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MUSEOVIRASTO 
 

29.80. 
 
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 
 

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 228 000 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. 

Museoviraston visio on ”Yhdessä kohti yhteiskunnallisesti vaikuttavaa kulttuuriperintötyötä – 
Kulttuuriperintö on sinunkin perintöäsi”. 

 

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 
Pidämme huolta monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä 

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

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

Edistämme kulttuuriperinnön käyttöä ja tartumme yhteiskunnallisiin haasteisiin 

—  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. Kansainvälistä yhteistyötä vahvistetaan vakiinnuttamalla Museoviraston toimintaa kan-
sainvälisten, erityisesti Unescon ja Euroopan neuvoston sopimusten toimeenpanossa sekä osallis-
tumalla eurooppalaiseen, pohjoismaiseen ja Itämeren alueen kulttuuriperintöyhteistyöhön. 

Kansallismuseon perusnäyttelyiden uudistaminen jatkuu Suomen itsenäisyyden juhlavuoden pää-
hankkeena vuoteen 2019. Kansallismuseon toimintaedellytyksiä vahvistetaan käynnistämällä lisä-
rakennushanke arkkitehtuurikilpailulla vuoden 2018 aikana.  
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Museoviraston aineistoja ja prosesseja muutetaan digitaaliseen muotoon tavoitteena helpottaa ja 
lisätä palvelujen käyttöä. 

 
 2015 2016 2018 

Tunnusluku toteutuma toteutuma tavoite 

Tuotokset ja laadunhallinta    

Museoviraston verkkopalveluiden käyttöaika, t 70 737 72 580 73 000 

Lausuntojen käsittelyaika, pv 23 21  

Museoiden ja linnojen kokonaiskävijämäärä 610 806 613 533 625 000 
Sähköisesti luetteloitujen kuvien saatavuus  
internetissä, kpl 120 447 140 272 145 000 

Toiminnallinen tehokkuus    

Museo- ja linnassakäynnin keskihinta, euroa 2,04 2,12 2,12 

Museo- ja linnassakäynnin keskitulo, euroa 2,95 3,86 3,86 

Henkisten voimavarojen hallinta    

Työtyytyväisyysindeksi - 3,63  

Henkilötyövuodet (htv) 280 254  

 

 

 
 

Museoviraston nettomäärärahan lasku on yhteensä 2 865 000 euroa. 
 

 
 
 
2018 määräraha              20 228 000 euroa 
2017 määräraha              23 093 000 euroa 
  
  

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)

2016 2017 2018

toteutuma
varsinainen 

talousarvio
esitys

Bruttomenot 24 943 26 393 23 528

Bruttotulot 4 928 3 300 3 300

Nettomenot 20 015 23 093 20 228

Siirtyvät erät

— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 625

— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 341

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

Kiinteistövuokrien indeksikorotukset toimintamenomomentilla 62

Kiinteistöjen ylläpitokustannusten hinnannousu 31

Museoviraston kansainvälisen toiminnan vakiinnuttaminen 142

Palvelujen digitalisointiin 200

Toimitilamuutoksiin liittyvän kertamenon poisto -3 200

Kertamenon poisto -100

Yhteensä -2 865
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Määrärahojen lisäykset 
 
Museoviraston toimintamenobudjetti on huomattavan alijäämäinen suhteessa kehyksiin (kehys 
2018 - 2021). Virasto ei kuitenkaan esitä tasokorotusta vuodelle 2018, sillä edelliseltä vuodelta siir-
tyneillä rahoilla voidaan rahoittaa alijäämää. Kuitenkin jo vuodelle 2019 virasto tarvitsee vähintään 
0,5 miljoonan euron tasokorotuksen. 
 
 
Kiinteistövuokrien indeksikorotukset toimintamenomomentilla 
Museoviraston toimitilojen vuokrat toimintamenomäärärahasta ovat yhteensä n. 6 201 000 euroa 
vuonna 2018. Indeksikorotuksen (1,0 %) osuus menojen kasvusta on n. 62 000 euroa. (liitemuistio 
1) 
 
Lisäys verrattuna vuoden 2017 määrärahoihin on 62 000 euroa. 
 
