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Kuopion kaupungin hyvinvoinnin e d i s t ä m i s e n lautakunnan lausunto ehdotuksesta museo-
poli i t t iseksi ohjelmaksi 

Museokeskuksen pää l l ikkö Ai ja Jaatinen 
Museokeskuksen ha l l in to 

Opetus-ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa ministeriön asettaman 
työryhmän ehdotuksesta museopoliittiseksi ohjelmaksi. Lausunnot on pyydet
ty 5.5.2017 mennessä Kuopion kaupungilta sekä Kuopion kulttuurihistorialli
selta museolta, Kuopion luonnontieteelliseltä museolta ja Kuopion taidemu
seolta. Lausunnoissa pyydetään arvioimaan ohjelman toimivuutta kokonai
suutena ja esittämään mahdolliset huomiot oman toimialan tai tehtävän nä
kökulmasta. Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, Kuopion luonnontieteel
linen museo ja Kuopion taidemuseo eivät anna erillistä lausuntoa. 

Työryhmän tehtävänä oli tarkastella kokonaisvaltaisesti suomalaista ammatil
lisesti hoidettua museokenttää ja sen tulevaisuutta sekä laatia ehdotus mu-
seopoliittisiksi linjauksiksi ja painopisteiksi, jotka perustuvat kulttuuripolitii
kan tavoitteisiin ja toimintaympäristön muutoksiin. Työssä tuli kiinnittää 
huomiota museo-ja kulttuuriperintöalan välillisiin vaikutuksiin mm. hyvin
voinnin ja luovuuden, kasvun ja työllisyyden sekä kestävän kehityksen edis
tämisessä. Tavoitteena oli lisätä kaikkien väestöryhmien osallistumisen mah
dollisuuksia museoalaan ja kulttuuriperintöön sekä vahvistaa museoalan vai
kuttavuutta yhteiskunnassa. Erityisesti tuli kiinnittää huomiota lapsille ja 
nuorille suunnattuun toimintaan ja palveluiden saatavuuteen. 

Työryhmän tehtävinä olivat: 

Laatia linjaukset ja painopisteet museotoiminnalle Suomessa. 
Ottaa kantaa museolaitoksen rakenteeseen, valtionosuusjärjestelmän toi
mivuuteen ja rahoituksen kohdentumisen perusteisiin. 
Selvittää alueellisen museotoiminnan tilaa sekä erityisesti maakunta- ja 
aluetaidemuseojärjestelmän kehittämistarpeita. 
Selvittää museoiden ja kulttuuriperinnön hyödyntämistä voimavarana se
kä uuden toiminnan mahdollistajana eri sektoreilla. 

- Tehdä ehdotuksia toimintatapojen uudistamiseksi sekä hyvien käytäntö
jen levittämiseksi. 

- Arvioida museolain ajantasaisuus ja tarve lain kokonaisuudistukselle. 

Museopoliittinen ohjelma nostaa museot esiin asiantuntijoina, kumppaneina 
ja mahdollistajina. Museot tarjoavat elämyksiä ja tietoa ja luovat näin mah
dollisuuksia luovuudelle, sivistykselle, identiteettien rakentumiselle ja muu
tosten ymmärtämiselle. Museoilla on tärkeä tehtävä kulttuurisesti, sosiaali
sesti ja ekologisesti kestävän yhteiskunnan rakentamisessa ja hyvinvoinnin 
edistämisessä. Kattavasti tarjolla olevina kulttuuripalveluina museoiden rooli 
alueiden vetovoimaisuuden ja elinvoimaisuuden kehittämisessä nähdään kes
keisenä. 

Ohjelmassa linjataan museoalan keskeiset menestystekijät vuoteen 2030. Nii
tä käsitellään kuuden kehittämiskokonaisuuden kautta, joissa keskitytään 
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museotoimen yleisten tavoitteiden uudistamiseen sekä osaamisen, toiminta
tapojen, rakenteiden ja rahoituksen kehittämisen linjauksiin, omina kokonai
suuksina lisäksi kokoelmatyö ja digitalisaatio. Myös museolakia ja sen uudis
tamistarpeita tarkastellaan. 

