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JOHDANTO

K AMU Espoon kaupunginmuseon yleisö- 
työpolitiikan lähtökohtana on laaja- 
alainen ja moniammatillinen käsitys 

yleisötyöstä. Kirjatun yleisötyöpolitiikan ta-
voite on toimia museon yleisötyötä ohjaavana 
käsikirjana, joka sekä helpottaa työntekijöiden 
arkityötä että näkyy hyvin kohdennettuina 
vetovoimaisina palveluina ja sisältöinä asiak-
kaille. Yleisötyöpolitiikka määrittää raamit ja 
tavoitteet toiminnalle ja perustuu käytettävissä 
oleville resursseille.  Yleisötyöpolitiikka mää-
rittää raamit ja tavoitteet museon yleisötyölle 
ja perustuu käytettävissä oleville resursseille. 

Yleisötyö on kestävämpää ja vaikuttavampaa, kun 
se on suunnitelmallista, tavoitteellista, museon 
strategian mukaista ja museon henkilökunta, ylei-
söt ja sidosryhmät ovat mahdollisimman laajasti 
mukana yleisötyöpolitiikan laadinnassa. KAMUn 

yleisötyöpolitiikka on laadittu vuonna 2021 työ-
ryhmässä, jossa on ollut jäseniä kaikista museon 
toiminnoista. Lisäksi yleisötyötä on arvioitu ja ta-
voitteita laadittu palveluryhmissä ja koko henkilö- 
kunnan yhteisissä kokouksissa. Museon työnteki-
jöiden lisäksi museon asiakkaat ovat vaikuttaneet 
linjausten ja tavoitteiden määrittelyyn kohdennet-
tujen asiakastutkimusten ja kokeilujen kautta. 

Yleisötyöpolitiikka on tehty koskemaan valtuusto- 
kautta 2021–2025. Periaatteet tarkistetaan 
ja tavoitteet päivitetään uuden valtuusto-
kauden alkaessa 2025. Tavoitteita edis-
tävät toimenpiteet tarkistetaan vuosittain 
osana museon toiminnan suunnittelua.

1 YLEISÖTYÖN TEHTÄVÄ

K AMU Espoon kaupunginmuseo on  
Espoon ja espoolaisten museo. KAMU 
Espoon kaupunginmuseo lisää kaupun-

kilaisten hyvinvointia ja vahvistaa identiteettiä 
tuottamalla yhdessä asukkaiden kanssa tietoa, 
kokemuksia ja toimijuutta espoolaisesta kult-
tuuriperinnöstä. Museon vastuulla on myös 
alueellisen kulttuuriympäristön vaaliminen.

Yleisötyön avulla museo lisää kaupunkilaisten 
hyvinvointia edistämällä kulttuuriympäristö- ja 
kulttuuriperintötietoisuutta ja vahvistamalla kau-
punkiin ja yhteisöön kuulumisen tunnetta ja vai-
kuttamisen mahdollisuuksia. Yleisötyön ytimessä 
on espoolainen aineellinen ja aineeton kulttuu-
riperintö ja espoolaiset kulttuuriympäristöt.

© KAMU
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2 YLEISÖTYÖ JA 
    YLEISÖTYÖNTEKIJÄT

K AMU Espoon kaupunginmuseossa 
yleisötyöpolitiikka ohjaa kaikkea toi-
mintaa, jota tehdään asiakkaille, asiak-

kaiden kanssa ja asiakkaiden tarpeista lähtien. 
Yleisötyö määritellään laajasti ja se sisältää 
kaiken asiakkaille ja asiakkaiden kanssa tehtä-
vän toiminnan museokohteissa, digitaalisesti, 
viestintäkanavissa ja muualla Espoossa.

Yleisötyötä tehdään museon kaikissa toi-
minnoissa. Yleisötyö on osa kaikkien kamu-
laisten toimenkuvaa ja yleisötyön ja museo-
kohteiden kehittäminen yhteinen tehtävä.

Yhtenäisen yleisötyön edellytys on toimiva yhteis-
työ ja viestintä niin eri toimintojen, museokohtei-
den kuin yksittäisten työntekijöiden välillä. Koko 
henkilökunta on sitoutunut museon ja yleisötyön 
tavoitteisiin ja tavoitteista viestitään säännöllisesti. 

Työntekijällä on yleisötyössä sekä asiantuntijan 
että ennen kaikkea fasilitoijan, kanssakulkijan rooli.

© KAMU 3 YLEISÖT JA 
    ASIAKASRYHMITTELY

E spoon kaupunginmuseon yleisöjä ovat 
kaikki museon erilaisia palveluja käyttä-
vät. Yleisötyön suunnittelun ja kehittä-

misen työkaluna käytetään motiiviperustaista 
asiakasprofilointia, joka sisältää nykyisten asi-
akkaiden lisäksi tavoiteltavat asiakkaat, jotka 
eivät tällä hetkellä käytä museon palveluita. 

