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1. Johdon katsaus TTS-kauteen 2016-2019 

 

 Käynnistetään Museovirasto 2030 strategian laatiminen. 

 Edistetään kulttuuriperintöalan lainsäädännön uudistamista ja kulttuuripoliittisen ohjelman 

laatimista. 

 Turvataan kulttuuriympäristön suojelun toimintamahdollisuudet. 

 Vahvistetaan alueellisen toiminnan edellytyksiä yhdessä maakuntamuseoiden kanssa. 

 Vahvistetaan Suomen kansallismuseon roolia kulttuurihistoriallisena keskusmuseona. 

 Avataan Museoviraston aineistoa verkkoon yhteisesti käytettäväksi. 

 

Museoviraston strategia ja organisaatio uudistettiin vuonna 2011. Uudistuksen täytäntöönpanovaiheessa 

Museoviraston määrärahoja leikattiin merkittävästi. Sen seurauksena organisaatiorakenteita jouduttiin 

tarkentamaan ja vähentämään henkilöstöä. Museoviraston talouden sopeuttaminen vuoden 2012 

määrärahapäätösten asettamiin kehyksiin päättyy vuoden 2015 loppuun mennessä. Talouden ja toiminnan 

sopeuttamistoimenpiteet ovat olleet mittavia ja henkilöresurssien määrä on laskenut vuodesta 2008 noin 31,4 

%. Samassa yhteydessä toteutettiin kiinteistöjen luovutus Senaatti-kiinteistöille ja Metsähallitukselle vuoden 

2014 alusta alkaen, jolloin Museovirasto siirtyi käyttämiensä tilojen osalta keskitettyyn vuokrajärjestelmään. 

Museoviraston strategiaa 2020 tarkastellaan kriittisesti kahden vuoden määrävälein toiminnan ja talouden 

tasapainon säilyttämiseksi. Ensimmäiset tarkistukset tulevat voimaan vuoden 2015 alussa ja seuraavat 

tarkistukset tehdään vuosina 2016 ja 2018. Vuoden 2018 strategian tarkistuksen yhteydessä käynnistetään 

uuden Museovirasto 2030 strategian valmistelu laatimalla toimintaympäristöanalyysi ja jatkamalla sen pohjalta 

strategiatyötä yhdessä koko henkilökunnan kanssa. 

Kulttuuriympäristön ja kulttuuriperinnön vaaliminen, hoito ja suojelun sekä aineistojen saatavuuden 

turvaaminen ovat keskeisiä painopistealueita koko suunnittelukauden ajan. Maakuntamuseoiden ja muiden 

yhteistyökumppaneiden kanssa pidetään yllä palvelukykyistä viranomaistoimintaa. Suunnittelukaudella 

yhdenmukaistetaan ja laajennetaan yhteistyösopimusten sisältöä ja tuetaan yliopistojen mahdollisuuksia 

hoitaa kulttuuriperintöön liittyviä tutkimustehtäviä. Vuonna 2014 valmistunut kulttuuriympäristöstrategia ohjaa 

kulttuuriympäristön suojelutehtäviä. Kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanoon sisältyy aluetason 

viranomaisten palvelukyvyn arviointi, jonka tulokset saattavat vaikuttaa myös Museoviraston toimintaan. 

Museoviraston toimintaa on sijoitettu myös aluetoimistoihin Hämeenlinnassa ja Vaasassa. Lisäksi 

kulttuuriympäristön suojelun resursseja on sijoitettu Turkuun ja kulttuuriympäristön hoidon resursseja 

Haminaan, Kouvolaan ja Kotkaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan uusia aluetoimistoja 

pitäisi perustaa vuonna 2015 Savonlinnaan ja Ouluun. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa uusien 

aluetoimistojen perustaminen ei ole mahdollista. Sen sijaan alueellisten resurssien kehittäminen 

maakuntamuseoissa olisi Museoviraston näkökulmasta hyvä ratkaisu. 
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Museoviraston kiinteistöomaisuuden siirtäminen Metsähallitukselle ja Senaatti-kiinteistöille ja Museoviraston 

siirtyminen kiinteistöjen vuokrajärjestelmään ovat muuttaneet merkittävästi Kulttuuriympäristön hoito -osaston 

toimintaa. Osaston resurssit ja tehtävät vakiinnutetaan suunnittelukauden alussa ja toiminta keskittyy 

tukemaan Senaatti-kiinteistöjen kunnossapitotoimintaa ja restaurointimenetelmien kehittämistä. 

Kulttuuriympäristön hoito -osaston tehtäviä kehitetään tila- ja restaurointipalveluja tuottavaksi. Tilapalvelujen 

tehtävänä on huolehtia Museoviraston käytössä olevien kohteiden kehittämisestä, toimia Senaatti-kiinteistöjen 

ja Museoviraston välisenä linkkinä ja sopimusten ylläpitäjänä. Restaurointipalvelujen tehtävänä on 

restaurointimenetelmien kehittäminen ja kohteiden antikvaarisen hoidon turvaaminen. Toiminnan vakiinnuttua 

resursseja kohdennetaan hoidosta suojelutoimintaan. 

Kansallismuseossa käynnistettiin vuonna 2014 suunnittelu perusnäyttelyn uudistamiseksi, yleisötilojen 

kehittämiseksi ja uuden, kaikkia Kansallismuseon kohteita yhdistävän identiteetin luomiseksi. Hankkeen 

toteutus tapahtuu suunnittelukaudella siten, että Kansallismuseo on kokonaisvaltaisesti uudistunut ja 

vetovoimainen kulttuurikohde Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017. 

Kansallismuseon keskeisimmät tilakysymykset koskevat museon päärakennuksen lisäksi kokoelmien 

säilytystiloja, konservointilaitosta ja Kulttuurien museon sijoittamista Kansallismuseon yhteyteen. Museovirasto 

on laatinut Kansallismuseon tilakysymysten ratkaisuehdotuksen, joka on luovutettu opetus- ja 

kulttuuriministeriölle syksyllä 2012 ja tarkennettu helmikuussa 2014. Kokoelmakeskushanke käynnistetään 

lisätalousarviossa 2014 myönnetyn vuokravaltuuden turvin. Suunnittelukaudella kokoelmien säilytystilojen 

laajentaminen suunnitelman mukaisesti edellyttää korotusta määrärahaan. Tavoitteena on sijoittaa 

konservointitoiminnot uuteen kokoelmakeskukseen vuodenvaihteessa 2015 / 2016 sekä käynnistää 

piharakennuksen muuttaminen Kulttuurien museon näyttelytiloiksi siten, että piharakennus on valmis näyttelyn 

rakentamiselle vuoden 2017 alkuun mennessä ja Kulttuurien museo voidaan avata piharakennuksessa 

itsenäisyyden juhlavuoden kuluessa 2017. Kokoelmien siirtäminen uuteen kokoelmakeskukseen jatkuu koko 

suunnittelukauden ajan ja edellyttää lisärahoitusta kokoelmien siirtoon. 

