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1 Suomen museoliitto  

Suomen museoliitto on vuonna 1923 perustettu yhdistys, jonka päätösvaltaa käyttäviä liittojäseniä ovat 
museoita ylläpitävät organisaatiot. Suomen museoliitto edustaa jäsentensä museoita ja käyttää niiden 
yhteistä ääntä. Toiminta on organisoitu edunvalvonta- ja viestintäpalveluihin, koulutus- ja 
kehittämispalveluihin sekä liiton toimintaa ylläpitäviin hallinto- ja tukipalveluihin. Lisäksi Museoliitto 
omistaa FMA Creations Oy -yhtiön, jonka kautta tuotetaan Museokortti. 
 
Suomen museoliiton menestys perustuu museoalan kansallisen ja kansainvälisen kokonaiskuvan 
tuntemiseen ja jäsenistön tarpeiden tunnistamiseen. Suomen museoliitto 2020 -strategia kertoo 
toiminnan kehittämisen tavoitteet vuosina 2015–2020.  
 
Vuosina 2015–2020 mission toteuttamisessa keskeistä on museoiden näkyvyyden lisääminen, 
edunvalvontaresurssien vahvistaminen sekä toimintaympäristön muutoksen edellyttämän osaamisen 
vahvistaminen.  
 
Vuonna 2016 Suomen museoliitto toteuttaa strategiaansa lisäämällä museoiden näkyvyyttä erityisesti 
Museokortin viestinnän ja markkinoinnin osalta. Edunvalvontaresursseja vahvistetaan yhdistämällä 
viestintä- ja edunvalvontapalvelut. Nopeat muutokset taloudellisessa, sosiaalisessa ja teknologisessa 
toimintaympäristössä edellyttävät tarkkaa seurantaa ja analysointia sekä Museoliiton kansallisissa että 
kansainvälisissä verkostoissa.  

1.1 Suomen museoliitto 2016 

Suomen museoliiton vuoden 2016 toimintasuunnitelma perustuu hallituksen 15.4.2015 vahvistamaan ja 
vuodet 2015–2020 kattavaan strategiaan. Vuoden 2016 alussa Suomen museoliiton jäseninä on 201 
museotoimintaa harjoittavaa yhteisöä, joiden hallinnassa on 402 museokohdetta.  
  
Vuoden 2016 toiminnan painopiste on museoalan ja Suomen museoliiton rakenteellisten uudistusten 
valmistelussa ja edistämisessä. Opetus- ja kulttuuriministeriön vetämä Museopoliittinen ohjelmatyö on 
merkittävässä roolissa museoalan rakenteellisten uudistusten valmistelussa. Lisäksi museoalan 
rahoituspohja on muutoksessa valtionosuusleikkausten ja rahapeliyhtiöiden yhdistymisen seurauksena.  
Palvelutulojen merkitys museoiden rahoituksessa kasvaa.  
 
Lisäksi museoalalta odotetaan aikaisempaa aktiivisempaa roolia yhteiskunnallisessa keskustelussa, mikä 
nousee esiin esimerkiksi pakolaiskysymyksen yhteydessä. Myös digitalisaatio muuttaa sekä museotyötä 
että asiakkaiden tapaa käyttää museoiden palveluja. 
 
Museoliiton toiminta muuttuu siten, että Museokortti-palvelusta vastaavat henkilöt siirtyvät FMA 
Creations Oy:n palvelukseen. Toinen iso rakenteellinen muutos on se, että Museoliitto ottaa 
vetovastuun Kansallisgallerian, Museoviraston ja Museoliiton muodostamassa konsortiossa, joka alkaa 
ylläpitää ja edelleen kehittää Museo 2015 -projektin tuottamaa MuseumPlusRia -
kokoelmahallintapalvelua. 
 
Museoliiton digitaalisten palvelujen kehittäminen linkittyy MuseumPlusRia- ja  Seinätön museo -
palvelujen kehittämiseen. Museoliiton verkkosivu-uudistus on keskeisin kehityshanke, jolla Museoliiton 
digitaalisten palvelujen käytettävyyttä helpotetaan ja käyttöä lisätään.   
 
Koulutus- ja kehittämispalveluissa käynnistetään uusia hankkeita rahoituksen varmistuttua. 
Kehittämistoiminnan ytimen muodostavat edelleen opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat 
hankkeet. Niiden lisäksi hankerahoituspohjaa laajennetaan muihin julkisiin ja yksityisiin organisaatioihin. 
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1.2 Missio  

Suomen museoliitto auttaa museoita menestymään.  

1.3 Visio 2023 

Satavuotias Suomen museoliitto on vaikuttajana ja osaamisen kehittäjänä alansa edelläkävijä 
Euroopassa. 

1.4 Arvot  

Suomen museoliiton toiminnan peruskivet ovat 
 

1. jäsenkeskeisyys 
2. uteliaisuus 
3. rohkeus 
4. yhteisöllisyys 

 
ja periaatteet avoimuus (ole avoin),  jokaisen kunnioittaminen (kunnioita jokaista), luotettavuus (ole 
luotettava), oikeudenmukaisuus (ole oikeudenmukainen) ja ystävällisyys (ole ystävällinen). 
 

	    



 6 

2 Hallinto- ja tukipalvelut – museoalan 
toimivin työpaikka 

2.1 Toimintaympäristö 2016 

Suomen museoliiton talouden pohjana säilyvät palvelutulot, hankerahoitus, jäsenmaksut sekä opetus- ja 
kulttuuriministeriön yleisavustus. Toiminnan taloudellisia mahdollisuuksia laajentaa FMAC Oy ja sen 
hallinnoima Museokortti-järjestelmä. Koska yhtiön toiminta on vielä käynnistys- ja investointivaiheessa, 
sillä ei ole vielä vuonna 2016 vaikutusta Suomen museoliiton talouteen.  

2.2 Hallinto 

2.2.1	  Hallitustyöskentely	  
	  
Hallitustyöskentely toteutuu Suomen museoliiton sääntöjen, johtosäännön ja Suomen museoliiton hyvä 
hallinto -asiakirjan mukaisesti. Toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumista seurataan hallituksen 
kokouksissa, joissa myös päätetään tarvittavista muutoksista. Pitkän tähtäimen toiminnan arviointi ja 
päätökset tehdään Suomen museoliiton strategian päivityksen yhteydessä.  
 