Asiakkaat on jaettu vuonna 2021 kolmeen ryhmään 
sen perusteella, miksi asiakkaat käyttävät museon  
palveluja. Ryhmittely perustuu vuonna 2018 teh-
tyyn tutkimukseen, jolloin ryhmiä tunnistettiin 
kuusi. Vuonna 2021 asiakasryhmät päivitettiin 
niin, että ne kattavat selkeämmin myös ei-käyt-
täjät ja ovat vahvemmin motiiviperustaisia. Kukin 
ryhmä pitää sisällään useampia asiakasprofiileja.

Osasta profiileja on vuonna 2018 luotu asia-
kaspersoonat. Asiakasprofiileja ja persoonia 
päivitetään säännöllisesti ja profiilien poh-
jalta voidaan luoda persoonat museokoh-
de- ja tarvittaessa palvelukohtaisesti.

KAMUN asiakasryhmät jakautuvat tiedosta kiin-
nostuneisiin, elämyksiä etsiviin ja toimijuuteen 
tähtääviin. Ryhmittely kertoo, mitä asiakas ensi 
sijassa odottaa palvelulta ja mitä asioita hän 
arvostaa. Tiedosta kiinnostuneille tarjotaan tut-
kittua tietoa kulttuuriperinnöstä ja kulttuuriym-
päristöistä, elämyksiä etsiville kokonaisvaltaisia 
kokemuksia kulttuuriperintöön liittyen ja toimi-
juuteen tähtääville mahdollisuuksia vaikuttaa 
kulttuuriperintöön yhdessä museon kanssa.

TIEDOSTA  
KIINNOSTUNEET

Viranomaiset
Kasvattajat

Sivistyjät
Tutkijat

ELÄMYKSIÄ  
ETSIVÄT 

Virkistyjät
Perheretkeilijät

TOIMINTAAN  
TÄHTÄÄVÄT

Vertaiset
Tekijät

Kumppanit

FI 76
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4 YLEISÖTYÖN MUODOT    
    PÄÄKOHDERYHMINEEN

K AMU Espoon kaupunginmuseo koostuu 
viidestä museokohteesta. Museokoh-
teiden lisäksi yleisötyötä tehdään mm. 

verkossa, viestimällä, kohtaamisissa eri puolilla 
Espoota ja osana viranomais- ja tietopalveluja. 

Museon palvelut suunnitellaan asiakkai-
den tunnistettujen tarpeiden lähtökohdista 
ja suunnataan valituille kohderyhmille hyö-
dyntäen museon asiakasprofilointia.

KAMUn yleisötyön muodot on jaoteltu 
vastaamaan asiakasryhmittelyä. Jako on tehty 
vastaamaan asiakkaan ensisijaista motiivia,  
vaikka käytännössä yksittäinen palvelu voi  
sisältää tiedollisen, elämyksellisen ja 
toiminnallisen ulottuvuuden.

Pääryhmien alla ei ole lueteltu kaikkia  
KAMUn palveluja. Palveluesimerkkien perässä 
on suluissa tavoiteltavat pääkohderyhmät.

 

TIETOA JA  
OIVALLUKSIA

Oppimispalvelut (kasvattajat)

    Koululaisopastukset, työpajat,  
materiaalipaketit, KULPS,  

Kulttuurikurkkaus

Finna Luokkahuone, digitaaliset  
oppimispaketit, etäoppitunnit

Arkisto- ja kokoelmapalvelut  
(tutkijat, sivistyjät)

Viranomaispalvelut (viranomaiset)

Julkaisut ja artikkelit (sivistyjät, tutkijat) 

Avoimet kokoelmatiedot Finnassa,  
     kokoelmakartta, kulttuuriympäristö  

     palveluikkuna (sivistyjät, tutkijat)

Mobiilireitit Espoossa (sivistyjät)

VIESTINTÄ JA  
ASIAKASPALVELU 

VAIKUTTAMISTA 
JA TOIMINTAA

KuvaKamut (tekijät, vertaiset) 

Adoptoi monumentti (tekijät, kumppanit) 

Asiakasraati (tekijät) 

Yhteisölliset näyttelyprojektit  
(kumppanit) 

Yhteisöarkeologia (tekijät) 

Projektit

KOKEMUKSIA JA 
ELÄMYKSIÄ

Näyttelyt ja museokohteet  
     (virkistyjät, perheretkeilijät) 

KAMU Weegeellä, Talomuseo Glims,  
     Saaristomuseo Pentala, Huvilamuseo  

     Villa Rulludd, Koulumuseo Lagstad 

Diginäyttelyt ja virtuaalimuseot 

Museokaupat, kahvila 

Tapahtumat (sivistyjät, virkistyjät,  
perheretkeilijät, vertaiset) 