Museoalan kansallista kehittämistä jatketaan keskitetysti. Kehittämispalvelujen toimintaa suunnataan 

aikaisempaa voimakkaammin museoalan yleiseen kehittämiseen. 

Museoviraston osallistuminen maailmanperintökomitean toimintaan on suunnittelukauden kansainvälisen 

toiminnan painopiste. Museovirasto osallistuu kansainvälisten kulttuuriperintöalaa koskevien sopimusten 

valmisteluun ja toimeenpanoon sekä hallitusohjelman mukaisen maailmanperintöstrategian valmisteluun. 

Haagin sopimuksen toimeenpano toteutetaan suunnittelukauden alussa, Opetus- ja kulttuuriministeriö on 

lisäksi antanut Museoviraston tehtäväksi Faron kulttuuriperintösopimuksen ratifioinnin valmistelun ja Unescon 

aineettoman kulttuuriperintösopimuksen toimeenpanon valmistelun. Museovirasto varautuu myös vastaamaan 

aineettoman kulttuuriperintösopimuksen toteuttamisesta. 

Suunnittelukaudella varaudutaan myös lainsäädännöllisiin uudistuksiin. Suunnittelukaudella käynnistetään 

muinaismuistolain kokonaisuudistus ja selvitetään mahdollisuus kattavan kulttuuriperintölain säätämiseen. 

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset edellyttävät tarkennuksia myös lakiin Museovirastosta ja 

valtioneuvoston asetukseen Museovirastosta. Suomessa saattaisi olla tarvetta myös kulttuuripoliittisen 

ohjelman tekemiseen kulttuurialan tehtäväjaon, tavoitteiden ja roolin selkiyttämiseksi.  

Museoviraston kokoelmien asiakaspalvelua kehitetään Museovirasto jatkaa tietovarantojensa avaamista 

määrätietoisesti. Aineistojen digitoinnissa painopisteenä ovat asiakastarpeet ja aineistojen säilyvyyden 
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turvaaminen. Museovirasto jatkaa keskeisenä toimijana Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeessa. 

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.  Suunnittelukaudella vakiinnutetaan Journalistisen kuva-arkiston JOKA:n toiminta osana 

Kuvakokoelmat-yksikköä. 

 

2. Museoviraston palvelut – toiminta ja kehysehdotukset 

2.1. Kokoelmat ja kohteet 

 

Kokoelmien hallinta ja saatavuus 

Kokoelmatoimintaa kehitetään vuonna 2014 valmistuneen Museoviraston yhteisen kokoelmapolitiikan 

mukaisesti. Suomen kansallismuseon kokoelmia kartutetaan harkitusti yhteistyössä muiden museoiden 

kanssa dokumentoinnin päällekkäisyyttä välttäen. Kansallismuseo vastaa kokoelmayhteistyöverkosto TAKO:n 

koordinoinnista. Vuonna 2015 liitetään Kansallismuseon kokoelmiin Suomen lähetysseuran Kumbukumbu-

museon kokoelmat, joiden käsittely jatkuu edelleen suunnittelukaudella. 

Museoviraston kokoelmien säilytystilaratkaisua on valmisteltu yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön ja 

Senaatti-kiinteistöjen kanssa Museoviraston tilasuunnitelman mukaisesti. Tilojen muutostyöt sekä 

kalustaminen konservointi- ja säilytystiloja varten toteutetaan vuoden 2015 aikana. Konservointiyksikkö siirtyy 

tiloihin niiden valmistuttua vuoden 2016 alussa. Kokoelmien siirto uusiin säilytystiloihin hajavarastoista, 

Kansallismuseon välivarastoista sekä Orimattilan keskusvarastosta siltä osin, että vanhan keskusvaraston tilat 

saadaan asianmukaiseen järjestykseen, ajoittuu koko suunnittelukaudelle. Suunnittelukaudella toteutetaan 

piharakennuksen muutostyöt näyttelykäyttöön ja rakennetaan Kulttuurien museon näyttely piharakennuksen 

tiloihin niin, että se voidaan avata yleisölle Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017.  

Uuden kokoelmakeskuksen perustaminen tulee vaikuttamaan ratkaisevasti kokoelmien säilymiseen ja 

käytettävyyteen. Uuteen kokoelmakeskukseen siirtyminen edellyttää myös toimintojen ja prosessien 

uudistamista ja tehostamista sekä niiden taloudellista integroimista yhteen mahdollisten muiden 

kokoelmakeskuksessa toimivien museoiden tavoitteiden ja palvelutarpeiden kanssa. Kuvakokoelmien, 

erityisesti Journalistisen kuva-arkiston JOKA:n kokoelmia ja Kumbukumbun kuvakokoelmia sijoitetaan 

perustettavaan kokoelmakeskukseen. Kokoelmakeskukseen sijoitetaan myös historiallisen ajan arkeologiset 

löydöt.  

Kokoelma- ja konservointikeskus, vuokramenot toimintamenoissa (momentti 29.80.04)  

2016 2017 2018 2019 

1 000 000 1 040 000 1 080 800 1 122 416 

Vuokramenoiksi on laskettu 2 miljoonaa euroa vuodesta 2016 alkaen ja 2 %:n indeksi. 

Kokoelmien ja konservointilaitoksen siirto kokoelmakeskukseen (momentti 29.80.04) 

2016 2017 2018 2019 

200 000 200 000 200 000 100 000 
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Museoviraston arkistointia ja asianhallintaa kehitetään, yhtenäistetään ja ohjeistetaan. Museoviraston 

asiakirjahallinnan suunnitelma linjaa asiakirjahallinnan kehittämistavoitteet ja toiminnan. Arkistoaineiston 

digitointia jatketaan tiedon avoimuuden ja saavutettavuuden edistämiseksi. 

Arkeologiset kokoelmat karttuvat valtaosin eri toimijoiden suorittamien arkeologisten kenttätöiden tuloksena. 

Metallinilmaisinharrastuksen suosio näkyy yksityisten ihmisten arkeologisiin kokoelmiin toimittamien löytöjen 

määrän voimakkaana kasvuna. 

Museoviraston kirjaston osallistuminen uudistuvaan kansalliseen kirjastojärjestelmäarkkitehtuuriin on 

turvattava tarvittavalla lisärahoituksella, jotta Museoviraston kirjaston aineistot ovat tulevaisuudessakin 

kaikkien saatavilla mm. Finnassa kansallisesti merkittävinä museoalan tietovarantoina. Tämä edellyttää 

osallistumista uuden kirjastojärjestelmän käyttöönottoon ja mukanaoloa kansallisten tietovarantojen 

ylläpitämisessä mm. Melinda- ja Arto-tietokantojen kautta. Kirjastossa lisätään museoalan elektronisten 

aineistojen tarjontaa. 

