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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, 
museokohteiden avoinnapidosta sekä tuottaa näyttelyjä ja yleisötoimintaa. 

Suomen kansallismuseon toiminnan keskeinen tulos näkyy museomielikuvan muutoksena, näkyvyyden kasvuna 
ja taloudellisen tuottavuuden nousuna. Palveluiden konseptoinnilla ja muotoilulla luotiin kiinnostava näyttely- ja 
tapahtumaohjelma, joka veti museoihin kaikkien aikojen ennätysyleisön. Markkinoinnin painopistettä siirrettiin 
digitaaliseen markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan, jolla tavoitettiin kustannustehokkaasti lähes 9,5 miljoonaa 
kontaktia. Museokortilla oli vaikutusta erityisesti pääkaupunkiseudun kohteiden kävijämääriin. Hämeen linnassa 
esillä ollut Heavy Metal, Kansallismuseon Renessanssi. Nyt! ja Merimuseon ”Usko, toivo, rakkaus. 
Merimiestatuointeja” olivat panostuksia näyttelytoiminnan kansainvälisyyteen. Kansallismuseon uusien 
perusnäyttelyiden suunnittelu eteni ja toteutus käynnistettiin tarjoamalla osallisuus prosessiin laajalle 
sidosryhmäverkostolle. 

Museoviraston uusi kokoelma- ja konservointikeskus Vantaalla otettiin käyttöön keväällä 2016 ja kokoelmien 
siirtäminen uusiin tiloihin käynnistettiin. Kokoelma- ja konservointikeskus parantaa merkittävästi kokoelmien 
säilytysedellytyksiä ja saavutettavuutta. 

Kulttuuriympäristötyössä painopisteitä olivat arkeologisen työn kehittäminen ja sotienjälkeisen rakennusperinnön 
analysoiminen. Digitalisoitumiseen sekä yhteiskunnan muutoksiin vastattiin erillisillä aineistojen digitointihankkeilla 
ja järjestämällä mm. pakolaisuutta esittelevä valokuvanäyttely. 

Museovirasto oli mukana opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämän Museopoliittisen ohjelman 
valmistelutyössä. Museovirasto julkaisi uudistetun arviointimallin ammatillisten museoiden käyttöön. Arviointimalli 
on työkalu, joka tukee toiminnan kehittämistä. Mallin avulla museo voi tunnistaa omia vahvuuksiaan ja 
kehittämispainopisteitä sekä tarkastella toimintaansa tavoitteellisuuden ja vaikuttavuuden näkökulmista. 

Museoviraston toimintavuoden painopistealueita olivat kansainväliset sopimukset ja niiden toimeenpano. 
Museovirasto on edustanut Suomea Unescon maailmanperintökomiteassa. Unescon yleissopimusta aineettoman 
kulttuuriperinnön suojelemisesta on toteutettu aktiivisesti. Vuoden alussa avattiin Elävän perinnön wikiluettelo, 
johon kertyi vuoden aikana 70 ilmoitusta yli sadalta yhteisöltä ja yhdistykseltä. Vuoden mittaan järjestettiin 
aiheesta 10 alueellista ja temaattista seminaaria. 

Museoviraston toimintamenojen nettokäyttö vuonna 2016 oli 20 015 080,04 euroa (bruttomenot 24 943 255,18 € 
ja bruttotulot 4 928 175,14 €). Museoviraston toimintamenot jakautuvat momentilla 04 niin, että henkilöstömenot 
olivat 12,64 milj. euroa ja ne laskivat 1,09 milj. euroa ja vuokramenot olivat 6,57 milj. euroa. Lisäksi 
vuokrajärjestelmässä olevien kohteiden vuokramenot (momentti 20) olivat 15,07 milj. euroa. Museovirasto jakoi 
harkinnanvaraisia avustuksia kulttuuriperinnön säilyttämiseen, museoiden toimintaan ja rakennusperinnön 
säilyttämiseen yhteensä 3,52 milj. euroa. 

 

Toimintaympäristön muutokset 

Hallituksen tekemien kehyspäätösten seurauksena Museoviraston alijäämä oli kasvamassa niin merkittävästi, että 
virasto joutui vähentämään vuoden 2016 aikana 45 henkilötyövuotta. Vähennysten seuraukset alkoivat näkyä 
toiminnassa kertomusvuoden puolivälissä ja vuoden lopulla. Resurssien vähenemisen vuoksi organisaatiota 
tarkistettiin lakkauttamalla Kulttuuriympäristön hoito -osasto ja tiivistämällä osastojen sisäistä yksikkörakennetta. 
Uusi organisaatio tuli voimaan 1.1.2016. 

Resurssien vähenemisen ja sen seurauksena toteutetut organisaatiojärjestelyt ovat edellyttäneet strategian 
uudistamista. Työ käynnistettiin keväällä 2016 ja se saatiin pääosiltaan valmiiksi vuoden loppuun mennessä. 
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Vuoden 2016 aikana valmisteltiin uudistettu Museoviraston ja opetus- ja kulttuuriministeriön välinen tulossopimus 
2017—2019. Museovirastossa vuoden 2013 alusta alkaen käytössä ollut sopimusohjausmalli on vakiinnutettu 
tulosohjauksen keskeiseksi työkaluksi. 

Museoviraston palvelukykyyn ja palvelujen käyttöön vaikutti valtion talouden tilanne. Valtion keskitettyjen ICT-
palvelujen käyttö osoittautui taloudellisesti mahdottomaksi. Museoviraston ICT-kulujen arvioitiin nousevan 
nelinkertaiseksi.  

 

Arvio toiminnan tuloksellisuudesta ja tehokkuudesta 

Opetus- ja kulttuuriministeriön Valtion talousarvioesityksessä (TAE 2016) Museovirastolle vuodelle 2016 
asettamat keskeiset tulostavoitteet on saavutettu hyvin siitä huolimatta, että taloutta on pidetty erittäin tiukalla. 

Kulttuuriperinnön digitaalista saatavuutta parannettiin edelleen. Sähköisesti luetteloitujen ja internetin kautta 
saavutettavien kuvien ja esineiden määrällinen tavoite ylitettiin. Digitoinnit on pyritty kohdistamaan kysynnän 
kannalta keskeisimpiin aineistoihin ja kuviin. Aineistojen laajamittainen digitointi ja avaaminen verkkoon vaatii 
lisärahoitusten jatkamista. Museoviraston verkkopalveluiden käyttö kasvoi edelleen. Verkkopalveluiden käytön 
mittarina on niiden käyttöaika. 

Kulttuuriympäristön viranomaistoiminnassa on pyritty ennakoivaan ja vuorovaikutteiseen toimintaan sekä 
kohtuullisiin käsittelyaikoihin. Kulttuuriperintöä koskevien lausuntojen käsittelyaika alitti selvästi tavoitteen. 
Läpimenoaika oli voimavaroihin nähden erinomainen. Museovirasto oli mukana valtakunnallisesti ja joidenkin 
maakunnallisesti merkittävien rakennussuojelukohteiden restaurointi- ja korjaushankkeissa. Näkyvimpiä olivat 
muun muassa pääkaupungin kohteet Eduskuntatalo ja Olympiastadion sekä Turun Kakolanmäki. 

Kansallismuseon museoiden ja linnojen kokonaiskävijämäärä oli 613 533. Määrä oli suoraan verrattuna lähes 
sama kuin vuonna 2015, mutta kohteiden sulkemiset huomioiden kasvoi yli 20 000:lla ja ylitti tavoitteen 23 %:lla. 
Pääsymaksutulot kasvoivat 43,2 % ja museokaupan tuotto 25,8 %. Museoissa ja linnoissa tehty asiakaslähtöinen 
kehittämistyö on tukenut yleisötoiminnan tuloksellisuutta. Kohteiden toiminnallista tehokkuutta seurataan museo- 
ja linnassa käynnin keskihinnan ja keskitulon avulla. Vuonna 2016 museo- ja linnassa käynnin keskihinta oli 2,12 
euroa (tavoite 2,5) ja keskitulo 3,86 euroa (tavoite 2,6). Tunnusluvun perusteella palvelua onnistuttiin 
tehostamaan selvästi. 

Julkaisutoimintaa on kehitetty aikaisempaa asiakaslähtöisemmäksi. Painopiste julkaisutoiminnassa on ollut 
Muinaistieteellisen toimikunnan ja Museoviraston historian valmiiksi saattaminen. Kertomusvuoden aikana 
valmistui Suomen kansallismuseon 100-vuotishistoria sekä Museoviraston historian osa vuosilta 1917-1971. 
Uusia julkaisuja tehtiin tavoitteen mukaisesti 11 kappaletta. 

Museoviraston tavoitteina on pidetty tiukkaa menotaloutta, tuottavuuden lisäämistä sekä rakenteiden ja 
toimintamallien uudistamista. Toteutetut sopeuttamistoimet ovat olleet suuria ja henkilöresurssien määrä on 
laskenut kriittiselle rajalle. Henkilötyövuosien määrä on laskenut vuodesta 2008 vuoden 2016 loppuun 159 
henkilötyövuotta (-40,9 %). Henkilötyövuosien määrä oli kertomusvuonna 254 (279). Henkilötyövuodet vähenivät 
edellisestä vuodesta -25,5 henkilötyövuotta ( -9,1 %).   

 

Tuloksellisuuden kehittyminen lähivuosina 

Tuloksellisuuden parantaminen on edellyttänyt perusteltuja strategisia valintoja, toimintaprosessien kehittämistä ja 
hyvinvoivan ja aloitekykyisen työyhteisön ylläpitämistä. Museoviraston supistuneen organisaation 
painopistealueet ovat tulevina vuosina Kansallismuseon kehittäminen, kulttuuriympäristön suojelun sekä arkisto- 
ja kokoelmapalvelujen turvaaminen. Palveluja pidetään yllä tehtävien järjestämisellä ja itsepalvelutoimintaa 
kehittämällä. 

Vuoden 2016 aikana konkretisoitunut maakuntahallinto aiheuttaa epävarmuutta erityisesti maakuntamuseoiden 
rooliin kulttuuriympäristön suojelutehtävien hoidossa. Maankäytön ja rakentamisen ohjauksen keventäminen 
pakottavat viraston arvioimaan tehtäviään kulttuuriympäristön suojelun alalla. Kulttuuriympäristön rekistereiden 
sisältöpuutteet, kattavuus ja ajantasaisuus ja eri toimijoiden tietojärjestelmien yhteensopivuus ovat 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.  
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Mikäli talousarviokehys alenee nykyisestä, Museoviraston mahdollisuudet vahvistaa ja turvata kulttuuriperinnön 
myönteisiä vaikutuksia yhteiskunnalle heikentyvät. 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 2017 aikana. 

 
 

1.2. Tuloksellisuus 
 
 
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 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.  

*Verkkomedian automaattiseuranta, joka seuraa 

 
 
Toiminnallinen tehokkuus 
 

  2014  
Toteutuma 

2015 
Toteutuma 

2016 
Tavoite 

2016 
Toteutuma 

7  Museoviraston verkkopalveluiden 
käyttöaika (tuntia)* (TAE2016) 

69 452 70 737 60 000 72 580 

8 Näyttelyiden määrä  9 15 9 12 

9 Uudet julkaisut kpl 
 

14 7 10 11 

10 Myytyjen julkaisujen kappalemäärä  10 147 8 549 8 000 7 410 

* Mukana on Museoviraston omat verkkopalvelut sekä Museoviraston osuus yhteisistä verkkopalveluista, mutta ei sosiaalisen median palveluja 

 
 

  

 

2014 

Toteutuma 

2015 

Toteutuma 

2016 

Tavoite 

2016 

Toteutuma 

3 Museoviraston mukana olo 
kansainvälisten sopimusten ja 
hankkeiden toteuttamisessa 

9 15 8 9 

4 Museoviraston mukanaolo keskeisissä 
kansallisissa politiikka-ohjelmissa ja 
hankkeissa* 

14 16 13   28 

5 Museoviraston omat kehittämishankkeet 17 10 24  22 

6 Medianäkyvyyden* määrä 3 347 6 290 3 500 7 747 

  
 

2014  
Toteutuma 

2015 
Toteutuma 

2016 
Tavoite 

2016 
Toteutuma 

11 Museoiden ja linnojen 
kokonaiskävijämäärä* 

517 012 610 806 500 000 613 533 

12 Näyttelyiden kävijämäärä museoissa ja 
linnoissa 
Museoiden osuus 
Linnojen osuus 

344 490 
 

238 728 
105 762 

397 396 
 

296 495 
100 901 

450 000** 
 

- 
- 

414 711 
 

- 
- 

13 Museo- ja linnassa käynnin 
keskihinta, e (TAE2016) 

2,44 2,04 2,50 2,12 

14 Museo- ja linnassa käynnin keskitulo, 
e (TAE2016) 

3,05 2,95 2,60 3,86 

15 Museoiden ja linnojen maksavien 
kävijöiden osuus näyttelykävijöistä 

58 % 
 

60,3 % 
 

60 %** 
 

60 % 
 



 

  6 

 
 
 
 
 
 

 
 

  2014  
Toteutuma 

2015 
Toteutuma 

2016 
Tavoite 

2016 
Toteutuma 

19 Museoviraston järjestämien 
koulutustilaisuuksien osallistujamäärät 

- 1 439 1 200 2 307 

20 Museoviraston järjestämien 
koulutustilaisuuksien 
tyytyväisyysindeksi 

-  4 4,19 

21 Sidosryhmätyytyväisyysindeksi - - - - 

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

**Vuodesta 2015 museoiden ja linnojen osuutta ei enää erotella. 

*** 10 vuoden aikavälillä tarkasteltuna 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  2014  
Toteutuma 

2015 
Toteutuma 

2016 
Tavoite 

2016 
Toteutuma 

24 Museoviraston paikkatietoaineistot, 
latauspalvelu, latauksia 

- 1 279 1 000 952 

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

- 43 305 760 50 000 000 98 315 625 

 
 
 

  2014  
Toteutuma 

2015 
Toteutuma 

2016 
Tavoite 

2016 
Toteutuma 

26 Lausuntojen käsittelyaika, pv 
(TAE2016) 

36 23 38 21 

 Tutkimuslupa-asioiden* 
käsittelyaika, pv (TAE2016) 

41 - 45 25 

27 Määräajassa annetut lausunnot % 84 % 91 % 75 % - 

28 Esinelainojen käsittelyaika esinettä 
kohden (vrk) 

- 57 60 47 

29 Määräajassa käsitellyt 
avustushakemukset, vrk 

- 160 180 159 

30 Avustushakemusten käsittelyyn 
määrään käytetty kokonaisresurssi 

- 1,23 
(3 262,5 htt) 

- 1,15 
(3 043,2 htt) 

31 Avustushakemuksen käsittelyyn 
käytetty keskimääräinen aika (h)*  

- 3,83 - 3,51 

*Koskee kulttuuriympäristön tutkimuslupia. 

** Avustuksen käsittelyyn käytetty resurssi suhteessa hakemusten määrään. 

 

Museoiden osuus 
Linnojen osuus 

57,2 % 
59,7 % 

50,1 % 
90,3 % 

- 
- 

- 
- 
 

16 Alle 18-vuotiaiden kävijöiden osuus 
museoiden ja linnojen kävijöistä 

16,5 % 16,4 % 22 % 14,9 % 
 

17 Seurasaaren rakennusten 
Korjausvelka*** 

- 4 790 000 4 700 000 4 590 000 

  
 

2014  
Toteutuma 

2015 
Toteutuma 

2016 
Tavoite 

2016 
Toteutuma 

22 Sähköisesti luetteloitujen esinetietojen 
saatavuus internetissä, kpl 

- 23 500 24 500 48 997 

23 Sähköisesti luetteloitujen kuvien 
saatavuus internetissä, kpl (TAE2016) 

81 000 120 447 140 000 140 272 
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  2014  
Toteutuma 

2015 
Toteutuma 

2016 
Tavoite 

2016 
Toteutuma 

32 *Käynnit MV:n verkkosivuilla 
www.nba.fi * 

4 272 585 4 107 091 4 800 000 4 875 462 

 
 

  2014 
Toteutuma 

2015 
Toteutuma 

2016 
Tavoite 

2016 
Toteutuma 

33 Koulutustilaisuuksiin osallistuminen 
(työpäivää / htv) 

3,2 3,5 3 3,1 

34 Työtyytyväisyysindeksi (TAE2016) 3,56 - 3,55 3,63 

35 Käynnit* Museoviraston intranetissä 710 075 696 314 800 000 552 324 

 Henkilötyövuodet (TAE2016) 292 280 275 254 

*Käyntejä mitataan sivulatausten määrän (onnistuneita sivujen pyyntöjä) perusteella. 
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1.3. Vaikuttavuus 
 

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

Museovirastolle on tulossopimuksessa 2015-2016 asetettu kolme yhteiskunnallisen vaikuttavuuden 
tulostavoitetta. Taulukko on esitetty luvussa 1.2. Tuloksellisuus. Lisäksi vaikuttavuutta voidaan osoittaa 
Kansallismuseon tavoittamien museokävijöiden määrää, kävijäkokemuksen laatua ja museotoiminnan näkyvyyttä 
kuvaamalla.  

 
o Kulttuuriperinnön hallintaan osoitettujen resurssien määrä 

Museovirasto pyrkii toiminnallaan edistämään kulttuuriperinnön arvostusta yhteiskunnassa sekä rahoittajan 
että kansalaisten keskuudessa. Tämän toiminnan vaikuttavuutta voidaan osaltaan seurata Museoviraston 
budjettirahoituksen ja palvelumyynnistä sekä kumppanuuksien kautta saatujen tulojen kehityksen kautta.  

Merkittävä panostus kansallisten kokoelmien säilyttämiseen ja saatavuuteen on ollut Museoviraston uusi 
kokoelmakeskus, joka otettiin käyttöön kevään 2016 aikana. Vuonna 2016 Museovirastolle myönnettiin 
myös erillisrahoitus Kansallismuseon Itsenäisyyden ajan näyttelyn tuotantoon, jäänmurtaja Tarmon 
telakointiin sekä kokoelmien siirtämiseksi uuteen kokoelma- ja konservointikeskukseen Vantaalle. Vuoden 
lopulla käynnistetty Kulttuurikummi-hanke on kerännyt ulkopuolista rahoitusta kokoelmaesineiden 
konservointiin ja vahvistanut kansalliskokoelmien arvostusta. Yleisöjen ja kumppaneiden valmius maksaa 
Museoviraston palveluista osoittaa osaltaan hyvin Museoviraston kykyä vaikuttaa kulttuuriperinnön 
arvostukseen yhteiskunnassa myönteisesti (vrt. kulttuurikummi, lipunmyyntitulot). 

