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1. Toimintakertomus
1.1 Johdon katsaus
Keväästä alkaen vuotta 2020 leimasi koronapandemia, jolla oli huomattavia vaikutuksia Museoviraston toimintaan
ja talouteen. Hallituksen poikkeustilamääräyksellä museot ja nähtävyyskohteet sekä kokoelma- ja tietopalveluiden
asiakaspalvelu suljettiin 17.3.2020 alkaen ja virastossa siirryttiin etätyöhön kaikissa tehtävissä, joissa se oli
mahdollista. Kävijäpalveluita lukuun ottamatta lähes kaikkea toimintaa ja palveluita pystyttiin poikkeustilanteesta
huolimatta toimintatapoja sopeuttaen jatkamaan. Koronan aiheuttamien tulonmenetyksien kompensoimiseksi
selvitettiin tulonmenetysskenaarioita tilanteessa, jossa sekä lipunmyyntitulot, museokauppa- ja kahvilatulot että
tapahtuma- ja tilavuokraus pysähtyivät kokonaan ja jossa loppuvuoden myyntiä oli mahdoton ennustaa.
Museovirastolle myönnettiin kevään kahdessa lisätalousarviossa yhteensä lähes 2,3 M€ kompensaatiota.
Ministeriön ja Museoliiton kanssa valmisteltiin museoalan turvallisuus- ja toimintaohjeistuksia, kun museoiden
yleisöpalvelut jälleen kesäkuussa saatiin avata. Koronatilanteen jälleen synkistyessä loppusyksystä museokohteet
ja muu asiakaspalvelu suljettiin uudelleen marraskuun lopussa. Joulukuussa käytiin lomautuksia koskevat ytneuvottelut, joilla ennakoidaan museoiden kiinniolon jatkumisesta johtuvaa työtehtävien ja tulojen vähenemistä
alkuvuonna 2021.
Poikkeusvuodesta huolimatta toiminnan tulokset vastaavat pääosin virastolle asetettuja tavoitteita, oman
hallinnonalan ja ympäristöministeriön strategioita sekä hallitusohjelmaa. Ne tukevat opetus- ja kulttuuriministeriön
pitkän aikavälin tavoitteita vahvistaa luovan alan työn edellytyksiä ja kulttuurin perustan elinvoimaa sekä
yhdenvertaista osallisuutta kulttuuriin. Lisäksi toiminnassa heijastuvat hallitusohjelman mukaiset kestävyyden
tavoitteet.
Museoiden valtionosuuslaki tuli voimaan vuoden 2020 alussa. Uudistus edellyttää Museovirastolta ohjausta ja
tukea alueiden vastuulle siirtyneissä kulttuuriympäristötehtävissä, mutta samalla se mahdollistaa Museovirastolle
keskittymisen strategiseen, valtakunnalliseen työhön monimuotoisten kulttuuriympäristöjen säilymiseksi ja
vahvistumiseksi yhteiskunnan voimavarana. Museovirasto tuki uusia vastuumuseoita järjestämällä alueellisen
vastuumuseotyön aloitustilaisuuden tammikuussa ja valtakunnallisen vastuumuseotyön tilaisuuden vastaavasti
maaliskuussa. Vuoden mittaan museoita on tuettu vuorovaikutteisesti ja onnistuneesti mm. verkkoalustalla, jossa
on keskusteltu ajankohtaisista aiheista, jaettu hyviä käytäntöjä ja kokemuksia sekä järjestetty säännöllisiä
temaattisia ja yleisempiä seminaari-, kehittämis-, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia. Kevään aikana käytiin
neuvottelukierros valtakunnallista vastuumuseotehtävää hakeneiden museoiden toimintasuunnitelmista 2020–23
ja valtionosuuden harkinnanvaraisesta korottamisesta ja niistä lausuttiin elokuussa opetus- ja
kulttuuriministeriölle.
Suomen kansallismuseon kohteiden nousujohteinen kokonaiskävijämäärä leikkautui koronasulkujen ja -rajoitusten
vuoksi. Kohteisiin tehtiin vuonna 2020 yhteensä 495 486 (2019: 762 481) museokäyntiä, josta 30,6 % kohdistui
pääkaupunkiseudun museoihin ja 69,4 % muualle Suomeen. Kokonaiskävijämäärä (sisältäen myös tapahtumat ja
tilaisuudet) laski vuodesta 2019 noin 35 %:lla. Näyttelykäyntien määrässä sen sijaan laskua oli vain 25 %.
Käytännössä museoiden ollessa avoinna näyttelykäyntejä tehtiin keskimäärin enemmän kuin edeltävänä vuonna.
Koronakesänä kotimaan matkailun ja uusien näyttelysisältöjen vetovoima oli suurta ja linnoissa, Suomen
Merimuseossa ja Hämeenlinnan Vankilassa saavutettiin kesäkuukausina ennätykselliset kävijämäärät.
Kesäkuussa Merikeskus Vellamossa avattiin yhteistyössä Kotkan kaupungin kanssa tuotettu Kohtalona
Ruotsinsalmi -näyttely. Kansallismuseon Rohkeus, Rakkaus, Vapaus – Muumit 75 vuotta avautui elokuussa.
Tulevien näyttelyiden suunnittelu ja rakentaminen jatkui väliaikaisesta sulkemisesta huolimatta. Uutta 2021
avautuvaa perusnäyttelyä rakennettiin Kansallismuseoon keskeytyksettä. Tapahtumaohjelmistoa toteutettiin
virtuaaliratkaisuin. Myös Suomen kansallismuseon kansainväliset hankkeet jatkuivat. Näyttelykierto EteläKoreassa toteutettiin pandemiasta huolimatta. Kansainvälisesti huomiota saanut kokoelmaluovutus Mesa Verden
alueen alkuperäiskansoille Yhdysvaltoihin toteutettiin. Näyttely-yhteistyö Tatarstanin kanssa siirtyi eteenpäin.
Kansallismuseon lisärakennuksen suunnittelussa edettiin yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen ja kilpailun
voittaneiden suunnittelijoiden, JKMM arkkitehtien kanssa aikataulun mukaisesti niin, että hankkeelle saatiin
tarkennettu kustannuslaskenta lokakuun lopussa. Uudisosan arkkitehtuurisuunnittelun rinnalla tarkennettiin
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liittymiä nykyiseen museorakennukseen, sen muutoksia ja kokonaisuutta toiminnallisen kokonaiskonseptin ja
asiakaskokemuksen näkökulmasta.
Kulttuuriympäristöjen suojelua tukevia keskeisiä hankkeita vuonna 2020 ovat olleet Korjaustaito (päättyy 2022),
Valtakunnallisten arkeologisten kohteiden luettelointi (valmistuu 2022) sekä Rakennettu hyvinvointi -hanke eli
Hyvinvointi-Suomen rakennusperinnön kartoittaminen (valmistuu 2021). Kirkollisten rakennusten hoito ja
restaurointi -opas ilmestyi 2020. Kulttuuriympäristöpalvelut tuottaa myös restaurointi- ja rakennuttamispalveluita
sekä vastaa työalansa avustuksista sekä muinaismuistolakiin ja kirkkolakiin perustuvista, samoin valtion
asiantuntijavirastolle kuuluvista viranomais-, asiantuntija- ja kehittämistehtävistä. Luonteva työnjako ja yhteistyö
alueellisten vastuumuseoiden kanssa on vakiinnutettu 2020. Loppusyksyllä käynnistyneessä muinaismuistolain
uudistamisessa virastolla on keskeinen rooli.
Maailmanperintösopimuksen mukaisen kansallisen aieluettelon valmistelua jatkettiin vuonna 2020. Ehdotus
uudesta aieluettelosta jätettiin ministeriölle marraskuussa.
Museovirasto vastaa Unescon yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta toteuttamisesta
Suomessa. Ensimmäisenä Suomen kohteena Unescon Ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon
hyväksyttiin joulukuussa suomalainen saunomisperine. Lisäksi luetteloon esitettiin ja valmistelussa on
kaustislainen viulunsoittoperinne. Suomi on myös mukana yhteispohjoismaisessa hakemuksessa liittyen
limisaumaveneperinteeseen. Elävän perinnön kansallista luetteloa täydennettiin 12 uudella kohteella.
Suomen ensimmäinen Euroopan kulttuuriperintötunnuksen (European Heritage Label) hakija valittiin syksyllä.
Museovirasto järjesti kaikille avoimen aiehaun kesällä 2020. Virasto vastaanotti viisi hakemusta, joista opetus- ja
kulttuuriministeriölle esitettiin Jyväskylän Seminaarinmäkeä Suomen ensimmäiseksi hakijaksi. Kohde nostaa esiin
Suomen ja Euroopan koulujärjestelmän merkitystä tasa-arvoisen ja demokraattisen yhteiskunnan perustana.
Hakemus toimitetaan Euroopan komissiolle keväällä 2021.
Museovirasto tuki vuonna 2020 valtionavustuksilla arvokkaiden kulttuuriperintökohteiden säilymistä sekä
museoiden ja yhteisöjen kulttuuriperintöön liittyviä hankkeita ja toimintaa noin 3,7 M€:lla. Avustusten
vaikuttavuutta selvitettiin, ja avustushakuihin kytkettiin kestävän kehityksen näkökulma. Museoalan Teemapäivillä
jatkettiin edellisvuonna aloitettua keskustelua tulevaisuudesta ja ilmastokriisistä sekä siitä, mitä museot voivat
tehdä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Verkkotapahtumana järjestetyt Teemapäivät saavuttivat
ennätysyleisön.
Kulttuuriperinnön tiedollista ja kulttuurista saavutettavuutta sekä osallistumisen mahdollisuuksia on lisätty
digitoimalla ja edistämällä arkisto-, kirjasto- ja kokoelma-aineistojen sekä palveluiden sähköistä saatavuutta ja
käyttöä. Aineistojen digitointi on jatkunut opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman massadigitointihankkeen
turvin. Hankkeessa automatisoidaan metadatan tallennusta museoesineiden digitointiprosessin yhteydessä.
Kulttuuriperintöaineistojen digitaalinen pitkäaikaissäilytyspalvelu (KulttuuriperintöPAS) otettiin kehitystyön jälkeen
tuotantokäyttöön kesällä. Metallinetsinlöytöjen ilmoitus- ja palautepalvelu Ilppari on avautunut. Ilppari tarjoaa
kanavan esinelöytöjen hallittuun käsittelyyn ja on aktiivikäytössä metallinetsinharrastajilla. Merkittävä
kulttuuriperinnön digitalisointiin liittyvä teko oli noin 200 000 kuvakokoelmien korkearesoluutioisen kuvan
avaaminen avoimeen jakeluun joulukuussa. Avaaminen sai runsaasti julkista huomiota, ja kuvia ladattiin
joulukuussa jo huomattava määrä. Tiedonhallintalain ja saavutettavuusdirektiivin edellyttämiä muutoksia on pantu
toimeen.
Suomen kansallismuseon kokoelmien siirto Orimattilasta Kokoelma- ja konservointikeskukseen Vantaalle on
edennyt suunnitelmien mukaisesti epidemiasta huolimatta. Siirron yhteydessä kokoelmaesineet digitoidaan
julkaistavaksi Finnassa. Samanaikaisesti tiloihin on vastaanotettu myös asiakasmuseoiden kokoelmia ja sijoitettu
henkilökuntaa.
Johtamiseen ja henkilöstön hyvinvointiin on poikkeustilanteessa panostettu henkilöstöinfoja ja yhteistoimintaa
lisäämällä ja jakamalla tietoa etätyöskentelyn tueksi. Kesän jälkeen käynnistettiin lean-kehittämishanke, jossa
pyritään parantamaan viittä valikoitua prosessia ja rakentamaan kehittäjäverkostoa ja muutososaamista
organisaatioon. Toisena tärkeänä hankkeena on ollut hankintojen kehittäminen.
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Museoviraston uusi pääjohtaja aloitti huhtikuun alussa tilanteessa, jossa koronapandemia toi uudenlaisia
haasteita toiminnalle ja taloudelle. Epävarma tilanne jatkuu myös tulevana vuonna 2021. Museokohteiden
kiinniolo keväällä sekä matkailun ja kokoontumisen rajoitukset vaikuttavat Museoviraston yleisöpalveluiden
käyttöön ja siten tulonmuodostukseen vaarantaen viraston talouden tasapainoa. Muuten organisaatio on hyvässä
kunnossa ja uudistumiskykyinen, myös henkilöstön hyvinvointi on edelleen VM Baro -tulosten ja
poikkeustilanteesta tehdyn kyselyn perusteella hyvä.

Lähitulevaisuuden näkymät
Lähivuosien keskeisiä seurantaa ja resursointia edellyttäviä tehtäviä ovat aktiivisen kansainvälisen yhteistyön
jatkaminen ja kulttuuriperintösopimusten toimeenpano, kulttuurimatkailun kehittämiseen osallistuminen,
alueellisten ja valtakunnallisten vastuumuseoiden toiminnan tukeminen, kulttuuriperinnön asemaa ja merkityksiä
koskevan tutkimuksen vahvistaminen, digitalisaatio ja digitaaliset prosessit, aineistojen avaamisen jatkaminen
sekä kokoelmien hallinnan laadun parantaminen. Muinaismuistolain uudistamiseen ja kulttuuriperintöstrategian
laatimiseen osallistutaan merkittävällä panoksella. Omaa toimintaa kehitetään kestävän kehityksen tavoitteiden
mukaiseksi sekä edistetään edelleen kulttuuriperinnön tunnistamista ja hyödyntämistä voimavarana kohti
kestävämpää yhteiskuntaa ja osana ilmastotoimia.
Käynnissä on suuria uudistus- ja tilahankkeita. Kansallismuseon laajennussuunnittelu eteni aikataulun mukaisesti
yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen ja JKMM arkkitehtien kanssa, ja kustannuslaskelma valmistui lokakuussa 2020.
Kansallismuseon lisärakentamisen yhteydessä luodaan uusia toiminta- ja palvelumalleja, joita valmistellaan
samanaikaisesti rakennus- ja tilasuunnittelun kanssa. Rakentamisaika tulee vaikuttamaan merkittävästi museon
tulokertymään ja edellyttää uusimman tiedon mukaan myös museon sulkemista. Yhdessä koronatilanteesta
johtuvien talousvaikutusten kanssa tilanne on ennakoitua vaikeampi. Samaan aikaan valmistaudutaan toiminnan
laajentamiseen ja uudistilojen tasoa vastaavan näyttelyohjelmiston tuotantoon.
Yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa edistetään myös jatkossa museokohteiden investointi- ja
korjaushankkeita, joilla turvataan kävijäkokemuksen ja saavutettavuuden kehittyminen sekä kohteiden säilyminen.
Sturenkadun tiloista luopumisen ja kokoelma- ja konservointikeskuksen laajentamisen valmistelu on käynnistetty.
Hankkeella suunnataan tulevaisuuteen ja etsitään merkittäviä tilasäästöjä, mutta se on ennen kaikkea myös
mahdollisuus kehittää viraston toimintaa ja uudenlaisia työn tekemisen tapoja ja työympäristöjä sekä
kulttuuriperintöaineistojen parempaa saavutettavuutta ja saatavuutta. Arkisto- ja tietopalveluiden kokoelmien
haltuunotto on siksi lähivuosien keskeisiä hankkeita.
Vuoden 2021 alusta markkinointi- ja viestintäyksikkö siirtyy hallinnollisesti pääjohtajan alaisuuteen. Tulevien
vuosien aikana arvioidaan muun organisaation osalta muutostarpeita.
Ilmastokriisi ja väestökehitys ovat muutossuuntia, joiden hallitsemisessa kulttuurisektorin voima ja potentiaali
nousee yhä tärkeämmäksi. Kulttuuriperintöala on vahvistuva yhteiskunnan toimialue, jonka mahdollisuudet
ongelmanratkaisussa on tunnistettu. Kulttuuriympäristön ja -perinnön vaaliminen sekä museotoiminta lisäävät
väestön hyvinvointia, resilienssiä sekä eri väestönosien välistä vuorovaikutusta. Aineellisen ja aineettoman
kulttuurin säilyminen ja saatavuus sekä avoin ja rakentava kulttuurinen vuorovaikutus ovat merkittävä pohja
terveelle, muuttuvalle yhteiskunnalle. Kulttuuriperintö on siten yhteiskunnan tärkeää infrastruktuuria, jonka
kehittämisen resursointi on tärkeä turvata. Museovirastossa pyritään jatkossakin talouden tasapainottamiseen ja
toiminnan vaikuttavuuden kehittämiseen.
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1.2. Tuloksellisuus
Talousarvioesityksen 2020 tulostavoitteet
Tulostavoite

Toteutuma 2018

Toteutuma 2019

Tavoite 2020

Toteutuma 2020

Tietolähde

Objektien katselumäärät Finnapalvelussa, kpl-määrät

635 050

465 834

800 000

947 311

Sähköisesti luetteloitujen
objektien saatavuus Finnapalvelussa, kpl

265 813

265 813

290 000

266 225

Finnan
käyttäjätilastot
ARTIn M-asemalla
Finna.fi
organisaation
aineistot
(Museovirasto +
Kansallismuseo)

710 869

685 000

290 000

495 486

SKM ylläpitämä
kävijätilasto

Museo- ja linnassakäynnin
keskihinta, euroa

2,19

2,37

2,12

3,15

Kävijätilasto ja
Kieku

Museo- ja linnassakäynnin
keskitulo, euroa

4,36

3,96

3,86

5,78

Kävijätilasto ja
Kieku

Työtyytyväisyysindeksi

3,77

3,85

3,7

3,83

VM Baro

Henkilötyövuodet

267

276

260

274

Kieku

Tuotokset ja laadunhallinta

Toiminnallinen tehokkuus
Museoiden ja linnojen
kokonaiskävijämäärä

Henkisten voimavarojen hallinta

Tulossopimuksen 2020-2023 tulostavoitteet
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Tavoite/
2020
2019
2021
2022
2023
toimenpide
tavoite ja
toteuma
tavoite
tavoite
tavoite
sekä mittarit
toteuma
Tavoite 1
Museovirasto edistää toiminnassaan läpäisevästi yhdenvertaisuutta, demokratiaa ja osallisuutta, ja parantaa
kulttuuriperinnön fyysistä, tiedollista ja kulttuurista saavutettavuutta ja osallisuutta kulttuuriperintöön (HO, KUPO
strategia, TAE).
Toimenpide 1: Museovirasto ja Kansallismuseo vahvistavat uusien kohderyhmien ja erityisesti vähemmistöjen
osallisuutta kansallisen kulttuurin määrittelyyn.
Mittari
Kansallismuseon päivitetty
kokoelmapolitiikka

2019
toteuma

2020
tavoite ja toteuma
valmis

2021
tavoite

Kokoelmapolitiikka
valmistunut
Siirto
aikaistuu
vuoteen
2021

Saamelaiskokoelman
luovuttaminen Siidalle
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2022
tavoite

2023
tavoite

Tietolähde

Suuren yleisön luottamus
Museoviraston toimintaan (TMedian luottamus ja maine tutkimus)

Toteuma 3,65
Sidosryhmätuen
arvo 3,68

Ylitettiin tavoite
3,5

-

3,5

-

T-Median
luottamus ja
maine -tutkimus

Toimenpide 2: Kansallismuseo ylläpitää korkeatasoista, ajankohtaista ja kiinnostavaa ohjelmistoa, jossa
huomioidaan kulttuurinen monimuotoisuus.
Mittari

Kansallismuseon kohteiden
kokonaiskävijämäärä

2019
toteuma

2020
tavoite ja toteuma

762 481

Toteuma 495 486

Tavoite
598 500
ylitetty

Jäätiin tavoitteesta
730 000

2021
tavoite

2022
tavoite

2023
tavoite
SKM ylläpitämä
kävijätilasto

600 000

600 000

600 000

Tavoite 2
Museovirasto huolehtii monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä yhteiskunnallisena voimavarana tarjoamalla tietoa ja
osaamista kulttuuriperinnön kehittämiseksi ja suojelemiseksi (OKM strategia, KUPO strategia, TAE, Museoviraston
strategia).
Toimenpide 1: Museovirasto osallistuu maankäyttö- ja rakennuslain ja muinaismuistolain uudistamiseen sekä
kulttuuriperintöstrategian laatimiseen.
Mittari

Kulttuuriperintöstrategiatyöhön
käytetty aika, htv

2019
toteuma

2020
tavoite ja toteuma

-

Tavoite 3 htv ei
toteutunut:
Strategiatyö
käynnistyy 2021

2021
tavoite

3

2022
tavoite

2023
tavoite

2,5

2

Toimenpide 2: Museovirasto toteuttaa yhteistyössä ympäristöministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa
Kulttuuriperintöbarometrin 2021.
Toimenpide 3: Museovirasto luetteloi valtakunnallisesti merkittävät arkeologiset kohteet vuoteen 2022 mennessä.
Tavoite 3
Museovirasto edistää kestävää kehitystä yleisötyön, kulttuuriperinnön suojelun ja oman toimintansa muuttamisen
kautta (HO, KUPO strategia).
Toimenpide 1: Museovirasto kouluttautuu muuttamaan omia toimintakäytäntöjään sekä uudistaa muille toimijoille
suunnattua ohjeistusta ja kannanottoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Mittari
Museoviraston
hiilijalanjälkimittari

2019
toteuma

2020
tavoite

2021
tavoite

2022
tavoite

-

-

-

Perusarvo
asetetaan

2023
tavoite
Arvio
asetetaan
myöhemm
in

Toimenpide 2: Kansallismuseo toimii aktiivisesti kulttuurisen kestävyyden vahvistamiseksi ajankohtaisella ja
temaattisella ohjelmistolla ja yleisötyöllä (2020-2023).
Toimenpide 3: Korjausrakentamisen ja restaurointien ohjeistus uusitaan painotuksina perinteinen rakentaminen,
sotien jälkeinen rakennusperintö sekä ekologinen ja kulttuurinen kestävyys. Verkkojulkaisu aiheesta on kokonaan
valmis 2021.
Mittari

2019
toteuma

2020
tavoite ja toteuma

2021
tavoite

-

Ohjeistus
uusittu
(verkko-

Saatavilla olevan tiedon
parantuminen
-
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2022
tavoite

2023
tavoite

Kieku;
seurantakoodi
60601976

julkaisu
valmis)
Toimenpide 4: Museoviraston jakamien avustusten arviointikriteereihin lisätään kestävää kehitystä koskeva kriteeri.
Mittari
Kestävyyden teema läsnä
avustushakemuksessa/kaikki
hakemukset %

2019
toteuma

2020
tavoite ja toteuma

2021
tavoite

2022
tavoite

2023
tavoite

25

30

35

Toteuma 82 %
-

Ylitetty tavoite 20
%

Tavoite 4
Museoviraston palveluita, aineistoja ja tutkimusinfrastruktuuria kehitetään saavutettaviksi, asiakaslähtöisiksi ja
mahdollisimman digitaalisiksi kulttuuriperintöä koskevan tietopohjan laajentamiseksi, tutkimuksen
mahdollistamiseksi ja ymmärryksen lisäämiseksi kulttuuriperinnöstä (HO, OKM strategia, KUPO strategia, TAE,
Museoviraston strategia).
Toimenpide 1-3: Museoviraston digitointisuunnitelma uudistetaan ja aineistoja avataan digitointisuunnitelman
mukaisesti, otetaan käyttöön kulttuuriperintöaineistojen digitaalinen pitkäaikaissäilytyspalvelu sekä
metallinetsinlöytöjen ilmoitus- ja palautepalvelu.
2019
2020 tavoite ja
2021
2022
2023
Mittari
toteuma
toteuma
tavoite
tavoite
tavoite

Sähköisesti saatavilla oleva
palvelu, kpl

Internetiin avattujen
kokoelma-aineistojen määrä,
kpl

Digitoitujen
tutkimusaineistojen
katselukerrat

1

Toteuma: 5
Ylitettiin tavoite 2

Kansallismuseon
sähköinen
lipunmyynti ja
sähköinen
opasvarausjärjestelmä (2 kpl)
2

3

4

305 000

325 000

345 000

Finna.fi-tilastot

80 000

Aineistojen
katselukerrat
(raportit ja Asiatrekisteri,
Muinaiskalupäiväk
irja, SALAMAn
asiakasliittymät)

Valtionavustusasiointiliittymä,
ilmoituspalvelu
Ilppari, MV Finnanäkymä ja –lataus
(3 kpl)

Toteuma 266 225
265 795

Jäätiin hieman
tavoitteesta
285 000

75 393

Toteuma 141 459

Tavoite
60 000
ylitetty

Tavoite 70 000
ylitettiin

75 000

76 000

Toimenpide 4: Kansallismuseon kokoelmat ja kokoelmapalvelut keskitetään Vantaan kokoelmakeskukseen.
Kokoelmien siirto Orimattilasta valmistuu vuonna 2024.
Tavoite 5
Museoviraston uudet palvelut ja yhteistyö toimijoiden kanssa vahvistavat kulttuurialan merkitystä kansantaloudessa
ja parantavat alan työskentelyedellytyksiä (HO, OKM strategia, KUPO strategia Museoviraston strategia).
Toimenpide 1: Kansallismuseon laajennuksen ja uuden toimimallin suunnittelu ja toteuttaminen sekä kaupallisten
kumppanuuksien ja palveluiden kehittäminen (2020-2023).
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Mittari

Oman toiminnan tuotto %
SKM

2019
toteuma

2020
tavoite ja toteuma

2021
tavoite

2022
tavoite

2023
tavoite

22

20

20

Toteutuma 44,4%
20

Ylitettiin tavoite
22 %

Kieku

Toimenpide 2: Museovirasto kehittää museoalan elinvoimaisuutta ja toimintakykyä toiminnan arvioinnin ja
vertaiskehittämisen avulla. Museoiden arviointimallia kehitetään eurooppalaisen yhteishankkeen tuella (2020-2022).
Toimenpide 3: Museovirasto tukee maailmanperintökohteiden kehittämistä kulttuurimatkailukohteina yhdessä
Metsähallituksen kanssa ohjauksen, tiedon jakamisen ja valtionavustusten kohdentamisen avulla sekä
verkostoitumalla tiiviimmin toimijoiden kanssa (2020-2023).
Mittari
Matkailun kehittyminen
maailmanperintökohteilla selvitys (suunnittelu 2021–
toteutus 2022)

2019
toteuma

-

2020
tavoite

-

2021
tavoite

Selvitystyön
suunnittelu

2022
tavoite

Selvitystyön
toteutus

2023
tavoite
Asetetaan
tavoite
selvitystyön
pohjalta

Tavoite 6
Museovirasto osallistuu aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön kulttuuriperinnön merkityksen ja
mahdollisuuksien tunnistamiseksi ja hyödyntämiseksi sekä ennakoivan ja ohjelmallisen suojelupolitiikan
toteuttamiseksi. (KUPO strategia, TAE, Museoviraston strategia).
Toimenpide 1: Kulttuuriympäristöstrategian, maailmanperintöstrategian ja museopoliittisen ohjelman linjauksia
toteutetaan toiminnassa läpäisevästi. Kulttuuriympäristötyössä painotetaan valtakunnallisia tehtäviä, valtion erityisiä
vastuita sekä aluetason museoiden tukea ja ohjausta (TAE).
Mittari

Sidosryhmätilaisuuksien
osallistujamäärä, kpl

2019
toteuma

2020
tavoite ja toteuma

2 834

Toteuma
4 563

Tavoite
1 800
ylitetty

Tavoite
1 800 ylitetty

2,63
Kv-yhteistyöhön käytetty htv
(1413)

Tavoite
3,8

2021
tavoite

2022
tavoite

2023
tavoite

2 000

2 000

2 100

4,0

4,1

4,2

Osastokohtaiset
seurannat
Verkkotilaisuudet
kasvattivat
osallistujamäärää

Toteuma 3,76
Jäätiin hieman alle
tavoitteen 3,9

Kieku

Toimenpide 2:
Maailmanperintöstrategian mukainen aieluettelon päivitys saatetaan päätökseen 2020. Aineettoman
kulttuuriperinnön kansallista ja kansainvälistä luettelointia jatketaan. Haagin sopimuksen mukainen kohdeluettelointi
saatetaan valmiiksi 2020.
Toimenpide 4: Kansallismuseon kansainvälinen näkyvyys ja yhteistyö lisääntyvät.