Kiinteistöjen ylläpitokustannusten hinnannousu 
Museoviraston kiinteistöjen toimintamenomäärärahoista maksettavat ylläpitokustannukset ovat 
vuonna 2018 n. 1 240 000 euroa. Indeksikorotusten (2,5 %) osuus kustannusten kasvusta on n. 31 
000 euroa. Kiinteistökustannukset sisältävät siivouksen, vartioinnin, ympäristönhoidon (Seura-
saari), hälytysjärjestelmät, sähkön ja lämmityksen. (liitemuistio 1) 
 
Lisäys verrattuna vuoden 2017 määrärahoihin on 31 000 euroa. 
 
Museoviraston kansainvälisen toiminnan vakiinnuttaminen 
Kansainvälinen toiminta on yhä tärkeämmässä asemassa Museovirastossa. Toiminta on kuitenkin 
resursoitu vuosittain erillisrahoituksella. Museovirasto esittääkin kansainvälisen toiminnan koordi-
nointiin pysyvää lisäystä toimintamenomomentille. Samalla vastataan vuonna 2015 laadittuun kan-
sainvälistymisselvitykseen, jonka mukaan keskeisin tavoite on kansainvälisen toiminnan koordi-
noinnin järjestäminen ja vahvistaminen, kansainvälisten hankkeiden hallinta sekä Museoviraston 
koordinaattori- ja kehittäjäroolin vahvistaminen. Keskusvirastona Museovirastolla on keskeinen teh-
tävä myös koko suomalaisen museokentän kansainvälisen toiminnan tukemisessa ja vahvistami-
sessa. (liitemuistio 2) 
 
Lisäystä verrattuna vuoden 2017 määrärahoihin on 142 000 euroa. 
 
Museoviraston palvelujen digitalisointi 
Viraston palvelujen digitalisointia varten esitetään määrärahalisäystä. Digitalisaatiota on tarkoitus 
hyödyntää viraston palveluissa ja toimintamalleissa asiakaslähtöisesti. Digitalisaation avulla on 
mahdollista parantaa palveluiden saatavuutta ja lisätä toiminnan vaikuttavuutta. Samalla tarjo-
amme uusia malleja ja työkaluja kulttuuriperintöaineistojen vapaampaan ja monipuolisempaan 
käyttöön. (liitemuistio 3) 
 
Lisäystä verrattuna vuoden 2017 määrärahoihin on 200 000 euroa. 
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29.80. 
 
20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirto-
määräraha 2 v) 
 

Momentille myönnetään 16 311 000 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 911 000 euroa. 
 

 
 
 
Määrärahaesitys 2018  16 311 000 euroa 
Määräraha 2017  15 400 000 euroa 

 
 
 
Määrärahojen lisäykset 
 
Kansallismuseon lisärakentamishankkeeseen liittyvän arkkitehtuurikilpailun toteuttaminen 
Kansallismuseo on kehittänyt toimintaansa merkittävästi viime vuosina ja parhaillaan museon pe-
rusnäyttelyitä uudistetaan vaiheittain. Vaihtuvan näyttelytuotannon nostaminen kansainväliselle ta-
solle edellyttää kuitenkin teknisesti toimivia, uusia tiloja ja jo pitkään kaavailtujen laajennusten to-
teuttamista. Uudisrakentamista tukevat osaltaan jo vuonna 2014 valmistuneet maanalaiset huoltoti-
lat ja kulkuyhteydet. Koko arvokkaan tontin tarkoituksenmukainen hyödyntäminen monimuotoisena 
ja aktivoivana kaupunkitilana tulisi suunnitella yhtaikaa näyttelytilojen kanssa. 
 