Opastukset, työpajat, työnäytökset, esinevartit,  
tapahtumapäivät, luennot, vaunutreffit, senioriluennot 

Opastukset, tyhy-paketit, tilat

Kävelykierrokset, kulttuurineuvola

Museolehtorin salonki, videosisällöt
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5 YLEISÖTYÖTÄ OHJAAVAT
    PERIAATTEET

K aikkea KAMUN yleisötyötä yhdistävät 
periaatteet ovat espoolainen kulttuuri-
perintö, saavutettavuus, vuorovaikutus 

ja kestävä kehitys. Toimintaa ohjaavat myös 
Espoon kaupungin arvot ja toimintaperiaatteet.

• KAMUn ensisijaisen kohderyhmän muodos- 
tavat espoolaiset, mutta espoolaisella  
kulttuuriperinnöllä on merkitystä myös  
alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

• KAMUn yleisötyö on mahdollisimman  
saavutettavaa niin suunnittelun, viestinnän,  
hinnoittelun, sosiaalisen ja alueellisen  
saavutettavuuden kuin esteettömyydenkin 
näkökulmasta ja se huomioi erilaiset  
tavat aistia, ymmärtää ja oppia.

• KAMUn yleisötyössä tärkeää on vuoro- 
vaikutus, yhdessä tekeminen ja oppiminen  
sekä merkitykselliset kohtaamiset ihmisten 
kesken ja ihmisten ja kulttuuriperinnön  
ja -ympäristöjen välillä.

• KAMUn yleisötyö edistää ekologisesti,  
sosiaalisesti, kulttuurisesti ja talou- 
dellisesti kestävää kehitystä.

6 TOIMINNAN TAVOITTEET JA 
    PAINOPISTEET 2021–2025

K AMUn visio valtuustokaudelle  
2021–2025 on olla jokaisen  
espoolaisen museo, joka kertoo 

moniäänisesti menneisyydestä, vaikut-
taa tässä hetkellä ja luo kestävää tulevai-
suutta yhdessä espoolaisten kanssa.

KAMUn yleisötyön tavoitteet ja painopisteet  
valtuustokaudelle 2021–2025 on johdettu  
KAMUN strategiasta, kulttuurin kärkitavoit- 
teista, KulttuuriEspoo 2030 - ohjelmasta  
ja Espoo-tarinasta (Espoon kaupungin  
strategia) ja ne ovat KAMUN yleisötyön  
periaatteiden mukaisia. 
 

MUSEO LUO SAMAISTUMIS- 
MAHDOLLISUUKSIA JA MERKITYKSIÄ  
ENTISTÄ USEAMMILLE

• Espoolaisten ääni vahvemmin kuuluviin  
lisäämällä yhteiskehittämistä yleisötyössä:  
asiakkaat mukaan myös vaikuttamaan  
näkökulmiin ja suunnittelemaan sisältöjä.

• Lisätään yhteistyötä espoolaisten yhdis-
tysten ja muiden kumppaneiden kanssa.

• Sisältöjä ohjaavat vuosittaiset teemat, jotka 
ovat laajasti merkityksellisiä tässä ajassa  
moninaisille espoolaisille, mutta kiinnostavia  
myös muille yleisöille.

10 11

t  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
   

 

 
 

 

 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

          © Tommi Heinonen, K A M U



FI FI

TEHDÄÄN ESPOOLAISESTA  
KULTTUURIPERINNÖSTÄ  
SAAVUTETTAVAMPAA

• Palveluvalikoimaa ja palvelupolkuja sel-
keytetään ja erilaisten asiakkaiden tarpeet 
ja osallistumisen tavat huomioidaan.

• Hinnoittelua kehitetään niin, että omien  
tuottojen kasvattaminen on mahdollista,  
mutta taloudellista saavutettavuutta  
tuetaan jatkossakin esimerkiksi  
ilmaispäivillä ja erityisryhmien  
maksuttomilla palveluilla.

• KAMU toimii asukkaiden lähiympäris- 
töissä alueellisesti laajemmin Espoossa,  
erityisiä painopistealueita valtuustokaudella  
ovat Espoonkartano, Tapiola, Espoonlahti  
ja Espoon keskus.

• Digitaalisia palveluita kehitetään vuoro-
vaikutteisimmiksi ja saavutettavimmiksi.

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET  
NIVOTAAN OSAKSI TOIMINTAA 
 
• Museokohteiden taloudellisesti kestävät 
toimintakonseptit päivitetään. Jokaiselle 
määritellään kestävän kehityksen sisällölli-
nen painopistealue, joka liittyy ekologiseen, 
sosiaaliseen tai kulttuuriseen kestävyyteen.

