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1. Toimintakertomus
1.1. Johdon katsaus
Toiminnan tärkeimmät tulokset
Museovirasto on aineellisen kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön viranomainen, asiantuntijavirasto ja
kulttuuriperintöalan kehittäjä. Museovirasto vastaa kulttuuriympäristön, arkeologisen kulttuuriperinnön,
rakennusperinnön ja kulttuuriomaisuuden suojelusta, kansallisista ja valtiollisista kokoelmista ja Suomen
kansallismuseon toiminnasta. Museoviraston uusi strategia 2030 otettiin käyttöön toimintavuoden alussa.
Museoviraston uusi visio 2030 on ”Yhdessä kohti yhteiskunnallisesti vaikuttavaa kulttuuriperintötyötä –
Kulttuuriperintö on sinunkin perintöäsi”.
Vuonna 2018 vietettiin Euroopan unionin Kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta. Museovirasto vastasi
teemavuoden koordinoinnista. Suomen osuudessa painotettiin osallisuutta. Vuoteen liittyviä kansalaisaloitteita ja
–tapahtumia rekisteröitiin lähes 320. Teemavuosi lisäsi kulttuuriperinnön näkyvyyttä avajais- ja
päätöstilaisuuksien, verkkosivuston, tapahtumien ja hankkeiden sekä YLE:n jakaman tietoiskun kautta. Vuoden
alussa julkistettiin yhdessä ympäristöministeriön kanssa ensimmäinen kansallinen Kulttuuriperintöbarometri, jonka
tarkoituksena on tuottaa tilastotietoa kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä.
Suomen kansallismuseon lisärakennushanke nousi kertomusvuoden tärkeimmäksi tilahankkeeksi.
Museovirastolle myönnettiin määräraha arkkitehtuurikilpailun järjestämiseksi. Hankesuunnitelma valmistui talvella
2018 ja tilaohjelmaa valmisteltiin keväällä palvelumuotoilun avulla. Museoviraston vuokrajärjestelmässä olevien
kohteiden strategisuuden arviointi käynnistettiin ja aloitettiin selvitys eräiden kohteiden kiinteistövastuista yhdessä
opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.
Museovirasto päätti Orimattilan keskusvaraston toiminnan lopettamisesta vuoden 2024 loppuun mennessä ja
toiminnan keskittämisestä Vantaan kokoelma- ja konservointikeskukseen. Kertomusvuoden aikana solmittiin
kolme uutta säilyttämissopimusta ja ulkopuolisten osuus kokoelmatilojen käytöstä nousi tulossopimuksen
mukaisesti 20%:iin. Kokoelma- ja konservointikeskuksen laajennussuunnitelma valmistui ja sen rahoitus varmistui
syksyllä 2018. Siinä huomioitiin kokoelmien kartunta vuoteen 2035 asti sekä toiminnan mahdolliset muutokset.
Arkisto- ja tietopalvelujen toiminnassa keskityttiin aineistojen saavutettavuuden ja käytettävyyden
parantamiseen digitoimalla aineistoja ja avaamalla niitä verkkopalveluihin. Asianhallintajärjestelmään toteutettiin
asiakasnäkymä, joka mahdollistaa julkisten asiakirjojen selailun tutkijasalissa ja niiden julkisen jakelun.
Kuva- ja arkistoaineistojen saavutettavuutta ja käytettävyyttä parannettiin digitoinnilla, joka kohdistui
kokoelmaluetteloihin. Digitoitujen aineistojen määrä ja niiden käyttö kasvoivat merkittävästi. Erityisen suurta
käytön kasvu on ollut digitoitujen arkisto-aineistojen ja paikkatietoaineistojen osalta. Suomen Akatemian
rahoittama SuALT - Suomen arkeologisten löytöjen linkitetty avoin tietokanta -hanke jatkui toista vuotta. Projektin
tarkoituksena on palvella erityisesti metallinilmaisinharrastajia sekä viranomaisten yhteistyötä heidän kanssaan.
Kuvakokoelmien kartunta oli vilkasta. Lehtikuva-arkistojen muutokset vaikuttivat kuvakokoelmien karttumiseen,
mikä oli vuonna 2018 kaikkien aikojen suurinta. Kuvakokoelmien maksuttoman ja maksullisen asiakaskäytön
tilauksista yli puolet tuli kuvakokoelmat.fi -verkkopalvelun kautta. Asiakirjahallinnon rekisteröityjen asioiden määrä
on kaksinkertaistunut viimeisten neljän vuoden aikana.
Kulttuuriympäristöpalvelut on vastannut yhteiskunnan muutoksiin digitoimalla aineistoja, kehittämällä
arkeologista toimintaa ja analysoimalla sotien jälkeistä rakennusperintöä sekä uudistamalla
kulttuuriympäristörekistereitä. Kulttuuriympäristörekisterit karttuivat viranomaistyönä ja yhteisrahoitteisissa
hankkeissa. Painopisteinä olivat merellinen kulttuuriperintö sekä KIRA-digi –hankkeen aineistojen laajempaan
avaamisen liittynyt rekisteritiedon laadun ja kattavuuden parantaminen. Museovirasto toteutti yhteistyössä
Wikimedian kanssa toisen kerran kuvakilpailun ja -keruun ”Wiki loves Monuments”.
Kulttuuriympäristöpalvelut on lisäksi osallistunut kulttuuriympäristöstrategian ja valtion kiinteistöstrategian
toimeenpanoon sekä metsästrategian toteutumisen seurantaan. Kulttuuriympäristön merkittävyyden arviointi ja
suojeluun vaikuttaminen ovat osa maankäytön suunnitteluprosesseja, joita on toteutettu vakiintuneella tavalla.
Kajoavien hankkeiden ohjaaminen ja valvominen ovat vaatineet aiempaa enemmän panoksia, mikä selittyy taloja infrarakentamisen kasvaneella volyymillä 2018. Maankäytön suunnitteluun ja muuhun ympäristön muutoksiin
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kirjatuista asioista ratkaistiin 2 979. Merkittävä osa asioista käsitteli arkeologisiin kohteisiin liittyviä
metsänkäyttöilmoituksia, joista osa ohjattiin maakuntamuseoiden käsiteltäviksi. Kajoavien hankkeiden
seurannassa painopisteinä olivat arkeologinen kulttuuriperintö, valtion omistamat tai valtion aiemmin omistamat
kohteet, kirkot ja rakennusperintälailla suojellut rakennukset.
Museoviraston rakennuttamisen määrärahat käytettiin kustannustehokkaasti ja täysmääräisesti. Pääkohde
Iisalmen pappila Seurasaaressa saatiin valmiiksi. Lisäksi valmisteltiin Antin talon (2019-21) ja majakkalaiva Kemin
2020-) restaurointeja. Seurasaaren useina pienempinä hankkeina toteutuneen peruskonservoinnin ja
ympäristönhoidon ohella. Senaatin kohteissa vakiinnutettiin yhdessä laaditun prosessikaavion mukaiset
yhteistyötavat. Museovirasto oli mukana Senaatti-kiinteistöjen toteuttamissa restaurointihankkeissa mm. linnojen,
Louhisaaren ja Lamminahon korjauksissa.
Suomen kansallismuseo on kansallinen kulttuurihistorian ja valtiollisen historian vastuumuseo, joka huolehtii
kansallisesta ja valtiollisesta kokoelmasta, kymmenen museon yleisöpalvelusta ja avoinnapidosta sekä tuottaa
näyttelyjä ja ohjelmatoimintaa. Vuosi 2018 oli menestyksellinen. Museoiden yhteinen kävijämäärä oli 710 896
(681 209). Uutena kohteena avattiin Langinkosken keisarillinen kalastusmaja.
Kansallismuseon yleisötoiminta oli sisällöiltään ja toteutustavoiltaan monipuolista ja tavoitti laajan ja moninaisen
yleisön. Kansallismuseon kävijämäärä ylitti ensimmäisen kerran 200 000 kävijän rajan, kokonaiskävijämäärä oli
243 101, josta näyttelyvierailuja 225 472. Kasvua edellisvuoteen oli 32 % (näyttelykäyntien osalta 37%). Vuoden
2018 päänäyttelyn ”Barbie - the Icon” suosio ylitti odotukset. Sen kävijämäärä nousi yli 130 000 museokäyntiin.
”10 000 vuotta muotoilua” käsitteli ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta pohjoisessa sekä käden taitojen perinteen
merkitystä tulevaisuuden muotoilulle. ”Sex and the Sea” toi Suomen merimuseoon uudenlaisia kävijöitä, ja
Hämeen linnassa ”Hohto” oli suunnattu antiikkiesineistön ystäville ja tuntijoille.
Kansallismuseo oli mukana Helsinki Design Weekin lastentapahtumassa, Helsingin Yliopiston Tiedekulmassa
toteutetussa Barbie-keskustelussa, koululaisten kanssa yhteistyössä toteutetussa Mullankaivajat –projektissa ja
opetusalan Educa-messujen ohjelmassa.
Pop up -näyttelyiden, opastusten, työpajojen ja yleisötapahtumien keskeiset teemat olivat ihmisen luontosuhde,
sodan vaikutus yksilöön, sodasta selviytyminen, kulttuuriperinnön globalisoituminen ja kulttuuriperintö yksilön ja
yhteisön voimavarana. Tapahtumatuotantoon osallistui useita yhteistyötahoja. Uutta olivat verkossa toteutetut
opastukset, jotka herättivät koulujen kiinnostusta ympäri Suomea.
Kansallismuseon esinekokoelman kartuntaa suunnattiin strategisesti uusiin painopisteisiin, nykyajan
dokumentointiin ja ilmiöpohjaiseen tallennukseen. Kokoelma- ja konservointikeskuksessa sekä Orimattilan
keskusvarastossa valmistauduttiin kokoelmien siirtohankkeeseen. Kokoelmahallinnan prosesseja kehitettiin
samalla, kun kokoelmien siirron toteuttamissuunnitelmaa valmisteltiin. Uudistamistarpeet tunnistettiin ja
prosesseja varten muodostettiin mallit. Kokoelmien säilytyksen ja siirtojen hallinnan tueksi valmistui
Museoviraston tuottama esinelogistiikkasovellus.
Museoviraston kansainvälinen toiminta keskittyi kansainvälisten sopimusten toimeenpanoon. Museovirasto oli
mukana Euroopan neuvoston Faron puiteyleissopimuksen voimaansaattamisessa Suomessa. Sopimus ratifioitiin
eduskunnassa syyskuussa 2018. Haagin sopimuksen toimeenpano odottaa kohteiden omistajien kuulemista.
Museovirasto on valmistellut asian loppuun saattamista yhdessä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön kanssa.
Museovirasto aloitti kansallisen maailmanperintöstrategian toimeenpanosuunnitelman mukaisesti kansallisen
aieluettelon uudistamisen. Unescon yleissopimusta aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta on toteutettu
aktiivisesti. Keväällä 2018 valmisteltiin esitys kansainväliselle listalle esitettävistä kohteista.
Valtionavustustoimintaa kehitettiin yhdistämällä avustusmuodot kokonaisuudeksi, jonka sisällä on voitu
painottaa ajankohtaisia teemoja ja vahvistaa avustustoiminnan strategisuutta. Avustusten sähköinen asiointi ja
avustushaku koskivat kaikkia säännöllisesti jaettavia valtionavustuksia. Vuoden 2018 hakemuksista 80% tuli
sähköisen asioinnin kautta. Museovirasto jakoi harkinnanvaraisia avustuksia kulttuuriperinnön säilyttämiseen,
museoiden toimintaan ja rakennusperinnön säilyttämiseen yhteensä 3,84 milj. euroa.
Julkaisutoimintaa on kehitetty monikanavaisemmaksi. Julkaisuja tehtiin näyttelyistä, kokoelmista ja muista
sisällöistä sekä painettuna että verkkojulkaisuina. Museotilasto oli edelleen tärkeä Museoviraston tuottama
tietolähde. Esittämistapaa kehitettiin toteuttamalla uudenlaiset Tilastokortit suomeksi, ruotsiksi ja osittain
englanniksi. Museoviraston toimialan ja toiminnan merkitystä avaava Kulttuurista perinnöksi –verkkojulkaisu
julkaistiin syksyllä 2018 toisen kerran. Museoviraston Kuvakokoelmien tuottama ”Julkinen ja Kätketty Suomi” voitti

4

Vuoden museojulkaisu –palkinnon. Perusteluissa sanotaan, että ”Julkinen ja kätketty Suomi on konventioita
rikkova, laadukas ja ennakkoluuloton valokuvakirja”.
Museoviraston uusi julkaisujärjestelmä otettiin käyttöön keväällä 2018. Verkkosivujen graafinen ilme ja sisällöt
uudistettiin uuden graafisen ilmeen mukaisesti.
Toimintaympäristön muutokset
Vuoden 2018 alussa vahvistettiin Museopoliittinen ohjelma ”Mahdollisuuksien museo”. Museovirasto oli mukana
ohjelman laatimisessa. Museovirasto on valmistellut Museopoliittisen ohjelman toimeenpanoa, sen seurantaa ja
toteutumista alueellisissa ja valtakunnallisissa vastuumuseoissa. Museopoliittinen ohjelma luo puitteet museoalan
tulevien vuosien kehittämiselle.
Museovirastolla oli museoiden valtionosuuslain uudistamisen valmistelutyössä asiantuntijan rooli. Esitys
museoiden uudesta valtionosuuslaista annettiin eduskunnalle syksyllä 2018. Museoviraston tehtävänä on ollut
valmistella lain toimeenpanoa antamalla lausunnot valtakunnallisten erikoismuseoiden uuden lain mukaisesta
kelpoisuudesta ja valmistelemalla alueellisten vastuumuseoiden nimeämistä. Opetus- ja kulttuuriministeriössä
valmisteltiin myös muinaismuistolain uudistusta, jolla määriteltiin Museoviraston rooli aluehallinnon uudistuksen
yhteydessä.
Museoviraston johtoryhmätyöskentelyn kehittämishanketta jatkettiin syksyllä 2017 tehdyn johtoryhmäkyselyn
perusteella. Keväällä 2018 järjestettiin johtoryhmän jäsenten ja esimiesten seminaari, jossa sovittiin kolmesta
johtamisen kehittämisalueesta, jotka ovat prosessit, tiedolla johtaminen ja sisäinen tiedonkulku.
Arvio toiminnan tuloksellisuudesta ja tehokkuudesta
Opetus- ja kulttuuriministeriön Valtion talousarvioesityksessä (TAE 2018) ja tulossopimuksessa Museovirastolle
asettamat keskeiset tavoitteet on saavutettu hyvin ja monilta osiltaan ylitetty.
Museoviraston tavoitteina on pidetty tiukkaa menotaloutta, tuottavuuden lisäämistä sekä rakenteiden ja
toimintamallien uudistamista. Museoviraston toimintamenojen nettokäyttö vuonna 2018 oli 20 828 432,11 euroa
(bruttomenot 26 758 957,52 € ja bruttotulot 5 930 525,41 €). Museoviraston toimintamenot jakautuvat momentilla
04 niin, että henkilöstömenot olivat 12,89 (11,92) milj. euroa ja ne nousivat 0,97 milj. euroa. Vuokramenot olivat
6,4 milj. euroa (9,5 milj. euroa). Kiinteistömenot olivat kokonaisuudessaan vajaa 8 milj. euroa (10,9 milj. euroa).
Vuokrajärjestelmässä olevien kohteiden menot (momentti 20) olivat 15,6 milj. euroa (15,03 milj. euroa).
Kiinteistövarallisuuden perusparannuksiin ja kunnossapitoon sekä pienehköihin uudisrakennushankkeisiin ja
museolaivojen korjaustöihin (mom. 75) käytettiin 1,35 milj. euroa.
Museoviraston työtyytyväisyysindeksi oli 3,77 (3,69), johtajuusindeksi 3,55 (3,48) ja innovointikyvykkyysindeksi
3,95 (3,88), jotka kaikki paranivat edelliseltä vuodelta ja ylittivät tavoitearvot.
Tuloksellisuuden kehittyminen lähivuosina
Tuloksellisuuden parantaminen on edellyttänyt perusteltuja strategisia valintoja, prosessien kehittämistä ja
hyvinvoivan ja aloitekykyisen työyhteisön ylläpitämistä. Museoviraston painopistealueet ovat tulevina vuosina
Kansallismuseon kehittäminen sekä kulttuuriympäristön suojelun ja arkisto- ja kokoelmapalvelujen turvaaminen.
Tuloksellisuuden parantaminen edellyttää viestinnän ja markkinoinnin vahvistamista ja pitkäjännitteistä
palvelutoiminnan suunnittelua.
Museoiden valtionosuuslain mukanaan tuoma uusi järjestelmä edellyttää viraston kulttuuriympäristötehtävien
uudelleen arviointia. Lain suoma mahdollisuus tehtävien hajauttamisesta alueellisille vastuumuseoille edellyttää
Museoviraston kulttuuriympäristöpalvelujen kehittämistyön vahvistamista. Kulttuuriympäristörekistereiden
sisältöpuutteet, kattavuus ja ajantasaisuus ja eri toimijoiden tietojärjestelmien yhteensopivuus ovat edelleen
ratkaisematta, mikä edellyttää myös kehittämistyön vahvistamista.
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1.2. Tuloksellisuus
Talousarvioesityksen 2018 tulostavoitteet
Tulostavoite

