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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 Museokorttiin liittyvät palvelut. 
 
Suomen museoliiton menestys perustuu museoalan kansallisen ja kansainvälisen 
kokonaiskuvan tuntemiseen ja jäsenistön tarpeiden tunnistamiseen. Suomen museoliitto 
2020 -strategiassa on kuvattu toiminnan kehittämisen tavoitteet vuosina 2015–2020. 
 
Vuosina 2015–2020 Suomen museoliiton mission toteuttamisessa keskeistä on 
museoiden näkyvyyden lisääminen, edunvalvontaresurssien vahvistaminen sekä 
toimintaympäristön muutoksen edellyttämän osaamisen vahvistaminen. 
 
Vuonna 2017 Suomen museoliitto toteuttaa strategiaansa lisäämällä museoiden 
näkyvyyttä hyödyntäen itsenäisyyden juhlavuoden mahdollisuudet. Vuosi 2017 on 
merkittävä myös museoalan rakenteiden uudistamisessa ja kehityslinjausten vedossa. 
Vuoden aikana julkaistaan valtionosuusjärjestelmän uudistus ja aloitetaan Museopoliittisen 
ohjelman jalkauttaminen. 

1.1 Suomen museoliitto 2017 

Suomen museoliiton vuoden 2017 toimintasuunnitelma perustuu hallituksen 15.4.2015 
vahvistamaan ja vuoteen 2020 ulottuvaan strategiaan. Vuoden 2017 alussa Suomen 
museoliiton jäseninä on 203 museotoimintaa harjoittavaa yhteisöä, joiden hallinnassa on 
397 museokohdetta. 
 
Museoliitto toteuttaa sääntömääräistä tehtäväänsä tuottamalla jäsenilleen 
koulutuspalveluja, kehittämispalveluja, edunvalvonta- ja viestintäpalveluja sekä 
erillissopimusten perusteella tuotettavia museokohtaisia Suomen museoliiton Plussa-
palveluita. Vuoden 2017 aikana palvelujen ryhmittelyä selkeytetään myös niiden 
tuottamiseen saatavan ja käytettävän rahoituksen osalta.  
 
Museoliiton uusista avauksista merkittävimmät ovat Museo-lehden konseptiuudistus ja 
Plussa-palveluiden tuotteistaminen ja lanseeraaminen jäsenistölle.  

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 
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3.     rohkeus 
4.     yhteisöllisyys 

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

2 Hallinto- ja tukipalvelut  

Hallinto- ja tukipalveluilla huolehditaan Suomen museoliiton hallinnosta, toiminnan 
ohjaamisesta ja resursoimisesta, jäsenrekisteristä, toimiston ylläpidosta sekä Museoliiton 
oman henkilöstön osaamisen kehittämisestä. 
 
Hallinto- ja tukipalvelut rahoitetaan jäsenmaksuilla, varainhankinnalla ja opetus- ja 
kulttuuriministeriön yleisavustuksella. 

2.1 Toimintaympäristö 2017 

Suomen museoliiton toiminnan ytimen muodostavat liiton sääntömääräiset tehtävät ja 
niiden toteuttamiseksi tuotteistetut jäsenpalvelut. Näitä ovat edunvalvonta- ja 
viestintäpalvelut sekä koulutus- ja kehittämispalvelut. Jäsenpalveluja täydentävät Plussa-
palvelut, joita tuotetaan yksittäisille museoille kahdenvälisten sopimusten mukaisesti.  
 
Jäsenpalvelujen tuottaminen resursoidaan jäsenmaksuilla, varainhankinnalla ja opetus- ja 
kulttuuriministeriön yleisavustuksilla. Plussa-palvelut resursoidaan niiden tuottamisesta 
saaduilla tuloilla.  
 
Aikaisempiin vuosiin verrattuna kehityshankkeiden rooli vähenee ja museokohtaisiin 
sopimuksiin perustuvien Plussa-palvelujen osuus kasvaa.  

