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5. Kohti museopoliittista ohjelmaa 
Keskustelua johdattelivat museopoliittisen työryhmän jäsen Kati Kivimäki Forssan 
museosta ja työryhmän sihteeri Marianne Koski Museovirastosta. 

Museopoliittisen ohjelman on määrä valmistua ensi vuoden alussa. Se tulee 
luomaan suuntaa museoalan toiminnan suunnitteluun ja rahoituksen 
ohjailuun. Ohjelmatyötä käsittelevässä pöydässä voit kysellä valmistelun 
etenemisestä ja tuoda oman näkökulmasi keskusteluun. Millaisena näemme 
museon roolin tulevaisuuden yhteiskunnan rakentajana? Miten museokentän 
rakennetta voisi tai pitäisi viilata, jotta se kaikista tärkein kuitenkin kasvaisi ja 
kehittyisi? Ja mitä on se kaikista tärkein tulevaisuutta ajatellen? Yleisöpalvelua, 
kokoelmien hoitoa, tutkimusta, elävää perintöä vai rakennuksia? 

Ryhmässä esitettiin kysymyksiä ja toiveita museopoliittiselle ohjelmalle seuraaviin teemoihin 
liittyen: 

Osaaminen 
- museoammattilaisten sisäinen diversiteetti, erilaiset koulutuspolut ja moniammatillisuus 
- mitä on museoammatillisuus ja mikä on sen rooli? pitääkö museoammattilaisen 
määritelmää väljentää tai laajentaa? 
- ”museologian renessanssi”: museologiaa haluaa opiskella yhä useampi, koska museot 
koetaan houkuttelevina työpaikkoina 

Nykyiset rakenteet ja toimintatavat 
- museo ei ole saari – tutkimmeko itseämme museoina? 
- toimiiko museo yhteisössään ja keitä se palvelee? Yhteys ihmisiin ja yhteisöihin museon 
keskiössä – ei museoita joissa ei käy kukaan tai joita ei koeta merkityksellisiksi. 
- mikä on museoiden elinvoima ja miten se arvioidaan? 
- voisivatko museot ottaa käyttöön sosiaalisen tilinpidon toiminnan sosiaalisten ja 
yhteiskunnallisten tulosten  todentamiseksi? 
- voiko nykyinen lainsäädäntö tai rahoitus estää muutoksen? miten ohjelma vaikuttaa 
valtionosuuksiin ja –avustuksiin? 



 
Museopoliittisen ohjelman tulee 
- ottaa kantaa ja tarjota suuntaa 
- sisältää särmää ja tarjota tarttumapintaa, ei liian korkealentoista 
- sitouttaa ja velvoittaa: miten seuranta ja arviointi, millaisia toimenpiteitä? 

 

Keskustelun lopuksi osallistujat kirjoittivat ylös omat näkökulmansa/teesinsä/vaatimuksensa 
museopoliittiselle ohjelmalle: 

• Poliittisten tavoitteiden kiteyttäminen: Miksi? Kenelle? Miten? 
• Yhteiskunnallinen kantaaottavuus 
• Työskentely epätasa-arvon (sosiaalisen, taloudellisen, kulttuurisen) poistamiseksi / 

vähentämiseksi 
• Kulttuuriset jokamiehenoikeudet 
• Museot ovat keskenään erilaisia 
• Yhteistyö 
• Museoiden arvostus kuntoon yhteiskunnassa 
• Museoväen palkat ammattilaisia arvostavalle tasolle 

 

Koosteen kirjoittaja: Marianne Koski, Museovirasto 


	Osaaminen
	Nykyiset rakenteet ja toimintatavat
	Museopoliittisen ohjelman tulee