• Yleisötyötä ja palveluita toteutetaan  
taloudellisesti kestävästi kohdentamalla  
resurssit oikein.

• Yleisötyön menetelmät edistävät erityisesti  
sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää  
kehitystä.

• Vahvistetaan aitojen kulttuuriympäristöjen  
ja aineettoman kulttuuriperinnön merkitystä  
kestävän arjen voimavarana.

7 ARVIOINTI JA 
MITTAAMINEN

V altuustokauden tavoitteiden ja  
yleisötyön periaatteiden toteutu-
mista seurataan ja arvioidaan vuo-

sittain ja neljännesvuosittain osana museon 
säännöllistä toiminnan seurantaa. Mittareina 
käytetään muun muassa palvelu- ja asiakas-
määriä, omia tuottoja (pääsyliput, palvelut, 
museokauppa) ja asiakastyytyväisyyttä.

© KAMU
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INLEDNING

U tgångspunkten för KAMU Esbo stads-
museums policy för publikarbete är 
en omfattande och mångprofessio-

nell uppfattning om publikarbetet. Syftet med 
policyn för publikarbete är att fungera som en 
handbok som styr museets publikarbete och 
både underlättar medarbetarnas dagliga arbe-
te och återspeglas i tjänster och innehåll som 
lockar klienterna. Policyn för publikarbete fast-
ställer ramen och målsättningarna för verksam-
heten och baserar sig på tillgängliga resurser. 

Publikarbetet är hållbarare och effektivare när det 
är målmedvetet, målinriktat, i linje med museets 
strategi, och personalen på museet, publiken och 
intressegrupperna är så involverade som möjligt i 
utarbetandet av policyn för publikarbete. KAMU:s 
policy för publikarbete utarbetades 2021 i en ar-
betsgrupp som bestod av medlemmar från alla 

enheter i museet. Dessutom har publikarbetet ut-
värderats och mål ställts upp inom servicegrupper 
och vid personalens gemensamma möten. För-
utom museets medarbetare har kunderna genom 
riktade kundundersökningar och försök påverkat 
fastställandet av riktlinjerna och målsättningarna. 

Policyn för publikarbete har utarbetats för full-
mäktigeperioden 2021–2025. Principerna justeras 
och målsättningarna uppdateras i början av den 
nya fullmäktigeperioden 2025. De åtgärder som 
främjar målsättningarna justeras årligen som en 
del av planeringen av museets verksamhet. 

1 SYFTE

K AMU Esbo stadsmuseum är Esbobornas 
historiska museum. KAMU Esbo stads-
museum förbättrar stadsbornas välbe-

finnande och stärker deras identitet genom att 
tillsammans med invånarna producera infor-
mation, upplevelser och aktörskap som invol-
verar Esbos kulturarv. Museet ansvarar även 
för värnandet om den regionala kulturmiljön.

Med hjälp av publikarbetet förbättrar museet 
stadsbornas välbefinnande genom att öka 
vetskapen om kulturmiljön och kulturarvet och 
stärker känslan av tillhörighet till staden och 
samhället och möjligheterna att kunna påverka. 
Kärnan inom publikarbetet är Esbos materiella 
och immateriella kulturarv och kulturmiljöer. 

© KAMU
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2 PUBLIKARBETET OCH 
    DE ANSTÄLLDA

I KAMU Esbo stadsmuseum styr policyn 
för publikarbete all verksamhet som be-
drivs för kunderna, med dem och utifrån 

deras behov. Publikarbetet på museet är 
mycket omfattande. Det omfattar all verksam-
het som bedrivs tillsammans med kunderna 
på de olika verksamhetsställena, digitalt, i 
de olika kommunikationskanalerna och verk-
samhet som bedrivs på olika håll i Esbo. 

Publikarbetet genomförs inom museets alla 
funktioner. Publikarbetet är en del av allas ar-
betsuppgifter i KAMU. Utvecklandet av pu-
blikarbetet på KAMUs olika museer är en viktig 
del av alla museianställdas arbetsuppgifter. 

Förutsättningen för ett enhetligt publikarbe-
te är effektivt samarbete och kommunikation 
mellan de olika enheterna på museet, mellan de 
olika museerna och mellan de enskilda medar-
betarna. Hela personalen är engagerad i mu-
seets och publikarbetets målsättningar och 
det kommuniceras regelbundet om dem.

Inom publikarbetet har medarbetaren rollen som 
expert och framför allt som facilitator, som kompis.

© KAMU 3 PUBLIK OCH 
    KUNDGRUPPERING

A lla som använder KAMU Esbo stads-
museums olika tjänster räknas som 
museets publik. Som verktyg för pla-

neringen och utvecklandet av publikarbetet 
används motivbaserad kundprofilering, som 
inte bara omfattar de befintliga kunderna, 
utan också potentiella kunder som för när-
varande inte använder museets tjänster. 

