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1. Toimintakertomus 
 
1.1. Johdon katsaus 
 
Toiminnan tärkeimmät tulokset 

Museovirasto on aineellisen kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön viranomainen ja asiantuntijavirasto, 
kulttuuriperintöalan palvelujen tuottaja ja kehittäjä. Museovirasto vastaa kulttuuriympäristön, arkeologisen 
kulttuuriperinnön, rakennusperinnön ja kulttuuriomaisuuden suojelusta ja kansallisista kokoelmista. Suomen 
kansallismuseo on kulttuurihistoriallinen keskusmuseo, joka vastaa kansallisesta kokoelmasta, museokohteiden 
avoinnapidosta sekä tuottaa näyttelyjä ja yleisötoimintaa. 

Itsenäisyyden juhlavuosi näkyi monipuolisesti Suomen kansallismuseon näyttely- ja ohjelmatarjonnassa. Vuoden 
päätuotantoja olivat Kansallismuseon perusnäyttelyiden uudistetut osat Esihistoria ja Suomen tarina, joiden 
toteutuksessa painotettiin erityisesti uusia tuotantotapoja ja teknologiaa. Juhlavuoden viettoa ja merkitystä 
dokumentoitiin, ja valtakunnallisella verkkokampanjalla kannustettiin jakamaan omakohtaisia tulkintoja 
kansallisaarteista. Kansallismuseo päätti luovuttaa laajan saamelaiskokoelmansa saamelaismuseo Siidalle. 
Vanhan saamelaisesineistön palautus saamelaisille edistää merkittävästi saamelaisten mahdollisuuksia ylläpitää 
ja kehittää kulttuuriperintöään. Kansallismuseon kohteiden kävijämäärä jatkoi kasvuaan. Museokortilla oli 
vaikutusta erityisesti pääkaupunkiseudun kohteiden kävijämääriin.  

Kulttuuriympäristöpalvelujen toiminnallisia painopistealueita oli vastata yhteiskunnan muutoksiin digitoimalla 
aineistoja, kehittämällä arkeologista toimintaa ja analysoimalla sotien jälkeistä rakennusperintöä sekä 
uudistamalla kulttuuriympäristörekistereitä (www.kyppi.fi). Museovirasto oli mukana KIRA-Digi –hankkeessa, 
jonka tavoitteena on ollut kulttuuriympäristötiedon yhteiskäytön parantaminen, palvelukyvyn ja tuottavuuden 
lisäämiseen. Kulttuuriympäristöpalvelut on lisäksi osallistunut kulttuuriympäristöstrategian ja valtion 
kiinteistöstrategian toimeenpanoon, metsästrategian toteutumisen seurantaan, osallistunut ev.lut. kirkon 
kulttuuriperintöstrategian valmisteluun sekä välineiden kehittämiseen merialuesuunnitteluun. Hanke- ja 
määräaikaistyö mahdollistivat kulttuuriympäristörekistereiden edellisiä vuosia paremman täydentymisen. 

Museovirasto oli mukana useissa Senaatti -kiinteistöjen toteuttamassa restaurointihankkeissa. 
Restaurointiyksikkö on valvonut mm. Louhisaaren ja Lamminahon korjaustöitä ja tehnyt valmisteluja Seurasaaren 
rakennusten restaurointeja varten. Taloudellisesti merkittävä ponnistus oli jäänmurtaja Tarmon peruskorjaus ja 
restaurointi. Hankkeen toteuttamiseen saatiin rahoitus (950.000 euroa) vuoden 2015 IV lisätalousarviosta. Hanke 
valmistui syksyllä 2017. 

Kuva- ja arkistoaineistojen saavutettavuutta ja käytettävyyttä parannettiin digitoimalla keskeisimpiä aineistoja. 
Verkkopalveluihin avattiin uutta kuva- ja muuta aineistoa. Kuvakokoelmat avasi yli 100 000 näyttökuvaa vapaan 
käytön sallivalla CC BY -lisenssillä, mikä lisäsi aineistojen käyttöä ja tunnettavuutta. Asianhallintajärjestelmään 
toteutettiin asiakasnäkymä, joka mahdollistaa julkisten asioiden ja asiakirjojen selailun tutkijasalissa ja julkisen 
jakelun. Kuvakokoelmien kartunta oli edellisvuosia maltillisempaa. Kokonaiskartunta oli 103 000 kuvaa, josta 
valtaosa Journalistisen kuva-arkisto JOKAn uusia kokoelmia. 

Museoviraston kansainvälisen toiminnassa on keskitytty kansainvälisten sopimusten toimeenpanoon. Suomen 
toimikausi Unescon maailmanperintökomiteassa päättyi vuoden 2017 lopussa. Museovirasto aloitti vuonna 2016 
hyväksytyn kansallisen maailmanperintöstrategian toimeenpanosuunnitelman mukaisesti uuden kansallisen 
aieluettelon valmistelun. Unescon yleissopimusta aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta on toteutettu 
aktiivisesti. Vuoden aikana valmisteltiin kansallinen luettelo, jonne valittiin Museoviraston esityksestä 52 elävän 
kulttuuriperinnön ilmiötä. Kulttuuriministeri hyväksyi kansallisen listan joulukuussa 2017. Museovirasto oli lisäksi 
mukana aktiivisesti Euroopan neuvoston Faron puiteyleissopimuksen voimaansaattamisessa Suomessa. 

Museoviraston toimintamenojen nettokäyttö vuonna 2017 oli  24 627 207,41 euroa (bruttomenot 28 910 291,41 € 
ja bruttotulot 4 283 084,00 €). Museoviraston toimintamenot jakautuvat momentilla 04 niin, että henkilöstömenot 
olivat 11,92 milj. euroa ja ne laskivat 0,72 milj. euroa. Vuokramenot olivat 9,50 milj. euroa. Vuokrajärjestelmässä 
olevien kohteiden menot (momentti 20) olivat 15,03 milj. euroa. Kiinteistövarallisuuden perusparannuksiin ja 
kunnossapitoon sekä pienehköihin uudisrakennushankkeisiin ja museolaivojen korjaustöihin (mom. 75) käytettiin 
1,81 milj. euroa. Suurin osa menoista kohdistui jäänmurtaja Tarmon peruskorjaukseen ja restaurointiin, yhteensä  
923 079,16  euroa. 

http://www.kyppi.fi/
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Valtionavustustoimintaa kehitettiin yhdistämällä erilliset avustusmuodot kokonaisuudeksi, jonka sisällä voidaan 
painottaa erilaisia teemoja ja vahvistaa avustustoiminnan strategisuutta. Pitkään vireillä ollut avustusten 
sähköinen asiointi ja avustushaku laajennettiin perinnealuksia koskeneen pilotin jälkeen koskemaan kaikkia 
pysyvästi jaettavia valtionavustuksia, ja ensimmäiset sähköiset haut käynnistettiin syksyn 2017 hakukierroksella. 
Museovirasto jakoi harkinnanvaraisia avustuksia kulttuuriperinnön säilyttämiseen, museoiden toimintaan ja 
rakennusperinnön säilyttämiseen yhteensä 3,6 milj. euroa. 

 

Toimintaympäristön muutokset 

Museoviraston toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten seurauksena viraston strategiaa 
uudistettiin vuoden 2017 aikana. Museoviraston uusi visio 2030 on ”Yhdessä kohti yhteiskunnallisesti vaikuttavaa 
kulttuuriperintötyötä – Kulttuuriperintö on sinunkin perintöäsi”. Viraston neljä toimintaa ohjaavaa palvelulupausta 
ovat: 1) Pidämme huolta monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä, 2) Edistämme kulttuuriperinnön käyttöä, 3) 
Teemme asiat yhdessä ja kohtaamme ihmiset aidosti ja 4) Tartumme yhteiskunnallisiin haasteisiin. 

Museoviraston ja opetus- ja kulttuuriministeriön välinen uusi tulossopimus otettiin käyttöön 2017. Vuoden 2017 
aikana valmisteltiin pääjohtajan ja opetus- ja kulttuuriministeriön välinen ensimmäinen johtamissopimus, joka 
koskee vuotta 2018. 

Museoviraston ja Suomen kansallismuseon markkinointia ja viestintää resursoitiin uudelleen yhdistämällä 
1.5.2017 alkaen Museoviraston Viestintä- ja markkinointiyksikkö ja Kansallismuseon Markkinointi- ja 
myyntiyksikkö Markkinointi- ja viestintäyksiköksi. Yksikön tehtävänä on huolehtia koko Museoviraston 
markkinoinnista ja viestinnästä. Kansainvälisen toiminnan kehittämiseksi perustettiin kansainvälisen toiminnan 
jaosto Kehittämispalvelujen yhteyteen. Sen tehtävänä on kansainvälisten sopimusten toimeenpano ja seuranta 
sekä Museoviraston sisäisen kansainvälisen osaamisringin toiminnan koordinointi. 

Museoviraston graafisen ilmeen ja brändin uudistaminen käynnistettiin keväällä 2017 ja se valmistui vuoden 
loppuun mennessä. Uuden ilmeen julkistaminen tapahtuu vuoden 2018 alussa. Museoviraston englannin kielinen 
nimi ”National Board of Antiquities” muuttuu muotoon ”Finnish Heritage Agency”. 

Museoviraston toiminnalle keskeinen säädösperusta oli myös muutoksessa vuonna 2017. Museovirasto oli 
mukana opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämän Museopoliittisen ohjelman valmistelutyössä. Opetus- ja 
kulttuuriministeriö asetti työryhmän valmistelemaan Valtionosuuslain uudistamista. Museovirastolla oli 
valmistelutyössä asiantuntijan rooli. Kummatkin esitykset valmistuvat vuonna 2018. Opetus- ja 
kulttuuriministeriössä valmisteltiin myös muinaismuistolain uudistusta, jolla määriteltiin Museoviraston uusi rooli 
aluehallinnon uudistuksen yhteydessä. 

 

Arvio toiminnan tuloksellisuudesta ja tehokkuudesta 

Opetus- ja kulttuuriministeriön Valtion talousarvioesityksessä (TAE 2017) ja tulossopimuksessa Museovirastolle 
asettamat keskeiset tavoitteet on saavutettu hyvin. 

Kulttuuriperinnön digitaalista saatavuutta parannettiin edelleen. Sähköisesti luetteloitujen ja internetin kautta 
saavutettavien kuvien ja esineiden määrällinen tavoite ylitettiin. Museoviraston verkkopalveluiden käyttö kasvoi 
edelleen. Kulttuuriympäristön palveluikkuna valmistui vuonna 2017. Se sisältää viraston arkistoon, rekistereihin ja 
kokoelmiin tallennettua tietoa arkeologisesta kulttuuriperinnöstä ja rakennetuista kulttuuriympäristöistä. 

Kulttuuriympäristön viranomaistoiminnassa on pyritty ennakoivaan ja vuorovaikutteiseen toimintaan sekä 
kohtuullisiin käsittelyaikoihin. Kulttuuriperinnön teemavuoden 2018 toimintasuunnitelma valmistui, hanke 
organisoitiin, sen viestintä aloitettiin ja vuoteen liittyvien avustusten jako toteutettiin. Kulttuuriperintövuosi 2018 
nostaa tietoisuutta kulttuuriperinnön merkityksestä. 

Julkaisutoimintaa on kehitetty monikanavaisemmaksi. Uusia julkaisuja tehtiin 13 kappaletta, muun muassa 
näyttely- ja kokoelmajulkaisuja ja verkkojulkaisuja. Museotilastoon Suomen museoista koottavan tiedon 
esittämistapaa kehitettiin toteuttamalla uudenlaiset Tilastokortit suomeksi, ruotsiksi ja osittain englanniksi. Lisäksi 
valmisteltiin Museoviraston toimialan ja toiminnan merkitystä avaava Kulttuurista perinnöksi –verkkojulkaisu, jonka 
ensimmäinen vuosikatsaus julkaistiin lokakuussa 2017. Kulttuuriympäristön suojelun osalta julkaistiin kaksi uutta 
opasaineistoa, wikipohjainen ”Arkeologisen kulttuuriperinnön opas” ja 1950-1970 -lukujen kouluja käsittelevä 
koulurakennus.fi sekä päivitettiin aikaisemmin julkaistuja ohjeita. Lisäksi julkaistiin Suomen juhlavuoteen liittyvä 
Sadanvuodensatoa.fi.  
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Vuoden 2017 aikana toteutettiin ympäristöministeriön kanssa yhteistyössä ensimmäinen kansallinen 
Kulttuuriperintöbarometri. Barometrin tarkoituksena on tuottaa kansalaisilta kerättyä tilastollista tietoa 
kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä. Ensimmäinen Kulttuuriperintöbarometri julkistettiin 
tammikuussa 2018. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan edistämiseksi Museoviraston on mukana useissa Suomen 
akatemian tai EU:n rahoittamissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Lisäksi Museoviraston henkilökunta on oma-
aloitteisesti suorittanut jatko-opintoja niin, että viisi viraston työntekijää on suorittanut vuoden 2017 aikana 
tohtoritutkinnon. 

Kansallismuseon museoiden ja linnojen kokonaiskävijämäärä oli 681 209. Määrä ylitti tavoitteen 11,7 %:lla ja oli 
11,2 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Museotoiminnan tuloksellisuutta ja tehokkuutta seurataan museo- ja 
linnassa käynnin keskihinnan ja keskitulon avulla. Vuoden 2017 museo- ja linnassa käynnin keskihinta 2,04 euroa 
ja keskitulo 3,48 euroa olivat asetettuja tavoitteita parempia tuloksia.  

Museoviraston uusi kokoelma- ja konservointikeskus Vantaalla otettiin käyttöön keväällä 2016. Vuoden 2017 
aikana siirrettiin ulkopuolisilta vuokratuissa tiloissa säilytetyt kokoelmat ja markkinoitiin säilytyspalveluja alueen 
muille museoille. Säilytyspalveluiden tuottamisesta valmisteltiin malli. Kertomusvuoden aikana solmittiin kolme 
säilyttämissopimusta ja käytiin neuvotteluja lisäksi kolmen muun tahon kanssa. Kokoelmaprosessien 
uudistamistarpeet tunnistettiin ja prosesseja varten muodostettiin mallit, joiden tärkein tuotos oli Muskatti -niminen 
viivakoodijärjestelmä kokoelman hallinnan ja paikkatietojen varmistamiseksi. 

Museoviraston tavoitteina on pidetty tiukkaa menotaloutta, tuottavuuden lisäämistä sekä rakenteiden ja 
toimintamallien uudistamista. Henkilötyövuosien määrä väheni edellisestä vuodesta 12:lla ja oli 242 (-4,7 %). 
Museoviraston työtyytyväisyysindeksi oli 3,69, johtamisindeksi 3,48 ja innovointikyvykkyysindeksi 3,88, jotka 
kaikki paranivat edelliseltä vuodelta ja ylittivät tavoitearvot. 

Syksyllä 2017 käynnistettiin johtoryhmätyöskentelyn kehittämishanke. Museoviraston johtoryhmän jäseninä ovat 
pääjohtaja, ylijohtaja, osastonjohtajat, hallintojohtaja, kehittämisjohtaja ja talouspäällikkö. Syksyllä tehtiin 
johtoryhmäkysely jäsenille ja esimiehille. Niiden perusteella on laadittu tarkempi suunnitelma työskentelyn, 
tiedottamisen, valmistelun ja toimeenpanon kehittämiseksi. 

 

Tuloksellisuuden kehittyminen lähivuosina 

Tuloksellisuuden parantaminen on edellyttänyt perusteltuja strategisia valintoja, toimintaprosessien kehittämistä ja 
hyvinvoivan ja aloitekykyisen työyhteisön ylläpitämistä. Museoviraston supistuneen organisaation 
painopistealueet ovat tulevina vuosina Kansallismuseon kehittäminen, kulttuuriympäristön suojelun sekä arkisto- 
ja kokoelmapalvelujen turvaaminen. Tuloksellisuuden parantaminen edellyttää viestinnän ja markkinoinnin 
vahvistamista ja pitkäjännitteistä palvelutoiminnan suunnittelua. Lakisääteisten tehtävien ja talouden 
sopeuttamiseksi Museovirasto on joutunut valitsemaan painopisteet niin, että keskeisimmät kulttuuriperinnön 
suojeluun, säilyttämiseen ja välittämiseen liittyvät tehtävät voidaan hoitaa. 

Maankäytön ja rakentamisen ohjauksen keventäminen pakottavat viraston arvioimaan tehtäviään 
kulttuuriympäristön suojelun alalla. Kulttuuriympäristörekistereiden sisältöpuutteet, kattavuus ja ajantasaisuus ja 
eri toimijoiden tietojärjestelmien yhteensopivuus ovat edelleen ratkaisematta. Kulttuuriperintö- ja 
kulttuuriympäristöaineistojen verkkosaatavuuden parantaminen palvelee viranomais- ja sidosryhmäyhteistyötä 
sekä kansalaisten tiedonsaantia. 

Julkisen talouden suunnitelman mukaan Museoviraston kehys on edelleen laskussa. Museoviraston 
mahdollisuudet vahvistaa ja turvata kulttuuriperinnön myönteisiä vaikutuksia yhteiskunnalle riippuvat vakaasta 
taloudesta ja resurssien vahvistumisesta. Palvelukyvyn ylläpitäminen edellyttää noin miljoonan euron lisäystä 
talouden kehyksiin. 
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1.2. Tuloksellisuus 
 
 
Talousarvioesityksen 2017 tulostavoitteet 
 

Tulostavoite Toteutuma 2015 Toteutuma 2016 Tavoite 2017 Toteutuma 2017 

Verkkopalveluiden käyttöaika, 
tuntia  
 

70 737 72 580 70 000 83 316 

Sähköisesti luetteloitujen 
kuvien saatavuus internetissä 

120 447 140 272 145 000 156 633 

Museoiden ja linnojen 
kokonaiskävijämäärä  
 

610 806 613 533 610 000 681 209 

Museo- ja linnassakäynnin 
keskihinta, euroa  
 

2,04 2,12 2,10 2,04 

Museo- ja linnassakäynnin 
keskitulo, euroa 
 

2,95 3,86 2,80 3,48 

Työtyytyväisyysindeksi  
 

- 3,63 3,50 3,69 

Henkilötyövuodet   
 

279 254 250 242 

 
 
 
 
Tulossopimuksen 2017-2019 tulostavoitteet 
 
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 
 

Tavoite 1: 

Hyvin säilynyt ja 
monimuotoinen 
kulttuuriperintö on osa 
ihmisten ja yhteisöjen arkea 

  

 

 
 

 

Mittarit 
 

Tavoite vuonna 2017 Toteutuma Arvo-
sana1 

Kuvaus 

Mittari 1.1:  
Kulttuuriperintövuosi 2018 
nostaa tietoisuutta 
kulttuuriperinnön 
merkityksestä 

Toimintasuunnitelma 
valmis 

Toimintasuunnitelma valmistui, 
hanke organisoitiin, sen 
viestintä aloitettiin ja vuoteen 
liittyvien avustusten jako 
toteutettiin. 