Museoliiton hallintoa koskevat säännöt ja asiakirjat käydään läpi hallituksen ensimmäisessä kokouksessa 
vuonna 2016. Samalla tehdään arviointi niiden toteutumisesta. Strategian ja siihen liittyvän 
toimintaympäristöanalyysin arviointi ja mahdolliset tarkennukset tehdään strategiakokouksessa, joka 
pidetään ennen vuosikokousta. 
 
Suomen museoliiton hallitus nimeää yhtiöjärjestyksen mukaiset edustajat FMAC Oy:n hallitukseen. 
Yhtiön toimintaa seurataan FMAC Oy:n toimitusjohtajan raporttien pohjalta Suomen museoliiton 
hallituksessa.  

2.2.2	  Toimikunnat	  
	  
Hallitus nimeää ensimmäisessä vuosikokouksen jälkeisessä kokouksessa toimikunnat 
hallitustyöskentelyn ja Museoliiton palvelutuotannon tukemiseksi.  

2.2.3	  Vuosikokous 
 
Vuosikokous pidetään Inarissa Museopäivien yhteydessä 26.5.2016. Vuosikokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat. 

2.2.4	  Toimistopalvelut 

IT-‐	  ja	  puhelinjärjestelmät	  sekä	  rekisterit 
Ylläpidetään ja parannetaan IT- ja puhelinjärjestelmien käyttöosaamista pääosin etänä toteutettavina 
online-koulutuksina sekä parannetaan Gruppo-asiakashallintajärjestelmän käytettävyyttä. Yksittäisenä 
uudistuksena luovutaan Suomen museoliiton keskusnumerosta. 
 

Kirjanpito	  ja	  palkkalaskenta 
Arvioidaan mahdollisuudet ulkoistaa Suomen museoliiton kirjanpito ja palkanlaskenta sekä 
kilpailutetaan tarvittaessa palvelujen tarjoaja. Tarve ulkoistamiseen lisääntyneiden kirjanpitotöiden takia 
kasvaa erityisesti, koska Museoliitto muuttuu arvonlisäverolliseksi toimijaksi.   
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2.2.5	  Henkilöstöhallinto 

Henkilöresurssit 
Vuoden 2016 aikana Suomen museoliiton palveluksessa olevan vakinaisen henkilökunnan 
kokonaismäärä nousee kahdella. 
 
Suomen museoliitosta siirtyy FMAC Oy:lle yhteensä kolme henkilöä, joista yksi on ollut aiemmin 
vakituisessa työsuhteessa Museoliitossa. Yhtiö tekee siirtyvien henkilöiden kanssa uudet työsopimukset, 
siten että he jatkavat yhtiössä ns. vanhoina työntekijöinä.  
 
MuseumPlusRia -palvelua ylläpitävän konsortion vetäminen tulee osaksi Museoliiton toimintaa. Palvelut 
organisoidaan osaksi Suomen museoliiton koulutus- ja kehittämispalveluja. Näiden palveluiden 
toteuttamiseksi Museoliitto palkkaa kolme henkilöä, jotka ovat aiemmin työskennelleet Museo 2015 -
hankkeessa.  

Organisaatio  
Työ organisoidaan entistä itsenäisimmiksi palveluryhmiksi ja nykyisiä palveluryhmiä yhdistetään. 
Uudistuksen yhteydessä esimiesvastuuta jaetaan nykyistä laajemmalle.  
 
Vuoden 2016 alusta Suomen museoliiton palveluryhmiä ovat edunvalvonta- ja viestintäpalvelut, 
hallinto- ja tukipalvelut sekä koulutus- ja kehittämispalvelut. Edunvalvonta- ja viestintäpalveluissa sekä 
hallinto- ja tukipalveluissa työskentelevien suorana esimiehenä jatkaa pääsihteeri. Koulutus- ja 
kehittämispalvelujen esimieheksi nimetään koulutus- ja kehittämisjohtaja,  joka toimii myös pääsihteerin 
sijaisena. 

Työtilat 
Työtiloihin tehdään järjestelyjä, jotka mahdollistavat MuseumPlusRia -palvelusta vastaavien henkilöiden 
sijoittumisen nykyisiin toimitiloihin. Samassa yhteydessä FMA Creations Oy:n henkilöstö siirtyy 
tarvittaessa omaan toimistohuoneistoon.  
 
Työtilojen toimivuutta parannetaan kalustuksella ja muilla välineillä. Lisäksi hiljaisuutta vaativien 
tehtävien hoitamisessa suositellaan etätyömahdollisuuksien hyödyntämistä.  

Palkat	  ja	  työsuhde-‐edut 
Palkkoihin ja työsuhde-etuihin tehdään Suomen museoliiton palkkajärjestelmän mukaiset tarkennukset.  

Työilmapiiri	  ja	  organisaatiokulttuuri 
Suomen museoliiton henkilökunta antaa työilmapiiristä ja organisaatiokulttuurista vuotta 2015 
paremman arvion. Työilmapiiriä mitataan kehityskeskustelujen yhteydessä. Työilmapiirissä keskeistä on 
Suomen museoliiton arvojen ja periaatteiden toteuttaminen käytännössä.  

2.2.6	  Taloushallinto 

Menot 
Menot laskevat vuoden 2015 tasosta johtuen Museo 2015 -hankkeen päättymisestä ja kolmen 
työntekijän siirtymisestä FMA Creations Oy:n palvelukseen.  
 
Menot esitellään tarkemmin tulo- ja menoarviossa.  

Tulot 
Tulot laskevat vuoden 2015 tasosta Museo 2015 -projektin päättymisen ja FMA Creations Oy:n 
palveluostojen vähentymisen vuoksi. Tulot esitellään tarkemmin tulo- ja menoarviossa. 
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2.2.7	  Markkinointi	  ja	  myynti 

Koulutustilaisuudet 
Koulutustilaisuuksien myynnin- ja markkinoinnin liikevaihtotavoite on 100 000 euroa. Lisäksi 
tavoitteena on, että koulutusohjelmille suunnitellut osallistujamäärät toteutuvat.   

