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Kauden 2015–2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen 
tehtävä huomioiden 
 

 

Painopiste toteuttaa seuraavia 
valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: 
 
1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön kehittäminen 

omalla erikoisalalla 

2) Valtakunnallinen kokoelmatyö, tutkimus ja dokumentointi 

omalla erikoisalalla 

3) Omaa erikoisalaa koskevan tiedon saavutettavuus, 

saatavuus ja välittäminen 

4) Valtakunnallinen vaikuttaminen ja asiantuntijapalvelut 

 

Painopiste 1: Esittävien taiteiden kulttuuriperinnön, aineiston sekä tiedon turvaaminen ja saavutettavuus 1, 2, 3, 4 

Painopiste 2: Tiedon popularisointi; näyttelyt, julkaisut, virtuaalinen Teatterimuseo 1, 2, 3, 4 

Painopiste 3: Palveluiden ja asiakkuuksien kehittäminen; yleisötyö, tunnettuus ja kävijämäärän kasvattaminen 1, 2, 3, 4 
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Painopiste 1: Esittävien taiteiden kulttuuriperinnön, aineiston sekä tiedon turvaaminen ja saavutettavuus 

Tavoite  Toimenpide Kohderyhmä 
(museot/yleisöt/sidosryhmät) 

Tavoitteen aikataulu ja suunniteltu 
rahoitustapa (merkitse vuositasolla 
P=perusrahoitus, L=lisärahoitus) 

2015 2016 2017 2018 

Tallennustyönjaon kehittäminen Jatketaan oman TAKO-kyselyn (muiden 
säilyttämät esittävien taiteiden aineistot) 
pohjalta esittävien taiteiden aineistojen 
tallennustyönjakoneuvottelua, pyritään 
sopimusten laatimiseen. Päivitetään 
tarpeen mukaan kokoelmapolitiikkaa. 

Museot (muistiorganisaatiot) 
 

P  
 
 
 
 
 
 

P P 
 

P 

 Selvitetään sirkukseen liittyvien 
aineistojen tallennustilanne. 
Tarvitaan erikseen resursoitu 
sirkusamanuenssi laatimaan kokoelma-
asiantuntemuksella selvitys olemassa 
olevista aineistoista 2017 ‒ 18. Sen 
jälkeen on mahdollista neuvotella 
kokoelmanmuodostuksesta, 
tallennusvastuusta ja jatkuvuuden 
turvaamisesta. 
 

Museot, yleisöt, sidosryhmät (pitkällä 
jänteellä kaikki kolme) 

  L L 

Kokoelmien terävöittäminen; 
valtakunnallisesti merkittävien 
aineistojen säilyttämisen, 
säilytystilojen riittävyyden ja 
kelpoisuuden sekä kartunnan 
jatkuvuuden turvaaminen 
 

Kartutetaan valtakunnallista aineistoa; 
tarkennetaan vastaanotettavan 
aineiston otantoja ja valikointia 
kokoelmien edustavuuden ja 
kattavuuden näkökulmista. 

Sidosryhmät, museot (suomalaisen 
ammattimaisen teatterin ja tanssin 
kenttä)  

P  P P P 
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 Uudelleenorganisoidaan museon 
olemassa olevia säilytystiloja, lisätään 
hyllyjä, tiivistetään aineistojen 
sijoittelua. 
 

Sidosryhmät, museot (suomalaisen 
ammattimaisen teatterin ja tanssin 
kenttä) 

P  
 

P P  

 Jatketaan aineistojen seulontaa 
osakokonaisuuksittain, toteutetaan 
poistot Koko-hankesuunnitelman 
mukaisesti.  
 

Sidosryhmät, museot (suomalaisen 
ammattimaisen teatterin ja tanssin 
kenttä) 

P 
 

P P P 

 Selvitetään arkistotilojen olosuhteiden 
parantamismahdollisuuksia Kaapelitalo 
Oy:n ja lisälaitteiden asiantuntijoiden 
kanssa, tehdään tarvittavia 
toimenpiteitä resurssien puitteissa.. 
 