Kuvakokoelmia kartutetaan hallitusti ja voimavaroja kohdennetaan digitointiin pelastusdigitointi prioriteettina ja 

luetteloimattomien aineistojen haltuunottoon hyödyntämällä kokoelmahallintajärjestelmään tehtyjä uudistuksia. 

Vuonna 2015 kokoelmiin liitetään Suomen lähetysseuran museo Kumbukumbun noin 100 000 valokuvan 

kokoelmat. 

Vuonna 2016 käynnistetään Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) kanssa yhteistyöhanke, jossa 

määritetään kulttuurihistoriallisesti merkittävän liikkuvaan kuvaan liittyvän aineiston tallennus- ja hallintavastuu 

ja aloitetaan eri menetelmin tuotetun liikkuvan kuvan suunnitelmallinen kartuttaminen ja käytettäväksi 

saattaminen. Hankkeella turvataan sekä vanhemman kaitafilmi- ja muun aineiston että nykypäivän digitaalisen 

aineiston säilyminen riittävässä laajuudessa. 

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

2016 2017 2018 2019 

 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 vuonna 2014 perustetun Journalistisen kuva-arkiston JOKA:n toiminta ja 

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

miljoonaa kuvaa. JOKA:n aineistoja avataan Kansalliseen digitaaliseen kirjastoon FINNA:an sekä 

Kuvakokoelmat.fi -palveluun tekijänoikeuksien edellyttämin ehdoin ja sopimuksin. 

Alkujaan digitaalisen kuva-aineiston pysyvälle säilyttämiselle ja hallinnalle kehitetään käytäntöjä. Kotimaisten 

kuvakokoelmien ja -arkistojen yhteistyön kehittämistä jatketaan järjestämällä yhteisiä seminaareja ja 

tapaamisia alan ajankohtaisista teemoista sekä osallistumalla TAKO-toimintaan. 

Suomen kansallismuseon esinekokoelmien luettelotietojen ja esinekuvien saattamista sähköiseen muotoon 

sekä tietoverkoissa selattaviksi jatketaan tehostetusti opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä 
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erillisrahoituksella. Arkeologisten kokoelmien luettelointisovelluksen myötä kokoelmahallinta siirtyy sähköiseen 

järjestelmään. Järjestelmään luetteloidaan sekä tutkimuslöydöt että yksityisten henkilöiden kokoelmiin 

toimittamat löydöt. Pääkirjojen eli löytöluetteloiden digitointi suunnitellaan ja aloitetaan. Arkeologisia kokoelmia 

pyritään avaamaan Finnan kautta kaikkien saataville. 

Aineiston digitointi (rahoitus digitointihankkeisiin haetaan vuosittain momentilta 29.80.55) 

2016 2017 2018 2019 

300 000 300 000 300 000 300 000 

 

Kokoelmapalvelut 

Kansallista tutkimusinfrastruktuuria kehitetään kokonaisuutena niin, että Museoviraston arkisto-, kirjasto- ja 

kuvapalvelut sekä arkeologisiin kokoelmiin, 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. 

Arkisto- ja tietopalvelujen asiakaspalvelua kehitetään painopisteenä palvelujen tuottavuus, laajemman 

asiakaspinnan luominen ja asiakkaiden uusiin tarpeisiin vastaaminen. Asiakaspalvelua kehitetään ja siirretään 

aineistojen digitoinnin myötä entistä enemmän verkkopalveluihin. Asiakaspalvelupisteiden aukioloajoissa 

otetaan huomioon sekä palveluiden kysyntä että tehokas henkilöresurssien käyttö. 

Arkeologiset kokoelmat vastaavat yksityishenkilöiden kokoelmiin toimittamien eli pääasiassa 

metallinilmaisinharrastajien löytöjen vastaanotosta ja asiakaspalvelusta sekä löytöjen luetteloinnista. Löytöjen 

määrä on kasvanut voimakkaasti. Nopea reagointi löytöihin ja tiedon välittäminen eri toimijoille on ensiarvoisen 

tärkeää muinaisjäännösten suojelun kannalta. Tehokas asiakaspalvelu mahdollistaa mm. nopeat päätökset 

lunastussummista. 

Arkeologisten löytöjen vastaanotto ja asiakaspalvelu, toimintamenot (momentti 29.80.04) 

2016 2017 2018 2019 

60 000 60 000 60 000 60 000 

 

Restaurointi 

Seurasaaressa käynnistetään Restaurointipalvelut-yksikön ja oppilaitosten yhteistyönä puurakentamisen 

restaurointi- ja konservointitoiminta, jonka tavoitteena on kehittää puurakentamiseen liittyviä tutkimus-, 

dokumentointi- ja työmenetelmiä sekä välittää tietoa laajalle yleisölle. Toiminta edesauttaa 

kansanrakentamista edustavien rakennusten oikeaoppista hoitoa ja säilymistä. 
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Kohteiden hallinta 

Museovirasto osallistuu asiantuntijana Senaatti-kiinteistöille ja Metsähallitukselle siirrettyjen kohteiden hoidon 

ja restauroinnin suunnitteluun, toteuttamiseen ja menetelmien kehittämiseen. Yhteistyötä muiden toimijoiden 

kanssa lisätään muinaisjäännösten hoidon kehittämiseksi. 

 

Kohteiden määrittely 

Museoviraston kulttuuriympäristörekisterit, muinaisjäännösrekisteri ja rakennusperintörekisteri pyritään 

saattamaan hanketyöskentelyllä tasolle, jolla ne vastaavat riittävästi hyvän ja oikeudenmukaisen hallinnon 

tarpeita, varmistavat Museoviraston uskottavuuden suojeluviranomaisena ja parantavat sekä viraston oman 

että muiden toimijoiden viranomaistoiminnan ja maankäytön suunnittelun edellytyksiä. 

Maailmanperintökohteiden ehdokasluettelo uudistetaan yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja 

ympäristöministeriön kanssa. 

Vedenalaisen kulttuuriperinnön inventointia toteutetaan puitehankkeena, jossa maankäytön, vesienkäytön 

sekä vesirakentamisen hankkeet integroidaan tiedon lisäämiseen sekä kohteiden tilan seuraamiseen. Lisäksi 

hakeudutaan erillisiin hankkeisiin keskeisten yhteistyötahojen kanssa. 

 

2.2. Sisällöntuotanto 

Dokumentointi ja tutkimus 

Valtiolle strategisten kohteiden mittausdokumentointia sekä digitaalisia mittausdokumentointikäytäntöjä ja 

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

mittausdokumentointiin liittyvää osaamista ja asiantuntijuutta muille toimijoille. Mittausdokumentoinnin osalta 

osallistutaan kohteiden tutkimukseen osana rakennuttamishankkeita. 