MuseumPlusRia	  -‐kokoelmanhallintapalvelu 
MuseumPlusRia -kokoelmahallintapalvelut tuotteistaan myytäväksi palvelukokonaisuudeksi. 
Palvelun markkinointi ja myynti pilottimuseoiden ulkopuolelle aloitetaan syksyllä 2016. Palvelun 
myyntitavoite tarkentuu kevään ja kesän 2016 aikana.  

Seinätön	  museo	  -‐palvelu 
Seinätön museo on Suomen museoliiton palvelu, jolla autetaan museoita hyödyntämään digitaalisia 
sisältöjä internet- ja mobiilikäyttöliittymien kautta. Päätuote on verkkopohjainen työkalu, jolla voi tehdä 
älypuhelimella käytettäviä mobiilioppaita museorakennuksen ulkopuolella sijaitseviin kohteisiin. 
Palvelun myyntitavoite on 5000 euroa.  

Mediatila:	  Museo-‐lehti,	  Museoliitto.fi	  -‐verkkosivusto 
Museo-lehden mediatilan myyntitavoite pidetään vuoden 2015 tasolla, 46 000 eurossa. Tavoitteen 
saavuttamisessa tärkeää on mediatilan laajentaminen verkkosivustolle ja mahdollisesti uusien 
myyntikohteiden löytäminen Museo-lehden levikin laajentuessa Museokortti-asiakkaisiin.  

Museo-‐lehti	  
Museo-lehden levikkiä kasvatetaan tarjoamalla sitä Museokortti-asiakkaille. Tavoitteena on lisätä 
Museo-lehden levikkiä 2000 kappaleella.  

Museokortti-‐yhteistyö	  
Markkinoinnissa ja myynnissä hyödynnetään Museokortti-asiakkuuksia. Vuonna 2016 keskeistä on 
Museokortin asiakasrekisterin tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen mm. Museo-lehden levikin 
laajentamisessa. Lisäksi myytävän mediatilan kontaktipintaa voidaan laajentaa Museot.fi-sivuston ja 
Museokortti-uutiskirjeen kautta.  
 

Strategiset menestystekijät 

1. Taloudellisen ja hallinnollisen vakauden sekä ennustettavuuden ylläpitäminen. 
2. Kehittymismyönteisen sekä ystävällisen, tasapuolisen, luotettavan ja kaikkia kunnioittavan 

organisaatiokulttuurin ylläpitäminen. 
 

	    



 9 

3 Edunvalvonta- ja viestintäpalvelut – 
museoalan painavin ja kuuluvin ääni 

3.1 Toimintaympäristö 2016 

Museoiden toimintaympäristö muuttuu nopeammin kuin vuosikymmeniin. Muutoksen moottorina 
toimii heikentynyt ja edelleen heikentyvä julkinen talous. Rahoituksen ja investointien perusteina talous 
ja työllistäminen korostuvat poikkeuksellisella tavalla. Talouden rinnalla toinen muutosajuri on 
digitalisoituminen. Se muuttaa sekä museoiden työtapoja että museoiden käyttötapoja ja luo uusia 
mahdollisuuksia museoiden palveluille. 
 
Julkisen rahoituksen vähenemisestä huolimatta museoiden toimintaympäristöstä nousee esiin 
huomattavia mahdollisuuksia, joiden hyödyntäminen on museoalan pitkäjänteisen kehittämisen kannalta 
tärkeää. Tärkein niistä on se, että museoiden asiakkaiden määrä kasvaa erityisesti digitaalisten mutta 
myös perinteisten palvelujen osalta. Lisäksi museoiden rooli yhteiskunnallisessa keskustelussa on 
vahvistumassa. 
 
Edunvalvonta- ja viestintäpalveluillaan Suomen museoliitto tuo esiin museoalan näkemykset 
toivottavasta kehityksen suunnasta sekä huolehtii alan sisäisestä tiedonsaannista ja museoalan brändin 
vahvistamisesta.  Keskeinen tehtävä on myös innostaa museoita kehittämään toimintaansa ja olemaan 
aktiivisia toimijoita omissa yhteisöissään.  
 
Vuoden 2016 aikana edunvalvonta- ja viestintäpalvelut integroidaan yhdeksi palvelukokonaisuudeksi. 
Lisäksi kartoitetaan Museoliiton ja FMA Creations Oy:n viestinnän yhteisvaikutusedut sekä sovitaan 
yhteistyömuodoista. Vuodesta 2016 Museoliiton viestintä suuntautuu entistä vahvemmin museoalan 
edunvalvonta- ja imagoviestintään sekä museoalan tietopalveluun, johon kuuluvat yhteydenotot sekä 
museoalan että tiedotusvälineiden edustajilta. 
 
Viestinnän osalta vuoden suurin uudistus liittyy museoalan ammattilaisille ja Museoliiton 
jäsenorganisaatioille suunnattuun museoliitto.fi-sivustoon. Käyttöliittymäsuunnittelussa huomioidaan 
erityisesti mobiilikäyttäjät. Uudistuksessa otetaan huomioon erityisesti visuaalisen sisällön eli kuvien ja 
videoiden merkityksen kasvu. 
 
Museoliiton viestinnän tavoitteena on edesauttaa museoalan verkostoitumista. Viestintäpalvelut ovat 
mukana syksyllä 2016 järjestettävien Tiedottajapäivien suunnittelussa ja toteutuksessa.  Lisäksi 
viestintäpalvelut tukevat Museoliiton hankkeiden viestintää ja tiedotusta. 

