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1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS 
 
Luovuuden ja kulttuurin yhteiskunnallinen merkitys kasvaa. Kulttuuriperinnön arvo 

osana hyvinvointia tunnistetaan yhteiskunnassa aiempaa paremmin. Myös kulttuuriin ja 

kulttuuriperintöön liittyvien palveluiden kysyntä kasvaa, kulttuurimatkailun merkitys kas-

vaa ja sen muoto muuttuu.  Samalla erilaisten kulttuuriin liittyvien palveluiden toimittaji-

en kirjo lisääntyy, ja uusia toimijoita tulee sekä kulttuuriperintökentälle että sen ulkopuo-

lelle. Tämä asettaa Museovirastolle haasteita sellaisten palveluiden tuottamiselle joita 

pidetään kulttuuriperinnön kannalta keskeisinä ja joilla pystytään vastaamaan käyttäjien 

tarpeisiin. Samalla korostuu Museoviraston ohjaavan ja neuvovan roolin merkitys. Kult-

tuurin merkityksen kasvu tarjoaa aiempaa paremman mahdollisuuden vaikuttaa yhteis-

kunnan, kansalaisten ja palvelukäyttäjien käsitykseen kulttuuriperinnöstä ja sen saa-

maan arvostukseen. Kulttuurin käsitteen muuttuminen asettaa puolestaan haasteita tie-

don tallennuksen ja välittämisen tehtäville. 

Kulttuuri moninaistuu ja monikulttuurisuus lisääntyy. Kulttuurin moninaistuminen 

tuo kulttuuriperinnön palveluiden käyttäjiksi uusia asiakasryhmiä ja tuo esille uudenlaisia 

tarpeita palveluiden sekä kulttuuriperinnön vaalimisen suhteen. Haasteita toiminnalle 

asettaa myös yhteiskunnan arvoilmaston muutos ja sen huomioiminen omassa toimin-

nassa. Kansallisen kulttuurin pirstaloituminen on pysyvä ilmiö, jonka haltuunotto on Mu-

seoviraston toiminnan kestävyyden kannalta tärkeää. Kansalaisyhteiskunnan osallisuus 

kulttuuriperinnön suojelussa nähdään mahdollisuutena. 

Väestö keskittyy, alueet erilaistuvat. Jatkuva alueellinen erilaistuminen asettaa haas-

teita palveluiden sekä kulttuuriperinnön säilymisen ja saatavuuden tasapuolisuudelle. 

Alueellinen näkökulma päätöksenteossa vahvistuu, ja on tärkeää olla alueellisesti läsnä 

sekä mukana keskeisissä aluetasolla kulttuuriperinnön suojelua ohjaavissa toiminnois-

sa. Kulttuuripalvelujen toimintaedellytykset vaihtelevat alueellisesti 

Tieto- ja viestintäteknologian kehitys haastaa käytännöt ja rakenteet. Avoin ja vuo-

rovaikutteinen verkkomaailma asettavat Museoviraston palveluille uusia vaatimuksia. 

Keskeinen haaste on kansalaisten ja viranomaisten lisääntynyt tietoverkkojen käyttö.  

Tottumus sähköisiin palveluihin ja sisältöihin ja muuttaa kulttuuripalvelujen kysynnän 

rakennetta. Sisällön ja sosiaalisen median eri välineiden merkitykset lisääntyvät ja tar-

joavat mahdollisuuksia saavuttaa aiempaa suurempia ja myös uusia yleisöjä. Keskeistä 

on myös ratkaista alkujaan digitaalisena syntyneen kulttuuriperintöaineiston tallentami-

nen. 

Kestääkö kehitys kulttuurisesti? Kansalaisten arvoissa tapahtuu muutoksia, ja mm. 

eettiset ja ekologiset kysymyksenasettelut nousevat painokkaammin yhteiskuntakeskus-

telun ja -politiikan kohteiksi. Mm. ilmastonmuutoksen vaikutukset on huomioitava raken-

netun ja muun kulttuuriympäristön suojelussa. Museosektorilla on oltava perusteltu nä-

kemyksensä muuttuvista asuin-, työ-, liikenne- ja vapaa-ajan ympäristöistä sekä olevan 

kulttuuriperinnön asemasta siinä.  Myös riskeihin varautumisen tarve korostuu. Yhteis-

kunnan odotukset kulttuurisesti ja ekologisesti kestävän yhteisön rakentamisesta kas-
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vavat ja myös Museovirastoon kohdistuu odotuksia toimista kulttuurisesti kestävän kehi-

tyksen tukemiseksi. 

Julkisen sektorin toimintaedellytykset ja rakenteet ovat muutoksessa. Julkisen 

sektorin suuret rakenteelliset muutokset muokkaavat myös Museovirastoa. Kasvaviin 

palvelutarpeisiin on pystyttävä vastaamaan niukkenevilla resursseilla. Toiminnan on 

pystyttävä vastaamaan myös tuottovaatimusten kasvuun ja tehokkuuden lisäämisen 

tarpeeseen. Sektorien välisten esteiden vähittäinen madaltuminen ja yhteistyön kehit-

tyminen antaa mahdollisuuksia uudenlaiseen panostukseen ja resurssien yhteiskäyt-

töön. Tämä edellyttää myös valtion ja kuntien yhteistyön ja työnjaon kehittämistä. 

 
 



 

 

 

5  
 

2. MUSEOVIRASTON TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 2014 - 
2017 
 
Museoviraston toiminnan painopistealueita vuosina 2014 - 2017 ovat organisaatiouudis-
tuksen vakiinnuttaminen ja muutosprosessin ohjaus ja hallinta, kulttuuriperinnön tila ja 
arvostus, kulttuuriperinnön painoarvo yhteiskuntapolitiikassa, Museoviraston julkisuus-
kuvan laatu, kulttuuriperinnön ylläpito ja saavutettavuus sekä kulttuuriperintöä koskevan 
tiedon saatavuus ja jakelu.  
 
Suunnittelukaudella Museoviraston omat strategiset painopisteet ovat seuraavat:  
 
1) Viraston ydintoiminnot on selkeästi määritelty ja vastuutettu. 
2) Työyhteisötaidot ja yhteistyön määrä ja laatu ovat hyvällä tasolla. 
3a) Tietovarannot ovat helposti ja esteettömästi saatavilla (palvelupisteiden aukioloajat, 
sähköiset palvelut).  
3b) Käynnit museoissa ja nähtävyyskohteissa ovat lisääntyneet. 
4) Toiminnan ja talouden yhteensovittaminen on onnistunutta organisaation eri tasoilla. 
5) Tulosohjausmenettely on toimivaa ja suunnitteluprosessit ministeriön ja viraston välil-
lä samanaikaisia. 
6) Henkilöresurssit on kohdennettu ja mitoitettu oikein ja henkilöstön osaaminen vastaa 
tarvetta. 
7) Edellytyksiä kulttuuriperinnön yhteisvastuulliseen hoitoon on kehitetty. 
8) Asiakas saa tarvitsemansa tiedon/palvelun oikea-aikaisesti ja oikeassa muodossa 
 
Painopistealueet tukevat valtion talousarviossa opetus- ja kulttuuriministeriön osalta 
esitetyistä kulttuuripolitiikan yhteiskunnallisista vaikuttavuuden tavoitteista seuraavia: 
kulttuurin perustan vahvistaminen sekä kaikkien väestöryhmien kulttuuriin osallistumis-
mahdollisuuksien tukeminen. 

Organisaatiouudistuksen vakiinnuttaminen ja muutosprosessin ohjaus ja 
hallinta  

Museovirastossa on käynnistetty useita muutos- ja kehittämishankkeita. 
 
Museoviraston organisaatio uudistettiin kokonaan vuoden 2011 aikana, ja muutospro-
sessi jatkuu. Sen tavoitteena on selkiyttää strategisen johtamisen perusteita, siirtyä pro-
sessiohjattuun toimintaan ja kohdentaa resursseja sisältöjen tuottamiseen. Organisaa-
tiouudistuksen keskeinen tavoite on ollut Museoviraston johtamisjärjestelmän selkiyttä-
minen. Suunnittelukaudella varmistetaan sisäisen vuorovaikutuksen prosessit ja aiem-
paa rajatumpien resurssien strategisesti oikea kohdentuminen.    
 
Johtamisjärjestelmän uudistamisen yhteydessä otetaan strateginen suunnittelu ja palve-
lusopimuksiin perustuva suunnittelu- ja seurantamalli pysyvään käyttöön. Henkilöstön 
hyvinvointi, motivointi, osaamisen kehittäminen ja resurssien riittävyydestä huolehtimi-
nen on keskeinen osa uudistuvaa johtamista.  
 
Viraston kaikki Helsingissä sijaitsevat toiminnot museoita lukuun ottamatta sijaitsevat 
TTS-kauden alusta lähtien Sturenkadun uusissa toimitiloissa. Suomen kansallismuseon 
kokoelmien säilyttämistä ja säilytystiloja koskeva hankesuunnitelma valmistuu suunni-
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telmakauden loppuun mennessä. Sen tavoitteena on valtakunnallisten keskusmuseoi-
den keskusvarasto- ja konservointikysymyksen ratkaiseminen yhteistyössä muun mu-
seokentän kanssa. Suunnitelmien mukaisen tilaratkaisun toteuttaminen ajoittuu koko 
suunnittelukaudelle. 
 
Valtion tuottavuusohjelma on vähentänyt Museovirastosta vuosina 2006-2011 yhteensä 
44 henkilötyövuotta. Vuoden 2012 talousarvioon tehdyn 3 miljoonan leikkauksen seura-
uksena Museovirasto joutui vähentämään 42 vakituista ja 10 kausiluontoista henkilötyö-
vuotta. Muutoshankkeet, talousarvioon kohdistuvat vähennykset ja henkilöstömäärän 
vähentäminen edellyttävät uudenlaista toimintakulttuuria ja toimintojen karsimista, haas-
tetta johtamiselle ja henkilöstön hyvinvoinnille. Resurssien oikea kohdentaminen edellyt-
tää tarkkaa strategista ja henkilöstösuunnittelua. Työhyvinvointia kehitetään kokonais-
valtaisesti, työhyvinvointihankkeita toteutetaan kehittämistarpeiden perusteella ja osaa-
misen kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota.  
 
Kiinteiden kulujen jatkuvasti kasvaessa vuoden 2012 toimintamäärärahan väheneminen 
johtaa Museoviraston toiminnassa sellaiseen palvelukyvyn ja –tason laskuun, jossa 
merkittävistä vastuista on jo kokonaan luovuttava. Viraston toiminta voidaan turvata ja 
sopeuttaa korottamalla toimintamenomäärärahakehystä vuoden 2012 kehykseen verrat-
tuna yhteensä 1 800 000 eurolla. 
 
Journalistinen kuva-arkisto (JOKA) perustetaan Museoviraston kuvakokoelmien yhtey-
teen ja sille varataan toimintamäärärahat sekä asianmukaiset tilat. Arkiston perustami-
sen tavoitteena on turvata journalistisen kuva-aineiston säilyminen ja tarjota se julkisesti 
saataville osana muuta kansallista kulttuuriperintöä. Journalistinen kuva-arkisto kuuluu 
Museoviraston kansalliseen tallennusvastuuseen ja täydentää merkittävänä osakoko-
naisuutena Museoviraston kulttuurihistoriallisen kuvan kansalliskokoelmaa. 

Kulttuuriperinnön tila ja arvostus 

Museovirasto toteuttaa aktiivista ja ohjelmallista suojelupolitiikkaa toimimalla aloitteelli-
sesti ja ennakoivasti sekä verkostoitumalla, sopimalla yhteistyöstä ja keskinäisestä 
työnjaosta.   
 
Kulttuuriympäristöstrategian (valmistuu 2013) toteuttaminen linjaa maan kulttuuriympä-
ristöpolitiikkaa. 
 
Keskeisiä kulttuuriympäristön vaalimisen keinoja ovat valtakunnalliset suojeluluettelot ja 
ohjelmat sekä opas- ja ohjeaineistojen tuottaminen. Toiminnassa pyritään hallinnon ra-
jat ylittävään yhteistyöhön, julkishallinnon ja yksityisen sektorin intressien yhdentämi-
seen sekä kansalaisyhteiskunnan tarpeiden huomioimiseen, vuorovaikutteisiin ja kes-
kusteleviin toimintamalleihin. 
 