Kulttuuriympäristön suojelun kehittämistä ja siihen liittyvää tutkimusta toteutetaan yhteistyössä mm. 

yliopistojen ja institutionaalisten kiinteistönomistajien kanssa. Sisällöntuotanto liittyy tiiviisti kulttuuriympäristön 

ohjaus- ja tukitoimintoihin sekä viranomaistoiminnan kehittämiseen. 

Suunnittelukaudella painopisteinä ovat kulttuuriympäristöstrategiaan sekä Faron puiteyleissopimukseen 

perustuen kulttuuriympäristön suojelun edellytyksiin, käytäntöihin ja vaikutuksiin liittyvän tutkimuksen 

edistäminen sekä tutkimus- ja kehittämishankkeet kulttuuriperintöpoliittisesti olennaisilla alueilla. 

Teemakokonaisuutta Rakennettu hyvinvointi, 1940-1980 -lukujen rakennettu ympäristö, jatketaan vuoteen 

2020. Muita tutkimus- ja selvitysteemoja ovat metsien kulttuuriperintö, valtion rakennusperinnön suojelun 

kehittäminen sekä aluetasolla osana viranomaistoimintaa teetettävät pienet selvitykset ja tarkastukset. 

 

Tiedon välittäminen 

Suomen kansallismuseon yleisötoiminnan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden kasvu on vuonna 2014 

uudistetun organisaation keskeisiä tavoitteita. Strategiatyössä tunnistettiin painopisteiksi ajankohtainen ja 
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laadukas näyttely- ja ohjelmatuotanto, tapahtumallisuuden lisääminen, museotilojen kehittäminen 

kokonaisvaltaisen kokemisen paikkoina sekä yleisöpohjan laajentaminen. Painotukset näkyvät edelleen 

suunnittelukaudella. 

Näyttelytoiminta keskittyy Kansallismuseoon ja Merimuseoon sekä Hämeen linnaan. Pienimuotoista 

näyttelytoimintaa toteutetaan harkitusti myös muissa kohteissa. Kansallismuseossa on käynnistetty 

perusnäyttelyn uudistaminen, jonka toteutus tapahtuu vaiheittain ja ulottuu vuoden 2018 alkuun. 

Perusnäyttelyn uudistaminen on Kansallismuseon osuus Suomen itsenäisyyden juhlavuoteen 2017. 

Suunnittelukaudella Kansallismuseon vaihtuvissa näyttelyissä pääpaino on oman organisaation ulkopuolelta 

hankituilla näyttelyillä. 

Suomen merimuseon vuonna 2008 avatun perusnäyttelyn uudistuksen sisältösuunnittelu aloitetaan rinnakkain 

Kansallismuseon ja Merikeskus Vellamon muiden toimijoiden perusnäyttelyiden uudistuksen kanssa niin, että 

kohteisiin voidaan tuottaa samoja palvelumuotoiluratkaisuja, ja sisältövalinnat tukevat vetovoimaisen 

Kansallismuseon tavoitteita sekä kulttuuriympäristöstrategiaa. Suomen merimuseon uuden perusnäyttelyn 

toteutus alkaa vuonna 2018. Perusnäyttelyn uudistuksen työskentelytapa on asiakaslähtöinen ja tavoitteena 

on vahvistaa sektorirajat ylittäviä verkostoja erityisesti meriklusteriin ja ympäristönsuojeluun. Merikeskus 

Vellamoon tuotetaan hankerahoituksella yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Ruotsinsalmen 

meritaisteluita ja merilinnoitusta esittelevä laaja perusnäyttelyosasto, joka avataan vuonna 2017. Majakkalaiva 

Kemi avataan yleisölle suunnittelukaudella. 

 

Kansallismuseon perusnäyttelyn uudistaminen, toimintamenot (momentti 29.80.04) 

2016 2017 2018 2019 

400 000 400 000 200 000  

 

Merimuseon perusnäyttelyn uudistaminen, toimintamenot (momentti 29.80.04) 

2016 2017 2018 2019 

  100 000 350 000 

 

Hämeen linnan näyttely- ja yleisötoimintaa kehitetään yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Linnan 

sisällöntuotannon painopisteet linjataan osana koko Linnanniemen alueen kehittämistä, jossa keskeisenä 

toimijana Museoviraston lisäksi on Hämeenlinnan kaupunki ja sen maakuntamuseo. Museoviraston 

tavoitteena on kehittää linnasta alueellinen kulttuuri- ja luonnonperinnön osaamiskeskus. Näyttelyiden 

uusiminen ja tilojen kehittäminen linnassa on kiireellistä ja tulee asettamaan vuosille 2016-2019 määrärahan 

lisäyspaineita, jotka tarkentuvat strategisten kokonaislinjausten ja hankkeistamisen myötä. 

Kansallismuseon sekä sen eri kohteiden rooli valtakunnallisena kulttuurihistoriallisena keskusmuseona, ja sille 

asetetut vaikuttavuustavoitteet edellyttävät korkealaatuisten ja vetovoimaisten näyttelyiden hankkimista ja/tai 

tuottamista. Toiminnan tehostamisenkin rinnalla korkean profiilin näyttelytoiminta edellyttää siihen vuosittain 

kohdennettua määrärahaa. 

Kansallismuseon historiallisen päärakennuksen yleisö- ja näyttelytiloja kehittämällä ja perusnäyttelyn 

uusimisella voidaan parantaa edellytyksiä museon profiilin ja tunnettuuden kohottamiseen. Kansainvälisten, 
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suurten näyttelyiden ja arvokkaiden kokoelmalainojen esittäminen edellyttää kuitenkin näyttelytoimintaan 

suunniteltuja, infrastruktuuriltaan, rakenteiltaan ja logistiselta toimivuudeltaan moderneja tiloja. Kattamalla 

tilasuunnitelman mukaisesti museoravintolan yhteydessä oleva sisäpiha on mahdollista parantaa myös 

ravintola- ja tapahtumapalveluiden tuottoja, kehittää sponsoriyhteistyötä sekä tavoittaa uusia kohderyhmiä. 

Kansallismuseo-rakennusta koskevien rakennushankkeiden vuokravaikutus on arvioitu asiakirjan sivulla 16. 

Museoviraston aineistojen (kokoelma-, kirjasto-, arkisto- ja kulttuuriympäristöaineistot) digitointia ja avaamista 

julkiseen verkkoon jatketaan määrätietoisesti nykyinen taso säilyttäen. Yhteisiä julkaisukanavia, kuten 

esimerkiksi Kansallisen digitaalisen kirjaston (KDK) Finna-palvelu tai Paikkatietoikkuna, hyödynnetään silloin, 

kun se on tarkoituksenmukaista. Näiden lisäksi kehitetään ja ylläpidetään erityistarpeisiin liittyviä omia 

palveluja. Laajennetaan koneluettavassa muodossa olevan tiedon lataamismahdollisuuksia. 