Kansallismuseo tuotti kohdepalveluja seitsemään museoon ja kahteen linnaan eri puolilla Suomea. Kohteet 
ovat sijaintipaikkakuntiensa keskeisiä nähtävyyksiä ja vetovoimatekijöitä. Niiden yhteenlaskettu taloudellinen 
vaikuttavuus alueilleen oli n. 18,4 M€. 

Museoviraston tilinpäätös osoittaa vuoden 2016 tilikauden kulujäämää 46 519 251,72 euroa. Kulujäämässä 
ovat mukana omat budjettivarat ja jaettavat avustukset. Investoinnit on huomioitu poistoina. Kulujäämään 
sisältyvät myös oman toiminnan tuotot, jotka vuonna 2016 olivat 4 906 188,08 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 on osallistunut kansallisiin politiikka- ja strategiatason hankkeisiin aikaisempaa vähemmän, 
koska valtioneuvostotason strategioita on vähennetty ja ministeriöiden rooli on niissä korostunut. 
Museovirasto panosti mm. kulttuuriympäristöstrategian ja maailmanperintöstrategian toimeenpanoon sekä 
valtion toimitilastrategian tukemiseen  kulttuuriperinnön osalta. Myös museopoliittisen ohjelman valmisteluun 
osallistuttiin vahvasti. Kansainvälisessä toiminnassa painotuksena olivat Euroopan neuvoston perus- ja 
strategiatyö (Strategy 21), EU:n toiminnan seuranta, eurooppalaisten kulttuuriperintöstandardien valmistelu, 
Itämeren maiden yhteistyö sekä keskushallintoviranomaisten välinen eurooppalainen ja pohjoismainen 
yhteistyö (EHHF, EAC, pohjoismaiset kollegavirastot). 

 

o Medianäkyvyyden määrä ja laatumuuttujien kehitys 
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Museovirasto seuraa näkyvyyttään verkkomedioiden (uutismedia, Facebook ja Twitter) 
automaattiseurantana. Sekä Museoviraston että Kansallismuseon näkyvyys mediassa kasvoi ja on 
huomattavan suurta. 

Aktiivisella viestinnällä vahvistettiin viraston työn tunnettuutta ja julkisuuskuvan myönteistä kehitystä. 
Viranomaistyön tavoitteita (esimerkkeinä Helsingin yleiskaava, Vartiosaari ja Malmin lentoasema) tuettiin 
entistä proaktiivisemmalla viestinnällä. Rohkea blogikirjoitus Valtorin palvelujen kustannuksista sai valtavan 
mediahuomion ja vaikutti muidenkin valtion toimijoiden päätöksiin. 

 

o Museoviraston kohteiden kävijämäärät  

Kansallismuseo tuotti konseptoituja näyttely- ja tapahtumapalveluja osallistavalla ja verkostoituneella 
tuotantotavalla. Kokonaiskävijämäärä on kasvanut viime vuosina kohteissa siitä huolimatta, että useita 
museoita on siirtynyt muiden toimijoiden avoinna pidettäväksi. Kansallismuseossa Helsingissä kasvu on ollut 
merkittävän suurta, vuodesta 2013 vuoteen 2017 yhteensä 42 %. Lasten ja nuorten osuus kävijöistä on n. 
15 %. Määrä on pysynyt viime vuosina melko samana, vaikka koulujen määrärahat oppilaiden retkiin ovat 
vähentyneet. Kulttuuriperinnön saavutettavuus lisääntyi uusilla näkökulmilla, uusia yleisöjä tavoittamalla ja 
kävijämäärän kasvun kautta. Vaikuttavuutta on lisännyt kansainvälisyyden ja yliopistoyhteistyön 
määrätietoinen kehittäminen. Kulttuuriperinnön vaikutuksia yhteiskunnan voimavarana vahvistettiin 
ohjelmasisällön valinnoilla ja yhteiskunnallisen markkinoinnin keinoin. 
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1.3.2. Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus 
 
Museovirasto vastaa valtion talousarviossa sille siirrettyjen valtionavustusten jakamisesta. Museoviraston 
jakamilla avustuksilla ja niihin kytkeytyvällä ohjauksella ja neuvonnalla vaikutetaan laajasti kansallisen 
kulttuuriperinnön ja  kulttuuriperintökohteiden asianmukaiseen hoitoon ja ylläpitoon, museoiden toiminnan 
innovatiiviseen kehittämiseen sekä yhdistys- ja järjestötoimintaan perustuvan perinteen tallennukseen. 

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

Kulttuuriympäristön avustusten merkitys ja vaikuttavuus oli entiseen tapaan suuri. Entistämisavustuksilla tuettiin 
perinteisiä  rakentamistapoja ja koeteltujen, kestävien materiaalien käyttöä arvokohteissa. Tämä tukee myös 
osaamisen ylläpitämistä ja osaavien korjaajien kysyntää. Perinnealusavustusten kirjo on mukavasti 
monipuolistunut kattamaan tuuli-, höyry- ja polttomoottorivoiman käyttäjät aina arvokkaisiin vapaa-ajan veneisiin 
asti. Maailmanperintöavustuksissa tuen tarve ja mahdollisuus sen antamiseen kohtasivat toisensa erittäin hyvin, 
mikä tuki myös uuden maailmanperintöstrategian toteuttamista. Rakennusten entistämisavustusten pitkä 
käsittelyaika heikensi hieman niiden vaikuttavuutta. Muinaisjäännösten hoitoavustuksia haettiin todelliseen 
tarpeeseen nähden liian vähän. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museoviraston jakamat avustukset 

2014-2016 2014 Hakijoita Myönnetty

Läpimen

o-% 2015 Hakijoita Myönnetty

Läpimen

o-% 2016 Hakijoita Myönnetty

Läpimen

o-%

Ammatillisten museoiden 

innovatiiviset hankkeet 586 000 73 32 44 590 650 69 25 36 640 600 82 24 29

Valtionosuuden ulkopuolella olevien 

museoiden hankkeet 599 000 188 131 70 599 350 190 132 69 559 400 158 109 69

Ammatillisten museoiden 

kokeiluhankkeet 15 000 42 15 36 10 000 35 9 26 *

Kulttuuriperinteen tallentaminen ja 

tutkiminen 115 000 116 31 27 55 000 93 15 16 55 000 85 15 18

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden 

rakennusten entistämisavustukset ja 

muinaisjäännösten hoidon tuki 1 606 000 461 228 49 1 606 000 421 209 50 1 606 000 455 197 43

Avustukset maailmanperintökohteiden 

hoitoon 250 000 56 45 80 230 000 31 27 87 215 000 31 28 90

Perinnealusten korjaus- ja 

entistämisavustukset 367 000 54 29 54 355 000 51 31 61 355 000 51 17 33

Avustukset 

maailmanperintöstrategian 

toimeenpanon mukaiseen toimintaan * * 99 000 5 4 80

Yhteensä 3 538 000 990 511 51 3 446 000 890 448 49 3 530 000 867 394 52
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1.4. Toiminnallinen tehokkuus 
 

1.4.1. Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus 
 

Valtion talousarvioesityksessä 2016 on toiminnallisen tehokkuuden tavoitteeksi asetettu museo- ja linnoissa 
käynnin keskihinta- ja keskitulo. Taulukko on esitetty luvussa 1.2. Tuloksellisuus. Luvussa tarkastellaan 
Museoviraston toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta myös henkilötyövuosien ja kustannusten jakautumisen 
näkökulmista palvelualueittain sekä maksullisen ja varsinaisen toiminnan välillä. 

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

 

o Museo- ja linnassakäynnin keskihinnat ja keskitulo (TAE) 

Toiminnallista tehokkuutta mittaava museokäynnin keskihinta oli 2,12 € (2,04 € vuonna 2015). Käynnin keskitulo, 
3,86 € (2,95 € vuonna 2015) on kasvanut selvästi.   
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o Toteutuneet henkilötyövuodet, kustannukset ja tuotot palvelukokonaisuuksittain vuosina  2016, 2015 ja 2014 (varsinainen ja maksullinen toiminta yhteensä) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Htv:t 

2016

Htv:t 

2015

Htv:t 

2014

Muutos

%     

15/14  

Muutos

%     

16/15  

Kustan-

nukset 

1 000 €

2016

Kustan-

nukset 

1 000 €

2015

Kustan-

nukset 

1 000 €

2014

Muutos

%     

15/14  

Muutos

%     

16/15  

Tuotot

1 000 €

2016

Tuotot

1 000 €

2015

Tuotot

1 000 €

2014

Muutos

%     

15/14  

Muutos

%     

16/15  

Kokoelmat ja kohteet 105,5 111,8 107,4 4 % -6 % 32 382 36 313 35 009 4 % -11 % 1 613 2 255 2 209 2 % -28 %

Sisällöntuotanto 88,8 102,1 94,3 8 % -13 % 5 847 5 373 5 792 -7 % 9 % 3 224 2 370 2 634 -10 % 36 %

Tietojärjestelmät 4,9 6,6 6,6 1 % -27 % 696 720 674 7 % -3 % 36 38 46 -17 % -5 %

Ohjaus ja tuki 21,2 23,1 24,9 -7 % -8 % 1 754 2 016 1 854 9 % -13 % 42 23 216 -89 % 83 %

Viranomaispalvelut 30,6 32,1 31,8 1 % -5 % 1 724 1 704 1 455 17 % 1 % 1 2 1 100 % -50 %

Yhteensä 251,0 275,7 264,9 4 % -9 % 42 403 46 126 44 784 3 % -8 % 4 916 4 688 5 106 -8 % 5 %
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Yllä on esitetty Museoviraston toiminnan jakautuminen varsinaiseen toimintaan ja maksulliseen toimintaan vuosina 2015 
ja 2016. Henkilötyövuosien määrä oli 275,7 vuonna 2015 ja 251,0 vuonna 2016. 

 

 
 
Yllä on esitetty Museoviraston varsinaisen toiminnan jakautuminen palvelukokonaisuuksille. Varsinaiseen toimintaan 
kohdistui 204,2 henkilötyövuotta vuonna 2015 ja 191,1 henkilötyövuotta vuonna 2016. 
 

 

   
 
Yllä on esitetty Museoviraston maksullisen toiminnan jakautuminen tavoitekokonaisuuksille. Maksulliseen toimintaan 
kohdistui 71,6 henkilötyövuotta vuonna 2015 ja 59,9 henkilötyövuotta vuonna 2016. 

 

  

Varsinainen 
toiminta 
yhteensä

76%

Maksullinen 
toiminta 
yhteensä

24%

Henkilötyövuodet 2016

50,6 %

19,8 %

2,5 %

11,1 %

15,9 %

Varsinainen toiminta 2016

1 (96,8 htv)

2 (37,8 htv)

3 (4,8 htv)

4 (21,2 htv)

5 (30,5 htv)

16,0 %

83,6 %

Maksullinen toiminta 2015

1 (11,5 htv)

2 (59,8 htv)

3 (0,04 htv)

4 (0,04 htv)

5 (0,19 htv)

14,6 %

85,1 %

Maksullinen toiminta 2016

1 (8,8 htv)

2 (51,0 htv)

3 (0,01 htv)

4 (0,02 htv)

5 (0,11 htv)

Varsinainen 
toiminta 
yhteensä

74%

Maksullinen 
toiminta 
yhteensä

26%

Henkilötyövuodet 2015

49,2 %

20,7 %

3,2 %

11,3 %

15,6 %

Varsinainen toiminta 2015

1 (100,4 htv)

2 (42,2 htv)

3 (6,6 htv)

4 (23,0 htv)

5 (31,9 htv)
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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 2014 ja 2015 luvut on tehty vertailukelpoisiksi huomioimalla vuokraustoiminta vuoden 2016 
tavalla. 

 
Kokoelmat ja kohteet 
 

Osastotason palvelu 2014 2015 2016 

 htv € htv € htv € 

111 Kokoelmien hallinta ja 
saatavuus 

32,56 4 395 387 29,89 2 559 254 42,00 2 219 383 

112 Kokoelmapalvelut 9,67 276 428 9,60 328 814 8,32 146 824 

113 Restaurointi 6,71 849 135 10,17 624 450 4,36 851 287 

114 Kohteiden hallinta 12,66 17 629 622 16,37 19 680 899 14,31 18 817 657 

115 Kohteiden määrittely 1,75 102 948 1,29 68 015 1,34 77 133 

Yhteensä  63,35 23 253 520 67,32 23 261 432 70,33 22 112 284 

 

111 Kokoelmien ja arkiston 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 siirto uuteen kokoelmakeskukseen aloitettiin henkilökunnan työpisteiden muuton 
jälkeen toukokuussa, ja vuoden loppuun mennessä uusiin tiloihin siirrettiin yli 10 000 esinettä. Kokoelmien siirtoon, 
hallintaan ja digitointiin oli käytettävissä määräaikaista työvoimaa. Kokoelmasiirtojen ja näyttelytoiminnan 
yhteydessä tehty inventointi- ja luettelointityö on parantanut kokoelmahallinnan ja -logistiikan tehokkuutta. Näin on 
voitu turvata kokoelmien riittävä käytettävyys henkilöresurssien vähentyessä ja toiminnan volyymin kasvaessa. 
Uutena kokoelmahallinnan toimenpiteenä otettiin käyttöön laajat kokoelmapoistot ja luovutukset.  

Kuvakokoelmien hallintaan on ollut henkilöstövähennysten takia entistä vähemmän resursseja. Tärkeimmät kuva-
aineistojen järjestämiseen, suojaamiseen ja luettelointiin liittyvät tehtävät on pystytty hoitamaan, minkä lisäksi 
runsaasti työaikaa käytettiin kokoelmien muuttamiseen ja toiminnan käynnistämiseen uudessa Kokoelma- ja 
konservointikeskuksessa. Kokoelmien hallintaan on ollut käytettävissä määräaikaista työvoimaa erityisesti OKM:n 
myöntämän erillisrahoituksen turvin, joten yhteensä kuvakokoelmien hallintaan käytettiin 7,63 henkilötyövuotta. 

Arkiston hallintaan käytetty työaika koostui pääasiassa projektihenkilöiden työstä. Kansatieteellisen arkiston 
henkilökunnan irtisanomisen myötä vakituisen henkilökunnan arkiston hallintaan käyttämä työmäärä väheni 
huomattavasti, asiakaspalvelun ja projektien ohjauksen viedessä jäljelle jääneen henkilön työajan. Arkeologisten 
kokoelmien hallintaan käytetty työaika väheni, koska näyttelytoiminta ja siihen liittyvä kokoelmatyö priorisoitiin 
Kansallismuseon esihistorianäyttelyn uudistamisen vuoksi. Kirjaston kokoelmien hallintaan käytettiin edellisvuotta 
huomattavasti vähemmän tunteja henkilöstövähennysten vuoksi. 
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112 Kokoelmapalvelut 

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

Kansallismuseon omien, laajojen näyttely- ja kokoelmahallintahankkeiden lisäksi pystyttiin palvelemaan myös muita 
tutkijoita sekä esinelainapyyntöjä esittäneitä asiakkaita. 

Arkisto- ja tietopalvelut- osaston kokoelmapalveluita supistettiin edellisestä vuodesta, mutta asiakaskontaktien 
määrä pysyi edelleen erittäin suurena.  Kuvakokoelmien henkilökunta antoi kuviin ja kokoelmiin liittyvää asiakas- ja 
asiantuntijapalvelua yhteensä yli 3 500 asiakkaalle.  Tämän lisäksi runsaasti aikaa käytettiin Museoviraston ja 
erityisesti Kansallismuseon esine- ja muihin kuvauksiin. Arkistoaineiston digitointi vähensi asiakaspalveluun 
kohdistuvaa painetta. Arkiston tietopalvelun määrä pysyy silti edelleen suurena. Omatoimikirjastoon siirtyminen 
vähensi kirjaston asiakaspalveluun käyttämää työmäärää. Arkeologisten kokoelmien asiakaspalvelua jatkettiin 
tutkijapalveluiden osalta normaalisti uuden esihistorian näyttelyn valmistelutöistä huolimatta. 

 

113 Restaurointi 

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

Museovirasto toteutti tai saattoi  alulle suunnitellut omien kohteiden restaurointihankkeet. Painopiste oli 
Seurasaaressa ja museojäänmurtaja Tarmossa. Myös viraston käytössä olevat museot vaativat huomionsa. 
Seurasaaren suurimpia hankkeita oli Florinin huvimajan siirto ympäristötöineen, lisäksi museoalueen turvallisuutta 
parannettiin. 

 

114 Kohteiden hallinta 

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

Kansallismuseon toiminnan tuottavuus nousi merkittävästi. Museon tuloista noin 87 % on pääsylipputuloja ja 13 % 
museokaupan myyntiä. Kaikkiin toimintoihin kohdistuneista henkilövähennyksistä huolimatta museon toiminnan 
kokonaistuotto nousi yhteensä 800 000 € edellisestä vuodesta toiminnan kokonaiskustannusten jäädessä alle 
edeltävän vuoden. 

 

115 Kohteiden määrittely 

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

Voimavarojen niukentuminen näkyy etenkin rakennusperintörekisterin hitaassa kehityksessä. Perusedellytys 
rekistereiden riittävälle täydentymiselle on tarvittavien henkilöresurssien saaminen tätä työtä tekemään.   

 

Sisällöntuotanto 
 

Osastotason palvelu 2014 2015 2016 

 htv € htv € htv € 

121 Dokumentointi ja tutkimus 19,43 458 130 14,84 361 685 14,82 196 865 

122 Tiedon välittäminen 36,24 1 321 050 46,61 1 087 970 44,35 970 462 

Yhteensä 55,67 1 779 180 61,45 1 449 655 59,17 1 167 327 

 

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

Koekaivausryhmällä oli yhteensä 50 kenttätyökohdetta / 183 henkilötyöpäivää maastossa, virkatyönä tehtyjen 
arkeologisten tutkimusten htv-määrä oli samalla tasolla kuin edellisvuotena. Ulkopuolisella rahoituksella tehtyjä 
arkeologisia tilaustutkimuksia oli 55 kpl ja niihin käytetty htv-määrä kasvoi jonkin verran edellisvuodesta. Virkatyönä 
tehdyt mittausdokumentointien htv-määrä laski.  Mittausdokumentointia tehtiin maksullisena palveluna pieni määrä.  