Museovirasto käyttää aktiivisesti kansainvälisiä sopimuksia kansallisen kulttuuriperintö-
politiikan arviointiin, oman toimintansa kehittämiseen sekä sopimusten konkreettisen 
toimeenpanon osalta operatiivisten tavoitteidensa määrittelyyn. Painopisteinä ovat maa-
ilmanperintösopimus, Haagin yleissopimus ja pöytäkirjat sekä Euroopan neuvoston 
yleissopimukset.  Ratifioinnin edistämisessä painopisteinä ovat Euroopan neuvoston 
puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta arvosta sekä UNESCOn kulttuu-
riperinnön suojelua koskevat sopimukset.  
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Museovirasto ja Suomen kansallismuseo sen osana kehittää maan museokenttää ja 
edistää sen toimintaedellytyksiä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Museovirasto 
vastaa suunnittelukauden alusta myös taidemuseoalan kehittämisestä viranomaisena, 
kun viraston kehittämisyksikköön on liitetty Valtion taidemuseolle museoalan kehittämi-
seen varattuja resursseja. Museoviraston arkisto- ja tietopalvelu-osaston johtama mu-
seoiden yhteinen kokoelmahallinnan kehittämishanke jatkuu vuoteen 2015. Hankkeen 
jälkeen Museovirastolle tulisi resursoida kansallisen digitaalisen kirjaston Finna-
asiakasliittymän museonäkymän ylläpidon edellyttämät henkilövoimavarat. Suomen 
kansallismuseossa painotetaan taloudellisia ja vaikuttavia museoalan yhteistoiminta-
muotoja niin näyttely-, yleisötoiminta- kuin kokoelmahankkeissa. 

Kulttuuriperinnön painoarvo yhteiskuntapolitiikassa 

Museovirasto pyrkii vaikuttamaan siihen, että kulttuuriperinnön yhteiskunnallinen merki-
tys kasvaa ja suojeluedellytykset paranevat. Toimintakaudella 2014-2017 omaksutaan  
nykyistä laajemmin viraston digitaalisiin aineistoihin sekä sosiaalisen median eri välinei-
siin ja foorumeihin perustuva vuorovaikutteinen toimintakulttuuri ja viestintä. Monipuoli-
sella viestinnällä osallistutaan keskusteluun kulttuuriperinnöstä ja kulttuuriympäristöstä 
yhteiskunnan voimavarana sekä kestävän kehityksen ja kulttuurisen monimuotoisuuden 
osatekijänä. Tiedon tuottaminen päätöksenteon tarpeisiin ja tehokas verkostoituminen 
vahvistavat osaltaan kulttuuriperinnön asemaa. 

Toimintakaudella konkretisoidaan kestävän kehityksen tavoitteiden suhdetta kulttuu-
riympäristön suojeluun ja kehittämiseen. Suojelupolitiikkaa suhteutetaan ilmastonmuu-
tokseen reagoimiseen sekä pyritään turvaamaan rakennusperinnön kulttuurisestikin 
kestävä hoito osana energiatehokkuuden parantamista. 

Kulttuuriperinnön ylläpito ja saavutettavuus  

Virasto pyrkii vahvistamaan kulttuuriperinnön vaalimisen, säilyttämisen ja suojelun edel-
lytyksiä toimimalla yhteistyössä maakuntamuseoiden kanssa koko maassa. Kulttuu-
riympäristön asiantuntija- ja viranomaispalvelut kyetään turvaamaan aluetasolla vain 
Museoviraston, maakuntamuseoiden ja muiden toimijoiden, erityisesti ELY-keskusten ja 
maakuntaliittojen aktiivisella yhteistyöllä. Toimintakyky edellyttää myös aktiivista opas- 
ja ohjeaineiston tuottamista oman ja museoiden toiminnan sekä keskeisten sidosryhmi-
en tarpeisiin.  
 
TTS-kaudella ylläpidetään ja mahdollisuuksien mukaan vahvistetaan museosektorin  
palvelukykyä kulttuuriympäristön viranomais- ja asiantuntijapalveluissa. Tärkeimpiä kei-
noja ovat Museoviraston ja museoiden sopimusyhteistyön vahvistaminen sekä viran-
omaistoiminnan työkalujen ja hyvien käytäntöjen dokumentointi. 
 
Museovirasto hoitaa ja ylläpitää omistamiaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kiinteistö-
jä, sekä muinaisjäännöskohteita ja tekee niistä saavutettavia rakennuttamalla helppo-
kulkureittejä, sekä liittämällä kohteisiin sisältöjä opasteiden avulla. 
 
Koska Museoviraston tehtäväkenttä on laaja ja viraston palvelut halutaan pitää laaduk-
kaina ja tehokkaina, toiminnassa tullaan priorisoimaan valtakunnallisesti merkittävä kult-
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tuuriperintö, tiedolla vaikuttaminen sekä yhteistyön lisääminen muun kulttuuriperintöalan 
toimijakentän kanssa. Muinaismuistolain 15 §:n mukaisten kaivausten määrä kasvaa. 
Se asettaa Museovirastolle uusia luvanmyöntämis-, ohjaus- ja valvontavaatimuksia. 
Arkeologiseen tutkimustoimintaan liittyvien laatukriteerien määritteleminen ja toiminnan 
evaluointi niiden avulla tulee olemaan keskeinen toiminnan osa. 
 
Kulttuuriperinnön vaaliminen toteuttaa kestävän kehityksen tavoitteita. Ilmastonmuutos 
ja energiansäästötavoitteet asettavat omat haasteensa viraston työlle. Museovirasto 
ottaa toiminnassaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet. Virasto panostaa yh-
teiskuntavastuun huomioon ottamiseen ja toiminnan seurannan tehostamiseen. 

Kulttuuriperintöä koskevan tiedon saatavuus ja jakelu  

Virasto pyrkii uudistuvissa tietopalveluissaan asiakaskeskeisyyteen sekä aineistojen 
hyvään käytettävyyteen. Kulttuuriperintöaineistojen digitointi ja saatavuus tietoverkoissa 
sekä osallistuminen sähköisen pitkäaikaissäilytyksen kehittämiseen edistävät Museovi-
raston aineistojen liittämistä osaksi kansallista (ja Euroopan) digitaalista kirjastoa. Mu-
seo 2015 hanke edistää Suomen museoiden yhteisten standardien, ohjeiden ja järjes-
telmien avulla museoiden tietoaineistojen saatavuutta ja digitaalista pitkäaikaissäilytys-
tä. 
 
Museoviraston uusien toimitilojen asiakaspalvelu- ja kokoelmatilat ja keskusvaraston 
uudelleen järjestäminen turvaavat entistä paremmin kansallisten kokoelmien ja muiden 
aineistojen säilymisen.  
 
Vuonna 2010 valmistunut Museoviraston kiinteistöstrategia ja vuonna 2012 tehty budjet-
tileikkaus ovat rajoittaneet merkittävästi Suomen kansallismuseon ja sille kuuluvien mu-
seoiden näyttely- ja yleisötoiminnan toiminnan suunnittelua. Toisaalta uuden näyttelyti-
lan rakentaminen Kansallismuseoon suunnittelukaudella sekä aiemmin valmistuvat 
maanalaiset huoltotilat antavat erinomaiset mahdollisuudet kehittää museon näyttely-
toimintaa uudelle tasolle. Tavoitteena ovat eri väestöryhmiä palvelevat, saavutettavat ja 
elinikäistä oppimista tukevat kulttuuri- ja vapaa-ajankohteet. Näyttelytuotannossa pyri-
tään yhteistyöhön ulkomaisten ja kotimaisten museoiden kanssa. Omien museoitten ja 
käyntikohteitten lisäksi Museovirasto edistää kulttuuriperintökasvatusta ja saavutettavia 
museopalveluita yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 
 
Museovirasto määrittelee oman sosiaalisen median strategiansa, jossa määritellään, 
mitä toiminnan ydintehtäviä ja tarkoituksia verkkoläsnäolo tukee. Vuorovaikutus verkos-
sa auttaa kehittämään palvelujen laatua. Sosiaaliseen mediaan osallistuminen lisää 
toiminnan avoimuuttaan ja sitä kautta saadaan kansalais- ja sidosryhmäpalautetta ja 
ideoita. Vakiintuneita käytäntöjä tai prosesseja ei välttämättä siirretä sellaisenaan verk-
koon, vaan toiminnan tai palvelun tarkoituksenmukainen toteutus mietitään uudelleen. 
 
 
 
 
  



 

 

 

9  
 

3. SUOMEN KANSALLISMUSEO 

Kansallismuseon toiminnan kehittäminen 
 
Suomen kansallismuseo toimii valtakunnallisena kulttuurihistorian museona. Sen tehtä-
vänä on kartuttaa kansallisesti merkittäviä kokoelmia, ylläpitää museoita ja välittää tie-
toa omasta ja muiden kansojen kulttuurista ja kulttuuriperinnöstä näyttelyiden, julkaisu-
jen ja muun yleisötoiminnan avulla. Toiminnallaan Kansallismuseo pyrkii lisäämään 
yleisön tietoisuutta ja kiinnostusta kulttuuriperinnöstä. Museoviraston tehtävän mukai-
sesti Kansallismuseo kehittää osaltaan maan yleistä museotointa. 
 
Kansallismuseon toiminnan sopeuttaminen vuoden 2012 talouden kehykseen edellyttää 
usean museon sulkemista ja/tai toimintamahdollisuuksien uudelleenarviointia sekä 
osaston prosessien uudelleen organisointia ja keskittämistä. Sisäinen kehittämistyö jat-
kuu suunnittelukaudella, jolloin toiminnan rakenteissa on huomioitava keskeisten tila-
hankkeiden edellyttämät muutokset toiminnan organisoinnissa. Kulttuurien museo siirtyy 
Suomen kansallismuseon tiloihin ja sen toiminta integroidaan Kansallismuseon toimin-
takokonaisuuteen. 
 
Suunnittelukauden merkittävimmät tavoitteet ovat maanalaisen vaihtuvien näyttelyiden 
tilan rakentaminen sekä kokoelmakeskuksen luominen. Museon näyttelyohjelmassa 
keskeisiä ovat Suomen kansallismuseon 100-vuotisjuhlavuoden näyttely 2016 sekä 
Suomen itsenäisyyden juhlavuosi 2017.  
 
Suomen kansallismuseon toiminnan turvaaminen ja sopeuttaminen edellyttää korotusta 
vuoden 2012 talousarvion kehystasoon 789 000 euroa.  
 
Toiminnan turvaaminen ja sopeuttaminen, Suomen kansallismuseo 

2014 2015 2016 2017 

789 000 789 000 789 000 789 000 

 
 
 
Suomen kansallismuseon toimitilat ja niiden kehittäminen 
 
Kansallismuseon maanalaisen tilojen rakentaminen 
 
Museovirasto siirsi Kansallismuseon kiinteistön Senaatti- kiinteistöille 1.7.2012 alkaen ja 
siirtyi Senaatti-kiinteistöjen vuokralaiseksi. Kansallismuseon hallinnan siirrosta johtuva 
vuokrien lisäys suunnittelukaudella on 500.000 euroa vuodessa vuoden 2012 talousar-
vioon verrattuna ilman indeksikorotuksia. 
 
Kansallismuseolle rakennettavat maanalaiset kokoelmien vastaanotto- ja huoltotilat 
valmistuvat suunnittelukauteen mennessä. Tilojen kokonaisvuokra on € 1.400.000 ilman 
indeksikorotuksia. Maanalaisten tilojen vuokrista aiheutuva lisäys suunnittelukaudella on 
€ 700.000 vuodessa vuoden 2012 talousarvioon verrattuna ilman indeksikorotuksia. 
 
Kansallismuseon hallinnan siirron ja maanalaisten tilojen rakentamisen aiheuttama 
vuokrien lisäys ilman indeksikorotuksia on yhteensä noin € 1.200.000 vuodessa suun-
nittelukaudella 2014–2017 vuoden 2012 talousarvioon verrattuna. 
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Kansallismuseon hallinnan siirron ja maanalaisten tilojen aiheuttama vuokrien lisäys 

2014 2015 2016 2017 

1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 

 
 
Suunnittelukauden tärkein hanke on maanalaisen vaihtuvien näyttelyiden tilan rakenta-
minen Kansallismuseon tontille. Kansallismuseosta puuttuvat yhä vaihtuvien näyttelyi-
den tilat, jotka kuuluivat jo museon alkuperäiseen rakennusohjelmaan. Ilman niitä ei 
Kansallismuseolla eikä museon tiloihin ennen suunnittelukautta siirtyvällä Kulttuurien 
museolla ole mahdollisuutta tuottaa Kansallismuseon keskeistä roolia ja siihen kuuluvia 
vaikuttavuustavoitteita vastaavia vaihtuvia näyttelyitä. Myös osallistuminen kotimaisiin ja 
kansainvälisiin yhteisnäyttelyihin edellyttää asianmukaisia näyttelytiloja. 
 
