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1. Johdon katsaus TTS-kauteen 2015-2018 

Museoviraston strategia uudistettiin vuonna 2011 ja sen jälkeen uudistettiin organisaatio niin, että se toteuttaa 

strategiaa parhaalla mahdollisella tavalla. Uudistuksen täytäntöönpanon alkuvaiheessa Museoviraston 

budjettimäärärahoja leikattiin merkittävästi. Sen seurauksena jouduttiin tarkentamaan organisaation rakenteita 

ja vähentämään henkilöstöä. Museovirasto on siirtynyt uudistusten yhteydessä uudenlaiseen 

sopimusohjaukseen, joka perustuu palvelujen tuotteistamiseen. Museoviraston strategiaa 2020 tarkastellaan 

kriittisesti kahden vuoden välein toiminnan ja talouden tasapainon säilyttämiseksi. Ensimmäiset tarkistukset 

tulevat voimaan vuoden 2014 alussa ja seuraavat tarkistukset tehdään vuosina 2016 ja 2018. 

Museovirasto on keskellä määrärahojen sopeuttamiskautta, jossa vuoden 2012 määrärahaleikkausta on 

porrastettu vuosittain. Tehdyt toimenpiteet ovat olleet mittavia ja henkilöresurssien määrä on laskenut 

kriittiselle rajalle. Toimintakyvyn säilyttämiseksi nykytasolla Museovirasto esittää, että vuodelle 2015 

ajoittuvasta sopeuttamisleikkauksesta, 1 000 000 euroa, luovuttaisiin. 

Kulttuuriympäristön ja kulttuuriperinnön vaaliminen, hoito ja suojelun turvaaminen ovat viraston toiminnan 

painopistealueita koko suunnittelukauden ajan. Maakuntamuseoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden 

kanssa pidetään yllä palvelukykyistä viranomaistoimintaa. Suunnittelukaudella yhdenmukaistetaan ja 

laajennetaan yhteistyösopimusten sisältöä.   

Museovirastolla on aluetoimistot Hämeenlinnassa ja Vaasassa. Kulttuuriympäristön suojelun ja hoidon 

resursseja on myös Turussa. Voimassa olevan opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan uudet 

aluetoimistot pitäisi perustaa vuonna 2015 Savonlinnaan ja Ouluun. Kriittisiä kysymyksiä ovat 

suojelutoiminnan henkilöstövoimavarat Museovirastossa ja aluetason resursointi. Aluetason voimavarat 

Museovirastossa ja maakuntamuseoissa, suhde valtion aluehallintoon sekä Museoviraston ja museoiden 

sopimusmenettelyt arvioidaan suunnittelukaudella kulttuuriympäristöstrategian valossa.  

Museoviraston kiinteistöomaisuuden siirtäminen Metsähallitukselle ja Senaatti-kiinteistöille ja Museoviraston 

siirtyminen kiinteistöjen vuokrajärjestelmään muuttavat merkittävästi Kulttuuriympäristön hoito -osaston 

toimintaa. Osaston resurssit ja tehtävät vakiinnutetaan suunnittelukauden alussa. 

Museovirasto osallistuu vuonna 2013 valmistuvan kulttuuriympäristöstrategian ja useiden kansainvälisten 

sopimusten toimeenpanoon sekä hallitusohjelman mukaisen maailmanperintöstrategian valmisteluun. 

Suunnittelukaudella varaudutaan joihinkin lainsäädännöllisiin uudistuksiin. Toimintaympäristössä tapahtuvat 

muutokset edellyttävät tarkennuksia lakiin Museovirastosta ja valtioneuvoston asetukseen Museovirastosta. 

Suunnittelukaudella käynnistetään myös muinaismuistolain kokonaisuudistus ja selvitetään mahdollisuus 

kattavan kulttuuriperintölain säätämiseen. Museoalan kansallista kehittämistä jatketaan keskitetysti. 

Keväällä 2013 käynnistettiin Suomen kansallismuseon sisäisten rakenteiden uudistaminen ja sopeuttaminen 

uusiin taloudellisiin resursseihin. Suomen kansallismuseon toiminta keskittyy tulevina vuosina nykyiseen 

päärakennukseen, jossa tulee toimimaan myös Kulttuurien museo. Museotoimintaa ylläpidetään myös 

Suomen merimuseossa, Seurasaaren ulkomuseossa, Tamminiemessä, Louhisaaren linnassa, Urajärven 

kartanossa, Alikartanossa, Hämeen linnassa, Olavinlinnassa ja Hvitträskissä. Suunnittelukaudella pyritään 

luopumaan Cygnaeuksen galleriasta. Suomen kansallismuseon keskeisimmät tilakysymykset koskevat 

näyttelytiloja, kokoelmien säilytystiloja, konservointilaitosta ja Kulttuurien museon sijoittamista 

Kansallismuseon yhteyteen. 
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Museoviraston kokoelmien asiakaspalvelua kehitetään ja aineistojen digitoinnin myötä siirrytään entistä 

enemmän verkkopalveluihin. Suunnittelukaudella vakiinnutetaan Journalistisen kuva-arkiston JOKAn toiminta. 

Museovirasto on edelleen keskeinen toimija Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeessa. Aineistojen 

digitoinnin painopiste on kuva-arkistossa. Kulttuuriympäristön tietojärjestelmiä kehitetään suunnittelukaudella. 

Kaikki tietojärjestelmäkehitys tehdään valtion kokonaisarkkitehtuuria koskevien ratkaisujen pohjalta avoimina 

ja vuorovaikutteisina, eri sektoreiden ja toimijoiden tarpeet huomioiden. Museo 2015 -hankkeessa siirrytään 

toimeenpanoon ja toiminnan ylläpitovaiheeseen. 

 

 

2. Museoviraston palvelut – toiminta ja kehysehdotukset 

2.1. Kokoelmat ja kohteet 

Kokoelmien hallinta ja saatavuus 

Kokoelmatoimintaa kehitetään vuonna 2014 valmistuvan, koko Museoviraston yhteisen kokoelmapolitiikan 

mukaisesti.  

Suomen kansallismuseon kokoelmia kartutetaan harkitusti. Kokoelmatoimintaa ohjaa sitoutuminen Suomen 

museoiden yhteiseen TAKO-hankkeeseen. Samalla jatketaan kuitenkin eräiden vanhojen, merkittävien 

esinekokoelmien täydentämistä. Historian ja kansatieteen kokoelmia täydennetään toimivassa yhteistyössä 

dokumentoinnin päällekkäisyyttä välttäen. Kansallismuseo vastaa jatkossakin TAKO-hankkeen 

koordinoinnista. 