Toteutuma 2016

Toteutuma 2017

Tavoite 2018

Toteutuma 2018

Verkkopalveluiden*
käyttöaika, tuntia

72 580

83 316

73 000

186 276

Sähköisesti luetteloitujen
kuvien saatavuus internetissä
Määräajassa annetut
lausunnot, %
Museoiden ja linnojen
kokonaiskävijämäärä

140 272

156 633

145 000

198 839

90

85

95

87

613 533

681 209

625 000

710 896

Museo- ja linnassakäynnin
keskihinta, euroa

2,12

2,04

2,12

2,19

Museo- ja linnassakäynnin
keskitulo, euroa

3,86

3,48

3,86

4,36

Työtyytyväisyysindeksi

3,63

3,69

3,60

3,77

Henkilötyövuodet

254

242

250

267

* Museoviraston ja Kansallismuseon verkkopalvelut pois lukien intranet

Tulossopimuksen 2017-2019 tulostavoitteet
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Tavoite 1:
Hyvin säilynyt ja
monimuotoinen
kulttuuriperintö on osa
ihmisten ja yhteisöjen arkea
Mittarit
Mittari 1.1:
Kulttuuriperintövuosi 2018
nostaa tietoisuutta
kulttuuriperinnön
merkityksestä
Mittari 1.2:
Valtiohallinnon
kulttuuriperinnön hoito on
vaikuttavaa

Tavoite vuonna 2018

Toteutuma

Arvosana1

Kuvaus

Suunnitelman mukaiset
toimenpiteet toteutettu

Kulttuuriperintövuosi toteutettu
suunnitelman mukaisesti,
korkeatasoisesti ja
vuorovaikutteisesti.
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Tavoite
saavutettu

Museoviraston kiinteistöt
on arvioitu kriteeristön
pohjalta. Valmistellaan
kriteeristö Senaattikiinteistöjä varten.

Kiinteistöt alustavasti arvioitu,
jatko odottaa ns. KIVAtyöryhmän tuloksia. Edistetty
arviointeja Senaattikiinteistöissä ja
Liikennevirastossa
(Väylävirastossa).
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Tavoite
saavutettu

1 / Ei aloitettu/Tavoitteesta luovuttu harkinnan jälkeen, 2 / Ei toteutunut, 3 / Toteutui osittain, 4 / Tavoite saavutettu ja 5 /
Tavoite ylitetty.
1
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Mittari 1.3:
Kulttuuriympäristön opas- ja
ohjeaineistoja lisätään
toimijoiden tueksi
Tavoite 2:
Kulttuuriperintö
tunnistetaan ja sitä
hyödynnetään eri asiakasja yleisöryhmien
hyvinvoinnin ja
elinvoimaisuuden
voimavarana

1

0. Painatus vuoden 2019
puolella.

Mittarit

Tavoite vuonna 2018

Toteutuma

Mittari 2.1:
Kulttuuriperintö vuosikatsauksen luominen ja
käyttöönotto
Mittari 2.2:
Kansalaisten rooli
kulttuuriperinnön suojelussa
kehittyy

Pilottijulkaisun 2
tekeminen ja konseptin
ulkoinen arviointi

Pilottijulkaisu 2 julkaistu
aikataulun mukaisesti. Arviointi
päätetty siirtää pilotin 3 jälkeen.

3

Toteutui
osittain

Toimintaohjelma valmis

Osallistamisen
toimintaohjelman valmistelu on
aloitettu. Se valmistuu 2019
CultureLabs-hankkeen
tuotosten tukemana.

3

Toteutui
osittain

80 % opastuksista ja
työpajoista käsittelee
tasa-arvoa ja kulttuurista
kestävyyttä vahvistavia
teemoja

Opastusten, työpajojen ja
yleisötapahtumien keskeiset
teemat (yli 80%) olivat ihmisen
luontosuhde, sodan vaikutus
yksilöön, sodasta selviytyminen,
kulttuuriperinnön
globalisoituminen ja
kulttuuriperintö voimavarana.
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Tavoite
saavutettu

Aineistoja julkaistu
seuraavasti: Finna: 201
000 objektia,
Kuvakokoelmat.fi:
135 000 objektia

Aineistoja julkaistu seuraavasti:
Finna: 263 795 objektia,
Kuvakokoelmat.fi: 151 251
objektia
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Tavoite ylitetty

Tavoite vuonna 2018

Toteutuma

Arvosana

Kuvaus

Aieluettelon päivittäminen
käynnissä

Kohde-esitykset koottiin
verkkokyselyllä ja käsiteltiin
asiantuntijaryhmissä.

4

Tavoite
saavutettu

Tehtäviin käytetty htv
kasvanut 10% vuodesta
2017 (2,33 htv)

Tehtäviin käytetty htv on
kasvanut 96% (4,57 htv)
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Tavoite ylitetty

Mittari 2.3:
Tasa-arvoa ja kulttuurista
kestävyyttä vahvistavien
teemojen käsittely
Kansallismuseon
ohjelmistossa

Mittari 2.4:
Avoimesti käytössä olevat
kulttuuriperintöaineistot
verkossa lisääntyvät

3

Arvosana

Toteutui
osittain

Kuvaus

Tavoite 3:
Maailmanperintötietoisuutta
lisätään ja
maailmanperintökohteiden
vastuullista hoitoa
edistetään
Mittarit
Mittari 3.1:
Aieluettelon päivittäminen
vuoteen 2019 mennessä
Mittari 3.2:
Museoviraston koordinaattorija kehittäjäroolin
vahvistaminen
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Toiminnallinen tuloksellisuus

Tavoite 4:
Palvelulupaus annetaan
VM:n toimeksiannon
mukaisesti
Mittarit

Tavoite vuonna 2018

Toteutuma

Arvosana

Kuvaus

Mittari 4.1:
Palvelukokonaisuudet, joista
palvelulupaus annetaan, on
määritelty

-

-

-

-

Mittari 4.2:
Palvelulupauksen 1. vaihe on
valmis; palvelujen
lopputuotteet on määritelty

-

-

-

-

Mittari 4.3:
Palvelulupauksen 2. vaihe on
valmis: palvelujen
toteuttamiseen kuluva aika on
määritelty

-

-

-

-

-

Päätös keskimäärin 120
vuorokaudessa

5

Tavoite ylitetty

5

Tavoite ylittyi

Mittari 4.4
Valtionavustuspäätöksen
valmistumiseen kuluva aika
(tavoite: 180 vrk)
Mittari 4.5 Kulttuuriperinnön
suojelua koskevien
lausuntojen valmistumisaika
(tavoiteaika 30 vrk)

-

Kahden lausuntojen
pääkokonaisuuden keskiarvot
olivat 27 ja 24 vuorokautta.

Tavoite vuonna 2018

Toteutuma

Arvosana

Kuvaus

-

-

-

-

Toimintaympäristön ja
kehittämistarpeiden
analyysi tehty

Toiminta-analyysit toteutettu
osana laajempaa VOSprosessia, palvelutarjontaa
tarkastellaan osana sitä

4

Tavoite
saavutettu

Palveluiden
asiakaslähtöinen
kehittäminen
palvelumuotoilun avulla
on aloitettu

Virasto on aloittanut LEANpohjaisen palveluiden
kehittämisen hankkeen
organisaatiossaan. Palveluiden
kehittäminen toteutuu osana
tätä hanketta vuonna 2019.

3

Toteutui
osittain

Tavoite 5:
Kulttuuriperinnön
asiantuntijapalvelujen
tarjonta on laadukasta ja
kustannustehokasta
Mittarit
Mittari 5.1:
Asiakaspalvelun laatumittarin
kehittäminen seuraamaan
asiakastyytyväisyyttä
(korvattu mittarilla 5.3.)
Mittari 5.2:
Kulttuuriympäristön
asiantuntijapalveluiden
tarjonta on kattavaa sekä
alueellisesti että
valtakunnallisesti
Mittari 5.3:
Palvelut vastaavat
mahdollisimman hyvin
asiakkaiden tarpeisiin
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Tavoite 6:
Kokoelmia ja muita
aineistoja säilytetään
laadukkaasti, ja niihin
liittyvät palvelut ja prosessit
ovat sujuvia ja tehokkaita
Mittarit

Tavoite vuonna 2018

Toteutuma

Arvosana

Kuvaus

Mittari 6.1:
Kokoelmakeskus tarjoaa
laadukkaita säilytyspalveluita
museoasiakkaille

20 % käytössä olevasta
kokoelmakeskuksen
kokonaistilasta
asiakkaiden käytössä

Säilytyspalveluiden myynti
ulkopuolisille asiakkaille on
toteutunut suunnitellusti (20%).

4

Tavoite
saavutettu

Mittari 6.2:
Kokoelmaprosessit
uudistetaan

Vanhasta
kokoelmahallinnasta
100% on siirretty uuden
kokoelmahallinnan piiriin

Migraatio vanhasta
järjestelmästä uuteen
järjestelmään on toteutettu

4

Tavoite
saavutettu

Mittarit

Tavoite vuonna 2018

Toteutuma

Mittari 7.1:
Sähköisten palveluprosessien
osuus palveluiden
kokonaismäärästä on
kasvanut

- kulttuuriperintöhavaintojen ilmoitus ja
palautepalvelu otettu
käyttöön
- Kulttuuriperintöaineistojen rajapinta- ja
latauspalvelu otettu
käyttöön

Mittari 7.2:
Kulttuuriympäristökohteista
saa laajasti ja
vuorovaikutteisesti tietoa
verkossa

Hanke on
kokonaisuudessaan
valmis (osahankkeet: 1.
Kulttuuriympäristö kartalle
-hanke 2.
Kulttuuriperintöalan
sanasto ja ontologia 3.
Museoviraston
kohderekisterien
rajapinnat avoimeksi 4.
Tietoaineistojen
integroiminen avoimiin
aineistoihin ja palveluihin)

1 Uudistettu karttapalvelu on
käytössä.
2. Kulttuuriperintöalan
ontologian päivitykset on
toteutettu osaksi Finto-palvelua.
3. Museoviraston
kohderekisterien rajapinnat
ovat avoimia.
4. Eri toimijoiden aineistojen
integrointi on alkanut.

Mittarit

Tavoite vuonna 2018

Toteutuma

Mittari 8.1:
Avustusmuotojen
yhdistäminen ja
strategisuuden vahvistaminen

Avustukset myönnetty
strategialähtöisesti

Avustukset myönnetty
sovittujen strategisten
painopisteiden mukaan.

Tavoite 7:
Sähköisten aineistojen ja
palveluiden saatavuus ja
käyttö lisääntyvät
Arvosana

- Uusi palvelu on otettu
käyttöön.
3

Tavoite
toteutui
osittain

4

Tavoite
saavutettu

- Latauspalvelun toteutus on
kesken.

Tavoite 8:
Valtionavustuskäytännöt on
uudistettu

9

Arvosana
4

Kuvaus

Tavoite
saavutettu

Mittari 8.2:
Avustushaku sähköistetty

Avustushauista
sähköistetty 95 %

Museoviraston kaikki
avustushaut toteutetaan
sähköisesti.