Klienterna har 2021 indelats i tre grupper utifrån 
orsakerna till att de använder museets tjänster. 
Grupperingen baserar sig på en undersökning 
från 2018, då sex grupper identifierades. Klient-
grupperna uppdaterades 2021 så att de tydligare 
omfattar också icke-användare och är mer motiv-
baserade. Varje grupp innefattar flera kundprofiler. 

En del av profilerna har kundpersonligheter som 
skapades 2018. Kundprofilerna och -person-
ligheterna uppdateras regelbundet, och per-
sonligheter kan skapas utifrån profilerna till de 
olika museerna och vid behov enligt service. 

KAMU:s kundgrupper är indelade i kunskaps- 
törstiga, upplevelsesökare och framtida aktörer. 
Grupperingen visar vad kunden främst förvän-
tar sig av tjänsten och vad hen uppskattar. 

Personerna som är kunskapstörstiga erbjuds 
forskningsinformation om kulturarv och -miljö-
er. De som söker upplevelser erbjuds helhets-
upplevelser som rör kulturarvet. De som i sin 
tur siktar på aktörskap erbjuds möjligheter att 
påverka kulturarvet tillsammans med museet. 

KUNSKAPS- 
TÖRSTIGA

Pedagoger 
Historia entusiaster

Forskare 
Myndigheter 

UPPLEVELSE- 
SÖKARE

Rekreationssugna
Familjegrupper

FRAMTIDA 
AKTÖRER

SV

Jämlikar
Aktörer

Partners
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4 OLIKA FORMER AV PUBLIKARBETE 
    OCH DESS HUVUDMÅLGRUPPER

K AMU Esbo stadsmuseum består av 
fem olika museer. Förutom på museer-
na bedrivs museiverksamheten bland 

annat på nätet, genom kommunikationskana-
lerna, vid möten runtom i Esbo och som en del 
av myndighets- och informationstjänsterna.

Museets tjänster planeras utifrån kundernas 
identifierade behov och riktas till utvalda mål-
grupper med hjälp av museets kundprofilering.

Formerna av KAMU:s publikarbete är inde-
lade för att motsvara kundgrupperingen. 
Indelningen har gjorts för att motsvara kun-
dernas primära motiv, även om en enskild 
tjänst i praktiken kan innehålla en informativ, 
upplevelsemässig och aktiv dimension.  

Alla KAMU:s tjänster är inte uppräknade under 
huvudgrupperna. Tjänste-exemplen följs av de-
ras potentiella huvudmålgrupper inom parentes.

 

INFORMATION 
OCH INSIKTER

Inlärningstjänster (pedagoger)

Elevguidningar, verkstäder,  
materialpaket, KULPS, Kulturspaning

Finna Klassrum, digitala  
inlärningspaket, distanslektioner

Arkiv- och samlingstjänster  
(forskare, rekreationssugna)

Myndighetstjänster (myndigheter)

Publikationer och artiklar  
(historia entusiaster, forskare) 

Öppna insamlingsdata på Finna,  
samlingskarta, servicefönster med kultur- 

miljöobjekt (historia entusiaster, forskare)

Mobilrutter i Esbo 
 (historia entusiaster)

KOMMUNIKATIONEN 
OCH KUNDTJÄNSTEN 

PÅVERKAN OCH 
AKTIVITETER 

KuvaKamut (aktörer, jämlikar) 

Adoptera ett monument (aktörer, partners) 

Klientråd (aktörer) 

Utställningsprojekt med  
samarbetspartners  

(partners) 

Publikarkeologi (aktörer) 

Projekt

ERFARENHETER OCH 
UPPLEVELSER

Utställningar och museer  
(rekreationssugna, familjegrupper) 

KAMU i WeeGee, Glims gårdsmuseum,  
Pentala skärgårdsmuseum, villamuseet  

Villa Rulludd, Lagstads skolmuseum

Digitala utställningar  och virtuella museer 

Museibutiker, café 

Evenemang (historia entusiaster, 
 rekreationssugna, familjegrupper, jämlikar) 

Guidningar, verkstäder, arbetsdemonstrationer,  
föremålskvarter, evenemangsdagar, föreläsningar,  

vagnsträffar, seniorföreläsningar 

Guidningar, UUA-paket, lokaler 

Promenader, kulturrådgivning 

Museilektorns salong, videoinnehåll
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5 PRINCIPER SOM STYR 
    PUBLIKARBETE

E sbos kulturarv, tillgänglighet, växelver-
kan och hållbar utveckling är faktorer 
som förenar allt publikarbete som KAMU 

bedriver. Verksamheten styrs även av Esbo 
stads värderingar och verksamhetsprinciper.

• Esboborna utgör KAMU:s primära  
målgrupp, men Esbos kulturarv är av 
betydelse även ur ett regionalt, natio-
nellt och internationellt perspektiv.

