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Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Museoviraston 

vuoden 2017 toiminnasta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tänään päättänyt valtion talousarvioasetuksen 
(1243/1992) 66 I §:n mukaisesta tilinpäätöskannanotosta Museovirastolle.

1. Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden toteutuminen

Museovirasto on saavuttanut pääosin hyvin vuoden 2017 talousarviossa ja 
tulossopimuksessa asetetut tavoitteet. Toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden 
kannalta keskeisiä toimia ovat olleet Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 
valmistelu osallisuus –teeman pohjalta sekä ensimmäisen Kulttuuriperintöbarometrin 
toteuttaminen. Museoiden kävijämäärätavoite ylittyi selkeästi. Viraston toiminnan 
tuloksellisuutta ovat parantaneet muun muassa sähköisen asioinnin käyttöönotto ja 
digitaalisten palveluiden kehittäminen. Kokoelmien keskittämistä Vantaan 
kokoelmakeskukseen on jatkettu. Viranomaistoiminnassa on panostettu ennakoivaan 
ja vuorovaikutteiseen toimintaan. Julkaisutoimintaa on kehitetty monikanavaisemmaksi. 
Virasto on jatkanut tiukan menotalouden soveltamista, rakenteita ja toimintamalleja on 
edelleen uudistettu. Virasto strategia on uudistettu. Työtyytyväisyysindeksi, 
johtamisindeksi ja innovointikyvykkyysindeksi paranivat ja ylittivät tavoitearvot.

2. Tuloksellisuuden raportoinnin asianmukaisuus

Museoviraston toimintakertomus ja tilinpäätös on laadittu asianmukaisesti ja ne antavat 
riittävän perusteellisen kuvan Museoviraston toimintavuodesta 2017.

Valtiontalouden tarkastusviraston antaman tilintarkastuskertomuksen mukaan 
Museoviraston tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti ja niiden liitteenä 
esitettävät tiedot ja tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun 
asetuksen edellyttämällä tavalla. Talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä 
on noudatettu.

3. Viraston toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden 
parantamiseksi
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Valtion talouden tarkastusvirasto on kiinnittänyt vuodesta 2014 lähtien huomiota 
Museoviraston budjetointimenettelyyn valtion talousarviomomentilla 29.80.75 olevan 
valtuuden käyttämättä jättämiseen. Valtuus sisältyy myös vuosien 2016, 2017 ja 2018 
momenteille. Opetus- ja kulttuuriministeriö on edellisessä tilinpäätöskannanotossaan 
Museovirastolle pyytänyt kiinnittämään erityistä huomiota valtuuden seurantaan ja 
tarpeellisuuteen ja raportoimaan opetus- ja kulttuuriministeriölle voidaanko valtuudesta 
momentilla 29.80.75 luopua vuodesta 2018 alkaen. Valtiontalouden tarkastusvirasto on 
suosittanut, että valtuuden budjettikäytäntöä muutettaisiin. 

Tuloksellisuuden parantamiseksi Museoviraston jatkaa toimintansa kehittämistä 
valittujen strategisten painopisteiden pohjalta. Viestintää ja markkinointia sekä 
palvelutoiminnan suunnittelua jatketaan.

4. Ministeriön toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden 
parantamiseksi

Ministeriö tulee tarkistamaan momentin 29.80.75 valtuuden budjetointikäytäntöä 
valtiontalouden tarkastusviraston ehdottamalla tavalla. 

Ministeriö jatkaa yhteistyössä Museoviraston kanssa tulosohjauksen kehittämistä ja 
tulostavoitteiden ja erityisesti tulostavoitteiden mittareiden määrittelyä.

Ministeriö seuraa viraston talouden kehittymistä ja palvelukyvyn ylläpitämistä.
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