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20 §
Valtionavustuksen hakeminen opetus- ja kulttuuriministeriöltä kult-
tuuripalvelukokonaisuuden kaupunginmuseon Digistrategia 2.0. 
Museoiden digitaalisen strategian kehittämistyöpajat uuden nor-
maalin aikana -hankkeelle

HEL 2020-011361 T 02 05 01 01

Päätös

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haetaan 15  400 euroa valtionavustusta 
Digistrategia 2.0. Museoiden digitaalisen strategian kehittämistyöpajat 
uuden normaalin aikana -hankkeelle digitaalisen strategian kehittämis-
työpajoihin. Valtionavustusta haetaan ajalle 2021 - 2022.

Mikäli opetus- ja kulttuuriministeriön päätös on myönteinen, hankkeelle 
avataan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan laskentajärjestelmään oma 
projektitunniste hankkeen menojen ja tulojen seuraamiseksi.

Varsinaisen avustushakemuksen opetus- ja kulttuuriministeriölle laatii 
ja allekirjoittaa museonjohtaja, joka vastaa mahdollisesta hakemuksen 
täydentämisestä, mahdollisista lisäaikojen hakemisista, avustuksen 
käytön raportoinnista ja muusta hankkeeseen liittyvästä viestinnästä 
aluehallintoviraston kanssa.

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on haettavana avustus, joka on suun-
nattu ammatillisesti hoidettujen museoiden osaamisen kehittämiseen 
liittyviin hankkeisiin. Erityisesti painotetaan hankkeita, joissa vahviste-
taan osaamista digitaalisten palveluiden kehittämiseen liittyen.

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haetaan avustusta digitaalisen strate-
gian kehittämistyöpajoihin. Haettava summa on 15 400 euroa, josta 
Helsingin omavastuu on 3 080 euroa.

Hankkeessa Helsingin kaupunginmuseo ja HAM Helsingin taidemuseo 
järjestävät työpajakokonaisuuden, joissa museot itse sekä alueellisen 
vastuumuseotyön piiriin kuuluvat museot laativat itselleen digitaalisen 
tavoiteohjelman ja tiekartan digitaalisen palvelutuotannon strategiseksi 
kehittämiseksi lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

Hankeavustus on suunniteltu käytettäväksi konsulttipalveluihin, projek-
tityöntekijän palkkakustannuksiin sekä hankkeessa syntyvän tiekart-
taoppaan julkaisemiseen verkossa.
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Rahoitusjohtajan 13.9.2017 tekemän päätöksen (64 §) mukaan kulttuu-
rin ja vapaa-ajan toimialan hallintojohtaja päättää kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien 
etuuksien hakemisesta.

Lisätiedot
Reetta Heiskanen, museonjohtaja, puhelin: 310 32216

reetta.heiskanen(a)hel.fi
Minna Sarantola-Weiss, tutkimuspäällikkö, puhelin: 310 36488

minna.sarantola-weiss(a)hel.fi
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