Suomen kansallismuseon esinekokoelmien säilyttämisen ja käytön edellytyksiä kehitetään parantamalla 

säilytys- ja konservointiolosuhteita sekä esinelogistiikkaa. Esinekokoelmien saatavuutta edistetään jatkamalla 

niiden digitointia. Kokoelmien säilytystilojen tarve kasvaa, kun mm. Museoviraston ei-strategiset kohteet 

luovutetaan Senaatti-kiinteistöille ja museo ottaa vastaan laajoja uusia kokoelmia kuten Suomen 

lähetysseuran Kumbukumbu-museon kokoelma (noin 9000 esinettä) vuonna 2015 (pysyvä htv-lisäys ks. 

Hallinto-, henkilöstö- ja kehittämispalvelut).  

Kumbukumbu siirto, toimintamenot ja vuokramenot toimintamenoissa (momentti 29.80.04)  

2015 2016 2017 2018 

300 000 105 700 105 700 105 700 

 

Kokoelmien säilytystilaratkaisua on valmisteltu yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Senaatti-kiinteistöjen 

kanssa. Tavoitteena on perustaa Museoviraston kokoelmille keskitetyt ja asianmukaiset kokoelmatilat 

pääkaupunkiseudulle. Konservointilaitos sijoitetaan perustettavan kokoelmakeskuksen yhteyteen ja sen 

hallinta kytketään samaan malliin kokoelmakeskuksen kanssa kokoelma- ja konservointikeskukseksi. 

Museoviraston kokoelmien pääosaa säilytetään edelleen Orimattilan kokoelmakeskuksessa. Myös 

Journalistisen kuva-arkiston kokoelmat sijoitetaan perustettavaan kokoelmakeskukseen. 
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Kokoelma- ja konservointikeskus, vuokramenot toimintamenoissa (momentti 29.80.04)  

2015 2016 2017 2018 

2 152 500 2 206 313 2 261 470 2 318 007 

 

Museoviraston arkistotointa ja asianhallintaa kehitetään, yhtenäistetään ja ohjeistetaan. Arkeologisia 

kokoelmia kartutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Valtaosa kartunnasta saadaan arkeologisten 

kenttätöiden tuloksena. Metallinilmaisinta käyttäville harrastajille laaditaan toimintaohjeet.  

Kansatieteellistä kulttuuriperintöä tallennetaan suunnitelmallisesti kyselyillä, jotka liittyvät useimmiten 

Kansallismuseon näyttelyiden ja esinetutkimuksen tematiikkaan. Yhteistyötä muiden kulttuuriperinnettä 

tallettavien toimijoiden kanssa tiivistetään.  

Kirjastossa parannetaan museoalan elektronisten aineistojen tarjontaa. 

Kuvakokoelmia kartutetaan hallitusti ja voimavaroja kohdennetaan digitointiin ja luetteloimattomien aineistojen 

haltuunottoon hyödyntämällä kokoelmahallintajärjestelmään tehtyjä uudistuksia. Vuonna 2015 kokoelmiin 

liitetään Suomen lähetysseuran museo Kumbukumbun noin 100 000 valokuvan kokoelmat. 

Vuonna 2016 käynnistetään projekti, jossa määritetään kulttuurihistoriallisesti merkittävän liikkuvaan kuvaan 

liittyvän aineiston tallennus- ja hallintavastuu ja aloitetaan eri menetelmin tuotetun liikkuvan kuvan 

suunnitelmallinen kartuttaminen ja käytettäväksi saattaminen. Projektilla turvataan sekä vanhemman kaitafilmi- 

ja muun aineiston että nykypäivän digitaalisen aineiston säilyminen riittävässä laajuudessa (pysyvä htv-lisäys 

ks. Hallinto-, henkilöstö- ja kehittämispalvelut).  

Liikkuvan kuvan tallennusvastuu – projekti ja toteutus, toimintamenot (momentti 29.80.04)  

2015 2016 2017 2018 

 40 000 80 000 160 000 

 

Museoviraston kuvakokoelmien sähköistä hallintaa ja saatavuutta parannetaan saattamalla keskeisiä 

osakokoelmia sähköisen haun piiriin tehokkaan digitoinnin avulla ja avaamalla kokoelmia Kansalliseen 

digitaaliseen kirjastoon FINNAan. Kuvamyyntiä tehostetaan kehittämällä Kuvakokoelmat.fi -verkkopalvelua. 

Kokoelmien sähköisen hallinnan ja digitoinnin tehostaminen edellyttää erillistä hankerahoitusta.  

Kuvakokoelmien yhteyteen vuoden 2014 alusta perustettavan Journalistisen kuva-arkiston JOKAn toiminta ja 

palvelukonsepti vakiinnutetaan. Suunnittelukauden lopussa Journalistiseen kuva-arkistoon kuuluu noin 7 

miljoonaa kuvaa. JOKAn aineistoja avataan Kansalliseen digitaaliseen kirjastoon FINNAan sekä 

Kuvakokoelmat.fi -palveluun tekijänoikeuksien edellyttämin ehdoin ja sopimuksin. 

Alkujaan digitaalisen kuva-aineiston pysyvälle säilyttämiselle ja hallinnalle kehitetään käytäntöjä osana 

Museoviraston toimintaa. Kotimaisten kuvakokoelmien ja -arkistojen yhteistyön kehittämistä jatketaan 

järjestämällä yhteisiä seminaareja ja tapaamisia alan ajankohtaisista teemoista sekä osallistumalla TAKO-

toimintaan.  

Kulttuuriperintöaineistojen digitointia jatketaan vuosittain tarkistettavan suunnitelman mukaisesti. 

Kuvakokoelmien digitoidut aineistot ovat vapaasti kaikkien selattavissa ja ostettavissa 
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verkkomyyntisovelluksen kautta. Aikaisempina vuosina mikrofilmatut arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvät 

dokumentit digitoidaan ja saatetaan verkossa luettaviksi. Arkeologiset kuvat liitetään kuvien 

verkkomyyntisovellukseen. 

Suomen kansallismuseon esinekokoelmien luettelotietojen ja esinekuvien saattamista sähköiseen muotoon 

sekä tietoverkoissa selattaviksi jatketaan tehostetusti opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä 

erillisrahoituksella. 

Aineiston digitointi (rahoitus digitointihankkeisiin haetaan vuosittain momentilta 29.80.55) 

2015 2016 2017 2018 

300 000 300 000 300 000 300 000 

 

Kokoelmapalvelut 

Kansallista museoalan tutkimusinfrastruktuuria kehitetään kokonaisuutena niin että Museoviraston arkisto-, 

kirjasto- ja kuvapalvelut sekä arkeologisiin ja esinekokoelmiin ja kulttuuriympäristöön liittyvät aineistot ja 

järjestelmät ovat eri toimijoiden ja kansalaisten käytettävissä. Kehittämistyössä panostetaan tietojen 

kattavuuteen ja siihen, että viraston eri toiminta-alueiden tiedot ovat käytettävissä joustavasti yhdisteltyinä 

sähköisinä palveluina. Varmistetaan palveluiden linkittäminen sidosryhmien palveluihin.   