2.2 Hallinto 

2.2.1 Hallitustyöskentely 

Hallitustyöskentely toteutuu Suomen museoliiton sääntöjen, johtosäännön ja Suomen 
museoliiton hyvä hallinto -asiakirjan mukaisesti. Museoliiton hallintoa koskevat säännöt ja 
asiakirjat käydään läpi hallituksen ensimmäisessä vuosikokouksen jälkeisessä 
kokouksessa vuonna 2017. Samalla tehdään arviointi sääntöjen toteutumisesta.  
 
Toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksytään hallituksessa lokakuussa ja vahvistetaan 
Museoliiton vuosikokouksessa toukokuussa. Toiminta- ja taloussuunnitelmien toteutumista 
seurataan hallituksen kokousten yhteydessä. 
 
Suomen museoliiton pitkän aikavälin tavoitteet on kirjattu Strategia 2020:een. Strategian 
toteutumisen arviointi ja päivitys tehdään syksyllä 2017.  
  
Suomen museoliiton hallitus nimeää yhtiöjärjestyksen mukaiset edustajat FMAC Oy:n 
hallitukseen viimeistään toukokuussa. Yhtiön toimintaa seurataan FMAC Oy:n 
toimitusjohtajan hallituksen kokouksessa antamien raporttien kautta. 
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2.2.2 Toimikunnat 

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

2.2.3 Vuosikokous 

Vuosikokous pidetään Raumalla Museopäivien yhteydessä 9.5.2017. Vuosikokouksessa 
käsitellään sääntömääräiset asiat. Itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi vuosikokoukselle 
valmistellaan hyväksyttäväksi julkilausuma, jolla nostetaan esiin ja keskusteluun 
museoalan menestymiseen vaikuttavia näkökulmia.   

2.2.4 Toimistopalvelut 

IT-järjestelmät 
Otetaan käyttöön verkkotallennustila, joka toimii Museoliiton sähköisenä arkistona ja on 
käytettävissä etätyössä.  
 
Rekisterit 
Museorekisteri sisältää kontakti-, sijainti- ja näyttelytiedot Suomen museoliiton 
jäsenmuseoista ja Museokortti-museoista. Lisäksi rekisterissä on paikallismuseoiden 
kontaktitietoja. Kokonaisuudessaan rekisterissä on 1108 museon tiedot. Rekisteriä 
hyödynnetään sekä Suomen museoliiton että FMA Creations Oy:n toiminnassa. Lisäksi 
rekisteriä hyödynnetään museoalan yleisissä kehityshankkeissa. Museorekisterin tiedot 
päivitetään, ja samassa yhteydessä päätetään, miltä osin ja millä tavoin rekisterin ylläpitoa 
jatketaan siten, että tiedot pysyvät ajantasaisina.   

Kirjanpito ja palkanlaskenta 
Taloushallintojärjestelmästä saatavien kirjanpitoraporttien lukuoikeutta laajennetaan. 
Lähtökohta on, että palkkatietoja lukuun ottamatta kaikki taloustieto on kaikkien 
käytettävissä. 

2.2.5 Henkilöstöhallinto 

Henkilöresurssit 
Tehdään osaamiskartoitus ja arvio tulevista koulutus- ja osaamistarpeista syksyllä 2017. 

Työilmapiiri ja organisaatiokulttuuri 
Tehdään työilmapiiri- ja organisaatiokulttuuritutkimus sekä arvioidaan, mihin suuntaan 
kehitys edellisestä, keväällä 2015 tehdystä, tutkimuksesta on mennyt.  

2.2.6 Taloushallinto 

Menot 
Suomen museoliiton strateginen tavoite on museoalan näkyvyyden kasvattaminen. Tämä 
näkyy viestintä- ja markkinointimenojen resurssien lisäämisenä. Keskeisin kehityshanke 
on Museo-lehden konseptin uudistaminen, johon käytetään normaalien toimintarahojen 
lisäksi viestintärahaston varat. Markkinointimenoja nostaa myös Plussa-palvelujen 
kasvava merkitys Suomen museoliiton toiminnassa.  
 