5

Tavoite ylitetty

Tavoite vuonna 2018

Toteutuma

Arvosana

Kuvaus

vähintään 3,6

3,77

5

Tavoite ylitetty

vähintään 3,9

3,95

5

Tavoite ylitetty

Tavoite vuonna 2018

Toteutuma

Arvosana

Kuvaus

vähintään 3,4

3,55

5

Tavoite ylitetty

Henkisten voimavarojen hallinta

Tavoite 9: Parannetaan
työhyvinvointia ja
kehitetään osaamista (TAE)
Mittarit
Mittari 9.1:
Kokonaistyötyytyväisyys (VMBaron indeksi) (2016: 3,63)
Mittari 9.2:
Innovointikyvykkyys (VMBaron indeksi) (2016: 3,84)
Tavoite 10: Parannetaan
johtamista
Mittarit
Mittari 10.1:
Johtajuusindeksi (VM-Baro)
(2016: 3,43)
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1.3. Vaikuttavuus
1.3.1. Toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Museoviraston toiminta tukee opetus- ja kulttuuriministeriön asettamia kulttuuripolitiikan yhteiskunnallisen
vaikuttavuuden tavoitteita. Kulttuurin perustan elinvoimaisuutta lisätään tarjoamalla tietoa ja osaamista
kulttuuriperinnön ja -ympäristön vaalimiseksi ja suojelemiseksi sekä osallistumalla aktiivisesti kansalliseen ja
kansainväliseen yhteistyöhön kulttuuriperinnön merkityksen ja mahdollisuuksien tunnistamiseksi ja
hyödyntämiseksi. Kaikkien väestöryhmien mahdollisuuksia osallistua kulttuuriin turvataan korostamalla
museotoiminnassa asiakaslähtöisyyttä, palvelukykyä sekä fyysistä, tiedollista ja kulttuurista saavutettavuutta sekä
kehittämällä arkisto-, kirjasto- ja kokoelmapalveluiden sekä aineistojen sähköistä saatavuutta ja käyttöä.
Museovirastolle on tulossopimuksessa 2017-2019 asetettu 3 yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tulostavoitetta:
Hyvin säilynyt ja monimuotoinen kulttuuriperintö on osa ihmisten ja yhteisöjen arkea; Kulttuuriperintö tunnistetaan
ja sitä hyödynnetään eri asiakas- ja väestöryhmien hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden voimavarana; ja
Maailmanperintötietoisuutta lisätään ja maailmaperintökohteiden vastuullista hoitoa edistetään. Taulukko ja
toteutumat on esitetty luvussa 1.2. Tuloksellisuus.
Yhteiskunnallista vaikuttavuutta seurataan lisäksi seuraavien tulossopimuksen mittarien avulla: mediaosumien
määrä sekä sidosryhmätilaisuuksiin osallistuneiden osallistujien määrä.
2016
toteutuma

2017
toteutuma

2018
arvio

2018
toteutuma

Mediaseurannan tulokset

7 747

18 559

9 000

10 839

Museoviraston sidosryhmä- ja
asiantuntijatilaisuuksiin
osallistuneet

2 307

2 873

1 600

2 663

Museoviraston ja kulttuuriperinnön vaikuttavuutta yhteiskunnassa voitiin nostaa voimakkaasti esille vuonna 2018,
kun vietettiin Euroopan unionin Kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta. Museovirasto vastasi vuoden
koordinoinnista Suomessa. Vuoteen liittynyt toimintasuunnitelma painotti osallisuutta, ja vuoteen liittyivät
olennaisesti erilaiset kansalaisaloitteet- ja tapahtumat, joita rekisteröitiin teemavuoden verkkosivustolle lähes 320.
Lisäksi Museovirasto pystyi tukemaan vuoteen liittyviä hankkeita harkinnanvaraisilla valtionavustuksilla.
Viraston päättäjäviestintään suunnatusta, kulttuuriperinnön vaikuttavuutta esiin nostavasta Kulttuurista perinnöksiverkkojulkaisusta julkaistiin syksyllä 2018 toinen numero.
Suomen kansallismuseon näyttely- ja muu yleisöohjelmisto nosti esiin erityisesti tasa-arvoa ja kulttuurista
kestävyyttä koskevia teemoja. Yleisötyön keskeisimmät sisällöt liikkuivat uusien perusnäyttelyiden teemoista
sisällissotaan, Barbie-nukkeen, kulttuuriperinnön mahdollistamiin hyvinvointiteemoihin (esim. käsillä tekeminen ja
perinteiset materiaalit, jooga ja meditaatio) sekä ihmisen ja materian suhteeseen ”10 000 vuotta muotoilua”näyttelyn yhteydessä. Näissä kaikissa toteutuksissa laajennettiin ja avarrettiin keskustelua yhteiskunnallisesti
merkityksellisiin teemoihin, joista tärkeimpiä olivat ihmisen luontosuhde, sodan vaikutus yksilöön ja siitä
selviytymiseen, kulttuuriperinnön muuttuminen kansallisesta globaaliksi ja kulttuuriperinnön hyödyntäminen
nykyajan inspiraationa ja tulevaisuuden elementtien mahdollistajana. Kansallismuseon kohteet keräsivät yli
700 000 museokäyntiä.
Museovirasto on avannut yhä enemmän kulttuuriperintöaineistoja verkkoon vapaasti saataville. Erilaisten
verkkopalveluiden käyttäjämäärät ovat jatkuvassa kasvussa, ja aineistot mahdollistavat monenlaisen käytön ja
hyödyntämisen uudenlaisissa yhteyksissä. Museovirasto osallistuu muun muassa EU-rahoitteiseen hankkeeseen,
jossa pilotoidaan kuvallisen digitaalisen kulttuuriperintöaineiston hyödyntämistä sopeuttamista ja kotouttamista
edistävien verkkopalveluiden tukena.
Maailmanperintöstrategian mukaisesti Museovirasto käynnisti aieluettelotyön, joka saatetaan viraston osalta
päätökseen vuonna 2019. Tavoitteena on päivittää Suomen kansallinen aieluettelo maailmanperintöarvot
täyttävistä kohteista.
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Viraston huomioarvo ja kyky tavoittaa suurta yleisöä vahvistui. Mediaseurannassa näkyi monen mittarin osalta
kasvua. Kokonaismäärä jäi kuitenkin viime vuotista pienemmäksi, koska uusi seurantajärjestelmä ei seurannut
Museoviraston medianäkyvyyttä samalla tarkkuudella kuin edellinen järjestelmä. Virasto etsii uusia keinoja
medianäkyvyytensä seuraamiseen ja vaikuttavuuden arviointiin.
Myös erilaiset sidosryhmä- ja asiantuntijatilaisuudet tavoittivat laajan oman alansa yleisön. Tilaisuudet vahvistavat
kulttuuriperintötoimijoiden yhteistä kenttää hyvin säilyneen ja monimuotoisen kulttuuriperinnön vaalimisessa.
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1.3.2. Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus
Museovirasto vastaa valtion talousarviossa sille siirrettyjen valtionavustusten jakamisesta. Museoviraston
jakamilla 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
kulttuuriperinnön tallentamiseen, säilymiseen ja elinvoimaan. Museoviraston jakamilla avustuksilla on suuri
merkitys niiden edunsaajille, ja ne tukevat osaltaan kulttuurin perustan elinvoimaisuutta ja kaikkien väestöryhmien
mahdollisuuksia osallistua kulttuuriin.
Ammatillisille museoille suunnattujen avustusten tavoitteena on lisätä museoiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta
edistämällä paikallista verkostoitumista ja uusia kumppanuuksia, museoiden välistä yhteistyötä sekä uutta ja
luovaa museotoimintaa. 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 kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyvien hankkeiden avustuksella
pyrittiin edistämään kolmannen sektorin toimijoiden uudenlaista, monimuotoista ja yhteisöllisyyteen perustuvaa
kulttuuriperintötoimintaa.
Entistämisavustuksilla ja kulttuuriympäristökohteiden hoitoavustuksilla tuettiin perinteisiä rakentamistapoja ja
koeteltujen, kestävien materiaalien käyttöä arvokohteissa. Tämä tukee myös osaamisen ylläpitämistä ja osaavien
korjaajien kysyntää. Kulkuvälineiden restaurointiavustuksilla tuettiin arvokkaiksi luokiteltujen maantie-, raide- ja
vesiliikenteen sekä ilmailun kohteiden säilymistä arvonsa mukaisessa käytössä. Maailmanperintöavustuksissa
edistettiin monipuolisesti rakennettujen kohteiden restaurointia ja hoitoa, mikä tuki erinomaisesti
maailmanperintöstrategian toteuttamista. Sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden avustusten että
muinaisjäännösten hoitoavustusten vaikuttavuus on laaja: kohteiden ja ympäristöjen säilymisen lisäksi niillä on
merkittävät taloudelliset ja yhteisölliset vaikutukset.
Vuonna 2018 Museoviraston jakamat avustukset oli mahdollista laajentaa koskemaan myös elävän
kulttuuriperinnön vaalimista. Reiluhko hakijamäärä kertoo avustustyypin tarpeesta ja ennakoi hyvää
vaikuttavuutta. Samoin Kulttuuriperinnön teemavuoden 2018 yhteydessä toteutetun erityisavustushaun turvin oli
mahdollista tukea uudenlaisia kulttuuriperinnön toimijoita ja hankkeita.
Museoviraston jakamat avustukset 20162018
Ammatillisten museoiden innovatiiviset
hankkeet
Valtionosuuden ulkopuolella olevien
museoiden hankkeet
Ammatillisten museoiden kokeiluhankkeet /
kansainvälinen verkostoituminen ja
osaaminen
*
Avustukset yhteisöjen kulttuuriperintöön ja
kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin
Avustus liikenteen ja viestinnän
kulttuuriperintöhankkeisiin
*
Avustukset rakennusten ja
kulttuuriympäristökohteiden entistämiseen
sekä muinaisjäännösalueiden
hoitoavustukset
Avustukset maailmanperintökohteiden
hoitoon
Kulkuvälineiden restaurointiavustukset
Avustukset Suomen
maailmanperintökohteiden tutkimus- ja
kehittämishankkeisiin
Avustukset aineettoman kulttuuriperinnön
sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja
kehittämishankkeisiin
*
Avustukset kulttuuriperintövuoden
hankkeisiin
*
Yhteensä

2016 Hakijoita MyönnettyLäpimeno-%

2017 Hakijoita

MyönnettyLäpimeno-%

2018 Hakijoita MyönnettyLäpimeno-%

640 600

82

24

29

571 015

55

25

45

505 000

53

18

34

559 400

158

109

69

628 985

177

122

69

589 000

151

107

71

5 000

19

15

79

135 246

53

14

26

55 000

61

18

30

81 400

83

16

19

100 000

40

15

38 *

55 000

85

15

18

1 606 000

455

197

43

1 594 640

458

228

50

1 600 374

432

197

46

215 000
355 000

31
51

28
17

90
33

200 000
355 000

41
35

35
25

85
71

247 000
360 000

32
64

21
32

66
50

99 000

5

4

80

99 000

7

5

71

46 300

6

4

67

113 700

48

12

25

*
*
3 530 000

867

394

52

13

3 608 640

893

488

60

170 000

62

14

23

3 848 020

984

435
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1.4. Toiminnallinen tehokkuus
1.4.1. Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus
Valtion talousarvioesityksessä 2018 on toiminnallisen tehokkuuden tavoitteeksi asetettu museo- ja linnassakäynnin
keskihinta ja keskitulo. Taulukko on esitetty luvussa 1.2. Tuloksellisuus. 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 tulossopimuksen mittarien avulla: museo- ja
linnassakäynnin keskihinta ja keskitulo.
o

Museo- ja linnassakäynnin keskihinta ja keskitulo (TAE)
2016
toteutuma

Museo- ja linnassakäynnin
keskihinta, euroa
Museo- ja linnassakäynnin
keskitulo, euroa

2017
toteutuma

2018
arvio (TAE)

2018
toteutuma

2,12

2,04

2,12

2,19

3,86

3,48

3,86

4,36

Suomen kansallismuseon museoiden ja linnojen käynnin keskihinta eli käynnin kustannus nousi n. 7,4 % vuodesta 2017
ja ylitti hieman arvion. Museo- ja linnassa käynnin keskitulo eli tulo kävijää kohden nousi kuitenkin huomattavasti eli n.
25,3 % edellisvuodesta, ollen selvästi arviota korkeampi.

14

o

Toteutuneet henkilötyövuodet, kustannukset ja tuotot palvelukokonaisuuksittain vuosina 2018, 2017 ja 2016 (varsinainen ja maksullinen toiminta yhteensä)

Muutos
%
18/17

Kustannukset
1 000 €
2016

Kustannukset
1 000 €
2017

Kustannukset
1 000 €
2018

Muutos
%
17/16

Muutos
%
18/17

Tuotot
1 000 €
2016

Tuotot
1 000 €
2017

Tuotot
1 000 €
2018

Muutos
%
17/16

Muutos
%
18/17

Htv:t
2016

Htv:t
2017

Htv:t
2018

Muutos
%
17/16

105,5

92,1

94,5

-13 %

3%

28 460

29 692

28 989

4%

-2 %

1 613

1 428

1 604

-11 %

12 %

Sisällöntuotanto

88,8

91,8

106,4

3%

16 %

8 315

10 599

9 569

27 %

-10 %

3 224

2 838

4 165

-12 %

47 %

Tietojärjestelmät

4,9

4,8

8,4

-1 %

76 %

730

691

1 013

-5 %

47 %

36

39

110

8%

182 %

Ohjaus ja tuki

21,2

20,4

23,1

-4 %

13 %

2 246

2 285

2 212

2%

-3 %

42

-30

49

Viranomaispalvelut

30,6

31,5

34,2

3%

9%

2 652

3 093

2 762

17 %

-11 %

1

2

1

100 %

-50 %

251,0

240,7

266,6

-4 %

11 %

42 403

46 360

44 545

9%

-4 %

4 916

4 277

5 929

-13 %

39 %

Kokoelmat ja kohteet

Yhteensä
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Yllä on esitetty Museoviraston toiminnan jakautuminen varsinaiseen toimintaan ja maksulliseen toimintaan vuosina 2017
ja 2018. Henkilötyövuosien määrä oli 240,7 vuonna 2017 ja 266,6 vuonna 2018.

Yllä on esitetty Museoviraston varsinaisen toiminnan jakautuminen palvelukokonaisuuksille. Varsinaiseen toimintaan
kohdistui 184,5 henkilötyövuotta vuonna 2017 ja 197,3 henkilötyövuotta vuonna 2018.

Yllä on esitetty Museoviraston maksullisen toiminnan jakautuminen palvelukokonaisuuksille. Maksulliseen toimintaan
kohdistui 56,2 henkilötyövuotta vuonna 2017 ja 69,3 henkilötyövuotta vuonna 2018.
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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 sen jälkeen 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 esine- ja 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.
Osastotason palvelu
111 Kokoelmien hallinta ja
saatavuus
112 Kokoelmapalvelut
113 Restaurointi
114 Kohteiden hallinta
115 Kohteiden määrittely
Yhteensä

