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MUSEOVIRASTO 
 

29. 80. 
 
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 
 

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 022 000 euroa. 
 

Selvitysosa: Museovirasto on kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön viranomainen, asiantuntija ja 
tiedontuottaja. Museovirasto vastaa kulttuuriperintötiedon keräämisestä ja säilyttämisestä, kulttuu-
riympäristön ja kulttuuriomaisuuden suojelusta, museoalan ohjaamisesta ja kehittämisestä sekä 
kulttuuriperintöalan kansainvälisten sopimusten asiantuntijuudesta yhteistyössä muiden viran-
omaisten kanssa. Museovirastoon kuuluu Kansallismuseo, joka vastaa kulttuurihistoriallisesta kan-
salliskokoelmasta ja järjestää kohteissaan näyttely- ja yleisöpalveluja. 

 

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 
Kulttuurin perustan elinvoimaisuutta lisätään 

—  tarjoamalla tietoa ja osaamista kulttuuriperinnön ja -ympäristön kehittämiseksi ja suojelemiseksi 

—  osallistumalla aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön kulttuuriperinnön merki-
tyksen ja mahdollisuuksien tunnistamiseksi ja hyödyntämiseksi 

Kaikkien väestöryhmien mahdollisuuksia osallistua kulttuuriin turvataan 

—  kehittämällä museotoiminnassa ja kulttuuriympäristötyössä asiakaslähtöisesti palveluita eri vä-
estöryhmien ja tutkimuksen tarpeisiin, lisäämällä toiminnan avoimuutta ja vuorovaikutusta sekä 
kulttuuriperinnön fyysistä, tiedollista ja kulttuurista saavutettavuutta 

—  kehittämällä arkisto-, kirjasto- ja kokoelmapalveluiden sekä aineistojen sähköistä saatavuutta ja 
käyttöä.  

Toiminnallinen tuloksellisuus 
Toimintaa kehitetään hallitusohjelman, kulttuuriympäristöstrategian, maailmanperintöstrategian ja 
museopoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti. 

Kulttuuriympäristötyössä painotetaan valtakunnallisia ja maakunnallisia tehtäviä, ennakoivaa ja 
vuorovaikutteista toimintaa, ohjelmallista suojelupolitiikkaa sekä tiedon avoimuutta ja vuorovaikut-
teisuutta. Kansainvälisessä yhteistyössä toimitaan aktiivisesti Unescon maailmanperintökomitean 
jäsenenä. 

Kansallismuseon perusnäyttely uudistetaan Suomen itsenäisyyden juhlavuoden päähankkeena. 
Hanke jatkuu vuoteen 2019.  

Museoviraston aineistoja ja prosesseja muutetaan digitaaliseen muotoon tavoitteena helpottaa ja 
lisätä palvelujen käyttöä. 
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 2014 2015 2017 

Tunnusluku toteutuma toteutuma tavoite 

Tuotokset ja laadunhallinta    

Museoviraston verkkopalveluiden käyttöaika, t 69 452 70 737 70 000 

Lausuntojen käsittelyaika, pv 26 23  

Museoiden ja linnojen kokonaiskävijämäärä 517 012 610 806 610 000 
Sähköisesti luetteloitujen kuvien saatavuus  
internetissä, kpl 81 000 120 447 145 000 

Toiminnallinen tehokkuus    

Museo- ja linnassakäynnin keskihinta, euroa 2,44 2,04 2,1 

Museo- ja linnassakäynnin keskitulo, euroa 3,05 2,95 2,8 

Henkisten voimavarojen hallinta    

Työtyytyväisyysindeksi 3,56 -  

Henkilötyövuodet (htv) 292 278,6  

 

 
 

 
 

Museoviraston nettomäärärahan kasvu on yhteensä 3 272 000 euroa. 
 