Menot esitellään tarkemmin tulo- ja menoarviossa. 
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Tulot 
Suomen museoliiton tuloissa maksullisten Plussa-palveluiden rooli kasvaa erityisesti 
Kookos kokoelmahallinta tuotteen lanseerauksen seurauksena. Edellisiin vuosiin 
verrattuna projektirahoituksen määrä on pienentymässä. Opetus- ja kulttuuriministeriön 
yleisavustus pysyy edellisen vuoden tasolla.  
  
Tulot esitellään tarkemmin tulo- ja menoarviossa. 

2.2.7 Markkinointi ja myynti 

Promootio 
Jäsenpalvelujen ja Plussa-palvelujen käytön edistämiseksi tuotetaan yhteistyössä 
palvelujen sisällöstä vastaavien tiimien kanssa tarvittavat markkinointi- ja 
myyntimateriaalit. Lisäksi palvelujen näkyvyyttä ja saavutettavuutta parannetaan 
mediatilan ostolla ja järjestämällä asiakastilaisuuksia.  

Jäsenpalvelut 

Koulutustilaisuudet 
Koulutustilaisuuksien myynnin ja markkinoinnin liikevaihtotavoite pidetään vuoden 2016 
tasolla. Lisäksi tavoitteena on, että koulutusohjelmille suunnitellut osallistujamäärät 
toteutuvat.   
 
Museo-lehti 
Museo-lehden levikkiä kasvatetaan maksullisilla tilauksilla 200 kpl/numero. Lehden 
tilausmäärä on vuoden lopussa 3 500 kpl, joista maksullisia tilauksia on 1 200 kpl.  
 
Mediatila: Museo-lehti, Museoliitto.fi-verkkosivusto 
Museo-lehden mediatilan myyntitavoite pidetään edellisen vuoden tasolla. Tavoitteen 
saavuttamisessa tärkeää on mediatilan laajentaminen verkkosivustolle ja mahdollisesti 
uusien myyntikohteiden löytäminen Museo-lehden levikin laajentuessa Museokortti-
asiakkaisiin. 

Museoliiton Plussa-palvelut 

Kookos-kokoelmahallinta 
Kookos kokoelmahallintapalvelujen tuottaminen aloitetaan Kasallisgallerialle, 
Museovirastolle, Museo2015-pilottimuseoille sekä tarjousten mukaisesti muille museoille.  
 
Seinätön museo -palvelu 
Seinätön museo on Suomen museoliiton palvelu, jolla autetaan museoita hyödyntämään 
digitaalisia sisältöjä internet- ja mobiilikäyttöliittymien kautta.  
 
Kysy museolta -palvelu 
Kysy museolta -palvelu tuottaminen aloitetaan ja palvelussa olevien museoiden määrä 
kaksinkertaistetaan.  

Palvelut FMA Creations Oy:lle 
Suomen museoliitto tuottaa omistamalleen yhtiölle toimisto- ja hallintopalveluja.   
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3 Edunvalvonta- ja viestintäpalvelut 

Edunvalvontapalveluillaan Suomen museoliitto vaikuttaa museoalan toimintaympäristöön 
siten, että sen jäsenten on mahdollista toimia menestyksekkäästi ja kehittää 
museotoimintaansa proaktiivisesti.  
 
Viestintäpalveluillaan Suomen museoliitto rakentaa museoalan brändiä, parantaa 
jäsentensä tunnettuutta, tuo asiakkailleen uusimman tiedon heidän toimintaansa 
koskevista asioista sekä nostaa julkiseen keskusteluun museoalan edunvalvonnan 
kysymykset.  
 
Edunvalvonta- ja viestintäpalvelut rahoitetaan jäsenmaksuilla, varainhankinnalla, Museo-
lehden tuloilla sekä opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustuksella. 

3.1 Toimintaympäristö 2017 

Museoiden edunvalvonnassa korostuvat Museopoliittisen ohjelmaan ja VOS-uudistukseen 
liittyvät linjaukset, talouskysymykset sekä aluehallintouudistuksesta seuraavat rakenteiden 
muutokset. Vuonna 2017 Suomen museoliiton edunvalvontatyön keskiössä ovat myös 
kuntavaalit, joissa valitaan valtuutetut vaalikaudelle, jonka aikana kunta- ja aluehallinnon 
rakenneuudistus toteutetaan. Suomen museoliiton on varmistettava, että valtuutetuilla on 
ajankohtaiset tiedot museoalasta ja rakenne uudistusten vaikutuksista museoiden 
toimintaan. 

