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Alueellisen museotoiminnan ja yhteistyön kehittäminen 

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

Alueen taidemuseoiden 
yhteistyön tiivistäminen 

Kuopion taidemuseo toimii alueen 
taidemuseotoiminnan kehittäjänä ja  
järjestää vuosittain yhteiset alueen 
taidemuseotoiminnan kehittämispäivät. 
 

  

 Kuopion taidemuseo seuraa aktiivisesti 
alueen taidemuseotoimintaa ja vierailee 
kuvataiteen näyttelyissä sekä järjestää 
tapaamisia alueen muissa taidemuseoissa. 
 

  

 Kuopion taidemuseo antaa alueen museoille 
taidemuseoalan museoammatillista 
asiantuntija-apua. 
 

  

 

 

 

 

Kauden 2014–2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 
1. Alueellisen taidemuseotoiminnan kehittäminen ja yhteistyön tiivistäminen 

2. Taidekokoelmatyön kehittäminen ja alueen kuvataiteen dokumentoinnin edistäminen 

3. Kuvataiteen saavutettavuuden edistäminen alueella 
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Alueellinen kokoelmatyö, tutkimus ja dokumentointi 

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

Taidekokoelmatyön 
kehittäminen 

Käsitellään kokoelmapoliittiset linjaukset ja 
jatketaan arvoluokituskeskustelua yhdessä 
alueen taidemuseoiden kanssa. 
 

  

 Selvitetään mahdollisuutta alueellisen 
kokoelmakartoituksen tekemiseen ja TAKO-
yhteistyöhön. 

  

Taidekokoelmien 
saatavuuden parantaminen 

Tietojärjestelmiin liittyvää kehittämistä ja 
koulutusta jatketaan yhdessä koko 
taidemuseoalan sekä alueen 
taidemuseoiden ja Kuopion 
kulttuurihistoriallisen museon kanssa mm. 
Museo 2015 -hankkeen puitteissa. 
 

  

 Kuopion taidemuseo lainaa kokoelmiensa 
teoksia alueen taidemuseoille ja muille 
alueen ammattimaisille toimijoille. 
 

  

Kuvataiteen dokumentoinnin 
edistäminen 

Tehdään kuvataiteen dokumentointityötä 
yhteistyössä kuvataiteilijoiden, 
valokuvaajien ja muiden alan toimijoiden 
kanssa. 
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Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuus, saatavuus ja välittäminen 

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

Kuvataiteen 
saavutettavuuden 
edistäminen 

Tehdään näyttely-yhteistyötä 
kokoelmalainojen muodossa. 

Esitellään alueen kuvataidetta 
näyttelytoiminnan puitteissa. 
 

Tehdään yhteistyötä alueen taiteilijoiden ja 
muiden alan toimijoiden kanssa. 

  Kehitetään ja vakiinnutetaan 
museopedagogisia toimintamuotoja ja 
kohderyhmäpalveluja yhteistyössä 
kaupungin Kansalaistoiminnan 
aktivointiyksikön kanssa. Yksikkö tavoittaa 
yleisöjä koko maakunnan alueelta. 
 

 

  Taidemuseon sähköisten palvelujen 
tarjontaa ja käyttöä laajennetaan (esim. 
facebook, mobiilipelit ja sähköiset 
karttapalvelut). 
 

 

 

Alueellinen vaikuttaminen ja asiantuntijapalvelut  

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

Toimiminen kuvataiteen ja 
taidemuseoalan 
asiantuntijana alueella 

 Tarjotaan kuvataidealan 
asiantuntijapalveluja alueella sekä 
yhteisöille että yksityisille asiakkaille. 

Tarjotaan alan asiantuntijapalveluja esim. 
julkisen taiteen hankkeissa. 

 


