
KEHITYSTYÖ 

 

TURUN MUSEOKESKUKSEN KUVATAIDEHANKKEIDEN HALLINNOINNIN 

UUDELLEENORGANISOINTI 

 
TAVOITTEET: 

 

Taivexin kehityshankkeiden tavoitteena on kehittää opiskelijan edustaman organisaation toimintaa sekä 

kansainvälistymisen että liiketoiminnan osalta. Koska oma organisaationi rakennettiin Taivex-

opiskeluaikana kokonaan uusiksi, kansainvälistyminen ja liiketoiminta ovat osa kokonaista rakenneuu-

distusta. Esittelen siis ensisijaisesti muuttuvat puitteet, joihin kansainvälistyminen ylipäätään voidaan 

rakentaa. En kuvaa vuosien 2008-2011 toteutunutta rakennemuutosta ulkopuolisena raportoijana vaan 

sisäisenä toimijana. Kulttuuritoimen ja museotoimen johtoryhmän jäsenenä osallistuin aktiivisesti jokai-

seen arviointivaiheeseen ja niistä seuraavien jatkotoimenpiteiden toteuttamiseen. Tavoitteeni on arvioi-

da kunkin kehitysvaiheen vahvuuksia ja heikkouksia ja siten tarjota oma kokemukseni kollegoille, jotka 

tulevina vuosina joutuvat vastaavanlaisten mullistusten eteen. 
 

 

JOHDANTO 

 

 

Vuoden 2009 alussa toteutui useamman vuoden valmistelutyön seurauksena Kulttuurilautakunnan päättämä or-

ganisaatiouudistus, joka yhdisti Maakuntamuseon, Wäinö Aaltosen museon (Turun kaupungin taidemuseo) ja 

osia Kulttuurikeskuksen toiminnasta uudeksi organisaatioksi nimeltään Turun museokeskus. Kyseessä on todella 

laaja-alainen museoklusteri, jonka toiminta-alueita ovat yksittäisten museokohteiden lisäksi mm. kaupunkiarke-

ologinen toiminta, rakennussuojelu, tilojen ulosvuokraustoiminta ja Varsinais-Suomen alueen maakunnallinen 

museotyö. Kansainvälinen toiminta oli luonnollisesti osa uuden klusterin toimintaa. Organisaatiouudistusta läh-

dettiin konkreettisesti suunnittelemaan vuonna 2008. Organisaatiouudistus liittyi laajempaankin trendiin: kau-

pungissa pyrittiin yleisesti suurempiin yksikköihin ja kulttuuritoimen kansliaa haluttiin vahvistaa koko kulttuuri-

toimen tukipalvelukeskuksena. 

 

Vuoden 2009 alkuun asti kaikki kuvataidetoiminnot oli organisoitu Wäinö Aaltosen museon alle. Wäinö Aaltosen 

museo toimi Turun kaupungin taidemuseona ja vastasi kaikista niistä tehtävistä, joista kaupunkien taidemuseot 

yleisesti vastaavat: kaupungin taidekokoelmat, talletustaide, kuvataidenäyttelyt, lausunnot, apurahaesityk-

set…Viestintää hoidettiin sivutoimisesti, sillä museolla ei ollut yhtään kokoaikaista viestinnästä tai markkinoin-

nista vastaavaa työntekijää.  Museolla ei ollut myöskään varsinaista asiakaspalveluvastaavaa eikä konservaatto-

ria. Wäinö Aaltosen museolla oli oma johtaja, joka toimi kuvataideasioiden ja museon asioiden esittelijää kulttuu-

rilautakunnassa. Wäinö Aaltosen museo jatkoi vuoden 2009 alussa toimintaansa museona, mutta kaikki museon 

työt organisoitiin uuden organisaation, Turun museokeskuksen, alle.  Wäinö Aaltosen museossa oli ollut 15 vaki-

naista työntekijää ja Turun maakuntamuseossa 105. Uuteen organisaatioon siirtyi siis 120 työntekijää. Vakinais-

ten työntekijöiden lisäksi Turun museokeskuksessa työskentelee vuosittain 30-40 määräaikaista työntekijää. 

 

 

ENSIMMÄINEN ORGANISAATIOMUUTOS 

 

Wäinö Aaltosen museo ja Turun Maakuntamuseo lakkautettiin omina tulosalueinaan. Vanha museotoimenjohtaja 

siirtyi koko museokeskuksen johtajaksi ja Wäinö Aaltosen museon museonjohtajan nimike muutettiin museotoi-

men apulaisjohtajaksi. Museokeskuksen organisaatio rakennettiin omaksi kulttuuritoimen alaiseksi tulosalueek-

seen ja prosessiorganisaatioksi, jossa oli kaksi ydinprosessia ja niitä tukeva tukiprosessi. Ydinprosessit eli tulos-

yksiköt olivat: 1) Esine- ja taide kokoelman muodostaminen ja ylläpito sekä kulttuuriympäristöasiat ja 2) Kult-

tuuriperinnön ja visuaalisen kulttuurin välittäminen. Tulosyksiköt puolestaan jakaantuivat kuudeksi toimintayksi-

köksi, jotka olivat Kulttuuriympäristö, Konservointi, Taide ja visuaalinen kulttuuri, Näyttelytoiminta, Pedago-

giikka ja tapahtumatoiminta sekä asiakaspalvelu. Kulttuuriympäristö –toimintayksikön intendentti johti Kulttuu-

riperintö –tulosyksikköä(1. prosessi) ja apulaisjohtaja kulttuuriperinnön ja visuaalisen kulttuurin välittäminen –

tulosyksikköä (2.prosessi). Tulosalueen toimintaohje vahvistettiin 10.12.2008 (Museotoimenjohtajan päätöspöy-

täkirja § 59). 