3.2 Edunvalvontatyö 

Suomen museoliitto toteuttaa edunvalvonnallisia tavoitteitaan osallistumalla työ- ja 
ohjausryhmiin, antamalla lausuntoja sekä toimimalla museo- ja kulttuurialan kansallisissa 
ja kansainvälisissä verkostoissa. Keskeinen osa edunvalvontaa on myös Suomen 
museoliiton viestintä, jolla nostetaan esiin ja keskusteluun ajankohtaisia museoalan 
kysymyksiä.  

Vuonna 2017 ajankohtaisia edunvalvonnallisia kysymyksiä ja niistä vastaavia työryhmiä 
ovat: 

• Museopoliittisen ohjelmatyön loppuunsaattaminen ja jalkauttaminen 
• Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen 
• Tekijänoikeus- ja henkilötietolain tulkinnat 
• Rahapelimonopolin säilyminen ja voittovarojen jakautuminen edunsaajille uuden 

rahapeliyhtiön aloitettua toimintansa 
• Kansallisen digitaalisen kirjaston ja siihen liittyvän Finnan kehittäminen 

 
Suomen museoliitto on jäsenenä seuraavissa kansallisissa verkostoissa: 

• Veikkauksen edunvälittäjät 
• Eurooppa Nostra 
• Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry 

Lisäksi Suomen museoliitto tekee läheistä yhteistyötä seuraavien organisaatioiden ja 
verkostojen kanssa: 

• ICOM-Suomi 
• Museoalan ammattiliitto 
• Suomen Kotiseutuliitto 
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• Suomen Kuntaliitto 
• TAKO-verkosto 
• Visit Finland 

Kansainvälisessä edunvalvonnassa tärkeimmät verkostot ovat Euroopan museo-
organisaatioiden verkosto (NEMO) ja Pohjoismaiset museoliitot.  

Merkittävä osa Museoliiton kansainvälistä toimintaa ja edunvalvontaa ovat kahdenväliset 
sopimukset Namibian, Pakistanin ja Venäjän museoliittojen kanssa. Tätä yhteistyötä 
toteutetaan erillisten vuosisuunnitelmien mukaisesti.  

Kansainvälisessä toiminnassa merkittävin uusi avaus on Namibian museoliiton kanssa 
aloitettava käytännön yhteistyö. Päätapahtuma on syksyllä 2017 Namibiassa järjestettävä 
konferenssi, jonka organisointiin osallistuu myös ICTOP (International Committee for the 
Training of Personnel, ICOM).  

3.3 Museoalan sisäinen viestintä 

3.3.1 Verkkosivut 

Museoliiton verkkosivut (www.museoliitto.fi) toimivat ensisijaisesti jäsenten 
tiedotuskanavana. Lisäksi ne palvelevat kaikkia museoalasta kiinnostuneita ja 
tiedotusvälineiden edustajia.  
 
Vuoden aikana sivuston kieliversioita kehitetään. Lisäksi sivuston visuaalisuutta 
parannetaan ja kuvapankkia laajennetaan siten, että siellä on vapaasti käytettävissä 
Museoliiton ja museoiden toiminnasta kertovaa kuvitusta. Samalla Museoliiton sähköistä 
kuva-arkistoa kehitetään toimivammaksi luokittelemalla ja karsimalla olemassa olevaa 
aineistoa.   

3.3.2 Sosiaalinen media 

Museoliitto on aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti mukana sosiaalisessa mediassa jokaisena 
arkipäivänä. Oman viestinnän lisäksi Museoliitto seuraa aktiivisesti museoihin liittyvää 
uutisvirtaa ja jakaa sitä kaikille museoalasta kiinnostuneille. Tällä hetkellä aktiivisimmin 
käytössä ovat Facebook ja Twitter. Muiden työkalujen käyttöönottoa tarkastellaan sitä 
mukaa kun niiden käyttö organisaatioviestinnässä ja Museoliiton kohderyhmässä 
lisääntyy. Liikkuvan kuvan käyttöä kehitetään.  
 