Suomen kansallismuseo keskittyy kokoelmiensa tutkimusedellytysten ja tutkijoiden palvelutason kehittämiseen 

parantamalla esinekokoelmien fyysistä ja digitaalista saavutettavuutta. Kehittämiskohteina ovat esineiden 

säilytystilat, esinelogistiikka ja digitointi. 

Arkisto- ja tietopalvelujen asiakaspalvelua kehitetään painopisteenä palvelujen tuottavuus, laajemman 

asiakaspinnan luominen ja asiakkaiden uusiin tarpeisiin vastaaminen. Kuvakokoelmien asiakaspalvelua 

kehitetään ja siirretään aineistojen digitoinnin myötä entistä enemmän verkkopalveluihin (pysyvä htv-lisäys ks. 

Hallinto-, henkilöstö- ja kehittämispalvelut).  

Arkeologisten löytöjen vastaanotto ja asiakaspalvelu, toimintamenot (momentti 29.80.04) 

2015 2016 2017 2018 

60 000 60 000 60 000 60 000 

 

Restaurointi 

Seurasaaressa käynnistetään ”Restaurointi-lab” -projekti, jossa Restaurointi-yksikön asiantuntijat yhteistyössä 

oppilaitosten kanssa toteuttavat erikseen nimettävän kohteen restauroinnin. Tavoitteena on tutkia ja kehittää 

puurakentamisen restauroinnin ja konservoinnin prosessia. Projektia esitellään yleisölle kohteessa ja 

sähköisen median välityksellä. Rakennusrestauroinnin ja -konservoinnin nykytilaa ja käytäntöjä esitellään 

myös luento- ja keskustelutilaisuuksissa. 

Kansanrakentamisen tietotaitopankkia kehitetään. Yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa lisätään.  
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Seurasaaren investointimomentin ulkopuoliset hankkeet, toimintamenot (momentti 29.80.04)  

2015 2016 2017 2018 

100 000 100 000 100 000 20 000 

 

Kohteiden hallinta 

Museoviraston hallinnassa olleet valtiolle strategiset museo- ja nähtävyyskiinteistöt siirretään vuoden 2014 

alusta Senaatti-kiinteistöjen ja Metsähallituksen hallintaan. Valtiolla on vastuu kiinteistöjen säilymisestä ja 

restauroinnista sekä konservoinnista. Museovirasto osallistuu asiantuntijana kohteiden hoidon ja restauroinnin 

suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen jatkossakin kohteiden kulttuurihistoriallisen arvon säilymisen 

turvaamiseksi. 

Museovirasto laatii suunnittelukaudella yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen ja Metsähallituksen kanssa 

kiinteistöjen hoito- ja restaurointiohjelman, jota tarkistetaan vuosittain. 

Suunnittelukaudella kartoitetaan Olavinlinnan, Turun linnan ja Hämeen linnan saavutettavuus ja esteettömyys. 

Tavoitteena on saada aikaan ajanmukainen, kestävä ja kulttuurihistoriallisia arvoja kunnioittava ratkaisu.   

Yhteistyötä muiden luonnonhoidon toimijoiden kanssa lisätään muinaisjäännösten hoidon kehittämiseksi. 

Strategisten kohteiden hoitosuunnitelmat laaditaan yhteistyössä Metsähallituksen kanssa.  

Museovirasto osallistuu myös kulttuurimatkailun kehittämishankkeisiin ja tukee eri toimijoita kulttuuriympäristön 

vaalimisessa. Verkkoon lisätään tietoa muinaisjäännösten saavutettavuudesta ja ylläpidetään Muinaispolut-

verkkosivustoa. 

 

Kohteiden määrittely 

Museoviraston kulttuuriympäristörekisterit, muinaisjäännösrekisteri ja rakennusperintörekisteri, saatetaan 

määräaikaisella hanketyöskentelyllä ajan tasalle, jotta ne vastaavat hyvän ja oikeusvarman hallinnon tarpeita, 

tukevat Museoviraston uskottavuutta suojeluviranomaisena ja parantavat sekä viraston oman että muiden 

toimijoiden viranomaistoiminnan ja maankäytön suunnittelun edellytyksiä.  

Museoviraston kulttuuriympäristörekistereiden saattaminen ajan tasalle, toimintamenot (momentti 

29.80.04)    

2015 2016 2017 2018 

150 000 150 000 150 000  

 

Maailmanperintökohteiden ehdokasluettelo uudistetaan yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja 

ympäristöministeriön kanssa.  

Vedenalaisen kulttuuriperinnön inventointia toteutetaan sateenvarjohankkeena, jolla edistetään eri toimijoiden 

inventointi- ja suojeluyhteistyötä, uusia kohteita koskevien tietojen saamista muinaisjäännösrekisteriin sekä 

tiedossa olevien kohteiden seurantaa.  
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2.2. Sisällöntuotanto 

Dokumentointi ja tutkimus 

Valtiolle strategisten kohteiden mittausdokumentointia sekä digitaalisia mittausdokumentointikäytänteitä ja 

niihin liittyvää osaamista ja asiantuntijuutta ylläpidetään ja kehitetään. Tavoitteena on myös tarjota 

mittausdokumentointiin liittyvää osaamista ja asiantuntijuutta muille toimijoille. 

Viranomaistyönä tehtävät arkeologiset tutkimukset ja valvonta sekä vedenalaisen arkeologian 

viranomaistoiminta on turvattava resurssilisäyksillä (pysyvä htv-lisäys ks. Hallinto-, henkilöstö- ja 

kehittämispalvelut).  

Kulttuuriympäristön suojeluun liittyvää tutkimusta ja kehittämistä toteutetaan yhteistyössä yliopistojen, 

virastojen, kiinteistönomistajien ja kolmannen sektorin kanssa. Suunnittelukaudella painopisteinä ovat 

kulttuuriympäristöstrategiaan sekä Faron puiteyleissopimukseen perustuen kulttuuriympäristön suojelun 

edellytyksiin, käytäntöihin ja vaikutuksiin liittyvän tutkimuksen edistäminen sekä tutkimus- ja 

kehittämishankkeet kulttuuriperintöpoliittisesti olennaisilla alueilla.  