 



Alla uuden museokeskuksen organisaatio kuvattuna organisaatiokaaviona: 

 

 

 

Turun museokeskuksen ohjelmistot

Turun museokeskuksen kokoelmat

Kulttuuriperinnön  ja visuaalisen kulttuurin välittäminen

Tulosyksikön päällikkö: Museotoimen apulaisjohtaja Päivi Kiiski

Esine- ja taidekokoelmien muodostaminen ja ylläpito sekä kulttuuriympäristöasiat

Tulosyksikön päällikkö: Intendentti Maarit Talamo-Kemiläinen

Tulosaluejohtaja:

Museotoimenjohtaja Juhani Kostet

Kulttuuriympäristö, dokumentointi ja 
kulttuurihistorialliset kokoelmat

Toimintayksikön päällikkö:

Intendentti Maarit Talamo-Kemiläinen

Asiakaspalvelu

Toimintayksikön päällikkö:

Vs. intendentti Petteri Järvi

Näyttelytoiminta

Toimintayksikön päällikkö:

Joanna Kurth (Pekka Käär)

Konservointi
Toimintayksikön päällikkö:

Pääkonservaattori:

Mats Sjöström

Tukipalvelut

Hallintosuunnittelija Helena Heikniemi-Pääkkönen

Taide ja visuaalinen kulttuuri

Toimintayksikön päällikkö:

Amanuenssi Riitta Kormano

Pedagogiikka ja tapahtumatoiminta

Toimintayksikön päällikkö:

Satu Reinikka

Hallintopalvelut Viestintä- ja markkinointipalvelut Kiinteistö- ja tekniset palvelut

 
 

Kulttuuriperinnön ja visuaalisen kulttuurin välittäminen –tulosyksikköä (2. prosessi)  johtava museokeskuksen 

apulaisjohtajan tuli toimia MYÖS kaupungin kuvataidejohtajana. Kuvataidejohtajan tehtäväksi muodostui strate-

ginen suunnittelu ja toteutumisen valvonta. Kuvataidejohtaja vastasi strategisesta toiminnasta suoraan museotoi-

menjohtajalle. Kuvataidejohtaja valmisteli kulttuurilautakunnan päätettäväksi avustusasioita ja kuvataiteen alan 

lausuntoja. Hän valmisteli yhdessä ”kuvataide ja visuaalinen kulttuuri” – toimintayksikön intendentin kanssa 

kaupungin taidehankintoja. Erityisesti kuvataidejohtaja vastasi % -periaatteen strategisesta suunnittelusta, siihen 

liittyvistä neuvotteluista ja toteutumisen seurannasta. Edelleen kuvataidejohtaja koordinoi kaikkia museotoimen 

kuvataidehankkeita ja kehitti kaupungin ja kulttuuritoimen taidepoliittisia linjauksia. 

 
Toimintavuoden aikana tehtiin mittavaa toimintaa ohjaavaa strategiatyötä, jossa analysoitiin toimintaympäristöä 

ja siinä tapahtuvia muutoksia, muotoiltiin museokeskuksen toiminta-ajatus, visio ja toimintaa ohjaavat periaat-

teet. Vuonna 2009 oli astunut voimaan myös Museokeskuksen ensimmäinen toimintaohje, joka puolestaan vah-

visti  hallintomallin. Museokeskuksessa päätettiin lisäksi, että johtoryhmässä seurataan viikoittain – kokemuksen 

karttuessa – uuden toimintaohjeen soveltamista käytännössä. Ongelmana oli, että kolmen hallintokunnan yhdisty-

essä jouduttiin yhtenäistämään myös kolme hyvin erilaista hallintokulttuuria. Toimintaohjeeseen oli koottu toi-

mintaperiaatteet varsin yleisellä tasolla, joten yksityiskohtaisempiin toimintatapoihin ja toimintaohjeen tulkintaan 

jouduttiin ottamaan kantaa johtoryhmässä. Tämä työ osoittautui erittäin vaativaksi ja museokeskuksen yhteisesti 

sovittuja toimintatapoja jouduttiinkin hiomaan vuosikausia. 

 

Vuoden 2010 alussa, kun Museokeskus oli toiminut vuoden verran, kirjattiin esiin tulleet suurimmat ongelmat 

hallintomallin edelleen kehittämiseksi. Keskeinen ongelma, joka hankaloitti kaikkea toimintaa, oli hallintoportai-

den määrä sekä kahden johtajan malli. Apulaisjohtajan johti 2. prosessia (tulosyksikköä), mutta joutui kuitenkin 

suppeiden hankintarajojen vuoksi alistamaan lähes kaikki päätökset museotoimenjohtajalle eli tulosaluejohtajalle. 

Käytännössä apulaisjohtajan työaika siis meni 2. prosessin valmistelu- ja esimiestyöhön, mutta todellista päätös-

valtaa hänellä ei kuitenkaan ollut. Apulaisjohtajan työhön kuuluva, molempiin ydinprosesseihin ulottuva kuvatai-

dejohtajan tehtävä hautautui tässä mallissa kaiken muun museotoiminnan jalkoihin ja erityisesti esimiestyö muut-

tui sekavaksi.. 