2016

2017

2018

htv
42,00

€
2 219 383

htv
39,00

€
2 046 074

htv
39,72

€
1 984 672

8,32
4,36
14,31
1,34
70,33

146 824
851 287
18 817 657
77 133
22 112 284

7,69
3,35
12,32
0,86
63,22

185 905
1 965 947
18 817 744
51 494
23 067 164

7,37
3,27
15,24
0,84
66,44

168 530
1 517 055
19 789 505
48 000
23 507 761

Suomen kansallismuseon kokoelmien hallintaan käytetyt voimavarat ovat pysyneet samalla tasolla verrattuna
kahteen viime vuoteen. Käytettävissä ei vuonna 2018 ollut näihin erillistä digitointirahaa, mikä näkyy luetteloitujen
ja Finnaan avattujen esineiden edeltävää vuotta hieman alemmissa määrissä näiden kokoelmien osalta.
Erillisrahoitetusta kokoelmien siirron 1. vaiheesta voitiin vakinaistaa kaksi henkilöä erityisesti kokoelmien
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säilytyspalveluita varten. Työn tehokkuutta on lisätty kehittämällä kokoelmahallinnan prosessia, mm.
esinelogistiikan Muskatti-järjestelmällä. Kokoelmakeskuksen 2. vaiheen suunnittelu aloitettiin.
Arkeologisten kokoelmien, kuvakokoelmien sekä kirjaston kokoelmien hallintaan käytetty tuntimäärä pysyi samalla
tasolla kuin edellisen vuotena. Aineistojen digitointimäärät kuitenkin kasvoivat edellisestä vuodesta.
Museoviraston sähköisten kokoelmapalvelujen käyttömäärä kasvoi huomattavasti verrattuna edelliseen vuoteen.
Erityisen suurta käytön kasvu on ollut digitoitujen arkisto-aineistojen ja paikkatietoaineistojen osalta. Myös
digitaalisten kuvien katselumäärät ovat kasvaneet. Silti asiakaspalvelun yhteydenottojen määrä pysyi samalla
tasolla kuin aikaisempina vuosina. Myyntitilausten lisäksi asiakaspalvelun kautta palveltiin edelleen suurta määrää
sekä sisäisiä että ulkoisia asiakkaita. Henkilötyötä oli käytettävissä lähes sama määrä kuin edellisenä vuotena.
Museoviraston ohjaus- ja asiantuntijatyö Senaatin hallinnoimissa, Museoviraston käytössä olevissa linnoissa ja
museoissa jatkui intensiivisenä. Linnoissa on vireillä kymmeniä erillisiä hankkeita, keskeisinä paloturvallisuus,
muurikorjaukset, talotekniikka, esteettömyys ja asiakaspalvelun vaatimat muutokset. Museokohteista
merkittävimmät työpanokset käytettiin Louhisaareen.
Kohteiden hallinta (15,24 htv) käsittää Suomen kansallismuseon museo- ja nähtävyyskohteiden asiakastoimintaan
käytetyn työajan. Kohteita oli vuonna 2018 avoinna yhteensä yhdeksän, kun Kansallismuseo otti haltuun myös
Langinkosken keisarillisen kalastusmajan palvelut Kotkassa. Lisähenkilökuntaa edellyttivät myös Kansallismuseon
Barbie-näyttelyn aikana kohonneet kävijämäärät sekä aukioloaikojen laajentaminen keskiviikkoiltoihin ja
kesäkauden maanantaipäiviin. Kansallismuseon lisärakennuksen arkkitehtuurikilpailun ja palvelukonseptin
valmistelu sekä Hämeenlinnan Vankilan suunnittelu näkyvät osaltaan kohteiden hallintaan kohdennetussa
resurssimäärässä.
Kohteiden määrittely sisältää uusien kohteiden viemisen rekistereihin tai suojeluluetteloiden (suojeluohjelmien)
valmistelun. Uusia kohteita vietiin rekisteriin osana Kulttuuriympäristöpalvelut-osaston viranomaistoimintaa mutta
eritysesti osaston omissa tai Arkisto- ja tietopalvelut –osaston kanssa yhteisissä rekisterihankkeissa. Varsinaisia
suojeluluetteloita ei osastolla tehty, vaikka hanke valtakunnallisesti merkittävien kohteiden luetteloimiseksi
aloitettiinkin toimintavuonna 2018.

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.
Osastotason palvelu
121 Dokumentointi ja tutkimus
122 Tiedon välittäminen
Yhteensä

2016

2017

2018

htv

€

htv

€

htv

€

14,82
44,35
59,17

196 865
970 462
1 167 327

13,72
49,31
63,03

200 243
2 670 136
2 870 379

20,10
54,72
74,82

83 326
991 036
1 074 362
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Koekaivausryhmä teki arkeologisia kenttätutkimuksia 40 kohteessa pääasiassa pieniin yksityisiin
rakennushankkeisiin liittyen. Kohteiden lukumäärä vastasi keskimääräistä vuotta. Maastopäiviä oli 121 ja
henkilötyöpäiviä maastossa peräti 514, joka on noin kaksinkertainen määrä tavanomaiseen verrattuna, sillä osa
hankkeista edellytti tavanomaista koekaivausta laajempia ja pitkäkestoisempia kaivauksia ja palkattuna oli myös
kaivausapulaisia. Myös tilaustutkimusten osalta vuosi oli tavanomaista vilkkaampi. Tutkimuksia Arkeologiset
kenttäpalvelut –yksiköltä tilattiin yhteensä 51 kpl, joista 31 oli rakennushankkeisiin liittyviä kaivauksia tai valvontoja
ja 19 maankäytön suunnitteluun liittyviä inventointeja tai selvityksiä. Lisäksi tilattiin yksi esineinventointi.
Tilaustutkimusten laskutus oli yhteensä 882 588 €. Tilaustutkimuksen myynnin volyymi oli 2018 niin suuri, että se
kattoi suuren osan myös muista dokumentoinnin ja tutkimuksen kuluista.
Kulttuuriympäristöpalvelut -osasto tilaa ja ohjaa muilla teetettäviä tutkimuksia, ja välittää tietoa niistä erityisesti
museokentän mutta myös muiden asiakkaiden tarpeisiin. Rakennettu hyvinvointi -teemassa teetettiin 13 selvitystä
kaupunkien, kaupunkikeskustojen ja asuinalueiden viime vuosikymmenten kaavoituksesta. Seurasaaren
restauroinnin tarpeisiin tilattiin kolme tutkimusta tai selvitystä. Kulttuuriympäristöpalvelut teetti kaksi
kulttuuriympäristön arkeologista inventointia. Meriarkeologiaan liittyvää dokumentointia toteutettiin myös BalticRIMja BALTACAR-hankkeissa.
Kansallismuseon näyttelytuotannon kustannustaso normalisoitui vuoden 2017 jälkeen, kun laajat erillisrahoitetut
perusnäyttelyosat Esihistoria ja Suomen tarina oli saatettu valmiiksi. Kuten aikaisempina vuosina, vuoden 2018
näyttelyohjelmistossa kiinnitettiin huomiota työn koordinointiin ja kuormituksen hallintaan siten, että
museokohteiden suurista päänäyttelyistä kaksi tuotettiin valmiina kansainvälisinä tuotantoina (”Barbie the Icon”
Kansallismuseossa ja ”Sex and the Sea” Suomen merimuseossa), ja kaksi oli runsaasti konservointi-, tutkija- ja
esinelogistiikkaresursseja vaativia omien kokoelmien näyttelyitä.

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

2016

2017

2018

htv

€

htv

€

htv

€

3,24

466 243

3,30

379 029

5,94

553 470

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ympäristöministeriön projektirahoituksen ansiosta henkilötyöpanosta pystyttiin
kasvattamaan. Tämä auttoi viemään läpi suunnitellut kehityshankkeet.
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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.
Osastotason palvelu
141 Politiikka ja lainsäädäntö
142 Ohjaaminen ja tuki
Yhteensä

2016
htv
3,76
10,35
14,11

2017

€
328 779
911 685
1 240 464

htv
3,29
10,74
14,03

€
384 235
809 994
1 194 229

2018
htv
4,89
11,33
16,21

€
417 905
820 477
1 238 381

Vuonna 2018 viraston asiantuntijaresursseja kohdennettiin erityisesti sekä museopoliittisen työn loppuun
saattamiseen että valtion kulttuurilaitosten valtionosuusuudistukseen. Lisäksi henkilöjärjestelyillä vahvistettiin
kulttuuriperintöalan kansainvälisten sopimusten toimeenpanoon osallistumista. Viraston työalaan liittyvä
lainsäädännön kehittäminen, sen toimintaan vaikuttavat hallinnon järjestelyt sekä muutosten välittäminen
museokentän tietoon vaativat nekin merkittäviä työpanoksia.

Viranomaispalvelut
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 sekä 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 sekä näihin liittyvät lausunnot.
Osastotason palvelu
151 Luvat ja päätökset
152 Valtionavustukset
153 Asiakirjahallinto
154 Kulttuuriympäristön
merkittävyyden arviointi ja
suojeluun vaikuttaminen

2016
htv
0,07
2,44
2,96
10,18

2017

€
2 814
129 252
316 522
552 317
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htv
0,10
3,08
3,39
9,67

€
6 161
158 574
346 224
535 269

2018
htv
0,03
3,09
2,42
9,83

€
1 322
168 693
232 770
535 099

155 Kulttuuriperintöön kajoavien
hankkeiden ohjaaminen ja
valvominen
Yhteensä

4,72

257 163

5,36

297 200

6,48

364 127

20,3

1 255 254

21,61

1 343 429

24,06

1 385 981

Museovirasto siirtyi kokonaisuudessaan vuonna 2018 sähköiseen asiointiin valtionavustusten osalta. Sähköisen
järjestelmän käyttöönoton ja sen kautta tapahtuvan, hieman aiempaa työintensiivisemmän avustusten käsittelyn
johdosta valtionavustuksiin käytetty kokonaishenkilötyövuosimäärä on kasvanut ja näyttää vakiintuneen yhteensä
hieman yli kolmeen henkilötyövuoteen. Avustusten seurantaan käytetty työmäärä on kuitenkin hiukan vähentynyt.
Rekisteröityjen asioiden määrä on kaksinkertaistunut viimeisten neljän vuoden aikana, mikä näkyy lisääntyneenä
henkilötyömääräpanostuksena asiakirjahallinnon osalta. Kasvua selittää osaltaan valtionavustusten rekisteröinti
asianhallintaan uuden asiointijärjestelmän myötä. Salaman kehittäminen ei enää vienyt yhtä paljon resursseja kuin
aikaisemmin.
Kulttuuriympäristön merkittävyyden arviointi ja suojeluun vaikuttaminen liittyvät eri maankäytön
suunnitteluprosesseihin ja niitä on toteutettu jo vakiintuneella tasolla. Kajoavien hankkeiden ohjaaminen ja
valvominen ovat vaatineet aiempaa enemmän panoksia, mikä selittyy talo- ja infrarakentamisen kasvaneella
volyymillä 2018.

Tukitoiminnot
Osastotason palvelu

2016

2017

2018

htv
11,84
1,73

€
874 239
104 031

htv
10,37
2,08

€
776 017
127 256

htv
10,19
1,78

€
809 655
97 766

6,00

514 066

5,32

494 250

4,88

525 928

6050 Koulutus

2,55

203 986

2,93

218 263

3,33

237 167

6200 Taloushallinto
6400 Tietohallinto
6600 Viestintä
6700 Kiinteistöhallinto
Muut tukitoiminnot*
Yhteensä

5,62
1,50
3,82
5,43
2,81
41,30

332 341
685 693
506 720
3 266 348
1 034 952
7 522 376

6,02
1,76
3,69
3,20
3,04
38,41

388 887
735 968
707 719
6 002 302
758 211
10 208 873

4,45
2,59
3,73
3,70
2,26
37,10

295 618
943 726
782 007
2 987 531
850 928
7 530 326

6000 Yleishallinto ja johtaminen
6050 Suunnittelun, ohjauksen ja
seurannan tuki
6100 Henkilöstöhallinto

* 6250, 6300, 6800, 6950
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Henkilöstöpalveluissa sekä talouspalveluissa jatkettiin yhteistyötä valtion talous- ja henkilöstöhallinnon
palvelukeskuksen Palkeiden kanssa. Henkilöstö- ja taloushallinnon toimintatapoja ja viraston sisäisiä
menettelyjä kehitettiin edelleen. Kieku–järjestelmä on tehostanut talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja
järjestelmän käytön vakiinnuttua. Talous- ja henkilöstöhallinnosta siirtyi kaksi henkilöä Palkeiden palvelukseen
1.10.2017 ja yksi henkilö jäi eläkkeelle kertomusvuonna, eikä tilalle ole rekrytoitu uusia henkilöitä. Tämän takia
talous- ja henkilöstöhallinnon htv-luvut ovat laskeneet. Tietohallintoon ja kiinteistöhallintoon käytetyt htv-määrät
ovat hieman kasvaneet. Lisäksi koulutukseen on käytetty tavoitteiden mukaisesti enemmän aikaa kuin edellisenä
vuonna. Kiinteistöhallinnon 3 miljoonan euron kulujen alentuminen suhteessa edelliseen vuoteen johtuu Sturenkatu
4:n vuokrasopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä syntyneistä kustannuksista vuonna 2017.
Tietohallinnon henkilömäärä kasvoi yhdellä uuden digitalisaatioasiantuntijan aloitettua työt. Tietohallinnon
euromäärän kasvua selittää osaltaan myös Valtorin palvelumaksujen kasvu.
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1.4.2. Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA MAKSUPERUSTELAIN MUKAISISTA
MUISTA SUORITTEISTA YHTEENSÄ (tuhansina euroina)

2018
(tot.)

2017
(tot.)

2016
(tot.)

4 130
763
0
4 893

3 132
740
0
3 872

1 028
739
0
1 768

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

547
1 343
5 489
724
30
8 133

366
1 258
5 232
537
61
7 455

314
559
2 779
158
6
3 817

Osuus yhteiskustannuksista
Tukitoimintojen kustannukset
Poistot
Korot
Muut yhteiskustannukset
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä

1 506
92
0
355
1 953

1 713
106
0
305
2 125

563
48
1
166
778

Kokonaiskustannukset yhteensä

10 086

9 579

4 595

KUSTANNUSVASTAAVUUS

-5 194

-5 707

-2 827

49 %

40 %

38 %

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)

2018
(tot.)

2017
(tot.)

2016
(tot.)

2 982
5
0
2 987

2 042
6
0
2 047

2 246
6
0
2 252

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

184
717
2 354
531
12
3 798

115
640
2 197
354
47
3 353

94
616
2 282
294
16
3 302

Osuus yhteiskustannuksista
Tukitoimintojen kustannukset
Poistot
Korot
Muut yhteiskustannukset
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä

797
49
0
190
1 035

862
54
0
155
1 072

613
53
1
183
850

Kokonaiskustannukset yhteensä

4 833

4 425

4 152

KUSTANNUSVASTAAVUUS

-1 847

-2 378

-1 900

62 %

46 %

54 %

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

Kustannusvastaavuus-%

Museoviraston maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus sekä yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus on
laskettu kustannusvastaavuuslaskelmien 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 asetukseen Museoviraston suoritteiden
maksullisuudesta vuosina 2017-2018 1225/2016. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat on laadittu
Valtiokonttorin määräystä VK/1078/00.01/2014 maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman 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 2018 on esitetty maksuperustelain mukaisista muista
suoritteista yhteensä ja pääsymaksuista, koska näiden osa-alueiden tuotot olivat vähintään 1 miljoonaa euroa
(Valtiokonttorin määräys VK/1078/00.01/2014). Lisäksi on laadittu julkisoikeudellisten suoritteiden, vuokraustoiminnan 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 18,3 % viraston kokonaistyöajasta. Maksullisen
toiminnan osuus on hieman noussut verrattuna edelliseen vuoteen, jolloin sen osuus oli 16,0 %. 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
vuoden 2018 osalta maastavientiluvat ja kirjaston julkisoikeudelliset suoritteet. Laskelmaa ei ole esitetty
toimintakertomuksessa, koska osa-alueen tuotot olivat alle 1 miljoonaa euroa (Valtiokonttorin määräys
VK/1078/00.01/2014). Julkisoikeudellisten suoritteiden maksullisen toiminnan tuotot olivat 0,001 miljoonaa euroa.
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset olivat 0,003 miljoonaa euroa. Suurimpina erinä kustannuksista olivat
henkilöstökustannukset 0,002 miljoonaa euroa ja tukitoimintojen kustannukset 0,001 miljoonaa euroa.
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuudeksi muodostui -0,002 miljoonaa euroa ja
kustannusvastaavuusprosentiksi 22 %.

