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1. Keskustelua 27.5. pidetyn Museotyö muutoksessa - toiminta puntariin työpajan tuloksista
Kokouksen aluksi käytiin keskustellen läpi arviointimallin uudistushankkeen työpajaa ja sen herättämiä
ajatuksia. Todettiin, että työpajassa oli 35 osallistujaa, keskustelu oli vireää ja ilmapiiri positiivinen.
Kalle esitteli työpajassa ideoidun Turvemuseotarinan ja Timo valotti kysymyksiä Yhdistelmämuseotarinan
takana. Yhteenvetona todettiin, että tässäkin työpajassa joustavuuden lisääminen, palveluiden merkitys,
toimintakulttuurin muutos sekä yhteisöllinen toiminta nousivat museoiden keskeisimmiksi tavoitteiksi.
Toisaalta työpajassa viitattiin usein rahaa sitoviin kokonaisuuksiin, kuten kokoelmiin ja kiinteistöihin
suhteessa joustavuuden ja toimintamahdollisuuksien lisäämiseen.
Todettiin, että työpajatuloksia aletaan purkamaan ensi viikolla ja raportti on tarkoitus julkaista vielä ennen
juhannusta.
Keskustelussa sivuttiin, myös hallitusohjelmaa ja sen kirjausta kuntien itsemääräämisvallan lisääntymisessä
kulttuuripalveluiden järjestämisessä. Tämä tuo myös arviointimalliin liittyviin pohdintoihin oman lisänsä:
esim. onko syyttä ohjata mallilla museoita siihen suuntaan, johon laki ei mahdollisesti enää ole ohjaamassa
vai viedäänkö mallia johonkin muuhun suuntaan?
Todettiin, että julkisten palveluiden resurssit eivät tule enää lisääntymään ja sen vuoksi tarvitaan joustoa
palveluiden tuottamisessa. Tästä seuraa, että joustavuutta normeissa, profiloitumista ja valintoja täytyy
tukea. Museot eivät enää säily sellaisenaan, vaan uutta roolia on ryhdyttävä aktiivisesti hakemaan. Kysymys
on myös museoiden itseymmärryksestä suhteessa toimintaympäristöön ja esimerkiksi museoetiikkaan.
Perinteisesti ovat olleet kokoelmat, näyttelyt, yleisöt, Nyt jo puhutaan esim. säilytysstandardien
alentamisesta. Iso kysymys onkin, mistä oikeasti ollaan valmiita tinkimään.

Keskusteltiin museoiden perusprosesseista, jotka ovat nykyisen arviointimallin fokuksessa. Todettiin, että
prosessit ovat kehittyneet, mutta edelleen museot ovat niiden suhteen hyvin eri vaiheissa. Toisaalta
pidettiin tärkeänä, että uudistettu mallikin ottaa huomioon perusprosessit. Kysymysten pitää olla kuitenkin
hyvin ajankohtaisia. Toisaalta taas pidettiin tärkeänä, että mallissa päästäisiin prosessiajattelun yli
intentionaaliseen kysymyksen asetteluun. Todettiin, että prosesseja viilaamalla voidaan päästä tehokkaisiin
ja hyvin toimiviin, selkeisiin työnkulkuihin, mutta niiden säätämisellä ei välttämättä saada aikaan mitään
muutosta vaikuttavuudessa.
Prosessikeskustelun pohjalta pohdittiin mahdollisuutta tuoda malliin peruskysymyspaketti
prosessimaailmasta ja syventävät kysymykset kehittämisnäkökulmalla verkostomaailmasta. Onko siis
mahdollista tunnistaa joku perustaso, jonka tulisi olla kunnossa, ennen kuin voidaan siirtyä tekemään
avauksia uusiin tavoitteisiin?
Toinen pohdinta liittyi siihen, että mallissa voisikin olla kysymyksiä nykytilasta ja seuraavaksi tavoitetilasta.
Lopputuloksena syntyisi museolle kehittämisprofiili. Tällaisessa ratkaisussa pitäisi kuitenkin korostaa
valintojen tekemisen tärkeyttä, museon ei tarvitse asettaa kaikelle toiminnalleen tavoitetilaa. Tärkeää on,
että nykytilassa voidaan tehdä positiivisia havaintoja, laskea tavoitetasoa tai tavoitetila voi olla myös jostain
osa-alueesta luopuminen. Vain testaamalla selviää, toimiiko tämä ajatus.
Todettiin, että uudistetullakin arviointimallilla on joku elinkaari muuttuvassa toimintaympäristössä. Ei voida
tähdätä liian kauas vaan on pystyttävä tukemaan museoita suunnan löytämisessä. 5-10 vuoden päästä on
katsottava uudestaan tarvitseeko arviointimallia jälleen suunnata uudestaan (tai tarvitaanko ylipäätään
enää arviointia vai jotain ihan muuta). Tavoitteena on tehdä mallista kyllin hyvä. Toimintaympäristö
muuttuu joka tapauksessa.

2. Itsearviointimallin sisällön työstäminen

Todettiin että edellisessä kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta piirretty kuva museoiden arviointi- ja
kehittämismallin kokonaisuuksista hyväksytään. Työryhmä rakentaa itsearviointimallin, vertaiskehittämisen
ja ulkoisen palautteen prosessin sekä työkalupaketin strategisen kehittämisen tueksi (Vaikuttava museo sivuston pohjalta).
Keskustelu itsearviointimallin rakenteesta käynnistettiin tähän asti käytetyn hahmotelman perusteella.
Lisäksi katsottiin läpi Yhdysvaltojen, Englannin ja Tanskan -mallien arviointialueet. Mieleen palautettiin
lisäksi Caf-malli ja museoiden nykyinen arviointimalli.

