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1 Finlands museiförbund 

Finlands museiförbund är en förening grundad år 1923, vars förbundsmedlemmar med 
beslutanderätt är organisationer som upprätthåller museer. Finlands museiförbund 
representerar sina medlemmars museer och för deras talan. Verksamheten är indelad i 
intressebevaknings- och kommunikationstjänster, utbildnings- och utvecklingstjänster och 
administrativa tjänster och stödtjänster som upprätthåller förbundets verksamhet. 
Dessutom äger Museiförbundet bolaget FMA Creations Oy, som producerar tjänster i 
anslutning till Museikortet. 
 
Framgången för Finlands museiförbund utgår från kännedom om den nationella och 
internationella museibranschen som helhet samt kännedom om medlemmarnas behov. I 
Finlands museiförbunds strategi för år 2020 beskrivs målen för utvecklingen av 
verksamheten under åren 2015–2020. 
 
Under åren 2015–2020 är det centrala vid förverkligandet av Finlands museiförbunds 
uppdrag att öka museernas synlighet och stärka resurserna för intressebevakning samt 
det kunnande som krävs för att hantera den förändrade verksamhetsmiljön. 
 
År 2017 förverkligar Finlands museiförbund sin strategi genom att öka museernas 
synlighet och utnyttja de möjligheter som jubileumsåret erbjuder. År 2017 är även ett viktigt 
år med tanke på förnyandet av strukturerna inom museibranschen och utarbetandet av 
riktlinjer för framtida utveckling. Under årets lopp offentliggörs reformen av systemet med 
statsandelar och förankringen av det Museipolitiska programmet inleds. 

1.1 Finlands museiförbund 2017 

Finlands museiförbunds verksamhetsplan för år 2017 utgår från regeringens strategi fram 
till år 2020 som godkändes den 15 april 2015. I början av år 2017 har Finlands 
museiförbund som medlemmar 203 samfund som utövar museiverksamhet och som 
tillsammans förvaltar 397 museiobjekt. 
 
Museiförbundet förverkligar sina stadgeenliga uppdrag genom att för sina medlemmar 
producera utbildningstjänster, utvecklingstjänster, intressebevaknings- och 
kommunikationstjänster samt Finlands museiförbunds museispecifika Plussa-tjänster 
enligt särskilt avtal. Under år 2017 förtydligas indelningen av tjänster även då det gäller 
den finansiering som förbundet erhåller och använder för produktifieringen av tjänsterna.  
 
De mest betydande av Museiförbundets nya åtgärder är förnyelsen av konceptet för 
tidskriften Museo och produktifieringen och lanseringen av Plussa-tjänsterna för 
medlemmarna.  

1.2 Uppdrag 

Finlands museiförbund hjälper museer nå framgång. 

1.3 Vision 2023 

Som hundraåring är Finlands museiförbund en inflytelserik och kompetent aktör som leder 
utvecklingen inom museibranschen i Europa.  
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1.4 Värden 

Grundstenarna för Finlands museiförbunds verksamhet är 
1.     fokus på medlemmarna 
2.     nyfikenhet 
3.     mod 
4.     gemenskap 

 
och principerna öppenhet (var öppen), respekt för alla människor (respektera alla), 
pålitlighet (var pålitlig), rättvisa (var rättvis) och vänlighet (var vänlig). 

2 Administrativa tjänster och stödtjänster  

Med de administrativa tjänsterna och stödtjänsterna sköts Finlands museiförbunds 
förvaltning, styrningen av förbundets verksamhet och allokeringen av förbundets resurser, 
medlemsregistret, upprätthållandet av kontoret samt kompetensutvecklingen bland 
Museiförbundets egen personal. 
 
De administrativa tjänsterna och stödtjänsterna finansieras med medlemsavgifter, 
medelanskaffning och allmänt stöd från undervisnings- och kulturministeriet. 

2.1 Verksamhetsmiljö 2017 

Till grund för Finlands museiförbunds verksamhet ligger förbundets stadgeenliga uppgifter 
och de medlemstjänster som produktifierats för att förverkliga dessa. Dessa är 
intressebevaknings- och kommunikationstjänster samt utbildnings- och utvecklingstjänster. 
Medlemstjänsterna kompletteras av Plussa-tjänsterna, som produceras för enskilda 
museer i enlighet med ett bilateralt avtal.  
 
