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Alueellisen museotoiminnan ja yhteistyön kehittäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut (toimenpide) Alueelliset yleisöt (toimenpide) Alueelliset sidosryhmät (toimenpide) 

Uusien yhteistyömuotojen 
kehittäminen alueellisen 
museotoiminnan 
vahvistamiseksi  

Teemallisia aluetaidemuseotapaamisia ja 
koulutustilaisuuksia sekä 
verkostotapaamisia järjestetään 2–4 kertaa 
vuodessa. 
 
Järjestetään kahden museon välisiä 
tapaamisia tarpeen mukaan.  
 

 Lisätään yhteistyötä alueen 
taidemuseoiden, taidekokoelmien, 
maakuntamuseon, pääkaupungin muiden 
museoiden ja muiden taidekentän 
toimijoiden kanssa.  
 
Lisätään sisältöyhteistyötä alueen ja 
erikoismuseoiden kanssa.  
 
Tennispalatsin keskittämishankkeen myötä 
Helsingin taidemuseon näyttelypalvelut 
keskittyvät yhteen kohteeseen Helsingin 
keskustassa, jossa sijaitsevat myös muut 
pääkaupungin keskeiset taidemuseot. Tämä 
tarjoaa hyvät mahdollisuudet yhteistyön 
kehittämiselle keskustan museotoimijoiden 
kesken. Taidemuseokentässä on vireillä 
uusia hankkeita, mm. Amos Andersonin 
Lasipalatsi-hanke, Museokeskushanke ja 
esimerkiksi Checkpoint Helsinki. Nämä 

Kauden 2014–2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 
1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään.  

2. Julkisen taiteen merkityksen vahvistaminen osana asukkaiden elinympäristöä 

3. Uusien yleisöjen saavuttaminen ja osallistaminen taidemuseoiden toimintaan. Kartoitetaan ja jaetaan hyviä toimintamalleja alueen taidemuseoille.  
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hankkeet mahdollistavat uusia avauksia 
yhteistyöhön. 
 

 Kehitetään Taidemuseo.fi -lehden 
aluetaidemuseo-osuutta yhteistyössä 
alueen museoiden kanssa. 
 
Kehitetään verkkopalveluita ja somea osaksi 
aluetaidemuseoviestintää. 
 

 Haetaan yhteistyökumppaneita. 

 Kartoitetaan alueen toimijoiden toiveita ja 
tarpeita yhteistyölle. 

  

Museokokemuksen 
kokonaisuuden 
asiakaslähtöinen 
kehittäminen 

Tutustutaan palvelumuotoilun 
mahdollisuuksiin museokokemuksen 
kehittämisen välineenä. Haetaan hyviä 
vertailukohtia ja käytäntöjä myös 
kansainväliseltä kentältä. Käytäntöjä jaetaan 
alueen museoille yhteisissä tilaisuuksissa, 
joihin kutsutaan kansainvälisiä alan 
asiantuntijoita. 
 

 Hyvien käytäntöjen jakaminen yhdessä ja 
vuorovaikutteisesti alueen taidemuseoiden 
kanssa.  
 
Yhteistyössä Toimiva kaupunki -säätiön 
kanssa. 
 

Kokoelmien 
saavutettavuuden 
lisääminen kehittämällä 
alueen yhteistä 
veistossivustoa 

Taidemuseo uusii veistossivustonsa. 
Taidemuseo tarjoaa mahdollisuuden 
sivuston laajentamiseksi koskemaan muita 
alueen toimijoita.   

Mahdollinen alueen yhteinen veistossivusto 
tulee lisäämään julkisen taiteen 
saavutettavuutta alueella.  

Kartoitetaan halukkuus alueen yhteisen 
veistossivuston kehittämiselle. 
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Alueellinen kokoelmatyö, tutkimus ja dokumentointi 

Tavoite Alueelliset palvelut (toimenpide) Alueelliset yleisöt (toimenpide) Alueelliset sidosryhmät (toimenpide) 

Tuetaan alueen toimijoita 
julkisen taiteen hankintaan, 
ylläpitoon ja esittämiseen 
liittyen 

Edistetään hyviä julkisen taiteen hankinta-, 
ylläpito- ja huoltokäytäntöjä alueella. 
Tarjotaan julkisen taiteen 
asiantuntijapalveluita. 
 
Esimerkiksi järjestetään julkisen taiteen 
seminaareja, joissa on mahdollista tutustua 
myös kansainvälisiin käytäntöihin ja 
kokemuksiin.  
 
Järjestetään taidemuseoiden julkisen taiteen 
toimijoiden ja heidän sidosryhmiensä 
yhteisiä tapaamisia. Kokemuksia 
hankinnoista ja ylläpitoasioista jaetaan 
julkisten veistosten toteuttamisen ja 
ylläpidon yhteistyökumppaneille.   
 

 Taiteilijat, alueen kaupunkien tekniset 
toimistot ja virastot, aluesuunnittelijat ja  
vastaavat toteuttaja- ja 
ylläpitoyhteistyökumppanit. 

Mallinnetaan osallistavaa 
dokumentointityötä 

Toteutetaan osallistavasti julkisen 
taiteeseen liittyvän, yleisöillä olevan tiedon 
ja kokemusten dokumentointia. 

Suunnitellaan kaikille avoimia julkisen 
taiteen ohjelmia mm. juhlavuosiin liittyen 
(esim. Tove Janssonin syntymästä 100 
vuotta ja Emil Wikstömin syntymästä 150 
vuotta).   
 