Muut suoritteet
Maksuperustelain mukaisista muista suoritteista yhteensä on esitetty kustannusvastaavuuslaskelma, joka sisältää
vuosien 2018 ja 2017 osalta pääsymaksut, vuokraustoiminnan ja muut liiketaloudelliset suoritteet sekä vuoden 2016
osalta vuokraustoiminnan ja muut liiketaloudelliset suoritteet. Muiden suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelmassa
maksullisen toiminnan tuotot olivat 4,89 miljoonaa euroa. Eniten maksullisen toimintaan kohdistuvia tuottoja kertyi
pääsymaksuista 2,99 miljoonaa euroa, vuokraustoiminnasta 0,80 miljoonaa euroa, museokauppatoiminnasta 0,47
miljoonaa euroa, kuvapalveluista 0,12 miljoonaa euroa ja opastustoiminnasta 0,10 miljoonaa euroa. Vuoteen 2017
verrattuna maksullisen toiminnan tuotot kasvoivat 1,02 miljoonaa euroa eli 26,4 %. Tuottojen kasvu johtui
pääsymaksutuottojen merkittävästä kasvusta. Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset olivat 10,09 miljoonaa
euroa. Suurimpana eränä kustannuksista olivat vuokrat 5,49 miljoonaa euroa. Vuoteen 2017 verrattuna
kokonaiskustannukset kasvoivat 0,51 miljoonaa euroa eli 5,3 %. Kokonaiskustannusten kasvu johtui erilliskustannusten
kasvusta. Muiden suoritteiden kustannusvastaavuudeksi muodostui -5,19 miljoonaa euroa. Vuoteen 2017 verrattuna
kustannusvastaavuus on parantunut 0,51 miljoonaa euroa ja vuoteen 2016 verrattuna huonontunut 2,37 miljoonaa
euroa. Muiden suoritteiden kustannusvastaavuusprosentiksi muodostui 49 %. Kustannusvastaavuusprosentti on vuoteen
2017 (40 %) ja vuoteen 2016 (38 %) verrattuna selvästi noussut, joten suhteellisesti entistä suurempi osa
kokonaiskustannuksista on saatu katettua tuotoilla.
Muista suoritteista pääsymaksuista on esitetty oma kustannusvastaavuuslaskelma. Pääsymaksujen maksullisen
toiminnan tuotot olivat 2,99 miljoonaa euroa. Eniten pääsymaksutuottoja kertyi Kansallismuseosta 1,60 miljoonaa euroa,
Olavinlinnasta 0,47 miljoonaa euroa, Hämeen linnasta 0,38 miljoonaa euroa, Seurasaaren ulkomuseosta 0,14 miljoonaa
euroa, Tamminiemestä 0,10 miljoonaa euroa, Hvitträskistä 0,08 miljoonaa euroa ja Suomen merimuseosta 0,08
miljoonaa euroa. Vuoteen 2017 verrattuna maksullisen toiminnan tuotot kasvoivat 0,94 miljoonaa euroa eli 45,9 %.
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset olivat 4,83 miljoonaa euroa. Suurimpana eränä kustannuksista olivat
vuokrat 2,35 miljoonaa euroa. Vuoteen 2017 verrattuna kokonaiskustannukset kasvoivat 0,41 miljoonaa euroa eli 9,2 %.
Pääsymaksujen kustannusvastaavuudeksi muodostui -1,85 miljoonaa euroa ja kustannusvastaavuusprosentiksi 62 %.
Kustannusvastaavuusprosentti on vuoteen 2017 (46 %) verrattuna selvästi noussut.
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Muista suoritteista vuokraustoiminnasta on laadittu oma kustannusvastaavuuslaskelma. Laskelmaa ei ole esitetty
toimintakertomuksessa, koska osa-alueen tuotot olivat alle 1 miljoonaa euroa (Valtiokonttorin määräys
VK/1078/00.01/2014). Vuokraustoiminnan maksullisen toiminnan tuotot olivat 0,80 miljoonaa euroa. Eniten
vuokraustoiminnan tuottoja kertyi Kansallismuseosta 0,24 miljoonaa euroa, Turun linnasta 0,20 miljoonaa euroa,
Olavinlinnasta 0,11 miljoonaa euroa, Hämeen linnasta 0,08 miljoonaa euroa ja Suomen merimuseosta 0,05 miljoonaa
euroa. Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset olivat 1,28 miljoonaa euroa. Suurimpana eränä kustannuksista
olivat vuokrat 1,19 miljoonaa euroa. Vuokraustoiminnan kustannusvastaavuudeksi muodostui -0,48 miljoonaa euroa ja
kustannusvastaavuusprosentiksi 62 %.
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/1078/00.01/2014) ja toimintakertomuksessa on jo esitetty
kustannusvastaavuuslaskelma muista suoritteista yhteensä. Muiden liiketaloudellisten suoritteiden maksullisen
toiminnan tuotot olivat 1,11 miljoonaa euroa. Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset olivat 3,98 miljoonaa euroa.
Suurimpana eränä kustannuksista olivat vuokrat 1,95 miljoonaa euroa. Muiden liiketaloudellisten suoritteiden
kustannusvastaavuudeksi muodostui -2,87 miljoonaa euroa ja kustannusvastaavuusprosentiksi 28 %.

Erityislakien mukaiset suoritteet
Erityislakien mukaisista suoritteista on laadittu kustannusvastaavuuslaskelma, joka sisältää vuoden 2018 osalta
muinaismuistolain 15 §:n mukaiset suoritteet. Laskelmaa ei ole esitetty toimintakertomuksessa, koska osa-alueen tuotot
olivat alle 1 miljoonaa euroa (Valtiokonttorin määräys VK/1078/00.01/2014). Muinaismuistolain 15 §:n mukaisten
suoritteiden maksullisen toiminnan tuotot olivat 0,88 miljoonaa euroa. Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset
olivat 0,87 miljoonaa euroa. Suurimpina erinä kustannuksista olivat henkilöstökustannukset 0,40 miljoonaa euroa ja
tukitoimintojen kustannukset 0,24 miljoonaa euroa. Muinaismuistolain 15 §:n mukaisten suoritteiden
kustannusvastaavuudeksi muodostui 0,008 miljoonaa euroa ja kustannusvastaavuusprosentiksi 101 %.
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1.4.3. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus
YHTEISRAHOITTEISET HANKKEET VUONNA 2018
HANKKEEN NIMI
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat projektit
OKM; Kulttuuriperintötiedon sekä digitaalisten palveluiden
kehittäminen
OKM; Museoiden Finnan käyttöliittymä
OKM; KDK paikkatieto 2018

KUVAUS
Kulttuuriperintötiedon sekä digitaalisten palveluiden kehittämishanke

Museoiden yhteisen Finnan käyttöliittymän kehitystyö
Kansalliseen digitaaliseen kirjastoon liittyvä selvitys eri paikkatietoaineistojen
soveltuvuudesta paikkatieto-ontologiaan
OKM; Kulttuurilaitosten digitaaliset palvelut
Kulttuurilaitosten digitaalista yleisösuhdetta kartoittanut hanke
Muiden valtion kirjanpitoyksiköiden rahoittamat projektit
Suomen Akatemia; SuALT
Suomen arkeologisten löytöjen linkitetyn avoimen tietokannan
kehittämishanke
YM; KIRADigi KY-tieto
Kulttuuriympäristöä koskevan tiedon yhteentoimivuuden, saatavuuden ja
saavutettavuuden edistämishanke

Yhteisrahoitteisesta toiminnasta on laadittu vuodelta 2018 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 0,34 miljoonaa euroa. Tuotot
olivat kokonaisuudessaan muilta valtion virastoilta saatua rahoitusta. Yhteisrahoitteisen toiminnan kokonaiskustannukset
olivat 0,45 miljoonaa euroa. Suurimpana eränä kustannuksista olivat palvelujen ostot 0,22 miljoonaa euroa.
Yhteisrahoitteisen toiminnan omarahoitusosuudeksi muodostui -0,11 miljoonaa euroa ja omarahoitusosuusprosentiksi 76
%. 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 pääosin 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 2018 Museovirastolle on asetettu kolme tuotos- ja laadunhallinnan tulostavoitetta. Lisäksi
Museoviraston tulossopimuksessa 2017-2019 on virastolle asetettu eri palvelukokonaisuuksien alle sijoittuvia,
hallinnonalan strategisia tavoitteita mittaavia tulostavoitteita, jotka sijoittuvat tulosprismassa tuotosten ja laadunhallinnan
alueelle. Taulukot on esitetty luvussa 1.2. Tuloksellisuus. Lisäksi tulossopimuksen mittariliitteessä on lukuun sijoittuvia
tuotos-ja laadunhallinnan mittareita. Ne on sijoitettu alalukuihin oikeiden palvelukokonaisuuksien yhteyteen.
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
2016
Kokoelmien kartuttaminen
- Suomen kansallismuseon kokoelmat
- arkeologian esinekokoelmat
(päänumero)
- arkeologian kuvakokoelmat
- kuvakokoelmat (kuvaa)
- kirjakokoelmat (nidettä)
Kokoelma- ja kuvapalvelut
Esinelainat / esineiden lukumäärä
Kuvapalvelut / tilausten lukumäärä
Kirjaston kävijät*
Lainat Museoviraston kirjastosta
Sähköiset aineistot
Digitoitujen tutkimusaineistojen
katselukerrat
Finnaan vuosittain julkaistuja uusia
kohteita
- esinettä
- kuvaa
Suojeltujen kohteiden kokonaismäärä
muinaisjäännösrekisterissä
- Muinaisjäännösrekisterin uudet
kohteet
- Muinaisjäännösten aluerajaukset,
kokonaismäärä
Rakennusperintörekisteri, kohteiden
kokonaismäärä
Hankerekisteri, hankkeiden
kokonaismäärä
Tutkimusraportit, kokonaismäärä

2017

2018

Kpl

Lkm
Lkm
Lkm
Kpl
Kpl

4 650
497

3 790
286

2 280
359

4 325
3 200 000
2 008
2016
671
1 285
2 140
26 803

3 987
103 000
2 294
2017
188
1 545
2 096
30 562

4 222
4 500 000
2 177

22 268

34 193

63 235

19 852
22 259
30 967

9 013
16 361
31 951

7 165
42 882
32 419

1 933

2 037

1 520

18 199

19 822

20 050

2 997

3 006

3 025

6 207

6 464

6 805

31 417

33 463

33 663

2 191
1 018
*
31 856

* Kirjaston kävijämäärää ei enää seurata toiminnan muututtua omatoimikirjastoksi.

o

Kokoelmien kartuttaminen
Kansallismuseon esinekokoelma karttui 2 280 esineellä. Kartuntaa suunnattiin strategisesti valikoiden uusiin
painopisteisiin ja nykyajan dokumentointiin. Muskettiin luetteloitiin 4 248 esinettä ja Finnaan julkaistiin 6 923,
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määrät olivat edellistä vuotta hieman pienemmät koska käytettävissä ei ollut erillismäärärahoja. Vuoden 2018
lopussa Finnassa on yhteensä 44 555 esinettä Kansallismuseon kokoelmista.
Metallinilmaisinharrastuksen suosio näyttää vakiintuneen pysyvälle tasolle. Arkeologisiin kokoelmiin toimitettiin
lähes sama määrä esineitä kuin viime vuonna (2 142 kpl). Löytöjä luetteloitiin 359 kpl.
Lehtikuvakentän muutokset vaikuttivat kuvakokoelmien karttumiseen, joiden kartunta oli vuonna 2018 kaikkien
aikojen suurinta, yhteensä n. 4,5 miljoonaa kuvaa.
Kirjastossa jatkettiin kokoelmien kartuttamista kirjaston kokoelmapolitiikan mukaisesti. Kirjaston kokoelmat
karttuivat 2 177 nimekkeellä, e-kirjoja oli tarjolla vuoden lopussa 2 039 nimekettä. Kaikkiaan Helka-Finnassa oli
tarjolla 95 290 nimekettä (93 937 nimekettä v.2017).

o

Kokoelma- ja kuvapalvelut
Kansallismuseon kokoelmista toimitettiin 26 lainaa, yhteensä 2 191 esinettä muiden museoiden näyttelyihin.
Kansainvälisiä lainoja olivat Seattlen uuden Nordic Museumin perusnäyttelyyn lainatut esineet sekä Los Angelesin
Getty-instituutissa näytteillä ollut Kalannin alttarikaapin osa ja Vancouverissa University of British Columbian
lainaama Salish-viitta. Omia kokoelmia siirrettiin uuteen kokoelmakeskukseen 14 884 kpl ja asiakkaiden esineitä 4
854 kpl.
Arkeologisista kokoelmista esille otettiin tutkijoita varten yli 70 000 esinettä. Määrä on riippuvainen meneillään
olevista tutkimusprojekteista. Erityisesti kokoelmia työllistivät muinaisDNA:han liittyvät projektit. Arkeologisista
kokoelmista myönnettiin 15 lainaa, jotka koskivat 609 esinettä.
Kuvakokoelmien maksuttoman ja maksullisen asiakaskäytön määrät pysyivät edelleen suurina. Myyntitilauksista yli
puolet tuli määrällisesti kuvakokoelmat.fi -verkkopalvelun kautta. Kuvakokoelmien maksullisten toiminnan tulot
olivat yli 120 000 euroa huolimatta siitä, että myyntitilausten määrä palautui normaalille tasolle, yhteensä noin 1
000 tilaukseen.
Kirjaston lainojen määrä väheni hieman (2 684 kpl), uusintojen määrä lisääntyi (29 172 kpl). Kirjaston toiminta
muuttui omatoimilainaukseen perustuvaksi, joten asiakasmääriä ei enää seurata.

o

Sähköiset aineistot ja rekisterit
Arkeologisten kokoelmien löytöluetteloiden digitointi paransi huomattavasti kokoelmien saatavuutta. Digitoituja
aineistoja katseltiin vuonna 2018 63 235 kertaa eli katselukertojen määrä tuplaantui vuodesta 2017 (34 193).
Digitoidut aineistot ovat saatavilla joko julkisen rekisteriportaalin kautta, Museoverkossa, tutkijasalin
asiakaspäätteellä tai Salama-asianhallintajärjestelmän julkisen jakelun kautta osoitteessa asiat.museovirasto.fi.
Valokuvien digitointiin oli käytettävissä projektirahoitusta ja Finnaan pystyttiin avaamaan kaksinkertainen määrä
kuvia normaalivuosiin verrattuna.
Kulttuuriympäristörekisterit karttuivat osin viranomaistyönä, mutta erityisesti yhteisrahoitteisissa hankkeissa. Niissä
painopisteinä olivat merellinen kulttuuriperintö sekä KIRA-digi –hankkeeseen, aineistojen laajempaan avaamisen
liittynyt rekisteritiedon laadun ja kattavuuden parantaminen.

