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Ohje ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin 2019 
- valtionavustusten käyttöön ja selvittämiseen 

 
 

Mihin museoiden innovatiiviset avustukset on tarkoitettu? 

Avustusta voidaan myöntää päätoimisesti ja ammatillisesti hoidetuille kunnan, yhdistyksen, 
säätiön tai julkisoikeudellisen laitoksen museoille. 

Museoiden innovatiivisten hankkeiden tavoitteena on lisätä kulttuuriperinnön ja taiteen 
yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja merkitystä kehittämällä museoiden toimintamalleja sekä 
syventämällä museoiden ja yleisöjen välistä vuorovaikutusta. Avustuksella tuetaan erityisesti 
kokeiluja ja uudenlaisia, innovatiivisia tapoja tehdä museotyötä. Tavoitteena on myös löytää uusia 
toimintamalleja ja kehittämismahdollisuuksia koko museokentän hyödynnettäväksi. 

 
Avustuksen käyttö ja hyväksytyt kustannukset  

Avustus saadaan käyttää myöntämisvuoden ja seuraavan vuoden aikana. Avustus saadaan käyttää 
ainoastaan päätöksessä mainitusta tarkoituksesta aiheutuviin menoihin, jotka on sisällytetty 
avustushakemukseen. Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen 
kokonaiskustannuksista. Hankkeen kustannuksista hyväksytään avustuksella katettaviksi 
avustuspäätöksessä ilmoitetun summan verran, kuitenkin enintään 80 % toteutuneista 
hyväksytyistä kustannuksista.  

Mikäli hanke toteutuu hakuvaiheessa esitettyä pienemmin kustannuksin, avustuksen saaja on 
velvollinen palauttamaan liikaa maksetun osuuden avustuksesta.  

Esimerkki: 
Hankkeen kokonaiskustannukset hakemuksessa 8 000 € 
Museoviraston avustus enintään 6 400 € (80 %) 
Hakijan omarahoitusosuus 1 600 € (20 %) 
Selvityksessä hankkeen hyväksyttävät kokonaiskustannukset 7 000 € 
Avustus saa kattaa enintään 80 % (= 5 600 €) 
Museovirasto perii takaisin 800 € 

Hyväksyttäviksi menoiksi katsotaan hankkeen kannalta tarpeelliset, määrältään kohtuulliset 
menot. Hyväksyttäviä menoja eivät ole vakinaisen henkilökunnan palkkamenot eikä museoiden 
tavanomaiset toimintamenot. Tällaisia ovat mm. kokoelmien normaalista hoidosta, 
dokumentoinnista, restauroinnista tai konservoinnista sekä turvallisuus-, suojelu- tai 
pelastustoiminnasta aiheutuvat kulut. Myöskään hallinnolliset kustannukset eivät ole 
hyväksyttäviä menoja.  

Avustusta ei lähtökohtaisesti voida käyttää laite- ja kalustomenoihin. Sen sijaan hankkeeseen 
liittyvät laite- ja kalustohankinnat voidaan sisällyttää omavastuuosuuteen. 
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Kunkin vuoden osalta hyväksyttävinä menoina otetaan huomioon ne menot, jotka kirjanpitolain ja 
-asetuksen sekä hyvän kirjanpitotavan mukaan on kirjattava kyseiselle tilikaudelle. Hyväksyttäviksi 
menoiksi ei katsota menoja, jotka ovat syntyneet ennen hakuajan päättymistä.  
Museovirasto hyväksyy kohtuullisina kustannuksina palkat ja palkkiot, jotka on maksettu 
rahapalkkana tai luontoisetuna. Avustuksella rahoitetun toiminnan tai projektin palkoista on 
pidettävä työajanseurantaa. Avustuksen saajan tulee varmistaa, että kirjanpitoon tehtävät 
palkkakirjaukset perustuvat todellisiin, aiheutuneisiin kustannuksiin. Laskennallisia kuluja, esim. 
talkoo- tai vapaaehtoistyötä, ei hyväksytä. Kohdentamisen tulee myös perustua käytettyyn 
työaikaan ja avustuksen saajan tulee pystyä esittämään tarvittaessa virastolle palkkojen 
kohdentamisperiaatteet. Avustetussa hankkeessa tehtäviin töihin ei ole mahdollista käyttää 
palkkatuella tai muulla työllistämistuella palkattua työvoimaa.  

