MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS
2019

SISÄLLYS
1. Toimintakertomus ........................................................................................................................................3
1.1. Johdon katsaus ........................................................................................................3
1.2. Tuloksellisuus ...........................................................................................................5
1.3. Vaikuttavuus ...........................................................................................................10
1.3.1. Toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus ...................................................................................10
1.3.2. Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus .........................................................................................12

1.4. Toiminnallinen tehokkuus .......................................................................................13
1.4.1. Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus ........................................................................................13
1.4.2. Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus ...............................................................................23
1.4.3. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus .....................................................................28

1.5. Tuotokset ja laadunhallinta .....................................................................................29
1.5.1. Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet ................................................................29
1.5.2. Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu...........................................................32

1.6. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen ....................................................39
1.7. Tilinpäätösanalyysi .................................................................................................42
1.7.1. Rahoituksen rakenne .....................................................................................................................42
1.7.2. Talousarvion toteutuminen ...........................................................................................................42
1.7.3. Tuotto- ja kululaskelma .................................................................................................................42
1.7.4. Tase................................................................................................................................................43

1.8. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma .................................................44
1.9. Arviointien tulokset .................................................................................................44
1.10. Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä .............................................................44
2. Talousarvion toteutumalaskelma .............................................................................................................45
3. Tuotto- ja kululaskelma .............................................................................................................................48
4. Tase .............................................................................................................................................................49
5. Liitetiedot ....................................................................................................................................................51
6. Allekirjoitus.................................................................................................................................................57

1

Museoviraston organisaatio 2019

Pääjohtaja

Suomen kansallismuseo
Kulttuuriympäristöpalvelut
Arkisto- ja tietopalvelut
Museoalan
kehittäminen

Hallintopalvelut

2

Markkinointi
ja viestintä

1. Toimintakertomus
1.1. Johdon katsaus
Museoviraston toiminta on vuonna 2019 ollut odotusten mukaista. Toiminnan tulokset vastaavat virastolle
asetettuja tavoitteita, oman hallinnonalan ja ympäristöministeriön strategioita sekä hallitusohjelmaa. Ne tukevat
opetus- ja kulttuuriministeriön pitkän aikavälin tavoitteita vahvistaa luovan alan työn edellytyksiä ja kulttuurin
perustan elinvoimaa sekä yhdenvertaistaa osallisuutta kulttuuriin. Lisäksi toiminnassa heijastuvat hallitusohjelman
mukaiset kestävyyden tavoitteet.
Keskeinen museoalaa valtakunnallisesti koskenut uudistus on uusi museolaki, jonka voimaantuloa 1.1.2020
Museovirasto on valmistellut yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä valtionosuusjärjestelmään hakevien
museoiden kanssa. Uusi rakenne edellyttää Museovirastolta vahvaa ohjausta ja tukea alueiden vastuulle
siirtyneissä kulttuuriympäristötehtävissä, mutta samalla se mahdollistaa Museovirastolle keskittymisen
strategiseen, valtakunnalliseen työhön monimuotoisten kulttuuriympäristöjen säilymiseksi ja vahvistumiseksi
yhteiskunnan voimavarana. Työssä ovat yhä useammin vastassa vaikeasti ratkaistavat ja monitahoiset ongelmat.
Kansallismuseon lisärakennuksesta järjestettiin sitä varten osoitetulla määrärahalla yleinen, kaksivaiheinen
arkkitehtuurikilpailu yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Kilpailuun osallistui 185 ehdotusta sekä Suomesta
että muualta Euroopasta, ja sen voitti JKMM arkkitehdit. Lisärakennus mahdollistaa modernien, korkealaatuisten
kulttuurihistoriallisten näyttelyiden toteuttamisen lisäksi myös muuta yleisötoimintaa. Laajat kulttuurihistorialliset
kokoelmat saadaan monipuolisemmin yleisön nähtäville. Uusi kansallinen -toimintakonseptissa historiallinen
rakennus, uudisosa sekä avoin pihapuisto muodostavat puitteet nykyaikaiselle monipuoliselle museo- ja
yleisötoiminnalle.
Kulttuurisen kestävyyden teema näkyi Suomen kansallismuseon kokoelmatyössä sekä kohteiden ohjelmistossa.
Kulttuurin ympäristövaikutusten rinnalla kiinnitettiin erityistä huomiota sosiaaliseen kestävyyteen. Yhteistyö mm.
romanien, saamelaisten, Pride-yhteisön sekä ulkomaalaistaustaisten kanssa edistää kulttuurin moninaisuutta ja
eri väestöryhmien osallisuutta. Kansallismuseo osallistui myös kansainväliseen kulttuuriesineiden palauttamisesta
käytyyn keskusteluun. Yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käynnistettiin toimenpiteet ns. Mesa
Verde -kokoelmaan kuuluvien ihmisjäänteiden ja hautaesineiden palauttamiseksi alueen alkuperäiskansoille
Yhdysvaltoihin.
Kansallismuseon kohteisiin tehtiin vuonna 2019 yhteensä 762 481 museokäyntiä, josta 41,7% kohdistui
pääkaupunkiseudun museoihin ja 58,3% muualle Suomeen. Kokonaiskävijämäärä on kasvanut vuosittain, ja
kasvoi edelleen vuodesta 2018 runsaalla 7,2%:lla.
Kulttuuriperinnön tiedollista ja kulttuurista saavutettavuutta sekä osallistumisen mahdollisuuksia on lisätty
digitoimalla ja edistämällä Museoviraston arkisto-, kirjasto- ja kokoelma-aineistojen sekä palveluiden sähköistä
saatavuutta ja käyttöä. Ontologiatyössä kartutettiin Museoalan ontologian rauta- ja pronssikauden käsitteistöä.
Uudet käsitteet päivitettiin myös suomalaisen sanasto- ja ontologiapalvelun (Finto) KOKO-ontologiaan.
Yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa tuotettiin kulttuuriympäristötiedon avoimuutta lisäävä arkeologisten
löytöjen linkitetty tietokanta ja digitaalinen sovellus maalöytöjen ilmoittamiseen.
Kansallismuseon kokoelmien siirto Orimattilan vanhasta keskusvarastosta Vantaalle Museoviraston kokoelma- ja
konservointikeskukseen käynnistyi vuoden 2019 alussa ja jatkuu vuoden 2024 loppuun, jolloin Orimattilan tiloista
luovutaan. Erillismäärärahalla toteutettavan siirron yhteydessä tuotetaan noin 200 000 esineen tiedot ja kuvat
uuteen kokoelmahallintajärjestelmään. Kokoelma- ja konservointikeskukseen siirtyivät vuonna 2019 myös mm.
Sotamuseon kokoelmat ja osa henkilökuntaa.
Museoviraston esitys maailmanperintökohteiden aieluetteloon valmistui marraskuussa. Avoimen ja kansalaisia
osallistavan prosessin pohjalta aieluetteloon esitetään otettavaksi mukaan ”Alvar Aallon humaani, moderni
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arkkitehtuuri” -esitys sekä "Järjestelmällisen asutustoiminnan tuloksena syntyneet alueet toisen maailmansodan
aikana ja sen jälkeen (1940-1954)" -teemaa koskeva esitys. Unescon ja Euroopan neuvoston
kulttuuriperintösopimuksiin liittyvän kansallisen toimeenpanotyön lisäksi kansainvälistä yhteistyötä tehdään
ammatillisissa verkostoissa ja yhteishankkeissa. Vuonna 2019 kansainväliset hankkeet ovat liittyneet mm.
Itämeren kulttuuriperinnön ja -ympäristön suojeluun ja tutkimukseen (Baltic Rim, Kadonnut Ruotsinsalmi –
Svensksund AD 1790), museoalan arviointiin (Museums of Impact), kotouttamiseen (CultureLabs) sekä Suomen
kansallismuseon kansainväliseen näyttelyvaihtoon.
Museovirasto on 2010-luvulla tehostanut toimintaansa pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti selvinnyt hyvin vaativista
sopeuttamistoimista. Viraston henkilöstömäärä laski alimmilleen, 242 henkilötyövuoteen vuonna 2017. Niukkoja
resursseja on kohdennettu siten, että samaan aikaan on kyetty vahvistamaan Museoviraston vaikuttavuutta.
Museovirastolle asetetut tavoitteet on saavutettu vuosittain, ja sidosryhmien mielikuvan myönteinen kehitys näkyy
mainetutkimuksen tuloksissa. Julkishallinnon toimijoista laaditussa, suuren yleisön keskuudessa tehdyssä maineja luottamustutkimuksessa Museovirasto sijoittuu sijalle 25/69 (T-Media Oy).
Talouden kehityksessä alenevia kehyksiä on kompensoitu kiinnittämällä erityistä huomiota maksullisten
palveluiden tuottavuuteen, hankkeistamiseen sekä rahoituspohjan vahvistamiseen yhteistyön ja ulkopuolisen
rahoituksen kautta. Luonteeltaan pitkäjänteisessä toiminnassa menot ja tulot, erillismäärärahat, ulkopuolinen
rahoitus sekä toiminnan tulokset hajautuvat useamman vuoden aikajänteelle, mikä on vuosittain näkynyt
siirtomäärärahoina. Vuodelta 2019 siirtyvä määräraha käsittää mm. kokoelmien muuttohankkeeseen,
Kansallismuseon perusnäyttelyiden uudistamiseen ja ulkopuolisen tahon rahoittamiin hankkeisiin varattua
määrärahaa.
Kehysmäärärahan riittämättömyys konkretisoitui vuoden 2019 talousarviossa, jonka kehykset eivät tarjonneet
edellytyksiä vaikuttavalle ja lakisääteiselle toiminnalle. Lisätalousarviossa 2019 myönnetty kertaerä 1 M€ ja
vuoden 2020 budjettiin kirjattu tasokorotus 1,2 M€ ovat siten merkinneet Museovirastolle kriittisten
toimintaedellytysten turvaamista.
Lähivuosien kehityksessä edelleen nähtävänä uhkana on kiinteiden kulujen kasvu. Suurimmat menolisäykset,
joihin Museoviraston yksin on erittäin vaikea vaikuttaa, ovat vuosittain aiheutuneet vuokrien indeksikorotuksista,
palvelumaksuista mm. Valtorille, ja yleisen kustannustason noususta. Mikäli näitä ei tulevissa kehyksissä
riittävässä määrin kompensoida, Museoviraston toimintaa olisi supistettava, vaikka toimintaympäristön muutos
sekä yhteiskunnalliset ja globaalitkin tarpeet tukevat Museoviraston tehtävän vahvistamista. Myös
Kansallismuseon lisärakennuksen valmistuminen asettaa vaatimuksia toimintaresurssien tasoon.
Ilmastonmuutos ja väestökehitys ovat muutossuuntia, joiden hallitsemisessa kulttuurisektorin voima ja potentiaali
nousee yhä tärkeämmäksi. Kulttuuriperintöala on vahvistuva yhteiskunnan toimialue, jonka mahdollisuudet
ongelmanratkaisussa on tunnistettu. Kulttuuriympäristön ja -perinnön vaaliminen sekä museotoiminta lisäävät
väestön hyvinvointia, resilienssiä sekä eri väestönosien välistä vuorovaikutusta. Aineellisen ja aineettoman
kulttuurin säilyminen ja saatavuus sekä avoin ja rakentava kulttuurinen vuorovaikutus ovat merkittävä pohja
terveelle, muuttuvalle yhteiskunnalle.
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1.2. Tuloksellisuus
Talousarvioesityksen 2019 tulostavoitteet
Tulostavoite

Toteutuma 2017

Toteutuma 2018

Tavoite 2019

Toteutuma 2019

Verkkopalveluiden*
käyttöaika, tuntia

83 316

79 843

85 000

82 557

Sähköisesti luetteloitujen
kuvien saatavuus internetissä

156 633

198 839

165 000

198 839

Museoiden ja linnojen
kokonaiskävijämäärä

681 209

710 869

685 000

762 481

Museo- ja linnassakäynnin
keskihinta, euroa

2,04

2,19

2,12

2,37

Museo- ja linnassakäynnin
keskitulo, euroa

3,48

4,36

3,86

3,96

Työtyytyväisyysindeksi

3,69

3,77

3,6

3,85

Henkilötyövuodet

242

267

250

276

* 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 2019

Toteutuma

Toiminnan
vaikuttavuuden arviointi

Liikennevirasto edistää
yhdessä Museoviraston
kanssa kohteidensa
arviointia.
Senaatti aloittaa arvokohdeluettelonsa
uudistamisen.

Arvosana1

Raportti valmis, vaikuttavuutta
arvioitu siinä.
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Museovirasto on mukana
Väyläviraston pysyvässä
kulttuuriperintötyöryhmässä ja
osaltaan linjaa toimintaa. Senaatti ei ole aloittanut
kohdeluettelon uudistamista,
sen sijana muu yhteistyö on
ollut erittäin tiivistä.
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Kuvaus
Tavoite
saavutettu

Toteutui
osittain

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

1

Suurimman opashankkeen eli
ns. Kirkko-oppaan
julkaiseminen siirtyi 2020
puolelle. Muuta opasaineistoa
arvioitiin ja osin päivitettiin.

Mittarit

Tavoite vuonna 2019

Toteutuma

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

Vuosikatsaus on saanut
vakiintuneen muodon ja
käytön

Kolmas numero julkaistu,
vuoden aikana lukukertoja
yhteensä 6127 kappaletta

4

Tavoite
saavutettu

Toimintaohjelma valmis

Toimintaohjelman
valmistuminen siirtyy
seuraavalle vuodelle aihetta
käsittelevän hankkeen
aikataulujen johdosta.

3

Toteutui
osittain

Kansallismuseon tasaarvoa ja kestävyyttä
korostava ohjelmistostrategia valmistuu.

Ohjelmiston strategiset periaatteet on laadittu. Ohjelmisto
kirjataan Kansallismuseon
palvelusopimukseen vuosittain.
Teemoja käsiteltiin 90%:ssa
ohjelmistoa.
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Tavoite
saavutettu

Aineistoja julkaistu
seuraavasti: Finna: 265
000 objektia, Kuvakokoelmat.fi: 152 000
objektia

Finnassa on 263 795 objektia ja
Kuvakokoelmat.fi:ssä 151 277
objektia
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Tavoite
saavutettu

Tavoite vuonna 2019

Toteutuma

Arvosana

Luettelo valmis

Museoviraston esitys aieluetteloon esitetyistä kohteista jätetty
ministeriölle marraskuussa
2019.
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Toteutui
osittain

Tehtäviin käytetty htv
kasvanut 15% vuodesta
2017 (2,16 htv)

Tehtäviin käytetty työaika v.
2019 (2,63 htv) on 22 %
korkeampi kuin vuonna 2017
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Tavoite
saavutettu

3

Toteutui
osittain.

