Suomen museoliiton
Plussa-palvelut
Plussa-palveluilla Suomen museoliitto
tuottaa museokohtaisesti räätälöityjä ja
erillisiin sopimuksiin perustuvia palveluja.
Palvelut rahoitetaan niistä saaduilla tuloilla.

Taideteoksia varastossa. Kuva: Kansallisgalleria / Pirje Mykkänen

Kookos-kokoelmahallinta– Kaikki koossa. Kokoelmat käytössä.
Kookos on kokoelmahallinnan kokonaisratkaisu, joka sisältää suomalaisille museoille räätälöidyn MuseumPlusRIA-kokoelmahallintajärjestelmän, varmennetun palvelintilan ja asiakastuen. Palvelun ylläpidosta ja kehittämisestä vastaavat konsortiona Museovirasto, Kansallisgalleria ja Suomen museoliitto.
Tuottavuutta ja tehokkuutta päivittäiseen työntekoon

Varmennettua palvelintilaa edullisesti ja joustavasti

Kookoksen ydin on sveitsiläisen zetcom Ltd:n kehittämä MuseumPlusRIA-kokoelmahallintajärjestelmä, joka on räätälöity suomalaisille museoille Museo2015-hankkeen aikana. Järjestelmän
vahvuuksia ovat:

• Kookos sisältää edullisen ja keskitetyn kotimaisen DevNet Oy:n

• Järjestelmään voi luetteloida kaikkia museoiden kokoelmiin

kuuluvia aineistoja sekä hallita laaja-alaisesti eri kokoelmaprosesseja.

• Se tarjoaa standardinmukaisen tavan luetteloida ja on yhteensopiva mm. SPECTRUM-standardin ja Museoiden luettelointiohjeen kanssa.

• Järjestelmää voi käyttää suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
• Ohjelmointirajapinta (API) mahdollistaa yhteydet muihin järjestelmiin tai palveluihin. Järjestelmästä on jo nyt valmiit rajapinnat Finnaan ja Fintoon.

• Museoiden muodostama kansallinen ja kansainvälinen käyttäjäyhteisö takaa järjestelmän kehittymisen myös tulevaisuudessa.

palvelinratkaisun aineistojen turvattuun tallentamiseen.

Palveleva käyttäjätuki ja koulutukset
• Järjestelmän käyttöönoton yhteydessä asiakas saa kattavan koulutuspaketin.

• Käyttöosaamista tuetaan vuosittaisilla koulutuksilla.
• Käyttäjätuki palvelee arkisin klo 9–16 sähköpostitse ja puhelimitse.

Kookoksella on asiakkaina laaja-alaisesti erilaisia aineistoja hallinnoivia museoita ja muita organisaatioita. Mukana ovat suuret museokentän kansalliset toimijat (Kansallisgalleria ja Museovirasto/
Kansallismuseo), keskisuuria museoita (esimerkiksi Tuusulan museot) ja pieniä organisaatioita (esimerkiksi Pro Artibus-säätiö ja Signe
ja Ane Gyllenbergin säätiö). Maailmanlaajuisesti MuseumPlus-järjestelmiä käyttää noin 900 museota.
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Otetaan yhdessä askel kohti parempaa kokoelmahallintaa.

Taidekokoelmat verkossa

– tekijänoikeusmaksut ja julkaisuoikeudet yhdellä sopimuksella
Liittymällä Suomen museoliiton ja Kuvaston Taidekokoelmat verkossa -sopimukseen museot saavat oikeuden
julkaista omistamiaan tai deponoimiaan suomalaisia tekijänoikeudenalaisten teosten kuvia museon verkkosivuilla ja sovelluksissa.

Liittyminen sopimukseen
Ammattimaiset museot voivat liittyä Taidekokoelmat verkossa
-sopimukseen allekirjoittamalla sopimuksen ja hyväksymällä järjestelmän yleiset sopimusehdot, jotka löytyvät Suomen museoliiton verkkosivuilta.

Sopimuksen vuosimaksu perustuu museon kokoelmien kokoon.