Kohtuullisina matkakustannuksina hyväksytään valtion matkustussäännön mukaisesti toteutuneet 
kustannukset, mikäli ne on sisällytetty avustushakemukseen eikä niitä ole poissuljettu 
päätöksessä. Avustuksella katettava matka on tehtävä niin lyhyessä ajassa ja vähin 
kokonaiskustannuksin kuin mahdollista. Samalla on otettava huomioon matkan ja tehtävien 
tarkoituksenmukainen ja turvallinen suorittaminen. Perusteet käytetyn matkustustavan valintaan 
tulee pyydettäessä esittää. Samat periaatteet koskevat sekä palkattuja henkilöitä että 
luottamustehtävissä toimivia henkilöitä. 

Rahalahjoista tai muista rahanarvoisista lahjakorteista aiheutuneet kustannukset eivät ole 
hyväksyttäviä menoja.  

Arvonlisävero hyväksytään avustettavaksi kustannukseksi vain, jos se jää avustuksen saajan 
lopullisesti maksettavaksi. Toisin sanoen, mikäli avustuksen saaja vähentää verotuksessaan 
maksamansa arvonlisäverot, avustettavalle kohteelle hyväksytään kustannus nettomääräisenä, eli 
se mikä tosiasiallisesti maksettiin. 
 

Tiliselvitys 

Museoviraston myöntämän valtionavustuksen käytöstä tulee tehdä selvitys, joka toimitetaan 

Museovirastoon avustuspäätöksessä mainittuun päivämäärään mennessä. Selvitys avustuksen 

käytöstä tehdään asiointiliittymässä. 

 

Tiliselvityksen liitteeksi vaaditaan: 

• Raportti hankkeesta 

• Erittely hankkeen kokonaiskustannuksista, tuloista ja avustuksista (tositteet tai tositejäljennökset 

lähetetään vain pyydettäessä) 

• Avustuspäätöksessä mahdollisesti määrätyt muut liitteet 
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Ohjeita raportin kirjaamiseen  

Raportissa kuvataan seuraavat kokonaisuudet esimerkiksi pohtimalla vastauksia alla oleviin 

kysymyksiin: 

Kuvaus hankkeesta ja sen toteutuksesta  

 Hankkeen tausta ja valmistelu, hankkeen työryhmä/vastuuhenkilöt, 

yhteistyökumppaneiden haku; hankkeeseen osallistuneet yhteisöt/sidosryhmät ja näiden 

rooli hankkeessa, hankkeen liittyminen museon omaan tai toimialan strategiaan, hankkeen 

seuranta, raportointi ja jatkotoimenpiteet 

 Lyhyt kuvaus hankkeen etenemisestä ja tuloksista 

 Miten mahdolliset haasteet tai ongelmat ratkaistiin? Selvisikö museosta tai sen toiminnasta 

hankkeen aikana jotain, mitä ette hanketta valmistellessa osanneet ajatella? 

 Hankkeen tuotokset ja niiden dokumentointi, aineistojen saavutettavuus ja 

pitkäaikaissäilytys 

 Kohdeyleisöt ja niiden tavoittaminen 

Hankkeen tavoitteet ja vaikutukset 

 Miten hanke liittyy museon strategisiin tavoitteisiin? Miten tavoitteet toteutuivat?  

 Mitä uutta hankkeessa on museonne toiminnan ja mukana olleiden kumppanien kannalta? 

Mitä uutta hanke tarjoaa museo- ja kulttuurialalle, entä yleisöille ja asiakkaille? Mitä 

vaikutuksia hankkeella on museonne toimintaan tulevaisuudessa? Miten hankkeen tuloksia 

tai vaiheita voidaan hyödyntää jatkossa teidän museossanne? 

 