Etelä-Korea
Kv-näyttelyt

Toteutunut

Etelä-Korea*,
toteutunut
Tatarstan siirtyy
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Sveitsi

Tatarstan

*Etelä-Korea, kolme
museokohdetta
toteutunut, kävijöitä
yhteensä 65545 hlö
(60% vähemmän, kuin
ilman koronaa
korealaisten arvion
mukaan)

Toiminnallinen tuloksellisuus
Tuotokset ja laadunhallinta
Suoritteet ja julkishyödykkeet
Tavoite/
2020
2019
toimenpide
tavoite ja
toteuma
sekä mittarit
toteuma
Tavoite 1
Museoviraston aineistoja ja palveluita käytetään aktiivisesti.

2021
tavoite

2022
tavoite

2023
tavoite

Tietolähde

2021
tavoite

2022
tavoite

2023
tavoite

Tietolähde

580 000

540 000

540 000

Kävijätilasto

300 000

300 000

Toimenpide
Mittari

2019
toteuma

2020
tavoite ja
toteuma
toteuma
438 747

Näyttelykävijöiden määrä,
käyntiä

585 637

Jäätiin alle
tavoitteen
570 000

Toteuma
154 656
hlö

Yleisötapahtumiin
osallistuneiden määrä,
käyntiä

328 041
Tavoite
270 000
ylitetty

Jäätiin alle
tavoitteen
koronarajoitusten takia
(alkuperäinen
tavoite 300 000,
laskettiin syksyn
2020
tulosneuvottelus
sa 180 000:een)

300 000
Tavoitetta
alennettu
230 000

toteuma
880**
Kuvapalvelun tilausten lkm

Kirjaston lainaus- ja
uusintamäärät, lkm

1 010

jäi alle
tavoitteen, joka
oli 1 000
Toteuma
23 885

32 112

Jäi alle
tavoitteen 30
000

10

1 000

30 000

1 000

30 000

1 000

30 000

Kävijätilasto

** Tavoitteen alle
jääminen johtui
koronarajoituksist
a.

Kirjastojärjestelmä

Palvelukyky ja laatu
Tavoite/
2020
2019
toimenpide
tavoite ja
toteuma
sekä mittarit
toteuma
Tavoite 1
Museovirasto tarjoaa asiakaslähtöisiä palveluita ajantasaisesti.

2021
tavoite

2022
tavoite

2023
tavoite

2021
tavoite

2022
tavoite

2023
tavoite

30

30

30

SALAMA

40

40

40

SALAMA

Tietolähteet

Toimenpide
Mittari

2019
toteuma

2020
Tavoite ja
toteuma

108
Esinelainojen käsittelyaika, vrk

Tutkimuslupien käsittelyaika
(arkeologiset kokoelmat), vrk

Tutkimuslupien käsittelyaika (MML),
vrk

Kajoamislupien (MML) käsittelyaika,
vrk

Jäänyt alle
tavoitteen
48

40

30

-

Toteuma 97
Jäänyt alle
tavoitteen
40
Toteuma
32
Ylitetty tavoite
40

Toteuma
12
Ylitetty tavoite
30

Toteuma
70
Jäätiin alle
tavoitteen
60

SALAMA
30

30

30

SALAMA
60

60

60

2021
tavoite

2022
tavoite

2023
tavoite

Tavoite 2
Sähköisten palveluiden määrä lisääntyy ja käyttöaste on korkea.
Toimenpide
Mittari

2019
toteuma

2020
tavoite ja
toteuma
toteuma
80 %

Sähköisten palveluiden käyttöaste, %

84

Jäätiin hieman
tavoitteesta
82 %

11

85

87

88

Valtionavustu
sten haku
asiointijärjeste
lmän kautta

Toiminnallinen tehokkuus
Tuottavuus
Tavoite/
toimenpide
sekä mittarit

2019
toteuma

2020
tavoite

2020
toteuma

2021
tavoite

2022
tavoite

2023
tavoite

Tietolähde

Tavoite 1
Museoviraston toiminta on tuottavaa ja tehokasta.
Toimenpide
2019
toteuma

Mittari
Avustushakemuksen
käsittelyyn käytetty aika,
tuntia

2020
tavoite

2020
toteuma

2021
tavoite

2022
tavoite

2023
tavoite

3,3

Tavoite
alitettu
3,10

3,2

3,1

3,0

2020
toteuma

2021
tavoite

2022
tavoite

2023
tavoite

2020
tavoite

2020
toteuma

2021
tavoite

2022
tavoite

2023
tavoite

Tavoite
2,12

3,15

2,15

2,16

2,16

3,87

3,9

3,9

2,65
Tavoite
3,5

Kieku

Taloudellisuus
Tavoite/
toimenpide
sekä mittarit

2019
toteuma

2020
tavoite

Tietolähde

Tavoite 1
Museoviraston toiminta on taloudellista.
Toimenpide
Mittari

2019
toteuma
2,37

Museo- ja linnassakäynnin keskihinta,
e

Museo- ja linnassakäynnin keskitulo,
e

Tavoite
2,12

3,96
Tavoite
3,86

Tavoite
3,86

12

5,78

ks. yllä

ks. yllä

Henkisten voimavarojen hallinta
Voimavarojen hallinta
Konsernitavoitteet (henkiset voimavarat, toimitilat ja infrastruktuuri, muut konsernitavoitteet)
Mittari

Henkilötyövuodet (toimintamenot,
htv)

Työtyytyväisyysindeksi (VM Baro)

Sairauspoissaolot
(pv/htv)

276,2

2020
tavoite ja
toteuma
Toteuma 274

Tavoite
265

Tavoite
270

3,85

Toteuma 3,83

Tavoite
3,75

Ylitetty tavoite
3,77

6,9

6,1

Tavoite
7,5

Tavoite
7,5

2019
toteuma

2021
tavoite

2022
tavoite

2023
tavoite

275

275

275

3,78

3,79

3,8

7,5

7,4

7,4

3,7

3,8

3,8

3,7

3,7

3,8

4

4

4

4,0

4,0

4,0

20

30

35

Yhdenvertaisu
us- ja tasaarvosuunnitel
man
olemassa ja
toimenpiteitä
toteutetaan:
Kyllä

Yhdenvertaisu
us- ja tasaarvosuunnitel
man
olemassa ja
toimenpiteitä
toteutetaan:
Kyllä

Yhdenvertaisuu
s- ja tasaarvosuunnitelm
an olemassa ja
toimenpiteitä
toteutetaan:
Kyllä

Toteuma 1,5
Koulutuspäivät
(työpäiviä/htv)

3,2

Jäätiin alle
tavoitteen 3,5

toteuma 3.62
Johtaminen
(VM Baron johtajuusindeksi)

Tyytyväisyys osaamiseen,
oppimiseen ja uudistumiseen (VM
Baro) 3,6

3,64

tavoite 3,6
ylitetty
toteuma 4,03

4,10

ylitetty tavoite
4,0
toteuma 4,04

Työtyytyväisyys työnantajakuviin ja
arvoihin (VM Baro) 3,8

4,05

Sopimuksista Hanselin kilpailuttamia
(%)

-

Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa
koskeva mittari (onko laadittu
yhdenvertaisuus- ja tasaarvosuunnitelmat sekä konkreettiset
toimet)

Yhdenvertaisu
us- ja tasaarvosuunnitel
man
olemassa ja
toimenpiteitä
toteutetaan:
Kyllä

ylitetty tavoite
4,0
Asetetaan
perusarvo
Yhdenvertaisu
us- ja tasaarvosuunnitel
man
olemassa ja
toimenpiteitä
toteutetaan:
Kyllä
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Oman
kestävän
kehityksen
toimintaohjelm
an
valmistuminen
(2020)

Kestävää kehitystä koskeva mittari
(konkreettiset toimet)

Siirtyy
vuodelle 2021
2 252
Etätyöpäivien määrä, kpl (Kieku)

Tavoite
1 990

ei tarkkoja
toteumatietoja*

Oman
kestävän
kehityksen
toimintaohjelm
an
valmistuminen

2020

2040

2050

tavoite 2 000

* Poikkeusvuonna etätyön määrä kasvoi merkittävästi (pääsääntö asiantuntijatyössä). Etätöiden kirjaaminen on poikkeustilanteessa
muuttunut siten, ettei tarkkaa toteumaa saada työajanseurantajärjestelmästä.

Virastokohtaiset HR-tavoitteet
Tavoite/
2020
2019
2021
2022
2023
toimenpide
Tavoite ja
toteuma
tavoite
tavoite
tavoite
sekä mittarit
toteuma
Tavoite 1-2
Virasto on määritellyt strategiset osaamisalueet ja kehittää henkilöstön osaamista näillä alueilla systemaattisesti ja
monipuolisesti. Virasto hyödyntää osaamistaan joustavasti myös oman organisaation ulkopuolella.
2020
2019
2021
2022
2023
Mittari
Tavoite ja
arvio
tavoite
tavoite
tavoite
toteuma

Viraston vakituisesta henkilöstöstä x
% on suorittanut eOppivassa
vähintään yhden kurssin

Viraston vakituisesta henkilöstöstä x
% kuuluu työelämän verkostoihin

-

22 %
(47 vakituista
suoritti 112
kurssia)

90 %

100 %

100 %

70 %

80 %

90 %

jäätiin
tavoitteesta
80 %

-

Toteuma
(arvio) 75 %
Tavoite 50 %

Tavoite 3
Virasto tuo viestinnän keinoin aktiivisesti esiin työtään ja asiantuntijoitaan ja hyödyntää tässä eri viestintäkanavia
monipuolisesti.
Viraston asiantuntijoista x % toimii
aktiivisesti sosiaalisessa mediassa
omalla substanssialueellaan

-

Toteuma
(arvio) 35%
Tavoite 10 %

14

20 %

30 %

40 %

1.3. Vaikuttavuus
1.3.1. Toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Museoviraston toiminta tukee hallitusohjelman sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asettamia kulttuuripolitiikan
yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita.
Kulttuurin perustan elinvoimaisuutta vahvistetaan huolehtimalla monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä
yhteiskunnallisena voimavarana, tarjoamalla tietoa ja osaamista kulttuuriperinnön kehittämiseksi ja suojelemiseksi
sekä osallistumalla aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön kulttuuriperinnön merkityksen ja
mahdollisuuksien tunnistamiseksi ja hyödyntämiseksi sekä ennakoivan suojelupolitiikan toteuttamiseksi. Kaikkien
väestöryhmien mahdollisuuksia osallistua kulttuuriin turvataan edistämällä palveluiden asiakaslähtöisyyttä,
yhdenvertaisuutta, demokratiaa ja osallisuutta sekä kulttuuriperinnön saavutettavuutta.
Museovirastolle on tulossopimuksessa 2020–2023 asetettu yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tulostavoitteita.
Taulukko mittareineen on esitetty kokonaisuudessaan luvussa 1.2. Tuloksellisuus.
2018 toteutuma
Mediaseurannan tulokset,
osumaa
Osumat sosiaalisessa
mediassa

2019
toteutuma

2020
toteutuma

3 992

3 760

7783

14 622

20 480

12 406

2 663

2 606

somereaktiot: 287 443
Museoviraston sidosryhmä- ja
asiantuntijatilaisuuksiin
osallistuneet

4 563

Museovirasto on kehittänyt mediaseurantaansa, mistä syystä suora vertailtavuus aiempien vuosien lukuihin on
katkennut. Seuranta on nyt tarkempi (Retriever) ja osuvampi (osumaluvuista jätetty pois seikkoja, jotka kerryttävät
lukumäärää turhaan). Vertailun katkeamisesta huolimatta voidaan todeta, että Museoviraston ja Suomen
kansallismuseon saamien mediaosumien lukumäärä on kasvanut merkittävästi (v. 2020 = 7783 // v. 2019 = 3760).
Viraston viestinnän henkilöresurssi on hieman supistunut edellisvuoteen verrattuna, mutta todennäköisesti
intensiivinen mediaviestinnän laadun kehittäminen on parantanut ulkoisen viestinnän läpimenoa toimituksellisessa
mediassa. Lisäksi sosiaalisessa mediassa Museovirasto sai 2 669 mainintaa ja 46 087 reaktiota. Suomen
kansallismuseo (tai Kansallismuseo) sai 9 737 mainintaa ja 241 356 reaktiota. Voidaan todeta, että tälläkin saralla
virasto on siirtynyt uudelle, hyvälle tasolle.
Museovirasto edistää toiminnassaan läpäisevästi yhdenvertaisuutta, demokratiaa ja osallisuutta sekä
parantaa kulttuuriperinnön saavutettavuutta ja osallisuutta kulttuuriperintöön
Museovirasto edisti toiminnassaan yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta viraston tuoreen tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti.
Suomen kansallismuseon ohjelmistossa yhdenvertaisuus ja kulttuurinen moninaisuus sekä osallisuus ja
demokratia olivat vahvasti painopisteenä, esimerkkeinä Muumi-tarinoiden arvoja välittänyt näyttely “Rohkeus,
rakkaus, vapaus! Muumit 75” ja ”Inkeriläiset, unohdetut suomalaiset” -näyttely Kansallismuseossa, Hämeenlinnan
Vankilan konsepti, Helsinki Pride-viikon ohjelma ja romanikulttuurin dokumentointi. Suomen kansallismuseo
nykydokumentoi koronavuonna yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisiä aloja. Lisäksi dokumentoitiin erityisen
haavoittuvassa asemassa olevien paperittomien naisten tilannetta. Repatriaatioprosessi Mesa Verde -kokoelman
ihmisjäänteiden ja hautaesineiden luovuttamiseksi alkuperäiskansoille vietiin päätökseen sekä valmisteltiin
saamelaiskokoelman repatriaatiota ja yhteistä saamelaisnäyttelyä saamelaismuseo Siidan sekä
saamelaisyhteisöä edustavien taiteilijoiden ja suunnittelijoiden kanssa.
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Digitaalisten välineiden tehostunut käyttö toi erilaisten ammatillisten ja muiden yhteisöjen tavoittamiseen
uudenlaista laajuutta ja vaikuttavuutta. Suuren yleisön luottamusta mittaavassa T-Median tutkimuksessa
Museovirasto sai hyvän tuloksen, mikä kertoo toiminnan myönteisestä näkyvyydestä ja vaikutuksista.
Museovirasto huolehtii monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä yhteiskunnallisena voimavarana tarjoamalla
tietoa ja osaamista
Museovirasto kehitti monin tavoin päätöksentekoon tarvittavaa tietopohjaa ja osaamistaan sekä osallistui
lainsäädännön kehittämiseen ja ohjelmalliseen työhön. Keskeisiin toimiin kuuluivat osallistuminen maankäyttö- ja
rakennuslain ja muinaismuistolain uudistamiseen, vuoden 2020 lopussa päättyneen kulttuuriympäristöstrategian
toimeenpanoon sekä hallitusohjelmaan kirjatun kulttuuriperintöstrategian käynnistämisen valmisteluihin. Virasto
osallistui myös Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman valmisteluun sekä valtion kiinteistöstrategian päivittämiseen.
Valtakunnallisesti merkittävien arkeologisten kohteiden luettelointi eteni suunnitellusti. Kansalaisten
kulttuuriperintöä koskevia arvostuksia ja käsityksiä mittaavan Kulttuuriperintöbarometrin valmistelut aloitettiin
yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön kanssa.
Museovirasto edistää kestävää kehitystä yleisötyön, kulttuuriperinnön suojelun ja oman toimintansa
muuttamisen kautta
Kulttuurisesti kestävä kehityksen näkökulma oli läsnä Suomen kansallismuseon ohjelmistossa ja yleisötyössä,
joita voitiin toteuttaa rajatusti koronapandemian vuoksi. Kestävän kehityksen mukaisia tavoitteita edistettiin mm.
korjausrakentamisen ohjeistushankkeessa sekä kytkemällä valtionavustuksiin läpäisevästi kestävän kehityksen
näkökulma. Museovirasto edisti kulttuuriperinnön näkyvyyttä kestävän kehityksen kysymyksissä: esimerkkinä
Museoalan Teemapäivät, joilla vahvistettiin museoalan osaamista ja toimia ilmastokriisissä ja joiden
vaikuttavuutta kasvatti ennätyssuuri yleisö. Vuonna 2020 valmisteltiin myös viraston kestävän kehityksen
osaamisen vahvistamiseen ja oman toimintaohjelman laadintaan tähtäävää Kestävät virastot -hanketta Taiteen
edistämiskeskuksen ja Suomenlinnan hoitokunnan kanssa.
Museoviraston palveluita ja tutkimusinfrastruktuuria kehitetään saavutettaviksi, asiakaslähtöisiksi ja
mahdollisimman digitaalisiksi
Digitaalisten palveluiden ja sisällön lisääminen kehittää toiminnan vaikuttavuutta pitkäjänteisesti. Museoviraston
palveluita kehitetään jatkuvasti sähköisiksi, ja toimintavuoden aikana digitaalisiksi siirtyivät muun muassa Suomen
kansallismuseon lipunmyynti ja opasvaraukset, arkeologisten löytöjen ilmoituspalvelu Ilppari ja
korkearesoluutiokuvien lataamispalvelu Finnassa, jo aiemmin avatun sähköisen valtionavustusasiointipalvelun
lisäksi. Museoviraston kokoelmien avaaminen vapaasti käytettäväksi lisäsi mediaseurannan ja Finnan
käyttötilaston perusteella selvästi kiinnostusta kulttuuriperintöön ja sen käyttöön. Museoviraston avaus lisäsi
samalla koko Finnan tunnettuutta.
Museoviraston uudet palvelut ja yhteistyö toimijoiden kanssa vahvistavat kulttuurialan merkitystä
kansantaloudessa ja parantavat alan työskentelyedellytyksiä
Museovirasto osallistui maailmanperintökohteiden matkailukäytön edistämiseen yhteistyössä ministeriöiden ja
Metsähallituksen kanssa. Vaikuttavin ja näkyvin toimi vuonna 2020 oli ensimmäisen kansallisen
maailmanperintöfoorumin järjestäminen. Kulttuuriperinnön ja matkailun välistä yhteistyötä tiivistettiin opetus- ja
kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa, jonka tulokset julkaistaan alkuvuodesta 2021.
Museovirasto osallistuu aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön kulttuuriperinnön
merkityksen ja mahdollisuuksien tunnistamiseksi ja hyödyntämiseksi sekä ennakoivan ja ohjelmallisen
suojelupolitiikan toteuttamiseksi
Museoviraston kansainvälinen toiminta on aktiivista ja vaikuttavaa hallitustenvälisestä yhteistyöstä ammatillisiin
verkostoihin. Vuonna 2020 viimeisteltiin maailmanperinnön kansallisen aieluettelon päivittäminen. Loppuvuodesta
varmistui Suomen ensimmäinen kohde, suomalainen saunaperinne, Unescon aineettoman kulttuuriperinnön
listalle. Nämä toimet ovat lisänneet kulttuuriperinnön näkyvyyttä myös kansallisesti. Museoiden arviointimallia
kehitettiin eurooppalaiseksi yhteistyöhankkeessa.
Koronapandemian myötä Museovirasto kehitti voimakkaasti digitaalista näkyvyyttään ja tavoitti ennätysmäärän
sidosryhmiä verkkotapahtumillaan ja koulutuksillaan. Museoviraston sidosryhmille ja asiantuntijoille järjestämien
tilaisuuksien osallistujamäärä kipusi 4 563:een.
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1.3.2. Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus
Museovirasto vastaa valtion talousarviossa sille osoitettujen valtionavustusten jakamisesta. Avustuksilla ja niihin
kytkeytyvällä ohjauksella ja neuvonnalla vaikutetaan laajasti kansallisen kulttuuriperinnön ja
kulttuuriperintökohteiden asianmukaiseen hoitoon ja ylläpitoon, perinteisten taitojen säilymiseen, museoiden
toiminnan innovatiiviseen kehittymiseen sekä yhdistys- ja järjestötoimintaan perustuvan perinteen tallennukseen.
Museoviraston jakamilla avustuksilla on suuri merkitys niiden edunsaajille, ja ne tukevat osaltaan kulttuurin
perustan elinvoimaisuutta ja kaikkien väestöryhmien mahdollisuuksia osallistua kulttuuriin.
Avustuksilla edistetään mm. kulttuuriympäristöstrategian, museopoliittisen ohjelman, maailmanperintöstrategian ja
kansainvälisten sopimusten toimeenpanoa. Kaikki Museoviraston jakamat avustukset kytkettiin vuonna 2020
kestävän kehityksen mukaisiin tavoitteisiin.
Ammatillisille museoille suunnattujen avustusten tavoitteena on lisätä kulttuuriperinnön ja taiteen yhteiskunnallista
vaikuttavuutta ja merkitystä kehittämällä museoiden toimintamalleja sekä syventämällä museoiden ja yleisöjen
välistä vuorovaikutusta. Valtionosuuden ulkopuolella olevien museoiden avustuksia on kohdennettu mm.
paikallismuseoiden toiminnan suunnitelmallisuutta ja kehittämistä edistäviin hankkeisiin, painopisteenä
vapaaehtoistyö, paikallinen identiteetti ja yhteisöllisyys, kulttuuriperintökasvatus ja muut yhteistyö- ja
kehittämishankkeet.
Yhteisöjen kulttuuriperintötoiminnan avustuksilla vahvistetaan yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön.
Avustusten tavoitteena on edistää sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää
kulttuuriperintötyötä. Museoviraston jakamilla aineettoman kulttuuriperinnön ja maailmanperintöavustuksilla
vastataan kansainvälisten sopimusten velvoitteisiin.
Rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämisavustusten, muinaisjäännösalueiden ja
maailmanperintökohteiden hoitoavustusten sekä kulkuvälineiden avustusten käytöstä ja vaikuttavuudesta laadittiin
vuonna 2020 selvitys. Selvityksen mukaan avustusten tuella tehdyt korjaukset ja kunnostukset ylläpitävät ja
kehittävät alan osaamista ja työllisyyttä sekä niihin liittyvää liiketoimintaa. Muut tunnistetut vaikutukset liittyvät
esimerkiksi alueiden elinvoimaisuuteen, talouteen, viranomaisten toiminnan kehittymiseen, kulttuurihistoriallisten
arvojen säilymiseen ja kestävään kehitykseen.
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1.4. Toiminnallinen tehokkuus
1.4.1. Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus
Valtion talousarvioesityksessä 2020 on toiminnallisen tehokkuuden tavoitteeksi asetettu museo- ja linnoissa käynnin
keskihinta- ja keskitulo. Luvussa tarkastellaan Museoviraston toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta myös
henkilötyövuosien ja kustannusten jakautumisen näkökulmista palvelualueittain sekä maksullisen ja varsinaisen
toiminnan välillä.
Toiminnan tehokkuutta on kuvattu myös palvelukokonaisuuksien näkökulmasta käyttäen sijaissuureita, jotka osoittavat
viraston resurssien käyttöä ja kustannuskehitystä.
Toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta seurataan seuraavien TAE ja tulossopimuksen mittarien avulla:
Tulostavoite (TAE)