Pääpanostuksena on vuoteen 2020 jatkuva teemakokonaisuus Rakennettu hyvinvointi, 1940-1980 -lukujen 

rakennettua ympäristöä koskevat selvitykset. Muita tutkimus- ja selvitysteemoja ovat metsien kulttuuriperintö, 

valtion rakennusperinnön suojelun kehittäminen sekä aluetasolla osana viranomaistoimintaa teetettävät pienet 

selvitykset ja tarkastukset (ks. 2.4. Ohjaus ja tuki). 

 

Tiedon välittäminen 

Suomen kansallismuseon yleisötoiminnan tehostaminen on vuonna 2014 voimaan tulevan uudistetun 

organisaation keskeisiä tavoitteita. Uudistuksessa keskitetään näyttely- ja ohjelmatuotanto sekä palveluiden 

myynti ja kehittäminen omiksi vastuualueikseen tavoitteena vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden kasvu.  

Valtakunnallisena kulttuurihistorian museona Kansallismuseon näyttelytoiminnassa keskitytään vuosittain 

kahteen päänäyttelyyn, joita toteutetaan omana tuotantona ja kansallisina tai kansainvälisinä 

yhteisnäyttelyinä.   Tavoitteena on, että Kansallismuseo tuottaa itse kansallista kiinnostusta herättävän 

näyttelyn kerran vuodessa ja toisen päänäyttelyistä kansainvälisenä yhteistyönäyttelynä. Yhteistyössä 

maakuntamuseoiden ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa Suomen kansallismuseon kokoelmanäyttelyitä 

pyritään esittämään myös muualla Suomessa. Keskeisenä painopisteenä on valtakunnallisesti ainutlaatuisen 

ja monikulttuurisuusteemoja avaavan Kulttuurien museon kokoelmien liikkuvuus ja näyttely-yhteistyön 

tekeminen muiden museoiden kanssa. 

Suunnittelukauden päänäyttelyt pidetään Suomen kansallismuseon 100-vuotisjuhlavuonna 2016 sekä Suomen 

itsenäisyyden juhlavuonna 2017. Kansallismuseo voi tuottaa myös pieniä näyttelyitä eri 

yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Näyttelytoiminnan ja yleisötyön vetovoimaisuutta, ajankohtaisuutta ja vaikuttavuutta lisätään. Näyttelyiden 

tulee olla museologisesti korkealaatuisia sekä teemoiltaan ja toteutukseltaan kilpailukykyisiä. Suomen 

kansallismuseolle laaditaan viisivuotinen näyttelyohjelma tuotannon ja tutkimusyhteistyön turvaamiseksi. 
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Näyttelyohjelma koskee kaikkia kansallismuseon kohteita ja sitä tarkennetaan resurssien turvaamiseksi 

vuosittain. 

Näyttelytoimintaan vuosittain kohdennettu määräraha on näyttelyiden suunnittelun ja tuottamisen edellytys. 

Vuosittainen näyttelybudjetti, joka kohdennetaan Suomen kansallismuseon näyttelyhankkeisiin, mahdollistaa 

pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen toiminnan sekä antaa mahdollisuuden suunnata käytössä olevat resurssit 

tarkoituksenmukaisesti. Kansallismuseon toiminnan näkyvyys, vaikuttavuus ja laatu saadaan vastaamaan 

museon roolia valtakunnallisena kulttuurihistoriallisena keskusmuseona. 

Kansallismuseon näyttelymääräraha, toimintamenot (momentti 29.80.04) 

2015 2016 2017 2018 

450 000 450 000 450 000 450 000 

 

Kansallismuseosta puuttuvat riittävät vaihtuvien näyttelyiden tilat. Ilman niitä Kansallismuseolla ei ole 

mahdollisuutta toteuttaa tehtäviään ja vaikuttavuustavoitteita vastaavia vaihtuvia näyttelyitä kilpailukykyisesti. 

Myös osallistuminen kotimaisiin ja kansainvälisiin yhteisnäyttelyihin edellyttää asianmukaisia näyttelytiloja. 

Kansallismuseo on aivan uudenlaisessa kilpailutilanteessa mikäli Amos Andersonin museon 

uudistussuunnitelmat toteutuvat ja Helsinkiin perustetaan myös Guggenheim-museo. Tässä tilanteessa myös 

kansallisen kulttuurihistoriallisenmuseon toimintaedellytykset on turvattava. 

Vaikuttavan kansallisen museotoiminnan turvaaminen edellyttää Suomen kansallismuseon näyttely-, 

kokoelma- ja konservointitilojen kokonaisratkaisua Museoviraston suunnitelman mukaisesti. Suunnitelma 

sisältää asianmukaisen vaihtuvien näyttelyiden tilan rakentamisen. Samalla voidaan nykyinen 

Konservointilaitos muuttaa Kulttuurien museon näyttelytilaksi. 

Kansallismuseon maanalainen näyttelytila, vuokramenot (momentti 29.80.20) 

2015 2016 2017 2018 

  1 400 000  1 435 000 
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2.3. Tietojärjestelmät 

Tietojärjestelmien hallinta ja ylläpito edellyttää tiedonhallinnan henkilöresurssien lisäämistä. Vuoden 2015 

aikana selvitetään tarjoaako TORI-palvelukeskus sellaisia ostettavia palveluja joilla pystytään turvaamaan 

riittävät resurssit. Mikäli tämä ei toteudu lisätään ICT-asiantuntemuksen henkilöresursseja itse (pysyvä htv-

lisäys ks. Hallinto-, henkilöstö- ja kehittämispalvelut).  

Vuoden 2015 aikana Museovirastossa aloitetaan museoiden yhteisen kokoelmahallintajärjestelmän Museo 

2015 käyttöönotto. Museovirasto toimii Museo 2015 -konsortion vetäjänä. Käyttöönotto edellyttää ainakin 

tietojen konversioita vanhoista järjestelmistä, käyttöliittymä- ja käyttäjäprofiilien sekä käyttöoikeuksien 

räätälöintiä Museoviraston kokoelmahallinnan prosessien mukaiseksi ja todennäköisesti nykyisen tietosisällön 

harmonisointia. Lisäksi varaudutaan mahdollisiin lisenssikustannuksiin. 

Kun uuden kokoelmahallintajärjestelmän käyttöönotto on aloitettu, tarjotaan Musketti-järjestelmän tukea 

asiakasmuseoille siirtymäkauden ajan, vähintään kaksi vuotta. Tänä aikana tarvitaan lisää henkilöresursseja 

uuden ja vanhan järjestelmän toiminnan varmistamiseksi. 

Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän tietokannan ja paikkatietojen tallennuksen ja käsittelyn uudistaminen 

jatkuu vuodelle 2015. 

