
Iltapäivän ohjelma:

12.30 Tilaisuuden avaus 

Uudistuksen toimeenpano (OKM, Päivi Salonen ja Mirva Mattila)

- museolain ja valtionosuusjärjestelmän uudistuksesta aiheutuvat muutokset

- uudistuksen aikataulu ja hakumenettely

Alueellisen museotyön sisällöt ja ohjaus (Museovirasto, Mikko Härö ja Eeva Teräsvirta)

- katsaus nykytilanteeseen 

- alueellisen suunnitelman laatiminen ja neuvottelut

13.45- 14.15 Kahvitauko

14.15 Keskustelu 

- uudistuksen toteuttamiseen ja toimeenpanoon liittyvistä kysymyksistä ja huomioista

16.00 Päivän päätös



Alueelliset vastuumuseot –
Nykytila, alueelliset tehtävät, suunnitelma

ja  indikaattorit

Alueellisen museotyön päivä 3.10.2018



toimia kulttuuriperinnön asiantuntijana sekä 
kehittää ja edistää museotoimintaa, toimialansa 
yhteistyötä sekä kulttuuriperinnön tallentamista ja 
digitaalista saatavuutta (alueellisen 
museotoiminnan edistämistehtävä); 

toimia kulttuuriympäristön, erityisesti rakennetun 
ympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön 
asiantuntijaviranomaisena, joka antaa 
asiantuntijalausuntoja, osallistuu 
viranomaisneuvotteluihin ja antaa neuvontaa, sekä 
kehittää ja edistää kulttuuriympäristön vaalimista, 
toimialansa yhteistyötä sekä 
kulttuuriympäristötiedon digitaalista tallentamista ja 
saatavuutta (kulttuuriympäristötehtävä);

toimia taiteen ja visuaalisen kulttuuriperinnön 
asiantuntijana sekä kehittää ja edistää toimialansa 
yhteistyötä sekä taiteen ja visuaalisen 
kulttuuriperinnön tallentamista ja digitaalista 
saatavuutta (alueellinen taidemuseotehtävä). 

Alueellisen vastuumuseon tehtävät laista
Kattavasti palveleva 

alueellinen 
kulttuuriperintötoimija





Alueellisen museotoiminnan edistämistehtävä



Neuvonta ja ohjaus

- Ei-ammatillisten museoiden neuvonta ja ohjaus

- Asiantuntijana ja ohjaajana toimiminen 
valtionavustusasioissa

Kehittäminen ja verkostot

- Museotoiminnan kehittäminen yhteistyössä toimialueen 
muiden museoiden kanssa

- Alueellinen kokoelmapoliittinen yhteistyö

- Kulttuuriperinnön asiantuntijana toimiminen alueella

Tieto ja digitalisaatio

- Kulttuuriperinnön tallentamisen ja digitaalista 
saatavuuden kehittäminen ja edistäminen

- Tietojärjestelmien alueellinen saatavuuden ja käytön 
edistäminen

Alueelliset museopalvelut

- Museopalveluiden kehittäminen ja tarjoaminen alueen 
yleisöille ja yhteisöille

Museotoiminnan edistäminen alueella



Alueellinen taidemuseotehtävä



Kehittäminen ja verkostot

- Yhteistyö alueen toimijoiden kanssa

- Julkisen taiteen ja kokoelmien asiantuntijana 
toimiminen (esimerkiksi prosenttiperiaatteen käytön 
ja taidenäyttelyiden asianmukaisten sopimus- ja 
korvauskäytäntöjen edistäminen)

- Alueellinen kokoelmapoliittinen yhteistyö

Tieto ja digitalisaatio

- Taiteen ja visuaalisen kulttuuriperinnön 
kartoittaminen sekä tallentamisen ja digitaalisen 
saatavuuden kehittäminen ja edistäminen

- Tietojärjestelmien alueellisen saatavuuden ja 
käytön edistäminen

Alueelliset museopalvelut ja neuvonta

- Kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin palveluiden 
kehittäminen ja tarjoaminen alueen yleisöille ja 
yhteisöille

- Kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin asiantuntijana 
toimiminen alueella

Alueellinen taidemuseotehtävä



Alueelliset vastuumuseot ja 

kulttuuriympäristö

Mikko Härö 3.10.2018



Maakuntamuseoiden muodostama 
kokonaisuus jo suhteellisen hyvä.

