübist) 

jah/ei 

(oleneb 

teksti 

tüübist) 

28.1 KVISi 

kohakataloogi 

tekst 

 

KVISis üle kantud andmed. 

NB! Mitte kasutada. Olemasolevad andmed, mis on üle kantud 

KVISist, tuleks kirjeldamise käigus teistele väljadele lahti kirjutada. 

 ei jah 



 

28.2 Füüsiline kirjeldus Museaali üldine füüsiline kirjeldus. 

NB! Siia ei sisestata andmeid, mida saab lahti kirjutada vormil 

“Mõõdud, materjal, tehnika, värvus” või sündmuse kaudu. 

 jah jah 

28.3 Ajalooline õiend Viide ajaloolisele õiendile.  jah jah 

28.4 Dateering 

 

NB! Mitte kasutada, lisada dateering sündmuse kaudu.  jah jah 

28.5 Kommentaar Siia võib lisada täiendavat teavet museaali kohta, mis mujale ei sobi. 

Kommentaari lisamise asemel kirjutada info võimalusel lahti sündmuse 

kaudu. 

 jah jah 

28.6 Kujutis 

 

Tekstiline teave kujutise kohta. 

NB! Soovitatav mitte kasutada. 

 jah jah 

28.7 Legend 

 

Museaaliga seotud legend. 

NB! Soovitatav mitte kasutada, kirjutada teave lahti sündmuse vormil. 

 jah jah 

28.8 Märkused Siia võib lisada täiendavat teavet, mida ei soovita avalikus portaalis 

kuvada. Märkused jäävad nähtavaks ainult antud muuseumis. 

 ei jah 

28.9 Pealkiri 

 

Siia sisestatakse pealkiri, kui seda mingil põhjusel ei ole võimalik 

“Nimetuse” väljale tervikuna kirjutada. 

Endiste nimetuste jaoks kasutada selle asemel blokki “Teised 

nimetused”. 

NB! Soovitatav mitte kasutada. 

 jah jah 

28.10 Restaureerimised 

 

Teave varem teostatud restaureerimiste kohta. 

NB! Soovitatav mitte kasutada, teha selle asemel sündmus. 

 ei jah 

28.11 Sisu kirjeldus Siia sisestatakse sisu kirjeldus juhul, kui seda ei ole võimalik 

“Sündmuse” vormil ammendavalt lahti kirjutada. 

 jah jah 



 

 

28.12 Signatuur/ 

meistrimärk 

Tekstiline teave meistrimärkide, signatuuride kohta.  jah jah 

28.13 Tekst objektil Museaalil asuv tekstiline teave. 

Raamatute ja muude trükiste korral kirjutatakse siia ainult tekst, mis on 

hiljem lisatud (näiteks omanikumärgid, õnnitlused jms). 

 jah jah 

28.14 Tempel/etikett/ 

märk 

Tekstiline teave templi, etiketi, märgi kohta.  jah jah 

28.15 Arhiiviallikad Viited arhivaalidele, mis on seotud kirjeldatava museaaliga.  jah jah 

28.16 Eskiisid/etüüdid Tekstiline teave kirjeldatava museaali eskiiside või etüüdide kohta. 

Kui eskiis/etüüd on antud muuseumi museaal, tuleb need siduda välja 

“Seosobjekt” kaudu. 

 jah jah 

28.17 Koopiad Tekstiline teave kirjeldatava museaali koopia kohta. 

Kui koopia on antud muuseumi museaal, tuleb need siduda välja 

“Seosobjekt” kaudu. 

 jah jah 

28.18 Kordustööd Tekstiline teave kirjeldatava museaali kordustööde kohta.  jah jah 

28.19 Näitused 

 

Teave varasemate näituste kohta, kus kirjeldatavat museaali on 

eksponeeritud. 

NB! Soovitatav mitte kasutada. Näitustega seotud andmed sisestada 

vormil “Sündmus”. 

 jah jah 

28.20 Originaal 

 

Tekstiline teave kirjeldatava museaali originaali kohta. 

NB! Soovitatav mitte kasutada. Selle asemel kasutada välja “Viited” 

või “Seosobjekt”. 

 jah jah 

28.21 Originaali asukoht 

 

Tekstiline teave kirjeldatava museaali originaali asukoha kohta. 

NB! Soovitatav mitte kasutada. Selle asemel kasutada välja “Viited” 

 jah jah 



 

või ”Seosobjekt”. 

28.22 Reproduktsioonid Tekstiline teave kirjeldatava museaali reproduktsioonide kohta.  jah jah 

28.23 Seeriad Tekstiline teave kirjeldatava museaali seeriate kohta.  jah jah 

28.24 Variandid Tekstiline teave kirjeldatava museaali variantide kohta.  jah jah 

28.25 Viited Ajalooline õiend, arhiiviallikas, bibliograafia.  jah jah 

29 Seosobjekt Otsingu kaudu saab lisada seoseid oma muuseumi teiste objektidega  jah/ei ei 

29.1 Seose tüüp Vaikimisi on seose tüübiks “seosobjekt”, kuid võimalik muuta. Sel 

juhul võimaldab täpsustada nt koopia ja originaali või positiivi ja 

negatiivi vahelisi seoseid. 

 jah ei 

29.2 (Seose) 

Kommentaar 

  ei ei 

30 Sündmus 

 

Ühe objekti kohta saab ja on soovitatav luua mitu sündmust. 

