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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 kansallisen kokoelman hallinnasta ja 
museokohteiden avoinna pidosta sekä tuottaa näyttelyjä ja yleisötoimintaa. Vuoden 2015 painopisteenä oli 2016 – 
2019 toteutettavan perusnäyttelyuudistuksen suunnittelu ja uuden kokoelma- ja konservointikeskuksen valmistelu. 
Kansallismuseon keskeisiä tavoitteita ovat olleet vaikuttavuuden ja näkyvyyden lisääminen sekä Kansallismuseo -
brändin kehittäminen. 

Museoviraston toimintavuoden painopistealueita olivat kansainväliset sopimukset ja niiden toimeenpano. 
Museovirasto on edustanut Suomea Unescon maailman perintökomiteassa. Virasto oli mukana opetus- ja 
kulttuuriministeriön keväällä 2015 vahvistetun kansallisen maailmanperintöstrategian valmistelussa ja on ollut 
aloitteellinen toimeenpanosuunnitelman valmistelun käynnistämisessä. Esitys Faron sopimuksen ratifioimiseksi 
valmistui toukokuussa 2015 ja se luovutettiin opetus- ja kulttuuriministeriölle sopimuksen ratifioinnin valmistelua 
varten. Unescon aineettoman kulttuuriperintösopimuksen toimeenpanosuunnitelma valmistui syksyllä. 
Museovirasto teki opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella selvityksen Museoviraston ja kulttuuriperintöalan 
kansainvälisestä toiminnasta. Selvitys tukee Museoviraston kansainvälisen toiminnan tulevaisuuden 
kehittämistyötä. 

Kulttuuriperinnön viranomaistehtäviä sekä kentän ohjausta ja tukea tehtiin tuloksellisesti. Museovirasto oli mukana 
valtakunnallisesti ja joidenkin maakunnallisesti merkittävien rakennussuojelukohteiden restaurointi- ja 
korjaushankkeissa. Näkyvimpiä olivat pääkaupungin kohteet, presidentinlinna, eduskuntatalo ja olympiastadion. 

Museovirastossa siirryttiin valtionhallinnon yhteisen KIEKU –talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmän sekä 
yhtenäisen seurantakohdemallin käyttöön 1.4.2015. Käyttöönoton yhteydessä tarkasteltiin ja tehostettiin 
henkilöstöhallintoon sekä taloushallintoon liittyviä prosesseja. Kesäkuun alusta alkaen Museovirasto siirtyi valtion 
toimialariippumattomat ICT-palvelut tarjoavan Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen Valtorin asiakkaaksi. 

Museoviraston toimintamenojen nettokäyttö vuonna 2015 oli 21 372 665,96 euroa (bruttomenot 26 049 988,84 € 
ja bruttotulot 4 677 322,88 €). Museoviraston toimintamenot jakautuvat momentilla 04 niin, että henkilöstömenot 
olivat 13,73 milj. euroa ja ne laskivat 0,18 milj. euroa ja vuokramenot olivat 6,63 milj. euroa. Lisäksi 
vuokrajärjestelmässä olevien kohteiden vuokramenot (momentti 20) olivat 16,63 milj. euroa. Museovirasto jakoi 
harkinnanvaraisia avustuksia kulttuuriperinnön säilyttämiseen, museoiden toimintaan ja rakennusperinnön 
säilyttämiseen yhteensä 3,49 milj. euroa. 

 

Toimintaympäristön muutokset 

Museoviraston palvelukykyyn ja palvelujen käyttöön vaikutti valtion talouden tilanne. Digitalisoitumiseen sekä 
yhteiskunnan muutoksiin vastattiin erillisillä aineistojen digitointihankkeilla ja järjestämällä mm. pakolaisuutta 
esittelevä valokuvanäyttely. 

Museoviraston kiinteistöjen hallinnansiirron viimeistely ja toiminnan sopeuttaminen vuokrajärjestelmään jatkui. 
Hallinnansiirron seurauksena Kulttuuriympäristön hoito -osaston tehtävät ja toiminta sopeutettiin uuteen 
toimintaympäristöön. 

Valtioneuvoston esitys vuoden 2016 talousarvioksi johti yt-neuvotteluihin lokakuussa 2015. Neuvottelujen 
seurauksena Museovirasto joutuu supistamaan toimintaansa merkittävästi ja vähentämään työvoimaa 45 
henkilötyövuodella vuoden 2016 aikana. Organisaatiorakennetta muutettiin lakkauttamalla Kulttuuriympäristön 
hoito -osasto ja tiivistämällä osastojen sisäistä yksikkörakennetta. Uusi organisaatio astui voimaan 1.1.2016. 

 

Arvio toiminnan tuloksellisuudesta ja tehokkuudesta 
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Museovirastossa on ollut vuoden 2013 alusta alkaen käytössä uudistettu sopimusohjausmalli, joka on 
vakiinnutettu tulosohjauksen keskeiseksi työkaluksi. Museovirasto on tehnyt tulossopimuksen opetus- ja 
kulttuuriministeriön kanssa. Osastonjohtajat tekivät palvelutuotteiden toteuttamiseen perustuneet 
palvelusopimukset pääjohtajan kanssa ja omat palvelusopimukset toimintayksiköiden esimiesten kanssa. 
Sopimusohjausjärjestelmä on mahdollistanut toiminnan strategisen ohjaamisen, yhdenmukaiset tavoitteet ja 
tuloksellisuuden varmistamisen kaikilla toimintatasoilla. 

Seuraavassa arvioidaan erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriön Valtion talousarvioesityksessä (TAE2015) 
Museovirastolle vuodelle 2015 asettamat kymmenen keskeistä tulostavoitetta. Tulossopimuksen tulostavoitteita 
arvioidaan toimintakertomuksen myöhemmissä kappaleissa. 

Museoviraston erilaisten verkkopalveluiden käyttö kasvoi edelleen. Myös verkkosivujen kävijämäärä kasvoi. 
Verkkopalveluiden käytön mittarina on niiden käyttöaika. 

Kulttuuriympäristön viranomaistoiminnassa pyritään ennakoivaan ja vuorovaikutteiseen toimintaan sekä 
kohtuullisiin käsittelyaikoihin. Kulttuuriperintöä koskevien lausuntojen käsittelyaika alitti selvästi (23 vrk) tavoitteen 
(38 vrk). Läpimenoaika oli erinomainen voimavaroihin nähden. 

Kansallismuseossa jatketiin kokoelma-, näyttely- ja asiakaspalveluprosessien kehittämistä toiminnan 
tehostamiseksi. Museoiden ja linnojen kokonaiskävijämäärä oli 610 806. Määrä kasvoi edellisvuodesta selvästi ja 
ylitti tavoitteen. Museo- ja linnakohteissa tehty asiakaslähtöinen kehittämistyö on selvästi tukenut yleisötoiminnan 
tuloksellisuutta. Museo- ja käyntikohteiden toiminnallista tehokkuutta seurataan museo- ja linnassa käynnin 
keskihinnan ja keskitulon avulla. Vuonna 2015 museo- ja linnassakäynnin keskihinta oli  2,04 euroa (tavoite 2,6) 
ja keskitulo 2,95 euroa (tavoite 2,9). Tunnusluvun perusteella palvelua onnistuttiin tehostamaan selvästi. 

Julkaisutoimintaa on kehitetty aikaisempaa asiakaslähtöisemmäksi. Erilaisten oppaiden ja ohjeiden rinnalla 
keskitytään julkaisuihin, jotka välittävät ajankohtaisesti kiinnostavaa tutkimustietoa yleisölle. Uusia julkaisuja 
tehtiin tavoitteen mukaisesti seitsemän kappaletta. 

Kulttuuriperinnön digitaalista saatavuutta parannettiin edelleen. Sähköisesti luetteloitujen ja internetin kautta 
saavutettavien kuvien määrällinen tavoite (120 000 kuvaa) ylitettiin pelastusdigitointiprojektin sekä virkatyönä 
tehdyn digitoinnin tuotoksena. Digitoinnit on pyritty kohdistamaan kysynnän kannalta keskeisimpiin aineistoihin ja 
kuviin. Aineistojen laajamittainen digitointi ja avaaminen verkkoon vaatii lisärahoitusten jatkamista. Arkisto-, 
kirjasto- ja kokoelmapalveluita kehitettiin. 

Museoviraston tavoitteina on pidetty tiukkaa menotaloutta, tuottavuuden lisäämistä sekä rakenteiden ja 
toimintamallien uudistamista. Toteutetut sopeuttamistoimet ovat olleet poikkeuksellisen suuria ja 
henkilöresurssien määrä on laskenut kriittiselle rajalle. Henkilötyövuosien määrä on laskenut vuodesta 2008 
vuoteen 2015 -133,7 henkilötyövuotta (-34,4%). Henkilötyövuosien määrä oli kertomusvuonna 279,6 (295). 
Henkilötyövuodet vähenivät edellisestä vuodesta -12,9 henkilötyövuodella (- 4,4 %). 

Toimintavuoden tulostavoitteet on saavutettu hyvin siitä huolimatta, että taloutta on pidetty erittäin tiukalla ja esim. 
eläköityvien tehtäviä on jätetty täyttämättä talouden sopeuttamiseksi. Syksyllä alkaneet yt-neuvottelut ovat lisäksi 
vieneet koko henkilöstön voimia. 

 

Tuloksellisuuden kehittyminen lähivuosina 

Tuloksellisuuden parantaminen edellyttää perusteltuja strategisia valintoja, toimintaprosessien kehittämistä 
voimavarojen yhdistämistä muiden toimijoiden kanssa ja hyvinvoivan ja aloitekykyisen työyhteisön ylläpitämistä. 
Museoviraston supistuneen organisaation painopistealueet ovat tulevina vuosina Kansallismuseon kehittäminen, 
kulttuuriympäristön suojelun sekä arkisto- ja kokoelmapalvelujen turvaaminen. 

Museovirasto käynnisti 5.10.2015 yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut enintään 35 henkilön irtisanomiseksi 
vuoden 2016 aikana tuotannollisista ja taloudellisista syistä tai vastaavien kustannussäästöjen saavuttamiseksi 
muilla tavoin. Taloudelliset syyt perustuivat hallituksen kehyspäätöksiin alentaa viraston toimintamäärärahoja. 
Virastosta jouduttiin lakkauttamaan 45 vakituista virka- ja työsuhdetta. Viraston palveluksesta irtisanottiin 29 
henkilöä. Eläkkeelle siirtymisestä vuosien 2015-2016 aikana ilmoitti 11 henkilöä. Lisäksi viisi tehtävää 
lakkautetaan sisäisten järjestelyjen seurauksena. 

Museoviraston määrärahojen leikkaukset ovat heikentäneet ja heikentävät edelleen viraston toimintakykyä 
kansallisen kulttuuriperinnön vaalijana ja välittäjänä. Toiminnan volyymi on pienentynyt rajalle, jossa 
tuloksellisuutta on vaikea kehittää ja parantaa. Toiminta keskittyy vain kriittisimpien, päivittäisten asioiden hoitoon. 



 

  5 

Kokoelmien saaminen asianmukaisiin tiloihin turvaa aineiston säilymisen pitkällä tähtäimellä ja edistää niiden 
saavutettavuutta. Vuonna 2014 käynnistynyt kokoelma- ja konservointikeskus -hanke eteni vuoden 2015 
talousarvio- ja lisätalousarviopäätösten ansiosta niin, että keskus voidaan ottaa käyttöön vuoden 2016 aikana. 
Kokoelma- ja konservointikeskus parantaa merkittävästi kokoelmien säilytysedellytyksiä ja saavutettavuutta. 
Nykyisiin konservointitiloihin Kansallismuseon piharakennuksessa suunnitellusta Kulttuurien museosta 
Museovirasto joutuu luopumaan taloudellisista syistä. Arkiston ja kirjaston palveluja pyritään pitämään yllä 
tehtävien järjestämisellä ja itsepalvelutoimintaa kehittämällä. Henkilöstövähennysten vuoksi tehdään 
toimistotilojen uudelleen järjestelyjä ja vähennetään toimitiloja merkittävästi asetettujen tilankäytön 
tehokkuusnormien saavuttamiseksi. 

Vuoden 2015 leikkausten seurauksena vähenevä henkilöstö, alue- ja mahdolliset keskushallinnon uudistukset, 
maakuntamuseoiden voimavaratilanne sekä maankäytön ja rakentamisen ohjauksen keventäminen pakottavat 
viraston arvioimaan tehtäviään kulttuuriympäristön suojelun alalla. Kulttuuriympäristön rekistereiden 
sisältöpuutteet, kattavuus ja ajantasaisuus ja eri toimijoiden tietojärjestelmien yhteensopivuus on edelleen 
ratkaisematta. Kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristöaineistojen verkkosaatavuuden parantaminen palvelee 
viranomais- ja sidosryhmäyhteistyötä sekä kansalaisten tiedonsaantia. Kulttuuriympäristön suojelua varten on 
käynnistetty Kulttuuriympäristö kartalle –hanke, joka lähivuosina edistää suojelun toiminnallista tehokuutta ja 
laatua.  

Mikäli talousarviokehys alenee edelleen, Museovirasto joutuu luopumaan lakisääteisistä tehtävistä ja valitsemaan 
painopisteet niin, että vain keskeisimmät kulttuuriperinnön suojeluun, säilyttämiseen ja välittämiseen liittyvät 
tehtävät voidaan hoitaa. Tehtävien uudelleen arviointi tehdään vuoden 2016 aikana. 
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1.2 Vaikuttavuus 
 
1.2.1 Toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus 
 
Museoviraston toiminta tukee opetus- ja kulttuuriministeriön asettamia kulttuuripolitiikan yhteiskunnallisen 
vaikuttavuuden tavoitteita. Museovirastolle on tulossopimuksessa 2015-2016 asetettu kolme yhteiskunnallisen 
vaikuttavuuden tulostavoitetta. Lisäksi vaikuttavuutta voidaan osoittaa Kansallismuseon tavoittamien 
museokävijöiden kautta. Mittareiden lisäksi luvussa arvioidaan toiminnan vaikuttavuutta 
palvelukokonaisuuksittain.  

 
o Kulttuuriperinnön hallintaan osoitettujen resurssien määrä 

Pitkäkestoisella kulttuuriperinnön vaalimiseen osoitetulla resurssien seurannalla pyritään arvioimaan 
yhteiskunnan panostusta ja oman toiminnan vaikuttavuutta. 

Museoviraston tilinpäätös osoittaa vuoden 2015 tilikauden kulujäämää 50 916 859,13 euroa. Kulujäämässä 
ovat mukana omat budjettivarat ja jaettavat avustukset. Investoinnit on huomioitu poistoina. Kulujäämään 
sisältyvät myös oman toiminnan tuotot, jotka vuonna 2015 olivat  4 875 997,57 euroa. (ks. tarkemmin luku 3. 
Tuotto- ja kululaskelma) 

 

o Museoviraston mukanaolo kansainvälisten sopimusten ja hankkeiden toteuttamisessa, keskeisissä 
kansallisissa politiikkaohjelmissa ja hankkeissa sekä Museoviraston omat kehittämishankkeet 

Museovirasto oli ennakoitua enemmän mukana kansainvälisten sopimusten ja hankkeiden toteuttamisessa 
sekä keskeisissä kansallisissa politiikkaohjelmissa ja hankkeissa. Museovirasto on edelleen yhdessä 
Metsähallituksen luontopalvelujen kanssa Suomen edustajana Unescon maailmanperintökomiteassa. Muita 
keskeisiä kansainvälisiin sopimuksiin liittyviä tehtäviä olivat Faron puiteyleissopimuksen ratifioinnin 
taustaselvityksen loppuun saattaminen yhteistyössä Kotiseutuliiton kanssa. Museovirasto on jatkanut myös  
Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelusopimuksen toimeenpanoa. 

Toimintavuonna 2015 Museovirasto osallistui kansallisen maailmanperintöstrategian valmisteluun. 
Valtioneuvosto vahvisti strategian 16.4.2015. Museopoliittisen ohjelman valmistelu aloitettiin opetus- ja 
kulttuuriministeriön johdolla. Museovirasto osallistui työryhmän työhön vahvalla panoksella.  

 

* Keskeisillä ohjelmilla tarkoitetaan toimialan valtakunnantason, ministeriötason sekä tarvittavissa määrin maakuntatason ohjelmia, lakeja 

valmistelevia ryhmiä sekä EU- ja EN-tason komiteoita. Mukanaolo merkitsee vähintään valmistelu- tai muiden työryhmien jäsenyyksiä.  

 

o Medianäkyvyyden määrä ja laatumuuttujien kehitys 

Museovirasto seuraa näkyvyyttään verkkomedioiden automaattiseurantana. Näkyvyys sekä verkkomediassa 
että sosiaalisessa mediassa on huomattavan suurta. Kansallismuseon ja sen museokohteiden näkyvyys 
mediassa kasvoi uuden brändi-ilmeen lanseeraukseen liittyneiden toimenpiteiden, uusien kumppanuuksien, 
onnistuneen näyttelyohjelman ja strategisena painopisteenä olleen tapahtumatoiminnan lisäämisen 
ansioista.  

 
 

2013  
Toteutuma 

2014  
toteutuma 

2015 
Tavoite 

2015 
toteutuma 

Museoviraston mukana olo 
kansainvälisten sopimusten ja 
hankkeiden toteuttamisessa 

x - 8 15 

Museoviraston mukanaolo 
keskeisissä kansallisissa 
politiikka-ohjelmissa ja 
hankkeissa* 

 - 13 16 

Museoviraston omat 
kehittämishankkeet 

 - 24 10 
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o Museoviraston kohteiden kävijämäärät  

Näyttely- ja yleisötoiminnan sekä palveluiden kehittäminen vetovoimaisiksi ja kilpailukykyisiksi on edellytys 
kulttuurin perustan vahvistamiselle museotoiminnan osalta. Yleisötoiminta tavoitti suuremman ja myös 
laajemman asiakaskunnan kuin aiemmin. Suomen kansallismuseon museo- ja nähtävyyskohteiden 
kokonaiskävijämäärä oli 610 806, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 18 %. Myös näyttelyiden kävijämäärät 
kasvoivat. Kolmessa vuodessa Kansallismuseon näyttelykävijöiden määrä on kasvanut lähes 150 000 
kävijällä. Avoinna pidon kohteita priorisoitaessa keskityttiin kohteisiin, joiden kävijämäärät ovat suurimpia ja 
siten vaikuttavuus laajinta. 

 

*Museoiden ja linnojen kävijämäärään on laskettu kaikki asiakkaat, myös tilavuokra-asiakkaat, sekä linnoista että museoista. 

 

Arvio Museoviraston palveluiden yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta 

Museoviraston toiminnan vaikuttavuutta voidaan tarkastella tulossopimuksen edellyttämien vaikuttavuutta 
osoittavien mittareiden lisäksi arvioimalla palveluiden keskeisiä vaikutuksia. Museoviraston tarjoamia palveluita 
ovat Kokoelmat ja kohteet, Sisällöntuotanto, Tietojärjestelmät, Ohjaus ja tuki sekä Viranomaispalvelut. 

 

o Kokoelmat ja kohteet 

Museovirasto huolehtii kansallisesti merkittävän kulttuuriperinnön säilyttämisestä, kartuttamisesta, 
tutkimuksesta ja sitä koskevan tiedon ylläpidosta. Kulttuuriperintöä ovat 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. 

Museovirasto edistää suomalaisten aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön säilymistä, välittää siihen 
liittyvää tietoa ja vahvistaa sen merkitystä yhteiskunnassa. Kansallinen kokoelmayhteistyö, jonka 
painopisteenä on varsinkin lähimenneisyyden ja nykyajan aineellisen kulttuuriperinnön ja siihen liittyvän 
tiedon tallentaminen, on osa toimintaa. Kansallinen kokoelmayhteistyön koordinaatio tukee 
museokokoelmien vaikuttavuuden kehittymistä pitkällä, kansallisella aikajänteellä. Kansallismuseon 
kokoelmapalveluiden palvelukykyä parantavia toimenpiteitä olivat erityisesti uuden kokoelma- ja 
konservointikeskuksen käyttöönotto keväällä 2016. 

Museoviraston hallinnassa olleet kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kiinteistöt siirrettiin Senaatti-kiinteistöjen ja 
Metsähallituksen hallintaan vuonna 2014 alusta. Kertomusvuonna jatkettiin hallinnan siirtoon liittyneitä 
järjestelyjä. Museoviraston Senaatti-kiinteistöiltä vuokraamien kiinteistöjen hoidon ja korjaussuunnittelun 
ohjaamisessa tavoitteena on ollut kohteiden kulttuurihistoriallisen arvon säilyminen ja käytettävyyden 
lisääminen. Vaikuttavuutta on lisätty parantamalla kohteiden saavutettavuutta ja parantamalla 
museotoiminnan edellytyksiä. Senaattikiinteistöjen kanssa yhteistyössä on valmisteltu kohteiden pitkän 
tähtäimen korjaussuunnitelmaa. 

Kulttuuriperinnön digitaalista saatavuutta parannettiin digitoimalla Museoviraston kokoelmia tehostetusti. 
Kokoelmia avattiin laajalle yleisölle kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymässä Finnassa. 

 
 

2013 
toteutuma 

2014 
toteutuma 

2015 
tavoite 

2015 
toteutuma 

Medianäkyvyyden määrä 947 3347 3000 6290 

 
 

2013  
toteutuma 

2014  
toteutuma 

2015 
tavoite 

2015 
toteutuma 

Museoiden ja linnojen 
kokonaiskävijämäärä (TAE 
2015) 

427 237 517 012 510 000 610 806 

Näyttelyiden kävijämäärä 251 733 362 188 370 000 397 396 
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Museovirasto loi aikaisempaa parempia tutkimusedellytyksiä jatkamalla kulttuuriympäristön asiakirja- ja 
tutkimusaineistojen digitointia ja avaamalla näitä aineistoja verkkoon. Aineistot ovat nyt helpommin 
käytettävissä ja niiden käyttö on lisääntynyt.  

 

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. 

Kansallismuseo on Museoviraston tärkein asiakasrajapinta laajaan yleisöön. Yleisöpohjan laajentamiseksi ja 
kulttuuriperinnön myönteisten vaikutusten lisäämiseksi tarjotaan monipuolisia ja –kanavaisia museo- ja 
näyttelypalveluja. Kansallismuseon kohteissa vuonna 2014 aloitettu palveluiden asiakaslähtöinen muotoilu 
museoperheen brändin, palveluiden ja yleisötilojen kehittämisprojekteilla jatkui. Palvelumuotoilun, viestinnän 
ja markkinoinnin keinoja on määrätietoisesti otettu tukemaan kulttuuriperinnön välittämistä. Erityisesti 
sisällöntuotannon vaikuttavuutta on laajentanut osallistava tapahtumaohjelma.  

Julkaisutoiminnan tavoitteena on välittää kiinnostavaa tutkimustietoa laajalle yleisölle. Museovirasto tekee 
kulttuuriympäristön viranomaistyöhön tukeen ja kehittämiseen liittyviä selvityksiä ja sähköisiä julkaisuja. Niillä 
tehdään näkyväksi ajankohtaisimpia kulttuuriympäristön vaalimisen haasteita sekä annetaan työkaluja 
haasteisiin vastaamiseen. Kulttuuriperintökasvatuksella vahvistettiin kansalaisten osallisuutta 
kulttuuriperintöön. Kulttuuriperintöä koskevia ohjeita, oppaita ja tutkimusaineistoja avattiin kasvavassa 
määrin verkkoon saataville. Verkkopalveluiden käyttö jatkoa kasvua, ja tarjoaa merkitykseltään kasvavan 
vaikuttamiskanavan. 

 

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. 

Yhtenäisten tietojärjestelmien kehittäminen palvelee toiminnan tehostamista ja mahdollisuuksia käyttää 
kulttuuriperintöaineistoja. Kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristöaineistojen verkkosaatavuuden parantaminen 
palvelee viranomais- ja sidosryhmäyhteistyötä sekä kansalaisten tiedonsaantia. Museoviraston koordinoima 
valtakunnallinen Museo 2015 -yhteistyöhanke tuottaa työkaluja museokokoelmien sähköisen 
kokoelmahallinnan käyttöön ja kehittämiseen.  

 

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. 

Museovirasto osallistuu aktiivisesti alan kansainväliseen viranomais-, sidosryhmä- ja hankeyhteistyöhön.  
Museovirastolla on keskeinen valmistelijan ja koordinaattorin rooli kansainvälisten kulttuuriperintösopimusten 
ratifioinnissa ja toimeenpanossa. Niiden painopiste on suuntaamassa toimintaa yhä enemmän kohti 
osallistavaa kulttuuriperintöhallintoa. Toimintavuoden erityinen vaikutuskanava oli Unescon 
maailmanperintökomitea, jossa Museovirasto jatkaa Suomen edustajana vuoden 2017 loppuun asti. 
Palvelukokonaisuuden toiminnan vaikuttavuutta pyritään kehittämään kansainvälisen toiminnan 
selvityksessä esiin nousseiden huomioiden mukaisesti. 