Museovirasto esittää, että päätös Kansallismuseon lisärakentamisesta ja siihen liittyvän arkkiteh-
tuurikilpailun järjestämisestä vuonna 2018 tehdään Suomen itsenäisyyden 100-vuotismerkkivuo-
den juhlapäätöksenä. 
 
Vuoden 2018 talousarvioon esitetään 500 000 euron lisäystä momentille 29.80.20 Kansallismu-
seon lisärakentamishankkeeseen liittyvän arkkitehtuurikilpailun toteuttamiseen. (liitemuistio 4) 
 

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

Kansallismuseon lisärakentamishankkeeseen liittyvän arkkitehtuurikilpailun toteuttaminen 500

Vuokrien indeksikorotukset momentille 29.80.20. 154

Seurasaaren rakennusten siirtojen vuokravaikutus 200

Urajärven navetta/varastokirjaston sopimusmuutos kokonaisvuokrauksen piiriin 57

Yhteensä 911
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Vuokrien indeksikorotukset momentille 29.80.20. 
Museoviraston Museo- ja nähtävyyskohteiden momenttia korotetaan indeksikorotuksen (1,0 %) 
verran. (liitemuistio 5) 
 
Lisäys verrattuna vuoden 2017 määrärahoihin on 154 000 euroa. 
 
Seurasaaren rakennusten siirtojen vuokravaikutus 
Museoviraston kiinteistöhaltijaviranomaisstatuksen lakkautuessa 31.12.2017 on Museoviraston siir-
rettävä omistuksessaan oleva kiinteistövarallisuus muille toimijoille. Museoviraston Seurasaaressa 
sijaitseva puukonservointikeskus infrastruktuureineen ja sivurakennuksineen siirretään Senaatti-
kiinteistöille ja vuokrataan takaisin Museovirastolle kokonaisvuokrasopimuksella. Vuokrasopimuk-
sen vuosikustannukseksi on arvioitu 200 000 euroa. (liitemuistio 5) 
 
Lisäys verrattuna vuoden 2017 määrärahoihin on 200 000 euroa. 
 
Urajärven navetta/varastokirjaston sopimusmuutos kokonaisvuokrauksen piiriin 
Museovirasto on vuokrannut vuonna 2013 Senaatti-kiinteistöiltä valtiolle strategiseksi arvioidulta 
Urajärven kartanoalueelta erillisellä pääomaperusteisella vuokrasopimuksella varastokirjastoraken-
nuksen. Sopimus jäi vuoden 2014 MUKI-siirtojen yhteydessä yhdistämättä Urajärven pääsopimuk-
seen. Museoviraston tarve varastointitilalle Urajärven alueella on vähäinen, mutta varastokirjasto 
toimii olennaisena osana Urajärven kartanon infraa tarjoten tilat niin Museon toimistolle, museoesi-
neistön talvivarastoinnille kuin tuleville yleisö-WC-tiloille, jotka toimivat tällä hetkellä kontista. Koh-
teen liittäminen osaksi MUKI-sopimuksia voidaan näin ollen katsoa olevan perusteltua. 

 
Senaatti-kiinteistöjen kohteen kokonaisvuokratarjous on 57 120 euroa vuodessa. Ehdotetaan 
57 000 euron lisäystä momentille 29.80.20. (liitemuistio 5) 

 
Lisäys verrattuna vuoden 2017 määrärahoihin on 57 000 euroa. 
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29.80. 
 
52. Rahapelitoiminnan voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha) 
 

Momentille myönnetään 4 400 000 euroa. 
 
Määrärahaa saa käyttää: 
 

- taiteen ja kulttuurin edistämisen rahoittamiseen valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti 
- rakennusperinnön suojelusta annetun lain (498/2010) nojalla suojeltujen kulttuurihistorialli-

sesti arvokkaiden rakennusten entistämiseen ja parantamiseen 
- Unescon kulttuuriperintöä koskevien yleissopimusten toimeenpanosta syntyviin kustannuk-

siin 
 
Selvitysosa: 
 
Valtionavustuksiin tarkoitetun määrärahan kasvu on yhteensä 870 000 euroa.  
 