Resurser för produktionen av medlemstjänster allokeras med medlemsavgifter, 
medelanskaffning och allmänt stöd från undervisnings- och kulturministeriet. Resurser 
allokeras till Plussa-tjänsterna med inkomster som erhålls av produktifieringen av 
tjänsterna.  
 
Jämfört med tidigare år minskar betydelsen av utvecklingsprojekt och betydelsen Plussa-
tjänster som utgår från museispecifika avtal ökar.  

2.2 Förvaltning 

2.2.1 Styrelsearbete 

Styrelsearbetet förverkligas i enlighet med Finlands museiförbunds stadgor och instruktion 
samt dokumentet God förvaltning av Finlands museiförbund. Stadgorna och dokumenten 
som gäller förvaltningen av Museiförbundet gås igenom vid styrelsens första möte efter 
årsmötet år 2017. Samtidigt utförs en utvärdering av förverkligandet av stadgorna.  
 
Verksamhetsplanen och ekonomiplanen godkänns av styrelsen i oktober och styrks vid 
Museiförbundets årsmöte i maj. Förverkligandet av verksamhetsplanen och 
ekonomiplanen följs upp i samband med styrelsens möten. 
 
Finlands museiförbunds mål på lång sikt finns i strategin för år 2020. En utvärdering och 
uppdatering av förverkligandet av strategin utförs hösten 2017.  
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Styrelsen för Finlands museiförbund utser i enlighet med bolagsordningen representanter 
för FMAC Oy:s styrelse senast i maj. Bolagets verksamhet följs upp i form av rapporter av 
FMAC Oy:s verkställande direktör vid styrelsens möte. 
	
2.2.2 Kommittéer 
 
Styrelsen utser vid sitt första möte efter årsmötet kommittéer till stöd för styrelsearbetet 
och Museiförbundets produktion av tjänster. 

2.2.3 Årsmöte 

Årsmötet hålls under Museidagarna i Raumo den 9 maj 2017. Under årsmötet behandlas 
stadgeenliga ärenden. Med anledning av jubileumsåret för självständigheten bereds ett 
offentligt uttalande för godkännande under årsmötet, som lyfter fram olika perspektiv på 
hur framgång kan skapas inom museibranschen.   

2.2.4 Kontorstjänster 

IT-system 
Ett virtuellt lagringsutrymme tas i bruk och fungerar som Museiförbundets e-arkiv, som kan 
användas vid distansarbete.  
 
Register 
Museiregistret innehåller kontaktuppgifter samt uppgifter om läge och utställningar för de 
museer som är medlemmar i Finlands museiförbund samt Museikortet-museerna. 
Dessutom innehåller registret kontaktuppgifter för lokala museer. Totalt ingår uppgifterna 
för 1 108 museer i registret. Registret används av både Finlands museiförbund och FMA 
Creations Oy. Dessutom används registret vid allmänna utvecklingsprojekt inom 
museibranschen. Uppgifterna i museiregistret uppdateras och i samband med detta fattas 
beslut om till vilka delar och på vilket sätt upprätthållandet av registret ska ske i 
fortsättningen, för att uppgifterna ska förbli uppdaterade.   

Bokföring och löneräkning 
Rättigheten att läsa bokföringsrapporter som fås ur systemet för ekonomiförvaltning 
utökas. Utgångspunkten är att all ekonomisk information med undantag för löneuppgifter 
är allmänt tillgänglig. 

2.2.5 Personaladministration 

Personalresurser 
En kompetenskartläggning och bedömning av framtida utbildnings- och kompetensbehov 
genomförs hösten 2017. 

Arbetsmiljö och organisationskultur 
En undersökning av arbetsmiljön och organisationskulturen genomförs och en utvärdering 
görs av hur arbetsmiljön och organisationskulturen har utvecklats jämfört med den 
föregående undersökningen, som genomfördes våren 2015.  

2.2.6 Ekonomiförvaltning 

Utgifter 
Det strategiska målet för Finlands museiförbund är att öka museibranschens synlighet. 
Detta tar sig uttryck som ökade resurser för kommunikation och marknadsföring. Det mest 
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centrala utvecklingsprojektet är förnyelsen av konceptet för tidskriften Museo, för vilket 
tillgångar reserverade för kommunikation används utöver normal verksamhetsfinansiering. 
Till utgifterna för marknadsföringen bidrar även den ökade betydelsen av Plussa-
tjänsterna för Finlands museiförbunds verksamhet.  
 