Omiin kokoelmiin kohdistuvan kokoelmaneuvonnan lisäksi Museovirasto antaa kulttuuriperintöalaa koskevaa 

tietopalvelua. Museovirasto etsii aktiivisesti muun muassa erilaisten hankkeiden avulla teknisesti edistyneitä ja 

innovatiivisia uusia tapoja hyödyntää kulttuuriperintöä koskevaa informaatiota. 

 

2.3. Tietojärjestelmät 

 

Tietojärjestelmien hallinta 

Vuosina 2016-2019 keskitytään kokoelmahallinnan, asianhallinnan ja suojelukohteiden hallinnan 

tietojärjestelmien rajapintojen ja aineistojen avaamiseen sekä tietojen yhteiskäytön kehittämiseen. Näiden 

järjestelmien 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 ja tietoaineistoja voidaan rikastaa 

toisillaan hyödyttämään sekä viranomaistyötä että kulttuuriperinnön yleisiä tietotarpeita. 

Museovirasto ottaa vastuun uuden kokoelmahallintajärjestelmän ylläpidosta ja tukitoiminnoista Museo 2015 -

projektin sijasta vuodesta 2016 eteenpäin. Vuosina 2016-2017 Museovirasto tarjoaa tukea Musketti-

järjestelmälle ja vuoteen 2019 asti tukea siirtymiseen uuteen kokoelmahallintajärjestelmään. 

Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän osalta kehitetään erityisesti paikkatietopohjaista ja vuorovaikutteista 

tiedonhallintaa sekä tietojen yhteiskäyttöä. Kokonaisarkkitehtuuriin perustuvassa kehittämisessä huomioidaan 

rajapinnat muiden toimijoiden aineistoihin niin tiedon tuottamisessa kuin tallennuksessa. Tavoitteena on 

integroida viranomaisten ohella asiantuntijat ja harrastajat tiedon tuottamiseen ja ylläpitoon. 

  

Kulttuuriympäristön tietojärjestelmien kehittäminen 

2016 2017 2018 2019 

180 000 100 000 60 000 60 000 

 

Järjestelmissä olevan tiedon säilyvyys on turvattava. Sitä varten järjestelmiä tulee kehittää niin, että 

metatietoihin kuuluvat KDK:n pitkäaikaissäilytyksen edellyttämät tiedot ja järjestelmiin rakennetaan paketointi- 
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ja siirtotoiminnallisuus säilytystä varten. Salamassa olevat, pysyvästi säilytettävät sähköiset asiakirjat 

siirretään suunnitelmakauden aikana arkistolaitoksen VAPA- palveluun. Siirtäminen vaatii arkistolaitoksen 

sähköisen säilyttämisen luvan, jota haetaan, kun Salaman tiedonohjauksena toimiva eAMS on saatu SÄHKE 

2- määräyksen mukaiseksi. 

 

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

rajapinnat, toimintamenot (momentti 29.80.04) 

2016 2017 2018 2019 

140 000 140 000 50 000 50 000 

 

Kirjaston tietovarantojen ylläpito edellyttää lisenssejä ja sopimuksia mm. Kansalliskirjaston ja Helsingin 

yliopiston kirjaston kirjasto- ja aineistojärjestelmien sekä kansainvälisten e-aineistojen välitysjärjestelmien 

osalta. 

 

2.4. Ohjaus ja tuki 

Kulttuuripolitiikka ja lainsäädäntö 

Suunnittelukaudella osallistutaan UNESCO:n maailmanperintökomitean toimintaan, vuonna 2013 ratifioidun 

UNESCO:n aineettoman kulttuuriperintösopimuksen toimeenpanoon sekä EN:n kulttuuriperinnön 

yhteiskunnallista merkitystä käsittelevän Faron sopimuksen toimeenpanoon. Kulttuuriperintöön liittyvää EU:n 

toimintaa ja EU-lainsäädännön valmistelua ja kansallista toimeenpanoa seurataan ja siihen vaikutetaan. 

Museovirasto osallistuu European Heritage Heads Forumin, European Heritage Legal Forumin ja Nordic 

Heritage Heads Forumin toimintaan sekä pohjoismaiseen ja Itämeren alueen kulttuuriperintöyhteistyöhön. 

Kansainvälisen yhteistyön koordinointia vahvistetaan lisäämällä henkilöstöresursseja (2 htv) vuoden 2017 

loppuun saakka. 

Suunnittelukaudella käynnistetään muinaismuistolain kokonaisuudistus ja selvitetään mahdollisuus 

kulttuuriperintölain säätämiseen. 

Kulttuuriympäristöstrategian toimeenpano jatkuu vuonna 2015 tehtävien päätösten pohjalta vuoteen 2020. 

Suunnittelukauden alussa valmistuu maailmanperintöstrategia, jonka toteuttaminen on kauden keskeisiä 

tavoitteita. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toimeenpano ja huomioiminen viranomais- ja 

kehittämistoiminnassa on jatkuvaa. Suunnittelukauden erityisiä kysymyksiä on valtakunnallisesti merkittävää 

kulttuuriympäristöä koskevien inventointien yhdistäminen ja arkeologisia kohteita koskevan luettelon 

uudistaminen. 

Metsien kulttuuriperinnön inventointia ja suojelua edistetään yhteistyössä metsä- ja ympäristöhallinnon sekä 

alan organisaatioiden kanssa. Kirkkolain uudistus lisää tarvetta myös nuorempien, vuoden 1917 jälkeen 

rakennettujen kirkkojen restauroinnin ohjaukseen ja suojeluun sekä kirkollisen rakennusperinnön 

rekisteröintiin. 
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Museoalan kehittämisessä jatketaan valtakunnallisten selvitysten (paikallismuseot, erikoismuseot) 

toteuttamisella. Vuonna 2015 toteutetaan selvitys museoalan kehittämisen kansainvälisestä, erityisesti 

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

valtakunnallisen museopoliittisen ohjelman valmistelussa (OKM), johon osallistutaan vuosina 2015-2016. 

 

Ohjaaminen ja tuki  

Sidosryhmäyhteistyönä ylläpidetään sopimuspohjaista tai muulla tavoin organisoitua yhteistyötä valtion 

kiinteistönhaltijoiden, Senaatti-kiinteistöjen, Metsähallituksen ja Liikenneviraston kanssa sekä 

evankelisluterilaisen ja ortodoksisen kirkon kanssa. Suunnittelukaudella solmitaan yhteistyösopimukset 

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

kulttuurihistoriallisia kohteita omistavien yhteisöjen kanssa. 

