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Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Museoviraston
vuoden 2016 toiminnasta
1. Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden toteutuminen
Museoviraston toiminnassa jatkettiin vuonna 2016 toimintojen sovittamista väheneviin
resursseihin. Organisaatiota tiivistettiin ja strategia uudistettiin. Kansallismuseon
toimintakonsepti on uudistunut ja se on näkynyt kävijämäärien ja tulojen kasvuna. Uusi
kokoelmakeskus otettiin käyttöön. Kulttuuriympäristön osalta painopisteenä on ollut
arkeologisen työn kehittäminen ja sotienjälkeinen rakennusperintö. Muita
Museoviraston
toiminta-alueiden
painopisteitä
ovat
olleet
osallistuminen
museopoliittiseen ohjelmatyöhön ja kansainvälisten sopimusten toimeenpanoon.
Museovirasto on saavuttanut vuodelle 2016 asetetut tulostavoitteet pääosin hyvin.
Kävijämäärätavoitteet on ylitetty selkeästi. Viranomaistyöhön liittyvien lausuntojen ja
lupien käsittelyssä tavoiteajat on puolestaan selkeästi alitettu. Kokoelmien kartunta on
vuonna 2016 ollut pienempää kuin edellisenä vuonna. Kuvakokoelmat ovat kuitenkin
karttuneet muutamilla laajoilla kuva-aineistoilla. Asetetut tavoitteet on pääosin
saavutettu. Aineistojen sähköistä saatavuutta on parannettu. Kulttuuriympäristötietoa
on inventoinneilla ja dokumentoinneilla pystytty täydentämään eräiden katvealueiden
osalta.
2. Tuloksellisuuden raportoinnin asianmukaisuus
Museoviraston toimintakertomus ja tilinpäätös on laadittu asianmukaisesti ja ne antavat
riittävän
perusteellisen
kuvan
Museoviraston
toimintavuodesta
2016.
Tulossopimukseen sisältyviä tavoitteita ei ole raportoitu erikseen mikä vaikeuttaa jonkin
verran tulossopimuksen toteutumisen arviointia.
Valtiontalouden tarkastusviraston antaman tilintarkastuskertomuksen mukaan
Museoviraston tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti ja niiden liitteenä
esitettävät tiedot ja tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun
asetuksen edellyttämällä tavalla. Talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä
on noudatettu.
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Valtiontalouden tarkastusviraston vuosiyhteenvedossa on kuitenkin kiinnitetty huomiota
siihen, että kustannusvastaavuuslaskelmien tuotot ja kustannukset eivät kaikilta osin
täsmänneet kirjanpidon tietoihin. Erojen syynä on, että kustannusvastaavuuslaskelmat
on laadittu toimintoalueittain eikä suoritetyypeittäin.
3. Toimenpiteet, joihin Museoviraston on ryhdyttävä tilinpäätöksen johdosta ja
tuloksellisuuden parantamiseksi
Museoviraston tulee laatia kustannusvastaavuuslaskelmat Valtiokonttorin määräyksen
(VK/1078/00.01/2015) mukaisesti. Museovirastosta saadun tiedon mukaan jatkossa
kiinnitetään huomiota siihen, että toimintojen ja liikekirjanpidon tilien kirjaukset tehdään
yhtenäisin
perustein
ja
että
ne
vastaavat
toisiaan,
jolloin
kustannusvastaavuuslaskelmat saadaan laadittua suoritetyyppien mukaisesti.
Valtion talouden tarkastusvirasto on kiinnittänyt vuodesta 2014 lähtien huomiota
Museoviraston budjetointimenettelyyn valtion talousarviomomentilla 29.80.75 olevan
valtuuden käyttämättä jättämiseen. Valtuus sisältyy myös vuosien 2016 ja 2017
momenteille. Museoviraston tulee kiinnittää erityistä huomiota valtuuden seurantaan ja
tarpeellisuuteen ja raportoida opetus- ja kulttuuriministeriölle voidaanko valtuudesta
momentilla 29.80.75 luopua vuodesta 2018 alkaen.
4. Toimenpiteet, joihin ministeriö ryhtyy tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden
parantamiseksi
Opetus- ja kulttuuriministeriö on uudistanut Museoviraston tulosohjausta vuoden 2016
aikana. Uudistettu tulossopimus koskee vuosia 2017 - 2019. Museovirastolle on
asetettu uudet tulostavoitteet, jotka on johdettu hallitusohjelmasta sekä valtioneuvoston
hyväksymistä strategioista ja opetus- ja kulttuuriministeriön strategisista tavoitteista.
Tulostavoitteiden mittareihin tavoitearvot tarkistetaan ja täsmennetään vuoden 2018 ja
2019 osalta syksyn 2017 aikana. Uudistettu tulossopimus ja tavoitteisto luovat pohjan
myös tuloksellisuuden seurannan ja raportoinnin kehittämiselle ja selkeyttämiselle.
Ministeriö tulee vuoden 2017 aikana sopimaan viraston kanssa kohdassa kolme
kuvattujen toimenpiteiden toteuttamisesta.
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