Utgifterna presenteras närmare i budgeten. 
	
Inkomster 
Betydelsen av de avgiftsbelagda Plussa-tjänsterna för Finlands museiförbunds inkomster 
ökar, i synnerhet till följd av lanseringen av samlingsförvaltningstjänsten Kookos. Jämfört 
med tidigare år minskar projektfinansieringen. Undervisnings- och kulturministeriets 
allmänna stöd förblir på samma nivå som föregående år.  
  
Inkomsterna presenteras närmare i budgeten. 

2.2.7 Marknadsföring och försäljning 

Promotion 
För att främja användningen av medlemstjänsterna och Plussa-tjänsterna produceras i 
samarbete med teamen som ansvarar för tjänsternas innehåll nödvändigt 
marknadsförings- och försäljningsmaterial. Dessutom förbättras tjänsternas synlighet och 
tillgänglighet med inköp av utrymme i media och genom att arrangera kundtillställningar.  

Medlemstjänster 

Utbildningstillfällen 
Den eftersträvade omsättningen för försäljningen och marknadsföringen av 
utbildningstillfällen förblir på samma nivå som år 2016. Ett annat mål är att det planerade 
antalet deltagare för utbildningsprogrammen förverkligas.   
 
Tidskriften Museo 
Upplagan av tidskriften Museo utökas med avgiftsbelagda prenumerationer med 200 
st./nummer. Antalet prenumeranter uppgick i slutet av året till 3 500 st., varav 
avgiftsbelagda prenumerationer utgjorde 1 200 st.  
 
Mediautrymme: Tidskriften Museo, webbplatsen Museoliitto.fi 
Försäljningsmålet för mediautrymme i tidskriften Museo förblir på samma nivå som 
föregående år. För att uppnå målet är det viktigt att utvidga mediautrymmet till 
webbplatsen och möjligtvis hitta nya försäljningsobjekt, då upplagan för tidskriften Museo 
utvidgas till att omfatta Museikortet-kunder. 

Museiförbundets Plussa-tjänster 

Kookos-samlingsförvaltning 
Kookos-samlingsförvaltningstjänster börjar produceras för Finlands Nationalgalleri, 
Museiverket och Museo2015-pilotmuseerna samt enligt anbud för övriga museer.  
 
Tjänsten Museum utan väggar 
Tjänsten Museum utan väggar är en tjänst som produceras av Finlands museiförbund för 
att hjälpa museer utnyttja digitala innehåll via internet- och mobilgränssnitt.  
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Tjänsten Fråga museet 
Produktifieringen av tjänsten Fråga museet inleds och antalet museer som ingår i tjänsten 
fördubblas.  

Tjänster för FMA Creations Oy 
Finlands museiförbund producerar kontorstjänster och administrativa tjänster för bolaget 
som är i förbundets ägo.  
 
3 Intressebevaknings- och kommunikationstjänster 
 
Med sina intressebevakningstjänster påverkar Finlands museiförbund verksamhetsmiljön 
inom museibranschen på ett sådant sätt att dess medlemmar kan verka framgångsrikt och 
proaktivt utveckla sin museiverksamhet.  
 
Med sina kommunikationstjänster stärker Finlands museiförbund museibranschens 
varumärke, förbättrar kännedomen om sina medlemmar, förser sina kunder med den 
senaste informationen i frågor som rör deras verksamhet samt lyfter fram 
intressebevakningsfrågor inom museibranschen till allmän diskussion.  
 
Intressebevaknings- och kommunikationstjänsterna finansieras med medlemsavgifter, 
medelanskaffning, inkomster från tidskriften Museo samt allmänt stöd från undervisnings- 
och kulturministeriet. 

3.1 Verksamhetsmiljö 2017 

I intressebevakningen för museerna framhävs riktlinjerna i anslutning till det Museipolitiska 
programmet och reformen av statsandelssystemet, ekonomiska frågor samt strukturella 
förändringar till följd av reformen av regionförvaltningen. I centrum för Finlands 
museiförbunds intressebevakningsarbete år 2017 står även kommunalvalet, där 
fullmäktigeledamöter väljs för en mandatperiod då den strukturella reformen av kommunal- 
och regionalförvaltningen genomförs. Finlands museiförbund måste försäkra sig om att 
ledamöterna har aktuell information om museibranschen och strukturreformens inflytande 
på museernas verksamhet. 