Museoliiton blogissa nostetaan esiin museoalan ajankohtaisia teemoja. Sisältöä 
laajennetaan ja syvennetään, kun Museo-lehden ammattinumeroista luovutaan. Blogissa 
otetaan kantaa ja pyritään herättämään keskustelua. Blogia päivitetään vähintään kaksi 
kertaa kuukaudessa. Kirjoittajakuntaa laajennetaan myös Museoliiton henkilökunnan 
ulkopuolelle.  

3.3.3 Julius-uutiskirje 

Museoliiton uutiskirje on jäsenetu, jonka voivat tilata kaikki Museoliiton 
jäsenorganisaatiossa työskentelevät. Sisältö koostetaan Museoliiton verkkosivuilla 
julkaistuista materiaaleista. Uutiskirje lähetetään tilaajille noin kaksi kertaa kuukaudessa.   
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3.3.4 Postituslistat: Museoposti ja Näyttelyposti 

Museoposti ja Näyttelyposti ovat kaikille avoimia sähköpostilistoja, joille voivat lähettää 
viestejä kaikki listan jäsenet. Jäsentutkimusten mukaan sähköpostilistat tavoittavat 
museoammattilaiset parhaiten. Listoilla on vakiintunut lukijakunta sekä toimintatavat.   

3.4 Museoalan ulkoinen viestintä 

3.4.1 Museo-lehti 

Vuoden 2017 aikana Museo-lehti profiloituu museoalasta kiinnostuneiden yleisölehdeksi, 
joka tarjoaa ajankohtaista luettavaa kaikille museoiden palveluista kiinnostuneille. Uusi 
konseptikäsikirja otetaan käyttöön numerosta 1/2017 alkaen. Samalla lehden visuaalinen 
ilme uudistetaan. Tavoitteena on Suomen kiinnostavin kulttuurialan erikoislehti.  
 
Museo-lehti ilmestyy vuoden aikana neljä kertaa: helmikuussa, toukokuussa, syyskuussa 
ja marraskuussa. Koko vuoden kantava teema on Suomi 100 vuotta. Tarkemmat teemat 
päätetään myöhemmin.  
 
Museo-lehden jakelu uudistetaan siten, että museoiden toteuttamasta ilmaisjakelusta 
luovutaan. Lehti jaetaan jäsenetuna museoiden työntekijöille ja museokävijöille tilausten 
perusteella. Ilmaisjakelua jatketaan esimerkiksi kirjastojen ja matkailutoimistojen kautta. 
Lisäksi Museo-lehden konseptiuudistuksesta pyydetään vuoden viimeisen lehden jälkeen 
palaute sekä museoilta että Museo –lehden lukijoilta.  

3.4.2 Museopalkinnot 

Museopalkinnot jaetaan Museopalkintogaalassa Valtakunnallisilla museopäivillä. Vuonna 
2017 palkitaan vuoden museo ja vuoden viestintäteko sekä myönnetään mahdollinen 
erikoispalkinto. Lisäksi arvioidaan mahdollisuutta palkita jokin Museokortti-järjestelmässä 
oleva museo asiakkaiden antaman palautteen perusteella. Myös Museoliiton mitalit 
jaetaan Museopalkintogaalassa. 

3.4.3 Viestintäkampanjat 

Suomi 100-vuotta on keskeinen teema Museoliiton toteuttamissa viestintäkampanjoissa. 
Näitä ovat:  

• Museoviikko 16.–21.5.2017 
• Kutsu poliitikko museoon –viikko 5.-11.6.2017, erityisenä kohderyhmänä uudet 

kunnanvaltuutetut  
• Mennään museoon -viikko 3.–6.10.2017 

 
Kansainvälistä museopäivää vietetään 18.5.2017. 
 