Vaihtuvien näyttelyiden tilojen rakentaminen on huomioitu vastaanotto- ja huoltotilojen 
rakennushankkeessa. Ennen suunnittelukautta järjestetään näyttelytilaa koskeva arkki-
tehtuurikilpailu, ja tilojen rakentaminen ajoittuu suunnittelukauteen. Maanalaisten näytte-
lytilojen rakentamisen arvioidut kustannukset ovat 15 000 000 €. Näyttelytilojen valmis-
tuminen merkitsee suunnittelukauden jälkeen arviolta 1 400 000 €:n lisäystä Kansallis-
museon vuokriin. 
 
Kansallismuseon maanalaisten näyttelytilojen rakentamisaikaan ajoittuvat sekä Suomen 
kansallismuseon 100-vuotisjuhla 2016 että Suomen itsenäisyyden 100. juhlavuosi 2017. 
Uuden näyttelytilan tavoiteltu valmistuminen vuonna 2017 mahdollistaa laajan, ajankoh-
taisen ja kansallisesti merkittävän itsenäisyyden juhlavuoden näyttelyn toteuttamisen. 
 
 
Kokoelma- ja konservointikeskuksen kehittäminen 
 
Museoviraston kokoelmakeskus Orimattilassa on jo pitkään kärsinyt tilan ahtaudesta, ja 
osa esineistöstä on varastoitu ilmastoituihin kontteihin keskusvaraston pihalle. Välttä-
mätöntä uutta varastotilaa ei ole järkevää sijoittaa nykyisen, vaikeiden kulkuyhteyksien 
päässä sijaitsevan keskusvaraston yhteyteen. Museovirasto on käynnistänyt yhdessä 
pääkaupunkiseudun museoiden kanssa kokoelmakeskushankkeen. Kokoelmakeskuk-
seen keskitettäisiin pitkällä aikavälillä kaikki Museoviraston ja Kansallismuseon esineva-
rastot sekä sijoitettaisiin lisäksi Kansallismuseon konservointilaitos. Yhteinen hanke 
tuottaa sekä talouden että erikoisosaamisen alalla synergiaetua. Tilahankkeen yhtey-
dessä selvitetään mahdollisuuksia muodostaa museoiden yhteinen konservointi- ja ma-
teriaalitutkimuspalveluja tarjoava laitos. 
 
 
Esineellisen kulttuuriperinnön tallennus ja hoito 
 
Suomen kansallismuseon kokoelmia kartutetaan museon kokoelmapoliittisen ohjelman 
mukaisesti, painottaen kansallisesti merkittävää ja keskeistä aineellista kulttuuriperintöä. 
Kansallismuseon kartuntapolitiikkaa täydennetään ja päivitetään huomioiden kulttuurin 
muuttuminen ja sitä koskeva tutkimus sekä yhteistyö valtakunnallisten erikoismuseoiden 
ja maakuntamuseoiden kanssa. Neuvonnalla ja asiantuntija-avulla edistetään muiden 
toimijoiden sekä kansalaisten kykyä ja mahdollisuuksia edesauttaa kulttuuriperinnön 
säilymistä myös museoiden ulkopuolella. 
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TAKO-hankkeessa luotujen tavoitteiden integrointi museon kokoelmatoimintaan turvaa 
lähimenneisyyden ja nykyajan aineellisen kulttuuriperinnön sekä siihen liittyvän tiedon 
tarkoituksenmukaisen tallentamisen kansallisella tasolla. Kansallismuseo vastaa osal-
taan yhteistyötä edistävän TAKO-ryhmän toiminnan edistämisestä ja resursoi hankkeel-
le sen sihteeristön. 
 
Kokoelmavarastoinnin tiloja koskevat ratkaisut ja mahdollisten uusien kokoelmavarasto-
jen käyttöönotto vaikuttavat merkittävästi museon kokoelmatoimintaan ja sen resurssi-
tarpeisiin. Kokoelmien varsinaisten siirtokustannuksen ohella on varauduttava kokoel-
mien tehostetun inventoinnin, luetteloinnin, kuntotarkastusten ja konservoinnin aiheut-
tamiin lisäkustannuksiin. 
 
 
Näyttely- ja yleisötoiminta 
 
Suomen kansallismuseon sekä sen museoiden ja linnojen näyttely- ja yleisötoimintaa 
kehitetään tehostetusti niissä museoissa, joiden avoinnapito ja toiminta säilyy Kansal-
lismuseon vastuulla. Tuloksellisuutta lisätään kehittämällä organisaatiota ja toimintapro-
sesseja, luomalla kumppanuuksia ja etsimällä uudenlaisia tuotteistamisen mahdolli-
suuksia. 
 
Kansallismuseon yleisötoiminnan kehittämisen painopisteitä suunnittelukaudella ovat 
mm. digitaaliseen ja sosiaaliseen mediaan perustuva vuorovaikutus sekä ikääntyvälle 
väestölle kohdennettu palvelu. 
 
Suomen kansallismuseon näyttelytoiminta noudattaa vuoteen 2017 ulottuvaa näyttely-
ohjelmaa. Museot valmistautuvat erityisesti Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlan viet-
tämiseen. Kansallismuseo huomioi myös oman, vuodelle 2016 ajoittuvan satavuotisjuh-
lansa. Alustaviin suunnitelmiin vaikuttavat jatkossa tilahankkeiden aikataulut. 
 
Pitkäjänteinen näyttelysuunnittelu, laadukkaitten näyttelyiden toteuttaminen ja yhteis-
työsopimusten solmiminen edellyttää näyttelytoiminnan talouden turvaamista vuosittain 
talousarviossa.  
 
 
Suomen kansallismuseon näyttelytoiminnan resursointi 

2014 2015 2016 2017 

300 000 300 000 300 000 300 000 

 
 
 
Museot ja linnat 
 
Museot ja linnat -vastuualueen museokohteiden toiminta noudattaa edellisellä tuloskau-
della tehtyä priorisointisuunnitelmaa, joka perustuu Museoviraston kiinteistöstrategian 
linjauksiin. Resurssivähennyksiin sopeutumisesta johtuen toimintaa voidaan ylläpitää ja 
kehittää Suomen kansallismuseon ohella seuraavissa museokohteissa: Seurasaaren 
ulkomuseo, Tamminiemi, Cygnaeuksen galleria, Hvitträsk, Alikartano, Urajärven kar-
tanomuseo, Hämeen linna, Olavinlinna, Louhisaaren linna sekä Kulttuurien museo ja 
Suomen merimuseo. 
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Seurasaareen valmistuu suunnittelukauden alussa museokeskus, joka tarjoaa mahdolli-
suudet alueen yleisötoiminnan monipuoliselle kehittämiselle. Suunnittelukauden keskei-
nen tehtävä on toimintakonseptin luominen ja toiminnan käynnistäminen (ks. investoin-
tiohjelma). 
 
Hämeen linnan ja Olavinlinnan näyttelytoimintaa, perusnäyttelyitä sekä yleisötoimintaa 
kehitetään osana Suomen kansallismuseon toimintaa. Hämeen linnan näyttelytoimintaa 
ohjaa 2012 Sitra-hankkeen tuloksena määritelty malli, toisena osapuolena Hämeenlin-
nan kaupungin kulttuurihistoriallinen museo. Linnojen palveluiden tuotteistamista jatke-
taan ja verkostoidutaan kulttuuriperintökasvatuksessa maakuntien muiden toimijoiden 
kanssa. Linnojen fyysistä saavutettavuutta parannetaan. Kaikkien linnojen toimintaa 
kehitetään ja koordinoidaan linnojen neuvottelukunnassa. 
 
Suomen kansallismuseon museoiden ja linnojen nähtävyyskäytön, näyttely- ja yleisö-
toiminnan sekä tapahtumakäytön kehittäminen edellyttävät 150 000 euron määrärahaa 
vuosina 2014–2017. 
 
 
Kulttuurien museo 
 
Kulttuurien museon toiminta päättyy Tennispalatsissa kesällä 2013. Kulttuurien museon 
henkilökunta muuttaa Kansallismuseon tiloihin, ja Kulttuurien museon toiminta integroi-
daan Kansallismuseon toimintaan. Uudelleenorganisointi ja yhteisten prosessien kehit-
täminen jatkuu suunnittelukaudella. Sisäisessä kehittämisessä huomioidaan myös 
maanalaisen näyttelytilan valmistelu ja sen mahdollistamat uudet toimintakonseptit. 
Kulttuurien museon tehtävät säilyvät yhtenä painopisteenä kulttuurin moninaistumisen, 
kulttuurisen vuoropuhelun ja kulttuurien kohtaamiseen liittyvien sosiaalisten ilmiöiden 
ollessa Kansallismuseon toimintaympäristön keskeisimpiä muutossuuntia. 
 
 
Suomen merimuseo 
 
Suomen merimuseo vastaa kansallisena merihistorian museona alan tutkimuksesta ja 
näyttelytoiminnasta. Museo kehittää yhdessä Kymenlaakson maakuntamuseon kanssa 
Merikeskus Vellamon toimintakonseptia Museot hyvinvoinnin edistäjinä –hankkeessa 
määriteltyjen, asiakaslähtöisten palveluiden pohjalta. Verkostomaisessa toimintaympä-
ristössä Suomen merimuseon tuki ry:llä ja Vellamon ystävät ry:llä on yhä merkittävämpi 
rooli museon toiminnan tukemisessa. 
 
Merikeskus Vellamon kävijämäärä pyritään vakiinnuttamaan n. 100 000 asiakkaaseen 
vuodessa. Vakaiden kävijävirtojen saavuttaminen edellyttää panostusta vetovoimaisiin 
määräaikaisiin näyttelyihin ja monipuoliseen ohjelmatoimintaan sekä kokouspalvelu-, 
myynti- ja markkinointitehtävien resursointia. Suomen merimuseolla on luontevat kon-
taktit eri puolille Itämerta, ja näyttelyohjelmassa painotetaan kansainvälistä näyttelyvaih-
toa erityisesti Itämeren alueen ja Pohjois-Euroopan merimuseoiden välillä. 
 
Museon profiilia ja vaikuttavuutta vastaava, laadukas kansainvälinen näyttelytoiminta 
edellyttää resurssien vahvistamista. 
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Merimuseon näyttely- ja asiakaspalvelutoiminta 

2014 2015 2016 2017 

100 000 150 000 200 000 200 000 

 
 
Merikeskus Vellamon / Suomen merimuseon näyttelyyn oleellisesti kuuluvien museolai-
vojen kunnostus vaatii lisärahoitusta. Laivojen kunnostus on edellytyksenä niiden näyt-
telykuntoon saamiselle (ks. investointiohjelma). 
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4. KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO 

Kulttuuriympäristön hoidon toiminnan turvaaminen ja sopeuttaminen edellyttää korotus-
ta vuoden 2012 talousarvion kehystasoon 268 000 euroa. 
 
Toiminnan turvaaminen ja sopeuttaminen, Kulttuuriympäristön hoito 

2014 2015 2016 2017 

268 000 268 000 268 000 268 000 

 
 
Arkeologiset kenttätyöt 
 
Organisaatiomuutoksen yhteydessä viranomaistoiminnasta erotettua muinaismuisto-
lain13 ja 15 § mukaista tutkimustoimintaa (inventoinnit, esitutkimukset, kaivaukset ja 
valvonnat) kehitetään. Arkeologisten kenttätutkimusten, erityisesti muinaismuistolain 13 
ja 15 §:iin perustuvan toiminnan suorittajien määrän odotetaan laajenevan mm. muse-
oihin, yliopistoille ja yksityisiin yrityksiin. 
 