Toteutuma 2018

Toteutuma 2019

Tavoite 2020

Toteutuma 2020

Museo- ja linnassakäynnin
keskihinta, euroa

2,19

2,37

2,12

3,15

Museo- ja linnassakäynnin
keskitulo, euroa

4,36

3,96

3,86

5,78

Vaikka Suomen kansallismuseon kohteiden kokonaiskävijämäärätavoitteista toteutui vain 65 % johtuen museoiden
yhteensä 3,5 kuukauden sulkemisesta sekä erityisesti tapahtumiin vaikuttaneista kokoontumisrajoituksista, maksaneiden
kävijöiden määrä toteutui odotettua paremmin yltäen museoiden avoinna ollessa 86 %:iin edellisvuodesta.
Museokohteiden myynnille asetettu tuloarvio toteutui siten lähes budjetoidun mukaisesti.
Toiminnallinen tehokkuus
Tuottavuus
Tavoite/
toimenpide
sekä mittarit

2019
toteuma

2020
tavoite

2020
toteuma

2021
tavoite

2022
tavoite

2023
tavoite

2021
tavoite

2022
tavoite

2023
tavoite

3,2

3,1

3,0

Tavoite 1
Museoviraston toiminta on tuottavaa ja tehokasta.
Mittari
Avustushakemuksen
käsittelyyn käytetty aika,
tuntia

2019
toteuma
2,65
Tavoite
3,5

2020
tavoite

3,3

2020
toteuma
Tavoite
alitettu
toteuma
3,10

Avustushakemusten kokonaismäärä kasvoi edellisvuodesta, myönnettyjen avustusten määrä puolestaan pieneni.
Avustusten käsittelyaika avustushakemusta kohden piteni hieman edellisvuodesta, mutta käsittely oli kuitenkin
tavoitteeksi asetettua nopeampaa. Sähköisen asioinnin kehitys myötävaikutti avustusten käsittelyyn.
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Toteutuneet henkilötyövuodet, kustannukset ja tuotot palvelukokonaisuuksittain vuosina 2018, 2019 ja 2020 (varsinainen ja maksullinen toiminta yhteensä)

o

Htv:t
2018

Htv:t
2019

Htv:t
2020

Muutos
%
19/18

Muutos
%
20/19

Kustannukset
1 000 €
2018

Kustannukset
1 000 €
2019

Kustannukset
1 000 €
2020

Muutos
%
19/18

Muutos
%
20/19

Tuotot
1 000 €
2018

Tuotot
1 000 €
2019

Tuotot
1 000 €
2020

Muutos
%
19/18

Muutos
%
20/19

1

Kokoelmat ja kohteet

92,1

102,7

113,9

12 %

11 %

28 989

29 448

30 557

2%

4%

1 604

2 673

2 901

67 %

9%

2

Sisällöntuotanto

91,8

111,4

101,9

21 %

-9 %

9 569

10 292

9 123

8%

-11 %

4 165

3 963

3 505

-5 %

-12 %

3

Tietojärjestelmät

4,8

6,4

4,6

33 %

-28 %

1 013

673

544

-34 %

-19 %

110

66

31

-40 %

-52 %

4

Ohjaus ja tuki

20,4

23,2

24,6

13 %

6%

2 212

2 312

2 302

5%

0%

49

196

-22

300 %

5

Viranomaispalvelut

31,5

32,5

28,8

3%

-12 %

2 762

2 773

2 506

0%

-10 %

1

1

21

0%

1975 %

240,7

276,2

273,7

15 %

-1 %

44 545

45 498

45 032

2%

-1 %

5 929

6 899

6 437

16 %

-7 %

Yhteensä

20

21

Yllä on esitetty Museoviraston toiminnan jakautuminen varsinaiseen toimintaan ja maksulliseen toimintaan vuosina 2019
ja 2020. Henkilötyövuosien määrä oli 276,2 vuonna 2019 ja 273,7 vuonna 2020.

Yllä on esitetty Museoviraston varsinaisen toiminnan jakautuminen palvelukokonaisuuksille. Varsinaiseen toimintaan
kohdistui 208,5 henkilötyövuotta vuonna 2019 ja 211,4 henkilötyövuotta vuonna 2020.

Yllä on esitetty Museoviraston maksullisen toiminnan jakautuminen palvelukokonaisuuksille. Maksulliseen toimintaan
kohdistui 67,7 henkilötyövuotta vuonna 2019 ja 62,3 henkilötyövuotta vuonna 2020.
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Museoviraston tuottavuuden ja taloudellisuuden tarkastelu palvelukokonaisuuksien
näkökulmasta
Museoviraston taloudellinen toiminta on jaettu varsinaiseen toimintaan ja maksulliseen toimintaan, jotka jakautuvat
kuuteen palvelukokonaisuuteen.
Palvelukokonaisuudet muodostuvat Museoviraston viidestä substanssipalvelukokonaisuudesta (kokonaisuudet 1-5) sekä
sisäisistä palveluista, eli tukitoiminnoista (6). Seitsemäs kokonaisuus sisältää palkalliset poissaolot. Kokonaisuuksiin on
määritelty toiminnot, joita käytetään niin kirjanpidossa kuin työajanseurannassakin. Menojen ja tulojen osalta käytetään
kirjanpidossa aina toimintokoodia muilta osin kuin henkilöstökuluissa. Henkilöstökulut kohdistetaan toiminnoille tehdyn
työajan perusteella.
Kokonaisuuksille 1–6 on vyörytetty palkallisten poissaolojen toiminnoille kirjattu välillinen työaika ja sen
henkilöstökustannukset sekä toimintojen muut kustannukset. Kokonaisuuksille 1-5 on sitten vyörytetty tukitoimintojen
toiminnoille kirjattu välillinen työaika ja sen henkilöstökustannukset sekä toimintojen muut kustannukset.
Edellisten sivujen taulukossa ja grafiikassa on esitetty vyörytetyt tiedot, mutta seuraavien kappaleiden taulukoissa tiedot
on esitetty toiminnoille suoraan kohdistetuilla luvuilla. Seuraavien sivujen taulukoissa esitetään henkilötyövuodet ja
nettokustannukset palveluittain.

Kokoelmat ja kohteet
Kokoelmien hallinnan ja saatavuuden palvelut sisältää Museoviraston kokoelmien (kulttuurihistoriallinen esinekokoelma,
arkeologinen kokoelma, kuvakokoelma, arkisto ja kirjasto) hallintaan ja saatavuuteen käytetyt resurssit.
Kokoelmapalvelut sisältää arkisto-, kirjasto, esine- ja kuvakokoelmien asiakaspalveluun, kuvauspalveluihin sekä esineja kuvalainoihin käytetyt resurssit. Restaurointi sisältää museo- ja linnakohteiden sekä omien kohteiden (Seurasaari,
museolaivat) rakennuskonservoinnin resurssit. Kohteiden hallinta sisältää kiinteistöstrategian noudattamisen, museo- ja
nähtävyyskohteiden asiakastoiminnan ja kohteiden vuokrauksen. Kohteiden määrittely sisältää
kulttuuriympäristörekistereiden hallinnan sekä kulttuuriympäristön kohteiden tunnistamisen ja kuvailun mm.
suojeluluetteloiden kautta.
htv 2018

htv 2020

htv 2019

EUR
(nettomenot)
2019
€ 2019

htv 2020

EUR
(nettomenot)
2020
€ 2020

1 984 671,69

43,44

2 494 517,68

49,16

2 514 290,01

7,37

168 530,39

8,30

180 497,20

7,48

-440 558,10

Restaurointi

3,27

1 517 054,65

4,16

682 868,26

4,14

979 799,05

Kohteiden
hallinta
Kohteiden
määrittely
Kokoelmat ja
kohteet

15,24

19 789 504,67

14,95

19 028 044,78

16,19

19 307 048,56

0,84

47 999,88

1,65

98 263,30

2,42

141 469,75

66,44

23 507 761,28

72,50

22 484 191,22

79,38

22 502 049,27

Kokoelmat ja
kohteet
Kokoelmien ja
arkiston hallinta
ja saatavuus
Kokoelmapalvelut

htv 2019

htv 2018

EUR
(nettomenot)
2018
€ 2018

39,72
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Kulttuurihistoriallisten kokoelmien hallintaan käytetty työaika kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Kirjaston, arkiston,
arkeologisten kokoelmien ja kuvakokoelmien hallintaan käytetyt tuntimäärät ovat pysyneet edellisten vuosien tasolla,
mutta hankeyhteistyö on mahdollistanut hiukan aiempaa suuremman panostuksen arkeologisten kokoelmien hallintaan.
Suomen kansallismuseon kokoelmien siirto Orimattilasta Vantaalle jatkui, ja siihen kohdennettiin edellisvuotta enemmän
sekä vakinaisen että määräaikaisen henkilökunnan työaikaa aikataulun hallitsemiseksi. Sen lisäksi kokoelmien
hallinnassa on ollut priorisoituja hankkeita kuten perusnäyttelyn uudistaminen ja saamelaiskokoelman repatriaation
valmistelu. Esineliikenteen yhteydessä kokoelmia on luetteloitu, valokuvattu, tehty poistoja, kartoitettu ja poistettu
kokoelmiin liittyviä työturvallisuusriskejä. Henkilötyövuosien määrä kohosi: siinä näkyvät myös mm. näyttelyvaihdon ja
maksupalvelun puitteissa toteutetut ylimääräiset hankkeet (Etelä-Korean näyttely-yhteistyö, Mesa Verde -kokoelman
ihmisjäänteiden ja hautaesineiden palautus, Hahtiperän hylyn konservointi, Rikosseuraamuslaitoksen rahoittama
vankilahistorian kokoelman luettelointi, kokoelmakeskuksen asiakkuudet) ja kulttuurikummin rahoittama konservointi.
Kokoelmiin kohdistuvaan asiakaspalveluun käytetty työaika on pysynyt samalla tasolla huolimatta siitä, että palveluita on
sähköistetty ja asiakaskontaktit tulevat yhä enemmän sähköisten kanavien kautta. Sen vuoksi myöskään asiakastilojen
sulkeminen koronapandemian vuoksi ei näy asiakaspalveluun käytetyn ajan laskuna. Kuvakokoelmien maksullisen
palvelun tuotot alkoivat laskea, kun kuvien avaamista verkkoon jatkettiin, mutta oli silti yli 80 000 euroa.
Restauroinnin toiminto sisältää museo- ja linnakohteiden sekä omien kohteiden (Seurasaari, museolaivat)
rakennuskonservointiin ja dokumentointiin suunnatut voimavarat: tehtävään käytettiin 4,14 htv, mikä on edellisvuoden
tasolla. Panos-tuotossuhde omissa restaurointikohteissa pysyi korkeana. Työ- ja taloudellisten panosten osalta selvästi
suurimmat kohteet olivat Seurasaaren Antin talo sekä majakkalaiva Kemin restaurointi.
Kohteiden määrittelyyn käytetty työaika kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Merkittävä osa panoksesta kohdentui
valtakunnallisten arkeologisten kohteiden luettelointiin (VARK), joka eteni suunnitellusti Museoviraston ja alueellisten
vastuumuseoiden yhteistyönä. Myös Salpalinjan suojeluesityksiä edistettiin.
Kokoelmakeskuksen säilytyspalveluilla on kysyntää, ja vuoden aikana on käyty useita neuvotteluja eri tahojen kanssa ja
uusia sopimuksia on tehty 3 kpl. Palvelukapasiteetti oli vuoden 2020 lopussa täydessä käytössä ja palvelua kehitetään
asiakaslähtöisesti tiiviissä vuorovaikutuksessa.
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Sisällöntuotanto
Dokumentointi ja tutkimus sisältää kulttuuriperintökohteiden dokumentoinnin ja tutkimuksen, tutkimus- ja
kehittämishankkeet sekä arkeologisen inventoinnin ja kaivauksen. Tiedon välittäminen sisältää näyttely- ja
kulttuuriperintökasvatustoiminnan ja tiedon välittämisen kulttuuriperinnöstä eri kanavien kautta.
Sisällöntuotanto

htv 2018

€ 2018

htv 2019

€ 2019

htv 2020

€ 2020

Dokumentointi ja
tutkimus
Tiedon välittäminen

20,10

83 325,72

17,51

285 616,59

16,02

75 477,38

54,72

991 036,30

61,24

1 386 414,46

54,97

1 078 037,91

Sisällöntuotanto

74,82

1 074 362,02

78,75

1 672 031,05

70,99

1 153 515,29

Sisällöntuotantoon käytetty työaika supistui edellisvuoteen verrattuna ja palautui nyt lähemmäs vuoden 2018 tasoa.
Tiedonvälittämiseen käytettyjen voimavarojen lasku oli yli 6 henkilötyövuotta. Dokumentointiin ja tutkimukseen käytetty
työaika on laskenut vuoden 2018 reilusta 20 henkilötyövuodesta noin 16:een. Dokumentointiin ja tutkimukseen käytetyt
voimavarat laskivat hiukan edellisvuodesta. Vaihtelu selittyy pääasiassa arkeologisten kenttätöiden volyymin normaalista
vuosittaisesta vaihtelusta.
Suomen kansallismuseon ohjelmistossa sisällöntuotantoon osallistuu strategian mukaisesti useita kumppaneita,
asiantuntijoita, tutkijoita, taiteilijoita. Ohjelmistosta riippuen tämä voi näkyä vuosittain sisällöntuotannon
henkilötyövuosien määrän vaihteluna. Vuonna 2020 oman asiantuntijahenkilökunnan työ on suuntautunut vahvasti
kokoelmahallinnan tehtäviin, kun taas useissa näyttelyissä (mm. Inkeriläiset – unohdetut suomalaiset, Rohkeus,
rakkaus, vapaus – Muumit 75 vuotta sekä vuodelle 2021 työstetyt Toista maata ja Kotiinpaluu) sisällöntuotantoon on
osallistunut merkittävältä osin ulkopuolisia tekijöitä.
Museoviraston koekaivausryhmä teki arkeologisia kenttätutkimuksia virkatyönä 33 muinaisjäännöskohteella. Suurin osa
kenttätöistä liittyi pieniin yksityisiin rakennushankkeisiin. Tutkimuksista 10 tehtiin metallinetsinharrastajien tekemien
löytöjen vuoksi esimerkiksi esinenostoina. Maastopäiviä kertyi 159 ja henkilötyöpäiviä kentällä yhteensä 621, mikä on
merkittävä lisäys edelliseen vuoteen. Arkeologiset kenttäpalvelut sai 51 maksullista toimeksiantoa. Tilaustutkimuksista
33 oli rakennus- ja maankäyttöhankkeisiin liittyviä kaivauksia, valvontoja tai muita kajoavia tutkimuksia ja loput
muinaisjäännösinventointeja. Maksullisten tutkimusten volyymi oli pienempi kuin edellisenä vuonna. Maksullisen
arkeologisen kenttätoiminnan osalta tarjouspyyntöjä tuli enemmän kuin koskaan aiemmin, lähes 90 kpl. Volyymin
puolesta vuosi oli melko keskimääräinen, maksullisen toiminnan tuotot olivat hieman yli 514 000 euroa.

Tietojärjestelmät
Tietojärjestelmien hallinta sisältää laajalle asiakaskunnalle suunnatut tiedonhallinnan kokoelmanhallintapalvelut sekä
kulttuuriympäristöpalvelut.

25

Tietojärjestelmät
Tietojärjestelmien
hallinta

htv 2018
5,94

€ 2018
553 469,83

htv 2019
4,51

€ 2019
329 644,45

htv 2020
3,19

€ 2020
308 042,27

Tietojärjestelmien hallintaan osoitettavissa olevia henkilöstövoimavaroja ei ollut käytettävissä aiempia vuosia
vastaavasti, ja hankerahoitus väheni edelleen. Kehittämishankkeita ei sen vuoksi voitu viedä eteenpäin aiempien
vuosien tapaan (euromäärän lasku). Volyymin lasku koskee erityisesti kulttuuriympäristön tiedonhallinnan voimavaroja.

Ohjaus ja tuki
Politiikka ja lainsäädäntö sisältää valtakunnalliseen toimialan politiikka- ja säädösvalmistelutyöhön osallistumisen ja
toimeenpanon sekä kulttuuriperintöalan kansainvälisten sopimusten toimeenpanoon osallistumisen. Ohjaaminen ja tuki
sisältää kulttuuriperinnön hoidon ja suojelun ohjauksen ja tuen, museoalan ohjauksen ja tuen sekä kulttuuriperintöalaan
liittyvät asiantuntijapalvelut.
Ohjaus ja tuki
Politiikka ja
lainsäädäntö
Ohjaaminen ja
tuki
Ohjaus ja tuki

htv 2018
4,89

€ 2018
417 904,63

htv 2019
3,21

€ 2019
315 356,89

htv 2020
3,44

€ 2020
232 847,89

11,33

820 476,79

13,18

815 622,57

13,70

946 892,55

16,21

1 238 381,42

16,39

1 130 979,46

17,15

1 179 740,44

Museolain uudistus kasvatti viraston ohjauksen ja tuen tarvetta ja voimavaroja. Kasvu näkyi selkeimmin edeltävänä
vuonna 2019 ja tasaantui vuonna 2020. Museolain toimeenpano merkitsi vuonna 2020 mm. vahvaa panostusta lain

26

edellyttämiin neuvotteluihin ja suunnitelmien läpikäymiseen (valtakunnalliset vastuumuseot), museoiden ohjaukseen ja
tukeen, yhteistyön kehittämiseen ja koulutukseen sekä yhteistyöhön ministeriön kanssa. Ohjaaminen ja tuki korostuvat
uudistuksen jälkeen entistäkin selvemmin myös kulttuuriympäristötehtävissä, integroituen mm. tutkimukseen ja
kehittämiseen sekä sidosryhmäyhteistyöhön. Museokentälle annetun vahvan tuen ohella keskeistä oli aktiivinen
yhteistyö valtion kiinteistönhaltijoiden ja kirkkokuntien kanssa.
Meneillään on useita kulttuuriperintöä koskevia lainsäädäntöhankkeita, joihin kohdentuu viraston työpanosta. Näistä
keskeisimpiin kuuluva muinaismuistolain uudistus käynnistyi vuonna 2020. Kansainvälisten sopimusten toimeenpanoon
kohdistetut resurssit ovat maltilliset mutta tehokkaat.

Viranomaispalvelut
Lausunnot, luvat ja päätökset sisältää kulttuuriperintöä koskevat lausunto- ja lupa-asiat ja viranomaispäätökset.
Valtionavustukset sisältää Museoviraston myöntämien valtionavustusten jakamisen ja käytön seurannan.
Asiakirjahallinto sisältää asiakirjojen rekisteröinnin, sähköisen asiakirjahallintojärjestelmän kehittämisen sekä
asiakirjahallinnon suunnittelun ja ohjauksen. Kulttuuriympäristön merkittävyyden arviointi ja suojeluun vaikuttaminen
sisältää alueidenkäytön suunnitteluhankkeiden arvioinnin, rakennussuojeluesitysten käsittelyn ja valtion kiinteistöjen
suojelutarpeen arvioinnin, mukaan lukien näihin liittyvät lausunnot. Kulttuuriperintöön kajoavien hankkeiden ohjaaminen
ja valvominen sisältää suojelukohteiden korjaus- ja muutoshankkeisiin osallistumisen, muinaisjäännösten tutkimus- ja
hoitoluvista päättämisen sekä kulttuuriperintöön liittyvien rikkomus- ja rikosasioiden käsittelyn, mukaan lukien näihin
liittyvät lausunnot.
Viranomaispalvelut
Luvat ja päätökset
Valtionavustukset
Asiakirjahallinto
Kulttuuriympäristön
merkittävyyden arviointi ja
suojeluun vaikuttaminen
Kulttuuriperintöön
kajoavien hankkeiden
ohjaaminen ja valvominen
Viranomaispalvelut

htv 2018
0,03
3,09
4,64
9,83

€ 2018
1 321,55
168 693,06
316 740,03
535 099,35

htv 2019
0,05
2,23
4,64
9,91

€ 2019
2 227,15
127 045,22
269 317,08
616 017,82

htv 2020
0,17
2,30
4,25
6,85

€ 2020
-6 630,22
135 379,36
301 115,21
414 967,38

6,48

364 127,21

6,14

369 944,64

6,47

385 625,99

24,06

1 385 981,20

22,99

1 384 551,91

20,04

1 230 457,72

Valtionavustuksiin käytetty htv-resurssi kasvoi hiukan edellisvuodesta. Pientä lisäpanostusta vaati opetus- ja
kulttuuriministeriön avustaminen koronapandemiaan liittyneissä hauissa sekä panostus avustusten lean-kehittämiseen.
Hakemusten kokonaismäärä kasvoi myös jonkin verran vuodesta 2019. Sähköisen asioinnin hyvä taso vaikutti
tehokkuuteen myönteisesti. Avustusprosessin kehittämiseen asiakaslähtöiseksi lean-menetelmin panostettiin
voimavaroja.
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Asiakirjahallinnossa oli henkilöstömuutoksista johtuen voimavaroja hiukan aiempia vuosia vähemmän. Työn tehokkuus
säilyi hyvänä, sillä vuoden aikana asiakirjahallinnossa osallistuttiin merkittävällä panoksella mm. tiedonhallintalain
tuomien velvoitteiden toimeenpanoon sekä tiedonohjaussuunnitelman (TOS) päivittämiseen.
Museoviraston rooli muinaismuistolain mukaisissa päätöksissä ja luvissa vahvistui vuoden 2020 alusta, jolloin
kajoamislupien käsittely siirtyi ELY-keskuksilta Museovirastolle. Museoviraston maankäytön suunnitteluun liittyvä työ on
selvästi vähentynyt alueellisten vastuumuseoiden myötä, keskittyen maakuntakaavoituksen, erityishankkeisiin sekä
valtion kiinteistöjen kehittämiseen. Rakennussuojelulausuntojen ohella Museovirasto aloitti Salpalinjan keskeisten
kohteiden suojeluesitysten tekemisen.
Kajoavat hankkeet ovat erityisesti valtion ja kirkkokuntien restaurointi- ja korjauskohteita sekä muinaismuistolain
rauhoittamien kohteiden viranomaisohjausta. Tähän kohdennettu työmäärä oli lähes 6,5 henkilötyövuotta; taso on sama
kuin vuonna 2018. Tämän työala on pääosin viraston pysyvää, lainsäädäntöön perustuvaa toimintaa, eikä ole siirtynyt
aluetasolle.