3.2 Edunvalvontatyö 
 3.2.1	  Työ-‐	  ja	  ohjausryhmät	  

Museopoliittinen	  ohjelma 
Museoliitto on Museopoliittisen ohjelmatyöryhmän jäsen. Työryhmän keskeisenä tavoitteena on ottaa 
kantaa museoalan hallinnollisiin ja taloudellisiin rakenteisiin sekä yhteiskunnalliseen rooliin ja tehtäviin.  
Museoliitto kannattaa rakenteiden uudistamista vapaaehtoiselta pohjalta. Valtionosuusrahoituksen 
perusteena toimivin ratkaisu on henkilötyövuosisidonnaisuus. Museoliiton kannanotot valmistellaan 
edunvalvontatyöryhmässä ja hyväksytään hallituksen kokouksissa. 
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Valtionosuusjärjestelmä	  ja	  valtion	  harkinnanvaraiset	  avustukset 
Suomen museoliitto edellyttää valtionosuusrahoituksen kasvattamista ja edellisellä hallituskaudella 
päätettyjen leikkausten perumista. Museoiden rahoituksen kehittämisessä on keskeistä, että 
pitkäjänteisen toiminnan ylläpito turvataan. Kehityssuunta, jossa rahoituksen painopiste siirtyy 
projekteihin, on katkaistava.  
 
Muista valtionosuuden uudistuksiin liittyvistä kokonaisuuksista pidetään esillä yliopistomuseoiden 
saamista valtionosuuden ja avustusten piiriin. 
 
Museoiden resursseihin liittyvää edunvalvontaa tehdään tiiviissä yhteistyössä Veikkauksen 
edunvälittäjäverkoston kanssa. Tässä keskeisimmät tavoitteet ovat nykyisen rahapelijärjestelmän 
jatkuminen ja rahapelipolitiikan säilyminen osana kansallista päätäntävaltaa. Suomen museoliiton kanta 
on, että veikkausvoittovaroihin ei liitetä uusia toimijoita nykyisten edunsaajien kustannuksella. Lisäksi 
pidetään tärkeänä, että veikkausvoittovaroissa säilyy investointien rahoitukseen käytettävä määräraha. 
Investointirahoituksen tasoa ei saa merkittäviltä osilta vaarantaa käyttömenorahoituksen vajeen 
paikkauksilla.  
 
Suomen museoliitto tukee opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitetta siitä, että taide- ja kulttuurilaitosten 
lakisääteisten valtionosuuksien rahoitus tulee siirtää veikkausvoittovaroista budjettivaroihin ja 
veikkausvoittovarojen edunsaajien rahoitus tulee säilyttää nykyisten jakosuhdelain mukaisina. 

3.2.2	  Edistettävät	  edunvalvontakysymykset	  

Tekijänoikeudet 
Tekijänoikeuslakiin liittyvä edunvalvonta tehdään kansallisessa yhteistyössä muiden museoiden ja 
muistiorganisaatioiden kanssa. Keskeinen yhteistyöelin on kirjasto-, arkisto- ja museotoimen edustajien 
muodostama ns. KAM-ryhmä. Erityisenä kysymyksenä nostetaan esiin museoiden omistamiin 
kokoelmiin ja niiden käyttämiseen liittyvät tekijänoikeudelliset kysymykset. Tavoitteena on, että 
museoiden on mahdollista ilman rajoituksia esittää, välittää, näyttää ja luovuttaa omistamissaan 
kokoelmissa olevia materiaaleja. Tekijänoikeuksien osalta keskeistä on myös koulutus- ja 
kehittämispalvelujen vastuulla olevan Taidetta kotisivuille -projektin toteuttaminen. 
 
EU-tasolla tekijänoikeuksiin liittyvä edunvalvonta toteutetaan yhteistyössä Euroopan museoliittojen 
neuvoston (NEMO) kanssa. Lisäksi EU-tason edunvalvonnassa keskeistä on osallistua opetus- ja 
kulttuuriministeriön johtaman EU-jaosto 31:n työhön.  

Verotus 
Suomen museoliiton tavoitteena on, että museoiden omistuksessa ja hallinnassa olevat rakennukset 
vapautetaan kiinteistöverosta. Tavoite nostetaan esiin kunnille ja verohallinnolle kohdistettavassa 
viestinnässä. Suomen museoliitto tukee myös opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemassa 
kulttuuriympäristön suojelustrategiassa todettua tavoitetta, jonka mukaan kulttuurihistoriallisesti 
merkittävien rakennusten omistajat saavat verohelpotuksia kohteen ylläpidosta.   
 
Yksityisten henkilöiden ja organisaatioiden mahdollisuutta tukea museoiden toimintaa lahjoituksilla on 
tehtävä verokäytäntöjen osalta houkuttelevammaksi ja yksinkertaisemmaksi.  
 
Arvonlisäverokysymyksissä museoiden kohtelun on oltava tasapuolista ja museotoimintaan 
sovellettavien kriteerien selkeitä ja ennustettavia. Museoiden arvonlisäverokysymyksistä käydään 
neuvottelut verohallinnon kanssa ja museoita tuetaan arvonlisäveroihin liittyvissä kysymyksissä. 

Kiinteistökustannukset 
Kiinteistökustannusten vähentämiseksi edistetään ratkaisuja, joilla tavoitellaan yhteisesti hallinnoituja 
kokoelma- ja näyttelytiloja. Lisäksi lausunnoissa ja muissa avauksissa edellytetään, että museoiden 
hallinnoimien kiinteistöjen omistajat huomioivat museoiden tehtävät vuokra- ja vastikehinnoittelussa. 
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Valtion ja kuntien omistamien kiinteistöjen osalta museoiden vuokrat on laskettava nollakate-
periaatteella. 

Omistaja-‐	  ja	  hallintorakenteiden	  muuttuminen 
Suomen museoliitto edellyttää omistaja- ja hallintorakenteiden muutoksissa seuraavaa: 
- museoiden työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä uuden museo-organisaation palvelukseen  
- valtionosuuteen oikeuttavat henkilötyövuodet siirtyvät uudelle museo-organisaatiolle 
- yhdistyminen ei vaikuta uuden museon asemaan valtionosuuden ja harkinnanvaraisten avustuksien 
saamisessa 
- maakuntamuseoiden ja aluetaidemuseoiden riittävä resursointi turvataan. 
 
