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Alueellisen museotoiminnan kehittäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Paikallismuseotoiminnan 
suunnitelmallisuuden lisääminen 

Paikallismuseon työkirjojen laatiminen 
yhteistyössä museotoimijoiden (kunnat, 
kotiseutuyhdistykset) kanssa, 
tavoitteena 2/vuosi. 

 
 

 

Museonhoitoon liittyvän koulutuksen 
lisääminen 
 

Järjestetään kokoelmien hoitoon 
(olosuhteet, luettelointi, säilytys) 
liittyvää koulutusta 
paikallismuseotoimijoille, 
turvallisuusohjeen käyttöönotto. 

  

Paikallismuseoiden ohjaus ja 
neuvonta 
 

Jatketaan museonhoitoon liittyvää 
neuvontaa ja avustushakemusten 
neuvontaa ja seurantaa. 

  

Paikallismuseoiden kokoelmien 
saavutettavuuden parantaminen 

Pyritään toteuttamaan kauden aikana 
ensimmäisten paikallismuseoiden 
sähköisesti luetteloitujen kokoelma-
aineistojen konvertointi 
maakuntamuseon WebMuskettiin 
(edellyttää ulkopuolista rahoitusta).  

  

 

Kauden 2014–2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 

1. Paikallismuseoiden näkyvyyden parantaminen – museoportaalin uudistaminen ja sosiaalisen median aktiivinen hyödyntäminen 

2. Kulttuuriympäristöä koskevan tiedon lisääminen ja dokumentoinnin edistäminen – KIOSKI -sovellus ja kulttuuriympäristöinventointien 
edistäminen 

3. Kollektiivisen asiantuntijuuden edistäminen – toimintamallin käyttöönotto maakunnassa 



Liite 2 
Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut  Suunnitelmamatriisi 2014–2017  Neuvottelupäivämäärä 21.10.2013 
 KHRM – KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAMUSEO  Dnro  MV/5/06.00.01.01/2013 
     

Sivu 2 / 4 
 

Kulttuuriympäristön säilymisen edistäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Rakennetun kulttuuriympäristön 
asiantuntija- ja viranomaistehtävien 
ylläpitäminen 

  Lausuntojen laatiminen ja 
viranomaisneuvotteluihin osallistuminen 
rakennettua kulttuuriympäristöä 
koskevissa asioissa (kunnat, ELY, AVI) 

Kulttuuriympäristön säilymistä 
edistävät neuvontatehtävät ja tiedon 
tuottaminen 

  
 
 

Arkeologisen kulttuuriperinnön 
merkityksen esillä pitäminen 
sidosryhmäyhteistyössä. 

 Rakennusperinnön ja arkeologisen 
kulttuuriperinnön hoitoon liittyvien 
avustushakemusten neuvonta ja ohjaus 

  

 Korjausrakentamisen periaatteiden 
ohjaus ja neuvontapalvelut 

  

  Pyritään järjestämään rakennettua 
ympäristöä koskevia luento- ja 
keskustelutilaisuuksia yhdessä 
yhteistyökumppaneiden kanssa, 
muutaman kerran kauden aikana. 

 

Kulttuuriympäristöä koskevan 
dokumentoinnin edistäminen 
 
 

  Pyritään edistämään 
rakennusinventointien laatimista 
kaavoitushankkeissa, erityisesti 
maaseutualueilla, sekä saamaan 
ulkopuolisten laatimia inventointeja 
KIOSKI-järjestelmään.  

   Arkeologisten inventointien 
toteuttamisen edistäminen yhteistyössä 
Museoviraston kanssa, tavoitteena 
täydentää vanhentunutta ja puutteellista 
inventointitietoa. 
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Kulttuuriperintötiedon saavutettavuus, saatavuus ja välittäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Paikallismuseoiden näkyvyyden 
parantaminen 

Keskipohjalaisia museoita ja 
kulttuuriympäristöjä –nettiportaalin 
päivittäminen uuteen formaattiin: 
sisällön tuottaminen museokentän 
kanssa. 

Keskipohjalaisia museoita ja 
kulttuuriympäristöjä –nettiportaalin 
päivittäminen uuteen formaattiin 
(edellyttää ulkopuolista rahoitusta) 

 

Rakennettuun kulttuuriympäristöön 
liittyvien inventointien saatavuuden 
ylläpitäminen/edistäminen 
 

Aloitetaan aiemmin laadittujen 
inventointien päivittäminen ja 
siirtäminen KIOSKI-sovellukseen. 

 KIOSKI-sovelluksen ylläpitäminen ja 
kehittäminen yhteistyössä E-P:n 
maakuntamuseon ja Pohjanmaan 
museon kanssa. 

Kulttuuriperintökasvatuksen ja 
museopedagogiikan maakunnallinen 
kehittäminen 
 
 

Museopajatoiminnan laajentaminen 
maakunnan alueelle: koulutus- ja 
sidosryhmäyhteistyö. 

 Yhteistyön vakiinnuttaminen koulujen ja 
muiden oppilaitosten kanssa 
säännöllisen yhteydenpidon ja 
tapaamisten avulla. 

 

Alueellinen vaikuttaminen ja yhteistyö 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Kollektiivisen asiantuntijuuden 
edistäminen alueellisen 
kulttuuriperinnön vaalimiseksi 

  Avoimen asiantuntijuuden 
toimintamallia levitetään säännöllisissä 
tapaamisissa kulttuuriperinnön 
harrastajien kanssa. 

Maakunnan kulttuuriperinnön 
merkityksen edistäminen 

 Maakuntamuseon palveluja koskevan 
informaation lisääminen parantamalla 
tiedottamista esim. sosiaalista mediaa 
käyttämällä. 

Osallistuminen alueelliseen ja 
kunnalliseen strategia- ja 
ohjelmatyöskentelyyn muiden 
sidosryhmien kanssa (ELYn 
kulttuuriympäristötyöryhmä, Toimiva 
Keski-Pohjanmaa) 
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Kulttuuriperintöön liittyvien 
tutkimus- ja kehittämishankkeiden 
edistäminen 
 
 

  Hankeyhteistyö sidosryhmien kanssa 
(Kokkolan yliopistokeskus, kunnat, 
kolmas sektori, maakuntaliitto, ELY-
keskus). 

 

 

 