Kulttuuriympäristöpalvelut toteutti viranomaistoimintansa tueksi dokumentointia ja tutkimusta osin ostopalveluina, 
osin omana virkatyönä. 

 

122 Tiedon välittäminen 

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

Kansallismuseossa vaihtuvien näyttelyiden määrä pysyi samalla tasolla. Sisällöntuotannon täydentäminen myös 
muualla tuotetuin näyttelyin on mahdollistanut resurssien kohdentamisen erityisesti uusien perusnäyttelyiden 
tuottamiseen. Vahva painopiste on edelleen ollut kumppanien kanssa toteutettava monipuolinen 
tapahtumatoiminta, jolla on tarjottu myös matalan kynnyksen kulttuuriperintösisältöä ja laajennettu yleisöpohjaa. 
Merkittävää määrällistä kasvua (kävijät, tulot) ei synny kohteissa, joissa henkilö- ja määräraharesurssien 
vähenemisen tai uuden kohdentamisen takia ei järjestetä vaihtuvia näyttelyitä ja näyttäviä tapahtumia, mutta 
kohteet ovat yleisön saavutettavissa ja kohteen peruspalvelut turvattu.    

Kokoelmien osalta näyttelytoimintaan käytettiin yli 20 kertaa enemmän työaikaa kuin normaalisti. Suurimpina 
kohteina olivat alkuvuodesta purettu Terra Tavestorum -näyttely Hämeen linnassa ja erityisesti Suomen 
Kansallismuseon uuden esihistorian näyttelyn esinevalinnat ja tekstien kirjoittaminen. Lisäksi toteutettiin nopealla 
aikataululla pienempiä esillepanoja kokoelmista, esim. pop-up-näyttelyitä eri tilaisuuksiin. Kuvakokoelmien 
aineistoa käytettiin myös Maaseudun tulevaisuus –lehti 100 vuotta ja Matti Jämsä –näyttelyissä. 

Kulttuuriympäristöpalvelut ylläpiti viittä viraston, museoiden ja sidosryhmien yhteistä osaamisrinkiä, kolmea 
sidosryhmien yhteistyöryhmää sekä viittä kumppanuussopimuksiin perustunutta yhteistyöryhmää. Osasto oli 
mukana tai vastuussa yhteensä 28:ssa keskushallinnossa tai aluetasoilla toimineessa työryhmässä. 

 
 
 
Tietojärjestelmät 

 
Osastotason palvelu 2014 2015  2016 

 htv € htv € htv € 

131 Tietojärjestelmien hallinta 3,87 444 386 4,00 465 219 3,24 466 243 

 

 

131 Tietojärjestelmien hallinta 

Tietojärjestelmien hallinta sisältää laajalle asiakaskunnalle suunnatut tiedonhallinnan 
kokoelmanhallintapalvelut sekä kulttuuriympäristöpalvelut. 

Keskeisimmät hankkeet olivat kulttuuriympäristö kartalla -hankkeen ensimmäinen vaihe ja Museoviraston, 
Museoliiton ja Kansallisgallerian yhteishanke Museo 2015. Museo 2015 –hankkeessa oli erikseen käytettävissä 3 
htv:tä. Näiden hankkeiden lisäksi on ylläpidetty vanhoja järjestelmiä ja lisätty järjestelmien yhteentoimivuutta. 
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Ohjaus ja tuki 
 

Osastotason palvelu 2014 2015 2016 
 

 htv € htv € htv € 

141 Politiikka ja lainsäädäntö 2,78 299 837 2,83 494 620 3,76 328 779 

142 Ohjaaminen ja tuki 11,89 841 493 11,06 886 770 10,35 911 685 

Yhteensä 14,67 1 141 330 13,89 1 381 390 14,11 1 240 464 

 

141 Politiikka ja lainsäädäntö 

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

Museoviraston osallistuminen politiikka- ja strategiatason hankkeisiin on ollut ehkä joitakin aiempia vuosia 
vähäisempää. Tämä johtuu osin valtioneuvostotasolla vähennetyistä strategioista sekä ministeriöiden roolin 
korostumisesta. Poikkeuksen muodosti vuonna 2016 museopoliittisen ohjelman valmistelu, johon Museovirasto 
osallistui aktiivisesti. Museovirasto panosti mm. kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanoon sekä valtion 
toimitilastrategian tehostamiseen. Kansainvälinen vuorovaikutus oli intensiivistä, painotuksina Euroopan neuvoston 
perus- ja strategiatyö, EU:n toiminnan ja eurooppalaisten standardien seuranta, Itämeren maiden yhteistyö sekä 
keskushallintoviranomaisten eurooppalainen ja pohjoismainen yhteistyö (EHHF, EAC, pohjoismaiset 
kollegavirastot). 

Lainsäädännön ja sen toimeenpanon kehittämiseen liittyen Museovirasto osallistui 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. 

 

142 Ohjaaminen ja tuki 

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

Ohjauksen ja tuen osuus toiminnassa oli korkealla tasolla, vastaten Museoviraston roolia asiantuntijavirastona ja 
työalansa kehittäjänä. Toiminta liittyi kulttuuriympäristön vaalimisedellytysten parantamiseen, kumppanuuksiin ja 
sidosryhmätyöhön, museokentän ohjaukseen ja vuorovaikutukseen sen kanssa sekä mm. harrastajakentän kanssa 
työskentelyyn. Prosessien kehittäminen ja priorisointi ovat auttanut kohdentamaan niukentuneet voimavarat 
optimaalisesti. 

 

Viranomaispalvelut 
 

Osastotason palvelu 2014 2015 2016  

 htv € htv € htv € 

151 Lausunnot, luvat ja päätökset 13,29 737 808 14,52 827 763 - - 

152 Valtionavustukset 2,41 141 739 2,40 181 358 2,44 129 252 

153 Asiakirjahallinto 3,05 170 376 2,41 214 653 2,96 316 522 

154 Kulttuuriympäristön 
merkittävyyden arviointi ja 
suojeluun vaikuttaminen 

- - - - 10,18 552 317 

155 Kulttuuriperintöön kajoavien 
hankkeiden ohjaaminen ja 
valvominen 

- - - - 4,72 257 163 

Yhteensä 18,75 1 049 923 19,33 1 223 774 20,3 1 255 254 
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151 Lausunnot, luvat ja päätökset 

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

Toimintoon kohdistuva resurssi on v. 2016 lähtien siirretty toimintojen 154 ja 155 yhteyteen. 

 

152 Valtionavustukset 

Valtionavustukset sisältää Museoviraston myöntämien valtionavustusten jakamisen ja käytön seurannan.  

Htv-panostus suhteessa avustusten määrään oli hyvä mutta johti osaltaan entistämisavustusten liian pitkään 
käsittelyaikaan. Palvelusähköpostia hyödynnettiin sen sijaan tehokkaasti. 

 

153 Asiakirjahallinto 

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

Asiakirjahallintoon käytetty työaika väheni hieman. Salama-asianhallintajärjestelmän järjestelmävirheiden määrä on 
saatu järjestelmätoimittajan toimesta vähenemään, mikä on vähentänyt myös virheiden raportointiin käytettyä 
työaikaa. Virkamiesten neuvontaa on tehty tarvittaessa. Asiakirjahallinnan suunnittelun ja ohjauksen osalta 
henkilökuntaa työllistivät lisäksi digitointiprojektin ohjaus sekä Museoviraston sisäinen asiantuntijaneuvonta.  

 

154 Kulttuuriympäristön merkittävyyden arviointi ja suojeluun vaikuttaminen 

Kulttuuriympäristön merkittävyyden arviointi ja suojeluun vaikuttaminen sisältää alueidenkäytön 
suunnitteluhankkeiden arvioinnin, rakennussuojeluesitysten käsittelyn ja valtion kiinteistöjen 
suojelutarpeen arvioinnin.  

Viranomaistoiminnan ydinaluetta maankäyttöä hoidettiin tehokkaasti ja olennaiseen priorisoiden. Museovirasto 
täydensi maakuntamuseoverkkoa vajaasti resursoiduilla alueilla sekä vastasi yksin valtio- ja kirkkotaustaisista 
kohteista sekä vedenalaisarkeologiasta. Ratkaistujen asioiden määrän (522) ja käsittelyajan (23 vrk) suhde kertoo 
erinomaisesta tehokkuudesta. 

 

155 Kulttuuriperintöön kajoavien hankkeiden ohjaaminen ja valvominen 

 

Kulttuuriperintöön kajoavien hankkeiden ohjaaminen ja valvominen sisältää suojelukohteiden korjaus- ja 
muutoshankkeisiin osallistumisen, muinaisjäännösten tutkimus- ja hoitoluvista päättämisen sekä 
kulttuuriperintöön liittyvien rikkomus- ja rikosasioiden käsittelyn. 

Korjausrakentamisen ja restaurointien ohjaus oli näkyvä ja sekin tehokkaasti hoidettu osa-alue, 190 ratkaistua 
asiaa ja 4,4 htv. Työn kirjo ulottuu restauroinneissa pienistä yksittäiskohteista valtakunnallisiin monumentteihin. 
Vaikuttavuutta suurissa hankkeissa toteutetaan vuosien mittaisella osallistumisella ja aktiivisilla kumppanuuksilla. 
Arkeologisten tutkimusten lupakäsittely vei vähän aikaa (noin 0, 2 htv) ja oli kustannustehokasta. Toimintaa 
ohjataan arkeologian laatuohjeilla. 

 

 

Tukitoiminnot 
 

Osastotason palvelu 2014 2015 2016  

 htv € htv € htv € 
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6000 Johtaminen 18,17 1 016 459 19,44 1 391 041 13,57 978 271 

6100 Henkilöstöhallinto 13,02 1 139 504 13,20 1 231 982 6,00 514 066 

6200 Taloushallinto 8,77 687 387 7,76 644 280 5,62 332 341 

6400 Tietohallinto 1,54 633 270 1,78 796 951 1,50 685 693 

6600 Viestintä 3,58 465 345 4,02 506 770 3,82 506 720 

6700  Kiinteistöhallinto     5,43 3 266 348 

Muut tukitoiminnot 15,99 6 293 533 13,02   5 328 694 5,36 1 238 937 

Yhteensä 63,40 10 389 610 59,32 9 904 191 41,30 7 522 376 

 

Tukitoimintoihin käytetty resurssi on kokonaisuutena vähentynyt, sekä tukitoimintoihinkin kohdistuneiden 
henkilöstöleikkausten johdosta, mutta myös toimintoja tehostamalla. Tukitoimintoihin sisältyy vielä 
tilinpäätösvuonna esimiestoimintaa ja yleisjohtamista. Työajan kohdentamista niin että toiminnot kattavat vain aidot 
tukitoiminnot kehitetään jatkuvasti.  
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1.4.2. Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus 
 
 

 
KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA MAKSUPERUSTELAIN MUKAISISTA   

 

JULKISOIKEUDELLISISTA SUORITTEISTA YHTEENSÄ (tuhansina euroina)  

         

         

     2016 2015 2014 

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

Maksullisen toiminnan tuotot     

  Maksullisen toiminnan myyntituotot 2 246 1 563 2 024 

  Vuokrat ja käyttökorvaukset  6 3                2 

  Maksullisen toiminnan muut tuotot   25 

Tuotot yhteensä    2 252 1 567 2 051 

        

KOKONAISKUSTANNUKSET      

        

Erilliskustannukset    

  Aineet, tarvikkeet ja tavarat  94 40 166 

  Henkilöstökustannukset   616 720 1 273 

  Vuokrat    2 282 934 2 

  Palvelujen ostot    294 206 97 

  Muut erilliskustannukset    16 5 65 

Erilliskustannukset yhteensä  3 302 1 904 1 602 

         

Osuus yhteiskustannuksista   

  Tukitoimintojen kustannukset  613 635 824 

  Poistot     53 73 85 

  Korot     1 3 8 

  Muut yhteiskustannukset   183 171 275 

Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 850 881 1 192 

        

Kokonaiskustannukset yhteensä  4 152 2 785 2 794 

         

KUSTANNUSVASTAAVUUS    -1 900 -1 218 -743 

         

Kustannusvastaavuus-%  54 % 56 % 73 % 
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KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA MAKSUPERUSTELAIN MUKAISISTA   

 

PÄÄSYMAKSUISTA / JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET (tuhansina 
euroina) 

 

         

         

     2016 2015 2014 

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

Maksullisen toiminnan tuotot     

  Maksullisen toiminnan myyntituotot 2 246 1 563 1 322 

  Vuokrat ja käyttökorvaukset  6 3                2 

  Maksullisen toiminnan muut tuotot   25 

Tuotot yhteensä    2 252 1 567 1 349 

        

KOKONAISKUSTANNUKSET      

        

Erilliskustannukset    

  Aineet, tarvikkeet ja tavarat  94 40 152 

  Henkilöstökustannukset   616 720 717 

  Vuokrat    2 282 934 2 

  Palvelujen ostot    294 206 80 

  Muut erilliskustannukset    16 5 4 

Erilliskustannukset yhteensä  3 302 1 904 955 

         

Osuus yhteiskustannuksista   

  Tukitoimintojen kustannukset  613 635 549 

  Poistot     53 73 48 

  Korot     1 3 5 

  Muut yhteiskustannukset   183 171 155 

Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 850 881 756 

        

Kokonaiskustannukset yhteensä  4 152 2 785 1 711 

         

KUSTANNUSVASTAAVUUS    -1 900 -1 218 -362 

         

Kustannusvastaavuus-%  54 % 56 % 79 % 
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KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA MAKSUPERUSTELAIN MUKAISISTA   

 

MUISTA SUORITTEISTA YHTEENSÄ (tuhansina euroina)  

         

         

     2016 2015 2014 

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

Maksullisen toiminnan tuotot     

  Maksullisen toiminnan myyntituotot 1 028 1 232 639 

  Vuokrat ja käyttökorvaukset  739 1 341                1 430 

  Maksullisen toiminnan muut tuotot   1 

Tuotot yhteensä    1 768 2 574 2 069 

        

KOKONAISKUSTANNUKSET      

        

Erilliskustannukset    

  Aineet, tarvikkeet ja tavarat  314 218 294 

  Henkilöstökustannukset   559 993 604 

  Vuokrat    2 779 1 829 2 

  Palvelujen ostot    158 206 125 

  Muut erilliskustannukset    6 73 17 

Erilliskustannukset yhteensä  3 817 3 319 1 042 

         

Osuus yhteiskustannuksista   

  Tukitoimintojen kustannukset  563 915 1 036 

  Poistot     48 100 40 

  Korot     1 5 7 

  Muut yhteiskustannukset   166 236 139 

Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 778 1 257 1 222 

        

Kokonaiskustannukset yhteensä  4 595 4 576 2 264 

         

KUSTANNUSVASTAAVUUS    -2 827 -2 002 -195 

         

Kustannusvastaavuus-%  38 % 56 % 91 % 
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KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA MAKSUPERUSTELAIN 
MUKAISESTA VUOKRAUSTOIMINNASTA / MUUT SUORITTEET   

(tuhansina euroina)  

         

         

     2016 2015 2014 

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

Maksullisen toiminnan tuotot     

  Maksullisen toiminnan myyntituotot 288 71 3 

  Vuokrat ja käyttökorvaukset  739 1 340                1 429 

  Maksullisen toiminnan muut tuotot   1 

Tuotot yhteensä    1 027 1 411 1 433 

        

KOKONAISKUSTANNUKSET      

        

Erilliskustannukset    

  Aineet, tarvikkeet ja tavarat  6 22 3 

  Henkilöstökustannukset   46 61 53 

  Vuokrat    878 1 068  

  Palvelujen ostot    6 8 11 

  Muut erilliskustannukset       

Erilliskustannukset yhteensä  936 1 160 66 

         

Osuus yhteiskustannuksista   

  Tukitoimintojen kustannukset  50 134 613 

  Poistot     4 6 3 

  Korot        

  Muut yhteiskustannukset   14 14 11 

Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 68 155 629 

        

Kokonaiskustannukset yhteensä  1 003 1 314 694 

         

KUSTANNUSVASTAAVUUS    24 97 739 

         

Kustannusvastaavuus-%  102 % 107 % 206 % 
 
 
Museoviraston maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus sekä yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus on 
laskettu kustannusvastaavuuslaskelmien avulla. Suoritetuotanto perustuu lakiin Museovirastosta 282/2004, 
Valtioneuvoston asetukseen Museovirastosta 407/2004, valtion maksuperustelakiin 150/1992, valtion 
maksuperusteasetukseen 211/1992, lakiin valtion talousarviosta 423/1988, asetukseen valtion talousarviosta 1243/1992, 
muinaismuistolakiin 295/1963, lakiin kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta 115/1999, lakiin viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta 621/1999 ja opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Museoviraston suoritteiden 
maksullisuudesta 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.   
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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). Lisäksi on laadittu muiden 
liiketaloudellisten suoritteiden ja muinaismuistolain 15 §:n mukaisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelmat, joiden 
tuloksia on esitelty lyhyesti, mutta laskelmia ei ole esitetty toimintakertomuksessa, koska niiden tuotot olivat alle 1 
miljoona euroa. Julkisoikeudellisista suoritteista maastavientiluvat ja kirjaston julkisoikeudelliset suoritteet eivät sisälly 
laskelmiin. Maastavientilupien maksullisen toiminnan tuotot olivat 1 189,50 euroa ja kirjaston julkisoikeudellisten 
suoritteiden maksullisen toiminnan tuotot 281,28 euroa. Laskelmiin ei myöskään sisällytetä tuottoja elinkeinoelämälle 
tarjottavasta media- ja imagohyödystä. Näitä tuottoja ei ollut vuonna 2016. 
 
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. 
Muinaismuistolain 15 §:n mukaisista suoritteista on laadittu vuoden 2016 osalta erityislakien mukaisten suoritteiden 
kustannusvastaavuuslaskelma, joten ne eivät enää sisälly muiden suoritteiden laskelmaan. Laskentaperusteita on 
joiltain osin tarkennettu, mutta pääosin ne ovat pysyneet ennallaan. Laskentaperusteet on esitetty laskelmien 
liitetiedoissa. Museoviraston maksullisen toiminnan kustannusvastaavuudelle ei ole asetettu tulostavoitteita.   
 