Museoviraston sähköisiin tietovarantoihin kuuluu museoiden kokoelmissa olevien esineiden ja kuvien 

metatietoja, kulttuuriympäristön rakennusten, ympäristön ja muinaisjäännösten tietoja, paikkatietoja ja virka-

arkiston sähköisessä muodossa olevat lausunnot metatietoineen. Tavoitteena on, että nämä tiedot voitaisiin 

jakaa tarvitseville avoimena datana rajapintojen kautta koneluettavassa muodossa.  

Järjestelmissä olevan tiedon säilyvyys on turvattava. Tätä varten järjestelmiä tulee kehittää siten että 

metatietoihin kuuluvat KDK:n pitkäaikaissäilytyksen edellyttämät tiedot ja järjestelmiin rakennetaan paketointi- 

ja siirtotoiminnallisuus säilytystä varten. 

Museoiden kokoelmahallintajärjestelmän vaihdon turvaaminen ja tietojärjestelmien Open Data- ja KDK-

rajapinnat, toimintamenot (momentti 29.80.04) 

2015 2016 2017 2018 

140 000 140 000 140 000 50 000 
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2.4. Ohjaus ja tuki 

Kulttuuripolitiikka ja lainsäädäntö 

Suunnittelukaudella osallistutaan UNESCO:n maailmanperintökomitean toimintaan, Suomen vuonna 2013 

ratifioiman aineetonta kulttuuriperintöä koskevan UNESCO:n sopimuksen toimeenpanon valmisteluun ja 

toimeenpanoon sekä EN:n kulttuuriperinnön yhteiskunnallista merkitystä käsittelevän Faron sopimuksen 

ratifioinnin valmisteluun ja toimeenpanoon. Myös kulttuuriperintöön vaikuttavan EU-lainsäädännön valmistelua 

ja kansallista toimeenpanoa seurataan. Lisäksi Museovirasto osallistuu European Heritage Heads Forumin, 

European Heritage Legal Forumin ja Nordic Heritage Heads Forumin toimintaan sekä pohjoismaiseen ja 

Itämeren alueen kulttuuriperintöyhteistyöhön. 

Suunnittelukaudella vahvistetaan kansainvälisten sopimusten seurantaa ja toimeenpanoa, ensisijaisesti 

aineettoman kulttuuriperinnön sopimusta, johon lisätään henkilöstöresursseja (1,5 htv). (Pysyvä htv-lisäys ks. 

Hallinto-, henkilöstö- ja kehittämispalvelut).  

Suunnittelukaudella valmistaudutaan kulttuuriperintöalan lainsäädännöllisiin uudistuksiin. Museoviraston 

kiinteistöjen siirto Senaatti-kiinteistöille ja Museoviraston organisatoriset muutokset edellyttävät joitain 

muutoksia lakiin Museovirastosta sekä valtioneuvoston asetukseen Museovirastosta. Suunnittelukaudella 

käynnistetään myös muinaismuistolain kokonaisuudistus ja selvitetään mahdollisuus kulttuuriperintölain 

säätämiseen. 

Kulttuuriympäristöstrategian toteuttaminen jatkuu vuoteen 2020. Suunnittelukauden alussa valmistuvan 

maailmanperintöstrategian toteuttaminen on myös kauden keskeisiä tavoitteita.    

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toimeenpaneminen ja huomioiminen viranomais- ja 

kehittämistoiminnassa on pysyvä osa toimintaa. Suunnittelukauden erityisinä kysymyksinä ovat 

valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä koskevien inventointien yhdistäminen sekä arkeologisia 

kohteita koskevan luettelon uudistaminen. Kansallisessa metsäohjelmassa edellytettyä yksityisissä metsissä 

sijaitsevan kulttuuriperinnön inventointia edistetään kehittämis- ja inventointihankkeilla sekä pyrkimällä 

yhteistyöhän metsähallinnon ja -organisaatioiden kanssa.  

Kirkkolain uudistus lisää tarvetta myös nuorempien, vuoden 1917 jälkeen rakennettujen kirkkojen restauroinnin 

ohjaukseen ja suojeluun sekä kirkollisen rakennusperinnön rekisteröintiin. 

Museoalan kehittämisessä jatketaan valtakunnallisten selvitysten (paikallismuseot, erikoismuseot) 

jalkauttamista. Vuonna 2015 toteutetaan selvitys museoalan kehittämisen kansainvälisestä, erityisesti 

eurooppalaisesta tilasta ja kehittämisen painopisteistä. Selvitys toimii osaltaan pohja-aineistoina 

valtakunnallisen museopoliittisen ohjelman valmistelussa (OKM), johon varaudutaan vuosina 2016-2017. (ks. 

2.4. Ohjaus ja tuki). 

 

Ohjaus ja tuki 

Sidosryhmäyhteistyön piirissä jatketaan ja vahvistetaan sopimuspohjaista yhteistyötä valtion 

kiinteistönhaltijoiden, Senaatti-kiinteistöjen, Metsähallituksen ja Liikenneviraston kanssa.  Yhteistyötä 

evankelisluterilaisten ja ortodoksisen kirkon toimijoiden (seurakunnat, kirkkohallitus/kirkollishallitus) kanssa 
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jatketaan. Suunnittelukaudella saatetaan myös päätökseen yhteistyösopimukset kaikkien yliopistojen 

kiinteistöyhtiöiden kanssa. Sopimus- tai muuta yhteistyötä jatketaan ja vahvistetaan yksityisten, 

kulttuurihistoriallisia kohteita laajemmin omistavien yhtiöiden kanssa. 

Suunnittelukaudella valmistellaan Arkeologisen kulttuuriperinnön opas 2015-2017. Se saattaa ajan tasalle 

tiedot muinaisjäännöksistämme sekä tukee niin viranomaisia, kansalaisia kuin muinaismuistolain uudistamista. 

Opas laaditaan yhteistyössä museoiden ja yliopistojen kanssa. (ks. 2.4. Ohjaus ja tuki). 

 

Valtion rakennusperinnön vaalimisopas uudistetaan vastamaan valtion kiinteistöhallinnon rakenteita, 

lainsäädännön muutoksia sekä suojelun ja restauroinnin kehittyneitä käytäntöjä. Työ tehdään yhteistyössä 

keskeisten valtion kiinteistöhaltijoiden kanssa. (ks. 2.4. Ohjaus ja tuki). 