Sidosryhmät, museot (suomalaisen 
ammattimaisen teatterin ja tanssin 
kenttä) 

P/L  
 

P/L P/L P/L 

 Seurataan Museoviraston  
kokoelmakeskushanketta yhtenä 
säilytystilojen vaihtoehtoisena 
ratkaisuna. Vähintään muutto 
edellyttänee lisäresurssia. 
 

Sidosryhmät, museot (suomalaisen 
ammattimaisen teatterin ja tanssin 
kenttä) 

P/L P/L P/L P/L 

Sähköisten aineistojen 
tallennuskäytäntöjen selkiyttäminen 

Selvitetään syntyjään sähköisten, usein 
mittavien ja monimuotoisten, 
aineistokokonaisuuksien sopivia 
tallennuskäytäntöjä yhteistyössä 
muiden museoiden kanssa. Seurataan 
Museo 2015 -hankkeen vaikutuksia ja 
mahdollisia ratkaisuja syntyjään 
sähköisten aineistojen 
tallennuskäytännöille. 
 

Museo (muistiorganisaatiot) 
 

P  
 

P  
 
 
 
 
 
 

P  
 
 

P  
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 Ohjeistetaan ja neuvotaan aineistoja 
tuottavia tahoja (teatterit, tekijät) 
sähköisten aineistojen järjestämisessä 
ja säilyttämisessä. 
 

Sidosryhmät (aineiston lahjoittajat  
mm. teatterivalokuvaajat, valo- ja 
äänisuunnittelijat, skenografit) 

P  
 

P  
 

P  
 

P  
 

Teatterimuseon asiantuntijaroolin ja 
kulttuuriperintötietoisuuden 
vahvistaminen erikoisalan 
sidosryhmissä 

Neuvotaan teatteri- ja tanssikenttää 
sekä edistetään muistikentän 
yhteistyötä aineistojen säilytyksessä: 
järjestetään vuosittainen seminaari 
ajankohtaisesta aiheesta sekä 
ohjeistetaan yksittäisiä organisaatioita 
tarpeen mukaan. Lisätään 
seminaareissa myös tietopalvelun 
tunnettuutta. 
 

Sidosryhmät, (teatteri- ja tanssikenttä, 
muistiorganisaatiot) 

P  
 
 
 
 
 
 
 
 

P 
 
 
 
 
 
 
 
 

P P 

 Toteutetaan arkistoaineistokysely 
teattereille ja ammattiryhmille (mitä ja 
miten säilytetään, kuka vastaa 
aineistoista teatterilla, onko 
pitkäaikaissäilytystä otettu huomioon). 
Ryhmät tavoitetaan yhteistyössä 
Teatterikeskuksen kanssa; kysely ja 
neuvonta lisäävät 
kulttuuriperintötietoisuutta ja oman työn 
jäljen arvostusta kentällä. 
Hyödynnetään vastauksia 
tallennustyönjaon kehittämisessä. 
 

Sidosryhmät (teatteri- ja tanssikenttä)  P  
 

  

Teatterimuseon kokoelmatietojen 
turvaaminen ja verkkoistaminen 

Toteutetaan tietokantauudistus; 
vaihtoehtoihin tutustuminen ja seuranta 
meneillään, v. 2015 seurataan 
pilotointia. 
 

Museot, yleisöt, sidosryhmät (palvelee 
kaikkia kohderyhmiä) 

P 
 

P P  
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 Museo2015 tulossa v. 2016; siirrytään 
uuteen tietokantaan (määrittelyt, 
konversio, testaus, tietojen siivoaminen, 
käyttöönotto); vaatii aputyötä vakituisen 
kokoelmatiimin lisäksi. 
 