• Alle 2 000 teosta, maksu 600 euroa + alv / vuosi.
• Alle 2 000–5 999 teosta, maksu 1 300 euroa + alv / vuosi.
• Yli 6 000 teosta, maksu 2 800 euroa + alv / vuosi.
Sopimusmaksut käytetään lyhentämättömänä Kuvastolle ja edelleen taiteilijoille maksettaviin tekijänoikeuskorvauksiin.

Sopimukseen ovat liittyneet Aboa Vetus & Ars Nova, EMMA – Espoon modernin taiteen museo, Forssan museo, Helsingin kaupunginmuseo, Helsingin taidemuseo HAM, Helsingin yliopistomuseo,
Hyvinkään taidemuseo, Imatran taidemuseo, Jyväskylän yliopisto/Avoimen tiedon keskus/Tiedemuseo, Jyväskylän taidemuseo,
Kankaanpään kaupunginmuseo, Kouvolan taidemuseo Poikilo,
Lappeenrannan museot, Mikkelin taidemuseo, Oulun taidemuseo, Raision museo Harkko, Salon taidemuseo Veturitalli, Suomen
kansallismuseo, Suomen valokuvataiteen museo, Tampereen taidemuseo, Turun museokeskus, Turun taidemuseo, Vaasan kaupungin museot, Varkauden museot/Varkauden taidemuseo ja
Villa Gyllenberg.
Sopimukseen liittyneet museot ovat hyödyntäneet sopimusta
muun muassa verkkonäyttelyiden toteuttamisessa, sosiaalisessa
mediassa ja muussa viestinnässä sekä koulujen kanssa tehtävässä
yhteistyössä.
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Tule mukaan kasvattamaan Suomen suurinta taidenäyttelyä verkossa.

Kysy museolta – asiantuntija vastaa
Vie tietopalvelusi verkkoon ja hallinnoi asiakkaiden tiedonjanoa kootusti. Kysymuseolta.fi on museoille suunniteltu palvelu, joka tarjoaa työkalut yksittäisten kysymysten ja tietopalvelupyyntöjen hallinnointiin.

Tietopankki museoiden erikoisaloista ja asiantuntijaosaamisesta
• Palvelu muodostuu museoiden asiantuntemuksen ympärille.

Verkostossa mukana olevat museot vastaavat palvelussa heille esitettyihin ja heidän erikoisalaansa liittyviin kysymyksiin.

Palvelu Suomen museoliiton jäsenmuseoille sisältää
• Palvelintilan käyttäjälle sekä tietoturvan.
• Palvelun datan varmistamisen nauhalle, jota säilytetään kuusi
kuukautta.

• Sivuilla julkaistuihin kysymyksiin voi kohdistaa hakuja ja kysy-

• Suomen museoliiton palvelut: verkoston koordinointi, palve-

• Palvelu on museoille kanava tiedon jakamiseen ja tiedon

Palvelun käyttöönotto 1 770 € + alv.
• Sisältää palvelun avaamisen, käyttöliittymän suunnittelun ja
toteutuksen sekä graafisen ilmeen museon omalle Kysy museolta -sivulle. Mahdolliset lisätyöt 120 € + alv / tunti (esim.
kieliversiot).

myksiin voi tutustua aihealueiden ja asiasanojen avulla. Palvelun kautta museon lähestyminen on helppoa, eikä käyttäjiltä
vaadita erillistä kirjautumista.
verkkosaatavuuden lisäämiseen. Kysymuseolta.fi-tietokanta
kokoaa tietovarannon siitä, millaista asiantuntijuutta museolta odotetaan ja mitä museolta halutaan kysyä. Ylläpitäjä
voi hallita kysymys- ja vastaustietoja luomalla aihealueita ja
asiasanoittamalla tietoja sekä luomalla mm. sisäisiä käyttäjäryhmiä.

lun kehittäminen ja palvelun markkinointi.

Hinnat

• Käyttömaksut vuodessa: 960 € + alv (80 € + alv / kk).
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Verkostoa laajennetaan ja uudet museot ovat tervetulleita.

