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Kauden 2015–2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen 
tehtävä huomioiden 
 

 

Painopiste toteuttaa seuraavia 
valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: 
 
1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön kehittäminen 

omalla erikoisalalla 

2) Valtakunnallinen kokoelmatyö, tutkimus ja dokumentointi 

omalla erikoisalalla 

3) Omaa erikoisalaa koskevan tiedon saavutettavuus, 

saatavuus ja välittäminen 

4) Valtakunnallinen vaikuttaminen ja asiantuntijapalvelut 

 

Painopiste 1: Museon roolin ja osaamisen kehittäminen valokuvakulttuurin murroksessa 1, 3, 4 

Painopiste 2: Kokoelmien verkkosaavutettavuuden kehittäminen 2, 3 

Painopiste 3: Valokuva-alan asiantuntija-, tieto- ja opetuspalvelut  1, 3, 4 

Painopiste 4: Valokuvataiteen ja -kulttuurin tutkimuksellinen näyttelytoiminta ja yleisötyö 3 

Painopiste 5: Valokuvan erikoisalan kokoelma- ja tallennustoiminnan kehittäminen 2 
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Painopiste 1: Museon roolin ja osaamisen kehittäminen valokuvakulttuurin murroksessa 

Tavoite  Toimenpide Kohderyhmä 
(museot/yleisöt/sidosryhmät) 

Tavoitteen aikataulu ja suunniteltu 
rahoitustapa (merkitse vuositasolla 
P=perusrahoitus, L=lisärahoitus) 

2015 2016 2017 2018 

Valokuvakulttuurin muutoksen 
seuraaminen ja muutoksen 
huomioinen museon roolia 
kehitettäessä 
 

Museo on aktiivisesti mukana 
valokuvakulttuuriin liittyvässä 
keskustelussa asiantuntijatoiminnan, 
sosiaalisen median ja tapahtumien 
kautta. Vuorovaikutteisen 
kommunikaation muotoja ovat esim. 
Facebook, Instagram, Twitter, museon 
Terävyysalue-blogi, Purku-klubit sekä 
muut keskustelu- ja luentotilaisuudet. 
 

Yleisöt (ns. suuri yleisö), sidosryhmät 
(museot, toimittajat) 

P/L P/L P/L P/L 

 Muuttuva valokuvakulttuuri tarjoaa 
museon toiminnalle uusia, 
ennakoimattomia mahdollisuuksia. 
Nopean kehityksen avaamat näkymät 
otetaan huomioon museon roolia ja 
toimintamuotoja kehitettäessä. 
 

Yleisöt (ns. suuri yleisö), sidosryhmät  P/L P/L P/L P/L 

 Museo avaa Instagram-gallerian 
nykyvalokuvataiteelle. 

Yleisöt (ns. suuri yleisö) L P P P 

Valokuvataiteen ja –tutkimuksen 
ajantasainen seuraaminen museon 
toiminnan ja 
yhteistyökumppanuuksien 
ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi 

Tuetaan henkilökunnan korkean 
osaamistason ylläpitoa ja oppimista.  
Museon valtakunnallinen vaikuttavuus 
edellyttää museon vahvaa 
asiantuntijaosaamista valokuvataiteen ja 
–valokuvakulttuurin alalla sekä historian 

Sidosryhmät (asiantuntijat, tutkijat, 
yliopistot) 

P P P P 
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että nykykuvakulttuurin osalta. 
Valokuvakulttuureita koskevalle tiedolle 
ja näkemyksille on suuri kysyntä. 
Osaavana kumppanina museo pystyy 
ylläpitämään vahvaa 
kumppanuusverkostoa.  

 

Painopiste 2: Kokoelmien verkkosaavutettavuuden kehittäminen 

Tavoite 
 
 

 Toimenpide Kohderyhmä 
(museot/yleisöt/sidosryhmät) 

Tavoitteen aikataulu ja suunniteltu 
rahoitustapa (merkitse vuositasolla 
P=perusrahoitus, L=lisärahoitus) 

2015 2016 2017 2018 

Kokoelmien vienti verkkoon Finnan 
asiakasliittymän kautta sekä muita 
kanavia (mm. Flickr Commons) 
hyödyntäen. 

Luodaan museon FileMaker-
tietokannasta rajapinta Finnaan. 
Valitaan julkaistavat aineistot ja 
tarkastetaan metatietoja.  
 

Yleisöt (Finnan yleisöt, ns. suuri yleisö) P/L P/L P/L P/L 

 Tarjotaan maltillisesti aineistoja täysin 
vapaaseen käyttöön Flickr Commons -
ryhmän kautta. 

Yleisöt (ns. suuri yleisö) P P P P 
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Painopiste 3: Valokuva-alan asiantuntija- ja tieto- ja opetuspalvelut  

Tavoite  Toimenpide Kohderyhmä 
(museot/yleisöt/sidosryhmät) 

Tavoitteen aikataulu ja suunniteltu 
rahoitustapa (merkitse vuositasolla 
P=perusrahoitus, L=lisärahoitus) 

2015 2016 2017 2018 

Laaja asiakaspalvelu valokuvaa 
koskevissa kysymyksissä 

Tarjotaan valokuvaa koskevaa 
asiakaspalvelua monin tavoin. 
Asiakkaita vastaanotetaan museolla, 
minkä ohella tarjotaan laajaa 
verkkopalvelua: mm. Kysy museolta ja 
Kuka kuvasi -verkkopalvelut, 
opetusaineistoja sekä valokuvaa 
koskevia tietopaketteja museon 
kotisivuilla.  
 