 
 
 
 
2017 määräraha              24 022 000 euroa 
2016 määräraha              20 750 000 euroa 
 
 

 

 

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)

2015 2016 2017

toteutuma
varsinainen 

talousarvio
esitys

Bruttomenot 26 050 24 050 27 022

Bruttotulot 4 677 3 300 3 000

Nettomenot 21 373 20 750 24 022

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

Kiinteistövuokrien indeksikorotukset toimintamenomomentilla 102

Kiinteistövuokrien kokonaiskustannusten nousu toimintamenomomentilla 200

Kiinteistökustannusten hinnannousu 37

Kokoelma- ja konservointikeskuksen kiinteistökustannukset 120

Näyttelytoiminnan, turvatekniikan ja toimialasidonnaisen tietotekniikan hankinnat 400

Muu arvioitu alijäämä suhteessa kehyksiin 280

Tamminiemen ja Hvitträskin avoinnapidon turvaaminen vuoden 2016 avoinnapidon tasolla 100

Kansallismuseon perusnäyttelyn uudistaminen Suomen itsenäisyyden juhlavuoden hankkeena 1 237

Kokoelmien ja konservointitoimintojen siirto kokoelmakeskukseen ja muut muutot 200

Tietojärjestelmien ja prosessien kehittäminen 396

Yhteensä 3 072
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Määrärahojen lisäykset 
Määrärahalisäykset on jaoteltu seuraavasti 
1. Alijäämän kattamiseksi tarvittavat pysyvät lisäykset  
2. Hankkeet, joista aiheutuu määräaikaisia määrärahatarpeita 
 
1. Alijäämän kattamiseksi tarvittavat pysyvät lisäykset 
 
Vuoden 2015 lopussa käytyjen yt-neuvottelujen tuloksena Museovirasto tasapainottaa talouttaan 2 
miljoonalla eurolla. Museovirasto tarvitsee kuitenkin edelleen pysyvää lisärahoitusta kehyksiinsä, 
jotta toiminnan lakisääteiset tehtävät voidaan hoitaa ja säilyttää nykyinen yt-neuvottelujen jälkeinen 
taso.  
 
Museoviraston budjetin alijäämä suhteessa VM:n 18.2.2016 kehyskannassa esittämään määrära-
hatasoon on arviolta vähintään 1,2 milj. euroa vuonna 2017. Saavuttaakseen minimitason alijää-
mässä Museoviraston on pystyttävä pitämään yllä kansallismuseon nykyinen tulotaso vähemmillä 
aukioloajoilla ja kohteilla. 
 
1.1 Kiinteistövuokrien indeksikorotukset toimintamenomomentilla 

Museoviraston toimitilojen vuokrat toimintamäärärahoista ovat yhteensä n. 6 910 000 euroa 
vuonna 2017. Indeksikorotuksen (1,5%) osuus menojen kasvusta on n. 102 000 euroa. 
 
Lisäys verrattuna vuoden 2016 määrärahoihin on 102 000 euroa. 
 
1.2 Kiinteistövuokrien kokonaiskustannusten nousu toimintamenomomentilla 
Museoviraston kiinteistövuokrien taso nousee vuonna 2017 n. 200 000 eurolla suhteessa vuoden 
2016 vuokratasoon ennen indeksikorotusten huomioon ottamista. 
 
Lisäys verrattuna vuoden 2016 määrärahoihin on 200 000 euroa. 
 
1.3 Kiinteistökustannusten hinnannousu 
Museoviraston kiinteistöjen toimintamäärärahoista maksettavat ylläpitokustannukset ovat vuonna 
2017 n. 1 370 000 euroa. Indeksikorotusten (3%) osuus kustannusten kasvusta on n. 37 000 eu-
roa. Kiinteistökustannukset sisältävät siivouksen, vartioinnin, ympäristönhoidon (Seurasaari), häly-
tysjärjestelmät, sähkön ja lämmityksen. 
 
Lisäys verrattuna vuoden 2016 määrärahoihin on 37 000 euroa 
 
1.4 Kokoelma- ja konservointikeskuksen kiinteistökustannukset 
Momentille 29.80.04 esitetään pysyvää lisäystä kokoelma- ja konservointikeskuksen tilojen puhtaa-
napitokustannusten ja turvallisuuskustannusten kattamiseksi, yhteensä 120 000 euroa vuodessa. 
 
Lisäystä verrattuna vuoden 2016 määrärahoihin on 120 000 euroa. 
 
