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Alueellisen museotoiminnan kehittäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Paikallismuseotoiminnan 
kehittyminen kohti 
suunnitelmallisuutta, 
pitkäjänteisyyttä ja nykyisiä 
museostandardeja 

Maakunnallisen museosuunnitelman 
(toimenpiteet, priorisoinnit, ongelmat, 
aikataulutus) laatiminen. Pohjana 
PAMU ja museon oma selvitys 
museoiden tilanteista, 
kehittymistarpeista, jo tehdyistä 
kehittämistoimenpiteistä. 

  

 
 
 
 

Säännölliset käynnit 
paikallismuseoissa, neuvonta ja ohjaus 
(museorakennukset, kokoelmienhoito, 
näyttelyt, yleisöpalvelu). Apuna työkirja. 

  

 
 
 

Järjestetään vuosittain seminaari ja 
koulutuksia ajankohtaisista asioista, 
yhteistyössä ammattimuseoiden ja 
paikallismuseoiden kanssa. 

 Seminaarit ja koulutukset 
ajankohtaisista asioista pyritään 
järjestämään yhteistyössä mm. 
KulturÖsterbottenin kanssa. 

 Paikallismuseohankkeisiin 
osallistuminen ja niihin kannustaminen. 

 Jatketaan osallistumista E-P:n 
kulttuurirahaston Muuttuva museo-
hankkeeseen. 

Kauden 2014–2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 

1.  Paikallismuseotoiminnan edistäminen neuvonnan ja ohjauksen sekä suunnitelmallisen ohjelmatyön (työkirja) avulla 

2.  Museoportaalin kehittäminen (kieliversiot, interaktiivisuus, kulttuuriperintötiedon välittäminen) 

3.  Rakennetun kulttuuriympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön vaalimiseen liittyvän viranomaistoiminnan hoitaminen riittävällä tasolla 
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 Julkaistaan vuosittain Kapsäkki -
maakuntamuseolehteä (ohjeita, 
neuvoja, ideoita, kannustusta). 

  

 Harkinnanvaraisten avustusten 
hakemisen ja käytön ohjaus. 

  

Kokonaiskuvan luominen alueen 
museorakennuksista, niiden 
merkityksistä ja korjaustarpeista 

Paikallismuseoiden rakennusten 
inventointityön jatkaminen ja 
konservointitarpeiden selvittämisen 
jatkaminen suunnitelmallisesti. Apuna 
PAMU ja museon omat, aiemmat 
koonnit. 

  

Museorakennusten säilyminen ja 
niiden kunnon asianmukainen 
ylläpitäminen 

Rakennusten kuntokartoitusten sekä 
huolto- ja korjaussuunnitelmien 
laatimiseen kannustaminen. 

  

Kokonaiskuvan luominen 
paikallismuseoiden kokoelmista ja 
alueellisesta edustavuudesta 

Hahmotelman laatiminen museoiden 
kokoelmista ja niiden erityispiirteistä. 
Apuna PAMU ja museon omat 
selvitykset. 

  

Museoiden ja niiden kokoelmien 
erityispiirteiden täsmentäminen 

Paikallismuseoille soveltuvan ja 
paikallishistoriaan tukeutuvien 
kokoelmapoliittisen ohjelman 
laatimiseen kannustaminen. Huom. 
suhde maakuntamuseon kopoon. 

  

Kokoelmien ja niihin liittyvän tiedon 
säilyminen, kattavien luettelojen 
aikaansaaminen 

Kokoelmatyön (varastointi, konservointi, 
käyttö, luettelointi) ohjaus 
(neuvontakäynnit, koulutus, muu 
neuvonta). Apuna työkirja ja selvitys 
museoiden luettelointitilanteesta. 
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Alueellisen museoyhteistyön 
kehittäminen ja tiivistäminen, 
yhtenäisten toimintamallien ja 
työnjaon edistäminen. 

Aloitetaan säännölliset, vuosittaiset 
ammattimuseotapaamiset (Pohjanmaa, 
Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa). 

  

 

Kulttuuriympäristön säilymisen edistäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Rakennettuun kulttuuriympäristöön 
liittyvän tiedon lisääminen (kartunta 
ja välittäminen) arvokkaiden 
kohteiden löytämiseksi, 
arvottamiseksi ja ennakoivan 
suojelun toteuttamiseksi 

  Asiantuntijatoiminta ja 
viranomaisyhteistyö, 
strategiatyöskentely (inventoinnit, 
dokumentoinnit, lausunnot, selvitykset, 
neuvottelut) yhteistyösopimuksen 
mukaisesti. 

   Strategiatyöskentelyyn osallistuminen 
(Vama, Mama, 
Kulttuuriympäristönhoidon yt-ryhmä, 
Vaasan arkkitehtuuripoliittinen ohjelma, 
Vaasan rakennemalliprosessi).  

Rakennettuun kulttuuriympäristöön 
liittyvän tiedon lisääminen (kartunta 
ja välittäminen) kiinnostuksen ja 
arvostuksen lisäämiseksi ja tätä 
kautta rakennusperintökohteiden 
säilymiseksi 

  Paikallisten ja alueellisten inventointien, 
dokumentointien ja tutkimusten 
alullepaneminen ja ohjaaminen. 
Kohteiden arvottaminen inventointien 
pohjalta. 