Museovirasto tarjoaa ohjausta, tukea ja työvälineitä kulttuuriperintöalan kehittämiseen. Museoalaa kehitettiin 
valtakunnallisesti yhteistyössä museoalan kanssa. Museoviraston palveluiden pääkohderyhmää ovat maan 
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ammatillisesti hoidetut museot, mutta välillisesti ja mm. avustusten jakamisen myötä myös ei-ammatillisesti 
hoidetut museot ja kulttuuriperinnön parissa toimivat yhdistykset ja yhteisöt. Kansallisen museokentän 
kehittämishankkeet kohdistuivat museoiden yhteisen kokoelmanhallintajärjestelmän kehittämiseen, 
kansallisen kokoelmayhteistyön koordinointiin sekä museotoiminnan arvioinnin kehittämiseen. 

Kulttuuriympäristön suojelua ohjattiin ja tuettiin seuraamalla toimintaympäristöä, tunnistamalla muuttuneita 
tarpeita, tuottamalla ohjeistuksia ja tarjoamalla neuvontaa. Toiminnassa keskitytään valtakunnallisiin ja 
maakunnallisiin kysymyksiin, ohjelmallisen suojelun kehittämiseen sekä toimialan yhteistyöhön ja 
ohjaukseen. Ennakoivaa viranomaistyötä tehdään jatkuvasti, mm. kehittämällä rakennusperintölain ja 
muinaismuistolain soveltamista sekä tukemalla maakuntamuseoita niiden toiminnassa. Kulttuuriperinnön 
yhteisvastuullista suojelua edistettiin aiempaan tapaan myös yhteistyösopimuksiin perustuvalla 
keskushallinnon yhteistyöllä, koordinaatiolla ja tavoitteita yhdentämällä. Toiminnan vaikuttavuuden 
haasteena ovat kaikilla suojelutasoilla niukkenevat resurssit. 

 

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.  

Kulttuuriympäristön viranomaistoiminnalla vaikutetaan kulttuuriympäristön hallittuun muutokseen. 
Tavoitteena on, että historialliset piirteet säilyvät luontevana osana muuttuvaa ympäristöä. 

Työssä pyritään ennakoivaan ja vuorovaikutteiseen toimintaan sekä asioiden kohtuullisiin käsittelyaikoihin. 
Keskeisiin politiikkaohjelmiin, lainsäädännön uudistamiseen ja kehittämishankkeisiin on otettu kantaa 
vähintäänkin lausunnoin, usein oma-aloitteisesti ja uusia vaikutuskanavia tai yhteistyötahoja hakien. 
Maakuntatasolla seurannassa ovat maakuntakaavat, -suunnitelmat ja -ohjelmat, kulttuuriympäristöohjelmat 
työryhmineen, alueelliset yhteistyöryhmät sekä tärkeimmät hankeryhmät, ellei maakuntamuseo ole niissä 
päätoimija.  

Restaurointien ohjauksessa Museovirasto keskittyy valtion omistamiin tai siltä viime aikoina siirtyneisiin 
kiinteistöihin, erityisiin suojelukohteisiin ja kirkollisiin rakennuksiin. 

 

1.2.2 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, museoiden toiminnan 
innovatiiviseen kehittämiseen sekä yhdistys- ja järjestötoimintaan perustuvan perinteen tallennukseen. 

 

o Museoiden valtionavustukset ja avustukset kulttuuriperinteen tallentamiseen 

Vuonna 2015 museoiden valtionavustuksiin oli käytettävissä yhteensä 1 200 000 €. Museoviraston jakoi 
avustuksia ammatillisesti hoidettuihin museoiden innovatiivisiin hankkeisiin (590 650 € ), ammatillisten 
museoiden kokeiluhankkeisiin (10 000 €) ja valtionosuuden ulkopuolella olevien museoiden hankkeisiin (599 
350 €). Lisäksi käytössä oli valtionavustus suomalaisen kulttuuriperinteen tallentamiseen ja tutkimiseen (55 
000 €). 

Ammattimuseoiden innovatiivisten hankkeiden toteuttamisen myönnettiin 590 650 €. Hakijoita oli 69 ja 
avustus myönnettiin 25 museolle. Avustusten tavoitteena on lisätä museoiden yhteiskunnallista 
vaikuttavuutta edistämällä paikallista verkostoitumista ja uusia kumppanuuksia, museoiden välistä 
yhteistyötä sekä uutta ja luovaa museotoimintaa. Innovatiivisilla avustuksilla toteutetut museoiden hankkeet 
tavoittavat parhaimmillaan laajat yleisöt. Muun muassa Museoviraston myöntämän 22 000 euron 
valtionavustuksen avulla Vantaan kaupunginmuseo toteutti Kivistön asuntomessuille Kasarikoti- kohteen. 
Kohde sai paljon mediahuomiota, ja siellä vieraili yhteensä 56 040 kävijää, eli 40 % messuvieraista. 
Kasarikoti nousi kävijöiden vapaassa palautteessa mieleenpainuvimmaksi asiaksi messuilta ja sai 
Asuntomessujen Vuoden sisältöteko-palkinnon. 
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Museoiden innovatiivisen toiminnan vaikuttavuuden kehittämiseksi myönnettiin lisäksi toista kertaa 
ammatillisten museoiden kokeiluhankkeisiin suunnattu avustus Kokeilutonni. Hakijoita oli 35 ja avustus 
myönnettiin yhdeksälle museolle. Tavoitteena oli kannustaa museoita kokeilemaan uusien ideoiden 
toimivuutta asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisessä.  

Valtionosuuden ulkopuolella olevien kunnallisten, säätiöiden ja yhdistysten ylläpitämien museoiden 
tukemiseen käytettiin 599 350 €. Hakijoita oli 190 ja avustus myönnettiin 132 museolle. Paikallisen ei-
ammatillisen museotoiminnan tukemisessa pyritään museotoiminnan perusedellytysten turvaamiseen. 
Avustuksia on kohdennettu mm. paikallismuseoiden toiminnan suunnitelmallisuutta ja kehittämistä edistäviin 
hankkeisiin, painopisteenä vapaaehtoistyö, paikallinen identiteetti ja yhteisöllisyys, kulttuuriperintökasvatus 
ja muut yhteistyö- ja kehittämishankkeet.  

Kulttuuriperinteen tallentamiseen ja tutkimiseen tarkoitettuja avustuksia jaettiin 55 000 €. Avustuksia haki 93 
toimijaa ja niitä myönnettiin 15 järjestölle ja yhteisölle. Avustuksella pyrittiin edistämään kolmannen sektorin 
toimijoiden kulttuuriperinnön keruuta, tallentamista ja esille saattamista.  

 

o Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten entistämisavustukset sekä muinaisjäännösten 
hoitoavustus, avustukset maailmaperintökohteille ja perinnelaivojen korjaus- ja 
entistämisavustukset 

Kulttuuriympäristön avustuksilla tuetaan kansallisesti merkittävinä pidettyjen yksityisten kohteiden hoitoa ja 
korjauksia. Valtio tuki on olennaista suojelun yleiselle uskottavuudelle ja kulttuuriperinnön näkyvyydelle. 
Avustuksella edistetään kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden, valtakunnallisesti tai maakunnallisesti 
merkittävien rakennusten kulttuurihistoriallisen arvojen säilymistä sekä tuetaan perinteisten tai 
käsityövaltaisten rakennustapojen säilymistä. Muinaisjäännösten hoidon tuella parannetaan arkeologisen 
kulttuuriperinnön säilymistä sekä edistää niiden saavutettavuutta. Lyhyen sesongin käytössä olevien 
perinnelaivojen ylläpito on omistajilleen melkoinen rasitus. Sitä helpotettiin avustamalla mm. runkojen 
kunnostustöitä. 

Kulttuuriympäristön valtionavustuksiin oli käytettävissä 2 223 000 milj. euroa. Museovirasto jakoi rakennusten 
entistämisavustuksia ja muinaisjäännösten hoitoavustuksia 1 606 000 €, maailmanperintöavustuksia 230 000 
€ ja perinnealusten avustuksia 355 000 €. 

Rakennusten entistämishankkeisiin kohdistuneita avustushakemuksia saapui määräajassa 421, joista 
muinaisjäännösten hoitoa koskeneita oli 18 kpl. Hakemusten hankkeiden yhteenlaskettu summa oli 12 900 
000 euroa.  

Entistämisavustusta myönnettiin 209:lle kohteelle yhteensä 1 529 450 euroa. Ensisijaisia kohteita olivat lailla 
rakennusperinnön suojelemisesta, rakennussuojelulailla ja rautatiesopimuksella (asetuksella) suojellut 
kohteet. Avustuksia myönnettiin kaavassa suojelluille kohteille, mutta myös kaavoittamattomien alueiden 
merkittävä rakennusperintö sekä alueellisten erityispiirteiden säilyminen kulttuuriympäristössä otettiin 
huomioon. 

Muinaisjäännösten hoitotukina jaettiin 76 550 €.  Avustus muinaisjäännösten hoitoon oli nyt haettavissa 
kolmannen kerran. Sen hakemuksista pääosa oli Varsinais-Suomesta ja muut Pohjanmaalta, Satakunnasta, 
Pohjois-Savosta, Uudeltamaalta ja Hämeestä. Avustuksen tavoitteena on parantaa muinaisjäännösten 
säilymistä sekä edistää niiden saavutettavuutta. 

Perinnelaivoille jaettiin 355 000 euroa 31:lle arvokkaaksi luokitellulle alukselle. Hakemuksia saapui 51, 
niiden kokonaiskustannusarviot nousivat 2 085 458 euroon. Tyypillisin kohde, johon avustusta haettiin, oli 
aluksen rungon kunnostustyöt. Avustuksia saaneista 31 aluksesta 11 on höyrylaivoja, yhdeksän 
purjeveneitä, kolme moottorilaivaa, kolme moottorivenettä, kolme purjelaivaa ja kaksi museon kokoelmin 
kuuluvia museolaivoja. 

Maailmanperintöavustuksia jaettiin 230 000 €. Avustus on tarkoitettu maailmanperintökohteiden entistämis-, 
tutkimus- ja valistustoimintaan. Hakemuksia saatiin 31:ltä hakijalta ja avustuksia  myönnettiin 27 hakijalle, 
hakemusten yhteissumma oli 440 000 €.  
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1.3. Toiminnallinen tehokkuus 
 

1.3.1 Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus 
 

Valtion talousarvioesityksessä 2015 on toiminnallisen tehokkuuden tavoitteeksi asetettu museo- ja linnoissa 
käynnin keskihinta- ja keskitulo sekä Museoviraston henkilötyövuodet. 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. 

 

o Museo- ja linnassakäynnin keskihinnat ja keskitulo (TAE) 

Suomen kansallismuseon museoiden ja linnojen käynnin keskihinta eli käynnin kustannus laski vuodesta 2014 ja 
se alitti tavoitteen. Myös museo- ja linnassa käynnin keskitulo laski edellisvuodesta ollen kuitenkin asetettua 
tavoitetta korkeampi. Keskihinnan lasku kertoo siitä, että palvelua onnistuttiin tehostamaan. Museo- ja 
linnassakäynnin tulot nousivat, mutta keskitulo laski hieman edellisvuodesta, eli tulo kävijää kohden laski hieman 
kävijämäärän noustessa. 

 

 

 
 

 

 

 

o Henkilötyövuodet (TAE) 

Henkilötyövuosien määrä oli kertomusvuonna 278,6. Tavoitearvo 295 alittui selvästi. Henkilötyövuodet vähenivät 
edellisestä vuodesta -12,9 henkilötyövuodella. 

 
 2013 2014 2015 tavoite 2015 toteuma 

Henkilötyövuosimäärät 299 292,5 295 278,6 

 
 

 
 

2013  
toteutuma 

2014  
toteutuma 

2015 
tavoite 

2015 
toteutuma 

Museo- ja linnassa käynnin 
keskihinta, e 

2,96 2,44 2,6 2,04 

Museo- ja linnassa käynnin 
keskitulo, e 

3,30 3,05 2,9 2,95 
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o Toteutuneet henkilötyövuodet, kustannukset ja tuotot palvelukokonaisuuksittain vuosina  2015, 2014 ja 2013 (varsinainen ja maksullinen toiminta yhteensä) 

 
 
 

 
 
 
 

Palvelukokonaisuudet
Htv:t 

2015

Htv:t 

2014

Htv:t 

2013

Muutos

%     

14/13  

Muutos

%     

15/14  

Kustan-

nukset 

1 000 €

2015

Kustan-

nukset 

1 000 €

2014

Kustan-

nukset 

1 000 €

2013

Muutos

%     

14/13  

Muutos

%     

15/14  

Tuotot

1 000 €

2015

Tuotot

1 000 €

2014

Tuotot

1 000 €

2013

Muutos

%     

14/13  

Muutos

%     

15/14  

Kokoelmat ja kohteet 111,8 107,4 94,4 14 % 4 % 36 313 35 009 21 225 65 % 4 % 2 255 2 209 2 109 5 % 2 %

Sisällöntuotanto 102,1 94,3 101,2 -7 % 8 % 5 373 5 792 7 160 -19 % -7 % 2 370 2 634 2 763 -5 % -10 %

Tietojärjestelmät 6,6 6,6 5,5 19 % 1 % 720 674 561 20 % 7 % 38 46 42 10 % -17 %

Ohjaus ja tuki 23,1 24,9 20,5 21 % -7 % 2 016 1 854 1 783 4 % 9 % 23 216 257 -16 % -89 %

Viranomaispalvelut 32,1 31,8 28,4 12 % 1 % 1 704 1 455 1 876 -22 % 17 % 2 1 1 0 % 100 %

Yhteensä 275,7 264,9 249,9 6 % 4 % 46 126 44 784 32 605 37 % 3 % 4 688 5 106 5 172 -1 % -8 %



 

  13 
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Yllä on esitetty Museoviraston toiminnan jakautuminen varsinaiseen toimintaan ja maksulliseen toimintaan vuosina 2014 
ja 2015. Henkilötyövuosien määrä oli 264,9 vuonna 2014 ja 275,7 vuonna 2015.   

 

 

   
 
Yllä on esitetty Museoviraston varsinaisen toiminnan jakautuminen palvelukokonaisuuksille. Varsinaiseen toimintaan 
kohdistui 197,6 henkilötyövuotta vuonna 2014 ja 204,2 henkilötyövuotta vuonna 2015. 
 

 

   
 
Yllä on esitetty Museoviraston maksullisen toiminnan jakautuminen tavoitekokonaisuuksille. Maksulliseen toimintaan 
kohdistui 67,4 henkilötyövuotta vuonna 2014 ja  71,6 henkilötyövuotta vuonna 2015. 

 

  



 

  15 

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. Vuosien 2013 ja 2014 luvut on tehty vertailukelpoisiksi huomioimalla vuokraustoiminta vuoden 2015 
tavalla. 

 
Kokoelmat ja kohteet 
 

Osastotason palvelu 2013 2014 2015 

 htv € htv € htv € 

111 Kokoelmien hallinta ja 
saatavuus 

28,34 2 295 177 32,56 4 395 387 29,89 2 559 254 

112 Kokoelmapalvelut 9,13 351 829 9,67 276 428 9,60 328 814 

113 Restaurointi 7,71 3 356 900 6,71 849 135 10,17 624 450 

114 Kohteiden hallinta 8,70 3 688 880 12,66 17 629 622 16,37 19 680 899 

115 Kohteiden määrittely 1,97 117 875 1,75 102 948 1,29 68 015 

Yhteensä  55,83 9 810 661 63,35 23 253 520 67,32 23 261 432 

 

111 Kokoelmien hallinta ja saatavuus 

Kokoelmien hallinnan ja saatavuuden palvelut sisältää Museoviraston kokoelmien (kulttuurihistoriallinen 
esinekokoelma, arkeologinen kokoelma, kuvakokoelma, arkisto ja kirjasto) hallintaan ja saatavuuteen 
käytetyt resurssit. 

Kansallismuseon kokoelmien hallinnan ja saatavuuden osalta vuoden 2015 tärkein hanke oli uuden kokoelma- ja 
konservointikeskuksen suunnittelu ja toteuttaminen. Samanaikaisesti suunniteltiin vuonna 2016 toteutettavia 
kokoelmien muuttoja ja valmisteltiin uuden kokoelmakeskuksen palvelukonseptia. Senaatti-kiinteistöille 
luovutettujen kohteiden korjaustoimien edellyttämiä esinesiirtoja ja -suojauksia jatkettiin mm. Kotkaniemessä ja 
Kuusistossa.  

Arkeologisten kokoelmien avaamiseen tähtäävä projekti lisäsi arkeologisten kokoelmien hallintaan käytettyä 
työaikaa (3,09 htv). Kirjastokokoelmien hallintaan oli käytettävissä 2,55 htv:tä. E-kirjojen avulla museoalan 
uutuuskirjojen valikoimaa voitiin kasvattaa tarjoamalla niitä käyttöön asiakaslähtöisellä hankintamallilla, jolloin vain 
käytöstä joudutaan maksamaan lainakertojen mukaan. 

Kuvakokoelmien hallintaan käytettiin runsaasti työaikaa (5,61 htv). Useita isoja digitointiprojekteja toteutettiin ja 
järjestettiin laajoja kokoelmia. Suomen lähetysseuran kokoelmaan sisältyneen laajan kuva-arkiston siirto 
Museoviraston hallintaan vietiin päätökseen. 

Arkiston hallintaan käytetty työaika (2,15 htv) koostui arkiston digitointiprojektin ohjauksesta sekä arkiston 
keskittämiseen tähtäävien toimenpiteiden jatkumisesta. Haminan ja Vaasan toimipisteiden lakkauttamisen 
seurauksena niiden arkistot siirrettiin Sturenkadun päätearkistoon.  
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112 Kokoelmapalvelut 

Kokoelmapalvelut sisältää arkisto-, kirjasto, esine- ja kuvakokoelmien asiakaspalveluun, kuvauspalveluihin 
sekä esine- ja kuvalainoihin käytetyt resurssit. 

Vaikka Kansallismuseo on omien isojen näyttely- ja kokoelmahankkeiden vuoksi joutunut rajoittamaan esinelainoja 
ja tutkijapalveluita, on pidetty tärkeänä palvella kokoelmien ”alkuperäisiä” omistajia. Vuonna 2015 omalta 
alueeltaan peräisin oleviin kokoelmiin kävivät tutustumassa namibialaiset ja alaskalaiset. Tutkimusedellytyksiä on 
parannettu järjestämällä kokoelmia keskusvarastossa ja digitoimalla kokoelmia. 

Kuvakokoelmia käytettiin runsaasti ja niihin liittyvää asiakaspalvelua siirrettiin yhä enemmän sähköisiin palveluihin, 
mutta paikan päällä tapahtuvan asiakaspalvelun määrä on edelleen suuri. Kuvauspalveluihin käytetty työaika 
kohdistui sekä aineistojen digitointiin että uuden kuvamateriaalin tuottamiseen. Erityisesti Kansallismuseon 
kokoelmien esinekuvaukseen käytettiin runsaasti työaikaa.  

Kuvamyynnin osalta näkyi selvästi sen siirtyminen yhä enemmän kuvakokoelmat.fi –palveluun. Kuvien entistä 
vapaamman jatkokäytön yleistyminen vaikuttaa myös Museoviraston kuvamyyntiin. Sen vaikutusta ja eri 
vaihtoehtoja selvitettiin jatkotoimenpiteitä varten. 

Arkistoaineiston digitointi vähensi asiakaspalveluun kohdistuvaa painetta. Myös arkiston osalta paikalla tapahtuvan 
asiakaspalvelun määrä pysyy silti suurena ja keskittyy erityisesti hankalasti saavutettaviin ja digitoitaviin 
aineistoihin, kuten suurikokoisiin piirustuksiin. 

 

113 Restaurointi 

Restaurointi sisältää museo- ja linnakohteiden sekä omien kohteiden (Seurasaari, museolaivat) 
rakennuskonservoinnin resurssit. 

Restauroinnin osalta vuoden 2015 suurimmat kohteet olivat Olavinlinnan muurinkorjaushankkeen ohjaus ja 
Louhisaaren kartanon kattomaalausten restaurointihanke. Seurasaaren rakennuskonservoinnin osalta keskityttiin 
alueen yleisilmettä parantaviin pieniin korjauksiin ja korjausvelan pienentämiseen. Osa resursseista käytettiin 
Iisalmen pappilan museokeskushankkeen suunniteluun. 

 

114 Kohteiden hallinta 

Kohteiden hallinta sisältää kiinteistöstrategian noudattamisen, museo- ja nähtävyyskohteiden 
asiakastoiminnan ja kohteiden vuokrauksen. 

Vuoden 2015 lopussa käytyjen yt -neuvottelujen yhteydessä päätettiin lopettaa kohdepalvelujen tuottaminen 
kahdessa museokohteessa, Urajärven kartanossa ja Alikartanossa. Tamminiemi ja Hvitträsk tulevat muuttumaan 
kesämuseoiksi. Kansallismuseon kokous- ja tilapalveluiden sekä museokauppapalveluiden kehittämistä on jatkettu 
tavoitteena myyntituottojen kasvattaminen. Avoinna pidettyjen kohteiden asiakastoimintaan ja tilavuokraukseen 
panostettiin kuitenkin aiempaa enemmän. 

Kohteiden hallinnan osalta resurssit kohdennettiin Senaatille ja Metsähallitukselle siirtyneiden kohteiden 
ympäristönhoidon neuvontaan ja valvontaan. Omassa hoidossa oleva Seurasaari hoidettiin suunnitelman 
mukaisesti. 

 

115 Kohteiden määrittely 

Kohteiden määrittely sisältää kulttuuriympäristörekistereiden hallinnan sekä kulttuuriympäristön kohteiden 
tunnistamisen ja kuvailun mm. suojeluluetteloiden kautta. 

Kulttuuriympäristön suojeluohjelmien valmisteluun ja seurantaan sekä siihen liittyvä kulttuuriympäristörekistereiden 
täydentämiseen käytetyt resurssit olivat aikaisempaa pienempiä, noin 1 htv. Varsinaisia uusia suojeluohjelmia ei 
ollut vireillä, huomio oli viranomaistyössä tarvittavan kohdetiedon täydentämisessä. Toiminta ulottui vedenalaisista 
ja muista muinaisjäännöksistä evankelis-luterilaisiin siunauskappeleihin. 
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Sisällöntuotanto 
 

Osastotason palvelu 2013 2014 2015 

 htv € htv € htv € 

121 Dokumentointi ja tutkimus 27,89 329 616 19,43 458 130 14,84 361 685 

122 Tiedon välittäminen 31,97 971 675 36,24 1 321 050 46,61 1 087 970 

Yhteensä 59,86 1 301 291 55,67 1 779 180 61,45 1 449 655 

 

121 Dokumentointi ja tutkimus 

Dokumentointi ja tutkimus sisältää kulttuuriperintökohteiden dokumentoinnin ja tutkimuksen, tutkimus- ja 
kehittämishankkeet sekä arkeologisen inventoinnin ja kaivauksen.  

Virkatyönä tehtäviin, pieniin yksityisiin rakennushankkeisiin liittyviin arkeologisiin kenttätöihin, meriarkeologisiin 
kenttätutkimuksiin sekä muihin budjettivaroin tehtäviin arkeologisiin selvityksiin käytettiin yhteensä 4,3 htv:ta. 
Mittausdokumentoinnin vuosiohjelman toteuttamiseen Museoviraston vuokraamissa kohteissa käytettiin yhteensä 
1,83, htv:ta. Merkittävimpiä kohteita olivat Hämeen linnan vallihautatyömaa, Olavinlinnan muurinkorjauksiin liittyvät 
työt ja Turun linnan muurien mittausdokumentointi. Museoviraston budjetin ulkopuolisella rahoituksella (MML 13 ja 
15 §) tehtävien arkeologisten kenttätutkimusten volyymi oli keskimääräisellä tasolla. Arkeologisiin tilaustutkimuksiin 
käytettiin yhteensä 7,09 htv:ta. Seuranta tähän toimintoon käytettyjen resurssien osalta ei kuitenkaan ole täysin 
kattavaa.  

Kulttuuriympäristön suojelu –osasto teetti viranomaistoiminnan tarpeisiin kuusi arkeologista inventointia, 
tarkkuusinventointia tai selvitystä, mm. vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä, tiehistoriasta ja kaupunkiarkeologiasta. 

 

122 Tiedon välittäminen 

Tiedon välittäminen sisältää näyttely- ja kulttuuriperintökasvatustoiminnan ja tiedon välittämisen 
kulttuuriperinnöstä eri kanavien kautta.  

Painotus tiedon välittämiseen on ollut kasvussa. Näyttelytoiminnan tehokkuutta lisättiin kehittämällä 
näyttelyprosessia sekä projektien hallintaa. Pääosa näyttelyistä tuotettiin yhteistyöhankkeina muiden toimijoiden 
kanssa. Yleisötyön taloudellisuutta ja tuottavuutta lisättiin luomalla museokohteisiin soveltuvia pedagogiikka- ja 
ohjelmakonsepteja sekä tuottamalla kohteisiin ohjelmaa yhteistyökumppaneiden kanssa. Prosessin tuottavuus on 
selkeästi parantunut. 

 

Tietojärjestelmät 

 
Osastotason palvelu 2013 2014 2015  

 htv € htv € htv € 

131 Tietojärjestelmien hallinta 3,26 272 677 3,87 444 386 4,00 465 219 

 

131 Tietojärjestelmien hallinta 

Tietojärjestelmien hallinta sisältää laajalle asiakaskunnalle suunnatut tiedonhallinnan 
kokoelmanhallintapalvelut sekä kulttuuriympäristöpalvelut. 