Ohjelmassa esitetään museoalan vastuiden, rakenteiden ja rahoituksen uudis
tamista. Nykyinen valtakunnallisista museoista, valtakunnallisista erikoismu
seoista sekä maakunta-ja aluetaidemuseoista muodostuva järjestelmä esite
tään korvattavaksi kansallisilla museoilla sekä valtakunnallisilla ja alueellisilla 
vastuumuseoilla. Kunnille ja muille museoiden ylläpitäjille esitetään, että ne 
sitoutuvat museoidensa toimintaedellytysten kehittämiseen ja hyödyntävät 
niitä strategisina voimavaroina ja alueiden elinvoimaisuuden edistäjinä. 

Esitys museopoliittiseksi ohjelmaksi on asiantuntevasti valmisteltu. Museo
alan kehittämiskokonaisuudet on huolella valittuja ja esitetyt toimenpide-
ehdotukset on kokonaisuutena monilta osin tärkeitä, hyvin harldttuja ja pe
rusteltuja. Monet ehdotetuista toimenpiteistä ovat jo olennainen ja aktiivisesti 
kehitetty osa museoiden vakiintunutta toimintaa, esimerkkeinä taide-, kult
tuuriperintö-ja ympäristökasvatustyö, museoiden yhteistyö paikallisesti, alu
eellisesti ja valtakunnallisesti, verkostoituminen, maakuntamuseoiden kult-
tuuriympäristötyö sekä kokoelma-aineistojen digitointi. 

Kokoelmatyön ja asiantuntijuuden merkitys nousevat ohjelmassa museotyön 
vahvuuksiksi ja kehittämiskohteiksi. Digitaalisuus linjataan ymmärrettävästi 
museopalvelujen kehittämisen ja vaikuttavuuden lisäämisen keskeiseksi kei
noksi. Toisaalta näyttelytoimintaa ei ohjelmassa käsitellä lainkaan omana ke
hittämiskokonaisuutenaan, vaikka sen todetaan olevan usein näkyvintä, tun
netuinta ja yhteiskunnallisesti vaikuttavinta museotyötä. 

Työryhmän esitys painottaa hyvin museoiden roolia asiantuntijoina, kump
paneina ja mahdollistajina. Se määrittelee museotoiminnan arvopohjaksi yh
teisöllisyyden ja vuorovaikutteisuuden, luotettavuuden ja jatkuvuuden, moni
äänisyyden ja demokratian sekä rohkeuden ja ennakkoluulottomuuden. Esitys 
korostaa museoalan aktiivista roolia hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteiskun
nallisen vuoropuhelun vahvistamisessa. Ehdotus pyrkii toimenpiteillään li
säämään museopalveluiden alueellista kattavuutta ja saatavuutta etenkin 
kulttuuriympäristön asiantuntijatehtävien osalta. 

Ministeriön asettaman työryhmän arvion mukaan esityksestä ei aiheudu välit
tömiä taloudellisia vaikutuksia kunnille tai muille museoiden ylläpitäjille. 
Alueellisen vastuumuseon alueellisten palveluiden osalta työryhmä esittää 
selvityksen laatimista mahdollisuuksista laajentaa rahoituspohjaa alueen 
muihin kuntiin kuntien välisillä vapaaehtoisilla sopimuksilla. Museoiden 
oman varainhankinnan osalta työryhmä esittää mm. aineistojen ja osaamisen 
tuotteistamista myytäviksi palveluiksi. 

Museopoliittinen ohjelma ohjaa koko museoalan kehittämistä ja tulevaisuut
ta. Ohjelmaesitys nostaa luonnonperinnön säilyttämisen kulttuuriperinnön 
rinnalle kuitenkin vain paikoin ja epäjohdonmukaisesti. Museopoliittisen oh
jelman tulisi kulttuuriperinnön ohella kirjata/huomioida johdonmukaisem-

Yleisiä arvioita 

Tarkempia huomioita 
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min myös luonnonperinnön vaalimiseen ja dokumentoimiseen liittyvät mu
seoalan vastuut, tavoitteet ja tehtävät. 