Museot, yleisöt, sidosryhmät (palvelee 
kaikkia kohderyhmiä) 

P/L 
 

P/L P/L  

 2016   2017 julkistetaan tietokanta, 
siirrytään Finnaan (tekijänoikeuksien 
puitteissa). 

Museot, yleisöt, sidosryhmät (palvelee 
kaikkia kohderyhmiä) 

 P/L P/L  

Tekijänoikeuksien hallinnan ja 
käytäntöjen kehittäminen 
 

Selvitetään edelleen esittäville taiteille 
tyypillisten aineistojen 
tekijänoikeuskysymyksiä, kehitetään ja 
tarkennetaan sopimuskäytäntöjä. 

Museot, yleisöt, sidosryhmät 
(sidosryhmät ja tietyt museot, 
yhteistyömuseoiden sidosryhmät, ja 
selvitystyön tuloksia voivat hyödyntää 
myös muut museot ja arkistot. 
Aineistojen saavutettavuuden 
edistämisen myötä kohteina ovat lisäksi 
tutkijat ja suuri yleisö) 

P  
 

P P P 

 

Painopiste 2: Tiedon popularisointi; näyttelyt, julkaisut, virtuaalinen Teatterimuseo 

Tavoite  Toimenpide Kohderyhmä 
(museot/yleisöt/sidosryhmät) 

Tavoitteen aikataulu ja suunniteltu 
rahoitustapa (merkitse vuositasolla 
P=perusrahoitus, L=lisärahoitus) 

2015 2016 2017 2018 

Näyttelytuotannon ylläpito Tuotetaan vuosittaiset 
kokoelmalähtöiset tai osin 
kokoelmalähtöiset teemanäyttelyt 
oheisohjelmistoineen: 
2015 skenografia; pukukokoelmista 
Unelmien kuteita ja skenografi Erik 

Museot, yleisöt, sidosryhmät 
(teemoittain erityisfokuksia) 

 
 
 
 
P 
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Salvesenin studionäyttely 
SKENOGRAPHIA 
2016 satu, fantasia ja lastenteatteri 
(yhteistyö lavastaja Katariina Kirjavaisen 
kanssa),  
2017 Rakkauden tiloja; yhteishanke 
Hotelli- ja ravintolamuseon sekä 
Vantaan kaupunginmuseon kanssa 
2018 taikuus (yhteistyö Sirkuksen 
tiedotuskeskuksen kanssa) 
2018–19 tanssi (Kaapelitehtaalle 
suunniteltua Tanssin talo -hanketta 
silmällä pitäen). Näyttelyt tai osia niistä 
voidaan suunnitella kiertäviksi tai pop up  
-versioiksi ja/tai muuntaa 
verkkonäyttelyiksi. Studionäyttelyt 
tuotetaan yhteistyössä taiteilijoiden tai 
tutkijoiden kanssa.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P/L 
 

 
 
 
 
 
P/L 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
P/L 
 

 Tarjotaan kiertoon Teatterimuseon 
aineistoihin perustuvia valtakunnallisia 
kiertonäyttelyitä; nelivuotiskaudella 
menossa/tarjolla kiertoon 2015 Saako 
sitä syödä ‒ teatteriruokaa sekä 2016 
alkaen Unelmien kuteita -pukunäyttely  
(v. 2015 esillä omissa tiloissa). 
 

Museot, yleisöt, sidosryhmät 
(teemoittain erityisfokuksia) 

P  
 

P P P 

Kokoelmien ja näyttelyiden 
valtakunnallinen näkyvyys 
 
 

Julkaistaan Teatterimuseon 
verkkosivuilla kokoelmanostot; 
Joulukalenteri ja kuukausittainen 
Valokiilassa-palsta. Kumpikin nivotaan 
museon vuosittaiseen teemaan. 