Musketti kokoelmahallintajärjestelmä ja sen tukipalvelu oli käytössä sekä Museovirastolle että asiakasmuseoille. 
Musketin tietosisältöä analysointiin ja siivottiin uuteen kokoelmahallintajärjestelmään siirtoa varten. Suomen 
museot online -järjestelmästä poistettiin useita Finnaan siirtyneitä museoita, mutta järjestelmä on vielä käytössä 
muutamille museoille, jotka eivät vielä ole voineet siirtyä Finnan käyttäjiksi. 
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Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän palvelut olivat käytössä Museovirastolle. Palveluun liittyvään 
sähköpostiosoitteeseen paikkatieto@nba.fi tuli 2 920 viestiä. Vuoden aikana tehtiin uuden paikkatietojärjestelmän 
määrittely ja kilpailutus sekä järjestelmän pienkehitystä.  

 

Ohjaus ja tuki 
 

Osastotason palvelu 2013 2014 2015 
 

 htv € htv € htv € 

141 Politiikka ja lainsäädäntö 2,47 136 663 2,78 299 837 2,83 494 620 

142 Ohjaaminen ja tuki 9,64 604 263 11,89 841 493 11,06 886 770 

Yhteensä 12,11           740 926 14,67 1 141 330 13,89 1 381 390 

 

141 Politiikka ja lainsäädäntö 

Politiikka ja lainsäädäntö sisältää valtakunnalliseen toimialan politiikka- ja säädösvalmistelutyöhön 
osallistumisen ja toimeenpanon sekä kulttuuriperintöalan kansainvälisten sopimusten toimeenpanoon 
osallistumisen.  

Museoviraston rooli kansainvälisten kulttuuriperintösopimusten ratifioinnin ja toimeenpanon valmistelijana jatkui 
vahvana. Tehtävien lisääntyminen ei näy suoraan resurssien käytössä, sillä osa työstä toteutettiin 
erillisrahoituksella ja yhteistyökumppaneiden, Suomen Kotiseutuliiton ja Suomen kulttuuriperintökasvatuksen 
seuran kanssa. 

Museovirasto oli aiempaa vähemmän mukana säädösvalmistelussa tai säädösten toimivuuden arvioinnissa. 
Mukanaolo tai muu vaikuttaminen toteutui entistä useammin viraston omiin havaintoihin ja aloitteisiin perustuen. 
Virasto jatkoi varautumista tiedossa olevaan mutta yhä viipyvään muinaismuistolain uudistamiseen. 

Toimintavuonna osallistuttiin kulttuuriesineiden maastavientilainsäädännön valmisteluun sekä museopoliittisen 
ohjelman syksyn alussa käynnistyneeseen valmisteluun. Viranomaistoiminnan paineissa Museovirasto osallistui 
varsin niukasti kulttuuriympäristön politiikkaohjelmiin ja lainsäädännön seurantaan. 

 

142 Ohjaaminen ja tuki 

Ohjaaminen ja tuki sisältää kulttuuriperinnön hoidon ja suojelun ohjauksen ja tuen, museoalan ohjauksen 
ja tuen sekä kulttuuriperintöalaan liittyvät asiantuntijapalvelut.  

Ohjaamisen ja tuen resursointi pystyttiin pitämään edellisen vuoden tasolla. Kulttuuriympäristön ohjausta ja tukea 
toteutettiin ennakoivan viranomaistoiminnan, viranomaisneuvotteluiden sekä kohteiden hoitoon, ylläpitoon sekä 
avustusten käyttöön liittyvän suoran ohjauksen avulla. Kulttuuriympäristön suojelun osalta jatkettiin aktiivista 
yhteydenpitoa metallinilmaisinharrastajiin ja ylläpidettiin palvelusähköpostia. Museoalan ohjausta ja tukea tehtiin 
sekä ohjaavan lainsäädännön tulkinnan ja seurannan kautta, kehittämishankkeiden kautta ja museoalan 
tietopohjaa vahvistamalla. Erityiset painopisteet resurssien käytössä olivat arviointimallin kehittäminen sekä 
museotilastoinnin uudistaminen. Lisäksi ohjaamiseen ja tukeen liittyvää toimintaa tehtiin alan verkostoissa ja 
ohjaavissa elimissä. 
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Viranomaispalvelut 
 

Osastotason palvelu 2013 2014 2015  

 htv € htv € htv € 

151 Lausunnot, luvat ja päätökset 11,86 688 017 13,29 737 808 14,52 827 763 

152 Valtionavustukset 2,10 129 439 2,41 141 739 2,40 181 358 

153 Asiakirjahallinto 2,86 228 870 3,05 170 376 2,41 214 653 

Yhteensä 16,82 1 046 326 18,75 1 049 923 19,33 1 223 774 

 

151 Lausunnot, luvat ja päätökset 

Lausunnot, luvat ja päätökset sisältää kulttuuriperintöä koskevat lausunto- ja lupa-asiat ja 
viranomaispäätösten teon. 

Palveluun käytetty resurssi on kasvanut jonkin verran viime vuosina. Valtaosa toimintoon käytetystä resurssista 
koski kulttuuriympäristön suojeluun liittyvien lausuntojen antamista. Näihin lausuntoihin käytettyjen 
henkilötyövuosien määrä oli noin 11 (edellisvuonna 10,7), mikä oli noin neljännes osaston kokonaistyöstä. 
Toiminnallinen tehokkuus parantui edelleen. 

Palvelu sisältää kulttuuriesineiden maastavientilupahakemusten käsittelyn. Lupakäsittelyn osuus työajasta oli 0,32 
htv. 

Vaativien restaurointi- ja korjauskohteiden ohjaus on olennainen osa viranomaistoimintaa ja painottuu selvästi 
valtion ja kirkollisiin kohteisiin. Restauroinnin ohjaukseen käytettiin noin 2  htv, mikä on Kulttuuriympäristön suojelu 
-osaston työpanoksesta noin  4,6 %.  

 

152 Valtionavustukset 

Valtionavustukset sisältää Museoviraston myöntämien valtionavustusten jakamisen ja käytön seurannan.  

Avustusten jakamiseen ja seurantaan käytettiin 2,4 htv:tta. Prosessien kehittäminen auttoi tehostamaan palvelua, 
koska saapuneiden hakemusten määrä nousi samaan aikaan. Avustusten käytön neuvontaan ja ohjeistukseen 
käytetty työpanos raportoidaan entistämisavustusten osalta osaksi restaurointien ohjausta. Avustushakemuksien 
kommentointiin ja seurantaan osallistuivat myös maakuntamuseot ja ympäristöhallinto. 

 

153 Asiakirjahallinto 

Asiakirjahallinto sisältää asiakirjojen rekisteröinnin, sähköisen asiakirjahallintojärjestelmän kehittämisen 
sekä asiakirjahallinnon suunnittelun ja ohjauksen.  

Muun muassa Salaman virheiden raportointi sekä virkamiesten neuvonta Salaman käytössä työllistävät edelleen 
(1,10 htv). Asiakirjahallinnon suunnittelun ja ohjauksen osalta henkilökuntaa työllistivät lisäksi digitointiprojektin 
ohjaus, arkistosiirtojen organisointi sekä Museoviraston sisäinen asiantuntijaneuvonta.  

 

 

Tukitoiminnot 
 

Osastotason palvelu 2013 2014 2015  

 htv € htv € htv € 

6000 Johtaminen 16,57 982 309 18,17 1 016 459 19,44 1 391 041 

6100 Henkilöstöhallinto 11,34 1 053 961 13,02 1 139 504 13,20 1 231 982 

6200 Taloushallinto 8,13 720 483 8,77 687 387 7,76 644 280 
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6400 Tietohallinto 1,46 641 245 1,54 633 270 1,78 796 951 

6600 Viestintä 3,91 412 117 3,58 465 345 4,02 506 770 

6800 Oikeudelliset palvelut 2,06 202 068 2,33 154 112 0,11     4 474 

Muut tukitoiminnot 15,03 7 437 935 15,99 6 293 533 13,02   5 328 694 

Yhteensä 58,50 11 450 118 63,40 10 389 610 59,32 9 904 191 

 

6400 Tietohallinto 

Museovirasto siirtyi Valtorin asiakkaaksi 1.6. alkaen. Valtorilta saatuja palveluita olivat leasing-työasemat ja Valtorin 
palvelukseen siirtyneiden kahden henkilön tarjoama tukipalvelu. Muu tarvittava ICT-palvelu tuotettiin itse ja Valtorin 
kanssa keskustellen. 

 

69100 Kiinteistöhallinto (muut tukitoiminnot) 

Kokoelma- ja konservointikeskuksen perustaminen edistyi suunnitellusti. Vantaalla Kanervantie 6:ssa sijaitsevaan 
kiinteistöön aloitettiin muutostyöt, jotka etenivät aikataulussa ja valmistuvat vuoden 2016 huhtikuussa. 

Museoviraston ja Senaatti-kiinteistöjen välisten sopimusten mukaisesti Museovirasto tuotti kiinteistönhoidon 
palveluita Keskusvarastolla ja Olavinlinnassa, Hämeen linnan osalta sopimus päättyi vuonna 2014. Museovirasto 
vastaa edelleen Seurasaaren ulkomuseon rakennusten hoidosta. 

Vartiointi- ja turvallisuuspalveluissa keskityttiin erityisesti Kokoelma- ja konservointikeskuksen turvallisuustekniikan 
suunnitteluun ja hankintaan. Urajärvellä aloitettiin WC-tilojen toteuttaminen kohteeseen. 

Käyttäjäpalveluiden osalta tyhjennettiin Haminan ja Vaasan toimipisteet, hankittiin kokoelma- ja 
konservointikeskuksen kalustusta ja valmistauduttiin Kokoelma- ja konservointikeskuksen käyttöönottoon. 
Tamminiemen, Hvitträskin ja Seurasaaren ulkomuseon siivouspalvelut kilpailutettiin. 

 

6000-6900 Johtaminen, Henkilöstö- ja taloushallinto, Viestintä ja Oikeudelliset palvelut 

Toimintavuonna lakimiesresursseja kohdennettiin erityisesti Kiekun käyttöönottoprojektiin, yt-neuvotteluihin ja niihin 
liittyvään suunnitteluun. Henkilöstöpalveluissa sekä talouspalveluissa jatkettiin yhteistyötä valtion talous- ja 
henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen Palkeiden kanssa. Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmä Kieku otettiin 
Museovirastossa käyttöön 1.4.2015 lukien. Käyttöönottohanke työllisti henkilöstö- ja taloushallintoa koko vuoden 
ajan. Henkilöstö- ja taloushallinnon toimintatapoja ja viraston sisäisiä menettelyjä uudistettiin Kiekun käyttöönoton 
seurauksena. Kieku –järjestelmä tulee tehostamaan talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja järjestelmän käytön 
vakiinnuttua. Museoviraston kokonaisarkkitehtuurin nykytilan kuvaus valmistui. 

Viestintä- ja markkinointipalvelut –yksikön työ painottui verkko- ja markkinointiviestintään sekä sisäiseen 
viestintään. Kansallismuseon verkkosivut uudistettiin uuden ilmeen mukaisiksi ja ne siirrettiin erityissivuiksi, jotta ne 
tukisivat entistä paremmin museon markkinointia ja brändin kehitystä. Rakennusperinto.fi-palvelun kehitys 
Kulttuuriymparistomme.fi-palveluksi jatkui. Julkaisutoiminnan koordinointi ja tuotantoprosessi vaativat edelleen 
sekä julkaisutyöryhmän että julkaisusihteerin vahvaa tukea.  
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1.3.2 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus 
 

 
KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA MAKSUPERUSTELAIN MUKAISISTA   

 

JULKISOIKEUDELLISISTA SUORITTEISTA YHTEENSÄ (tuhansina euroina)  

         

         

     2015 2014 2013 

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

Maksullisen toiminnan tuotot     

  Maksullisen toiminnan myyntituotot 1 563 2 024 2 299 

  Vuokrat ja käyttökorvaukset  3 2                1 

  Maksullisen toiminnan muut tuotot  25  

Tuotot yhteensä    1 567 2 051 2 301 

        

KOKONAISKUSTANNUKSET      

        

Erilliskustannukset    

  Aineet, tarvikkeet ja tavarat  40 166 41 

  Henkilöstökustannukset   720 1 273 1 689 

  Vuokrat    934 2 2 

  Palvelujen ostot    206 97 94 

  Muut erilliskustannukset    5 65 82 

Erilliskustannukset yhteensä  1 904 1 602 1 908 

         

Osuus yhteiskustannuksista   

  Tukitoimintojen kustannukset  635 824 1 503 

  Poistot     73 85 140 

  Korot     3 8 23 

  Muut yhteiskustannukset   171 275 354 

Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 881 1 192 2 020 

        

Kokonaiskustannukset yhteensä  2 785 2 794 3 928 

         

KUSTANNUSVASTAAVUUS    -1 218 -743 -1 627 

         

Kustannusvastaavuus-%  56 % 73 % 59 % 
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KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA MAKSUPERUSTELAIN MUKAISISTA   

PÄÄSYMAKSUISTA / JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET (tuhansina 
euroina) 

 

         

         

     2015 2014 2013 

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

Maksullisen toiminnan tuotot     

  Maksullisen toiminnan myyntituotot 1 563 1 322 1 308 

  Vuokrat ja käyttökorvaukset  3 2                1 

  Maksullisen toiminnan muut tuotot  25  

Tuotot yhteensä    1 567 1 349 1 310 

        

KOKONAISKUSTANNUKSET      

        

Erilliskustannukset    

  Aineet, tarvikkeet ja tavarat  40 152 24 

  Henkilöstökustannukset   720 717 889 

  Vuokrat    934 2 1 

  Palvelujen ostot    206 80 57 

  Muut erilliskustannukset    5 4 4 

Erilliskustannukset yhteensä  1 904 955 976 

         

Osuus yhteiskustannuksista   

  Tukitoimintojen kustannukset  635 549 1 124 

  Poistot     73 48 74 

  Korot     3 5 12 

  Muut yhteiskustannukset   171 155 182 

Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 881 756 1 392 

        

Kokonaiskustannukset yhteensä  2 785 1 711 2 368 

         

KUSTANNUSVASTAAVUUS    -1 218 -362 -1 058 

         

Kustannusvastaavuus-%  56 % 79 % 55 % 
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KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA MAKSUPERUSTELAIN MUKAISISTA   

MUISTA SUORITTEISTA YHTEENSÄ (tuhansina euroina)  

         

         

     2015 2014 2013 

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

Maksullisen toiminnan tuotot     

  Maksullisen toiminnan myyntituotot 1 232 639 654 

  Vuokrat ja käyttökorvaukset  1 341 1 430                1 389 

  Maksullisen toiminnan muut tuotot  1 2 

Tuotot yhteensä    2 574 2 069 2 046 

        

KOKONAISKUSTANNUKSET      

        

Erilliskustannukset    

  Aineet, tarvikkeet ja tavarat  218 294 316 

  Henkilöstökustannukset   993 604 670 

  Vuokrat    1 829 2 3 

  Palvelujen ostot    206 125 172 

  Muut erilliskustannukset    73 17 18 

Erilliskustannukset yhteensä  3 319 1 042 1 180 

         

Osuus yhteiskustannuksista   

  Tukitoimintojen kustannukset  915 1 036 1 530 

  Poistot     100 40 55 

  Korot     5 7 16 

  Muut yhteiskustannukset   236 139 153 

Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 1 257 1 222 1 754 

        

Kokonaiskustannukset yhteensä  4 576 2 264 2 934 

         

KUSTANNUSVASTAAVUUS    -2 002 -195 -889 

         

Kustannusvastaavuus-%  56 % 91 % 70 % 
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KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA MAKSUPERUSTELAIN 
MUKAISESTA VUOKRAUSTOIMINNASTA / MUUT SUORITTEET   

(tuhansina euroina)  

         

         

     2015 2014 2013 

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

Maksullisen toiminnan tuotot     

  Maksullisen toiminnan myyntituotot 71 3 3 

  Vuokrat ja käyttökorvaukset  1 340 1 429                1 388 

  Maksullisen toiminnan muut tuotot  1 2 

Tuotot yhteensä    1 411 1 433 1 393 

        

KOKONAISKUSTANNUKSET      

        

Erilliskustannukset    

  Aineet, tarvikkeet ja tavarat  22 3 5 

  Henkilöstökustannukset   61 53 27 

  Vuokrat    1 068   

  Palvelujen ostot    8 11 10 

  Muut erilliskustannukset      1 

Erilliskustannukset yhteensä  1 160 66 42 

         

Osuus yhteiskustannuksista   

  Tukitoimintojen kustannukset  134 613 716 

  Poistot     6 3 2 

  Korot        

  Muut yhteiskustannukset   14 11 5 

Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 155 629 724 

        

Kokonaiskustannukset yhteensä  1 314 694 766 

         

KUSTANNUSVASTAAVUUS    97 739 627 

         

Kustannusvastaavuus-%  107 % 206 % 182 % 
 
 
 
Museoviraston maksullisen toiminnan kannattavuus ja yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus on esitetty 
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 1452/2014. 
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.   



 

  25 

 
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat on esitetty maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista 
suoritteista yhteensä, pääsymaksuista, muista suoritteista yhteensä ja vuokraustoiminnasta, koska näiden osa-alueiden 
tuotot olivat vähintään 1 miljoona euroa (Valtiokonttorin määräys VK/1078/00.01/2014). Maastavientiluvat ja kirjaston 
julkisoikeudelliset suoritteet eivät sisälly laskelmiin. Maastavientilupien maksullisen toiminnan tuotot olivat 1 025,30 
euroa ja kirjaston julkisoikeudellisten suoritteiden maksullisen toiminnan tuotot 542,16 euroa. Laskelmiin ei myöskään 
sisällytetä tuottoja elinkeinoelämälle tarjottavasta media- ja imagohyödystä. Näitä tuottoja ei ollut vuonna 2015. 
 
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmissa tuotot ja kustannukset on kohdistettu kirjanpidon 
tilinpäätöstietojen tai käytetyn työajan mukaisesti maksullisen toiminnan toiminnoille. Maksullisen toiminnan osuus oli 16 
% viraston kokonaistyöajasta. Maksullisen toiminnan osuus on pysynyt samana edelliseen vuoteen verrattuna. 
Momentin 29.80.20. vuokrakustannukset on otettu mukaan kustannusvastaavuuslaskelmiin. Muinaismuistolain 15 §:n 
mukaiset suoritteet ovat vuoden 2015 alusta alkaen liiketaloudellisia suoritteita, joten ne esitetään muiden suoritteiden 
kustannusvastaavuuslaskelmassa. Laskentaperusteet ovat muuten pysyneet pääosin ennallaan. Laskentaperusteet on 
esitetty laskelmien liitetiedoissa. Museoviraston maksulliselle toiminnalle ei ole asetettu tulostavoitteita.   
 

Julkisoikeudelliset suoritteet  
 
Kustannusvastaavuuslaskelma julkisoikeudellisista suoritteista yhteensä sisältää vuoden 2015 osalta pääsymaksut sekä 
vuosien 2014 ja 2013 osalta pääsymaksut ja muinaismuistolain 15 §:n mukaiset suoritteet. Maastavientiluvat ja kirjaston 
julkisoikeudelliset suoritteet eivät sisälly laskelmaan, mutta näiden suoritteiden tuotot ja kustannukset ovat vähäisiä. 
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelmassa maksullisen toiminnan tuotot olivat 1,6 miljoonaa 
euroa. Vuoteen 2014 verrattuna maksullisen toiminnan tuotot vähenivät 0,5 miljoonaa euroa eli 24 %. Tuottojen 
väheneminen johtui siitä, että muinaismuistolain 15 §:n mukaiset suoritteet eivät enää vuonna 2015 olleet 
julkisoikeudellisten suoritteiden laskelmassa. Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset olivat 2,8 miljoonaa euroa. 
Ne pysyivät samalla tasolla vuoteen 2014 verrattuna. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuudeksi muodostui -1,2 
miljoonaa euroa. Vuoteen 2014 verrattuna kustannusvastaavuus on huonontunut 0,5 miljoonaa euroa ja vuoteen 2013 
verrattuna parantunut 0,4 miljoonaa euroa. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuusprosentiksi muodostui 56 %. 
Kustannusvastaavuusprosentti on vuoteen 2014 (73 %) verrattuna selvästi laskenut ja vuoteen 2013 (59 %) verrattuna 
laskenut, joten entistä pienempi osa kokonaiskustannuksista on saatu katettua tuotoilla.   
 
Julkisoikeudellisista suoritteista pääsymaksuista on esitetty oma kustannusvastaavuuslaskelma. Pääsymaksujen 
maksullisen toiminnan tuotot olivat 1,6 miljoonaa euroa. Eniten pääsymaksutuloja kertyi Kansallismuseosta 0,52 
miljoonaa euroa, Olavinlinnasta 0,32 miljoonaa euroa, Hämeen linnasta 0,23 miljoonaa euroa, Seurasaaren 
ulkomuseosta 0,13 miljoonaa euroa, Tamminiemestä 0,13 miljoonaa euroa, Hvitträskistä 0,08 miljoonaa euroa ja 
Suomen merimuseosta 0,06 miljoonaa euroa. Vuoteen 2014 verrattuna maksullisen toiminnan tuotot kasvoivat 0,2 
miljoonaa euroa eli 16 %. Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset olivat 2,8 miljoonaa euroa. Suurimpana eränä 
kustannuksista olivat vuokrat 0,9 miljoonaa euroa. Vuoteen 2014 verrattuna kokonaiskustannukset kasvoivat 1,1 
miljoonaa euroa eli 63 %. Kokonaiskustannusten kasvu johtui siitä, että momentin 29.80.20. vuokrakustannukset on 
otettu mukaan laskelmiin. Pääsymaksujen kustannusvastaavuudeksi muodostui -1,2 miljoonaa euroa ja 
kustannusvastaavuusprosentiksi 56 %. Kustannusvastaavuusprosentti on vuoteen 2014 (79 %) verrattuna selvästi 
laskenut.   
 

Muut suoritteet 
 
Kustannusvastaavuuslaskelma muista suoritteista yhteensä sisältää vuoden 2015 osalta muinaismuistolain 15 §:n 
mukaiset suoritteet, vuokraustoiminnan ja muut liiketaloudelliset suoritteet sekä vuosien 2014 ja 2013 osalta 
vuokraustoiminnan ja muut liiketaloudelliset suoritteet. Muiden suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelmassa 
maksullisen toiminnan tuotot olivat 2,6 miljoonaa euroa. Eniten tuloja kertyi vuokraustoiminnasta 1,41 miljoonaa euroa, 
muinaismuistolain 15 §:n mukaisista suoritteista 0,58 miljoonaa euroa, museokauppatoiminnasta 0,26 miljoonaa euroa, 
opastustoiminnasta 0,11 miljoonaa euroa, kuvapalveluista 0,09 miljoonaa euroa ja julkaisuista 0,05 miljoonaa euroa. 
Vuoteen 2014 verrattuna maksullisen toiminnan tuotot kasvoivat 0,5 miljoonaa euroa eli 24 %. Tuottojen kasvu johtui 
siitä, että muinaismuistolain 15 §:n mukaiset suoritteet tulivat vuonna 2015 uutena eränä muiden suoritteiden 
laskelmaan mukaan. Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset olivat 4,6 miljoonaa euroa. Ne kasvoivat 2,3 
miljoonaa euroa eli 102 % vuoteen 2014 verrattuna. Kokonaiskustannusten kasvu johtui siitä, että momentin 29.80.20. 
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vuokrakustannukset on otettu mukaan laskelmiin sekä siitä, että muinaismuistolain 15 §:n mukaiset suoritteet ovat 
uutena eränä laskelmassa mukana. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuudeksi muodostui -2,0 miljoonaa euroa. 
Vuoteen 2014 verrattuna kustannusvastaavuus on huonontunut 1,8 miljoonaa euroa ja vuoteen 2013 verrattuna 
huonontunut 1,1 miljoonaa euroa. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuusprosentiksi muodostui 56 %. 
Kustannusvastaavuusprosentti on vuoteen 2014 (91 %) ja vuoteen 2013 (70 %) verrattuna selvästi laskenut, joten 
entistä pienempi osa kokonaiskustannuksista on saatu katettua tuotoilla.   

 
Muista suoritteista vuokraustoiminnasta on esitetty oma kustannusvastaavuuslaskelma. Vuokraustoiminnan maksullisen 
toiminnan tuotot olivat 1,4 miljoonaa euroa. Eniten vuokratuloja kertyi Olavinlinnan sadekatoksesta 0,61 miljoonaa 
euroa, Turun linnasta 0,20 miljoonaa euroa, Olavinlinnasta 0,19 miljoonaa euroa, Kansallismuseosta 0,18 miljoonaa 
euroa, Hämeen linnasta 0,06 miljoonaa euroa, Tamminiemestä 0,06 miljoonaa euroa, Hvitträskistä 0,04 miljoonaa euroa 
ja Suomen merimuseosta 0,04 miljoonaa euroa. Vuoteen 2014 verrattuna maksullisen toiminnan tuotot pysyivät samalla 
tasolla. Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset olivat 1,3 miljoonaa euroa. Suurimpana eränä kustannuksista olivat 
vuokrat 1,1 miljoonaa euroa. Vuoteen 2014 verrattuna kokonaiskustannukset kasvoivat 0,6 miljoonaa euroa eli 89 %. 
Kokonaiskustannusten kasvu johtui siitä, että momentin 29.80.20. vuokrakustannukset on otettu mukaan laskelmiin. 
Vuokraustoiminnan kustannusvastaavuudeksi muodostui 0,1 miljoonaa euroa ja kustannusvastaavuusprosentiksi 107 %. 
Kustannusvastaavuusprosentti on vuoteen 2014 (206 %) verrattuna selvästi laskenut.    