Museoviraston arkeologisten kenttäpalveluiden toimintakyky virkatyönä tehtävien pien-
ten yksityisten rakennushankkeiden yhteydessä toteutettavien arkeologisten kenttätöi-
den suorittajana (ns. koekaivaustoiminta) on turvattava, jotta yksityishenkilöiden raken-
nustoiminta ei vaikeutuisi. Toiminnan tulee olla ennakoivaa ja suunnitelmallista, riittä-
västi resursoitua sekä muinaisjäännöstyypeittäin ja maantieteellisesti mahdollisimman 
kattavaa. Tarvetta lisäävät osaltaan mm. arkeologisen toiminnan laatuvaatimukset, 
kaupunkien pientaloalueiden ja kylänpaikkojen arkeologiset kerrostumat, haja-
asutusalueiden jätevesijärjestelmien uusiminen sekä metsien käsittelyssä uhanalaistu-
vat muinaisjäännökset. 
 
Virkatyönä tehtävät meriarkeologiset kenttätyöt kuten hylkyilmoituksiin ja kajoamistapa-
uksiin liittyvät tarkastussukellukset on turvattava osana vedenalaisen kulttuuriperinnön 
suojelun ja seurannan prosessia. 
 
Kenttäpalveluyksikössä on yksi vakituisessa virassa oleva meriarkeologi ja yksi maa-
puolen arkeologi. Lisätarve olisi ainakin yhdelle maapuolen arkeologille ja yhdelle me-
riarkeologille, jotta palvelutaso voidaan pitää hyväksyttävänä. Virkatyönä tehtävät kent-
tätyöt edellyttävät aina avustavan henkilöstön palkkaamista sekä kenttä- että jälkityö-
vaiheessa ja myös ostopalveluiden hankkimista. 
 
Arkeologisten kenttäpalveluiden toimintaedellytysten turvaaminen 

2014 2015 2016 2017 

200 000 200 000 200 000 200 000 

 
 
Kiinteiden muinaisjäännösten hoito 
 
Muinaisjäännösten hoidossa lisätään yhteistyötä muiden luonnonhoidon toimijoiden val-
takunnallisten tukijärjestelmien kehittämiseksi. Panostetaan muinaisjäännösten hoidon 
ohjaukseen, neuvontaan ja valvontaan. 
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Panostetaan tiedon levittämiseen muinaisjäännösten hoidosta muinaisjäännösten hoito-
rekisterin sisältöjä parantamalla ja koulutusaineistoa suunnittelemalla. 
 
Museoviraston nähtävyyskohteiden saavutettavuutta parannetaan kehittämällä yleisö-
toiminnan edellytyksiä, parantamalla kohteiden saavutettavuutta ja palveluja. Osallistu-
taan kulttuurimatkailun kehittämishankkeisiin ja käytetään hyväksi uusia tiedonvälitys-
menetelmiä. Verkostoidutaan ja tuetaan kolmannen sektorin toimintaa kulttuuriympäris-
tön vaalimiseksi. Kehitetään tiedonhallinnon kanssa yhteistyössä mahdollisuus saada 
tietoa muinaisjäännöskohteiden saavutettavuudesta internetin kautta. Muinaisjäännös-
ten hoidossa painotetaan esimerkillisten käyntikohteiden varustamista erilaisin opastus-
järjestelmin. Varustetaan ja ylläpidetään otosta hoidetuista muinaisjäännöksistä ilmaisi-
na käyntikohteina. Jatketaan muinaisjäännösten hoidossa esimerkillisten käyntikohtei-
den varustamista yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa. 
 
 
Museoviraston hallinnassa olevien kiinteistöjen hoito ja restaurointi (ks. inves-
tointiohjelma) 
 
Suunnitelmakaudella toteutetaan valtion kiinteistöstrategian ja sen jatkotyöryhmän eh-
dotuksia. Museoviraston omia kiinteistöjä koskevan, vuonna 2010 valmistuneen strate-
giaselvityksen perusteella kiinteistöt on vuonna 2011 jaettu viraston toiminnan kannalta 
strategisiin ja ei-strategisiin. Ei-strategisista kiinteistöistä luovutaan suunnitelmallisesti. 
Tavoitteena on resurssien ja kohteiden määrän tasapainottaminen. 
 
Suunnitelman lähtökohtana on se, että Museoviraston hallinnassa säilyy valtakunnalli-
sesti merkittäviä museo- ja nähtävyyskohteita. Niissä suoritetaan konservoivia ja kun-
nossapitäviä toimenpiteitä suunnitelmallisesti. Lisäksi kehittämishankkeilla parannetaan 
museoiden toimintaedellytyksiä mm. rakentamalla asiakaspalvelutiloja vuokrattavia tilo-
ja. 
 
Lisärahoituksen tarvetta investointimomentille tarvitaan viraston hallussa olevien mu-
seolaivojen kunnostamiseksi. Vuosittainen lisäys on 500 000 euroa. 
 
Kiinteistöjen ja toimitilojen ylläpitotoiminnan riittävän tason varmistamiseksi tarvitaan 
suunnittelukaudella 2014-2017 kiinteistöjen ylläpitomenoihin alla esitetyt lisäykset. Lisä-
yksessä kiinteistöjen ja toimitilojen ylläpitokustannuksiin on huomioitu kiinteistön ylläpi-
don kustannusindeksin (4 %) sekä vuokrien indeksikorotusten (2,5 %) vaikutus. 
 
Kiinteistöjen energiakustannukset 

2014 2015 2016 2017 

70 000 140 000 210 000 280 000 

 
Kiinteistöjen ylläpitopalveluiden osto ja vikakorjaukset 

2014 2015 2016 2017 

70 000 140 000 210 000 280 000 

 
Vuokrien indeksikorotukset 

2014 2015 2016 2017 

204 000 408 000 612 000 816 000 

 
Uusien toimitilojen aiheuttama vuokrien lisäys 
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2014 2015 2016 2017 

322 000 322 000 322 000 322 000 

 
 
Tärkeänä painopistealueena koko suunnittelukaudella on kohteiden esteettömyyden 
edistäminen. Peruskorjaushankkeisiin sisältyy aina esteettömien ratkaisuiden selvittä-
minen ja toteuttaminen, mutta myös pienempiä parannuksia tehdään eri kohteissa. 
Merkittävin esteettömyyshanke suunnittelukaudella on Olavinlinnan esteetön reitti ja 
saavutettava näyttely. 
 
Osana Museoviraston kiinteistöjen restaurointihankkeita tehdään laajamittaisia esiselvi-
tyksiä ja rakennushistorian dokumentointia ja tutkimusta. Toteutuneista hankkeista jul-
kaistaan restaurointiraportit.  
 
Vaativien restaurointihankkeiden rakennuttaminen on Restaurointi –yksikön erityis-
osaamista. Tälle osaamiselle on tarvetta muiden rakennuttajien parissa, esimerkiksi 
seurakunnissa, kunnissa ja muissa valtion kiinteistöyksiköissä. Suunnittelukaudella jär-
jestetään restaurointirakennuttamisen koulutusta em. tahoille. 
 
Koulutuksen järjestäminen 

2014 2015 2016 2017 

50 000 50 000 50 000 50 000 

 
 
Museokiinteistöt 
 
Suunnittelukaudella toteutetaan useita laajamittaisia restaurointi- ja kehittämishankkeita 
museokiinteistöissä. Vuonna 2014 valmistuu Langinkosken keisarillisen kalastusmajan 
yhteyteen ns. vahtimestarin talon tiloihin kahvila ja ulkorakennuksiin yleisöwc:t. Rahoi-
tusta on saatu myös Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta. 
 
Lisäksi vuoden 2013 aikana valmistuu Urajärven kartanon mittava restaurointi ja kon-
servointi hanke. Kartano avataan yleisölle jälleen vuoden 2013 kesällä. 
 
Seurasaaren museokeskushankkeen ensimmäisessä vaiheessa on vuonna 2011 val-
mistunut entiseen verstaaseen ns. Oppaitten talo. Toisessa vaiheessa vuosina 2014 – 
2015 toteutetaan Iisalmen pappilan muutos kahvilaksi ja Paviljonki-näyttelytila. Tavoit-
teena on tarjota Seurasaaren kävijöille ympärivuotinen kahvila ja ulkomuseolle näyttely- 
ja työpajatilaa. 
 
Seurasaaren rakennuskonservoinnissa keskitytään sisä- ja ulkopintojen konservointitöi-
hin samalla kun jatketaan puukatteiden ohjelmallista kunnostamista. Florinin huvimaja 
siirretään Jusupoffin tallin lähelle muodostamaan kaupunkipihamaista ympäristöä. Nie-
melän torpan konservointityöt jatkuvat suunnittelukaudella, samoin Antin talon pihara-
kennusten kattojen uusiminen. 
 
Suunnittelukaudella toteutetaan Ainolan saunan kokonaiskonservointi, Hvitträskin poh-
joispäädyn terassien peruskorjaus sekä Cygnaeuksen gallerian julkisivujen ja vesikaton 
peruskorjaus sekä yläkerran huoneiden palautus historialliseen asuun. 
 



 

 

 

17  
 

Muissa museoissa tehdään tarvittavia pienempiä korjaus- ja konservointitoimenpiteitä 
tavoitteena korjausvelan kiinnisaaminen. Erityistä huomiota kiinnitetään kattojen kunnon 
seurantaan ja suunnitelmalliseen korjaussykliin, tavoitteena alueelliset restaurointitoi-
menpiteiden puitesopimukset. 
 
Linnat 
 
Olavinlinna 
 
Olavinlinnan muurinkorjaus ja vedeneristeiden uusiminen jatkuu koko suunnittelukau-
den. Tarve on vuosittain n. 500.000 euroa. Myös linnan kuparikatteiden uusiminen on 
aloitettava kaudella. Lisäksi jatketaan tilojen ja toimintaedellytysten kehittämistä mm. 
toteuttamalla esteetön reitti, saavutettava näyttely ja kansliarakennuksen peruskorjaus. 
Vuoden 2013 aikana aloitetaan linnan muurinkorjauksissa yhteistyö RISE:en kanssa. 
Kolmantena yhteistyötahona toimii Savonlinnan kaupunki, jolle RISE tekee maiseman-
hoitoa.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Museoviraston tehtäväksi Olavinlinnan katok-
sen ja katoksen tarveselvityksen tekemisen. Tavoitteena on selvittää mahdollisuudet 
katoksen pystytys- ja purkukustannusten alentamiseen ja linnanpihan pysyvään katta-
miseen. 
 
 
Hämeen linna 
 
Hämeen linnassa selvitetään TTS-kaudella Linnanniemen museoiden ja näyttelyiden 
uudistamista yhteistyössä Hämeenlinnan kaupunginmuseon kanssa. Tästä saattaa seu-
rata tilamuutostarpeita linnassa. 
 
Turun linna 
 
Turun linnan merkittävimmät korjaustarpeet liittyvät muurien ja rappausten kunnostami-
seen sekä esilinnan kattojen maalaamiseen. Suunnittelukaudelle ajoittuu esilinnan pois-
tumisteiden uudelleen järjestely osana turvallisuuden parantamishanketta. 
 
 
Rauniot ja linnoitukset 
 
Raaseporin linnanraunion laajamittainen muurinkorjaushanke kestänee koko suunnitte-
lukauden. Lisäksi suunnitellaan Raaseporiin opastuskeskus yhteistyössä Tammisaaren 
kaupungin jaLänsi-Uudenmaan maakuntamuseon kanssa. 
 
Kaikissa raunio- ja linnoituskohteissa toteutetaan vuonna 2010 tehtyjen turvallisuussel-
vitysten mukaisia toimenpiteitä, joilla parannetaan kohteiden yleisöturvallisuutta. Suun-
nittelukauden suurin hanke on Kuusiston linnanraunion kaiteiden uusiminen. Raunioi-
den ja linnoitusten kunnossa pysymisen takaamiseksi kilpailutetaan jokaiselle kohteelle 
muurinkorjauspuitesopimus. 
 
Museovirasto on aikaisemmin hoitanut aktiivisesti myös muiden omistamia linnoitus- ja 
rauniokohteita. Monivuotisia, ELY-keskusrahoitteisia hankkeita on ollut mm. Loviisan 
maalinnoituksessa, Kotkan linnoituksissa (Kyminlinna ja Katariinan linnoitus) sekä Ha-
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minassa. Suunnittelukaudella selvitetään mahdollisuudet siirtää kohteiden hoito ja res-
taurointi hallitusti niiden omistajille. Tämä vaatii rahoitusmallien selvitystä ja koulutusta-
pahtumien järjestämistä, jotta viraston hallussa oleva muurinkorjausosaaminen saadaan 
siirrettyä eteenpäin.  
 