Tavoite 2:
Kulttuuriperintö
tunnistetaan ja sitä
hyödynnetään eri asiakasja yleisöryhmien
hyvinvoinnin ja
elinvoimaisuuden
voimavarana

Mittari 2.3:
Tasa-arvoa ja kulttuurista
kestävyyttä vahvistavien
teemojen käsittely
Kansallismuseon
ohjelmistossa
Mittari 2.4:
Avoimesti käytössä olevat
kulttuuriperintöaineistot
verkossa lisääntyvät

Arvosana

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

Toiminnallinen tuloksellisuus
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Kuvaus

Tavoite 4:
Palvelulupaus annetaan
VM:n toimeksiannon
mukaisesti
Mittarit

Tavoite vuonna 2019

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

-

-

Mittari 4.4
Valtionavustuspäätöksen
valmistumiseen kuluva aika
(tavoite: alle 180 vrk)

Palvelulupaus toteutunut

Päätökset valmisteltiin kaikissa
avustustyypeissä alle 180
vuorokaudessa.
Avustuspäätökset annettiin
keskimäärin 125
vuorokaudessa.
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Tavoite
saavutettu

Mittari 4.5
Kulttuuriperinnön suojelua
koskevien lausuntojen
valmistumisaika
(tavoiteaika 30 vrk)
Tavoite 5:
Kulttuuriperinnön
asiantuntijapalvelujen
tarjonta on laadukasta ja
kustannustehokasta

Palvelulupaus toteutunut

Kaikkien kulttuuriympäristökannanottojen ja -päätösten
keskiarvo oli 23 vrk,
maankäyttöasioiden 26 vrk.
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Tavoite
saavutettu.

Mittarit

Tavoite vuonna 2019

Toteutuma

Arvosana

Kuvaus

Mittari 5.1:
Asiakaspalvelun laatumittarin
kehittäminen seuraamaan
asiakastyytyväisyyttä

-

Tämä mittari on vaihdettu
mittariin 5.3.

VOS-uudistuksen
toimeenpanoa tuetaan
siten, että aluetason
voimavarat vahvistuvat ja
ne suhteutetaan
Museoviraston tehtäviin
2020 alkaen.

Aluetason voimavarojen
lisäämistä on ohjattu ja tuettu
aktiivisesti, lisäksi ryhdytty
päivittämään vastuumuseoiden
tueksi viraston ohjeaineistoja.
Koulutustilaisuudet suunnattiin
erityisesti VOS-uudistuksen
tueksi. KYP-osaston sisällä on
aloitettu muutoksen liittyvä
oman toiminnan
uudelleenorientaatio.

Mittari 5.2:
Kulttuuriympäristön
asiantuntijapalveluiden
tarjonta on kattavaa sekä
alueellisesti että
valtakunnallisesti
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Tavoite
saavutettu

Mittari 5.3:
Palvelut vastaavat mahdollisimman hyvin
asiakkaiden tarpeisiin

Keskeisten palveluiden
kehittämishanke on
valmis

Hanke käynnissä,
valmistuminen siirtyy ensi
vuodelle osana johtamisen
kehittämisen hanketta.

Mittarit

Tavoite vuonna 2019

Toteutuma

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

Uuden kokoelmanhallintajärjestelmän käyttö
ja uudet toimintatavat
vakiinnutetaan

Uusi kokoelmahallintajärjestelmä on otettu
tuotantokäyttöön.
Luettelointiohjeet on laadittu,
logistiikkasovellus Muskatti on
otettu lopullisessa laajuudessa
käyttöön, poistokäytännöt on
määritelty.
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Tavoite
saavutettu

Mittarit

Tavoite vuonna 2019

Toteutuma

Mittari 7.1:
Sähköisten palveluprosessien
osuus palveluiden
kokonaismäärästä on
kasvanut

Kuvien selailu- ja
myyntijärjestelmä
uusitaan vuoden 2019
kuluessa. Kokonaisarvio
Museoviraston
palveluiden digitaalisista
mahdollisuuksista
valmistuu.

Kuvien selailu- ja
myyntijärjestelmän hankinta
keskeytetiin. Kuvien käyttöympäristö on muuttunut siten,
että uutta myyntijärjestelmää ei
enää tarvita.
Kokonaisarvio siirtyy vuodelle
2020.
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Toteutui
osittain

Mittari 7.2:
Kulttuuriympäristökohteista
saa laajasti ja
vuorovaikutteisesti tietoa
verkossa
Tavoite 8:
Valtionavustuskäytännöt on
uudistettu

Tulosten arviointi on
tehty. Käyttäjäpalautteen
perusteella tehtävä
jatkokehitys on aloitettu.

Löytöjen ilmoitus- ja
palautepalvelu on otettu
tuotantokäyttöön. Jatkokehitys
on käynnissä.
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Tavoite
saavutettu

Mittarit

Tavoite vuonna 2019

Toteutuma

Mittari 8.1:
Avustusmuotojen
yhdistäminen ja
strategisuuden vahvistaminen

Väliarviointi uudistuksen
toteutumisesta tehty

Väliarviointi siirtyy vuodelle
2020.

3

Toteutui
osittain

Tavoite 6:
Kokoelmia ja muita
aineistoja säilytetään
laadukkaasti, ja niihin
liittyvät palvelut ja prosessit
ovat sujuvia ja tehokkaita

Mittari 6.2:
Kokoelmaprosessit
uudistetaan

Arvosana

Kuvaus

Tavoite 7:
Sähköisten aineistojen ja
palveluiden saatavuus ja
käyttö lisääntyvät

8

Arvosana

Arvosana
3

Kuvaus
Toteutui
osittain

Mittari 8.2:
Avustushaku sähköistetty

Avustushauista sähköistetty 100 %

Kaikki haut sähköisinä.

Tavoite vuonna 2019

Toteutuma

Arvosana

Kuvaus

vähintään 3,6

3,85

5

Tavoite ylitetty

vähintään 3,9

3,98

5

Tavoite ylitetty

Tavoite vuonna 2019

Toteutuma

Arvosana

Kuvaus

vähintään 3,5

3,64

5

Tavoite ylitetty

4

Tavoite
saavutettu

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.
Taulukko on esitetty luvussa 1.2. Tuloksellisuus. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta seurataan seuraavien
tulossopimuksen mittarien avulla: mediaosumien määrä sekä sidosryhmätilaisuuksiin osallistuneiden osallistujien
määrä.
2017
toteutuma
Mediaseurannan tulokset,
osumaa
Osumat sosiaalisessa
mediassa
Museoviraston sidosryhmä- ja
asiantuntijatilaisuuksiin
osallistuneet

2018 toteutuma

2019
arvio

2019
toteutuma

4 624

3 992

10 000

3 760

12 824

14 622

-

20 480

2 873

2 663

1 800

2 606

Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 vaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen. Vuoden 2019
aikana kerättiin yhteen toteutuma- ja vaikuttavuustietoa vuodesta, ja julkaistiin vuoden toteutumasta kertova
raportti. Valtion kulttuuriperinnön vaikuttavaa hoitoa tuettiin tiiviissä yhteistyössä erityisesti Senaatti-kiinteistöjen
sekä uuden Väyläviraston kanssa. Museovirasto osallistui usean hengen voimin liikennealan kulttuuriperinnön
tulevaisuutta pohtivaan työryhmätyöhön. Työ jatkuu tulevina vuosina.
Viraston päättäjäviestintään suunnatusta, kulttuuriperinnön vaikuttavuutta esiin nostavasta Kulttuurista perinnöksiverkkojulkaisusta julkaistiin syksyllä 2019 kolmas numero. Julkaisu on saavuttanut yleisöään kohtuullisen hyvin, ja
sen tekemistä jatketaan.
Näyttely - ja tapahtumaohjelmiston ja yleisötyön keskeisinä teemoina olivat vuonna 2019 strategian ja
palvelusopimuksen mukaisesti tasa-arvon ja kulttuurisen kestävyyden teemat, jotka huomioitiin valtaosassa
ohjelmistoa. Kokoelmapolitiikassa on luotu ohjeisto kulttuuriesineiden palauttamisprosesseja varten. Aineettoman
kulttuuriperinnön sopimuksen toimeenpanoa on jatkettu yhteistyössä elävän perinnön rinkien kanssa. Suomen
kansallismuseo on tehnyt yhteistyötä eri väestöryhmien, mm. romanien, saamelaisten, vankien,
sukupuolivähemmistöjen ja inkeriläistaustaisten kanssa. Nykyajan ja aineettomien ilmiöiden tallennuksesta
vastaava kokoelmatyö oli integroitu samoihin teemoihin, projekteihin ja asiakasrajapintaan. Tämä toiminnan
uudistamisen tavoite on edennyt toimintatavaksi. Työskentelyn painopisteenä oli kansalaisten ja yhteisöjen
osallisuuden lisääminen. Kansallismuseon kohteet keräsivät yli 760 000 kävijää näyttelyihin ja erilaisiin
yleisötapahtumiin. Uusi Kansallinen -arkkitehtuurikilpailu saatettiin onnistuneesti päätökseen. Voittanut ehdokas
“Atlas” toteuttaa uutta konseptia ja yleisölähtöisyyttä onnistuneella tavalla.
Museovirasto on avannut yhä enemmän kulttuuriperintöaineistoja verkkoon vapaasti saataville. Erilaisten
verkkopalveluiden käyttäjämäärät ovat jatkuvassa kasvussa, ja aineistot mahdollistavat monenlaisen käytön ja
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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 edisti kansallisen aieluettelon laatimista, ja jätti opetus- ja
kulttuuriministeriölle ensimmäisen esityksen aieluetteloon ehdotettavista kohteista.
Viraston huomioarvo ja kyky tavoittaa suurta yleisöä vahvistui. Viestintää strategisena toimintona kehitettiin
voimakkaasti, ja työ kohti ennakoivaa, yhä nopeammin reagoivaa, strategista ja vaikuttavaa viestintätyötä jatkuu.
Erityisen huomioitavaa on, että Museoviraston toimittama tiedoteaineisto julkaistaan mediassa herkästi viraston
itsensä määrittelemässä muodossa, myös kevyempien sisältöaiheiden osalta, ja viraston asiantuntijat henkilöinä
nousevat laajasti esiin mediassa. Tiedotejakelun ja mediaseurannan työkalut vuosina 2018 ja 2019 eivät ole olleet
riittävän tehokkaita. Esimerkiksi mediaseuranta ei ole ollut riittävän laaja, mikä on saattanut aiheuttaa hienoista
laskua osumalukujen määrässä. Sen sijaan sosiaalinen media on tavoittanut yhä laajempia yleisöjä. Uudet jakeluja seurantatyökalut otetaan käyttöön vuoden 2020 aikana.
Myös erilaiset sidosryhmä- ja asiantuntijatilaisuudet tavoittivat laajasti oman alansa yleisöjä. 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
perinteen tallennukseen. 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. Kulttuuriperinteen tallentamisen ja tutkimuksen avustuksella pyrittiin edistämään kolmannen
sektorin toimijoiden kulttuuriperinnön keruuta, tallentamista ja esille saattamista.
Entistämisavustuksilla tuettiin perinteisiä rakentamistapoja ja koeteltujen, kestävien materiaalien käyttöä
arvokohteissa. Tämä tukee myös osaamisen ylläpitämistä ja osaavien korjaajien kysyntää. Perinnealusavustusten
kirjo on mukavasti monipuolistunut kattamaan tuuli-, höyry- ja polttomoottorivoiman käyttäjät aina arvokkaisiin
vapaa-ajan veneisiin asti. Maailmanperintöavustuksissa tuen tarve ja mahdollisuus sen antamiseen kohtasivat
toisensa erittäin hyvin, mikä tuki myös uuden maailmanperintöstrategian toteuttamista. Sekä rakennusten
entistämisavustusten että muinaisjäännösten hoitoavustusten vaikuttavuus on laajaa, ja liikkuu kohteiden ja
ympäristöjen säilymisestä yhteisöllisen toiminnan kehittämiseen ja kulttuuriperinnön merkityksen kasvuun.
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1.4. Toiminnallinen tehokkuus
1.4.1. Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus
Valtion talousarvioesityksessä 2019 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)
2017
toteutuma

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

2018
toteutuma

2019
arvio

2019
toteutuma

2,04

2,19

2,12

2,37

3,48

4,36

3,86

3,96

Suomen kansallismuseon museoiden ja linnojen käynnin keskihinta eli käynnin kustannus nousi n. 8,2 % ja ylitti hieman
arvion. Tässä nousussa on kuitenkin huomioitava, että kustannusta nostavien henkilötyövuosien lisäys tapahtui osittain
ulkopuolisen rahoituksen ansiosta: Suomen kulttuurirahasto myönsi apurahat Vankilan uudistuksen konseptointiin ja
koululaisten yhteisöarkeologiseen työskentelyyn, Kordelinin säätiö ja Jane ja Aatos Erkon säätiö Merimuseon
Ruotsinsalmi-hankkeeseen.
Museo- ja linnassakäynnin keskitulo sen sijaan oli 2,6 % arvioitua parempi, vaikkakin laski edellisvuoteen verrattuna 9,2
%. Vuonna 2018 museo- ja linnassakäynnin keskitulo eli tulo kävijää kohden nousi huomattavasti mm. erikoishintaisen
Barbie-näyttelyn takia, jonka vuoksi oli oletettavaa, että vuonna 2019 ei tulla yltämään samaan.
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Toteutuneet henkilötyövuodet, kustannukset ja tuotot palvelukokonaisuuksittain vuosina 2019, 2018 ja 2017 (varsinainen ja maksullinen toiminta yhteensä)

o

Muutos
%
19/18

Kustannukset
1 000 €
2017

Kustannukset
1 000 €
2018

Kustannukset
1 000 €
2019

Muutos
%
18/17

Muutos
%
19/18

Tuotot
1 000 €
2017

Tuotot
1 000 €
2018

Tuotot
1 000 €
2019

Muutos
%
18/17

Muutos
%
19/18

Htv:t
2017

Htv:t
2018

Htv:t
2019

Muutos
%
18/17

105,5

92,1

102,7

-13 %

12 %

29 692

28 989

29 448

-2 %

2%

1 428

1 604

2 673

12 %

67 %

1

Kokoelmat ja kohteet

2

Sisällöntuotanto

88,8

91,8

111,4

3%

21 %

10 599

9 569

10 292

-10 %

8%

2 838

4 165

3 963

47 %

-5 %

3

Tietojärjestelmät

4,9

4,8

6,4

-1 %

33 %

691

1 013

673

47 %

-34 %

39

110

66

182 %

-40 %

4

Ohjaus ja tuki

21,2

20,4

23,2

-4 %

13 %

2 285

2 212

2 312

-3 %

5%

-30

49

196

5

Viranomaispalvelut

30,6

31,5

32,5

3%

3%

3 093

2 762

2 773

-11 %

0%

2

1

1

-50 %

0%

251,0

240,7

276,2

-4 %

15 %

46 360

44 545

45 498

-4 %

2%

4 277

5 929

6 899

39 %

16 %

Yhteensä

14

300 %

, 2018 ja 2019

Toteutuneet henkilötyövuodet palvelukokonaisuuksittain vuosina 2017

120
100
80

Vuosi 2017
Vuosi 2018

60

Vuosi 2019
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20
0
Kokoelmat ja kohteet