Määrärahaa ohjataan avustusten kautta kulttuuriperinnön turvaamiseen, sen saavutettavuuden pa-
rantamiseen  sekä kulttuuriperintöön liittyvän toiminnan tukemiseen. Määräraha jakautuu valtion-
avustuksiin jotka kohdistetaan erilaisten kohteiden (rakennukset, maailmanperintökohteet, muinais-
jäännökset, kulttuurimaiseman elementit, paikallismuseoiden rakennukset, kulkuvälineet) korjaami-
seen sekä säilyttävään ja palauttavaan restaurointiin ja näihin liittyvien suunnitelmien ja selvitysten 
tekoon, sekä kulttuuriperintöön liittyvään toimintaan kuten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin, 
paikallismuseoiden toimintaan, yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyvään toi-
mintaan sekä kansainvälisten sopimusten toimeenpanoa tukevaan toimintaan. 
 
Määrärahaesitys 2018 4 400 000 euroa 
Määräraha 2017 3 530 000 euroa 
  

 
Määrärahojen lisäykset 
 
Museoviraston jakamien valtionavustusten kokonaisuus uudistettiin vuonna 2017 vastaamaan mi-
nisteriötason strategisia tavoitteita ja Museoviraston uutta strategiaa. Näiden lisäksi Museoviraston 
myöntämillä valtionavustuksilla edistetään muiden keskeisten kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäris-
töön liittyvien poliittisten tavoitteiden, strategioiden ja ohjelmien toteuttamista. Avustuksilla paran-
netaan kulttuuriperinnön vaikuttavuutta ja saavutettavuutta sekä tuetaan kulttuurin perustan elinvoi-
maisuutta. Museoviraston jakamissa avustuksissa korostuvat entistä enemmän kansalaisten osalli-
suus kulttuuriperintöön, yhdessä tekeminen ja kulttuuriperinnön monimuotoisuus. Avustuksia jae-
taan entistä laajemmalle toimijajoukolle, jotta kulttuuriperinnön vaikuttavuus vahvistuu entisestään, 
ja kulttuuriperintötyöhön saadaan mukaan entistä laajempi joukko yhteisöjä ja kansalaisia. Määrä-
rahan lisäys mahdollistaa avustusten kohdentamisen entistä paremmin strategisesti tärkeille avus-
tustyypeille ja kohderyhmille. 

  

http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2001/20010688
http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2010/20100498


 9 

29.80. 
 
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito 
(siirtomääräraha 3 v) 
 

Momentille myönnetään 905 000 euroa. 
 
Määrärahaa saa käyttää perusparannuksiin, kunnossapitoon, pienehköihin rakennushankkeisiin 
sekä museolaivojen korjaustöihin. 
 
 

Määrärahaesitys 2018 905 000 euroa 
Määräraha 2017  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 ja korjausvelan kuro-
minen umpeen. Lisäksi Seurasaaren kävijä- ja esineturvallisuuden parantaminen on välttämätöntä. 
Seurasaaren tarve on 425 000 euroa. 
 
Valtion strategisten museo- ja nähtävyyskohteiden toiminnan turvaamiseksi toteutetaan käyttäjiä 
palvelevia kehittämishankkeita. Lisäksi Museovirasto toteuttaa korjaushankkeissa omaa rakennus-
arkeologista ja antikvaarista tutkimusta. Tarve on 380 000 euroa. 
 
Investointimomentilta on tarkoitettu maksettavaksi myös kansallisesti merkittäviksi arvotettujen mu-
seolaivojen yhteensä yli 100 pienempää vesikulkuneuvoa käsittävän kokoelman jatkuvat kunnos-
tus- ja restaurointityöt. Tähän 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 2018            150 000 euroa 
Määräraha 2017            50 000 euroa 

 