4 

Tavoite 
saavutettu 

Mittari 1.2: 
Valtiohallinnon 
kulttuuriperinnön hoito on 
vaikuttavaa Arvokiinteistökriteeristö 

valmistuu 

Peruskriteeristö on ollut 
käytössä jo 2015. 
Toimintavuonna tuettiin 
erityisesti Liikenneviraston 
toteuttamaa omaa kriteerityötä. 
Lisäksi jatkettiin aktiivisti 
kiinteistönhaltijoiden 
verkostoitumista. 

4 
Tavoite 
saavutettu 

                                            
1 1 / Ei aloitettu/Tavoitteesta luovuttu harkinnan jälkeen, 2 / Ei toteutunut,  3 / Toteutui osittain, 4 / Tavoite saavutettu ja 5 / 
Tavoite ylitetty. 
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Mittari 1.3: 
Kulttuuriympäristön opas- ja 
ohjeaineistoja lisätään 
toimijoiden tueksi  

1 

Toimintavuonna julkaistiin kaksi 
uutta, laajaa opasaineistoa  
sekä päivitettiin olemassa 
olevaa ohjeaineistoa. 

5 Tavoite ylitetty 

Tavoite 2: 
Kulttuuriperintö 
tunnistetaan ja sitä 
hyödynnetään eri asiakas- 
ja yleisöryhmien 
hyvinvoinnin ja 
elinvoimaisuuden 
voimavarana 

   

 

Mittarit 
 

Tavoite vuonna 2017 Toteutuma Arvo-
sana 

Kuvaus 

Mittari 2.1: 
Kulttuuriperintö -
vuosikatsauksen luominen ja 
käyttöönotto 

Konseptin määrittely ja 
pilottijulkaisun tekeminen 

Konseptin määrittely valmistui 
keväällä 2017. Ensimmäinen 
vuosikatsaus julkaistiin 
lokakuussa 2017 nimellä 
Kulttuurista perinnöksi 
(http://www.kulttuuristaperinnok
si.fi/index). 

4 
Tavoite 
saavutettu 

Mittari 2.2:  
Kansalaisten rooli 
kulttuuriperinnön suojelussa 
kehittyy 

Toimintaohjelman 
laatiminen aloitettu 

Toimintaohjelman laatiminen 
otettiin osaksi vuonna 2018 
toteutuvaa EU-hanketta. 

1 Ei aloitettu 

Mittari 2.3: 
Tasa-arvoa ja kulttuurista 
kestävyyttä vahvistavien 
teemojen käsittely 
Kansallismuseon 
ohjelmistossa 

Yleisötyön ja ohjelmiston 
profiili  

Kansallismuseon ohjelmistossa 
on otettu huomioon erityisesti 
kulttuurisen kestävyyden ja 
yhdenvertaisuuden 
edistäminen. 

3 
Tavoite 
toteutui 
osittain 

Mittari 2.4: 
Avoimesti käytössä olevat 
kulttuuriperintöaineistot 
verkossa lisääntyvät 

Aineistojen 
julkaisupolitiikan, 
julkaisukanavien ja 
lisensointitavan valinta 

Museoviraston digitaalisessa 
muodossa olevan aineiston 
julkaisupolitiikka, 
julkaisukanavat ja 
lisensointitavat on määritelty. 

4 
Tavoite 
saavutettu 

Tavoite 3: 
Maailmanperintötietoisuutta 
lisätään ja 
maailmanperintökohteiden 
vastuullista hoitoa 
edistetään  

   

 

Mittarit 
 

Tavoite vuonna 2017 Toteutuma 
Arvo-
sana 

Kuvaus 

Mittari 3.1: 
Aieluettelon päivittäminen 
vuoteen 2019 mennessä 

Toteuttamissuunnitelma 
laadittu ja esitysten 
kokoaminen aloitettu 

Aieluetteloinnin prosessi on 
kuvattu ja sovittu. Esitykset 
koottu ja käyty läpi sisäisissä 
asiantuntijaryhmissä. 

4 
Tavoite 
saavutettu 

Mittari 3.2: 
Museoviraston koordinaattori- 
ja kehittäjäroolin 
vahvistaminen 

Toteuttamissuunnitelma 
valmis ja resursoinnista 
sovittu 

Museovirastoon perustettiin 
kansainvälisten asioiden jaosto 
pienellä lisäresursoinnilla. 
Jaosto laatii toiminnan 
toteuttamissuunnitelman 
vuoden 2018 aikana. 

3 
Tavoite 
saavutettu 
osittain 
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Toiminnallinen tuloksellisuus 
 

Tavoite 4: 

Palvelulupaus annetaan 
VM:n toimeksiannon 
mukaisesti 

   

 

Mittarit Tavoite vuonna 2017 Toteutuma Arvo-
sana 

Kuvaus 

Mittari 4.1: 
Palvelukokonaisuudet, joista 
palvelulupaus annetaan, on 
määritelty 

valmis 
Palvelulupauksen kohteena 
olevat palvelut on määritelty. 

4 
Tavoite 
saavutettu 

Mittari 4.2:  
Palvelulupauksen 1. vaihe on 
valmis; palvelujen 
lopputuotteet on määritelty 

valmis 
Palvelulupauksen lopputuotteet 
on määritelty. 

4 
Tavoite 
saavutettu 

Mittari 4.3: 
Palvelulupauksen 2. vaihe on 
valmis: palvelujen 
toteuttamiseen kuluva aika on 
määritelty  

valmis 
Palvelujen toteuttamiseen 
kuluva aika on määritelty 

4 
Tavoite 
saavutettu 

Mittari 4.4 (vuosille 2018 -
2019 määritellään 
myöhemmin) 

 

 Määritellään vuonna 2018 

. Tavoite 
saavutettu/tote
utui osittain/Ei 
toteutunut 

Mittari 4.5 (vuosille 2018-2019 
määritellään myöhemmin) 

 

Määritellään vuonna 2018 

 Tavoite 
saavutettu/tote
utui osittain/Ei 
toteutunut 

Tavoite 5: 

Kulttuuriperinnön 
asiantuntijapalvelujen 
tarjonta on laadukasta ja 
kustannustehokasta  

 

  

 
 

 

 
 

 

Mittarit 
 

Tavoite vuonna 2017 Toteutuma Arvo-
sana 

Kuvaus 

Mittari 5.1: 
Asiakaspalvelun laatumittarin 
kehittäminen seuraamaan 
asiakastyytyväisyyttä 
 

Seurantajärjestelmän 
suunnittelu valmis 

Valmistauduttiin toteuttamaan 
tavoitetta asiakaslähtöisen 
palveluiden kehittämisen ja 
palvelumuotoilun keinoin. 

3 
Toteutui 
osittain 

Mittari 5.2:  
Kulttuuriympäristön 
asiantuntijapalveluiden 
tarjonta on kattavaa sekä 
alueellisesti että 
valtakunnallisesti 

Toimintaympäristön 
analyysi aloitettu 

Seurattiin vireillä olleita 
selvityksiä (OKM, YM) ja 
osallistuttiin  niiden ohjaukseen. 

3 
Toteutui 
osittain 

Tavoite 6: 
Kokoelmia ja muita 
aineistoja säilytetään 
laadukkaasti, ja niihin 
liittyvät palvelut ja prosessit 
ovat sujuvia ja tehokkaita 
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Mittarit 
 

Tavoite vuonna 2017 Toteutuma Arvo-
sana 

Kuvaus 

Mittari 6.1: 
Kokoelmakeskus tarjoaa 
laadukkaita säilytyspalveluita 
museoasiakkaille 
 

Kokoelmien 
säilytyspalveluiden 
konsepti luotu 

Säilytyspalveluiden konsepti on 
luotu, sopimusmalli on valmis ja 
ensimmäiset 3 sopimusta on 
solmittu. 

4 
Tavoite 
saavutettu 

Mittari 6.2:  
Kokoelmaprosessit 
uudistetaan 
 

Kokoelmaprosessien 
uudistamistarpeet 
tunnistettu 

Kokoelmaprosessien 
uudistamistarpeet on 
tunnistettu ja 
viivakoodijärjestelmä luotu 
etupainotteisesti kokoelman 
hallintaan jo ennen 
kokoelmanhallintajärjestelmän 
uusimista. 

4 
Tavoite 
saavutettu 

Tavoite 7: 
Sähköisten aineistojen ja 
palveluiden saatavuus ja 
käyttö lisääntyvät 
 

  

 
 

 

 
 

 

Mittarit  Tavoite vuonna 2017 Toteutuma Arvo-
sana 

 

Mittari 7.1:  
Sähköisten palveluprosessien 
osuus palveluiden 
kokonaismäärästä on 
kasvanut 
 

Uusia sähköisiä palveluita 
otetaan käyttöön 

Valtionavustusten sähköinen 
asiointiliittymä otettu käyttöön 
kaikkien pysyvien 
avustustyyppien osalta syksyllä 
2017. 

4 
Tavoite 
saavutettu 

Mittari 7.2: 
Kulttuuriympäristökohteista 
saa laajasti ja 
vuorovaikutteisesti tietoa 
verkossa 

Kehittämissuunnitelman 
mukainen toteutus 

Kulttuuriympäristön 
palveluikkuna on valmistunut. 
Se sisältää viraston arkistoon, 
rekistereihin ja kokoelmiin 
tallennettua tietoa 
arkeologisesta 
kulttuuriperinnöstä ja 
rakennetuista 
kulttuuriympäristöistä. 
Hankkeen muut vaiheet ovat 
aikataulussa. 

4 
Tavoite 
saavutettu 

Tavoite 8: 
Valtionavustuskäytännöt on 
uudistettu 
 

  

 
 

 

 
 

 

Mittarit Tavoite vuonna 2017 Toteutuma Arvo-
sana 

Kuvaus 

Mittari 8.1: 
Avustusmuotojen 
yhdistäminen ja 
strategisuuden vahvistaminen 

 

Määrittely valmis 

Uudet avustusmuodot 
määritelty strategisesti keväällä 
2017. Avustushaut avattu 
syksyllä kauttaaltaan 
uusimuotoisina. 

4 

Tavoite 
saavutettu 

Mittari 8.2:  
Avustushaku sähköistetty 

 

Otettu käyttöön 

Sähköinen asiointi otettu 
käyttöön kaikissa pysyvissä 
avustusmuodoissa syksyllä 
2017. 

4 

Tavoite 
saavutettu 
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Henkisten voimavarojen hallinta 
 
 

Tavoite 9: Parannetaan 
työhyvinvointia ja 
kehitetään osaamista (TAE) 

   
 

Mittarit 
Tavoite vuonna 2017  Toteutuma 

Arvo-
sana 

Kuvaus 

Mittari 9.1:  
Kokonaistyötyytyväisyys (VM-
Baron indeksi) (2016: 3,63) 

vähintään 3,5 3,69 5 Tavoite ylitetty 

Mittari 9.2:  
Innovointikyvykkyys (VM-
Baron indeksi) (2016: 3,84) 

vähintään 3,8 3,88 5 Tavoite ylitetty 

Tavoite 10: Parannetaan 
johtamista     

 

Mittarit 
Tavoite vuonna 2017  Toteutuma 

Arvo-
sana  

Kuvaus 

Mittari 10.1:  
Johtajuusindeksi (VM-Baro) 
(2016: 3,43) 

vähintään 3,4 3,48 5 Tavoite ylitetty 
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1.3. Vaikuttavuus 
 

 
1.3.1. Toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus 
 
Museoviraston toiminta tukee opetus- ja kulttuuriministeriön asettamia kulttuuripolitiikan yhteiskunnallisen 
vaikuttavuuden tavoitteita. Kulttuurin perustan elinvoimaisuutta lisätään tarjoamalla tietoa ja osaamista 
kulttuuriperinnön ja -ympäristön vaalimiseksi ja suojelemiseksi sekä osallistumalla aktiivisesti kansalliseen ja 
kansainväliseen yhteistyöhön kulttuuriperinnön merkityksen ja mahdollisuuksien tunnistamiseksi ja 
hyödyntämiseksi. Kaikkien väestöryhmien mahdollisuuksia osallistua kulttuuriin turvataan korostamalla 
museotoiminnassa asiakaslähtöisyyttä, palvelukykyä sekä fyysistä, tiedollista ja kulttuurista saavutettavuutta sekä  
kehittämällä arkisto-, kirjasto- ja kokoelmapalveluiden sekä aineistojen sähköistä saatavuutta ja käyttöä. 

Museovirastolle on tulossopimuksessa 2017-2019 asetettu 3 yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tulostavoitetta. 
Taulukko on esitetty luvussa 1.2. Tuloksellisuus. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta seurataan seuraavien 
tulossopimuksen mittarien avulla: mediaosumien määrä sekä sidosryhmätilaisuuksiin osallistuneiden osallistujien 
määrä.  

 

 
Mediaosumien määrä on kasvanut merkittävästi erityisesti koko ajan kasvavan sosiaalisen median näkyvyyden 
kautta, mikä on ollut myös viestinnässä tietoinen tavoite.  

Museoviraston järjestämät sidosryhmä- ja asiantuntijatilaisuudet tavoittavat koko ajan kasvavan yleisön. Tämä 
johtuu sekä tilaisuuksien määrän kasvusta ja niiden verkkosaatavuudesta että niiden entistä suuremmasta 
kiinnostavuudesta. Kohtaamisia sidosryhmien kanssa on tietoisesti kasvatettu strategian mukaisesti. 

 

Kulttuurin perustan elinvoimaisuutta tuetaan tiedon ja osaamisen tarjoamisella ja asiantuntijuuden jakamisella eri 
palveluiden kautta. Museoviraston toimintaympäristö oli poikkeuksellisen voimakkaissa muutoksissa ja 
murroksissa. Virasto seurasi keskeisiä ympäristöön, maankäyttöön (MRL, VAT), rakentamisen ohjaukseen, 
hallinnon uudistamiseen (maakunnat, valtion ympäristöhallinto) sekä valtionosuusjärjestelmään liittyviä 
uudistuksia, ottaen myös niihin kantaa. Lausunnoilla, muilla kannanotoilla, neuvotteluilla ja muulla osallistumisella 
rakennus- ja maankäyttöhankkeisiin mahdollistettiin kulttuurisesti kestävää rakentamista, kulttuuriperintökohteiden 
arvojen säilyminen mutta myös myönteinen uudistuminen sekä väistyvien kohteiden tai muutosten edellyttämä 
riittävä dokumentointi, tutkimus ja muutosten hyväksyttävyyden arviointi. Yhteistyötä metallinilmaisinharrastajien 
kanssa kehitettiin.  

Kansainvälisen yhteistyön vaikuttavuus toteutuu erityisesti kulttuuriperintöä koskevien valtioidenvälisten 
sopimusten aktiiviseen toimeenpanoon. Toimintavuoden aikana Suomi päätti hyvää palautetta saaneen työnsä 
Unescon maailmanperintökomiteassa. Aineettoman kulttuuriperintösopimuksen osalta valmisteltiin esitys 
ensimmäisistä kansallisen listan kohteista yhteisöjen hakemusten pohjalta. Sopimuksen saama näkyvyys nostaa 
merkittävällä tavalla ymmärrystä kulttuuriperinnöstä ja vahvistaa kulttuurista kestävyyttä. Vastaavaa pitkäjänteistä 
tavoitteiden asetantaa kansallisella tasolla kulttuurin tulevaisuuden vahvistamiseksi tehtiin museopoliittisen 
ohjelman valmistelussa ja sekä osallistumalla kulttuurin rahoituslain uudistustyöhön. 

 

Kaikkien väestöryhmien mahdollisuuksia osallistua edistettiin asiakaslähtöisen museotoiminnan kautta. 
Kansallismuseon avoinna pitämät kuusi museota ja kaksi linnaa ovat sijaintipaikkakunnillaan keskeisiä 
kulttuuriperintöpalveluita ja matkailukohteita. Niiden kulttuurista kestävyyttä, hyvinvointia ja alueiden 

 
 

2015 
toteutuma 

2016 
toteutuma 

2017 
arvio 

2017 
toteutuma 

Mediaseurannan tulokset 6 290 7 747 8 000 18 559  

Museoviraston sidosryhmä- ja 
asiantuntijatilaisuuksiin 
osallistuneet 

1 439 2 307 1 500 2 873 
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elinvoimaisuutta edistävä vaikutus on merkittävää. Kansallismuseon taloudellinen vaikuttavuus on yhteensä n. 
20,4 miljoonaa euroa. (30 € per kävijä). Erityisesti Helsingissä, Kotkassa, Hämeenlinnassa ja Savonlinnassa 
strateginen yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa tehostaa  vaikuttavuutta.  

Valtiollisen historian kertojan roolia vahvistettiin sen rinnalla, että ohjelmistoa rakennettiin vahvistamaan 
kulttuurista kestävyyttä ja tasa-arvoa. Kulttuuriperinnön saavutettavuus lisääntyi uusilla näkökulmilla, uusia 
yleisöjä tavoittamalla ja kävijämäärän kasvun kautta. Vaikuttavuutta on lisännyt kansainvälisyyden ja 
yliopistoyhteistyön määrätietoinen kehittäminen. Ohjelmalla onnistuttiin osallistumaan yhteiskunnalliseen 
keskusteluun, erityisesti Julkinen ja kätketty Suomi -näyttely, maahanmuuttoon liittynyt Studio Aleppo -
valokuvakonsepti ja saamelaistapahtumat noteerattiin tästä näkökulmasta. Suomi 100-vuoden näyttelyohjelma 
kertoi Suomi kuvan-muutoksesta ja sekä positiivisesta kehityksestä että synkemmästä historiasta.   