Võimalik on siduda üks sündmus mitme museaaliga. Vaata lähemalt lk 

18. 

   

30.1 Sündmuse liik 

 

Siin määratakse sündmuse liik, mida kirjeldama asutakse.  

Sündmuse liigi sõnastiku kasutamise kohta loe lähemalt lk 13. 

Lisaks valmistamisele ja teemasündmustele on soovitatav ka 

retrospektiivsed administratiivsed tegevused (nt museaali osalemine 

näitusel, museaali konserveerimine) sündmustena kirjeldada. 

objekti komplekspäring jah jah 

30.2 Ajalooline 

sündmus 

Tegemist   on   muuseumi   oma sõnastikuga, s.t iga muuseum koostab 

selle ise ja nähtav/otsitav on see ainult sõnastiku loonud muuseumis. 

Ajalooline sündmus tuleb siduda kindla terminiga sõnastikust 

“Tegevused ja nähtused”. 

Ühel muuseumil võib olla mitu “Ajaloolise sündmuse” sõnastikku. Kui 

objekti komplekspäring jah jah (eeldab 

täpse 

nimetuse 

teadmist) 



 

 

museaal siduda eeltäidetud “Ajaloolise sündmusega”, siis kopeeruvad 

eelsisestatud andmed ka antud museaali kirjelduslehele vastavatele 

väljadele (toimumisaeg, toimumiskoht). Samas on neid võimalik 

kirjeldusvormil muuta. 

NB! Soovitatav on mitte luua uusi ajaloolise sündmuse sõnastikke. 

30.3 Toimumisaeg 

 

Sündmuse toimumisaega (dateeringut) on võimalik sisestada: 

● eKr või pKr (vaikimisi pKr, eKr valik tuleb eraldi teha) 
● uue kalendri järgi või vana kalendri järgi (vaikimisi valitud 

“Uus kalender”, vana kalendri aja sisestamiseks tuleb valik 

eemaldada) 
● täpse aja/ajavahemikuna, ligikaudse hinnanguna või 

geokronoloogilise määratlusena. 

Soovitatav on võimalusel alati kasutada täpset aja sisestamise varianti, 

kuna see tagab kõige parema otsitavuse. Näiteks 1890ndad sisestada 

täpse ajana 1890-1899, 19. sajand 1800-1899 jne. 

objekti komplekspäring jah jah 

30.4 Sündmuse 

kommentaar 

 

Soovituslik andmeväli. Oluline täita siis, kui ei leia sündmuse liigi alt 

päris õiget terminit. 

NB! Kommentaaris on oluline piirduda sõnastikust valitud tegevuse 

kirjeldusega. S.t kui kirjeldatakse objekti valmistamist, siis ei kirjutata 

kommentaari kogu objekti järgnevat elulugu. 

objekti komplekspäring jah jah 

30.5 Toimumiskoht 

 

Sündmuse toimumiskoht. Sellele väljale on võimalik sisestada 

kaasaegne administratiivne üksus sõnastikust “riik” ja/või 

“geograafilised koordinaadid”. 

Valides riigiks Eesti, avaneb kaks sõnastikku: “Eesti administratiivne 

üksus” ja “Kihelkond”. Sõnastikke saab kasutada korraga, s.t lisada 

samale sündmusele nii kaasaegse Eesti administratiivüksuse kui ka 

ajaloolise kihelkonna. Sisaldab Eesti kohanimesid 2003. aasta seisuga 

ja kihelkondi 1925. aasta seisuga. 

Lisaks on ajaloolisi või kohalikke nimekujusid võimalik sisestada 

objekti komplekspäring jah jah 



 

toimumiskoha täpsustuse väljal. 

Geograafiliste koordinaatide sisestamisel on kohustuslik täita vähemalt 

X ja Y koordinaadid. 

30.6 Toimumiskoha 

täpsustus 

 objekti komplekspäring jah jah 

30.6.

1 

Kohanimi Võimaldab vaba tekstina sisestada ajaloolisi ja kohalikke kohanimesid, 

samuti toimumiskoha täpsustusi (nt aadress), mis puuduvad 

administratiivüksuse ja kihelkondade sõnastikes. 

 jah jah 

30.6.

2 

Selgitus Kohanime tüübi valik sõnastikust.  jah jah 

30.7 Osalejad 

 

Osaleja lisamisel tuleb kindlasti eelnevalt veenduda, et sama osalejat 

pole juba MuISi lisatud ja tema olemasolul tuleb kirjeldus siduda juba 

sisestatud osaleja nimega. Museaali kirjelduses kasutatakse ajaloolisi 

osalejaid. 

Ühe sündmusega võib siduda mitu osalejat. 