 

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA KUVATAIDEHANKKEISSA 

 

Kansainvälinen taidetoiminta keskittyy Turun museokeskuksessa näyttelytoimintaan. Itsetarkoituksellinen vienti-



työ ei kuulu museon ydinprosesseihin, vaan liittyy enemmän näyttelyvaihtoon. Kansainvälinen toiminta painottuu 

myös enemmän tuontinäyttelyihin ilman vientiulottuvuutta. Vientitoiminnan kehittäminen edellyttäisi suurempaa 

henkilöresursointia Näyttelytoiminta –toimintayksikölle. Pitäisi pystyä paketoimaan esim. omia kokoelmia tai 

itse koottuja näyttelyjä kiinnostaviksi tuotteiksi, joita tarjottaisiin yhteistyömuseoille. Omien näyttelyjen markki-

nointi edellyttäisi myös systemaattista relationship approach –suhdeajattelua, pitäisi toisin sanoen arvioida muse-

on omien verkostojen toimivuutta ja ajanmukaisuutta. Kuvataiteen verkostojen ylläpitäminen olisi erityisesti ku-

vataidejohtajan tehtävä, mutta verkostojen kehittämiseen osallistuisi koko museoammatillinen henkilökunta 

 

Tärkeä osa kuvataiteen kansainvälisen näyttelytoiminnan kehittämisessä oli hallintomallin selkiyttäminen ja ku-

vataidetoiminnan erityisluonteen parempi huomioiminen. Tämä edellyttäisi muutosta johtamisjärjestelmässä ja 

toimintaohjeessa. Tätä uuden hallinnointimallin kehittämistä museokeskuksen johtoryhmä teki koko kevätkauden 

2010. Työtä on tehty osin itsearviointia käyttäen, osin konsultin ohjauksessa toimien. 

 

UUSI TOIMENPIDE-EHDOTUS 

 

Kuvataidetoiminnan erityislaatuisuuden huomioimiseksi tuli organisaatiossa vahvistaa kuvataidejohtajan asemaa. 

Organisaatiota tulisi myös madaltaa kolmiportaisesta kaksiportaiseksi. Tämä voisi toteutua siten, että tulosalue 

jakaantuisi kuuteen itsenäisempään tulosyksikköön ja toimintayksiköistä luovuttaisiin. Vanhoille kuudelle toi-

mintayksikölle annettaisiin siis tulosyksikön asema ja enemmän päätösvaltaa. Apulaisjohtajan ei tarvitsisi toimia 

näin syntyneiden uusien tulosyksikköjen päällikkönä, vaan hän toimisi museotoimenjohtajan ensimmäisenä vara-

henkilönä ja sisältöjohtajana kaikkien tulosyksiköiden kuvataideasioissa. Tulosyksikköjen hallinnollisena johta-

jana toimisi tulosaluejohtaja eli museotoimenjohtaja. 

 

Koska apulaisjohtaja/kuvataidejohtaja toimisi myös museotoimenjohtajan ensimmäisenä varamiehenä, hänellä 

pysyisi kuitenkin hyvä kokonaiskuva koko museokeskuksen toiminnoista. Toisaalta, tämä johtaisi hajanaiseen 

toimenkuvaan, sillä apulaisjohtajalle tuli olla ajanmukainen kova koko museokeskuksen toiminnoista. Riittäisikö 

aika kuvataideasioihin paneutumiseen??! 

 

Apulaisjohtaja/kuvataidejohtajan tärkeä tehtävä oli keskittyä strategiseen suunnitteluun. Kansainvälisen toimin-

nan  pitäisi perustua juuri hyviin strategisiin valintoihin mm. partnerin haussa ja tuotteiden konseptoinnissa, joten 

näin toimien myös museon vienti/tuontihankkeisiin on mahdollista panostaa enemmän. Taloudelliset resurssit  

asettavat omat rajansa kansainväliseen toimintaan panostamisessa, mutta hyvällä ulkopuolisella rahoitusstrategi-

alla toimintaa on kuitenkin mahdollista pitää yllä ja kehittää. Kansainvälistä näyttelyohjelmistoa suunniteltaessa 

tärkeitä strategisia partnereita eivät ole ainoastaan ulkomaiset museot, vaan myös kotimaiset taidemuseot, jotka 

omalta osaltaan ovat mukana esim. kiertonäyttelyissä. 

 

TOIMENPIDE-EHDOTUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

Museotoimen johtoryhmä päätyi kannattamaan apulaisjohtaja/kuvataidejohtajan ehdotusta, joka esiteltiin edelli-

sessä kappaleessa. Uusi toimintaohje tarkistutettiin ennen vahvistamista vielä kulttuuritoimen kansliassa ja kult-

tuuritoimen tulosaluekokouksessa.  Uusi toimintasääntöehdotus oli seuraava: 

 

 

  19.6.2010 
  

Turun museokeskuksen toimintaohje 
 
 
1. Yhteiset tehtävät Turun museokeskuksen tehtävänä on huolehtia kaupungin kulttuuri-, taide- ja 

luonnonhistoriallisesta museotoimesta, esine- ja taidekokoelmien muodostami-
sesta ja ylläpidosta sekä kulttuuriympäristöasioista ja kulttuuriperinnön ja visu-
aalisen kulttuurin välittämisestä.  

 
Turun museokeskuksen toimintaa ohjaavat Turun kaupungin määräysten ja oh-
jeiden lisäksi Museolaki (729/1992) ja Museoasetus (1192/2005) sekä Kulttuuri-
toimen johtosääntö (Kv 15.9.2008) ja Kulttuuriasiainkeskuksen toimintasääntö 
(Kultltk 29.10.2008). 
 