Sisällöntuotanto

Tietojärjestelmät

Ohjaus ja tuki

Viranomaispalvelut

Toteutuneet kustannukset (1 000 €) palvelukokonaisuuksittain vuosina 2017, 2018 ja 2019

32 000
30 000
28 000
26 000
24 000
22 000
20 000
18 000
16 000
14 000
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10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0

Vuosi 2017
Vuosi 2018
Vuosi 2019

Kokoelmat ja kohteet

Sisällöntuotanto

Tietojärjestelmät
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Ohjaus ja tuki

Viranomaispalvelut

Henkilötyövuodet 2019

Henkilötyövuodet 2018
Maksullinen
toiminta
yhteensä
26%

Maksullinen
toiminta
yhteensä
25%

Varsinainen
toiminta
yhteensä
75%

Varsinainen
toiminta
yhteensä
74%

Yllä on esitetty Museoviraston toiminnan jakautuminen varsinaiseen toimintaan ja maksulliseen toimintaan vuosina 2018
ja 2019. Henkilötyövuosien määrä oli 266,6 vuonna 2018 ja 276,2 vuonna 2019.
Varsinainen toiminta 2019

Varsinainen toiminta 2018

17,3 %
15,6 %

1 (87,6 htv)

1 (96,0 htv)

44,4 %

2 (44,8 htv)

46,0 %

2 (50,6 htv)

11,1 %

11,3 %

3 (6,4 htv)

3 (8,4 htv)
3,1 %

4 (22,3 htv)

4 (23,2 htv)

5 (34,2 htv)

5 (32,4 htv)

4,3 %
24,2 %

22,7 %

Yllä on esitetty Museoviraston varsinaisen toiminnan jakautuminen palvelukokonaisuuksille. Varsinaiseen toimintaan
kohdistui 197,3 henkilötyövuotta vuonna 2018 ja 208,5 henkilötyövuotta vuonna 2019.
Maksullinen toiminta 2018

Maksullinen toiminta 2019

9,9 %

10,0 %

1 (6,9 htv)

1 (6,8 htv)

2 (61,6 htv)

2 (60,8 htv)

3 (0,01 htv)

3 (0,01 htv)

4 (0,79 htv)

4 (0,02 htv)

5 (0,05 htv)

5 (0,07 htv)
89,8 %

88,9 %

Yllä on esitetty Museoviraston maksullisen toiminnan jakautuminen palvelukokonaisuuksille. Maksulliseen toimintaan
kohdistui 69,3 henkilötyövuotta vuonna 2018 ja 67,7 henkilötyövuotta vuonna 2019.
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Museoviraston tuottavuuden ja taloudellisuuden tarkastelu palvelukokonaisuuksien näkökulmasta
Museoviraston taloudellinen toiminta on jaettu varsinaiseen toimintaan ja maksulliseen toimintaan, jotka jakautuvat
kuuteen palvelukokonaisuuteen.
Palvelukokonaisuudet muodostuvat Museoviraston viidestä substanssipalvelukokonaisuudesta (kokonaisuudet 1-5) sekä
sisäisistä palveluista, eli tukitoiminnoista (6). Seitsemäs kokonaisuus sisältää palkalliset poissaolot. Kokonaisuuksiin on
määritelty toiminnot, joita käytetään niin kirjanpidossa kuin työajanseurannassakin. Menojen ja tulojen osalta käytetään
kirjanpidossa aina toimintokoodia muilta osin kuin henkilöstökuluissa. Henkilöstökulut kohdistetaan toiminnoille tehdyn
työajan perusteella.
Kokonaisuuksille 1–6 on vyörytetty palkallisten poissaolojen toiminnoille kirjattu välillinen työaika ja sen
henkilöstökustannukset sekä toimintojen muut kustannukset. Kokonaisuuksille 1-5 on sitten vyörytetty tukitoimintojen
toiminnoille kirjattu välillinen työaika ja sen henkilöstökustannukset sekä toimintojen muut kustannukset.
Edellisten sivujen taulukossa ja grafiikassa on esitetty vyörytetyt tiedot, mutta seuraavien kappaleiden taulukoissa tiedot
on esitetty toiminnoille suoraan kohdistetuilla luvuilla. Seuraavien sivujen taulukoissa esitetään henkilötyövuodet ja
nettokustannukset palveluittain.

Kokoelmat ja kohteet
Kokoelmien hallinnan ja saatavuuden palvelut sisältää Museoviraston kokoelmien (kulttuurihistoriallinen
esinekokoelma, arkeologinen kokoelma, kuvakokoelma, arkisto ja kirjasto) hallintaan ja saatavuuteen käytetyt
resurssit. Kokoelmapalvelut sisältää arkisto-, kirjasto, esine- ja kuvakokoelmien asiakaspalveluun,
kuvauspalveluihin sekä 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

2017

111 Kokoelmien hallinta ja
saatavuus
112 Kokoelmapalvelut
113 Restaurointi
114 Kohteiden hallinta
115 Kohteiden määrittely
Yhteensä

2018

2019

htv
39,00

€
2 046 074

htv
39,72

€
1 984 672

htv
43,44

€
2 494 518

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

8,44
4,16
14,95
1,65
72,64

-138 428
682 868
19 028 044
98 263,30
22 165 265

Kokoelmat ja kohteet

Kokoelmat ja kohteet
25 000 000

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

20 000 000
15 000 000
10 000 000

5 000 000
0

€ 2017
htv 2017

htv 2018

htv 2019

€ 2018

-5 000 000

Kokoelmien ja arkiston hallinta ja saatavuus

Kokoelmapalvelut

Kokoelmien ja arkiston hallinta ja saatavuus

Kokoelmapalvelut

Restaurointi

Kohteiden hallinta

Restaurointi

Kohteiden hallinta

Kohteiden määrittely

Kohteiden määrittely
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€ 2019

Kulttuurihistoriallisten kokoelmien hallinnan toiminnossa tapahtui nousua viime vuoteen verrattuna. Nousu liittyy
sekä kokoelmien siirtoprojektiin että isojen näyttelylainojen hoitoon. Nämä liittyvät muun muassa “10 000 vuotta
designia” -näyttelyn vientiin Etelä-Koreaan ja Tatarstanin näyttely- ja tutkimusyhteistyön käynnistymiseen.
Kirjaston, arkiston, arkeologisten kokoelmien sekä kuvakokoelmien hallintaan käytetyt tuntimäärät ovat pysyneet
samalla tasolla kuin aikaisemmin. Asiakaspalveluun käytetty työaika pysyi samalla tasolla ja sähköisistä
järjestelmistä huolimatta henkilökohtaisten kontaktien määrä kasvoi jonkin verran ja työllistävyys pysyi suurena.
Kuvakokoelmien maksullisen toiminnan tulot olivat yli 100 000 euroa. Kuvakokoelmien digitointia jatkettiin
virkatyönä sekä työllistettyjen ja siviilipalvelusmiehen työpanoksella.
Kokoelmakeskuksen kokoelmapalveluiden asiakashankinta on saavuttanut tavoitteensa ja vuonna 2020
kokoelmakeskuksen tiloista n. 20% on asiakkaiden käytössä. Kokoelmapalveluiden nettokustannukset eivät sisällä
kohteen ylläpitokustannuksia, jotka kirjataan Kohteiden hallintaan.
Kirjaston lainausmäärät jatkoivat tasaista kasvua. Samoin lähes kaikkien digitaalisten palveluiden käyttömäärät
kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna. Arkeologisten kokoelmien asiakaspalvelu oli vilkasta.
Restauroinnissa työpanoksia käytettiin rakennuttamisen ja ohjauksen ohella myös mm. dokumentoinnissa. Omien
kohteiden restaurointipanostus on suhteellisen rajallisista henkilöstövoimavaroista huolimatta tehokasta ja
tuottavaa. Lisätalousarviossa saatu majakkalaiva Kemin rahoitus helpotti tuntuvasti voimavaratilannetta tuleville
vuosille, sitä ennen niin Seurasaaren Antin talon kuin majakkalaivan töitä pidäteltiin ja pienennettiin. Vuosien 20172018 suuret investoinnit Iisalmen pappilaan ja lisätalousarvion kautta rahoitettu jäänmurtaja Tarmon restaurointi
valmistuivat, eivätkä vaikuttaneet enää vuonna 2019.
Kohteiden hallintaan käytettävä resurssi Suomen kansallismuseo-osastolla kohdistuu museoiden ja linnojen
palveluympäristöjen kehittämiseen tukemaan ajanmukaisesti kohde- ja palvelukonsepteja. Keskeiset resurssit
toteutukseen omistavat Senaatti-kiinteistöt ja Tilapalvelut, joille SKM edustaa käyttäjien ääntä.
Kymmenen museokaupan kokonaisuuden liikevaihto on noussut viime vuosina merkittävästi. Vuonna 2018
myyntiin teki yllättävän piikin Barbie-näyttelyn ostovoima, mikä veti kauppojen kokonaisliikevaihdon +21 %
kasvuun. Vuonna 2019 vastaava myyntihittiä ei ollut, mutta yleisesti kauppojen tuotevalikoiman, hinnoittelun ja
esillepanon kehitys kuroi kokonaisuuden liikevaihdon vain 10 000 euron päähän vuoden 2018 kokonaistuloksesta
(= -2 %). Seurasaaren (2018), Langinkosken (2019) ja Hämeen linnan (2019) myymäläpuitteiden uudistukset ovat
edesauttaneet myyntiä selvästi.
Kokous- ja juhlatilojen vuokraus jatkoi kasvua. Kun liikevaihto vuonna 2018 nousi +13 %, se nousi edelleen vuonna
2019 +15 %. Erillisiä laskutettuja tilaisuuksia oli 178 kpl, joista valtaosa pidettiin Kansallismuseon tiloissa.
Museokauppojen sekä kokous- ja juhlapalveluiden kaupalliseen tuotantoon voitiin vuonna 2019 nimetä yksi henkilö
lisää (nyt neljä henkilöä). Ottaen huomioon, että tehtyjen tilatarjousten määrä on merkittävästi suurempi kuin
toteutuneiden tilaisuuksien määrä, ja siten toiminto vaatii runsaasti henkilötyötä, kokous- ja juhlatilojen
vuokrausvolyymin mahdollisimman resurssitehokas kasvu edellyttää jatkossa yhä strategisempaa markkinointia ja
myynnin prosessoimista, erityisesti toimintaan sopivampien työkalujen osalta.
Valtakunnallisten arkeologisten kohteiden luettelointi (VARK) eteni suunnitellusti. Oman työpanoksen lisäksi tehtiin
aktiivista yhteistyötä alueellisten museoiden arkeologien kanssa. Merialueisiin liittyvissä EU-rahoitteisissa
hankkeissa vietiin edelleen tietoja erityisesti muinaisjäännösrekisteriin.

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.
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Osastotason palvelu

2017

2018

2019

htv

€

htv

€

htv

€

121 Dokumentointi ja tutkimus

13,72

200 243

20,10

83 326

17,51

285 617

122 Tiedon välittäminen
Yhteensä

49,31
63,03

2 670 136
2 870 379

54,72
74,82

991 036
1 074 362

61,24
78,75

1 386 414
1 672 031

Sisällöntuotanto

Sisällöntuotanto
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Dokumentointi ja tutkimus

€ 2019

Tiedon välittäminen

Museoviraston koekaivausryhmä teki arkeologisia kenttätutkimuksia virkatyönä 42 kohteessa. Valtaosa kenttätöistä
liittyi pieniin yksityisiin rakennushankkeisiin, mutta tutkimuksista kymmenkunta tehtiin metallinetsinharrastajien
tekemien löytöjen vuoksi. Maastotyöpäiviä oli 117 ja henkilötyöpäiviä kentällä yhteensä 418. Kaikkien vuosittaisten
työkohteiden hoitaminen edellyttää ryhmän jakautumista kahteen työpariin sekä määräaikaisen työvoiman käyttöä.
Arkeologisten tilaustutkimusten volyymi pieneni vuodesta 2018. Arkeologiset kenttäpalvelut sai 42 maksullista
toimeksiantoa. Tilaustutkimuksista 33 oli rakennus- ja maankäyttöhankkeisiin liittyviä kaivauksia, valvontoja tai
muita kajoavia tutkimuksia ja loput muinaisjäännösinventointeja tai muita tilaustöitä. Suurin projekti oli kivikautisten
asuinpaikkojen kaivaukset Savukosken Soklin kaivoshankealueella. Maksullisen arkeologisen kenttätyötoiminnan
tuotot olivat 0,70 milj. euroa.
Kulttuuriympäristön osalta dokumentoinnin ja tutkimuksen voimavarat kohdistuivat kulttuuriympäristön
vaalimisedellytysten parantamiseen museokentällä ja Museovirastossa kohentavaan tutkimus- ja kehittämistyöhön
sekä arkeologian viranomaistyöhön.
Suomen kansallismuseon museoissa ja linnoissa toteutettujen näyttelyiden ja niihin liittyvän muun
tiedonvälittämisen tuottavuus säilyi edellisen vuoden tasolla, ja vastaa käytettävissä olevia resursseja.

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

2017

2018

2019

htv

€

htv

€

htv

€

3,30

379 029

5,94

553 470

4,51

329 644
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Tietojärjestelmien hallinta
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Projektirahoituksen määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä näkyy toteutettavien hankkeiden määrän
alenemisena ja pienempänä htv-määränä verrattuna edelliseen vuoteen.