 
 

1.3.3 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus 
 
 

 
 
 

HANKKEEN NIMI KUVAUS

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat projektit

OKM; Museo 2015 Museoiden kokoelmahallinnan kehittämishanke

OKM; Kulttuuriympäristön kokonaisarkkitehtuuri Kulttuuriympäristön kokonaisarkkitehtuurin esiselvitys

OKM; Kuvakokoelmat digitointihanke 2012 Kuva-aineistojen digitointihanke, jossa digitoidaan ja avataan aineistoja mm. 

FINNAan

OKM; Aineistojen avaaminen 2015 Museoviraston aineistojen avaaminen 2015

OKM; Kansainvälisten tehtävien koordinointi Museoviraston kansainvälisen toiminnan selvitys- ja kehittämishanke, jonka 

piirissä tuotettiin vuonna 2015 Museoviraston kansainvälisen toiminnan 

taustaselvitys Cuporelta tilattuna, sekä vahvistettiin viraston osastojen 

mahdollisuuksia kansainväliseen verkostoitumiseen.

OKM; Kokoelmahallinnan kehittäminen Kokoelmahallinnan kehittämishanke

Muiden valtion virastojen rahoittamat projektit

YM; Rakennusperintöportaali Ympäristöministeriön ja Museoviraston yhteinen kulttuuriympäristötietoa 

tarjoava verkkopalvelu

Työllisyystyöohjelman projektit

Kaakkois-Suomen ELY-k; Kotkan linnoitusten kehittäminen 1 Restaurointihanke

Kaakkois-Suomen ELY-k; Kotkan linnoitusten kehittäminen 2 Restaurointihanke

EU-projektit

EAKR; Kotkaniemi esiselvitys 2011 Kehittyvä Kotkaniemi Kotkaniemen päärakennuksen restauroinnin suunnittelu ja piha-alueen 

uudistaminen

EU; Partage Plus (Hvitträsk) Hvitträskiin liittyvien esine- ja kuvakokoelmien digitointihanke, jonka tulokset 

avataan Europeana-portaaliin

EAKR; Olavinlinnan saavutettava näyttely ja lasten työpaja Olavinlinnan hanke, jossa kehitetään linnan vetovoimaa matkailukohteena 

sekä fyysistä että sisällöllistä saavutettavuutta parantamalla

Muiden ulkopuolisten rahoittamat projektit

Hämeenlinna; Hämeenlinnan Linnanniemen kehittäminen Museoviraston, Hämeenlinnan, Senaatti-kiinteistöjen, Metsähallituksen ja 

Puolustusvoimien yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on kehittää 

Hämeenlinnan Linnanniemestä kansallisesti ja kansainvälisesti 

ainutlaatuinen kulttuurihistoriallinen käyntikohde.
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Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmaa ei ole esitetty toimintakertomuksessa, koska viraston 
saama ja varainhoitovuodelle jaksotettu rahoitus oli alle 1 miljoona euroa (Valtiokonttorin määräys VK/1077/00.01/2014). 
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot olivat 0,7 miljoonaa euroa.  

 
 
 

1.4 Tuotokset ja laadunhallinta 
 

Valtion talousarviossa 2015 Museovirastolle on asetettu seitsemän tuotos- ja laadunhallinnan tulostavoitetta. Lisäksi 
Museoviraston tulossopimuksessa 2015-2016 on virastolle asetettu eri palvelukokonaisuuksien alle sijoittuvia, 
hallinnonalan strategisia tavoitteita mittaavia tulostavoitteita, jotka sijoittuvat tulosprismassa tuotosten ja laadunhallinnan 
alueelle. 

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. 

 

1.4.1 Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet 
 

Kokoelmat ja kohteet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Suomen kansallismuseon kokoelmien kartunta sisältää myös Suomen merimuseon esinekokoelmien kartunnan vuodesta 2014 eteenpäin. 

 

o Kokoelmien kartuttaminen 

  2013 2014 2015 

Kokoelmien kartuttaminen Kpl    

- arkeologian esinekokoelmat  1 700 601 583 

- Suomen kansallismuseon kokoelmat  2 305 628* 9 452 

- Suomen merimuseon esinekokoelmat  4 261 -* -* 

- arkeologian kuvakokoelmat   3 774 3 345 4 546 

- kuvakokoelmat (kuvaa)  46 508 n. 1,7 milj. 350 000 

- kirjakokoelmat (nidettä)  2 612 2 736 2 647 

Rakennuttamiskohteet  Kpl  31 12 12 

Tietokantojen kartunta (tietuetta) Kpl    

- Muinaisjäännösrekisteri  2 093 2 024 2 421 

- Muinaisjäännösten aluerajaukset  1 278 1 140 1 279 

- Muinaiskalupäiväkirja  373 661 293 

- Arkeologisten hankkeiden rekisteri 
(HankeReki)  

 134 244 136 

- Rakennetun kulttuuriympäristön 
tietokannat  

 214 959 553 

Kulttuuriympäristön tutkimusraportit     

   -luetteloitu  3 013 3 553 5 653 

   -digitoitu  13 061 5 298 5 828 

- Kuvakokoelmat.fi   29 504 41 578 25 000 

- Kirjasto  2 433 3 169 2 675 

Finnaan julkaistuja     

   - esinettä  17 726 7 017 17 608 

   - kuvaa  68 492 10 281 41 843 

   - kirjaa  87 000 1 500 7 000 
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Metallinilmaisinharrastuksen suosio ei osoita edelleenkään hiipumisen merkkejä. Arkeologisissa kokoelmissa 
vastaanotettiin yksityisten henkilöiden kokoelmiin toimittamia esineitä lähes 3 000 kpl, enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Löytöjen määrän kasvu on ruuhkauttanut kokoelmatyön ja aiheuttaa myös suuria painetta löytöjen 
konservointiin. Arkeologissa kokoelmissa luetteloitiin 583 löytöä. 

Suomen kansallismuseon esinekokoelmat karttuivat 9 452 esineellä. Kartunnan poikkeuksellisen suuri määrä johtui 
siitä, että Kumbukumbu-museon kokoelmat (n. 9 000 esinettä) luovutettiin Kansallismuseolle. Muskettiin luetteloitiin 
11 210 esinettä ja FINNAan avattiin tiedot 3 078 esineestä.   

Arkeologiset kuvakokoelmat karttuivat (4 546 kpl) edellisvuosien tapaan erityisesti arkeologisiin kenttätöihin 
liittyvillä kuvilla. 

Kuvakokoelmat karttuivat yhteensä 350 000 kuvalla. Suurin kokonaisuus oli Helge Heinosen kokoelma. 

Kirjaston kokoelmat karttuivat 1662 monografialla. E-kirjoja hankittiin 283 ja painettuja kirjoja 1379. Jatkuvasti 
tulevien kausijulkaisuvuosikertojen määrä väheni 985:een. Ostojen osuus painetuista monografioista oli 28 % ja 
kausijulkaisuista sama kuin v. 2014 eli 35 %. Elektronisia kausijulkaisuja tilattiin 61. Lehtiportaalin kautta käytettäviä 
e-lehtiä oli yhteensä 258. Takautuvaa luettelointia oli lisäksi 446 nidettä ja artikkeleita luetteloitiin Arto-tietokantaan 
468. 

Kirjastokokoelmista poistettiin 1377 nidettä mm. kaksoiskappaleita lakkautetujen museoiden ja Vaasan 
aluetoimiston käsikirjastokokoelmista. Kirjaston aineistoa on Finnassa n. 90 085 tietuetta. Niteitä Helkassa oli 
vuoden 2015 lopussa 114 670, joista monografioita 96 203. Kaakkuri-tietokannassa oli noin 7 000 nidettä. 

 

o Rakennuttamiskohteet 

Museovirastolla oli vuonna 2015 käynnissä restaurointihankkeita 12 kohteessa. 

Museoviraston rakennuttamishankkeille osoitettu investointimomentti 75 oli toimintavuonna 799 000 miljoonaa €. 
Siitä kohdistettiin 100 000 € museolaivojen restaurointiin. Niiden osalta valmistauduttiin museojäänmurtaja Tarmon 
telakointiin siirtämällä laivojen määrärahaa seuraavalle tuloskaudelle. 

Louhisaaressa osallistuttiin juhlasalin katon konservointiin ja siihen liittyvien tutkimusten ohjaukseen ja osittain 
myös kustannuksiin. Louhisaaressa käynnistettiin hyötypuutarhan toteuttaminen. Pukkilan kartanon hyötypuutarhan 
kasvit ja geenivaranto siirretään vuoden 2016 keväällä Louhisaaren puutarhaan. Hyötypuutarhan toteutuksessa on 
noudatettu kalmilaisen hyötypuutarhan mallia ja ohjeistusta. 

EAKR-ohjelman puitteissa toteutettiin Kehittyvä Kotkaniemi -hanke, jossa suunniteltiin presidentti Svinhufvudin 
kotimuseon tilojen ja piha-alueen uudistaminen. Hankkeen toteutus alkaa vuonna 2016. Toteutuksesta vastaa 
Senaatti-kiinteistöt. 

Vuonna 2014 aloitettu Seurasaaren Museokeskuksen hanke keskeytettiin ja momentin resurssit keskitettiin 
museojäänmurtaja Tarmon telakoinnin valmisteluun. Kotkan linnoitusten restaurointiin liittyvän ELY-hankkeen 
ohjelma toteutui suunnitelman mukaisesti. Metsähallitukselle siirtyneiden rauniokohteiden osalta työpanos on 
rajoittunut välttämättömään ohjaukseen ja aineiston siirtoihin. 

Rakennuskonservoinnin korjausohjelma vuodelle 2015 on toteutunut kustannusarvion mukaisesti. Merkittävimpiä 
vuoden 2015 aikana käynnistettyjä hankkeita ovat Florinin huvimajan siirto ja Karunan kirkon kellotapulin 
paanukatteen uusiminen. Florinin huvimajan siirto toteutetaan vuoden 2016 aikana. Karunan kirkon kellotapulin 
osalta työt jatkuvat vuoteen 2018 asti.  

 

Museoviraston rakennuttamistoiminta ja toteutuneet kustannukset 2015 

 

Museot  
 

€ 

Seurasaari: rakennuskonservointi, Iisalmen pappilan restauroinnin ja 
uudisrakennuksen suunnittelu (toteutukseen vuodelle 2015 varattu rahoitus siirtyy 
vuodelle 2016)  

191 354 
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Louhisaari: kattomaalausten tutkimus, museomyymälän suunnittelu 7 134 

Ainola, Alikartano, Hvitträsk, Lamminaho, Lyytikkälä, Myllymäki, Pyhän Henrikin 
saarnahuone, Yli-Laurosela, Paikkari, Urajärvi, Tamminiemi, Kuusiston kartano 

16 116 

YHTEENSÄ 214 604 

 
Linnat, linnoitukset, rauniot 
 

€ 

Olavinlinna: muurinkorjaustöiden ja korjaussuunnittelun ohjaus, saavutettavuuden 
parantaminen, esteetön näyttely  

63 062 
 

Turun linna: korjaussuunnittelun ohjaus, yhteistyö museon kanssa 3 859 

Hämeen linna: vallihautojen tutkimus- ja dokumentointi ja korjaustyö, museon 
korjausten ohjaus 

1 433 

Kuusiston linnanraunio, Haminan linnoitus: toimipisteen kuluja 162 

YHTEENSÄ 68 516 

 
Yhteisrahoitteiset hankkeet / ELY- ja EAKR-hankkeet 
 

€ 

Kotkaniemi, Kehittyvä Kotkaniemi EAKR-hanke 35 036 

Kotkan linnoitukset, Kyminlinna ja Katariina. Taavetin linnoitus 4 002 

Langinkosken keisarillinen kalastusmaja: kehittämishankkeen omarahoitusosuus ym. 2 253 

YHTEENSÄ 41 291 

 
Kokoelma- ja konservointikeskus 
 

€ 

Turvatekniikan suunnittelu ja toteutus 124 086 

YHTEENSÄ 124 086 

 
Laivat ja veneet 
 

€ 

Tarmon telakoinnin valmistelu, muut veneet ja laivat  18 559 

YHTEENSÄ 18 559  

 

o Tietokantojen kartunta 

Rekistereiden kartunta lisääntyi edellisestä vuodesta ja tiedon laatua kyettiin parantamaan, joskaan rekistereiden 
tila ei ole vielä hyvä.  

Muinaisjäännösrekisteriin avattiin 2 421 uutta kohdetta, niistä 1 434 oli kiinteitä muinaisjäännöksiä ja 2 710 kohteen 
tietoja muokattiin. Kiinteitä muinaisjäännöksiä lisättiin reksiteriin 1 434. Vuoden lopussa rekisterissä oli yhteensä 45 
374 kohteen tiedot. Niistä 30 055 oli kiinteitä muinaisjäännöksiä. Vedenalaiskohteita rekisterissä oli vuoden lopussa 
1 894, joista 740 on kiinteitä muinaisjäännöksiä. Kartunta oli 72. 

Kiinteille muinaisjäännöksille on tehty 17 626 aluerajausta. Rajausprosentti on noin 54. Muinaisjäännösrekisteriin 
lisättiin 294 valokuvaa. Rekisterissä on nyt yhteensä 807 valokuvaa. Myönteistä oli maakuntamuseoiden 
lisääntynyt aktiivisuus muinaisjäännösrekisterin täydentämisessä. Uusien kohteiden avaamisista 561 eli 23 % 
tehtiin maakuntamuseoissa. Muokattuja kohteita oli 589. 

Muinaisjäännösten hankerekisteriin vietiin 136 hankkeen tiedot, mikä on vähemmän kuin aiemmin. Määrä on ollut 
laskussa pari vuotta, mikä kertoo arkeologisten tutkimusten määrän vähenemisestä. Määrään sisältyy myös 
takautuvasti tallennettuja hankkeita. 

Rakennusperintörekisterissä oli vuoden lopussa kohteita kaikkiaan 2 990 ja rakennuksia 7 239. Valtaosa kohteista 
on rakennussuojeluprosessin läpikäyneitä tai kirkkolailla suojeltuja kohteita. Määrä karttui omana hanketyönä, mm. 
siunauskappeli-inventoinnin tuloksena. 
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Kulttuuriympäristön tutkimusraportit -tietokantaan luetteloitiin ja digitoitiin sekä hallinnollista aineistoa että 
arkeologian ja rakennetun ympäristön tutkimusraportteja 5 876 kappaletta. Vuoden aikana rekisteriin lisättiin oma 
osionsa kansatieteellisille aineistoille, joita rekisteriin vietiin 20 kappaletta. 

Kuvakokoelmat.fi palveluun karttui yhteensä 25 000 tietueella. Näistä pääosa syntyi digitointihankkeissa, loput 
normaalin asiakaspalvelutoiminnan yhteydessä. 

Helka-kirjastotietokantaan tehtiin uusia tietueita noin 2 675. Kaakkuri-Finnan tietueita, johon vietiin kerralla koko 
Suomen merimuseon kirja-aineisto syntyi noin 7 000 tietuetta. Tietueita tallennettiin Helka-, Melinda- ja Kaakkuri-
kirjastoluetteloihin sekä Arto-artikkelitietokantaan. Artikkeliviitteitä tuotettiin 468. Kirjastojen, arkistojen ja 
museoiden yhteiseen Finna-palveluun vietiin 41 843 kuvan, ja 17 608 esineen ja n. 7 000 kirjan tiedot.  

 

Sisällöntuotanto 
 

         * Yleisötapahtumat: opastukset, työpajat ja muut yleisötapahtumat yhteensä. 

**Luku kattaa Museoviraston mediatiedotteet. Vuodesta 2016 seurantaan otetaan mukaan myös Suomen kansallismuseon 
mediatiedotteet. 

 

o Museo- ja nähtävyyskohteiden näyttelyt ja yleisötoiminta 

Vuoden 2015 aikana näyttely- ja yleisötoiminta oli vilkasta, vaikka tapahtumien määrä väheni. Näyttelyiden määrää 
on pyritty vähentämään, mutta absoluuttisina lukuina mitattava lukumäärä kääntyy jopa kasvuun pop up -
tuotantojen takia. Vaihtuvia näyttelyitä tuotettiin itse ja kumppaneiden kanssa. Niitä oli esillä Kansallismuseossa (7 
kpl), Merimuseossa (5), Hämeen linnassa (1), Tamminiemessä (1) ja Hvitträskissä (1). Kolme näyttelyä oli esillä 
muualla. Kuvakokoelmat osallistui näyttelyiden tuottamiseen kuva-aineiston osalta. Kulttuurien museon 
näkyvyyteen panostettiin Kansallismuseossa omiin kokoelmiin perustuvilla näyttelyillä. Museojäänmurtaja Tarmo oli 
kiinni telakoinnin valmistelun takia. Näyttelykävijöiden määrä kasvoi 52 906 henkilöllä ja oli yhteensä 397 396. 

Näyttelyt ja yleisötoiminta  2013 2014 2015 

Näyttelyt 
- Museoviraston tuottamat näyttelyt 
- Museoviraston yhteisnäyttelyt 

Kpl  
10 
11 

 
9 
8 

 
15 
10 

Museoviraston museoiden ja näyttelyiden kävijät Lkm 251 733 362 188 397 396 

Hämeen linnan ja Olavinlinnan kokonaiskävijämäärä Lkm 160 088 154 824 223 716 

Yleisötapahtumien* lukumäärä Lkm 10 584 9 934 9 657 

Yleisötapahtumien osanottajamäärä Henk 218 075 196 695 185 923 

Dokumentointi ja tutkimus  2013 2014 2015 

Kulttuuriperinnön inventoinnit (ml. rakennettu ja 
arkeologinen kulttuuriperintö) 
- virkatyö 
- tilaustutkimukset 

Lkm  17  
 

7 
13 

Kulttuuriperinnön tutkimukset (ml. rakennettu ja 
arkeologinen kulttuuriperintö) 
- virkatyö 
- tilaustutkimukset 

    
 

47 
33 

Julkaisut ja viestintä  2013 2014 2015 

Julkaisujen myynti  Kpl 10 993 10 147 8 549 

Mediatiedotteiden määrä**  106 108 95 

Kokoelma- ja kuvapalvelut sekä esinelainat  2013 2014 2015 

Lainapäätösten lukumäärä 
- Museoviraston kuvakokoelmat, arkisto, arkeologiset 
kokoelmat 
- Suomen kansallismuseo, esinekokoelmat 

 
Lkm 

  
67 

 
28 

 
959 

 
17 

Esinelainat / esineiden lukumäärä Lkm 2715 740 3 093 

Kuvapalvelut / tilausten lukumäärä Lkm 640 1 072 977 

Kirjaston kävijät Lkm 1884 2 130 2 170 

Lainat Museoviraston kirjastosta  Kpl 32 263 28 735 27 595 
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Museokohteiden määrä on vähentynyt. Yksittäisten tapahtumien määrää on supistettu vähentyneiden resurssien 
vuoksi. Toiminnassa painotettiin uusia yleisöjä tuovia uudenlaisia tapahtumia, kuten Vintage-tapahtuma. 
Kansallismuseon museoiden yleisötapahtumat tavoittivat yhteensä lähes 186 000 henkilöä. 

 

o Kulttuuriperinnön inventoinnit, dokumentointi ja tutkimus 

Arkeologisten kenttäpalveluiden koekaivausryhmä teki yksityisiin rakennushankkeisiin liittyviä kenttätutkimuksia 41 
kohteella. Meriarkeologien tutkimusryhmä teki virkatyönä vedenalaisten kohteiden tarkastussukelluksia sekä muita 
kenttätöitä kymmenellä hylyllä ja vedenalaisella kohteella. Lisäksi virkatyönä tehtiin muinaisjäännösten inventointia 
ja muita selvityksiä. 

Museoviraston budjetin ulkopuolisella rahoituksella (MML 13 ja 15§) tehtäviä, rakennus- ja maankäyttöhankkeisiin 
liittyviä arkeologisia kenttätutkimuksia tilattiin Arkeologisilta kenttäpalveluilta yhteensä 45 kpl. Valtaosa oli 
suhteellisen pieniä inventointeja, esitutkimuksia ja valvontoja, mutta joukossa oli myös suuria kaivauksia, mm. 
kaupunkikaivaus Pietarsaaren torilla. 

Kulttuuriympäristön suojeluun liittyvä tutkimus, omat inventoinnit ja kehittämiseen liittyvät selvitykset ovat 
merkittävä osa viranomaistyötä ja kehittämistoimintaa. Tutkimusta sisältyy myös  keskeisten kohteitten suojelun 
kehittämiseen ja erityishankkeisiin, esimerkiksi Rakennettu hyvinvointi / Terveydenhuollon rakentaminen Suomessa 
1945-2000 sekä siunauskappeleiden inventointi.  

 

o Julkaisut ja viestintä 

Uusia julkaisuja ilmestyi seitsemän kappaletta, joista neljä oli painettuja julkaisuja. Vuoden aikana ilmestyneiden 
julkaisujen painoksesta saatiin vuoden loppuun mennessä myydyksi 30-75 %. Yhteensä julkaisuja myytiin vuoden 
aikana 8 549 kpl.  

Viestintä- ja markkinointipalvelut tekee, muokkaa ja välittää vuosittain mediatiedotteita keskimäärin joka kolmas 
työpäivä, mikä on erinomainen tulos. Myös Kansallismuseon mediaviestintä, erityisesti tapahtumaviestintä, on 
hyvin aktiivista. 

 

o Kokoelma- ja kuvapalvelut sekä esinelainat 

Vaikka Kansallismuseo joutui omien laajojen näyttely- ja kokoelmahankkeiden vuoksi rajoittamaan tutkijapalveluita 
ja esinelainoja, käsiteltiin 17 lainapyyntöä ja annettiin lainaan 2 162 esinettä, huomattavasti enemmän kuin 2014. 

Kuvakokoelmissa tuotettiin yhteensä yli 3 000 kuvaa, joista yli puolet oli Kansallismuseon esinekokoelmien 
kuvauksia. Viraston ulkopuolisille asiakkaille toimitettujen kuvien määrä oli samalla tasolla kuin vuonna 2014. 
Digitointi- ja muiden erillisrahoitteisten projektien tuloksena reprokuvattiin ja skannattiin eri kokoelmista yli 15 000 
kuvaa. 

Arkeologisten kokoelmien asiakaspalvelun määrä väheni esille otettujen esineiden osalta. Esineitä otettiin 
kokoelmista esille tutkijoita varten 23 500 alanumeroa (v. 2013 n. 170 000). Määrä on riippuvainen meneillään 
olevista tutkimusprojekteista. Arkeologisissa kokoelmissa tehtiin 22 näyttelylainapäätöstä, joista osa oli laina-ajan 
pidennyksiä. Päätökset koskivat 931 esinettä. 

Kirjaston kävijämäärä 2 170 pysyi suunnilleen ennallaan. Lainojen ja uusintojen määrä oli 27 595. Tietokeskus 
Vellamossa Kotkassa oli yhteensä 15 421 käyntiä. Tilastointitapa on erilainen: Tietokeskus Vellamossa käytetään 
porttilaskuria, Museovirastossa vartijoiden tilastoa.  

 

Viranomaispalvelut 
 

  2013 2014 2015 

Kulttuuriperintöä koskevat lausunnot ja luvat  Kpl 2 215 1 990 2 057 
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Kulttuuriympäristön suojelu -osastolla käsiteltyjä asioita oli 1 809. Luvuissa eivät näy jatkokäsittelyyn avatut asiat, 
joten tosiasiallinen luku on suurempi. Lausuntotyöhön liittyy myös kenttäkäyntejä, neuvotteluita, 
työryhmätyöskentelyä ja katselmuksia. Lisäksi Museovirasto antoi yhdeksän nähtävyyskohteiden opastamista 
koskevaa lausuntoa, seitsemän lausuntoa museoiden valtionosuuskelpoisuudesta ja joukon muita kulttuuriperintöä 
koskevia lausuntoja. Yhteensä vuoden aikana käsiteltiin 1 844 lausuntoasiaa. Rahoitusilmoitusten seuraamisesta 
luovuttiin. 

Museovirasto myönsi vuonna 2015 yhteensä 146 muinaismuistolakiin perustuvaa tutkimuslupaa ja 16 
muinaisjäännöksen hoitolupaa. 

Yksityisten kansalaisten kokoelmiin toimittamien arkeologisten löytöjen lunastuspäätöksiä tehtiin 71. Tutkimuslupia 
kajoavaan ja muualla tapahtuvaan arkeologisen esineistön tutkimukseen myönnettiin 31. Kansallismuseon 
kokoelmiin myönnettiin 2 tutkimuslupaa. Maastavientilupa-anomuksia käsiteltiin 18 ja annettiin 8 väliaikaista 
maastavientikieltoa.  