Tukitoiminnot
60 Tukitoiminnot
6000 Yleishallinto ja
johtaminen
6050 Suunnittelun,
ohjauksen ja
seurannan tuki
6100
Henkilöstöhallinto
6105 Koulutus
6200 Taloushallinto
6250 Matkustus
6300 Sisäinen
tarkastus,
riskienhallinta ja
turvallisuus
6400 Tietohallinto
6600 Viestintä
6700
Kiinteistöhallinto
6800
Toimistopalvelut
Muut tukitoiminnot
60 Tukitoiminnot

htv 2018
10,38

€ 2018
809 654,67

htv 2019
10,65

€ 2019
888 237,81

htv 2020
13,35

€ 2020
1 039 906,01

1,78

97 766,22

2,07

107 124,31

2,04

120 788,17

4,88

525 928,51

4,92

571 996,60

3,51

353 586,58

3,33
4,45
0,28
0,01

237 166,98
295 617,95
31 420,25
526 874,63

3,08
5,45
0,28
0,06

231 308,69
367 481,23
31 431,16
582 256,30

2,00
5,77
0,32
0,56

144 754,75
388 487,64
29 799,07
722 125,00

2,59
3,73
3,70

943 725,93
782 006,95
2 987 531,01

2,05 1 138 225,41
3,46
813 298,36
4,42 3 532 582,97

2,96
4,40
3,61

1 160 753,74
767 427,14
3 622 766,35

1,50

133 070,26

1,30

151 402,40

1,37

120 760,45

0,47
37,10

159 562,93
7 530 326,29

0,40
95 991,80
38,14 8 511 337,04

0,97
40,86

97 848,93
8 569 003,83

28

Yleishallintoon ja johtamiseen käytetty työaika kasvoi merkittävästi. Koronapandemia lisäsi organisaatioiden johtamiseen
kohdistuvaa painetta ja päivittäistä työtä. Esimerkiksi päälliköt tekevät normaalitilanteessa keskeisesti myös yksikkönsä
substanssiin liittyvää työtä, mutta joutuivat poikkeuksellisissa oloissa käyttämään merkittävästi enemmän aikaa
toiminnan johtamiseen, organisointiin ja hallinnollisiin tehtäviin.
Henkilöstöhallintoon käytetty työaika väheni samasta syystä: koronapandemian takia aiemmin henkilöstöpalveluihin
käytettyä työaikaa käytettiin yleishallintoon ja johtamiseen. Talouspalveluiden henkilötyövuosimäärä oli hieman kasvussa
mm. projektien takia.
Riskienhallintaan ja turvallisuuteen kohdennetut panokset kasvoivat poikkeusoloista johtuen.
Viestinnän ja markkinoinnin vastuualueen käytettävissä olleet henkilöresurssit olivat n. 10 % pienemmät edellisvuoteen
verrattuna. Samanaikainen yleinen vastuualueen työn volyymin kasvu sekä koronatilanteesta johtuva
markkinointiviestinnän muutos- ja lisätyö kuormittivat tukitoimintoa merkittävästi ja kasvattivat johtamisen, organisoinnin
ja esimiestyön tarvetta. Loppukevääseen ja -vuoteen kohdistuneet museoiden sulut ja yleinen kriisinhallinta lisäsivät
poikkeuksellisen vuorovaikutuksen tarvetta sekä sisäisesti että ulkoisesti. Museoiden ohjelmistomuutosten vuoksi osa
markkinointibudjetista siirtyi seuraavalle vuodelle. Kaupallisten palvelujen toiminnot onnistuivat taloudellisesti hyvin,
olosuhteisiin nähden. Viestinnän työkalujen kehittäminen ja strategiseen tekemiseen keskittyminen tuotti
medianäkyvyydessä erinomaista tulosta.
Kiinteistöhallinnon osalta merkittävin muutos on kokoelmakeskuksen laajennusosan käyttöönotto helmikuussa 2020,
joka näkyy kustannusten nousuna. Työmäärän osalta vuonna 2020 on palattu vuoden 2018 tasolle.
Henkilöstökoulutukseen käytetty työaika supistui huolimatta verkkokoulutusten tarjoamista mahdollisuuksista.
Tietohallintoon käytetyt resurssit kasvoivat hiukan edellisvuodesta, koska toimialariippuvaisen ICT-tuen riskienhallintaa
vahvistettiin toisen ICT-päällikön rekrytoinnilla. Tietohallinnon kokonaiskustannukset jatkoivat kasvua pääsääntöisesti
Valtorille maksettavien palvelumaksujen myötä.
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1.4.2. Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA MAKSUPERUSTELAIN MUKAISISTA
MUISTA SUORITTEISTA YHTEENSÄ (tuhansina euroina)

2020
(tot.)

2019
(tot.)

2018
(tot.)

4 180
1 286
6
5 472

4 249
1 547
0
5 796

4 130
763
0
4 893

Erilliskustannukset
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Henkilöstökustannukset
Vuokrat
Palvelujen ostot
Muut erilliskustannukset
Erilliskustannukset yhteensä

465
1 302
5 659
722
56
8 204

510
1 471
5 886
593
33
8 493

547
1 343
5 489
724
30
8 133

Osuus yhteiskustannuksista
Tukitoimintojen kustannukset
Poistot
Korot
Muut yhteiskustannukset
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä

1 588
69
0
364
2 021

1 802
84
2
387
2 275

1 506
92
0
355
1 953

Kokonaiskustannukset yhteensä

10 225

10 768

10 086

KUSTANNUSVASTAAVUUS

-4 753

-4 972

-5 194

54 %

54 %

49 %

TUOTOT
Maksullisen toiminnan tuotot
Maksullisen toiminnan myyntituotot
Vuokrat ja käyttökorvaukset
Maksullisen toiminnan muut tuotot
Tuotot yhteensä
KOKONAISKUSTANNUKSET

Kustannusvastaavuus-%
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KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA MAKSUPERUSTELAIN MUKAISISTA
PÄÄSYMAKSUISTA / MUUT SUORITTEET (tuhansina euroina)

2020
(tot.)

2019
(tot.)

2018
(tot.)

2 843
0
1
2 844

2 819
8
0
2 827

2 982
5
0
2 987

Erilliskustannukset
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Henkilöstökustannukset
Vuokrat
Palvelujen ostot
Muut erilliskustannukset
Erilliskustannukset yhteensä

128
757
2 806
402
45
4 138

152
750
2 688
419
22
4 031

184
717
2 354
531
12
3 798

Osuus yhteiskustannuksista
Tukitoimintojen kustannukset
Poistot
Korot
Muut yhteiskustannukset
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä

939
46
0
240
1 225

1 017
48
1
223
1 288

797
49
0
190
1 035

Kokonaiskustannukset yhteensä

5 363

5 319

4 833

KUSTANNUSVASTAAVUUS

-2 519

-2 492

-1 847

53 %

53 %

62 %

TUOTOT
Maksullisen toiminnan tuotot
Maksullisen toiminnan myyntituotot
Vuokrat ja käyttökorvaukset
Maksullisen toiminnan muut tuotot
Tuotot yhteensä
KOKONAISKUSTANNUKSET

Kustannusvastaavuus-%
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KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA MAKSUPERUSTELAIN MUKAISESTA
VUOKRAUSTOIMINNASTA / MUUT SUORITTEET (tuhansina euroina)

2020
(tot.)

2019
(tot.)

2018
(tot.)

47
1 286
3
1 336

52
1 539
0
1 591

39
757
0
796

3
4
828
4
0
839

4
12
949
1
0
966

7
30
1 188
1
0
1 226

24
0
0
1
25

19
1
0
3
22

40
2
0
8
51

Kokonaiskustannukset yhteensä

863

988

1 277

KUSTANNUSVASTAAVUUS

472

603

-481

155 %

161 %

62 %

TUOTOT
Maksullisen toiminnan tuotot
Maksullisen toiminnan myyntituotot
Vuokrat ja käyttökorvaukset
Maksullisen toiminnan muut tuotot
Tuotot yhteensä
KOKONAISKUSTANNUKSET
Erilliskustannukset
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Henkilöstökustannukset
Vuokrat
Palvelujen ostot
Muut erilliskustannukset
Erilliskustannukset yhteensä
Osuus yhteiskustannuksista
Tukitoimintojen kustannukset
Poistot
Korot
Muut yhteiskustannukset
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä

Kustannusvastaavuus-%

Museoviraston maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus sekä yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus on
laskettu kustannusvastaavuuslaskelmien ja tuloslaskelman avulla. Suoritetuotanto perustuu lakiin Museovirastosta
282/2004, Valtioneuvoston asetukseen Museovirastosta 407/2004, valtion maksuperustelakiin 150/1992, valtion
maksuperusteasetukseen 211/1992, lakiin valtion talousarviosta 423/1988, asetukseen valtion talousarviosta 1243/1992,
muinaismuistolakiin 295/1963, lakiin kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta 115/1999, lakiin viranomaisten
toiminnan julkisuudesta 621/1999 ja opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksiin Museoviraston suoritteiden
maksullisuudesta 1078/2019 ja 325/2020. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat ja kilpailullisen
toiminnan tuloslaskelma on laadittu Valtiokonttorin määräystä VK/54895/00.00.01.06.00/2020 maksullisen toiminnan
kustannusvastaavuuslaskelman sekä tuloslaskelman laatimisesta noudattaen. Yhteisrahoitteisen toiminnan
kustannusvastaavuuslaskelma on laadittu Valtiokonttorin määräystä VK/1077/00.01/2014 yhteisrahoitteisen toiminnan
kustannusvastaavuuslaskelman laatimisesta noudattaen.
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Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat vuodelta 2020 on esitetty maksuperustelain mukaisista muista
suoritteista yhteensä, pääsymaksuista ja vuokraustoiminnasta, koska näiden osa-alueiden tuotot olivat vähintään 1
miljoonaa euroa (Valtiokonttorin määräys VK/54895/00.00.01.06.00/2020). Lisäksi on laadittu julkisoikeudellisten
suoritteiden ja erityislakien mukaisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelmat, joiden tuloksia on esitelty lyhyesti,
mutta laskelmia ei ole esitetty toimintakertomuksessa, koska niiden tuotot olivat alle 1 miljoonaa euroa. Muista
suoritteista muista liiketaloudellisista suoritteista kuin pääsymaksuista ja vuokraustoiminnasta on myös laadittu oma
kustannusvastaavuuslaskelma, jonka tuloksia on esitelty lyhyesti. Laskelmaa ei ole esitetty toimintakertomuksessa,
koska se koostuu useista eri suoritteista, joista yksittäisten suoritteiden tuotot eivät ylitä 1 miljoonaa euroa ja
toimintakertomuksessa on jo esitetty kustannusvastaavuuslaskelma muista suoritteista yhteensä. Laskelmat eivät sisällä
tuottoja elinkeinoelämälle tarjottavasta media- ja imagohyödystä.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmissa tuotot ja kustannukset on laskettu kirjanpidon tilinpäätöstietojen
tai käytetyn työajan perusteella. Maksullisen toiminnan osuus oli 15,9 % viraston kokonaistyöajasta. Maksullisen
toiminnan osuus on hieman laskenut verrattuna edelliseen vuoteen, jolloin sen osuus oli 17,3 %. Laskentaperusteet ovat
pysyneet ennallaan. Laskentaperusteet on esitetty laskelmien liitetiedoissa. Museoviraston maksullisen toiminnan
kustannusvastaavuudelle ei ole asetettu tulostavoitteita.

Julkisoikeudelliset suoritteet
Maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista on laadittu kustannusvastaavuuslaskelma, joka sisältää
tutkimusluvat, kajoamisluvat, maastavientiluvat ja kirjaston julkisoikeudelliset suoritteet. Laskelmaa ei ole esitetty
toimintakertomuksessa, koska osa-alueen tuotot olivat alle 1 miljoonaa euroa (Valtiokonttorin määräys
VK/54895/00.00.01.06.00/2020). Julkisoikeudellisten suoritteiden maksullisen toiminnan tuotot olivat 0,02 miljoonaa
euroa. Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset olivat 0,02 miljoonaa euroa. Suurimpana eränä kustannuksista
olivat henkilöstökustannukset 0,01 miljoonaa euroa. Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuudeksi
muodostui 0,001 miljoonaa euroa ja kustannusvastaavuusprosentiksi 109 %.

Muut suoritteet
Maksuperustelain mukaisista muista suoritteista yhteensä on esitetty kustannusvastaavuuslaskelma, joka sisältää
pääsymaksut, vuokraustoiminnan ja muut liiketaloudelliset suoritteet. Muiden suoritteiden
kustannusvastaavuuslaskelmassa maksullisen toiminnan tuotot olivat 5,47 miljoonaa euroa. Eniten maksulliseen
toimintaan kohdistuvia tuottoja kertyi pääsymaksuista 2,84 miljoonaa euroa, vuokraustoiminnasta 1,34 miljoonaa euroa,
kokoelmapalveluista 0,57 miljoonaa euroa, museokauppatoiminnasta 0,48 miljoonaa euroa ja kuvapalveluista 0,07
miljoonaa euroa. Vuoteen 2019 verrattuna maksullisen toiminnan tuotot vähenivät 0,32 miljoonaa euroa eli 5,6 %.
Tuotoista vähenivät erityisesti vuokraustoiminnan tuotot. Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset olivat 10,23
miljoonaa euroa. Suurimpana eränä kustannuksista olivat vuokrat 5,66 miljoonaa euroa. Vuoteen 2019 verrattuna
kokonaiskustannukset vähenivät 0,54 miljoonaa euroa eli 5,0 %. Kokonaiskustannuksista vähenivät eniten vuokrat ja
tukitoimintojen kustannukset. Muiden suoritteiden kustannusvastaavuudeksi muodostui -4,75 miljoonaa euroa. Vuoteen
2019 verrattuna kustannusvastaavuus on parantunut 0,22 miljoonaa euroa ja vuoteen 2018 verrattuna parantunut 0,44
miljoonaa euroa. Muiden suoritteiden kustannusvastaavuusprosentiksi muodostui 54 %. Kustannusvastaavuusprosentti
on vuoteen 2019 (54 %) verrattuna pysynyt samana ja vuoteen 2018 (49 %) verrattuna noussut.
Muista suoritteista pääsymaksuista on esitetty oma kustannusvastaavuuslaskelma. Pääsymaksujen maksullisen
toiminnan tuotot olivat 2,84 miljoonaa euroa. Eniten pääsymaksutuottoja kertyi Kansallismuseosta 0,98 miljoonaa euroa,
Olavinlinnasta 0,66 miljoonaa euroa, Hämeen linnasta 0,52 miljoonaa euroa, Suomen merimuseosta 0,16 miljoonaa
euroa, Vankilasta 0,14 miljoonaa euroa, Louhisaaresta 0,09 miljoonaa euroa ja Tamminiemestä 0,08 miljoonaa euroa.
Vuoteen 2019 verrattuna maksullisen toiminnan tuotot pysyivät samalla tasolla. Maksullisen toiminnan
kokonaiskustannukset olivat 5,36 miljoonaa euroa. Suurimpana eränä kustannuksista olivat vuokrat 2,81 miljoonaa
euroa. Vuoteen 2019 verrattuna kokonaiskustannukset pysyivät samalla tasolla. Pääsymaksujen
kustannusvastaavuudeksi muodostui -2,52 miljoonaa euroa ja kustannusvastaavuusprosentiksi 53 %.
Kustannusvastaavuusprosentti on vuoteen 2019 (53 %) verrattuna pysynyt samana.
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Muista suoritteista vuokraustoiminnasta on esitetty oma kustannusvastaavuuslaskelma. Vuokraustoiminnan maksullisen
toiminnan tuotot olivat 1,34 miljoonaa euroa. Eniten vuokraustoiminnan tuottoja kertyi Turun linnasta 0,93 miljoonaa
euroa, Kansallismuseosta 0,17 miljoonaa euroa, Hämeen linnasta 0,06 miljoonaa euroa, Olavinlinnasta 0,05 miljoonaa
euroa ja Tamminiemestä 0,04 miljoonaa euroa. Vuoteen 2019 verrattuna maksullisen toiminnan tuotot vähenivät 0,26
miljoonaa euroa eli 16,0 %. Museoiden tiloista saatavat vuokratuotot vähenivät koronatilanteen takia. Maksullisen
toiminnan kokonaiskustannukset olivat 0,86 miljoonaa euroa. Suurimpana eränä kustannuksista olivat vuokrat 0,83
miljoonaa euroa. Vuoteen 2019 verrattuna kokonaiskustannukset vähenivät 0,13 miljoonaa euroa eli 12,7 %.
Vuokraustoiminnan kustannusvastaavuudeksi muodostui 0,47 miljoonaa euroa ja kustannusvastaavuusprosentiksi 155
%. Kustannusvastaavuusprosentti on vuoteen 2019 (161 %) verrattuna laskenut.
Muista suoritteista muista liiketaloudellisista suoritteista on laadittu oma kustannusvastaavuuslaskelma. Laskelmaa ei ole
esitetty toimintakertomuksessa, koska se koostuu useista eri suoritteista, joista yksittäisten suoritteiden tuotot eivät ylitä
1 miljoonaa euroa (Valtiokonttorin määräys VK/54895/00.00.01.06.00/2020) ja toimintakertomuksessa on jo esitetty
kustannusvastaavuuslaskelma muista suoritteista yhteensä. Muiden liiketaloudellisten suoritteiden maksullisen
toiminnan tuotot olivat 1,29 miljoonaa euroa. Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset olivat 4,00 miljoonaa euroa.
Suurimpana eränä kustannuksista olivat vuokrat 2,02 miljoonaa euroa. Muiden liiketaloudellisten suoritteiden
kustannusvastaavuudeksi muodostui -2,71 miljoonaa euroa ja kustannusvastaavuusprosentiksi 32 %.

Erityislakien mukaiset suoritteet
Erityislakien mukaisista suoritteista on laadittu kustannusvastaavuuslaskelma, joka sisältää muinaismuistolain 15 §:n
mukaiset suoritteet. Laskelmaa ei ole esitetty toimintakertomuksessa kohdassa erityislakien mukaiset suoritteet, koska
osa-alueen tuotot olivat alle 1 miljoonaa euroa (Valtiokonttorin määräys VK/54895/00.00.01.06.00/2020). Laskelma on
esitetty kohdassa kilpailullisen toiminnan tuloslaskelma. Muinaismuistolain 15 §:n mukaisten suoritteiden maksullisen
toiminnan tuotot olivat 0,51 miljoonaa euroa. Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset olivat 0,60 miljoonaa euroa.
Muinaismuistolain 15 §:n mukaisten suoritteiden kustannusvastaavuudeksi muodostui -0,09 miljoonaa euroa ja
kustannusvastaavuusprosentiksi 86 %.
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KILPAILULLISEN TOIMINNAN TULOSLASKELMA MUINAISMUISTOLAIN
15 §:N MUKAISISTA SUORITTEISTA (tuhansina euroina)

2020
(tot.)

2019
(tot.)

2018
(tot.)

514
0
0
514

703
0
0
703

881
0
0
881

Erilliskustannukset
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Henkilöstökustannukset
Vuokrat
Palvelujen ostot
Muut erilliskustannukset
Erilliskustannukset yhteensä

6
303
2
40
28
378

10
362
19
40
49
479

16
403
14
35
32
500

Osuus yhteiskustannuksista
Tukitoimintojen kustannukset
Poistot
Korot
Muut yhteiskustannukset
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä

143
12
0
65
221

174
16
0
76
267

238
28
0
107
372

Kokonaiskustannukset yhteensä

599

746

873

TULOS

-85

-43

8

86 %

94 %

101 %

TUOTOT
Kilpailullisen toiminnan tuotot
Kilpailullisen toiminnan myyntituotot
Vuokrat ja käyttökorvaukset
Kilpailullisen toiminnan muut tuotot
Tuotot yhteensä
KOKONAISKUSTANNUKSET

Tulos, %
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Kilpailullisen toiminnan tuloslaskelma
Kilpailullisen toiminnan tuloslaskelma muinaismuistolain 15 §:n mukaisista suoritteista on esitetty
toimintakertomuksessa, koska toiminnan tuotot olivat vähintään 40 000 euroa (Valtiokonttorin määräys
VK/54895/00.00.01.06.00/2020). Kilpailullisen toiminnan tuloslaskelmassa tuotot ja kustannukset on laskettu kirjanpidon
tilinpäätöstietojen tai käytetyn työajan perusteella. Kilpailullisen toiminnan tuloslaskelmassa olevien muinaismuistolain 15
§:n mukaisten suoritteiden kirjauksissa käytetään kahta erillistä toimintokoodia, joiden avulla on saatu laskelmaan tuotot,
kustannukset ja työtunnit. Myyntituotot perustuvat erillislakien mukaisten liiketaloudellisten suoritteiden tuottojen
liikekirjanpidon tileihin ja muinaismuistolain 15 §:n mukaisten suoritteiden toimintoihin. Erilliskustannukset on saatu
kyseisille toiminnoille kirjattujen kustannusten mukaisesti ja myös osuus yhteiskustannuksista on kohdistettu laskelmaan
näiden toimintojen osuuksien suhteessa. Henkilöstökustannukset on saatu näille toiminnoille kirjatuista työtunneista
laskettujen jakopalkkojen mukaisesti. Muinaismuistolain 15 §:n mukaisten suoritteiden kirjauksissa käytetään myös omia
projektikoodeja. Tarkemmat laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa. Museoviraston kilpailullisen
toiminnan tulokselle ei ole asetettu tulostavoitteita.
Kilpailullisen toiminnan tuloslaskelmassa muinaismuistolain 15 §:n mukaisten suoritteiden tuotot olivat 0,51 miljoonaa
euroa. Vuoteen 2019 verrattuna tuotot vähenivät 0,19 miljoonaa euroa eli 26,9 %. Kokonaiskustannukset olivat 0,60
miljoonaa euroa. Suurimpana eränä kustannuksista olivat henkilöstökustannukset 0,30 miljoonaa euroa. Vuoteen 2019
verrattuna kokonaiskustannukset vähenivät 0,15 miljoonaa euroa eli 19,7 %. Muinaismuistolain 15 §:n mukaisten
suoritteiden tulokseksi muodostui -0,09 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 tulokseen on vaikuttanut huonontavasti se, että
tilauksia on ollut paljon vanhoilla puitesopimuksilla, joissa on käytetty alhaisempia tuntihintoja. Lisäksi koronatilanne on
vaikuttanut huonontavasti tulokseen. Vuoteen 2019 verrattuna tulos on huonontunut 0,04 miljoonaa euroa ja vuoteen
2018 verrattuna huonontunut 0,09 miljoonaa euroa. Muinaismuistolain 15 §:n mukaisten suoritteiden tulokseksi
prosentteina muodostui 86 %. Tulos prosentteina on vuoteen 2019 (94 %) verrattuna laskenut ja vuoteen 2018 (101 %)
verrattuna selvästi laskenut.
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1.4.3. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus
YHTEISRAHOITTEISET HANKKEET VUONNA 2020
HANKKEEN NIMI
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat projektit
OKM; Digitaalisen kulttuuriperintötiedon saatavuuden
kehittäminen
OKM; Digitaalinen kulttuuriperintötieto
Muiden valtion kirjanpitoyksiköiden rahoittamat projektit
Suomen Akatemia; SuALT
EU-projektit
EU; CultureLabs 2018-2020

EU; MOI! Museums of Impact
Yhdistysten ja säätiöiden rahoittamat projektit
Erkon säätiö; Ruotsinsalmen meritaistelun esittäminen
Malmin rahasto; Historialliset identiteetit Suomessa ja
Ruotsissa
SKR; Mullankaivajat 2019-2020
Wuorion säätiö; S.Wuorion arkiston haltuunotto 2019-2020
Muut erillisprojektit
Mesa Verde -palautus

KUVAUS
Digitaalisen kulttuuriperintötiedon saatavuuden, käytettävyyden ja
löydettävyyden sekä säilymisen ja laadun kehittämishanke
Kulttuuriperintöaineistojen massadigitointi
Suomen arkeologisten löytöjen linkitetyn avoimen tietokannan
kehittämishanke
Horizon 2020 –ohjelmasta rahoitettu usean eurooppalaisen organisaation
yhteistyöhanke, jossa kehitetään ja tuetaan osallistavia kulttuuriperintötyön
toimintatapoja huomioiden erityisesti maahanmuuttajataustaisten ryhmien
tarpeet.
Museoviraston koordinoima, Luova Eurooppa -ohjelmasta rahoitettu
yhteistyöhanke, jossa kehitetään museoiden eurooppalaista arviointimallia.
Ruotsinsalmen taistelun digitaalisen XR-toteutuksen tuottaminen, hylkyjen
3D-mallinnus
Kansallismuseon perusnäyttelyn sisällöntuotanto
Koululaisten kanssa toteutettu arkeologiapedagoginen hanke Ähtärissä
Salomon Wuorion arkiston haltuunottohanke
Suomen kansallismuseon Mesa Verde -kokoelmaan kuuluvien
ihmisjäänteiden ja hautaesineiden palauttaminen Yhdysvaltain Mesa Verden
alueen alkuperäiskansoille

Yhteisrahoitteisesta toiminnasta on laadittu kustannusvastaavuuslaskelma. Laskelmaa ei ole esitetty
toimintakertomuksessa, koska viraston saama ja varainhoitovuodelle jaksotettu rahoitus oli alle 1 miljoonaa euroa
(Valtiokonttorin määräys VK/1077/00.01/2014). Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot olivat 0,23 miljoonaa euroa. Tuotoista
suurimman erän muodosti muilta valtion virastoilta saatu rahoitus 0,15 miljoonaa euroa. Yhteisrahoitteisen toiminnan
kokonaiskustannukset olivat 0,69 miljoonaa euroa. Suurimpana eränä kustannuksista olivat henkilöstökustannukset 0,30
miljoonaa euroa. Yhteisrahoitteisen toiminnan omarahoitusosuudeksi muodostui -0,46 miljoonaa euroa ja
omarahoitusosuudeksi prosentteina 34 %. Yhteisrahoitteisen toiminnan omarahoitusosuuteen on vaikuttanut vuonna
2020 tehty oikaisu, jossa korjattiin vuonna 2019 virheellisesti kirjattuja tuottoja pois tuotoista. Tämä oikaisu on
huonontanut omarahoitusosuutta. Yhteisrahoitteinen toiminta on osaltaan mahdollistanut viraston strategisten
tavoitteiden saavuttamista.
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmassa tuotot ja kustannukset on laskettu kirjanpidon
tilinpäätöstietojen tai käytetyn työajan perusteella. Laskentaperusteet ovat pysyneet ennallaan. Laskentaperusteet on
esitetty laskelman liitetiedoissa. Museoviraston yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuudelle ei ole asetettu
tulostavoitteita.
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1.5. Tuotokset ja laadunhallinta
Valtion talousarviossa 2020 Museovirastolle on asetettu kolme tuotos- ja laadunhallinnan tulostavoitetta. Lisäksi
Museoviraston tulossopimuksessa 2020–2023 on virastolle asetettu hallinnonalan strategisia tavoitteita tukevia
tulostavoitteita, jotka sijoittuvat tulosprismassa tuotosten ja laadunhallinnan alueelle. Taulukot on kokonaisuudessaan
esitetty luvussa 1.2. Tuloksellisuus. Lisäksi tulossopimuksen mittariliitteessä on lukuun sijoittuvia tuotos- ja
laadunhallinnan mittareita.
Tavoitteiden toteutuman lisäksi raportoidaan muut tärkeimpien suoritteiden lukumäärät ja vertailutiedot palvelukokonaisuuksien
mukaan. Museoviraston toiminnan luonteen vuoksi kaikkia tuotettuja palveluja ei voida ilmoittaa lukumäärinä, joten
raportoinnissa on myös käytetty soveltuvia sijaissuureita.