Todettiin, että työpajassa oli vaikea tunnistaa minkä itsearviointiluonnoksen osa-alueen alle mikäkin asia
kuuluu, myös oikean konkretiatason löytäminen oli työpajassa haaste. Jaottelun pohjalta on vaikea
hahmottaa mihin varsinainen toiminta kuuluu. Toisaalta on tärkeää olla tarkkana, ettei toimintojen välille
synny tahattomastikaan hierarkiaa mallin sisällä. Kiinteistöpuolelle, joka käsittää 30% museoiden menoista,
on myös tärkeä löytää paikka.
Kokouksessa työstettiin itsearviointimallin rakennetta 2-3 hengen pienryhmissä. Lopputuloksena syntyi
neljä hahmotelmaa mallin rakenteesta:

Ehdotus 1.

•
•
•
•
•
•

Tarpeet ja vaateet: Toimintaympäristön analyysi, asiakasodotukset, yhteisö osallisena ja
omistajaodotukset.
Tavoitteet ja strategia: olennaista ei että onko strategia olemassa, vaan miten sitä
toimeenpannaan.
Uutena resurssien hallinta: ei vain tarkastella mitä on olemassa, vaan miten hallitaan: miten
hyödynnetään, miten kerätään.
Organisaation toiminnot ja toimintakulttuuri runsas palkki: sisältää museon kaikki perustoiminnot.
Johtaminen on osana tätä.
Vaikuttavuus: pitäisi tarkastella, ovatko palvelut vaikuttavia ja vastaavatko ne tavoitteisiin.
Katsotaan [museon ydintoiminnan] prosesseja kokonaisuutena (esim. voidaan kysyä, onko prosessit
kuvattu läpileikkaavina)
Keskustelu: tätä mallia on vaikea tehdä modulaariseksi.

Ehdotus 2

Tässä lähdettiin liikkeelle alkuperäisen ehdotuksen kuudesta osa-alueesta. Pohdittiin museon olevaisuutta
yhteisössä ja toisaalta asiakasnäkökulmaa - mietittiin mitä on yhteisöllisyys suhteessa asiakkuuksiin.
Pohdittiin onko meillä joku asia keskiössä, jolloin voitaisiin rakentaa arviointi 360-tyyppisesti. Päädyttiin
että keskellä on sisältö, merkitys, vaikuttavuus. Filosofiaa: mikä on kokoelman merkitys? Mikä on sen
yhteisöllinen tarve? Onko objektilla mitään merkitystä ellei se ole yhteydessä yhteisöön millään tavalla.
Tätä ehkä haastavaa lähetä mallintamaan.
Keskustelua:
•
•
•

Tässä ehkä punnittu vision ja strategian painoarvoa suhteessa vaikuttavuuteen.
Kiinnostava mallina, koska rikkoo kausaalisuutta - kaikki yhteydessä toisiinsa. Silloin
havaintoyksikkö ei ole yksi yksikkö vaan relaatio.
Lähestyy peliä, tarvitaan 3d-laseja.

Ehdotus 3

Ajatus lähti Museums, Citizens and Sustainable Solutions –julkaisun artikkelista s. 212-231
http://www.kulturstyrelsen.dk/videnbank/publikationer/museums-citizins-and-sustainable-solutions/
Kolmen eri aikajänteen ”museota”: ”näkyvä” museo, yhteinen museo ja pitkän tähtäimen museo. Loput
kolme aluetta koottu osista, jotka jäivät ulkopuolelle. Vahvuutena että asiakkaat osuivat useaan kohtaan,
samoin kokoelmat. Riski on siinä, että ”näkyvään” museoon kerääntyy perinteiset museofunktiot.

Ehdotus 4

Tässäkin lähdettiin liikkeelle alkuperäisen ehdotuksen kuudesta osa-alueesta ja nähtiin yhdisteltävää niissä.
Pääydyttiin: Tavoitteet&resurssit, Osaaminen&johtaminen, Sisällöt&palvelut, Asiakkaat&kumppanit.
Kasvun, kehityksen ja merkityksen lisääntymisen näkökulmat otettu mukaan tavoitteisiin. Sisällöt&palvelut
museon ydintoimintoja, kuvataan sanalla ”tietopääoma”. Tarvitaan myös visionäärisyyttä jotta päästään
tekemään uusia asioita.
Yhteenvetona todettiin, että näistä olisi hyvä saada mukaan ehdotus 4:sen viimeistelty museoulottuvuus,
3:sen eleganssi, 2:sen intentionaalisuus ja 1:sen robustisuus.
Päätettiin että lähdetään rakentamaan mallia ehdotuksen 3 pohjalle. Todettiin, että siinä on tuoreutta ja
sen pohjalta malliin voidaan saada tavoiteltuja uudenlaisia ulottuvuuksia.
5. Seuraava kokous
Sovittiin että kehittämispalveluissa työstetään mallista ehdotus vielä ennen kesälomia ja se lähetetään
ryhmälle kommentoitavaksi. Mallin osa-alueet jaetaan ryhmäläisten kesken, niin että kukin saa kesän ajaksi
pohdittavakseen jonkin/joidenkin osa-alueiden sisältöä pidemmälle.

Työryhmäläisille lähetetään ehdotus syyskauden kokousajoista doodlella vielä ennen lomia.
Työryhmäliset saavat kevyen palautekyselyn hankkeen etenemisestä, johtamisesta ja jatkotoiveista, joihin
toivotaan vastattavan kesäkuun aikana.