1.5 Näyttelytoiminnan, turvatekniikan ja toimialasidonnaisen tietotekniikan hankinnat (mo-
mentin 29.80.70 korvaaminen) 
Alijäämän kattamiseksi tarvitaan lisäksi pysyvää 400 000 euron lisäystä verrattuna vuoden 2016 
määrärahoihin. Lisäyksestä tarvitaan: 
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- 35 000 euroa turva- ja vartiotekniikan hankintoihin. Kamerajärjestelmät rakennetaan tai uusitaan 
vuoden 2017 aikana Louhisaaren ja Suomen merimuseon osalta.  
- 250 000 euroa näyttelytoiminnan suunnittelu- ja rakennuttamistöihin pienemmissä näyttelyhank-
keissa. Lisäyksen avulla saadaan pidettyä yllä vaihtuvien näyttelyiden toimintaa. 
-45 000 euroa toimialasidonnaisen tietotekniikan hankintoihin. 
 
Lisäksi lisäyksestä 70 000 euroa käytetään kansallisomaisuuden kartuttamiseen, 15 000 euroa 
Muinaismuistolain 2 luvun mukaisten irtainten muinaisesineiden lunastuspalkkiohin, 5 000 euroa 
kuvakokoelmien kuvatiedostojen oikeuksien lunastuksiin ja 50 000 euroa Kansallismuseon kokoel-
mien kartuttamiseen. 
 
1.6. Muu arvioitu alijäämä suhteessa kehyksiin 
Museovirasto tarvitsee muuta pysyvää lisärahoitusta kehyksiinsä yhteensä 280 000 euroa vuodelle 
2017, jotta toiminnan lakisääteiset tehtävät voidaan hoitaa. 
 

1.7 Tamminiemen ja Hvitträskin avoinnapidon turvaaminen vuoden 2016 avoinnapidon ta-
solla 
Vuoden 2015 yt-neuvottelujen tuloksena päätettiin muuttaa Hvitträsk ja Tamminiemi kesämuseoiksi 
ja rajoittaa Louhisaaren avoinnapitoa viiteen päivään viikossa. Vuoden 2016 lopullisessa talousar-
viossa Museovirastolle myönnetty 100 000 euron kertaluontoinen lisärahoitus päätettiin käyttää 
Tamminiemen ja Hvitträskin säilyttämiseksi ympärivuotisina museoina kuitenkin rajoittaen avoinna-
pitopäivät maksimissaan viiteen päivään viikossa. 
 
Museovirasto ehdottaa 100 000 euron kertaluontoisen lisämäärärahan muuttamista pysyväksi 
määrärahaksi Hvitträskin ja Tamminiemen avoinnapidon turvaamiseksi. 
 
2. Hankkeet, joista aiheutuu määräaikaisia määrärahatarpeita 
 
2.1 Kansallismuseon perusnäyttelyn uudistaminen Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 
hankkeena 
Kansallismuseon keskeisin Suomen itsenäisyyden juhlavuoden sekä museon 100-vuotisjuhlavuo-
den hanke on perusnäyttelyn uudistaminen. Uusi perusnäyttely korvaa aloitteet valtiollisen historian 
museon perustamisesta. Vuonna 2017 toteutettavan itsenäisyyden ajan näyttelyn kustannusarvio 
on 937 000 euroa. Perusnäyttelyn uudistamishanke ja asiakaspalvelun kehittäminen edellyttävät 
lisäksi kalustehankintoja yhteensä 300 000 euroa. 
 
2.2 Kokoelmien ja konservointitoimintojen siirto kokoelmakeskukseen ja muut muutot 
Museoviraston kokoelma- ja konservointikeskus valmistuu keväällä 2016 ja kokoelmien siirto käyn-
nistyy huhtikuussa 2016. Kokoelmien muuton ensimmäisessä vaiheessa vuosina 2016−2017 toteu-
tetaan väliaikaisissa säilytystiloissa olevien kokoelmien siirto. Kokoelmien siirto käsittää kuljetuksen 
lisäksi mm. kokoelmien luettelointia kokoelmanhallintajärjestelmään, puhdistamista ja pakkaamista. 
Tämä edellyttää projektityövoiman palkkaamista. 
 