Julkisoikeudelliset suoritteet  
 
Kustannusvastaavuuslaskelma julkisoikeudellisista suoritteista yhteensä sisältää vuosien 2016 ja 2015 osalta 
pääsymaksut sekä vuoden 2014 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 2,3 
miljoonaa euroa. Vuoteen 2015 verrattuna maksullisen toiminnan tuotot kasvoivat 0,7 miljoonaa euroa eli 44 %. 
Tuottojen kasvu johtui siitä, että erityisesti Kansallismuseon ja Hämeen linnan pääsymaksutulot kasvoivat merkittävästi 
näyttelyiden johdosta. Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset olivat 4,2 miljoonaa euroa. Ne kasvoivat 1,4 
miljoonaa euroa eli 49 % vuoteen 2015 verrattuna. Kokonaiskustannusten kasvu johtui siitä, että laskentaperusteita 
tarkennettiin museotoiminnan kohteiden kustannusten osalta. Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuudeksi 
muodostui -1,9 miljoonaa euroa. Vuoteen 2015 verrattuna kustannusvastaavuus on huonontunut 0,7 miljoonaa euroa ja 
vuoteen 2014 verrattuna 1,2 miljoonaa euroa. Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuusprosentiksi 
muodostui 54 %. Kustannusvastaavuusprosentti on vuoteen 2015 (56 %) verrattuna hieman laskenut ja vuoteen 2014 
(73 %) verrattuna selvästi laskenut, joten entistä pienempi osa kokonaiskustannuksista on saatu katettua tuotoilla.   
 
Julkisoikeudellisista suoritteista pääsymaksuista on esitetty oma kustannusvastaavuuslaskelma. Pääsymaksujen 
maksullisen toiminnan tuotot olivat 2,3 miljoonaa euroa. Eniten pääsymaksutuloja kertyi Kansallismuseosta 0,93 
miljoonaa euroa, Hämeen linnasta 0,54 miljoonaa euroa, Olavinlinnasta 0,35 miljoonaa euroa, Seurasaaren 
ulkomuseosta 0,12 miljoonaa euroa, Tamminiemestä 0,09 miljoonaa euroa, Hvitträskistä 0,09 miljoonaa euroa ja 
Suomen merimuseosta 0,06 miljoonaa euroa. Vuoteen 2015 verrattuna maksullisen toiminnan tuotot kasvoivat 0,7 
miljoonaa euroa eli 44 %. Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset olivat 4,2 miljoonaa euroa. Suurimpana eränä 
kustannuksista olivat vuokrat 2,3 miljoonaa euroa. Vuoteen 2015 verrattuna kokonaiskustannukset kasvoivat 1,4 
miljoonaa euroa eli 49 %. Pääsymaksujen kustannusvastaavuudeksi muodostui -1,9 miljoonaa euroa ja 
kustannusvastaavuusprosentiksi 54 %. Kustannusvastaavuusprosentti on vuoteen 2015 (56 %) verrattuna hieman 
laskenut.   
 

Muut suoritteet 
 
Kustannusvastaavuuslaskelma muista suoritteista yhteensä sisältää vuoden 2016 osalta vuokraustoiminnan ja muut 
liiketaloudelliset suoritteet, vuoden 2015 osalta muinaismuistolain 15 §:n mukaiset suoritteet, vuokraustoiminnan ja muut 
liiketaloudelliset suoritteet sekä vuoden 2014 osalta vuokraustoiminnan ja muut liiketaloudelliset suoritteet. Muiden 
suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelmassa maksullisen toiminnan tuotot olivat 1,8 miljoonaa euroa. Eniten tuloja 
kertyi vuokraustoiminnasta 1,03 miljoonaa euroa, museokauppatoiminnasta 0,33 miljoonaa euroa, opastustoiminnasta 
0,11 miljoonaa euroa, kuvapalveluista 0,11 miljoonaa euroa ja julkaisuista 0,07 miljoonaa euroa. Vuoteen 2015 
verrattuna maksullisen toiminnan tuotot vähenivät 0,8 miljoonaa euroa eli 31 %. Tuottojen väheneminen johtui siitä, että 
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muinaismuistolain 15 §:n mukaiset suoritteet eivät enää vuonna 2016 olleet muiden suoritteiden laskelmassa mukana. 
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset olivat 4,6 miljoonaa euroa. Ne pysyivät samalla tasolla vuoteen 2015 
verrattuna. Kokonaiskustannukset ovat todellisuudessa kuitenkin kasvaneet, koska muinaismuistolain 15 §:n mukaiset 
suoritteet eivät enää vuonna 2016 olleet muiden suoritteiden laskelmassa mukana. Kokonaiskustannusten kasvu johtui 
siitä, että laskentaperusteita tarkennettiin museotoiminnan kohteiden kustannusten osalta. Muiden suoritteiden 
kustannusvastaavuudeksi muodostui -2,8 miljoonaa euroa. Vuoteen 2015 verrattuna kustannusvastaavuus on 
huonontunut 0,8 miljoonaa euroa ja vuoteen 2014 verrattuna 2,6 miljoonaa euroa. Muiden suoritteiden 
kustannusvastaavuusprosentiksi muodostui 38 %. Kustannusvastaavuusprosentti on vuoteen 2015 (56 %) ja vuoteen 
2014 (91 %) verrattuna selvästi laskenut, joten entistä pienempi osa kokonaiskustannuksista on saatu katettua tuotoilla.   
 
Muista suoritteista vuokraustoiminnasta on esitetty oma kustannusvastaavuuslaskelma. Vuokraustoiminnan maksullisen 
toiminnan tuotot olivat 1,0 miljoonaa euroa. Eniten vuokratuloja kertyi Olavinlinnasta 0,36 miljoonaa euroa, Turun 
linnasta 0,20 miljoonaa euroa, Kansallismuseosta 0,19 miljoonaa euroa, Suomen merimuseosta 0,06 miljoonaa euroa, 
Tamminiemestä 0,05 miljoonaa euroa, Hämeen linnasta 0,04 miljoonaa euroa ja Hvitträskistä 0,04 miljoonaa euroa. 
Vuoteen 2015 verrattuna maksullisen toiminnan tuotot vähenivät 0,4 miljoonaa euroa eli 27 %. Maksullisen toiminnan 
kokonaiskustannukset olivat 1,0 miljoonaa euroa. Suurimpana eränä kustannuksista olivat vuokrat 0,9 miljoonaa euroa. 
Vuoteen 2015 verrattuna kokonaiskustannukset vähenivät 0,3 miljoonaa euroa eli 24 %. Vuokraustoiminnan 
kustannusvastaavuudeksi muodostui 0,02 miljoonaa euroa ja kustannusvastaavuusprosentiksi 102 %. 
Kustannusvastaavuusprosentti on vuoteen 2015 (107 %) verrattuna laskenut.  
 
Muista suoritteista muista liiketaloudellisista suoritteista on laadittu oma kustannusvastaavuuslaskelma. Laskelmaa ei ole 
esitetty toimintakertomuksessa, koska osa-alueen tuotot olivat alle 1 miljoona euroa (Valtiokonttorin määräys 
VK/1078/00.01/2014). Muiden liiketaloudellisten suoritteiden maksullisen toiminnan tuotot olivat 0,7 miljoonaa euroa. 
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset olivat 3,6 miljoonaa euroa. Suurimpana eränä kustannuksista olivat 
vuokrat 1,9 miljoonaa euroa. Muiden liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuudeksi muodostui -2,9 miljoonaa 
euroa ja kustannusvastaavuusprosentiksi 21 %.  
 

Erityislakien mukaiset suoritteet  
 
Kustannusvastaavuuslaskelma erityislakien mukaisista suoritteista sisältää vuoden 2016 osalta muinaismuistolain 15 §:n 
mukaiset suoritteet. Muinaismuistolain 15 §:n mukaisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelmaa ei ole esitetty 
toimintakertomuksessa, koska osa-alueen tuotot olivat alle 1 miljoona euroa (Valtiokonttorin määräys 
VK/1078/00.01/2014). Muinaismuistolain 15 §:n mukaisten suoritteiden maksullisen toiminnan tuotot olivat 0,6 miljoonaa 
euroa. Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset olivat 0,8 miljoonaa euroa. Suurimpana eränä kustannuksista olivat 
henkilöstökustannukset 0,3 miljoonaa euroa. Muinaismuistolain 15 §:n mukaisten suoritteiden kustannusvastaavuudeksi 
muodostui -0,2 miljoonaa euroa ja kustannusvastaavuusprosentiksi 80 %.  
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1.4.3. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus  
 
 

 
 
 
Yhteisrahoitteisesta toiminnasta on laadittu kustannusvastaavuuslaskelma, jonka tuloksia on esitelty lyhyesti. Laskelmaa 
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 0,6 miljoonaa euroa. 
Tuotot olivat kokonaisuudessaan muilta valtion virastoilta saatua rahoitusta. Yhteisrahoitteisen toiminnan 
kokonaiskustannukset olivat 0,8 miljoonaa euroa. Suurimpana eränä kustannuksista olivat palvelujen ostot 0,3 miljoonaa 
euroa. Yhteisrahoitteisen toiminnan omarahoitusosuudeksi muodostui -0,3 miljoonaa euroa ja 
omarahoitusosuusprosentiksi 67 %. Yhteisrahoitteinen toiminta on osaltaan mahdollistanut viraston strategisten 
tavoitteiden saavuttamista. 
 
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmassa tuotot ja kustannukset on laskettu kirjanpidon 
tilinpäätöstietojen tai käytetyn työajan perusteella. Laskentaperusteet ovat pysyneet pääosin ennallaan. 
Laskentaperusteet on esitetty laskelman liitetiedoissa. Museoviraston yhteisrahoitteisen toiminnan 
kustannusvastaavuudelle ei ole asetettu tulostavoitteita.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

HANKKEEN NIMI KUVAUS

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat projektit

OKM; Museo 2015 Museoiden kokoelmahallinnan kehittämishanke

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

FINNAan

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; Kulttuuriperinnön digitointi 2015-2016 Kulttuuriperinnön digitointihanke

OKM; Kokoelmahallinnan kehittäminen Kokoelmahallinnan kehittämishanke

OKM; KDK-koordinointi KDK-koordinointihanke

OKM; Kulttuuriperintötiedon sekä digitaalisten palveluiden 

kehittäminen

Kulttuuriperintötiedon sekä digitaalisten palveluiden kehittämishanke

EU-projektit

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

uudistaminen
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1.5. Tuotokset ja laadunhallinta 
 

Valtion talousarviossa 2016 Museovirastolle on asetettu neljä 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. Taulukko on esitetty luvussa 1.2. Tuloksellisuus. 

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

 

1.5.1. Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet 
 

Kokoelmat ja kohteet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

o Kokoelmien kartuttaminen 

Kansallismuseon kokoelmat karttuivat 4 650 esineellä. Muskettiin luetteloitiin vuonna 2016 yhteensä 14 910 
esinettä. Kokoelmien määrälliseen karttumiseen ei ole asetettu tavoitetta, vaan erityistä huomiota on kiinnitetty 
kokoelmien laatuun, valintaprosessin avaamiseen ja museon tallennustyön uudelleenarviointiin. Kansallismuseon 
kokoelmiin saatiin merkittävä kirje- ja asiakirjalahjoitus keräilijä, kustantaja Rolando Pieraccinilta. Kokoelmat 
karttuivat pääosin lahjoituksina, sillä kokoelmahankintoihin ei ole erillistä määrärahaa. Vuonna 2016 käynnistettiin 
Kansallismuseon kokoelmastrategian laatiminen kartunnan painopisteiden uudelleenmäärittelyksi ja erityisesti 
valtiollisen historian näkökulman huomioon ottamiseksi sekä nykyajan tallentamistavoitteiden linjaamiseksi. 
Laadittiin myös ohjeet kokoelmista tehtäville poistoille, joiden pohjalta voitiin luovuttaa mm. Sissolan sukuseuralle 
950 esineen kokoelma. Kansallismuseo sai lahjoituksena laajan Vapaakirkon kokoelman, lisäksi kokoelmiin liitettiin 
valtion omistukseen kuuluva Ainolan esineistö.  

  2014 2015 2016 

Kokoelmien kartuttaminen Kpl    

- arkeologian esinekokoelmat  601 583 497 

- Suomen kansallismuseon kokoelmat  628* 9 452 4 650 

- arkeologian kuvakokoelmat   3 345 4 546 4 325 

- kuvakokoelmat (kuvaa)  n. 1,7 milj. 350 000 3 200 000 

- kirjakokoelmat (nidettä)  2 736 2 647 2 008 

Rakennuttamiskohteet  Kpl  12 12 14 

Tietokantojen kartunta (tietuetta) Kpl    

- Muinaisjäännösrekisteri  2 024 2 421 1 933 

- Muinaisjäännösten aluerajaukset  1 140 1 279 923 

- Muinaiskalupäiväkirja  661 293 520 

- Arkeologisten hankkeiden rekisteri 
(HankeReki)  

 244 136 267 

- Rakennetun kulttuuriympäristön 
tietokannat  

 959 553 15 

- Kuvakokoelmat.fi   41 578 25 000 7 705 

- Kirjasto  3 169 2 675 1 385 

Digitoitujen tutkimusaineistojen 
katselukerrat 

 - - 22 268 

Finnaan julkaistuja     

   - esinettä  7 017 17 608 19 852 

   - kuvaa  10 281 41 843 22 259 

   - kirjaa (nidettä)  1 500 7 000 4 352 
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Arkeologisiin kokoelmiin on yksityisitä henkilöiltä tullut 265 arkeologisia löytöjä käsittelevää lähetystä, jossa on 
kasvua edellisvuoteen verrattuna. Lähetyksissä oli yhteensä 2 380 esinettä, jossa on hieman vähennystä 
edellisvuoteen verrattuna. Löytöjen suuri määrä ruuhkauttaa kokoelmatyötä ja paine löytöjen konservoinnissa 
kasvaa. Arkeologisiin kokoelmiin otettiin kaikkiaan 497 esinettä. Arkeologiset kuvakokoelmat karttuivat (4 325 kpl) 
edellisvuosien tapaan erityisesti arkeologisiin kenttätöihin liittyvillä kuvilla.  

Kuvakokoelmien kartunta pyrittiin pitämään maltillisena, mutta muutaman ison ja keskeisen aineiston myötä 
kokonaiskartunta oli yhteensä noin 3,2 miljoonaa kuvaa. Suurin yksittäinen hankinta oli Sanomalehti Uuden 
Suomen kokoelmasiirto Suomen Valokuvataiteen museolta.  Muita laajoja kokonaisuuksia olivat valokuvaaja VK 
Hietasen kokoelma, Sanomalehti Itä-Hämeen negatiivikokoelma ja graafikko Arvo Vatasen kuva-aineisto.  
Sähköisesti luetteloitiin 16 126 kuvaa, joista suuri osa avattiin verkkoon. Kokoelmien käytettävyys lisääntyi 
yksittäisten kuvien luetteloinnin lisäksi eriasteisten hankintaerien luetteloinnilla, joita tietokantaan vietiin yhteensä 
17 149.  

Kirjaston kokoelmat karttuivat 2 008 niteellä. E-kirjoja oli asiakkaille tarjolla 2 625 nimekettä. Jatkuvasti tulevien 
kausijulkaisuvuosikertojen määrä väheni 945:een (v. 2015 985). Ostojen osuus painetuista monografioista oli 40 % 
(v. 2015 28 %) ja kausijulkaisuissa 20 % (v. 2015 35 %). Monografiakartuntaa oli kaiken kaikkiaan viime vuotta 
vähemmän. Ostettu aineisto priorisoituu luetteloinnissa ja kasvattaa ostomonografioiden kokonaisosuutta. 
Kausijulkaisuissa taas karsittiin ostolehtiä ja niiden osuus kausijulkaisuista pieneni.  E -Lehtiportaalin kautta 
käytettäviä e-lehtiä oli yhteensä 269, näistä ostettuja lehtiä oli 56 (v. 2015 258 kpl). Kirjaston aineistoa on Helka-
Finnassa ja Kaakkuri-Finnassa yhteensä 99 861 nimekettä. Kirjastotietokantoihin tehtiin uusia tietueita noin 1 400 
(v. 2015 10 000). Tietueita tallennettiin Helka-, Melinda- ja Kaakkuri-kirjastoluetteloihin sekä Arto-
artikkelitietokantaan. Artikkeliviitteitä tuotettiin 337 (v. 2015 468). Kirjaston henkilökunnasta irtisanottiin 3 henkilöä, 
mikä näkyy selvästi kartuntamäärien laskuna ja asiakaspalvelun supistumisena.  

Museoviraston arkistossa jatkettiin aineistojen järjestämistä ja digitointia. Digitoinnin alkuvalmisteluissa käsiteltiin 
53 hm arkistoaineistoja (ml. järjestäminen, seulonta, puhdistaminen, luettelointi). Arkistoaineistoa käsiteltiin vuoden 
aikana yhteensä 80 hm. Digitointiprojektissa digitoitiin 6 855 tiedostoa.   

 

o Rakennuttamiskohteet 

Rakennettuja tai omana työnä vireillä olleita kohteita  olivat jäänmurtaja Tarmo sekä Seurasaaressa 13 erillistä 
rakennusta. Seurasaaressa panostettiin myös liikkumisen ja turvallisuuden kohentamiseen. 

 

o Tietokantojen kartunta 

Muinaisjäännösrekisteri karttui 1 933 uudella kohteella, 2 442 kohteen tietoja muokattiin. Rekisterikohteiden 
kokonaismäärä nousi 4 7283:een, joista automaattisesti rauhoitettuja muinaisjäännöksiä oli 30 967, siis noin 65 %. 
Rakennusperintörekisteri on vuoden 2013 nousun jälkeen karttunut hitaammin, kohteita oli 2 997 ja niissä 
rakennuksia 7247, määrät lisääntyivät vain 7:llä ja 8:alla; jo olemassa olevien tietojen muokkauksia oli 67 ja 24. 

 

 

Sisällöntuotanto 
 

Näyttelyt ja yleisötoiminta  2014 2015 2016 

Näyttelyt 
- Museoviraston tuottamat näyttelyt 
- Museoviraston yhteisnäyttelyt 

Kpl  
9 
8 

 
15 
10 

 
8 

10 

Museoiden ja linnojen näyttelyiden kävijät Lkm 362 188 397 396 414 711 

Hämeen linnan ja Olavinlinnan kokonaiskävijämäärä Lkm 154 824 223 716 230 048 

Yleisötapahtumien* lukumäärä Lkm 9 934 9 657 9 002 

Yleisötapahtumien osanottajamäärä Henk 196 695 185 923 265 077 

Dokumentointi ja tutkimus  2014 2015 2016 
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         * Yleisötapahtumat: opastukset, työpajat ja muut yleisötapahtumat yhteensä. 