3.2 Intressebevakningsarbete 

Finlands museiförbund förverkligar sina intressebevakningsmål genom att delta i arbets- 
och styrgrupper, ge utlåtanden och i egenskap av medlem i nationella och internationella 
nätverk inom musei- och kulturbranschen. En central del av intressebevakningen är även 
Finlands museiförbunds kommunikation, där man lyfter fram aktuella frågor inom 
museibranschen till diskussion.  

År 2017 är de aktuella frågorna och ansvariga arbetsgrupperna inom intressebevakningen 
följande: 

• Slutförande och förankring av det Museipolitiska programmet 
• Reformen av systemet med statsandelar 
• Tolkningar av upphovsrättslagen och personuppgiftslagen 
• Bevarandet av penningspelmonopolet och fördelningen av vinstmedel till 

förmånstagarna då det nya penningspelbolaget inleder sin verksamhet 
• Det nationella digitala biblioteket och utveckling av Finna i anslutning till detta 

 
Finlands museiförbund är medlem i följande nationella nätverk: 
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• Veikkaus förmånsförmedlare 
• Europa Nostra 
• För kultur på lika villkor rf 

Dessutom har Finlands museiförbund ett nära samarbete med följande organisationer och 
nätverk: 

• ICOM-Finland 
• Museifackförbundet rf  
• Finlands Hembygdsförbund 
• Finlands Kommunförbund 
• TAKO-nätverket 
• Visit Finland 

De viktigaste nätverken inom den internationella intressebevakningen är nätverket för 
europeiska museiorganisationer (NEMO) och de nordiska museiförbunden.  

En betydande del av Museiförbundets internationella verksamhet och intressebevakning 
är de bilaterala avtalen med museiförbunden i Namibia, Pakistan och Ryssland. Detta 
samarbete förverkligas i enlighet med separata årsplaner.  

Den mest betydande åtgärden inom den internationella verksamheten är det praktiska 
samarbete som inleds med Namibias museiförbund. Huvudevenemanget är en konferens 
hösten 2017 i Namibia, som även ICTOP (International Committee for the Training of 
Personnel, ICOM) är med om att organisera.  

3.3 Intern kommunikation inom museibranschen 

3.3.1 Webbplats 

Museiförbundets webbplats (www.museoliitto.fi) är den primära kommunikationskanalen 
för förbundets medlemmar. Dessutom betjänar webbplatsen alla dem som är intresserade 
av museibranschen och representanter för massmedia.  
 
Under årets lopp utvecklas de olika språkversionerna av webbplatsen. Dessutom 
förbättras webbplatsens visuella uttryck och bildbanken utvidgas, så att den innehåller 
bilder som beskriver Museiförbundets och museernas verksamhet som fritt får användas. 
Samtidigt förbättras Museiförbundets elektroniska bildarkiv genom att klassificera och 
gallra i det existerande materialet.   

3.3.2 Sociala medier 

Museiförbundet interagerar och deltar aktivt i sociala medier alla vardagar. Utöver sin 
egen kommunikation följer Museiförbundet aktivt nyhetsflödet om museerna och delar 
utvalda delar av nyhetsflödet med dem som är intresserade av museibranschen. För 
närvarande är de mest använda kanalerna Facebook och Twitter. Ibruktagandet av andra 
verktyg övervägs allt eftersom deras användning inom organisationskommunikation och 
av Museiförbundets målgrupper ökar. Användningen av rörliga bilder utvecklas.  
 
I Museiförbundets blogg lyfter man fram aktuella teman inom museibranschen. Innehållet 
utvidgas och fördjupas då man frångår branschnummer av tidskriften Museo. I bloggen tar 
man ställning och strävar efter att väcka diskussion. Bloggen uppdateras minst två gånger 
per månad. Även skribenter som inte ingår i Museiförbundets personal introduceras.  
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3.3.3 Nyhetsbrevet Julius 

Museiförbundets nyhetsbrev är en medlemsförmån, som kan beställas av alla som arbetar 
i någon av Museiförbundets medlemsorganisationer. Innehållet utgörs av material som 
publicerats på Museiförbundets webbplats. Nyhetsbrevet skickas till prenumeranterna 
ungefär två gånger i månaden.   
	