Museoiden on pystyttävä toimimaan entistä joustavammin kunta- ja hallintorajojen yli mm. 
perustettavilla SOTE-alueilla. Maakunta- ja aluetaidemuseoiden toimialueella olevien kuntien on 
osallistuttava museoiden alueellisten tehtävien rahoittamiseen nykyistä selkeämmin. Omistajayhteisöjen 
sekä opetus- ja kulttuuriministeriön on resursoinnissaan huomioitava näiden museoiden toteuttamat 
maakunnalliset ja alueelliset tehtävät.  

KDK/FINNA	  ja	  Museo	  2015 
Vaikutetaan KDK/FINNA ja Museo 2015 -hankkeiden ohjaus- ja johtoryhmissä siten, että uudet 
järjestelmät avaavat museoille mahdollisuuksia parantaa kokoelmiensa saavutettavuutta ja 
vaikuttavuutta.  

3.2.3	  Verkostot	  ja	  kumppanuudet 

Kansalliset	  verkostot 

Opetus-‐	  ja	  kulttuuriministeriö 
Osallistutaan opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmiin sekä tuodaan kahdenvälisissä keskusteluissa 
esiin suomalaisen museoalan näkökulmat ja kehittämistarpeet.  

Museovirasto 
Osallistutaan Museotilaston kehittämishankkeeseen sekä otetaan tarvittaessa koordinointivastuu 
museoille suunnatuista koulutuksista.  

Veikkauksen	  edunvälittäjät 
Veikkausvoittovarojen käyttöön ja pelimonopolin säilymiseen liittyvä edunvalvonta toteutetaan 
yhteistyössä Veikkauksen edunvälittäjäverkoston kanssa. Keskeisintä on osallistuminen opetus- ja 
kulttuuriministeriön, Raha-automaattiyhdistyksen ja Veikkauksen kanssa toteutettavaan 
edunvalvontaprojektiin, jossa seurataan ja mahdollisuuksien mukaan vaikutetaan 
pelimonopolijärjestelmästä käytävään keskusteluun ja päätöksentekoon.  
 
Suomen museoliitto osallistuu työryhmätyöskentelyn lisäksi hankkeen rahalliseen resursointiin oman 
vastuuosuutensa mukaisesti. Vuonna 2016 keskeinen tavoite on edistää kansallisten peliyhtiöiden 
fuusiota ja sitä kautta vahvistaa suomalaista rahapelimonopolijärjestelmää.  

CIMO	  (Kansainvälisen	  liikkuvuuden	  ja	  yhteistyön	  asiantuntija-‐	  ja	  palveluorganisaatio)	    
Aktivoidaan Suomen museoliiton jäseniä kansainvälistymään CIMO:n toiminnan kautta. Erityisesti 
edistetään museoiden hankehakemusten tekemistä EU-ohjelmakaudella  2014–2020. 

Suomen	  Kotiseutuliitto 
Kehitetään Kotiseutuliiton kanssa paikallismuseoiden koulutus- ja kehittämispalveluja. 

Suomen	  Kuntaliitto 
Pidetään Kuntaliiton toimijat tietoisena museoalan tavoitteista ja mahdollisuuksista osana kuntien 
menestystä ja kuntalaisten hyvinvointia. 
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Museoalan	  ammattiliitto 
Pidetään Museoalan ammattiliitto tietoisena Suomen museoliiton keskeisimmistä edunvalvonnallisista 
tavoitteista. 

Museologiaa	  opettavat	  yliopistot 
Kutsutaan yliopistojen museologiasta vastaavat henkilöt yhteiseen neuvotteluun keskustelemaan 
pitkäjänteisen koulutuksen kehittämisestä ja yhteistyön mahdollisuuksista.  

TAKO 
Museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyö TAKO-verkoston toteuttamana on Museo2015 –hankkeen 
rinnalla keskeisimpiä kokoelmahallinnan yhteistyömuotoja. Museoliitto seuraa aktiivisesti TAKO-
yhteistyön toteutumista ja vaikuttaa osaltaan yhteistyön vakiintumiseen museoiden toiminnassa. 

Kansainväliset	  verkostot 

Euroopan	  museo-‐organisaatioiden	  neuvosto	  (NEMO) 
Osallistutaan NEMO:n tulevaisuudesta käytävään keskusteluun sekä tarjotaan suomalaista osaamista 
järjestön vuosiseminaarien suunnitteluun ja puheenvuoroihin. 

Pohjoismaiset	  museoliitot 
Osallistutaan vuosittaisiin Pohjoismaisten museoliittojen pääsihteerien tapaamisiin ja valmistellaan 
vuonna 2017 Suomessa järjestettäviä Pohjoismaisia museopäiviä. Tuetaan Tanskan museoliiton 
edustajaa NEMO:n hallitustyöskentelyssä.  

ICOM 
Suomen museoliitto jatkaa yhdessä ICOM Suomen komitean kanssa museopalkintojen jakamista. 
Lisäksi Suomen museoliiton edustajat osallistuvat ICOM:in kansainvälisten komiteoiden kokouksiin 
erikseen päätettävän matkaohjelman mukaisesti. 

Venäjän	  museoliitto 
Käydään vuonna 2013 allekirjoitetun MOU-sopimuksen mukaiset neuvottelut Venäjän museoliiton 
kanssa sopimuksen toteuttamisesta sekä arvioidaan tämän perusteella tarve ja mahdollisuudet 
sopimuksen jatkosta. Sopimuksen tavoitteena on vakiinnuttaa Suomen ja Venäjän museoliittojen 
yhteistyö sekä sen kautta helpottaa museoiden välistä yhteistyötä.  

Pakistanin	  museoliitto 
Toteutetaan yhteistyötä vuonna 2013 allekirjoitetun MOU-sopimuksen mukaisesti. Neuvotellaan 
Pakistanin museoliiton kanssa MoU-sopimuksen tilanteesta ja jatkosta sekä arvioidaan tämän 
perusteella tarve ja mahdollisuudet sopimuksen jatkosta. 

Namibian	  museoliitto	  
Käynnistetään allekirjoitetut MOU-sopimuksen mukainen yhteistyö Namibian museoliiton kanssa.  