**Luku kattaa Museoviraston mediatiedotteet.  

 

o Museo- ja nähtävyyskohteiden näyttelyt ja yleisötoiminta 

Kansallismuseo tuotti näyttelyitä valitun sekä suurempaa vaikuttavuutta hakevan että voimavaroja keskittävän 
strategian mukaisesti pääsääntöisesti Kansallismuseoon, Hämeen linnaan ja Suomen merimuseoon. Vaihtuvia 
näyttelyitä ja pop up-tyyppisiä näyttelyitä tuotettiin omiin kohteisiin yhteensä 12. Neljä näyttelyä ja yksi pop up-
tuotanto hylkypuistosta oli esillä muissa museoissa tai näyttelypisteissä. Ohjelma suunniteltiin uudistumista 
tukevaksi, pop up-konseptilla haettiin aikaisempaa vahvempaa ajankohtaisuutta nopeampaa reaktiokykyä, ja 
ohjelmaa tuotettiin yhteistyössä erilaisten kumppaneiden kanssa. Näin turvattiin oman henkilökunnan keskittyminen 
samaan aikaan tapahtuvaan Kansallismuseo-kohteen perusnäyttelyiden uusimiseen takia.  

Tapahtumallisuus oli näyttelyiden rinnalla toinen yleisötoiminnan painopiste. Tavoitteessa tuottaa lukumääräisesti 
vähemmän, mutta enemmän ja erilaisia yleisöjä tavoittavaa ohjelmaa onnistuttiin erinomaisesti sekä kävijämäärien 
että saadun palautteen perusteella. Yleisötoiminnan konsepteja hyödynnettiin eri museokohteissa. 
Kansallismuseon osalta uutena palveluna annettiin Kysy museolta -verkkopalvelussa tietoa kulttuuriperinnöstä 
yhteensä 309 yleisöltä tulleen kyselyn pohjalta.  

Kuvakokoelmat osallistui Maaseudun Tulevaisuus –sanomalehden 100-vuotisnäyttelyn toteuttamiseen ja teki 
yhden oman Matti Jämsä -aiheisen valokuvanäyttelyn. 

 

o Kulttuuriperinnön inventoinnit, dokumentointi ja tutkimus 

Viraston kolmihenkinen koekaivausryhmä teki pienimuotoisia arkeologisia kenttätöitä 50 kohteessa eri puolilla 
Suomea. Valtaosa ryhmän kenttätutkimuksista liittyi pieniin yksityisiin rakennushankkeisiin, ja osa kohteista oli 
metallinetsinharrastajien esinelöytöpaikkojen tarkastuksia. Virkatyönä tehtiin muinaisjäännösinventointia Ähtävällä 
ja Raaseporissa. Arkeologiset kenttäpalvelut toteutti lisäksi 55 rakennus- ja maankäyttöhankkeisiin liittyvää 
arkeologista tilaustutkimusta. Näistä 23 oli inventointeja ja 32 kajoavia tutkimuksia. Vuoden alussa lakkautetun, 
virkatyönä tehtävän restaurointikohteiden mittausdokumentoinnin jäljellä olevat voimavarat keskitettiin pääasiassa 
aiemmin tuotettujen  piirustusten arkistointiin. Uusia mittausdokumentointikohteita oli 6, tuotettujen 
mittauspiirustusten määrä 35 ja arkistoitujen piirustusten määrä 87. Omassa viranomaistoiminnassa tehtiin 
vedenalaisinventointeja tehtiin virkatyönä 4 ja ostopalveluna 1, lisäksi hylyillä tehtiin neljä tarkastuskäyntiä. 

 

o Julkaisut ja viestintä 

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

Lkm 17  
 

7 
13 

 
 

6 
23 

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

   
 

47 
33 

 
 

54 
32 

Julkaisut ja viestintä  2014 2015 2016 

Julkaisujen myynti  Kpl 10 147 8 549 7 410 

Mediatiedotteiden määrä**  108 95 89  

Kokoelma- ja kuvapalvelut sekä esinelainat  2014 2015 2016 

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

 
Lkm 

 
67 

 
28 

 
959 

 
17 

 
9 

 
14 

Esinelainat / esineiden lukumäärä Lkm 740 3 093 671 

Kuvapalvelut / tilausten lukumäärä Lkm 1 072 977 1 285 

Kirjaston kävijät Lkm 2 130 2 170 2 140 

Lainat Museoviraston kirjastosta  Kpl 28 735 27 595 26 803 
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Aktiivisella, eri kanavia tehokkaasti ja monipuolisesti hyödyntävällä viestinnällä vahvistettiin viraston työn tunnettuutta 
ja julkisuuskuvan myönteistä kehitystä. Viranomaistyön tavoitteita (esimerkkeinä Helsingin yleiskaava, Vartiosaari ja 
Malmin lentoasema) tuettiin entistä proaktiivisemmalla viestinnällä. Rohkea blogikirjoitus Valtorin palvelujen 
kustannuksista sai valtavan mediahuomion ja vaikutti muidenkin valtion toimijoiden päätöksiin. 

Julkaisutoiminnan kehitys populaarimpaan suuntaan tuotti tuloksia. Uusien julkaisujen valikoima oli monipuolinen ja 
myyvä. Julkaisujen myyntitulot olivat ennätystasolla, yli 65 000 euroa. Aktiivisen karsinnan tuloksena 
julkaisuvarasto saatiin pienennettyä järkevälle tasolle. Varastosaldo oli vuoden lopussa historiallisen pieni, vajaat 
8000 kappaletta. 

 

o Kokoelma- ja kuvapalvelut sekä esinelainat 

Kansallismuseossa käsiteltiin 14 lainapyyntöä ja lainattiin 427 esinettä muiden museoiden tuottamiin näyttelyihin eri 
puolilla Suomea sekä Yhdysvaltoihin. Kaikkiaan näyttely- ja tutkimustoimintaa varten kuljetettiin tai palautettiin 1 
893 esinettä keskusvarastolta käyttäjille. Sissolan esineistö valmisteltiin luovutettavaksi Sissosten sukuseuralle, ja 
Urajärven kartanon esineistö lainattiin kokonaisuudessaan yhdistykselle. Muskettiin luetteloitiin vuonna 2016 
yhteensä 14 910 esinettä.  

Kuvakokoelmien omat valokuvaajat ja kuvankäsittelijät kuvasivat ja digitoivat yhteensä yli 16 000 kuvaa. Lisäksi 
digitointiprojekteissa digitoitiin useita tuhansia kuvia.  

Arkeologisista kokoelmista esille otettiin tutkijoita varten yli 16 000 esinettä. Määrä on riippuvainen meneillään 
olevista tutkimusprojekteista.  Arkeologisten kokoelmien näyttelylainatoiminta oli suljettuna elokuusta vuoden 
loppuun saakka, jonka vuoksi lainoja myönnettiin edellistä vuotta vähemmän eli 7 kpl ja ne käsittivät yhteensä 238 
esinettä. Museoviraston kiinteistöjen hallinnansiirtojen vaikutus oli edelleen nähtävissä arkiston asiakaspalvelussa. 
Kirjastossa lainojen määrä pysyi ennallaan (26 813). E-kirjalainojen määrä oli 240 kpl. E-kirjojen käyttö on selvässä 
kasvussa. 

Kirjaston kävijämäärä 2140 pysyi suunnilleen ennallaan (v. 2014 2170). Lainojen ja uusintojen määrä oli 26 813 
(27 595 v. 2014). Tietokeskus Vellamossa Kotkassa oli yhteensä 14 960 käyntiä (v. 2015 15 421). 

 

 

Viranomaispalvelut 
 

  2014 2015 2016 

Kulttuuriperintöä koskevat lausunnot ja luvat  Kpl 1 990 2 057 2 017  

 

Ratkaistujen viranomaisasioiden kokonaismäärä oli 2017, avoimia asioita toimintavuoden päättyessä oli 168. 
Kulttuuriympäristön viranomaistoiminnan ja koko osaston määrällisesti suurin työala eli maankäytön suunnitteluun 
osallistuminen sisälsi 522 ratkaistua asiaa (vireillä lisäksi 44). Lupia myönnettiin 72 kpl. Käsittelyssä oli kaikkiaan 
172 omaa tai muiden lupaviranomaisten asiaa, jälkimmäisissä lausuntoina lupaharkintaa varten mm. kaivoslakiin, 
vesilakiin ja muinaismuistolakiin perustuvaan kajoamiseen liittyen. Lupien käsittelyaika kulttuuriympäristöasioissa 
oli keskimäärin 25 vrk. Rakennusten korjauksia, restaurointeja tai muita kajoavia hankkeita koskevia  koskeneiden 
kannanottojen  määrä oli 190.  

Kansallismuseossa käsiteltiin 21 kulttuuriesineiden maastavientilupahakemusta. Kansallisesti ja erityisesti 
kansainvälisesti kulttuuriesineisiin kohdistuvien laittomuuksien ehkäisyyn tarvittavan asiantuntijatyön määrä on ollut 
kasvavaa liittyen Suomen asemaan EU:n rajavaltiona. 

Yksityisten ihmisten kokoelmiin toimittamien arkeologisten löytöjen lunastuspäätöksiä tehtiin 82 ja diplomeita 
lähetettiin 119. Tutkimuslupia kajoavaan ja muualla tapahtuvaan arkeologisen esineistön tutkimukseen myönnettiin 
21, niiden keskimääräinen käsittelyaika oli 77 vrk. Määrä on riippuvainen käynnissä olevista tutkimusprojekteista. 

Salamaan rekisteröitiin 2 819 asiaa (v. 2015 2 456 asiaa).  
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1.5.2. Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu 
 
Museoviraston asiakkaita ovat kansalaiset, viranomaiset, päätöksentekijät, tutkimuslaitokset, tiedeyhteisö, museot sekä 
yritykset ja yhteisöt. Toimintaympäristön muutos on tuonut virastolle yhä enemmän myös kansainvälisiä asiakkaita. 
Asiakassuhteiden luonne vaihtelee monen tyyppisten palvelujen tarjoamisesta yhteistyöhön ja kumppanuuksiin. 

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

 

Palvelukyvyn ja laadunhallinnan arviointi palvelukokonaisuuksien näkökulmasta 

 

o Kokoelmat ja kohteet  

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

Kansallismuseon kokoelmien sähköistä saavutettavuutta edistettiin avaamalla Finnaan 5 475 kokoelmaesineen 
tiedot. Kokoelmien avaamisessa tavoite ylitettiin. Erityisesti laajan yleisön saataville digitoitiin kokoelmia, jotka eivät 
tällä hetkellä ole esillä näyttelyissä kuten raha- ja mitalikokoelmat, Kulttuurien museon kokoelmat ja esimerkkejä 
laajasta keskiaikaisten veistosten kokoelmasta.  

Esinelainojen käsittelyaika lyheni, vaikka käsittelyajan pituus ei ole kriittinen tämän kokoelmapalvelun osalta. 
Käsittelyaikaan vaikuttaa lainaajan toiminta. Osa lainaajista lähettää pyynnön vuosia, toiset kaksi viikkoa ennen 
laina-aikaa. Lainaajia on ohjeistettu jättämään lainapyyntö 6 kk aikaisemmin. 

Budjettileikkausten takia tehtiin Kansallismuseon museokohteiden toiminnassa valintoja, joilla pyrittiin 
varmistamaan tulojen kasvupotentiaalin hyödyntäminen ja palveluiden kohdentaminen mahdollisimman laajalle 
yleisölle. Avoinnaoloajat, näyttely- ja tapahtumapalvelut supistuivat Hvitträskissä, Tamminiemessä ja 
Louhisaaressa, mutta kävijämäärät pystyttiin pitämään ennallaan. Urajärven saavutettavuus pystyttiin turvaamaan 
avoinnapidon vastuun luovutuksella. Museoiden ja linnojen kokonaiskävijämäärä oli kaikkien aikojen suurin. 
Kävijämäärä kasvoi siitä huolimatta, että suljettujen tai muiden tahojen hoitoon siirrettyjen kohteiden takia 
menetettiin n. 20 000 kävijää vuoteen 2015 verrattuna. Maksavien näyttelykävijöiden määrä kasvoi erityisesti 
Kansallismuseossa ja Hämeen linnassa. 

Kuvakokoelmien digitointiprojektien tuloksena verkkoon avattiin runsaasti uutta kuva-aineistoa, mikä lisää niiden 
saavutettavuutta ja sitä kautta tietämystä kuvallisesta kulttuuriperinnöstämme. Aineistojen laajamittainen digitointi 
ja avaaminen verkkoon vaatii lisärahoitusten jatkamista. Kuvakokoelmista on sähköisesti luetteloitu ja saatavilla 
vain noin 1 prosentti. 

Arkistoaineistojen saavutettavuutta parannettiin aineistojen digitoinnilla, keskittyen erityisesti hallinnollisiin 
aineistoihin sekä entisiin omiin kiinteistöihin liittyviin mittauspiirustuksiin ja muuhun arkistoaineistoon. Aineistot ovat 
saatavilla joko julkisen rekisteriportaalin kautta tai Museoverkossa ja asiakaspalvelutilan asiakaspäätteillä. 
Digitoituja arkistoaineistoja katseltiin vuonna 2016 yhteensä 22 268 kertaa.  

Kuvakokoelmien FINNA-palvelussa olevat näyttökuvat päätettiin avata vapaan käytön sallivilla lisensseillä, millä 
taataan kuvallisen kulttuuriperinnön mahdollisimman laaja käyttö. Kirjastoaineistoilla otettiin käyttöön Helka-Finna. 
E-kirjojen avulla museoalan uutuuskirjojen valikoimaa voitiin kasvattaa tarjoamalla niitä käyttöön asiakaslähtöisellä 
hankintamallilla, jolloin vain käytöstä joudutaan maksamaan lainakertojen mukaan. 
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Kansatieteellisen aineiston keruutoiminta ja asiantuntijapalvelu päättyivät henkilökunnan irtisanomisen vuoksi. 
Kansatieteellisen aineiston hallinnan taso heikentyi merkittävästi. Kirjastossa jatkettiin kokoelmien kartuttamista 
kirjaston kokoelmapolitiikan mukaisesti. 

Asiakastilausten kuvamäärä kasvoi edellisestä vuodesta mutta suunnitelmallinen kokoelmien digitointi pysyi lähellä 
entistä tasoa vain lisärahoituksella toteutettujen projektien ansiosta. ARTIn yhteisen asiakaspalvelun toimitusaikoja 
pidennettiin kahteen viikkoon yt-neuvottelujen seurauksena. Tässä toimitusajassa aineistot pystyttiin toimittamaan 
asiakkaille. Kirjasto muutettiin toimimaan osan aukioloajasta omatoimikirjastona, henkilökunnan vähyyden vuoksi.  

Restaurointitoiminnalla on turvattu virastolle keskeisiä strategisia kohteita. Pitkäjänteinen panostus Seurasaaren 
rakennusten kunnon kohentamiseen  ja samalla kävijäkokemukseen näkyy vähittäisenä mutta yhä kovin hitaana 
korjausvelan pienentymisenä. Museoviraston omien restaurointihankkeiden aloitukset viivästyivät hieman 
tavoittelusta rahoitusta, sisältöä ja toteutustapoja koskeneiden tarkistusten tai muutosten johdosta. Lopputuloksiin 
tai tehokkuuteen tällä ei kuitenkaan ole ollut vaikutusta. 

 

o Sisällöntuotanto 

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

Kansallismuseon strateginen päätös vähentää näyttely- ja tapahtumatuotantojen määrää, kohdentaa määrärahoja 
sekä työaikaa kansainvälisen tason näyttelyihin sekä konseptoida tuotannot kunnianhimoisesti on johtanut 
tavoiteltuun laadun ja kiinnostavuuden nousuun, joka näkyy selvästi kasvavina kävijämäärinä sekä brändiarvon 
kasvuna.  

Näyttely- ja tapahtumatoiminta on saanut laajaa medianäkyvyyttä ja hyvää asiakaspalautetta. Osallistava ja 
mahdollistava tuotantotapa erilaisten yhteisöjen, museoiden paikkakuntien asukkaiden ja asiantuntijoiden kanssa 
niiden tietoa ja osaamista arvostaen on mahdollistanut laajan ja monipuolisen yleisö- ja tapahtumatoiminnan.  

Kansallismuseon laajin hanke, uusien perusnäyttelyiden tuottaminen, eteni suunnitelman ja hankkeelle 
kohdennetun budjetin mukaisesti. Perusnäyttelyiden sisällöt on tuotettu laajassa yhteistyössä sidosryhmien ja eri 
alojen asiantuntijoiden kanssa. 

Valtaosa koekaivausryhmän saamista toimeksiannoista pystyttiin hoitamaan oikea-aikaisesti saman vuoden aikana 
ilman, että ne aiheuttivat maanomistajien hankkeille kohtuutonta viivästystä. Laajoja kaivauksia edellyttävien 
hankkeiden kenttätyöt joudutaan kuitenkin jakamaan usealle vuodelle, jotta maanomistajia pystytään palvelemaan 
tasapuolisesti. Tilaustutkimusten osalta palvelukyky oli pääsääntöisesti hyvä, sillä henkilöstön määrää pystytään 
lisäämään tilausten määrän kasvaessa. Kenttätöissä noudatettiin Suomen arkeologisisten kenttätöiden 
laatuohjeissa määriteltyjä periaatteita. Viraston mahdollisuus tehdä restaurointikohteiden mittausdokumentointia 
virkatyönä lakkasi, mutta loppuvuonna toimintaa jatkettiin maksullisena.  

Inventoinneilla, dokumentoinneilla ja selvityksillä otettiin tiedollisesti haltuun katveeseen jääneitä,  
yhteiskunnallisesti erityisen relevantteja tai erityistä turvaamista vaativia kulttuuriympäristön osa-alueita. 
Painotuksina olivat sotien jälkeinen rakentaminen (kirkot, koulut), vedenalainen ja muu vesiin liittyvä kulttuuriperintö 
sekä yksittäiset arkeologiset kysymykset. 

Tiedon välittämisellä ohjattiin omaa, museokentän ja muiden kulttuuriympäristötyötä. Toisena painotuksena oli 
aktiivinen ja nopea vuorovaikutus yleisön ja kansalaisten kanssa niin digitaalisen median, mukana lukien 
palvelusähköpostit, kuin yhteisten tapaamisten avulla. 