Museot, yleisöt (ns. suuri yleisö, 
opiskelijat, koululaiset, opettajat, tutkijat, 
toimittajat, kuvatoimittajat), sidosryhmät 
(kuva-arkistot) 

P P P P 

 Viedään verkkoon kuvaajatietokantaa 
tukeva kuvaamotietokanta 2016 
erillisrahoituksella. 
 

Museot, yleisöt, sidosryhmät 
(kuva-arkistot, sukututkijat, 
historiantutkijat, kuvatoimittajat) 

P/L L P P 

Valokuvaa ja mediakasvatusta 
koskevien opetus- ja 
seminaaripalveluiden tuottaminen 
 

Järjestetään kuva-arkistoalan koulutusta 
vuosittain sekä joka toinen vuosi kuva-
arkistopäivät yhteistyössä 
Museoviraston kanssa.  
 

Sidosryhmät (museoiden ja arkistojen 
työntekijät) 

P P P P 

 Vastaanotetaan opetusryhmiä valokuva-
alan oppilaitoksista, 
ammattikorkeakouluista (mm. 
konservointi) ja yliopistolta (taidehistoria, 
museologia). Opetussisällöt liittyvät 
valokuvan historiaan, konservointiin ja 
valokuva-arkistokysymyksiin. 

Yleisöt (opettajat, opiskelijat) P P P P 
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 Tarjotaan mediakasvatukseen liittyviä 
oppisisältöjä kouluille verkon kautta ja 
työpajoissa.  
 

Yleisöt (opettajat, koululaiset) P P P P 

 Käydään luennoimassa yliopistoissa ja 
ammattikorkeakouluissa (ml. 
konservointi) alan kysymyksistä. 
 

Yleisöt (opiskelijat) P P P P 

 

Painopiste 4: Valokuvataiteen ja -kulttuurin tutkimuksellinen näyttelytoiminta ja yleisötyö 

Tavoite  Toimenpide Kohderyhmä 
(museot/yleisöt/sidosryhmät) 

Tavoitteen aikataulu ja suunniteltu 
rahoitustapa (merkitse vuositasolla 
P=perusrahoitus, L=lisärahoitus) 

2015 2016 2017 2018 

Kaksi–kolme tutkimuksellista näyttelyä 
valokuvataiteesta ja -kulttuurista 
 

Tuotetaan TAKO-keruihin, 
dokumentointeihin sekä museon 
kokoelmiin pohjautuen 1-2 näyttelyä.  
 
Tuotetaan 1-2 valokuvahistorian ja/tai 
nykyvalokuvataiteen kannalta uutta 
tietoa tuottavaa, laajaa tutkimuksellista 
näyttelyä.  
 

Yleisöt (ns. suuri yleisö, valokuvatutkijat, 
valokuvaajat, valokuvauksen harrastajat) 

L L L L 

 Tuotetaan näyttelyihin liittyvät julkaisut. Yleisöt (ns. valokuvataiteen, -historian ja 
valokuvakulttuurin harrastajat ja 
ammattilaiset, valokuvaajat) 

L L L L 
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 Tuotetaan näyttelyihin tapahtuma- ja 
opetussisältöjä eri kohderyhmille. 

Yleisöt (ns. suuri yleisö, valokuvatutkijat, 
valokuvaajat, valokuvauksen harrastajat) 

P/L P/L P/L P/L 

 

Painopiste 5: Valokuvan erikoisalan kokoelma- ja tallennustoiminnan kehittäminen 

Tavoite  Toimenpide Kohderyhmä 
(museot/yleisöt/sidosryhmät) 

Tavoitteen aikataulu ja suunniteltu 
rahoitustapa (merkitse vuositasolla 
P=perusrahoitus, L=lisärahoitus) 

2015 2016 2017 2018 

Museokokoelmiin kuuluvan 2000-luvun 
valokuvataiteen kartoittaminen 
 
 

Toteutetaan TAKO:n piirissä 
valtakunnallinen valokuvataiteen 
museokokoelmien kartoitushanke 
valtakunnallisen, valokuvataidetta 
koskevan kokoelmapoliittisen 
keskustelun pohjaksi.  
  
Tuodaan vuoden 2015 hankkeen 
tulokset yleisön saataville TAKO:n sekä 
museon kanavien kautta (kuva-
arkistopäivät 2015). 

Museot L    

TAKO-hanke Toteutetaan myöhemmin erikseen 
sovittava TAKO-hanke.  

Museot, yleisöt (ns. suuri yleisö)   L  

Suomen valokuvataiteen museon ja 
Museoviraston tallennustyönjaon 
päivittäminen 

Päivitetään yhteistyösopimus 
Museoviraston kanssa 

Sidosryhmät P    

 