Dokumentoinnin eri kohderyhmiä ovat mm. 
koululaiset, opetusvirasto, 
kaupunginosayhdistykset, seniorit. 

Kokoelmat verkkoon  Osallistutaan KDK/Finna ja Museo 2015 
hankkeisiin. Jaetaan kokemuksia 
verkostotapaamisissa.  
 

Uusitaan veistoshakusivusto ja saatetaan 
julkiset veistokset kokonaisuutena Finnaan.  

 

 

 



Liite 2 
Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut  Suunnitelmamatriisi 2014–2017  Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 
 Helsingin taidemuseo  Dnro MV/36/06.00.01.01/2013 
   

Sivu 4 / 5 
 

Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuus, saatavuus ja välittäminen 

Tavoite Alueelliset palvelut (toimenpide) Alueelliset yleisöt (toimenpide) Alueelliset sidosryhmät (toimenpide) 

Uusien osallistavien 
toimintamallien kehittäminen 
uusien yleisöjen 
saavuttamiseksi 
 

Kartoitetaan hyviä käytäntöjä ja 
toimintatapoja uusien yleisöjen 
saavuttamiseksi ja jaetaan niitä 
vuorovaikutteisesti alueen taidemuseoiden 
kanssa. Esimerkiksi testataan ja 
mallinnetaan asiakaspaneeli- ja 
opettajaraatitoimintaa ja jaetaan 
seniorikerhon toimintaan liittyviä 
kokemuksia. 
 

Kootaan asiakaspaneeleja. Yleisö osallistuu 
aktiivisena toimijana mallien kehittämiseen.  
 
Kehitetään tapoja saavuttaa 
maahanmuuttajayleisöjä, esimerkiksi 
kehittämällä Babel-pajojen toimintaa.  
 
Kehitetään tapoja saavuttaa ja osallistaa 
nuoria esim. katutaideprojektin avulla. 

Alueen museot ja kulttuuritoimijat. 
Yhteistyötä tiivistetään myös opetusviraston, 
koulujen, Kulttuurikeskus Caisan, 
asukasyhdistysten, alueellisten 
kulttuurikeskusten sekä 
Nuorisoasiainkeskuksen kanssa.   

 Kehitetään toimintatapoja yleisöjen 
tarpeiden tunnistamiseksi yhteistyössä 
alueen taidemuseoiden kanssa. 

  

Vahvistetaan taiteen ja 
näyttelyiden sisältöjen 
välittämistä 

Kartoitetaan alueen työpajatoimintaa ja 
kehitetään niitä hyviä toimintamalleja 
jakamalla. 
 
Tutustutaan alueen työpajatoimintaan, 
järjestetään yhteisiä tilaisuuksia ja 
vaihdetaan kokemuksia.  
 

Kehitetään itse tekemisen tapoja avaamaan 
näyttelyiden sisältöjä. Kohdennetaan 
työpajatoimintaa yleisöille. 
 
 
 

Yhteistyön jatkaminen ja vahvistaminen 
valtakunnallisten Museopedagogisen 
yhdistyksen Pedaali ry:n sekä Taikalamppu-
verkoston/HIMO-seminaarin kanssa 
(kuvataidekasvattajat).   

 Järjestetään koulutuksia yhteistyössä 
alueen museoiden kanssa 
näyttelyviestinnän kehittämiseksi, 
esimerkiksi tekstityöpajat. 
 

Yleisönäkökulman kytkeminen näyttely- ja 
kokoelmaprosesseihin tai julkisen taiteen 
prosesseihin niiden alkuvaiheessa.  
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Alueellinen vaikuttaminen ja asiantuntijapalvelut  

Tavoite Alueelliset palvelut (toimenpide) Alueelliset yleisöt (toimenpide) Alueelliset sidosryhmät (toimenpide) 

Pääkaupunkiseudun 
taidemuseoiden 
hankintalinjausten 
kartoittaminen 
kokonaiskuvan luomiseksi 

Herätetään keskustelua alueen 
taidemuseoiden kanssa 
taideteoshankintoihin ja kokoelmapoliittisiin 
linjauksiin liittyen. Järjestetään tapaamisia ja 
keskustelutilaisuuksia alueen 
taidemuseoiden kanssa. 
 

  

Kuvataiteen ja 
taidemuseotoiminnan 
aseman vahvistaminen 
alueellisesti  

  Osallistutaan strategia- ja politiikkatyöhön. 

  Tarjotaan asiantuntijapalveluita. Tuetaan ja palvellaan aktiivisesti 
alueellisesti ja valtakunnallisesti 
kuvataiteeseen liittyvissä kysymyksissä. 

   Annetaan lausuntoja. 

Uusia toimintamalleja ja 
uusia yhteistyömuotoja 
rakennetussa 
kaupunkiympäristössä  

Katutaide osaksi julkista tilaa. Prosessien 
kehittäminen katutaiteen tuottamiselle. 
Hyvien käytäntöjen jakaminen yhteisissä 
tapaamisissa.  

Kaupunkilaisten osallistaminen oman 
alueensa julkiseen taiteeseen  

Yhteistyömuotoja kehitetään 
Nuorisoasiainkeskuksen, 
asukasyhdistysten, taiteilijoiden ja 
taidetoimijoiden kanssa katutaiteen ja 
kaupunkitaiteen tukemiseksi.  
 

 