• KAMU:s publikarbete är så tillgäng-
ligt som möjligt när det gäller planering, 
kommunikation, prissättning, social och 
regional tillgänglighet samt fysisk till-
gänglighet. Publikarbetet tar hänsyn till 
olika sätt att känna, förstå och lära sig. 

• Växelverkan, samarbete och inlärning  
samt meningsfulla möten bland människor  
och möten mellan dem är centralt i KAMU:s  
publikarbete, liksom det gemensamma  
kulturarvet och -miljöerna. 

• KAMU:s publikarbete främjar hållbar  
utveckling ekologiskt, socialt, kulturellt  
och ekonomiskt.

6 VERKSAMHETENS MÅLSÄTTNINGAR 
    OCH TYNGDPUNKTER 2021–2025

K AMU:s vision för fullmäktigeperioden  
2021–2025 är att vara Esbobornas  
museum – ett museum som berättar  

om det förflutna ur flera perspektiv, påverkar  
här och nu och skapar en hållbar framtid  
tillsammans med Esboborna.

KAMU:s målsättningar och tyngdpunkter för  
fullmäktigeperioden 2021–2025 bottnar i 
KAMU:s strategi, kulturstrategins främsta  
mål, programmet KulturEsbo 2030 och Berät- 
telsen om Esbo (Esbo stads strategi). Målsätt- 
ningarna och tyngdpunkterna är i linje med  
principerna för KAMU:s publikarbete.  
 

MUSEET SKAPAR MÖJLIGHETER  
TILL IDENTIFIKATION OCH  
MENING FÖR ALLT FLER 

• Esbobornas röst ska höras bättre  
genom att öka medskapande i publikar-
betet: kunderna får också vara med och 
påverka perspektiv och planera innehåll. 

• Samarbetet med föreningar och andra  
partners i Esbo utökas.

• Innehållen styrs av årliga teman som 
är meningsfulla i stor utsträckning här 
och nu. Innehållet planeras för Esbobor 
med olika bakgrunder, men som också 
är intressanta för andra målgrupper.
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ESBOS KULTURARV GÖRS 
TILLGÄNGLIGARE

• Serviceutbudet och servicestigarna  
klarläggs och olika kunders behov och  
sätt att delta beaktas.

• Prissättningen utvecklas så att det är  
möjligt att öka museets egna intäkter, men 
ekonomisk tillgänglighet stöds även i fort-
sättningen exempelvis med gratisdagar och 
gratistjänster för grupper med specialbehov.

• KAMU bedriver sin verksamhet för invå- 
narna i de närliggande områdena i vidare  
regional utsträckning i Esbo. Särskilda  
fokusområden för fullmäktigeperioden är  
Esbogård, Hagalund, Esboviken och  
Esbo centrum.

• Digitala tjänster utvecklas för att vara 
interaktivare och tillgängligare.

MÅLSÄTTNINGARNA FÖR HÅLLBAR 
UTVECKLING INTEGRERAS I  
VERKSAMHETEN 
 
• De ekonomiskt hållbara verksamhets-
koncepten för de olika museerna uppda-
teras. För vart och ett av dem fastställs 
ett innehållsmässigt fokusområde för 
hållbar utveckling som rör ekologisk, 
social eller kulturell hållbarhet.

• Publikarbetet och tjänsterna genomförs  
på ett ekonomiskt hållbart sätt ge-
nom att rikta resurserna på rätt sätt. 

• Metoderna för publikarbetet främjar  
i synnerhet socialt och kulturellt hållbar  
utveckling.

• Betydelsen av kulturmiljöerna och det 
 immateriella kulturarvet som resurs  
för ett hållbart vardagsliv stärks. 

7 UTVÄRDERING OCH 
    MÄTNING

U ppfyllandet av målsättningarna och 
principerna för publikarbetet under  
fullmäktigeperioden följs upp och  

utvärderas årligen och kvartalsvis som en  
del av uppföljningen av museets regelbundna  
verksamhet. Som mätare används bland  
annat antalet tjänster och kunder, de 
 egna intäkterna (biljetter, tjänster,  
museibutik) och kundnöjdheten.

© KAMU
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INTRODUCTION

K AMU Espoo City Museum’s audience 
engagement policy is based on a 
broad and multi-professional view 

of audience engagement. This written policy 
serves as a manual that guides the museum’s 
audience engagement, facilitates the daily 
work of employees and is reflected in well-tar-
geted, attractive services and content for 
customers. The audience engagement policy 
defines the framework and goals for activi-
ties and is based on the available resources.