Turun museokeskus toimii Varsinais-Suomen maakuntamuseona opetusminis-
teriön määräämällä alueella. Maakunnallisen museotoiminnan tehtävänä on an-
taa neuvonta- ja ohjauspalveluja Varsinais-Suomen paikallismuseoille sekä 
huolehtia kokoelmien keskuskortistoinnista, neuvonnasta, ohjauksesta, koordi-
noinnista ja tilastoinnista, museolain tarkoittamalla tavalla. Maakunnallista mu-
seotoimintaa ohjaavat Museoviraston kanssa solmitut aluemuseotoimintaan ja 
kulttuuriympäristön vaalimiseen liittyvät sopimukset. 

 
2. Johtamisjärjestelmä ja johto 
 
2.1 Organisaatio Museokeskuksen johtamisjärjestelmä perustuu sopimusohjausmalliin. Johtami-

sen tavoitteena on tulosyksiköiden ja tukipalvelujen perustehtävien kehitysha-
kuinen, itsenäinen ja omavastuinen hoitaminen sekä asiakasmyönteinen toimin-
ta, jonka tuloksellisuutta voi arvioida ja mitata. Turun museokeskus muodostaa 
kulttuuritoimen sisälle oman tulosalueensa. 

 
Turun museokeskusta johtavat museotoimenjohtaja ja museotoimen apulaisjoh-
taja/kuvataidejohtaja 
Turun museokeskus (tulosalue) jakaantuu kuuteen tulosyksikköön: Kulttuuripe-
rintö, Taide ja visuaalinen kulttuuri, Konservointi, Näyttelyt, Pedagogiikka ja ta-
pahtumat, Asiakaspalvelu. 

 

Tulosyksikkö Tehtävä 
Kulttuuriperintö 
- Tulosyksikön päällikkönä toimii 
intendentti. 
 

- kulttuurihistoriallisten kokoelmien kerääminen, 
tallentaminen ja hallinta 
- kokoelmien tunnettavuuden, saavutettavuuden ja 
tutkimuksen edistäminen 
- arkeologinen, rakennushistoriallinen, kansatieteel-
linen ja kulttuurihistoriallinen dokumentointi  
- aluemuseotoiminta 
- Museokeskuksen kirjaston ja kulttuurihistoriallisen 
arkiston toiminta ja kehittäminen 
- kulttuuriympäristön vaaliminen 
- kulttuuriperinnön lukutaidon kehittäminen ja kult-
tuuristen merkitysten ymmärtämisen edistäminen 

Taide ja visuaalinen kulttuuri 
- Tulosyksikön päällikkönä toimii 
intendentti. 
 

- Turun kaupungin taidekokoelmien, Museokeskuk-
sen valokuva-arkiston ja visuaalisen kulttuurin koko-
elmien täydentäminen, dokumentointi, tallentaminen 
ja hallinta 
- kokoelmien tunnettavuuden, saavutettavuuden ja 
tutkimuksen edistäminen 
- Wäinö Aaltosen kirjaston sekä taide ja visuaalisen 
kulttuurin arkiston toiminta ja kehittäminen 
- taiteeseen ja visuaaliseen kulttuuriin liittyvät asian-
tuntijatehtävät ja –palvelut 
- kaupungin %-hankkeiden koordinointi 
- taiteen ja visuaalisen kulttuurin lukutaidon kehittä-
minen ja kulttuuristen merkitysten ymmärtämisen 
edistäminen 
- taidelainaamotoiminta yhteistyössä turkulaisten 
taiteilijajärjestöjen kanssa 

Konservointi 
- Tulosyksikön päällikkönä toimii 
pääkonservaattori 

- aineellisen kulttuuriperinnön, ts. kokoelmien, 

säilyminen sekä turvallinen esillepano 
- säilytystilojen ja säilytystä edistävien olosuh-
teiden ylläpito, tarkkailu ja kehittäminen 
- kokoelmiin kuuluvien esineiden konservointi ja 
restaurointi sekä näiden toimenpiteiden doku-
mentointi  

Näyttelytoiminta 
- Tulosyksikön päällikkönä toimii 
intendentti. 

- vaihtuvien näyttelyiden ohjelmiston suunnittelu 
- perusnäyttelytoiminnan kehittäminen  
- näyttelytoiminnan toteutus 



 

Pedagogiikka ja tapahtumat 
- Tulosyksikön päällikkönä toimii 
intendentti. 
 

- näyttelyihin ja museoihin liittyvän oheistoiminnan 
suunnittelu ja sisällöntuotanto  
- museo- ja taidekasvatuksen kehittäminen ja toteut-
taminen  
- tapahtumatoiminta 

Asiakaspalvelut 
- Tulosyksikön päällikkönä toimii 
intendentti. 
 
- Tulosyksikkö jakaantuu tiimeihin, 
jotka ovat:  
näyttelyvalvonta, kiinteistö- ja tilapal-
velut sekä kassapalvelut. 
 

- toimipaikkojen asiakaspalvelutoiminta, valvonta ja 
käyttö  
- yleisön informointi 
- museokauppatoiminta ja sen kehittäminen  
- toimipaikkojen tilavuokrauksesta vastaaminen 

 
 

Tulosyksiköiden tukena ovat tukipalvelut. Tukipalvelut sisältävät hallinto-, viestintä- ja 
markkinointipalveluita.  

