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Palvelun taustaa

• Haluttiin väline, jolla voidaan
– palvella yleisöä helpommin lähestyttävästi
– saada talteen ja julkaista museon tietopääomaa
– tehdä näkyväksi museon yleisöpalvelutyötä uudella 

tavalla

• Esikuvina Kysy kirjastonhoitajalta ja SKS:n 
verkkotietopalvelu

• Haluttiin väline, joka vastaa erityisesti 
museoiden tietopalvelutarpeita
– kuvien liittäminen kysymyksiin ja vastauksiin 



Palvelun 
verkkosivut

•www. 
kysymuseolta.fi

•Tekninen toteutus:
Flo Apps Oy

•Visuaalinen ilme ja 
käytettävyys:
Kide Concepts

•Rahoitus:
Museoviraston 
innovatiiviset 
avustukset ja 
Suomen 
valokuvataiteen 



Kysy mitä vaan valokuvasta



Kysymyksen lähettäminen, vaihe 1



Kysymyksen lähettäminen, vaihe 2



Kysymyksen lähettäminen, vaihe 3



Kysymyksen 
lähettäminen, 
vaihe 3



Haut



Hakutulokset



Kysymys ja 
vastaus 1



Kysymys ja 
vastaus 2



Kommentointimahdollisuus



Nostoja sisällöstä



Linkkejä sisältöön



Selainpohjainen 
ylläpitokäyttöliittymä

• Ylläpitokäyttöliittymässä palvelun kautta 
lähetetty kysymys ja siihen annettu vastaus 
– tallennetaan 

– asiasanoitetaan
– valitaan kuuluvaksi tiettyyn aiheluokkaan
– otsikoidaan, muokataan julkaisukelpoiseksi ja 

mahdollisesti julkaistaan
• Kysymyksiin ja vastauksiin liittyviä kuvia 

hallinnoidaan ylläpitokäyttöliittymässä



Otsikointi,
kysymys-
kentät ja 
kysyjän 
tiedot



Vastaus, luokittelu, asiasanoitus ja 
julkaiseminen



Vastauksen yhteyteen liitetty kuva



Vastauksen yhteyteen liitetty kuva



Ylläpitokäyttöliittymässä

• nähdään myös kysymyksiin liittyvät 
kommentit

• voidaan tehdä hakuja ylläpidon 
sisältämään kysymys- ja 
vastausmateriaaliin

• hallinnoidaan palvelun aihealueita
• valitaan kuukauden kysymys
• muokataan verkkosivujen tekstejä
• myönnetään käyttöoikeuksia ja -tunnuksia



Ylläpito tietopalvelutoiminnan 
arkistotietokantana

• Tiedot, jotka aikaisemmin tallentuivat esim. 
henkilökunnan yksittäisen jäsenen 
sähköpostiin, ovat ylläpidossa koko 
organisaation ulottuvilla

• Ylläpitoon voi tallentaa myös
– muuta kautta tulleita asiakaskysymyksiä

vastauksineen 
– tai vaikkapa vanhaa tietopalveluaineistoa 

eläkkeelle jäävän asiantuntijan arkistoista 

• Mahdollisuus saada organisaation käyttöön 
ns. hiljaista tietoa



Tietopalvelutoiminnan 
tehostaminen

• Jos tietty tiedustelu on kertaalleen selvitetty, 
siihen voidaan tarvittaessa palata yhä uudelleen
– verkkosivuilla hakumahdollisuus julkaistuihin 

vastauksiin
– ylläpidossa hakumahdollisuus kaikkiin vastauksiin

• Jos samantyyppinen kysymys lähetetään 
museolle uudelleen, voidaan
– vastaukseksi antaa linkki palvelun sivuilla julkaistuun 

vastaukseen tai 
– muokata aiemmasta vastauksesta pienellä vaivalla 

uusi versio



Ulkopuoliset asiantuntijat 
tietopalvelutoiminnan apuna?

• Selainpohjaisen ylläpitosovelluksen mahdollista 
avata vastausmahdollisuus myös museon 
sisäverkon ulkopuolella toimivalle rajatulle 
asiantuntijajoukolle 

• Järjestelmä lähettää uusista Kysy museolta -
tiedusteluista ja kommenteista ilmoituksen 
museolla tietopalvelutyötä tekevien omiin 
sähköpostiosoitteisiin
– ilmoituksia voidaan ohjata muillekin kuin museon 

palveluksessa toimiville asiantuntijoille, ja nämä
voivat jakaa tietojaan vastaamista varten



Mitä on kysytty?

• Ajanjaksolla huhtikuusta marraskuuhun 2011 
palvelun kautta on lähetetty 74 kysymystä

• Eniten on kysytty
– valokuvaajista ja kuvaamoista (23 kysymystä)
– valokuvauksen historiasta (15 kysymystä)
– digitoinnista ja reprokuvauksesta (8 kysymystä)
– kokoelmista (8 kysymystä)



Jatkosuunnitelmat

• Taustalla kehittämisvaiheessa oli ajatus 
välineestä, joka olisi myöhemmin otettavissa 
käyttöön muissakin museoissa / 
muistiorganisaatioissa

• Vireillä kahdeksan museon yhteishanke, jossa
– kehitetään Kysy museolta -palvelua 

taustaohjelmistoineen 
– otetaan se käyttöön kaikissa ryhmän museoissa

• Yhteishankkeen tarkoituksena on mahdollistaa 
palvelun käyttöönotto helposti ja kohtuullisin 
kustannuksin laajemminkin museokentällä



Kiitos!

Kysymyksiä? Kommentteja?

maria.virtanen@fmp.fi