Audience engagement is more sustainable and 
effective when it is systematic, goal-oriented 
and in line with the museum’s strategy, and when 
the museum’s staff, audiences and stakeholders 
are involved in drafting the audience engage-
ment policy as extensively as possible. KAMU’s 
audience engagement policy was drawn up in 

2021 in a workgroup consisting of people from 
all of the museum’s activities. Audience enga-
gement and range of services were evaluated, 
and goals were set in joint meetings of different 
teams and of the entire staff. In addition to the 
employees, the policy and goals have been in-
fluenced by the museum’s audiences through 
targeted customer surveys and experiments. 

The audience engagement policy has been drawn 
up for the 2021–2025 council term. The princip-
les will be reviewed, and the goals updated when 
the new council term begins in 2025. Measures 
towards the goals will be reviewed annually as 
part of the planning of the museum’s activities. 

1 AUDIENCE ENGAGEMENT

K AMU Espoo City Museum is the mu-
seum of Espoo and its citizens. KAMU 
Espoo City Museum increases the 

well-being of people and strengthens local 
identities by working together with citizens 
to produce information, experiences and 
agency relating to Espoo’s cultural heritage. 
The museum is also responsible for pre-
serving the regional cultural environment.

Through audience engagement, the museum 
increases the well-being of citizens by promot-
ing awareness of the cultural environment and 
heritage, strengthening the feeling of belonging 
to the city and community and increasing oppor-
tunities to make a change. The core of audience 
engagement is Espoo’s tangible and intangible 
cultural heritage and local cultural environments. 

24 25
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2 AUDIENCE ENGAGEMENT 
    AND MUSEUM STAFF

At KAMU Espoo City Museum, the 
audience engagement policy guides  
all activities that are carried out for  

audiences, with audiences and based on  
audience needs. Audience engagement is 
broadly defined and includes all services  
delivered at the museums and elsewhere 
in Espoo, digitally and in any other form. 

Audience engagement is a part of all KAMU’s 
activities. Audience engagement is included 
in the job description of all employees and de-
veloping audience engagement and museums 
is the shared responsibility of everyone.

The prerequisite for consistent audience en-
gagement is effective cooperation and com-
munication between various departments, 
museums, and individual employees alike. 
The entire staff is committed to the goals of 
the museum and audience engagement, and 
the goals are communicated regularly.

An employee’s role in audience engagement is 
to be both an expert and, above all, a facilitator.

3 AUDIENCES AND 
    CUSTOMER SEGMENTATION

© KAMU

K AMU Espoo City Museum’s audiences  
are all users of the museum’s various  
services. Motive-based customer  

profiling is used as a tool for planning and  
developing audience engagement. It includes 
not only existing customers but also potential  
customers who do not currently use the  
services of the museum. 

In 2021, customers were divided into three groups 
based on why they use the museum’s services. 
The grouping is based on a survey carried out in 
2018, where six groups were identified. In 2021, 
the customer groups were updated to include 
non-users and to be more strongly motive-based. 

Each customer group contains several custom-
er profiles. Customer personas were created 

for some of the profiles in 2018. The customer 
profiles and personas are updated regularly, and 
personas can be created based on the profiles for 
each museum and, if necessary, each service. 

KAMU’s customers are grouped into those in-
terested in knowledge, those looking for ex-
periences and those aiming for agency. The 
grouping indicates what the customers primarily 
expect from the service and what they value. 

Those interested in knowledge are provided 
with researched information on cultural herit-
age and cultural environments, those looking 
for experiences are offered experiences relat-
ing to cultural heritage, and those aiming for 
agency get opportunities to have an impact on 
cultural heritage together with the museum. 

INTERESTED IN 
KNOWLEDGE

Educators 
History enthusiasts

Researchers 
Officials

LOOKING FOR 
EXPERIENCES

Recreation seekers
Family explorers 

AIMING FOR  
AGENCY

Peers
Doers

Partners

EN 2726
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4 FORMS OF AUDIENCE ENGAGEMENT 
    AND THEIR MAIN TARGET GROUPS

K AMU Espoo City Museum consists of 
five museums. In addition to the muse-
ums, audience engagement is carried 

out, for example, online, in communications, 
at meetings in different parts of the city and 
as part of official and information services.

The museum’s services are designed based  
on the customers’ identified needs and  
directed to selected target groups, utilising  
the museum’s customer profiling.

The forms of KAMU’s audience engagement 
have been divided to correspond to the customer 
grouping. The division has been made according  
to the customer’s primary motive, although a 
 single service may in practice include an infor- 
mational, experiential and functional dimension.  

Not all KAMU’s services are listed under the 
main groups. The service examples are fol-
lowed by the main target groups in brackets.