 

 

1.4.2 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. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2013 
toteutuma 

2014 
toteutuma 

2015 
tavoite 

2015 
toteutuma 

Sähköisesti luetteloitujen esine-
tietojen saatavuus internetissä, 
kpl* (TAE 2015) 

- - 24 500 26 738 

Sähköisesti luetteloitujen kuvien 
saatavuus internetissä, kpl* 
(TAE 2015) 

- - 120 000 120 447 

Esinelainojen käsittelyaika 
esinettä kohden (vrk) 

- - 70 57 
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* 10 

vuoden 

aikavälillä 

tarkasteltuna 

 

Kansallismuseon kokoelmapalveluiden palvelukykyä parantavia toimenpiteitä ovat uuden kokoelma- ja 
konservointikeskuksen mahdollistama keskusvaraston tilaongelmien ja  toimintaedellytyksien parantaminen, 
kokoelmien systemaattinen digitointi sekä uuden kokoelmahallintajärjestelmän ja siihen liittyvän 
paikkatietosovelluksen käyttöönotto. Nämä toimenpiteen on käynnistetty.  

Esinekokoelmien avaamista internetiin jatkettiin sekä oman henkilökunnan toimesta että projektirahoituksella. 
Projektirahoituksella on merkittävä vaikutus erityisesti takautuvan luetteloinnin osalta. 

Kansallismuseon suurista omista hankkeista johtuen esinekokoelmien lainaamista on rajoitettu ja tämä näkyi 
lyhentyneinä käsittelyaikoina. Esinelainojen käsittelyaikaa raportoidaan vuonna 2015 vain Kansallismuseon 
kokoelmien osalta, jatkossa myös arkeologisten kokoelmien osalta. 

TAKO-verkosto jatkoi valtakunnallisen kokoelmayhteistyön kehittämistä. Vuoden keskeisiä teemoja olivat 
yhteistyön laajentaminen taidemuseokentän parissa sekä valtakunnallisen tallennustyönjaon jatkokehittäminen. 
Vuoden aikana työjaon piirissä olevat museot raportoivat ensimmäistä kertaa tallennustoiminnastaan. TAKO-
verkosto järjesti vakiintuneen tavan mukaan kaksi valtakunnallista seminaaria Kansallismuseon auditoriossa. 

Museoviraston arkeologisten ja kuvakokoelmien hallittu kartuttaminen ja saatavuuden parantaminen oli edelleen 
keskeinen strateginen tavoite. Arkeologisten kokoelmien kasvu painottui kenttätöihin liittyvään aineistoon. 
Metallinilmaisinharrastus jatkui vilkkaana ja sen seurauksena kokoelmiin tulevien löytöjen määrä pysyi korkeana 
aikaisempien vuosien tasoon verrattuna. 

Kuvakokoelmien käytettävyyttä parannettiin digitoinnilla ja omaa Kuvakokoelmat.fi palvelua kehittämällä ja FINNA-
palvelun kautta. Sähköisesti luetteloitujen ja internetin kautta saavutettavien kuvien tavoite, 120 000 kuvaa, ylitettiin 
hieman pelastusdigitointiprojektin sekä virkatyönä tehdyn digitoinnin tuotoksena. Digitoinnit lisäsivät selvästi 
aineistojen käytettävyyttä ja pysyvää säilymistä. Sähköisesti luetteloituna on yli 340 000 kuvaa, mikä on vain 
muutama prosentti kokoelmien kokonaismäärästä. Aineistojen laajamittainen digitointi ja avaaminen verkkoon vaatii 
lisärahoitusten jatkamista. Digitoinnit on pyritty kohdistamaan kysynnän kannalta keskeisimpiin aineistoihin ja 
kuviin. Kuvien myynti verkkopalvelun kautta kasvoi merkittävästi. Kuvakokoelmat toteutti ja avasi Flickr-palveluun 
erityisesti opetuksen käyttöön laajan kuvapaketin 1900-luvun historiasta. 

Arkisto- ja tietopalvelut-osaston yhteinen asiakaskontakteja kuvaava tunnusluku kasvoi noin tuhannella ja on nyt 
10 418. Kasvun painopiste oli sähköisissä palveluissa. Aineistotilausten 4-5 työpäivän toimitusajasta pystyttiin 
pitämään kiinni. Museoviraston arkistossa jatkettiin arkistoaineistojen avaamista digitoinnin avulla. Arkistoaineiston 
digitointia priorisoitiin kysynnän mukaan. Pääasiassa keskityttiin hallinnolliseen aineistoon ja mittauspiirustuksiin. 
Arkisto- ja tietopalveluiden asiakaspalvelu oli avoinna myös ilta-aikaan yhtenä päivänä viikossa. Arkisto- ja 

 
 

2013  
toteutuma 

2014  
toteutuma 

2015 
tavoite 

2015 
toteutuma 

Museoiden ja linnojen 
kokonaiskävijämäärä (TAE 
2015) 

427 237 517 012 510 000 610 806 

Näyttelyiden kävijämäärä 
museoissa ja linnoissa (TAE 
2015) 
- Museoiden osuus 
- Linnojen osuus 

411 821 
 
 

251 733 
160 088 

344 490 
 
 

238 728 
105 762 

370 000 
 
 
 

397 396 
 
 

296 495 
100 901 

Museoiden ja linnojen 
maksavien kävijöiden osuus 
näyttelykävijöistä (TAE 2015) 
- Museoiden osuus 
- Linnojen osuus 

72 % 
 
 

58 % 
85 % 

58 % 
 
 

57,2 % 
59,7% 

66 % yht. 60,3 % 
 
 

50,1% 
90,3 % 

Alle 18-vuotiaiden kävijöiden 
osuus museoiden ja linnojen 
kävijöistä 

15 % 16,5% 22 % 16,4%  
 

Seurasaaren rakennusten 
korjausvelka* 

- - 5 000 000 4 790 000* 
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tietopalveluiden asiakastyytyväisyyttä ei mitattu vuonna 2015. Asiakaspalveluprosessia kehitettiin edelleen 
asiakkaiden tarpeet huomioiden yhteneväisen asiakaspalvelukonseptin mukaiseksi. Kirjaston kokoelmapolitiikka ja 
siihen liittyvä hankintastrategia valmistuivat. Museokirjastojen verkosto perustettiin edistämään museokirjastojen 
välistä yhteistyötä.  

Kansallismuseon kävijä- ja asiakaspalvelujen kehittäminen aloitettiin edellisenä vuonna brändin ja palvelukonseptin 
uudistamisella. Tavoitteena on asiakaslähtöisesti toimiva uusi Kansallismuseo. Brändiuudistuksen tarkoitus on 
antaa Kansallismuseon kohteille yhteinen visuaalinen ilme ja lisätä kohteiden tunnettuutta kansallisesti 
merkittävänä kokonaisuutena. Kansallismuseo-rakennuksessa jatkettiin yleisötilojen ja pihan käytön suunnittelua 
palvelun tarjoaman kokonaiskokemuksen parantamiseksi. Hämeen linnassa sovittiin Linnanniemen alueen 
kehittämisestä kaupungin kanssa yhteistyössä. Museoviraston ja kaupungin välinen yhteistyösopimus solmitaan 
vuonna 2016. Merikeskus Vellamossa valmistui toimijoiden yhteinen palvelumuotoiluhanke ulkopuolisella 
rahoituksella.   

Suomen kansallismuseon museo- ja nähtävyyskohteiden kokonaiskävijämäärä oli 610 806, jossa oli kasvua 
edelliseen vuoteen 18 % eli 93 794 kävijää (517 012 v. 2014). Näyttelykävijöiden määrä kasvoi 52 906 henkilöllä ja 
oli yhteensä 397 396. Kävijätilastoinnin muutosten vuoksi luvut eivät ole suoraan verrannollisia edellisvuosien 
kanssa. Maksaneiden kävijöiden osuus näyttelykävijöistä kasvoi yhä viime vuodesta. Alle 18-vuotiailla on ilmainen 
sisäänpääsy Kansallismuseoon ja Suomen merimuseoon. Kansallismuseossa seurataan asiakastyytyväisyyttä 
jatkuvalla laadullisella palautteella. 

Museoviraston Senaatti-kiinteistöiltä vuokraamien kohteiden hoidossa keskityttiin Senaatin hoidon ja korjauksen 
ohjaamiseen. Vuokrasopimuksien päivittämistä jatkettiin, sekä kohteissa toimivien kolmansien osapuolien 
palvelusopimuksia uudistettiin vastaamaan Museoviraston ja Senaatti-kiinteistöjen välisten vuokrasopimusten 
puitteita.  

Omassa restaurointi- ja konservointitoiminnassa keskityttiin Seurasaaren ulkomuseon rakennuksiin ja 
museolaivojen kunnossapitoon. Laadunhallintaa kehitetiin edelleen muuttuneessa tilanteessa yhteistyössä 
Senaatti-kiinteistöjen kanssa.  Museoviraston vuokraamissa kohteissa korjausohjelmaa toteutettiin suunnitelmien 
mukaan. Restauroinnin suunnittelun ohjaamisessa otettiin huomioon museotoiminnan tarpeet ja kohteiden 
kulttuurihistorialliset arvot. 

 

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. 

 

 2013 
toteutuma 

2014 
toteutuma 

2015 
tavoite 

2015 
toteutuma 

Näyttelyiden määrä  12 9 15 15 

Uudet julkaisut kpl (TAE 2015) 
 

8 14 7 7 

Myytyjen julkaisujen 
kappalemäärä * 

  10 993 10 147 - 8 549 

* Tavoitteet asetettu pienemmiksi, koska vanhojen, alennuksella myytävien julkaisujen määrä vähenee vuosittain 

 

 2013 
toteutuma 

2014 
toteutuma 

2015  
tavoite 

2015 
toteutuma 

Käynnit MV:n verkkosivuilla 
www.nba.fi * (TAE 2015) 

4 146 314 4 272 585* 4 600 000 4 107 091 
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         * Luvussa ovat mukana perusverkkosivut ja erityissivut. Luku ei ole vertailukelpoinen edelliseen vuoteen, koska uusi      
  analysointiohjelma ei laske tiedostojen latauksia. 
 

 

Kansallismuseon näyttelyiden kävijämäärien kasvu vastaa tavoitteita. Pääosa näyttelyistä tuotettiin 
yhteistyöhankkeina muiden toimijoiden kanssa. Yleisötyön laatua lisättiin luomalla eri museokohteisiin soveltuvia 
pedagogiikka- ja ohjelmakonsepteja sekä tuottamalla kohteisiin ohjelmaa kumppaneiden kanssa. Näyttelyiden 
määrää on pyritty vähentämään, mutta absoluuttisina lukuina mitattava lukumäärä kääntyi jopa kasvuun pop up -
tuotantojen takia. Kansallismuseon perusnäyttelyn uudistuksen suunnittelua jatkettiin ja kolme vanhan 
perusnäyttelyn osaa purettiin. Jäänmurtaja Tarmo oli suljettuna telakoinnin valmistelun vuoksi vuonna 2015, 
Majakkalaiva Kemi on toistaiseksi suljettuna korjauksen takia. 

Kansallismuseossa ja sen kohteissa oli vuonna 2015 esillä seuraavat näyttelyt: 

Kansallismuseo 

 Esihistorian ja maalaustaiteen vuoropuhelu, Kristina Janni Ståhlin maalauksia 1.7.-23.8.2015 
Kuvataideakatemia lopputyö 

 ”Suomen historiaa uudessa asussa – informatiivisia graafisia tuotteita”, 24.6. - 30.9.2015 Aalto-yliopiston 
opiskelijoitten (25 hlö) museokauppatuotenäyttely 

 Brilliant! korunäyttely 18.9.2015 - 31.1.2016 yhteistyönä Suomen Kultaseppien Liiton / Briljantti ry kanssa 

 Jokainen nuotti pitää elää - Jean Sibelius, 16.10.2015-13.3.2016,150 v. juhlanäyttely yhteistyönä 
Kansalliskirjaston, Ainolan ja Kansallisarkiston kanssa. 

 Pakolainen, evakko, ihminen - pop up valokuvanäyttely pakolaisista, 15.12.2015 - 6.3.2016. Valokuvia 
Museoviraston kuvakokoelmista. 

 
Merimuseo 

 Kannu ja kirkonkello - hylkytarinoita keskiajalta, 9.5.2014–18.1.2015, Näyttely kertoo Suomesta 
löydetyistä keskiaikaisista hylyistä ja niiden tutkimuksesta, aikakauden merenkulusta ja kaupankäynnistä 
Itämerellä sekä siitä, millainen Suomi oli keskiajalla. 

 Suomen Majakkaseuran 10-vuotisjuhlanäyttely, 8.1.–1.3.2015, Panoraamavalokuvia Suomen majakoista, 
loistoista ja pookeista upeissa merimaisemissaan. 

 1st International Vellamo Photographic Competition, 7.3.–17.5.2015, Suomen merimuseo ja 
Kymenlaakson museo.  Vellamon nimeä kantavassa ja valokuvaaja Pekka Kurtzin tuottamassa 
kansainvälisessä valokuvauskilpailussa menestyneiden töiden esittelyä. 

 Voimalla liikkeelle!, 13.3.–23.8.2015, Jäänmurtaja Voiman ja satamajäänsärkijä Turson kautta kerrotaan 
talvimerenkulusta, laivanrakennusteollisuudesta, jäänmurrosta ja maan jälleenrakentamisesta 
sodanjälkeisessä Suomessa. Näyttely on osa Trafiikki Museot ry:n jäsenmuseoiden yhteistä 
näyttelyhanketta. 

 1715. Taistelu Itämerestä., 13.11.2015–27.3.2016 Suurnäyttely keskittyy Suuren Pohjan sodan aikaisiin 
tapahtumiin Itämerellä. Yhteistyössä Schleswig-Holsteinin osavaltiomuseo Schloss Gottorf. 

 

Hämeen linna  

 Janne - Kohtaamisia Sibeliuksen lapsuuden ja nuoruuden maailmassa, 20.3.2015 - 20.3.2016. 
Yhteistyössä Hämeenlinnan historiallinen museo 

 Sibeliuksen maisema, valokuvaaja Taneli Eskola, 20.3.2015 - 20.3.2016. Yhteistyössä Hämeenlinnan 
historiallinen museo 

 

Koti- ja kartanomuseot 

 Hvitträskin vieraat 17.4.-13.9.2015, Hvitträsk. 

 Miss Universum 1975, 8.5.-31.12.2015, Tamminiemi. 
 

Näyttelylainat 
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 Näyttelylaina Kansallismuseosta Saamelaismuseo Siidaan, Seikkailuja Siperiasta Kai Donnerin valokuvia 
9.10.2015 -21.2.2016 

 

Kansallismuseo jatkoi muun yleisötyön vahvaa kehittämistä. Erilaiset yleisötilaisuudet tavoittivat ennätysyleisöt, ja 
uudenmuotoiset tapahtuvat vetivät myös uusia museoyleisöjä. 

Uusia julkaisuja ilmestyi tavoitteen mukaisesti seitsemän. Painettuja julkaisuja arvioidaan myyntipotentiaalin ja 
sisällön kiinnostavuuden perusteella. Lisäksi julkaistaan ammattikäyttöön tarkoitettuja tai pienen kohderyhmän 
julkaisuja, joiden tuottaminen on viraston julkisuuskuvan näkökulmasta järkevää. Rakennettu hyvinvointi –
hankkeessa julkaistiin neljä sähköistä tutkimusta terveydenhoidon rakennusperinnöstä. Muinaisjäännökset ja 
metallinetsin: harrastajan opas ilmestyi 2015. Kaksi muuta, viranomaistoiminnan tarpeisiin kohdistettua opasta 
käsittelivät maaseudun historiallisten asuinpaikkojen inventointia sekä I maailmansodan linnoituslaitteita. 
Restaurointihankkeiden loppuraportointi on tehty eri toimijoiden saavutettavaksi Museoviraston arkiston kautta. 
Ilmestyneet julkaisut tukevat kulttuuriperintötoimijoiden työtä ja avaavat eri yleisöille kulttuuriperinnön sisältöjä.   

Verkkosivujen päivitys ja sisällön sekä ulkoasun kehitys on jatkuvaa. Useita verkkosivukokonaisuuksia uudistettiin 
perusteellisesti. Ohjeille ja oppaille perustettiin uusi pääsivu, mikä kohensi olennaisesti niiden saavutettavuutta. 
Kansallismuseon verkkosivut uudistettiin uuden ilmeen mukaisiksi ja ne siirrettiin erityissivuiksi, jotta ne tukisivat 
entistä paremmin museon markkinointia ja brändin kehitystä. Rakennusperinto.fi-palvelun kehitys 
Kulttuuriymparistomme.fi-palveluksi jatkui. Verkkosivujen kautta tuli noin 300 palauteviestiä, joista valtaosa oli 
erilaisia tietopyyntöjä ja verkkokuvapalveluja koskevia. Saadut palautteet ovat nyt todellisia palautteita, sillä spam-
viestit saatiin estettyä lähes kokonaan. Museoviraston läsnäolo sosiaalisessa mediassa vahvistui edelleen ja 
seuraajien määrä kasvoi tasaisen varmasti. 

Museovirasto jatkoi tutkimusedellytyksien luomista ja tutkimusyhteistyön kehittämistä oppilaitosten kanssa. 
Yhteistyötä kehitettiin sekä eri sektoreiden omien verkostojen kautta että viraston yhteisissä 
professoritapaamisissa. Museovirasto oli Helsingin yliopiston, tieteellisten seurojen ja Luomuksen ohella 
järjestäjänä arkeologisissa X Nordic Meeting on Stratigraphy ja XI Nordic Conference on the Application of 
Scientific Methods in Archaeology (SMIA) –konferensseissa, jotka pidettiin yhteistapahtumana Helsingissä 20.-
23.10.2015. Museoviraston oma tutkimustoiminta on pääasiassa Arkeologiset kenttäpalvelut- yksikön tekemää 
arkeologisten kohteiden inventointia, esitutkintaa, kaivaustutkimuksia tai valvontaa. Koekaivausryhmä kykeni 
prosessia kehittämällä tutkimaan kasvaneella nopeudella yksityisten maanomistajien mailla olevia kohteita. Tämä 
lyhensi merkittävästi yksityisten hankkeiden osalta tutkimusten odotusaikaa. 

 

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. 

 

 2013  
toteutuma 

2014 
toteutuma 

2015 
tavoite 

2015 
toteutuma 

Museoviraston 
verkkopalveluiden käyttöaika 
(tuntia)* 

- 69 452 60 000             70 737* 

*Tässä luvussa on 23 viraston verkkosivustoa ja –palvelua.   

 

 2013 
toteutuma 

2014 
toteutuma 

2015 
tavoite 

2015 
toteutuma 
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* Tilasto on vain 6 kuukauden ajalta järjestelmävaihdosta johtuen. 

 
Yhtenäisten tietojärjestelmien kehittäminen palvelee sekä toiminnan tehostamista että mahdollisuuksia käyttää 
kulttuuriperintöaineistoja. Museovirasto siirtyi vuonna 2014 mittaamaan sen verkkoaineistosivuilla käynneissä 
määrän asemesta sivustoilla käytettyä aikaa, koska se kuvaa paremmin asiakkaiden kiinnostusta Museoviraston 
tarjoamiin aineistoihin. Aineistosivuilla vietetty aika on jossakin määrin myös verrannollinen museokäynteihin. 
Joidenkin palvelujen osalta teknisistä syistä johtuen seurataan kuitenkin vain käyntien määrää. Verkkopalvelujen 
käyttömäärä on kasvanut, vaikka joidenkin vanhojen sivustojen käyttö on hiipunut ja käyttötilastoissa on puutteita. 
Myös sosiaalisen median kanavia on otettu jatkuvasti lisää käyttöön. Sosiaalisesta mediasta ei valitettavasti saa 
samanlaisia tilastoja kuin omassa hallinnassa olevilta sivustoilta.  

Suojelurekisterien täydentyminen on kohentanut toiminnan laatua, vaikuttavuutta ja oikeusvarmuutta, mutta 
rekistereiden tila ei vielä vastaa hyvän hallinnon vaatimuksia. Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän 
paikkatietojärjestelmän kehittämishanke alkoi uuden järjestelmän määrittelyllä ja kilpailutuksella. Uudella 
paikkatietojärjestelmällä parannetaan eri viranomaisten paikkatietojen yhteiskäyttöä, kansalaisten tiedonsaantia ja 
Museoviraston aineistojen tuotantoprosessia. Hankkeen tuloksia nähdään 2016 alkaen.  

Kulttuuriympäristöä koskevien paikkatietoaineistojen latauksia seurataan uusilla mittareilla. Vaikka vertailutietoa ei 
ole, käyttö näytti tasoltaan olevan vähintään ennakoidun laajuista. Muinaisjäännöksiä koskevan suojelutiedon 
laatua parannettiin jatkamalla aluemaisten suojelualueiden rajauksien tekoa paikkatietona täydentämään 
pistemäistä aineistoa. Kohteista (30 000) hiukan yli puolella on jo aluemainen rajaus.  

Kulttuuriympäristön rekisterien julkisen internetsivuston käyttöä pystytään seuraamaa Google Analytics – palvelun 
avulla. Google Analytics otettiin käyttöön keväällä vuonna 2014. Vuosi 2015 on ensimmäinen kokonainen vuosi, 
jolta Google Analyticsin tiedot olivat saatavilla. Kulttuuriymparisto.nba.fi –sivustolla oli yhteensä 73 298 istuntoa, 
joista 59 % on uusia istuntoja (n. 44 000 eri käyttäjää). Vaikka vertailtavaa tietoa ei ole, määrä näytti olevan 
kasvussa. Sovelluskohtaisesti tarkasteltuna eniten istuntoja oli muinaisjäännösrekisterissä. 

Kuvakokoelmat.fi –palvelun uudistuksen suunnittelu käynnistyi yhteistyössä muiden museoiden ja Kansallisen 
Digitaalisen Kirjaston kanssa. FINNA, Flickr-sivusto ja www.kuvakokoelmat.fi -verkkopalvelun kehittäminen ja siellä 
olevan aineiston lisääminen näkyivät käyttäjämäärissä, joka kaksinkertaistui edellisestä vuodesta.  

 

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. 

 

 2013  
toteutuma 

2014  
toteutuma 

2015 
tavoite 

2015 
toteutuma 

Museoviraston 
paikkatietoaineistot, 
latauspalvelu, latauksia 

- - 1 000 1 279 

Museoviraston 
paikkatietoaineistot, 
katselurajapinnat (WMS), 
latauksia (Paikkatietoikkuna, 
Kulttuuriympäristön 
tietojärjestelmä ja avoin 
rajapinta) 

- - 50 000 000 43 305 760* 

Aluemaisten rajausten määrä 
muinaisjäännösrekisterissä, % 

53 54 - 54 
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Museoviraston järjestämien 
koulutustilaisuuksien 
osallistujamäärät 

- - 1200 1439 

Museoviraston järjestämien 
koulutustilaisuuksien 
tyytyväisyysindeksi 

- - 4 - 

Sidosryhmätyytyväisyysindeksi - - x - 

 

Museoviraston koulutustilaisuudet tavoittivat runsaan yleisön, yli 1400 osanottajaa. Eri koulutustilaisuuksia 
järjestettiin yhteensä 15, lisäksi Museo2015-hankkella oli sarja alueellisia koulutustilaisuuksia. Kattavaa 
tyytyväisyysindeksiä tilaisuuksista ei voitu seurannan puutteen vuoksi muodostaa. Sidosryhmäkyselyn tekemiseen 
ei vuonna 2015 ollut resursseja. 

Kulttuuriympäristön suojelua ohjattiin ja tuettiin seuraamalla toimintaympäristöä, tunnistamalla muuttuneita tarpeita, 
tuottamalla ohjeistuksia ja tarjoamalla neuvontaa. Ennakoivaa viranomaistyötä tehdään jatkuvasti, mm. 
kehittämällä rakennusperintölain ja muinaismuistolain soveltamista sekä tukemalla maakuntamuseoita niiden 
toiminnassa. Omalle väelle, museokentällä sekä laajemmin alan toimijoille järjestettiin seminaareja, 
koulutustilaisuuksia ja ammatillisia tapaamisia. Viranomaistoiminnan kehittämispäivä, syksyiset neuvottelupäivät, 
avoimet osaamisringit sekä ympäristöhallinnon kanssa järjestettävät rakennusperinnön neuvottelupäivät ovat 
vakiintuneita, jatkuvasti kehittyviä osia toimintaa. Kulttuuriperinnön yhteisvastuullista suojelua edistettiin aiempaan 
tapaan myös yhteistyösopimuksiin perustuvalla keskushallinnon yhteistyöllä, koordinaatiolla ja tavoitteita 
yhdentämällä. Museovirastolla on yhteistyösopimuksia Senaatti-kiinteistöjen, Metsähallituksen, Liikenneviraston, 
maakuntamuseoiden sekä kahden yliopistojen kiinteistöyhtiön, samoin kahden metsäteollisuusyhtiön kanssa. 
Yhteistyö Kirkkohallituksen kanssa oli tiivistä.  