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

Kpl
Lkm
Lkm
Henk

* Yleisötapahtumat: opastukset, työpajat ja muut yleisötapahtumat yhteensä.
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2016

2017

8
10
414 711
9 002
265 077

8
2
450 832
9 599
302 137

2018
9
4
564 927
9 000
269 661

o

Museo- ja nähtävyyskohteiden näyttelyt ja yleisötoiminta
Suomen kansallismuseon kaikkien kohteiden yhteenlaskettu kävijämäärä vuonna 2018 oli 710 896. Kokonaismäärä
oli 4,3% korkeampi kuin edellisen vuoden kävijämäärä. Suosituin näyttely oli ”Barbie the Icon”, jossa kävi 114 000
kävijää. Yli 400 nukkea esitellyt näyttely valotti sukupolvien ajan suomalaisia liikuttaneita barbileikkejä Barbie-ilmiön
globaalissa kontekstissa. Kansallismuseon koko vuoden kävijämäärä ylsi 243 101:een, joka oli 31,9% edellisen
vuoden kävijämäärää korkeampi.
Yleisötapahtumien kokonaismäärän lasku oli tavoitteellista: pyrittiin vähentämään yksittäisten tapahtumien määrää
ja panostettiin sen sijaan pienemmän tapahtumamäärän konsepteihin ja tuotantoihin niin, että tapahtumien
vaikuttavuus kasvaisi. Tämä tavoite saavutettiin. Yleisötapahtumien osanottajamäärän lasku selittyy sillä, että
opastuksia tilataan aikaisempaa vähemmän. Syynä on mm. ryhmämatkustamisen väheneminen ja tarjolla on myös
mm. audioguide-palveluja. Vuonna 2017 tilastossa näkyy piikkinä itsenäisyyden juhlavuoden mittava ohjelmisto
kohteissa eri puolilla maata.
Kansallismuseon yleisötyön vuosi 2018 oli sisällöltään ja toteutustavoiltaan monipuolinen ja tavoitti yhteensä noin
31 000 kävijää. Kansallismuseon tiloissa ja puistossa järjestetyt yleisötapahtumat keräsivät noin 10 000 ihmistä
enemmän verrattuna edellisvuoteen, yhteensä noin 25 000 henkeä. Lisäksi muualla tai digitaalisin keinoin
järjestetyt tapahtumat, Helsinki Design Weekin lastentapahtuma, Helsingin Yliopiston Tiedekulmassa toteutettu
Barbie-keskustelu, koululaisten kanssa yhteistyössä toteutettu Mullankaivajat -projekti, opetusalan Educamessujen ohjelma sekä täysin uutena muotona livestriimatut opastukset museon näyttelytilasta, koskettivat noin 6
000 henkeä. Erityisesti kouluille suunnatut livestreemaus-opastukset herättivät kiinnostusta kouluissa, mutta myös
laajemmin museoalalla ja kulttuurialalla.
Kansallismuseon muista kohteista erityisesti Hämeen linna ja Olavinlinna tavoittivat uusia kävijöitä
pakopelitapahtumilla, elävöitystapahtumilla ja joulunajan valaistuksillaan. Seurasaaressa avautui Pappilan työpaja,
jossa oli paikalla työpajaohjaaja ja viikoittain vaihtuva käsityöpaja. Vellamo täytti 10 vuotta ja sitä juhlittiin yhdessä
yleisön kanssa keväällä ja syksyllä. Kauhu- ja kummituskierrokset olivat suosittuja Louhisaaressa, Seurasaaressa
ja linnoissa, ja niiden suosio ylitti odotukset. Uutena kohteena avattiin Langinkosken keisarillinen kalastusmaja
Kotkassa.

Viranomaispalvelut
2016
Kulttuuriperintöä koskevat lausunnot ja luvat

Kpl

2 017

2017
2 671

2018
2 979

Maankäytön suunnitteluun ja muuhun ympäristön muutoksiin 2018 kirjatuista asioista ratkaistiin 2 979. Kaavoitusta
koskevia asioita ratkaistiin 349, perusrakennehankkeita 205 ja rakennuslupa-asioita 177. Huomattavan suuressa
kokonaisluvussa ovat mukana arkeologisiin kohteisiin vaikuttavien metsänkäyttöilmoitusten lisääntynyt määrä,
joista noin 1 000 ohjattiin maakuntamuseoiden käsiteltäviksi. Kajoavat hankkeet muuttavat tai tuhoavat
konkreettisesti kohteitaan, muinaisjäännöksiä ja rakennusperintöä. Niiden seurannassa painopisteinä olivat
arkeologinen kulttuuriperintö (203 ratkaistua asiaa), valtion omistamat tai valtion aiemmin omistamat kohteet, kirkot
ja rakennusperintälailla suojellut rakennukset.
Yksityisten ihmisten kokoelmiin toimittamien arkeologisten löytöjen lunastuspäätöksiä tehtiin 11 ja diplomeita
lähetettiin 33. Molempien määrä on edellisvuotta pienempi johtuen henkilömuutoksista kokoelmissa.
Tutkimuslupia kajoavaan ja muualla tapahtuvaan arkeologisen esineistön tutkimukseen myönnettiin 25.
Maastavientilupahakemuksia jätettiin yhdeksän, joista kaksi oli tarpeettomia ja seitsemän sai myönteisen
päätöksen. Väliaikaisia maastavientikieltoja annettiin kaksi.
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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 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
o

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.
2016
toteutuma

Sähköisesti luetteloitujen kuvien
saatavuus internetissä, kpl
Sähköisesti luetteloitujen
esinetietojen saatavuus
internetissä, kpl
Esinelainojen käsittelyaika, vrk

2017
toteutuma

2018
arvio

2018
toteutuma

140 272

156 633

150 000

198 839

48 997

58 010

51 000

64 956

47

64

40

48

Kokoelmien hallinnan prosesseja ja palvelukykyä kehitettiin erilaisin toimin. Kokoelma- ja konservointikeskukseen
alettiin tuoda myös ulkopuolisten sopimusasiakkaiden kokoelmia vuonna 2018. Kokoelmien paikkatietohallintaan
käytettiin Museoviraston tuottamaa, viivakoodeihin perustuvaa esinelogistiikkasovellusta, joka mahdollistaa entistä
paljon tehokkaamman kokoelmien seurannan ja sijoittelun uuteen kokoelmakeskukseen.
Siirtoprosessien rinnalla kokoelma- ja konservointikeskus palveli Kansallismuseon näyttely- tutkimus- ja
lainaustoimintaa. Erityisesti Kansallismuseossa lokakuussa 2018 avautunut näyttely 10 000 vuotta muotoilua toi
Kansallismuseon kansatieteelliset kokoelmat ja arkeologisen esineistön uuteen valoon nykymuotoilun rinnalle.
Esinelainojen käsittelyaikaa pystyttiin lyhentämään lähes tavoitetasoon. Käsittelyaika on kuitenkin riippuvainen
tilauksien luonteesta ja tilaajan aikatauluista.
Museoviraston digitoitujen aineistojen määrä ja niiden käyttö kasvoivat merkittävästi. Kuvakokoelmat.fi-palvelu oli
Museoviraston toiseksi suosituin verkkopalvelu Kansallismuseon verkkosivujen jälkeen. Kokoelma- ja
konservointikeskuksen laajennussuunnitelma valmistui. Suunnitelma huomioi eri kokoelmien tulevan kartunnan
sekä toiminnan mahdolliset muutokset.
Kuva- ja arkistoaineistojen saavutettavuutta ja käytettävyyttä parannettiin digitoinnilla, joka kohdistui erityisesti
kokoelmaluetteloihin. Eri verkkopalveluihin avattiin runsaasti uutta kuva- ja muuta aineistoa. Suomen Akatemian
rahoittama SuALT - Suomen arkeologisten löytöjen linkitetty avoin tietokanta -hanke jatkui toista vuotta. Projektin
tarkoituksena on palvella erityisesti metallinilmaisinharrastajia sekä viranomaisten yhteistyötä heidän kanssaan.
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Kirjasto jatkoi toimintaansa itsepalvelukirjastona. E-kirjojen tarjottiin käyttöön asiakaslähtöisellä hankintamallilla,
jolloin vain käytöstä joudutaan maksamaan lainakertojen mukaan. E-kirjojen käyttö lisääntyy tasaisesti mutta melko
hitaasti.
Arkiston aineistot pystyttiin toimittamaan kahden viikon toimitusajassa asiakkaille. Tutkijasalissa kävijämäärät
pysyvät samoina. Jotta päästäisiin tavoitteeseen fyysisten kävijöiden määrän laskusta, vaatisi se huomattavasti
laajempaa panostusta aineiston digitointiin.
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta kiinteästä rakennuskannasta huolehdittiin suunnitelmien mukaan. Omat
rakennuttamisen määrärahat käytettiin kustannustehokkaasti ja täysmääräisesti. Pääkohde Iisalmen pappila
Seurasaaressa saatiin päätökseen. Lisäksi valmisteltiin Antin talon (2019-21) ja majakkalaiva Kemin restaurointeja
(2020-) Seurasaaren useina pienempinä hankkeina toteutuneen peruskonservoinnin ja ympäristönhoidon ohella.
Senaatin kohteissa vakiinnutettiin yhdessä laaditun prosessikaavion mukaiset yhteistyötavat.

o

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.
2016
toteutuma

Museoiden ja linnojen
kokonaiskävijämäärä

2017
toteutuma
613 533

2018
arvio
681 209

2018
toteutuma
625 000

710 896

Suomen kansallismuseon museoperhe tavoittaa yhä laajemman määrän kävijöitä. Kansallismuseon ohjelmistossa
säilyi keskeisenä teemana tasa-arvon ja kulttuurisen kestävyyden vahvistaminen. ”Barbie – the Icon” -näyttelyssä
esiteltiin nuken historian kautta naisen yhteiskunnallisen aseman muuttumista vuodesta 1959 lähtien nykypäivään
saakka. ”Sex & the Sea” -näyttelyssä Suomen merimuseossa purettiin merimiehiin liitettyjä stereotypioita. Luca
Bertin ”Ihminen ja luonto” -näyttely kertoi katoavasta suomalaisesta maaseudusta. Monipuolisella pop up ohjelmistolla käsiteltiin ajankohtaisia kysymyksiä, mm. yhdessä Kuvakokoelmien kanssa toteutettu ”Kasvot” liittyi
sisällissodan muistovuoteen ja ”MUOVI” esitteli museon nykyajan dokumentointihanketta ja aikamme
ympäristötietoisuutta.
Kansallismuseon laajoja maailman kulttuurien kokoelmia hyödynnetään aktiivisesti nykypäivän Suomen
monimuotoisen kulttuurisen perinnön avaamisessa. Kokoelmiin lahjoitetun intialaisen alttarin pienoisnäyttely ”Durga
puja” toi esille perinteisen intialaisen pyhän juhlimista Suomessa.
Yleisötyön keskeisimmät sisällöt liikkuivat uusien perusnäyttelyiden teemoista sisällissotaan, Barbie-nukkeen,
kulttuuriperinnön mahdollistamiin hyvinvointiteemoihin (esim. käsillä tekeminen ja perinteiset materiaalit, jooga ja
meditaatio) sekä ihmisen ja materian suhteeseen ”10 000 vuotta muotoilua” -näyttelyn yhteydessä.
Vapaaehtoistyön toiminnan kehittäminen aloitettiin ja uuden Vankila -konseptin suunnittelu oli yleisö- ja
yhteisölähtöinen. Näissä kaikissa toteutuksissa laajennettiin ja avarrettiin keskustelua yhteiskunnallisesti
merkityksellisiin teemoihin, joista tärkeimpiä olivat ihmisen luontosuhde, sodan vaikutus yksilöön ja siitä
selviytymiseen, kulttuuriperinnön muuttuminen kansallisesta globaaliksi ja kulttuuriperinnön hyödyntäminen
nykyajan inspiraationa ja tulevaisuuden elementtien mahdollistajana.
Museon tapahtumaohjelma pysyi vahvasti ajankohtaisena käsitellen mm. sisällissodan teemoja sekä naiskuvaa ja
tyttöjen minäkuvaa Barbien yhteydessä. Syksyllä 2018 käynnistettiin Kansallismuseon perusnäyttelyn viimeisen,
Ruotsin ja Venäjän ajasta kertovan näyttelyosuuden valmistelu.
Kuvakokoelmien vuoteen 1918 liittyvää kuva-aineistoa oli digitoitu suunnitelmallisesti jo aiemmin ja sitä käytettiin ja
kysyttiin runsaasti eri tarkoituksiin. Kuvakokoelmien aineistot olivat hyvin esillä vuoden 2018 aikana. Julkinen ja
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Kätketty -näyttelyn julkaisu valittiin vuoden 2018 Museojulkaisuksi. Museoviraston ja Kansallismuseon oman
toiminnan lisäksi kuva-aineistoja käytettiin runsaasti muiden toimijoiden näyttely- ja julkaisutoiminnassa.
Museovirasto toteutti yhteistyössä Wikimedian kanssa toisen kerran kuvakilpailun ja -keruun ”Wiki loves
Monuments”. Eurooppalainen kulttuuriperinnön vuosi 2018 lisäsi kulttuuriperinnön näkyvyyttä mm. korkean tason
avajais- ja päätöstilaisuuksien, verkkosivuston ja sen viestinnän, mukaan kytkeytyneiden yli 325 tapahtuman ja
projektin sekä YLEn jakaman tietoiskun kautta.

o

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.
2016
toteutuma

Verkkopalveluiden* käyttöaika,
tuntia

2017
toteutuma
72 580

2018
arvio
83 316

2018
toteutuma
72 000

186 276

* Museoviraston ulkoiset omat verkkopalvelut ja Finnan Museoviraston aineistot.
Tietoaineistojen ja tietojärjestelmien avoimuus ja yhteiskäyttöisyys ovat parantuneet, avoimen lähdekoodin
pilvipalveluiden käyttöä on edistetty.
Uuden kokoelmahallintajärjestelmän MuseumPlus:in käyttöönotto toteutui tavoitteiden mukaan.
Verkkopalveluiden käyttöajat ovat huimassa kasvussa. Kulttuuriympäristön karttapalvelun kehittämisessä
päivitettiin Museoviraston omia rajapintoja, uudistettiin käyttöliittymän toimintoja ja käynnistettiin
paikkatietoaineistojen latauspalvelun toteutus. Kansalaisille tarkoitettu sähköinen ilmoitus- ja palautepalvelu
avattiin, ensimmäisenä vaiheenaan arkeologisten löytöjen ilmoittamista koskeva toiminto. OKM:n rahoituksella
valmisteltu kulttuuriympäristön sanaston ontologisointi osaksi museoalan ontologiaa (MAO/TAO) saatiin
päätökseen. Kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiota edistävän KIRA-digi -kärkihankkeen rahoituksella,
Museoviraston koordinoimalla Kulttuuriympäristötiedot yhteiseen käyttöön! -osahankkeella aloitettiin SYKEn,
Metsähallituksen ja Museoviraston aineistoyhteistyö mm. rakentamalla uusia paikkatietorajapintoja Museoviraston
järjestelmiin. Museovirasto toteutti pilottimaakuntamuseoiden inventointiaineistoista rajapinnat, jotka on otettu
käyttöön useissa julkisen hallinnon karttapalveluissa. Hankkeiden yhteydessä muinaisjäännösrekisteristä ja
rakennusperintörekisteristä käytiin kattavasti läpi tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edellyttämiä tietoja.
Hanketyönä täydennettiin myös kulttuuriympäristön kuvakokoelmia ja avattiin kuvia Finna-hakupalveluun.