Museovirasto tuottaa ohjeita ja oppaita sekä omaan että museoiden kulttuuriympäristöön liittyvään 

viranomaistoimintaan. Suunnittelukaudella laaditaan Arkeologisen kulttuuriperinnön opas (2014-2016). Se 

saattaa ajan tasalle tiedot muinaisjäännöksistä sekä tukee niin viranomaisia, kansalaisia kuin 

muinaismuistolain uudistamista. Opas laaditaan yhteistyössä museoiden, yliopistojen ja alan tieteellisten 

seurojen kanssa. Valtion rakennusperinnön vaalimisopas uudistetaan vuoden 2015 loppuun mennessä 

vastamaan valtion kiinteistöhallinnon rakenteita, lainsäädännön muutoksia sekä suojelun ja restauroinnin 

kehittyneitä käytäntöjä. Tämän jälkeen on vuorossa Kirkollisten rakennusten vaaliminen -oppaan uudistaminen 

yhteistyössä Kirkkohallituksen ja Ortodoksisen kirkollishallituksen kanssa. 

Museoviraston ja museoiden yhteisessä kulttuuriympäristökoulutuksessa tavoitteena on reagoida 

toimintaympäristön muutoksiin, ammatillisen osaamisen ylläpitäminen ja yhteisen näkemyksen luominen 

kulttuuriympäristön vaalimisen tavoitteista ja keinoista. 

Valtakunnallisen museotoiminnan kehittämisessä painopisteenä on museotoiminnan laadun ja vaikuttavuuden 

kehittäminen sekä näitä tukevien työkalujen ja tiedon tuottaminen ja välittäminen. Museolain ja -asetuksen 

mukaista museoiden sopimusohjausta jatketaan sopimalla korotettua valtionosuutta saavien museoiden 

kanssa niiden alueellisen tai erikoisalan museotoiminnan tavoitteista nelivuotiskausittain. Seuraavan kauden 

neuvottelut käydään vuosina 2017-2018. 

Museovirasto aloitti vuonna 2014 museotilastoinnin kehittämistyön uusimalla tilastosovelluksen. Museotilaston 

käytettävyyden parantamiseksi työtä jatketaan kehittämällä tilastoanalyysiä ja avoimen tiedon rajapintaa 

tilastoon. Museoiden vuonna 2008 käyttöön otettu laatuarviointimalli uudistetaan ja sen käyttöönottoa 

tehostetaan hankkeessa, joka ajoittuu vuosille 2015–2017. 

 

2.5. Viranomaispalvelut 

 

Lausunnot, luvat ja päätökset 

Viranomaistoiminta kattaa kulttuuriympäristön huomioimisen maankäytön suunnittelussa, rakentamisessa, 

perusrakennehankkeissa sekä muussa kulttuuriympäristöön fyysisesti kajoavassa toiminnassa sekä niihin 

liittyvässä suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa. Työtä tehdään yhteistyössä maakuntamuseoiden 
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kanssa. Museoviraston painopisteitä ovat valtakunnallisesti merkittävät ympäristöt ja kohteet, valtion tuottama 

rakennusperintö, kirkollinen kulttuuriperintö, muinaisjäännökset sekä perinnealukset. Museovirasto toimii 

lisäksi viranomaisena alueilla, joilla maakuntamuseoilla ei ole sopimusta viranomaistehtävien hoidosta. 

Toimintaan sisältyy myös korjaamisen ohjaus ja valvonta sekä laaja valtakunnallinen, alueellinen ja paikallinen 

sidosryhmäyhteistyö 

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. Museoille jaettavissa 

harkinnanvaraisissa avustuksissa, avustuksissa innovatiiviseen toimintaan samoin kuin avustuksissa 

suomalaisen kulttuuriperinnön tallentamiseen ja tutkimiseen pyritään nykytason säilyttämiseen. 

 

Valtion taloudellisella tuella vaikutetaan maamme arvokkaimman kulttuuriperinnön säilymiseen sekä osaavaan 

hoitoon ja korjaamiseen, alan työllisyyteen ja markkinoihin. Avustuksiin liittyvä ohjaus ja neuvonta hyödyttävät 

rakennusten ja kiinteistöjen omistajia. Avustukset parantavat kohteiden 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. 

Museoviraston avustusten kokonaissummaa esitetään nostettavaksi vuositasolla yhteensä 4 400 000 euroon, 

kuten Museoviraston talousarvioehdotuksessa 2015 on esitetty. 

Avustukset, lisäystä nykytasoon (momentti 29.80.52)  

2016 2017 2018 2019 

862 000 862 000 862 000 862 000 

 

Asiakirjahallinto 

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

kulttuuriministeriön hallinnonalan yhteisen sähköisen asioinnin ja dokumenttien hallinnan järjestelmän 

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

suunnittelukauden aikana koskemaan myös avustusten hakua ja jakamista. Salamassa käsiteltävien asioiden 

saatavuutta ja tiedon avoimuutta kehitetään mm. julkaisemalla tietoa verkossa. 

Museovirastossa käsiteltävien asioiden määrä on lisääntynyt viime vuosina. Siirtyminen Salaman käyttöön on 

muuttanut kirjaamon työnkuvaa ja tuonut lisätehtäviä. Salaman asiointiliittymän käyttöönotto tulee lisäämään 

entisestään kirjaamon työtä. 
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2.6. Sisäiset palvelut 

 

ICT-palvelut 

Vuonna 2016 käytetään Valtori-palvelukeskuksen palveluja, joiden on tarkoitus kattaa kaikki nykyiset 

toimialariippumattomat ICT-palvelut. Museovirasto on kyennyt tuottamaan ICT-palvelut edullisemmin kuin 

valtionhallinto keskimäärin, joten riski kustannusten nousulle on ilmeinen. Valtorin kautta ostetaan myös ICT-

tukipalvelut. Mahdollinen kustannusten nousu pitää huomioida myös sähköisten aineistojen säilyttämisessä ja 

digitointihankkeissa. 

Valtorin palvelujen käytön kustannusvaikutus (momentti 29.80.04.) 

2016 2017 2018 2019 

120 000 120 000 120 000 120 000 

 

Kokonaisarkkitehtuurin mukaisesti huolehditaan, että myös ostetut palvelut tukevat parhaiten Museoviraston 

toimintaa ja tietotarpeita. 

Digitoidun aineiston määrän lisääntyessä huolehditaan siitä, että varmistettua levytilaa on saatavilla tarpeeksi. 

Se on edellytys aineiston pitkäaikaissäilytykselle. 

 

Kiinteistö- ja tilapalvelut 

Kiinteistöjen ja toimitilojen vuokramenot kasvavat vuosittain indeksikorotusten verran. Lisäyksenä 

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

”Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset”. 

Vuokrien indeksikorotukset, toimintamenomomentille (momentti 29.80.04.) 

2016 2017 2018 2019 

148 930 300 838 455 784 613 830 

Indeksikorotus: (2015-2016) 148 930, (2016-2017) 151 908, (2017-2018) 154 946, (2018-2019) 158 046 

 

Toimintamenoilta maksettavat kohteet: Sturenkatu 2a ja 4, Keskusvarasto, Karkkilan varasto, Merimuseo, 

Suomen pankin tilat, Vaasan toimipiste, Urajärven varastokirjasto, Haminan toimipiste ja 

Kokoelmakeskushanke. Vuokramenoina laskelmassa on käytetty 7 446 478 euroa, joka sisältää vuoden 2014 

vuokramenot ja indeksikorotuksen 2 % vuodelle 2015 (2 000 000 €) kokoelmakeskushankkeelle vuodesta 

2016 lähtien. 