Museovirasto on jo vuosia panostanut vahvasti aineistojen ja kokoelmien sähköisen saatavuuden ja käytön 
edistämiseen. Sähköisen asiakaspalvelun määrä on kokonaisuudessaan voimakkaassa kasvussa. Kuva- ja 
arkistoaineistojen saavutettavuutta ja käytettävyyttä parannettiin keskeisimpiin aineistoihin kohdistuvalla 
digitoinnilla. Kuvakokoelmat avasi yli 100 000 näyttökuvaa vapaan käytön sallivalla CC BY -lisenssillä, mikä lisäsi 
selvästi aineistojen käyttöä ja tunnettavuutta. Kulttuuriympäristön rekisterit tuotiin uudistettuina entistä helpommin 
digitaalisesti saataville ja käyttöön. 
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1.3.2. Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus 
 
Museovirasto vastaa valtion talousarviossa sille siirrettyjen valtionavustusten jakamisesta. Museoviraston 
jakamilla avustuksilla ja niihin kytkeytyvällä ohjauksella ja neuvonnalla vaikutetaan laajasti kansallisen 
kulttuuriperinnön ja  kulttuuriperintökohteiden asianmukaiseen hoitoon ja ylläpitoon, perinteisten taitojen 
säilymiseen, museoiden toiminnan innovatiiviseen kehittymiseen sekä yhdistys- ja järjestötoimintaan perustuvan 
perinteen tallennukseen. Museoviraston jakamilla avustuksilla on suuri merkitys niiden edunsaajille, ja ne tulevat 
osaltaan kulttuurin perustan elinvoimaisuutta ja kaikkien väestöryhmien mahdollisuuksia osallistua kulttuuriin. 

Ammatillisille museoille suunnattujen avustusten tavoitteena on lisätä museoiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta 
edistämällä paikallista verkostoitumista ja uusia kumppanuuksia, museoiden välistä yhteistyötä sekä uutta ja 
luovaa museotoimintaa. Valtionosuuden ulkopuolella olevien museoiden avustuksia on kohdennettu mm. 
paikallismuseoiden toiminnan suunnitelmallisuutta ja kehittämistä edistäviin hankkeisiin, painopisteenä 
vapaaehtoistyö, paikallinen identiteetti ja yhteisöllisyys, kulttuuriperintökasvatus ja muut yhteistyö- ja 
kehittämishankkeet. Kulttuuriperinteen tallentamisen ja tutkimuksen avustuksella pyrittiin edistämään kolmannen 
sektorin toimijoiden kulttuuriperinnön keruuta, tallentamista ja esille saattamista. 

Entistämisavustuksilla tuettiin perinteisiä  rakentamistapoja ja koeteltujen, kestävien materiaalien käyttöä 
arvokohteissa. Tämä tukee myös osaamisen ylläpitämistä ja osaavien korjaajien kysyntää. Perinnealusavustusten 
kirjo on mukavasti monipuolistunut kattamaan tuuli-, höyry- ja polttomoottorivoiman käyttäjät aina arvokkaisiin 
vapaa-ajan veneisiin asti. Maailmanperintöavustuksissa tuen tarve ja mahdollisuus sen antamiseen kohtasivat 
toisensa erittäin hyvin, mikä tuki myös uuden maailmanperintöstrategian toteuttamista. Sekä rakennusten 
entistämisavustusten että muinaisjäännösten hoitoavustusten vaikuttavuus on laajaa, ja liikkuu kohteiden ja 
ympäristöjen säilymisestä yhteisöllisen toiminnan kehittämiseen ja kulttuuriperinnön merkityksen kasvuun.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museoviraston jakamat avustukset 

2015-2017 2015 Hakijoita Myönnetty

Läpimen

o-% 2016 Hakijoita Myönnetty

Läpimen

o-% 2017 Hakijoita Myönnetty

Läpimen

o-%

Ammatillisten museoiden 

innovatiiviset hankkeet 590 650 69 25 36 640 600 82 24 29 571 015 55 25 45

Valtionosuuden ulkopuolella olevien 

museoiden hankkeet 599 350 190 132 69 559 400 158 109 69 628 985 177 122 69

Ammatillisten museoiden 

kokeiluhankkeet / kansainvälinen 

verkostoituminen 10 000 35 9 26 * 5 000 19 15 79

Kulttuuriperinteen tallentaminen ja 

tutkiminen 55 000 93 15 16 55 000 85 15 18 55 000 61 18 30

Avustus liikenteen ja viestinnän 

kulttuuriperintöhankkeisiin * * 100 000 40 15 38

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden 

rakennusten entistämisavustukset ja 

muinaisjäännösten hoidon tuki 1 606 000 421 209 50 1 606 000 455 197 43 1 594 640 458 228 50

Avustukset maailmanperintökohteiden 

hoitoon 230 000 31 27 87 215 000 31 28 90 200 000 41 35 85

Perinnealusten korjaus- ja 

entistämisavustukset 355 000 51 31 61 355 000 51 17 33 355 000 35 25 71

Avustukset 

maailmanperintöstrategian 

toimeenpanon mukaiseen toimintaan * 99 000 5 4 80 99 000 7 5 71

Yhteensä 3 446 000 890 448 49 3 530 000 867 394 52 3 608 640 893 488 60
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1.4. Toiminnallinen tehokkuus 
 

1.4.1. Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus 
 
Valtion talousarvioesityksessä 2017 on toiminnallisen tehokkuuden tavoitteeksi asetettu museo- ja linnoissa käynnin 
keskihinta- ja keskitulo. Taulukko on esitetty luvussa 1.2. Tuloksellisuus. Luvussa tarkastellaan Museoviraston toiminnan 
tuottavuutta ja taloudellisuutta myös henkilötyövuosien ja kustannusten jakautumisen näkökulmista palvelualueittain 
sekä maksullisen ja varsinaisen toiminnan välillä. 

Toiminnan tehokkuutta on kuvattu myös palvelukokonaisuuksien näkökulmasta käyttäen sijaissuureita, jotka osoittavat 
viraston resurssien käyttöä ja kustannuskehitystä. 

Toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta seurataan seuraavien tulossopimuksen mittarien avulla: museo- ja 
linnassakäynnin keskihinta ja keskitulo.  

 

 

o Museo- ja linnassakäynnin keskihinnat ja keskitulo (TAE) 

 

 

Museokäynnin keskihinta museolle on laskenut tehokkaan ja keskitetyn toiminnan ansiosta, kun taas keskitulo on 
ennakoitua tuntuvasti korkeampi. Tapahtumatoiminnan ja pääsymaksuttomien pop up –näyttelyiden lisääminen on ollut 
valinta ilmaisten palvelujen suuntaan. Viiden vuoden tarkastelujaksolla keskituotto on kasvanut merkittävästi 0,34:sta 
(2013) 1,44:een (2017). 

 
 
 
 
 

 

 
 

2015 
toteutuma 

2016 
toteutuma 

2017 
arvio 

2017 
toteutuma 

Museo- ja linnassakäynnin 
keskihinta, euroa  

2,04 2,12 2,10 2,04 

Museo- ja linnassakäynnin 
keskitulo, euroa 

2,95 3,86 2,80 3,48 
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o Toteutuneet henkilötyövuodet, kustannukset ja tuotot palvelukokonaisuuksittain vuosina  2015, 2016 ja 2017 (varsinainen ja maksullinen toiminta yhteensä) 
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Yllä on esitetty Museoviraston toiminnan jakautuminen varsinaiseen toimintaan ja maksulliseen toimintaan vuosina 2016 
ja 2017. Henkilötyövuosien määrä oli 251,0 vuonna 2016 ja 240,7 vuonna 2017. 
 

 

 
 
Yllä on esitetty Museoviraston varsinaisen toiminnan jakautuminen palvelukokonaisuuksille. Varsinaiseen toimintaan 
kohdistui 191,1 henkilötyövuotta vuonna 2016 ja 184,5 henkilötyövuotta vuonna 2017. 
 

 

   
 
Yllä on esitetty Museoviraston maksullisen toiminnan jakautuminen palvelukokonaisuuksille. Maksulliseen toimintaan 
kohdistui 59,9 henkilötyövuotta vuonna 2016 ja 56,2 henkilötyövuotta vuonna 2017. 

 

  



 

  18 

Museoviraston tuottavuuden ja taloudellisuuden tarkastelu palvelukokonaisuuksien näkökulmasta 

Museoviraston taloudellinen toiminta on jaettu varsinaiseen toimintaan ja maksulliseen toimintaan, jotka jakautuvat 
kuuteen palvelukokonaisuuteen.  

Palvelukokonaisuudet muodostuvat Museoviraston viidestä substanssipalvelukokonaisuudesta (kokonaisuudet 1-5)  
sekä sisäisistä palveluista, eli tukitoiminnoista (6). Seitsemäs kokonaisuus sisältää palkalliset poissaolot. 
Kokonaisuuksiin on määritelty toiminnot, joita käytetään niin kirjanpidossa kuin työajanseurannassakin. Menojen ja 
tulojen osalta käytetään kirjanpidossa aina toimintokoodia muilta osin kuin henkilöstökuluissa. Henkilöstökulut 
kohdistetaan toiminnoille tehdyn työajan perusteella.  

Kokonaisuuksille 1–6 on vyörytetty palkallisten poissaolojen toiminnoille kirjattu välillinen työaika ja sen 
henkilöstökustannukset sekä toimintojen muut kustannukset. Kokonaisuuksille 1-5 on sitten, vyörytetty tukitoimintojen 
toiminnoille kirjattu välillinen työaika ja sen henkilöstökustannukset sekä toimintojen muut kustannukset. 

Edellisten sivujen taulukossa ja grafiikassa on esitetty vyörytetyt tiedot, mutta seuraavien kappaleiden taulukoissa   
tiedot on esitetty toiminnoille suoraan kohdistetuilla luvuilla. Seuraavien sivujen taulukoissa esitetään henkilötyövuodet ja 
nettokustannukset palveluittain.  

 
Kokoelmat ja kohteet 
 

Kokoelmien hallinnan ja saatavuuden palvelut sisältää Museoviraston kokoelmien (kulttuurihistoriallinen 
esinekokoelma, arkeologinen kokoelma, kuvakokoelma, arkisto ja kirjasto) hallintaan ja saatavuuteen käytetyt 
resurssit. Kokoelmapalvelut sisältää arkisto-, kirjasto, esine- ja kuvakokoelmien asiakaspalveluun, 
kuvauspalveluihin sekä esine- ja kuvalainoihin käytetyt resurssit. Restaurointi sisältää museo- ja linnakohteiden 
sekä omien kohteiden (Seurasaari, museolaivat) rakennuskonservoinnin resurssit. Kohteiden hallinta sisältää 
kiinteistöstrategian noudattamisen, museo- ja nähtävyyskohteiden asiakastoiminnan ja kohteiden vuokrauksen. 
Kohteiden määrittely sisältää kulttuuriympäristörekistereiden hallinnan sekä kulttuuriympäristön kohteiden 
tunnistamisen ja kuvailun mm. suojeluluetteloiden kautta. 

 
Osastotason palvelu 2015 2016 2017 

 htv € htv € htv € 

111 Kokoelmien hallinta ja 
saatavuus 

29,89 2 559 254 42,00 2 219 383 39,00 2 046 074 
 

112 Kokoelmapalvelut 9,60 328 814 8,32 146 824 7,69 185 905 

113 Restaurointi 10,17 624 450 4,36 851 287 3,35 1 965 947 

114 Kohteiden hallinta 16,37 19 680 899 14,31 18 817 657 12,32 18 817 744 

115 Kohteiden määrittely 1,29 68 015 1,34 77 133 0,86 51 494 

Yhteensä  67,32 23 261 432 70,33 22 112 284 63,22 23 067 164 

 

    

 

Kansallismuseon kokoelmien hallintaan ja saatavuuteen käytetty työaika, noin 25 htv, on pysynyt edeltävän vuoden 
tasolla. Suuria kokoelmahallintaa vaativia hankkeita ovat olleet Kansallismuseon omat näyttelyhankkeet 
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(perusnäyttelyt, Pyhät ja pakanat – ihmisyyden kuvia sekä tulevien vuosien hankkeet) ja vanhojen 
perusnäyttelyiden purkaminen. Kokoelmien hallinta on museon ydintehtävää käsittäen laajasti mm. kokoelmien 
luetteloinnin ja digitoinnin, kartunnan, tutkimuksen, kokoelmien fyysisen hoidon ja konservoinnin, kokoelmapalvelut, 
näyttelyiden, lainojen ja tutkijapalveluiden edellyttämän esinelogistiikan sekä näiden prosessien johtamisen.  

Museoviraston arkiston ja kokoelmien hallinnassa saavutettiin kokoelmien kokoon nähden pienillä resursseilla hyvä 
tehokkuus sekä virkatyönä että erillisprojekteissa. Arkiston hallintaan käytetty työaika 2,5 htv:tä koostui pääasiassa 
projektihenkilöiden työstä. Arkeologisten kokoelmien hallintaan käytetty työaika väheni, koska 
kokoelmahenkilökunta keskittyi näyttelytoimintaan ja siihen liittyvään kokoelmatyöhön. Kirjaston hallintaan käytettiin 
1,76 htv:tta. Arkistoaineiston digitointi vähentää asiakaspalveluun kohdistuvaa painetta, mutta digitointiasteen 
alhaisuudesta johtuen asiakaspalveluun tarvittava henkilötyömäärä pysyy silti suurena. 

Restaurointimomentin .75  määrärahat sekä Tarmon lisäbudjetoitu määräraha käytettiin kustannustehokkaasti. 75. 
mom. määrärahan kolmivuotisuutta hyödynnettiin aiempaan tapaan järkevästi toiminnan pitkäjänteisyyden 
turvaamiseen sekä niukkojen henkilövoimavarojen optimointiin. Restaurointikohteista jäämurtaja Tarmo sekä 
Seurasaaressa Iisalmen pappila, ns. Pikku-Helsinki ja saaren sisääntuloalue olivat suurimmat omat hankkeet. 
Seurasaaren omana työnä konservoituihin kohteisiin kohdistettiin ylimääräistä panosta. 

 

Sisällöntuotanto 
 

Dokumentointi ja tutkimus sisältää kulttuuriperintökohteiden dokumentoinnin ja tutkimuksen, tutkimus- ja 
kehittämishankkeet sekä arkeologisen inventoinnin ja kaivauksen. Tiedon välittäminen sisältää näyttely- ja 
kulttuuriperintökasvatustoiminnan ja tiedon välittämisen kulttuuriperinnöstä eri kanavien kautta.  

 
Osastotason palvelu 2015 2016 2017 

 htv € htv € htv € 

121 Dokumentointi ja tutkimus 14,84 361 685 14,82 196 865 13,72 200 243 

122 Tiedon välittäminen 46,61 1 087 970 44,35 970 462 49,31 2 670 136 

Yhteensä 61,45 1 449 655 59,17 1 167 327 63,03 2 870 379 

 

   

 

Arkeologisella koekaivausryhmällä oli yhteensä aikaisempia vuosia runsaammin tehtäviä, 37 kenttätyökohdetta / 
291 henkilötyöpäivää maastossa, virkatyönä tehtyjen arkeologisten tutkimusten. Ulkopuolisella rahoituksella tehtyjä 
arkeologisia tilaustutkimuksia oli puolestaan edellisvuosia vähemmän. Lisäksi MV teki, teetti tai osallistui 
kymmeneen kulttuuriympäristön inventointiin ja  dokumentointiin. 

Kansallismuseon näyttelytoimintaan käytettyä työaikaa ovat nostaneet edelliseen vuoteen nähden kahdella 
henkilötyövuodella lähinnä laajat perusnäyttelyhankkeet, jotka näkyvät selvästi myös näyttelytoiminnan 
euromääräisessä resursoinnissa vuonna 2017. Hankkeisiin saatiin erillisrahoitus.  
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Myös arkeologisissa kokoelmissa käytettiin näyttelytoimintaan kertomusvuonna vuonna normaalia enemmän 
työaikaa. Myös näyttelyn jälkityöt veivät työaikaa koko loppuvuoden. Lisäksi toimitettiin näyttelylainoja muihin 
museoihin. 

Julkaisu- ja viestintätoimintaan panostettiin edellisvuosia hiukan enemmän. Suhteessa mediaosumien ja 
verkkojulkaisujen käytön määrään toiminnan tuottavuus on kasvanut selkeästi.  

 
 
Tietojärjestelmät 
 

Tietojärjestelmien hallinta sisältää laajalle asiakaskunnalle suunnatut tiedonhallinnan kokoelmanhallintapalvelut 
sekä kulttuuriympäristöpalvelut. 

 
Osastotason palvelu 2015  2016 2017 

 htv € htv € htv € 

131 Tietojärjestelmien hallinta 4,00 465 219 3,24 466 243 3,30 379 029 

 

   

 

Tietojärjestelmien kehitys jatkui vilkkaana eri rahoituslähteistä saadun rahoituksen ansiosta, vaikka ulkoinen 
rahoitus ja sitä kautta resurssien käytön mahdollisuudet kokonaisuutena ovat laskeneet edellisistä vuosista. 
Käynnissä olevilla hankkeilla parannetaan Museoviraston toiminnallista tehokkuutta ja luodaan asiakkaille uusia 
sähköisiä palveluja. 

 

 

Ohjaus ja tuki 
 

Politiikka ja lainsäädäntö sisältää valtakunnalliseen toimialan politiikka- ja säädösvalmistelutyöhön osallistumisen ja 
toimeenpanon sekä kulttuuriperintöalan kansainvälisten sopimusten toimeenpanoon osallistumisen. Ohjaaminen ja 
tuki sisältää kulttuuriperinnön hoidon ja suojelun ohjauksen ja tuen, museoalan ohjauksen ja tuen sekä 
kulttuuriperintöalaan liittyvät asiantuntijapalvelut.  

 
Osastotason palvelu 2015 2016 

 
2017 

 htv € htv € htv € 

141 Politiikka ja lainsäädäntö 2,83 494 620 3,76 328 779 3,29 384 235 

142 Ohjaaminen ja tuki 11,06 886 770 10,35 911 685 10,74 809 994 

Yhteensä 13,89 1 381 390 14,11 1 240 464 14,03 1 194 229 
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Ohjauksen ja tuen volyymi on pysynyt viime vuosina melko tasaisena. Vuosittain vaihtelevat lainsäädäntö- ja 
ohjelmatyöhön liittyvät hankkeet vaikuttavat resurssien käyttöön. Vuoden 2017 osalta henkilötyötä on ohjattu mm. 
museopoliittisen ohjelman valmisteluun ja valtion kulttuurilaitosten rahoituslain uudistamiseen. Virasto seurasi myös 
keskeisiä ympäristöön, maankäyttöön (MRL, VAT), rakentamisen ohjaukseen ja hallinnon uudistamiseen 
(maakunnat, valtion ympäristöhallinto) liittyviä uudistuksia, ottaen myös niihin kantaa. 