 

 

o Tietojärjestelmät  
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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. 

Kokoelmien aineistoja avattiin lisää verkkoon. Museoviraston eri verkkopalveluissa vietetty aika kasvoi  72 580  
tuntiin (70 741 tuntia vuonna 2015). Sosiaalisen median käyttötilastot eivät ole mukana näissä käyttöaikatiedoissa. 
Avointen paikkatietoaineistojen latausmäärät säilyivät suurina, ja kertovat tämän aineiston laajasta käytöstä. 

Rakennusperinto.fi-palvelu kehitettiin kaikki kulttuuriympäristön osa-alueet kattavaksi Kulttuuriymparistomme.fi-
palveluksi, joka avattiin huhtikuussa. Palvelu on keskeinen kulttuuriympäristöstrategian viestintäväline. 

Museoviraston sosiaalisen median kanavien seuraajamäärät kasvavat tasaisesti. Sisällöillä toteutettiin sekä 
perusviestintää että mahdollisuusviestintää ja tileille laitettiin myös keskustelua ja huomiota herättäneitä 
postauksia. 

Muinaisjäännösrekisterin ajantasaisuus ja kattavuus ovat edellytys oikeusvarmalle ja ennakoivalle arkeologisen 
perinnön suojelulle.  Tilanne on tyydyttävä mutta vaati kohentamista. Rakennettua kulttuuriympäristö koskevat 
tiedot (valtakunnalliset kohteet, suojelukohteet) ovat nekin edellytys hyvän hallinnon mukaiselle ennakoivalla 
viranomaistyölle sekä muiden toimijoiden sujuvalle maankäytön suunnittelulle ja rakentamiselle. 

 

 

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. 

Ohjauksen ja tuen osuus toiminnassa oli korkealla tasolla, kuten keskushallinnon asiantuntijavirastossa on 
oltavakin. Toiminta liittyi kulttuuriympäristön vaalimisedellytysten parantamiseen, kumppanuuksiin ja 
sidosryhmätyöhön, museokentän ohjaukseen ja vuorovaikutukseen sen kanssa sekä mm. harrastajakentän kanssa 
työskentelyyn. 

Museoviraston järjestämät koulutus-, tiedonvälitys- ja sidosryhmätilaisuudet tavoittivat yhä laajemman joukon 
osallistujia, ja niiden sisältöön ollaan myös yleisesti erittäin tyytyväisiä. UNESCO:n Aineettoman kulttuuriperinnön 
toimeenpanon yhteydessä on mm. tavoitettu erilaisten alue- ja temaattisten seminaarien kautta monipuolisempia ja 
osittain uusi yleisöjä. Museoiden arviointimalli uudistettiin vastaamaan muuttuvan museokentän tarpeita. 
Museopoliittisen ohjelman valmistelua jatkettiin opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla. Kulttuuriympäristön suojelun 
ja viranomaistoiminnan ulkoisia ja omaan toimintaan kohdistettuja opas- ja ohjeaineistoja arvioitiin, päivitettiin ja 
lisättiin aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti. Osaston sisäinen, mm. osaamisrinkeinä ja sisäisenäkin kouluttautumisena 
toteutettu toiminnan oli erittäin aktiivista mutta samalla voimavarojen ylärajalla. 

 

 

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. 

Kulttuuriympäristöasioiden, ensi sijassa lausuntojen, keskimääräinen käsittelyaika oli 21 vrk. Palvelukyky oli 
voimavaroihin suhteutettuna erinomainen, aiempaakin parempi. Yksittäisten kannanottojen käsittely pitkissäkin 
restaurointihankkeissa oli tehokasta, keskimäärin 22 vrk. Toimintatapana vaativimmissa kohteissa oli ennakoiva ja 
aktiivinen osallistuminen. 
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Lupa-asioiden nopea käsittely (25 vrk) ja aktiivinen seuranta edesauttoivat maankäyttöhankkeiden toteuttamista. 
Esinelainojen käsittelyaika laski 47 vuorokauteen. Arkeologisen esineistön tutkimuslupapyyntöihin on pystytty 
vastaamaan oikea-aikaisesti. Yksityisten ihmisten kokoelmiin toimittamat löydöt ovat pääasiassa 
metallinilmaisinlöytöjä. Löytöjen käsittelyä ja lunastuspäätösten valmistelevaa työtä ei voida toteuttaa ilman 
lisärahoitusta.  

Salaman sähköinen asiointi on otettu käyttöön valtionavustusten sähköisen haun pilotin (perinnelaiva-avustukset) 
myötä. Valtionavustusten käsittelyajat lyhenivät hiukan, ja käsittely tehostui prosessien kehittämisen ansiosta. 

Rekisteröintimerkinnät ja asiakirjat olivat pääsääntöisesti ajan tasalla, mutta johtuen henkilöstömuutoksista 
kirjaamisessa tuli loppuvuodesta hieman viivettä vuoteen 2015 nähden. Rekisteröinnissä viive oli noin 2 päivää. 
Tiedonohjaussuunnitelman (TOS) laadintaa ja hiomista jatkettiin. Museoviraston Asiakirjahallinnan suunnitelma 
2016-2020 (arkistostrategia) hyväksyttiin johtoryhmässä alkuvuodesta. Kirjaamolle osoitetut tietopyynnöt on 
hoidettu hyvän tiedonhallintatavan mukaisesti.  

 

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 ja kiinteistöhallinnosta. 

Intranet on tärkein sisäisen viestinnän väline. Sitä käytetään ja sitä päivitetään jatkuvasti. 

Hallintopalvelujen lakimiehet antoivat oikeudellista neuvontaa viraston kaikille osastoille monipuolisesti eri 
oikeudenaloilta, erityisesti sopimus-, hankinta-, julkisuus-, tekijänoikeus- kulttuuriympäristö-, kulttuuriesine- ja 
hallintoasiat. Museoviraston toimialaan liittyi kuluvana vuonna erityisen paljon lainsäädännön soveltamisen 
kannalta olennaisia päätös-, lausunto- ja valitusasioita sekä oikeudenkäyntejä. Lakimiesresursseja kului edellistä 
vuotta enemmän myös julkisiin hankintoihin, erityisesti perusnäyttelyuudistukseen sekä hankintojen suunnitteluun. 
Hallintopalvelujen resursseja käytettiin Museoviraston sisäisten ohjeistusten ja määräysten laadintaan sekä muiden 
sisäisten toimintaohjeiden valmisteluun. Laki- ja henkilöstöpalveluissa käynnistettiin myös rahastojen sääntöjen ja 
toimintamallin kehittämisen valmistelu. 

Toimintavuonna lakimiesresursseja käytettiin lisäksi yt-neuvotteluihin liittyvään muutosturvaan. 
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 ja toimintavuonna vakiinnutettiin Kieku osaksi arkea. 
Kiekun käytön ohjeistaminen ja vakiinnuttaminen työllisti henkilöstö- ja taloushallintoa koko vuoden ajan. 
Henkilöstö- ja taloushallinnon toimintatapoja ja viraston sisäisiä menettelyjä uudistettiin Kiekun käyttöönoton myötä. 
Kiekun käyttöönotto tehosti talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja järjestelmän vakiinnuttua täysimääräisesti 
käyttöön. Toimintavuoden alusta lähtien Talouspalvelut yhdistettiin osaksi Hallintopalveluja. Tehtävien uudelleen 
järjestelyillä saavutettiin 3 htv:n säästö.  

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

Hallintopalvelut koordinoi ja järjestää sisäistä koulutusta kehitys- ja arviointikeskusteluissa esitettyjen tarpeiden 
pohjalta. Lisäksi Hallintopalvelut järjesti esimiehille, lähitukihenkilöille ja työvuorosuunnittelijoille Kieku-koulutusta 
erityisistä teemoista, kuten raportoinnista. 

Viraston työnantajatoiminnan pääpainopiste muutoshankkeista johtuen keskittyi Museoviraston yt-neuvotteluihin 
sekä toimintojen uudelleenjärjestämiseen. Museovirastossa järjestettiin säännöllisesti esimieskokouksia ja 
yksilöohjauskäyntejä esimiehille. Hallintopalvelut vastaa myös YT-toimikunnan toiminnan järjestämisestä sekä 
osallistuu erilaisiin toimintaa tukeviin työryhmiin. Hallintopalveluilla on myös vastuu työsuojeluorganisaation 
toiminnasta Museovirastossa. 

Museoviraston Kulttuuri- ja nähtävyyskohteita koskevan tilamomentin 29.80.20 osalta vuoden 2016 muutoksia 
olivat Kotkaniemen investointi ja uusi vuokraus, Olavinlinnan katsomo- ja katosrakenteiden vuokraus ja 
uusimisinvestointi, Kansallismuseon liittäminen kaukokylmään sekä Kansallismuseon yleisöpalvelutilojen 
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parannustyöt. Muutosten ja uusien sopimuksien budjettivaikutukset ovat n. 1,3 milj. € vuosittaisia pysyviä tai hyvin 
pitkäaikaisia lisäkuluja, 60 000 € vuosittaisia lisäkuluja vuosille 2017-2021 ja n. 300 000 € kertamaksuisia 
lisäkuluja.  

Sturenkatu 4:n osalta käytiin neuvottelut kohteen vuokrasopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä ja aloitettiin 
valmistelut tilasta luopumiseen alkuvuodesta 2017. Kokoelmakeskus otettiin vastaan huhtikuussa 2016. Sturenkatu 
4:ta luopuminen vähentää vuokrakuluja ja kiinteistöjen vuosittaisia ylläpitokuluja Museovirastolta n. 750 000 € 

Turvallisuuden puolella pääpaino oli kokoelmakeskuksen järjestelmien saattamisesta valmiiksi.  

Käyttäjäpalveluiden osalta keskityttiin Kokoelmakeskuksen ja Kansallismuseon yleisötilojen varusteluun sekä 
muuttojen kilpailutukseen ja suunnitteluun. Kokoelmakeskuksen järjestelmien investointihinta n. 300 000 €, muuten 
järjestelmien ylläpito ja uusimistyöt viimeisten vuosien tasolla. 

Museoviraston tiedonhallinta on valtion laitoksille vuosittain tehtävän kyselyn mukaan ollut huomattavasti 
keskimääräistä kustannustehokkaammin hoidettua. Museovirasto on siirtynyt Valtorin asiakkaaksi. Siirtymäkauteen 
liittyvät järjestelyt on tehty ja Museoviraston tulisi vuoden 2017 aikana siirtyä käyttämään Valtorin keskitettyjä 
palveluja. Valtorin hinnastojen perusteella tehtyjen laskelmien mukaan viraston vuotuiset ICT-kustannukset 
nousevat useilla sadoilla tuhansilla euroilla Lisäksi jouduttaisiin vielä maksamaan huomattavat summat palvelujen 
siirrosta Valtorille. Valtion yhteisiä ICT-palveluja luotaessa oli palvelulupauksena, että minkään yksikön 
kustannukset eivät nouse. Toistaiseksi ei ole kuitenkaan luotu mitään menettelyä kustannusten tasaamiselle. 
Museovirasto käynnistää Valtorin kanssa uudelleen neuvottelut, jossa sovitaan mitkä palvelut hankitaan Valtorilta ja 
mitkä tuotetaan itse. 
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1.6. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 
 

Museoviraston henkilöstön määrä väheni edellisestä vuodesta -7,8 prosenttia ja henkilötyövuosien määrä -9,1 
prosenttia. Syksyllä 2015 käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen päätösten toteutuminen näkyi kertomusvuoden 
aikana henkilömäärän vähenemisenä. Tuotannollisista ja taloudellisista syistä käydyt yhteistoimintaneuvottelut 
johtivat kaikkiaan 45 henkilötyövuoden vähentämiseen, joista osa toteutui kertomusvuonna ja osa näkyy 
henkilöstöluvuissa vasta vuoden 2017 aikana. Viraston palveluksesta irtisanottiin 29 henkilöä. Eläkkeelle 
siirtymisestä ilmoitti 11 henkilöä ja lisäksi viisi tehtävää lakkautettiin sisäisten järjestelyjen seurauksena. 
Taloudelliset syyt perustuivat hallituksen kehyspäätöksiin alentaa viraston toimintamäärärahoja. 

Organisaatiorakenteessa tehtiin seuraavat muutokset 1.1.2016 lukien. Kulttuuriympäristön hoito –osasto (KYH) 
lakkautettiin osastona ja sen jäljelle jäävät toiminnot siirrettiin muille osastoille ja yksiköille. Arkisto- ja tietopalvelut –
osastolle sijoitetun kirjaston toiminta lakkasi omana yksikkönään ja se siirrettiin osaksi Arkisto ja arkeologiset 
kokoelmat –yksikköä. Kansatieteellinen aineisto siirrettiin osaksi arkistoa ja Merimuseon kuvakokoelma siirrettiin  
osaksi Kuvakokoelmia. Tukipalvelutoimintoja supistettiin ja keskitettiin Hallintopalvelut –yksikköön.  

 

 2014 
toteutuma 

2015 
toteutuma 

2016 
tavoite 

2016 
toteutuma 

Koulutustilaisuuksiin 
osallistuminen (työpäivää / htv) 

3,2 3,5 3 3,1 

Työtyytyväisyysindeksi 3,56 - 3,55 3,63 

Käynnit* Museoviraston 
intranetissä 

710 075 696 314  800 000 552 324  

*  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 2016 aikaa 3,1 työpäivää henkilötyövuotta kohden. Tulossopimuksen 
tavoitearvo ylitettiin jo kolmantena vuonna peräkkäin, vaikka kertomusvuonna koulutukseen käytettiinkin hieman 
edellistä vuotta vähemmän aikaa. Työhyvinvoinnin perusta rakentuu henkilöstön osaamisen ja tehtävien vaatimien 
edellytysten tasapainolle. Tästä syystä osaamisen kehittämistä tuettiin voimakkaasti ja henkilöstöä kannustettiin 
osallistumaan henkilöstökoulutukseen kaikilla osa-alueilla. Uutena koulutusmuotona virastossa käynnistettiin 
yhteistyössä HAUSin kanssa oppisopimuskoulutus tukemaan erityisesti talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävissä 
toimivien uudelleen kouluttautumista. 

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

Henkilötyövuosien määrä oli kertomusvuonna 254,1. Tavoitearvo 275 alittui selvästi. Henkilötyövuodet vähenivät 
edellisestä vuodesta -25,5 henkilötyövuotta ( -9,1 %).  Viraston toimintamäärärahoilla toteutettujen 
henkilötyövuosien osuus oli 235,5 henkilötyövuotta. Vähennystä edelliseen vuoteen oli  -26,1 henkilötyövuotta ( -10 
%). Muinaismuistolain 15 §:n ja 13 §:n velvoittamana tuotettujen henkilötyövuosien määrä pysyi edellisvuotisella 
tasolla, mutta TEM:n rahoituksen osuus oli enää vain 0,6 henkilötyövuotta. 
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Henkilötyövuodet jakautuivat rahoituslähteittäin tarkasteltuna siten, että omin määrärahoin palkattujen osuus oli 
92,7 %,  muinaismuistolain 15 § ja 13 § mukaisen rahoituksen osuus 4,0 % (10,1 htv), työ- ja elinkeinoministeriön 
rahoituksen osuus 0,2 % (0,6 htv) ja muun ulkopuolisen rahoituksen osuus 3,1 % (7,9 htv).  

Kertomusvuoden syksyllä toteutettiin VMBaro-työtyytyväisyyskysely. Työtyytyväisyyden kokonaiskeskiarvo oli 3,63 
ja tavoitteeksi asetettu 3,55 ylitettiin selkeästi. Kysely tehtiin edellisen kerran vuonna 2014, jolloin keskiarvo oli 
3,56. Työtyytyväisyys oli edellisestä mittauksesta parantunut ja henkilöstöleikkausten jälkeisessä tilanteessa 
kyselyn tulosta voidaan pitää erittäin hyvänä. 

Intranet on tärkein sisäisen viestinnän väline. Sitä käytetään ja sitä päivitetään jatkuvasti. Sisäisessä 
verkkolehdessä Lipossa julkaistiin kaikki mediauutiset, ajankohtaiset henkilöstö- ja talousasiat, nimitykset, avoimet 
työpaikat, raportit henkilökuntainfoista ja muista yhteisistä tilaisuuksista, tulokasesittelyt, matkakertomukset jne.  

 
Henkilöstön määrää, rakennetta ja henkilöstökuluja kuvaavat tunnusluvut 
 

Henkilöstömäärä, rakenne ja henkilöstökulut 2014 
Tahti 

2015 
Tahti 

2016 
Tahti 

Henkilöstön määrä 31.12. 265 256 236 

Henkilöstön lukumäärän muutos (%) 0,4 -3,4 -7,8 

Naisten lukumäärä 31.12. 181 177 164 

Miesten lukumäärä 31.12. 84 79 72 

Naisten %-osuus  68,3 69,1 69,5 

Miesten %-osuus 31,7 30,9 30,5 

Kokonaishenkilötyövuodet (htv, Kieku) 292 280 254 

Henkilötyövuosien lukumäärän muutos (%) -2,1 -4,4 -9,1 

Henkilötyövuodet, toimintamenot (htv, Kieku) 266 262 235 

Keski-ikä 31.12. 48,1 48,6 48,5 

Yli 45-vuotiaiden %-osuus 31.12. 64,5 65,2 64,0 

Vakinaiset, lkm 31.12. 218 217 186 

Vakinaiset, %-osuus 82,3 84,8 78,8 

Määräaikaiset, lkm 31.12. 47 39 50 

Määräaikaiset, %-osuus 17,7 15,2 21,2 

Kokoaikaiset, lkm 31.12. 247 228 216 

Kokoaikaiset, %-osuus 93,2 89,1 91,5 

Osa-aikaiset, lkm 31.12. 18 28 20 

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

Kokonaistyövoimakustannukset, 1000 € 14 213 13 958  

Palkkasumma, 1000 € 11 578 11 359 10 760 

Tehdyn työajan palkkojen %-osuus 
palkkasummasta 

75,8 78,3  

Välillisten työvoimakustannusten %-osuus 
tehdyn työajan palkoista, % 

62,0 57,0  

 

Museoviraston palveluksessa oli vuoden 2016 lopussa 236 henkilöä. Vuoden lopussa vakinaisia työntekijöitä oli 
186 ja määräaikaisia 50. Vakinaisten määrä oli vähentynyt 14,3 prosenttia ja määräaikaisten määrä lisääntynyt 22 
prosenttia. Osalle irtisanotuista onnistuttiin järjestämään määräaikaisia jatkopalvelussuhteita ja tämä heijastui 
määräaikaisten osuuteen. Vuoden lopun henkilöstömäärään vaikuttaa aina myös sillä hetkellä käynnissä olevien 
määräaikaisten hankkeiden määrä sekä tilastoteknisistä syistä virkavapaalla olevien vakinaisten määrä. 