Mennään museoon -viikko on osa Opimuseossa.fi-sivustoa. Viikon sisältöä kehitetään ja 
uudistetaan siten, että se palvelee paremmin museoiden kouluyhteistyön tarpeita. 
 
Museoliitto osallistuu Turun kirjamessuille ja Educa-messuille Helsingissä. Messuilla 
viestitään Museokortista ja museokäynnin hyvinvointivaikutuksesta sekä opimuseossa.fi-
palvelusta sekä museoiden muista mahdollisuuksista kouluopetuksessa.  
 
Lisäksi Museoliitto osallistuu tarpeen mukaan erilaisiin museoihin liittyviin 
viestintäkampanjoihin yhteistyökumppanina.  
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3.4.4 Museokortti-yhteistyö 

Museoiden käyttäjille tarkoitettu viestintä keskittyy yhä enemmän FMAC Oy:lle. Museoliitto 
ja FMAC Oy tekevät kuitenkin tiivistä yhteistyötä, jotta Museokortti-tuote palvelee 
mahdollisimman hyvin sekä kortin käyttäjiä että suomalaista museokenttää. Museokortti 
huomioidaan tarpeen mukaan kaikissa Museoliiton viestintäkanavissa. Museokortti 
puolestaan tukee Museoliiton viestintää omissa kanavissaan.    

4 Koulutuspalvelut  

Koulutuspalveluillaan Suomen museoliitto ylläpitää jäsentensä ammatillista pätevyyttä ja 
laajentaa heidän osaamistaan uusien mahdollisuuksien hyödyntämisessä.  
 
Koulutuspalvelut rahoitetaan jäsenmaksuilla, varainhankinnalla, koulutustilaisuuksien 
tuloilla ja opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustuksella. 

4.1 Toimintaympäristö 2017 

Museoiden toimintaympäristö muuttuu, ja sen mukana tarve uudenlaiselle ajattelulle ja 
tekemiselle lisääntyy. Toimintaympäristöstä nousevana uhkana näyttäytyy museoiden 
taloudellisten mahdollisuuksien heikentyminen kehityshankkeiden käynnistämiseen ja 
henkilöstön kouluttamiseen.  

4.2 Museoammattilaisten täydennyskoulutus 

4.2.1 Koulutusohjelma 2017 

Toteutetaan 15–20 koulutustilaisuutta vuoden aikana. Koulutustilaisuuksien tavoitteena on 
kehittää, laajentaa ja monipuolistaa museoammattilaisten osaamista. Koulutusten 
toteuttamisessa hyödynnetään verkostoja ja kumppanuuksia sekä kansainvälisiä 
toimijoita.  

Koulutuspalvelujen kehittämisessä painottuvat verkkokoulutus sekä uusiin 
rahoitusmuotoihin (erityisesti oppisopimuskoulutus) perustuva koulutus. 

Koulutusohjelmassa ovat vuonna 2017 mm. Valtakunnalliset museopäivät Raumalla 
toukokuussa, Näyttelycafé sekä Museolehtoripäivät. Ajankohtaiswebinaareja järjestetään 
tarpeen mukaan. Koulutusohjelmaan sisältyy myös erillinen Laadukasta luettelointia ja 
kokoelmahallintaa -kokonaisuus sekä Yhteinen perintö -hankkeen 100 sekuntia Suomen 
historiaa -kampanjan videotyöpajoja eri puolella Suomea. Lisäksi hanke järjestää 
videoviestintäalustan käyttökoulutuksia tarpeen mukaan.  

4.2.2. Tutkintotavoitteiset koulutukset 

Museoalan johtajakoulutus  
Museoalan johtajakoulutusohjelma 3 päättyy toukokuussa. Koulutus toteutetaan 
yhteistyössä Management Institute Finland MIF Oy:n kanssa, ja opiskelijat suorittavat 
ohjelmassa yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon.  
 