3.3.4 Sändlistor: Museipost och Utställningspost 
 
Museipost och Utställningspost är e-postlistor som är öppna för alla. Alla medlemmar på 
listan kan skicka meddelanden till listan. Enligt medlemsundersökningar är e-postlistorna 
den kanal som bäst når dem som arbetar inom museibranschen. Listorna har en etablerad 
läsarkår och praxis.   

3.4 Extern kommunikation inom museibranschen 

3.4.1 Tidskriften Museo 

Under år 2017 profileras tidskriften Museo som en tidskrift som erbjuder aktuell 
information för alla som är intresserade av museibranschen och museernas tjänster. En ny 
koncepthandbok tas i bruk från och med nummer 1/2017. Samtidigt förnyas tidningens 
visuella uttryck. Målet är att skapa den mest intressanta specialtidskriften inom den 
finländska kulturbranschen.  
 
Tidskiften Museo utkommer fyra gånger per år: i februari, maj, september och november. 
Temat under hela året är Finland 100 år. Exakta teman fastställs senare.  
 
Utdelningen av tidskriften Museo förnyas på så vis att museernas gratisutdelning upphör. 
Tidskriften delas ut som en medlemsförmån till museernas anställda och till 
prenumererande museibesökare. Gratisutdelningen fortsätter på bland annat bibliotek och 
resebyråer. Dessutom ber man i samband med konceptförnyelsen av tidskriften Museo 
om respons efter årets sista nummer av såväl museerna som läsarna.  

3.4.2 Priser för museibranschen 

Museipriserna delas ut vid Museigalan under de riksomfattande museidagarna. År 2017 
utses årets museum och årets kommunikationsgärning och ett eventuellt specialpris 
beviljas. Dessutom utvärderas möjligheten att belöna ett museum som är medlem i 
Museikortet-systemet utgående från kundernas respons. Även Museiförbundets medaljer 
delas ut vid Museigalan. 

3.4.3 Kommunikationskampanjer 

Finland 100 år är ett centralt tema i Museiförbundets kommunikationskampanjer. Dessa 
är:  

• Museiveckan 16–21.5.2017 
• Bjud in en politiker till museet-veckan 5–11.6.2017, i synnerhet målgruppen nya 

kommunfullmäktigeledamöter  
• Nu till museet-veckan 3–6.10.2017 

 
Internationella museidagen firas den 18 maj 2017. 
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Nu till museet-veckan är en del av webbplatsen Opimuseossa.fi. Veckans program 
utvecklas och förnyas så att det bättre svarar på behoven hos museernas samarbete med 
skolorna. 
 
Museiförbundet deltar i Åbo bokmässa och Educa-mässan. Under mässorna informerar 
man om Museikortet och de gynnsamma hälsoeffekterna av museibesök samt om tjänsten 
Opimuseossa.fi och om andra möjligheter att använda museerna inom 
skolundervisningen.  
 
Dessutom deltar Museiförbundet enligt behov som samarbetspartner i olika 
kommunikationskampanjer som gäller museer.  
	
3.4.4 Museikortet-samarbetet 
 
Kommunikationen med museernas användare koncentreras i allt högre grad till FMAC Oy. 
Museiförbundet och FMAC Oy har dock ett nära samarbete för att Museikortet-produkten 
ska betjäna både kortets användare och de finländska museerna på ett så bra sätt som 
möjligt. Museikortet beaktas enligt behov i alla Museiförbundets kommunikationskanaler. 
Museikortet stöder för sin del Museiförbundets kommunikation i sina egna kanaler.    

4 Utbildningstjänster  

Med sina utbildningstjänster upprätthåller Finlands museiförbund sina medlemmars 
yrkeskompetens och utökar deras kunnande inom utnyttjandet av nya möjligheter.  
 
Utbildningstjänsterna finansieras med medlemsavgifter, medelanskaffning, inkomster från 
utbildningstillfällen och allmänt stöd från undervisnings- och kulturministeriet. 

4.1 Verksamhetsmiljö 2017 

Museernas verksamhetsmiljö förändras, och i och med detta ökar behovet av nytt slags 
tänkande och ny slags verksamhet. Ett hot som kan skönjas inom verksamhetsmiljön är 
museernas försvagade ekonomiska möjligheter att starta utvecklingsprojekt och utbilda sin 
personal.  

