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Suomen museoliiton palvelut ja jäsenedut
Suomen museoliitto toimii museoita omistavien tai ylläpitävien yhteisöjen museotoimintaa tukevana, yhteisiä
tehtäviä hoitavana ja museoiden etuja valvovana yhdistyksenä. Liitto edistää museolaitoksen yleistä kehitystä ja
tunnetuksi tekemistä sekä toimii jäsentensä yhteistyöelimenä.
EDUNVALVONTAPALVELUT
Edunvalvontapalveluillaan Suomen museoliitto vaikuttaa museoalan toimintaympäristöön siten, että museoiden
on mahdollisuus toimia menestyksellisesti ja kehittää omaa toimintaansa ennakoivasti.
Suomen museoliiton edunvalvontapalveihin kuuluu jäsenten edustaminen ja edunvalvonta:
- museoalan kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön ja muiden viranomaismääräysten valmistelussa
- museoalan kansallisten ja kansainvälisten rahoitusratkaisujen valmistelussa
- koko museoalaa koskevien järjestelmien ja käytäntöjen valmistelussa
- museoalan kansainvälisissä järjestöissä.
VIESTINTÄPALVELUT
Viestintäpalveluillaan Suomen museoliitto rakentaa ja vahvistaa museoalan brändiä, parantaa jäsentensä
tunnettuutta, tuo esille uusimman tiedon museoiden toimintaa koskevista asioista ja nostaa julkiseen keskusteluun
museoalan edunvalvonnan kannalta tärkeitä kysymyksiä. Suomen museoliiton viestinnän kohderyhmiä ovat
jäsenmuseot ja museoalan edustajat sekä museoiden toimintaympäristön sidosryhmät ja museoiden asiakkaat.
Museo-lehti
Museo-lehti tarjoaa lukijoilleen näkymiä museoiden kulissien takaa, kertoo uutuuksista, kansainvälisistä virtauksista
ja tärkeistä keskustelunaiheista museokentällä. Museo-lehti on museoalan ainoa yleisaikakauslehti Suomessa. Lehti
ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Jokaisessa lehdessä paneudutaan syvemmin johonkin ajankohtaiseen teemaan,
tutustutaan näyttelyihin, taiteilijoihin sekä museoiden työntekijöihin.
Museot, toimittajat että yleisö voivat antaa juttuvinkkejä ja -ideoita tuleviin Museo-lehden numeroihin
juttuvinkkipalvelun kautta. Lisätietoja ja lehtien teemat: https://www.museoliitto.fi/juttuvinkit
Museo-lehti lähetetään jäsenille ja jäsenmuseoiden henkilökunnalle vapaakappaleena. Museo voi tilata lehden
lisäkappaleita jäsenhinnalla ja lehteä voi ottaa irtomyyntiin museoon.
https://museoliitto.fi/irtonumeromyynti/museoille
Julius-uutiskirje
Julius-uutiskirjeessä julkaistaan tietoa museoalan koulutuksesta, työpaikoista, apurahoista ja muista ajankohtaisista
asioista. Julius-uutiskirje ilmestyy 1–2 kertaa kuukaudessa.
Uutiskirjeen ovat oikeutettuja tilaamaan Suomen museoliiton jäsenmuseoissa työskentelevät henkilöt
työsähköpostiosoitteisiinsa.
Uutiskirjeen ja Museo-lehden tilaamiseen liittyviin kysymyksiin vastaa yhteistyökoordinaattori Helena Piipponen
(helena.piipponen@museoliitto.fi)
Muut tiedotuskanavat ja kampanjat
Museoliitto.fi -sivuston kautta Suomen museoliitto välittää jäsenilleen tietoa toiminnastaan, koulutuksesta,
haettavasta rahoituksesta, projekteista sekä alan yleisistä kysymyksistä ja avoimista työpaikoista.
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Suomen museoliitto toimii aktiivisesti ja keskustelevasti Facebookissa ja Twitterissä. Museoliitto pitää yllä
Facebookissa museoalan sisäisen keskustelun ryhmää. Lisäksi Museoliitolla on Youtube-kanava.
Museoliiton verkkosivut löytyvät osoitteesta https://www.museoliitto.fi
Museoposti-lista on museoammattilaisille ja muille museoalasta kiinnostuneille suunnattu sähköpostipalvelu, joka
myös välittää tietoa museoalasta. Listalle voi lähettää esim. tietoja avoimista työpaikkoista, museoalan uutisia ja
tiedusteluja. Näyttelyistä ja tapahtumista tiedottamiseen on perustettu Näyttelyposti-niminen lista.