Tavoitteena kohtaamiset j a kumppanuudet 

Ehdotuksessa nostetaan perustellusti esille osallisuus, yhteisöllisyys ja vapaa
ehtoistoiminta. Ihmiset ja yhteisöt nähdään potentiaalisina museotoiminnan 
kehittäjinä, joille tulisi tarjota mahdollisuuksia osallistua tekemiseen ja pää
töksentekoon. Museot ovat asiantuntijaorganisaatioita, jotka parhaimmillaan 
voivat hyödyntää myös vapaaehtoistyön tai kansalaistoiminnan resursseja. 
Museotyön yhteisöllinen tukeminen, osallistamisen ja osallistumisen tavat 
kuuluvat luontevimmin museopedagogiikan ja yleisötyön muotoihin, joita ke
hitetään jatkuvasti. 

Taide-, kulttuuri-ja ympäristökasvatus ovat jo vakiintuneita osia museoiden 
normaalia toimintaa. Museot toteuttavat jo nyt yhteistyöhankkeita erilaisten 
yhteisöjen kanssa, luovat kumppanuuksia, ylläpitävät ja kehittävät verkostoja. 
Huomattakoon tässä yhteydessä, että taidemuseot ovat profiloituneet myös 
taidelaitoksina, joilla on näkyvä rooli kuvataiteen aseman edistäjinä alueel
laan ja siksi niiden toiminnassa on keskeistä aktiivinen yhteistyö taiteilijoiden 
ja kuvataidekentän kanssa. 

Osaava j a oppiva museoala 

Ehdotuksessa tuodaan aiheellisesti ja painokkaasti esille museot asiantunti
jayhteisöinä, joiden työntekijöillä on korkea osaamisen taso ja joiden amma
tillisia osaamisvalmiuksia on kehitettävä ja tuettava osana museoalan menes
tystä. Tämä edellyttää mm. mahdollisuuksia kansainvälisen museokentän jat
kuvaan seuraamiseen ja täydennyskouluttautumisen turvaamiseen. 

Museoiden kokoelmat esille j a käy t töön 

Ohjelman tavoitteet ja esitetyt kehityslinjaukset ovat perusteltuja. Kokoelmat 
ovat museotyön perusta, mutta myös jatkuva tärkeä kehittämiskohde. Koko
elmatyön suunnitelmallinen kehittäminen ja kokoelmakeskusten esittäminen 
kokoelmatyötä ja -palveluita vahvistavina keinoina ovat kannatettavia asioita. 
Laadukas ja vaikuttava kokoelmatyö edellyttää syvällistä asiantuntemusta, 
ammatillista osaamista ja monipuolista yhteistyötä (esim. mtkimusyhteistyö 
yliopistojen kanssa). Yhteisöjen ottaminen laajamittaisesti mukaan kokoelma-
toimintaan luo arvokasta lisäarvoa, mutta sitoo myös runsaasti asiantuntija
resursseja. Kokoelmien saatavuuden ja käytön laajentamisessa on huomioita
va lainsäädäntö, mm. tekijänoikeuslainsäädännön asettamat ehdot. 

Digitaalisuus mahdollisuuksien avaajana 

Esitetyt tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset ovat tärkeitä ja oikeansuuntaisia. 
Digitointi ja digitaalisten palveluiden kehittäminen vaativat huomattavaa re
sursointia ja kehitystyötä oikeiden toimintatapojen löytämiseksi (esim. tallen
tamisen joukkoistaminen). Vaikka digitalisaatio on museotyössäkin hyvä apu
väline, se ei saa kuitenkaan syrjäyttää alkuperäisen museo-objektin merkitys
tä. Autenttisten objektien esittelyn ja kokemisen on oltava museotyön keski
össä. Erityisesti taideteosten digitaalinen välittäminen edellyttää myös teki
jänoikeuskorvausten huomiointia museoiden taloudessa. 
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Uudistuva, vahva j a vaikuttava m u s e o k e n t t ä 

Kehittämiskokonaisuus sisältää koko museopoliittisen ohjelman keskeisen 
uudistusesityksen. 