Museoalan merkonomi – liiketalouden perustutkinto 
Museoalalle suunnattu liiketalouden perustutkinto (merkonomi) toteutetaan yhteistyössä 
Markkinointi-instituutin kanssa. Uusi ryhmä on aloittanut marraskuussa 2016, ja opinnot 
päättyvät vuoden lopulla.  
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Tuotekehityksen erikoisammattitutkinto museoalalla työskenteleville  
Uusi koulutus alkaa maaliskuussa 2017 ja päättyy syyskuussa 2018.  

4.2.3. Museologian opinnot 

Museologian aineopinnot, 35 opintopistettä 
Museoammattilaiset, jotka ovat suorittaneet museologian perusopinnot (25 op) Museoliiton 
toteuttamilla kurssilla, ovat voineet hakea opiskeluoikeutta museologian aineopintoihin 
Turun, Jyväskylän ja Helsingin yliopistoihin. Selvitetään mahdollisuutta aloittaa syksyllä 
2017 aineopintojen opiskelijaryhmä Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa. Ryhmään 
varataan paikkoja Museoliiton museologian kurssien opiskelijoille.   

4.2.4 Opettajien täydennyskoulutushanke 

Yhteistyössä Kulttuuriperintökasvatuksen seuran kanssa haetaan rahoitusta opettajille 
suunnattuun täydennyskoulutusohjelmaan, jossa edistetään museoiden hyödyntämistä 
koulujen yhteistyökumppanina. Yksittäisenä tilauskoulutustuotteena kehitetään opettajille 
suunnattu VESO-päivä. 

5 Kehittämispalvelut  

Kehittämispalveluillaan Suomen museoliitto tuo uusia työkaluja ja toimintamalleja 
museoiden käyttöön.  
 
Kehittämispalvelut rahoitetaan projektiavustuksilla.  

5.1 Kehittämishankkeet 

5.1.1 Käsityömestarin erikoisammattitutkinto, Museomestarin osaamisala 

Tutkinto valmistuu 1.1.2017. Tutkintoa markkinoidaan yhteistyössä valmistavan 
koulutuksen ja näyttötilaisuuksien järjestäjien kanssa.  

5.1.2 Julkaisujen tuottaminen 

Haetaan rahoitusta Museoiden valokuvaoppaan julkaisemiseksi. 

5.1.3 Creative Museum 

Suomen museoliitto on partnerina Erasmus+-ohjelman kautta rahoitetussa Creative 
Museum -hankkeessa. Kolmivuotinen hanke päättyy vuoden 2017 syyskuussa. 
Osallistutaan partneritapaamisiin Kroatiassa ja Ranskassa.  

5.1.5 Yhteinen perintö 

Yhteinen perintö -hanke on museoalan yhteisesti toteutettava osa itsenäisyyden 
juhlavuoden ohjelmaa. Hankkeessa toteutetaan Itsenäisyyden juhlavuoden 
viestintäkampanjat loppiaisviikonloppuna 6.–8.1.2017 ja 12.–19.5.2017 (alkaen 
suomalaisuuden päivästä). Toteutuksessa huomioidaan viestinnän yhteisvaikutus 
museoille ja mahdolliset yhteiset hyödyt. Videoviestintäkampanja 100 sekuntia Suomen 
historiaa jatkuu läpi juhlavuoden. 
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Itsenäisyyden juhlavuoden viestinnän välineistä keskeisin on www.museo100.fi-
verkkosivusto, jossa julkaistaan koottuna museoiden ohjelma- ja näyttelytiedot sekä 
kampanjoihin liittyvät viestintäaineistot. Sivuston kautta julkaistaan myös 100 sekuntia 
Suomen historiaa -videokampanjassa tuotetut videot. Juhlavuoden viestintää toteutetaan 
erillisen suunnitelman mukaan yhteistyössä viestintäpalveluiden kanssa. 

5.1.6 Tarinat peliin 

Hankkeen tavoite on museoalan sisältöjen avaaminen pelialan osaajien monipuoliseen 
käyttöön, jotta museoiden aineistoista voidaan kehittää kiinnostavia tarinoihin perustuvia 
pelillisiä digitaalisia sovelluksia. Tavoite saavutetaan lisäämällä museoalan ja pelialan 
ammattilaisten vuoropuhelua sekä tarjoamalla koulutusta sekä verkossa että 
lähiopetuksena. Samalla lisätään pelialan osaajien osaamista ja kiinnostusta rikkaan 
kulttuuriperintöaineiston käyttöä kohtaan. 
 
