TAKO-seminaari 8.2.2017
Workshop: Tallennustyönjakomallin kehittäminen
Tallennustyönjakomallin kehittäminen (Teemu Aholan alustus)






Tässä workshopissa tavoitteena on saada eväitä siihen, miten tallennustyönjakokokonaisuutta
voidaan kehittää eteenpäin
1980-luvulla kehitettiin ensimmäinen tallennustyönjakomalli (löytyy Eduunista)
Uutta mallia lähdettiin kehittämään v. 2012. Teemu toimi tuolloin selvitysmiehenä, kyseli
museoilta, mitkä ovat heidän ydintoimintaa ja mitä museot haluaisivat tallentaa
Nykyinen malli syntyi yhteistyössä museokentän kanssa: 7 aihealuetta sisältäen useita teemoja
Teemu näkee kuitenkin tallennustyönjakomallin heikkoutena yhteismitallisuuden puuttumisen ja
tallennuksen aukkopaikat

Alustus raportoinnista (Anu Niemelän alustus)






Jokainen museo raportoi omien tallennustehtäviensä piirissä tehdyn keruun vuosittain
Vastauksista koostetaan raportti, joka julkaistaan TAKO:n verkkosivuilla:
http://tako.nba.fi/tallennustyonjako/raportit
Toteutettu webropol-kyselynä, mikä tuo omat rajoitteensa lomakkeen sisällölle ja muodolle
Lomakkeessa taustatietojen lisäksi kuvaillaan ytimekkäästi tallennetun teeman ydinilmiöt
Nyt halutaan kehittää lomaketta, jotta siitä saatava tieto olisi relevanttia TAKO-verkostolle

Yleistä keskustelua tallennustyönjaosta









Tallennustyönjako helpottaa tarkastelemaan, kenen museon tallennusalueelle mikäkin teema
kuuluu. Sen myötä pystytään myös tarkentamaan oman museon tallennusvastuita
Kokoelmaobjektien siirtojen hallinnointi helpottunut tallennustyönjaon myötä
Helpottaa, kun on tieto siitä, mitä aineistoa missäkin museossa on
Tallennustyönjaossa ei kuitenkaan ole näkyvissä kaikki ne aihealueet, joita museot tallentavat tai
joita museon kokoelmissa on. Nämä kokoelmat näkyvät TAKO-wikissä. Voisi olla tarpeellista viestiä
tarkemmin näiden raporttien ja TAKO-wikin eroista?
TAKO-wiki on ideana hyvä, vaikkakin se ei ole työkaluna kaikille tuttu. Wikistä on esimerkiksi
mahdollista luoda linkki Finnaan objektitasolle. Vaikka idea on hyvä, niin käyttö ei ole kovin helppoa
museoiden mielestä. Pyritään kehittämään wikiä käytettävämmäksi
Kaiken kaikkiaan koettiin, että tallennustyönjako on vakiintunut luontevaksi osaksi museoiden
toimintaa

TAKO:n heikkoudet: yhteismitallisuuden puute ja aukkopaikat



Yhteismitallisuuden puutetta ei koeta tällä hetkellä ongelmaksi. Korjautunee ajan saatossa
Tunnistettuja suuria aukkopaikkoja tallennustyönjaossa ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveysala sekä
koululaitos
o Teemu luvannut kutsua koolle museoita, joilla on sosiaali- ja terveysalaan liittyviä
kokoelmia
o Valtavia teemoja, joten ne voisi pilkkoa pienemmiksi osa-alueiksi.
o Näihin teemoihin liittyvää aineistoa löytyy sirpaleina eri museoista. Näistä sirpaleista ei
kuitenkaan ole keskitetysti tieto missään
o Ei-ammatillisten museoiden kokoelmissa suurta vaihtelua, esimerkiksi sairaaloiden museot

o



Sote-sektorista löytyy paljon aineistoa esimerkiksi YLE:n arkistosta, mutta miten on
esineellisen kulttuurin laita? Keskusteltiin myös siitä ovatko nämä ilmiöt ylipäätänsä
kuvattavissa esineellisesti
Miten saadaan kirjattua toimenpidelistaa siitä, mihin asioihin museoiden tulisi seuraavaksi tarttua?
o Eduunissa kokeiltiin ”mustien aukkojen” listaa, ei ottanut tulta alleen
o Keskustelussa oltiin yhtä mieltä siitä, että sovelluksen / alustan tulisi olla helppo käyttää
o Ehdotettiin, että kokeillaan alustaksi Facebookia, jonne luodaan suljettu keskusteluryhmä
”mustista aukoista”

Tallennustehtävien raportointi










Raportit luettavissa TAKO:n sivuilla Excel-tiedostoina (tietoa voidaan suodattaa esimerkiksi
maakunnittain, museotyypeittäin, aihealueittain)
Tallennustehtävään liittyvän kartunnan kuvailut sisältävät tietoa myös lukumääristä ja
objektityypeistä. Lomaketta voisi kehittää niin, että siinä kysyttäisiin myös lukumääriä ja
objektityyppejä, jotta raporteista olisi helppo saada myös määrällisiä yhteenvetoja
Excelistä on helppo tarkastella, mitä objekteja mihinkin aihealueeseen on tallennettu. Se ei
kuitenkaan anna helposti kokonaiskuvaa tilanteesta. Tätä tarvetta yritetään paikata suunnitteilla
olevalla visuaalisella työkalulla
Raporteista karttuu vuosittain materiaalia, joiden avulla voidaan tarkastella, miten eri aihealueet
karttuvat pidemmällä aikavälillä
Kokeillaan, miten lomakkeen voisi rakentaa ja lisätä uudet kysymykset
Lomaketta voisi testata kevään aikana workshopin keskusteluryhmällä
Raportointilomaketta on helppo käyttää, mutta sitä ei toivota alkuvuodelle, jolloin muita
raportointipaineita (esimerkiksi Museotilasto). Raportointi voisi olla auki maaliskuu – toukokuu

