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Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Museoviraston 

vuoden 2013 toiminnasta

1. Tilinpäätöskannanoton säädösperusta ja valmistelu

Valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) ja talousarvioasetuksen 
(11.12.1992/1243) 66i §:n (7.4.2004/254) mukaan ministeriön on annettava vuosittain 
viimeistään varainhoitovuotta seuraavan kesäkuun 15. päivänä perusteltu kannanotto 
hallinnonalansa tilinviraston ja valtion rahaston tilinpäätöksestä ja niistä toimenpiteistä, 
joihin tilinpäätös ja siitä annettu valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastuskertomus 
ja muut tiliviraston toimintaa ja taloutta sekä tilinpäätöstä koskevat selvitykset ja 
lausunnot antavat aihetta.

Museovirastoa koskeva kannanotto on valmistelut opetus- ja kulttuuriministeriön 
kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston asianomaisen viraston ohjauksesta vastaavalla 
vastuualueella (kulttuurin vastuualue).

Tilinpäätöskannanoton laadinnassa käytetyt asiakirjat

- Opetus- ja kulttuuriministeriön välinen tulossopimus 2011 – 2014 (tarkistettu ja 
laajennettu 19.12.2011)

- Museoviraston tilinpäätös 2013 (14.3.2014)
- Museoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2013, Valtiontalouden 

tarkastusvirasto 5.5.2014 (87/53/2013) ja Museoviraston vuoden 2013 
tilintarkastusta koskeva tilintarkastajan vuosiyhteenveto, Valtiontalouden 
tarkastusvirasto 5.5.2014

- Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston välinen tulosneuvottelu 
1.4.2014

2. Tuloksellisuus ja asetettujen tavoitteiden toteutuminen

Museoviraston toimintaa vuoden 2013 toimintaa voidaan viraston toimintakertomuksen 
ja tilinpäätöksen perusteella pitää tuloksellisena. Tulostavoitteet on pääosin saavutettu.
Viraston toimintaa on luonnehtinut tiukka menotalous ja toimintojen sopeuttaminen 
väheneviin resursseihin. Virastossa otettiin käyttöön uusi sopimusohjausjärjestelmä.
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Vuoden 2013 aikana virastossa valmisteltiin kiinteistöjen hallinnansiirto Senaatti-
kiinteistöille ja Metsähallitukselle 1.1.2014 alkaen. 

Toiminnan vaikuttavuutta kuvaavat tavoitteet pohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriön 
yhteiskunnallisiin vaikuttavuustavoitteisiin, jotka on kirjattu valtion talousarvioon ja 
hallinnonalan suunnittelu- ja strategia-asiakirjoihin. Vaikuttavuustavoitteet ja niiden 
toteutuminen on esitetty pääosin sanallisesti ja ne keskittyvät erityisesti kulttuurisen 
perustan vahvistamiseen ja kaikkien väestöryhmien osallistumismahdollisuuksien 
tukemiseen. 

Toiminnallista tehokkuutta seurataan toteutuneina henkilötyövuosina, kustannuksina ja 
tuottoina palvelukokonaisuuksittain. Kokoelmapalveluiden osalta tehokkuus on 
parantunut keskitetyn asiakaspalvelun ja digitaalisen saatavuuden kehittymisen myötä. 
Kiinteistöjen hoidon ja restauroinnin osalta voimavaroja suunnattiin loppuvuodesta 
hallinnansiirron valmisteluun. Museoissa ja linnoissa käynnin keskihinta laski, koska 
kävijämäärät kasvoivat ja henkilöstökulut laskivat. Näyttelytoiminnan tehokkuutta 
lisättiin yhteistyöhankkeiden avulla. Lausuntojen määrään nähden niiden valmisteluun 
käytetty htv-määrä on alhainen. Museoviraston työasemien määrä ja ICT-kulut olivat 
suhteutettuna htv-määrään merkittävästi alle valtion keskimääräisten lukujen.
Organisaation kehittämistä jatkettiin Kansallismuseon osalta. Henkilöstön hyvinvointiin 
ja koulutukseen panostettiin virastossa tapahtuneiden muutosten ja toiminnan 
supistusten hallitsemiseksi. Henkilötyövuosimäärä (298,6) alitti selvästi tavoiteluvun 
320.

Tuotosten ja laadunhallinnan osalta tavoitteet on saavutettu pääosin hyvin. Museoiden 
kävijämäärä ja maksullisten kävijöiden osuus on kasvanut. Lausuntojen käsittelyajat 
pitenivät uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönoton johdosta. Aineistojen saatavuus
internetissä parani erityisesti valokuvien osalta. Hoidettujen muinaisjäännösten määrä 
laski määrärahojen vähenemisen johdosta.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen oli voimakasta. Henkilöstökoulutuksen 
määrä ylitti tavoitteet. Työtyytyväisyysindeksi parani huolimatta toiminnassa 
tapahtuneista muutoksista ja supistuksista. Museovirasto on erityisen hyvin onnistunut 
henkilöstön motivoimisessa muutostilanteessa.