Museokokoelmien saavutettavuutta ja kokoelmatyön laatua edistettiin Museo 2015 -hankkeessa tuotettujen 
luettelointiohjeiden päivittämisellä ja koulutuksen jatkamisella. Valtakunnallista kokoelmayhteistyötä kehitettiin 
myös jaetun tallennusvastuun ja nykyajan kulttuuriperinnön tallennuksen näkökulmasta Kansallismuseon 
käynnistämän TAKO-verkoston piirissä. Tallennustyönjaon piiriin liittyi vuoden aikana Museoviraston 
kuvakokoelmat ja taidemuseoita.  73 museota raportoi tallennustyönsä toteutumisesta.  

Museoalan ohjauksen laatua ja palvelukykyä kehitettiin ottamalla käyttöön uusittu museotilastointi ja 
museotilastosovellus. Museotilasto-verkkopalvelun uudistamisessa parannettiin tiedon saavutettavuutta, 
käytettävyyttä ja hyödynnettävyyttä kiinnittämällä erityistä huomiota palvelun hakutoimintoihin ja tiedon 
julkaisemiseen avoimena datana. Taulukot julkaistiin avoimena tietona CC-BY -lisenssillä, joka sallii tilastotiedon 
vapaan käytön edellyttäen, että alkuperäislähteeseen viitataan. Tilastotiedon avaamisella odotetaan saatavan sille 
uudenlaista käyttöä, mutta myös uutta tietoa niin museoiden kuin viranomaistenkin käyttöön. Tilastotiedon 
avaaminen mahdollistaa tiedon yhdistämisen muihin tietoihin, jolloin voidaan saada tietoa esimerkiksi museoiden 
alueellisesta merkityksestä. Julkaisun yhteydessä kertynyt osaaminen avoimen datan julkaisemisesta koottiin 
Kehittämispalveluiden, Tiedonhallinnan ja Laki- ja henkilöstöpalveluiden toimesta yhteistyönä yhteen sisäiseen 
käyttöön tarkoitettuun ”Tiedon avaaminen Museovirastossa” –oppaaseen. 

Vuorovaikutteista toiminnan kehittämistä ja ohjausta museokentän kanssa tukivat säännölliset tapaamiset 
korotettua valtionosuutta saavien museoiden johtajien sekä alueellista työtä tekevien museoiden tutkijoiden kanssa. 
Museoalan Teemapäivät järjestettiin 24.-25.9.2015 teemalla ”Uskalla valita”.  

Aineettoman kulttuuriperinnön suojelusopimuksen toimeenpano jatkui merkittävillä askelilla. Museovirasto valmisteli 
opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta suunnitelman sopimuksen kansallisesta toimeenpanosta. 
Suunnitelma perustuu laajaan tutkimus- ja selvitystyöhön sekä sidosryhmien ja alan toimijoiden kuulemiseen. 
Ministeriön nimeämä elävän perinnön asiantuntijaryhmä aloitti työnsä, ja ensimmäiset toimijaringit aloittivat 
toimintansa. Taustaselvitys ”Kohti kestävää kulttuuriperintötyötä” Faron yleissopimuksen voimaansaattamisen 
valmistelua varten julkaistiin toukokuussa. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa Faron sopimuksen 
voimaansaattamisen valmistelusta. Myös Haagin sopimukseen liittyvä kohdeluettelo on ministeriön käsittelyssä. 
Museopoliittisen ohjelman valmistelutyö alkoi opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla. Museovirasto osallistui työhön 
merkittävällä edustuksella. 
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Ohjaus ja tukitoiminnan laadukkuus perustuu osaltaan aktiiviseen rooliin ja alan seurantaan kansainvälisissä 
asiantuntijaverkostoissa ja työryhmissä. Museovirasto vaikutti aktiivisesti kulttuuriperintöalan  kansainväliseen 
toimintaan eurooppalaisilla ja pohjoismaisilla foorumeilla kuten European Heritage Heads Forum, European 
Heritage Legal Forum ja Nordic Heritage Heads Forum. Museovirastolla oli kaksi edustajaa Itämeren maiden 
kulttuuriperintöyhteistyön seurantaryhmässä (Monitoring Group on Cultural Heritage in the Baltic Sea States), ja 
osanottajia myös sen alatyöryhmissä. Lisäksi Museovirasto on yksi Suomen edustajista Euroopan neuvoston 
kulttuurin, kulttuuriperinnön ja maiseman johtokomiteassa sekä ICCROMin toimielimissä.  

 

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. 

 

 2013 
toteutuma 

2014 
toteutuma 

2015 
tavoite 

2015 
toteutuma 

Lausuntojen käsittelyaika, pv 
(TAE 2015) 

50 36 38 23 

Määräajassa annetut lausunnot 
% 

60 % 84 % 75 % 91 % 

Avustusten käsittelyaika vrk 
(keskiarvo) 
- määräajan sisällä käsitellyt % 
- keskimääräinen ylitysaika pv 

- - 180 vrk 160 vrk  
 

49 % 
1,5 pv 

Avustushakemusten käsittelyyn 
määrään käytetty 
kokonaisresurssi (htv) 

- - x 1,23 
(3 262,5 htt) 

 

Avustushakemuksen käsittelyyn 
käytetty keskimääräinen aika 
(h)*  

- - x 3,83 

* Avustuksen käsittelyyn käytetty resurssi suhteessa hakemusten määrään. 

 

Kulttuuriympäristön viranomaistoiminta toteutui tavoitteiden mukaisesti. Viranomaistoiminta kattaa maankäyttö- ja 
rakennuslakiin sekä suojelun erityislakeihin perustuvan toiminnan. Lausuntoasioiden käsittelyajat pysyivät 
kohtuullisina, ja laskivat viime vuodesta. Lausuntojen valmisteluajat olivat keskimäärin 23 vrk (tavoite 38 vrk), 
Asianhallintaan kirjattiin 1 809 asiaa. Määrä- tai tavoiteajassa käsitettiin hieman yli 91 % asioista (tavoite 80%), 
mikä paransi ennestään läpimenoaikoja. Jos käsittelyä ei ehditä tehdä määräajassa, on käytäntönä myös sopia 
uusi, vastaanottajalle sopiva toimitusaika.  

Kaiken kaikkiaan Salama-asianhallintajärjestelmässä avattiin 2 456 asiaa, eli hieman vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Rekisteröinti pystyttiin tekemään pääosin ajantasaisesti, viive oli korkeimmillaan yksi päivä. Kaikkien 
asioiden keskimääräinen käsittelyaika lyheni virastossa ja on nyt 33 vrk. 

Avustusten jakaminen on työllistävä mutta vaikuttavuudeltaan merkittävä tehtävä. Jaettavana oleva avustussumma 
on pysynyt niukkana kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten osalta, mutta ollut tyydyttävä perinnelaivojen, 
muinaisjäännösten, maailmanperinnön ja museoavustusten osalta. Palvelukykyä mitattiin ensimmäistä kertaa 
käsittelyyn kuluneella ajalla ja siihen käytetyillä resursseilla. Keskimäärin avustusten käsittelyaika oli 160 
vuorokautta, mutta kaikkia avustuksia ei kyetty käsittelemään tavoitteen 180 vrk sisällä. Myöhässä käsiteltyjen 
avustusten keskimääräinen määräajan ylitysaika jäi kuitenkin alle 1,5 käsittelypäivään. Yhden avustushakemuksen 
käsittelyyn käytetty keskimääräinen aika oli 3,82 henkilötyötuntia. Avustusprosessien kehittämistä jatketaan. 
Vuoden aikana aloitettiin sähköisen avustushakuprosessin valmisteluhanke. 
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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). Toimintavuonna lakimiesresursseja käytettiin erityisesti Kiekun käyttöönottoprojektiin sekä yt-
neuvotteluihin sekä yt-neuvotteluihin liittyvään toiminnan suunnitteluun. Henkilöstöpalveluissa sekä 
Talouspalveluissa jatkettiin yhteistyötä valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen Palkeiden kanssa. 
Koko valtionhallinnon yhteinen talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmä Kieku otettiin Museovirastossa käyttöön 
1.4.2015 lukien. Käyttöönottohanke työllisti henkilöstö- ja taloushallintoa koko vuoden ajan. Henkilöstö- ja 
taloushallinnon toimintatapoja ja viraston sisäisiä menettelyjä uudistettiin Kiekun käyttöönoton myötä. Kiekun 
käyttöönotto tulee tehostamaan talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja edelleen järjestelmän vakiinnuttua 
täysimääräisesti käyttöön. 

Rekrytointimenettelyn avulla huolehdittiin siitä, että henkilöstön määrä säilyy määrärahakehysten asettamissa 
rajoissa. Palkkausjärjestelmässä on edelleen voimassa siirtymäkausi henkilökohtaisen palkanosan osalta.  

Lakimiesresursseja kului edellistä vuotta enemmän myös julkisiin hankintoihin perusnäyttelyuudistuksen, 
kalustohankintojen ja kokoelma- ja konservointikeskuksen johdosta. Lainsäädännön ja sen toimeenpanon 
kehittämiseen liittyen lakimiehet osallistuivat mm. EU:n kulttuuriesineiden palauttamisdirektiivin kansalliseen 
toimeenpanoon, kansallisen maastavientilain uudistamiseen sekä muuhun maastavientiä koskevaan 
viranomaistyöhön, viraston sisäisiin valtionavustustyöryhmiin ja avustusmenettelyjen kehittämiseen sekä 
rakennussuojelulainsäädännön soveltamisen kehittämiseen samoin kuin muinaismuistolain soveltamisen 
kehittämiseen etenkin kajoamislupien ja arkeologisten tutkimusten osalta. Lisäksi Laki- ja henkilöstöpalvelut antoi 
lausuntoja maankäyttö- ja rakennuslain muutoksista kuten myös metsähallituslain uudistamisesta. 
Muinaismuistolain noudattamisen valvonta työllisti lakimiehiä erityisen paljon liittyen mm. 
metallinetsimisharrastuksen suosion kasvamiseen ja hylkysukellukseen, samoin yksittäiset lainsäädännön 
soveltamisen kannalta olennaiset päätös-, lausunto- ja valitusasiat sekä oikeudenkäynnit. Laki- ja 
henkilöstöpalveluissa laadittiin asiakirjamalleja ja tuettiin muuta asiakirjahallinnon järjestämistä. Laki- ja 
henkilöstöpalvelujen resursseja käytettiin Museoviraston sisäisten ohjeistusten ja määräysten laadintaan, kuten 
kajoamislupaohjeen, Kiekun käyttöön sekä muiden sisäisten toimintaohjeiden valmisteluun. Lisäksi pidettiin 
koulutusta valokuvien tietosuojaan liittyen. Laki- ja henkilöstöpalveluissa käynnistettiin myös rahastojen sääntöjen 
ja toimintamallin kehittämisen valmistelu. 

Osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämisryhmä ONNI koordinoi sisäistä koulutusta ja järjesti aktiivisesti 
koulutustilaisuuksia koulutussuunnitelman ja kehitys- ja arviointikeskusteluissa esitettyjen tarpeiden pohjalta. Laki- 
ja henkilöstöpalvelut järjesti esimiehille säännöllisesti esimieskoulutusta. Kiekun käyttöönoton yhteydessä 
järjestettiin henkilöstölle ja esimiehille Kieku-koulutusta, yhteensä 33 koulutustilaisuutta. Lisäksi Laki- ja 
henkilöstöpalvelut ja Talouspalvelut järjestivät esimiehille, lähitukihenkilöille ja työvuorosuunnittelijoille Kieku-
koulutusta erityisistä teemoista, kuten raportoinnista. 

Viraston työnantajatoiminnan pääpainopiste muutoshankkeista johtuen keskittyi Kiekun käyttöönottoprojektiin sekä 
Museoviraston yt-neuvotteluihin. Museovirastossa järjestettiin säännöllisesti esimieskokouksia ja 
yksilöohjauskäyntejä esimiehille. Laki- ja henkilöstöpalvelut osallistuu myös mm. YT-toimikunnan toiminnan 
järjestämiseen sekä erilaisiin toimintaa tukeviin työryhmiin. Laki- ja henkilöstöpalveluihin siirtyi myös vastuu 
työsuojelun järjestämisestä Museovirastossa. 

Asiakirjahallinnan suunnittelu ja ohjaus keskittyi arkistosiirtoihin sekä arkistoaineistojen luettelointiin ja 
järjestämiseen. Hyvä tiedonhallintatapa toteutui pääsääntöisesti hyvin. Tiedon julkisuus toteutuu, mutta Salaman 
julkisuuskysymysten ratkaisu ei edennyt suunnitellusti virastosta riippumattomista syistä.  Metatietojen 
tallentamiseen kiinnitettiin huomiota tiedon eheyden ja luotettavuuden takaamiseksi. Arkiston hallinnan toimenpiteet 
paransivat arkiston käytettävyyttä sekä tiedon avoimuutta ja toivat uusia aineistoja asiakkaiden saataville. Viraston 
kokonaisarkkitehtuurin nykytilan kuvaus valmistui viraston läpäisevän työryhmän työnä. 
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Viestintä- ja markkinointipalvelut -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. 
Ympäristönhoitopalvelut lisää kohteiden arvostusta ja niiden säilymistä sekä maiseman ja ympäristön koettavuutta. 
Resurssit kohdennettiin Senaatille ja Metsähallitukselle siirtyneiden kohteiden ympäristönhoidon neuvontaan ja 
valvontaan. Omassa hoidossa oleva Seurasaari hoidettiin suunnitelman mukaisesti. Museovirasto noudattaa 
vuokraustoiminnassa valtion toimitilastrategiaa. Tavoitteena on, että kiinteistöomaisuus säilyy ja se on tuottavassa 
käytössä. 

Museoviraston ja Senaatti-kiinteistöjen välisiä uusia vuokrasopimuksia solmittiin Kokoelma- ja 
Konservointikeskuksen  sekä Olavinlinnan katsomo- ja katosrakenteiden osalta. Sopimusneuvottelut aloitettiin 
Kotkaniemien peruskorjauksen ja pitkäaikaisen vuokrauksen osalta. 

Museoviraston ja Senaatti-kiinteistöjen välisistä vuokrasopimuksista irtisanottiin Pukkilan kartanon, Haminan 
toimipisteen ja Hylkysaaren konservointikeskuksen sekä 2 hylkysaaressa sijaitsevan asunnon sopimukset. 
Neuvottelut Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimusten ennenaikaisesta päättämisestä aloitettiin 
Keskusvaraston asunnon, Yli-Lauroselan asunnon ja Kuusiston kartanon asunnon osalta. Senaatti-kiinteistöjen 
tietoon saatettiin Museoviraston halu vähentää toimistotilaansa Sturenkatu 4:n osalta, jopa mahdollisesti luopua 
koko kohteesta. Neuvottelut kohteen osalta alkavat vuoden 2016 aikana. Ulkopuoliselta vuokrattu Vaasan 
toimipisteen vuokrasopimus irtisanottiin. 

Avoinnapitosopimuksia uusittiin Paikkarin Torpassa Lohjan kaupungin kanssa 5 vuodeksi, Ainolan osalta Ainola-
säätiön kanssa 5 vuodeksi, Yli-Lauroselan osalta Ilmajoen kunnan kanssa vuodeksi. Kahvilasopimus Urajärven 
kartanolle tehtiin 3 vuodeksi. Sopimusneuvottelut aloitettiin Olavinlinnan oopperajuhlien kanssa kaudesta 2016-
2020 ja Porvoon kaupungin kanssa Runebergin kodin osalta. Neuvotteluja Lamminahon ja Lyytikkälän 
avoinnapidon järjestämisestä ei ehditty aloittaa vuoden 2015 aikana, neuvottelut siirtyvät vuodelle 2016. 

Hämeenlinnan kaupunki irtisanoi Museoviraston ja kaupungin välisen vuokra- ja avoinnapitosopimuksen 
Hämeenlinnan vankilamuseon ja ojennuslaitoksen tiloista. Museovirasto irtisanoi Turun kaupungin ja 
Museoviraston viraston Turun linnaa koskevan vuokrasopimuksen, neuvottelut uuden sopimuksen 
voimaansaattamiseksi aloitetaan kevätkaudella 2016. 
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1.5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 
 

Museoviraston henkilöstön määrä väheni edellisestä vuodesta -3,9 prosenttia ja henkilötyövuosien määrä -4,4 
prosenttia. Henkilöstö- ja organisaatiorakenteessa ei tehty vuoden aikana merkittäviä muutoksia.  Henkilömäärän 
väheneminen johtui lähinnä määräaikaisten hankkeiden määrän vähenemisestä. Kieku-järjestelmä otettiin käyttöön 
1.4.2015 lukien. Kiekun käyttöönoton myötä tehostettiin viraston sisäisiä toimintatapoja talous- ja 
henkilöstöhallinnon prosesseissa. Lokakuussa virastossa jouduttiin aloittamaan tuotannollisista ja taloudellisista 
syistä yhteistoimintaneuvottelut, jotka johtavat 45 henkilötyövuoden vähentämiseen vuoden 2016 aikana. 

 
 2013 

toteutuma 
2014 
toteutuma 

2015 
tavoite 

2015 
toteutuma 

Koulutustilaisuuksiin 
osallistuminen (työpäivää / htv) 

3,1 3,2 3 3,5 

Työtyytyväisyysindeksi 3,46 3,56 3,45 - 

Käynnit* Museoviraston 
intranetissä 

749 916 710 075 800 000 696 314  

*  Käyntejä mitataan sivulatausten perusteella. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston välisessä tulossopimuksessa on asetettu tavoitearvot 
koulutuspäivien, henkilötyövuosien, työtyytyväisyysindeksin ja intranet-käyntien seurantaa varten. Viraston 
henkilöstövoimavarojen tilaa ja kehittymistä seurataan vuosittain myös henkilöstötilinpäätöksen tunnuslukujen 
avulla. 

Henkilöstökoulutukseen käytettiin vuonna 2015 aikaa 3,5 työpäivää henkilötyövuotta kohden. Koulutukseen 
käytetty aika lisääntyi edellisestä vuodesta ja tulossopimukseen kirjattu tavoitearvo ylitettiin jo kolmantena vuonna 
peräkkäin. Aiempien vuosien henkilöstövähennykset ja organisaatiomuutokset ovat edellyttäneet osaamisen 
päivittämistä monilla eri osa-alueilla. Kertomusvuonna panostettiin henkilöstön koulutukseen, jotta osaaminen 
vastaisi mahdollisimman hyvin muuttuneiden tehtävien vaatimuksia. Työhyvinvoinnin perusta rakentuu henkilöstön 
osaamisen ja tehtävien vaatimien edellytysten tasapainolle. 

Henkilöstösuunnittelun ja vakiintuneen rekrytointimenettelyn avulla huolehdittiin siitä, että henkilöstön määrä säilyy 
määrärahakehysten asettamissa rajoissa. Palkkausjärjestelmässä on edelleen voimassa siirtymäaika 
henkilökohtaisen palkanosan osalta. Virastossa oli kertomusvuonna käytössä etätyö, lounasetu, kulttuuri- ja 
liikuntaetu, saldovapaajärjestelmä sekä työaikapankki. 

Henkilötyövuosien määrä oli kertomusvuonna 279,6. Tavoitearvo 295 alittui selvästi. Henkilötyövuodet vähenivät 
edellisestä vuodesta -12,9 henkilötyövuodella ( -4,4 %).  Viraston toimintamäärärahoilla toteutettujen 
henkilötyövuosien osuus oli 261,6 henkilötyövuotta. Vähennystä edelliseen vuoteen oli  -4,2 henkilötyövuotta ( -1,6 
%). Muinaismuistolain 15 §:n ja 13 §:n velvoittamana tuotetut henkilötyövuodet vähenivät edellisestä vuodesta -3,7 
henkilötyövuotta ( -26,4 %). Henkilötyövuodet jakautuivat rahoituslähteittäin tarkasteltuna siten, että omin 
määrärahoin palkattujen osuus oli 93,6 %,  muinaismuistolain 15 § ja 13 § mukaisen rahoituksen osuus 3,6 % (10,2 
htv), työ- ja elinkeinoministeriön rahoituksen osuus 2,3 % (6,5 htv) ja muun ulkopuolisen rahoituksen osuus 0,5 % 
(1,3 htv).  

Museovirasto käynnisti 5.10.2015 yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut viraston henkilöstön irtisanomisesta 
enintään 35 henkilöllä vuoden 2016 aikana tuotannollisista ja taloudellisista syistä tai vastaavien 
kustannussäästöjen saavuttamiseksi muilla tavoin. Taloudelliset syyt perustuivat hallituksen kehyspäätöksiin 
alentaa viraston toimintamäärärahoja. Virastosta jouduttiin lakkauttamaan 45 vakituista virka- ja työsuhdetta. 
Viraston palveluksesta irtisanottiin 29 henkilöä. Eläkkeelle siirtymisestä vuosien 2015-2016 aikana ilmoitti 11 
henkilöä. Lisäksi viisi tehtävää lakkautetaan sisäisten järjestelyjen seurauksena. 

Organisaatiorakenteessa ja tehtävissä päätettiin tehdä seuraavat muutokset 1.1.2016 lukien. Kulttuuriympäristön 
hoito –osasto (KYH) lakkautetaan osastona ja sen jäljelle jäävät toiminnot siirretään muille osastoille ja yksiköille. 
Arkisto- ja tietopalvelut –osastolle sijoitetun kirjaston toiminta lakkaa omana yksikkönään ja sen toimintaa 
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supistetaan merkittävästi. Kirjastotoiminta siirretään osaksi Arkisto ja arkeologiset kokoelmat –yksikköä. 
Kansatieteellinen aineisto siirretään osaksi arkistoa ja toimintaa supistetaan merkittävästi. Merimuseon 
kuvakokoelma siirretään osaksi Kuvakokoelmia. Tukipalvelutoimintoja supistetaan ja keskitetään uuteen 
Hallintopalvelut –yksikköön, joka jatkossa tarjoaa laki-, henkilöstö-, talous-, tila- ja assistenttipalveluja koko 
virastolle. Urajärven kartanomuseo ja Alikartano suljetaan. Louhisaaren, Tamminiemen ja Hvitträskin aukioloaikoja 
supistetaan. 

Kertomusvuoden aikana ei toteutettu VMBaro-työtyytyväisyyskyselyä. 

Intranet on erittäin käytetty ja jatkuvasti päivittyvä ja kehittyvä sisäisen viestinnän väline Museovirastossa. Avoin, 
nopea ja vuorovaikutteinen sisäinen viestintä oli tärkeässä roolissa erityisesti yt-neuvottelujen aikana ja niiden.  

 
Henkilöstön määrää, rakennetta ja henkilöstökuluja kuvaavat tunnusluvut 
 

Henkilöstömäärä, rakenne ja henkilöstökulut 2013 
Tahti 

2014 
Tahti 

2015 
Tahti 

Henkilöstön määrä 31.12. 264 265 256 

Henkilöstön lukumäärän muutos (%) 2,3 0,4 -3,4 

Naisten lukumäärä 31.12. 179 181 177 

Miesten lukumäärä 31.12.  85 84 79 

Naisten %-osuus  67,8 68,3 69,1 

Miesten %-osuus 32,2 31,7 30,9 

Kokonaishenkilötyövuodet (htv, PF) 299 292 280 

Henkilötyövuodet, toimintamenot (htv, PF) 261 266 262 

Keski-ikä 31.12. 48,8 48,1 48,6 

Yli 45-vuotiaiden %-osuus 31.12. 67,4 64,5 65,2 

Vakinaiset, lkm 31.12. 221 218 217 

Vakinaiset, %-osuus 83,7 82,3 84,8 

Määräaikaiset, lkm 31.12. 43 47 39 

Määräaikaiset, %-osuus 16,3 17,7 15,2 

Kokoaikaiset, lkm 31.12. 246 247 228 

Kokoaikaiset, %-osuus 93,2 93,2 89,1 

Osa-aikaiset, lkm 31.12. 18 18 28 

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

Kokonaistyövoimakustannukset, 1000 € 13 771 14 213 13 958 

Palkkasumma, 1000 € 11 279 11 578 11 359 

Tehdyn työajan palkkojen %-osuus 
palkkasummasta 

76.5 75,8 78,3 

Välillisten työvoimakustannusten %-osuus 
tehdyn työajan palkoista, % 

59,5 62,0 57,0 

 

Museoviraston palveluksessa oli vuoden 2015 lopussa 256 henkilöä. Vuoden 2014 lopussa vastaava luku oli 265, 
joten henkilöstön määrä oli hieman alentunut edellisestä vuodesta. Vakinaisten määrä oli lähes ennallaan, mutta 
määräaikaisia oli vuoden lopulla edellistä vuotta vähemmän. Vuoden lopun henkilöstömäärään vaikuttaa aina sillä 
hetkellä käynnissä olevien määräaikaisten hankkeiden määrä sekä tilastoteknisistä syistä myös virkavapaalla 
olevien vakinaisten lukumäärä. 

Viraston henkilömäärissä esiintyy suuria kausivaihteluita. Kesäkaudella työntekijöitä on huomattavasti enemmän 
kuin talvikaudella. Kesäkuussa 2015 viraston palveluksessa oli kaikkiaan 363 henkilöä. Kausivaihtelu johtuu siitä, 
että osa museoista on avoinna vain kesäkaudella ja kesään ajoittuu myös suurin osa määräaikaisista 
kenttätyöhankkeista. Koko vuoden aikana virasto maksoi palkkoja tai palkkioita yhteensä 509 henkilölle. 
Palvelussuhdejaksojen lukumäärä on tätä määrää huomattavasti suurempi. Avoinnapidon kausityöntekijöiden 
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palvelussuhteet joudutaan usein tekemään monessa eri jaksossa, koska museoiden aukioloajat ja siten myös 
henkilöstön työajat vaihtelevat eri kuukausina. Myöskään kenttätyöhankkeiden kestoa ei aina ole mahdollista täysin 
etukäteen ennakoida ja yllättävissä tilanteissa palvelussuhteita on välillä jatkettava ennakolta sovitusta ajasta.  