o

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.
Museovirasto seurasi ja otti kantaa kaikkiin sen työalan tai toimintaympäristön politiikka-, strategia- ja
lainsäädäntöhankkeisiin. Viimeksi mainituista keskeisiä olivat mm. museolaki ja museoiden valtionosuusuudistus,
maankäyttö- ja rakennuslaki, muinaismuistolaki, valtion ns. luovutuslaki sekä liikenne- ja viestintäministeriön
hallinnonalan uudistukset.
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Kulttuuriympäristön suojelun osalta toimintavuonna aloitettiin kaksi uutta strategista hanketta, valtakunnallisesti
merkittävien arkeologisten kohteiden luettelointi (2018-2020) sekä viraston restaurointi- ja korjausohjeistuksen
uudistaminen (2018-2020). Ohjaamiseen ja tukeen sisältyi aktiivinen yhteistyö valtion kiinteistönhaltijoiden,
valtiotaustaisten yhtiöiden ja kirkkokuntien kanssa. Kulttuuriympäristöpalvelut toteutti toimintavuonna 11 alan
asiantuntijoille tai suurelle yleisölle kohdennettua koulutus- tai seminaaritilaisuutta, uutena mm. pitkään kaivatun
Valtio restauroi -tapahtuman.
Museovirasto oli tiivisti mukana valmistelemassa museoiden valtionosuusuudistusta. Loppuvuonna annettiin
opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnot nykyisten valtakunnallisten erikoismuseoiden edellytysten täyttymisestä
sekä valmisteltiin alkuvuoteen 2019 ajoittuvaa museoiden valtionosuuden piiriin pyrkimistä yhdessä opetus- ja
kulttuuriministeriön kanssa. Museoiden vertaiskehittämisen foorumi vakiinnutti toimintansa.
EU:n Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi toteutettiin OKM:n tuella aktiivisesti, näkyvästi ja erittäin
osallistavasti. Teemavuoden yhteyteen kyettiin liittämään yli 320 tapahtumaa. Teemavuoden avustuksilla tuettiin
erityisesti paikallista aktiivisuutta. Samalla lisättiin yleistä tietoisuutta kulttuuriperinnön merkityksestä ja
monimuotoisuudesta meillä ja muualla.
Museovirasto oli aktiivisesti mukana KAM-ryhmän työssä, jonka tuloksena valmistui kommentointikierrokselle KAMsektorin dokumentti ”Vakiintuneet toimintatavat tietosuojalain vaikutuksesta ja soveltamisesta kokoelmatyössä”.
EU:n Horisontti2020 -rahoituksella toteutettava CultureLabs -hanke käynnistyi suunnitellusti ja Museoviraston
vastuulla olleet tehtävät valmistuivat ajoissa.

o

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.
2016
toteutuma

2017
toteutuma

2018
arvio

2018
toteutuma

Tutkimuslupien keskimääräinen
käsittelyaika, vrk*
Määräajassa annetut lausunnot %

25

16,4

65

43

-

85,3

90

87

Sähköisten palveluiden käyttöaste
(avustukset)
Avustushakemusten käsittelyyn
määrään käytetty
kokonaisresurssi, htv
Avustushakemuksen käsittelyyn
käytetty keskimääräinen aika (h)**

-

83,3 %

-

80 %

1,15

1,77

1,40

1,94

2,43

3,66

3,50

3,53

* Kaivausluvat, kajoavat tutkimukset kokoelmaobjekteista; vuonna 2018 vain kajoavat esinetutkimukset.
**Laskentaperuste korjattu 2017, luvut korjattu myös takautuvasti (toiminto 606001521 (htt) suhteessa saapuneiden hakemusten määrään)

Arkeologisen esineistön tutkimuslupapyyntöihin on pystytty vastaamaan oikea-aikaisesti ja aiempaan nopeammin.
Tutkimuslupia kajoavaan ja muualla tapahtuvaan arkeologisen esineistön tutkimukseen myönnettiin 25, niiden
keskimääräinen käsittelyaika lyheni 15 vrk ja oli vuonna 2018 43 vrk. Tutkimuslupien määrä on riippuvainen
käynnissä olevista tutkimusprojekteista.
Lausuntojen määräaikatavoite (kulttuuriympäristöön liittyvät asiat) saavutettiin varsin hyvin.
Kulttuuriympäristöön liittyvien lausuntojen läpimenoajat ovat aiempaan tapaan vaihdelleet asiaryhmittäin 11-66 vrk,
niiden keskiarvon ollessa 27 vrk. Tavoitetaso 30 vrk alitettiin. Keskiarvoon vaikuttaa rakennusperintölakiin liittyvien
asioiden niiden luonteesta johtuva pitkähkö käsittelyaika (66). Kajoaviin hankkeisiin liittyvien lupien tai lausuntojen
käsittelyajat vaihtelivat välillä 13-30, keskiarvon ollessa 24. Tavoitetaso 30 vrk alitettiin (Tulostavoite 4.3.).
Painopiste oli perinteinen, muinaisjäännösten ohella valtion ja kirkollinen rakennusperintö, suuret institutionaaliset
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omistajat sekä rakennusperintölailla suojellut kohteet. Erityispiirteensä muodosti suuri määrä
metsänkäyttöilmoituksia, joille metsäkeskukset asettavat ilmoituksen ensin itse saadessaan 10 vrk käsittelyajan, ja
oletuksena on että myös Museoviraston vastaus mahtuu samaan aikaraamiin. Tuo kymmenen vuorokauden
aikaraja on usein ylittynyt jo silloin kun asia saapuu Museoviraston kirjaamoon. Lausuntojakin tärkeämpää ja
samalla varsin työllistävää on Museoviraston asiantuntijoiden konkreettinen ohjaus ja valvonta mm. kajoavissa
tutkimuksissa sekä restaurointi- tai korjauskohteissa.
Museoviraston jakamien valtionavustusten käsittelyaikaa pystyttiin hiukan lyhentämään (120 päivää). Käsittelyaika
on osa Museoviraston palvelulupausta (Tavoite 4.4.), joka näin siis pystyttiin täyttämään. Uusi sähköinen
asiointiliittymä toimii asiakasnäkökulmasta katsottuna hyvin, ja 80% kaikista hakemuksista vastaanotetaan sen
kautta. Museoviraston omaa avustusprosessia uusi järjestelmä on kuormittanut hiukan aiempaa enemmän, joten
avustusten käsittelyyn käytetty kokonaisresurssi on kasvanut vuodesta 2016. Käsittelyaikaa yhtä hakemusta
kohden käytettiin kuitenkin hiukan vähemmän kuin vuonna 2017, ja lähes tavoitteen mukaisesti.
Kirjaamolle osoitetut tietopyynnöt on hoidettu hyvän tiedonhallintatavan mukaisesti. Rekisteröintiviive on laskenut
edellisvuoteen verrattuna, ja rekisteröintimerkinnät ja asiakirjat ovat pääsääntöisesti ajan tasalla. Arkiston projektit
ovat parantaneet aineistojen saatavuutta ja helpottaneet asiakaspalvelua. Salaman asiakasnäkymä on käytössä
tutkijasalissa ja asiakirjojen julkinen jakelu avattiin viraston verkkosivuille alkuvuodesta 2018.
Asiakirjahallinnan toimet ovat osaltaan lisänneet hyvän tiedonhallintatavan toteutumista kuten aineistojen
saatavuutta ja avoimuutta. Asiakirjahallinnan suunnittelijat ovat osallistuneet tiivisti EU:n tietosuoja-asetuksen
siirtymäajan päättymiseen liittyviin valmistelutöihin. Asiakirjahallintaan liittyviä lausuntoja on annettu mm.
Kansallisarkiston Tiekartta-hankkeesta ja massadigitoinnista sekä valmistella olevasta tiedonhallintalaista.

o

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.
Lakipalvelut antoi oikeudellista neuvontaa viraston kaikille osastoille monipuolisesti eri oikeudenaloilta (erityisesti
sopimus-, hankinta-, julkisuus-, tekijänoikeus- kulttuuriympäristö-, kulttuuriesine- ja hallintoasiat).
Henkilöstöpalveluissa sekä talouspalveluissa jatkettiin yhteistyötä valtion talous- ja henkilöstöhallinnon
palvelukeskuksen Palkeiden kanssa.
Tilapalvelut tuotti viraston toimitilojen käyttäjäpalveluita ja valvoi Museoviraston vuokraustoimintaa. Tilapalveluiden
vuoden merkittävimpiä hankkeita olivat Kansallismuseon lisärakennuksen ja Kokoelmakeskuksen laajennuksen
hankesuunnittelut.
Rekrytointimenettelyn avulla huolehdittiin siitä, että henkilöstön määrä säilyi määrärahakehysten asettamissa
rajoissa. Palkkausjärjestelmässä on edelleen voimassa siirtymäkausi henkilökohtaisen palkanosan osalta. Viraston
sisäisiä prosesseja tehostettiin ja kehitettiin edelleen.
Hallintopalvelut järjesti esimiehille ja henkilöstölle säännöllisesti esimieskoulutusta.
Markkinointi ja viestintä -yksikkö tuotti monipuolisia palveluita koko virastolle. Työ painottui toisaalta
Kansallismuseon palveluiden entistä tehokkaampaan markkinointiin, toisaalta Museoviraston uuden visuaalisen
ilmeen ja strategian käyttöönottoon. Myös viraston englanninkielinen nimi muutettiin nykyaikaisempaan muotoon
”Finnish Heritage Agency”. Museoviraston verkkojulkaisujärjestelmä vaihdettiin, ja uudistettu järjestelmä on otettu
laajasti käyttöön myös erikoissivustojen osalta.
Museoviraston ICT-infra toimii resursseihin nähden erittäin monipuolisesti ja kustannustehokkaasti. Virastossa
kehitetty Muskatti esinelogistiikkasovellus palvelee laajasti Kokoelmakeskuksessa ja Orimattilan muutossa.
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1.6. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston välisessä tulossopimuksessa on asetettu tavoitearvot
kokonaistyötyytyväisyysindeksin, innovointikyvykkyysindeksin ja johtajuusindeksin seurantaa varten.
Tavoite 9: Parannetaan
työhyvinvointia ja kehitetään
osaamista
Mittari 9.1:
Kokonaistyötyytyväisyys,
VM-Baron indeksi
Mittari 9.2: Innovointikyvykkyys,
VM-Baron indeksi
Tavoite 10: Parannetaan
johtamista
Mittari 10.1:
Johtajuusindeksi, VM-Baro

2016
toteutuma

2017
toteutuma

2018
arvio

2018
toteutuma

3,63

3,69

vähintään 3,6

3,77

3,84

3,88

vähintään 3,9

3,95

3,48

2018
arvio
vähintään 3,4

2016
toteutuma

2017
toteutuma
3,43

2018
toteutuma
3,55

Museovirastossa on seurattu työtyytyväisyyden kehittymistä VMBaro-tutkimuksen avulla vuodesta 2008 alkaen.
Kymmenen vuoden seurantajakson aikana kokonaistyötyytyväisyysindeksi on kohonnut merkittävästi. Vuonna
2008 indeksi oli 3,09 ja vuonna 2018 3,77. Tulosta voidaan pitää erittäin hyvänä, kun otetaan huomioon jaksoon
sisältyneet kahdet yhteistoimintamenettelyt ja toiminnan sopeuttaminen mittavien henkilöstövähennysten jälkeen.
Innovointikyvykkyysindeksiä ja johtajuusindeksiä on seurattu tutkimuksessa vuodesta 2016 alkaen. Molempien
indeksien osalta tulos parani edellisestä vuodesta ja tulossopimuksessa asetetut tavoitteet ylitettiin. Kaikkien
kolmen VMBaron indeksin osalta saavutettiin koko valtionhallinnon keskiarvoja ja myös opetus- ja
kulttuuriministeriön hallinnonalan keskiarvoja paremmat tulokset.
Viraston henkilöstövoimavarojen tilaa ja kehittymistä seurataan vuosittain myös henkilöstötilinpäätöksen
tunnuslukujen avulla. Henkilötyövuosien määrä oli kertomusvuonna 266,6. Määrä on hieman korkeampi kuin
tulossopimukseen asetettu arvo 250. Henkilötyövuodet lisääntyivät edellisestä vuodesta 24,3 henkilötyövuotta
(10,1 %). Vakituisen henkilökunnan määrä on pysynyt samalla tasolla, mutta kausi- ja hanketyöntekijöiden määrä
lisääntyi vilkkaan hanketoiminnan ja kasvaneiden avoinnapitoaikojen ja -kohteiden myötä.
Arkeologissa kenttäpalveluissa oli huomattavasti normaalia enemmän ulkopuolisen rahoituksen tilauksia, joilla oli
suuri työllistävä vaikutus. Viraston toimintamenomäärärahoilla toteutettujen henkilötyövuosien osuus oli 254,4
henkilötyövuotta. Muinaismuistolain 15 §:n ja 13 §:n velvoittamana ulkopuolisella rahoituksella tuotettujen
henkilötyövuosien määrä oli 10,19 htv. TEM:n rahoituksen osuus pysyi edellisvuotisella tasolla ja oli 0,6
henkilötyövuotta.
Henkilötyövuodet jakautuivat rahoituslähteittäin tarkasteltuna siten, että omin määrärahoin palkattujen osuus oli
95,4 %, muinaismuistolain 15 § ja 13 § mukaisen rahoituksen osuus 3,8%, työ- ja elinkeinoministeriön rahoituksen
osuus 0,2 % ja muun ulkopuolisen rahoituksen osuus 0,5 % .
Henkilöstösuunnittelun ja vakiintuneen rekrytointimenettelyn avulla huolehdittiin siitä, että henkilöstön määrä säilyy
määrärahakehysten asettamissa rajoissa ja henkilöstöä palkattiin erityisesti toiminnan ja strategian kannalta
keskeisiin tehtäviin. Erityisenä painopisteenä on ollut Markkinointi ja viestintä. Sopeuttaminen vähennettyihin
henkilöstöresursseihin on edellyttänyt erityistä panostamista resurssien uudelleen kohdentamiseen tehtävien
muutostilanteissa. Virastossa on käytössä Valtiolle.fi –palvelun Sisäinen liikkuvuus –osio. Palkkausjärjestelmässä
on vielä vuoden 2018 aikana voimassa siirtymäaika henkilökohtaisen palkanosan osalta. Virastossa oli
kertomusvuonna käytössä etätyö, kulttuuri- ja liikuntaetuus, saldovapaajärjestelmä sekä työaikapankki.
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Henkilöstön määrää, rakennetta ja henkilöstökuluja kuvaavat tunnusluvut
Henkilöstömäärä, rakenne ja henkilöstökulut

2016
Tahti

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, %

2017
Tahti

2018
Tahti

236
-7,8
164
72
69,5
30,5
254
-9,1
235
48,5
64,0
187
78,8
49
21,2
216
91,5
20
8,5
12 925
10 760

232
-1,7
158
74
68,1
31,9
242
-4,6
231
49,0
65,1
186
80,2
46
19,8
216
93,1
16
6,9
11 907
10 025