 

Viranomaispalvelut 
 

Lausunnot, luvat ja päätökset sisältää kulttuuriperintöä koskevat lausunto- ja lupa-asiat ja viranomaispäätösten 
teon. Valtionavustukset sisältää Museoviraston myöntämien valtionavustusten jakamisen ja käytön seurannan. 
Asiakirjahallinto sisältää asiakirjojen rekisteröinnin, sähköisen asiakirjahallintojärjestelmän kehittämisen sekä 
asiakirjahallinnon suunnittelun ja ohjauksen. Kulttuuriympäristön merkittävyyden arviointi ja suojeluun 
vaikuttaminen sisältää alueidenkäytön suunnitteluhankkeiden arvioinnin, rakennussuojeluesitysten käsittelyn ja 
valtion kiinteistöjen suojelutarpeen arvioinnin. Kulttuuriperintöön kajoavien hankkeiden ohjaaminen ja valvominen 
sisältää suojelukohteiden korjaus- ja muutoshankkeisiin osallistumisen, muinaisjäännösten tutkimus- ja hoitoluvista 
päättämisen sekä kulttuuriperintöön liittyvien rikkomus- ja rikosasioiden käsittelyn. 

 
Osastotason palvelu 2015 2016  2017 

 htv € htv € htv € 

151 Lausunnot, luvat ja päätökset 14,52 827 763 - - - - 

152 Valtionavustukset 2,40 181 358 2,44 129 252 3,08 158 574 

153 Asiakirjahallinto 2,41 214 653 2,96 316 522 3,39 346 224 

154 Kulttuuriympäristön 
merkittävyyden arviointi ja 
suojeluun vaikuttaminen 

- - 10,18 552 317 9,67 535 269 

155 Kulttuuriperintöön kajoavien 
hankkeiden ohjaaminen ja 
valvominen 

- - 4,72 257 163 5,36 297 200 

Yhteensä 19,33 1 223 774 20,3 1 255 254 21,61 1 343 429 
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Valtionavustusten käsittelyyn käytetty htv-määrä kasvoi hieman edellisistä vuosista. Kasvu johtui 
avustuskokonaisuuksien uudistamisen sekä uuden sähköisen asiointiliittymän käyttöönoton vaatimista merkittävistä 
panostuksista. Myös asiakirjahallinnon työtekijöitä työllistivät Salaman valtionavustuspuolen käyttöönottoon liittyvät 
tehtävät, kuten myös Salaman käytön tuki sekä arkiston aineistojen avaamiseen tähtäävät järjestämis- ja 
digitointiprojektit sekä EU:n tietosuoja-asetukseen liittyvät asiat asiakirjahallinnan osalta. 

Kulttuuriympäristön suojelun viranomaistehtävien osalta htv- ja euromääräinen panostus pysyivät edellisvuosien 
tasolla mutta läpimenoaikoina arvioitu tuottavuus jatkoi kohentumistaan. Asiat painottuvat kulttuuriympäristön 
merkittävyyden arviointiin, suojeluun vaikuttamiseen sekä erilaisten kajoavien hankkeiden, kuten restaurointien ja 
arkeologisten tutkimusten ohjaamiseen. 

 

Tukitoiminnot 
 

Osastotason palvelu 2015 2016  2017 

 htv € htv € htv € 

6000 Yleishallinto ja johtaminen 19,44 1 391 041 11,84 874 239 10,37 776 017 

6050 Suunnittelun, ohjauksen ja 
seurannan tuki 

- - 1,73 104 031 2,08 127 256 

6100 Henkilöstöhallinto 13,20 1 231 982 6,00 514 066 5,32 494 250 

6050 Koulutus 4,30 288 794 2,55 203 986 2,93 218 263 

6200 Taloushallinto 7,76 644 280 5,62 332 341 6,02 388 887 

6400 Tietohallinto 1,78 796 951 1,50 685 693 1,76 735 968 

6600 Viestintä 4,02 506 770 3,82 506 720 3,69 707 719 

6700  Kiinteistöhallinto 6,04 4 160 929 5,43 3 266 348 3,20 6 002 302 

Muut tukitoiminnot* 2,78 883 444 2,81 1 034 952 3,04 758 211 

Yhteensä 59,32 9 904 191 41,30 7 522 376 38,41 10 208 873 
* 6250, 6300, 6800, 6900, 6950 
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Henkilöstöpalveluissa sekä talouspalveluissa jatkettiin yhteistyötä valtion talous- ja henkilöstöhallinnon 
palvelukeskuksen Palkeiden kanssa. Henkilöstö- ja taloushallinnon toimintatapoja ja viraston sisäisiä 
menettelyjä  kehitettiin edelleen. Kieku–järjestelmä on tehostanut talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja 
järjestelmän käytön vakiinnuttua. Vuoden 2016 yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena tehdyt tehtävämuutokset 
vähensivät tukipalveluiden resursseja.  Lisäksi kirjanpidon ja matkalaskujen käsittelyn tehtäviä siirrettiin Palkeisiin 
1.10.2017, jolloin virastosta siirtyi 2 henkilöä Palkeiden palvelukseen. Kiekun työaikojen kirjaamiskäytännöt 
muuttuivat erityisesti tukitoimintojen osalta vuodesta 2016 alkaen, joten tästä syystä palvelukokonaisuuksien 6000 
Yleishallinto ja johtaminen sekä 6100 Henkilöstöhallinto ja 6200 Taloushallinto osalta luvut eivät ole suoraan 
verrannollisia keskenään. 
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1.4.2. Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus 
 
 

 
KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA MAKSUPERUSTELAIN MUKAISISTA   

 

MUISTA SUORITTEISTA YHTEENSÄ (tuhansina euroina)  

         

         

     2017 2016 2015 

    (tot.) (tot.) (tot.) 
TUOTOT 
        

Maksullisen toiminnan tuotot     

  Maksullisen toiminnan myyntituotot 3 132 1 028 1 232 

  Vuokrat ja käyttökorvaukset  740 739                1 341 

  Maksullisen toiminnan muut tuotot    

Tuotot yhteensä    3 872 1 768 2 574 

        

KOKONAISKUSTANNUKSET      

        

Erilliskustannukset    

  Aineet, tarvikkeet ja tavarat  366 314 218 

  Henkilöstökustannukset   1 258 559 993 

  Vuokrat    5 232 2 779 1 829 

  Palvelujen ostot    537 158 206 

  Muut erilliskustannukset    61 6 73 

Erilliskustannukset yhteensä  7 455 3 817 3 319 

         

Osuus yhteiskustannuksista   

  Tukitoimintojen kustannukset  1 713 563 915 

  Poistot     106 48 100 

  Korot     0 1 5 

  Muut yhteiskustannukset   305 166 236 

Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 2 125 778 1 257 

        

Kokonaiskustannukset yhteensä  9 579 4 595 4 576 

         

KUSTANNUSVASTAAVUUS    -5 707 -2 827 -2 002 

         

Kustannusvastaavuus-%  40 % 38 % 56 % 
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KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA MAKSUPERUSTELAIN MUKAISISTA    

PÄÄSYMAKSUISTA / MUUT SUORITTEET (tuhansina euroina)  

         

         

     2017 2016 2015 

    (tot.) (tot.) (tot.) 
TUOTOT 
        

Maksullisen toiminnan tuotot     

  Maksullisen toiminnan myyntituotot 2 042 2 246 1 563 

  Vuokrat ja käyttökorvaukset  6 6                3 

  Maksullisen toiminnan muut tuotot    

Tuotot yhteensä    2 047 2 252 1 567 

        

KOKONAISKUSTANNUKSET      

        

Erilliskustannukset    

  Aineet, tarvikkeet ja tavarat  115 94 40 

  Henkilöstökustannukset   640 616 720 

  Vuokrat    2 197 2 282 934 

  Palvelujen ostot    354 294 206 

  Muut erilliskustannukset    47 16 5 

Erilliskustannukset yhteensä  3 353 3 302 1 904 

         

Osuus yhteiskustannuksista   

  Tukitoimintojen kustannukset  862 613 635 

  Poistot     54 53 73 

  Korot     0 1 3 

  Muut yhteiskustannukset   155 183 171 

Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 1 072 850 881 

        

Kokonaiskustannukset yhteensä  4 425 4 152 2 785 

         

KUSTANNUSVASTAAVUUS    -2 378 -1 900 -1 218 

         

Kustannusvastaavuus-%  46 % 54 % 56 % 
 
 
Museoviraston maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus sekä yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus on 
laskettu kustannusvastaavuuslaskelmien avulla. Suoritetuotanto perustuu lakiin Museovirastosta 282/2004, 
Valtioneuvoston asetukseen Museovirastosta 407/2004, valtion maksuperustelakiin 150/1992, valtion 
maksuperusteasetukseen 211/1992, lakiin valtion talousarviosta 423/1988, asetukseen valtion talousarviosta 1243/1992, 
muinaismuistolakiin 295/1963, lakiin kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta 115/1999, lakiin viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta 621/1999 ja opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Museoviraston suoritteiden 
maksullisuudesta vuosina 2017-2018 1225/2016. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat on laadittu 
Valtiokonttorin määräystä VK/1078/00.01/2014 maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatimisesta 
noudattaen. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma on laadittu Valtiokonttorin määräystä 
VK/1077/00.01/2014 yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatimisesta noudattaen.   
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Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat vuodelta 2017 on esitetty maksuperustelain mukaisista muista 
suoritteista yhteensä ja pääsymaksuista, koska näiden osa-alueiden tuotot olivat vähintään 1 miljoonaa euroa 
(Valtiokonttorin määräys VK/1078/00.01/2014). Lisäksi on laadittu julkisoikeudellisten suoritteiden, vuokraustoiminnan ja 
erityislakien mukaisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelmat, joiden tuloksia on esitelty lyhyesti, mutta laskelmia 
ei ole esitetty toimintakertomuksessa, koska niiden tuotot olivat alle 1 miljoonaa euroa. Muista suoritteista muista 
liiketaloudellisista suoritteista kuin pääsymaksuista ja vuokraustoiminnasta on myös laadittu oma 
kustannusvastaavuuslaskelma, jonka tuloksia on esitelty lyhyesti. Laskelmaa ei ole esitetty toimintakertomuksessa, 
koska se koostuu useista eri suoritteista, joista yksittäisten suoritteiden tuotot eivät ylitä 1 miljoonaa euroa ja 
toimintakertomuksessa on jo esitetty kustannusvastaavuuslaskelma muista suoritteista yhteensä. Laskelmat eivät sisällä 
tuottoja elinkeinoelämälle tarjottavasta media- ja imagohyödystä. 
 
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmissa tuotot ja kustannukset on laskettu kirjanpidon tilinpäätöstietojen 
tai käytetyn työajan perusteella. Maksullisen toiminnan osuus oli 16 % viraston kokonaistyöajasta. Maksullisen toiminnan 
osuus on pysynyt samana edelliseen vuoteen verrattuna. Laskentaperusteita on joiltain osin tarkennettu, mutta pääosin 
ne ovat pysyneet ennallaan. Laskentaperusteet on esitetty laskelmien liitetiedoissa. Museoviraston maksullisen 
toiminnan kustannusvastaavuudelle ei ole asetettu tulostavoitteita.   
 

Julkisoikeudelliset suoritteet  
 
Maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista on laadittu kustannusvastaavuuslaskelma, joka sisältää 
vuoden 2017 osalta maastavientiluvat ja kirjaston julkisoikeudelliset suoritteet. Laskelmaa ei ole esitetty 
toimintakertomuksessa, koska osa-alueen tuotot olivat alle 1 miljoonaa euroa (Valtiokonttorin määräys 
VK/1078/00.01/2014). Julkisoikeudellisten suoritteiden maksullisen toiminnan tuotot olivat 0,001 miljoonaa euroa. 
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset olivat 0,015 miljoonaa euroa. Suurimpina erinä kustannuksista olivat 
henkilöstökustannukset 0,006 miljoonaa euroa ja tukitoimintojen kustannukset 0,006 miljoonaa euroa. 
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuudeksi muodostui -0,014 miljoonaa euroa ja 
kustannusvastaavuusprosentiksi 7 %.  
  

Muut suoritteet 
 
Maksuperustelain mukaisista muista suoritteista yhteensä on esitetty kustannusvastaavuuslaskelma, joka sisältää 
vuoden 2017 osalta pääsymaksut, vuokraustoiminnan ja muut liiketaloudelliset suoritteet, vuoden 2016 osalta 
vuokraustoiminnan ja muut liiketaloudelliset suoritteet sekä vuoden 2015 osalta muinaismuistolain 15 §:n mukaiset 
suoritteet, vuokraustoiminnan ja muut liiketaloudelliset suoritteet. Muiden suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelmassa 
maksullisen toiminnan tuotot olivat 3,9 miljoonaa euroa. Eniten maksullisen toimintaan kohdistuvia tuottoja kertyi 
pääsymaksuista 2,05 miljoonaa euroa, vuokraustoiminnasta 0,80 miljoonaa euroa, museokauppatoiminnasta 0,36 
miljoonaa euroa, kuvapalveluista 0,13 miljoonaa euroa, opastustoiminnasta 0,12 miljoonaa euroa ja julkaisuista 0,05 
miljoonaa euroa. Vuoteen 2016 verrattuna maksullisen toiminnan tuotot kasvoivat 2,1 miljoonaa euroa eli 119 %. 
Tuottojen kasvu johtui siitä, että pääsymaksut olivat vuonna 2017 muiden suoritteiden laskelmassa mukana. Maksullisen 
toiminnan kokonaiskustannukset olivat 9,6 miljoonaa euroa. Suurimpana eränä kustannuksista olivat vuokrat 5,2 
miljoonaa euroa. Vuoteen 2016 verrattuna kokonaiskustannukset kasvoivat 5,0 miljoonaa euroa eli 108 %. 
Kokonaiskustannusten kasvu johtui siitä, että pääsymaksut olivat vuonna 2017 muiden suoritteiden laskelmassa mukana 
ja siitä, että vuokrakustannukset kasvoivat. Muiden suoritteiden kustannusvastaavuudeksi muodostui -5,7 miljoonaa 
euroa. Vuoteen 2016 verrattuna kustannusvastaavuus on huonontunut 2,9 miljoonaa euroa ja vuoteen 2015 verrattuna 
3,7 miljoonaa euroa. Muiden suoritteiden kustannusvastaavuusprosentiksi muodostui 40 %. 
Kustannusvastaavuusprosentti on vuoteen 2016 (38 %) verrattuna hieman noussut ja vuoteen 2015 (56 %) verrattuna 
selvästi laskenut. 
 
Muista suoritteista pääsymaksuista on esitetty oma kustannusvastaavuuslaskelma. Pääsymaksujen maksullisen 
toiminnan tuotot olivat 2,0 miljoonaa euroa. Eniten pääsymaksutuottoja kertyi Kansallismuseosta 0,79 miljoonaa euroa, 
Olavinlinnasta 0,42 miljoonaa euroa, Hämeen linnasta 0,34 miljoonaa euroa, Seurasaaren ulkomuseosta 0,15 miljoonaa 
euroa, Tamminiemestä 0,09 miljoonaa euroa ja Hvitträskistä 0,09 miljoonaa euroa. Vuoteen 2016 verrattuna maksullisen 
toiminnan tuotot vähenivät 0,2 miljoonaa euroa eli 9 %. Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset olivat 4,4 miljoonaa 
euroa. Suurimpana eränä kustannuksista olivat vuokrat 2,2 miljoonaa euroa. Vuoteen 2016 verrattuna 
kokonaiskustannukset kasvoivat 0,3 miljoonaa euroa eli 7 %. Pääsymaksujen kustannusvastaavuudeksi muodostui -2,4 
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miljoonaa euroa ja kustannusvastaavuusprosentiksi 46 %. Kustannusvastaavuusprosentti on vuoteen 2016 (54 %) 
verrattuna selvästi laskenut.   
   
Muista suoritteista vuokraustoiminnasta on laadittu oma kustannusvastaavuuslaskelma. Laskelmaa ei ole esitetty 
toimintakertomuksessa, koska osa-alueen tuotot olivat alle 1 miljoonaa euroa (Valtiokonttorin määräys 
VK/1078/00.01/2014). Vuokraustoiminnan maksullisen toiminnan tuotot olivat 0,8 miljoonaa euroa. Maksullisen 
toiminnan kokonaiskustannukset olivat 1,1 miljoonaa euroa. Suurimpana eränä kustannuksista olivat vuokrat 1,0 
miljoonaa euroa. Vuokraustoiminnan kustannusvastaavuudeksi muodostui -0,3 miljoonaa euroa ja 
kustannusvastaavuusprosentiksi 73 %. 
 
Muista suoritteista muista liiketaloudellisista suoritteista on laadittu oma kustannusvastaavuuslaskelma. Laskelmaa ei ole 
esitetty toimintakertomuksessa, koska se koostuu useista eri suoritteista, joista yksittäisten suoritteiden tuotot eivät ylitä 
1 miljoonaa euroa (Valtiokonttorin määräys VK/1078/00.01/2014) ja toimintakertomuksessa on jo esitetty 
kustannusvastaavuuslaskelma muista suoritteista yhteensä. Muiden liiketaloudellisten suoritteiden maksullisen 
toiminnan tuotot olivat 1,0 miljoonaa euroa. Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset olivat 4,1 miljoonaa euroa. 
Suurimpana eränä kustannuksista olivat vuokrat 2,0 miljoonaa euroa. Muiden liiketaloudellisten suoritteiden 
kustannusvastaavuudeksi muodostui -3,0 miljoonaa euroa ja kustannusvastaavuusprosentiksi 25 %.  
 