  

Vuonna 2014 aloitettavaa korjausneuvonnan sisältöjen ja välineiden uudistamista jatketaan koko 

suunnittelukauden ajan. Lisäksi ylläpidetään ja tuotetaan tarvittaessa uusia ohjeita ja oppaita omaan ja 

museoiden kulttuuriympäristön viranomaistoimintaan. Myös maakuntamuseoiden ja Museoviraston yhteistä 

kulttuuriympäristökoulutusta jatketaan. Tavoitteina ovat toimintaympäristön muutoksiin reagoiminen, 

ammatillisen osaaminen ylläpitäminen ja yhteinen näkemys kulttuuriympäristön vaalimisen tavoitteista ja 

keinoista. 

  

Valtakunnallisen museotoiminnan kehittämisessä yksi painopiste on museotoiminnan suunnitelmallisuuden ja 

tavoitteellisuuden, toiminnan vaikuttavuuden ja laadun kehittäminen sekä näitä tukevien työkalujen ja tiedon 

tuottaminen ja välittäminen. 

Museovirasto jatkaa museolain ja -asetuksen mukaista museoiden sopimusohjausta neuvottelemalla ja 

sopimalla korotettua valtionosuutta saavien museoiden kanssa niiden alueellisen tai erikoisalan 

museotoiminnan tavoitteista nelivuotiskausittain. Seuraavan kauden neuvottelut käydään vuosina 2017-2018. 

Museoiden vuonna 2008 käyttöön otettu laatuarviointimalli uudistetaan ja sen käyttöönottoa tehostetaan 

hankkeessa, joka ajoittuu vuosille 2014-207. (ks. 2.4. Ohjaus ja tuki). 

 

Asiantuntija-, kehittämis- ja tutkimustoiminta, yhteensä 

 2015 2016 2017 2018 
Rakennettu 
hyvinvointi 

40 000 40 000 40 000 40 000 

Muut tutkimus- ja 
selvitysteemat, 
kulttuuriympäristön 
suojelu 

30 000 30 000 30 000 30 000 

Selvitys museoalan 
painopisteistä ja 
museopoliittisen 
ohjelman 
valmisteluun 
osallistuminen 

40 000 40 000 40 000  

Arkeologisen 
kulttuuriperinnön 

60 000 60 000 60 000  
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opas 

Valtion 
rakennusperinnön 
vaaliminen (opas) 

40 000    

Hankerahoituksen 
omaosuudet 

30 000 30 000 30 000 30 000 

Museoiden 
arviointimallin 
uudistaminen 

50 000 10 000 10 000  

Yhteensä 290 000 210 000 210 000 100 000 

 

 

2.5. Viranomaispalvelut 

Lausunnot, luvat ja päätökset 

Viranomaistoiminta kattaa kulttuuriympäristön huomioimisen maankäytön suunnittelussa, rakentamisessa, 

perusrakennehankkeissa sekä muussa ympäristöön fyysisesti kajoavassa toiminnassa sekä niinin liittyvässä 

suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa. Työtä toteutetaan osin yhteistyössä maakuntamuseoiden kanssa. 

Museoviraston painopisteitä ovat valtakunnallisesti merkittävät ympäristöt ja kohteet, valtion tuottama 

rakennusperintö, kirkollinen kulttuuriperintö, muinaisjäännökset sekä perinnealukset. Osana 

viranomaistoimintaa jaetaan avustuksia rakennusperinnön ja muinaisjäännösten hoitoon, 

maailmanperintökohteille ja perinnealuksille. Toimintaan sisältyy myös avustuskohteiden korjaamisen ohjaus 

ja valvonta sekä laaja valtakunnallinen, alueellinen ja paikallinen sidosryhmäyhteistyö.  

Viranomaistoiminnan turvaamiseksi Kulttuuriympäristön suojelu -osaston resursseja tulee täydentää arkeologi-

intendentillä ja kirkollisten rakennusten restauroinnin asiantuntijalla.  

 

Valtionavustukset 

Museovirasto jatkaa valtionavustusten jakamista museoille, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja 

muinaisjäännösten hoitoon ja korjaamiseen, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alusten entistämiseen ja 

korjaamiseen sekä maailmanperintökohteiden suojelu-, tutkimus- ja valistustoimintaan. Museoiden 

avustuksissa pyritään nykytason säilyttämiseen. 

 

Valtion taloudellisen tuella vaikutetaan suoraan ja sykäysvaikutuksina maamme arvokkaimman 

kulttuuriperinnön säilymiseen sekä osaavaan hoitoon ja korjaamiseen, alan työllisyyteen ja markkinoihin. 

Avustuksiin liittyvä ohjaus ja neuvonta julkaisuineen hyödyttävät rakennusten ja kiinteistöjen omistajia. 

Avustukset parantavat muinaisjäännöskohteiden saavutettavuutta.  Avustukset tukevat suojelulainsäädännön 

toimeenpanoa sekä edesauttavat ohjelmallista, olennaisimpiin kohteisiin keskittyvää suojelua, kuten Haagin 

yleissopimuksen toteuttamista. Avustuksilla parannetaan kulttuuriperintökohteiden säilymistä ympäristössään 

ja lisätään kulttuuriympäristön arvostusta. Tuen kokonaissumma esitettään nostettavaksi vuositasolla 3 500 

000 euroon. 
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Avustukset, lisäystä nykytasoon (rakennusperintö, muinaisjäännökset, maailmanperintö, 

perinnelaivat) (momentti 29.80.52)  

2015 2016 2017 2018 

1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 

 

Asiakirjahallinto 

Museoviraston arkistotointa ja asianhallintaa kehitetään ja yhtenäistetään selkeillä toimintaohjeilla. Opetus- ja 

kulttuuriministeriön hallinnonalan yhteisen sähköisen asioinnin ja dokumenttien hallinnan järjestelmän 

(SALAMA) käyttö vakiinnutetaan Museovirastossa ja sen toimintaa kehitetään ja laajennetaan 

suunnittelukauden aikana. 

 

2.6. Sisäiset palvelut 

ICT-palvelut 

Vuodesta 2015 alkaen tiedonhallinnassa hyödynnetään toimialariippumattomien ICT-palvelujen hankinnassa 

TORI-palvelukeskuksen tarjoamia palveluita. Opetus- ja kulttuuriminiteriön hallinnonalan yhteisten palvelujen 

ja substanssisidonnaisten palvelujen osalta hyödynnetään myös CSC:n tarjontaa. 

Nykyisten palvelujen siirto TORI-palvelukeskuksen osaksi aiheuttaa siirtokustannuksia ja prosessien 

muuttamiseen ja sopeuttamiseen liittyviä kuluja. Nykyisin edullisten Microsoft ja Adobe-lisenssien 

kustannukset saattavat nousta. 

Digitoidun aineiston kasvaessa huolehditaan siitä, että varmistettua levytilaa on saatavilla tarpeeksi. Se tukee 

aineiston pitkäaikaissäilytystä.  

