
 

Cittaslow-kaupungissa Kristiinankaupungissa voit löytää elämänlaatua ja eläviä perinteitä sekä 
historian, josta olet ehkä kuullut vain puhuttavan tai unelmoinut kokevan! 

Kristiinankaupunki on maamme parhaiten säilynyt suurvalta-ajalta periytyvä ruutu- ja 
puutalokaupunki, jossa sekä asemakaava että rakennuskannan pääosa periytyvät agraarin 
kauppakeskuksen ajoilta. 1800-luvun purjehdusaikakaudella kaupunki olikin yksi Suomen 
merkittävimmistä merenkulku- ja kauppakeskuksista. Kristiinankaupunki on museoiden ja 
yksityisessä omistuksessa olevien kulttuurihistoriallisten kokoelmien aarreaitta.   
   
 

MUSEONJOHTAJAN työnkuvaus  

 
Museonjohtajan perustehtävä on edistää kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä taiteen 
saavutettavuutta ja säilymistä tuleville sukupolville. Työllään museojohtaja ja museot ylläpitävät ja 
vahvistavat yksilöiden ja yhteisöjen ymmärrystä sekä osallisuutta kulttuurista, historiasta ja 
ympäristöstä. 

Museonjohtaja ja museot huolehtivat kulttuuriperinnöstä keräämällä, tallentamalla, tutkimalla ja 
esittelemällä eri tavoin sen ilmenemismuotoja. Tehtäviin kuuluu lisäksi kulttuuriympäristöjen 
vaaliminen. Museon kokoelmia ja näyttelyjä hyödyntämällä museot valistavat ja vaikuttavat sekä 
rakentavat oppimisen ja kohtaamisen paikkoja. 

 

Museonjohtajan työtehtäviin kuuluu: 
 

• johtaa kaupunginmuseo Carlsron toimintaa ja vastaa asioiden valmistelusta sekä siitä, että 
asetetut tavoitteet saavutetaan 

• vastaa museon kokoelmien ja arkiston sekä paikallishistoriallisen arkiston hoidosta  

• päättää lahjoitusten vastaanotosta ja kokoelmiin kuuluvien museoesineiden lainaamisesta 
sekä poistamisesta museon kokoelmapoliittisen ohjelman mukaisesti 

• vastaa museon näyttelyiden, yleisötyön ja kulttuuriperinne- ja ympäristökasvatuksellisen 
toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta  

• suunnittelee ja kehittää museon toimintaa yhteistyössä alan toimijoiden ja viranomaisten 
sekä muiden sidosryhmien kanssa 

• hakee museotoimintaa harjoittavan toimintayksikköön kuuluvat valtionosuudet ja -avustukset 

• päättää museon aukioloista, palvelu- ja sisäänpääsymaksuista sekä myytävinä olevien 
tuotteiden hinnoista 

• vastaa tiedotus- ja markkinointitoiminnasta sekä antaa tarvittaessa asiantuntijana lausuntoja 

• johtaa museon tutkimus- ja julkaisutoimintaa 

• päättää kaupunginmuseon hallinnassa olevien tilojen käyttämisestä museon toimintaan 
sopivien tilaisuuksien ja näyttelyjen järjestämiseksi ja käytöstä perittävistä korvauksista 

• kunnan alueella sijaitseville museoille neuvonta-, markkinointi- ja suunnittelupalveluja sekä 
ohjausta projektirahoituksen hakuun  

• huolehtia riskienhallinnan toimeenpanosta 

• palvelualueen johtajan tai museotoimintayksikön esimiehen määräämät toimialaansa liittyvät 
muut tehtävät 
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