Erityislakien mukaiset suoritteet  
 
Erityislakien mukaisista suoritteista on laadittu kustannusvastaavuuslaskelma, joka sisältää vuoden 2017 osalta 
muinaismuistolain 15 §:n mukaiset suoritteet. Laskelmaa ei ole esitetty toimintakertomuksessa, koska osa-alueen tuotot 
olivat alle 1 miljoonaa euroa (Valtiokonttorin määräys VK/1078/00.01/2014). Muinaismuistolain 15 §:n mukaisten 
suoritteiden maksullisen toiminnan tuotot olivat 0,5 miljoonaa euroa. Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset olivat 
0,6 miljoonaa euroa. Suurimpina erinä kustannuksista olivat henkilöstökustannukset 0,2 miljoonaa euroa ja 
tukitoimintojen kustannukset 0,2 miljoonaa euroa. Muinaismuistolain 15 §:n mukaisten suoritteiden 
kustannusvastaavuudeksi muodostui -0,1 miljoonaa euroa ja kustannusvastaavuusprosentiksi 82 %.  
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1.4.3. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus  
 
 

 
 
 
Yhteisrahoitteisesta toiminnasta on laadittu vuodelta 2017 kustannusvastaavuuslaskelma, jonka tuloksia on esitelty 
lyhyesti. Laskelmaa ei ole esitetty toimintakertomuksessa, koska viraston saama ja varainhoitovuodelle jaksotettu 
rahoitus oli alle 1 miljoonaa euroa (Valtiokonttorin määräys VK/1077/00.01/2014). Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot 
olivat 0,3 miljoonaa euroa. Yhteisrahoitteisen toiminnan kokonaiskustannukset olivat 0,6 miljoonaa euroa. Suurimpana 
eränä kustannuksista olivat palvelujen ostot 0,3 miljoonaa euroa. Yhteisrahoitteisen toiminnan omarahoitusosuudeksi 
muodostui -0,3 miljoonaa euroa ja omarahoitusosuusprosentiksi 46 %. Yhteisrahoitteinen toiminta on osaltaan 
mahdollistanut viraston strategisten tavoitteiden saavuttamista. 
 
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmassa tuotot ja kustannukset on laskettu kirjanpidon 
tilinpäätöstietojen tai käytetyn työajan perusteella. Laskentaperusteet ovat pysyneet ennallaan. Laskentaperusteet on 
esitetty laskelman liitetiedoissa. Museoviraston yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuudelle ei ole asetettu 
tulostavoitteita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

HANKKEEN NIMI KUVAUS

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat projektit

OKM; Museo 2015 Museoiden kokoelmahallinnan kehittämishanke

OKM; Kulttuuriperinnön digitointi 2015-2016 Kulttuuriperinnön digitointihanke

OKM; KDK-koordinointi KDK-koordinointihanke

OKM; Kulttuuriperintötiedon sekä digitaalisten palveluiden 

kehittäminen

Kulttuuriperintötiedon sekä digitaalisten palveluiden kehittämishanke

OKM; Digitaalinen esitystekniikka Digitaalitekniikan ja digitaalisten kulttuuriperintösisältöjen hyödyntäminen 

Kansallismuseon perusnäyttelyissä
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1.5. Tuotokset ja laadunhallinta 
 

Valtion talousarviossa 2017 Museovirastolle on asetettu kolme tuotos- ja laadunhallinnan tulostavoitetta. Lisäksi 
Museoviraston tulossopimuksessa 2017-2019 on virastolle asetettu eri palvelukokonaisuuksien alle sijoittuvia, 
hallinnonalan strategisia tavoitteita mittaavia tulostavoitteita, jotka sijoittuvat tulosprismassa tuotosten ja laadunhallinnan 
alueelle. Taulukot on esitetty luvussa 1.2. Tuloksellisuus. Lisäksi tulossopimuksen mittariliitteessä on lukuun sijoittuvia 
tuotos-ja laadunhallinnan mittareita. Ne on sijoitettu alalukuihin oikeiden palvelukokonaisuuksien yhteyteen. 

Tavoitteiden toteutuman lisäksi raportoidaan muut tärkeimpien suoritteiden lukumäärät ja vertailutiedot palvelukokonaisuuksien 
mukaan. Museoviraston toiminnan luonteen vuoksi kaikkia tuotettuja palveluja ei voida ilmoittaa lukumäärinä, joten 
raportoinnissa on myös käytetty soveltuvia sijaissuureita. 

 

1.5.1. Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet 
 

Kokoelmat ja kohteet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Kokoelmien kartuttaminen 

Arkeologian esinekokoelmat karttuivat aiempaa maltillisemmin, kaikkiaan 286 päänumerolla. Kartunta on 
riippuvainen vuosittain Suomessa tehtävien arkeologisten tutkimusten määrästä sekä metallinilmaisinharrastajien 
toimittamien löytöjen määrästä.  

  2015 2016 2017 

Kokoelmien kartuttaminen Kpl    

- arkeologian esinekokoelmat 
(päänumero) 

 583 497 286 

- Suomen kansallismuseon kokoelmat  9 452 4 650 3 790 

- arkeologian kuvakokoelmat   4 546 4 325 3 987 

- kuvakokoelmat (kuvaa)  350 000 3 200 000 103 000 

- kirjakokoelmat (nidettä)  2 647 2 008 2 294 

Kokoelma- ja kuvapalvelut   2015 2016 2017 

Esinelainat / esineiden lukumäärä Lkm 3 093 671 188 

Kuvapalvelut / tilausten lukumäärä Lkm 977 1 285 1 545 

Kirjaston kävijät Lkm 2 170 2 140 2 096 

Lainat Museoviraston kirjastosta  Kpl 27 595 26 803 30 562 

Sähköiset aineistot  Kpl    

Digitoitujen tutkimusaineistojen 
katselukerrat 

 - 22 268 34 193 

Finnaan vuosittain julkaistuja uusia 
kohteita 

    

   - esinettä  17 608 19 852 9 013 

   - kuvaa  41 843 22 259 16 361 

Suojeltujen kohteiden kokonaismäärä 
muinaisjäännösrekisterissä 

 30 053 30 967 31 951 

   - Muinaisjäännösrekisterin uudet 
kohteet 

 2 421 1 933 2 037 

   - Muinaisjäännösten aluerajaukset, 
kokonaismäärä 

 17 291 18 199 19 822 

Rakennusperintörekisteri, kohteiden 
kokonaismäärä 

 2 990 2 997 3 006 

Hankerekisteri, hankkeiden 
kokonaismäärä 

 5 945 6 207 6 464 

Tutkimusraportit, kokonaismäärä  30 595 31 417 33 463 
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Metallinilmaisinharrastuksen suosio ei näytä taantumisen merkkejä. Löytötoimituksissa on nähtävissä kuitenkin 
suunta oikeaan eli toimitettujen löytöerien määrä on lisääntynyt, mutta toimitettujen löytöjen määrä on vähentynyt. 
Arkeologisissa kokoelmissa vastaanotettiin yksityisten henkilöiden kokoelmiin toimittamia esineitä 108 erää, jotka 
sisälsivät yhteensä 2 150 esinettä. Konservointivelka kasvaa kuitenkin jatkuvasti. Kokoelmiin saatiin amanuenssin 
virka käsittelemään metallinilmaisinasioita viraston tasolla laajemminkin. 

Kansallismuseon kokoelmat karttuivat 3 790 esineellä. Kotkaniemi-säätiölle luovutettiin 415 esineen kokoelma.  
Konservoituja esineitä oli 955 kpl ja kuntotarkastus suoritettiin 3766 esineelle. 

Arkeologiset kuvakokoelmat karttuivat edellisvuosien tapaan erityisesti arkeologisiin kenttätöihin liittyvillä kuvilla.  

Kuvakokoelmien kartunta oli edellisvuosia maltillisempaa, kokonaiskartunta oli 103 000 kuvaa, josta valtaosa 
Journalistisen kuva-arkisto JOKAn uusia kokoelmia. Kuvakokoelmat toteutti yhdessä Kansallismuseon kanssa 
laajan itsenäisyyden juhlavuoteen liittyvän nykydokumentointihankkeen, jonka tuloksena kokoelmiin otettiin runsas 
ja monipuolinen kuva-aineisto vuodesta 2017. Kuvakokoelmien konservointivelka ja kiireellisyys tuhoutuvan ja 
tuhoutumisvaarassa olevien laajojen aineistojen johdosta kasvaa edelleen ja vaatii prosessien kehittämistä ja 
digitaalisuuden tehokasta hyödyntämistä. 

Kirjaston kokoelmat karttuivat 2 294 niteellä. E-kirjoja oli asiakkaille tarjolla 1 840 nimekettä. Jatkuvasti tulevien 
kausijulkaisuvuosikertojen määrä vähentyi hieman 940:een (v. 2016 945). E-Lehtiportaalin kautta käytettäviä e-
lehtiä oli yhteensä 475, näistä ostettuja lehtiä oli 56. Kirjaston aineistoa on Helka-Finnassa 93 937 nimekettä. 

 

o Kokoelma- ja kuvapalvelut 

Kansallismuseossa käsiteltiin 31 lainapyyntöä ja lainattiin 188 esinettä muiden museoiden tuottamiin näyttelyihin. 
Kysy museolta -verkkopalvelussa vastattiin 403 yleisöltä tulleeseen kyselyyn. Uuteen kokoelmakeskukseen 
siirrettiin 19 134 esinettä ja hyllytettiin 11 621 esinettä. Keskusvarastossa otettiin esille siirrettäväksi tai tutkittavaksi 
7 192 esinettä. 

Arkeologisista kokoelmista myönnettiin 16 esinelainaa. Kuvakokoelmista myönnettiin Pietarin Eremitaasiin yksi teos 
lainaksi laajaan kansainvälistä aineistoa käsittelevään näyttelyyn. Kuvakokoelmien aineistoja käytettiin laajasti 
useiden museoiden näyttelyhankkeissa sekä erityisesti Kansallismuseon uudessa Suomen tarina -
perusnäyttelyssä. Arkeologisista kokoelmista esille otettiin tutkijoita varten yli 20 000 esinettä. Määrä on 
riippuvainen meneillään olevista tutkimusprojekteista.  

Kuvakokoelmista toimitettiin ulkoisille asiakkaille yhteensä yli 1 500 kuvatilausta, yhteensä 4 502 kuvaa. 

Kirjaston kävijöiden määrä pysyi suurin piirtein viime vuotista vastaavalla tasolla, vaikka avoinnaoloaikoja jouduttiin 
supistamaan ja palvelukonsepti muutettiin itsepalvelun suuntaan resurssisyistä. Lainauksia tehtiin kuitenkin 
enemmän kuin edellisinä vuosina. E-kirjalainojen määrä oli 116 kpl. 

 

o Sähköiset aineistot ja rekisterit 

Digitoituja aineistoja katseltiin vuonna 2017 yhteensä 34 193 kertaa, mikä tarkoittaa merkittävää nousua aineistojen 
katselujen määrässä.  Suuntaus on oikea: arkiston fyysisten asiakasmäärien toivotaan laskevan ja digitoitujen 
aineistojen käytön lisääntyvän. Kansalliseen digitaaliseen kirjastoon FINNAan avattiin vuonna 2017 hiukan 
aiempaa vähemmän kohteita, koska digitointihankkeiden volyymi on pienentynyt ja digitointiasteen kasvu sen 
vuoksi hiukan hidastunut.  

Hanke- ja määräaikaistyö mahdollistivat kulttuuriympäristörekistereiden edellisiä vuosia paremman täydentymisen. 
Muinaisjäännösrekisteriin lisättiin 2 037 uutta kohdetta, joista 1 060 rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. 
Rekisterissä oli vuoden päätyessä 49 523 kohdetta, niistä automaattisesti rauhoitettuja muinaisjäännöksiä 31 951. 
Uusia vedenalaiskohteita on 41.  Aluerajauksia on 17 711 kiinteällä muinaisjäännöksellä (56%). Maakuntamuseot 
lisäsivät 897 kohdetta. Rakennusperintörekisteriin avattiin 7 uutta kohdetta ja viisi uutta rakennusta, päähuomio oli 
olevien kohteiden tietojen täydentämisessä. Kohdemäärä rekisterissä on 3006, rakennusmäärä 7251. 
Hankerekisteri lisääntyi 270 hanketietuella. Toimintavuonna tuli mahdolliseksi hankerekisterinkin kohteiden 
aluerajaus, niitä tehtiin 114. Tutkimusraportteihin avattiin 497 arkeologisen, 85 rakennetun ympäristön ja 1 529 
kansatiedettä koskevan raportin tiedot. Yhteensä näihin on liitetty 517 pdf-liitettä.  
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Sisällöntuotanto 
 

         * Yleisötapahtumat: opastukset, työpajat ja muut yleisötapahtumat yhteensä. 

 

o Museo- ja nähtävyyskohteiden näyttelyt ja yleisötoiminta 

Näyttelykävijöiden määrä kasvoi 35 914 henkeä. Kansallismuseon kohteisiin tuotettiin kaksi uutta perusnäyttelyä, 
pystytettiin uudelleen yksi perusnäyttely (Tarmo), viisi vaihtuvaa näyttelyä ja 17 pop up -näyttelyä. Esillä muualla 
Suomessa oli kaksi näyttelyä ja Kansallisaarteen etsintä-kiertue kävi viidellä paikkakunnalla eri puolilla maata. 
Tapahtumia tuotettiin  yhteensä 9 599 kpl. Niihin osallistui yhteensä 302 107 henkeä. Vuoden 2017 opastus- ja 
tapahtumatoiminta on kokonaisuudessaan  ollut osallistujamääriltään lähes yhtä hyvä kuin vuosi 2016. 
Hämeenlinnassa panostettiin v. 2016 Heavy Metal -näyttelyn oheisohjelmaan ja se näkyy tämän vuoden 
vähäisempänä kävijämääränä. Olavinlinnassa puolestaan pako linnasta ja halloweenkierrokset ovat lisänneet 
tapahtumakävijämääriä. Myös opastuksille osallistuneiden määrä on Olavinlinnassa kasvanut. Kansallismuseossa 
on nousua opastusten määrässä. Suuria massatapahtumia on järjestetty vähemmän kuin edellisvuonna (esim. 
vintage, taiteiden yön kävijämäärän pudotus). Louhisaaressa kummituskierrokset ja muut erikoisopastukset ja 
puutarhatapahtumat nostivat kävijämäärää. Seurasaaressa opastuksia oli aiempaa enemmän ja se näkyy nousuna, 
samoin joulupolun suosio, joka näkyy tapahtumaluvussa.  

 

Viranomaispalvelut 
 

  2015 2016 2017 

Kulttuuriperintöä koskevat lausunnot ja luvat  Kpl 2 057 2 017  2 671 

 

Museovirasto ratkaisi toimintavuonna 2 671 pääasiassa kulttuuriympäristöä koskevaa asiaa antamalla lausuntoa ja 
muita niihin rinnastettavia kannanottoa. Lisäksi valmisteilla oli 598 asiaa. Määrä on selkeästi kasvanut vuodesta 
2016.  

Yksityisten ihmisten kokoelmiin toimittamien arkeologisten löytöjen lunastuspäätöksiä tehtiin 42 ja diplomeita 
lähetettiin 57. Tutkimuslupia kajoavaan ja muualla tapahtuvaan arkeologisen esineistön tutkimukseen myönnettiin 
19. Määrä on riippuvainen käynnissä olevista tutkimusprojekteista. Maastavientilupia jätettiin käsiteltäväksi 7 kpl, 
joista tehtiin kuusi myönteistä ja yksi kielteinen päätös. Väliaikaisia vientikieltoja annettiin viisi. 

Rekisteröintimerkinnät ja asiakirjat ovat pääsääntöisesti ajan tasalla. Rekisteröityjen asioiden määrä on kuitenkin 
kasvanut huomattavasti vuodesta 2016 (2819->4136). Osittain tämä johtuu valtionavustushakujen 
sähköistämisestä, sillä järjestelmän kautta saapuneet avustushakemukset saavat automaattisesti uuden asian 
Salamassa, mutta myös muiden asioiden määrä on kasvanut. 

 

 

 

 

 

Näyttelyt ja yleisötoiminta  2015 2016 2017 

Näyttelyt 
- Museoviraston tuottamat näyttelyt 
- Museoviraston yhteisnäyttelyt 

Kpl  
15 
10 

 
8 

10 

 
8 
2 

Museoiden ja linnojen näyttelyiden kävijät Lkm 397 396 414 711 450 832  

Yleisötapahtumien* lukumäärä Lkm 9 657 9 002 9 599 

Yleisötapahtumien osanottajamäärä Henk 185 923 265 077 302 137 
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1.5.2. Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu 
 
Museoviraston asiakkaita ovat kansalaiset, viranomaiset, päätöksentekijät, tutkimuslaitokset, tiedeyhteisö, museot sekä 
yritykset ja yhteisöt. Toimintaympäristön muutos on tuonut virastolle yhä enemmän myös kansainvälisiä asiakkaita. 
Asiakassuhteiden luonne vaihtelee monen tyyppisten palvelujen tarjoamisesta yhteistyöhön ja kumppanuuksiin. 

Museoviraston toiminnan palvelukykyä ja laatua voidaan tarkastella sekä niitä osoittavien mittareiden avulla että 
arvioimalla eri palveluiden merkitystä asiakkaille. Tulossopimukseen liittyvät tiedot on esitetty luvussa 1.2. 
Tuloksellisuus. Museoviraston tarjoamia palveluita ovat Kokoelmat ja kohteet, Sisällöntuotanto, Tietojärjestelmät, 
Ohjaus ja tuki sekä Viranomaispalvelut. Lisäksi palvelukykyä ja laatua tukevat Sisäiset palvelut. 

 

Palvelukyvyn ja laadunhallinnan arviointi palvelukokonaisuuksien näkökulmasta 

 

o Kokoelmat ja kohteet  

Museovirasto huolehtii kansallisesti merkittävän kulttuuriperinnön säilyttämisestä, kartuttamisesta, 
tutkimuksesta ja sitä koskevan tiedon ylläpidosta. Kulttuuriperintöä ovat mm. Suomen kansallismuseon 
esinekokoelmat, Museoviraston arkisto, kirjasto, kuvakokoelmat, arkeologiset kokoelmat sekä 
arkeologiset kohteet ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset. Kulttuuriperintö on asiakkaiden  
käytettävissä sekä paikallisesti että verkon kautta hyvin hoidettujen kokoelmien ja kohteiden sekä niihin 
liittyvien palvelujen kautta. 

 

 

 

Kuva- ja arkistoaineistojen saavutettavuutta ja käytettävyyttä parannettiin keskeisimpiin aineistoihin kohdistuvalla 
digitoinnilla. Eri verkkopalveluihin avattiin runsaasti uutta kuva- ja muuta aineistoa. Kuvakokoelmat avasi yli 100 
000 näyttökuvaa vapaan käytön sallivalla CC BY -lisenssillä, mikä lisäsi selvästi aineistojen käyttöä ja 
tunnettavuutta. Museovirasto aineistot ovat saatavilla ensi sijassa FINNAn kautta, mitä mittarin tiedotkin kuvaavat. 