 
Tukipalvelut 
- Tukipalveluiden päällikkönä toimii 
hallintosuunnittelija 

- Museokeskuksen tilastointi, tietohuolto ja yhteis-
hankinnat 
- Museokeskuksen ulkoisen viestinnän ja markki-
noinnin suunnittelu ja toteutus 
- kaupungin sisäisen viestinnän suunnitteluun ja 
toteutukseen osallistuminen 

 
 
Museokeskuksen johtoryhmä 
 

Turun museokeskuksen johtoryhmä tukee palvelusopimuksen toteutumista se-
kä käsittelee toiminnan ja viestinnän sisällöllisiä ja periaatteellisia linjauksia. 
Johtoryhmään kuuluvat museotoimenjohtaja (puheenjohtaja), museotoimen 
apulaisjohtaja/Kuvataidejohtaja (varapuheenjohtaja), hallintosuunnittelija, tiedot-
taja ja tulosyksiköiden päälliköt. Sihteeri valitaan erikseen.      

 
Johtoryhmätyöskentelyyn voi osallistua kutsuttuina myös muita työntekijöitä. 
 
Museokeskuksen johtoryhmä kokoontuu joka viikko, ja sen kokoonkutsujana 
toimii museotoimenjohtaja tai hänen sijaisensa. 
 

Henkilökunnan osallistuminen 
 

Museokeskuksessa pidetään henkilökuntakokouksia vähintään kaksi kertaa 
vuodessa. 

 
2.2. Museokeskuksen johtajien tehtävät 
 
Museotoimenjohtajan tehtävät 

 
Museotoimenjohtaja johtaa tulosaluetta. Museotoimenjohtajan ensimmäisenä 
varahenkilönä toimii museotoimen apulaisjohtaja kulttuurilautakunnan erikseen 
päättämällä tavalla. 
 
Museotoimenjohtajan tehtävänä on Turun museokeskuksen strateginen johta-
minen sekä toimintaan liittyvä strateginen suunnittelu ja toteutumisen seuranta. 
 
Sen lisäksi museotoimenjohtaja on kuvataidejohtajan, hallintosuunnittelijan ja 
tulosyksiköiden päällikköjen esimies.  
 



Museotoimenjohtaja asettaa museokeskuksessa toimivat työryhmät.  
 

Museotoimenjohtajan tehtävät on lueteltu Turun kaupungin kulttuuriasiainkes-
kuksen toimintasäännössä §4. 

 
Museotoimen apulaisjohtajan/Kuvataidejohtajan tehtävät 

 
Museotoimen apulaisjohtajan tehtävänä on toimia kaikissa kysymyksissä mu-
seotoimenjohtajan ensimmäisenä varahenkilönä.  
 
Kuvataidejohtajana hänen tehtävänään on kuvataiteeseen liittyvä strateginen 
suunnittelu ja tämän strategian toteutumisen valvonta sekä koordinointi.  Hän 
kehittää kaupungin ja kulttuuritoimen taidepoliittisia linjauksia. Hän vastaa stra-
tegisesta toiminnasta museotoimenjohtajalle. 

 
Kuvataidejohtaja valmistelee yhdessä Taide ja visuaalinen kulttuuri -
tulosyksikön päällikön kanssa taidehankintoja ja päättää niistä kulttuurilauta-
kunnan vahvistamin hankintavaltuuksin. 
 
Kuvataidejohtaja valmistelee kulttuurilautakunnan päätettäväksi toimialaansa 
koskevia avustusasioita 

 
Kuvataidejohtaja valmistelee yhdessä Näyttelytoiminta -tulosyksikön päällikön 
kanssa kuvataidenäyttelyjen ohjelmiston ja toimii museokeskuksen gallerioiden 
juryn puheenjohtajana. 
 
Kuvataidejohtaja on museokeskuksen ensisijainen yhteyshenkilö taiteilijajärjes-
töille ja taidemuseokentälle yhteistyöhankkeissa. 

 
Hallintosuunnittelijan tehtävät 
 

Hallintosuunnittelijan tehtävänä on seurata kaupungin henkilöstöstrategian to-
teutumista Museokeskuksessa. Hän vastaa henkilöstön osaamisen kehittämi-
sestä ja koordinoi hallinto- ja henkilöstöasioita. 
 
Hallintosuunnittelija päättää tukipalvelujen henkilöstön vuosilomia, sairauslo-
mia, virka- ja työmatkoja sekä koulutusta koskevista asioista sekä harkinnanva-
raisista palkattomista virkavapaista, työlomista, vuorotteluvapaista ja opintova-
paista sekä vapaapäivistä, joihin asianomaisilla on virka- tai työehtosopimuksen 
perusteella oikeus. Hän päättää tukipalvelujen henkilöstön palkkaetujen myön-
tämisestä kotimaisten koulutusten sekä opinto- ja kurssimatkojen ajalta. 
Hallintosuunnittelija huolehtii Museokeskuksen työllistämissuunnitelman laati-
misesta sekä harjoittelijoiden ja työllistettävän työvoiman ottamisesta yhdessä 
tulosyksiköiden päälliköiden kanssa. 
 

 
3. Tulosyksiköiden päälliköiden ja hallintosuunnittelijan yleiset tehtävät ja päätösvalta 
 
Hallinnolliset ja taloudelliset asiat 

 Johtaa, valvoa ja kehittää tulosyksikkönsä toimintaa. 

 Neuvottelee oman tulosyksikkönsä osalta museotoimenjohtajan kanssa 
operatiivisen palvelutuotantosopimuksen sisällöstä ja solmia sopimus.  

 Vastaa tulosyksikkönsä resurssien ja määrärahojen riittävyydestä ja tulojen 
kertymisestä palvelutuotantosopimuksen mukaisesti.  

 Päättää tulosyksikön hankinnoista lautakunnan myöntämin valtuuksin. 