Museoviraston kokoelmien ja Kansallismuseon konservointitoimintojen muutot kokoelmakeskuk-
seen edellyttävät määrärahan lisäystä vuodelle 2017 yhteensä 200 000 euroa toiminta- ja talous-
suunnitelman 2016-2019 ja 2017-2020 mukaisesti. 
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2.3 Tietojärjestelmien ja prosessien kehittäminen 
Kulttuuriympäristötiedot kartalla –projektissa toteutetaan tavoitetta kulttuuriympäristötiedon avoi-
muudessa ja tiedon saatavuuden toteuttamisesta. Projektissa toteutetaan uudistettu paikkatieto- ja 
karttapohjainen Museoviraston tietovarantojen palvelu, jonka oleellisena osana on kansalaisten 
mahdollisuus tuottaa ja lisätä kulttuuriympäristöä ja arkeologisia löytöjä koskevaa tietoa. 
 
Lisäystä vuoden 2017 määrärahoihin on 180 000 euroa. 
 
Museoviraston lupaprosessit uudistetaan niin, että kansalaisten asiointi voi tapahtua kokonaan 
sähköisesti. 
 
Lisäystä verrattuna vuoden 2017 määrärahoihin on 90 000 euroa. 
 
Uudessa kokoelmakeskuksessa on tarkoitus ottaa käyttöön esinelogistiikkasovellus ja sen osana 
viivakoodijärjestelmä. Sähköinen viivakoodiin perustuva järjestelmä tekee mahdolliseksi tehokkaan 
esinelogistiikan kokoelmakeskuksessa. Uuden esinelogistiikkasovelluksen käyttöön ottamisen 
edellytyksenä on, että kaikki siirrettävät esineet on luetteloitu sähköisesti ja, että kaikki esineet ja 
säilytystilat merkitään viivakoodilla. 
 
Lisäystä verrattuna vuoden 2017 määrärahoihin on 126 200 euroa. 
 
Lisäystä verrattuna vuoden 2017 määrärahoihin on yhteensä 396 200 euroa. 
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29.80. 
 
20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirto-
määräraha 2 v) 
 

Momentille myönnetään 15 926 000 euroa. 
 
Määrärahaa saa käyttää Museoviraston käytössä olevien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kult-
tuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannuksiin. 
 
Selvitysosa: 
 

Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannuksiin tarkoitetun määrärahan 
kasvu on yhteensä 721 000 euroa. 
 

 
 
 
Määrärahaesitys 2017  15 926 000 euroa 
Määräraha 2016  15 205 000 euroa 

 
 
 
Määrärahojen lisäykset 
 
Vuokrien indeksikorotukset momentille 29.80.20. 
Vuokrien indeksikorotukset (1,5%) momentille 29.80.20 ovat n. 228 000 euroa.  Museovirasto eh-
dottaa 228 000 euron lisäystä verrattuna vuoden 2016 määrärahoihin. 
 
Kansallismuseon perusnäyttelyn uudistamisen vuokravaikutus 
Museovirasto ehdottaa 170 000 euron lisäystä verrattuna vuoden 2016 määrärahoihin. (ks. s. 6, 
kohta 2.1) 
 
Vuokravaikutus investoinneista indeksikorotuksineen 
Museoiden palvelutason parantamiseksi tehdään Museoviraston ylläpitämistä kohteissa vuoden 
2017 aikana investointeja, joista syntyy n. 50 000 euron pysyvät vuosittaiset vuokravaikutukset. 
Vuodelle 2017 pysyvää lisävuokraa aiheuttavia investointeja ovat Kansallismuseon kytkeminen 
kaukokylmäverkkoon, Kansallismuseon pedagogiikkatilan ja museokaupan uudistustyöt sekä Hä-
meen linnan saavutettavuuden ja valaistuksen parannushankkeet. 

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

Vuokrien indeksikorotukset momentille 29.80.20. 228

Kansallismuseon perusnäyttelyn uudistamisen vuokravaikutus 170

Vuokravaikutus investoinneista indeksikorotuksineen 50

Olavinlinnan katsomo- ja katosrakenteen vuokran turvaaminen 163

Kotkaniemen vuokra 110

Yhteensä 721
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Olavinlinnan katsomo- ja katosrakenteen vuokran turvaaminen  
Museoviraston esityksessä opetus- ja kulttuuriministeriölle Olavinlinnan katsomo- ja katosraken-
teen vuokrauksesta (MV/4/02.07.00/2015) tuodaan esiin katsomo- ja katosrakenteen rahoitus. So-
pimuksen mukaisen 1 060 000 euron vuosikustannukset Museovirasto kattaa OKM:n myöntämällä 
660 000 euron lisärahoituksella ja loppu 400 000 euroa katetaan ei-strategisista kohteista luopu-
malla ja jo saaduista säästöistä momentilta. 
 