Arkistoaineiston digitointi on keskitetty käytetyimpiin aineistoihin ja näin on pyritty parantamaan niiden saatavuutta 
ja käytettävyyttä. Aineistot ovat saatavilla joko julkisen rekisteriportaalin kautta tai Museoverkossa ja tutkijasalin 
asiakaspäätteillä. Digitoitujen arkistoaineistojen käyttö lisääntyi huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna. 
Elokuussa aloitettiin arkeologisten ja kuvakokoelmien pää- ja muiden luetteloiden digitointi, joka valmistuttuaan 
helpottaa kokoelmien tutkimusta sekä hallintaa. Museoviraston arkistossa  jatkettiin aineistojen järjestämistä, 
seulomista ja digitointia. Järjestämisprojektissa käsiteltiin 120 hm arkistoaineistoja. Digitointiprojektissa digitoitiin 18 
000 tiedostoa.  

Arkiston aineistot pystyttiin toimittamaan 2 viikon toimitusajassa asiakkaille. Kirjastoon vakiinnutettiin omatoiminen 
palvelu. Kansatieteellisen arkistoaineiston asiakaspalvelua jatkettiin perustasolla. Sähköisen asiakaspalvelun 
määrä on kokonaisuudessaan voimakkaassa kasvussa. Myös perinteisemän paperimuodossa olevan aineiston 
määrä on kasvussa, mutta maltillisemmin. Kirjaston käyttömäärät kasvoivat. E-kirjojen käyttömärät ovat myös 
maltillisessa kasvussa. Samoin on kasvussa asiakkaille toimitettujen arkeologisten kokoelmien määrät.  

 
 

2015 
toteutuma 

2016 
toteutuma 

2017 
arvio 

2017 
toteutuma 

Sähköisesti luetteloitujen kuvien 
saatavuus internetissä, kpl 

120 447 140 272 145 000 156 633 

Sähköisesti luetteloitujen 
esinetietojen saatavuus 
internetissä, kpl  

23 500 
 

48 997 49 000 58 010 

Esinelainojen käsittelyaika, vrk 57 47 45 64 
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Kansallismuseon kokoelmapolitiikka päivitettiin huomioiden erityisesti museon rooli valtiollisen historian 
tallentajana. Perustettiin uusi Itsenäisyyden ajan -kokoelma ja solmittiin tallennusvastuista yhteistyösopimuksia 
Arctia Oy:n, Finnpilotin, Liikenneviraston ja  SYKE:n kanssa.  Nykyajan dokumentoinnin kohteena oli Suomi 100 -
juhlavuoden tapahtumat.  

Museoviraston uusi kokoelma- ja konservointikeskus Vantaalla otettiin käyttöön keväällä 2016. Se on parantanut 
kansallisen kulttuuriperinnön säilyttämisen ja tutkimisen edellytyksiä sekä kokoelmien saatavuutta. Vuoden 2017 
aikana kokoelmakeskukseen siirrettiin ulkopuolisilta vuokratuissa tiloissa säilytetyt kokoelmat ja markkinoitiin 
säilytyspalveluja alueen muille museoille. Säilytyspalveluiden tuottamisesta valmisteltiin malli. Kertomusvuoden 
aikana solmittiin kolme säilyttämissopimusta ja käytiin neuvotteluja lisäksi kolmen muun tahon kanssa. 
Kokoelmaprosessien uudistamistarpeet tunnistettiin ja prosesseja varten muodostettiin mallit, joiden tärkein tuotos 
oli Muskatti -niminen viivakoodijärjestelmä kokoelman hallinnan ja paikkatietojen varmistamiseksi. Uusi viivakoodiin 
perustuvan esinelogistiikkajärjestelmä tehostaa kokoelmien hallintaa merkittävästi, lisää esineiden saavutettavuutta 
ja mahdollistaa erittäin tehokkaan säilytysjärjestelmien täytön. 

Esinelainojen käsittelyaika piteni 64 vrk:teen, johtuen muutamasta pitkiä neuvotteluja vaatineesta kansainvälisestä 
lainasta. 

Museo- ja käyntikohteiden potentiaalin kasvattamiseksi käynnistettiin mm. kokous- ja juhlatilojen sekä 
ravintolatoiminnan konseptointi. Kansallismuseon lisärakennuksen hankesuunnittelu käynnistettiin yhteistyössä 
Senaatti-kiinteistöt Oy:n kanssa. 

Kulttuuriympäristön kohteiden hallinnan osalta aktiivisella asiantuntijaosallistumisella Senaatti-kiinteistöjen 
hankkeisiin turvattiin strategisten kohteiden arvot. Seurasaaren rakennusten restauroinneilla ja konservoinneilla 
kurottiin umpeen niiden korjausvelkaa ja kohennettiin kävijäkokemusta. Jäänmurtaja Tarmon telakointi eri osineen 
sekä sen kokoelmien luettelointi saattoivat aluksen kunnoltaan ja saavutettavuudeltaan sen arvoa vastaavalle 
tasolle. Hankkeiden talouden seurantaa sekä sisäistä ennakointia ja tiedon kulkua kohennettiin.   

Kulttuuriympäristörekistereiden kattavuus ja ajantasaisuus on edellytys hyvälle hallinnolle. Tilanne kohentui 
toimintavuonna mutta on edelleen korkeintaan tyydyttävä. Työtä tehtiin paitsi omana työnä myös 
kumppanuushankkeina, esimerkiksi sotahistorian kohteiden täydentämistä kolmeen maakuntaliiton kanssa sekä 
merellisten kohteiden täydentämistä kolmessa hankkeessa SYKEn ja Itämeren alueen toimijoiden kanssa.  

Rekisterityö kohdistui muinaisjäännösrekisterin, merellisten kohteiden, sotahistorian kohteiden sekä 
rakennusperintölailla suojeltujen kohteiden tietojen täydentämiseen. Rakennusfragmenttikokoelmaan kuuluvien 
tapettikokoelmien luetteloinnilla parannettiin aineiston saavutettavuutta ja käytettävyyttä. Työ saadaan päätökseen 
2018. 

 

o Sisällöntuotanto 

Museovirasto tuottaa ja jakaa kulttuuriperintöä koskevaa tietoa mm. museoiden näyttelyiden, 
saavutettavien kohteiden, tapahtuma- ja yleisötoiminnan, verkkoaineistojen ja julkaisujen sekä viestinnän 
avulla. Laadukkaat ja tutkimukseen perustuvat kulttuuriperinnön tieto- ja asiantuntijapalvelut, 
kulttuuriperintökasvatus sekä muu sisällöntuotanto tarjoavat asiakkaille tietoa ja elämyksellisiä 
oppimispalveluita. 

 

 

Kansallismuseon kohteiden yhteenlaskettu kävijämäärä oli 681 209 henkeä.  Kasvua edelliseen vuoteen oli 67 676 
henkeä. Kaikkien museokohteiden kävijämäärät joko kasvoivat tai säilyivät ennallaan. Tämä on nähtävä tuloksena 
kohteiden ja palveluiden konseptoinnista ja laatuun sekä markkinointiin ja viestintään panostamisesta, koska myös 
niissä kohteissa, joissa avoinnaoloajat supistuivat ja palveluita vähennettiin (vaihtuvat näyttelyt) kävijämääräkehitys 
on ollut positiivinen. Kokous- ja juhlatilojen käyttöaste nousi.  

 
 

2015 
toteutuma 

2016 
toteutuma 

2017 
arvio 

2017 
toteutuma 

Museoiden ja linnojen 
kokonaiskävijämäärä 

610 806 613 533 610 000 681 209 
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Kansallismuseo tuotti konseptoituja näyttely- ja tapahtumapalveluja osallistavalla ja  verkostoituneella 
tuotantotavalla. Itsenäisyyden juhlavuoden Suomi 100 -tunnuksella tuotetiin runsas ohjelmisto. Vuoden 
päätuotantoja olivat uudistetut esihistorian ja itsenäisyyden ajan perusnäyttelyosuudet. Osa resursseista varattiin 
tietoisesti nopeatahtiseen pop up-tuotantoon yhteistyössä luovien alojen oppilaitosten ja yritysten kanssa.  

Kansallismuseon kohteiden yhteenlaskettu taloudellinen vaikuttavuus sijaintipaikkakunnilleen kasvoi edellisestä 
vuodesta 2 miljoonaa euroa, ja sen voidaan arvioida olevan nyt 20,4 miljoonaa euroa, perustuen museokävijöiden 
mukanaan tuomaan aluetaloudelliseen vaikutukseen. 

Julkaisutoimintaa on kehitetty monikanavaisemmaksi. Uusia julkaisuja tehtiin 13 kappaletta, ja ne painottuivat 
näyttely- ja kokoelmajulkaisuihin ja verkkojulkaisuihin. Museovirasto julkaisi ensimmäisen numeron uudesta, 
vaikuttajille suunnatusta verkkojulkaisusta Kulttuurista perinnöksi. Eurooppalainen kulttuuriperinnön vuosi 2018 sai 
omat verkkosivunsa. Toimintavuonna julkaistiin kulttuuriympäristön suojelun osalta kaksi uutta opasaineistoa, 
wikipohjainen ”Arkeologisen kulttuuriperinnön opas” ja 1950-1970 -lukujen kouluja käsittelevä koulurakennus.fi 
sekä päivitettiin aikaisemmin julkaistuja ohjeita. Lisäksi julkaistiin Suomen juhlavuoteen liittyvä 
Sadanvuodensatoa.fi. Museotilastoon Suomen museoista koottavan tiedon esittämistapaa kehitettiin toteuttamalla 
uudenlaiset Tilastokortit suomeksi, ruotsiksi ja osittain englanniksi.  

Viraston toteuttamien arkeologisten, pääasiassa rakennus- ja maankäyttöhankkeisiin liittyvien kenttätutkimusten 
tärkeimpinä periaatteina olivat korkea laatu, kustannustehokkuus ja asiakaslähtöisyys. Keskeisenä tavoitteena oli, 
että tutkimusten tulokset ovat oikea-aikaisesti asiakkaan käytettävissä. Toiminnassa panostettiin myös 
menetelmien kehittämiseen sekä viestintään ja tutkimuksia koskevan tiedon jakamiseen. Koekaivausryhmän 
toimeksiannot pystyttiin hoitamaan oikea-aikaisesti saman vuoden aikana ilman, että ne aiheuttivat maanomistajien 
hankkeille kohtuutonta viivästystä. Laajoja kaivauksia edellyttävien hankkeiden kenttätyöt joudutaan kuitenkin 
jakamaan usealle vuodelle, jotta maanomistajia pystytään palvelemaan tasapuolisesti. Tilaustutkimusten määrä 
väheni edellisestä vuodesta, ja palvelukyky oli hyvä. Kenttätöissä noudatettiin Suomen arkeologisisten kenttätöiden 
laatuohjeissa määriteltyjä periaatteita. 

Museoviraston virkatyönä toteutettuja sotahistorian kohteiden täydennysselvityksiä tehtiin kolme, kukin 
maakuntaliiton (Kymenlaakso, Pohjois-Karjala, Kainuu) kanssa. Kainuuseen kohdistui kaksi muutakin inventointia, 
maakunnan historiallisia reittejä koskevia tietoja lisännyt Vuokin reitin inventointi sekä yhdessä maakunta museon 
kanssa tehty Suomussalmen möljien inventointi.  Kymenlaakson kohdistui Virolahden historiallisten kylätonttien 
inventointi, ja samaa teemaa toteutettiin Länsi-Uudellamaalla. Lidar-aineistoista tunnistettujen kohteiden 
inventoinnilla Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla analysoitiin myös olevan digitaalisen aineiston potentiaalia 
kenttätyössä. Pinnan alle mentiin Tammisaaren Södrä Vikenin inventoinnissa sekä Huis te Warmelo –hylyn 
tutkimuskustannuksiin osallistumalla. 

 

o Tietojärjestelmät  

Museovirasto ylläpitää ja kehittää kulttuuriperintöä koskevan tiedon säilyttämistä, seurantaa ja 
saatavuutta edistäviä tietojärjestelmiä, menetelmiä, palveluita ja kokonaisarkkitehtuuria. Palveluita ovat 
mm. kulttuuriperintöä tukevat tietojärjestelmät, tietovarannot ja rekisterit sekä niitä koskeva kansallinen 
kehittämistyö. Palvelut tarjoavat laadukasta tiedon hallintaa ja saavutettavaa tietoa niin alan toimijoille ja 
viranomaisille kuin kiinnostuneille kansalaisillekin. 

 

* Museoviraston ulkoiset omat verkkopalvelut ja Finnan Museoviraston aineistot. 

 

Museoviraston digitoitujen aineistojen määrä ja niiden käyttö kasvoi merkittävästi. Verkkopalveluiden parissa 
vietetty aika tunteina kasvoi 18 %. Erityisen voimakkaasti kasvoi kuva-aineistojen käyttö johtuen yli 100 000 
näyttökuvan vapaan käytön sallimisen tuomasta lisääntyneestä näkyvyydestä mediassa. 

 
 

2015 
toteutuma 

2016 
toteutuma 

2017 
arvio 

2017 
toteutuma 

Verkkopalveluiden* käyttöaika, 
tuntia 

70 737 72 580 70 000 83 316 
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Kulttuuriympäristötiedon avoimuus, saavutettavuus, paikkatieto-ominaisuudet sekä rajapinnat muihin järjestelmiin 
kohentuivat toimintavuonna olennaisesti. Museoviraston kokoelmien ja kulttuuriympäristötiedon laadun ja 
käytettävyyden parantamiseen panostettiin usealla toisiinsa linkittyvällä ja hyvin edenneellä hankkeella. 
Toimintavuonna toteutettiin Kulttuuriympäristön palveluikkuna -palvelu jonka avulla on entistä helpompi saada 
Museoviraston kulttuuriympäristödataa omaan käyttöön. Se sisältää viraston arkistoon, rekistereihin ja kokoelmiin 
tallennettua tietoa arkeologisesta kulttuuriperinnöstä ja rakennetuista kulttuuriympäristöistä. Palvelun kautta voi 
myös ladata maksutta kohteita koskevia paikkatietoaineistoja ja tutkimusraportteja. Mukanaololla KIRA-Digi -
hankkeessa ryhdyttiin parantamaan valtion kiinteistönhaltijoiden kulttuuriympäristötiedon yhteiskäyttöisyyttä.  

Samoin toimintavuonna vietiin päätökseen jo vuonna 2016 aloitettu ja pilotoitu Museoviraston jakamien avustusten 
sähköinen hakujärjestelmä. Salaman asiakaspääte otettiin käyttöön tutkijasaliin syksyllä 2017, mikä lisää toiminnan 
tehokkuutta: asiakkaat voivat selailla asioita ja asiakirjoja tutkijasalissa, aiemmin tähän vaadittiin kirjaamon tai 
arkiston aktiivista työpanosta. Museoviraston, Museoliiton ja Kansallisgallerian yhteishanketta Museoiden 
kokoelmahallinnan tietojärjestelmän kehittämiseksi edistettiin.  

Kuvakokoelmien nykyisen kuvakokoelmat.fi palvelun uudistushanke jatkui yhdessä muun museokentän kanssa. 
Hankkeessa toteutettiin laajat palvelumuotoilu ja designsprintti -kokonaisuudet, joiden tulosten perusteella 
uudistushankkeella pyritään entistä suurempaan asiakaslähtöisyyteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. 

 

o Ohjaus ja tuki 

Museovirasto tukee kansallisen kulttuuriperinnön vaalimista ja ohjaa museoita.  Museovirasto parantaa 
kulttuuriperinnön yhteisvastuullisen suojelun ja hoidon edellytyksiä. Keinoja ovat osallistuminen 
lainsäädännön valmisteluun, yhteiskunnallinen keskustelu, avustuspolitiikka, kansallinen ja 
kansainvälinen sidosryhmä- ja asiantuntijayhteistyö, ohjeet ja oppaat sekä kehittämishankkeet. 

 

Toimintavuonna ohjauksen ja tuen palveluita hyödynnetiin laajasti erilaisissa ohjelmahankkeissa. Toisaalta 
panostettiin erilaisten tieto- ja ohjeaineistojen tuottamiseen. Museovirasto osallistui toimintavuonna sekä 
museopoliittisen ohjelmaesityksen laatimiseen, että asiantuntijana valtionosuusuudistusta valmistevan työryhmän 
työhön. Museoiden itsearvioinnin malli otettiin uudistettuna käyttöön (http://www.museoarviointi.fi). Kansainvälisten 
kulttuuriperintötehtävien osalta Museoviraston kausi Maailmanperintökomiteassa päättyi marraskuussa. Suomen 
komiteatyötä on laajasti kiitetty eri toimijoiden taholta. Aineettoman kulttuuriperinnön osalta Museovirasto koordinoi 
ensimmäisen kansallisen luettelon laatimistyön yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa. Suomen ja Museoviraston 
vahvuus sopimuksen toimeenpanossa on osallistava työskentelytapa, joka on huomioitu myös kansainvälisessä 
tasolla. 

Kulttuuriympäristöstrategian ja valtion kiinteistöstrategian toimeenpano on molemmat integroitu viraston toimintaan. 
Lisäksi otetiin kantaa muinaismuistolain uudistamiseen sekä seurattiin mm. metsästrategian toteutumista (mm. 
osallistumalla metsäkulttuuriohjelman valmisteluun), ev.lut. kirkon kulttuuriperintöstrategiaa, kehitettiin välineitä 
merialuesuunnitteluun sekä vaikutettiin vahvasti Euroopan neuvoston Faron puiteyleissopimuksen 
voimaansaattamiseen Suomessa. 

Tieto- ja ohjeaineistojen osalta panostettiin sekä verkkojulkaisemiseen että uudenlaisiin tiedon välitystapoihin. 
Arkeologisen kulttuuriperinnön opas julkaistiin huhtikuussa 2017, ja se täytti ammottavan aukon aihepiirinsä 
tiedossa ja julkaisuissa. Koulurakennuksia koskeva ohjeaineisto valmistui verkkosivustona kesäkuussa 2017 
(http://www.koulurakennus.fi/index). Museoista kerätyn tilastotiedon esitystapaa kehitettiin muokkaamalla 
tilastojulkaisut infografiikalla muotoilluiksi Tilastokorteiksi. 

Museoviraston ja Kansallismuseo erilaiset asiantuntija- ja sidosryhmätapaamiset tavoittivat aiempaa laajemman 
joukon osallistujia. Ohjauksen ja tuen tehtäviä hoidetaankin yhä enemmän erilaisten kumppanuuksien ja 
verkostojen avulla ja eri toimijat osallistaen. 