 

Kiinteistöpalvelut 

Kiinteistöjen ja toimitilojen vuokramenot kasvavat vuosittain indeksikorotusten verran. Lisäyksenä 

vuokramenoihin on huomioitu indeksikorotusten (2,5 %) vaikutus toimintamenoihin ja momentille 29.80.20., 

”Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset”. 

Vuokrien indeksikorotukset, toimintamenomomentille (momentti 29.80.04.)  

2015 2016 2017 2018 

137 812 279 069 423 857 572 266 
 

Vuokrien indeksikorotukset momentille 29.80.20. ”Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden 

tilakustannukset”  

2015 2016 2017 2018 

406 169 822 493 1 249 225 1 686 625 
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Kansallismuseon maanalaisten vastaanotto- ja huoltotilojen vuotuiset vuokramenot kasvavat arviolta 300 000 

euroa, koska hankkeen rakennuttajana toimivan Senaatti-kiinteistöjen mukaan hankkeen loppukustannukset 

ylittävät alkuperäisen kustannusarvion. Kustannusten ylitys on vuokravaikutteista ja vaikuttaa vuoden 2014 

alusta. 

Kansallismuseon maanalaisten tilojen vuokramenojen nousu (momentti 29.80.20.)  

2015 2016 2017 2018 

300 000 300 000 300 000 300 000 
 

Suunnittelukaudella parannetaan museokohteiden palvelukykyä, turvallisuutta ja saavutettavuutta. 

Hämeenlinnassa on suunniteltu toteutettavaksi ullakon sprinklausjärjestelmä sekä museokauppa, Urajärvellä 

kahvilan perusparannus sekä museokauppa. Turun linnan esteettömyyttä parannetaan toisella inva-wc:llä ja 

Olavinlinnan esteettömyyttä parannetaan helppokulkureiteillä. Tämän lisäksi Kansallismuseossa toteutetaan 

museokaupan uudelleenjärjestelyhanke sekä muutetaan osa tiloista toimitilakäyttöön. Investointitarpeet ovat 

näiltä osin arviolta 1 000 000 euroa vuodessa.  7 % korolla ja 15 vuoden ajalla hankkeiden vuokravaikutus on 

noin 110 000 euroa vuodessa. 

Vuokravaikutus investoinneista indeksikorotuksineen (momentti 29.80.20.)  

2015 2016 2017 2018 

107 856 218 408 331 725 447 874 
 

Suunnitelmakaudella kiinteistönhoito-, sähkö- ja energiakustannukset tulevat nousemaan noin 4 % vuodessa.  

Kiinteistökustannukset toimintamenomomentille (29.80.04.)   

2015 2016 2017 2018 

84 200 171 768 259 810 348 345 
 

 

Hallinto-, henkilöstö- ja kehittämispalvelut 

Museovirasto otti uusimuotoisen palkkausjärjestelmän käyttöön ensimmäisten valtion virastojen joukossa 

vuonna 1998. Henkilökohtaista suoritusta ei tuolloin kytketty laskennallisesti yhteen henkilökohtaisen 

euromääräisen palkanosan kanssa.  Valtionhallinnon palkkausjärjestelmien harmonisointi edellytti kuitenkin 

laskennallisen yhteyden luomista ja muutos toteutettiin 1.12.2008 lukien.  Uudistetun henkilökohtaisen 

palkanosan kustannusvaikutus oli 7,2 %. Ensimmäisen vaiheen toteuttamiseen käytettiin vuosien 2008 ja 2009 

virastoerät, yhteensä 3,3 %. Lisäksi sovittiin, että vaiheittaisen toteutuksen rahoitukseen käytetään virastoerät 

yhteensä 3,9 prosentin määrään saakka. Vuoden 2013 virastoerän jälkeen jäljellä olevan vekselin määrä on 

1,77 %. 

Museoviraston poikkeuksellinen tilanne (viraston htv-määrä on laskenut n. 30 % neljän vuoden aikana 2008-

2012) edellyttää erityistoimia tuloksellisen toiminnan ja henkilöstön toimintakyvyn turvaamiseksi. 

Siirtymäkauden päättäminen ja ns. vekselin kattaminen nopeutetulla aikataululla erillisen määrärahan turvin 
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tukee tehokasta toimintakulttuuria ja henkilöstön hyvinvointia ja vaikuttaa myös viraston palkkatasoon, joka on 

-13,4 prosenttia valtionhallinnon keskimääräisen tason alapuolella (Tahti-järjestelmän palkkatilasto 08/2013). 

Siirtymäkauden päättämisellä ennen valtionhallinnon yhteisen Kieku-järjestelmän käyttöönottoa voidaan myös 

välttää merkittävät lisäkustannukset, jotka aiheutuisivat siirtymäkauden edellyttämien toiminnallisuuksien 

toteuttamisesta Kieku-järjestelmään.   

Palkkausjärjestelmän siirtymäkauden rahoittaminen (ns. vekselin kattaminen), toimintamääräraha 

(momentti 29.80.04) 

2015 2016 2017 2018 

200 000 200 000 200 000 200 000 

 
 

Merkittävä hanke suunnittelukauden alussa on valtionhallinnon yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon 

tietojärjestelmän (Kieku) käyttöönotto. Kieku-tietojärjestelmän käyttöönottoprojektin jälkeen keskeisenä 

tehtävänä on järjestelmän tehokas hyödyntäminen viraston toiminnan tukemisessa. 

Kiekun käyttöönottoprojekti ja järjestelmän käyttö, toimintamääräraha (momentti 29.80.04) 

2015 2016 2017 2018 

260 000 96 000 96 000 96 000 

 
 

Lisäykset henkilöstöresursseihin keskitetysti 

Museovirastosta on vähennetty henkilökuntaa 144 htv:tä vastaava määrä vuosina 2008-2012. Vuonna 2008 

virastossa oli 427 htv:tä, vuonna 2011 htv määrä oli 361 ja vuonna 2012 htv-määrä laski 293:een. Vuodesta 

2011 vuoteen 2012 Museoviraston henkilöstön määrä väheni 18,7 %. Viraston lakisääteiset tehtävät eivät 

kuitenkaan ole vähentyneet. Päinvastoin kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön työala ja siihen kohdistuvat 

odotukset kasvavat jatkuvasti.  Viraston henkilökunnan keski-ikä on valtionhallinnon keskiarvoa korkeampi ja 

henkilökunnan jaksaminen on koetuksella. Nykytilanteessa jokainen olemassa oleva virka on ns. avainvirka, 

jota ei voi jättää täyttämättä ja strategian mukaista henkilöstösuunnittelua on haastavaa tehdä ilman 

määrärahalisäyksiä. Museovirasto valmistelee henkilöstösuunnitelmaa, jonka mukaisesti täytettäisiin 

kymmenen tärkeintä uutta tehtävää, joiden sisällöt vastaavat viraston strategisia painopisteitä.    

