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Alueellisen museotoiminnan kehittäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Paikallismuseoiden perusmuseotyön 
jatkuminen 

Toimintasuunnitelmien laatiminen ja 
paikallismuseoiden ohjaus ja neuvonta 
paikalliset kulttuuripalveluiden tarpeet 
huomioiden. Tiedon kerääminen muse-
oiden historiasta.  

 Museoiden toimintasuunnitelmien saat-
taminen paikallisten kulttuuritoimijoiden,  
kuntien ja kaupunkien virkamiesten ja 
päättäjien tietoon. 

 Harkinnanvaraisten avustusten haun 
neuvonta ja seuranta. 

  

Paikallismuseotoiminnan yhteistyö-
verkoston kehittäminen  

Koulutus‐ ja tietopäivien järjestäminen 
alueen museoille ja kotiseutuyhdistyksil-
le. 

  

 Uutiskirjeen julkaiseminen  
säännöllisesti. 

  

Museoiden esineistön ja siihen liitty-
vän tiedon säilyminen 
 
 

Kokoelmatyön kehittäminen ja suunnit-
telu: keskuskortistointityön jatkaminen 
ja luettelointityön tukeminen. WebMus-
ketin tarjoaminen paikallismuseolisens-
sillä. 

  

Paikallismuseoiden arkeologisten 
esineiden tuntemuksen lisääminen 
 
 

Paikallismuseoissa olevien arkeologis-
ten esineiden inventointi ja dokumen-
tointi. 

  

Kauden 2014–2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 

1. Osallistuminen vaihemaakuntakaavan laatimiseen 

2. Maakuntamuseon palveluiden saavutettavuuden kehittäminen ja jalkautuminen alueelle 
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Kulttuuriympäristön säilymisen edistäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Seurataan toiminta-alueen  
kulttuuriympäristön tilaa ja  
edistetään sen säilymistä  

Paikallismuseoiden rakennusten korja-
usneuvonta ja vuosittaisen käyttöhuol-
lon ohjeistaminen. 

 
 

 

  Rakennettuun kulttuuriympäristöön ja 
maisemaan liittyvä neuvonta ja tiedon 
tuottaminen; kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaiden kohteiden korjausneuvonta.  
 

 

  Koulutus- ja tiedotustilaisuuksien järjes-
täminen korjausrakentajille ja kiinteistö-
jen omistajille. 

 

   Kulttuuriympäristön viranomais-, asian-
tuntija- ja kehittämistehtävät yhteistyös-
sä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen, Poh-
jois-Pohjanmaan liiton, alueen kuntien 
ja konsulttitoimistojen kanssa. Kulttuu-
riympäristöjen inventointi ja dokumen-
tointi resurssien sallimissa rajoissa. 

   Osallistuminen vaihemaakuntakaavan 
laatimiseen. Vanhojen kohteiden päivit-
täminen ja modernismin kohteiden in-
ventointi. 

Museoviraston ja maakuntamuseon 
välinen yhteistyösopimus koske-
maan arkeologista kulttuuriperintöä 
 
 

 Alueellisen arkeologisen toiminnan 
tunnettuuden parantaminen. 

Arkeologista perintöä koskevat lausun-
not ja muu toiminta yhteistyösopimuk-
sen mukaisesti, yhteistyö aluehallinnon 
ja -viranomaisten kanssa 



Liite 2 
Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut  Suunnitelmamatriisi 2014–2017  Neuvottelupäivämäärä 25.11.2013 
 Pohjois-Pohjanmaan museo  Dnro  MV/16/06.00.01.01/2013 
     

Sivu 3 / 4 
 

Muinaisjäännöksiä koskevan tiedon 
kartuttaminen ja tiedon välittäminen 
 
 

 Yleisöilmoitusten tarkastukset (kiinteät 
kohteet ja löytöpaikat) 

Maankäyttöön liittyvät inventoinnit ja 
tarkastukset, Muinaisjäännösrekisterin 
ylläpidon tukeminen, rekisterin kohde-
tietojen tarkastaminen 

 

Kulttuuriperintötiedon saavutettavuus, saatavuus ja välittäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Arvostuksen ja tietoisuuden lisäämi-
nen alueellisesta kulttuuriperinnöstä 

Jatketaan korjausrakentamiskeskus 
PORAn palvelujen tarjoamista. 

  

  Koulutus- ja tiedotustilaisuuksien järjes-
täminen kiinteistöjen omistajille ja kun-
tapäättäjille. Koulutus- ja tiedotustilai-
suudet yhteistyössä Pohjois-
Pohjanmaan ELY:n, maakuntaliiton, 
Oulun yliopiston ja Oulun seudun am-
mattiopiston Pikisaaren yksikön kanssa. 

 

  Yleisölle ja harrastajille suunnattu tiedo-
tus; julkaisut, esitelmät, retket ja koulu-
tus 

Sidosryhmille suunnattu neuvonta,  
tiedottaminen. 

Paikallismuseoiden esilletuominen ja 
tiedon välittäminen alueellisesta 
kulttuuriperinnöstä 
 
 
 

Neuvonta markkinoinnissa ja tiedotuk-
sessa.  

Linkkilistan päivitys, museoiden esille-
tuominen PPM:n omilla sivustoilla. Sel-
vitetään mahdollisuutta paikallismuseoi-
ta koskevalle verkkosivustolle.  

Yhteistyö matkailun ja muiden vastaa-
vien tahojen kanssa mm. hankkeiden 
yhteydessä. 

  Kahden uuden kiertonäyttelyn tuottami-
nen. 
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Arkeologisen tutkimuksen edistämi-
nen ja paikallisten arkeologisten 
aineistojen hyödyntäminen tutki-
muksessa 

Sopimus alueellisen arkeologisen löy-
töaineiston osittaisesta sijoittamisesta 
maakuntamuseon kokoelmatiloihin 

 Yhteistyö yliopistojen ja yksittäisten 

tutkijoiden kanssa 

 

 

Alueellinen vaikuttaminen ja yhteistyö 

 

 

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät 

Toiminta-alueen rakennetun kulttuu-
riperinnön ja kulttuurimaiseman säi-
lymistä edesauttavien strategioiden 
luominen    

  PPM toimii asiantuntijana kuntien kult-
tuuriympäristöohjelmien laatimisen 
yhteydessä. PPM toimii asiantuntijana 
viranomaisyhteistyössä kulttuuriympä-
ristöä ja maisemaa koskevissa neuvot-
teluissa ja strategioita ja ohjelmia laadit-
taessa. 

   Osallistuminen Pohjois-Pohjanmaan 
kulttuuriympäristötoimikuntaan. 