Viraston henkilömäärässä esiintyy suuria kausivaihteluita. Kesäkaudella työntekijöitä on huomattavasti enemmän 
kuin talvikaudella. Heinäkuussa 2016 viraston palveluksessa oli kaikkiaan 327 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 537 henkilölle.  
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Museovirasto on naisvaltainen työympäristö, 69,5 prosenttia henkilöstöstä on naisia. Vuoden lopussa henkilöstön 
keski-ikä oli 48,5 vuotta ja yli 45-vuotiaiden osuus 64 prosenttia. Henkilöstön keski-ikä oli edellisvuoden tasolla, 
mutta yli 45-vuotiaiden osuus oli vähentynyt jonkin verran.  

Osa-aikaisten osuus vähentyi edellisestä vuodesta. Osa-aikatyötä tekeviä oli vuoden lopulla 20 (8,5 %). 
Kesäaikana osa-aikatyöntekijöiden määrä on huomattavasti suurempi, koska museoiden avoinnapidon 
kausihenkilöstö on pääosin osa-aikatyössä. Kesäkaudella noin 20 prosenttia henkilöstöstä on osa-aikatyössä. 

Kertomusvuoden palkkasumma oli 10,7 miljoona euroa laskien -5,3 prosenttia. Myös välillisten 
työvoimakustannusten %-osuus tehdyn työajan palkoista aleni edellisestä vuodesta. Muutos johtui pääasiassa 
henkilötyövuosien vähenemisestä. 

 
Työhyvinvointia ja osaamista kuvaavat tunnusluvut 
 

Työhyvinvointi ja osaaminen Tahti 2014 Tahti 2015 Tahti/Kieku 2016 

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

Sairaus- ja tapaturmapoissaolot, tpv/htv (Kieku) 7,2 6,8 7,3 

Työterveyshuolto, €/htv (netto) 305,6 362,6 386 

Poistuma (vakinaiset), % (Kieku) 6,4 6,9 17,5 

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen, % 0,4 0 0 

Koulutustasoindeksi 5,9 5,7 6,0 

Henkilöstökoulutus, tpv/htv (Kieku) 3,2 3,5 3,1 

Henkilöstökoulutus, €/htv 820 1 053  

 
Vuoden alusta lukien vastuu osaamisen kehittämisestä ja viraston yhteisten koulutusten järjestämisestä siirtyi 
uudelle Hallintopalvelut-yksikölle, joka suunnittelee ja  kehittää toimintaa yhteistyössä yhteistyötoimikunnan kanssa.  
Kertomusvuonna järjestettiin mm. kielikoulutusta ja tiedonhallintakoulutusta sekä esimiehille yksilöllisiä 
perehdyttämiskoulutuksia ja Kieku-klinikoita. Säännöllisissä esimieskokouksissa järjestettiin koulutusta 
ajankohtaisista aiheista. Koulutustasoindeksi oli noussut edellisestä vuodesta. Muutos johtuu pääosin viraston 
tehtävärakenteen muuttumisesta korkeampaa koulutusta edellyttäviin tehtäviin. 

Työkunnon ylläpitoa ja liikunnan tukemista jatkettiin edellisvuosien tapaan. Henkilökunnalla oli käytettävissä 
kulttuuri- ja liikuntaetu, jonka hinnasta virasto kustansi 60 prosenttia. Henkilökunnalle järjestettiin vuoden aikana 
useita yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tukevia tapahtumia, mm. Kekkosjuoksu Tamminiemessä, suksihuoltotilaisuus 
sekä pikkujoulut uudessa Kokoelma- ja konservointikeskuksessa. Vuoden aikana toiminnassa oli puutarhakerho, 
kirjallisuuskerho, firmaliigan suunnistusjoukkue, juoksukerho, valokuvauskerho sekä joogaryhmä ja 
jalkapallojoukkue FC ByrSa. Työhyvinvointia tukemassa oli käytössä myös saldovapaajärjestelmä, työaikapankki 
sekä etätyö. 

Sairaus- ja tapaturmapoissaoloja oli kertomusvuonna 7,3 työpäivää henkilötyövuotta kohti. Määrä nousi hieman 
edellisestä vuodesta, mutta on edelleen pienempi kuin koko valtionhallinnon keskiarvo. Työterveydenhoitoon 
käytettiin kertomusvuoden aikana 386 euroa henkilötyövuotta kohden. Kustannuksista on vähennetty Kelan 
korvaushakemukseen perustuva palautuksen määrä. 
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1.7. Tilinpäätösanalyysi 
 

1.7.1. Rahoituksen rakenne 
 
Valtion vuoden 2016 talousarviossa ja lisätalousarvioissa Museoviraston toimintamenoihin myönnettiin yhteensä 21,73 
milj. euroa. 

Museovirasto sai opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muuta budjettirahoitusta yhteensä noin 20,16 milj. euroa. 
Tästä muille talousyksiköille siirrettävien siirtomenojen (momentti 52) osuus oli 3,65 milj. euroa. Museoviraston 
rakennuttamishankkeille osoitettu investointimomentti 75 oli suuruudeltaan 0,8 milj. euroa. Momentille, 29.80.20. 
Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset, budjetoitiin 15,04 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 2016 Museoviraston toimintaa valtion talousarvion kautta noin 0,02 milj. 
eurolla. 

Maksullisen toiminnan tuotot olivat 3,99 milj. euroa ja vuokrat ja käyttökorvaukset 0,89 milj. euroa. Muut toiminnan tuotot 
olivat 0,03 milj. euroa. 

Edellisiltä vuosilta siirtyneet määrärahat kaikilta momenteilta olivat yhteensä n. 5,76 milj. euroa. Tästä siirtyneet 
toimintamenomäärärahat olivat 2,63 milj. euroa ja momentin 75 määrärahat 1,69 milj. euroa. 

Arvonlisäveromenot olivat yhteensä n. 6,22 milj. euroa. 

 
1.7.2. Talousarvion toteutuminen 
 
Tuloarviotileille kertyi vuonna 2016 yhteensä 0,56 milj. euroa, josta arvonlisäverotulot muodostivat pääosan, 0,54 milj. 
euroa. 

Menoarviotileillä arvonlisäveromenoja oli 6,20 milj. euroa.  

Toimintamenomäärärahaa oli käytettävissä yhteensä n. 24,36 milj. euroa, josta vuodelta 2015 siirtynyttä 
toimintamenomäärärahaa oli 2,63 milj. euroa. Vuonna 2016 käytettiin 20,02 milj. euroa ja vuodelle 2017 siirtyi yhteensä 
4,34 milj. euroa. Siirrettäviä toimintamenomäärärahoja käytetään toiminnan ja talouden sopeuttamiseen ja 
tasapainottamiseen viraston tulevaan kehystasoon. 

Momentilla, 29.80.20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset oli käytettävissä n. 15,63 milj. 
euroa, josta käytettiin 15,07 milj. euroa. Vuodelle 2017 siirtyi 0,56 milj. euroa. 

Veikkausvoittovaroista (29.80.52.) myönnettiin avustuksia vuonna 2016 yhteensä 3,53 milj. euroa talousarvion 
mukaisesti (ks. erittely avustuksista sivulla 10). 

Kulttuuriperinnön digitoinnin tukemiseen (29.80.55) käytettiin 0,58 milj. euroa vuonna 2016 ja vuodelle 2016 siirtyi 0,60 
milj. euroa. 

Kaluston hankintamäärärahasta vuosilta 2014 ja 2015 siirtyi 0,28 milj. euroa, jotka käytettiin vuonna 2016. Vuoden 2016 
talousarviosta momentti 29.80.70. poistettiin. 

Museoviraston perusparannuksiin ja pieniin rakennushankkeisiin (investointimomentti 75.) myönnettyjä vuosien 2014–
2016 määrärahoja käytettiin yhteensä 0,93 milj. euroa. Vuodelle 2017 määrärahoja siirtyi yhteensä 1,57 milj. euroa, jotka 
käytetään viraston investointiohjelman mukaisesti. Merkittävä jo alkanut hanke on museojäänmurtaja Tarmon telakointi 
ja kunnostus, jota varten saatiin vuoden 2015 neljännessä lisätalousarviossa 950 000 euroa. 

 
1.7.3. Tuotto- ja kululaskelma 
 
Tilikauden 2016 tuotto- ja kululaskelman kulujäämä, joka sisältää myös perityt ja suoritetut arvonlisäverot, oli 46,52 
(50,92) milj. euroa, joka on pienentynyt 8,6 % vuodesta 2015. 
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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 2016 olivat yhteensä 4,91 (4,88) milj. euroa. Maksullisen toiminnan tuotot olivat 3,99 (3,16) 
milj. euroa eli 81,2 % kokonaistuotoista, vuokrat ja käyttökorvaukset olivat 0,89 (1,33) milj. euroa eli 18,1 % 
kokonaistuotoista ja muut toiminnan tuotot olivat 0,03 (0,39) milj. euroa eli 0,6 % kokonaistuotoista. 

Pääsylipputulot olivat 2,23 (1,55) milj. euroa ja ne nousivat n. 43,2 % ylittäen asetetun tavoitteen. Museokauppatulot 
olivat 0,33 (0,26) milj. euroa ja ne kasvoivat n. 25,8 %. MmL 13 ja15 §:n mukaiset tulot olivat 0,63 (0,58) milj. euroa 
nousten 8,3 % vuodesta 2015. 

Tuotot vuokrista ja käyttökorvauksista olivat 0,89 (1,33) milj. euroa ja ne laskivat odotetun suuntaisesti n. 33,3 %. 

Muut toiminnan tuotot olivat vain 0,03 (0,39) milj. euroa ja ne laskivat jopa n. 91,9 %. Tämä johtui paljolti siitä, että 
yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoja ei juuri ollut, vain 0,02 (0,28) milj. euroa. 

Toiminnan kulut tilikaudella olivat 42,23 (46,06) milj. euroa ja ne laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 3,82 milj. 
euroa eli 8,3 %. 

Henkilöstökulut olivat 12,60 (13,83) milj. euroa ja ne laskivat 1,22 milj. euroa eli n. 8,9 %. Henkilöstökulujen osuus 
toiminnan kuluista oli n. 29,8 % (33,6 % vuonna 2015). 

Vuokrat olivat 21,36 (23,04) milj. euroa ja ne laskivat 1,68 milj. euroa eli n. 7,3 % vuoteen 2015 verrattuna. Vuokrien 
osuus toiminnan kuluista on peräti 50,6 %. 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. Vuokramenot aiheuttavat kovaa menopainetta jatkossakin mm. vuokrien indeksikorotusten 
kautta.   

Palveluiden ostot olivat 5,31 (5,98) milj. euroa ja ne laskivat 0,68 milj. euroa eli n. 11,3 %. 

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

 
1.7.4. Tase 
 
Vastaavaa 
 
Taseen loppusumma vuonna 2016 oli 10 477 802,96 euroa. 
 
Kansallisomaisuuden tasearvo oli 1,16 (1,15) milj. euroa pysyen edellisvuoden tasolla. Aineellisten hyödykkeiden 
tasearvo oli 4,3 (7,47) milj. euroa, eli laskua oli 3,14 milj. euroa (42 %). Muutos johtuu pääasiassa Olavinlinnan ns. 
sadekatoksen hallinnansiirrosta valtiovarainministeriölle vuonna 2016. 

Vaihto-omaisuuden arvo oli 0,23 (0,31) milj. euroa ja se pieneni n. 24,9 % edellisestä vuodesta. Myynnin edistämistoimia 
on tehty jo pitkään ja esimerkiksi vuoden 2013 loppuun verrattuna vaihto-omaisuuden arvo on pienentynyt 48,6 %. 

Lyhytaikaiset saamiset olivat n. 1,23 milj. euroa ja ne ovat n. 0,23 milj. euroa, 23,4 %, suuremmat kuin edellisvuonna. 

Rahojen, pankkisaamisten ja muiden rahoitusvarojen tasearvo oli 3,39 (2,98) milj. euroa, joka koostuu pääasiassa 
Museoviraston rahastoista (rahastot on esitetty tarkemmin liitteessä 13). 

 

Vastattavaa 
 
Valtion pääoma oli -24 148,44 euroa. Rahastojen pääomat olivat 3,39 (2,97) milj. euroa (ks. liite 13). 
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Lyhytaikaista vierasta pääomaa oli 7,11 (6,80) milj. euroa. Saadut ennakot, 0,32 milj. euroa, sisältää mm. MmL 13 ja 15 
§:n mukaisiin suoritteisiin saatuja ennakkomaksuja. Ostovelkoja oli tilinpäätöshetkellä 0,66 (0,85) milj. euroa. 
Siirtovelkoihin sisältyvä lomapalkkavelka vuodelta 2016 oli 1,88 (2,13) milj. euroa. 

 

1.8. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma 
 
Museoviraston johto on valtion talousarviosta annetun lain 24 b §:n mukaisesti vastuussa viraston sisäisen valvonnan 
järjestämisestä sekä sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on 
antaa kohtuullinen varmuus siitä, että Museoviraston toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista, toimintaan liittyvä 
raportointi on luotettavaa ja toiminnassa noudatetaan lakeja ja säädöksiä. 

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

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

Arvioinnin perusteella viraston sisäisen toimintaympäristön ja toimintarakenteiden osalta tilanne on sisäisen valvonnan 
suhteen pääosin hyvä. Eniten kehitettävää on riskienhallinnan suhteen. Museovirastossa tehtiin strategiatyötä vuoden 
2016 aikana ja uusi strategia on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2017 alkupuolella. Uuden strategian ja organisaation 
toiminnan vakiinnuttua on havaittuihin kehityskohteisiin tarkoitus kiinnittää huomiota.   

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

1.9. Arviointien tulokset 
 
Organisaatiosta ei tehty vuonna 2016 kokonaisarviointeja. 

 

1.10. Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä 
 
Väärinkäytöksiä ei havaittu vuonna 2016. 
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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

2015

            Talousarvio

2016

         Tilinpäätös

2016

Vertailu

tilinpäätös/

talousarvio   Toteutuma %

545 907,51 535 088 535 087,99 0,00 100 %

11.04.01. Arvonlisävero 545 907,51 535 088 535 087,99 0,00 100 %

12. Sekalaiset tulot 25 210,59 25 268 25 268,06 0,00 100 %

12.29.99. Opetus- ja kulttuuriministeriön 

hallinnon-alan muut tulot

24 503,79 13 344 13 344,41 0,00 100 %

Työ- ja elinkeinoministeriön 

hallinnonalan muut tulot

0,00 0 0,00 0 %

12.39.04. Siirrettyjen määrärahojen 

peruutukset

706,80 1 794 1 794,24 0,00 100 %

12.39.10. Muut sekalaiset tulot 0,00 10 129 10 129,41 0,00

Tuloarviotilit yhteensä 571 118,10 560 356 560 356,05 0,00 100 %

11. Verot ja veronluonteiset tulot
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Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Vertailu

2015 2 016
käyttö vuonna 

2016

Siirto seuraavalle 

vuodelle
2016

tilinpäätös/

talousarvio   

Edellisiltä vuosilta 

siirtyneet

Käytettävissä 

vuonna 2016

Käyttö vuonna 

2016 (pl. peruut.)

Siirretty 

seuraavalle 

vuodelle

28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 0,00 9 984 9984,00 0,00 9984,00 0,00 9984,00 9984,00 0,00

28.60.12
Osaamisen kehittäminen (smr 2v) 0,00 9 984 9 984,00 9984,00 0,00 9 984,00 9 984,00 0,00

29. Opetusministeriön hallinnonala 48 995 081,54 48 090 918 41 753 226,69 6 287 690,96 48 040 917,65 50 000,00 5 757 380,45 43 942 380,45 36 875 831,59 7 064 754,62

29.01.21. Kansainvälinen yhteistyö (smr 2 v) 3 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 1 205,76 0,00

29.01.29. Opetus- ja kulttuuriministeriön 

hallinnonalan arvonlisäveromenot 

(amr)

6 791 088,51 6 201 918 6 201 917,65 6 201 917,65 0,00

29.80.04. Museoviraston toimintamenot 

(nettob) (smr 2 v)

19 522 000,00 21 731 000 17 389 920,85 4 341 079,15 21 731 000,00 0,00 2 625 159,19 24 356 159,19 20 015 080,04 4 341 079,15

29.80.04.1. Kansallismuseon 

toimintamenot

4 682 000,00 471 602,63 471 602,63 471 602,63 0,00

29.80.04.2. Museoviraston muut 

toimintamenot

14 840 000,00 2 153 556,56 2 153 556,56 2 153 556,56 0,00

29.80.20. Museoviraston kulttuuri- ja 

nähtävyyskohteiden 

tilakustannukset (smr 2 v)

16 945 000,00 15 042 000 14 485 574,90 556 425,10 15 042 000,00 586 025,14 15 628 025,14 15 071 600,04 556 425,10

29.80.52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten 

voittovarat taiteen edistämiseen 

(amr)

3 492 993,03 3 654 000 3 654 000,00 3 654 000,00 0,00

29.80.52.26 Museot ja 

kulttuuriperintö (KPY)

3 227 000 3 227 000,00 3 227 000,00 0,00

29.80.52.26.1. Museoiden 

valtionavustuksiin

1 200 000,00

29.80.52.26.4. 

Kulttuurihistoriallisesti 

arvokkaiden rakennusten 

kunnossapitoon ja 

parantamiseen sekä 

muinaisjäännösalueiden 

1 606 000,00

29.80.52.26.5. 

Kulttuurihistoriallisesti 

arvokkaiden alusten 

entistämiseen ja korjaamiseen

355 000,00

29.80.52.26.7. Kulttuuriperinteen 

tallentamiseen ja tutkimiseen

55 000,00

29.80.52.26.9. Kulttuuriympäristö- 

ja maailmanperintöstrategioiden 

toimeenpanoon

0,00

29.80.52.37 Eräiden 

kansainvälisten sopimusten 

toimeenpanoon (KPY)

427 000 427 000 427 000,00 0,00

29.80.52.37.1. 

