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JOENSUUN KAUPUNKI

KUNNALLINEN
SÄÄNTÖKOKOELMA

Kaupunginkanslia

JOENSUUN KAUPUNGIN MUSEOIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ
Kaupunginvaltuusto 29.09.2008 § 129
Vapaa-aikalautakunta 25.09.2013 § 80
1. LUKU
JOENSUUN MUSEOT
1 § Joensuun museoiden toimialat
Joensuun museoiden toimialana on huolehtia Joensuun kaupungin kulttuurihistoriallisen ja taidehistoriallisen museotoimen kehittämisestä ja
sen palvelujen tuottamisesta.
Joensuun museot toimintayksikkö muodostuu Joensuun vapaa-aikapalveluihin kuuluvista Carelicum - Pohjois-Karjalan museosta ja Joensuun
taidemuseo ONNIsta.
Pohjois-Karjalan museo toimii kulttuurihistoriallisena ja Joensuun taidemuseo taidehistoriallisena museona. Pohjois-Karjalan museo toimii myös
valtion tukemana Pohjois-Karjalan maakuntamuseona ja Joensuun taidemuseo valtion tukemana Pohjois-Karjalan aluetaidemuseona.
Museot toimivat museolain- ja asetuksen sekä ICOM:n eettisten periaatteiden mukaisesti tavoitteenaan ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään.
2 § Toiminta-alue
Pohjois-Karjalan museon ja Joensuun taidemuseon toimialueena on Pohjois-Karjalan maakunta. Museoiden tallennusvastuualueena on PohjoisKarjalan maakunta sekä talvi- ja jatkosotaa edeltävä ns. Laatokan Karjala.
3 § Museoiden tehtävät
Museoiden tehtävänä on museolain ja -asetusten mukaisesti sekä Museoviraston kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti selvittää, vaalia ja kehittää alueen kulttuuriperintöä, kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria.
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Joensuun museoiden tehtävänä on, sen lisäksi mitä museolaissa (729/
1992) on museoiden tehtäväksi määritelty:
1. järjestää ja hoitaa hallussaan olevat esine-, taide- ja valokuvakokoelmat
2. harjoittaa museotoimeen liittyvää näyttely- ja museopedagogista
toimintaa
3. harjoittaa museotoimeen liittyvää tutkimustoimintaa
4. harjoittaa museotoimeen liittyvää kulttuuri- ja visuaalisen perinteen
keräystä ja tallennusta
5. harjoittaa museotoimeen liittyvää julkaisutoimintaa
6. huolehtia niistä yhteisöjen ylläpitämien museo- ja kuvataidealan toiminnoista, jotka kaupunki on ottanut hoitaakseen ja siten kuin siitä on
erikseen määrätty tai päätetty
7. suorittaa muut museotoimeen kuuluvat tehtävät
4 § Museotoiminnan lakkaaminen
Museotoiminnan lakatessa on Joensuun kaupungin turvattava taide-, esine- ja valokuvakokoelmien säilyminen yhtenäisinä museokokoelmina.
2. LUKU
JOENSUUN MUSEOIDEN ORGANISAATIO, JOHTAMINEN SEKÄ VIRAT JA TOIMET
5 § Organisaatio ja johtaminen
Joensuun museot kuuluvat Joensuun kaupungin vapaa-aikalautakunnan
alaisuuteen.
Joensuun museot -yksikköä johtaa museonjohtaja. Museonjohtajan lisäksi
Joensuun museoissa on tarvittava määrä museoammatillisen koulutuksen
saanutta ja muuta henkilökuntaa.
6 § Museonjohtajan tehtävät:
Museonjohtaja toimii Joensuun museot -yksikön päällikkönä ja hänen tehtävänä on:
1. johtaa yksikköään ja vastata yksikköä koskevien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta,
2. vastata yksikön toiminnan suunnittelusta, tavoitteista ja taloudesta,
3. vastata yksikön järjestämien palveluiden toimivuudesta ja laadusta,
4. vastata yksikön yhteistyöverkostoista ja tiedotustoiminnasta,
5. päättää lahjoitusten vastaanotosta sekä kokoelmiin kuuluvien museoesineiden / taideteosten lainaamisesta ja poistamisesta,
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6. määrätä henkilöstön tehtävät ja huolehtia henkilöstön kehittämisestä,
7. suorittaa muut esimiehen ja vapaa-aikalautakunnan määräämät tehtävät.
7 § Virat ja toimet
Virkojen ja toimien täyttämisestä on säädetty Joensuun kaupungin hallintosäännössä.
3. LUKU
VOIMAANTULO
8 § Voimaantulo
Tämä toimintasääntö tulee voimaan 1.9.2009 lukien.
Vapaa-aikalautakunnan tekemät muutokset tulevat voimaan 1.10.2013
lukien.