 
Mittausdokumentointi 
 
Museoviraston omien kohteiden mittausdokumentointia jatketaan. Uutena mittausdo-
kumentointimenetelmänä käyttöön otetun laserskannauksen mittauskäytänteiden kehit-
tämistä ja käyttöönottoa jatketaan. Lisäksi tavoitteena on saada dokumentoiduksi la-
serskannaamalla mahdollisimman monta omaa kohdetta sekä laatia niistä pääpiirustus-
tasoiset mittauspiirustukset.  
 
Peruskorjaus- sekä restaurointihankkeita tukevaa mittausdokumentointia jatketaan, se-
kä uusien mittausdokumentointimenetelmien ja –käytänteiden kehittämistä ja käyttöön-
ottoa jatketaan mahdollisuuksien mukaan. Arkisto- ja tietopalveluiden kanssa pyritään 
kehittämään digitaalisen mittausdokumentointiaineiston arkistointia. 
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5. KULTTUURIYMPÄRISTÖN SUOJELU 

Kulttuuriympäristön suojelutoiminnan turvaaminen ja sopeuttaminen edellyttää korotusta 
vuoden 2012 talousarvion kehystasoon 292 000 euroa. 
 
Toiminnan turvaaminen ja sopeuttaminen, Kulttuuriympäristön suojelu 

2014 2015 2016 2017 

292 000 292 000 292 000 292 000 

 
 
Kulttuuriympäristön suojelun henkilövoimavaroja on kohennettava nykyisestä, minimi-
tasona on kolmen uuden viran saaminen toimintaan TTS-kaudella. 
 
Museovirasto verkostoituu aktiivisesti keskushallinnon ja aluehallinnon tasoilla ja toteut-
taa sopimuksiin perustuvaa yhteistyötä keskeisten kumppaniensa kanssa. Tavoitteena 
on myös uusien yhteistyösopimusten aikaansaaminen sekä museoiden että muiden 
sidosryhmien kanssa kulttuuriympäristön suojelun tehtävissä.  
 
Aluetason toimintaedellytysten ja palvelutason kohtuullinen yläpitäminen yhteistyössä 
maakuntamuseoiden kanssa on yksi painopisteistä suunnittelukaudella. Voimavaroista 
johtuen toiminnan kohdentumista rajataan aiempaa tiukemmin. Museoviraston ja maa-
kuntamuseoiden sopimusjärjestelmää tarkennetaan kokonaisuudessaan siten, että toi-
mijoiden roolit ja vastuut ovat nykyistä selvemmät. Yhteistyössä varaudutaan kuntara-
kenteiden mahdollisiin muutoksiin.  
 
Suunnittelukaudella kehitetään yhteistyössä Museoviraston ja maakuntamuseoiden, 
tarvittaessa myös muiden ammatillisten museoiden ja valtakunnallisten erikoismuseoi-
den palvelukykyä kulttuuriympäristöön liittyvissä viranomaisasioissa.  
 
Museovirasto osallistuu hallitusohjelmaan perustuvan kulttuuriympäristöstrategian laa-
timiseen ja toteuttamiseen. Strategia valmistuu ennen suunnittelukauden alkua. 
. 
Museovirasto osallistuu välttämättömään muinaismuistolain uudistamiseen ja kehittää 
muutenkin muinaismuistolain soveltamiskäytäntöjä ja huomioimista maankäytössä. Vi-
rasto toteuttaa ja seuraa 2012 valmistuneita arkeologisen kenttätoiminnan laatuvaati-
muksia yhteistyössä sidosryhmien, erityisesti maakuntamuseoiden ja yliopistojen kans-
sa. 
 
Arkeologisen kulttuuriperinnön suojelua kehitetään vaiheittain. Laatuvaatimusten käyt-
töönoton jälkeen laaditaan opas arkeologisesta kulttuuriperinnöstä sekä kehitetään 
muinaisjäännösten arvottamista (merkityksen arviointia). Yksittäisten muinaisjäännös-
tyyppien, erityisesti historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten suojelutavoitteita 
päivitetään. 
 
Rakennetun kulttuuriympäristön suojelun kehittämisessä painopiste on sotien jälkeisiin 
rakennettuihin ympäristöihin kohdentuvassa Rakennettu hyvinvointi –hankkeessa. Han-
ketta toteutetaan Museoviraston, maakuntamuseoiden ja sidosryhmien kanssa sateen-
varjohankkeena erikseen sovittavilla painopistealueilla (kuten infrastruktuuri ja sotien 
jälkeinen julkinen, erityisesti valtion rakentaminen) sekä julkaisu- ja koulutustoimintana. 
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Museovirasto toteuttaa ohjelmallista ja ennakoivaa suojelupolitiikkaa. Painopisteitä ovat 
maailmanperintökohteet, Haag-luettelon kohteet, valtakunnallisesti merkittävät kulttuu-
riympäristöt (arkeologiset, rakennus- ja maisemakohteet) sekä muinaismuistolain ja ra-
kennusperintölain (erityisesti valtion tuottama rakennusperintö ja Haag-luettelon koh-
teet) aktiivinen toteuttaminen ja käytön kehittäminen. Entistämisavustuksia jaetaan 
suunnitelmallisesti ja niiden kohdentamista painotetaan osana viraston suojelupolitiikan 
toteuttamista. Museovirasto päivittää keskeisiä valtakunnallisia suojeluohjelmia. Niitä 
ovat toimintakaudella maailmanperintökohteet, maailmanperintösopimuksen mukainen 
Suomen aieluettelo päivitetään 2014-2015, (ks. liitemuistio 1). Virasto osallistuu tarvitta-
essa Euroopan kulttuuriperintötunnuksen (European Heritage Label) toimeenpanoon. 
 
Museovirasto jatkaa metsien kulttuuriperinnön inventoinnin ja suojelun yhteistyötä Met-
sähallituksen ja yksityismetsätalouden toimijoiden, erityisesti metsähallinnon ja metsä-
yhtiöiden kanssa.  
 
Suojelun konkreettista turvaamista, arvorakennusten ja monumenttien tutkimusta, suo-
jelua, restaurointia ja konservointia koskevien ohjeiden laatimista jatketaan  ja res-
taurointikortistoa täydennetään. Virasto osallistuu tärkeimpien valtion omistamien koh-
teiden, kirkkojen ja rakennusperintölailla suojeltujen kohteiden korjaus- ja restaurointi-
hankkeisiin. Yksityisten kohteiden neuvontaa ohjataan entistämisavustusta saaviin koh-
teisiin. 
 
Uusia ohjeita, oppaita laaditaan ja hyviä käytäntöjä määritellään  

- Arkeologisesta kulttuuriperinnöstä,  
- Uusimman rakennusperinnön vaalimisesta,  
- Valtion rakennusperinnön vaalimisesta 
- Restaurointi- ja korjausrakentamisesta sekä 
- Museosektorille kulttuuriympäristön viranomaistoiminnasta. 

 
Kulttuuriympäristön suojelun osastolla on pysyvä tutkimus- ja selvitysrahoitustarve, joka 
liittyy arkeologisen kulttuuriperinnön määrittelyihin ja analyyseihin suojelupolitiikan kehit-
tämiseksi, sotien jälkeisten ympäristöjen analyysiin ja arvottamiseen sekä restauroinnin 
ja rakennuskonservoinnin menetelmien ja käytäntöjen kehittämiseen osaston tehtävien 
toteuttamiseksi laadukkaasti ja tehokkaasti.  
 
 
Kulttuuriympäristön suojelun kehittäminen ja tutkimus  

2014 2015 2016 2017 

150 000 150 000 150 000 150 000 

 
 
Kulttuuriympäristön tilan seurantaa kehitetään oman toiminnan osalta. Museovirasto 
keskittyy oman toiminnan kohdentumisen ja vaikuttavuuden seurantaan sekä RKY-
kohteiden, rakennusperintölailla ja kirkkolailla suojeltujen kohteiden  ja  muinaisjäännös-
ten seurantaan osana viranomais- ja rekisterityötä. 
 
Kulttuuriympäristön rekistereissä keskitytään voimavarojen rajoissa rakennusperinnön 
osalta valtakunnallisiin ja rakennusperintölakikohteisiin sekä uusimman rakentamisen 
tiedolliseen haltuunottoon. Muinaisjäännösrekisteriä ja muinaisjäännösten hankerekiste-
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riä täydennetään omana virka- ja tarvittaessa hanketyönä sekä yhteistyössä sopimus-
museoiden ja Metsähallituksen kanssa. 
 
Kansainvälinen toiminta keskittyy EU:n kulttuuriperintöön suoraan tai epäsuorasti koh-
distuvan toiminnan seuraamiseen ja siihen osallistumiseen, Euroopan neuvoston ja 
UNESCOn sopimusten seurantaan ja toimeenpanon tukemiseen sekä Itämeren maiden 
ja Pohjoismaiseen kulttuuriperintöalan yhteistyöhön. 
 
Yhteistyössä tieteellisten seurojen ja SKS:n kanssa julkaistaan linnat - ja linnoitukset -
atlaksen kaksi osaa (I ja III). Työalan opas/ohjeaineistoja sekä selvityksiä ja tutkimusra-
portteja julkaistaan ensi sijassa digitaalisina julkaisuina. 
 
Kulttuuriympäristöön liittyvää viestintää kehitetään yhdessä viestintä- ja markkinointipal-
velujen kanssa keskittymällä sosiaaliseen median ja viraston verkkosivujen rinnakkai-
seen käyttöön. 
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6. ARKISTO- ja TIETOPALVELUT 

Kokoelmien, arkistojen ja asiakaspalvelun turvaaminen 
 
Arkisto- ja tietopalveluiden toiminnan turvaaminen ja sopeuttaminen edellyttää korotusta 
vuoden 2012 talousarvion kehystasoon 221 000 euroa. 
 
Toiminnan turvaaminen ja sopeuttaminen, Arkisto- ja tietopalvelut 

2014 2015 2016 2017 

221 000 221 000 221 000 221 000 

 

Yleistä 

 
Organisaatiouudistuksessa perustettiin kirjaston, kuvakokoelmien, arkistojen ja arkeolo-
gisten kokoelmien palvelukokonaisuus. Tuotteistuksen ja yhteisen palvelukonseptin ke-
hittäminen jatkuu suunnittelukaudella 2014 - 2017, jolloin painopisteenä ovat palvelujen 
tuottavuus ja laajemman asiakaspinnan luominen. Kehittämistyötä tehdään tiiviissä yh-
teistyössä tietohallinnon kanssa. Yhteisen palvelun organisoiminen edellyttää henkilös-
tön kouluttamista ja aineiston sähköisen hallinnan kehittämistä. 
 
Museoviraston tarjoamaa kansallista museoalan tutkimusinfrastruktuuria kehitetään ko-
konaisuutena. Kehittämistyössä panostetaan tietojen kattavuuteen ja siihen, että viras-
ton eri toiminta-alueiden tiedot ovat käytettävissä joustavasti yhdisteltyinä sähköisinä 
palveluina. Varmistetaan palveluiden linkittäminen sidosryhmien palveluihin (esimerkiksi 
muut muistiorganisaatiot, oppilaitokset ja ympäristöhallinto). 
 
Uusissa toimitiloissa panostetaan aineistojen asianmukaiseen säilyttämiseen eri materi-
aaleille sopivissa olosuhteissa. Arkistoaineistojen digitoinnin edistyessä voidaan aineis-
tot siirtää pois aktiivikäytöstä, jolloin niiden säilyvyys on paremmin turvattu.  
 
Kulttuuriperintöaineistojen digitointia jatketaan vuosittain tarkistettavan digitointistrategi-
an mukaisesti. Kuvakokoelmien digitoidut aineistot ovat vapaasti kaikkien selattavissa ja 
ostettavissa verkkomyyntisovelluksen kautta. Suunnittelukaudella panostetaan kokoel-
mien hallintaan ja asiakaspalveluun liittyvien aineistojen digitointiin tarvitaan erillisrahoi-
tusta. 
 