3.2.4	  	  Edunvalvontaviestintä	  
Museoliitto tukee jäsenistön mahdollisuuksia kohdistaa kunnanvaltuutetuille ja virkamiehille viestintää, 
jossa tuodaan esiin museoiden myönteisiä vaikutuksista paikkakunnan ja alueen talouteen ja 
hyvinvointiin. Museopäivillä valtuutetut ja lautakuntien jäsenet huomioidaan heille järjestetyssä 
erityisohjelmassa. Keskeinen tavoite on lisätä proaktiivisuutta nostamalla keskusteluun museoalalle 
tärkeitä teemoja. 
 
Museoliitto tekee nostoja museoalaa koskevista ajankohtaisista ja edunvalvonnan kannalta merkittävistä 
aiheista sekä edistää museoista mediassa käytävää keskustelua. Toimittajatapaamisia järjestetään tarpeen 
mukaan, ja vuorovaikutusta toimittajien kanssa kehitetään aktiivisemmaksi.  
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Museoliiton media- ja sidosryhmien osoiterekisteriä päivitetään säännöllisesti, jotta tiedotteet saadaan 
mahdollisimman laajaan jakeluun. Myös bloggaajat huomioidaan tiedotejakelussa.  

3.3 Museoalan sisäinen viestintä 

3.3.1	  Verkkosivut	  
Museoliitto.fi-sivusto on ensisijaisesti museoalan ammattilaisille, sidosryhmille ja muille asiantuntijoille 
suunnattu viestintäkanava. Sivusto uudistetaan vuoden aikana sekä sisällön, käyttöliittymän että 
graafisen ilmeen osalta. Tavoitteena on helppokäyttöinen museoalan tietopankki, joka toimii sujuvasti 
myös mobiliilaitteilla. 
 
Museoliitto.fi-sivuston uudistuksen yhteydessä englannin- ja ruotsinkielistä versiota selkeytetään siten, 
että niistä löytyvät tärkeimmät avainsisällöt. Myös käyttöliittymän tulee toimia sujuvasti sekä ruotsin että 
englannin kielellä.   

3.3.2	  Sosiaalinen	  media 
Sosiaalisen median huomioiminen on kiinteä osa Museoliiton toimintaa. Sosiaalisessa mediassa ollaan 
läsnä aktiivisesti ja keskustelevasti. 
 
Keskustelu merkittävistä museoalan kysymyksistä, tapahtumista ja uutisaiheista luodaan, ohjataan ja 
pidetään Suomen museoliiton kanavilla (esim. P.S.-blogi, Facebook ja Twitter). Tarvittaessa otetaan 
käyttöön myös muita sosiaalisen median työkaluja sitä mukaan kun käyttö organisaatioviestinnän osana 
lisääntyy. 
 
P.S.-blogissa tartutaan nopeallakin tempolla ajankohtaisiin museoalan puheenaiheisiin ja ylläpidetään 
keskustelua. Bloggauksia julkaistaan keskimäärin kahden viikon välein. Sisältöä monipuolistetaan 
etsimällä blogiin myös vierailevia kirjoittajia. 
 
Liikkuvaa kuvaa hyödynnetään viestinnässä mahdollisuuksien mukaan. Erilaisilla kampanjoilla tartutaan 
ajankohtaisiin ilmiöihin nopeallakin aikataululla. Henkilökunnan valmiuksia hyödyntää liikkuvaa kuvaa 
kehitetään.  
 
Museoliitto toteuttaa toimittajille, päättäjille ja muille museoista kiinnostuneille kohdennetun 
verkkokampanjan, jossa visualisoidaan yleistajuisesti museoalan merkitystä ja avainlukuja. Tausta-
aineistona voidaan käyttää myös Museokortin asiakasrekisteristä saatavia tietoja museokävijöistä. 

3.3.3	  Julius-‐uutiskirje	  
Julius-uutiskirje lähetetään 2–3 viikon välein sitä tilaaville museoliiton jäsenmuseoissa työskenteleville. 
Juliuksen sisältöä kehitetään siten, että se palvelee jäsenistön tarpeita mahdollisimman hyvin. Vuoden 
aikana julkaistaan Yhteinen perintö -hankkeen kanssa Suomi 100 -teemanumero, jossa valmistaudutaan 
vuoteen 2017. 

3.3.4	  Postituslistat:	  Museoposti,	  Näyttelyposti	  
Postituslistat säilyvät osana Suomen museoliiton viestintää.  

3.3.5	  Esite,	  osoitteistot	  ja	  Soimu,	  vuosikertomus	  	  
Julkaistaan museoalan puhelinluettelo Soimu digitaalisena versiona. 
 
Toimitetaan kolmikielinen Museoliiton toiminnasta kertova esite. 
Viestintäpalvelut toimittavat ja taittavat Museoliiton vuosikertomuksen. 
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3.4 Museoalan ulkoinen viestintä  

3.4.1	  Museo-‐lehti	  
Museo-lehti julkaistaan vuoden aikana neljä kertaa. Helmikuun ja syyskuun numerot suunnataan 
erityisesti museoalan ammattilaisille. Toukokuun ja joulukuun numeroiden kohderyhmänä ovat 
museokävijät eli suuri yleisö. Museo-lehden teemat ovat kokoelmat & turvallisuus, luonto, mielihyvä ja 
pyhyys. 
 
Lehteä varten tuotettuja sisältöjä hyödynnetään verkossa mahdollisimman laajasti. Museo-lehden suuren 
painoksen yleisönumerot (kesä ja talvi) julkaistaan myös näköislehtinä verkossa. Museo-lehteen 
kirjoitettuja tekstejä julkaistaan myös Museoliiton blogissa uuden yleisön saavuttamiseksi. 
 
Museo-lehden konseptiuudistus valmistellaan vuoden 2016 aikana, jotta uudistunut lehti voi ilmestyä 
vuoden 2017 alusta alkaen. 

3.4.2	  Museopalkinnot	  
Jaetaan museopalkinnot vuonna 2013 sovitun käytännön mukaan Museopalkintogaalassa Museopäivillä. 
Vuonna 2016 palkitaan vuoden museo ja vuoden museojulkaisu sekä myönnetään mahdollinen 
erikoispalkinto. Myös Museoliiton mitalit jaetaan Museopalkintogaalassa. 