Yleisöt, sidosryhmät (Kaikkien 
toimenpiteiden kohderyhmänä on suuri 
yleisö. Näyttelyiden ja 
verkkojulkaisuiden kohderyhmiä ovat 
myös alan tutkijat, opiskelijat ja taiteilijat, 
koululaiset ja opiskelijat jotka tarvitsevat 

P  P P P 
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teatteritietoa; eri alojen ammattilaiset ja 
teatterista kiinnostuneet ihmiset) 

 Ylläpidetään museon aineistoihin ja 
vuositeemoihin liittyvää 
verkkonäyttelygalleriaa ja 
verkkojulkaisutuotantoa, joille haetaan 
lisärahoitusta kulttuurisäätiöiltä, 
tuotetaan myös yhteistuotantona 
tutkijoiden/taitelijoiden kanssa sekä 
harjoittelijatyönä (skenografi- ja 
medianomiopiskelijat, tutkijat ym.).  
2015 julkaistaanTragedia- ja Viipuri-
teatterivalokuva -verkkonäyttelyt sekä 
Unelmien kuteita  
-pukunäyttelyn yhteyteen 
pukuhistoriallinen verkkojulkaisu.  
2015/16 tuotetaan verkkosivujen Labra-
devising-menetelmäoppaaseen 
pohjautuva pdf-julkaisu (isbn) 2015/16. 
Seuraaville vuosille 
suunnitelmissa/haussa/neuvottelussa 
skenografiaan, valosuunnitteluun ja 
teatterihistorian erityisteemoihin liittyvät 
verkkohistoriikit/-näyttelyt.  

Yleisöt, sidosryhmät (Kaikkien 
toimenpiteiden kohderyhmänä on suuri 
yleisö. Näyttelyiden ja 
verkkojulkaisuiden kohderyhmiä ovat 
myös alan tutkijat, opiskelijat ja taiteilijat, 
koululaiset ja opiskelijat jotka tarvitsevat 
teatteritietoa; eri alojen ammattilaiset ja 
teatterista kiinnostuneet ihmiset) 

P/L  
 

P/L  P/L  P/L  

 Tuotetaan näyttely- ja kokoelma-aiheista 
sisältöä museon videoteekkiin ja 
sosiaaliseen mediaan. 

Yleisöt, sidosryhmät (Kaikkien 
toimenpiteiden kohderyhmänä on suuri 
yleisö. Näyttelyiden ja 
verkkojulkaisuiden kohderyhmiä ovat 
myös alan tutkijat, opiskelijat ja taiteilijat, 
koululaiset ja opiskelijat jotka tarvitsevat 
teatteritietoa; eri alojen ammattilaiset ja 
teatterista kiinnostuneet ihmiset) 

P 
 

P P P 
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Painopiste 3: Palveluiden ja asiakkuuksien kehittäminen; yleisötyö, tunnettuus ja kävijämäärän kasvattaminen 

Tavoite 
 

 Toimenpide Kohderyhmä 
(museot/yleisöt/sidosryhmät) 

Tavoitteen aikataulu ja suunniteltu 
rahoitustapa (merkitse vuositasolla 
P=perusrahoitus, L=lisärahoitus) 

2015 2016 2017 2018 

Teatterin keinojen osaamisen ja 
käyttämisen lisääminen museo-, 
kulttuuri-, opetus- ja sotealalla 

Toteutetaan Teatterin keinot käyttöön -
opetuspaketit ja asiantuntijapalvelut, 
jotka lisäävät teatterin ja draaman 
menetelmien käyttöä 
museopedagogiikassa, opetuksessa ja 
sotealalla. 
 

Sidosryhmät (museolehtorit, 
yleisötyöntekijät eri taidelaitoksissa, 
opettajat ja päiväkotien henkilökunta, 
sosiaalisen alan työntekijät) 

P 
 
 
 
 
 

P P P 

 Muunnetaan Labra-menetelmäopas 
myös pdf-julkaisuksi. 