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

2017

2018

2019

141 Politiikka ja lainsäädäntö

htv
3,29

€
384 235

htv
4,89

€
417 905

htv
3,21

€
315 357

142 Ohjaaminen ja tuki

10,74

809 994

11,33

820 477

13,18

815 623

Yhteensä

14,03

1 194 229

16,21

1 238 381

16,39

1 130 979
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Ohjaaminen ja tuki

Museoviraston vastuulla olevaan sektorin ohjaukseen ja tukeen käytetty työpanos kasvoi erityisesti meneillään
olleen museoiden valtionosuusuudistuksen takia. Museoalan ohjaus ja tuki kasvoi suhteessa merkittävästi VOSohjausprosessin volyymin kasvun takia vuonna 2019. Hoidon ja suojelun ohjauksen osalta museokentälle annetun
tuen ohella keskeistä oli aktiivinen yhteistyö suurimpien valtion kiinteistönhaltijoiden ja kirkkokuntien kanssa. Työ
myös liittyy ja integroituu muihin päätehtäviin, erityisesti tutkimukseen ja kehittämiseen. Kulttuuriperintöalan
kansainväliseen yhteistyöhön käytetty panos väheni hiukan, koska vuoden 2018 aikana lisäpanostusta edellyttänyt
Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi saatettiin onnistuneeseen päätökseen.
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Viranomaispalvelut
Luvat ja päätökset koskee maastavientilupia. 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
155 Kulttuuriperintöön kajoavien
hankkeiden ohjaaminen ja
valvominen
Yhteensä
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htv
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htv
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€

0,10
3,08
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0,03
3,09
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0,05
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127 045
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616 018
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Kulttuuriperintöön kajoavien hankkeiden ohjaaminen ja valvominen

Valtionavustuksiin käytetty htv-resurssi pieneni viime vuodesta, vaikka avustusten määrä ei juuri muuttunut. Työn
tuloksellisuus parani sekä sähköisen asioinnin vakiintumisen että prosessien kehittämisen kautta. Asiakirjahallinnon
henkilömäärä ja työkuorma pysyivät edellisen vuoden tasolla.
Kulttuuriympäristön merkittävyyden arviointiin ja suojeluun vaikuttaminen sekä kulttuuriperintöön kajoavien
hankkeiden ohjaaminen ja valvominen ovat viraston pysyvää, myös lainsäädäntöön perustuvaa toimintaa.
Toimintojen volyymi pysyi edellisvuosien tasolla.
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Tukitoiminnot
Osastotason palvelu

2017

2018

2019

htv
10,37
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10,19
1,78
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809 655
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10,65
2,07
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5,32
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4,88

525 928

4,92

571 997

6150 Koulutus

2,93

218 263

3,33

237 167

3,08

231 309

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

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

5,45
2,05
3,46
4,42
2,04
38,14

367 481
1 138 225
813 298
3 532 583
861 083
8 511 337

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

* 6250, 6300, 6800, 6900, 6950
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Tukitoiminnoista Markkinointi ja viestintä -yksikkö tekee viestintätyötä sekä organisaation tukitoimintona että omana
substanssitoimintana. Oheisesta taulukosta ilmenevä henkilötyövuosimäärä koskee tukitoiminnan osuutta.
Yksikköä on vahvistettu, kun vuoden 2018 lopussa yksikön sisällä tehtiin toimenkuvamuutos, ja voitiin perustaa
uusi, erityisesti Suomen kansallismuseon ulkoiseen viestintään keskittyvä tehtävä. Kokonaisuudessaan
Museovirastossa viestintehtävien parissa työskentelee viisi henkilöä, joista kaksi on varsinaisia
viestintäsuunnittelijoita.
Henkilöstöpalveluissa sekä talouspalveluissa jatkettiin yhteistyötä valtion talous- ja henkilöstöhallinnon
palvelukeskuksen Palkeiden kanssa. Henkilöstö- ja taloushallinnon prosesseja kehitettiin edelleen. Kiekujärjestelmän käyttö on vakiintunutta. Vuonna 2019 otettiin käyttöön tilaus- ja laskujenkäsittelyjärjestelmä Handi.
Käyttöönottohanke työllisti taloushallintoa koko vuoden ajan. Toimintatapoja ja viraston sisäisiä menettelyjä
uudistettiin Handin käyttöönoton yhteydessä.
Kiinteistöhallintoon käytetty htv-määrä on hieman kasvanut. Vuonna 2019 kiinteistöhallintokustannukset nousivat
verrattuna vuoteen 2018 kiinteistöihin liittyvän työmäärän kasvun takia. Kiinteistöhallinnon kulut vuonna 2017 olivat
poikkeuksellisen isot johtuen Sturenkatu 4:n vuokrasopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä.
Tietojärjestelmien tukeen ja kokonaisarkkitehtuuriin käytetty htv-määrä laski hieman. Tietojärjestelmien tuen
kustannukset kuitenkin nousivat merkittävästi. Tämä johtuu pääosin Valtorin laskutuksen kasvusta.
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1.4.2. Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA MAKSUPERUSTELAIN MUKAISISTA
MUISTA SUORITTEISTA YHTEENSÄ (tuhansina euroina)

2019
(tot.)

2018
(tot.)

2017
(tot.)

4 249
1 547
0
5 796

4 130
763
0
4 893

3 132
740
0
3 872

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

510
1 471
5 886
593
33
8 493

547
1 343
5 489
724
30
8 133

366
1 258
5 232
537
61
7 455

Osuus yhteiskustannuksista
Tukitoimintojen kustannukset
Poistot
Korot
Muut yhteiskustannukset
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä

1 802
84
2
387
2 275

1 506
92
0
355
1 953

1 713
106
0
305
2 125

Kokonaiskustannukset yhteensä

10 768

10 086

9 579

KUSTANNUSVASTAAVUUS

-4 972

-5 194

-5 707

54 %

49 %

40 %

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)

2019
(tot.)

2018
(tot.)

2017
(tot.)

2 819
8
0
2 827

2 982
5
0
2 987

2 042
6
0
2 047

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

152
750
2 688
419
22
4 031

184
717
2 354
531
12
3 798

115
640
2 197
354
47
3 353

Osuus yhteiskustannuksista
Tukitoimintojen kustannukset
Poistot
Korot
Muut yhteiskustannukset
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä

1 017
48
1
223
1 288

797
49
0
190
1 035

862
54
0
155
1 072

Kokonaiskustannukset yhteensä

5 319

4 833

4 425

KUSTANNUSVASTAAVUUS

-2 492

-1 847

-2 378

53 %

62 %

46 %

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

Kustannusvastaavuus-%

24

KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA MAKSUPERUSTELAIN MUKAISESTA
VUOKRAUSTOIMINNASTA / MUUT SUORITTEET (tuhansina euroina)

2019
(tot.)

2018
(tot.)

2017
(tot.)

52
1 539
0
1 591

39
757
0
796

83
719
0
802

4
12
949
1
0
966

7
30
1 188
1
0
1 226

8
24
1 001
8
2
1 043

19
1
0
3
22

40
2
0
8
51

42
2
0
6
50

Kokonaiskustannukset yhteensä

988

1 277

1 092

KUSTANNUSVASTAAVUUS

603

-481

-290

161 %

62 %

73 %

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

Kustannusvastaavuus-%

Museoviraston maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus sekä yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus on
laskettu kustannusvastaavuuslaskelmien 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 vuonna 2019 919/2018. 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 2019 on esitetty maksuperustelain mukaisista muista
suoritteista yhteensä, pääsymaksuista ja vuokraustoiminnasta, koska näiden osa-alueiden tuotot olivat vähintään 1
miljoonaa euroa (Valtiokonttorin määräys VK/1078/00.01/2014). Lisäksi on laadittu julkisoikeudellisten suoritteiden ja
erityislakien mukaisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelmat, joiden tuloksia on esitelty lyhyesti, mutta laskelmia
ei ole esitetty toimintakertomuksessa, koska niiden tuotot olivat alle 1 miljoonaa euroa. Muista suoritteista muista
liiketaloudellisista suoritteista kuin pääsymaksuista ja vuokraustoiminnasta on myös laadittu oma
kustannusvastaavuuslaskelma, jonka tuloksia on esitelty lyhyesti. Laskelmaa ei ole esitetty toimintakertomuksessa,
koska se koostuu useista eri suoritteista, joista yksittäisten suoritteiden tuotot eivät ylitä 1 miljoonaa euroa ja
toimintakertomuksessa on jo esitetty kustannusvastaavuuslaskelma muista suoritteista yhteensä. Laskelmat eivät sisällä
tuottoja elinkeinoelämälle tarjottavasta media- ja imagohyödystä.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmissa tuotot ja kustannukset on laskettu kirjanpidon tilinpäätöstietojen
tai käytetyn työajan perusteella. Maksullisen toiminnan osuus oli 17,3 % viraston kokonaistyöajasta. Maksullisen
toiminnan osuus on hieman laskenut verrattuna edelliseen vuoteen, jolloin sen osuus oli 18,3 %. Laskentaperusteet ovat
pysyneet pääosin 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
maastavientiluvat ja kirjaston julkisoikeudelliset suoritteet. Laskelmaa ei ole esitetty toimintakertomuksessa, koska osaalueen 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 0,004 miljoonaa euroa. Suurimpina erinä kustannuksista olivat henkilöstökustannukset 0,003 miljoonaa euroa ja
tukitoimintojen kustannukset 0,001 miljoonaa euroa. Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuudeksi
muodostui -0,004 miljoonaa euroa ja kustannusvastaavuusprosentiksi 19 %.

Muut suoritteet
Maksuperustelain mukaisista muista suoritteista yhteensä on esitetty kustannusvastaavuuslaskelma, joka sisältää
pääsymaksut, vuokraustoiminnan ja muut liiketaloudelliset suoritteet. Muiden suoritteiden
kustannusvastaavuuslaskelmassa maksullisen toiminnan tuotot olivat 5,80 miljoonaa euroa. Eniten maksulliseen
toimintaan kohdistuvia tuottoja kertyi pääsymaksuista 2,83 miljoonaa euroa, vuokraustoiminnasta 1,59 miljoonaa euroa,
museokauppatoiminnasta 0,47 miljoonaa euroa, kokoelmapalveluista 0,30 miljoonaa euroa, kuvapalveluista 0,11
miljoonaa euroa ja opastustoiminnasta 0,11 miljoonaa euroa. Vuoteen 2018 verrattuna maksullisen toiminnan tuotot
kasvoivat 0,90 miljoonaa euroa eli 18,5 %. Tuottojen kasvu johtui vuokraustoiminnan tuottojen merkittävästä kasvusta.
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset olivat 10,77 miljoonaa euroa. Suurimpana eränä kustannuksista olivat
vuokrat 5,89 miljoonaa euroa. Vuoteen 2018 verrattuna kokonaiskustannukset kasvoivat 0,68 miljoonaa euroa eli 6,8 %.
Kokonaiskustannusten kasvu johtui vuokrakustannusten kasvusta. Muiden suoritteiden kustannusvastaavuudeksi
muodostui -4,97 miljoonaa euroa. Vuoteen 2018 verrattuna kustannusvastaavuus on parantunut 0,22 miljoonaa euroa ja
vuoteen 2017 verrattuna parantunut 0,74 miljoonaa euroa. Muiden suoritteiden kustannusvastaavuusprosentiksi
muodostui 54 %. Kustannusvastaavuusprosentti on vuoteen 2018 (49 %) verrattuna noussut ja vuoteen 2017 (40 %)
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 2,83 miljoonaa euroa. Eniten pääsymaksutuottoja kertyi Kansallismuseosta 1,15 miljoonaa euroa,
Olavinlinnasta 0,49 miljoonaa euroa, Hämeen linnasta 0,44 miljoonaa euroa, Seurasaaren ulkomuseosta 0,17 miljoonaa
euroa, Tamminiemestä 0,11 miljoonaa euroa, Hvitträskistä 0,10 miljoonaa euroa, Vankilamuseosta 0,10 miljoonaa euroa
ja Suomen merimuseosta 0,09 miljoonaa euroa. Vuoteen 2018 verrattuna maksullisen toiminnan tuotot vähenivät 0,16
miljoonaa euroa eli 5,4 %. Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset olivat 5,32 miljoonaa euroa. Suurimpana eränä
kustannuksista olivat vuokrat 2,69 miljoonaa euroa. Vuoteen 2018 verrattuna kokonaiskustannukset kasvoivat 0,49
miljoonaa euroa eli 10,1 %. Pääsymaksujen kustannusvastaavuudeksi muodostui -2,49 miljoonaa euroa ja
kustannusvastaavuusprosentiksi 53 %. Kustannusvastaavuusprosentti on vuoteen 2018 (62 %) verrattuna selvästi
laskenut.
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Muista suoritteista vuokraustoiminnasta on esitetty oma kustannusvastaavuuslaskelma. Vuokraustoiminnan maksullisen
toiminnan tuotot olivat 1,59 miljoonaa euroa. Eniten vuokraustoiminnan tuottoja kertyi Turun linnasta 0,92 miljoonaa
euroa, Kansallismuseosta 0,29 miljoonaa euroa, Olavinlinnasta 0,15 miljoonaa euroa, Hämeen linnasta 0,08 miljoonaa
euroa ja Tamminiemestä 0,05 miljoonaa euroa. Vuoteen 2018 verrattuna maksullisen toiminnan tuotot kasvoivat 0,80
miljoonaa euroa eli 99,9 %. Tuottojen kasvu johtui Turun linnan vuokraustoiminnan tuottojen merkittävästä kasvusta.
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset olivat 0,99 miljoonaa euroa. Suurimpana eränä kustannuksista olivat
vuokrat 0,95 miljoonaa euroa. Vuoteen 2018 verrattuna kokonaiskustannukset vähenivät 0,29 miljoonaa euroa eli 22,6
%. Vuokraustoiminnan kustannusvastaavuudeksi muodostui 0,60 miljoonaa euroa ja kustannusvastaavuusprosentiksi
161 %. Kustannusvastaavuusprosentti on vuoteen 2018 (62 %) verrattuna selvästi noussut.
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 1,38 miljoonaa euroa. Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset olivat 4,46 miljoonaa euroa.
Suurimpana eränä kustannuksista olivat vuokrat 2,25 miljoonaa euroa. Muiden liiketaloudellisten suoritteiden
kustannusvastaavuudeksi muodostui -3,08 miljoonaa euroa ja kustannusvastaavuusprosentiksi 31 %.

