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Museopoliittinen ohjelmatyö (1/3)

• Työryhmän toimikausi 1.8.2015–31.12.2016

• Tehtävät
– laatia linjaukset ja painopisteet museotoiminnalle 
– ottaa kantaa museolaitoksen rakenteeseen, vos-järjestelmän toimivuuteen ja 

rahoituksen perusteisiin
– selvittää alueellisen museotoiminnan tilaa sekä erityisesti maakunta- ja 

aluetaidemuseojärjestelmän kehittämistarpeita
– selvittää museoiden ja kulttuuriperinnön hyödyntämistä voimavarana sekä uuden 

toiminnan mahdollistajana
– tehdä ehdotuksia toimintatapojen uudistamiseksi ja hyvien käytäntöjen 

levittämiseksi
– arvioida museolain ajantasaisuus ja tarve lain kokonaisuudistukselle



Museopoliittinen ohjelmatyö (2/3)

• Puheenjohtaja ylijohtaja Riitta Kaivosoja, jäsenet (17) museoista, 
yliopistoista, järjestöistä, Kuntaliitosta ja ministeriöstä

• Työryhmä kokoontui 13 kertaa, kuuli asiantuntijoita, järjesti kolme 
kyselyä ja kaksi tulevaisuustyöpajaa

• Työn etenemisestä viestittiin blogisivulla ja se oli esillä useissa 
seminaareissa ja sidostyhmätilaisuuksissa

• Luonnos ohjelmaksi lähetettiin sparrattavaksi työryhmän ulkopuolisille 
asiantuntijoille joulukuussa

• Työryhmän esitys luovutetaan ministerille maaliskuussa ja lähetetään 
sen jälkeen lausuntokierrokselle

• Ministeriön vahvistama ohjelma julkaistaan kevään aikana



Museopoliittinen ohjelmatyö (3/3)

• Ohjelman rakenne
– toimintaympäristön muutoksen kuvaus
– visio ja arvot
– kehittämiskokonaisuudet: tavoitetila, perusteluteksti, toimenpiteet 
– ohjelman vaikutukset

• Kehittämiskokonaisuudet 
– kohtaamiset ja kumppanuudet
– osaaminen ja oppiminen
– kokoelmat museotyön keskiössä
– digitaalisuus mahdollisuutena
– museokentän rakenne ja tehtävät
– rahoituksen ja talouden kehittyminen
– ajantasainen museolaki



Museoiden kokoelmat esille ja käyttöön (1/3)

• Tavoitetila 
– museoiden kokoelma- ja tietovarannot aktiivisessa käytössä, voimavara
– yhteisöjen osallistuminen kulttuuriperinnön ilmiöiden tallentamiseen, esittämiseen 

ja vaalimiseen
– kokoelmien ja aineistojen suunnitelmallinen kartuttaminen, yhteistyö
– kestävä ajattelu kokoelmien ja aineistojen säilymiseksi



Museoiden kokoelmat esille ja käyttöön (2/3)

• Asiantuntijuuden jakaminen
– museoilla asiantuntijuus: tiedon jakaminen ja yhteistyö
– yhteisöt mukaan määrittelemään yhteistä merkityksellistä kulttuuriperintöä ja mitä 

siitä säilytetään
– tallennustyön monipuolistuminen: nykypäivän ilmiöiden tallentaminen, digitaalinen 

kulttuuriperintö, aineeton kulttuuriperintö

• Museoiden kokoelmayhteistyö
– kattava ja vaikuttava kulttuuriperinnön tallentaminen vaatii osaamista sekä 

aktiivista yhteistyötä museoiden ja muiden toimijoiden välillä
– kokoelmatyön ja tallennusvastuiden tarkastelu alueen näkökulmasta sekä 

valtakunnallisesti
– museon kokoelmapoliittinen ohjelma tallennus- ja kokoelmayhteistyön tukena
– TAKO-verkosto tunnistettu hyvänä toimintamuotona



Museoiden kokoelmat esille ja käyttöön (3/3)

• Kokoelmien saatavuus ja käyttö
– kokoelmat ajankohtainen ja yhteinen resurssi: kokoelmien avaaminen, uudet 

mahdollisuudet kokea
• digitaalinen saatavuus
• kokoelmien liikkuvuus
• viestintä ja markkinointi

– kokoelmien aktiivinen hyödyntäminen museotyössä, tutkimusyhteistyö

• Kokoelmien säilyttäminen
– kokoelmien käytettävyys edellyttää myös säilytystilojen, konservoinnin ja 

kokoelmahallinnan kehittämistä
– usean toimijan kokoelmakeskukset tunnistettu hyvänä käytäntönä



Museoalan vahvuuksia ja kehittämiskohteita

• Museoalan vahvuuksia
– museot moniosaajina ja mahdollistajina 
– museot asiakaslähtöisenä palveluna
– museot tietopääoman haltijoina
– museot hyvinvoinnin tuottajina
– museot vuorovaikutuksen, vuoropuhelun ja osallisuuden paikkoina
– museot kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä taiteen osaajina

• Museotoiminnan haasteita
– miten ihmisten kiinnostus herätään, miten palveluita kehitetään
– miten digitalisaatiota kyetään hyödyntämään
– miten onnistutaan erikoistumisessa, osaamisen jakamisessa, yhteistyön ja työnjaon 

kehittämisessä
– miten rahoittajien ja päättäjien mielenkiinto herätetään, miten luodaan vaikuttavaa ja 

taloudellisesti kestävällä pohjalla olevaa toimintaa 



Kiitos!