 

Vuokrien indeksikorotukset momentille 29.80.20. ”Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden 

tilakustannukset”* 

2016 2017 2018 2019 

349 949 707 068 1 071 606 1 443 518 

Indeksikorotus: (2015-2016) 341 417, (2016-2017) 348 246, (2017-2018) 355 310, (2018-2019) 362 315 
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*sisältää myös kiinteistökustannusten nousun momentilla 29.80.20: (2015-2016) 8 532, (2016-2017) 8 873, 

(2017-2018) 9 228, (2018-2019) 9 597 

 

Kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden momentilta maksettavat kohteet: Turun linna, Hämeen linna, Olavinlinna, 

Hämeenlinnan vankilamuseo, Louhisaaren kartanolinna, Hvitträsk, Tamminiemi, Yli-Lauroselan talomuseo, 

Runebergin koti, Urajärven kartanomuseo, Alikartano, Cygnaeuksen galleria, Ainola, Lamminaho, Pyhän 

Henrikin muistohuone, Kuusiston kartano, Paikkarin torppa, Lyytikkälän talo, Myllymäen torppa, Suomen 

kansallismuseo, Hylkysaari ja Kotkaniemi. Vuokramenoina laskelmassa on käytetty 17 070 860 euroa, joka 

sisältää vuoden 2014 vuokramenot ja vuoden 2015 alusta alkavan Runebergin kodin ja Kotkaniemen uuden 

sopimuksen kulut (367 708 euroa) ja indeksikorotus 2 % vuodelle 2015. 

 

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

Tilapalvelut sisältävät siivouksen, vartioinnin, ympäristönhoidon (Seurasaari), hälytysjärjestelmät ja 

hälytinjärjestelmien uusinnan sekä muuttopalvelut. 

 

Kiinteistökustannukset toimintamenomomentille (29.80.04.) 

2016 2017 2018 2019 

42 655 87 026 133 161 181 142 

 

Suunnittelukaudella on tarpeen uusia katos, katsomorakenteet sekä uusia katoksen teräsrakenteita. 

Olavinlinnan katsomo ja katosrakenteen pystytys siirretään vuoden 2015 jälkeen Senaatti-kiinteistöjen 

vastuulle ja pystytyksestä tehdään vuokrasopimus Museoviraston ja Senaatti-kiinteistöjen välillä. 

 

Olavinlinnan katsomo ja katosrakenteen vuokramenot (momentti 29.80.20) 

2016 2017 2018 2019 

1 100 000 1 122 000 1 144 440 1 167 329 

Indeksikorotus: 2016-2017: 22 000 €, 2017-2018: 22 440 €, 2018-2019: 22 889 € 

 

Suunnittelukaudella parannetaan museokohteiden palvelukykyä, turvallisuutta ja saavutettavuutta. 

Investointiohjelmassa on seuraavia hankkeita: 
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 2016 2017 2018 2019 

Kansallismuseo Hinta-arvio Vuokravaikutus Hinta-arvio Vuokravaikutus Hinta-arvio Vuokravaikutus Hinta-arvio Vuokravaikutus 

Olosuhdehallinta ja liittyminen kaukokylmäverkostoon 550 000 € 55 000 €             

3. krs tilojen muuttaminen toimistokäyttöön 577 000 € 41 485 €             

Kulttuurien museon näyttelytilojen sijoittaminen entisiin 
konservointitiloihin (perustelumuistio)     3 900 000 € 390 000 €         

Päärakennuksen sisäpihan kattaminen         100 000 € 10 000 €     

Maanalaisen näyttelytilan rakentaminen (perustelumuistio)             15 000 000 € 1 500 000 € 

Olavinlinna                 
Linnan saavutettavuuden parantaminen ja esteettömien 
väylien toteuttaminen 100 000 € 10 000 €             

Valaistuksen uudistaminen         100 000 € 10 000 €     

Hämeen linna                 
Linnan saavutettavuuden parantaminen ja esteettömien 
väylien toteuttaminen     150 000 € 15 000 €         

Louhisaari                 
Kalmilaisen puutarhan siirto Pukkilan kartanosta ja 
vesiliittymän rakentaminen 50 000 € 30 000 €             

Sosiaalitilojen remontointi ja siirto uusiin tiloihin 50 000 € 5 000 €             

Urajärvi                 

Vesi ja viemäröintiliittyminen rakentaminen 20 000 € 2 000 €             
WC tilojen rakennuttaminen ja saavutettavuuden 
parantaminen     25 000 € 2 500 €         

Navettarakennuksen korjaustyöt ja muuttaminen 
kokonaisvuokrasopimukseksi     500 000 € 50 000 €         

Hvitträsk                 

WC-tilojen parannukset         15 000 € 1 500 €     

Tamminiemi                 

Turvakaiteiden rakentaminen huvimajalle     40 000 € 4 000 €         

Laiturin rakentaminen             30 000 € 3 000 € 

Kotkaniemi                 
Päärakennuksen peruskorjaus ja toiminnallisuuden 
parantaminen 2 000 000 € 260 000 €             

Yhteensä 3 347 000 € 403 485 € 4 615 000 € 461 500 € 215 000 € 21 500 € 15 030 000 € 1 503 000 € 
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Investointitarpeet muilta kuin erillisellä perustelumuistiolla osoitetuissa hankkeissa on arviolta 1 000 000 euroa 

vuodessa. Hankkeiden vuokravaikutus 5 vuoden ajalla on noin 110 000 euroa vuodessa. Indeksikorotus 2 %. 

Erilliset muistiot Kansallismuseon maanalaisista näyttelytiloista (2019) ja konservointitilojen muuttamisesta 

Kulttuurien museon tiloiksi (2017). 

 

Vuokravaikutus investoinneista indeksikorotuksineen (momentti 29.80.20.)  

2016 2017 2018 2019 

112 200 616 644 738 977 2 363 756 

 

Hallinto-, henkilöstö- ja kehittämispalvelut 

Museovirasto otti käyttöön uusimuotoisen palkkausjärjestelmän ensimmäisten valtion virastojen joukossa 

vuonna 1998. Henkilökohtaista suoritusta ei 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 2014 virastoerän jälkeen jäljellä olevan vekselin määrä on 1,57 %. 

Museoviraston poikkeuksellinen tilanne edellyttää erityistoimia tuloksellisen toiminnan ja henkilöstön 

toimintakyvyn turvaamiseksi. Siirtymäkauden päättäminen ja ns. vekselin kattaminen nopeutetulla aikataululla 

erillisen määrärahan turvin tukee tehokasta toimintakulttuuria ja henkilöstön hyvinvointia ja vaikuttaa myös 

viraston palkkatasoon, joka on 13 prosenttia valtionhallinnon keskimääräisen tason alapuolella. 