 Hyväksyy ostolaskut ja tulosyksikön tileihin kuuluvat muut asiakirjat talous-
säännön ja muiden annettujen määräysten mukaisesti.  



 Valmistelee museotoimenjohtajalle esitykset tulosyksikkönsä vuosittain pää-
tettävistä palvelumaksuista ja myyntihinnoista 

 Museotoimenjohtajan vuosihinnastosta tekemän päätöspöytäkirjan asetta-
missa puitteissa päättää omaan yksikköönsä liittyvistä myyntihinnoista 

 Varmentaa allekirjoituksellaan tulosyksikkönsä valmistelemat lausunnot ja 
sopimukset hankintavaltuuksiensa puitteissa. 

 
Henkilöstöasiat 

 Myöntää tulosyksikkönsä henkilöstön sairauslomat ja vapaapäivät, joihin 
asianomaisilla on virka- tai työehtosopimuksen perusteella oikeus. 

 Päättää alaistensa kotimaisista virka- ja työmatkoista. 

 Päättää virkavapauden tai työloman sekä palkkaetujen myöntämisestä ko-
ti- ja ulkomaisten koulutusten sekä opinto- ja kurssimatkojen ajalta. 

 Päättää alaistensa harkinnanvaraisista palkattomista virkavapaista, työlo-
mista, vuorotteluvapaista ja opintovapaista enintään 12 kuukauden ajaksi. 

 Esittelee museotoimenjohtajan päätettäväksi tulosyksikkönsä virkojen ja 
työsuhteiden täyttämisen sekä tilapäisen henkilökunnan palkkaamisen. 

 palkkaa tulosyksikkönsä määräaikaiset työntekijät enintään 12 kuukauden 
ajaksi museotoimenjohtajan päätöspöytäkirjan mukaisesti. 

 Huolehtii tulosyksikön harjoittelijoiden ja työllistettävän työvoiman ottami-
sesta. 

 Antaa tarvittaessa lisä- ja ylitöitä koskevat määräykset tulosyksikössään. 
 
Toiminnalliset asiat 

 

 Päättää Museokeskuksen palvelutuotantosopimuksen toimeenpanemisesta 
omassa tulosyksikössään.  

 Päättää tulosyksikön sisäisestä työnjaosta ja toimintatavoista.  

 Koordinoi ja kehittää yhteistoimintaa tulosyksikkönsä osalta. 
 
 
3.1. Tulosyksiköiden päälliköiden yksikkökohtaiset tehtävät ja päätösvalta  
 
Kulttuuriperintö-tulosyksikön päällikön tehtävänä on 

 Päättää kulttuurihistorialliseen kokoelmaan kuuluvien esineiden lainaukses-
ta ja poistoista. 

 Päättää tai valmistelee esityksen kokoelmiin liitettävän esineistön hankin-
nasta hankintavaltuuksien rajoissa.  

 Allekirjoittaa kulttuurihistoriallisten esineiden maastavientilain mukaiset mu-
seon toimivaltaan kuuluvat luvat. 

 Huolehtii antikvaarisista viranomaistehtävistä tehtyjen sopimusten noudat-
tamisesta. 
 

 
Taide ja visuaalinen kulttuuri -tulosyksikön päällikön tehtävänä on  
 

 Päättää taiteen ja visuaalisen kulttuurin kokoelmiin kuuluvien teosten ja va-
lokuvien lainauksesta ja poistoista sekä taiteen tallettamisesta kaupungin viras-
toihin ja laitoksiin. 

 Päättää tai valmistelee esityksen kokoelmiin liitettävien teosten ja valoku-
vien hankinnasta hankintavaltuuksien rajoissa. Organisoi kaupungin julkisen tai-
teen hankkeita. 

 Toimii yhteistyössä kuvataidejohtajan kanssa taide- ja visuaalisen kulttuurin 
asiantuntijana sekä yhdyshenkilönä taiteilijoiden ja taiteilijajärjestöjen asioissa. 

 
 
Konservointi-tulosyksikön päällikön tehtävänä on 



 

 Päättää kokoelmiin kuuluvien esineiden ja taideteosten konservoinnista ja 
restauroinnista sekä ulkopuolisten tahojen työtilausten vastaanottamisesta. 

 Neuvottelee esineiden ja taideteosten lainaamisesta ja lainaehdoista Kult-
tuuriperintö-tulosyksikön sekä Taide ja visuaalinen kulttuuri  
-tulosyksikön kanssa. 

 Kehittää ja suunnittelee Museokeskuksen säilytystiloja.  
 

 
Näyttelyt -tulosyksikön päällikön tehtävänä on 

 

 Päättää museokeskuksen tuottamien näyttelyiden lainaamisesta muille mu-
seoille yhdessä Konservointi-, Kulttuuriperintö- tai Taide 
 ja visuaalinen kulttuuri -tulosyksiköiden kanssa. 

 Huolehtii näyttelyihin liittyvistä neuvotteluista yhteistyökumppaneiden kans-
sa. 

 Päättää museokeskuksen näyttelyihin lainattavista esineistä ja taideteoksis-
ta. 
 

Pedagogiikka ja tapahtumat -tulosyksikön päällikön tehtävänä on 
 

 Huolehtii pedagogiikka- ja tapahtumatoimintaan liittyvistä neuvotteluista yh-
teistyökumppaneiden kanssa. 

 Valmistelee  toimipaikkojen tapahtumia koskevat palveluaikoja koskevat 
asiat yhdessä Asiakaspalvelu-tulosyksikön kanssa museotoimenjohtajan pää-
tettäväksi. 