Sidosryhmät (museolehtorit, 
yleisötyöntekijät eri taidelaitoksissa, 
opettajat ja päiväkotien henkilökunta, 
sosiaalisen alan työntekijät) 
 

P P   

Hyvinvointi- ja työelämäpalvelut; 
teatterin menetelmät kulttuurista 
hyvinvointia, osallisuutta ja toimijuutta 
edistävänä toimintana 

Toteutetaan tyhy-palveluja, tykypajoja, 
eritysryhmien räätälöidyt työpajat, 
teatterikasvatuksen työpajasarjat ja 
työelämäpalvelut; esim. Roll over -
hanke ja Mielenkiintoista-projekti 
mielenterveyskuntoutujille, Taidetta 
hoitolaitoksiin -projekti, ASPA-yhteistyö 
ym.  
 

Sidosryhmät, yleisöt (yritykset ja 
työyhteisöt, erityisryhmät, ikäihmiset) 

P/L P/L P/L P/L 

Yleisötyön edelleen kehittäminen, 
kävijöiden sitouttaminen ja uusien 
asiakasryhmien tavoittelu 
Kaapelitehtaan näyttelyihin  

Tuotetaan loma-aikojen pelit, 
perhepäivät, esitykset, seminaarit, 
tapahtumat 

Yleisöt (Helsingissä lomailevat perheet 
ja henkilöt) 
 
 

P 
 

P P P 
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 Uudistetaan verkkosivut 2015‒16. 
 

Museot, yleisöt, sidosryhmät 
 

P P   

 Kehitetään museon palvelutarjonnan 
yhdistävää verkkopalvelualustaa 
(työnimi ”Taikurin hattu”). 
 

Yleisöt  L  
 

L L 

Asiakastarpeiden ja -toiveiden 
selvittäminen; mitä museolta halutaan 

Kehitetään olemassa olevien ja uusien 
palveluiden palvelumuotoilua mm. 
joukkoistamalla; asiakasraadit esim. 
eläkeläiset, koululaiset, opiskelijat, 
työikäiset.  

Yleisöt (vuosittain eri yleisöryhmät) P/L P/L P/L P/L 

 Vuosittainen syksyn/Kaapelin joulun 
ilmaiskävijäkampanja 
asiakaskyselyineen. 

Yleisöt P P P P 

Elävyyttä näyttelyihin ja 
oppimateriaalin valtakunnallinen 
saatavuus 
 

Vaihtuviin näyttelyihin liittyvät, teatterin 
eri keinoja käyttävät työpajat.  
 
 

Yleisöt (lapset, nuoret ja muut 
näyttelyvieraat) 
 

P 
 

P P P 

 Kiertonäyttelyiden työpajapaketit ja 
niiden räätälöinnit; asiantuntijapalveluna 
kiertuepaikan henkilökunnan 
työpajakoulutus.      

Museot, yleisöt 
 

P 
 

P P P 
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 Mobiililaitteilla ja verkkoteitse 
käytettävää materiaalia, tietoa ja 
tehtäviä, jotka toimivat näyttelyiden 
lisäksi myös itsenäisesti. 
 

Yleisöt (mobiilisovellusten käyttäjät) P/L P/L P/L P/L 

Yhteistyö koulujen, teattereiden ja 
Teatterimuseon välillä 
 

Verkostoituminen ja yhteistyö toisen 
asteen oppilaitosten ja teattereiden 
kanssa; verkkopohjainen Teatterin ABC 
-tehtäväkokonaisuus (L: anotaan 
Museoviraston innovatiivisten 
hankkeiden avustusta) 
 

Sidosryhmät, yleisöt (toisen asteen 
oppilaitokset ja teatterit eri puolella 
Suomea) 

P/L P/L P/L P/L 

Kokoelma-asiantuntemuksen, kuva- ja 
tietopalvelun palvelumuotoilun ja 
asiakkuuksien kehittäminen 

Kuvapankin kehittäminen ja 
käyttöönotto; Kysy museolta -palvelun 
ylläpito, tietopalvelun ja kokoelma-
asiantuntijuuden muut palvelupaketit 
 

Yleisöt P 
 

P P P 

 