1.5.1. Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet
Kokoelmat ja kohteet
2018
Kokoelmien kartuttaminen
- Suomen kansallismuseon
kokoelmat
- arkeologian esinekokoelmat
(päänumero)
- kuvakokoelmat (kuvaa)
- kirjakokoelmat (nidettä)
Kokoelma- ja kuvapalvelut
Kuvapalvelut / tilausten lukumäärä
Kirjaston kävijät
Lainat Museoviraston kirjastosta
Sähköiset aineistot
Sähköisesti luetteloitujen objektien
saatavuus Finnassa
Suojeltujen kohteiden
kokonaismäärä
muinaisjäännösrekisterissä
- Muinaisjäännösrekisterin uudet
kohteet
- Muinaisjäännösten
aluerajaukset, kokonaismäärä
Rakennusperintörekisteri,
kohteiden kokonaismäärä
Hankerekisteri, hankkeiden
kokonaismäärä
Digitoitujen tutkimusaineistojen
katselukerrat
Tutkimusraportit, kokonaismäärä

o

2019

2020

Kpl

Lkm
Lkm
Kpl
Kpl
Kpl

2 280

948

3625

359

690

401

4 500 000
2 177

983 000
10 616

115 000
14 619

1 018
*
31 856

1 010
*
32 112

880
2 106
n. 24 000

263 795

263 845

266 225

32 419

33 222

35 791

1 520

2 760

2 569

20 050

22 183

23 876

3 025

3 066

3 080

6 805

7 043

7 387

63 235

75 393

141 459

33 663

33 888

34 232

Kokoelmien kartuttaminen

Suomen kansallismuseon kokoelmat karttuivat yhteensä 3625 objektilla. Kokoelmien digitointia on jatkettu syksyllä 2020
laaditun priorisointisuunnitelman mukaisesti, painopisteenä mm. muutettavat aineistot sekä massadigitointi.
Arkeologisten kaivausten löydöille avattiin 401 päänumeroa diaariin, niistä kansalaisten löytöjä 192. Arkeologisiin
kokoelmiin vastaanotettiin 1 439 löytölähetystä kansalaisilta, sisältäen 3 436 arkeologista löytöä.
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Kuvakokoelmien kartunta pysyi maltillisena: kokoelmat karttuivat yhteensä 115 000 kuvalla. Koronarajoitukset siirsivät
muutaman ison uuden kokoelman haltuunottoa seuraavaan vuoteen. Uusia kuvia luetteloitiin yli 10 000 ja digitoitiin yli 5
000. Uusia valokuvia tuotettiin yli 10 400. Kuvakokoelmat tekivät eri yksiköille 24 videotuotantoa, joiden määrä kasvoi
näin edellisvuosista huomattavasti.
Niteitä karttui kirjastojärjestelmään edelleen edellisvuosia enemmän. Määrään vaikutti kirjastojärjestelmän vaihtoon
liittyneiden tekoniteiden luonti (2020 14 619 kpl, 2019 10 616 nidettä). Koronapandemia vaikutti myös kirjastotoimintaan:
esimerkiksi monografioiden kartunta oli edellistä vuotta pienempi, koska kirjaston tieteenalojen julkaisuja ei koronan
vuoksi ilmestynyt (2020 532 kpl, 2019 921 kpl).

o

Kokoelma- ja kuvapalvelut

Kansallismuseon kokoelmapalveluita tutkija-asiakkaille ei voitu toteuttaa normaaliin tapaan koronaepidemian johdosta.
Kokoelmien muutto ja kokoelmien saattaminen näyttelyiden käyttöön jatkuivat kuitenkin keskeytyksettä.
Kokoelmien siirtäminen Orimattilan keskusvarastosta kokoelma- ja konservointikeskukseen Vantaalle jatkui
suunnitelman mukaisesti siten, että aineistoa samalla luetteloitiin ja kuvattiin kokoelmahallintajärjestelmään. Noin 30 000
kokoelmaesinettä siirrettiin keskusvarastosta Vantaan keskukseen. Samaan aikaan laajoja kokonaisuuksia Suomen
kansallismuseon esineistöä toimitettiin käyttöön ja esille: mittavimpina hankkeina mm. Kansallismuseon uudistettava
perusnäyttely Toista maata, Kohtalona Ruotsinsalmi -näyttely Merikeskus Vellamossa, Siidaan luovutettava
saamelaiskokoelma, Etelä-Koreassa kiertävä 10 000 vuotta muotoilua -näyttely sekä Yhdysvaltoihin palautetut Mesa
Verde -kokoelman luut ja hautaesineet.
Arkeologisten kokoelmien asiakaspalveluille on jatkuvasti paljon kysyntää. Esille otettiin 77 305 esinettä ja kokoelmiin
palautettiin 88 398 esinettä. Käyttölupia aineiston tutkimiseen myönnettiin 42 kpl, joka on hieman edellisvuotta
vähemmän (2019 53 kpl). Koronapandemia vaikutti näyttelytoimintaan merkittävästi: esinelainojen määrä oli vain 9 kpl
(2019 17 kpl) ja niissä käsiteltiin 148 esinettä (2019 1 009 esinettä).
Ilmoituspalvelu Ilpparissa vastaanotettiin kansalaisilta 3 502 sähköistä löytöilmoitusta muinaisesineistä, pääasiassa
metallinilmaisinlöytöjä. Ilmoitukset sisälsivät 6 053 löytöä, joka on tähän mennessä suurin vuosittainen
metallinetsinlöytöjen ilmoitusmäärä. Ilpparissa saatiin päätökseen 1 361 ilmoituksen käsittely.
Kuvakokoelmissa kuvatilausten määrä laski erityisesti Kuvakokoelmat.fi -palvelun kautta tulleiden tilausten vähentyessä.
Tilauksia tuli kuitenkin yhteensä 810 kpl, niistä fyysisen asiakaspalvelun kautta 425. Tilattuja kuvia toimitettiin asiakkaille
yhteensä 2 536, joista asiakaspalvelun kautta 1 622 kpl.
Kirjaston lainamäärä laski n. 8 000 lainalla. Uusintojen sijaan eräpäiviä siirrettiin useaan otteeseen asiakaspalvelun
ollessa suljettuna koronarajoitusten vuoksi. Kirjastossa otettiin käyttöön uusi kirjastojärjestelmä ExLibris Alma, ja sen
käyttöönotto aiheutti myös muutoksia laina-aikoihin.
Kokoelma-, arkisto- ja kirjastoasiakaskäyntejä tehtiin hiukan vähemmän kuin edellisenä vuonna. Ensisijaisena syynä
laskuun oli julkisten palvelutilojen sulkeminen koronapandemian takia maalis-toukokuussa 2020 ja uudestaan marrasjoulukuussa Sturenkadun ja kokoelma- ja konservointikeskuksen asiakastilojen osalta. Asiakaskäyntejä tehtiin yhteensä
2 106, joista valtaosa Sturenkadun tiloissa. Kaiken kaikkiaan suoria asiakaskontakteja sähköiset kontaktit mukaan lukien
oli ARTI-osaston kokoelmapalveluissa vuonna 2020 noin 5 300.

o

Sähköiset aineistot ja rekisterit

Museoviraston kokoelmatietoja on avattu Finna.fi-palveluun yhteensä noin 270 000 objektin osalta. Määrä ei ole
merkittävästi kasvanut kahtena viime vuonna johtuen laajasta kokoelmanhallintajärjestelmän uusimisprosessista, jonka
aikana uusia aineistoja ei voitu viedä Finnaan. Katkon aikana digitointia on kuitenkin edistetty, ja sähköisesti saatavilla
olevien aineistojen määrä tulee lähivuosina kasvamaan.
Digitoitujen aineistojen katselumäärät kasvoivat voimakkaasti, mihin vaikuttivat erityisesti joulukuussa avatut
Museoviraston Finna-näkymät ja digitoitujen korkearesoluutiokuvien vapauttaminen avoimeen käyttöön. Päänäkymässä
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museovirasto.finna.fi oli joulukuussa 2020 yli 163 000 katselukertaa ja noin 58 000 korkearesoluutiokuvan latausta.
Kuvakokoelmien vanha verkkopalvelu kuvakokoelmat.fi ajettiin alas, mutta silläkin oli vuonna 2020 yli 166 000
katselukertaa.
Kulttuuriympäristön rekisterit karttuivat tutkimus- ja viranomaistyön myötä tavanomaisella tavalla. Vaikka kartunnan
määrä on sidoksissa tehtyjen tutkimusten määrään, on muinaisjäännösrekisterin kohdekuvausten päivitysvastuuta jaettu
yhä laajemmalle käyttäjäkunnalle museolain tultua voimaan ja alueellisten vastuumuseoiden tehtävien myötä. Arviolta jo
60% rekisterin päivitystyöstä tehdään alueellisten käyttäjien toimesta.
Arkiston digitoitujen aineistojen katselumäärä lähes kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (2020 141 459 kertaa, 2019 75
393 kertaa).

o

Kohteiden hallinta

Koronaepidemian johdosta määrätyt rajoitukset ja suositukset vaikuttivat merkittävästi Suomen kansallismuseon
toimintaan. Museokohteet olivat suljettuina 16.3.-31.5. (osa kohteista vielä kesäkuun alussa) sekä aluekohtaisesti
pääkaupunkiseudulla ja Hämeenlinnassa 1.-31.12.2020. Tapahtuma- ja kokoontumisrajoituksista johtuen kohteissa
järjestettävistä tilaisuuksista luovuttiin lähes kokonaan, sen sijaan tuotettiin ohjelmaa virtuaalisesti. Näyttelykävijöiden
määrää seurattiin ja rajoitettiin myös avoinna ollessa.
Kokous- ja juhlapalveluiden varauksista vain murto-osa voitiin toteuttaa. Vaikeissa olosuhteissa vuoden
kokonaistuloksesta tuli kuitenkin odotettua parempi. Kaikkien kohteiden yhteinen kokonaiskävijämäärä oli 495 486 ja
näyttelykävijöiden määrä 438 747. Näyttelykävijämäärässä päästiin lähemmäs edeltävää vuotta (75%) kuin
kokonaiskävijämäärässä (65%). Rajoitukset vähensivät erityisesti tapahtumia ja muita oheistilaisuuksia. Tapahtumiin,
tilaisuuksiin ja opastuksiin osallistui vajaa puolet edellisen vuoden toteutumasta, 154 656 henkilöä. Kotimaanmatkailu oli
vilkasta pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Oopperajuhlien peruminen nosti museokävijöiden määrää merkittävästi
Olavinlinnassa. Maksaneiden kävijöiden määrä ylitti edellisen vuoden lukumäärän Olavinlinnassa, Louhisaaressa,
Suomen merimuseossa sekä Vankilassa Hämeenlinnassa.
Museovirasto osallistui entiseen tapaan Senaatin kohteiden sekä Metsähallituksen suojelukohteiden restaurointi- ja
kehittämishankkeisiin, erityisesti linnat vaativat huomiota. Omien kohteiden rakennuttamista vaikeuttaa suuresti 75.
mom. liian alhainen määrärahataso.
VARK-hankkeessa suurin osa eli noin 1000 mahdollista kohdetta on arvioitu kenttä- ja rekisteritöitä myöten. Koko
alustava luettelo valmistuu kesään 2021 mennessä. Inventoinnin vaikutusten arvioinnin ja kuulemisten menettelyt ja
työkalut määriteltiin, ja niiden toteuttaminen aloitettiin.

Sisällöntuotanto
Näyttelyt ja yleisötoiminta
Näyttelyt
- Museoviraston tuottamat näyttelyt
- Museoviraston yhteisnäyttelyt
Museoiden ja linnojen näyttelyiden
kävijät
Yleisötapahtumien* lukumäärä
Yleisötapahtumien osanottajamäärä

2017

2018

2019

2020

Lkm

8
2
450 832

9
4
564 927

7
7
585 637

495 486

Lkm
Henk

9 599
302 137

9 000
269 661

9 737
328 041

6 495
154 656

Kpl
8

*Yleisötapahtumat: opastukset, työpajat ja muut yleisötapahtumat yhteensä.

Suomen kansallismuseo tuotti yhteensä 8 uutta näyttelyä. Suuria päänäyttelyitä olivat yhteistyössä Kymenlaakson
museon kanssa tuotettu Kohtalona Ruotsinsalmi Merikeskus Vellamossa sekä Rohkeus, rakkaus, vapaus! Muumit 75
vuotta Kansallismuseossa. Hämeen linnaan suunniteltu belgialaisen nykytaiteilijan Nick Ervinckin näyttely jouduttiin
siirtämään vuodella eteenpäin koronasta johtuen. Kansallismuseon pop up -tilaan tuotettu maksuton näyttely Inkeriläiset,
unohdetut suomalaiset herätti merkittävästi kiinnostusta ja yhteiskunnallista keskustelua. Vuoden aikana tuotettiin myös
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pienempiä näyttelyitä, lisättiin Vankilan sisältöjä sekä rakennettiin vuodeksi 2021 valmistuvaa Kansallismuseon
perusnäyttelyiden kolmatta ja laajinta osaa Toista maata. Arkeologisten kokoelmien kanssa valmisteltiin Tatarstanin
Kazanin Kremilin kanssa järjestettäviä näyttelyitä, joiden aikatauluja muutettiin koronapandemiasta johtuen.
Suomen kansallismuseon tuottama 10 000 years of design - man, matter, metamorphosis kiersi Etelä-Korean
kansallismuseossa Soulissa sekä Gimhaen ja Gheongjun kansallismuseoissa. Kansainvälistä huomiota toi myös
Suomen kansallismuseon Mesa Verde -kokoelman ihmisjäänteiden ja hautaesineiden luovuttaminen Mesa Verden
alueen alkuperäiskansoille. Yhteistyössä alueen heimojen kesken neuvoteltu palautus oli ensimmäinen Yhdysvaltain
ulkopuolelta toteutettu repatriaatio Mesa Verdeen, ja se sai tunnustusta myös presidentti Trumpin vastaanotolla
Valkoisessa talossa.
Erityisesti koronarajoitusten käynnistyttyä kehitettiin myös digitaalisia tapahtumia ja sisältöjä. Digitaalisesti tuotettuja
tapahtumia olivat mm. museoiden omien asiantuntijoiden Äärellä-keskustelut, koululaisille suunnatut vuorovaikutteiset
striimausopastukset, joita tehtiin myös selkokielellä, ruotsiksi ja englanniksi (Kansallismuseo, Tamminiemi, Hämeen
linna), VVA:n kanssa yhteistyössä toteutettu Asunnottomien yö (virtuaalisesti), Hämeen linnan ja Vankilan lasten
lauantait, Vellamo-kanavan Ruotsinsalmen digitaaliset sisällöt. Myös uusia sosiaalisen median kanavia avattiin,
esimerkiksi kokoelmia esittelevä Instagram-tili keräsi nopeasti seuraajia.
Suomen kansallismuseo tuotti vuonna 2020 kaikkiaan 6 495 yleisölle suunnattua tapahtumaa, opastusta, työpajaa tai
muuta ohjelmallista tilaisuutta, ja niihin osallistui 154 656 henkilöä.
Museovirasto oli mukana useassa kansainvälisessä hankkeessa, joissa tuotettiin kulttuuriperintösisältöjä. Esimerkiksi
CultureLabs-hankkeessa toteutettiin pilottiryhmien tuotoksena kaksi verkkonäyttelyä (Talvi ja Teehetki).

Ohjaaminen ja tuki
Museoviraston järjestämien asiantuntija- ja sidosryhmätilaisuuksien osallistujamäärä oli yhteensä 4 563. Tilaisuuksista
suurimpana Museoalan Teemapäivät saavutti 571 osallistujan kiinnostuksen. Monipuolisesta tarjonnasta osallistujia
keräsivät seuraavaksi eniten museolain uudistukseen liittyvät seminaarit, kulttuurimatkailun, aineettoman
kulttuuriperinnön ja maailmanperinnön tapahtumat. Kulttuuriympäristön suojelun asiantuntija- ja sidosryhmätilaisuuksiin
osallistujamäärä nousi lähes 1730:een. Suurimpia kulttuuriympäristöaiheisia tapahtumia olivat Arkeologian
kenttätyöpäivät, Valtio restauroi -seminaari sekä Kulttuuriympäristön viranomaispäivät. Tapahtumat siirtyivät
koronapandemian vuoksi verkkoon.

Viranomaispalvelut
Rekisteröityjen asioiden määrä on laskenut vuodesta 2019 1 680 asialla. Suurin syy asioiden määrän laskuun on
museolain uudistus, jonka seurauksena tehtäviä siirtyi alueellisille vastuumuseoille. Kokonaisuudessaan asiakirjojen
määrä (saapuneita asiakirjoja n. 22 000 kpl) on pysynyt lähes vuoden 2019 tasolla, vaikka rekisteröitäviä asiakirjoja on
saapunut vähemmän.
Kulttuuriympäristön asiantuntija- ja viranomaistoimintaan liittyi 2603 diaariavausta, mikä on 71 % edellisvuoden luvusta.
Näistä 1679 oli ratkaistu vuoden 2020 aikana. Asioista suuri osa oli siirtoja alueellisille vastuumuseoille. Vähentyneitä
asioita ovat mm. maankäytön suunnittelu, rakentamisen ohjaus ja metsänkäyttöilmoitukset.
Kulttuuriympäristöön liittyvien lupa-asioita käsiteltiin noin 200. Ratkaistuja restaurointiasioita oli 176 (27 kesken), mikä
vastaa edellisvuoden määrää.
Ratkaistuja maankäyttöasioita oli yhteensä 315 (10 asiaa kesken). Lukumäärä on noin puolet edellisvuodesta. Valtaosa
työstä on siirtynyt alueellisille vastuumuseoille, ja lyhyet käsittelyajat indikoivat viraston ratkaisujen olleen asioiden
siirtoja aluetasolle. Rakennussuojeluesityksiä avattiin käsittelyyn 24, niistä yhdeksän valmistui. Lukumäärä on
edellisvuoden tasolla.
Valtionavustuspäätöksiä tehtiin yhteensä 921. Avustuksiin liittyviä asianhallinnan kirjauksia oli vuonna 2020 yhteensä
1133.
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Yksityisten henkilöiden arkeologisiin kokoelmiin toimittamien löytöjen lunastuspäätöksiä tehtiin 57. Määrä lähes
kaksinkertaistui (2019 29 kpl).
Lupia arkeologisen esineistön kajoavaan tutkimukseen myönnettiin kahdeksan (2019 25 kpl), käsittelyaika oli
keskimäärin 32 vrk (2019 47 vrk). Lupien aiheena oli mm. muinais-DNA, libidi- ja isotooppianalyysit sekä ajoitusnäytteet.
Tutkimuslupien määrään vaikuttivat merkittävästi tutkijapalvelun koronarajoitukset.
Ratkaistujen maastavientilupien määrä oli hyvin pieni.

1.5.2. Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu
Museoviraston asiakkaita ovat kansalaiset, viranomaiset, päätöksentekijät, tutkimuslaitokset, tiedeyhteisö, museot sekä
yritykset ja yhteisöt. Toimintaympäristön muutos on tuonut virastolle yhä enemmän myös kansainvälisiä asiakkaita.
Asiakassuhteiden luonne vaihtelee monen tyyppisten palvelujen tarjoamisesta yhteistyöhön ja kumppanuuksiin.
Museoviraston toiminnan palvelukykyä ja laatua voidaan tarkastella sekä niitä osoittavien mittareiden avulla että
arvioimalla eri palveluiden merkitystä asiakkaille. Tulossopimukseen liittyvät tiedot on esitetty kokonaisuudessaan
luvussa 1.2. Tuloksellisuus. Museoviraston tarjoamia palveluita ovat Kokoelmat ja kohteet, Sisällöntuotanto,
Tietojärjestelmät, Ohjaus ja tuki sekä Viranomaispalvelut. Lisäksi palvelukykyä ja laatua tukevat Sisäiset palvelut.