4.2 Fortbildning för anställda inom museibranschen 

4.2.1 Utbildningsprogram 2017 

Under årets lopp förverkligas 15–20 utbildningstillfällen. Målet med utbildningstillfällena är 
att skapa främjad, breddad och mer mångsidig kompetens bland anställda inom 
museibranschen. Vid förverkligandet av utbildningstillfällena utnyttjas nätverk och partner 
samt internationella aktörer.  

Vid utvecklingen av utbildningstjänsterna ligger fokus på nätbaserad utbildning samt nya 
finansieringsmodeller (i synnerhet läroavtalsutbildning). 

På utbildningsprogrammet för år 2017 står bl.a. de riksomfattande museidagarna i Raumo 
i maj, Utställningscafé och Museilektorsdagarna. Webinarer om aktuella frågor arrangeras 
även enligt behov. I utbildningsprogrammet ingår även en separat helhet på temat 
förstklassig katalogisering och samlingsförvaltning samt projektet Vårt gemensamma arvs 
100 sekunder av Finland-videoarbetsverkstäder i olika delar av Finland. Dessutom 
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arrangerar projektet utbildning i användning av en plattform för videokommunikation enligt 
behov.  

4.2.2 Utbildningsprogram som leder till examen 

Ledarskapsutbildning inom museibranschen  
Ledarskapsutbildningsprogram inom museibranschen 3 avslutas i maj. Utbildningen 
förverkligas i samarbete med Management Institute Finland MIF Oy och studerandena 
avlägger specialyrkesexamen inom företagsledning inom programmet.  
 
Merkonom inom museibranschen – grundexamen inom företagsekonomi 
Grundexamen inom företagsekonomi för museibranschen (merkonom) förverkligas i 
samarbete med Markkinointi-Instituutti. En ny grupp har börjat i november 2016 och slutför 
sina studier i slutet av året.  
 
Specialyrkesexamen inom produktutveckling för personer i museibranschen  
Det nya utbildningsprogrammet inleds i mars 2017 och avslutas i september 2018.  

4.2.3 Studier inom museologi 

Ämnesstudier inom museologi, 35 studiepoäng 
Anställda inom museibranschen som avlagt grundläggande studier i museologi (25 sp) vid 
Museiförbundets kurser har kunnat söka studierätt för ämnesstudier i museologi vid Åbo 
universitet, Jyväskylä universitet eller Helsingfors universitet. Möjligheten att införa en 
studerandegrupp för ämnesstudier vid Helsingfors universitets Öppna universitet hösten 
2017 utreds. I gruppen reserveras platser för studerande som deltar i Museiförbundets 
kurser i museologi.   

4.2.4 Fortbildningsprojekt för lärare 

I samarbete med Föreningen för kulturarvsfostran ansöker Museiförbundet om finansiering 
för ett fortbildningsprogram riktat till lärare, som främjar museernas roll som 
samarbetspartner för skolorna. Som enskild utbildningsprodukt som kan beställas tar man 
fram en utbildningsdag för lärare. 

5 Utvecklingstjänster  

Med sina utvecklingstjänster introducerar Finlands museiförbund nya verktyg och 
verksamhetsmodeller för museerna.  
 
Utvecklingstjänsterna finansieras med projektbidrag.  

5.1 Utvecklingsprojekt 

5.1.1 Specialyrkesexamen för hantverksmästare, Museimästare 

Examen färdigställs den 1 januari 2017. Examen marknadsförs i samarbete med 
arrangörerna av förberedande utbildning och examenstillfällen.  

5.1.2 Produktion av publikationer 

Förbundet ansöker om finansiering för att publicera en fotoguide för museer. 
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5.1.3 Creative Museum 

Finlands museiförbund deltar i Creative Museum-projektet som finansieras via 
programmet Erasmus+. Det treåriga projektet avslutas i september 2017. Förbundet deltar 
i partnerträffar i Kroatien och Frankrike.  

5.1.4 Vårt gemensamma arv 

Projektet Vårt gemensamma arv är museibranschens del av programmet för jubileumsåret 
för självständigheten. Inom projektet förverkligas kommunikationskampanjerna för 
jubileumsåret för självständigheten under trettondagshelgen 6–8.1.2017 och 12–19.5.2017 
(med start Snellmansdagen). Vid förverkligandet beaktas kommunikationens totala 
effekter för museerna och eventuella gemensamma fördelar. 
Videokommunikationskampanjen 100 sekunder av Finland fortsätter under hela 
jubileumsåret. 
 