Erityislakien mukaiset suoritteet
Erityislakien mukaisista suoritteista on laadittu kustannusvastaavuuslaskelma, joka sisältää 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 0,70 miljoonaa euroa. Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset olivat 0,75 miljoonaa euroa.
Suurimpina erinä kustannuksista olivat henkilöstökustannukset 0,36 miljoonaa euroa ja tukitoimintojen kustannukset
0,17 miljoonaa euroa. Muinaismuistolain 15 §:n mukaisten suoritteiden kustannusvastaavuudeksi muodostui -0,04
miljoonaa euroa ja kustannusvastaavuusprosentiksi 94 %.
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1.4.3. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus
YHTEISRAHOITTEISET HANKKEET VUONNA 2019
HANKKEEN NIMI
KUVAUS
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat projektit
OKM; Digitaalisen kulttuuriperintötiedon saatavuuden
Digitaalisen kulttuuriperintötiedon saatavuuden, käytettävyyden ja
kehittäminen
löydettävyyden sekä säilymisen ja laadun kehittämishanke
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
EU-projektit
EU; MOI! Museums of Impact
Museoviraston koordinoima, Luova Eurooppa -ohjelmasta rahoitettu
yhteistyöhanke, jossa kehitetään museoiden eurooppalaista arviointimallia.
Yhdistysten ja säätiöiden rahoittamat projektit
SKR; Mullankaivajat
Koululaisten kanssa toteutettu arkeologiapedagoginen hanke Kontiolahdella
SKR; Vankilamuseo
Vankilamuseon uudistuksen konseptointi ja sisällöntuotanto
Erkon säätiö; Ruotsinsalmen meritaistelun esittäminen
Ruotsinsalmen taistelun digitaalisen XR-toteutuksen tuottaminen, hylkyjen
3D-mallinnus
Malmin rahasto; Historialliset identiteetit Suomessa ja
Kansallismuseon perusnäyttelyn sisällöntuotanto
Ruotsissa
SKR; Mullankaivajat 2019-2020
Koululaisten kanssa toteutettu arkeologiapedagoginen hanke Ähtärissä
Wuorion säätiö; S.Wuorion arkiston haltuunotto 2019-2020 Salomon Wuorion arkiston haltuunottohanke

Yhteisrahoitteisesta toiminnasta on laadittu kustannusvastaavuuslaskelma. Laskelmaa ei ole esitetty
toimintakertomuksessa, koska viraston saama ja varainhoitovuodelle jaksotettu rahoitus oli alle 1 miljoonaa euroa
(Valtiokonttorin määräys VK/1077/00.01/2014). Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot olivat 0,54 miljoonaa euroa. Tuotoista
suurimman erän muodosti muilta valtion virastoilta saatu rahoitus 0,23 miljoonaa euroa. Yhteisrahoitteisen toiminnan
kokonaiskustannukset olivat 0,51 miljoonaa euroa. Suurimpana eränä kustannuksista olivat henkilöstökustannukset 0,22
miljoonaa euroa. Yhteisrahoitteisen toiminnan omarahoitusosuudeksi muodostui 0,04 miljoonaa euroa ja
omarahoitusosuusprosentiksi 108 %. 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 2019 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
2017
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
Finnaan vuosittain julkaistuja uusia
kohteita
- esinettä
- kuvaa
Suojeltujen kohteiden kokonaismäärä
muinaisjäännösrekisterissä
- Muinaisjäännösrekisterin uudet
kohteet
- Muinaisjäännösten aluerajaukset,
kokonaismäärä
Rakennusperintörekisteri, kohteiden
kokonaismäärä
Hankerekisteri, hankkeiden
kokonaismäärä
Digitoitujen tutkimusaineistojen
katselukerrat
Tutkimusraportit, kokonaismäärä

2018

2019

Kpl

Lkm
Lkm
Lkm
Kpl
Kpl

* kirjaston kävijämäärää ei enää seurata toiminnan muututtua omatoimikirjastoksi
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3 790
286

2 280
359

948
690

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

4 222
4 500 000
2 177

4 040
983 000
10 616

2 191
1 018
*
31 856

1 361
1 010
*
32 112

9 013
16 361
31 951

7 165
42 882
32 419

0
0
33 222

2 037

1 520

2 760

19 822

20 050

22 183

3 006

3 025

3 066

6 464

6 805

7 043

34 193

63 235

75 393

33 463

33 663

33 888

o

Kokoelmien kartuttaminen
Kansallismuseon esinekokoelmat karttuivat hillitysti ja suunnitelmallisesti 948 esineellä (historian kokoelmat 139;
kansatieteen kokoelmat 67; Suomen merimuseon kokoelmat 497; rahakammion kokoelmat 4; vertailevat kokoelmat
91; suomalais-ugrilaiset kokoelmat 6; itsenäisyyden ajan kokoelmat 144 esinettä). Lisäksi otettiin vastaan
Vankilamuseon kokoelma (luovuttaja RISE), kaikkiaan noin 13 000 objektia. Vankilamuseon esineet luetteloidaan
Rikosseuraamuslaitoksen rahoituksella (2 htv) vuonna 2020, jonka jälkeen lukumäärä tarkentuu ja ne viedään
seuraavan vuoden kartuntalukuihin.
Arkeologian esinekokoelmien kartunta lähes kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Muutos johtuu pääosin
uuden ilmoitus- ja palautepalvelun käyttöönotosta. Harrastajien on helpompi ilmoittaa löydöistään, löydöt
ilmoitetaan aikaisempaa pienemmissä erissä. Mahdollisesti myös löytöjä ilmoitetaan aikaisempaa enemmän.
Kuvakokoelmiin kuuluvan Journalistisen kuva-arkiston (JOKA) kokoelma karttui Vilho Uomalan kokoelmalla (n. 70
000 kuvaa) ja Jaakko Julkusen kokoelmalla (n. 500 000 kuvaa). Kulttuuriympäristön kuvakokoelma karttui Ilmakuva
Vallaksen kokoelmalla (n. 400 000 kuvaa). Lisäksi kokoelmia kartutettiin pienemmillä erillä Matti Tirriltä ja Terttu
Pohjanoksalta sekä mm. Annikki Tähden albumilla. Arkeologian kuvakokoelmien kartunta pysyi aikaisempien
vuosien tasolla.
Tietokeskus Vellamon toiminnan muutoksen ja sen lainaustoiminnan lakkauttamisen vuoksi Kaakkuri-tietokannan
aineistot siirrettiin Helkaan, joten niteiden kartunta oli edellistä vuotta huomattavasti suurempi (10 616 nidettä, v.
2018 2 177 nidettä).

o

Kokoelma- ja kuvapalvelut
Suomen kansallismuseon kokoelmista lainattiin vuonna 2019 352 esinettä. Kokoelmakeskuksessa on laitettu
hyllypaikoilleen 24 103 esinettä. Niistä on Keskusvarastosta siirrettyjä 18 442 kpl, asiakkaiden esineitä 4 528 ja
muualta Suomen kansallismuseon museoista siirrettyjä 1 133 kpl.
Arkeologisten kokoelmien asiakaspalvelu oli vilkasta, kokoelmista otettiin esille 188 183 alanumeroa, joka oli 110
000 alanumeroa enemmän kuin vuonna 2018. Arkeologisten kokoelmien tekemät museoiden näyttelylainat (17 kpl)
hoidettiin ajantasaisesti, niissä käsiteltiin yhteensä 1 009 esinettä.
Kuvakokoelmien maksuttoman ja maksullisen asiakaskäytön määrät pysyivät edelleen suurina. Myyntitilausten
lisäksi asiakaspalvelun kautta palveltiin edelleen suurta määrää sekä sisäisiä että ulkoisia asiakkaita. Kirjaston
lainojen määrä lisääntyi hieman, uusintojen määrä pysyi samana.

o

Sähköiset aineistot ja rekisterit
MuseumPlussan käyttöönoton vuoksi Finnassa ei vuonna 2019 julkaistu uusia aineistoja. Luettelointi- ja
digitointityössä kuitenkin varauduttiin uusien objektien avaamiseen verkkoon, kun uusi
kokoelmanhallintajärjestelmä on tuotantokäytössä. Kuvia digitoitiin ja tehtiin valmiiksi yhteensä 9 246 kpl, joista
Kansallismuseon esinekuvia oli noin 2 708.
Museoviraston paikkatietorajapintoihin tehtiin yhteensä 201 856 187 kyselyä. Verkkosivuilta paikkatietoaineistoja
ladattiin 1 612 kertaa. Finna.fi -palvelussa olevia Museoviraston aineistoja katseltiin 333 699 kertaa.
Kulttuuriympäristön rekisterien karttuminen on ollut tasaisen ja samalla rauhallisen nouseva.
Muinaisjäännösrekisterin kartunta perustuu niin Museovirastossa kuin aluetasolla tehtävään työhön. Jatkossa on
suotavaa, että erityisesti alueellisten vastuumuseoiden panostus kasvaa. Valtakunnallisesti merkittävien
arkeologisten kohteiden luettelointi, samoin merialueiden hankkeet ovat osaltaan kasvattaneet rekisteriä. Edellisen
osalta tietojen päivitykset ja aluerajausten lisääntyminen ovat tärkeitä. Museovirastolla ei ole rakennusperinnön
osalta maamme rekistereiden kokonaisvastuuta, ja virasto keskittyy niiden osalta omiin intressikohteisiinsa (valtio,
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kirkot, lakisuojelu, erityiset seurantakohteet). Lisäksi valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen ympäristöjen
tietoja päivitetään ja korjataan tarpeiden mukaan.
Digitaalisten arkistoaineistojen katselukerrat ovat nousseet edelleen (v. 2018 63 235). Arkistossa digitoitiin
kokoelmaluetteloita sekä kansatieteen käsikirjoituksia, joita ei tekijänoikeuksien vuoksi ole mahdollista avata
verkossa. Salaman julkinen jakelu ja asiakaspääte mahdollistivat tutkimusraporttien julkaisun
asianhallintajärjestelmän kautta, joten luovuttiin raporttien tuplarekisteröinnistä. Raportit ovat saatavilla vuoteen
2016 saakka Kulttuuriympäristön rekisteriportaalin raporttitietokannasta ja sen jälkeen Museoviraston Asiatpalvelusta (asiat.museovirasto.fi).

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

Kpl
Lkm
Lkm
Henk

2017

2018

8
2
450 832
9 599
302 137

9
4
564 927
9 000
269 661

2019
7
7
585 637
9 737
328 041

* Yleisötapahtumat: opastukset, työpajat ja muut yleisötapahtumat yhteensä.

o

Museo- ja nähtävyyskohteiden näyttelyt ja yleisötoiminta
Suomen kansallismuseon museoissa ja linnoissa toteutettiin vuonna 2019 yhteensä 14 näyttelyä ja kuusi
esillepanoa, mikä vastasi edellisen vuoden volyymia ja on tarkoituksenmukainen sekä suhteessa resursseihin
hallittavissa oleva tuotos. Puolet näyttelyistä tuotettiin yhteistyössä eri kansainvälisten ja kotimaisten tahojen
kanssa. Perusnäyttely-tuotantoja oli käynnissä Kansallismuseossa (Ruotsin ja Venäjän aikaa käsittelevä Toista
maata), Hämeen linnassa (Asehuone, Rikkauksien Häme) ja Merimuseossa (Kohtalona Ruotsinsalmi).
Esillepanoilla saatiin nopeasti esille mm. mediahuomiota saaneita arkeologisia löytöjä. Vuonna 2019 avattiin
Kansallismuseon uusin kohde Vankila (Hämeenlinna) ja se keräsi heti ensimmäisenä kesänä kaikkien aikojen
ennätysyleisön 31 455 kävijää.
Näyttelykävijöiden määrä kasvoi 3%, mitä voi pitää erinomaisena tuloksena, koska vuonna 2018 huippusuosittu
Barbie-näyttely nosti Kansallismuseo-kohteen vedolla näyttelykävijöiden määrän uuteen ennätykseen.
Kansallismuseon muiden kuin näyttelykävijöiden määrä lisääntyi erilaisissa yleisötapahtumissa. Yleisötapahtumiin
osallistuneiden henkilömäärä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 21,6 %. Kävijäluvut sisältävät osallistumisen
Suomen kansallismuseon tuottamaan ohjelmistoon kohteissa tai niiden pihapiirissä. Nousu on merkittävä ja selittyy
suurelta osin isojen yleisötapahtumien onnistumisella sekä uudenlaisilla avauksilla. Suosikkeja olivat
Kansallismuseon yhteisölliset Uusi Kansallinen -teemaiset pihatapahtumat ja Kuolleiden päivä, Hämeen linnan ja
Olavinlinnan keskiaika- ja valoinstallaatiotapahtumat sekä Seurasaaren joulupolku. Määrää nostavat myös
Langinkosken ja Vankilan yleisötapahtumat, jotka ovat ensimmäistä kertaa mukana tilastossa. Opastuksista yleisöä
kiinnostivat erityisesti linnojen ja Vankilan lastenkierrokset sekä Louhisaaren kummituskierrokset. Lähes kaikkien
museokohteiden tilattujen opastusten määrä oli korkeampi kuin edellisvuonna.

Viranomaispalvelut
2017
Kulttuuriperintöä koskevat lausunnot ja luvat

Kpl

2 671

2018
2 979

2019
2 891

Kulttuuriympäristön asiantuntija- ja viranomaistoimintaan liittyi kaiken kaikkiaan 3 657 diaariavausta, joista 2 891
ratkaistiin vuoden 2019 aikana. Toimintavuonna maankäyttöasioita ratkaistiin 600 kpl, ja rakennussuojeluesityksiä
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käsiteltiin 22 kpl. Vuosi 2019 oli viimeinen, jolloin Museovirasto käsitteli metsienkäsittelyilmoituksia; ratkaistuja
asioita oli 1 763. Ratkaistuja restaurointiasioita oli 176. Kulttuuriympäristöön liittyviä lupa-asioita käsiteltiin 200.
Lupia arkeologisen esineistön kajoavaan tutkimukseen myönnettiin 25 kpl. Lupien aiheena oli mm. muinais-DNA,
eläinten karvat ja tekstiilit sekä ajoitusnäytteet.
Yksityisten henkilöiden arkeologisiin kokoelmiin toimittamien löytöjen lunastuspäätöksiä tehtiin 29 kpl (2018 11 kpl).
Maastavientilupahakemuksia jätettiin yhdeksän, joista kaikki saivat myönteisen päätöksen. Väliaikaisia
maastavientikieltoja annettiin yksi.