Arkeologiset kokoelmat 

 
Arkeologisia kokoelmia tarjotaan käyttösääntöjen puitteissa tutkimuskäyttöön ja lainaksi 
muille museoille. Arkeologisen alan tutkijakoulutuksen saaneiden määrän lisääntyessä 
kokoelmien käyttö kasvaa ja monipuolistuu. Erityisesti ihmisjäänteiden tutkimuksen 
osalta on tarpeen luoda selkeät eettiset käyttösäännöt. Toiminnan kannalta keskeistä 
on pystyä kehittämään oman henkilökunnan asiantuntemusta ja hillitsemään työmäärän 
kasvua nykyisestä 
 
Kokoelmia kartutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa luotavan kokoelmapoliittisen 
ohjelman mukaisesti. Valtaosa kartunnasta saadaan ammattiarkeologien johtamien ar-
keologisten kenttätöiden tuloksena, jolloin talteenottoa ja luettelointia ohjataan myös 
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arkeologisen tutkimustoiminnan laatukriteerien avulla. Muiden kartuttajien, etenkin me-
tallietsimen käyttäjien, kanssa tehtävälle yhteistyölle luodaan suunnittelukaudella selke-
ät toimintaohjeet. 

Arkisto 

 
Museoviraston arkistotointa ja asianhallintaa kehitetään ja yhtenäistetään selkeillä toi-
mintaohjeilla. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan yhteinen sähköisen asioinnin 
ja dokumenttien hallinnan järjestelmän (SALAMA) käyttö vakiinnutetaan Museovirastos-
sa ja sen toimintaa kehitetään ja laajennetaan suunnittelukauden aikana. Digitointi pa-
rantaa myös arkistoaineistojen ja asiakirjojen saatavuutta. 
 
Aikaisempina vuosina mikrofilmatut arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvät dokumentit 
digitoidaan ja saatetaan verkossa luettaviksiArkeologiset kuvat liitetään kuvien verkko-
myyntisovellukseen sovellukseen. 
 
Museoviraston eri tiloissa olevien arkiston osien inventoinnin pohjalta täydennetty säh-
köinen arkistoluettelo parantaa kaiken arkistoaineiston käytettävyyttä sen säilytysmuo-
dosta riippumatta.  
 

Kansatieteellinen arkisto 

 
Nykyajan kulttuuriperinnön tallentaminen kyselyiden kautta tapahtuu suunnitelmallises-
sa yhteistyössä Kansallismuseon ja muun Museoviraston kanssa . Neuvontaa ja asian-
tuntija-apua annetaan muille museoille, yhteisöille, tiedotusvälineille, tutkijoille, opinnäy-
tetöiden tekijöille ja yksityishenkilöille kansatieteellisen arkiston kokoelmia ja alaa kos-
kevissa kysymyksissä.Kyselytoiminnan kautta tullutta kuvakokoelmiin kuuluvaa van-
hempaa kuva-aineistoa ryhdytään luetteloimaan. 
 
Kokoelmien digitointi aloitetaan arkiston aineistojen säilymisen turvaamiseksi, jotta van-
himpia aineistoja voidaan siirtää pois aktiivisesta käytöstä.  
 

Kirjasto 

 
Kirjasto- ja arkistopalveluiden kävijämäärän kehitystä seurataan kirjastotiloihin sijoitetun 
hälytysportin kävijälaskurin avulla. Kirjastopalvelujen tuottavuus kasvaa itsepalvelun 
lisääntyessä, sekä jos kävijämäärää pystytään uusissa toimitiloissa kasvattamaan. Itse-
palvelulainaus ja -palautus yleistyvät lainaus- ja palautusautomaatilla, kun aineisto saa-
daan kattavasti RFID-tarroitettua. Museoalan kansallisesti keskeisen kirjastokokoelman 
kartuttamiseen sekä elektronisten aineistojen ja kirjastojärjestelmien lisenssisopimuksiin 
tarvitaan lisäystä 30 000 euroa. 
 

Kuvakokoelmat 

 
Kuvakokoelmien tavoitteena on suunnittelukauden aikana parantaa laajojen kuvako-
koelmien sähköistä hallintaa saattamalla keskeisiä osakokoelmia sähköisen haun piiriin 
massaluetteloinnin avulla. Edustavia otoksia digitoidaan kuvakokoelmat.fi –
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verkkopalveluun. Kokoelmien sähköisen hallinnan ja digitoinnin tehostaminen edellyttää 
erillistä hankerahoitusta.  
 
Kuvakokoelmien kartuntaa rajoitetaan edelleen ja voimavaroja kohdennetaan digitointiin 
sekä luetteloimattomien aineistojen haltuunottoon hyödyntämällä kokoelmahallintajär-
jestelmään tehtyjä, laajojen aineistojen massaluettelointiominaisuuksia. Alkujaan digi-
taalisen kuva-aineiston pysyvälle säilyttämiselle ja hallinnalle kuvakokoelmissa kehite-
tään kansallisen digitaalisen kirjastohankkeen standardien mukaiset ratkaisut. 
 
Kulttuurihistoriallinen kuvallinen dokumentointi on yhä laajemmin liikkuvaa kuvamateri-
aalia, alkaen kaitafilmiaineistoista ja muodostaen jatkumon vhs-videoiden ajasta nyky-
päivän digitaalisiin aineistoihin. Kuvakokoelmissa käynnistyy ennen suunnittelukautta 
strategian valmistelu liikkuvan kuvan säilyttämiselle kulttuurihistoriallisena lähdeaineis-
tona. Kulttuurihistoriallisesti merkittävän liikkuvan kuvan pysyvä säilyttäminen ja käyttö 
edellyttää asianmukaisia laitteita, tallennusjärjestelmiä ja osaamista. Toimivaa koko-
naisratkaisua pyritään edistämään yhteistyössä muiden toimijoiden, erityisesti Kansalli-
sen audiovisuaalisen arkiston kanssa. 
 
Kokoelmia ja toimintaa tehdään tunnetuiksi näyttelytoiminnan kautta ja lisäämällä yh-
teistyötä sisällöntuottajien kanssa.  
 
Kuvakokoelmat jatkaa suunnittelukaudella kotimaisten kuvakokoelmien ja -arkistojen 
yhteistyön kehittämistä järjestämällä yhteisiä seminaareja ja tapaamisia alan ajankoh-
taisista teemoista. 
 
 
Journalistinen kuva-arkisto 

 
Museoviraston yhteistyössä Suomen valokuvataiteen museon kanssa valmistelema 
Journalistinen kuva-arkisto perustetaan Museoviraston kuvakokoelmien yhteyteen ja 
sille varataan toimintamäärärahat sekä asianmukaiset tilat. Tavoitteena on turvata jour-
nalistisen kuva-aineiston säilyminen ja tarjota se julkisesti saataville osana muuta kan-
sallista kulttuuriperintöä. JOKA-arkistoyksikkö toimii kansallisena lehdistöä ja mediaa 
varten tuotetun valokuva-aineiston arkistoijana ja keskusorganisaationa. JOKAn aineis-
toa on saatavilla Kuvakokoelmat.fi –palvelun kautta tekijänoikeuksien edellyttämin eh-
doin ja sopimuksin. 
 
Journalistinen kuva-arkisto tarvitsee olosuhdekontrolloitua säilytystilaa. Museoviraston 
nykyinen kuvakokoelmilla käytössä oleva säilytystila ei riitä journalistisen kuva-arkiston 
tarpeisiin. Sturenkatu 2a:n säilytystila on mitoitettu Museoviraston peruskokoelman ja 
niiden kasvun tarpeisiin. Potentiaalinen journalistiseen kuva-arkistoon tulevien kuvien 
määrä on moninkertainen Museoviraston nykyisiin kuvakokoelmiin verrattuna. Kokoel-
mien arvioitu laajuus suunnittelukauden alkaessa on 10 miljoonaa kuvaa. 
 
 
Journalistinen kuva-arkisto 

2014 2015 2016 2017 

 500 000  500 000  500 000  500 000 
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Tiedonhallinta 

 
Tiedonhallinnan toiminnan turvaaminen ja sopeuttaminen edellyttää korotusta vuoden 
2012 talousarvion kehystasoon 40 000 euroa. 
 
Toiminnan turvaaminen ja sopeuttaminen, tiedonhallinta 

2014 2015 2016 2017 

40 000 40 000 40 000 40 000 

 
Sähköisten aineistojen säilymisen ja käytön edistäminen 
Otetaan käyttöön teknisiä ratkaisuja joilla kasvava digitaalinen aineisto voidaan tallentaa 
ja varmuuskopioida turvaten aineiston käytettävyys. Hyödynnetään PAS-ratkaisua. 

 
Tietoturvan edistäminen 
Tehdään kehittämistoimia jotka takaavat tietoturvan perustason toiminnassa ja järjes-
telmissä. Kehitetään tietoturvan auditointikäytäntöä.  
 
Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän kehittäminen 
Kulttuuriympäristöä koskevan tiedon tuotantoa, ylläpitoa ja saatavuutta tukevia järjes-
telmä ylläpidetään ja kehitetään. Toteutetaan inventointien tietojärjestelmä. 
 
Inventointien tietojärjestelmä* 

2014 2015 2016 2017 

100 000 40 000 40 000 40 000 
*Rahoitus haetaan vuosittain momentilta 29.80.55  

 
Museoviraston muuton 2. vaiheen yhteydessä toteutetaan tietotekniseen infrastruktuu-
riin liittyviä välttämättömiä muutos- ja kehitystoimia, joilla varmistetaan järjestelmien 
toimivuus ja luodaan pohja Museoviraston sisäiselle ja ulkoiselle palvelutarjonnalle (ks. 
investointiohjelma). 

 
Suomen kauppalaivasto-tietokantaa kehitetään osin ulkopuolisella rahoituksella. 
 

ARTI erillishankkeet 

 
Digitointi ja digitointia tukevat järjestelmähankkeet 
Suomen kansallismuseon esinekokoelmien luettelotietojen ja esinekuvien saattamista 
sähköiseen muotoon sekä tietoverkoissa selattaviksi jatketaan tehostetusti opetus- ja 
kulttuuriministeriön myöntämän erillisrahoituksen turvin (ks. liitemuistio 2). 
 
Digitointi ja aineistojen saatavuuden kehittäminen * 

2014 2015 2016 2017 

400 000 400 000 400 000 400 000 
*Rahoitus digitointihankkeisiin haetaan vuosittain momentilta 29.80.55  
 
 
Museovirasto toimii aktiivisesti Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeessa kehittä-
mässä kokoelmatietojen haku- ja selailujärjestelmiä ja digitaalisen pitkäaikaissäilytyksen 



 

 

 

26  
 

ratkaisuja. Museovirasto edistää yhteisten standardien, sanastojen ja luettelointimene-
telmien käytön laajentamista museosektorilla. Museoiden sähköisten kokoelmatietojen 
saatavuutta ja käytettävyyttä sekä taloudellista hallintaa edistetään laajasti Museo 2015-
hankkeessa (ks. tarkemmin alla). 

 
 
Museo 2015 hanke 

2014 2015 2016 2017 

551 500 356 500 350 000 350 000 
*Rahoitus haetaan vuosittain momentilta 29.80.55 

 
Museovirasto johtaa yhdessä Valtion taidemuseon ja Museoliiton kanssa Museo 2015-
hanketta, jonka tavoitteena on luoda koko museokentälle yhteiset käytännöt ja taloudel-
lisesti kestävät ratkaisut kokoelmien luettelointia, hallintaa sekä avointa ja helppoa käy-
tettävyyttä varten. Hankkeen myötä toteutetaan museokentän edellytysten mukaisesti 
vaiheittain siirtymä yhtenäiseen kokoelmahallinnan tietojärjestelmään, valmistellaan 
mahdollinen keskitetty järjestelmäkilpailutus ja koordinoidaan järjestelmään siirtyminen. 
Kokoelmahallinnan laatu ja aineistojen saatavuus varmistetaan luomalla yhdenmukaiset 
käytännöt ja ohjeet luettelointia ja digitaalisen aineiston pitkäaikaissäilytystä varten. 
Samalla edistetään hyviä käytäntöjä liittyen kokoelmien esittämiseen verkkoympäristös-
sä sekä mm. aineistojen käyttöoikeuksiin ja julkisuuteen. Rahoitus haetaan vuosittain 
momentilta 29.80.55  
 
Hankkeen jälkeen Museovirastolle tulisi resursoida kansallisen digitaalisen kirjaston 
Finna-asiakasliittymän museonäkymän ylläpidon edellyttämät henkilövoimavarat. 
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7. MUSEOALAN KEHITTÄMINEN 

Museoalan kehittämisen turvaaminen ja sopeuttaminen edellyttää korotusta vuoden 
2012 talousarvion kehystasoon 40 000 euroa. 
 
