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Alueellisen museotoiminnan kehittäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Alueellisen museotyön resurssien 
vahvistaminen ja maakuntamuseon 
asiantuntijuuden käytön lisääminen 

Suunnataan maakuntamuseotutkijan 
työpanos painotetusti alueelliseen 
työhön ja pyritään maakuntamuseon 
resurssien laajempaan hyödyntämiseen 
aluetyössä. 

Maakuntamuseon asiantuntijapalvelut 
yleisön tiedossa ja helposti saatavilla. 

Osallistutaan valtakunnallisiin ja 
alueellisiin paikallismuseotyön 
kehittämishankkeisiin. 
Toimiva yhteistyö eri 
kulttuuriperintöalan toimijoiden kanssa 
(esim. Hämeen Heimoliitto). 
 

Kehitetään paikallismuseoiden 
pitkäjänteistä ja suunnitelmallista 
museotyötä 

Museokohtaiset kehittämis- ja 
toimintasuunnitelmat: 
Paikallismuseoiden työkirjat ja 
toimintasuunnitelmat 
 

  

 Alueellisen kokoelmaohjelmatyön 
suunnittelu ja aloittaminen 
 

  

 Paikallismuseoiden neuvonta- ja 
ohjaustyö, harkinnanvaraisten 
avustusten hakemisen ja käytön ohjaus. 

  

Toimivan hämäläisen 
museoverkoston kehittäminen 
 

Yhteistyön lisääminen ja 
yhteistyötapojen kehittäminen: 
yhteishankkeet 

 Uusien yhteistyökumppaneiden 
kartoitus 
 

Kauden 2014–2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 

1. Alueellisen museotoiminnan kehittäminen: paikallismuseoiden suunnitelmallinen museotyö  

2. Kulttuuriperinnön saavutettavuuden edistäminen ja tunnettavuuden lisääminen 



Liite 2 
Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut  Suunnitelmamatriisi 2014–2017  Neuvottelupäivämäärä 17.12.2013 
 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN HISTORIALLINEN MUSEO Dnro  MV/4/06.00.01.01/2013 
     

Sivu 2 / 4 
 

 Vertaistoiminta ja -tapaamiset (erit. 
paikallismuseot): koulutustilaisuudet, 
retket, näyttelyt 

  

 Paikallismuseokentän toimijoiden 
aktivointi ja tiedottaminen (mm. 
uutiskirjeen ja museoportaalin kautta). 
 

Tiedotetaan aktiivisesti 
paikallismuseoiden hankkeista ja 
tapahtumista. 

Sidosryhmien huomioiminen 
tiedottamisessa. 

Toimivat ja laadukkaat alueelliset 
palvelut 

Ylläpidetään maakuntamuseon 
neuvonta- ja tietopalveluja. 
 

Ylläpidetään maakuntamuseon 
neuvonta- ja tietopalveluja. 
 

Toimiva yhteistyö sidosryhmien kanssa 

 

Kulttuuriympäristön säilymisen edistäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Toimiva yhteistyö 
 
 

Museo antaa kulttuuriympäristöön 
liittyvää neuvontaa ja ohjausta. 

Museo antaa kulttuuriympäristöön 
liittyvää neuvontaa ja ohjausta. 

Jatketaan alueellisten toimijoiden 
keskinäistä yhteistyötä. 
Maakuntamuseo toimii asiantuntijana 
työryhmissä ja antaa lausuntoja. 
 

Toimivat neuvonta- ja tietopalvelut 
sekä tiedonvälitys 
 
 

Tiedottaminen museokentälle mm. 
avustuksista ja hankkeista. 
 

Tarvittaessa ja muiden toimijoiden 
kanssa sovittaessa alueellinen asiakas- 
/ yleisötiedottaminen (hankkeet, 
tapahtumat jne.) 

Alueellisten toimijoiden keskinäisen 
tiedonvälityksen toimivuudesta 
huolehtiminen 
 

 Museorakennusten hoidon ja ylläpidon 
neuvonta ja ohjeistus ja 
museorakennusten turvallisuuden 
edistäminen. 
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Kulttuuriperintötiedon saavutettavuus, saatavuus ja välittäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Vahvistetaan alueen museoiden 
näkyvyyttä ja tunnettavuutta 
 

Museoportaalin ylläpito, kehittäminen ja 
laajentaminen 

Yhteistyö museoportaalin 
kehittämisessä 

Yhteistyö museoportaalin 
kehittämisessä mm. Hämeen 
Heimoliiton ja Leader -toimijoiden 
kanssa. 

 Kiertonäyttelyt sekä näyttely-yhteistyö: 
mm. Hämeen linnan ja 
maakuntamuseon yhteinen uusi 
perusnäyttely maakunnan historiasta. 
 

Tiedotetaan alueen näyttelytoiminnasta. 
 

Yhteistyö perusnäyttelyn suunnittelussa 
ja toteutuksessa esim. Leader -
toimijoiden kanssa. 

 Museoiden neuvonta ja ohjaustyö 
viestintään, tiedottamiseen ja 
markkinointiin liittyen 
 
 

Tiedotetaan alueen museotoiminnasta. 
 

 
 
 

 Museo jatkaa museopedagogisia 
hankkeita. 

 Yhteistyö muiden toimialojen kanssa 
(koulut, sosiaali- ja terveyspalvelut): 
mm. osallistavan toiminnan tuottaminen 

Aineiston digitoinnin edistäminen Paikallismuseoiden kokoelmien 
luetteloinnin ja digitoinnin ohjaus ja tuki, 
keskuskortistointityön ylläpito ja 
kehittäminen. 

  

 Kokoelmatyön käytäntöjen ja 
luetteloinnin menetelmien ohjaus 
Museo 2015 -hankkeen linjausten 
mukaisesti. 

 Kokoelmatyön kehittäminen 
yhteistyössä Museo2015-hankkeen 
kanssa. 
 

 Maakuntamuseon sähköisen 
kokoelmahallinnan parantaminen ja 
kokoelmien digitointi WebMuskettiin 
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Alueellinen vaikuttaminen ja yhteistyö 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Maakuntamuseo mukana 
asiantuntijana laaja-alaisesti 
verkostoissa, hankkeissa ja 
työryhmissä 
 
 

Osallistuminen alueellisiin 
museohankkeisiin, 
verkostotyöskentelyyn, 
työryhmätyöskentelyyn, neuvotteluihin, 
edustuksiin ja mahdollisiin 
valtakunnallisiin paikallismuseotyön 
kehittämishankkeisiin. 
 

Hankkeista yms. tiedottaminen Osallistuminen kulttuuriperintöalan 
hankkeisiin, verkostotyöskentelyyn, 
työryhmätyöskentelyyn, neuvotteluihin, 
edustuksiin. Yhteistyö muiden 
toimialojen kanssa (mm. koulut, 
sosiaali- ja terveyspalvelut). 
 
Kansainvälistä yhteistyötä tehdään  
kansainvälisen alueellisten museoiden 
komitean ICR:n (International 
Committee for Regional Museums) 
kautta. 

Ammatillisesti hoidettujen 
museoiden välisen yhteistyön 
edistäminen ja lisääminen 
 

 Hankkeista yms. tiedottaminen Osallistuminen valtakunnalliseen 
tallennus- ja kokoelmayhteistyöryhmän 
toimintaan (TAKO), Linnanniemen 
kehittämishankkeeseen ja muihin 
yhteistyöhankkeisiin. 
Osallistuminen maakuntamuseoiden 
väliseen yhteistyöhön. 

 

 

 