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.
2017
toteutuma

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

2018
toteutuma

2019
arvio

2019
toteutuma

156 633

198 839

200 000

198 839

58 010

64 956

65 000

64 956

64

48

40

108

Kulttuurihistoriallinen kansalliskokoelma karttui hallitusti ja kokoelmastrategian mukaisesti. Kokoelmaa digitoitiin
kokoelmien siirtoprojektin ohjaamana. Erityisenä fokuksena oli nykyajan tallennus ja aineeton kulttuuriperintö.
Konservoinnin painopiste oli ennaltaehkäisevässä työssä, näyttelyihin ja lainaan lähtevien esineiden
konservoinnissa sekä metallinilmaisinlöytöjen käsittelyssä.
Laajan ja vaativan kokoelmien siirtoprojektin hallinta on ollut erinomaista. Orimattilan keskusvaraston kokoelmien
siirto Kokoelmakeskukseen Vantaalle käynnistyi erillisrahoitteisena projektina vuonna 2019. Projekti parantaa
ratkaisevalla tavalla kansalliskokoelman hallittavuutta, säilymisen edellytyksiä, parantaa merkittävästi sen fyysistä
ja digitaalista saavutettavuutta eli tukee kansallista tutkimusinfrastruktuuria. Tavoitteena on siirtää yli 200 000
esinettä vuoden 2024 loppuun mennessä.
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Kansallismuseon kulttuurihistoriallisista kokoelmista lainattiin 20 esinettä ja niiden käsittelyaika oli 101 vuorokautta.
Vuosi 2019 oli ensimmäinen vuosi, kun kaikista uusista lainoista tehtiin molempien osapuolten allekirjoittamat
sopimukset aiemman yksipuolisen lainauspäätöksen sijaan. Se selittää käsittelyaikojen huomattavan pidentymisen.
Arkeologisten kokoelmien näyttelyihin liittyneiden esinelainojen määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Lainoissa
käsiteltiin noin 1 009 esinettä, joiden keskimääräinen käsittelyaika oli 113 vrk. Tämän lisäksi tutkijoille tuotiin
tutustuttavaksi ennätykselliset 188 183 esinettä. Arkeologisten kokoelmien valtavan esinemäärän esille otto oli
mahdollista vain, koska apua saatiin ulkopuoliselta tutkimusprojektilta.
Museoviraston sähköisten aineistojen saatavuus toteutetaan Finna-rajapinnan kautta. Rajapinta ei ollut käytössä
vuonna 2019 kokoelmanhallintajärjestelmän vaihtumisen vuoksi, joten sähköisesti saatavilla olevien kuvien tai
esineiden määrissä ei tapahtunut muutosta. Valmiiksi digitoitua aineistoa kuitenkin kertyi vuoden aikana yli 2 000
objektia. Uuden järjestelmän käyttöönoton yhteydessä uusittiin esineiden luettelointiohje laadun hallitsemiseksi.
Uutena asiana aloitettiin esineiden 3D-mallinnosten tuotanto museokokoelmista siihen saadulla erillisrahoituksella.
Vuoden 2019 aikana Kuvakokoelmissa pilotoitiin 3D-tuotantoprosessi ja toiminta vakiinnutettiin osaksi normaalia
kokoelmaprosessia. 3D-aineistoja avattiin Sketchfab-verkkopalveluun ja osana 3D-projektia kehitettiin yhteistyössä
Kansalliskirjaston kanssa 3D-mallien näyttämistä Finna-palvelussa. Myös videotuotantoihin panostettiin entistä
enemmän.
Museoviraston digitoidut arkisto- ja tutkimusaineistot ovat saatavilla joko julkisen rekisteriportaalin kautta,
Museoverkossa, tutkijasalin asiakaspäätteellä tai Salama-asianhallintajärjestelmän julkisen jakelun kautta
osoitteessa asiat.museovirasto.fi. Digitaalisten arkistoaineistojen katselukerrat ovat nousseet edelleen.
Asianhallintajärjestelmä Salaman julkinen jakelu eli Asiat-palvelu on vakiinnuttanut asemansa, ja sen katselukerrat
ovat nousseet huomattavasti (4 340, v. 2018 1735).
Kirjastossa jatkettiin kokoelmien kartuttamista kirjaston kokoelmapolitiikan mukaisesti.
Kuvakokoelmien asiakkaille tuotiin nähtäväksi tuhansia kokoelmalaatikoita ja kuvatilauksia toimitettiin
asiakaspalveluna 552 kpl, jotka sisälsivät yhteensä 2 227 kuvaa. Suurin osa asiakaskontakteista tapahtui
sähköpostilla, yhteensä 3 227 viestiä. Kuvakokoelmat.fi -palvelun kautta tehtiin 499 kuvatilausta, jotka sisälsivät
yhteensä 1 291 kuvaa. Näiden lisäksi palveltiin sisäisiä asiakkaita ja hoidettiin heidän tilauksiaan.
Arkiston aineistot pystyttiin toimittamaan kahden viikon toimitusajassa asiakkaille. Tutkijasalissa kävijämäärät
pysyvät viimevuotisen tasolla. Jotta päästäisiin tavoitteeseen fyysisten kävijöiden määrän laskusta, vaatisi se
huomattavasti laajempaa panostusta aineiston digitointiin. Kirjasto jatkoi toimintaansa itsepalvelukirjastona. Ekirjoja tarjottiin käyttöön asiakaslähtöisellä hankintamallilla, jolloin vain käytöstä joudutaan maksamaan
lainakertojen mukaan. E-kirjojen käyttö on pysynyt samana.
Arkeologiset kokoelmat osallistuivat vuoden aikana yleisötapahtumiin, joissa kerrottiin yleisölle esimerkiksi
vastuullisesta metallinetsinnästä ja arkeologisesta esineistöstä (mm. Kirjamessut, Arkeologisten kenttätöiden
esittelypäivät, Ropecon-tapahtuma).
Museovirasto osallistui suunnitelmallisesti, laaditun työohjelman mukaisesti sen käytössä olevien kohteiden
restaurointi- ja kehittämishankkeisiin. Kohteista erityisesti linnat vaativat huomiota. Seurasaaressa Antin talon
dokumentointi, tutkimukset ja työt etenivät. Majakkalaiva Kemin restaurointi valmisteltiin kilpailutuksiin asti.
Museoiden kohdepalveluiden käyttäjiä oli enemmän kuin edellisenä vuotena. Osoituksena infrastruktuuriin ja
konseptointiin panostuksesta on mm. Hämeen linnan kävijämäärän nousu ja se miten museokaupan uudistus nosti
myynnin tuloa 62%.
Kymmenen museokaupan toiminnassa kehitettiin yleisesti erityisesti laajempaa tuotevalikoimaa eri hintaluokissa,
dynaamisempaa hinnoittelua, oikea-aikaisempaa sesonkituotteiden hankintaa sekä tuotteiden esillepanoa.
Kehittämistyö on tuottavaa, ja se jatkuu vuonna 2020. Myyntiä ovat selvästi edistäneet myös myymäläpuitteiden
uudistukset Seurasaaressa (2018), Langinkoskella (2019) ja Hämeen linnassa (2019).
Kokous- ja juhlatilojen markkinointiin on löydetty resurssiviisaita vakiintuneita käytäntöjä, joiden myötä asiakkaiksi
saadaan yhä uusia toimijoita. Samalla useamman vuoden työ tilavuokrauksen eteen tuo erityisesti
Kansallismuseoon asiakkaita jo uudelleen. Koko museoperheen piirissä, tilojen tuottava B2B-markkinointi ja myynti
edellyttää tilojen tietynasteista siisteyttä, muokattavuutta ja teknistä varustelua, sekä kohteissa
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avoinnapitohenkilökunnan mahdollisuuksia ottaa asiakkaat vastaan. Tämä kartoitustyö aloitettiin vuonna 2019 ja
työ jatkuu.

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.
2017
toteutuma

Museoiden ja linnojen
kokonaiskävijämäärä

2018
toteutuma
681 209

2019
arvio
710 896

2019
toteutuma
598 500

762 481

Suomen kansallismuseon kymmenen museon ja linnan kokonaiskävijämäärä 762 481 oli 7% suurempi kuin
edellisenä vuonna. Museoiden ja linnojen kävijämäärien nousun syitä on useita: kohteiden palveluympäristöjä
(yleisötilat, kaupat, ravintolat ja kahvilat) on kehitetty systemaattisesti, ohjelmapalveluiden konseptointi on
kehittynyt ja strategiset näyttelyvalinnat ja tapahtumaohjelmisto ovat onnistuneet. Panostus yleisötyöhön ja
yllättäviin tapahtumiin näkyy muun, kuin näyttelykävijäryhmän kasvussa. Kohteiden sekä ohjelmiston markkinointi
on kehittynyt sekä laadullisesti että määrällisesti, samoin viestintä eri kanavissa.
Vuonna 2019 Suomen kansallismuseon viestintä ja markkinointi on onnistunut eri keinoin nostamaan museoiden
ohjelmistoa mediaan, ja erityisesti sosiaalisen median strateginen käyttö tapahtumamarkkinoinnissa ja viestinnässä on aktivoitunut merkittävästi.
Eri kanavissa saatu palaute on pääsääntöisesti positiivista. Kansallismuseo-kohteen palautepäätteen
asiakastyytyväisyysindeksi on yli 80%. Merkittävä osa vähäisestä negatiivisesta palautteesta kohdistuu kohteiden
ja näyttelyiden fyysiseen saavutettavuuteen.
Suomen kansallismuseo toteutti kansainvälisen toiminnan ja kokoelmien vaikuttavuuden vahvistamisen tavoitteiden
mukaisesti kansainväliseen kiertoon 10 000 vuotta muotoilua -näyttelyn pohjalta tehdyn sovituksen Etelä-Koreaan,
jonka kierto kolmessa eri kaupungissa alkoi joulukuussa. Saamelaiskokoelmasta yhteistyössä Siidan kanssa
tuotettavan kiertonäyttelyn ja ns. Zausailovin kokoelmasta Tatarstaniin vietävän näyttelyn tuotannot käynnistettiin.
Näyttely - ja tapahtumaohjelmiston ja yleisötyön keskeisinä teemoina olivat vuonna 2019 strategian ja
palvelusopimuksen mukaisesti tasa-arvon ja kulttuurisen kestävyyden teemat. Nykyajan ja aineettomien ilmiöiden
tallennuksesta vastaava kokoelmatyö oli integroitu samoihin teemoihin, projekteihin ja asiakasrajapintaan. Tämä
toiminnan uudistamisen tavoite on edennyt toimintatavaksi. Työskentelyn painopisteenä oli kansalaisten ja
yhteisöjen osallisuuden lisääminen. Kulttuurien vuoropuhelua edistivät Kansallismuseossa mm. romaniyhteisön
kanssa yhdessä toteutettu tapahtuma- ja seminaaripäivä ja japanilaisen shintolaisalttarin eli Omikoshin esillepano
pop up -tilaan sekä siihen liittyen monisatapäinen kulkue Esplanadilta museoon. Kansallismuseo toimi kesäkuun
viimeisen viikon ajan Helsinki Pride -viikon tapahtumayhteistyökumppanina. Vaiettujen ja sivuun jääneiden
historioita kohdattiin Kansallismuseon uusimman kohteen eli Vankilan uudistusprojektissa.
Luonnon ja ihmisen suhdetta käsiteltiin erityisesti Kansallismuseon Inherit the Dust -näyttelyssä ja sen
oheisohjelmassa, mm. avajaisviikonlopun tapahtumapäivässä, kouluille suunnatuissa Hyönteisen kanssa työpajoissa, sekä näyttelyyn kiinteäksi osaksi toteutetun Dust the Bust -mobiilipelin muodossa. Merimuseossa
avatun Merimonsterit lastennäyttelyn sisällöt ja oheisohjelmat nostivat esiin nykyajan merihirviön, muovin.
Ekologisesti kestävä toiminta vakiintuu asteittain myös osaksi työtapoja, ja siitä on esimerkkinä vihreät
työpajaperiaatteet ja näyttelyrakenteet, joissa suositaan kierrätysmateriaaleja.
Arkeologisia kenttätöitä virkatyönä tekevän koekaivausryhmän työmäärä on kasvanut vuosina 2018-2019 selvästi
toiminnan aikaisemmasta volyymistä ja se on kenttätyöpäivillä mitattuna lähes kaksinkertaistunut.
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Kenttätyökohteiden lukumäärä on pysynyt vuositasolla melko samana eli 40-50 kohdetta, mutta tutkittavat alueet
ovat aiempaa laajempia ja osa hankkeista edellyttää suurehkoja kaivauksia.
Maksullisen arkeologisen kenttätyötoiminnan volyymissä on vuosittain suurta vaihtelua. Vuosi 2019 oli toiminnan
tuoton kannalta hiukan edeltävää vuotta heikompi, mutta selvästi parempi kuin kolme tätä edeltävää vuotta.
Kajoavien kenttätutkimusten määrä on kasvanut suhteessa inventointeihin. Palvelukyky on säilynyt maksullisen
toiminnan osalta hyvänä ja kaikki toimeksiannot on pystytty suorittamaan tilaajien edellyttämässä aikataulussa.
Kulttuuriympäristötietoa tuotetaan niin oma- kuin hankerahoitteisesti. Vuositasolla, kuten 2019, on mahdollista
toteuttaa kolmea-neljää omarahoitteista hanketta. Toimintavuonna niitä olivat Rakennettu hyvinvointi,
korjausohjeistuksen uudistaminen sekä valtakunnallisten arkeologisten kohteiden luettelointi. Pienempiä panoksia
käytettiin mm. Ontologiatyöhön ja rajattuihin tutkimuspalveluiden ostoihin (meriarkeologia, arkeologia).

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.
2017
toteutuma

Verkkopalveluiden* käyttöaika,
tuntia

2018
toteutuma
83 316

2019
arvio
79 843

2019
toteutuma
75 000

82 557

* Museoviraston ulkoiset omat verkkopalvelut ja Finnan Museoviraston aineistot.
Verkkopalveluiden käyttöä on seurattu mittaamalla palveluissa käytettyä aikaa. Palvelut ovat siirtyneet osittain
sosiaaliseen mediaan, samoin osa palvelusta on siirretty koneluettavien rajapintojen kautta tapahtuvaksi, eikä
näistä saada yhteismitallista seurantatietoa. Verkkopalveluja on jatkossa seurattava muilla mittareilla. Erityisesti
digitoitujen tutkimusaineistojen ja paikkatietopohjaisten palvelujen käyttö on kasvanut voimakkaasti.
Helmikuussa 2019 otettiin käyttöön Ilmoituspalvelu Ilppari arkeologisten löytöjen sähköiseen ilmoittamiseen.
Palvelu otettiin vastaan hyvin ja löytöjen ilmoittaminen siirtyi muutamassa kuukaudessa pääosin Ilppariin.
Ilmoituksia vuoden aikana tehtiin 2 019 kpl. Ilppari on helpottanut prosessia sekä asiakkaan että viranomaisen
näkökulmasta. Asiakaspalautekysely tehdään v. 2020. Museovirasto jatkoi kulttuuriympäristön palveluikkunan
Kyppi.fi:n kehittämistä. Samalla varmistettiin, että saavutettavuusvaatimukset toteutuvat niissä verkkopalveluissa,
jotka olivat 2019 verkkopalveluita koskevan saavutettavuusdirektiivin siirtymäajan piirissä.
Museovirasto on tarjonnut Inspire-direktiivin edellyttämän paikkatietoaineiston suojelluista alueista.
Paikkatietoaineistoihin kohdistui jatkuvaa käyttöä päätellen aineistoihin kohdistettujen kyselyiden määrästä.
Museovirasto tarjosi Musketti-kokoelmahallintapalvelua 40 museolle. Vuoden aikana tehtiin ja viestittiin asiakkaille
suunnitelma palvelun lopettamisesta vuoden 2022 loppuun.