   KIOSKI-ohjelman ylläpidon jatkaminen 
(maakuntaliitot, maakuntamuseot). 

Rakennetun kulttuuriympäristön 
vaaliminen ja rakennusperinnön 
säilyminen suunnitelmallisen ja 

 Korjausneuvonta (kulttuurihistoriallisten 
arvojen säilyminen), koulutukset, 
seminaarit, ENA-valvonta 

Verkostoituminen ja yhteistyön 
kehittäminen perinnerakentamisen 
toimijoiden välillä (Stundarsin 



Liite 2 
Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut  Suunnitelmamatriisi 2014–2017  Neuvottelupäivämäärä 22.11.2013 
 POHJANMAAN MUSEO  Dnro MV/14/06.00.01.01/2013 
     

Sivu 4 / 6 
 

laadukkaan korjausrakentamisen 
avulla  

Kompetenssikeskus).  

   Verkostoituminen, yhteistyö ja jaettujen 
toimintamallien kehittäminen 
rakennusvalvontaviranomaisten 
kanssa. Lausunnot lupa-asioissa. 

Arkeologisen tiedon lisääminen 
(kartunta ja välittäminen) esihistorian 
kiinnostuksen lisäämiseksi ja 
muinaismuistokohteiden 
säilymiseksi 

 Käynnit kohteissa. Tarkastukset, 
neuvonta ja ohjaus sekä koulutus 
maankäyttäjille, metsäurakoitsijoille jne. 

Asiantuntijatoiminta, 
viranomaisyhteistyö, 
strategiatyöskentely (arkistoiva 
dokumentointi, lausunnot, strategiat). 

   Alueellisten arkeologisten inventointien,  
dokumentointien, tutkimusten ja 
raportointien ohjaaminen ja 
tarkistaminen. 

 

Kulttuuriperintötiedon saavutettavuus, saatavuus ja välittäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Paikkakunnan historiaan, 
ympäristöön ja kulttuuri-ilmiöihin 
liittyvän tiedon välittämisen 
parantaminen 

Paikallishistorioiden ja 
museokokoelmien tutkimisen ohjaus ja 
tukeminen. 

  

 Museoiden avustaminen näyttelyiden ja 
julkaisujen suunnittelussa. 

  

 
 
 
 

Museopedagogisen asiantuntija-avun 
tarjoaminen paikallismuseoiden 
kulttuuriperintö-, taide- ja 
ympäristökasvatukseen. 
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Museoiden käytön, arvostuksen ja 
tunnettuuden lisääminen  

Kannustetaan museoita yhteisiin 
markkinointi- ja 
tiedottamistoimenpiteisiin, 
näyttelytoimintaan, tapahtumiin ja 
myyntituotteisiin. 

Museoiden omat markkinointi- ja 
tiedottamistoimenpiteet, 
näyttelytoiminta, tapahtumat ja 
myyntituotteet 

 

 Alueen yhteisen museoportaalin 
ylläpitäminen ja kehittäminen 
(kieliversiot, interaktiivisuus, 
kulttuuriperintötiedon välittäminen). 

Alueen yhteinen museoportaali  

  Säännöllisesti julkaistava Kapsäkki -
maakuntamuseolehti (museoesittelyt) 

 

Kokoelmien saavutettavuuden 
parantaminen digitaalisten 
tietokantojen avulla  

Suunnitelma paikallismuseoiden 
digitointityöhön (mitkä aineistot, 
järjestys, aikataulu). Pohjana selvitys 
museoiden digitointityön 
mahdollisuuksista, tarpeista, 
digiaineiston käytettävyydestä ja 
digitointiin liittyvistä turvallisuusasioista. 

  

 Paikallismuseoiden huomioiminen 
Pohjanmaan museon Museo2015-
ohjelmassa. 

  

Kulttuuriperinnön (arkeologia, 
rakennettu kulttuuriympäristö) 
tunnetuksi tekeminen 
ympäristötietoisuuden 
vahvistamiseksi sekä kiinnostuksen 
ja arvostuksen lisäämiseksi 

 Pyritään kehittämään 
kulttuuriympäristökasvatusta: näyttelyt, 
julkaisut, työpajatoiminta, 
museoportaalin ja maakuntamuseon 
verkkosivujen hyödyntäminen, (reitistöt, 
kulttuuripolut, ERP). 

Verkostoituminen ja yhteistyö (ERP, 
Bark-hanke).  
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Alueellinen vaikuttaminen ja yhteistyö 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Kulttuuriympäristöön liittyvien 
yhteisten toimintamallien 
kehittäminen 
 

  Kulttuuriympäristöön ja 
rakennusperinnön hoitoon ja 
vaalimiseen liittyvien yhteisten 
toimintamallien (kaavamerkinnät ja -
määräykset, kulttuuriympäristöselvitys, 
inventoinnit, nykydoku) kehittäminen, 
yhteistyössä ELYn 
kulttuuriympäristönhoidon 
yhteistyöryhmän, Vaasan 
rakennussuojelun yhteistyöryhmän 
(PM, kaavoitus, rakennusvalvonta, ELY, 
MV), Museoviraston ja Metsähallituksen 
kanssa. 

Kulttuuriympäristöjen ja 
kulttuuriperinnön huomioiminen 
maakunnan suunnittelu- ja 
ohjaustyössä 
 

  Maakuntastrategiatyöhön 
osallistuminen.  

 

 

 