 

 

 

http://www.koulurakennus.fi/index
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o Viranomaispalvelut  

Museovirasto palvelee yhteiskuntaa ja kansalaisia vastaamalla kulttuuriperinnön suojelun lakisääteisistä 
viranomaispalveluista mm. lausuntojen, lupien, tieto- ja asiantuntijapalveluiden, kannanottojen, 
avustusten käytön seurannan, asiantuntijayhteistyön sekä kehittämishankkeiden avulla. 

 

* Kaivausluvat, kajoavat tutkimukset kokoelmaobjekteista 

**Laskentaperuste korjattu 2017, luvut korjattu myös takautuvasti (toiminto 606001521 (htt) suhteessa saapuneiden hakemusten määrään) 

 

Tutkimuslupien käsittelyajoissa ollaan päästy paljon lyhempiin keskimääräisiin käsittelyaikoihin kuin on arvioitu. 
Keskimääräinen lupien käsittelyaika on 15 vuorokautta määrään suhteutetulla keskiarvolla. Ryhmän sisällä on 
kuitenkin suurta vaihtelua: arkeologisen esineistön kajoaviin tutkimuslupapyyntöihin (19 kpl) pystyttiin vastaamaan 
keskimäärin 58 vuorokaudessa, kun taas arkeologisiin kenttätutkimuksiin haetut luvat (178 kpl) käsiteltiin 
keskimäärin 12 vuorokaudessa. Kaikki luvat on myönnetty oikea-aikaisesti. 

Arkeologian esinekokoelmissa metallinilmaisinlöytöjä käsittelevän amanuenssin vakituinen virka helpottaa löytöjen 
käsittelyä sekä yhteydenpitoa harrastajiin sekä nopeuttaa lunastuspäätösprosessia. Kirjaamolle osoitetut 
tietopyynnöt on hoidettu hyvän tiedonhallintatavan mukaisesti.  

Lausunnoilla, muilla kannanotoilla, neuvotteluilla ja muulla vuorovaikutuksella sekä kenttäkäynneillä mahdollistettiin 
kestävä maankäyttö ja rakentaminen, valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen, kulttuuriperinnön 
säilyminen sekä väistyvien kohteiden riittävä dokumentointi ja tutkimus. Lausunnoista valtaosa annettiin 
määräajassa, mutta ei aivan tavoitteen mukaisesti. Onnistuminen määräajassa annetuissa lausunnoissa vaihtelee 
suuresti asiaryhmittäin. Mittarin perusteena oleva määräaikatavoite (30 vrk) on viraston itsensä asettama. 
Viranomaistoiminnan keskimääräinen läpimenoaika oli 19 vuorokautta.  Asiaryhmien keskimääräisten käsittelyaika 
vaihtelee välillä 5 – 96. Vaativien rakennusperintölain soveltamista koskevien kannanottojen sekä pitkäaikaisia, 
pysyvästi seurattavia restaurointihankkeita koskevien lausuntojen käsittelyn on erityisen aikaa vievää. 

Vuonna 2017 uusittiin avustusten jakoperusteet strategian mukaisiksi ja siirryttiin pääosin digitaaliseen 
hakuprosessiin. Muutoksesta viestittiin laajasti hakijakunnalle. Vuosi 2017 oli siirtymäkausi ja järjestelmän 
käyttöönoton vuosi, mikä pidensi hiukan avustusten käsittelyaikoja ja kasvatti hakemusten käsittelyyn keskimäärin 
käytettyä aikaa. Näiden aikojen tavoitellaan tehostuvan uusien prosessien myötä jatkossa. Avustusten 
keskimääräinen määrään suhteutettu käsittelyaika oli 133 vuorokautta.  

Valtionavustushaun digitalisointia jatkettiin avaamalla perinnealusten valtionavustushaun vuoden 2017 kierros 
sähköisenä. Avustus on Museoviraston avustuksista ensimmäinen joka siirtyi sähköisen asioinnin järjestelmään. 
Valtionavustusten sähköisen asioinnin käyttöasteella seurataan Museoviraston sähköisen asioinnin astetta. 
Vuoden 2017 avustushaun osalta se oli 83,3% (41 avustushakemusta joista 7 tuli sähköisen asioinnin 
ulkopuolelta). Vuoden 2018 osalta kaikki pysyvät avustustyypit siirtyvät sähköisen asioinnin alustalle. 

Asiakirjahallinnan toimet ovat osaltaan lisänneet hyvän tiedonhallintatavan toteutumista kuten aineistojen 
saatavuutta ja avoimuutta. Asianhallintajärjestelmä Salamaan toteutettiin sekä asiakasnäkymä, joka mahdollistaa 
julkisten asioiden ja asiakirjojen selailun tutkijasalissa että julkinen jakelu, jonka kautta voidaan avata verkossa mm. 
Museoviraston lausuntoja ja muita julkisia asiakirjoja. 

 
 

2015 
toteutuma 

2016 
toteutuma 

2017 
arvio 

2017 
toteutuma 

Tutkimuslupien keskimääräinen 
käsittelyaika, vrk* 

 25 70 16,4 

Määräajassa annetut lausunnot % 91 - 90 85,3 

Sähköisten palveluiden käyttöaste  - - - 83,3 % 

Avustushakemusten käsittelyyn 
määrään käytetty 
kokonaisresurssi, htv 

1,23 1,15 1,50 1,77 

Avustushakemuksen käsittelyyn 
käytetty keskimääräinen aika (h)**  

2,59 2,43 4,05 3,66 
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o Sisäiset palvelut  

Sisäiset palvelut varmistavat hyvän hallinnon toteutumisen ja toimintaedellytykset. Sisäiset palvelut 
tukevat toiminnan suunnittelua ja seurantaa, vastaavat henkilöstö- ja taloushallinnon prosesseista, 
lakipalveluista, viestinnästä ja markkinoinnista, kiinteistön hoidosta ja ylläpidosta sekä ICT –palveluista. 

Laki- ja henkilöstöpalvelut antoi oikeudellista neuvontaa viraston kaikille osastoille monipuolisesti eri 
oikeudenaloilta (erityisesti sopimus-, hankinta-, julkisuus-, tekijänoikeus- kulttuuriympäristö-, kulttuuriesine- ja 
hallintoasiat). Henkilöstöpalveluissa sekä Talouspalveluissa jatkettiin yhteistyötä valtion talous- ja 
henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen Palkeiden kanssa. Kirjanpidon ja matkalaskujen käsittelyn tehtäviä siirrettiin 
Palkeisiin 1.10.2017, jolloin virastosta siirtyi 2 henkilöä Palkeiden palvelukseen. 

Rekrytointimenettelyn avulla huolehdittiin siitä, että henkilöstön määrä säilyy määrärahakehysten asettamissa 
rajoissa. Palkkausjärjestelmässä on edelleen voimassa siirtymäkausi henkilökohtaisen palkanosan osalta. Viraston 
sisäisiä prosesseja tehostettiin ja kehitettiin edelleen.   

Hallintopalvelut järjesti esimiehille säännöllisesti esimieskoulutusta. Kiekun käyttöönoton yhteydessä järjestettiin 
henkilöstölle ja esimiehille Kieku-koulutusta, yhteensä 33 koulutustilaisuutta. Lisäksi Hallintopalvelut  järjestivät 
esimiehille, lähitukihenkilöille ja työvuorosuunnittelijoille raportointi ja matkahallintokoulutusta.  

Markkinointi ja viestintä -yksikkö tuotti monipuolisia palveluita koko virastolle. Työ painottui verkko- ja 
markkinointiviestintään sekä sisäiseen viestintään. 

Museoviraston kiinteistöpalvelut varmistavat, että Museoviraston käytössä olevat rakennukset ja kokoelmat ovat 
hyvin säilyneitä ja turvassa ja tarjoavat hyvän, käytettävän, viihtyisän ja turvallisen toimintaympäristön. Vuoden 
2017 kiinteistökulut toteutuivat budjetin mukaisesti. Merkittävinä hankintoina kilpailutettiin Sturenkadun, 
Olavinlinnan ja Kokoelmakeskuksen siivouspalvelut sekä Kansallismuseon vartiointi. Museoviraston toimipisteestä 
osoitteessa Sturenkatu 4 luovuttiin taloudellisista syistä. Henkilökunta Sturenkatu 4:sta sijoitettiin Sturenkatu 2a:n ja 
Vaunuvajan tiloihin. 

Museovirasto aloitti yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa suunnitteluhankkeina Kansallismuseon laajennuksen 
hankesuunnittelun, Kansallismuseon keittiön perusparannus- ja laajennushankkeen, Hämeen linnan museokaupan 
siirtohankkeen sekä esteettömyyden parannustyön ja Hvitträskin keittiön peruskorjaushankkeen esiselvitystyön. 
Kotkaniemi otettiin peruskorjauksen jälkeen vastaan loppuvuodesta. Maanvuokrasopimusneuvottelu Helsingin 
kaupungin kanssa Seurasaaresta käynnistettiin. Kokoelmakeskuksen osalta solmittiin kolmen ulkopuolisen 
kokoelman vastaanottamisesta sopimus. 
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1.6. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 
 

Museoviraston henkilötyövuosien määrä oli kertomusvuonna 242,3 henkilötyövuotta2. Vähennystä edelliseen 
vuoteen oli 11,8 henkilötyövuotta eli 4,6 prosenttia. Vuoden lopun tilanteen mukainen henkilöstön määrä oli 232. 
Vähennystä edelliseen vuoteen oli 1,7 prosenttia.  

Organisaatiorakenteeseen tehtiin seuraavat muutokset. Suomen kansallismuseon ylijohtajan alaisuuteen 
perustettiin 1.1.2017 lukien uusi Markkinointi ja myynti –yksikkö, johon siirrettiin samanaikaisesti lakkautetun 
Palvelumyynti ja viestintä –yksikön henkilöstö. Yksikköön yhdistettiin lisäksi 1.5.2017 lukien Tukipalveluiden 
Viestintä- ja markkinointi –yksikön henkilöstö ja yksikön nimi muutettiin Markkinointi- ja viestintä –yksiköksi. Vuoden 
alusta lukien tehtiin lisäksi seuraavat osastojen ja yksiköiden nimimuutokset. Suomen kansallismuseon 
Pedagogiikka ja tapahtumat –yksikkö muutettiin Yleisötyö ja tapahtumat –yksiköksi, Kulttuuriympäristön suojelu –
osasto muutettiin Kulttuuriympäristöpalvelut –osastoksi ja Kehittämispalvelut-yksikkö Museoalan kehittäminen –
yksiköksi. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston välisessä tulossopimuksessa on asetettu tavoitearvot 
kokonaistyötyytyväisyysindeksin, innovointikyvykkyysindeksin ja johtajuusindeksin seurantaa varten. 

 

Tavoite 9: Parannetaan 
työhyvinvointia ja kehitetään 
osaamista 

2015 
toteutuma 

2016 
toteutuma 

2017 
tavoite 

2017 
toteutuma 

Mittari 9.1: 
Kokonaistyötyytyväisyys,      
VM-Baron indeksi 

Ei toteutettu 3,63 3,5 3,69 

Mittari 9.2: Innovointikyvykkyys, 
VM-Baron indeksi 

Ei käytössä 3,84 3,8 3,88 

Tavoite 10: Parannetaan 
johtamista 

2015 
toteutuma 

2016 
toteutuma 

2017 
tavoite 

2017 
toteutuma 

Mittari 10.1: 
Johtajuusindeksi, VM-Baro 

Ei käytössä 3,43 3,4 3,48 

 

Museovirastossa on seurattu työtyytyväisyyden kehittymistä VMBaro-tutkimuksen avulla vuodesta 2008 alkaen. 
Kymmenen vuoden seurantajakson aikana kokonaistyötyytyväisyysindeksi on kohonnut merkittävästi. Vuonna 
2008 indeksi oli 3,09 ja vuonna 2017 3,69. Tulosta voidaan pitää erittäin hyvänä, kun otetaan huomioon jaksoon 
sisältyneet kahdet yhteistoimintamenettelyt ja toiminnan sopeuttaminen mittaviin henkilöstövähennyksiin.  

Innovointikyvykkyysindeksiä ja johtajuusindeksiä on seurattu tutkimuksessa vuodesta 2016 alkaen. Molempien 
indeksien osalta tulos parani edellisestä vuodesta ja tulossopimuksessa asetetut tavoitteet ylitettiin.  

Kaikkien kolmen VMBaron indeksin osalta saavutettiin koko valtionhallinnon keskiarvoja ja myös opetus- ja 
kulttuuriministeriön hallinnonalan keskiarvoja paremmat tulokset. 

Viraston henkilöstövoimavarojen tilaa ja kehittymistä seurataan vuosittain myös henkilöstötilinpäätöksen 
tunnuslukujen avulla. 

Henkilötyövuosien määrä oli kertomusvuonna 242,3. Tulossopimukseen asetettu arvo 250 alitettiin. 
Henkilötyövuodet vähenivät edellisestä vuodesta 11,8 henkilötyövuotta (4,6 %).  Viraston toimintamäärärahoilla 
toteutettujen henkilötyövuosien osuus oli 231,4 henkilötyövuotta. Vähennystä edelliseen vuoteen oli  4,1 
henkilötyövuotta (1,7 %). Muinaismuistolain 15 §:n ja 13 §:n velvoittamana tuotettujen henkilötyövuosien määrä oli 
6,7 henkilötyövuotta. Luku väheni edellisestä vuodesta 34,2 prosenttia. TEM:n rahoituksen osuus pysyi 
edellisvuotisella tasolla ja oli  0,6 henkilötyövuotta. 

                                            
2 Henkilötyövuosien tietolähde: Kiekun htv-seurantakohteittain raportti, jonka lukuihin korjattu virheelliset tuntipalkkaisten htv-tiedot 

toteutuneiden tuntien mukaisiksi. Rahoituslähteiden osalta raportti perustuu tileihin, joilta palkka maksettu. 
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Henkilötyövuodet jakautuivat rahoituslähteittäin tarkasteltuna siten, että omin määrärahoin palkattujen osuus oli 
95,5 %,  muinaismuistolain 15 § ja 13 § mukaisen rahoituksen osuus 2,7 %, työ- ja elinkeinoministeriön rahoituksen 
osuus 0,2 % ja muun ulkopuolisen rahoituksen osuus 1,5 % (3,6 htv).  

Henkilöstösuunnittelun ja vakiintuneen rekrytointimenettelyn avulla huolehdittiin siitä, että henkilöstön määrä säilyy 
määrärahakehysten asettamissa rajoissa. Sopeuttaminen vähennettyihin henkilöstöresursseihin on edellyttänyt 
erityistä panostamista resurssien uudelleen kohdentamiseen tehtävien muutostilanteissa. Virastossa on käytössä 
Valtiolle.fi –palvelun Sisäinen liikkuvuus –osio. Palkkausjärjestelmässä on edelleen voimassa siirtymäaika 
henkilökohtaisen palkanosan osalta. Virastossa oli kertomusvuonna käytössä etätyö, kulttuuri- ja liikuntaetuus, 
saldovapaajärjestelmä sekä työaikapankki. 

 
Henkilöstön määrää, rakennetta ja henkilöstökuluja kuvaavat tunnusluvut 
 

Henkilöstömäärä, rakenne ja henkilöstökulut 2015 
Tahti 

2016 
Tahti 

2017 
Tahti 

Henkilöstön määrä 31.12. 256 236 232 

Henkilöstön lukumäärän muutos (%) -3,4 -7,8 -1,7 

Naisten lukumäärä 31.12. 177 164 158 

Miesten lukumäärä 31.12. 79 72 74 

Naisten %-osuus  69,1 69,5 68,1 

Miesten %-osuus 30,9 30,5 31,9 

Kokonaishenkilötyövuodet (htv, Kieku) 280 254 242 

Henkilötyövuosien lukumäärän muutos (%) -4,4 -9,1 -4,6 

Henkilötyövuodet, toimintamenot (htv, Kieku) 262 235 231 

Keski-ikä 31.12. 48,6 48,5 49,0 

Yli 45-vuotiaiden %-osuus 31.12. 65,2 64,0 65,1 

Vakinaiset, lkm 31.12. 217 187 186 

Vakinaiset, %-osuus 84,8 78,8 80,2 

Määräaikaiset, lkm 31.12. 39 49 46 

Määräaikaiset, %-osuus 15,2 21,2 19,8 

Kokoaikaiset, lkm 31.12. 228 216 216 

Kokoaikaiset, %-osuus 89,1 91,5 93,1  

Osa-aikaiset, lkm 31.12. 28 20                         16                  

Osa-aikaiset, %-osuus 10,9 8,5 6,9 

Kokonaistyövoimakustannukset, 1000 € 13 958 12 925 11 907 

Palkkasumma, 1000 € 11 359 10 760 10 025 

Tehdyn työajan palkkojen %-osuus 
palkkasummasta 

78,3 77,7 80,7 

Välillisten työvoimakustannusten %-osuus 
tehdyn työajan palkoista, % 

57,0 54,5 47,3 

 

Museovirastossa työskenteli vuoden 2017 lopussa 232 henkilöä. Vuoden lopussa vakinaisia työntekijöitä oli 186 ja 
määräaikaisia 46. Vakinaisten määrä oli pysynyt lähes samana ja määräaikaisten määrä vähentynyt jonkin verran. 
Osalle irtisanotuista on ollut mahdollista järjestää määräaikaisia jatkopalvelussuhteita ja tästä syystä 
määräaikaisten suhteellinen osuus on edelleen suurempi kuin vuonna 2015. Lisäkin myös muutamille irtisanotuista 
henkilöistä on pystytty tarjoamaan uusi vakituinen tehtävä. Vuoden lopun henkilöstömäärään vaikuttaa aina myös 
kulloinkin käynnissä olevien määräaikaisten hankkeiden määrä sekä tilastoteknisistä syistä virkavapaalla olevien 
vakinaisten määrä. 

Viraston henkilömäärässä esiintyy suuria kausivaihteluita. Kesäkaudella työntekijöitä on huomattavasti enemmän 
kuin talvikaudella. Heinäkuussa 2017 viraston palveluksessa oli kaikkiaan 297 henkilöä. Kausivaihtelu johtuu siitä, 
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että osa museoista on avoinna vain kesäkaudella ja kesään ajoittuu myös suurin osa määräaikaisista 
kenttätyöhankkeista. Koko vuoden aikana virasto maksoi palkkoja tai palkkioita yhteensä 559 henkilölle.  

Museovirasto on naisvaltainen työympäristö, 68,1 prosenttia henkilöstöstä on naisia. Naisten suhteellinen osuus oli 
hieman vähentynyt edellisestä vuodesta. Vuoden lopussa henkilöstön keski-ikä oli 49,0 vuotta ja yli 45-vuotiaiden 
osuus 65,1 prosenttia. Henkilöstön keski-ikä oli noussut 0,5 vuotta ja myös yli 45-vuotiaiden osuus oli lisääntynyt 
jonkin verran.  