Palvelukyvyn ja laadunhallinnan arviointi palvelukokonaisuuksien näkökulmasta
Kokoelmat ja kohteet
Museovirasto huolehtii kansallisesti merkittävän kulttuuriperinnön säilyttämisestä, kartuttamisesta,
tutkimuksesta ja sitä koskevan tiedon ylläpidosta. Kulttuuriperintöä ovat mm. Suomen kansallismuseon
esinekokoelmat, Museoviraston arkisto, kirjasto, kuvakokoelmat, arkeologiset kokoelmat sekä
arkeologiset kohteet ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset. Kulttuuriperintö on asiakkaiden
käytettävissä sekä paikallisesti että verkon kautta hyvin hoidettujen kokoelmien ja kohteiden sekä niihin
liittyvien palvelujen kautta.
Tulostavoite (TAE)

Toteutuma
2018

Toteutuma
2019

Tavoite 2020

Toteutuma
2020

Tietolähde

Objektien katselumäärät
Finna-palvelussa, kpl-määrät

635 050

700 000
tavoite/arvio

800 000

947 311

Sähköisesti luetteloitujen
objektien saatavuus Finnapalvelussa, kpl

265 813

275 000
tavoite/arvio

290 000

266 225

Finnan
käyttäjätilastot
ARTIn M-asemalla
Finna.fi
organisaation
aineistot
(Museovirasto +
Kansallismuseo)

Tulossopimuksen mittarit: Palvelukyky ja laatu
Tavoite/
2020
2019
toimenpide
tavoite ja
toteuma
sekä mittarit (tulossopimus)
toteuma
Tavoite 1
Museovirasto tarjoaa asiakaslähtöisiä palveluita ajantasaisesti.
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2021
tavoite

2022
tavoite

2023
tavoite

Tietolähteet

108
Esinelainojen käsittelyaika, vrk

Jäänyt alle
tavoitteen
48

Toteuma 97
jäänyt alle
tavoitteen
40

30

30

30

SALAMA

Suomen kansallismuseon kokoelmatyön tavoitteena on kokoelmien laaja saatavuus ja käyttö, osallistuminen sekä
digitalisaation tuomat mahdollisuudet. Kartunnan yhtenä painopisteenä on nykyajan tallennus, jossa on noudatettu
päivitettyä toimintasuunnitelmaa ja osallistavia menetelmiä. Koronavuonna 2020 dokumentoitiin erityisesti yhteiskunnan
toiminnan kannalta kriittisiä aloja: rajavalvontaa, kaupan alaa, sairaanhoitoa (mm. Covid-19 -teho-osaston ja
vuodeosaston hoitajien haastattelut sekä työvaatteiden ja suojavarusteiden keruu HUSin Kirurgisessa sairaalassa) ja
eduskuntatyötä. Alkuvuodesta 2020 käynnistynyt paperittomien naisten tilanteen dokumentointi jatkui myös osana
koronadokumentointia, tallentaen tietoa erityisen haavoittuvassa asemassa olevien paperittomien tilanteesta.
Romanikulttuurin dokumentointia jatkettiin yhteistyössä romaniyhteisön kanssa. Dokumentoinnin kohteena olivat
romanikorut. Tallennus-, dokumentointi- ja kokoelmatoiminnalla on edistetty aineettoman kulttuuriperinnön suojelua ja
vaalimista.
Vuonna 2016 käynnistetty repatriaatioprosessi Mesa Verde -kokoelman ihmisjäänteiden ja hautaesineiden
luovuttamiseksi Mesa Verden alueen alkuperäiskansoille vietiin päätökseen. Saamelaiskokoelman repatriaatiota ja
yhteistä näyttelyä valmisteltiin yhdessä saamelaismuseo Siidan sekä saamelaisyhteisöä edustavien taiteilijoiden ja
suunnittelijoiden kanssa.
Vaikka kokoelmapalvelut olivat suljettuina osan vuodesta, arkeologisissa kokoelmissa esille otettujen objektien määrä
pysyi suurena. Tähän vaikutti edelliseltä vuodelta jatkunut tutkimusprojekti, jossa käytiin kattavasti läpi arkeologisten
kokoelmien aineistoja. Projekti palkkasi tutkimusavustajan löytöjen esille ottoon. Kävijöiden määrä oli edellistä vuotta
pienempi asiakaspalvelun sulun vuoksi. Asiakkaiden varovaisuus vähensi myös määrää.
Ilmoituspalvelu Ilppariin tuli kasvava määrä kansalaisten ilmoituksia löydöistä. Palvelu on otettu hyvin vastaan.
Metallinetsinlöytöjen määrä kasvaa jatkuvasti, eikä niiden käsittelyä pystytä hoitamaan vaadittavalla nopeudella. Myös
konservointi tarvitsisi resursseja, jotta kansalliskokoelmaan kuuluvan aineiston säilyminen tuleville sukupolville voidaan
turvata. Suomen arkeologisten löytöjen linkitetty tietokanta eli SuALT-projekti jatkoi Löytösampo-tietokannan
kehittämistä. Kuvakokoelmissa asiakaspalvelu toimi pääosin verkon kautta.
Kokoelma- ja arkistoaineiston saatavuutta edistetään digitoimalla. Museoviraston digitointisuunnitelman laadinta siirtyi
vuodelle 2021 koronatilanteesta ja henkilövaihdoksista johtuen, mutta sen merkitys toiminnan kehittämisessä on
selkeästi noussut koko ajan tärkeämmäksi. Kokoelma-aineistojen digitointi on jatkunut opetus- ja kulttuuriministeriön
rahoittaman massadigitointihankkeen turvin. Hankkeessa automatisoidaan metadatan tallennusta museoesineiden
digitointiprosessin yhteydessä. Kulttuuriperintöaineistojen digitaalinen pitkäaikaissäilytyspalvelu (KulttuuriperintöPAS)
otettiin kehitystyön jälkeen tuotantokäyttöön kesällä.
Digitaalisten aineiston tärkeys korostui entisestään etätyömääräysten ja muiden koronarajoitusten vuoksi. Museoviraston
palveluiden verkkosaatavuutta ja -saavutettavuutta kehitettiin vuonna 2020. Museoviraston digitaalisille aineistoille
avattiin uusi, keskitetty palvelusivu. Suomen kansallismuseon sivuille avattiin museon digitaaliset sisällöt yhteen kokoava
"Avoin museo" -sivusto.
Kokoelmien saatavuus verkossa on kehittynyt vuosi vuodelta, vaikka edellisen vuoden kartuntaan vaikutti siirto uuteen
kokoelmanhallintajärjestelmään, jonka aikana uusia tietueita ei viety verkkoon. Aineistojen julkisena jakelukanavana
toimii Finna-palvelu, jossa aineistojen katselumäärät ovat koko ajan olleet kasvussa. Museoviraston aineistot olivat
Finnan suosituimpien aineistojen joukossa.
Museoviraston arkiston digitoidut aineistot ovat saatavilla joko julkisen rekisteriportaalin kautta, Museoverkossa,
tutkijasalin asiakaspäätteellä tai Salama-asianhallintajärjestelmän julkisen jakelun kautta osoitteessa
asiat.museovirasto.fi.
Myös tiedontuotanto ja dokumentointi digitalisoituu. Videotuotantojen määrä on selvästi lisääntynyt viime vuosina.
Kuvakokoelmat dokumentoi yhdessä Suomen kansallismuseon kanssa koronarajoitusten ja poikkeusajan vaikutuksia
laajasti. Osa dokumentoinnin tuotoksista on avattu jo Finna-palveluun. Museoviraston 3D-malleja katsottiin Sketchfabpalvelusta yli 20 000 kertaa. Lisäksi aineistoja jaettiin ja käytettiin Youtube ja Flickr-tilien kautta. Suomen
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kansallismuseo on partnerina kansainvälisessä Time Machine -verkostossa, jossa tavoitteena on mm. kehittää
esinedigitoinnin menetelmiä, yhteisiä tietoresursseja ja koneälyn hyödyntämistä metatiedon tuottamisessa.
Kulttuuriympäristön palveluikkuna www.kyppi.fi on keskeinen alusta Museoviraston hallinnoiman kulttuuriympäristötiedon
jakelussa ja aineistojemme vaikuttavuuden lisäämisessä.
Museoiden kohdepalveluiden käytäntöjä suunniteltiin uudelleen koronatilanteessa terveysturvallisuuden varmistamiseksi
ja palveluiden tarjoamiseksi rajoitusten sallimalla tavalla. Kohteiden avoinnapidon hallinta poikkeusoloissa työllisti
normaalia enemmän ja tuotti myös jonkin verran lisäkustannuksia. Rajoitukset vaikuttivat jossain määrin myös
kävijäkokemukseen, esimerkiksi näyttelyiden toiminnallisia elementtejä jouduttiin karsimaan. Kansallismuseossa otettiin
käyttöön pääsylippujen verkkomyynti. Museokohteiden kävijäpalveluita parannettiin palvelumuotoilun ja digitaalisten
työkalujen avulla.
Suomen kansallismuseon 10 museokohteen museokauppojen sekä kokous- ja juhlatilojen vuokraus oli alkuvuodesta
2020 erittäin tuloksellisessa vauhdissa. Koronavuosi jäädytti tilavuokrauksen, mutta tänä aikana organisaatio on voinut
tarkastella ja hioa yleensäkin niukoin resurssein toteutetun toiminnon potentiaalia, työkaluja ja markkinointikeinoja.
Asiakkaat ovat olleet kiinnostuneita tiloista koko vuoden ajan, ja museoissa on toteutettu ilahduttavasti esim.
virtuaalikokouksia tai mainoskuvauksia. Kotimaanmatkailun myötä erityisesti linnojen museokauppojen logistiikkaan
kohdistui kovia paineita, joista selvittiin huolellisen suunnittelun avulla. Kauppojen tuotto ylsi suhteellisen hyvään
tulokseen.
Museovirasto toteutti omassa käytössä olevien kohteiden rakennuttamis- ja restaurointihankkeita suunnitellusti ja
aikataulussa, sisällöllisesti vaativat odotukset täyttäen. Seurasaaressa Antin talo eteni hyvin. Majakka-alus Kemin
kilpailutus oli keskeytettävä ja projektoitava hanke osin uudestaan, missä myös onnistuttiin.

Sisällöntuotanto
Museovirasto tuottaa ja jakaa kulttuuriperintöä koskevaa tietoa mm. museoiden näyttelyiden,
saavutettavien kohteiden, tapahtuma- ja yleisötoiminnan, verkkoaineistojen ja julkaisujen sekä viestinnän
avulla. Laadukkaat ja tutkimukseen perustuvat kulttuuriperinnön tieto- ja asiantuntijapalvelut,
kulttuuriperintökasvatus sekä muu sisällöntuotanto tarjoavat asiakkaille tietoa ja elämyksellisiä
oppimispalveluita.
Suomen kansallismuseon vuoden 2020 ohjelmiston painopisteinä olivat vahvasti yhdenvertaisuus ja kulttuurinen
moninaisuus sekä osallisuus ja demokratia. Kansallismuseon koko perheen näyttelyllä Rohkeus, rakkaus, vapaus!
Muumit 75 nostettiin saavutettavalla ja elämyksellisellä tavalla esille Tove Janssonin tarinoiden välittämät arvot –
ystävyys, rakkaus, luonnon kunnioittaminen, tasavertaisuus, suvaitsevaisuus, vapaus ja rohkeus. Vähemmistöjen ääni
kuului erityisesti Inkeriläiset, unohdetut suomalaiset -näyttelyn ja oheisohjelman, Hämeenlinnan Vankilan uudistuksen ja
Helsinki Pride -viikon ohjelmakokonaisuuksissa. Asunnottomien yön virtuaalinen pääohjelma lähetettiin
Kansallismuseosta. Kulttuuriperinnön saavutettavuutta on lisätty valtakunnallisesti koululaisille suunnattujen
vuorovaikutteisten striimausopastusten avulla, joita tehtiin myös selkokielellä, ruotsiksi ja englanniksi Kansallismuseosta,
Tamminiemestä ja Hämeen linnasta. Olavinlinnan saavutettavuus laajalle yleisölle parani, kun oopperaesityksiä ei voitu
koronarajoituksista johtuen järjestää: Olavinlinnassa vieraili ajoittain lähes kaksinkertainen määrä kävijöitä
tavanomaiseen nähden. Saavutettavat opastuskierrokset kuten Kansallismuseon arkkitehtuurikierrokset ja Olavinlinnan
oopperakatsomokierrokset johdattivat yleisön tarkastelemaan museorakennuksia ulkotiloista käsin.
Arkeologisia kenttätöitä virkatyönä tekevän koekaivausryhmän tutkimuskohteiden lukumäärä oli jonkin verran
edellisvuosia pienempi, mikä saattaa selittyä toimeksiantojen siirtymisellä vaiheittain alueellisten vastuumuseoiden
tehtäviksi vuoden alusta. Tutkimuskohteet olivat kuitenkin tavanomaista työläämpiä, ja koekaivausryhmän htv-määrä
kasvoi, mikä johtui aputyövoiman kasvaneesta tarpeesta laajempia kaivauksia edellyttäneissä kohteissa. Kaikki
toimeksiannot saatiin hoidettua lukuun ottamatta joitakin kiireettömiä metallinilmaisinlöytöpaikkojen selvityksiä. Suurin
osa toimeksiannoista oli pieniä, selvitystyyppisiä kenttätöitä. Muinaisjäännösinventointien määrä suhteessa kajoaviin
tutkimuksiin kasvoi edellisvuodesta. Palvelukyky on säilynyt maksullisen toiminnan osalta hyvänä, ja kaikki
toimeksiannot on pystytty suorittamaan tilaajien määrittämissä aikatauluissa. Suurin yksittäinen projekti oli Helsingin
Senaatintorin kaivaukset, jotka liittyivät valaistuksen uusimiseen.
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Museovirasto teetti toimintavuonna vain muutaman inventoinnin ja dokumentoinnin. Valtakunnallisesti merkittävien
arkeologisten kohteiden (VARK-hanke) luettelointia edistettiin niukoin voimavaroin mutta aikataulussa ja erittäin
vuorovaikutteisesti. M/A Kemin restaurointihankkeessa teetetty laivahistoriallinen selvitys on lajissaan kansainvälisestikin
harvinainen.
Kulttuuriympäristön vaalimista palvelevien Rakennettu hyvinvointi ja Korjaustaito -erillissivustojen valmistelut jatkuivat
verkkosivujen kilpailutuksen ratkettua. Julkaiseminen siirtyi vuoteen 2021. Rakennettu hyvinvointi -aineiston näkyvyyttä
kohennettiin. Kirkollisten rakennusten hoidon ja restauroinnin opas valmistui. Opas palvelee niin tilaajan edustajia,
rakennuttajia, suunnittelijoita, urakoitsijoita, töiden suorittajia kuin kulttuuriperinnön asiantuntijoitakin.
Verkkoviestinnän ja -palveluiden saavutettavuutta kohennettiin.
Arkeologisten kokoelmien Instagram-tilillä jaettiin erityisesti metallinetsinlöytöihin liittyvää kuvamateriaalia. Sivujen
seuraajamäärä lisääntyy jatkuvasti. Arkeologiset kenttäpalvelut viesti kenttätutkimuksistaan pääasiassa Facebook- ja
Instagram-tiliensä välityksellä. Yleisöä ja mediaa erityisesti kiinnostavia aiheita olivat metallinilmaisinlöytö-paikkojen
tutkimukset ja Helsingin Senaatintorin kaivaukset. Kenttätutkimuksia esiteltiin myös Museoviraston ja vastuumuseoiden
järjestämissä tilaisuuksissa.

Tietojärjestelmät
Museovirasto ylläpitää ja kehittää kulttuuriperintöä koskevan tiedon säilyttämistä, seurantaa ja
saatavuutta edistäviä tietojärjestelmiä, menetelmiä, palveluita ja kokonaisarkkitehtuuria. Palveluita ovat
mm. kulttuuriperintöä tukevat tietojärjestelmät, tietovarannot ja rekisterit sekä niitä koskeva kansallinen
kehittämistyö. Palvelut tarjoavat laadukasta tiedon hallintaa ja saavutettavaa tietoa niin alan toimijoille ja
viranomaisille kuin kiinnostuneille kansalaisillekin.
Tavoite 4
Museoviraston palveluita, aineistoja ja tutkimusinfrastruktuuria kehitetään saavutettaviksi, asiakaslähtöisiksi ja mahdollisimman
digitaalisiksi kulttuuriperintöä koskevan tietopohjan laajentamiseksi, tutkimuksen mahdollistamiseksi ja ymmärryksen lisäämiseksi
kulttuuriperinnöstä (HO, OKM strategia, KUPO strategia, TAE, Museoviraston strategia).
Mittari

Sähköisesti saatavilla
oleva palvelu, kpl

2019
toteuma

1

2020 tavoite
ja
toteuma

Toteuma: 5
Ylitettiin
tavoite 2

2021
tavoite

2022
tavoite

2023
tavoite
Kansallismuseon sähköinen
lipunmyynti ja sähköinen
opasvarausjärjestelmä (2 kpl)

2

3

4

Valtionavustusasiointiliittymä, ilmoituspalvelu
Ilppari, MV Finna-näkymä ja –
lataus (3 kpl)

Museoviraston tarjoamien sähköisten palveluiden määrä nousi, kun toimintavuoden aikana saatiin käyttöön
Kansallismuseon sähköinen lipunmyynti ja opasvarausjärjestelmä, sekä löytöjen ilmoituspalvelu Ilppari ja
korkearesoluutiokuvien latauspalvelu Finnaan.
Ilppari-ilmoituspalvelu saavutti uusia käyttäjiä. Ilmoituspalvelun kehittämistä jatkettiin vuoden 2020 aikana luomalla
palvelut maakohteiden ja hylkyjen ilmoittamiselle. Ilmoituspalvelun uudet osat ovat tulossa kyppi.fi -sivustolle käyttöön
alkuvuodesta 2021.
Kulttuuriympäristön ja kokoelmahallinnan tietojärjestelmiin on tehty tarvittavia kehitystoimia. Esimerkiksi Museoverkkojärjestelmään on tehty vastuumuseouudistuksesta seuranneita muutoksia mm. käyttäjärooleihin liittyen. MuseumPlusjärjestelmään toteutettiin paikkatietojen tallentamis- ja hakutoiminto. Museoviraston tuottamia kulttuuriympäristön
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rekistereitä tarjottiin avoimien latausrajapintojen kautta käyttöön. Rajapintojen käyttömäärät ovat hiukan laskeneet,
luultavasti siksi että käyttäjät ovat siirtyneet Kyppi.fi- ja karttapalvelun suoraan käyttöön.
Kulttuuriympäristötehtäviä hoitaville alueellisille vastuumuseoille tarjottavia palveluita ja aineistoja kehitettiin mm.
luomalla Metsähallituksen kulttuuriperintöaineistoihin rajapinta ja tarjoamalla SYKEn ylläpitämää yleiskaavapalvelua
myös museoille. Muinaisjäännösrekisteriä kehitettiin erityisesti VARK-hankkeen yhteydessä ja tarpeisiin.
Entistämisavustuksia varten vietiin testivaiheeseen rakennusperintörekisterin osa, jonka avulla avustuskohteita voidaan
jatkossa paikantaa ja seurata.
MuseumPlus-järjestelmässä olevien tietojen siirtämiseksi pitkäaikaissäilytykseen toteutettiin Passari-sovellus, joka
paketoi siirrettävät tiedot ja siirtää ne CSC:n pitkäaikaissäilytyspalveluun (PAS). Vuoden 2020 aikana toteutettiin myös
massadigitoinnin sovellus, jolla siirretään liitetiedostotietoja MuseumPlus-järjestelmän objekteille.

Ohjaus ja tuki
Museovirasto tukee kansallisen kulttuuriperinnön vaalimista ja ohjaa museoita. Museovirasto parantaa
kulttuuriperinnön yhteisvastuullisen suojelun ja hoidon edellytyksiä. Keinoja ovat osallistuminen
lainsäädännön valmisteluun, yhteiskunnallinen keskustelu, avustuspolitiikka, kansallinen ja
kansainvälinen sidosryhmä- ja asiantuntijayhteistyö, ohjeet ja oppaat sekä kehittämishankkeet.
Vuonna 2020 toimeenpantiin uutta museolakia: käytiin neuvottelut valtakunnallisten vastuumuseoiden kanssa sekä
annettiin tarvittavat lausunnot opetus- ja kulttuuriministeriölle. Vastuumuseoille järjestettiin uuteen museolakiin liittyen
sidosryhmätilaisuuksia sekä annettiin neuvontaa ja ohjausta.
Museovirasto tarjosi vastuumuseoille verkkokeskustelukanavia (Teams) ja järjesti monipuolisesti verkkotilaisuuksia ja koulutuksia erityisesti kulttuuriympäristötehtäviin liittyen. Museoille kohdennettujen tilaisuuksien kiinnostavuus ja
hyödyllisuus asettui palautteen perusteella korkealle tasolle. Verkkoalustojen ja -välineiden käyttö on osaltaan
mahdollistanut tiiviin ja vuorovaikutteisen asiantuntijayhteistyön vastuumuseoiden ja Museoviraston välillä. Myös suoraa
henkilökohtaista tukea ja ylipäänsä vuorovaikutusta on kiitetty.
Museovirasto kehittää yhteistyössä museokentän kanssa työkaluja alan tarpeisiin. Vuonna 2020 Suomen
arviointiyhdistys palkitsi Museoiden arviointimallin, museoidenarviointi.fi. Malli on saavuttanut myös kansainvälistä
kiinnostusta, ja sitä kehitetään eurooppalaisessa yhteistyöhankkeessa.
Museoviraston järjestämät sidosryhmä- ja asiantuntijatilaisuudet tavoittivat hyvin yleisönsä: osallistujamäärä kasvoi
edellisvuodesta ja ylitti reilusti tavoitteet, yhteensä ylettiin yli 4 500:aan. Verkkotapahtumien tuotantoa kehitettiin vuoden
aikana: asiakaslähtöisyys ja osaaminen kehittyivät. Verkkotapahtumilla on mahdollista tavoittaa kohderyhmät laajasti.
Museovirasto osallistui kulttuuriperintöalan kokoelma- ja digitalisaatiokehittämiseen tukemalla TAKO-verkoston toimintaa
museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyössä sekä osallistumalla Digitaalinen kulttuuriperintömme- yhteistyöhön,
Finna-konsortiotyöhön ja Kookos-kokoelmanhallinnan konsortiotyöhön. SuALT (Suomen arkeologisten löytöjen linkitetty
tietokanta) -hanke jatkoi metallinetsinlöytöihin keskittyvää hankeyhteistyötä Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston
kanssa. Metallinetsintään liittyvää tiedonvälitystä suunnattiin sekä ammatilliselle kentälle että laajalle yleisölle.
Kulttuuriympäristön vaalimisen hankkeista keskityttiin erityisesti valtakunnallisesti merkittävien arkeologisten kohteiden
luettelointiin (VARK) ja Korjaustaito-hankkeeseen. Kulttuurimatkailun kehittämishankkeessa luotiin verkostomaisen
yhteistyön mallia kulttuuriperintö- ja matkailutoimijoiden väliselle yhteistyölle.
Kansalaisten kulttuuriperintöä koskevia näkemyksiä kartoittavan Kulttuuriperintöbarometrin valmistelut aloitettiin.
Vaikka politiikka- ja lainsäädäntötyöhön osallistumisen volyymit eivät ole suuri, ovat ne suhteessa panoksiin vaikuttavia.
Kyse on pitkäjänteisestä toimintaympäristön seurannasta ja vaikuttamisesta sekä oman työalan lainsäädännön
soveltamiskäytäntöjen kehittämisestä. Vuonna 2020 ajankohtaisia olivat mm. muinaismuistolain ja maankäyttö- ja
rakennuslain uudistukset, kulttuuriympäristöstrategiakauden päätökseen saattaminen, valtion kiinteistöstrategian
päivittämiseen ja arkkitehtuuripoliittisen ohjelman valmisteluihin osallistuminen sekä kulttuuriperintöstrategian alustavat
valmistelut. Museolain ja osin uusiutuvan rakennusperintölain toimeenpanoa kehitettiin.

46

Kansainvälinen yhteistyö oli edelleen aktiivista ja näkyvää. Museoviraston on kysytty yhteistyö- ja hankekumppani.
Virasto on mukana hallitusten välisessä kulttuuriperintöyhteistyössä Euroopan neuvostossa ja Euroopan unionissa sekä
Unescossa. Museovirastolla on edustus useissa eurooppalaisissa asiantuntijatyöryhmissä (mm. komission
kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmä; komission digitaalisen kulttuuriperinnön alatyöryhmä; OMC Group Cultural Heritage
and Climate Change, Reflection Group ”EU and Cultural Heritage”). Virasto vastaa Unescon kulttuuriperintösopimusten
(maailmanperintö ja aineeton kulttuuriperintö) toimeenpanosta. Aineettoman kulttuuriperinnön toimeenpanossa
verkostoiduttiin vahvasti ja kehitettiin edelleen osallistavia menetelmiä ja kestävän kehityksen työkaluja. Aineettoman
kulttuuriperinnön listalle valittiin vuonna 2020 ensimmäinen kohde Suomesta: suomalainen saunomisperinne sai hyvää
medianäkyvyyttä. Maailmanperintösopimuksen mukainen kansallinen aieluettelo päivitettiin sekä järjestettiin
ensimmäinen kansallinen maailmanperintöfoorumi marraskuussa 2020, molemmat osa kansallisen
maailmanperintöstrategian toteuttamista.
Museovirasto koordinoi ja on aktiivisesti mukana useassa eurooppalaisessa yhteistyöhankkeessa, esimerkkeinä MOI –
Museums of Impact ja CultureLabs-hankkeet. Päätökseen saatiin 2020 mm. kulttuuriperintötietoa merialuesuunnitteluun
integroiva BalticRIM-hanke.

Viranomaispalvelut
Museovirasto palvelee yhteiskuntaa ja kansalaisia vastaamalla kulttuuriperinnön suojelun lakisääteisistä
viranomaispalveluista mm. lausuntojen, lupien, tieto- ja asiantuntijapalveluiden, kannanottojen,
avustusten käytön seurannan, asiantuntijayhteistyön sekä kehittämishankkeiden avulla.
Tavoite/
2019
2020
toimenpide
toteuma
tavoite ja toteuma
sekä mittarit (tulossopimus)
Tavoite 1
Museovirasto tarjoaa asiakaslähtöisiä palveluita ajantasaisesti.