Alueellisen ja valtakunnallisen museotoiminnan osalta esitetään vastuiden, 
rakenteiden ja rahoituksen uudistamista. Nykyisin käytössä oleva valtakun
nallisten ja alueellisten museoiden jaottelu esitetään korvattavaksi kansallisil
la museoilla sekä valtakunnallisilla ja alueellisilla vastuumuseoilla. Alueellis
ten vastuumuseoiden esitetään korvaavan nykyisen maakunta-ja aluetaide-
museojärjestelmän. 

Järjestelmää uudistettaessa esitetään tavoitteeksi tasapainottaa alueellisen 
museopalvelun tarjonta, alueiden tarpeet ja rahoituksen rakenne. Valtakun
nallisen ja alueellisen yhteistyön, vastuunjaon ja koordinoinnin merkitys kas
vaa entisestään. On tärkeää, että esitetyt rakenteet ja rahoimsjärjestelmä tu
kevat tavoitteellista ja vaikuttavaa toimintaa ja mahdollistavat palveluiden 
järjestämisen tasapuolisesti koko maassa. 

Ehdotuksessa esitetään, että valtio rahoittaa alueellisia tehtäväkokonaisuuksia 
valtionosuusjärjestelmän kautta ylläpitäjälle ohjattavalla erillisrahoituksella. 
Rahoitus määräytyisi jatkossa museon hoitamien tehtäväkokonaisuuksien pe
rusteella. Alueellisten tehtävien menestyksellisen hoidon kannalta olisi tärke
ää, että rahoitus osoitetaan suoraan vastuumuseolle tehtäväkokonaisuuden 
hoitoon. 

Vastuumuseoiden tehtävien määrittelyssä tulisi huomioida eri museoalojen 
tasapuolinen kohteluja niiden toiminnan turvaaminen. 

Museoviraston roolia esitetään vahvistettavaksi ja edelleen kehitettäväksi. 
Tässä tavoitteessa tulisi ottaa nykyistä paremmin huomioon museoviraston 
vastuu koko museoalan kehittämisyksikkönä. Museoviraston tehtävissä tulisi 
huomioida paremmin myös alueellinen tasa-arvo. 

Kestävyyt tä j a joustavuutta rahoitukseen 

Kehittämiskokonaisuus sisältää hyviä tavoitteita ja toimenpide-esityksiä. Eh
dotus ei taloudellisten mahdollisuuksien osalta kuitenkaan huomioi alueellis
ta eriarvoisuutta ja museoiden varsin erilaisia lähtökohtia ja mahdollisuuksia 
hyödyntää yksityistä rahoitusta palvelujensa tuottamisessa ja kehittämisessä. 
Maksuttoman sisäänpääsyn vaikutukset museoiden saavutettavuuteen ja vai
kuttavuuteen sekä ansaintalogiikkaan tulee selvittää. On huomioitava, että 
maksuttomuus muuttaa museoiden tulo-ja menorakennetta. 

Vaikutusten arviointi Liitteenä 

Esitys Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää antaa edellä esitetyn 
lausunnon museopoliittisesta ohjelmasta opetus-ja kulttuuriministeriölle. 

Liitteet 1 2664/2017 Lausuntopyyntö 
2 2664/2017 Kansilehti 
3 2664/2017 Ehdotus museopoliittiseksi ohjelmaksi 
4 2664/2017 Vaikutusten arviointi 
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Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä museokeskuksen 
päällikön esityksen. 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 

Janne Hentunen saapui kokoukseen klo 16.02 ennen asian käsittelyn alkua. 

Aija Jaatinen poistui kokouksesta klo 16.28 asian käsittelyn jälkeen. 