 
Asiakaspalvelut -tulosyksikön päällikön tehtävänä on 

 Valmistelee toimipaikkojen palveluaikoja koskevat asiat museotoimenjohta-
jan päätettäväksi. 

 
 
 

 
KUVATAIDEJOHTAJAN TEHTÄVIEN UUSI MÄÄRITTELY VUODEN 2011 ALUSTA 

 

 

Myös edellä esitelty muutettu organisaatiorakenne osoittautui epätyydyttäväksi. 20.12.2010 tehtiinkin toiminta-

ohjeeseen edelleen muutoksia, liittyen kuvataidehankkeiden johtamiseen.   

(LIITE 1. Uusi toimintaohje). 

Kuvataidejohtaja haluttiin nyt irrottaa museotoimen apulaisjohtajan tehtävistä. Näin tämän olisi mahdollista kes-

kittyä enemmän kuvataiteen erityishankkeisiin ja sisältökysymyksiin. Koko organisaatiokaavio päätettiin esittää 

uudessa, erilaisessa formaatissa.  

(LIITE 2. Uusi organisaatiokaavio) 

 

Kansainvälisissä taidehankkeissa perustettaisiin aina työryhmä, jonka puheenjohtajana toimisi kuvataidejohtaja. 

Hankkeiden budjetointi ja organisointi puolestaan kohdistuisi aina siihen tulosyksikköön, jonka alueelle hanke 

sijoittuisi. Mikäli kyseessä on näyttelyhanke, kohdistuu budjetointi ja näyttelyn käytännön organisointi ”Näytte-

lyt” –tulosyksikköön. Viestintä sidotaan jo hankkeita käynnistettäessä kuhunkin näyttely- ja kuvataidehankkee-

seen. 

 

Mikäli kyseessä on julkinen taideteos, kohdistuu budjetointi ja työn organisointi ”Kuvataide ja visuaalinen kult-

tuuri” – tulosyksikköön. Erityisen perustelluista syistä (esim. 2011-hankkeet) organisaatioon perustettaisiin pro-

jektitoiminnan alle kokonaan oma projekti, jota johtaisi joko museotoimenjohtaja tai kuvataidejohtaja. 

 

Turun museoiden ja kulttuurikeskuksen fuusiosta lähtenyt kuvataiteen toimintojen uudelleenjärjestely oli nyt 

kehitetty nykyiseen toimintamuotoon kahden vuoden käytännön kokemusten pohjalta. Verrattuna alkuperäiseen 

tilanteeseen, jossa Wäinö Aaltosen museo toimi itsenäisenä tulosyksikkönään, kuvataidejohtaja pystyy nyt panos-



tamaan enemmän sisällöllisiin kysymyksiin. Näin erityisesti siksi, että intendenteille on säilytetty niin paljon 

vastuuta operatiivisessa työssä. Itsenäisen Wäinö Aaltosen museon aikana oli kestämätön resurssipula myös tuki-

toiminnoissa (talous-hallinto, henkilöstöhallinto, markkinointi-viestintä). Esim. vuosilomien aikaiset tukipalvelu-

jen sijaistukset kulttuuritoimen sisällä eivät hyvistä yrityksistä huolimatta onnistuneet. 

 

MUSEOKESKUKSEN HALLINNOINTI KIINTEÄMMIN OSAKSI KULTTUURITOIMEN YLEIS-

SUUNNITTELUA 

 

Kun museokeskus perustettiin, kaikki uuden laitoksen tukitoiminnot (talous, henkilöstöasiat, markkinointiviestin-

tä) sijoitettiin organisatorisesti edellä esitellyllä tavalla hallintoyksikön alaisuuteen. Museofuusion yhteydessä 

tapahtui kuitenkin myös kulttuuritoimessa suuria toimintojen uudelleenorganisointeja. Niiden seurauksena mu-

seokeskuksen ja kaikkien kulttuuritoimen alaisten laitosten (kirjasto, orkesteri, teatteri, museokeskus) tukipalve-

lut siirrettiin sittemmin vuosien 2010-2011 kuluessa kulttuuritoimen sisäiseen tukipalvelujen palvelukeskukseen 

– kuitenkin siten, että jokaisella tukipalvelulla on yksi yhteyshenkilö kulttuuritoimen alaisissa laitoksissa. Tämän 

kautta palvelupyynnöt ohjataan kulttuuritoimen palvelukeskukseen. Kyseessä on siis erittäin pitkälle viety kult-

tuuritoimen hallinnollinen keskittäminen.  

 

Kulttuuritoimi siirtyi 2009  kaupungin muiden virastojen tavoin nk. sopimusohjausmalliin (LIITE 3.), jossa pal-

velutuotantosopimuksen kortit toimivat konkreettisina dokumentteina ja mittareina palveluja tuotettaessa. Kortis-

to korvaa tavallaan aiemmin valmistellut toimintasuunnitelmat. (LIITE 4. Museokeskuksen palvelutuotekortisto 

).  Nykyisen valtuustokauden aikana voimassa oleva kortiston sitova asiakassegmentointi on koettu kuitenkin 

ongelmalliseksi. Asiakaskunnan jakaminen segmenteiksi samalla tavoin kaikissa kaupungin laitoksissa ei mieles-

täni tue asiakaslähtöisyyttä vaan organisaatiolähtöisyyttä. Esim. nk. kulttuurin ”heavy-userit” ja turistit jäävät 

nykyisen palvelukortiston segmentoinnissa kokonaan huomioimatta. Kuvataide ei näy palvelutuotekortistossa 

erikseen omana alueenaan vaan se on hajautettu eri tulosyksikköjen kortteihin. Tämän voisi tulkita jonkinlaiseksi 

epäkohdaksi, mutta käytäntö juontuu organisaation rakenteesta. Kuvataidetoimintoja ei siis näe kortistosta suo-

raan, vaan ensin täytyy perehtyä palvelutuotantokortiston logiikkaan ja sitten poimia kuvataiteen osiot korteista. 