Museoalan kehittämisen turvaaminen ja sopeuttaminen 

2014 2015 2016 2017 

40 000 40 000 40 000 40 000 

 
 
Museo- ja kulttuuriperintöalan taloudellisten toimintaedellytysten kaventuessa alan yh-
teiset kehittämistarpeet ja yhteistyön tuomat taloudelliset edut ovat tärkeällä sijalla. Mu-
seovirasto kehittää museoalaa ja sen toimintaedellytyksiä valtakunnallisesti yhteistyös-
sä Valtion taidemuseon, Suomen museoliiton ja koko museokentän kanssa. Suunnitte-
lukauden alussa valtakunnalliset museoalan kehittämistehtävät keskitetään Museoviras-
toon.  
 
Museoalalle jaettavia avustuksia suunnataan sovittujen strategisten painopisteiden mu-
kaisesti ja avustusten vaikuttavuuden seurantaa kehitetään. Rakennusten entistä-
misavustukset (mom. 29.80.50 ja .52) suunnataan tukemaan ohjelmallista suojelutoi-
mintaa.  Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alusten avustukset kohdennetaan arvoluoki-
tuksen perusteella tärkeimpiin kohteisiin. Museoviraston avustusprosessia kehitetään 
keskitetysti. 
 
Museoalan yleiset kehittämistoimet perustuvat tiedon keräämiseen, tuottamiseen ja 
analysointiin päätöksenteon tarpeisiin, museoalalle ja suurelle yleisölle. Museoalan ti-
lastointia pyritään suunnittelukaudella saattamaan kevyemmäksi ja tarkoituksenmukai-
semmaksi yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Asiantuntijaneuvontaa ja koulutusta jatke-
taan ja yhteistyötä alan toimijoiden kanssa kehitetään. Jatketaan verkostotapaamisia 
museokentän kanssa.  
 
Museoiden toiminnan kehittämistä jatketaan museoiden laatuarviointimallia ylläpitämäl-
lä. Itsearviointityötä tuetaan ja museoiden arviointitoimintaa kehitetään arviointimallin 
käytöstä saatujen kokemusten pohjalta. Laajemmat alan kehittämishankkeet edellyttä-
vät ulkopuolista rahoitusta.  
 
Museoviraston yhteisten kansainvälisten asioiden suunnittelua keskitetään ja kehitetään 
viraston hankeosaamista. Toimitaan aktiivisesti keskeisissä toimialan kansainvälisissä 
viranomaisverkostoissa. Myös toimialan tutkimusta edistetään suunnittelukaudella ver-
kostoitumalla yliopistojen kanssa entistä tiiviimmin. 
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8. TUKIPALVELUT 

Tukipalveluiden toiminnan turvaaminen ja sopeuttaminen edellyttää korotusta vuoden 
2012 talousarvion kehystasoon 150 000 euroa. 
 
Toiminnan turvaaminen ja sopeuttaminen, Tukipalvelut 

2014 2015 2016 2017 

150 000 150 000 150 000 150 000 

 
 
Johdon ja hallinnon päätavoite on vakiinnuttaa uusi organisaatio toimintaan ja uudistaa 
suunnittelun, seurannan ja talouden kokonaisuus vastaamaan sekä viraston että hallin-
nonalan ohjauksen tarpeita. 
 
Museoviraston talous- ja henkilöstöhallinnossa jatkuu suunnittelukaudella yhteistyömal-
lien kehittäminen valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) 
kanssa. Taloushallinnossa taloussuunnittelun ja johdon raportoinnin merkitys kasvaa. 
Henkilöstöhallinnossa korostuu henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen. 
Esimiestaitoihin kiinnitetään suunnittelukaudella erityistä huomiota.  
 
Merkittävä hanke suunnittelukauden alussa on valtionhallinnon yhteisen talous- ja hen-
kilöstöhallinnon tietojärjestelmän (Kieku) käyttöönotto. Kieku-tietojärjestelmän käyttöön-
ottoprojektin jälkeen keskeisenä tehtävänä on järjestelmän tehokas hyödyntäminen vi-
raston toiminnan tukemisessa.  
 
Kiekun käyttöönottoprojekti ja järjestelmän käyttö 

2014 2015 2016 2017 

180 000 180 000 180 000 180 000 

 
 
Aktiivisella sisäisellä viestinnällä tuetaan organisaation toimintaa ja muutosprosesseja 
sekä edistetään yhteistyötä, vuorovaikutusta, muutoksiin sopeutumista ja henkilöstön 
hyvinvoinnin lisäämiseen tähtääviä toimia. Intranetin ja sisäisen verkkolehden Lipon 
kehitys on jatkuvaa. 
  
Museoviraston ulkoisella viestinnällä pidetään huolta viraston tunnettuudesta ja jul-
kisuuskuvan myönteisestä kehittymisestä. Viestintä on avointa, laadukasta, aktiivista, 
vuorovaikutteista ja ennakoivaa. Viestinnässä käytetään monipuolisesti media-, sidos-
ryhmä- ja verkkoviestinnän välineitä. Myös sosiaalista mediaa käytetään suunnitellusti 
ja tarkoituksenmukaisesti.  
 
Museoviraston palvelujen ja toiminnan tunnettuutta ja näkyvyyttä edistetään entistä te-
hokkaammin myös markkinoinnin keinoin.  
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LIITEMUISTIO 1. Momentti 29.80.50 ja 29.80.52. 

Eräät avustukset 29.80.50 ja Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tai-
teen edistämiseen29.80.52 
 
 

- kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten kunnossapitoon tai paran-
tamiseen 

- kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alusten entistäminen ja korjaaminen 
- maailmanperintösopimuksen sekä Haagin vuoden 1954 yleissopimuksen 

mukaiseen suojelu-, tutkimus- ja valistustoimintaan 
- muinaisjäännösalueiden hoitotukeen 
- museoiden valtionavustuksiin 
- kulttuuriperinteen tallentamiseen ja tutkimiseen 

 
Valtion taloudellisen tuen avulla voidaan tuloksellisesti vaikuttaa maamme arvokkaim-
man rakennusperinnön säilymiseen ja edistää rakennusten asianmukaista korjaamista. 
Museoviraston entistämisavustuksiin liittyvä asiantuntijavalvonta hyödyttää myös raken-
nusten omistajia. Käsityövaltaisella restauroinnilla on työllistävä vaikutus. 
 
Museoviraston entistämisavustuksia myönnetään ensisijaisesti rakennusperinnön suoje-
lemisesta annetun lain nojalla suojeltuihin kohteisiin ja harkinnan mukaan muihin kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin. Museovirasto pyrkii suuntamaan avustuksen-
sa kohteille, joiden kunnostus edellyttää antikvaarista asiantuntemusta. Avustuksia koh-
dennetaan erityisesti harvinaistuviin rakennustyyppeihin ja rakennustapoihin, konser-
vointiin sekä restaurointihankkeisiin. 
 
Lakia rakennusperinnön suojelemisesta käytetään haku- ja myöntökriteerien perustana. 
Avustusten käsittelyssä ja hallinnassa siirrytään sähköiseen asianhallintajärjestelmään. 
Museoviraston ja ympäristöhallinnon/ELY-keskusten välistä yhteistyötä kehitetään ja 
tehtävänjakoa selkeytetään. 
 
Museovirasto esittää, että sen avustusten tasoa korotetaan 3 milj. euroon. 
 
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten kunnossapito tai parantaminen 

2014 2015 2016 2017 

3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

 
 
Avustusten jaossa otetaan käyttöön arvoluokitusjärjestelmä, jonka tarkoituksena on 
määrittää laivan arvo huomioimalla kaikki aluksen historiaan ja säilymiseen vaikuttavat 
taustatekijät. Järjestelmän avulla pystytään varmistamaan taloudellisen tuen ohjautumi-
nen kaikkein tärkeimpiin kohteisiin. Rekisterin hyväksyttyjen alusten omistajille laaditaan 
hallinta- ja hoitosuunnitelma, jota edellytetään noudatettavan. Saavutettavuutta ediste-
tään siirtämällä rekisteri tietokantaan. 
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Momentin käyttöä ja perusteluita ehdotetaan kehitettävän siten, että se kattaa laveam-
min merenkulun ja veneilyn kulttuuriperinnön hoidon, korjaamisen ja säilymisedellytys-
ten kehittämisen. 
 
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alusten entistäminen ja korjaaminen  

2014 2015 2016 2017 

400 000 400 000 400 000 400 000 

 
 
Maailmanperintösopimuksen edellyttämien toimenpiteiden (avustukset ja muu toiminta) 
sekä Haagin vuoden 1954 yleissopimuksen mukaisten velvoitteiden aktiivinen toteutta-
minen osana yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategiaa opetus- ja 
kulttuuriministeriön hallinnonalalla (suojeltavan kohteiden turvaamisen edistäminen) 
edellyttää jatkossakin erillisrahoitusta. Haagin yleissopimuksen täytäntöönpanoon liitty-
vä poikkeus- ja normaalioloissa turvattavan kulttuuriomaisuuden luettelo  on valmistunut  
ennen suunnittelukauden alkua. Suunnittelukaudella suojelukohteiden turvaamista to-
teutetaan ohjelmallisesti. Päivitetään maailmanperintösopimuksen mukainen Suomen 
aieluettelo vuonna 2014. 
 
Maailmanperintösopimuksen ja Haagin sopimuksen toteuttamiseen, maailmanperintö-
kohteiden entistämiseen ja kunnossapitoon sekä Haag-kohteiden turvaamiseen esite-
tään varattavaksi vuosina 2014 - 2017 vuosittain yhteensä 0,4 milj. euroa. 
 
Maailmanperintösopimuksen toteuttaminen sekä maailmanperintökohteiden entistäminen 
ja kunnossapito sekä Haagin sopimuksen toteuttaminen 

2014 2015 2016 2017 

400 000 400 000 400 000 400 000 
 

 
Muinaisjäännösten hoidolla parannetaan kulttuuriperintökohteiden säilymistä ympäris-
tössään ja lisätään kulttuuriympäristön arvostusta. Hoidetuilla kohteilla voi olla lisäksi 
merkittävä virkistys-, opetus- ja nähtävyyskäyttö. Museoviraston omien resurssien rajal-
lisuuden vuoksi kannustetaan ja sitoutetaan kohteiden hoitoon alueellisia toimijoita. 
Kansalaisten aktiivisuutta muinaisjäännösten hoidossa ovat rajoittaneet erityisesti hoi-
don kustannukset.  
 
Muinaisjäännösten hoitotukea myönnetään maanomistajille korvauksena heidän maal-
laan olevien muinaisjäännösten hoidosta aiheutuvista kustannuksista sekä hoidon 
suunnittelun että toteuttamisen osalta. Tuettavat toimet voivat liittyä esimerkiksi alueen 
raivaamiseen, laiduntamiseen, kävijäinfrastruktuurin rakentamiseen ja muinaisjäännök-
sen rakenteiden tukemiseen. Tuki suunnataan niiden kohteiden hoitoon, jotka jäävät 
muiden tukijärjestelmien avulla toteutettavien hoitotöiden ulkopuolelle. 
 
Muinaisjäännösten hoitotuki  

2014 2015 2016 2017 

150 000 150 000 150 000 150 000 

 
Museoiden valtionavustuksiin 

2014 2015 2016 2017 

1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 
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Kulttuuriperinteen tallentamisen ja tutkimisen tukemiseen 

2014 2015 2016 2017 

150 000 150 000 150 000 150 000 
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LIITEMUISTIO 2. Momentti 29.80.55  
 
Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen 
 
Kansallisen digitaalisen kirjastohankkeessa kirjastojen, arkistojen ja museoiden keskei-
set kansalliset sähköiset tietovarannot tuodaan yhteisen hakupalvelun kautta asiakkaan 
ulottuville. Hakupalvelun kautta asiakkaille avautuu haettavaksi kansallisella tasolla mo-
nipuolinen, laaja ja luotettava aineisto. Samalla kansallisesta digitaalisesta kirjastosta 
tulee väylä viedä aineistot saataville myös Euroopan digitaaliseen kirjastoon, Europea-
naan. Kansallisen digitaalisen kirjastohankkeen tavoitteena on myös kehittää ratkaisu 
kulttuuriperintöaineiston digitaaliselle pitkäaikaissäilytykselle. 
 