3.4.3	  Viestintäkampanjat	  
Suomen museoliitto järjestää ja osallistuu seuraaviin kampanjoihin ja messuihin: 
- Museoviikko: 16.–22.5.2016. Viikon kansainvälinen teema on ”Museums and Cultural Landscape” 
- Kansainvälinen museopäivä: 18.5.2016 
- Mennään museoon viikko: 4.–7.10.2016 
- Turun kirjamessut lokakuun alussa, osallistuminen yhdessä turkulaisten museoiden kanssa 

3.4.4	  Museokortti	  -‐yhteistyö 
Museokortti ja siihen liittyvä viestintä on keskeinen osa museoalan ulkoista viestintää. Viestinnässä 
hyödynnetään erityisesti Museot.fi-sivustoa. Suomen museoliiton ja Museokortista vastaavan FMA 
Creationsin viestintä tekee tiivistä yhteistyötä museoalan kokonaistunnettuuden lisäämiseksi ja 
myönteisen imagon vahvistamiseksi. 

Strategiset menestystekijät 
1. Koko museoalan ja jäsenistön luotettavaksi ja asiantuntevaksi mielipiteeksi profiloituminen 
2. Kentän kuuleminen, verkostoituminen ja vuorovaikutus 
3. Aktiivinen päätöksentekoon osallistuminen 
4. Toimintaympäristön muutoksiin reagoiminen nopeasti 
5. Digitaalisen median kehityksessä mukana pysyminen 
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4 Koulutus- ja kehittämispalvelut – museoalan 
uusin osaaminen 

4.1 Toimintaympäristö 2016 

Museoiden toimintaympäristön muutosten vuoksi museoiden taloudellinen menestyminen edellyttää 
palvelutulojen ja hankerahoituksen kasvattamista. Myös teknologinen toimintaympäristö ja erityisesti 
digitalisoituminen ohjaavat uusien työmenetelmien käyttöönottoon. Toimintaympäristön muutos näkyy 
sekä koulutuspalvelujen sisällössä, kestossa sekä budjetoinnissa. Museoiden taloudelliset mahdollisuudet 
osallistua koulutustilaisuuksiin heikkenevät edelleen.  

4.2 Museoammattilaisten täydennyskoulutus 

Museoliitto järjestää 16–20 koulutustilaisuutta vuonna 2016. Koulutustilaisuudet tarjoavat 
mahdollisuuksia museoammattilaisten osaamisen laajentamiseen ja uudistamiseen. Koulutusten 
toteuttamisessa kehitetään kumppanuusosaamista myös kansainvälisten toimijoiden kanssa sekä 
sovelletaan uusia rahoitusmuotoja, erityisesti oppisopimuskoulutusta. Seurataan kansainvälistä 
museoalan kehittämistyötä ja keskustelua, jotta tunnistetaan ja ennakoidaan ajankohtaiset 
koulutustarpeet. Seurataan koulutusmenetelmien ja -teknologioiden kehitystä ja sovelletaan niitä liiton 
koulutustilaisuuksissa.  

4.2.1	  Koulutusohjelma	  2016 
 
• Mentorointivalmennus 
• Museologian kurssi Verso, kevät, aloituslähipäivä Helsinki 
• Fasilitoinnin taidot ryhmien ohjauksessa   
• Kuvaaminen museoissa tänään - Photography and the museums today, yhteityökoulutus 

Kansallisgallerian ja Suomen valokuvataiteen museon kanssa 
• Kumppanuusosaamista museoille  
• Valtakunnalliset museopäivät ja Suomen museoliiton 93. vuosikokous, yhteistyössä Saamelaismuseo 

Siidan kanssa, Inari 
• Museonjohtajapäivät (yhteistyössä Suomen museonjohtajat ry:n kanssa)  
• Museologian kurssi Verso, syksy, aloituslähipäivä, Helsinki 
• Kookkaat koneet V  
• Museon digitaalinen strategia 
• Digitaaliset oppimisympäristöt & museot 
• Näyttelycafé  
• Taidemuseopäivät 
• Tiedottajapäivät 
• Tietopäivä ja Museoliiton jouluvastaanotto  
• Museot ja pakolaiskysymys 
• Trip advisor museoiden viestinnässä ja markkinoinnissa 
 
Ajankohtaiswebinaareja järjestetään tarpeen mukaan.  
 
”Museoalan johtajakoulutusohjelma 3” toteutetaan yhteistyössä Management Institute Finland MIF 
Oy:n kanssa ja opiskelijat suorittavat ohjelmassa yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon. Museoalalle 
suunnattu liiketalouden perustutkinto (merkonomi) toteutetaan yhteistyössä Markkinointi-instituutin 
kanssa. Keväällä 2015 alkanut koulutus päättyy kesäkuussa 2016.  
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Museotyön perusteet -verkkokurssi (2 op) tarjoaa mahdollisuuden tutustua museoalaan. Kurssi on 
suunnattu erityisesti niille, jotka ovat siirtymässä museoalalle ja tarvitsevat perustietoja ja perehdytystä 
museoalaan (Verso I ja II).  
 
Museologian perusopinnot, 25 opintopistettä  
Kurssi toteutetaan vuonna 2016 ja sen sisältöjä sekä opintojaksoja päivitetään tarpeen mukaan edelleen.  
 
Laadukasta luettelointia ja kokoelmahallintaa -koulutusohjelma (Museo 2015 -hanke) tuottaa 
koulutustilaisuuksia luetteloinnin kehittämiseksi.  

4.2.2	  Museoliiton	  kehittämispalvelut	  

Sopimusasiakkaat	  

Kokoelmahallintapalvelut	  	  
MuseumPlusRia -kokoelmahallintapalvelut tuotteistaan myytäväksi palvelukokonaisuudeksi, joka sisältää: 

• kokoelmien vastaanoton tehtävät  
• kokoelmahallintajärjestelmän ylläpitotehtävät 
• kokoelmahallinnan helpdesk-palvelut 
• muut kokoelmahallinnan kehittämiseen liittyvät palvelut 

Palvelun markkinointi ja myynti pilottimuseoiden ulkopuolelle aloitetaan syksyllä 2016. 