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.
Vuoden 2019 aikana Museovirasto toteutti uuden museolain (astui voimaan 1.1.2020) mukaisen museoiden
valtionosuusedellytysten tarkistuksen sekä alueellisten ja valtakunnallisten vastuumuseoiden nimeämiseen liittyvät
muut toimenpiteet. Museovirasto kävi neuvottelut alueellisiksi vastuumuseoiksi hakeneiden museoiden kanssa, ja
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antoi lausunnot vastuumuseoiden nimeämisestä sekä kaikkien museoiden valtionosuuksien täyttymisestä opetusja kulttuuriministeriölle. Toimeenpanoon liittyi myös useita sidosryhmätilaisuuksia sekä jatkuvaa neuvontaa ja
ohjausta. Kulttuuriympäristöpalveluissa varauduttiin alueellisten kulttuuriympäristötehtävien siirtymiseen alueellisille
vastuumuseoille.
Kulttuuriympäristön ohjauksen ja tuen tehtävät liittyvät Museoviraston osallistumiseen maankäytön suunnitteluun.
Kaavatasoista maakuntakaavat ja eräät keskeiset hankeasemakaavat olivat erityisesti esillä.
Rakennussuojelulausuntojen ohella Museovirasto valmisteli 2020 alkavaa ennakoivan suojelun toimintamallia,
rakennusperintölain aiempaa aloitteellisempaa käyttöä arvokohteissa.
Valtakunnallisesti arvokkaat arkeologiset kohteet (VARK)-hankkeen tavoiteaika (vuoden 2021 loppuun) on saatujen
kokemusten ja mm. kuulemis- ja vaikutusten arviointiprosessien johdosta siirretty vuoden 2022 loppuun. Kaikista
Suomen maakunnista on luettelo mahdollisista VARK-kohteista, suuresta osasta niistä on tehty myös alustava
karsinta. Muutaman maakunnan sekä saaristoalueiden tarkempi analyysi toteutuu vasta 2020.
Vaikka politiikka- ja lainsäädäntötason työ ei näy kovinkaan suurina volyymeinä kokonaistyöajassa, kyse on
pitkäjänteisestä toimintaympäristön seurannasta, osallistumisesta valtionhallinnon strategia- ja lainsäädäntötyöhön
sekä toiminnasta kansainvälisissä organisaatioissa ja järjestöissä. Museovirasto oli aktiivisesti mukana Finnan
kehittämisessä ja mm. Finna-konsortion työskentelyssä. Museovirasto osallistui KAM-juridiikkaryhmän julkaiseman
Tietosuoja KAM-sektorilla -suosituksen kirjoittamiseen.
Myös erilaiset sidosryhmä- ja asiantuntijatilaisuudet tavoittivat laajasti oman alansa yleisöjä. Tilaisuudet vahvistavat
kulttuuriperintötoimijoiden yhteistä kenttää hyvin säilyneen ja monimuotoisen kulttuuriperinnön vaalimisessa.
Tilaisuudet saivat myös erittäin positiivista palautetta asiakkailta (ka. 4,3/5).
Museoviraston kansainvälinen näkyvyys ja vaikuttavuus vahvistuivat entisestään 2019. Museovirasto toimi
jäsenenä Euroopan Neuvoston kulttuuriperintötyöryhmässä, ja nousi jäseneksi EU:n komission uuteen
kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmään. Museovirasto järjesti Suomen EU-puheenjohtajuuskauden aikana Reflection
Group “EU and Cultural Heritage” -ryhmän asiantuntijakokouksen, ja osallistui EU:n komission digitaalisen
kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmän työskentelyyn. Museoviraston asiantuntijuus on kysyttyä eurooppalaisessa
yhteistyössä.
Pitkäjänteinen panostus merelliseen toimintaohjelmaan näkyi ulkopuolisella, EU-rahoituksella toteutetuissa
hankkeissa (Baltacar, BalticRim). Horisontti2020 -rahoituksella toteutettavassa CultureLabs-hankeessa aloitettiin
pilottien toteutus. Luova Eurooppa -ohjelmasta rahoitettu, Museoviraston koordinoima eurooppalainen
yhteistyöhanke museoiden arvioinnin kehittämiseksi alkoi loppuvuodesta 2019.
Museovirasto valmisteli opetus- ja kulttuuriministeriölle alustavan esityksen maailmanperintösopimuksen
mukaiseen aieluetteloon otettavista kohteista. Aineettoman kulttuuriperinnön ensimmäisen kansainvälisen
esityksen etenemistä UNESCOon tuettiin.

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.
2017
toteutuma

2018
toteutuma

2019
arvio

2019
toteutuma

Tutkimuslupien keskimääräinen
käsittelyaika, vrk*
Määräajassa annetut lausunnot %

16,4

43

60

11

85,3

87

90

81

Sähköisten palveluiden käyttöaste

83,3 %

80 %

87 %

84 %

1,77

1,94

1,2

1,25

Avustushakemusten käsittelyyn
määrään käytetty
kokonaisresurssi, htv
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Avustushakemuksen käsittelyyn
käytetty keskimääräinen aika (h)**

3,66

3,53

3,00

2,65

* Kaivausluvat, kajoavat tutkimukset kokoelmaobjekteista
**Laskentaperuste korjattu 2017, luvut korjattu myös takautuvasti (toiminto 606001521 (htt) suhteessa saapuneiden hakemusten määrään)

Kulttuuriympäristöön liittyvien lupa-asioiden käsittely jatkui tehokkaana, käsittelyajan ollessa keskimäärin 11 vrk
(asioita noin 200). Kajoavia tutkimuksia koskevat luvat käsiteltiin keskimäärin 47 päivässä. Kulttuuriympäristön
viranomais- ja suppeammin lausuntotyö oli volyymiltään ja tehokkuudeltaan edellisen vuoden tasolla.
Kannanotoista valtaosa kyettiin toimittamaan pyydetyssä ajassa, minkä lisäksi vaativammissa hankkeissa on
tarvittaessa erikseen sovittu muista aikatauluista. Pysyminen pyydetyissä aikatauluissa heikkeni kuitenkin
edellisestä vuodesta. Läpimenoaikojen osalta kriittisimpiä ovat muinaisjäännösten tutkimusluvat,
metsänkäyttöilmoitukset ja kaavoitus. Kahdessa ensiksi mainitussa toimintanopeus oli erityisen esimerkillinen,
mutta metsänkäyttöasioissa pyydetyssä ajassa pysymistä vaikeuttivat lausuntopyyntöjen saapuminen myöhässä,
usein toivotun lausuntoajan tuntumassa. Vuodesta 2020 alkaen metsien ja maankäyttöasiat ovat ensi sijassa
alueellisten vastuumuseoiden työtä. Pyydetyssä ajassa on selvästi vaikea pysyä mm. pitkäaikaisissa
restaurointihankkeissa, rakennusperintölakiin liittyvissä asioissa sekä tutkimusraporttien jälkikäteisarvioinnissa.
Metallinetsintäharrastus jatkuu edelleen suosittuna. Löytöjen määrä on viime vuodesta noussut, tähän on varmasti
vaikuttanut Ilmoituspalvelu Ilpparin käyttöönotto, joka on helpottanut löytöjen ilmoittamista sekä käsittelyä.
Museovirastolla ei edelleenkään ole riittävästi resursseja metallinetsintäharrastuksen mukanaan tuomien
velvoitteiden hoitamiseksi.
Kirjaamo on selvinnyt tehtävistään asianmukaisesti ja esim. rekisteröintiviive on laskenut edellisvuoteen verrattuna.
Kirjaamolle osoitetut tietopyynnöt ja muut tiedustelut on hoidettu hyvän tiedonhallintatavan mukaisesti ja yksi
kirjaaja on osallistunut arkiston asiakaspalvelun hoitamiseen säännönmukaisesti. Asiakirjahallinnan suunnittelijat
ovat osallistuneet tiivisti mm. tiedonhallintalakiin liittyviin tapahtumiin ja antaneet lausuntoja mm. tietosuojaasetuksen toimivuudesta, tiedonhallintalaista ja tiedonhallintalakiin liittyvistä suosituksista. Tietosuojaan liittyvä
työskentely on vakiintunut osaksi normaalia toimintaa (esim. työryhmätyöskentely, lausunnot, tietosuojan
vastuuhenkilö yksiköstä, TAISTO19-harjoitus). Edellä mainitut toimet ovat osaltaan lisänneet hyvän
tiedonhallintatavan toteutumista kuten aineistojen saatavuutta ja avoimuutta.
Museovirasto on onnistuneesti siirtänyt avustuksiin liittyvän asioinnin sähköiseksi. Kaikkia avustustyyppejä haetaan
lähtökohtaisesti Asiointipalvelun kautta. Asiakkaalla on kuitenkin lakisääteinen mahdollisuus hakea avustuksia
perinteisesti, lähettämällä hakemus kirjaamoon. Vuonna 2019 avustushakemuksista 84% saapui sähköisen
asioinnin kautta.
Avustuspäätökset tehtiin tavoiteaikaa 180 vrk nopeammin, keskimäärin 125 vuorokaudessa, mikä vastaa viime
vuoden läpimenoaikaa. Avustusryhmien välillä on tässä kuitenkin suuria eroja. Avustuksen käsittelyyn käytetty
keskimääräinen aika kuitenkin lyhentyi merkittävästi, ja saavutti lähes arviotason.

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. Tilaus- ja laskujenkäsittelyjärjestelmä Handi otettiin käyttöön vuonna 2019.
Tilapalvelut tuotti viraston toimitilojen käyttäjäpalveluita ja valvoi Museoviraston vuokraustoimintaa. Tilapalveluiden
vuoden merkittävimpiä hankkeita olivat Kansallismuseon lisärakennuksen ja Kokoelmakeskuksen laajennuksen
hankesuunnittelut.
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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. Talousraportoinnista järjestettiin
useita koulutustilaisuuksia.
Markkinointi ja viestintä -yksikkö tuotti monipuolisia sisäisiä palveluita koko virastolle. Työn painopisteitä olivat mm.
monipuolinen ulkoisen ja sisäisen viestintätyön konsultoiva tuki ja työ sisäisissä työryhmissä, tekstintuotanto ja
esimerkiksi kirjajulkaisujen töiden koordinointi, visuaalisen identiteetin johdonmukainen läpivienti sekä laajasti
graafisen aineiston tuotanto organisaatiolle.
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
Museoviraston henkilötyövuosien määrä oli kertomusvuonna 276,2 henkilötyövuotta. Lisäystä edelliseen vuoteen
oli 9,6 henkilötyövuotta eli 3,6 %. Vuoden lopun tilanteen mukainen henkilöstön määrä oli 268. Lisäystä edelliseen
vuoteen oli 7,2 %.
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, VMBaron indeksi
Mittari 9.2: Innovointikyvykkyys,
VM-Baron indeksi
Tavoite 10: Parannetaan
johtamista
Mittari 10.1:
Johtajuusindeksi, VM-Baro

2017
toteutuma

2018
toteutuma

2019
tavoite

2019
toteutuma

3,69

3,77

vähintään 3,6

3,85

3,88

3,95

vähintään 3,9

3,98

3,55

2019
tavoite
vähintään 3,5

2017
toteutuma

2018
toteutuma
3,48

2019
toteutuma
3,64

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 2019 3,85. Tulosta voidaan pitää erittäin hyvänä, kun otetaan huomioon jaksoon
sisältyneet kahdet yhteistoimintamenettelyt ja toiminnan sopeuttaminen mittaviin henkilöstövähennyksiin.
Innovointikyvykkyysindeksiä ja johtajuusindeksiä on seurattu tutkimuksessa vuodesta 2016 alkaen. Molempien
indeksien osalta tulos 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 276,2. Määrä on hieman korkeampi kuin tulossopimukseen asetettu
arvo <250. Henkilötyövuodet lisääntyivät edellisestä vuodesta 9,6 henkilötyövuotta (3,6 %). Viraston toimintamäärärahoilla toteutettujen henkilötyövuosien osuus oli 263,7 henkilötyövuotta. Muinaismuistolain
15 §:n ja 13 §:n velvoittamana ulkopuolisella rahoituksella tuotettujen henkilötyövuosien määrä oli 9,9 htv. TEM:n
rahoituksen osuus nousi hieman edellisvuodesta ja oli 2,6 henkilötyövuotta.
Henkilötyövuodet jakautuivat rahoituslähteittäin tarkasteltuna siten, että omin määrärahoin palkattujen osuus oli
95,5 %, muinaismuistolain 15 § ja 13 § mukaisen rahoituksen osuus 3,6%, työ- ja elinkeinoministeriön rahoituksen
osuus 0,9 % .
Henkilöstösuunnittelun ja vakiintuneen rekrytointimenettelyn avulla huolehdittiin siitä, että henkilöstöä palkattiin
toiminnan ja strategian kannalta keskeisiin tehtäviin. Sopeuttaminen vähennettyihin henkilöstöresursseihin on
edellyttänyt erityistä panostamista resurssien uudelleen kohdentamiseen tehtävien muutostilanteissa. Virastossa
on käytössä Valtiolle.fi –palvelun Sisäinen liikkuvuus –osio. Palkkausjärjestelmässä poistui siirtymäaika
henkilökohtaisen palkanosan osalta vuonna 2019. 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

2017
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, %

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

2018
Tahti/Kieku
250
7,8
171
79
68,4
31,6
267
10,1
254
48,2
61,2
187
74,8
63
25,2
187
74,8
25
10,0
12 967
11 054

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

80,7

79,7

80,0

47,3

47,3

49,2

Museovirastossa työskenteli vuoden 2019 lopussa 268 henkilöä. Vuoden lopussa vakinaisia työntekijöitä oli 199 ja
määräaikaisia 69. Sekä vakituisten että määräaikaisten työntekijöiden määrä on lisääntynyt jonkin verran.
Vakituisista henkilöistä 8 oli sisäisessä kierrossa määräaikaisissa hankkeissa tai määräaikaisena sijaisena. 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 2019 viraston palveluksessa oli kaikkiaan 346 henkilöä.
Kausivaihtelu johtuu siitä, että osa museoista on avoinna vain kesäkaudella ja kesään ajoittuu myös suurin osa
määräaikaisista kenttätyöhankkeista. Koko vuoden aikana virasto maksoi palkkoja yhteensä 445 henkilölle ja
palkkioita 259 henkilölle.
Museovirasto on naisvaltainen työympäristö, 66,8 prosenttia henkilöstöstä on naisia. Naisten suhteellinen osuus oli
hieman laskenut edellisestä vuodesta. Vuoden lopussa henkilöstön keski-ikä oli 47,7 vuotta ja yli 45-vuotiaiden
osuus 55,4 prosenttia. Henkilöstön keski-ikä oli laskenut 0,5 vuotta ja myös yli 45-vuotiaiden osuus oli laskenut 5,8
prosenttia.
Osa-aikaisten osuus pysyi samana kuin edellisenä vuotena. Osa-aikatyötä tekeviä oli vuoden lopulla 27 (10.1 %).
Kesäaikana osa-aikatyöntekijöiden määrä on huomattavasti suurempi, koska museoiden avoinna pidon
kausihenkilöstö on pääosin osa-aikatyössä. Heinäkuussa 23,7 prosenttia henkilöstöstä oli osa-aikatyössä.
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Kertomusvuoden työvoimakustannukset olivat Tahti-raportin mukaan yhteensä 14,316 miljoonaa euroa ja
palkkasumma 11,994 miljoonaa euroa. Työvoimakustannukset nousivat edellisestä vuodesta 10,4 % ja
palkkasumma 8,5 %.