 

INFORMATION 
AND INSIGHTS

Learning programs (Educators)

Guided tours for schoolchildren and students,  
workshops, material packages, KULPS, Culture Call

Finna Classroom, digital learning  
packages, remote lessons

Archive and collection services  
(Researchers, History enthusiasts)

 Official services (Officials)  

Publications and articles  
(History enthusiasts, Researchers)

Open collection information in Finna,  
collection map, cultural environment  

service window   
(History enthusiasts, Researchers)

Mobile routes in Espoo  
 (History enthusiasts, Researchers)

COMMUNICATIONS AND 
CUSTOMER SERVICE

ADVOCACY 
AND ACTION  

KuvaKamut (Doers, Peers) 

Adopt a Monument (Doers, Partners) 

Customer panel (Doers) 

Community exhibition projects  
(Partners) 

Community archaeology (Doers) 

ProjectsEXPERIENCES

Exhibitions and museums  
(Recreation seekers, Family explorers) 

KAMU at WeeGee, Glims Farmstead 
 Museum, Pentala Archipelago Museum, Villa  

Museum Villa Rulludd, Lagstad School Museum

Digital exhibitions and virtual museums

Museum shops, café

Events (History enthusiasts,  
Recreation seekers, Family explorers, Peers) 

Guided tours, workshops, work demonstrations,  
artefact quarters, event days, lectures,  

pram meets, senior lectures 

Guided tours, employee well-being packages, facilities  

Walking tours, Culture Clinic 

Educational curator’s salon, video content
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5 PRINCIPLES GUIDING 
    AUDIENCE ENGAGEMENT

T he common principles of all audience enga-
gement by KAMU are Espoo’s cultural herita-
ge, accessibility, interaction, and sustainable 

development. The activities are also guided by the 
values and operating principles of the City of Espoo.

 

• KAMU’s primary target group is Espoo  
residents, but Espoo’s cultural heritage  
also has regional, national and inter- 
national significance.

• KAMU’s audience engagement is as  
accessible as possible from the point of  
view of planning, communication, pricing and 
social, regional and physical accessibility,  
and it takes into account different ways of 
sensing, understanding and learning. 

• KAMU’s audience engagement highlights 
interaction, working and learning together 
as well as meaningful encounters between 
people, cultural heritage and environments. 

• KAMU’s audience engagement promotes 
ecologically, socially, culturally and eco-
nomically sustainable development.

6 GOALS AND PRIORITIES
    FOR 2021–2025

K AMU’s vision for the 2021–2025 
council term is to be a museum 
for everyone in Espoo that speaks 

about the past in multiple voices, is active 
in the present and creates a more sustai-
nable future together with the residents.

The goals and priorities of KAMU’s audience  
engagement for the 2021–2025 council term  
have been derived from KAMU’s strategy, the  
goals of the Cultural Unit, the CultureEspoo 2030 
programme and the Espoo Story (the City’s stra-
tegy), and they are in line with KAMU’s audience 
engagement principles.  
 

THE MUSEUM CREATES MEANINGFUL 
EXPERIENCES AND INTERACTION FOR 
AN INCREASING NUMBER OF PEOPLE  

• The voice of Espoo residents will be heard 
more strongly through increased co-creation:  
audiences will also be involved in choosing  
perspectives and designing content. 

• Cooperation with Espoo associations 
and other partners will be strengthened.

• Programming is guided by annual themes  
that are relevant to diverse residents of  
Espoo of today but also captivating to  
other audiences.
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ESPOO’S CULTURAL HERITAGE  
WILL BE MADE MORE ACCESSIBLE

• The range of programs and customer  
journeys will be clarified and the needs  
and ways to participate for different 
 audiences will be taken into account.

• Pricing will be developed such that it is  
possible to increase the museum’s own  
revenues, but economic accessibility will  
continue to be supported, for example, by  
free days and free services for special  
groups.

• KAMU will be active in the local surroun- 
dings of the residents and geographically  
more extensively in Espoo, with Espoonkar- 
tano, Tapiola, Espoonlahti and Espoon keskus  
as particular focus areas during the  
council term.

• Digital services will be developed to 
be more interactive and accessible.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 
WILL BE INTEGRATED INTO THE  
ACTIVITIES 
 
• The economically sustainable operating  
concepts of the museums will be updated.  
A sustainable development focus area will  
be specified for each of the museums with 
regard to ecological, social or cultural  
sustainability.

• Audience engagement and programs will be 
implemented in an economically sustainable 
manner by allocating resources correctly. 

• Audience engagement methods will 
particularly contribute to socially and 
culturally sustainable development.

• The role of authentic cultural environments 
and intangible cultural heritage as a resource 
for sustainable daily life will be strengthened. 

7 EVALUATION AND 
    MEASUREMENT

T he achievement of the goals for the 
council term and the principles of audi-
ence engagement will be monitored and 

assessed annually and quarterly as part of the 
regular monitoring of the museum’s activities. 
The indicators used include service volumes  
and numbers of customers, the museum’s own 
revenues (tickets, services, museum shop)  
and customer satisfaction.

© KAMU
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