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12 §
Alueellisten vastuumuseotehtävien hakeminen kaupunginmuseon 
sekä kaupungin taidemuseon (HAM) osalta

HEL 2019-002006 T 02 05 01 02

Päätös

Toimialajohtaja päätti hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä kaupungin-
museon ja kaupungin taidemuseon (HAM) nimeämistä alueellisiksi vas-
tuumuseoiksi. Kaupunginmuseon osalta haetaan alueellisen museotoi-
minnan edistämistehtävää sekä alueellista kulttuuriympäristötehtävää 
ja kaupungin taidemuseon (HAM) osalta alueellista taidemuseotehtä-
vää.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaupunginmuseo ja kaupungin taide-
museo (HAM) hakevat opetus- ja kulttuuriministeriöltä nimeämistä alu-
eellisiksi vastuumuseoiksi. Kaupunginmuseo hakee alueellisen museo-
toiminnan edistämistehtävää ja alueellista kulttuuriympäristötehtävää ja 
HAM alueellista taidemuseotehtävää. Hakemusten jättämisen määräai-
ka on 20.2.2019 klo 16.

Kaupunginmuseo on toiminut aiemman museolain ja -asetuksen tar-
koittamana maakuntamuseona Keski-Uudellamaalla vuodesta 1981 ja 
taidemuseo koko Uudenmaan aluetaidemuseona vuodesta 1993. Alu-
eellisten tehtävien hoitamista uuden museolain mukaisina vastuumu-
seoina on tarkoituksenmukaista jatkaa.

Museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistuksen vuoksi alueellista tai 
valtakunnallista vastuumuseotehtävää hakevien museoiden tulee tehdä 
vastuumuseotehtävää koskevan hakemuksen lisäksi myös hakemus 
valtionosuuden piiriin pääsystä. Kaikkien museoiden, joiden tavoitteena 
on olla valtionosuusjärjestelmän piirissä vuodesta 2020 alkaen, tulee 
tehdä valtionosuuden piiriin pääsyä koskeva hakemus opetus- ja kult-
tuuriministeriölle. 

Rahoitusjohtajan päätöksen 14.2.2019, 15 § mukaisesti toimialajohtaja 
laatii ja allekirjoittaa myös valtionosuuden piiriin pääsyä koskevat hake-
mukset kaupunginmuseon ja taidemuseon osalta samassa yhteydessä 
kuin tämän päätöksen mukaiset alueellisia vastuumuseotehtäviä kos-
kevat hakemukset.
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