VM:n 18.2.2016 kehyskannassa on vuodelle 2017 esitetty 163 000 euron vähennys momentille 
29.80.20 rivillä ”Omakustannusperiaatteen toteuttamiseksi Senaatin vuokrauskohteissa”. Jos vä-
hennys toteutetaan, ei momentin rahoitus riitä vuokrien maksamiseen. Katsomo- ja katosrakentei-
den vuokra ja tarvittava lisärahoitus on laskettu vuoden 2016 talousarvioesityksen mukaisesti. 
 
Museovirasto ehdottaa 163 000 euron lisäystä vuoden 2017 määrärahoihin, Olavinlinnan katsomo- 
ja katosrakenteen vuokranmaksun turvaamiseksi. 
 
Kotkaniemen vuokra 
Momentille 29.80.20 esitetään vuoden 2016 täydentävän talousarvioesityksen (HE 118/2015) ja 
VM:n 18.2.2016 kehyskannan mukaisesti Kotkaniemen vuokrausta varten vuodelle 2017 110 000 
euron pysyvää lisäystä ja vuodesta 2018 lähtien 225 000 euron pysyvää lisäystä. 
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29.80. 
 
52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (ar-
viomääräraha) 
 

Momentille myönnetään 4 400 000 euroa. 
 
Määrärahaa saa käyttää: 
 

- Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten valtionosuuk-
sien ja -avustusten maksamiseen museoille sekä muuhun museo- ja kulttuuriperintöalan 
tukemiseen ja 

- maailmanperintösopimuksen ja Haagin vuoden 1954 yleissopimuksen mukaiseen suojelu-, 
tutkimus- ja valistustoimintaan sekä Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelua kos-
kevan sopimuksen kansalliseen toimeenpanoon 

 
Määrärahaa saa käyttää kulttuuriperinnön turvaamiseen, sen saavutettavuuden parantamiseen  
sekä kulttuuriperintöön liittyvän toiminnan tukemiseen. 
 
Määrärahaa saa käyttää rakennusperinnön suojelusta annetun lain (498/2010) nojalla suojeltujen 
ja muiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten entistämisen, kunnossapidon ja paranta-
misen avustamiseen, muinaisjäännösalueiden hoitoon, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alusten 
entistämis- ja korjausavustuksiin, avustusten maksamiseen maailmanperintösopimuksen mukai-
seen suojelu-, entistämis-, tutkimus- ja valistustoimintaan sekä rakentamiseen liittyvien arkeologis-
ten tutkimusten suorittamiseen, Haagin vuoden 1954 yleissopimuksen täytäntöönpanoon liittyviin 
toimenpiteisiin, museoiden valtionavustuksiin ja kulttuuriperinteen tallentamiseen. Tukea voidaan 
kohdentaa myös valtion omistamiin muinaisjäännöksiin kohdistuvaan, saavutettavuutta kohenta-
vaan yhdistysten/yhteisöjen toimintaan. 
 
 
Määrärahaesitys 2017 4 400 000 euroa 
Määräraha 2016 3 446 000 euroa 
  

 
  

http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2009/20091705
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Esityksen perustelut: 
 
Museoviraston myöntämillä valtionavustuksilla edistetään kulttuuriperinnön saavutettavuutta sekä 
tuetaan kulttuurin perustan elinvoimaisuutta merkittävällä tavalla. Avustuksilla tuetaan sekä kohtei-
den säilymistä että kansalaisille parempia kulttuuriperintöön liittyviä palveluita kehittävää hanketoi-
mintaa. Avustuksien kautta vaikutetaan maamme arvokkaimman rakennusperinnön säilymiseen 
sekä ylläpidetään restaurointiin liittyvää tietotaitoa. Avustuksilla parannetaan kulttuuriperintökohtei-
den säilymistä ympäristössään ja lisätään kulttuuriympäristön arvostusta. Hoidetuilla kohteilla on 
merkittävä virkistys-, opetus- ja nähtävyyskäyttö. Avustuksilla tuetaan toimijoiden välistä yhteistyötä 
ja museoiden mahdollisuuksia tarjota vaikuttavia asiakaslähtöisiä palveluita, lisätään kansalaisten 
osallisuutta kulttuuriperintöön sekä mahdollistetaan kulttuuriperintöaineistojen ja -tiedon monipuoli-
nen hyödyntäminen ja avaaminen. Avustuksilla on merkittävä alueellinen työllistävä vaikutus. 
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29.80. 
 