3. Tuloksellisuuden raportoinnin asianmukaisuus

Museoviraston toimintakertomus ja tilinpäätös on laadittu ohjeiden mukaisesti. Niissä 
annetut tiedot ovat kattavia ja asianmukaisia. 

Valtiontalouden tarkastusviraston antaman tilintarkastuskertomuksen mukaan 
tilinpäätösanalyysi on esitetty ohjeiden mukaisesti, toiminnallisesta tehokkuudesta on 
esitetty oikeat ja riittävät tiedot eikä sisäisen valvonnan osalta ole tullut esiin olennaista 
huomautettavaa.

Tilintarkastuskertomuksen mukaan talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä 
on noudatettu lukuun ottamatta vuonna 2013 momentille 29.80.04 annetun valtuuden 
käyttöä (1,7 miljoonaa euroa). Valtuus koski Kansallismuseon tiloja koskevaa 
lisävuokrasopimusta, joka laadittiin vasta vuonna 2014. Valtuutta ei siten voida katsoa 
käytetyksi vuoden 2013 aikana vaikka Museovirasto tosiasiallisesti on jo vuonna 2013 
saanut tiedon vuokrakustannusten noususta Senaatti-kiinteistöiltä ja joutunut 
sitoutumaan niiden kattamiseen. Viraston on jatkossa pyrittävä noudattamaan 
täsmällisesti annettuja valtuuksia.
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Tarkastusvirasto on 25.2.2014 antanut raportin hallinnan siirrosta ja kirjanpidon 
tarkastuksesta. Hallinnan siirto on valmisteltu asianmukaisesti. Aikataulu on ollut tiukka 
eikä kaikkia päätöksiä oltu saatu tehtyä hallinnan siirron toteutumiseen mennessä 
1.1.2014. Kaikkia ei-strategisia kohteita ei maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 
mukaisesti oltu vielä siirretty Metsähallitukselle.

Museoviraston toimintamenomomentilla siirtyi vuodelle 2014 poikkeuksellisen suuri 
siirtomääräraha, joka aiheutuu pääosin varautumisesta toiminnan ja talouden 
tasapainottamiseen toimintamäärärahan edelleen supistuessa.

4. Ministeriön kanta tarpeellisista toimenpiteistä Museovirastossa

Museovirasto joutuu jatkamaan toimintansa sopeuttamista supistuviin resursseihin. 
Viraston tulee edelleen priorisoida ja suunnata toimintojaan strategisten 
painopisteidensä mukaisesti. Viranomaistehtävien hoitoon tulee varata riittävät 
resurssit ja jatkaa toimenpiteitä henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi.

Kiinteistöjen hallinnansiirron toteuttaminen on tarkoitus saattaa pääosin loppuun 
vuoden 2014 aikana. Yhteistyö- ja vuokrausmenettelyjen osalta on selvitettävä 
tarkoituksenmukaiset sopimusjärjestelyt ja mahdolliset arvonlisäverokäytäntöjen 
muutoksesta aiheutuvat taloudelliset vaikutukset. Valmistelu tapahtuu yhteistyössä 
muiden hallinnansiirron toteutukseen osallistuneiden tahojen kanssa.

Museoviraston tulostavoitteiden, toimintaa kuvaavien tunnuslukujen ja määrällisten 
tavoitteiden kehittämistä tulee jatkaa. Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuuden 
arviointia tulee kehittää.

5. Ministeriön omat toimenpiteet Museoviraston toiminnan tukemisessa

Opetus- ja kulttuuriministeriö toimii yhteistyössä Museoviraston kanssa 
hallinnansiirtoon liittyvien toimenpiteiden loppuunsaattamisessa. Ministeriö ottaa 
mahdolliset taloudelliset vaikutukset huomioon tts- ja talousarviovalmistelussaan.

Ministeriö jatkaa Museoviraston toimitilatarpeisiin liittyvää valmistelua, erityisesti 
kokoelma- ja konservointilaitoksen tilakysymyksen ratkaisemiseksi. 

Ministeriö toimii yhteistyössä Museoviraston kanssa kulttuuriperintöön liittyvien 
kansainvälisten tehtävien hoitamisessa ja sopimusten toimeenpanossa. Ministeriö 
pyrkii varaamaan tarvittavat resurssien viraston käyttöön. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tulosohjauksen kehittäminen jatkuu. Uudet nelivuotiset 
tulossopimukset laaditaan vuosille 2017 – 2020. Vuoden 2014 loppuun voimassa 
olevaa tulossopimusta jatketaan vuosille 2015 – 2016. Tarkistetussa 
tulossopimuksessa tulee ottaa huomioon toiminnan sopeuttamisesta, hallinnansiirron 
toteuttamisesta ja Kansallismuseon organisaation uudistamisesta aiheutuneet ja muut 
keskeiset painopisteissä ja sisällöissä tapahtuneet muutokset.

Ylijohtajan sijainen,,
Johtaja Jukka Liedes
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