Hankkeen aikana kehitetään kaksi pilottiympäristöä, jotka kuvataan 3D-mallinnoksina ja 
joiden ympärille rakennetaan kiinnostava peliympäristö. Hanke avaa museoiden sisältöjä 
koulujen käyttöön laajennettuina oppimisympäristöinä. 
 
Hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja testataan pilottikoulujen kanssa. Hanke tuottaa 
julkaisuja sekä pelialalle koulutuskokonaisuuden. 

5.1.7 Taidetta kotisivuille -palvelu 

Taidetta kotisivuille -palvelun hankevaihe viedään loppuun, ja palvelun toteuttaminen 
aloitetaan Kuvaston ja museoiden kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti. Palveluun 
liittyneet museot voivat vuosittaisella kertamaksulla laittaa kokoelmissaan olevat 
kuvataiteen teokset saataville ilman erillisiä sopimuksia ja maksuja.  
 
Vuonna 2017 keskeisin tavoite on innostaa museoita liittymään palveluun ja laittamaan 
teokset saataville verkkosivuille. Lisäksi tehdään selvitys nykytilanteesta, jonka perusteella 
voidaan seurata palvelun vaikuttavuutta mm. teosten käyttöön.  

6 Museoliiton Plussa-palvelut   

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

6.1 Museoliiton kokoelmapalvelut 

6.1.1 Kookos-kokoelmahallinta 

Kookos-kokoelmahallinta ja siihen liittyvät palvelut lanseerataan vuonna 2017 tarjoten 
museoille ja muille kokoelmahallintaa tarvitseville organisaatioille MuseumPlusRIA-
järjestelmän, palvelinympäristön sekä käyttötuen- ja koulutuksen. Lisäksi Kookos-palvelun 
käyttöönottoa tuetaan museokohtaisilla ja erilliseen tarjoukseen perustuvilla palveluilla.  
 
Palvelun lanseerauksen lisäksi keskeistä on, että palvelu- ja migraatioprosessit kehitetään 
sujuviksi ja toteutetaan wiki-intra Kookos-museoiden käyttöön. Tavoite on, että 
MuseumPlusRIA-järjestelmään otetaan vähintään viisi uutta asiakasta vuoden 2017 aikana 
ja kaikkiin tarjouspyyntöihin vastataan. Järjestelmän käyttö mahdollistetaan myös ruotsin 
kielellä. 
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6.2 Seinätön museo -palvelu 

Seinätön museo -palvelun kehittämistä jatketaan vuonna 2017. Erityisenä 
painopistealueena on koulujen ja museoiden välinen yhteistyö. Mobiilioppaan 
peruskoulutukset jatkuvat, ja niiden rinnalle tuodaan jatkokoulutusmahdollisuus, jossa 
mobiilioppaiden ominaisuuksiin syvennytään tarkemmin. Toteutetaan Seinätön museo -
palvelun sivuston uudistaminen, jotta se palvelisi paremmin palvelun markkinointia 
käyttäjille ja tukisi mielikuvaa tuotteesta. 

6.3 Kysy Museolta -palvelu 

Kysy museolta -palvelu otetaan osaksi Suomen museoliiton Plussa-palveluita. Kysy 
museolta -palvelun verkostoa laajennetaan 10 uudella museolla vuoden 2017 aikana. 
Verkkopalvelua aktivoidaan vuonna 2017 viestinnällisesti ja sisällöllisesti itsenäisyyden 
aikaa koskeviin kysymyksiin. Palvelu lisää museoiden asiantuntemuksen näkyvyyttä ja 
saavutettavuutta.  

6.4 Asiantuntijapalvelut ja konsultointi  

Asiakaskohtaisia koulutuksia ja konsulttitoimeksiantoja toteutetaan erillisten tarjousten 
mukaisesti.  
	