Det viktigaste verktyget för kommunikation under jubileumsåret för självständigheten är 
webbplatsen www.museo100.fi, där sammanställd information om museernas program 
och utställningar samt kommunikationsmaterial med koppling till kampanjerna publiceras. 
På webbplatsen publiceras även videor som producerats inom videokampanjen 100 
sekunder av Finland. Kommunikationen under jubileumsåret förverkligas enligt en separat 
plan i samarbete med kommunikationstjänsterna. 

5.1.5 Berättelser som spel 

Syftet med projektet är att göra material inom museibranschen tillgängligt för aktörer inom 
spelbranschen för mångsidig användning, så att museernas material kan användas för att 
skapa digitala appar och spel som använder sig av spännande historier ur materialet. 
Detta uppnås genom att ökad dialog mellan proffs inom museibranschen och 
spelbranschen och genom att erbjuda utbildning både på nätet 
och som närundervisning. Samtidigt ökar kompetensen och intresset bland proffs inom 
spelbranschen för vårt rika kulturarv. 
 
Under tiden för projektet utvecklas två pilotmiljöer som 3D-modeller, kring vilka en 
intressant spelmiljö byggs upp. Projektet gör museernas innehåll tillgängligt för skolorna i 
form av utvidgade inlärningsmiljöer. 
 
Verksamhetsmodellerna som tagits fram inom projektet testas tillsammans med 
pilotskolorna. Projektet producerar publikationer och en utbildningshelhet för 
spelbranschen. 

5.1.6 Tjänsten Konst för webbplatser 

Projektskedet av tjänsten Konst för webbplatser slutförs och förverkligandet av tjänsten 
inleds i enlighet med avtal som ingås med Kuvasto och museerna. Museerna inom 
projektet kan göra bildkonstverk i sina samlingar tillgängliga utan separata avtal och 
avgifter med en årlig engångsavgift.  
 
Det centrala målet år 2017 är att locka museerna att ansluta sig till tjänsten och göra sina 
verk tillgängliga för webbplatser. Dessutom genomförs en utredning av den rådande 
situationen, utgående från vilken det är möjligt att följa upp tjänstens effekt på bl.a. 
användningen av verken.  
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6 Museiförbundets Plussa-tjänster   

Med Plussa-tjänsterna producerar Finlands museiförbund museispecifika, skräddarsydda 
tjänster enligt ett separat avtal. Tjänsterna finansieras med de inkomster som de 
genererar.  

6.1 Museiförbundets samlingstjänster 

6.1.1 Kookos-samlingsförvaltning 

Kookos-samlingsförvaltningen och tjänsterna i anslutning till denna lanseras år 2017 och 
erbjuder museer och andra organisationer i behov av samlingsförvaltning systemet 
MuseumPlusRIA, en servermiljö samt användarstöd och användarutbildning. Dessutom 
stöds ibruktagandet av Kookos-tjänsten med museispecifika tjänster och tjänster som 
utgår från ett separat anbud.  
 
Utöver lanseringen av tjänsten är det centrala att smidiggöra tjänste- och 
migrationsprocesserna och skapa ett wiki-intra för Kookos-museerna. Målet är att skaffa 
minst fem nya kunder till MuseumPlusRIA-systemet under år 2017 och att besvara alla 
anbudsbegäranden. Även användning av systemet på svenska möjliggörs. 

6.2 Tjänsten Museum utan väggar 

Utvecklingen av tjänsten Museum utan väggar fortsätter år 2017. Särskilt fokus ligger på 
samarbetet mellan skolorna och museerna. Den grundläggande mobilguideutbildningen 
fortsätter och kompletteras med möjlighet till fortbildning, där man fördjupar sig i 
mobilguidernas egenskaper. Webbplatsen för tjänsten Museum utan väggar förnyas, så 
att den bättre kan marknadsföras till användarna och bättre stöder produktens image. 

6.3 Tjänsten Fråga museet 

Tjänsten Fråga museet görs till en del av Finlands museiförbunds Plussa-tjänster. 
Nätverket för tjänsten Fråga museet utökas med tio nya museer under år 2017. 
Webbtjänstens kommunikation och innehåll har under år 2017 fokus på frågor som rör det 
självständiga Finland. Tjänsten ökar synligheten och tillgängligheten för museernas 
expertis.  

6.4 Experttjänster och konsultering  

Kundspecifika utbildningsprogram och konsultuppdrag förverkligas i enlighet med separata 
anbud.  
	