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito 
(siirtomääräraha 3 v) 
 

Momentille myönnetään 799 000 euroa. 
 
Määrärahaa saa käyttää perusparannuksiin, kunnossapitoon, pienehköihin rakennushankkeisiin 
sekä museolaivojen korjaustöihin. 
 
 

Määrärahaesitys 2017 799 000 euroa 
Määräraha 2016  799 000 euroa 
  

 
 
Esityksen perustelut: 
 
Museovirasto vastaa hallinnassaan olevan Seurasaaren ulkomuseoalueen rakennuskokoelman 
hoidosta, rakennuskonservoinnista ja siihen liittyvän osaamisen esittelystä. Museovirasto on valtion 
strategisten linna-, museo- ja nähtävyyskohteiden päävuokralainen ja vastaa pienehköistä, käyttä-
jän ja yleisön tarpeita palvelevien muutos- ja korjaustöiden toteuttamisesta. 
 
Museovirastolla on restauroinnin asiantuntijana ja valtion asiantuntijavirastona velvollisuus vaalia ja 
dokumentoida kulttuurihistoriallisesti arvokasta kansallisomaisuutta. Kulttuurihistoriallisen ja talou-
dellisen arvon lisäksi kiinteistöillä on huomattava matkailullinen ja työllistävä merkitys. 
 
Merkittävän kuluerän muodostavat Seurasaaren 90 rakennuksen korjaukset. Lisäksi Seurasaaren 
kävijä- ja esineturvallisuuden parantaminen on välttämätöntä. 
 
Valtion strategisten museo- ja nähtävyyskohteiden toiminnan turvaamiseksi toteutetaan käyttäjiä 
palvelevia kehittämishankkeita. 
 
Investointimomentilta on tarkoitettu maksettavaksi myös kansallisesti merkittäviksi arvotettujen mu-
seolaivojen (jäänmurtaja Tarmo, majakkalaiva Kemi, luotsikutterit) ja Kansallismuseon yhteensä yli 
100 pienempää vesikulkuneuvoa käsittävän kokoelman jatkuvat kunnostus- ja restaurointityöt. Tä-
hän on vuosittain varattava 100 000 euroa.  
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29.80. 
 
95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 
 

Momentille myönnetään 150 000 euroa. 
 
Määrärahaa saa käyttää muinaismuistolain ja lain rakennusperinnön suojelemisesta perusteella 
yksityisen rakennuttajan vastuulla olevien tutkimuskustannusten osittaiseen kattamiseen tilan-
teissa, joissa tutkimuskustannukset nousevat huomattavan korkeiksi. Määrärahaa ei voi käyttää 
valtion, kuntien tai valtion ja kuntien liikelaitosten tai kokonaan niiden omistamien yhtiöiden hank-
keissa. 
 
Määrärahaesitys 2017            150 000 euroa 
Määräraha 2016            50 000 euroa 
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55. Digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuus ja säilyttäminen (siirtomääräraha 
3 v) 
 
Kulttuuriperinnön digitointi ja tietojärjestelmien kehittäminen 
 
Hallitusohjelman mukaisesti digitalisaation avulla lisätään julkisen sektorin tietoaineiston avoi-
muutta, parannetaan saavutettavuutta ja edistetään aineiston uudelleenkäyttöä. Museoviraston 
kannalta keskeistä tietovarastojen avaamisessa on arkistojen ja esine- ja kuvakokoelmien keskeis-
ten osien digitointi. Erityistä huomiota kiinnitetään verkkosaatavuuden lisäämiseen eri muodois-
saan. Aineistojen erittäin suuresta määrästä johtuen Museovirasto tarvitsee normaalin toiminta-
määrärahan lisäksi jatkuvasti lisärahoitusta tähän työhön. 
 
Digitointihankkeiden vuosikustannus on yhteensä 300 000 €. 