Maailmanperintösopimuksen 

sekä Haagin vuoden 1954 

yleissopimuksen mukaiseen 

suojelu-, entistämis-, tutkimus- ja 

valistustoimintaan

230 000,00

29.80.52.37.2. Unescon 

aineettoman kulttuuriperinnön 

suojelua koskevan sopimuksen 

kansalliseen toimeenpanoon

46 993,03

Talousarvion 2016 määrärahat Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot
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Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Vertailu

2015 2 016
käyttö vuonna 

2016

Siirto seuraavalle 

vuodelle
2016

tilinpäätös/

talousarvio   

Edellisiltä vuosilta 

siirtyneet

Käytettävissä 

vuonna 2016

Käyttö vuonna 

2016 (pl. peruut.)

Siirretty 

seuraavalle 

vuodelle

Talousarvion 2016 määrärahat Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot

29.80.55. Digitaalisen kulttuuriperinnön 

saatavuus ja säilyttäminen (smr 3 

v)

412 000,00 613 000 13 388,82 599 611,18 613 000,00 569 045,51 1 182 045,51 582 434,33 599 611,18

29.80.70. Kaluston hankinta (smr 3 v) 80 000,00 0 0 0 0,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 0,00

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

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

29.80.75. Toimitilojen ja 

kiinteistövarallisuuden 

perusparannukset ja 

kunnossapito (smr 3 v)

1 749 000,00 799 000 8 424,47 790 575,53 799 000,00 1 694 150,61 2 493 150,61 925 511,42 1 567 639,19

29.80.75.1. Museovirasto (EK) 1 749 000,00 799 000 8 424,47 790 575,53 799 000,00 1 694 150,61 2 493 150,61 925 511,42 1 567 639,19

29.80.95. Kulttuuriympäristön suojelusta 

aiheutuvat menot (amr)

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

34. Työministeriön hallinnonala 76 827,67 21 907 21 907 0 21 907 0 0 21 907,26 21 907,26 0,00

32.30.51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut 

(siirtomääräraha 2 v)

76 827,67 21 907 21 907,26 0,00 21 907,26 0,00 21 907,26 21 907,26 0,00

32.30.51.07 Palkkatuettu työ, 

valtionhallinto (KPY)

76 827,67 21 907 21 907,26 0,00 21 907,26 0,00 21 907,26 21 907,26 0,00

Määrärahatilit yhteensä 49 071 909,21 48 122 809 41 785 117,95 6 287 690,96 48 072 808,91 50 000,00 5 757 380,45 43 974 271,71 36 907 722,85 7 064 754,62
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Talousarvion toteumalaskelman tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä momentin tarkkuudella 
 

  
 

Valtuudet ja niiden käyttö (1 000 €)

225 0 225 225 0 0 0 0 0 0 0 0

225 0 225 225 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 525 0 525 225 300 0 0 0 0 0 0 0

Valtuuksien käytöstä aiheutuneet talousarviomenot ja määrärahatarve 

(1000 €)

Momentti, johon valtuus liittyy Määräraha-

tarve 

yhteensä

Määräraha-

tarve 2017

Määräraha-

tarve 2018

Määräraha-

tarve 2019

Aikaisempien 

vuosien 

valtuuksien 

käyttö

Uudet 

valtuudet

Uusitut 

valtuudet

Valtuudet 

yhteensä

Vuoden 2016 valtuudet Määräraha-

tarve 

myöhemmin

Käytetty Käyttä-

mättä

Uusittavis-

sa 2017 

TA:ssa

Talousarvio

menot 2016

29.80.75.1 Museoviraston 

toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden 

perusparannukset ja kunnossapito

Vuonna 2016 käytettävissä olleet 

valtuudet

29.80.20. Museoviraston kulttuuri- ja

nähtävyyskohteiden 

tilakustannukset

Vuonna 2016 käytettävissä olleet 

valtuudet
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3. Tuotto- ja kululaskelma 
 
 

 
  

01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015

TOIMINNAN TUOTOT

   Maksullisen toiminnan tuotot 3 985 368,85 3 156 150,08

   Vuokrat ja käyttökorvaukset 889 684,81 1 334 724,72

   Muut toiminnan tuotot 31 134,42 4 906 188,08 385 122,77 4 875 997,57

TOIMINNAN KULUT

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat:

     Ostot tilikauden aikana 1 411 798,02 1 498 815,99

     Varastojen lis(-) tai väh(+) 76 192,56 17 666,16

   Henkilöstökulut 12 604 926,54 13 828 782,82

   Vuokrat 21 361 348,00 23 037 581,38

   Palvelujen ostot 5 307 873,49 5 984 715,47

Muut kulut 635 163,23 577 280,50

   Poistot 826 101,04 1 110 358,93

   Sisäiset kulut 9 984,00 -42 233 386,88 0,00 -46 055 201,25

JÄÄMÄ I -37 327 198,80 -41 179 203,68

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

   Rahoitustuotot 1 818,02 461,82

   Rahoituskulut -1 145,14 672,88 -1 575,56 -1 113,74

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT

   Satunnaiset tuotot 10 129,41 5,00

   Satunnaiset kulut -500,00 9 629,41 0,00 5,00

JÄÄMÄ II -37 316 896,51 -41 180 312,42

SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT

   Kulut:

      Käyttötalouden kulut paikallishallinnolle 632 679,90 626 737,66

      Käyttötalouden kulut elinkeinoelämälle 661 100,00 686 523,40

      Käyttötal. kulut voittoa tavoittelem. yhteisöille 1 018 320,47 1 054 245,12

      Käyttötalouden kulut kotitalouksille 1 204 555,22 -3 516 655,59 1 054 853,10 -3 422 359,28

JÄÄMÄ III -40 833 552,10 -44 602 671,70

TUOTOT VEROISTA JA 

PAKOLLISISTA MAKSUISTA

   Perityt arvonlisäverot 535 087,99 545 907,51

   Suoritetut arvonlisäverot -6 220 787,61 -5 685 699,62 -6 860 094,94 -6 314 187,43

TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -46 519 251,72 -50 916 859,13
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4. Tase 
 
Tase-vastaavaa 
 

 
 
 
 
 

31.12.2016 31.12.2015

KANSALLISOMAISUUS

   Muu kansallisomaisuus 1 161 009,89 1 161 009,89 1 149 729,24 1 149 729,24

KANSALLISOMAISUUS YHTEENSÄ 1 161 009,89 1 149 729,24

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET 

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

   Aineettomat oikeudet 0,00 554,42

   Muut pitkävaikutteiset menot 597,41 597,41 2 458,71 3 013,13

AINEELLISET HYÖDYKKEET

   Rakennukset 31 647,07 33 923,63

   Rakennelmat 0,00 2 641 543,57

   Koneet ja laitteet 1 833 810,42 2 006 759,44

   Kalusteet 1 293 718,90 1 614 233,12

   Muut aineelliset hyödykkeet 1 175 330,31 4 334 506,70 1 175 330,31 7 471 790,07

KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT 

PITKÄAIKAISET

 SIJOITUKSET

    Käyttöomaisuusarvopaperit 123 447,00 123 447,00 126 475,00 126 475,00

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET 

SIJOITUKSET

 YHTEENSÄ 4 458 551,11 7 601 278,20

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS

VAIHTO-OMAISUUS

    Valmiit tavarat 229 822,14 229 822,14 306 014,70 306 014,70

LYHYTAIKAISET SAAMISET

    Myyntisaamiset 919 887,10 581 501,03

    Siirtosaamiset 129 145,92 330 322,43

    Muut lyhytaikaiset saamiset 184 990,30 1 234 023,32 88 377,61 1 000 201,07

RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT

    Kassatilit 3 683,55 4 077,70

    Muut rahat ja pankkisaamiset 3 390 712,95 3 394 396,50 2 971 742,35 2 975 820,05

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 4 858 241,96 4 282 035,82

VASTAAVAA YHTEENSÄ 10 477 802,96 13 033 043,26
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Tase-vastattavaa 

 

 

31.12.2016 31.12.2015

OMA PÄÄOMA

VALTION PÄÄOMA

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

   Edellisten tilikausien pääoman muutos -23 852 351,59 -23 411 918,11

   Pääoman siirrot 43 238 576,25 50 476 425,65

   Tilikauden tuotto-/ kulujäämä -46 519 251,72 -24 148,44 -50 916 859,13 3 256 527,03

RAHASTOJEN PÄÄOMAT

    Muut valtion rahastot ja lahjoitetut varat 3 390 712,95 3 390 712,95 2 971 742,35 2 971 742,35

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 366 564,51 6 228 269,38

VIERAS PÄÄOMA

LYHYTAIKAINEN

   Saadut ennakot 324 721,92 268 700,77

   Ostovelat 664 873,11 849 566,63

  Kirjanpitoyksiköiden väliset tilitykset 235 706,89 238 522,66

   Edelleen tilitettävät erät 231 172,03 242 430,67

   Siirtovelat 2 275 497,11 2 382 818,90

   Muut lyhytaikaiset velat 3 379 267,39 7 111 238,45 2 822 734,25 6 804 773,88

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 7 111 238,45 6 804 773,88

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 10 477 802,96 13 033 043,26
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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 
 

 
 

käyttö

vuonna 2016

siirto

seuraavalle

vuodelle

Edellisiltä

vuosilta

siirtyneet

Käytettävissä

vuonna 2016

Käyttö

vuonna 2016

(pl. peruutukset)

Siirretty

seuraavalle

vuodelle

Bruttomenot 24 199 064,00 25 031 000 22 318 095,99 26 659 175,14 24 943 255,18

Bruttotulot 4 677 064,00 3 300 000 4 928 175,14 4 928 175,14 4 928 175,14

Nettomenot 19 522 000,00 21 731 000 17 389 920,85 4 341 079,15 21 731 000,00 0,00 2 625 159,19 24 356 159,19 20 015 080,04 4 341 079,15

29.80.04. 

Museoviraston 

toimintamenot 

(nettob) (smr 2 v)

Tilinpäätös

2016

Vertailu

Talousarvio -

Tilinpäätös

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät  tiedotMomentin numero ja nimi Tilinpäätös

2015

Talousarvio

2016

(TA + LTA:t)

Talousarvion 2016 määrärahojen
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Liite 3: Arviomäärärahojen ylitykset 
 
Museovirastolla ei ole arviomäärärahojen ylityksiä tilinpäätöksessään 31.12.2016. 
 

 
Liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat 
 

 
 
 
Liite 5: Henkilöstökulujen erittely 
 

 

Pääluokan ja tilijaottelun numero ja nimi. Tilijaottelut eritellään myöntämisvuosittain.

1 794,24

1 794,24

Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 1 794,24

Pääluokat yhteensä 1 794,24

Vuosi 2015 1 794,24

2015

29.01.21.

Peruutettu

Tilijaottelu Yhteensä

29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

2016 2015

Henkilöstökulut 10 691 341,43 11 379 745,62

    Palkat ja palkkiot 10 859 627,81 11 453 530,79

    Tulosperusteiset erät 0,00 0,00

    Lomapalkkavelan muutos -168 286,38 -73 785,17

Henkilösivukulut 1 913 585,11 2 449 037,17

     Eläkekulut 1 720 543,99 2 154 446,61

     Muut henkilösivukulut 193 041,12 294 590,56

Yhteensä 12 604 926,54 13 828 782,79

Johdon palkat ja palkkiot, josta 665 932,66 706 745,00

     - tulosperusteiset erät 0,00 0,00

Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet 1 920,00 4 459,97

     Johto 1 440,00 1 580,00

    Muu henkilöstö 480,00 2 879,97
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Liite 6: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset 
 
Museovirastolla ei ole esitettävää liitteellä 6       
      
Liite 7: Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot 
 
Museovirastolla ei ole esitettävää liitteellä 7 
      
Liite 8:  Rahoitustuotot ja –kulut 
 
Museovirastolla ei ole esitettävää liitteellä 8 

       
Liite 9: Talousarviotaloudesta annetut lainat 
 
Museovirastolla ei ole esitettävää liitteellä 9 
 

Liite 10: Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset 
 

 
 
Liite 11: Taseen rahoituserät ja velat 
 
Museovirastolla ei ole esitettävää liitteellä 11      
    
 

31.12.2016

       

Kappale-

määrä       

Markkina-

arvo  Kirjanpitoarvo

Omistus-

osuus %

Myynti-

oikeuksien 

alaraja %

Saadut 

osingot

Markkina-

arvo Kirjanpitoarvo 

Julkisesti noteeraamattomat osakkeet ja osuudet 123 447,00 0,00 126 475,00

Lohjan puhelin 1 538,00 538,00

Parikkalan Valo Oy 20 67,00 67,00

Vaasan läänin Puhelin Oy 0 0,00 0,00

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

Huoneisto- ja kiinteistöosakkeet

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

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

Muut osuudet

Luottokunta 7583172 1 84,00 84,00

Lännen puhelin 1 0,00 404,00

Savonlinnan puhelinyhdistys 6 0,00 2 624,00

Ålands Telefonandelslag 1 353,00 353,00

Laitilan Puhelinosuuskunta 1 505,00   505,00

Osakkeet ja osuudet yhteensä 123 447,00 0,00 126 475,00

31.12.2015



 

  54 

Liite 12:   Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut monivuotiset vastuut 
 
Museovirastolla ei ole myönnettyjä takauksia tai takuita tilinpäätöksessään 31.12.2016. 
 

Muut monivuotiset vastuut 
 

 
   

€

Tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset yhteensä 7 724 808,38 7 955 194,42 7 538 416,67 7 538 416,67 93 341 107,44 116 373 135,21

€

- Päätös MV 132/005/2011 ja TA 2014 1143/2013* 4 101 967,00 3 967 305,30 3 967 305,30 3 967 305,30 31 738 442,42 43 640 358,33

- Päätös MV/9/02.07.00/2013 ja TA 2014 1143/2013** 12 743 347,03 13 279 872,68 14 574 913,86 13 213 364,86 132 133 648,56 173 201 799,95

- Päätös MV/2/02.07.00/2014 ja TA 2014 1143/2013** 113 484,25 113 721,14 113 721,14 113 721,14 1 137 211,44 1 478 374,87

- Päätös MV/3/02.07.00/2015 ja OKM 7/670/2015** 1 213 245,87 1 317 787,08 1 317 787,08 1 317 787,08 1 317 787,08 5 271 148,34

Muut sopimukset ja sitoumukset yhteensä 18 172 044,16 18 678 686,21 19 973 727,39 18 612 178,39 166 327 089,50 223 591 681,49

Muut monivuotiset vastuut yhteensä 25 896 852,54 26 633 880,63 27 512 144,06 26 150 595,06 259 668 196,95 339 964 816,70

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

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

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

sitoumukset

Talousarvio-

menot 2016

Määräraha-tarve 

2017

Määräraha-tarve 

2018

Määräraha-tarve 

2019

Määräraha-

tarve

myöhemmin

Määräraha-

tarve

yhteensä

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

sitoumukset

Talousarvio-

menot 2016

Määräraha-tarve 

2017

Määräraha-tarve 

2018

Määräraha-tarve 

2019

Määräraha-

tarve

myöhemmin

Määräraha-

tarve

yhteensä
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Liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat 
 

 
 
 
Liite 14:  Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat 
 

 
 
 
Liite 15: Velan muutokset 
 
Museovirastolla ei ole esitettävää liitteellä 15  

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

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

Rahaston nimi Varat Varat Käyttötarkoitus

31.12.2016 31.12.2015

Antellin kokoelmat ja 

rahavarat 404 220,13 € 384 543,72 €

Rahaston tarkoituksena on huolehtia Antellin 

kokoelmien hoitamisesta ja kartuttamisesta.

Hvitträsk-rahasto

113 891,94 € 86 275,32 €

Rahaston varojen tuottoa voidaan käyttää eri tavoin 

Hvitträskin kiinteistön rakennusten, maa-alueen ja 

museotoiminnan hyväksi.

Museoviraston 

lahjoitusvarat 2 872 600,88 €

Rahaston tarkoituksena on hallinnoida keskitetysti 

allaolevien rahastojen käyttötarkoitusta.

Eugenie ja Albert 

Enckellin 0,00 € 1 097 736,09 €

Rahaston tarkoituksena on huolehtia Enckellin 

kokoelmien hoitamisesta ja kartuttamisesta.

Lamminahon rahasto

0,00 € 155 485,87 €

Rahaston tarkoituksena on edistää pohjalaisen 

talonpoikaiskulttuurin vaalimista sekä huolehtia tilan 

kulttuurihistoriallisten rakennusten kunnossapidosta.

Idestamin rahasto

0,00 € 15 710,04 €

Rahaston tarkoituksena on Kansallismuseon ja 

muiden kansatieteellisten kokoelmien kartuttaminen.

Hedda Nordenskiöldin 

lahjoitusvarat

0,00 € 542 803,25 €

Rahaston varoilla huolehditaan Alikartano-nimisen 

kartanomuseon ylläpidosta ja kehittämisestä 

kartanomuseona ja muistona Nordenskiöld-suvusta.

Maija Syrjäsen 

lahjoitusvarat

0,00 € 658 866,17 €

Rahaston varojen tuottoa voidaan käyttää eri tavoin 

Museoviraston ja sen henkilöstön toimintaedellytysten 

parantamiseen sekä mm. yksittäisiin hankkeisiin 

kokoelmien kartuttamiseksi, painatustoimintaan ja 

näyttelyhankkeisiin.

Anja Lohikosken 

lahjoitusvarat 0,00 €

Sama kuin yllä.

Seurasaaren ulkomuseon 

rahasto

0,00 € 30 321,89 €

Rahaston tarkoituksena on edistää Seurasaaren 

ulkomuseon rakennusten säilyttämistä ja museon 

toimintaa julkaisutoiminta mukaan lukien. 

Yhteensä 3 390 712,95 € 2 971 742,35 €

Nimi

Säätiöt

Vera Saarelan säätiö

Taseen loppusumma 

tai varojen määrä

Organisaation toiminta-alue

tai varojen käyttötarkoitus

Säätiön tarkoituksena on Vera Saarelan 

posliinikokoelman ylläpito ja kartuttaminen

330 136,37
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6. Allekirjoitus 
 

 
 
 

 
Museoviraston tilinpäätös on hyväksytty Helsingissä 28. helmikuuta 2017. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Museovirasto 

 
Juhani Kostet 

Pääjohtaja 