Seinätön	  museo	  -‐palvelu 
Vuoden 2016 aikana Seinätön museo -palvelun tunnettuutta ja käyttöä lisätään sekä museoiden että 
museoasiakkaiden keskuudessa. Lisäksi palvelukonseptia laajennetaan mobiilioppaista muihin 
digitaalisiin palveluihin yhteistyössä MuseumPlusRia -kokoelmapalvelun kanssa.  
 
Seinätön museo järjestää perus- ja jatkokoulutustilaisuuksia, jotka liittyvät mobiilipohjaisten palveluiden 
tuottamiseen sekä museoiden muiden digitaalisten palvelujen käyttämiseen. Kaikille museoille 
tiedotetaan Seinätön museo -palvelun käyttömahdollisuuksista Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 
toiminnoissa.  
 
Seinätön museo -palvelun kulut katetaan palvelutuloilla. 

Taidetta	  kotisivuille	  -‐palvelu 
Taidetta kotisivuille -palvelulla Suomen museoliitto tarjoaa museoille mahdollisuuden 
tekijänoikeudellisen suoja-ajan piirissä olevien kuvataiteen kokoelmien välittämisen internetin ja 
mobiililaitteiden kautta. Vuoden 2016 aikana palvelu tuotteistetaan ja solmitaan ensimmäiset museoiden 
väliset sopimukset.  
 
Kustannukset katetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tähän hankkeeseen myöntämällä 
hankerahoituksella. 

Tilauskoulutukset	  ja	  ilmoittautumispalvelut	   
Koulutustilaisuuksia järjestetään tilausten perusteella kaikkialla Suomessa. Koulutusten järjestämiseen 
liittyvien tukipalvelujen (markkinointi, ilmoittautumiset) lisäksi tilauskoulutuspaketteja (esim. Museon 
siivous -koulutus) rakennetaan tarvittaessa muistakin teemoista.  

Konsultointi	  ja	  mentorointi 
Konsultointipalvelujen kautta jäsenille tarjotaan mahdollisuus museo- tai museoryhmäkohtaisten 
koulutus- ja kehittämishankkeiden toteuttamiseen. Osana konsultointipalveluja jatketaan 
mentorointiohjelmaa ja kehitetään sitä palautteen perusteella.  
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Kehittämishankkeet	   

Käsityömestarin	  erikoisammattitutkinto,	  Museomestarin	  osaamisala 
Museomestarin osaamisalan tutkinnon perusteet valmistuvat kesäkuussa 2016.  

Suositukset 
Tehdään uudet suositukset valokuvien ja muiden materiaalien esillepanosta internetiin, museoiden 
tiloissa kuvaamisesta, museoiden palvelujen hinnoittelusta, kokoelmapoistoista, museoesineiden 
varkauksien ehkäisemisestä sekä tekijänoikeuksien huomioimisesta ja sopimisesta. Lisäksi päivitetään 
Museoiden näyttelysopimukset (7/89) ja Museoesineistön vastaanottoehdot (13/93).  

Creative	  Museum	  	  
Creative Museum -hanke (Museoliitto partnerina) jatkuu. Rahoitus tulee EU:n Erasmus+  
-ohjelmasta. Hankkeessa kartoitetaan ja kehitetään luovia toimintatapoja museossa. Mukana on 
yhdeksän partneria Ranskasta, Irlannista, Isosta-Britanniasta, Italiasta, Kroatiasta, Norjasta ja Suomesta. 
Kolmevuotinen hanke käynnistyi vuonna 2014 ja päättyy 2017. 

Mobius-‐ohjelma 
Yhteistyössä Suomen Lontoon ja New Yorkin instituuttien kanssa jatketaan kolmivuotista Mobius-
ohjelmaa suomalaisten museoalan ammattilaisten kansainvälistymisen edistämiseksi. 

Museo	  2015 
Museo 2015 -hanketta toteutetaan erillisen projektisuunnitelman mukaisesti. Olennaisena tavoitteena 
vuonna 2016 on hankevaiheen päättäminen ja palvelusopimuksiin perustuvan ylläpidon aloittaminen. 
 
Olennaista on myös varmistaa luettelointiohjeen päivittyminen ja leviäminen sekä koulutuksen 
jatkuvuus hankevaiheen jälkeen.  
  

Linkki	  -‐	  museot	  mediakasvattajiksi	  -‐hanke	  
Linkki-hankeessa julkaistaan museokasvatus.fi-verkkosivusto, jolle kootaan hankkeen tulosten lisäksi 
museoiden mediakasvatuksesta kertovaa materiaalia mahdollisimman monipuolisesti. Sivusto toimii 
tiedon jakamisen, hankkeen tulosten jalkauttamisen ja keskustelun välineenä. Sivustolle siirretään myös 
Mennään museoon! -viikko, joka on sidottu hankkeeseen mediakasvatusteemalla. Hanke päättyy 
vuoden 2016 aikana. 

Yhteinen	  perintö	   
Suomen museoliitto koordinoi valtakunnallisesti museoiden itsenäisyyden juhlavuoden Yhteinen 
perintö -hanketta erillisen projektisuunnitelman ja rahoituksen mukaisesti. Hanke toteutetaan vuosina 
2015–2018 osana valtioneuvoston Suomi 100 -hanketta. Vuosien 2016–2017 toimintaa määrittelee 
keskeisesti Suomi 100 -sihteeristön rahoituspäätös. Vuonna 2016 Suomen museoliitto päättää hankkeen 
yhteydessä myös omista mahdollisista juhlavuoden viestinnällisistä tai muista hankkeista. 

Strategiset menestystekijät 

1.  Monipuolinen ja innostava koulutustarjonta 
2.  Henkilökunnan osaamisen ja uteliaisuuden ylläpitäminen 
3.  Museoalan kansallisten koulutustarpeiden tunnistaminen ja ennakoiminen 
4.  Uusimpien koulutusmenetelmien ja -teknologioiden soveltaminen   
5.  Kumppanuusosaaminen 
	  