Lisätietoja postituslistoista:
https://museoliitto.fi/tiedotus/museoposti
https://museoliitto.fi/tiedotus/nayttelyposti
P.S.-blogi on Suomen museoliiton ylläpitämä viestintäkanava, jonka sisältö on suunnattu erityisesti museoalan
ammattilaisille ja sidosryhmille. Blogi avaa keskustelua ajankohtaisista teemoista alan toimijoiden kesken.
https://museoliitto.blogspot.com
Museoliitto järjestää vuosittain erilaisia kampanjoita ja tapahtumia, jotka toteutetaan yhdessä jäsenmuseoiden
kanssa. Näitä ovat esim. Museoviikko, Poliitikon museoharjoittelu -viikko ja Opi museossa -viikko.
https://www.museoliitto.fi/tiedotus/museoviikko
https://www.museoliitto.fi/opimuseossaviikko
https://www.museoliitto.fi/poliitikonmuseoharjoittelu

JULKAISUT JA MYYNTITUOTTEET
Museoliiton verkkokaupasta löytyvät Museoliiton julkaisut ja muut myyntituotteet, joista useille on alennetut
jäsenhinnat. https://museoliitto.fi/verkkokauppa
Museoliitto julkaisee museoalaan liittyviä verkkojulkaisuja, tutkimuksia ja oppaita, jotka voi ladata pdf-tiedostoina.
Ne on koottu sivulle: https://museoliitto.fi/verkkojulkaisut

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELUT
Koulutus- ja kehittämispalveluillaan Suomen museoliitto tukee ja kehittää jäsenyhteisöjensä henkilökunnan
ammatillista osaamista. Museoliitto tarjoaa ajankohtaista koulutusta museotoiminnan ja museoiden palveluiden
kehittämiseksi sekä uusien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi museoiden toiminnassa.
Suomen museoliiton koulutus- ja kehittämispalveluja ovat:
• täydennyskoulutus, verkko- ja monimuotokoulutus
• koulutusohjelmat
• tilauskoulutukset
• yksittäisten asiakkaiden tai asiakasryhmien konsultointi
• koulutusjärjestelyt (koulutuksen sisällöstä vastaa yhteistyökumppani)
• tutkimus- ja julkaisutoiminta
• museoalan kehittämishankkeiden toteuttaminen
• neuvontapalvelut
Valtakunnalliset museopäivät ja Museoliiton vuosikokous järjestetään vuosittain toukokuussa. Päivät sisältävät kaksi
seminaaripäivää ja yhden retkipäivän. Ohjelmassa on keskusteluja, puheenvuoroja, verkostoitumista, tuote- ja
hanke-esittelyjä sekä Museopalkintogaala ja illanviettoja.
Koulutustilaisuuksiin on jäsenille edullisemmat osallistumismaksut kuin muille ja etusija tilaisuuksiin on Museoliiton
jäsenmuseoiden edustajilla.
Museoliiton koulutuskalenteri löytyy osoitteesta: https://www.museoliitto.fi/koulutuskalenteri
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PLUSSA-PALVELUT
Plussa-palveluilla Suomen museoliitto tuottaa museokohtaisesti räätälöityjä ja erillisiin sopimuksiin perustuvia
palveluja.
Kookos-kokoelmahallintapalvelut
Kookos on kokoelmahallinnan kokonaisratkaisu, joka sisältää suomalaisille museoille räätälöidyn MuseumPlusRIAkokoelmahallintajärjestelmän, varmennetun palvelintilan ja asiakastuen.
Lisätiedot: https://museoliitto.fi/kookos
Taidekokoelmat verkossa -sopimus
Liittymällä Suomen museoliiton ja Kuvaston Taidekokoelmat verkossa -sopimukseen museot saavat oikeuden
julkaista omistamiaan tai deponoimiaan suomalaisia tekijänoikeudenalaisia teosten kuvia museon verkkosivuilla ja
sovelluksissa.
Lisätietoja: https://museoliitto.fi/taidekokoelmat
Seinätön museo -palvelu
Palvelu tarjoaa museoille yksinkertaisen ja kustannustehokkaan tavan aineistojen julkaisuun mobiilissa. Palvelulla
voi tehdä äänioppaita ja karttapohjaisia reittejä tai hyödyntää teksti-, kuva- ja videoaineistoja. Palvelun avulla kävijä
voi tutustua sisältöihin itsenäisesti tai rikastaa museokäyntiään niin museorakennuksessa kuin sen ulkopuolellakin.
Lisätietoja: https://museoliitto.fi/seinatonmuseo
Kysy museolta -palvelu
Kysymuseolta.fi on museoille suunniteltu palvelu, joka tarjoaa työkalut yksittäisen kysymysten ja
etäpalvelupyyntöjen hallinnoinnin.
Lisätietoja: https://museoliitto.fi/kysymuseolta
Museokortti
Museokohde hyväksytään Museokortti-järjestelmään museon tekemän hakemuksen perusteella. Hakemuksessa
kohde sitoutuu noudattamaan järjestelmän yleisiä sopimusehtoja. Hakemuslomake ja yleiset sopimusehdot löytyvät
Museoliiton verkkosivuilta https://museoliitto.fi/museokortti.
Museokortti-järjestelmään liittyminen on maksutonta ja järjestelmän ylläpidosta ei peritä vuosimaksuja Museoliiton
jäseniltä. Kortin lukijalaitteet, markkinointimateriaalit ja Museokorttiin liittyvä aloituskoulutus ovat myös
maksuttomia Museoliiton jäsenille. Muille järjestelmän vuosimaksu 250 euroa (v. 2018).
Linkki Plussa-palveluiden esitteeseen, jossa myös palvelujen hintatietoja:
https://museoliitto.fi/doc/Plussa-palvelut/palveluesite--web-6-sivua.pdf