NB! avalikus aknas kuvatakse osaleja koos andmetega “osaleja 

sisestuse” vormilt. Seega tekib nn lisakirje, mis ei kajastu museaali 

täiskirjelduses, kuid on nähtav avalikus museaali kirjelduse kuvas. 

Seega tuleb valida, millise osalejaga kirjeldus siduda! 

Juba sisestatud osalejate andmeid saab muuta osaleja kirjelduse lehel 

(NB! Oleneb kasutaja õigustest). 

objekti otsing 

objekti komplekspäring 

subjekti komplekspäring 

Jah 

(v.a isikud 

rollis 

“omanik” ja 

“omanik/vol

itaja”) 

jah 

30.7.

1 

Osaleja roll Osaleja roll kirjeldatavas sündmuses. 

Näiteks „autor“, kui tegemist on valmistamise sündmusega. Kui osaleja 

rolliks on valitud „autor“, kuvatakse isik lisaks eraldiseisval autori 

väljal (museaali nimetuse juures). 

 jah 

(v.a rollid 

“omanik” ja 

“omanik/vol

itaja”) 

jah 



 

 

30.8 Kirjeldus 

lisasõnastikega 

Muuseumi omasõnastikud. 

Kui soovitakse lisada omasõnastik, tuleb pöörduda sõnastike töörühma 

poole. Üldjuhul ei soovitata omasõnastikke juurde luua. 

objekti komplekspäring jah ei 

30.9 Objektid Sellel väljal kuvatakse sündmusega seotud museaale. “Lisa objekt” 

kaudu saab siia veel museaale lisada. 

 ei ei 

30.9.

1 

Kommentaar 

objektile 

Objektiga seotud teave konkreetse sündmuse juures.  ei ei 

31 Teised nimetused Museaali teised nimekujud, näiteks etnograafiline nimetus. 

Vastuvõtuaktil antud nimetus, mille edasine kirjeldaja ära muudab, 

kopeeritakse sellele väljale automaatselt. 

 jah 

(v.a tüübiga 

“nimetus 

lähtedokume

ndil”) 

ei 

31.1 Teksti tüüp Teise nimetuse tüüp (valitav sõnastikust).  jah 

(v.a tüübiga 

“nimetus 

lähtedokume

ndil”) 

ei 

32 Teised numbrid Varasemad museaali ja selle dokumenteerimisega seotud numbrid. 

Kui museaal arvatakse ühest muuseumist välja ja võetakse seejärel 

teises uuesti arvele (ja need tegevused vormistatakse MuISis), kandub 

museaali vana number automaatselt pärast teist vastuvõttu museaali 

kirjelduses teiste numbrite väljale. 

 jah 

(v.a 

tüüpidega 

“endine 

inventarinu

mber”, 

“vastuvõtua

kti number”, 

“inventarinu

mber”, 

“juurdekasv

ei 



 

unumber”, 

“KVISi 

kood”, “MP 

korjamisraa

matu 

number”, 

“registreeri

mise 

number”, 

“tulmenumb

er”) 

32.1 Numbri tüüp Teise numbri tüüp (valitav sõnastikust).  jah/ei ei 

33 Välisviited: Liik Viite liik (valitav sõnastikust), üldjuhul soovitatav kasutada valikut 

„URL“ 

 jah ei 

33.1 Välisviited: Tekst MuISi-välise veebilehe aadress. 

NB! Soovitatav on lisada museaali kirjeldusse ainult selliseid väliste 

lehtede viiteid, mille aadressid on püsivad. 

 jah ei 

34 Teaduslik 

inventeerija 

Osaleja, kes on süsteemis registreeritud antud muuseumi töötajaks.  ei ei 

35 Teadusliku 

inventeerimise 

aeg 

Kujul pp.kk.aaaa. Vaikimisi pakub süsteem tänast päeva.  ei ei 

36 Sisendvorm: 

arheoloogiline 

museaal 

  jah ei 

36.1 Leiu liik Leiu liik (valitav sõnastikust) objekti komplekspäring jah ei 



 

 

36.2 Leiu kontekst Arheoloogilise leiukonteksti info (nt kaevandi number, korrise ja ruudu 

nr, konteksti tähis, konteksti tekstiline kirjeldus). 

objekti komplekspäring ei ei 

37 Sisendvorm: 

arhiiv 

Üldjuhul soovituslik kasutada selle asemel sisestusvormi “Üldine 

museaal.” 

 jah ei 

37.1 Pealkirja keel Keele valik rippmenüüst. Märgitakse dokumendi pealkirja keel. 

Kasutades sisestusvormi “Üldine museaal”, kirjeldada pealkirja keelt 

andmeväljal “Kirjeldus” − kirjeldustüüp “Pealkiri” ja “Teksti keel”, 

valida sobilik keel. 

 jah ei 

37.2 Ainese keel Keele valik rippmenüüst. Märgitakse dokumendi sisu keel. 

Kasutades sisestusvormi “Üldine museaal”, kirjeldada ainese keel 

andmeväljal “Kirjeldus” − kirjeldustüüp “Pealkiri” ja “Teksti keel”, 

valida sobilik keel. 

 jah ei 
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