Museovirasto on naisvaltainen työympäristö, runsaat 69 prosenttia henkilöstöstä on naisia. Vuoden lopussa 
henkilöstön keski-ikä oli 48,6 vuotta ja yli 45-vuotiaiden osuus 65,2 prosenttia. Henkilöstön keski-ikä oli hieman 
noussut edellisestä vuodesta ja myös yli 45-vuotiaiden osuus lisääntynyt jonkin verran.  

Vuoden lopussa vakinaisia työntekijöitä 217 ja määräaikaisia 39. Määräaikaisten määrä oli pienempi kuin 
vastaavana aikana edellisenä vuonna. Osa-aikaisten osuus lisääntyi edellisestä vuodesta. Osa-aikatyötä tekeviä oli 
vuoden lopulla 28 (10,9 %). Kesäaikana osa-aikatyöntekijöiden määrä on huomattavasti suurempi, koska 
museoiden avoinnapidon kausihenkilöstö on pääosin osa-aikatyössä. Esimerkiksi kesäkuussa 2015 osa-aikatyössä 
oli 79 henkilöä (21,8 %) 

Kertomusvuoden kokonaistyövoimakustannukset olivat Tahti-raportin mukaan 13 958 miljoona euroa ja 
palkkasumma 11 359 miljoona euroa. Työvoimakustannukset laskivat edellisestä vuodesta -1,8 prosenttia ja 
palkkasumma -1,9 prosenttia. Myös välillisten työvoimakustannusten %-osuus tehdyn työajan palkoista aleni 
edellisestä vuodesta. Muutos johtui pääasiassa eläkemaksujen sekä sairausajan palkkojen vähenemisestä. 

 

Työhyvinvointia ja osaamista kuvaavat tunnusluvut 
 

Työhyvinvointi ja osaaminen Tahti 2013 Tahti 2014 Tahti 2015 

Työkunnon ja työtyyt.edist., €/htv 339 366 456 

Sairaus- ja tapaturmapoissaolot, tpv/htv 8,0 7,2 6,8 

Työterveyshuolto, €/htv (netto) 295,1 305,6 362,6 

Poistuma (vakinaiset), % 4,1 6,4 6,9 

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen, % 0,5 0,4 0 

Koulutustasoindeksi 5,8 5,9 5,7 

Henkilöstökoulutus, tpv/htv 3,1 3,2 3,5 

Henkilöstökoulutus, €/htv 823 820 1 053 

 
Osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämisryhmä ONNI koordinoi aktiivisesti henkilöstön osaamistarpeita ja järjesti 
koulutustilaisuuksia ja työhyvinvoinnin tapahtumia ja toimintoja. Kehittämisryhmän tavoitteena on osaava ja 
hyvinvoiva henkilöstö. Kehittämisryhmä järjesti vuoden aikana 15 koulutustapahtumaa mm. projektinjohtamisen, 
kielikoulutuksen ja tiedonhallintakoulutuksen alueilta. Laki- ja henkilöstöpalvelut piti esimiehille yksilöllisiä 
perehdyttämiskoulutuksia ja järjesti säännöllisissä esimieskokouksissa koulutusta ajankohtaisista aiheista. Kieku-
järjestelmän käyttöönottoon liittyen laki- ja henkilöstöpalvelut järjesti henkilöstölle 35 koulutustilaisuutta.  

Työkunnon ylläpitoa ja liikunnan tukemista jatkettiin edellisvuosien tapaan. Työtyytyväisyyden edistämiseen, 
työkunnon tukemiseen ja virkistystoimintaan käytettiin vuoden aikana Tahti-raportin mukaan yhteensä 456 euroa 
henkilötyövuotta kohti. Henkilökunnalla oli käytettävissä kulttuuri- ja liikuntaetu,  hinnasta virasto kustansi 60 
prosenttia. ONNI-ryhmä koordinoi virkistystoimintaa ja järjesti henkilökunnalle vuoden aikana yhdeksän 
yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tukevaa tapahtumaa. Lisäksi ryhmä koordinoi viraston harrastekerhoja. Vuoden 
aikana toiminnassa oli puutarhakerho, kirjallisuuskerho, firmaliigan suunnistusjoukkue sekä pilates- ja joogaryhmät. 
Työhyvinvointia tukemassa oli käytössä myös saldovapaajärjestelmä, työaikapankki, etätyö sekä lounasetu, josta 
työntekijä maksaa omavastuuosuuden. 

Sairaus- ja tapaturmapoissaoloja oli kertomusvuonna 6,8 työpäivää henkilötyövuotta kohti. Määrä väheni edelleen 
edellisestä vuodesta selvästi ja oli pienempi kuin koko valtionhallinnon keskiarvo. Työterveydenhoitoon käytettiin 
kertomusvuoden aikana 360 euroa henkilötyövuotta kohden. Kustannuksista on vähennetty Kelan 
korvaushakemukseen perustuva palautuksen määrä. 
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1.6 Tilinpäätösanalyysi 
 

1.6.1 Rahoituksen rakenne 
 
Valtion vuoden 2015 talousarviossa ja lisätalousarvioissa Museoviraston toimintamenoihin myönnettiin yhteensä 19,52 
milj. euroa. Tästä summasta Suomen kansallismuseon osuus oli 4,68 milj. euroa ja Museoviraston muiden 
toimintamenojen osuus 14,84 milj. euroa.  

Museovirasto sai opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muuta budjettirahoitusta yhteensä noin 22,73 milj. euroa. 
Tästä muille talousyksiköille siirrettävien siirtomenojen (momentti 52) osuus oli 3,50 milj. euroa. Museoviraston 
rakennuttamishankkeille osoitettu investointimomentti 75 oli suuruudeltaan 1,75 milj. euroa. Museoviraston 
kalustomomentti 70 oli suuruudeltaan 0,08 milj. euroa. Momentille, 29.80.20. Museoviraston kulttuuri- ja 
nähtävyyskohteiden tilakustannukset, budjetoitiin 16,95 milj. euroa. Momentti on tarkoitettu Museovirastolta Senaatti-
kiinteistöille 1.1.2014 siirrettyjen Museoviraston käytössä olevien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kulttuuri- ja 
nähtävyyskohteiden tilakustannuksiin. Myös Kansallismuseon kiinteistön tilakustannukset on budjetoitu kyseiselle 
momentille. 

Työ- ja elinkeinoministeriö rahoitti vuonna 2015 Museoviraston toimintaa valtion talousarvion kautta noin 0,08 milj. 
eurolla. 

Maksullisen toiminnan tuotot olivat 3,16 milj. euroa ja vuokrat ja käyttökorvaukset 1,33 milj. euroa. 

Muut toiminnan tuotot olivat 0,39 milj. euroa, josta EU-rahoitus oli n. 0,07 milj. euroa ja ELY-keskusrahoitus n. 0,20 milj. 
euroa. 

Edellisiltä vuosilta siirtyneet määrärahat kaikilta momenteilta olivat yhteensä n. 7,57 milj. euroa. Siirtyneet 
toimintamenomäärärahat liittyvät viraston toimintamenomäärärahaan vuonna 2012 kohdistuneeseen suuren 
leikkaukseen, jonka jäljiltä toimintaa ja taloutta joudutaan sopeuttamaan ja tasapainottamaan vaiheittain tuolloin 
määriteltyyn kehykseen. Summaan vaikuttaa myös momentin 70 isot hankkeet. 

Arvonlisäveromenot olivat yhteensä n. 6,86 milj. euroa. 

 
1.6.2 Talousarvion toteutuminen 
 
Tuloarviotileille kertyi vuonna 2015 yhteensä 0,57 milj. euroa, josta arvonlisäverotulot muodostivat pääosan, 0,55 milj. 
euroa. 

Menoarviotileillä arvonlisäveromenoja oli 6,79 milj. euroa.  

Toimintamenomäärärahaa oli käytettävissä yhteensä n. 24 milj. euroa, josta vuodelta 2014 siirtynyttä 
toimintamenomäärärahaa oli 4,48 milj. euroa. Vuonna 2015 käytettiin 21,37 milj. euroa ja vuodelle 2016 siirtyi yhteensä 
2,63 milj. euroa. Siirrettäviä toimintamenomäärärahoja käytetään edelleen toiminnan ja talouden sopeuttamiseen ja 
tasapainottamiseen viraston vuoden 2012 toimintamenomäärärahaan kohdistuneen suuren leikkauksen jäljiltä. 

Momentilla, 29.80.20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset oli käytettävissä n. 17,21 milj. 
euroa, josta käytettiin 16,63 milj. euroa. Vuodelle 2016 siirtyi 0,59 milj. euroa. 

Veikkausvoittovaroista (29.80.52.) myönnettiin avustuksia vuonna 2015 yhteensä 3,45 milj. euroa. Kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaiden rakennusten kunnossapitoa ja parantamista varten sekä muinaisjäännösalueiden hoitotukiin käytettiin 1,61 
milj. euroa. Museoiden valtionavustuksiin käytettiin 1,20 milj. euroa. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alusten 
entistämiseen ja kunnossapitoon käytettiin 0,36 milj. euroa. Kulttuuriperinteen tallentamiseen ja tutkimiseen käytettiin 
0,06 milj. euroa. Maailmanperintökohteita avustettiin 0,23 milj. eurolla. 

Kulttuuriperinnön digitoinnin tukemiseen (29.80.55) käytettiin 0,29 milj. euroa vuonna 2015 ja vuodelle 2016 siirtyi 0,60 
milj. euroa. 

Kaluston hankintamäärärahasta vuosilta 2013 ja 2014 siirtyi 1,68 milj. euroa. Kaluston hankintaan käytettiin 1,48 milj. 
euroa, ja määrärahoja siirtyi 0,28 milj. euroa. 
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Museoviraston perusparannuksiin ja pieniin rakennushankkeisiin (investointimomentti 75.) myönnettyjä vuosien 2013–
2015 määrärahoja käytettiin yhteensä 0,47 milj. euroa. Vuodelle 2016 määrärahoja siirtyi yhteensä 1,69 milj. euroa, jotka 
käytetään viraston investointiohjelman mukaisesti. 

 
1.6.3 Tuotto- ja kululaskelma 
 
Tilikauden 2015 tuotto- ja kululaskelman kulujäämä, joka sisältää myös perityt ja suoritetut arvonlisäverot, oli 50,92 
(50,94) milj. euroa, joka on vuoden 2014 tasolla. Toiminnan tuotot laskivat 0,25 milj. euroa eli 4,9 % vuodesta 2014. 
Maksullisen toiminnan tuotot kuitenkin nousivat 15,4 % eli 0,42 milj. euroa. Toiminnan kulut nousivat hieman vuodesta 
2014 eli 0,19 milj. euroa, joka on 0,4 %.  Siirtotalouden kulut laskivat 0,10 milj. euroa eli 2,8 %. 

 

Toiminnan tuotot vuonna 2015 olivat yhteensä 4,88 milj. euroa. Maksullisen toiminnan tuotot olivat 3,16 milj. euroa 
eli 64,7 % kokonaistuotoista, vuokrat ja käyttökorvaukset olivat 1,33 milj. euroa eli 27,4 % kokonaistuotoista ja muut 
toiminnan tuotot olivat 0,39 milj. euroa eli 7,9 % kokonaistuotoista. 

Pääsylipputulot olivat 1,55 (1,34) milj. euroa ja ne nousivat n. 15,7 %. Museokauppatulot olivat 0,26 (0,28) milj. euroa ja 
ne laskivat n. 7,1 %. MmL 13 ja15 §:n mukaiset tulot olivat 0,58 (0,70) milj. euroa laskien 17,1 % vuodesta 2014. 

Tuotot vuokrista ja käyttökorvauksista olivat 1,33 milj. euroa ja ne laskivat n. 6,9 %. Suurimman tuloerän muodostivat 
rakennuksista saatavat vuokratuotot, jotka olivat 1,26 milj. euroa. 

Muut toiminnan tuotot olivat 0,39 milj. euroa ja ne laskivat jopa n. 59,9 %. Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot olivat 0,28 
(0,48) milj. euroa. 

Toiminnan kulut tilikaudella olivat 46,06 milj. euroa ja ne olivat suunnilleen edellisen vuoden tasolla nousten 0,19 
milj. euroa eli 0,4 %. 

Henkilöstökulut olivat 13,83 milj. euroa ja ne laskivat 0,39 milj. euroa eli n. 2,8 %. Henkilöstökulujen osuus toiminnan 
kuluista oli n. 33,6 % vuonna 2015 (31,0 % vuonna 2014). 

Vuokrat olivat 23,04 (22,01) milj. euroa ja ne kasvoivat 1,02 (14,54) milj. euroa eli n. 4,7 (194,6) % vuoteen 2014 
verrattuna. Vuoteen 2013 verrattuna vuokrat ovat nousseet peräti 15,56 milj. euroa, eli 208,3 %. Tämä 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. Kasvavat vuokramenot aiheuttavat 
kovaa menopainetta jatkossakin mm. vuokrien indeksikorotusten kautta.   

Palveluiden ostot olivat 5,98 (5,76) milj. euroa ja ne nousivat 0,23 milj. euroa eli n. 3,9 %. 

Siirtotalouden kuluihin, joita ovat mm. museoiden harkinnanvaraiset avustukset, avustukset kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaiden rakennusten kunnossapitoon ja parantamiseen ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alusten korjaus- ja 
entistämisavustukset, käytettiin yhteensä 3,42 (3,52) milj. euroa. 

 
1.6.4 Tase 
 
 
Vastaavaa 
 
Taseen loppusumma vuonna 2015 oli 13 033 043,26 euroa. 
 
Kansallisomaisuuden tasearvo oli 1,15 (3,90) milj. euroa laskien 70,5 %, eli 2,75 milj. euroa vuodesta 2014. Aineellisten 
hyödykkeiden tasearvo oli 7,47 (5,43) milj. euroa, eli kasvua oli 2,04 milj. euroa (37,7 %). Muutos johtuu pääasiassa 
Olavinlinnan ns. sadekatoksen poistamattoman hankintamenon siirtämisestä kansallisomaisuudesta aineellisiin 
hyödykkeisiin Kiekuun siirtymisen yhteydessä. 

Vaihto-omaisuuden arvo oli 0,31 (0,32) milj. euroa ja se pieneni n. 5,5 % edellisestä vuodesta. Vuodesta 2013 vaihto-
omaisuuden arvo on pienentynyt 31,5 % johtuen jatkuneista myynnin edistämistoimista. 
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Lyhytaikaiset saamiset olivat n. miljoona euroa ja ne ovat vähentyneet edellisestä vuodesta 0,09 milj. euroa eli n. 8,3 %. 

Rahojen, pankkisaamisten ja muiden rahoitusvarojen tasearvo oli 2,98 (2,92) milj. euroa, joka koostuu pääasiassa 
Museoviraston rahastoista (rahastot on esitetty tarkemmin liitteessä 13). 

 

Vastattavaa 
 
Valtion pääoma oli 3,26 milj. euroa. Rahastojen pääomat olivat 2,97 (2,92) milj. euroa (ks. liite 13). 

Lyhytaikaista vierasta pääomaa oli 6,80 (7,18) milj. euroa. Saadut ennakot, 0,27 milj. euroa, sisältää mm. MmL 13 ja 15 
§:n mukaisiin suoritteisiin saatuja ennakkomaksuja. Ostovelkoja oli tilinpäätöshetkellä 0,85 (1,67) milj. euroa. 
Siirtovelkoihin sisältyvä lomapalkkavelka vuodelta 2015 oli 2,13 (2,23) milj. euroa. 

 
 

1.7 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. 

Museoviraston strategia 2020 päivitettiin syksyllä 2015. Virastossa on käytössä sisäinen sopimusohjausmalli. Strategiaa 
ja toiminnan tavoitteita joudutaan edelleen sopeuttamaan virastoon kohdistettuun suureen leikkaukseen ja muutenkin 
tiukkenevaan taloudelliseen tilanteeseen. 

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

1.8 Arviointien tulokset 
 
Organisaatiosta ei tehty vuonna 2015 kokonaisarviointeja. 

 

1.9 Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä 
 
Väärinkäytöksiä ei havaittu vuonna 2015. 
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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 

 
 

 
 

         Tilinpäätös

2014

            Talousarvio

2015

         Tilinpäätös

2015

Vertailu

tilinpäätös/

talousarvio   Toteutuma %

496 691,16 545 908 545 907,51 0,00 100 %

11.04.01. Arvonlisävero 496 691,16 545 908 545 907,51 0,00 100 %

12. Sekalaiset tulot 22 925,75 25 211 25 210,59 0,00 100 %

12.29.99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon-

alan muut tulot

18 690,42 24 504 24 503,79 0,00 100 %

Työ- ja elinkeinoministeriön 

hallinnonalan muut tulot

0,00 0 0,00 0 %

12.39.04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 1 157,30 707 706,80 0,00 100 %

12.39.10. Muut sekalaiset tulot 3 078,03 0 0,00 0,00

13. Korkotulot ja voiton tuloutukset 1 279,80 0 0,00 0,00 0 %

13.03.01 Osinkotulot, pääomanpalautukset ja 

osakkeiden netto-myyntitulot (nettob)

1 279,80 0 0,00 0,00 0 %

13.03.01.1. Osintotulot, 

pääomanpalautukset ja osakkeiden 

nettomyyntitulot

1 279,80 0 0,00 0,00 0 %

Tuloarviotilit yhteensä 520 896,71 571 118 571 118,10 0,00 100 %

11. Verot ja veronluonteiset tulot
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Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Vertailu

2014* 2 015
käyttö vuonna 

2015

Siirto seuraavalle 

vuodelle
2015

tilinpäätös/

talousarvio   

Edellisiltä vuosilta 

siirtyneet

Käytettävissä 

vuonna 2015

Käyttö vuonna 

2015 (pl. peruut.)

Siirretty 

seuraavalle 

vuodelle

28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 0,00 0 0,00 0,00 0,00 9742,44 9742,44 9742,44 0,00

28.60.12 Osaamisen kehittäminen (smr 2v) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 9 742,44 9 742,44 9 742,44 0,00

29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 49 264 345,82 49 047 089 43 729 291,69 5 265 789,85 48 995 081,54 52 006,97 7 556 991,78 46 267 991,78 40 481 693,69 5 785 591,29

29.01.21. Kansainvälinen yhteistyö (smr 2 v) 12 000,00 0 0,00 0,00 0,00 4 221,58 4 221,58 3 765,66 0,00

29.01.21.3. Muut  kansainväliset hankkeet 12 000,00 4 221,58 4 221,58 3 765,66 0,00

29.01.21. Kansainvälinen yhteistyö (smr 2 v) 0,00 3 000 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00

29.01.23. Opetus- ja kulttuuriministeriön 

hallinnonalan tuottavuusmääräraha (smr 

2 v)

130 000,00 0 0,00 0,00 0,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00

29.01.29. Opetus- ja kulttuuriministeriön 

hallinnonalan arvonlisäveromenot (amr)

7 132 882,53 6 791 089 6 791 088,51 6 791 088,51

29.80.04. Museoviraston toimintamenot (nettob) 

(smr 2 v)

19 793 000,00 19 522 000 16 896 840,81 2 625 159,19 19 522 000,00 4 475 825,15 23 997 825,15 21 372 665,96 2 625 159,19

29.80.04.1. Kansallismuseon 

toimintamenot

7 125 000,00 4 682 000 4 210 397,37 471 602,63 4 682 000,00 568 745,66 5 250 745,66 4 779 143,03 471 602,63

29.80.04.2. Museoviraston muut 

toimintamenot

12 668 000,00 14 840 000 12 686 443,44 2 153 556,56 14 840 000,00 3 907 079,49 18 747 079,49 16 593 522,93 2 153 556,56

29.80.20. Museoviraston kulttuuri- ja 

nähtävyyskohteiden tilakustannukset 

(smr 2 v)

16 950 000,00 16 945 000 16 358 974,86 586 025,14 16 945 000,00 268 084,48 17 213 084,48 16 627 059,34 586 025,14

29.80.50. Eräät avustukset (smr 3 v) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 113 044,38 113 044,38 112 793,50 0,00

29.80.50.05. Unescon aineettoman 

kulttuuriperinnön suojelua koskevan 

yleissopimuksen kansalliseen 

toimeenpanoon

0,00 0 0,00 0,00 0,00 113 044,38 113 044,38 112 793,50 0,00

29.80.52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten 

voittovarat taiteen edistämiseen (amr)

3 656 463,29 3 495 000 3 492 993,03 3 492 993,03 2 006,97

29.80.52.26.1. Museoiden 

valtionavustuksiin

1 200 000,00 1 200 000 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00

29.80.52.26.4. Kulttuurihistoriallisesti 

arvokkaiden rakennusten 

kunnossapitoon ja parantamiseen sekä 

muinaisjäännösalueiden hoitotukiin

1 606 000,00 1 606 000 1 606 000,00 1 606 000,00 0,00

29.80.52.26.5. Kulttuurihistoriallisesti 

arvokkaiden alusten entistämiseen ja 

korjaamiseen

367 000,00 355 000 355 000,00 355 000,00 0,00

29.80.52.26.7. Kulttuuriperinteen 

tallentamiseen ja tutkimiseen

115 000,00 55 000 55 000,00 55 000,00 0,00

29.80.52.26.9. Kulttuuriympäristö- ja 

maailmanperintöstrategioiden 

toimeenpanoon

6 428,40 0 0,00 0,00 0,00

29.80.52.37.1. 

Maailmanperintösopimuksen sekä 

Haagin vuoden 1954 yleissopimuksen 

mukaiseen suojelu-, entistämis-, 

tutkimus- ja valistustoimintaan

250 000,00 230 000 230 000,00 230 000,00 0,00

29.80.52.37.2. Unescon aineettoman 

kulttuuriperinnön suojelua koskevan 

sopimuksen kansalliseen 

toimeenpanoon

112 034,89 49 000 46 993,03 46 993,03 2 006,97

Talousarvion 2015 määrärahat Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot
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Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Vertailu

2014* 2 015
käyttö vuonna 

2015

Siirto seuraavalle 

vuodelle
2015

tilinpäätös/

talousarvio   

Edellisiltä vuosilta 

siirtyneet

Käytettävissä 

vuonna 2015

Käyttö vuonna 

2015 (pl. peruut.)

Siirretty 

seuraavalle 

vuodelle

Talousarvion 2015 määrärahat Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot

29.80.55. Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen 

(smr 3 v)

380 000,00 412 000 9 954,49 402 045,51 412 000,00 476 910,74 888 910,74 291 654,39 597 256,35

29.80.70. Kaluston hankinta (smr 3 v) 200 000,00 80 000 0 80 000 80 000,00 1 676 699,03 1 756 699,03 1 476 699,03 280 000,00

29.80.70.2. Museovirasto 200 000,00 0 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00

29.80.70.2.1 Kansallimuseon 

maanalaisten tilojen varustaminen 

0,00 0 0,00 0,00 0,00 786 916,85 786 916,85 786 916,85 0,00

29.80.70.2.2 Muu kaluston hankinta 0,00 0 0,00 0,00 0,00 689 782,18 689 782,18 689 782,18 0,00

29.80.70.3 Museovirasto 80 000 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 80 000,00

29.80.75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden 

perusparannukset ja kunnossapito (smr 

3 v)

1 000 000,00 1 749 000 179 439,99 1 569 560,01 1 749 000,00 412 206,42 2 161 206,42 467 055,81 1 694 150,61

29.90.75.1. Museovirasto 1 000 000,00 1 749 000 179 439,99 1 569 560,01 1 749 000,00 412 206,42 2 161 206,42 467 055,81 1 694 150,61

29.80.95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat 

menot (amr)

10 000,00 50 000 0,00 0,00 50 000,00

32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 177 949,84 76 828 76 827,67 0,00 76 827,67 0,00 0,00 76 827,67 76 827,67 0,00

32.01.29. Työ- ja elinkeinoministeriön 

hallinnonalan arvonlisäveromenot (amr)

3 037,51 0 0,00 0,00 0,00

32.30.51. Julkiset työvoimapalvelut (smr 2 v) 174 912,33 76 828 76 827,67 76 827,67 0,00 76 827,67 76 827,67 0,00

32.30.51.07.1. Palkkaukset 158 834,62 76 828 76 827,67 0,00 76 827,67 0,00 76 827,67 76 827,67 0,00

32.30.51.07.2. Muut menot 16 077,71 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35. Ympäristöministeriön hallinnonala 1 961,27 0 0,00 0,00 0,00

35.01.29. Ympäristöministeriön hallinnonalan 

arvonlisäveromenot (amr)

1 961,27 0 0,00 0,00 0,00

Määrärahatilit yhteensä 49 444 256,93 49 123 916 43 806 119,36 5 265 789,85 49 071 909,21 52 006,97 7 566 734,22 46 354 561,89 40 568 263,80 5 785 591,29

49 314 256,93

130 000,00

*Tilinpäätöksessä 2015 sarakkeessa Tilinpäätös 2014 esitettävä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan luku poikkeaa vuoden 2014 tilinpäätöksestä.   