 

Asukkaiden aktiivisuus, asumisviihtyvyys ja koettu hyvinvointi ovat tärkeä alue museokeskuksen ja kulttuuritoi-

men tavoitteissa, vaikka tämä ei tulekaan selkeästi esiin palvelukortistossa. Aihepiiri on kuitenkin eritelty strate-

gisessa palvelusopimuksessa, joka tehdään lautakunnan ja kaupunginhallituksen välillä. Museopalvelut ovat osa 

kaupungin hyvinvointipalveluja ja museokeskuksen toiminnat sidotaan tukemaan myös eri hallintokuntien välistä 

yhteistyötä.  Esim. kulttuuri- liikunta- ja nuorisolautakunnat ovat yhdessä valmistelleet ”EVIVA 2011–2015” -

hanketta, jonka tavoitteena on ennaltaehkäisevien vapaa-aikapalvelujen merkittävä kehittäminen yhteistyössä 

muiden keskeisten ennaltaehkäisevää työtä tekevien hallintokuntien (sosiaali- ja terveystoimi) sekä kolmannen 

sektorin kesken. Museokeskuksella ja kuvataiteella on muitakin pysyviä yhteistoimintaverkostoja, mm. kaupun-

gin julkiset taideteokset ja niiden ympäristöt hoidetaan nk. julkisen taiteen neuvottelukunnalla, jonka jäseniä ovat 

museokeskus, kiinteistöliikelaitos ja tilaliikelaitos. 

 

Kulttuuritoimi loi vuonna 2011 yhdessä laitosjohtajien kanssa myös ensimmäistä kertaa yksityiskohtaisemman, 

yhteisen viestintä- ja markkinointistrategian (LIITE 5. Kulttuuritoimen viestintästrategia). Ongelmana viestintä-

strategiassa on se, että se vaikuttaa liian yleisluontoiselta ja museokeskusta koskeva päätöksenteko on valunut 

aika kauas ydintoiminnoista. Arvioitaessa kävijätavoitteiden saavuttamisen onnistumista tulee myös muistaa, että 

sisällöntuottajilla ja markkinointi-viestinnän suunnittelijoilla on yhteisvastuu onnistumisista. Strategian eri osa-

alueiden tulee siis toimia ristiin ja pyrkiä löytämään yhteisiä, toisiaan täydentäviä toimintatapoja. 

 

 

YHTEENVETO 

 

Pidän tällä hetkellä toimivaa museokeskuksen organisaatiota kuvataiteen toimintojen kannalta varsin toimivana. 

Erityisesti nyt, kun olemme suurissa talousvaikeuksissa ja esim. apuhenkilöstön palkkaaminen on vahvasti sään-

nösteltyä. Seuraavat kehityshankkeemme liittyvät museokeskuksen tulosyksikkökohtaisten alastrategioiden luo-

miseen. Koko museokeskusta koskevan tulosaluestrategian alaisuuteen kehitetään tulosyksikkökohtaisia alastra-

tegioita, mm.  kokoelmastrategia, näyttelystrategia, konservointistrategia ja museokasvatuksellinen strategia. 

Näistä muodostetaan museokeskuksen uusi nk. toimintaohjelma. Luonnollisesti kaikkien näiden alastrategioiden 

tulee toimia vuorovaikutuksessa keskenään. Kansainvälisestä toiminnasta ei ole tarkoitus luoda mitään erillistä 

osastrategiaa, vaan tällainen toiminta sisällytetään tulosyksikköjen strategisiin painopisteisiin. 

 



Museokeskuksen palvelujen keskittäminen osaksi kulttuuritoimen yleissuunnittelua on osoittautunut  haasteel-

liseksi. Keskitetyllä suunnittelulla on omat etunsa erityisesti tukipalvelujen organisoimisessa, mutta se johtaa 

helposti organisaatiolähtöiseen ajatteluun ja museokeskuksen/kuvataiteen erityisluonne ei pääse riittävän selkeäs-

ti esiin. Toisaalta, nykyinen kulttuuritoimen organisaatio mahdollistaa sen, että kuvataidejohtaja voi toimia suo-

raan asiantuntijana missä tahansa kulttuuritoimen ja vapaan kentän tai muiden hallintokuntien välisissä yhteistyö-

hankkeissa. Kuvataidejohtaja toimii esim. ohjausryhmän jäsenenä Tallinnan ja Turun välisessä ”Cultural tou-

rism” –kehittämishankkeessa, jonka puitteissa on tarkoitus kehittää koko kulttuuritoimen matkailumarkkinointia. 

Kuvataidejohtajan käynnistämät hankkeet on helppo jalkauttaa tarvittaessa myös museokeskuksen tulosyksikköi-

hin. 

 

Seuraavan suuren haasteen museokeskukselle ja koko kulttuuritoimelle muodostaa koko vapaa-aikasektorin (Lii-

kunta, nuoriso, kulttuuri) yhdistäminen tulevan uuden valtuustokauden aikana. Ainoastaan muutos on siis pysy-

vää. 
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 Päivi Kiiski 

Kuvataidejohtaja 

Turun museokeskus 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