Liian harvalla museolla koko paketti

Rakennetun ympäristön ja 
arkeologian asiantuntijat jakautuvat 
vaihtelevasti

Restaurointi/korjausrakentamisen 
asiantuntemus on niukkaa 

Museokenttä nyt



Kaikissa vastuumuseoissa arkeologi, 
rakennustutkija, mieluusti myös 
restaurointiasiantuntija

Vähintään kartan keskisinisen värin taso 

Jokaisessa maakunnassa on oma 
vastuumuseonsa

Holistisuus

Kulttuuriympäristö, maakunnan museotyö 

ja taidemuseotoiminta tukevat toisiaan

Kattavuus tavoitteena



Rakennetun ympäristön ja arkeologisen 
kulttuuriperinnön asiantuntijaviranomainen

- Asiantuntijalausunnot ja –kannanotot

- Viranomaisneuvottelut

- Ohjaajana avustusasioissa ja 
korjaushankkeissa

Kehittäminen ja verkostot

- Kulttuuriympäristöön liittyvä neuvonta

- Korjausrakentamisen asiantuntijuuden 
edistäminen

- Kulttuuriympäristön asiantuntija alueellaan, 
yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tieto ja digitalisaatio

- Kulttuuriympäristötiedon tallentamisen 
edistäminen

- Ajantasaisen kulttuuriympäristötiedon 
saatavuuden ja käytön edistäminen

- Muu mahdollinen alueellinen tai 
valtakunnallinen asiantuntija- tai 
kehittämisvastuu)

Kulttuuriympäristötehtävä



Kaupunkinsa asemaa maakunnassaan

Kulttuuri- ja ympäristötoiminnan synergiaa

Asiantuntijaosaamisen saamista omalta 
alueelta

Läheisyys, kehittäminen

Yhteyttä maakuntiin ja ympäristöhallintoon

Vrt. maakunnille ajatellut tehtävät

Kulttuuriperintö ja –ympäristö yhä 

selvemmin voimavara

Vastuumuseo vahvistaa mm. ….



Valtakunnalliset intressit, työkalut, verkostot, 
kumppanit ja sidosryhmät

Yhteistyössä vastuumuseoiden kanssa linjaukset, 
oppaat ja ohjeet, koulutus ja neuvottelupäivät, 
kehittämishankkeet

Valtiotaustainen kulttuuriperintö, kiinteistönhaltijat 

Kirkolliset kohteet

MML- ja LaRS-maailmat (mieluusti 
vastuumuseoiden roolia vahvistaen)

Tietojärjestelmät, tiedon jakaminen ja rajapinnat

Museoviraston roolin tarkentaminen



UA Saarinen / JOKA / Museovirasto

Alueellisen työn suunnitelma



Alueellisen työn suunnitelma

Sisältö:

• Toimialueen kuvaus ja 
toimintaympäristön muutos alueella 

• Alueelta nousevat tarpeet seuraavalle 
suunnittelukaudelle 

• Alueellisen toiminnan tavoitteet 
vuosille XXXX-XXXX

• Indikaattorit



Kaleva / JOKA / Museovirasto (JOKAKAL3B:4784)

Neuvottelut



12 § Vastuumuseo ja Museoviraston 
neuvottelevat neljän vuoden välein seuraavaa 
nelivuotiskautta koskevasta suunnitelmasta. 

Neuvottelut maalis-toukokuussa 2019

Pohdintakysymys: minkälaista muotoa
neuvotteluiden tulisi noudattaa? Miten kehittää
edellisen järjestelmän neuvottelumuotoa?

Neuvottelut