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

77,7

80,7

79,7

54,5

47,3

47,3

Museovirastossa työskenteli vuoden 2018 lopussa 250 henkilöä. Vuoden lopussa vakinaisia työntekijöitä oli 187 ja
määräaikaisia 63. Vakinaisten määrä oli pysynyt lähes samana ja määräaikaisten määrä lisääntynyt jonkin verran.
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. Heinäkuun viimeisenä päivänä 2018 viraston palveluksessa oli kaikkiaan 366 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 tai palkkioita yhteensä 610
henkilölle.
Museovirasto on naisvaltainen työympäristö, 68,4 prosenttia henkilöstöstä on naisia. Naisten suhteellinen osuus oli
hieman kasvanut edellisestä vuodesta. Vuoden lopussa henkilöstön keski-ikä oli 48,2 vuotta ja yli 45-vuotiaiden
osuus 61,2 prosenttia. Henkilöstön keski-ikä oli laskenut 0,8 vuotta ja myös yli 45-vuotiaiden osuus oli laskenut
jonkin verran.
Osa-aikaisten osuus hieman kasvoi edellisestä vuodesta. Osa-aikatyötä tekeviä oli vuoden lopulla 25 (10.0 %).
Kesäaikana osa-aikatyöntekijöiden määrä on huomattavasti suurempi, koska museoiden avoinnapidon
kausihenkilöstö on pääosin osa-aikatyössä. Heinäkuussa 24,5 prosenttia henkilöstöstä oli osa-aikatyössä.
Kertomusvuoden työvoimakustannukset olivat Tahti-raportin mukaan yhteensä 12,967 miljoonaa euroa ja
palkkasumma 11,054 miljoonaa euroa. Työvoimakustannukset nousivat edellisestä vuodesta 8,9 prosenttia ja
palkkasumma 10,3 prosenttia.
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Työhyvinvointia ja osaamista kuvaavat tunnusluvut
Työhyvinvointi ja osaaminen

Tahti/Kieku 2016

Tahti/Kieku 2017

Tahti/Kieku 2018

Työkunnon ja työtyyt.edist., €/htv

201

206

139

Sairaus- ja tapaturmapoissaolot, tpv/htv (Kieku)

7,3

6,0

7,6

Työterveyshuolto, €/htv (netto)

386

360,5

341,6

Poistuma (vakinaiset), % (Kieku)

17,5

5,1

3,4

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen, %

0

0

0

Koulutustasoindeksi

6,0

6,0

5,9

Henkilöstökoulutus, tpv/htv (Kieku)

3,1

3,0

3,3

Henkilöstökoulutus, €/htv

842

596

874,8

Vastuu osaamisen kehittämisestä ja viraston yhteisten koulutusten järjestämisestä on Hallintopalvelut-yksiköllä,
joka suunnittelee ja kehittää toimintaa yhteistyössä yhteistyötoimikunnan kanssa. Kertomusvuonna järjestettiin
koko henkilökunnalle koulutusta mm. kokeilevasta kehittämisestä, arjen tietosuojasta sekä Museoviraston
strategiasta ja visuaalisesta identiteetistä. Lisäksi järjestettiin kielikoulutusta. Esimiehet ja johtoryhmä kokoontuivat
sekä keväällä että syksyllä kehittämispäivälle. Koulutustasoindeksi laski hieman edellisvuoden tasosta.
Työkunnon ylläpitoa ja liikunnan tukemista jatkettiin edellisvuosien tapaan. Työtyytyväisyyden edistämiseen,
työkunnon tukemiseen ja virkistystoimintaan käytettiin vuoden aikana yhteensä 139 euroa henkilötyövuotta kohti.
Henkilökunnalla oli käytettävissä kulttuuri- ja liikuntaetuus. Lisäksi henkilökunnalle järjestettiin vuoden aikana
yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tukevia tapahtumia, mm. Kansallismuseon kesäpihan avajaiset, Kekkosjuoksu
Tamminiemessä sekä pikkujoulut Kansallismuseon luolatilassa. Henkilöstön käytössä oli myös
saldovapaajärjestelmä, työaikapankki sekä etätyö.
Sairaus- ja tapaturmapoissaoloja oli kertomusvuonna 7,6 työpäivää henkilötyövuotta kohti. Määrä nousi hieman
edellisestä vuodesta. Työterveydenhoitoon käytettiin kertomusvuoden aikana 341,6 euroa henkilötyövuotta kohden.
Kustannuksista on vähennetty Kelan korvaushakemukseen perustuva palautuksen määrä. Työterveydenhoidon
kustannukset alenivat hieman edellisestä vuodesta.
Henkilöstökoulutukseen käytettiin vuonna 2018 aikaa 3,3 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.
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1.7. Tilinpäätösanalyysi
1.7.1. Rahoituksen rakenne
Valtion vuoden 2018 talousarviossa ja lisätalousarviossa Museoviraston toimintamenoihin myönnettiin yhteensä 19,95
milj. euroa.
Museovirasto sai opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muuta budjettirahoitusta yhteensä noin 20,57 milj. euroa.
Tästä muille talousyksiköille siirrettävien siirtomenojen (momentti 52) osuus oli 4,04 milj. euroa. Museoviraston
Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannuksiin ja kunnossapitoon tarkoitettu momentti 75 oli suuruudeltaan
jälleen 0,8 milj. euroa. Momentilta rahoitetaan myös museolaivojen korjaus. Momentille 29.80.20., Museoviraston
kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset, budjetoitiin 15,69 milj. euroa. Momentti on tarkoitettu Museoviraston
käytössä olevien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannuksiin.
Tulorahoitusta Museovirasto sai maksullisen toiminnan tuotoista, 5,03 milj. euroa sekä vuokrista ja käyttökorvauksista,
0,76 milj. euroa. Muut toiminnan tuotot olivat 0,14 milj. euroa.
Edellisiltä vuosilta siirtyneet määrärahat kaikilta momenteilta olivat yhteensä n. 4,57 milj. euroa. Tästä siirtyneet
toimintamenomäärärahat olivat 2,81 milj. euroa, momentin 20 määrärahat 0,92 milj. euroa ja momentin 75 määrärahat
0,55 milj. euroa.
Arvonlisäveromenoja oli menoarviotileillä yhteensä n. 6,70 milj. euroa.

1.7.2. Talousarvion toteutuminen
Tuloarviotileille kertyi vuonna 2018 yhteensä 0,56 milj. euroa, josta arvonlisäverotulot olivat 0,51 milj. euroa.
Toimintamenomäärärahaa oli käytettävissä yhteensä n. 22,76 milj. euroa, josta vuodelta 2017 siirtynyttä
toimintamenomäärärahaa oli 2,81 milj. euroa. Vuonna 2018 käytettiin 20,83 milj. euroa ja vuodelle 2019 siirtyi yhteensä
1,93 milj. euroa. Siirtyviä toimintamenomäärärahoja käytetään toiminnan ja talouden sopeuttamiseen ja
tasapainottamiseen viraston tulevaan kehystasoon.
Momentilla 29.80.20., Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset, oli käytettävissä n. 16,61 milj.
euroa, josta käytettiin 15,59 milj. euroa. Vuodelle 2019 siirtyi 1,02 milj. euroa.
Veikkausvoittovaroista (29.80.52.) myönnettiin avustuksia vuonna 2018 yhteensä 3,89 milj. euroa talousarvion
mukaisesti (ks. erittely avustuksista luvussa 1.3.2.).
Digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuuteen ja säilyttämiseen (29.80.55) käytettiin 0,27 milj. euroa vuonna 2018.
Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannuksiin ja kunnossapitoon sekä pienehköihin uudisrakennushankkeisiin
ja museolaivojen korjaustöihin (momentti 29.80.75.) myönnettyjä vuosien 2016–2018 määrärahoja käytettiin yhteensä
1,35 milj. euroa. Vuodelle 2019 ei siirtynyt määrärahoja viime vuosina tehtyjen merkittävien hankkeiden takia.

1.7.3. Tuotto- ja kululaskelma
Tilikauden 2018 tuotto- ja kululaskelman kulujäämä, joka sisältää myös perityt ja suoritetut arvonlisäverot, oli 48,79
(51,80) milj. euroa ja on pienentynyt 5,8 % vuodesta 2017.
Toiminnan tuotot vuonna 2018 olivat yhteensä 5,93 (4,28) milj. euroa. Maksullisen toiminnan tuotot olivat 5,03 (3,63)
milj. euroa eli 84,8 % kokonaistuotoista, vuokrat ja käyttökorvaukset olivat 0,76 (0,74) milj. euroa eli 12,9 %
kokonaistuotoista ja muut toiminnan tuotot olivat 0,14 milj. euroa eli 2,3 % kokonaistuotoista.
Pääsylipputulot olivat 2,96 (2,03) milj. euroa ja ne kasvoivat peräti n. 45,9 %. Museokauppatulot olivat 0,47 (0,36) milj.
euroa ja ne kasvoivat n. 31,1 %. MmL 13 ja15 §:n mukaiset tulot olivat 0,88 (0,48) milj. euroa nousten 82,1 % vuodesta
2017.
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Tuotot vuokrista ja käyttökorvauksista olivat 0,76 (0,74) milj. euroa pysyen edellisvuoden tasolla. Muut toiminnan tuotot
olivat 0,14 milj. euroa ja niiden taso pysyi matalana.
Toiminnan kulut tilikaudella olivat 44,62 (46,52) milj. euroa ja ne laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 1,90 milj.
euroa eli 4,1 %.
Henkilöstökulut olivat 13,16 (11,84) milj. euroa ja ne nousivat 1,33 milj. euroa eli n. 11,2 %. Henkilöstökulujen osuus
toiminnan kuluista oli n. 29,5 % (25,4 % vuonna 2017).
Vuokrat olivat 21,56 (24,22) milj. euroa ja ne laskivat 2,65 milj. euroa eli n. 10,9 % vuoteen 2017 verrattuna. Vuokrien
osuus toiminnan kuluista on peräti 48,3 %. 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.
Palveluiden ostot olivat 6,80 (7,19) milj. euroa ja ne laskivat 0,39 milj. euroa eli 5,4 %. Palveluiden ostojen osuus
toiminnan kuluista oli n. 15,2 %.
Siirtotalouden kulut olivat tilikaudella yhteensä 3,85 (3,31) milj. euroa.

1.7.4. Tase
Vastaavaa
Taseen loppusumma 31.12.2018 oli 9 604 487,30 euroa.
Kansallisomaisuuden tasearvo oli 1,24 (1,19) milj. euroa kasvaen hieman edellisvuodesta. Aineellisten hyödykkeiden
tasearvo oli 3,3 (3,8) milj. euroa, eli laskua oli 0,49 milj. euroa (12,8 %).
Vaihto-omaisuuden arvo oli tilikauden päättyessä 0,33 (0,29) milj. euroa ja kasvoi n. 11,1 % edellisestä vuodesta.
Lyhytaikaiset saamiset olivat n. 0,99 milj. euroa ja ne ovat n. 0,32 milj. euroa, 46,7 %, suuremmat kuin edellisvuonna.
Lyhytaikaiset saamiset ovat pääosin myyntisaamisia.
Rahojen, pankkisaamisten ja muiden rahoitusvarojen tasearvo oli 3,59 (3,50) milj. euroa, joka koostuu pääasiassa
Museoviraston rahastoista (rahastot on esitetty tarkemmin liitteessä 13).
Vastattavaa
Valtion pääoma oli -1 771 357,57 euroa. Rahastojen pääomat olivat 3,58 (3,48) milj. euroa (ks. liite 13).
Lyhytaikaista vierasta pääomaa oli yhteensä 7,79 (7,37) milj. euroa. Ostovelkoja oli tilinpäätöshetkellä 1,08 (0,98) milj.
euroa. Siirtovelkoihin sisältyvä lomapalkkavelka vuodelta 2018 oli 1,88 (1,76) milj. euroa. Muut lyhytaikaiset velat, 3,87
(3,56) milj. euroa, muodostuu siirtotalouden vastikkeettomiin kuluihin liittyvistä veloista, eli myönnettyjen avustusten
osasta, jota ei ole vielä maksettu maksunsaajille.

41

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.
Arvioinnin perusteella eniten kehitettävää on riskienhallinnan suhteen. Museoviraston uusi strategia otettiin käyttöön
vuonna 2017. Uuden strategian ja organisaation toiminnan vakiinnuttua on havaittuihin kehityskohteisiin tarkoitus
kiinnittää huomiota.
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 2018 kokonaisarviointeja.

1.10. Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä
Väärinkäytöksiä ei havaittu vuonna 2018.
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2. Talousarvion toteutumalaskelma
Tässä luvussa esitetään talousarvion toteutumalaskelma ensin tuloarviotilien ja sen jälkeen menoarviotilien osalta.
Viimeisenä tässä osiossa esitetään talousarvion toteutumalaskelman tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä.

Museoviraston talousarvion toteutumalaskelma
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3. Tuotto- ja kululaskelma
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4. Tase
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5. Liitetiedot
Liite 1: Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja vertailtavuus
Budjetoinnissa ei ole tapahtunut muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna.
Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu euroiksi käyttämällä Euroopan keskuspankin noteeraamaa
valuuttakurssia.
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.
Tilikaudelle ei kohdistunut merkityksellisiä aikaisempiin vuosiin kohdistuvia tuottoja ja kuluja, talousarviotuloja ja –menoja
eikä virheiden korjauksia.
Tilinpäätösvuoden tiedot ovat vertailukelpoisia edellisen vuoden tietojen kanssa.
Valtion virka- ja työehtosopimuksessa sopimuskaudelle 2018-2020 (9.3.2018) on sopimuksen 6 §:ssä kirjattu, että
virkamiehelle ja työntekijälle, jonka palvelussuhde on alkanut viimeistään 3.9.2018 ja palvelussuhde on keskeytymättä
jatkunut 18.11.2018 saakka, maksetaan tammikuun 2019 palkanmaksun yhteydessä erillinen kertaerä. Kertaerä on
suuruudeltaan 9,2 %:a yleisen virka- ja työehtosopimuksen 7 §:n mukaisesta kuukausipalkkauksesta.
Kertaerää ei ole jaksotettu tilikaudelle 2018, vaan se kirjataan kokonaisuudessaan tilikauden 2019 menoksi.
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Liite 2: Nettoutetut tulot ja menot
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Liite 3: Arviomäärärahojen ylitykset
Museovirastolla ei ole arviomäärärahojen ylityksiä tilinpäätöksessään 31.12.2018.

Liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat

Liite 5: Henkilöstökulujen erittely

Liite 6: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset
Museovirastolla ei ole esitettävää liitteellä 6.

Liite 7: Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot
Museovirastolla ei ole esitettävää liitteellä 7.
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Liite 8: Rahoitustuotot ja -kulut
Museovirastolla ei ole esitettävää liitteellä 8.

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

Liite 10: Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset

Liite 11: Taseen rahoituserät ja velat
Museovirastolla ei ole esitettävää liitteellä 11.
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Liite 12: Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut monivuotiset vastuut
Museovirastolla ei ole myönnettyjä takauksia tai takuita tilinpäätöksessään 31.12.2018.

Muut monivuotiset vastuut
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Liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat

Liite 14: Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat

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

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

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

Museoviraston tilinpäätös on hyväksytty Helsingissä 28. helmikuuta 2019.

Museovirasto
Juhani Kostet
Pääjohtaja
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