Osa-aikaisten osuus vähentyi edellisestä vuodesta. Osa-aikatyötä tekeviä oli vuoden lopulla 16 (6,9 %). 
Kesäaikana osa-aikatyöntekijöiden määrä on huomattavasti suurempi, koska museoiden avoinnapidon 
kausihenkilöstö on pääosin osa-aikatyössä. Kesäkaudella noin 20 prosenttia henkilöstöstä on osa-aikatyössä. 

Kertomusvuoden työvoimakustannukset olivat Tahti-raportin mukaan yhteensä 11,907 miljoonaa euroa ja 
palkkasumma 10,025 miljoonaa euroa. Työvoimakustannukset laskivat edellisestä vuodesta 7,9 prosenttia ja 
palkkasumma 6,8 prosenttia. Muutos johtui pääosin henkilötyövuosien vähenemisestä ja lomarahaleikkauksesta. 
Välillisten työvoimakustannusten suhteellinen osuus tehdyn työajan palkoista aleni edellisestä vuodesta ja se 
aiheutui lomarahaleikkauksen lisäksi työnantajan sosiaaliturvamaksujen alenemisesta. 

 
Työhyvinvointia ja osaamista kuvaavat tunnusluvut 
 

Työhyvinvointi ja osaaminen Tahti 2015 Tahti/Kieku 2016 Tahti/Kieku 2017 

Työkunnon ja työtyyt.edist., €/htv 456 201 206 

Sairaus- ja tapaturmapoissaolot, tpv/htv (Kieku) 6,8 7,3 6,0 

Työterveyshuolto, €/htv (netto) 362,6 386 360,5 

Poistuma (vakinaiset), % (Kieku) 6,9 17,5 5,1 

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen, % 0 0 0 

Koulutustasoindeksi 5,7 6,0 6,0 

Henkilöstökoulutus, tpv/htv (Kieku) 3,5 3,1 3,0 

Henkilöstökoulutus, €/htv 1 053 842 596 

 
Vastuu osaamisen kehittämisestä ja viraston yhteisten koulutusten järjestämisestä on Hallintopalvelut-yksiköllä, 
joka suunnittelee ja kehittää toimintaa yhteistyössä yhteistyötoimikunnan kanssa.  Kertomusvuonna koulutus 
painottui kielikoulutukseen ja tiedonhallintakoulutukseen sekä esimiesten koulutukseen. Säännöllisissä 
esimieskokouksissa järjestettiin koulutusta ajankohtaisista aiheista. Koulutustasoindeksi pysyi edellisen vuoden 
tasolla. 

Työkunnon ylläpitoa ja liikunnan tukemista jatkettiin edellisvuosien tapaan. Työtyytyväisyyden edistämiseen, 
työkunnon tukemiseen ja virkistystoimintaan käytettiin vuoden aikana yhteensä 206 euroa henkilötyövuotta kohti. 
Henkilökunnalla oli käytettävissä kulttuuri- ja liikuntaetuus. Lisäksi henkilökunnalle järjestettiin vuoden aikana 
yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tukevia tapahtumia, mm. Kekkosjuoksu Tamminiemessä sekä pikkujoulut Hämeen 
linnassa. Henkilöstön käytössä oli myös saldovapaajärjestelmä, työaikapankki sekä etätyö. 

Sairaus- ja tapaturmapoissaoloja oli kertomusvuonna 6,0 työpäivää henkilötyövuotta kohti. Määrä laski 
huomattavasti edellisestä vuodesta. Työterveydenhoitoon käytettiin kertomusvuoden aikana 360,5 euroa 
henkilötyövuotta kohden. Kustannuksista on vähennetty Kelan korvaushakemukseen perustuva palautuksen 
määrä. Työterveydenhoidon kustannukset alenivat hieman edellisestä vuodesta. 

Henkilöstökoulutukseen käytettiin vuonna 2017 aikaa 3,0 työpäivää henkilötyövuotta kohden. Työhyvinvoinnin 
perusta rakentuu henkilöstön osaamisen ja tehtävien vaatimien edellytysten tasapainolle. Tästä syystä osaamisen 
kehittämistä tuettiin edelleen voimakkaasti ja henkilöstöä kannustettiin osallistumaan henkilöstökoulutukseen 
kaikilla osa-alueilla.  

  



 

  41 

1.7. Tilinpäätösanalyysi 
 

1.7.1. Rahoituksen rakenne 
 
Valtion vuoden 2017 talousarviossa ja lisätalousarvioissa Museoviraston toimintamenoihin myönnettiin yhteensä 23,09 
milj. euroa. 

Museovirasto sai opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muuta budjettirahoitusta yhteensä noin 20,38 milj. euroa. 
Tästä muille talousyksiköille siirrettävien siirtomenojen (momentti 52) osuus oli 4,08 milj. euroa. Museoviraston 
toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannuksiin ja kunnossapitoon tarkoitettu momentti 75 oli suuruudeltaan 0,8 
milj. euroa. Momentilta rahoitetaan myös museolaivojen korjaus. Momentille, 29.80.20. Museoviraston kulttuuri- ja 
nähtävyyskohteiden tilakustannukset, budjetoitiin 15,40 milj. euroa. Momentti on tarkoitettu Museoviraston käytössä 
olevien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannuksiin. 

Maksullisen toiminnan tuotot olivat 3,63 milj. euroa ja vuokrat ja käyttökorvaukset 0,74 milj. euroa. Muut toiminnan tuotot 
olivat 0,09 milj. euroa. 

Edellisiltä vuosilta siirtyneet määrärahat kaikilta momenteilta olivat yhteensä n. 7,06 milj. euroa. Tästä siirtyneet 
toimintamenomäärärahat olivat 4,34 milj. euroa ja momentin 75 määrärahat 1,57 milj. euroa. 

Arvonlisäveromenot olivat yhteensä n. 6,66 milj. euroa. 

 
1.7.2. Talousarvion toteutuminen 
 
Tuloarviotileille kertyi vuonna 2017 yhteensä 0,99 milj. euroa, josta arvonlisäverotulot olivat 0,41 milj. euroa. 

Menoarviotileillä arvonlisäveromenoja oli 6,58 milj. euroa. 

Toimintamenomäärärahaa oli käytettävissä yhteensä n. 27,43 milj. euroa, josta vuodelta 2016 siirtynyttä 
toimintamenomäärärahaa oli 4,34 milj. euroa. Vuonna 2017 käytettiin 24,63 milj. euroa ja vuodelle 2018 siirtyi yhteensä 
2,81 milj. euroa. Siirrettäviä toimintamenomäärärahoja käytetään toiminnan ja talouden sopeuttamiseen ja 
tasapainottamiseen viraston tulevaan kehystasoon. 

Momentilla 29.80.20., Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset, oli käytettävissä n. 15,96 milj. 
euroa, josta käytettiin 15,03 milj. euroa. Vuodelle 2018 siirtyi 0,92 milj. euroa. 

Veikkausvoittovaroista (29.80.52.) myönnettiin avustuksia vuonna 2017 yhteensä 3,89 milj. euroa talousarvion 
mukaisesti (ks. erittely avustuksista luvussa 1.3.2.). 

Digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuuteen ja säilyttämiseen (29.80.55) käytettiin 0,37 milj. euroa vuonna 2017 ja 
vuodelle 2018 siirtyi 0,27 milj. euroa. 

Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannuksiin ja kunnossapitoon sekä pienehköihin uudisrakennushankkeisiin 
ja museolaivojen korjaustöihin (momentti 29.80.75.) myönnettyjä vuosien 2015-2017 määrärahoja käytettiin yhteensä 1,81 
milj. euroa. Vuodelle 2018 määrärahoja siirtyi yhteensä 0,55 milj. euroa, jotka käytetään viraston investointiohjelman 
mukaisesti. Merkittävä hanke, museojäänmurtaja Tarmon telakointi ja kunnostus, saatiin valmiiksi vuonna 2017 
budjetoidun mukaisesti. 

 
1.7.3. Tuotto- ja kululaskelma 
 
Tilikauden 2017 tuotto- ja kululaskelman kulujäämä, joka sisältää myös perityt ja suoritetut arvonlisäverot, oli 51,80 
(46,52) milj. euroa ja kasvoi 11,3 % vuodesta 2016. 

Toiminnan tuotot laskivat 0,63 milj. euroa eli 12,8 % vuodesta 2016. Maksullisen toiminnan tuotot laskivat 9,0 % eli 0,36 
milj. euroa. Toiminnan kulut nousivat 4,29 milj. euroa vuodesta 2016, eli 10,1 %.  Siirtotalouden kulut laskivat 0,20 milj. 
euroa eli 5,8 % vuodesta 2016. 
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Toiminnan tuotot vuonna 2017 olivat yhteensä 4,28 (4,91) milj. euroa. Maksullisen toiminnan tuotot olivat 3,63 (3,99) 
milj. euroa eli 84,7 % kokonaistuotoista, vuokrat ja käyttökorvaukset olivat 0,74 (0,89) milj. euroa eli 17,3 % 
kokonaistuotoista ja muut toiminnan tuotot olivat 0,09 (0,03) milj. euroa eli 2,0 % kokonaistuotoista. 

Pääsylipputulot olivat 2,03 (2,23) milj. euroa ja ne laskivat n. 8,9 % ylittäen kuitenkin asetetun tavoitteen. 
Museokauppatulot olivat 0,36 (0,33) milj. euroa ja ne kasvoivat n. 8,3 %. MmL 13 ja 15 §:n mukaiset tulot olivat 0,48 
(0,63) milj. euroa laskien 23,0 % vuodesta 2016. 

Tuotot vuokrista ja käyttökorvauksista olivat 0,74 (0,89) milj. euroa ja ne laskivat odotetun suuntaisesti n. 16,8 %. 

Muut toiminnan tuotot olivat vain 0,09 (0,03) milj. euroa ja niiden taso pysyi matalana. 

Toiminnan kulut tilikaudella olivat 46,52 (42,23) milj. euroa ja ne kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 4,29 milj. 
euroa eli 10,1 %. 

Henkilöstökulut olivat 11,84 (12,60) milj. euroa ja ne laskivat 0,77 milj. euroa eli n. 6,1 %. Henkilöstökulujen osuus 
toiminnan kuluista oli n. 25,4 % (29,8 % vuonna 2016). 

Vuokrat olivat 24,22 (21,36) milj. euroa ja ne kasvoivat 2,85 milj. euroa eli n. 13,4 % vuoteen 2016 verrattuna. Vuokrien 
osuus toiminnan kuluista on peräti 52,1 %. Suuri osuus johtuu pääosin siitä, että Museovirasto alkoi maksaa vuoden 
2014 alusta vuokraa Senaatti-kiinteistöille kiinteistöistä, jotka siirrettiin 1.1.2014 alkaen Museovirastolta 
valtiovarainministeriön kautta Senaatti-kiinteistöille. Vuokramenot aiheuttavat kovaa menopainetta jatkossakin mm. 
vuokrien indeksikorotusten kautta.   

Palveluiden ostot olivat 7,19 (5,31) milj. euroa ja ne nousivat 1,88 milj. euroa eli n. 35,5 %. 

Siirtotalouden kulut olivat tilikaudella yhteensä 3,31 (3,52) milj. euroa. 

 
1.7.4. Tase 
 
Vastaavaa 

Taseen loppusumma 31.12.2017 oli 9 598 044,15 euroa. 

Kansallisomaisuuden tasearvo oli 1,19 (1,16) milj. euroa kasvaen hieman edellisvuodesta. Aineellisten hyödykkeiden 
tasearvo oli 3,8 (4,3) milj. euroa, eli laskua oli 0,52 milj. euroa (12 %). 

Vaihto-omaisuuden arvo oli tilikauden päättyessä 0,29 (0,23) milj. euroa ja kasvoi n. 27,8 % edellisestä vuodesta. 

Lyhytaikaiset saamiset olivat n. 0,68 milj. euroa ja ne ovat n. 0,56 milj. euroa, 45,1 %, pienemmät kuin edellisvuonna. 

Rahojen, pankkisaamisten ja muiden rahoitusvarojen tasearvo oli 3,50 (3,39) milj. euroa, joka koostuu pääasiassa 
Museoviraston rahastoista (rahastot on esitetty tarkemmin liitteessä 13). 

 

Vastattavaa 
 
Valtion pääoma oli -1 251 948,03 euroa. Rahastojen pääomat olivat 3,48 (3,39) milj. euroa (ks. liite 13). 

Lyhytaikaista vierasta pääomaa oli 7,37 (7,11) milj. euroa. Saadut ennakot, 0,37 milj. euroa, sisältää mm. MmL 13 ja 15 
§:n mukaisiin suoritteisiin saatuja ennakkomaksuja. Ostovelkoja oli tilinpäätöshetkellä 0,98 (0,66) milj. euroa. 
Siirtovelkoihin sisältyvä lomapalkkavelka vuodelta 2017 oli 1,76 (1,88) milj. euroa. 
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1.8. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma 
 
Museoviraston johto on valtion talousarviosta annetun lain 24 b §:n mukaisesti vastuussa viraston sisäisen valvonnan 
järjestämisestä sekä sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on 
antaa kohtuullinen varmuus siitä, että Museoviraston toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista, toimintaan liittyvä 
raportointi on luotettavaa ja toiminnassa noudatetaan lakeja ja säädöksiä. 

Museovirasto hyödyntää valtiovarainministeriön julkaisemaa valtion viraston sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa 
koskevaa suositusta ja siihen perustuvaa arviointikehikkoa sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuman 
valmistelussa. 

Museoviraston sisäisen valvonnan ja siihen kuuluvan riskienhallinnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä tehdyn 
arvion perusteella Museoviraston sisäinen valvonta ja siihen kuuluva riskienhallinta täyttävät tyydyttävästi valtion 
talousarviosta annetun asetuksen 69 §:ssä säädetyt vaatimukset. 

Arvioinnin perusteella viraston sisäisen toimintaympäristön ja toimintarakenteiden osalta tilanne on sisäisen valvonnan 
suhteen pääosin hyvä. Eniten kehitettävää on riskienhallinnan suhteen. Museoviraston uusi strategia otettiin käyttöön 
vuonna 2017. Uuden strategian ja organisaation toiminnan vakiinnuttua on havaittuihin kehityskohteisiin tarkoitus 
kiinnittää huomiota.   

Taloussääntö uudistettiin vuoden 2016 aikana. Taloussäännössä ovat toteutuneet talousarvioasetuksen 69 b §:ssä 
säädetyt vaatimukset ja Valtiokonttorin taloussäännöstä antamat määräykset. Taloussäännön määräyksillä on pyritty 
estämään ns. vaarallisten työyhdistelmien syntyminen. 

 

1.9. Arviointien tulokset 
 
Organisaatiosta ei tehty vuonna 2017 kokonaisarviointeja. 

 

1.10. Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä 
 
Väärinkäytöksiä ei havaittu vuonna 2017. 
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2. Talousarvion toteutumalaskelma 
 
Tässä luvussa esitetään talousarvion toteutumalaskelma ensin tuloarviotilien ja sen jälkeen menoarviotilien osalta. 
Viimeisenä tässä osiossa esitetään talousarvion toteutumalaskelman tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä. 
 

 
Museoviraston talousarvion toteutumalaskelma 

 

 

 



 

  45 

 

 
 
 
 



 

  46 

 
Museoviraston talousarvion toteutumalaskelman tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä momentin tarkkuudella 
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3. Tuotto- ja kululaskelma 
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4. Tase 
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5. Liitetiedot 
 
Liite 1: Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja vertailtavuus 
 
Budjetoinnissa ei ole tapahtunut muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. 
 
Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu euroiksi käyttämällä Euroopan keskuspankin noteeraamaa 
valuuttakurssia. 
 
Kansallisomaisuudesta ei tehdä poistoja. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuushyödykkeiden 
taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Kansallisomaisuuden ja 
käyttöomaisuuden osalta ei ole tilikauden aikana tehty arvonkorotuksia. 
 
Hankintamenon määrittelyssä ei ole tilinpäätöksessä tapahtunut muutoksia edelliseen tilinpäätökseen verrattuna. 
 
Tilikaudelle ei kohdistunut merkityksellisiä aikaisempiin vuosiin kohdistuvia tuottoja ja kuluja, talousarviotuloja ja -menoja 
eikä virheiden korjauksia. 
 
Tilinpäätösvuoden tiedot ovat vertailukelpoisia edellisen vuoden tietojen kanssa.
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Liite 2: Nettoutetut tulot ja menot 
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Liite 3: Arviomäärärahojen ylitykset 
 
Museovirastolla ei ole arviomäärärahojen ylityksiä tilinpäätöksessään 31.12.2017. 
 
 

Liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat 
 
Museovirastolla ei ole peruutettuja siirrettyjä määrärahoja tilinpäätöksessään 31.12.2017. 
 
 

Liite 5: Henkilöstökulujen erittely 
 

 
 
 

Liite 6: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset  
 
Museovirastolla ei ole esitettävää liitteellä 6.  
 
 

Liite 7: Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot   
 
Museovirastolla ei ole esitettävää liitteellä 7. 
 
 

Liite 8:  Rahoitustuotot ja -kulut 
 
Museovirastolla ei ole esitettävää liitteellä 8.  
 
 

Liite 9: Talousarviotaloudesta annetut lainat 
 
Museovirastolla ei ole esitettävää liitteellä 9. 
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Liite 10: Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset 
 
 

 
 
 
 
Liite 11: Taseen rahoituserät ja velat 
 
Museovirastolla ei ole esitettävää liitteellä 11.
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Liite 12: Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut monivuotiset vastuut 
 

Museovirastolla ei ole myönnettyjä takauksia tai takuita tilinpäätöksessään 31.12.2017. 
 

Muut monivuotiset vastuut 
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Liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat 
 

 
 
 
Liite 14:  Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat 
 

 
       
   
Liite 15: Velan muutokset     
 
Museovirastolla ei ole esitettävää liitteellä 15.      
     

 
Liite 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio    
      
Museovirastolla ei ole esitettävää liitteellä 16.      
     

 
Liite 17:  Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot 
 
Museovirastolla ei ole esitettävää liitteellä 17. 
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6. Allekirjoitus 
 

 
 
 

 
Museoviraston tilinpäätös on hyväksytty Helsingissä 28. helmikuuta 2018. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Museovirasto 

 
Juhani Kostet 

Pääjohtaja
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