Määrärahan tarve on 600 000 euroa. Summalla voidaan täyttää viraston toiminnan kannalta tärkeimmät 

tehtävät ja turvata viraston lakisääteisten tehtävien hoitaminen ja viraston strategian toteutuminen. Näihin 

tehtäviin on viitattu palvelukokonaisuuksien teksteissä. 

Henkilöstöresurssit, toimintamääräraha (momentti 29.80.04) 

2015 2016 2017 2018 

600 000 600 000 600 000 600 000 
 

 
 



 
 

 
3. Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelman 2015 - 2018 yhteenveto momenteittain 

 

 

 

2014 (HE) 2015 2016 2017 2018

29.80.04. Museoviraston toimintamenot yhteensä 19 473 24 398 24 282 24 610 24 553

29.80.20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset 16 300 17 114 17 641 19 581 20 169

29.80.52. Veikkausvoittovarat (Museoviraston myöntämät avustukset) * 5 157 5 157 5 157 5 157

29.80.55. Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen * 300 300 300 300

29.80.70 Kaluston hankinta 200 293 293 793 293

29.80.75

1 000 1 450 1 000 1 000 1 000

29.80.95 Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot 150 150 150 150 150

 

* summa ei ole vielä tiedossa

MUSEOVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2018

YHTEENVETO MOMENTEITTAIN (1 000 euroa)

Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja 

kunnossapito



 
 

4. Investointiohjelma vuosille 2015 – 2018 

Momentti 29.80.70 

Kalustoa ylläpidetään ja päivitetään. Saavutetun tietoteknisen työympäristön jatkuvuuden turvaamisesta 

johtuva jatkuva elinkaarensa päähän tulleiden laitteistojen uusiminen johdosta momentille esitetään lisäystä 

93 000 euroa vuodessa. Vuonna 2017 varaudutaan Kansallismuseon maanalaisen vaihtuvien näyttelyiden 

tilan kalustamiseen ja varustamiseen. 

Lisäykset momentille 29.80.70 

2015 2016 2017 2018 

93 000 93 000 593 000 93 000 

 

Momentti 29.80.75 

Investointimomentin avulla toteutetaan Seurasaaren museorakennusten suunnitelmallista korjausohjelmaa. 

Samalla momentilla toteutetaan myös kehittämishankkeita, museolaivojen jatkuvia kunnostustöitä ja 

yhteistyöhankkeita.  

Lisäksi momentille ehdotetaan vuodelle 2015 kertaluontoisena lisäyksenä Museojäänmurtaja Tarmon 

telakointi vuonna 2015 ja laivan esinekokoelman hallinta.  

Lisäykset momentille 29.80.75 

2015 2016 2017 2018 

450 000    
 



 
 

5. Toimintamenojen ja momentin 29.80.20 lisäykset palveluittain 2015 - 2018 

 

 

 

 

 

Toimintamenojen lisäykset palvelukokonaisuuksittain 2015-2018
Lisäykset vuoden 2014 valtion talousarvioesitykseen verrattuna

2015 2016 2017 2018

Kokoelmat ja kohteet

Kumbukumbun siirto 300 000 105 700 105 700 105 700

Kokoelma- ja konservointikeskus 2 152 500 2 206 313 2 261 470 2 318 007

Liikkuvan kuvan tallennusvastuu – projekti ja toteutus 40 000 80 000 160 000

Aineiston digitointi (Rahoitus digitointihankkeisiin haetaan vuosittain 

momentilta 29.80.55) 300 000 300 000 300 000 300 000

Arkeologisten löytöjen vastaanotto ja asiakaspalvelu 60 000 60 000 60 000 60 000

Seurasaaren investointimomentin ulkopuoliset hankkeet 100 000 100 000 100 000 20 000

Museoviraston kulttuuriympäristörekistereiden saattaminen ajan tasalle 150 000 150 000 150 000

Yhteensä 2 762 500 2 662 013 2 757 170 2 663 707

Sisällöntuotanto

Suomen kansallismuseon näyttelymääräraha 450 000 450 000 450 000 450 000

Yhteensä 450 000 450 000 450 000 450 000

Tietojärjestelmät

Museoiden kokoelmahallintajärjestelmän vaihdon turvaaminen ja  

tietojärjestelmien Open Data- ja KDK-rajapinnat 140 000 140 000 140 000 50 000

Yhteensä 140 000 140 000 140 000 50 000
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Toimintamenojen lisäykset palvelukokonaisuuksittain 2015-2018
Lisäykset vuoden 2014 valtion talousarvioesitykseen verrattuna

2015 2016 2017 2018

Ohjaus ja tuki

Asiantuntija- kehittämis- ja tutkimustoiminta 290 000 210 000 210 000 100 000

Yhteensä 290 000 210 000 210 000 100 000

Sisäiset palvelut

Vuokrien indeksikorotukset 137 812 279 069 423 857 572 266

Kiinteistönhoito-, sähkö-,  ja energiakustannusten nousu 84 200 171 768 259 810 348 345

Palkkausjärjestelmän siirtymäkauden rahoittaminen (ns. vekselin 

kattaminen) 200 000 200 000 200 000 200 000

Lisäykset henkilöstöresursseihin keskitetysti 600 000 600 000 600 000 600 000

Kiekun käyttöönottoprojekti ja järjestelmän käyttö 260 000 96 000 96 000 96 000

Yhteensä 1 282 012 1 346 837 1 579 667 1 816 611

YHTEENVETO 2015 2016 2017 2018

MUSEOVIRASTON TOIMINTAMENOT 4 924 512 4 808 850 5 136 837 5 080 318
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Vuokramenomomentin lisäykset palvelukokonaisuuksittain 2015-2018

Lisäykset vuoden 2014 valtion talousarvioesitykseen verrattuna

2015 2016 2017 2018

Sisällöntuotanto

Kansallismuseon maanalainen näyttelytila 1 400 000 1 435 000

Yhteensä 0 0 1 400 000 1 435 000

Sisäiset palvelut

Vuokrien indeksikorotukset 406 169 822 493 1 249 225 1 686 625

Kansallismuseon maanalaisten tilojen vuokramenojen nousu 300 000 300 000 300 000 300 000

Vuokravaikutus investoinneista indeksikorotuksineen 107 856 218 408 331 725 447 874

Yhteensä 814 025 1 340 901 1 880 950 2 434 499

Momentti 29.80.20. yhteensä

Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset 814 025 1 340 901 3 280 950 3 869 499


