OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ
ILMOITUS KIINNOSTUKSESTA ALUEELLISEN VASTUUMUSEON TEHTÄVIIN
Tällä lomakkeella opetus- ja kulttuuriministeriö kartoittaa museoiden ja ylläpitäjien kiinnostusta
alueellisen vastuumuseon tehtäviin. Ilmoitus ei ole sitova, mutta toimii jatkovalmistelun pohjana.
Lomake tulee palauttaa opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@minedu.fi
15.11.2018 mennessä. Ylläpitäjän tulee tehdä vastuumuseon tehtäviä koskeva varsinainen hakemus
opetus- ja kulttuuriministeriölle 8. helmikuuta 2019 mennessä.

1. Museon nimi:
________________________________________________
2. Museon ylläpitäjä:
________________________________________________

VASTUUMUSEON TEHTÄVÄ / TEHTÄVÄT, JOISTA MUSEO ON KIINNOSTUNUT:
Merkitkää rasti ruutuun sen tehtävän kohdalle, josta museo on kiinnostunut. Kiinnostuksen voi ilmaista
yhdestä tai useammasta tehtävästä. Alueellisen vastuumuseon tehtävistä ja edellytyksistä säädetään
museolaista annetun esityksen 7 ja 8 §:ssä (HE 194/2018 vp).
a) Alueellisen museotoiminnan edistämistehtävä □
Onko museolla käytössään tehtävän vaatima osaaminen ja asiantuntemus?
□ on

□ ei
Mikäli ei, millä aikataululla arvioitte museolla olevan tarvittava osaaminen
käytössään?
□ vuoden 2020 alusta lukien
□ myöhemmin, arvio ajankohdasta _____________________

b) Kulttuuriympäristötehtävä □
Arkeologia

Onko museolla käytössään tehtävän vaativa osaaminen ja asiantuntemus?
□ on

□ ei
Mikäli ei, millä aikataululla arvioitte museolla olevan
tarvittava osaaminen käytössään?
□ vuoden 2020 alusta lukien
□ myöhemmin, arvio ajankohdasta _____________________

Rakennusperintö
Onko museolla käytössään tehtävän vaativa osaaminen ja asiantuntemus?

□ on

□ ei
Mikäli ei, millä aikataululla arvioitte museolla olevan tarvittava
osaaminen käytössään?
□ vuoden 2020 alusta lukien
□ myöhemmin, arvio ajankohdasta _____________________

Muu kulttuuriympäristötehtävän vaatima osaaminen
Mitä muuta osaamista arvioitte tehtävän hoidon vaativan toimialueellanne
____________________________________________________________________________________
Onko museolla käytössään tarvittava osaaminen ja asiantuntemus?

□ on

□ ei
Mikäli ei, millä aikataululla arvioitte museolla olevan tarvittava
osaaminen käytössään?
□ vuoden 2020 alusta lukien
□ myöhemmin, arvio ajankohdasta _____________________

c) Alueellinen taidemuseotehtävä □
Onko museolla käytössään tehtävän vaativa osaaminen ja asiantuntemus?
□ on

□ ei
Mikäli ei, millä aikataululla arvioitte museolla olevan tarvittava
osaaminen käytössään?
□ vuoden 2020 alusta lukien
□ myöhemmin, arvio ajankohdasta _____________________

3. Esityksenne toimialueeksi (maakunta)
Alueellisen museotoiminnan edistämistehtävä_________________________________________
Kulttuuriympäristötehtävä_________________________________________________________
Alueellinen taidemuseotehtävä_____________________________________________________

4. Perustelu, mikäli toimialueeksi esitetään useamman maakunnan aluetta tai maakuntaa
pienempää aluetta:

5. Museon yhteyshenkilö ja yhteystiedot
Nimi______________________________________________________________________________
Tehtävä___________________________________________________________________________
Puhelinnumero_____________________________________________________________________
Sähköposti_________________________________________________________________________

Paikka ja aika
_________________________________, _________ / _________ 2018

Allekirjoitus (henkilön/henkilöiden, joilla yhteisön nimenkirjoitusoikeus):
____________________________________

___________________________________

_____________________________________

__________________________________

nimenselvennys

nimenselvennys