2021
tavoite

2022
tavoite

2023
tavoite

Tietolähteet

Tutkimuslupien käsittelyaika
(arkeologiset kokoelmat), vrk

40

Toteuma 32
Ylitetty tavoite 40

40

40

40

SALAMA

Tutkimuslupien käsittelyaika
(MML), vrk

30

Toteuma 12
Ylitetty tavoite 30

30

30

30

SALAMA

60

60

60

SALAMA

88

Valtionavustusten haku
asiointijärjestelmän kautta

Kajoamislupien (MML)
käsittelyaika, vrk

-

Toteuma 70
Jäätiin alle tavoitteen 60

Tavoite 2
Sähköisten palveluiden määrä lisääntyy ja käyttöaste on korkea.
Sähköisten palveluiden
käyttöaste, %

84

toteuma
80 %

85

87

Poikkeusvuodesta huolimatta asiantuntija- ja viranomaistyön palvelukyky säilyi hyvänä. Kulttuuriympäristön asiantuntijaja viranomaistoiminnassa ratkaistiin vuoden 2020 aikana 1679 asiaa, joiden keskimääräinen käsittelyaika oli 24 vrk
(2019 23 vrk). Asioista suuri osa oli siirtoja alueellisille vastuumuseoille (mm. maankäytön suunnitteluun ja rakentamisen
ohjaukseen liittyvät asiat, metsänkäyttöilmoitukset).
Kulttuuriympäristöön liittyvien lupa-asioiden käsittely jatkui tehokkaana, käsittelyajan ollessa keskimäärin 11 vrk.
Restaurointiasioiden ratkaisuaika oli keskimäärin 39 vuorokautta. Maankäyttöasioiden käsittelyaika oli keskimäärin 13
vuorokautta. Lyhyt käsittelyaika viittaa ratkaisujen olleen asioiden siirtoja aluetasolle. Rakennussuojeluesityksiä
käsiteltiin keskimäärin 54 vuorokautta.
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Avustuspäätökset tehtiin tavoiteaikaa 180 vrk nopeammin: keskimääräinen käsittelyaika oli 130 vuorokautta. Sähköisen
asioinnin käyttöaste, 80 %, oli hieman edellisvuotta alempi.
Metallinetsintäharrastus oli koronavuotena erittäin suosittua. Löytöjä ilmoitettiin Ilmoituspalvelu Ilpparin kautta
ennätysmäärä. Luettelointiviive on venynyt pitkäksi, ja lunastukset kohdistuivat vuonna 2017 ilmoitettuihin löytöihin.
Museovirastolla ei edelleenkään ole riittävästi resursseja metallinetsintäharrastuksen mukanaan tuomien velvoitteiden
hoitamiseksi.
Rekisteröintimerkinnät ja asiakirjat ovat pääsääntöisesti ajan tasalla. Asioiden rekisteröimisen viive on pysynyt 0–1
vuorokauden tasolla (poikkeuksena loma-aikojen ja avustusten hakuaikojen lisäämä työmäärä kirjaajaa kohden).
Asioiden ratkaisumerkinnät eivät ole täysin ajan tasalla Salamassa, ja käyttäjäohjeistusta on tältä osin jatkettu.
Kirjaamolle osoitetut tietopyynnöt on hoidettu julkisuuslain puitteissa (2–4 vkoa) poikkeusvuodesta huolimatta.
Toimintavuonna uudistettiin tiedonohjaussuunnitelma, TOS. Museoviraston tehtäväluokitus saatiin valmiiksi ja
hyväksytyksi organisaatiossa. Säilytysaikaesitykset saatiin lähetettyä Kansallisarkiston käsiteltäväksi. TOS-työssä on
kartoitettu tehtäviin liittyvät asiakirjalliset tiedot ja määritelty niiden metatiedot (SÄHKE2-standardi).

Sisäiset palvelut
Sisäiset palvelut varmistavat hyvän hallinnon toteutumisen ja toimintaedellytykset. Sisäiset palvelut
tukevat toiminnan suunnittelua ja seurantaa, vastaavat henkilöstö- ja taloushallinnon prosesseista,
lakipalveluista, viestinnästä ja markkinoinnista, kiinteistön hoidosta ja ylläpidosta sekä ICT –palveluista.
Hallintopalvelut tukivat organisaatiota poikkeusvuonna tarpeellisin ohjeistuksin. Esihenkilöille järjestettiin omia
infotilaisuuksia ja tuettiin koronaepidemian tuomissa johtamisen muutoksissa. Henkilöstölle järjestettiin infotilaisuuksia.
Lakipalvelut antoi oikeudellista neuvontaa viraston kaikille osastoille monipuolisesti eri oikeudenaloilta (erityisesti
sopimus-, hankinta-, julkisuus-, tekijänoikeus- kulttuuriympäristö-, kulttuuriesine- ja hallintoasiat). Loppuvuonna
työllistivät yt-neuvottelut. Henkilöstöpalveluissa sekä talouspalveluissa jatkettiin yhteistyötä valtion talous- ja
henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen Palkeiden kanssa.
Tilapalvelut tuotti viraston toimitilojen käyttäjäpalveluita ja valvoi Museoviraston vuokraustoimintaa sekä valmisteli tulevia
tilahankkeita.
Museoviraston ICT-infra toimii resursseihin nähden erittäin monipuolisesti ja kustannustehokkaasti. Virastossa kehitetty
Muskatti -esinelogistiikkasovellus palvelee laajasti Kokoelmakeskuksessa ja Orimattilan muutossa.
Markkinointi ja viestintä tuotti viestintä- ja markkinointipalveluita, koordinoi viraston julkaisutyötä (kirja- ja verkkojulkaisut)
sekä vastasi museokaupoista, kokous- ja juhlapalveluista sekä kahvilakonsepteista. Työn painopisteitä olivat ulkoisen
viestinnän, sekä strategisen että taktisen, suunnittelu ja toteutus, mediatyö, kauttaaltaan virastossa tehtävän
viestintätyön konsultoiva tuki, brändinhallinta sekä asiatuntijatyö sisäisissä työryhmissä. Koronavuosi haastoi
ajankohtaisviestinnän sekä kymmenen museokohteen markkinointiviestinnän ja kaupallisten palvelujen joustavuutta ja
toteutusta merkittävästi.

48

1.6. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
Museoviraston henkilötyövuosien määrä oli kertomusvuonna 273,7 henkilötyövuotta. Vähennystä edelliseen
vuoteen oli 2,5 henkilötyövuotta eli 0,9 %. Vuoden lopun tilanteen mukainen henkilöstön määrä oli 259. Vähennystä
edelliseen vuoteen oli 3,4 %.
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston välisessä tulossopimuksessa on asetettu tavoitearvot
kokonaistyötyytyväisyysindeksin ja johtajuusindeksin seurantaa varten.

Tavoite Parannetaan
työhyvinvointia ja
kehitetään osaamista
Mittari
Kokonaistyötyytyväisyys,
VM-Baron indeksi
Mittari Innovointikyvykkyys,
VM-Baron indeksi

Tavoite Parannetaan
johtamista
Mittari
Johtajuusindeksi, VM-Baro

2018
toteutuma

2019
toteutuma

3,77

3,85

3,95

3,98

2018
toteutuma

2019
toteutuma

3,55

3,64

2020
tavoite
vähintään 3,77

2020
toteutuma
3,83

3,94

2020
tavoite
vähintään 3,60

2020
toteutuma
3,62

Museovirastossa on seurattu työtyytyväisyyden kehittymistä VMBaro-tutkimuksen avulla vuodesta 2008 lähtien.
Vuosien seurantajakson aikana kokonaistyötyytyväisyysindeksi on kohonnut merkittävästi. Vuonna 2008 indeksi oli
3,09 ja vuonna 2020 3,83. Tulosta voidaan pitää erittäin hyvänä, kun otetaan huomioon jaksoon sisältyneet kahdet
yhteistoimintamenettelyt ja toiminnan sopeuttaminen mittaviin henkilöstövähennyksiin.
Innovointikyvykkyysindeksiä ja johtajuusindeksiä on seurattu tutkimuksessa vuodesta 2016 alkaen. Molempien
indeksien osalta tulos laski hieman edellisestä vuodesta, mutta tulossopimuksen tavoite ylitettiin. Kaikkien kolmen
VMBaron indeksin osalta saavutettiin koko valtionhallinnon keskiarvoja paremmat tulokset.
Viraston henkilöstövoimavarojen tilaa ja kehittymistä seurataan vuosittain myös henkilöstötilinpäätöksen
tunnuslukujen avulla.
Henkilötyövuosien määrä oli kertomusvuonna 273,7. Henkilötyövuodet vähenivät hieman edellisestä vuodesta 2,5
henkilötyövuotta (0,9 %). Viraston toimintamäärärahoilla toteutettujen henkilötyövuosien osuus oli 264,23
henkilötyövuotta. Muinaismuistolain 15 §:n ja 13 §:n velvoittamana ulkopuolisella rahoituksella tuotettujen
henkilötyövuosien määrä oli 8,17 htv. Työ- ja elinkeinoministeriön rahoituksen osuus oli 1,3 henkilötyövuotta, mikä
oli hieman edellisvuotta pienempi.
Henkilötyövuodet jakautuivat rahoituslähteittäin tarkasteltuna siten, että omin määrärahoin palkattujen osuus oli
96,5 %, muinaismuistolain 15 § ja 13 § mukaisen rahoituksen osuus 3,0%, työ- ja elinkeinoministeriön rahoituksen
osuus 0,5 % .
Henkilöstösuunnittelun ja vakiintuneen rekrytointimenettelyn avulla huolehdittiin siitä, että henkilöstöä palkattiin
toiminnan ja strategian kannalta keskeisiin tehtäviin. Sopeuttaminen vähennettyihin henkilöstöresursseihin on
edellyttänyt erityistä panostamista resurssien uudelleen kohdentamiseen tehtävien muutostilanteissa. Virastossa
on käytössä Valtiolle.fi -palvelun Sisäinen liikkuvuus -osio. Virastossa oli kertomusvuonna käytössä etätyö,
kulttuuri- ja liikuntaetuus, saldovapaajärjestelmä sekä työaikapankki. Koronapandemian vuoksi maaliskuun
puolenvälin jälkeen suurin osa Museoviraston henkilöstöstä siirtyi etätöihin, ja etätyöt jatkuivat vuoden loppuun.

Henkilöstön määrää, rakennetta ja henkilöstökuluja kuvaavat tunnusluvut
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Henkilöstömäärä, rakenne ja henkilöstökulut

2018
Tahti/Kieku

Henkilöstön määrä 31.12.
Henkilöstön lukumäärän muutos (%)
Naisten lukumäärä 31.12.
Miesten lukumäärä 31.12.
Naisten %-osuus
Miesten %-osuus
Kokonaishenkilötyövuodet (htv, Kieku)
Henkilötyövuosien lukumäärän muutos (%)
Henkilötyövuodet, toimintamenot (htv, Kieku)
Keski-ikä 31.12.
Yli 45-vuotiaiden %-osuus 31.12.
Vakinaiset, lkm 31.12.
Vakinaiset, %-osuus
Määräaikaiset, lkm 31.12.
Määräaikaiset, %-osuus
Kokoaikaiset, lkm 31.12.
Kokoaikaiset, %-osuus
Osa-aikaiset, lkm 31.12.
Osa-aikaiset, %-osuus
Kokonaistyövoimakustannukset, 1000 €
Palkkasumma, 1000 €
Tehdyn työajan palkkojen %-osuus
palkkasummasta
Välillisten työvoimakustannusten %-osuus
tehdyn työajan palkoista, %

250
7,8
171
79
68,4
31,6
267
10,1
254
48,2
61,2
187
74,8
63
25,2
187
74,8
25
10,0
12 967
11 054

2019
Tahti/Kieku
268
7,2
179
89
66,8
33,2
276
3,6
264
47,7
55,4
199
74,2
69
25,8
241
89,9
27
10,1
14 316
11 994

2020
Tahti/Kieku
259
-3,3%
176
83
68,0
32,0
274
-0,9%
264
48,5
59,0
197
76,0
62
23,9
236
91,1
23
8,8
14 396
12 017

79,7

80,0

78,18

47,3

49,2

53,24

Museovirastossa työskenteli vuoden 2020 viimeisenä päivänä 259 henkilöä. Vuoden lopussa vakinaisia
työntekijöitä oli 197 ja määräaikaisia 62. Sekä vakituisten että määräaikaisten työntekijöiden määrä on hieman
vähentynyt edellisestä vuodesta. Vuoden lopun henkilöstömäärään vaikuttaa aina myös kulloinkin käynnissä
olevien määräaikaisten hankkeiden määrä sekä tilastoteknisistä syistä virkavapaalla olevien vakinaisten määrä.
Viraston henkilömäärässä esiintyy suuria kausivaihteluita. Kesäkaudella työntekijöitä on huomattavasti enemmän
kuin talvikaudella. Maaliskuussa alkanut koronaepidemia helpottui kesäkaudeksi, joten museoiden avautuminen oli
kesäkaudeksi mahdollista. Heinäkuun viimeisenä päivänä 2020 viraston palveluksessa oli kaikkiaan 343 henkilöä.
Kausivaihtelu johtuu siitä, että osa museoista on avoinna vain kesäkaudella ja kesään ajoittuu myös suurin osa
määräaikaisista kenttätyöhankkeista. Koko vuoden aikana virasto maksoi palkkoja yhteensä 409 henkilölle ja
palkkioita 186 henkilölle.
Museovirasto on naisvaltainen työympäristö, 68,0 prosenttia henkilöstöstä on naisia. Naisten suhteellinen osuus oli
hieman laskenut edellisestä vuodesta. Vuoden lopussa henkilöstön keski-ikä oli 48,5 vuotta ja yli 45-vuotiaiden
osuus 59,0 prosenttia. Henkilöstön keski-ikä oli noussut 0,8 vuotta ja myös yli 45-vuotiaiden osuus oli noussut 4,6
prosenttia.
Osa-aikaisten osuus laski hieman edellisestä vuodesta. Osa-aikatyötä tekeviä oli vuoden lopulla 23 (8,8 %).
Kesäaikana osa-aikatyöntekijöiden määrä on huomattavasti suurempi, koska museoiden avoinna pidon
kausihenkilöstö on pääosin osa-aikatyössä. Heinäkuussa 23,3 prosenttia henkilöstöstä oli osa-aikatyössä.
Kertomusvuoden työvoimakustannukset olivat Tahti-raportin mukaan yhteensä 14,396 miljoonaa euroa ja
palkkasumma 12,017 miljoonaa euroa. Työvoimakustannukset nousivat edellisestä vuodesta 0,5 % ja
palkkasumma 0,1 %.
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Työhyvinvointia ja osaamista kuvaavat tunnusluvut
Työhyvinvointi ja osaaminen

Tahti/Kieku 2018

Tahti/Kieku 2019

Tahti/Kieku 2020

Työkunnon ja työtyyt.edist., €/htv

139

166

276

Sairaus- ja tapaturmapoissaolot, tpv/htv (Kieku)

7,6

6,9

6,1

Työterveyshuolto, €/htv (netto)

341,6

365,1

321,1

Poistuma (vakinaiset), % (Kieku)

3,4

2,0

3,7

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen, %

0

0

0

Koulutustasoindeksi

5,9

5,9

6,0

Henkilöstökoulutus, tpv/htv (Kieku)

3,3

3,2

1,5

Henkilöstökoulutus, €/htv

878,8

746,9

317,4

Vastuu osaamisen kehittämisestä ja viraston yhteisten koulutusten järjestämisestä on Hallintopalvelut-yksiköllä,
joka suunnittelee ja kehittää toimintaa yhteistyössä yhteistyötoimikunnan kanssa. Kertomusvuonna henkilökuntaa
kehotettiin tutustumaan ja käyttämään valtion digitaalisen oppimisjärjestelmän eOppivan koulutuksia,
kielikoulutusta järjestettiin kevätkaudella sekä ruotsin että englannin kielestä, molemmat koulutukset järjestettiin
Teams-koulutuksina. Vuoden lopulla järjestettiin työturvakorttikoulutusta sitä tarvitseville. Koulutustasoindeksi nousi
hieman edellisvuotisesta tasosta ja oli 6,0.
Työkunnon ylläpitoa ja liikunnan tukemista jatkettiin edellisvuosien tapaan. Työtyytyväisyyden edistämiseen,
työkunnon tukemiseen ja virkistystoimintaan käytettiin vuoden aikana yhteensä 533,4 euroa henkilötyövuotta kohti.
Henkilökunnalla oli käytettävissä e-passi kulttuuri- ja liikuntaetuus, jota käytti 181 henkilöä. Kansallismuseon
Vaunuvajassa sekä Sturenkadulla henkilöstöllä on ollut myös käytössä hierontatuolit. Tietokoneisiin ja kännyköihin
henkilökunnalla oli myös mahdollista ladata Break Pro -taukoliikuntaohjelma. Henkilöstön käytössä oli myös
saldovapaajärjestelmä, työaikapankki sekä mahdollisuus etätyöhön. Koronaepidemian vuoksi ei henkilökunnalle
pystytty tarjoamaan yhteisiä tapahtumia. Museoviraston henkilökunta siirtyikin maaliskuun puolenvälin jälkeen
pääsääntöisesti etätyöhön.
Sairaus- ja tapaturmapoissaoloja oli kertomusvuonna 6,1 työpäivää henkilötyövuotta kohti. Määrä laski hieman
edellisestä vuodesta. Työterveydenhoitoon käytettiin kertomusvuoden aikana 321,1 euroa henkilötyövuotta kohden.
Kustannuksista on vähennetty Kelan korvaushakemukseen perustuva palautuksen määrä. Työterveydenhoidon
kustannukset laskivat hieman edellisestä vuodesta.
Henkilöstökoulutukseen käytettiin vuonna 2020 aikaa 2,04 työpäivää henkilötyövuotta kohden. Työhyvinvoinnin
perusta rakentuu henkilöstön osaamisen ja tehtävien vaatimien edellytysten tasapainolle. Tästä syystä osaamisen
kehittämistä tuettiin edelleen voimakkaasti ja henkilöstöä kannustettiin osallistumaan henkilöstökoulutukseen
kaikilla osa-alueilla. Valtion digitaalista oppimisympäristöä eOppivaa käytti osaamisen kehittämiseen vuoden 2020
aikana Museovirastossa 161 henkilöä.
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1.7. Tilinpäätösanalyysi
1.7.1. Rahoituksen rakenne
Valtion vuoden 2020 talousarviossa ja lisätalousarvioissa Museoviraston toimintamenoihin myönnettiin yhteensä 24 099
000 euroa. Museovirasto sai koronavirustilanteen takia toisessa lisätalousarviossa 591 000 euron ja neljännessä
lisätalousarviossa 1 700 000 euron määrärahalisäyksen, yhteensä 2 291 000 euroa.
Museovirasto sai opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muuta budjettirahoitusta yhteensä noin 19,50 milj. euroa.
Tästä muille talousyksiköille siirrettävien siirtomenojen (momentti 52) osuus oli 3,73 milj. euroa. Museoviraston
toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannuksiin ja kunnossapitoon tarkoitettu momentti 75 oli suuruudeltaan 0,80
milj. euroa. Momentilta rahoitetaan myös museolaivojen korjaus. Momentille 29.80.20. Museoviraston kulttuuri- ja
nähtävyyskohteiden tilakustannukset, budjetoitiin 14,92 milj. euroa. Momentti on tarkoitettu Museoviraston käytössä
olevien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannuksiin.
Tulorahoitusta Museovirasto sai maksullisen toiminnan tuotoista, 4,71 milj. euroa sekä vuokrista ja käyttökorvauksista,
1,29 milj. euroa. Muut toiminnan tuotot olivat 0,44 milj. euroa.
Edellisiltä vuosilta siirtyneet määrärahat kaikilta momenteilta olivat yhteensä n. 3,38 milj. euroa. Tästä siirtyneet
toimintamenomäärärahat olivat 0,99 milj. euroa, momentin 20 määrärahat 1,10 milj. euroa ja momentin 75 määrärahat
1,15 milj. euroa.
Arvonlisäveromenoarviotilien toteutuma oli n. 6,81 milj. euroa.

1.7.2. Talousarvion toteutuminen
Tuloarviotileille kertyi vuonna 2020 yhteensä 0,73 milj. euroa, josta arvonlisäverotulot olivat 0,67 milj. euroa.
Toimintamenomäärärahaa oli käytettävissä yhteensä 25,09 milj. euroa, josta vuodelta 2019 siirtynyttä
toimintamenomäärärahaa oli 0,99 milj. euroa. Vuonna 2020 käytettiin 22,37 milj. euroa ja vuodelle 2021 siirtyi yhteensä
2,72 milj. euroa. Siirtyneestä rahasta n. reilu 1,5 milj. euroa on koronaviruspandemiasta johtuvien nettomenetysten
korvaamiseksi saatua lisätalousarviorahoitusta. Kompensaation turvin oli mahdollista välttää lomautukset vuonna 2020
ja toimia mahdollisimman suunnitelmallisesti ja tehokkaasti, millä osaltaan oli vaikutuksensa siihen, että museokohteisiin
liittyvät tulot olivat olosuhteet huomioiden erinomaisella tasolla. Tämän ansiosta kompensaatiota saatiin siirrettyä myös
vuoden 2021 epävakaan tilanteen tueksi. Muusta siirtyneestä toimintamenomäärärahasta suuri osa on tarkoitettu
Kansallismuseon perusnäyttelyn uudistamiseen.
Momentilla, 29.80.20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset oli käytettävissä n. 16,02 milj.
euroa, josta käytettiin 14,97 milj. euroa. Vuodelle 2021 siirtyi 1,05 milj. euroa.
Veikkausvoittovaroista (29.80.52.) myönnettiin avustuksia vuonna 2020 yhteensä n. 3,6 milj. euroa talousarvion
mukaisesti.
Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannuksiin ja kunnossapitoon sekä pienehköihin uudisrakennushankkeisiin
ja museolaivojen korjaustöihin (momentti 29.80.75.) myönnettyjä vuosien 2019–2020 määrärahoja käytettiin yhteensä
0,93 milj. euroa. Vuodelle 2021 siirtyi 1,02 milj. euroa, josta suurin osa on varattu majakkalaiva Kemin kunnostukseen,
mitä varten momentille myönnettiin vuoden 2019 neljännessä lisätalousarviossa 897 000 euroa.

1.7.3. Tuotto- ja kululaskelma
Tilikauden 2020 tuotto- ja kululaskelman kulujäämä, joka sisältää myös perityt ja suoritetut arvonlisäverot, oli 48,51
(48,47) milj. euroa ja on lähellä vuoden 2019 tasoa.
Toiminnan tuotot vuonna 2020 olivat yhteensä 6,44 (6,90) milj. euroa. Maksullisen toiminnan tuotot olivat 4,71 (4,94)
milj. euroa eli 73,2 % kokonaistuotoista, vuokrat ja käyttökorvaukset olivat 1,29 (1,52) milj. euroa eli 20,0 %
kokonaistuotoista ja muut toiminnan tuotot olivat 0,44 (0,44) milj. euroa eli 6,8 % kokonaistuotoista.
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Pääsylipputulot olivat 2,84 (2,81) milj. euroa ja ne kasvoivat reilun prosentin vuodesta 2019. Museokauppatulot olivat
0,48 (0,47) milj. euroa nousten n. 2,1 % edellisvuodesta. MmL 13 ja 15 §:n mukaiset tulot olivat 0,51 (0,70) milj. euroa
laskien n. 27,1 % vuodesta 2019.
Tuotot vuokrista ja käyttökorvauksista olivat 1,29 (1,52) milj. euroa laskien n. 15,5 %.
Toiminnan kulut tilikaudella olivat 45,17 (45,77) milj. euroa ja ne laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 0,60 milj.
euroa eli 1,3 %.
Henkilöstökulut olivat 14,50 (14,56) milj. euroa pysyen lähellä edellisvuoden tasoa (-0,4 %). Henkilöstökulujen osuus
toiminnan kuluista oli 32,1 % (31,8 % vuonna 2019).
Vuokrat olivat 21,46 (21,74) milj. euroa ja ne laskivat hieman, 0,28 milj. euroa eli n. 1,3 % vuoteen 2019 verrattuna.
Vuokrien osuus toiminnan kuluista on peräti 47,5 % (sama kuin vuonna 2019). Suuri osuus johtuu pääosin siitä, että
Museovirasto alkoi maksaa vuoden 2014 alusta vuokraa Senaatti-kiinteistöille kiinteistöistä, jotka siirrettiin 1.1.2014
alkaen Museovirastolta valtiovarainministeriön kautta Senaatti-kiinteistöille. Vuokramenot aiheuttavat kovaa
menopainetta jatkossakin mm. vuokrien indeksikorotusten kautta.
Palvelujen ostot olivat 6,73 (6,10) milj. euroa ja ne kasvoivat 0,63 milj. euroa eli 10,3 %. Palvelujen ostojen osuus
toiminnan kuluista oli n. 14,9 % (13,3 % vuonna 2019).
Siirtotalouden kulut olivat tilikaudella yhteensä n. 3,6 milj. euroa.