Palvelu Suomen museoliiton jäsenmuseoille sisältää
• Oikeuden toteuttaa rajattoman määrän kohteita, kokonaisuuksia ja reittejä.

• Käyttäjäkoulutuksen ja teknisen tuen.

Hinnat
Vaihtoehto 1

Seinätön museo

– aineistojen julkaisu mobiilissa
Seinätön museo -palvelu tarjoaa museoille yksinkertaisen ja kustannustehokkaan tavan aineistojen
julkaisuun mobiilissa. Palvelulla voi tehdä äänioppaita ja karttapohjaisia reittejä tai hyödyntää teksti-, kuva- ja videoaineistoja monipuolisesti. Palvelun avulla kävijä voi tutustua sisältöihin itsenäisesti
tai rikastaa museokäyntiään niin museorakennuksessa kuin sen ulkopuolellakin.

• Kuukausihinta (museon kävijämäärästä riippuen)
50–150 euroa (+ alv 24 %). Ei aloitusmaksua.

Vaihtoehto 2

• Kuukausihinta (museon kävijämäärästä riippuen)

20–80 euroa (+ alv 24 %) ja 980–1 950 euron (+ alv 24 %)
aloitusmaksu.

Palvelu sisältää mobiilioppaiden tekemiseen, muokkaamiseen
sekä sisällön lisäämiseen tarvittavat tekniset ratkaisut, aputyökalut käytön ja palautteen seurantaan, omien oppaiden vapaan
muokkauksen ja päivityksen sekä käyttäjätilastojen hallinnan.
Suomen museoliitto markkinoi ja ylläpitää mobiilisisältöjen omaa
kanavaa, seinatonmuseo.fi, jonne museot voivat ladata kaikki reitit
ja oppaat. Palvelun teknologiasta vastaa suomalainen Momeo Oy.
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Laajenna museoiden näyttelyt kokemukseksi, jota aika ja paikka eivät rajoita.

Museokortti – kaikkien aikojen kortti
Museokortti-järjestelmässä on lähes 300 kohdetta kaikkialla Suomessa. Voimassa oleva Museokortti on noin
160 000 suomalaisella, jotka maksavat sillä museokäynnin yli miljoona kertaa vuodessa. Keskimäärin joka neljäs maksullinen museokäynti tehdään Museokortilla.
Museokortti-kohteena museo hyötyy Museokortin valtakunnallisesta näkyvyydestä ja houkuttelee asiakkaita piipahtamaan museossa useammin. Museokortilla asiakas voi käydä museossa useamman kerran vuoden aikana samalla rahalla mutta museo saa jokaisesta käynnistä
korvauksen. Lisäksi museolle maksetaan provisiota jokaisesta myydystä ja uusitusta Museokortista.
Provisiot myydyistä Museokorteista ja korvaukset Museokortilla tehdyistä vierailuista tilitetään museoille kolme kertaa vuodessa.

Museokortti-järjestelmä sisältää
• Museokortin lukijalaitteen ja käyttäjätuen.
• Näkyvyyden Museokortin viestintäkanavilla.
• Museokortin myynti- ja markkinointimateriaalit.
• Museokortin valtakunnalliset markkinointikampanjat.
• Museokortin myyntiin ja markkinointiin liittyvän koulutuksen.
Museokorttiin liittyvällä museolla tulee olla vakaa langaton wifi-verkkoyhteys
lipunmyynnissä, ja jokaisesta Museokortti-kohteesta tulee voida ostaa Museokortti.
Museokohde voi hakea mukaan Museokortti-järjestelmään täyttämällä hakemuksen. Hakemuksessa kohde sitoutuu noudattamaan järjestelmän yleisiä sopimusehtoja. Hakemuslomake ja yleiset sopimusehdot löytyvät Suomen museoliiton verkkosivuilta.
Museokortti-järjestelmään liittyminen on maksutonta Suomen museoliiton jäsenille. Muilta kohteilta peritään vuosimaksu 250 € (2019).
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