Kaavoissa ei oltu otettu huomioon momentin 29.01.23 130 000,00 euroa.
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Talousarvion toteumalaskelman tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä momentin tarkkuudella 
 
Valtuudet ja niiden käyttö (1 000 €)

2200 0 2200 2200 0 0 0 0 0 0 0 0

2200 0 2200 2200 0 0 0 0 0 0 0 0

300 0 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0

300 0 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0

Yhteensä 2500 0 2500 2200 300 0 0 0 0 0 0 0

Käyttä-

mättä

Uusittavis-

sa 2016 

TA:ssa

Talousarvio

menot 2015

29.80.75.1 Museoviraston 

toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden 

perusparannukset ja kunnossapito

Vuonna 2015 käytettävissä olleet 

valtuudet

29.80.04. Museoviraston 

toimintamenot

Vuonna 2015 käytettävissä olleet 

valtuudet

Valtuuksien käytöstä aiheutuneet talousarviomenot ja määrärahatarve 

(1000 €)

Momentti, johon valtuus liittyy Määräraha-

tarve 

yhteensä

Määräraha-

tarve 2016

Määräraha-

tarve 2017

Määräraha-

tarve 2018

Aikaisempien 

vuosien 

valtuuksien 

käyttö

Uudet 

valtuudet

Uusitut 

valtuudet

Valtuudet 

yhteensä

Vuoden 2015 valtuudet Määräraha-

tarve 

myöhemmi

Käytetty
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3. Tuotto- ja kululaskelma 
 

   

01.01.-31.12.2015 01.01.-31.12.2014

TOIMINNAN TUOTOT

   Maksullisen toiminnan tuotot 3 156 150,08 2 735 223,19

   Vuokrat ja käyttökorvaukset 1 334 724,72 1 433 093,61

   Muut toiminnan tuotot 385 122,77 4 875 997,57 961 557,52 5 129 874,32

TOIMINNAN KULUT

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat:

     Ostot tilikauden aikana 1 498 815,99 1 887 805,17

     Varastojen lis(-) tai väh(+) 17 666,16 123 022,57

   Henkilöstökulut 13 828 782,82 14 221 348,49

   Vuokrat 23 037 581,38 22 013 097,40

   Palvelujen ostot 5 984 715,47 5 758 197,30

Muut kulut 577 280,50 1 080 199,26

   Poistot 1 110 358,93 -46 055 201,25 784 329,42 -45 867 999,61

JÄÄMÄ I -41 179 203,68 -40 738 125,29

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

   Rahoitustuotot 461,82 1 471,60

   Rahoituskulut -1 575,56 -1 113,74 -5 358,58 -3 886,98

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT

   Satunnaiset tuotot 5,00 0,00

   Satunnaiset kulut 0,00 5,00 3 000,00 -3 000,00

JÄÄMÄ II -41 180 312,42 -40 745 012,27

SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT

   Kulut:

      Kulut kunnille 0,00 727 850,00

      Käyttötalouden kulut paikallishallinnolle 626 737,66 5 000,00

      Käyttötalouden kulut elinkeinoelämälle 686 523,40 628 890,00

      Käyttötal. kulut voittoa tavoittelem. yhteisöille 1 054 245,12 1 111 047,00

      Käyttötalouden kulut kotitalouksille 1 054 853,10 1 065 213,00

      Kulujen palautukset 0,00 -3 422 359,28 -18 690,42 -3 519 309,58

JÄÄMÄ III -44 602 671,70 -44 264 321,85

TUOTOT VEROISTA JA 

PAKOLLISISTA MAKSUISTA

   Perityt arvonlisäverot 545 907,51 503 110,68

   Suoritetut arvonlisäverot 6 860 094,94 -6 314 187,43 7 181 295,61 -6 678 184,93

TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -50 916 859,13 -50 942 506,78
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4. Tase 
 
Tase-vastaavaa 
 

 
 

 

  

31.12.2015 31.12.2014

KANSALLISOMAISUUS

   Rakennukset 0,00 2 796 914,00

   Muu kansallisomaisuus 1 149 729,24 1 149 729,24 1 104 304,85 3 901 218,85

KANSALLISOMAISUUS YHTEENSÄ 1 149 729,24 3 901 218,85

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET 

SIJOITUKSET

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

   Aineettomat oikeudet 554,42 1 159,25

   Muut pitkävaikutteiset menot 2 458,71 3 013,13 4 320,03 5 479,28

AINEELLISET HYÖDYKKEET

   Rakennukset 33 923,63 36 151,00

   Rakennelmat 2 641 543,57 0,00

   Koneet ja laitteet 2 006 759,44 2 295 652,13

   Kalusteet 1 614 233,12 1 919 797,73

   Muut aineelliset hyödykkeet 1 175 330,31 7 471 790,07 1 175 330,31 5 426 931,17

KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT 

PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET

    Käyttöomaisuusarvopaperit 126 475,00 126 475,00 127 652,00 127 652,00

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET 

SIJOITUKSET

 YHTEENSÄ 7 601 278,20 5 560 062,45

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS

VAIHTO-OMAISUUS

    Valmiit tavarat 306 014,70 306 014,70 323 680,86 323 680,86

LYHYTAIKAISET SAAMISET

    Myyntisaamiset 581 501,03 470 270,72

    Siirtosaamiset 330 322,43 556 508,79

    Muut lyhytaikaiset saamiset 88 377,61 62 289,97

    Ennakkomaksut 0,00 1 000 201,07 1 417,50 1 090 486,98

RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT

    Kassatilit 4 077,70 3 786,65

    Muut rahat ja pankkisaamiset 2 971 742,35 2 975 820,05 2 915 174,23 2 918 960,88

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 4 282 035,82 4 333 128,72

VASTAAVAA YHTEENSÄ 13 033 043,26 13 794 410,02
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Tase-vastattavaa 
  

   

31.12.2015 31.12.2014

OMA PÄÄOMA

VALTION PÄÄOMA

   Valtion pääoma 1.1.1998 27 108 878,62 27 108 878,62

   Edellisten tilikausien pääoman muutos -23 411 918,11 -11 851 134,45

   Pääoman siirrot 50 476 425,65 39 381 723,12

   Tilikauden tuotto-/ kulujäämä -50 916 859,13 3 256 527,03 -50 942 506,78 3 696 960,51

RAHASTOJEN PÄÄOMAT

    Muut valtion rahastot ja lahjoitetut varat 2 971 742,35 2 971 742,35 2 915 174,23 2 915 174,23

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 6 228 269,38 6 612 134,74

VIERAS PÄÄOMA

LYHYTAIKAINEN

   Saadut ennakot 268 700,77 263 919,84

   Ostovelat 849 566,63 1 671 454,25

   Tilivirastojen väliset tilitykset 238 522,66 242 292,75

   Edelleen tilitettävät erät 242 430,67 245 027,67

   Siirtovelat 2 382 818,90 2 375 051,72

   Muut lyhytaikaiset velat 2 822 734,25 6 804 773,88 2 384 529,05 7 182 275,28

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 6 804 773,88 7 182 275,28

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 13 033 043,26 13 794 410,02
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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 
vuodenvaihteen 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 
 

  
 

 

Tilinpäätös

2014

Talousarvio

2015

(TA + LTA:t)

Tilinpäätös

2015       

Vertailu

Tilinpäätös -

Talousarvio

Toteutuma

%

Bruttotulot 1 279,80 0,00

Bruttomenot 0,00 0,00

Nettotulot 1 279,80 0 0,00 0,00 0,00

Momentin numero ja nimi

13.03.01. 

Osinkotulot, 

pääomanpalautukset 

ja osakkeiden 

nettomyyntitulot

käyttö

vuonna 2015

siirto

seuraavalle

vuodelle

Edellisiltä

vuosilta

siirtyneet

Käytettävissä

vuonna 2015

Käyttö

vuonna 2015

(pl. peruutukset)

Siirretty

seuraavalle

vuodelle

Bruttomenot 24 758 516,16 22 822 000 21 573 904,81 24 199 064,00 26 049 988,84

Bruttotulot 4 965 516,16 3 300 000 4 677 064,00 4 677 064,00 0,00 4 677 322,88

Nettomenot 19 793 000,00 19 522 000 16 896 840,81 2 625 159,19 19 522 000,00 4 475 825,15 23 997 825,15 21 372 665,96 2 625 159,19

29.80.04. 

Museoviraston 

toimintamenot

Tilinpäätös

2015

Vertailu

Talousarvio -

Tilinpäätös

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät  tiedotMomentin numero ja nimi Tilinpäätös

2014

Talousarvio

2015

(TA + LTA:t)

Talousarvion 2015 määrärahojen
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Liite 3: Arviomäärärahojen ylitykset 
 
Museovirastolla ei ole arviomäärärahojen ylityksiä tilinpäätöksessään 31.12.2015. 
 
 

Liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat 
 
 

  
 
 
Liite 5: Henkilöstökulujen erittely 
 
 
    2015 2014 

    

Henkilöstökulut 11 379 745,62 11 672 690,60 

    Palkat ja palkkiot 11 453 530,79 11 643 473,82 

    Tulosperusteiset erät 0,00 0,00 

    Lomapalkkavelan muutos -73 785,17 29 216,78 

    

Henkilösivukulut 2 449 037,17 2 548 657,89 

     Eläkekulut 2 154 446,61 2 226 804,63 

     Muut henkilösivukulut 294 590,56 321 853,26 

Yhteensä  13 828 782,79 14 221 348,49 

    

Johdon palkat ja palkkiot, josta 706 745,00 721 701,69 

     - tulosperusteiset erät 0,00 0,00 

Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet 4 459,97 7 859,56 

     Johto  1 580,00 1 460,00 

    Muu henkilöstö 2 879,97 6 399,56 

    

   

Pääluokan ja tilijaottelun numero ja nimi. Tilijaottelut eritellään myöntämisvuosittain.

250,88

Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelua koskevan yleissopimuksen 

kansalliseen toimeenpanoon

250,88

455,92

Muut kansainväliset hankkeet (KPY) 455,92

Pääluokat yhteensä 706,80

Vuosi 2013 250,88

Vuosi 2014 455,92

Peruutettu

Tilijaottelu Yhteensä

29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

29.80.50.05

2014

29.01.21.3

2013
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Liite 6: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset 
 

   

Omaisuusryhmä KOM-luokka 

(Kieku)

Poisto-

menetelmä

Poistoaika

vuotta

Vuotuinen

poisto % 

KANSALLISOMAISUUS

102 Rakennukset

1024 Museot ja linnat 10240000 tasapoisto 40 2,5

108 Muu kansallisomaisuus

1080 Taideteokset 10800000 ei poisteta

1081 Museoesineet ja -kokoelmat 10810000 ei poisteta

KÄYTTÖOMAISUUS

Aineettomat hyödykkeet

112 Aineettomat oikeudet

1120 Ostetut atk-ohjelmistot 11200000 tasapoisto 5 20

114 Muut pitkävaikutteiset menot

1140 Itse valmistetut ja teetetyt atk-ohjelmat 11400000 tasapoisto 5 20

1149 Muut pitkävaikutteiset menot 11490000 tasapoisto 10 10

Aineelliset hyödykkeet

122 Rakennukset

1220 Asuinrakennukset 12200000 tasapoisto 50 2

1221 Toimistorakennukset 12210000 tasapoisto 40 2,5

1223 Varastorakennukset 12230000 tasapoisto 20 5

1229 Muut rakennukset 12290010 tasapoisto 20 5

1229 Muu rakennukset 12290020 tasapoisto 30 3,33

123 Rakennelmat

1230 Rakennelmat 12300000 tasapoisto 10 10

125-126 Koneet ja laitteet

1250 Autot ja muut maakuljetusvälineet 12500010 tasapoisto 5 20

1250 Autot ja muut maakuljetusvälineet 12500020 tasapoisto 10 10

1251 Laivat ja muut vesikuljetusvälineet 12510000 tasapoisto 7 14,3

1253 Raskaat työkoneet 12530020 tasapoisto 10 10

1253 Raskaat työkoneet 12530030 tasapoisto 15 6,66

1254 Kevyet työkoneet 12540000 tasapoisto 7 14,3

1255 Atk- ja oheislaitteet 12550000 tasapoisto 3 33,3

1256 Toimistokoneet ja laitteet 12560000 tasapoisto 5 20

1257 Puhelinkeskukset ja muut viestintälaitteet 12570000 tasapoisto 5 20

1258 Audiovisuaaliset koneet ja laitteet 12580000 tasapoisto 5 20

1259 Laboratoriolaitteet ja -kalusteet 12590000 tasapoisto 10 10

1260 Muut tutkimuslaitteet 12600010 tasapoisto 5 20

1260 Muut tutkimuslaitteet 12600040 tasapoisto 10 10

1269 Muut koneet ja laitteet 12690010 tasapoisto 5 50

1269 Muut koneet ja laitteet 12690020 tasapoisto 10 10

127 Kalusteet

1270 Asuin- ja toimistokalusteet 12700010 tasapoisto 5 20

1270 Asuin- ja toimistokalusteet 12700030 tasapoisto 10 10

1279 Muut kalusteet 12790010 tasapoisto 5 20

1279 Muut kalusteet 12790020 tasapoisto 10 10

128 Muut aineelliset hyödykkeet

1280 Taide-esineet 12800000 ei poisteta

130 Käyttöomaisuusarvopaperit

ja muut pitkäaikaiset sijoitukset

1301 Muut osakkeet 13010000 ei poisteta

1303 Muut osuudet 13030000 ei poisteta
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Liite 7: Kansallis- ja käyttöomaisuuden hankintamenojen sekä muiden pitkävaikutteisten menojen 
poistot 
 
 

   
 
 

   

Yhteensä

102 Rakennusmaa- 

ja vesialueet 108 Taideteokset

Hankintameno 1.1.2015 2 796 914,00 1 104 304,85 3 901 218,85

Lisäykset              0,00 59 225,87 59 225,87

Vähennykset       -2 796 914,00 -13 801,48 -2 810 715,48

Hankintameno 31.12.2015 0,00 1 149 729,24 1 149 729,24

Kertyneet poistot 1.1.2015 0,00 0,00 0,00

Vähennysten kertyneet poistot 0,00 0,00 0,00

Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot 0,00 0,00 0,00

Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot 0,00 0,00 0,00

Tilikauden arvonalennukset 0,00 0,00 0,00

Kertyneet poistot 31.12.2015 0,00 0,00 0,00

Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00

Kirjanpitoarvo 31.12.2015 0,00 1 149 729,24 1 149 729,24

Aineettomat hyödykkeet Yhteensä

112 Ostetut atk-

ohjelmat

114 Itse valmistetut 

ja teetetyt atk-

ohjelmat

Hankintameno 1.1.2015 3 145,46 154 420,00 157 565,46

Lisäykset              0,00 0,00 0,00

Vähennykset       0,00 0,00 0,00

Hankintameno 31.12.2015 3 145,46 154 420,00 157 565,46

Kertyneet poistot 1.1.2015 -1 986,21 -150 099,97 -152 086,18

Vähennysten kertyneet poistot 0,00 0,00 0,00

Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot -604,83 -1 861,32 -2 466,15

Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot 0,00 0,00 0,00

Tilikauden arvonalennukset 0,00 0,00 0,00

Kertyneet poistot 31.12.2015 -2 591,04 -151 961,29 -154 552,33

Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00

Kirjanpitoarvo 31.12.2015 554,42 2 458,71 3 013,13

Kansallisomaisuus

Yhteensä

122 Rakennukset 123 Rakennelmat

125-126 Koneet ja 

laitteet 127 Kalusteet

128 Muut aineelliset 

hyödykkeet

Hankintameno 1.1.2015 85 028,00 0,00 4 494 684,88 4 742 975,12 1 175 330,31 10 498 018,31

Lisäykset              27 751,00 2 796 914,00 3 147 077,82 4 776 687,12 0,00 10 748 429,94

Vähennykset       -27 751,00 0,00 -2 848 855,14 -4 759 831,12 0,00 -7 636 437,26

Hankintameno 31.12.2015 85 028,00 2 796 914,00 4 792 907,56 4 759 831,12 1 175 330,31 13 610 010,99

Kertyneet poistot 1.1.2015 -48 877,00 0,00 -2 199 032,75 -2 823 177,39 0,00 -5 071 087,14

Vähennysten kertyneet poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot -2 227,37 -155 370,43 -621 711,10 -322 420,61 0,00 -1 101 729,51

Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tilikauden arvonalennukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kertyneet poistot 31.12.2015 -51 104,37 -155 370,43 -2 786 148,12 -3 145 598,00 0,00 -6 138 220,92

Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kirjanpitoarvo 31.12.2015 33 923,63 2 641 543,57 2 006 759,44 1 614 233,12 1 175 330,31 7 471 790,07

Aineelliset hyödykkeet
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Liite 8: Rahoitustuotot ja kulut 
 
Museovirastolla ei ole esitettävää liitteellä 8 (ks. asetus 1435/2014). 

 
 
Liite 9: Talousarviotaloudesta annetut lainat 
 
Museovirastolla ei ole valtion talousarviotaloudesta myöntämiä, varainhoitovuoden 31.12.2015 päättyessä voimassa 
olevia lainoja. 
 
Liite 10: Arvopaperit ja muut oman pääoman ehtoiset sijoitukset 
 

 

Yhteensä

130 

Käyttöomaisuus-

arvopaperit

Hankintameno 1.1.2015 127 652,00 127 652,00

Lisäykset              0,00 0,00

Vähennykset       -1 177,00 -1 177,00

Hankintameno 31.12.2015 126 475,00 126 475,00

Kertyneet poistot 1.1.2015 0,00 0,00

Vähennysten kertyneet poistot 0,00 0,00

Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot 0,00 0,00

Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot 0,00 0,00

Tilikauden arvonalennukset 0,00 0,00

Kertyneet poistot 31.12.2015 0,00 0,00

Arvonkorotukset 0,00 0,00

Kirjanpitoarvo 31.12.2015 126 475,00 126 475,00

Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset

31.12.2015

       

Kappale-

määrä       

Markkina-

arvo  Kirjanpitoarvo

Omistus-

osuus %

Myyntioikeu

ksien 

alaraja %

Saadut 

osingot

Markkina-

arvo Kirjanpitoarvo 

Julkisesti noteeraamattomat osakkeet ja osuudet 36 308,00 37 485,00

Lohjan puhelin 1 538,00 538,00

Parikkalan Valo Oy 20 67,00 67,00

Vaasan läänin Puhelin Oy 0 0,00 1 177,00

Taiteen tuki Oy 240 35 703,00 100 35 703,00

Huoneisto- ja kiinteistöosakkeet 86 197,00 86 197,00

As Oy Lokkalantie 18 1 41 879,00 41 879,00

As Oy Nordenskiöldinkatu 4 1 44 318,00 44 318,00

Muut osuudet 3 970,00 3 970,00

Luottokunta 7583172 1 84,00 84,00

Lännen puhelin 1 404,00 404,00

Savonlinnan puhelinyhdistys 6 2 624,00 2 624,00

Ålands Telefonandelslag 1 353,00 353,00

Laitilan Puhelinosuuskunta 1 505,00   505,00

Osakkeet ja osuudet yhteensä 126 475,00 0,00 127 652,00

31.12.2014
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Liite 11: Taseen rahoituserät ja velat 
 

Museovirastolla ei ole esitettävää liitteellä. 
 
Liite 12: Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut monivuotiset vastuut 
 
Museovirastolla ei ole myönnettyjä takauksia tai takuita tilinpäätöksessään 31.12.2015. 
  

Muut monivuotiset vastuut 
 

€

Tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset yhteensä 7 573 296,24 7 813 741,39 8 343 457,52 8 343 457,52 106 258 730,31 130 759 386,73

€

- Päätös MV 132/005/2011 ja TA 2014 1143/2013* 4 624 222,63 3 930 589,20 3 930 589,20 3 930 589,20 35 375 302,80 47 167 070,40

- Päätös MV/9/02.07.00/2013 ja TA 2014 1143/2013** 15 148 051,72 13 183 299,96 13 183 299,96 13 183 299,96 145 016 299,56 184 566 199,44

- Päätös MV/2/02.07.00/2014 ja TA 2014 1143/2013** 134 130,80 113 484,24 113 484,24 113 484,24 1 248 326,64 1 588 779,36

- Päätös MV/3/02.07.00/2015 ja OKM 7/670/2015** 0,00 1 314 399,95 1 314 399,95 1 314 399,95 2 628 799,90 6 571 999,75

Muut sopimukset ja sitoumukset yhteensä 19 906 405,15 18 541 773,35 18 541 773,35 18 541 773,35 184 268 728,90 239 894 048,95

Muut monivuotiset vastuut yhteensä 27 479 701,39 26 355 514,74 26 885 230,87 26 885 230,87 290 527 459,22 370 653 435,69

*Kansallismuseon kiinteistöä (ml. maanalaiset tilat) koskeva vuokrasopimus, mom. 29.80.20

**Kulttuuri- ja nähtävyyskohdekiinteistöjä koskevat vuokrasopimukset, mom. 29.80.20

Muulla kuin valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintamenomäärärahat perusteella tehdyt sopimukset ja 

sitoumukset

Talousarvio-

menot 2015

Määrärahatarve 

2016

Määrärahatarve 

2017

Määrärahatarve 

2018

Määräraha-

tarve

myöhemmin

Määräraha-

tarve

yhteensä

Valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintamenomäärärahat perusteella tehdyt tavanomaiset sopimukset ja 

sitoumukset

Talousarvio-

menot 2015

Määrärahatarve 

2016

Määrärahatarve 

2017

Määrärahatarve 

2018

Määräraha-

tarve

myöhemmin

Määräraha-

tarve

yhteensä
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Liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat 
 

 
 
 
 
Liite 14: Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat 
 
Nimi Taseen loppusumma 

tai varojen määrä   
Organisaation toiminta-alue 
tai varojen käyttötarkoitus 

            

Säätiöt      

Vera Saarelan säätiö 316 817,15  Säätiön tarkoituksena on Vera Saarelan 
posliinikokoelman ylläpito ja kartuttaminen     

  

Rahaston nimi Varat Varat Käyttötarkoitus

31.12.2015 31.12.2014

Antellin kokoelmat ja 

rahavarat

384 543,72 369 352,33 Rahaston tarkoituksena on huolehtia Antellin 

kokoelmien hoitamisesta ja kartuttamisesta.

Eugenie ja Albert 

Enckellin 

1 097 736,09 1 058 423,40 Rahaston tarkoituksena on huolehtia Enckellin 

kokoelmien hoitamisesta ja kartuttamisesta.

Lamminahon rahasto 155 485,87 155 485,87 Rahaston tarkoituksena on edistää pohjalaisen 

talonpoikaiskulttuurin vaalimista sekä huolehtia tilan 

kulttuurihistoriall-isten rakennusten kunnossapidosta.

Idestamin rahasto 15 710,04 15 710,04 Rahaston tarkoituksena on Kansallismuseon ja 

muiden kansatieteellisten kokoelmien kartuttaminen.

Hedda Nordenskiöldin 

lahjoitusvarat

542 803,25 526 779,62 Rahaston varoilla huolehditaan Alikartano-nimisen 

kartanomuseon ylläpidosta ja kehittämisestä 

kartanomuseona ja muistona Nordenskiöld-suvusta.

Maija Syrjäsen 

lahjoitusvarat

658 866,17 672 825,76 Rahaston varojen tuottoa voidaan käyttää eri tavoin 

Museoviraston ja sen henkilöstön toimintaedellytysten 

parantamiseen sekä mm. yksittäisiin hankkeisiin 

kokoelmien kartuttamiseksi, painatustoimin-taan ja 

näyttelyhankkeisiin.

Hvitträsk-rahasto 86 275,32 86 275,32 Rahaston varojen tuottoa voidaan käyttää eri tavoin 

Hvitträskin kiinteistön rakennusten, maa-alueen ja 

museotoiminnan

hyväksi.

Seurasaaren ulkomuseon 

rahasto

30 321,89 30 321,89 Rahaston tarkoituksena on edistää Seurasaaren 

ulkomuseon rakennusten säilyttämistä ja museon 

toimintaa julkaisutoiminta mukaan lukien. 

Yhteensä 2 971 742,35 2 915 174,23
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Liite 15: Velan muutokset 
 
Museovirastolla ei ole ollut varainhoitovuonna 2015 talousarvioasetuksen 66 h §:n 15 kohdassa tarkoitettua 
valtionvelkaa. 
 
 

Liite 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio 
  
Museovirastolla ei ole ollut varainhoitovuonna 2015 talousarvioasetuksen 66 h §:n 15 kohdassa tarkoitettua 
valtionvelkaa. 
 
 

Liite 17: Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot 
 
Museovirastolla ei ole talousarvioasetuksen 66 h §:n 16 kohdan mukaan täydennettäviä tietoja oikeiden ja riittävien 
tietojen antamiseksi varainhoitovuodelta 2015.  
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6. Allekirjoitus 
 

 
 
 

 
Museoviraston tilinpäätös on hyväksytty Helsingissä 29. helmikuuta 2016. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Museovirasto 

 
Juhani Kostet 

Pääjohtaja 