Osana kansallista digitaalista kirjastohanketta Museoviraston kulttuuriperintöaineistojen 
digitointia jatketaan digitointistrategian mukaisesti. Tavoitteena on erityisesti kuva-
arkiston ja Suomen kansallismuseon kokoelmien digitointiasteen nosto tehokkaiden di-
gitointihankkeiden avulla sekä Museoviraston mikrofilmiaineiston digitointi. 
 
Suomen kansallismuseon ja Museoviraston kuva-arkiston aineistojen digitointi 

2014 2015 2016 2017 

400 000 400 000 400 000 400 000 

 
 
Museovirasto johtaa yhdessä Valtion taidemuseon ja Museoliiton kanssa Museo 2015-
hanketta, jonka tavoitteena on luoda koko museokentälle yhteiset käytännöt ja taloudel-
lisesti kestävät ratkaisut kokoelmien luettelointia, hallintaa sekä avointa ja helppoa käy-
tettävyyttä varten. Hankkeen myötä toteutetaan museo-kentän edellytysten mukaisesti 
vaiheittain siirtymä yhtenäiseen kokoelmahallinnan tietojärjestelmään, valmistellaan 
mahdollinen keskitetty järjestelmäkilpailutus ja koordinoidaan järjestelmään siirtyminen. 
 
Museo 2015 hanke 

2014 2015 2016 2017 

551 500 356 500 350 000 350 000 

 
 
Kulttuuriympäristöä koskevan tiedon tuotantoa, ylläpitoa ja saatavuutta tukevia järjes-
telmä ylläpidetään ja kehitetään toteuttamalla inventointien tietojärjestelmä ja kulttuu-
riympäristön tilan seuranta. Hankkeet toteutetaan yhteistyössä muiden kulttuuriympäris-
töalan toimijoiden kanssa ja sillä katetaan koko kulttuuriympäristön kenttä. Tiedon saa-
tavuutta parannetaan rakentamalla automaattisia rajapintoja muiden alan toimijoiden 
järjestelmiin. 
 
Aineistojen saatavuuden kehittäminen 

2014 2015 2016 2017 

100 000 100 000 100 000  
 
Kulttuuriympäristön tietojärjestelmät 

2014 2015 2016 2017 

150 000 150 000 150 000 150 000 
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Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelman 2014 - 2017 yhteenveto momenteittain 

(1 000 euroa)   
 
 
 
 

 
 
 

TARVIO

2012 2014 2015 2016 2017

29.80.04 Museoviraston toimintamenot yhteensä 19 938 25 062 26 042 26 272 26 616

29.80.50 ja 52. Eräät avustukset ja veikkausvoittovarat yhteensä 3 739* 5 400 5 400 5 400 5 400

29.80.70 Kaluston hankinta 2 250 650 650 650 670

29.80.75

2 400 4 120 4 270 3 990 3 990

29.80.95 Kulttuuriympäristön suojelu 17 150 150 150 150

 

*Laatimisajankohdan tieto

MUSEOVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2017

YHTEENVETO MOMENTEITTAIN (1 000 euroa)

Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden 

perusparannukset ja kunnossapito
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Investointiohjelma vuosille 2014 - 2017  
(1 000 euroa) 
 
 
 

 
 
 
 

budjetti TAE TTS TTS TTS TTS

29.80.70 Kaluston hankinta 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Suomen kansallismuseon  kalustus  (Kansallismuseo ja  muut museot) 250 250 250 250 250 250

Museoviraston uusien toimitilojen kalustus ja varustus 750 1 000

Asiakaspalvelutilojen kalustus (ravintolat, kahvilat, keittiöt, myymälät) 50 50 50 50 50 50

Autot ja kulkuvälineet 80 80 80 80 80 100

Muita laitehankintoja 50 50 50 50 50 50

Kiinteistöjen turvajärjestelmät, koneet ja laitteet 50 100 100 100 100 100

ICT-laitteet ja -varustus 120 120 120 120 120 120

Muuton aiheuttama tietoteknisen infrastruktuurin uudistus 150 75

Kansallismuseon maanalaisten tilojen kalustus ja varustus 750 800

2 250 2 525 650 650 650 670

29.80.75 Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja 

kunnossapito 

29.80.75.11  MUSEOT 

Urajärven rakennusten restaurointi ja konservointi 250 150

Tamminiemen restiuroinnin viimeistely, puiston kunnostus 350

Langinkosken keisarillinen kalastusmaja:

1. Museorakennusten kunnostukset: päärakennuksen katon uusiminen 120 150 50 50 100

2. Kehittämishanke "Keisarillista tasoa", omarahoitusosuus 50 150 50

Seurasaaren ulkomuseon kehittäminen

1. Seurasaaren rakennuskonservointi (urakat ja materiaalihankinta) 120 120 150 150 150 150

2.  Iisalmen pappilan muutostyöt kahvilaksi ja paviljonki-uudisrakennus 45 200 400 250

3. Museotonttien hoitosuunnitelmat 30
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budjetti TAE TTS TTS TTS TTS

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Alipytingin alapohjan korjaukset 100

Hvitträskin saunan ja laiturin korjaus 70

Hvitträskin muurien kunnostus ja ulkovalaistus 100 150

Ainolan kellarihuoneen konservointi 30

Ainolan saunan konservointi 80 100 50

Cygnaeuksen gallerian peruskorjaus II vaihe: katon uusiminen, 

ulkomaalaus, sisäpinnat 50 250 100

Yli-Lauroselan korjaukset: katot, pihanmuotoilu ja piharakennusten nosto 150 300

Pienemmät korjaukset, jakamaton 120 100 200 200 200 200

1 285 870 900 930 900 900

 29.80.75.12  LINNAT

Turun linna:

1. Paloturvallisuusmuutokset (osastointi, poistumistievalaistus) 150 200

2. Esilinnan alapohjien kosteusvaurioiden korjaus 100

3. Esteettömyyshankkeen loppuunsaattaminen: henkilönostin juhlatiloihin 120

3. Muurinkorjaus ja peltikattojen maalaus 150 150 200 150

Olavinlinna:

1. muurinkorjaukset 350 300 400 400 400 400

2. vedeneristyskorjaukset 120 120 120 120 120

3. keittiön peruskorjaus (lisäbudjetista 500 te) 400

4. tilamuutokset: esteetön reitti, saavutettava näyttely, Kansliarakennuksen 

peruskorjaus 100 200 200 200

Hämeenlinna:

1. Vallihautojen kunnostaminen (osin vankityönä) 0 150 200 200 200 200

2. Ullakon sprinklaus 20 150

3. Rakennushistoriaselvitys, opastesuunnittelu 20 40

4. Näyttelytilojen uudistaminen (Linnanniemi-hanke) 300 300

5. Kattojen maalaus, muurauskorjaukset 150 150 150

Linnojen huoltokorjaukset, jakamaton 100 100 200 200 200 200

710 1 410 1 670 1 720 1 470 1 420
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budjetti TAE TTS TTS TTS TTS

2012 2013 2014 2015 2016 2017

29.80.75.13 LINNANRAUNIOT JA LINNOITUKSET 

Raaseporin linnanraunion kunnostus 0 100 300 300 300 300

Raaseporin opastuskeskushanke ( Museoviraston osuus) 10 50 50 50

Svartholman merilinnoitus, etelämuurin korjaus, muu muurinkorjaus 60 60 100 100 100 100

Turvallisuusparannukset 15 15 50 50

ELY-hankkeiden omarahoitusosuudet 15 50 50 50 50 50

Linnoitusten ja linnanraunioiden huoltokorjaukset, jakamaton 0 50 100 100 100 100

100 325 650 650 550 550

MUUT (mm. asuinrakennukset, ei-museorakennukset) 29.80.75.14

Paikkarin museonvalvojan asuinrakennuksen peruskorjaus 50 200

Myllymäen korjaukset 100 100 100

Kuusiston linnanraunion vahtimestarin mökin kunnostaminen 50 200

Muiden rakennusten huoltokorjaukset, jakamaton 0 50 50 50 50 50

0 50 150 200 300 350

TEKNISTEN JÄRJESTELMIEN KORJAUKSET 29.80.75.15

Teknisten järjestelmien huoltokorjaukset, jakamaton 200 200 200 200 200 300

200 200 200 200 200 300

29.80.75.16 KEHITTÄMISHANKKEET

Omien kiinteistöjen dokumentointi 45 45 30 50 50 50

Rakennushistoriaselvitykset ja muut tutkimukset 30 30 30 30 30

Puitesopimukset (RAK, S, LVI) 20 20 40 40 40 40

Muut kehittämishankkeet 40 50 50 50 50 50

105 145 150 170 170 170
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budjetti TAE TTS TTS TTS TTS

2012 2013 2014 2015 2016 2017

29.80.75.17 SUOMEN MERIMUSEON MUSEOLAIVOJEN 

KUNNOSTUSTYÖT

Jäänmurtaja Tarmo, telakointi 0 200 200 100

Majakkalaiva Kemi, telakointi ja kunnostustyöt 100 200 300 200

Matkustajalaiva Wellamon hytin sisätilojen kunnostus 100 100

0 0 400 400 400 300

29.80.75 YHTEENSÄ 2 400 3 000 4 120 4 270 3 990 3 990

2012 2013 2014 2015 2016 2017

budjetti TAE TTS TTS TTS TTS

29.80.70 Kaluston hankinta 2 250 2 525 650 650 650 670

29.80.75 Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja 2 400 3 000 4 120 4 270 3 990 3 990
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Toimintamenojen lisäykset 2014 – 2017  

 (Lisäykset vuoden 2012 valtion talousarvioon verrattuna)  
 

 
 

 
  

2014 2015 2016 2017

SUOMEN KANSALLISMUSEO

Toiminnan turvaaminen ja sopeuttaminen 789 000 789 000 789 000 789 000

Suomen kansallismuseon näyttelytoiminnan resursointi 300 000 300 000 300 000 300 000

Merimuseon näyttely- ja asiakaspalvelutoiminta 100 000 150 000 200 000 200 000

Kansallismuseon hallinnan siirron ja maanalaisten tilojen 

aiheuttama vuokrien lisäys 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Yhteensä 2 389 000 2 439 000 2 489 000 2 489 000

KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO

Toiminnan turvaaminen ja sopeuttaminen 268 000 268 000 268 000 268 000

Arkeologisten kenttäpalveluiden toimintaedellytysten 

turvaaminen 200 000 200 000 200 000 200 000

Kiinteistöjen energiakustannukset 70 000 140 000 210 000 280 000

Kiinteistöjen ylläpitopalveluiden osto ja vikakorjaukset 70 000 140 000 210 000 280 000

Vuokrien indeksikorotukset 204 000 408 000 612 000 816 000

Uusien toimitilojen aiheuttama vuokrien lisäys 322 000 322 000 322 000 322 000

Koulutuksen järjestäminen 50 000 50 000 50 000 50 000

Yhteensä 1 184 000 1 528 000 1 872 000 2 216 000

KULTTUURIYMPÄRISTÖN SUOJELU

Toiminnan turvaaminen ja sopeuttaminen 292 000 292 000 292 000 292 000

Kulttuuriympäristön suojelun kehittäminen ja tutkimus 150 000 150 000 150 000 150 000

Yhteensä 442 000 442 000 442 000 442 000
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2014 2015 2016 2017

ARKISTO- ja TIETOPALVELUT

Toiminnan turvaaminen ja sopeuttaminen 221 000 221 000 221 000 221 000

Journalistinen kuva-arkisto 477 882 1 064 427 900 000 900 000

Toiminnan turvaaminen ja sopeuttaminen, tiedonhallinta 40 000 40 000 40 000 40 000

Yhteensä 738 882 1 325 427 1 161 000 1 161 000

MUSEOALAN KEHITTÄMINEN

Toiminnan turvaaminen ja sopeuttaminen 40 000 40 000 40 000 40 000

Yhteensä 40 000 40 000 40 000 40 000

TUKIPALVELUT

Toiminnan turvaaminen ja sopeuttaminen 150 000 150 000 150 000 150 000

Kieku-tietojärjestelmän käyttöönoton kustannukset 180 000 180 000 180 000 180 000

Yhteensä 330 000 330 000 330 000 330 000

YHTEENVETO

MUSEOVIRASTON TOIMINTAMENOT 5 123 882 6 104 427 6 334 000 6 678 000