1.7.4. Tase
Vastaavaa
Taseen loppusumma 31.12.2020 oli 9 012 102,04 euroa.
Kansallisomaisuuden tasearvo oli 2,45 (1,31) milj. euroa. Suuri kasvu edellisvuoteen verrattuna johtuu pääosin siitä, että
tilikaudella siirrettiin 1,1 milj. euron arvoinen raha- ja mitalikokoelma käyttöomaisuudesta kansallisomaisuuteen (ks.
tarkemmin luku 5, liite 1). Siirto näkyy aineellisten hyödykkeiden tasearvossa, mikä oli 1,72 (3,15) milj. euroa, eli laskua oli
1,43 milj. euroa, eli 45,4 %.
Vaihto-omaisuuden arvo oli tilikauden päättyessä 0,44 (0,34) milj. euroa.
Lyhytaikaiset saamiset olivat 0,56 (0,73) milj. euroa ja ne ovat n. 0,17 milj. euroa, 23,3 %, pienemmät kuin
edellisvuonna. Lyhytaikaiset saamiset ovat pääosin myyntisaamisia.
Rahojen, pankkisaamisten ja muiden rahoitusvarojen tasearvo oli 3,73 (3,74) milj. euroa, joka koostuu pääasiassa
Museoviraston rahastoista (ks. rahastoista luku 5, liite 13).

Vastattavaa
Valtion pääoma oli -4 246 277,27 euroa. Rahastojen pääomat olivat 3,72 (3,73) milj. euroa (ks. luku 5, liite 13).
Lyhytaikaista vierasta pääomaa oli 9,54 (8,92) milj. euroa. Ostovelkoja oli tilinpäätöshetkellä 1,07 (1,04) milj. euroa.
Siirtovelkoihin sisältyvä lomapalkkavelka vuodelta 2020 oli 2,26 (2,14) milj. euroa. Muut lyhytaikaiset velat, 4,77 (4,35)
milj. euroa, muodostuu pääosin siirtotalouden vastikkeettomiin kuluihin liittyvistä veloista, eli myönnettyjen avustusten
osasta, jota ei ole vielä maksettu maksunsaajalle.
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1.8. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma
Museoviraston johto on valtion talousarviosta annetun lain 24 b §:n mukaisesti vastuussa viraston sisäisen valvonnan
järjestämisestä sekä sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on
antaa kohtuullinen varmuus siitä, että Museoviraston toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista, toimintaan liittyvä
raportointi on luotettavaa ja toiminnassa noudatetaan lakeja ja säädöksiä.
Museovirasto hyödyntää valtiovarainministeriön julkaisemaa valtion viraston sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa
koskevaa suositusta ja siihen perustuvaa arviointikehikkoa sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuman
valmistelussa.
Museoviraston sisäisen valvonnan ja siihen kuuluvan riskienhallinnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä tehdyn
arvion perusteella Museoviraston sisäinen valvonta ja siihen kuuluva riskienhallinta antavat kohtuullisen varmuuden
valtion talousarviosta annetun asetuksen 69 §:ssä säädettyjen vaatimusten toteutumisesta.
Riskienhallinta on jatkuvasti tärkeä kehityskohde. Vuoden 2020 aikana päivitettiin organisaation tietoturvakäsikirja.
Viraston varautumisryhmä organisoitiin vuoden alkupuolella. Koronapandemian takia perustettiin Korona-erityisryhmä,
joka vastaa varautumistoimenpiteiden suunnittelusta ja koordinoimisesta poikkeusoloissa.
Taloussäännössä ovat toteutuneet talousarvioasetuksen 69 b §:ssä säädetyt vaatimukset ja Valtiokonttorin
taloussäännöstä antamat määräykset. Taloussäännön määräyksillä on pyritty estämään ns. vaarallisten työyhdistelmien
syntyminen.

1.9. Arviointien tulokset
Organisaatiosta ei tehty vuonna 2020 kokonaisarviointeja.

1.10. Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä
Väärinkäytöksiä ei havaittu vuonna 2020.
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2. Talousarvion toteutumalaskelma
Tässä luvussa esitetään talousarvion toteutumalaskelma ensin tuloarviotilien ja sen jälkeen menoarviotilien osalta.
Museovirastolla ei ollut valtuuksia varainhoitovuonna 2020.

Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi

Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös
Vertailu
Toteuma %
2019
2020
2020
Tilinpäätös (TA + LTA:t)
Talousarvio

11. Verot ja veronluonteiset tulot

732 426,50

672 801

672 801,42

0,00

100

11.04.01. Arvonlisävero

732 426,50

672 801

672 801,42

0,00

100

29 685,39

59 994

59 994,03

0,00

100

29 605,05

59 994

59 994,03

0,00

100

732 795

732 795,45

0,00

100

12. Sekalaiset tulot
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan
12.29.99.
muut tulot
12.39.04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset
Tuloarviotilit yhteensä

80,34
762 111,89
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Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi
ja määrärahalaji

Tilinpäätös Talousarvio
2019
2020
(TA + LTA:t)

Talousarvion 2020
määrärahojen
siirto
käyttö 2020 seuraavalle
vuodelle

Tilinpäätös
Vertailu
2020
Talousarvio Tilinpäätös

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot

28. Valtiovarainministeriön hallinnonala

8 988,00

9 635

9 635,00

9 635,00

Edellisiltä Käytettävissä
Käyttö
Siirretty
vuosilta
vuonna 2020 vuonna 2020 seuraavalle
siirtyneet
(pl.
vuodelle
määrärahat
peruutukset)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

28.60.12. Osaamisen kehittäminen (arviomääräraha)

8 988,00

9 635

9 635,00

9 635,00

0,00

50 408 567 46 329 336,46 4 027 775,04 50 357 111,50

51 455,09

29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot
29.01.01.
(nettob) (siirtomääräraha 2 v)
29.01.01.1. Toimintamenot
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan
29.01.29.
arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Museoviraston toimintamenot
29.80.04.
(nettob) (siirtomääräraha 2 v)
Museoviraston kulttuuri- ja
29.80.20. nähtävyyskohteiden tilakustannukset
(siirtomääräraha 2 v)
Rahapelitoiminnan tuotot taiteen edistämiseen
29.80.52.
(arviomääräraha)

49 023 434,82

3 745 949,17

3 728 000

3 726 544,91

3 726 544,91

1 455,09

29.80.52.08. Museot ja kulttuuriperintö (KPY)

3 726 477,38

3 728 000

3 726 544,91

3 726 544,91

1 455,09

3 726 477,38

3 728 000

3 726 544,91

3 726 544,91

1 455,09

29.80.52.08.4. Museoviraston avustukset ja
Unescon kulttuuriperintösopimusten
toimeenpano (KPY)
29.80.52.11. Kulttuurikasvatus sekä
kulttuuripolitiikan tutkimus ja kehittäminen
(KPY)
Digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuus ja
29.80.55.
säilyttäminen (siirtomääräraha 3 v)
Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden
29.80.75. perusparannukset ja kunnossapito
(siirtomääräraha 3 v)
29.80.75.1. Museovirasto (EK)
Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat
29.80.95.
menot (arviomääräraha)

6 683 485,65

6 808 567

6 808 566,59

3 383 830,92 43 205 830,92 38 333 546,82

4 872 284,10

1 994,62

1 994,62

1 994,62

0,00

1 994,62

1 994,62

1 994,62

0,00

6 808 566,59

0,00

20 999 000,00

24 099 000 21 376 860,71 2 722 139,29 24 099 000,00

0,00

993 966,54 25 092 966,54 22 370 827,25

2 722 139,29

15 804 000,00

14 924 000 13 872 249,91 1 051 750,09 14 924 000,00

0,00

1 097 172,44 16 021 172,44 14 969 422,35

1 051 750,09

19 471,79

95 000,00

137 000,00

137 000,00

60 979,55

76 020,45

1 696 000,00

799 000

545 114,34

253 885,66

799 000,00

0,00

1 153 697,32

1 952 697,32

930 323,05

1 022 374,27

1 696 000,00

799 000

545 114,34

253 885,66

799 000,00

0,00

1 153 697,32

1 952 697,32

930 323,05

1 022 374,27

50 000

50 000,00
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Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi
ja määrärahalaji

Tilinpäätös Talousarvio
2019

2020
(TA + LTA:t)

Talousarvion 2020
määrärahojen
siirto
käyttö 2020

Tilinpäätös

Vertailu

2020

Talousarvio Tilinpäätös

seuraavalle

32.30.51.

Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut
(siirtomääräraha 2 v)
32.30.51.07. Palkkatuettu työ, valtionhallinto
(KPY)

33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Edellisiltä
vuosilta

vuodelle
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot
Käytettävissä

Käyttö

vuonna 2020 vuonna 2020

siirtyneet

(pl.

Siirretty
seuraavalle
vuodelle

80 270,04

31 852

31 851,91

31 851,91

määrärahat
0,00
0,00

peruutukset)
31 851,91
31 851,91

0,00

80 270,04

31 852

31 851,91

31 851,91

0,00

31 851,91

31 851,91

0,00

80 270,04

31 852

31 851,91

31 851,91

0,00

31 851,91

31 851,91

0,00

21 542,54

12 140

12 139,56

12 139,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 424,50

12 140

12 139,56

12 139,56

0,00

14 424,50

12 140

12 139,56

12 139,56

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

3 383 830,92 43 237 682,83 38 365 398,73

4 872 284,10

Valtionosuus työttömyysetuuksien
33.20.50. ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta
(arviomääräraha)
33.20.50.01. Palkkatuettu työ, valtionhallinto
33.20.52.

Valtionosuus työttömyysetuuksien
perusturvasta (nettob) (arviomääräraha)
33.20.52.01. Palkkatuettu työ, valtionhallinto

35. Ympäristöministeriön hallinnonala
35.01.29.

Ympäristöministeriön hallinnonalan

arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Määrärahatilit yhteensä

7 118,04
7 118,04

336,00
336,00
49 134 571,40

50 462 193 46 382 962,93 4 027 775,04 50 410 737,97
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51 455,09

3. Tuotto- ja kululaskelma
1.1.2020 - 31.12.2020
TOIMINNAN TUOTOT
Maksullisen toiminnan tuotot
Vuokrat ja käyttökorvaukset
Muut toiminnan tuotot
TOIMINNAN KULUT
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+)
Henkilöstökulut
Vuokrat
Palvelujen ostot
Muut kulut
Poistot

4 711 109,81
1 286 341,21
439 774,69

1 672 191,79
-98 910,51
14 504 886,74
21 457 740,50
6 734 169,45
386 044,65
516 717,79

JÄÄMÄ I
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Rahoitustuotot
Rahoituskulut

107,24
-191,15

6 899 772,93

-45 172 840,41

1 845 101,64
-10 085,97
14 559 790,29
21 735 964,34
6 104 845,77
953 141,58
579 236,77

-45 767 994,42

-83,91

-38 868 221,49

-1 054,62
-1 144,39

-38 735 698,61

560 241,39
809 900,00
1 218 565,01
1 043 915,06

JÄÄMÄ III
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA
Perityt arvonlisäverot
Suoritetut arvonlisäverot

6 437 225,71

4 935 049,85
1 522 180,09
442 542,99

-38 735 614,70

JÄÄMÄ II
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT
Kulut
Siirtotalouden kulut paikallishallinnolle
Siirtotalouden kulut elinkeinoelämälle
Siirtotal.kulut voittoa tavoittelemattomille
Siirtotalouden kulut kotitalouksille

1.1.2019 - 31.12.2019

-3 632 621,46

-38 870 420,50

618 858,57
658 575,00
1 103 446,24
1 248 023,00

-42 368 320,07

672 801,42
6 815 571,19

TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

-6 142 769,77
-48 511 089,84
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-2 199,01

-3 628 902,81
-42 499 323,31

732 426,50
6 698 601,54

-5 966 175,04
-48 465 498,35

4. Tase
31.12.2020

31.12.2019

VASTAAVAA
KANSALLISOMAISUUS
Muu kansallisomaisuus

2 447 418,53

KANSALLISOMAISUUS YHTEENSÄ

2 447 418,53

1 314 527,73

1 314 527,73

2 447 418,53

1 314 527,73

0,00

0,00

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIK. SIJOITUKSET
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
AINEELLISET HYÖDYKKEET
Rakennukset

23 455,12

Rakennelmat
Koneet ja laitteet
Kalusteet
Muut aineelliset hyödykkeet

25 418,22

31 077,85

35 571,03

879 217,60
707 549,92

1 015 254,18
900 052,89

80 330,31

1 721 630,80

1 175 330,31

3 151 626,63

121 984,00

121 984,00

121 984,00

121 984,00

KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET
Käyttöomaisuusarvopaperit
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ

1 843 614,80

3 273 610,63

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS
VAIHTO-OMAISUUS
Valmiit tuotteet/Tavarat

435 300,79

435 300,79

336 390,28

336 390,28

LYHYTAIKAISET SAAMISET
Myyntisaamiset

542 938,74

Siirtosaamiset
Muut lyhytaikaiset saamiset

3 621,21
8 827,54

RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT
Kassatilit

709 956,91
555 387,49

4 681,65

Kirjanpitoyksikön menotilit
Muut rahat ja pankkisaamiset
Sisäisen rahaliikkeen tilit
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ
VASTAAVAA YHTEENSÄ
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17 619,06
4 061,73

731 637,70

2 403,95

-202,29

0,00

3 723 329,27
2 571,80

3 726 679,93
7 668,05

3 730 380,43

3 736 751,93

4 721 068,71

4 804 779,91

9 012 102,04

9 392 918,27

31.12.2019

31.12.2020
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
VALTION PÄÄOMA
Valtion pääoma 1.1.1998
Edellisten tilikausien pääoman muutos
Pääoman siirrot
Tilikauden tuotto-/kulujäämä
RAHASTOJEN PÄÄOMAT
Muut valtion rahastot ja lahjoitetut varat

27 108 878,62
-30 362 795,31
47 518 729,26
-48 511 089,84

3 723 329,27

-4 246 277,27

27 108 878,62
-28 880 236,19
46 982 939,23
-48 465 498,35

-3 253 916,69

3 723 329,27

3 726 679,93

3 726 679,93

VIERAS PÄÄOMA
0,00

0,00

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Saadut ennakot
Ostovelat
Kirjanpitoyksiköiden väliset tilitykset
Edelleen tilitettävät erät
Siirtovelat
Muut lyhytaikaiset velat

854 679,87
1 067 956,34
256 240,92
286 312,76
2 300 106,24
4 769 753,91

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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9 535 050,04

735 677,40
1 043 246,91
254 991,03
304 030,58
2 230 209,79
4 351 999,32

8 920 155,03

9 535 050,04

8 920 155,03

9 012 102,04

9 392 918,27

5. Liitetiedot
Liite 1: Selvitys tilinpäätöksen laatimisperusteista ja vertailtavuudesta
1) Budjetoinnissa ei ole tapahtunut muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna.
2) Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu euroiksi käyttämällä Euroopan keskuspankin noteeraamaa
valuuttakurssia.
3) Kansallisomaisuudesta ei tehdä poistoja. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuushyödykkeiden
taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Kansallisomaisuuden ja
käyttöomaisuuden osalta ei ole tilikauden aikana tehty arvonkorotuksia. Hankintamenon määrittelyssä ei ole
tilinpäätöksessä tapahtunut muutoksia edelliseen tilinpäätökseen verrattuna.
4) Varainhoitovuonna 2020 oikaistiin varainhoitovuonna 2019 tehty virhekirjaus. Vuonna 2019 virheellisesti tuotoksi ja
toimintamenomomentille tuloutettu summa, 85 460,00 €, oikaistiin pois tuotoista LKP-tilille 26220 Taseessa seurattava
talousarvion ulkopuolinen rahoitus. Virasto toimii hankekoordinaattorina ja kyseessä on koordinoitaville välitettävät varat,
jotka kirjataan edellä esitetylle LKP-tilille.
5) Hallinnansiirtona aiemmin saatu raha- ja mitalikokoelma, 1 095 000,00 €, siirrettiin tilikaudella käyttöomaisuudesta
kansallisomaisuuteen museoesineiden ja -kokoelmien LKP-tilille (1081). Siirto vaikuttaa viraston taseessa siten, että
kansallisomaisuuden muu kansallisomaisuus on kasvanut ko. summalla ja aineellisten hyödykkeiden muut aineelliset
hyödykkeet pienentynyt ko. summalla.
Yhteistoiminnan kustannusten korvausten ja yhteisrahoitteisen toiminnan rahoitusosuuksien tilien numerointi ja sijainti
tilikarttahierarkiassa muuttuivat vuoden 2020 alussa. Tilien kertymät raportoidaan tuotto- ja kululaskelmassa
tilikarttahierarkian mukaisesti laskelman rivillä Palvelujen ostot. Aiemmin nämä erät on esitetty omalla rivillään Sisäiset
kulut. Tuotto- ja kululaskelmassa esitetyt vuoden 2019 tiedot on muutettu vastaamaan vuoden 2020 käytäntöä.
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Liite 2: Nettoutetut tulot ja menot
Momentin numero ja nimi

Tilinpäätös

Talousarvio

2019

2020

Talousarvion 2020

Tilinpäätös 2020

määrärahojen

Vertailu

(TA + LTA:t)

Tilinpäätös
siirto
käyttö seuraavalle
vuonna 2020

29.01.01.
Opetus- ja kulttuuriministeriön

Bruttomenot

0,00

Bruttotulot

0,00

(nettob) (siirtomääräraha 2 v)
29.80.04.

Nettomenot

0,00

Bruttomenot

27 897 718,31

Museoviraston toimintamenot

Bruttotulot

(nettob) (siirtomääräraha 2 v)

Nettomenot 20 999 000,00

33.20.52.

Bruttomenot

toimintamenot

Valtionosuus työttömyysetuuksien
perusturvasta
(nettob) (arviomääräraha)

Bruttotulot
Nettomenot

6 898 718,31

Edellisiltä
vuosilta
siirtyneet Käytettävissä

vuodelle

määrärahat vuonna 2020

Käyttö vuonna
Siirretty
2020 seuraavalle
(pl. peruutukset)

vuodelle

1 994,62

1 994,62
27 599 000 27 810 493,23

1 994,62

1 994,62

30 532 632,52

28 804 459,77

6 433 632,52

6 433 632,52

6 433 632,52

24 099 000 21 376 860,71 2 722 139,29

24 099 000,00

3 500 000

14 424,50

12 139,56

12 139,56

0,00

0,00

0,00

12 139,56

12 139,56

14 424,50

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot

Talousarvio -

12 140
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0,00

0,00

993 966,54 25 092 966,54

0,00

22 370 827,25 2 722 139,29

Liite 3: Arviomäärärahojen ylitykset
Museovirastolla ei ole esitettävää liitteelle 3.

Liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat
Museovirastolla ei ole esitettävää liitteelle 4.

Liite 5: Henkilöstökulujen erittely
2020
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Tulosperusteiset erät
Lomapalkkavelan muutos
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä
Johdon palkat ja palkkiot, josta
- tulosperusteiset erät
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet
Johto
Muu henkilöstö

2019

12 257 409,84

12 299 186,30

12 153 479,82
0,00

12 092 022,88
0,00

103 930,02

207 163,42

2 247 476,90
2 028 805,42

2 260 603,99
2 078 588,46

218 671,48

182 015,53

14 504 886,74

14 559 790,29

780 374,03

711 870,12

0,00

0,00

1 600,00

1 920,00

980,00
620,00

1 320,00
600,00
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Liite 6: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset
Museovirastolla ei ole esitettävää liitteelle 6.

Liite 7: Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot
Museovirastolla ei ole esitettävää liitteelle 7.

Liite 8: Rahoitustuotot ja -kulut
Museovirastolla ei ole esitettävää liitteelle 8.

Liite 9: Talousarviotaloudesta annetut lainat
Museovirastolla ei ole esitettävää liitteelle 9.

Liite 10: Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset
Käyttö- ja rahoitusomaisuusarvopaperit
31.12.2020
Kappalemäärä Markkina-arvo Kirjanpitoarvo

Julkisesti noteeraamattomat osakkeet ja osuudet
Taiteen tuki Oy

31.12.2019

Omistus-

Myyntioikeuksien

osuus %

alaraja %

121 900,00

Saadut osingot

Markkina-arvo

Kirjanpitoarvo

121 900,00

240

35 703,00

100,00

35 703,00

As Oy Lokkalantie 18

1

41 879,00

41 879,00

As Oy Nordenskiöldinkatu 4

1

44 318,00

44 318,00

84,00

84,00

Huoneisto- ja kiinteistöosakkeet

Muut osuudet
Luottokunta 7583172

1

Osakkeet ja osuudet yhteensä

84,00

84,00

121 984,00

121 984,00

Liite 11: Taseen rahoituserät ja velat
Museovirastolla ei ole esitettävää liitteelle 11.
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Liite 12: Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut monivuotiset vastuut
Museovirastolla ei ole myönnettyjä takauksia tai takuita tilinpäätöksessään 31.12.2020.

Muut monivuotiset vastuut
Valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintamenomäärärahat perusteella tehdyt tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset
€
Tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset yhteensä

Talousarviomenot Määrärahatarve
2020
2021
8 309 423,72

8 736 312,57

Määrärahatarve
2022
8 736 312,57

Määrärahatarve
2023
8 736 312,57

Määrärahatarve
myöhemmin
74 980 052,09

Määrärahatarve
yhteensä
101 188 989,78

Muulla kuin valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintamenomäärärahat perusteella tehdyt sopimukset ja sitoumukset
€

Talousarviomenot Määrärahatarve
2020
2021

Määrärahatarve
2022

Määrärahatarve
2023

Määrärahatarve
myöhemmin

Määrärahatarve
yhteensä

- Päätös MV 132/005/2011 ja TA 2014 1143/2013*
- Päätös MV/9/02.07.00/2013 ja TA 2014 1143/2013**

3 807 320,06
12 893 666,12

4 433 085,76
15 465 777,33

4 433 085,76
14 227 403,23

4 433 085,76
14 227 403,23

17 732 343,03
85 364 419,36

31 031 600,31
129 285 003,15

- Päätös MV/2/02.07.00/2014 ja TA 2014 1143/2013**
- Päätös MV/3/02.07.00/2015 ja OKM 7/670/2015**
Muut sopimukset ja sitoumukset yhteensä

109 960,08
1 340 816,28
18 151 762,53

123 275,89
1 194 764,60
21 216 903,58

123 275,89
1 194 764,60
19 978 529,48

123 275,89
1 194 764,60
19 978 529,48

739 655,34
2 389 529,20
106 225 946,94

1 109 483,01
5 973 823,01
167 399 909,48

Muut monivuotiset vastuut yhteensä

26 461 186,25

29 953 216,15

28 714 842,04

28 714 842,04

181 205 999,02

268 588 899,26

*Kansallismuseon kiinteistöä (ml. maanalaiset tilat) koskeva
vuokrasopimus, mom. 29.80.20
**Kulttuuri- ja nähtävyyskohdekiinteistöjä koskevat
vuokrasopimukset, mom. 29.80.20
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Liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat

Rahaston nimi

Varat 31.12.2020

Antellin kokoelmat ja rahavarat

Varat 31.12.2019

454 944,83

Käyttötarkoitus

Rahaston tarkoituksena on huolehtia
450 208,56 Antellin kokoelmien hoitamisesta ja
kartuttamisesta.
Rahaston varojen tuottoa voidaan

Hvitträsk-rahasto

113 891,94

113 891,94

käyttää eri tavoin Hvitträskin
kiinteistön rakennusten, maa-alueen
ja museotoiminnan hyväksi.
Rahaston varoja voidaan käyttää
kulttuuriperinnön vaalimiseen ja eri
tavoin Museoviraston ja sen

Museoviraston lahjoitusvarat

3 154 492,50

3 162 579,43

henkilöstön toimintaedellytysten
parantamiseen sekä mm. yksittäisiin
hankkeisiin kokoelmien
kartuttamiseksi, painatustoimintaan ja
näyttelyhankkeisiin.

Yhteensä

3 723 329,27

3 726 679,93

Liite 14: Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat

Nimi

Taseen loppusumma tai
varojen määrä

Vera Saarelan säätiö

258 534,28

Organisaation toiminta-alue tai varojen
käyttötarkoitus
Säätiön tarkoituksena on Vera Saarelan
posliinikokoelman ylläpito ja kartuttaminen

Liite 15: Velan muutokset
Museovirastolla ei ole esitettävää liitteelle 15.

Liite 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio
Museovirastolla ei ole esitettävää liitteelle 16.

Liite 17: Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot
Museovirastolla ei ole esitettävää liitteelle 17.
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6. Allekirjoitus

Museoviraston tilinpäätös on hyväksytty Helsingissä 28. helmikuuta 2021.

Museovirasto
Tiina Merisalo
Pääjohtaja
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