Siirtymäkauden päättämisellä ennen valtionhallinnon yhteisen Kieku-järjestelmän käyttöönottoa voidaan myös 

merkittävästi tehostaa palkkausjärjestelmän ylläpidosta aiheutuvia tehtäviä, joita lisää siirtymäkauden 

vähennyksen toteuttaminen Kiekuun Palkeisiin tehtävillä erillisillä palvelupyynnöillä. 

Palkkausjärjestelmän siirtymäkauden rahoittaminen (ns. vekselin kattaminen), toimintamääräraha 

(momentti 29.80.04) 

2015 2016 2017 2018 

230 000 230 000 230 000 230 000 

 
Valtionhallinnon yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän (Kieku) käyttöönotto tapahtuu vuoden 

2015 aikana. Kieku-tietojärjestelmän käyttöönoton jälkeen keskeisenä tehtävänä on järjestelmän tehokas 

hyödyntäminen viraston toiminnan tukemisessa. 
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3. Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelman 2016 - 2019 yhteenveto momenteittain 

 

 

2015 (HE) 2016 2017 2018 2019

29.80.04. Museoviraston toimintamenot yhteensä 19 416 21 938 22 134 22 186 22 463

29.80.20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset 16 945 18 507 19 391 19 900 21 920

29.80.52. Veikkausvoittovarat (Museoviraston myöntämät avustukset) * 4 400 4 400 4 400 4 400

29.80.55. Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen * 300 300 300 300

29.80.70 Kaluston hankinta 80 200 200 200 200

29.80.75

799 1 449 999 999 999

29.80.95 Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot 50 150 150 150 150

 

* summa ei ole vielä tiedossa

MUSEOVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2019

YHTEENVETO MOMENTEITTAIN (1 000 euroa)

Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja 

kunnossapito
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4. Momentit 29.80.70 ja 29.80.75 vuosille 2016 – 2019 

 

Momentti 29.80.70 

Kalustoa ylläpidetään ja päivitetään. Saavutetun tietoteknisen työympäristön jatkuvuuden turvaamisesta 

johtuva jatkuva elinkaarensa päähän tulleiden laitteistojen uusimisen johdosta momentille esitetään lisäystä 

120 000 euroa vuodessa vuoden 2015 valtion talousarvioesitykseen verrattuna. Suunnittelukaudella tulee 

varautua uuden konservointi- ja kokoelmakeskuksen kalustamiseen irtaimen kalustuksen osalta. 

Rikosilmoitusjärjestelmien ylläpitoon ja päivitykseen varaudutaan museokohteiden osalta. Viraston 

toimistokalusteiden hyvän tason ylläpitäminen on resursoitava riittävästi.  

Lisäykset momentille 29.80.70 

2016 2017 2018 2019 

120 000 120 000 120 000 120 000 

 

Momentti 29.80.75 

Investointimomentin avulla toteutetaan Seurasaaren museorakennusten suunnitelmallista korjausohjelmaa ja 

Seurasaaren museokeskus -hanke (2014-2016). Määrärahalla toteutetaan myös saavutettavuutta palvelevia 

museokiinteistöjen kehityshankkeita. Momentille sisältyvät myös museolaivojen jatkuvat kunnostus- ja 

ylläpitotyöt.  

Suomen merimuseon kokoelmiin kuuluvien museoalusten hoito- ja restaurointiohjelma laaditaan 

suunnitelmakauden alussa. Museojäänmurtaja Tarmon telakointi ja talotekniikan uudistus toteutetaan 

suunnittelukaudella. Momentille ehdotetaan vuodelle 2016 kertaluontoisena lisäyksenä (450 000 euroa) 

museojäänmurtaja Tarmon telakointia ja laivan esinekokoelman siirtoa varten. 

Lisäykset momentille 29.80.75 

2016 2017 2018 2019 

650 000 200 000 200 000 200 000 
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5. Toimintamenojen ja momentin 29.80.20 lisäykset palveluittain 2016 - 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimintamenojen lisäykset palvelukokonaisuuksittain 2016-2019
Lisäykset vuoden 2015 valtion talousarvioesitykseen verrattuna

2016 2017 2018 2019

Kokoelmat ja kohteet

Kokoelma- ja konservointikeskus 1 000 000 1 040 000 1 080 800 1 122 416

Kokoelmien ja konservointilaitoksen siirto kokoelmakeskukseen 200 000 200 000 200 000 100 000

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

Aineiston digitointi (Rahoitus digitointihankkeisiin haetaan vuosittain momentilta 

29.80.55) 300 000 300 000 300 000 300 000

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

Yhteensä 1 260 000 1 340 000 1 420 800 1 442 416

Sisällöntuotanto

Kansallismuseon perusnäyttelyn uudistaminen 400 000 400 000 200 000

Merimuseon perusnäyttelyn uudistaminen 100 000 350 000

Yhteensä 400 000 400 000 300 000 350 000
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Toimintamenojen lisäykset palvelukokonaisuuksittain 2016-2019
Lisäykset vuoden 2015 valtion talousarvioesitykseen verrattuna

Tietojärjestelmät

Kulttuuriympäristön tietojärjestelmien kehittäminen 180 000 100 000 60 000 60 000

Museoiden kokoelmahallintajärjestelmän vaihdon turvaaminen ja  

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

Yhteensä 320 000 240 000 110 000 110 000

2016 2017 2018 2019

Sisäiset palvelut

Vuokrien indeksikorotukset 148 930 300 838 455 784 613 830

Kiinteistökustannukset 42 655 87 026 133 161 181 142

Palkkausjärjestelmän siirtymäkauden rahoittaminen (ns. vekselin kattaminen) 230 000 230 000 230 000 230 000

Valtorin palvelujen käytön kustannusvaikutus 120 000 120 000 120 000 120 000

Yhteensä 541 585 737 864 938 945 1 144 972

YHTEENVETO 2016 2017 2018 2019

MUSEOVIRASTON TOIMINTAMENOT 2 521 585 2 717 864 2 769 745 3 047 388
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Vuokramenomomentin lisäykset palvelukokonaisuuksittain 2016-2019

Lisäykset vuoden 2015 valtion talousarvioesitykseen verrattuna

2016 2017 2018 2019

Sisäiset palvelut

Vuokrien indeksikorotukset 349 949 707 068 1 071 606 1 443 518

Vuokravaikutus investoinneista indeksikorotuksineen 112 200 616 644 738 977 2 363 756

Olavinlinnan katsomo ja katosrakenteen vuokramenot 1 100 000 1 122 000 1 144 440 1 167 329

Yhteensä 1 562 149 2 445 712 2 955 023 4 974 603

Momentti 29.80.20. yhteensä

Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset 1 562 149 2 445 712 2 955 023 4 974 603