Työhyvinvointia ja osaamista kuvaavat tunnusluvut
Työhyvinvointi ja osaaminen

Tahti 2017

Tahti/Kieku 2018

Tahti/Kieku 2019

Työkunnon ja työtyyt.edist., €/htv

206

139

166

Sairaus- ja tapaturmapoissaolot, tpv/htv (Kieku)

6,0

7,6

6,9

Työterveyshuolto, €/htv (netto)

360,5

341,6

365,1

Poistuma (vakinaiset), % (Kieku)

5,1

3,4

2,0

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen, %

0

0

0

Koulutustasoindeksi

6,0

5,9

5,9

Henkilöstökoulutus, tpv/htv (Kieku)

3,1

3,3

3,2

Henkilöstökoulutus, €/htv

842

874,8

746,9

Vastuu osaamisen kehittämisestä ja viraston yhteisten koulutusten järjestämisestä on Hallintopalvelut-yksiköllä,
joka suunnittelee ja kehittää toimintaa yhteistyössä yhteistyötoimikunnan kanssa. Kertomusvuonna henkilökuntaa
kehotettiin tutustumaan ja käyttämään e-oppivan koulutuksia, kielikoulutusta järjestettiin englannin kielestä.
Esimiehet ja johtoryhmä kokoontuivat sekä keväällä että syksyllä yhteisille kehittämispäivälle. Koulutustasoindeksi
pysyi edellisvuotisella tasolla.
Työkunnon ylläpitoa ja liikunnan tukemista jatkettiin edellisvuosien tapaan. Työtyytyväisyyden edistämiseen,
työkunnon tukemiseen ja virkistystoimintaan käytettiin vuoden aikana yhteensä 166 euroa henkilötyövuotta kohti.
Henkilökunnalla oli käytettävissä kulttuuri- ja liikuntaetuus. Kansallismuseon Vaunuvajassa sekä Sturenkadulla
henkilöstöllä on ollut myös käytössä hierontatuolit. Lisäksi henkilökunnalle järjestettiin vuoden aikana
yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tukevia tapahtumia, mm. Kansallismuseon kesäpihan avajaiset, Kekkosjuoksu
Tamminiemessä sekä pikkujoulut Kansallismuseolla. Henkilöstön käytössä oli myös saldovapaajärjestelmä,
työaikapankki sekä etätyö.
Sairaus- ja tapaturmapoissaoloja oli kertomusvuonna 6,9 työpäivää henkilötyövuotta kohti. Määrä laski hieman
edellisestä vuodesta. Työterveydenhoitoon käytettiin kertomusvuoden aikana 365,1 euroa henkilötyövuotta kohden.
Kustannuksista on vähennetty Kelan korvaushakemukseen perustuva palautuksen määrä. Työterveydenhoidon
kustannukset nousivat hieman edellisestä vuodesta.
Henkilöstökoulutukseen käytettiin vuonna 2019 aikaa 3,2 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 2019 talousarviossa ja lisätalousarviossa Museoviraston toimintamenoihin myönnettiin yhteensä 21,00
milj. euroa.
Museovirasto sai opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muuta budjettirahoitusta yhteensä noin 21,39 milj. euroa.
Tästä muille talousyksiköille siirrettävien siirtomenojen (momentti 52) osuus oli 3,75 milj. euroa. Museoviraston
toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannuksiin ja kunnossapitoon tarkoitettu momentti 75 oli suuruudeltaan 1,70
milj. euroa. Momentilta rahoitetaan myös museolaivojen korjaus. Momentille myönnettiin neljännessä lisätalousarviossa
897 000 euroa majakkalaiva Kemin kunnostukseen. Momentille 29.80.20. Museoviraston kulttuuri- ja
nähtävyyskohteiden tilakustannukset, budjetoitiin 15,80 milj. euroa. Momentti on tarkoitettu Museoviraston käytössä
olevien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannuksiin.
Tulorahoitusta Museovirasto sai maksullisen toiminnan tuotoista, 4,94 milj. euroa sekä vuokrista ja käyttökorvauksista,
1,52 milj. euroa. Muut toiminnan tuotot olivat 0,44 milj. euroa.
Edellisiltä vuosilta siirtyneet määrärahat kaikilta momenteilta olivat yhteensä n. 3,08 milj. euroa. Tästä siirtyneet
toimintamenomäärärahat olivat 1,93 milj. euroa ja momentin 20 määrärahat 1,02 milj. euroa.
Arvonlisäveromenoja oli menoarviotileillä yhteensä n. 6,67 milj. euroa.

1.7.2. Talousarvion toteutuminen
Tuloarviotileille kertyi vuonna 2019 yhteensä 0,76 milj. euroa, josta arvonlisäverotulot olivat 0,73 milj. euroa.
Toimintamenomäärärahaa oli käytettävissä yhteensä n. 22,93 milj. euroa, josta vuodelta 2018 siirtynyttä
toimintamenomäärärahaa oli 1,93 milj. euroa. Vuonna 2019 käytettiin 21,94 milj. euroa ja vuodelle 2020 siirtyi yhteensä
0,99 milj. euroa suunnitellusti.
Momentilla, 29.80.20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset oli käytettävissä n. 16,83 milj.
euroa, josta käytettiin 15,73 milj. euroa. Vuodelle 2020 siirtyi 1,10 milj. euroa.
Veikkausvoittovaroista (29.80.52.) myönnettiin avustuksia vuonna 2019 yhteensä n. 3,6 milj. euroa talousarvion
mukaisesti.
Digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuuteen ja säilyttämiseen (29.80.55) käytettiin 0,11 milj. euroa vuonna 2019.
Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannuksiin ja kunnossapitoon sekä pienehköihin uudisrakennushankkeisiin
ja museolaivojen korjaustöihin (momentti 29.80.75.) myönnettyjä vuosien 2017–2019 määrärahoja käytettiin yhteensä
0,54 milj. euroa. Vuodelle 2020 siirtyi 1,15 milj. euroa, josta suurin osa on varattu majakkalaiva Kemin kunnostukseen
(ks. luku 1.7.1.).

1.7.3. Tuotto- ja kululaskelma
Tilikauden 2019 tuotto- ja kululaskelman kulujäämä, joka sisältää myös perityt ja suoritetut arvonlisäverot, oli 48,47
(48,79) milj. euroa ja on pienentynyt 0,7 % vuodesta 2018.
Toiminnan tuotot vuonna 2019 olivat yhteensä 6,90 (5,93) milj. euroa. Maksullisen toiminnan tuotot olivat 4,94 (5,03)
milj. euroa eli 71,5 % kokonaistuotoista, vuokrat ja käyttökorvaukset olivat 1,52 (0,76) milj. euroa eli 22,1 %
kokonaistuotoista ja muut toiminnan tuotot olivat 0,44 (0,14) milj. euroa eli 6,4 % kokonaistuotoista.
Pääsylipputulot olivat 2,81 (2,96) milj. euroa ja ne laskivat n. 4,9 %. Museokauppatulot olivat 0,47 (0,47) milj. euroa
pysyen edellisvuoden tasolla. MmL 13 ja 15 §:n mukaiset tulot olivat 0,70 (0,88) milj. euroa laskien 20,8 % vuodesta
2018.
Tuotot vuokrista ja käyttökorvauksista olivat 1,52 (0,76) milj. euroa nousten 99,6 %.
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Muut toiminnan tuotot olivat 0,44 (0,14) milj. euroa ja niiden taso pysyi suhteellisen matalana.
Toiminnan kulut tilikaudella olivat 45,77 (44,62) milj. euroa ja ne kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 1,15 milj.
euroa eli 2,6 %.
Henkilöstökulut olivat 14,56 (13,16) milj. euroa ja ne nousivat 1,40 milj. euroa eli n. 10,6 %. Henkilöstökulujen osuus
toiminnan kuluista oli n. 31,8 % (29,5 % vuonna 2018).
Vuokrat olivat 21,74 (21,56) milj. euroa ja ne nousivat hieman 0,17 milj. euroa eli n. 0,8 % vuoteen 2018 verrattuna.
Vuokrien osuus toiminnan kuluista on peräti 47,5 % (48,3 % vuonna 2018). Suuri osuus johtuu pääosin siitä, että
Museovirasto alkoi maksaa vuoden 2014 alusta vuokraa Senaatti-kiinteistöille kiinteistöistä, jotka siirrettiin 1.1.2014
alkaen Museovirastolta valtiovarainministeriön kautta Senaatti-kiinteistöille. Vuokramenot aiheuttavat kovaa
menopainetta jatkossakin mm. vuokrien indeksikorotusten kautta.
Palvelujen ostot olivat 6,10 (6,80) milj. euroa ja ne laskivat 0,70 milj. euroa eli 10,4 %. Palveluiden ostojen osuus
toiminnan kuluista oli n. 13,3 % (15,2 % vuonna 2018).
Siirtotalouden kulut olivat tilikaudella yhteensä n. 3,6 milj. euroa.

1.7.4. Tase
Vastaavaa
Taseen loppusumma 31.12.2019 oli 9 392 918,27 euroa.
Kansallisomaisuuden tasearvo oli 1,31 (1,24) milj. euroa kasvaen hieman edellisvuodesta. Aineellisten hyödykkeiden
tasearvo oli 3,15 (3,33) milj. euroa, eli laskua oli 0,18 milj. euroa (5,3 %).
Vaihto-omaisuuden arvo oli tilikauden päättyessä 0,34 (0,33) milj. euroa.
Lyhytaikaiset saamiset olivat n. 0,73 (0,99) milj. euroa ja ne ovat n. 0,26 milj. euroa, 26,4 %, pienemmät kuin
edellisvuonna. Lyhytaikaiset saamiset ovat pääosin myyntisaamisia.
Rahojen, pankkisaamisten ja muiden rahoitusvarojen tasearvo oli 3,74 (3,59) milj. euroa, joka koostuu pääasiassa
Museoviraston rahastoista (rahastot on esitetty tarkemmin liitteessä 13).

Vastattavaa
Valtion pääoma oli -3 253 916,69 euroa. Rahastojen pääomat olivat 3,73 (3,58) milj. euroa (ks. liite 13).
Lyhytaikaista vierasta pääomaa oli 8,92 (7,79) milj. euroa. Ostovelkoja oli tilinpäätöshetkellä 1,04 (1,08) milj. euroa.
Siirtovelkoihin sisältyvä lomapalkkavelka vuodelta 2019 oli 2,14 (1,88) milj. euroa. Muut lyhytaikaiset velat, 4,35 (3,87)
milj. euroa, muodostuu siirtotalouden vastikkeettomiin kuluihin liittyvistä veloista, eli myönnettyjen avustusten osasta,
jota ei ole vielä maksettu maksunsaajalle.
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1.8. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma
Museoviraston johto on valtion talousarviosta annetun lain 24 b §:n mukaisesti vastuussa viraston sisäisen valvonnan
järjestämisestä sekä sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on
antaa kohtuullinen varmuus siitä, että Museoviraston toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista, toimintaan liittyvä
raportointi on luotettavaa ja toiminnassa noudatetaan lakeja ja säädöksiä.
Museovirasto hyödyntää valtiovarainministeriön julkaisemaa valtion viraston sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa
koskevaa suositusta ja siihen perustuvaa arviointikehikkoa sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuman
valmistelussa.
Museoviraston sisäisen valvonnan ja siihen kuuluvan riskienhallinnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä tehdyn
arvion perusteella Museoviraston sisäinen valvonta ja siihen kuuluva riskienhallinta antavat kohtuullisen varmuuden
valtion talousarviosta annetun asetuksen 69 §:ssä säädettyjen vaatimusten toteutumisesta.
Arvioinnin perusteella eniten kehitettävää on riskienhallinnan suhteen. Museoviraston uusi strategia otettiin käyttöön
vuonna 2017. Strategian ja organisaation toiminnan vakiinnuttua havaittuihin kehityskohteisiin kiinnitetään jatkossakin
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 2019 kokonaisarviointeja.

1.10. Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä
Väärinkäytöksiä ei havaittu vuonna 2019.
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2. Talousarvion toteutumalaskelma
Tässä luvussa esitetään talousarvion toteutumalaskelma ensin tuloarviotilien ja sen jälkeen menoarviotilien osalta.
Museovirastolla ei ollut valtuuksia varainhoitovuonna 2019.

Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi

Tilinpäätös

Talousarvio

Tilinpäätös

Vertailu

Toteutuma

2018

2019
(TA + LTA:t)

2019

Tilinpäätös Talousarvio

%

11. Verot ja veronluonteiset tulot

512 325,54

732 427

732 426,50

0,00

100

11.04.01. Arvonlisävero

512 325,54

732 427

732 426,50

0,00

100

50 262,02

29 685

29 685,39

0,00

100

39 740,48

29 605

29 605,05

0,00

100

10 521,54

80

80,34

0,00

100

562 587,56

762 112

762 111,89

0,00

100

12. Sekalaiset tulot
12.29.99.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan
muut tulot

12.39.04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset
Tuloarviotilit yhteensä
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Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero,
nimi ja määrärahalaji

Tilinpäätös
2018

Talousarvio
2019

Talousarvion 2019
määrärahojen

(TA + LTA:t)

Tilinpäätös
2019

Tilinpäätös

siirto
käyttö 2019

Vertailu
Talousarvio -

seuraavalle
vuodelle

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot
Edellisiltä

Käytettävissä

Käyttö

Siirretty

vuosilta
siirtyneet

vuonna 2019

vuonna 2019
(pl.

seuraavalle
vuodelle

määrärahat
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala

8 377,00

8 988

8 988,00

8 988,00

0,00

28.60.12. Osaamisen kehittäminen (S2)

8 377,00

8 988

8 988,00

8 988,00

0,00

47 172 761,82

49 075 486

45 683 598,52

49 023 434,82

52 050,83

6 697 859,79

6 683 486

6 683 485,65

6 683 485,65

0,00

19 952 000,00

20 999 000

20 005 033,46

993 966,54

20 999 000,00

15 686 000,00

15 804 000

14 706 827,56

1 097 172,44

4 037 902,03

3 748 000

29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
29.01.29.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan
arv onlisäv eromenot (A)

29.80.04. Museov iraston toimintamenot (nettob) (S2)
29.80.20.

Museov iraston kulttuuri- ja

nähtäv y y skohteiden tilakustannukset (S2)
Rahapelitoiminnan tuotot taiteen
29.80.52.
edistämiseen (A)
29.80.52.08. Museot ja kulttuuriperintö
(KPY)

3 339 836,30

0,00

peruutukset)
8 988,00

8 988,00

0,00

8 988,00

8 988,00

0,00

3 065 406,39

41 659 406,39

38 319 489,75 3 339 836,30

0,00

1 930 439,63

22 929 439,63

21 935 473,09

15 804 000,00

0,00

1 022 298,14

16 826 298,14

15 729 125,70 1 097 172,44

3 745 949,17

3 745 949,17

2 050,83

3 728 000

3 726 477,38

3 726 477,38

1 522,62

3 728 000

3 726 477,38

3 726 477,38

1 522,62

20 000

19 471,79

19 471,79

528,21

95 000,00

95 000,00

0,00

112 668,62

207 668,62

993 966,54

29.80.52.08.4. Museov iraston av ustukset ja
Unescon kulttuuriperintösopimusten
toimeenpano (KPY)
29.80.52.10. Museot ja kulttuuriperintö
(KPY)

3 777 902,03

29.80.52.10.4. Museov iraston av ustukset ja
Unescon kulttuuriperintösopimusten
toimeenpano (KPY)

3 777 902,03

29.80.52.11. Kulttuurikasv atus sekä
kulttuuripolitiikan tutkimus ja kehittäminen
(KPY)
29.80.52.13. Kulttuurikasv atus sekä
kulttuuripolitiikan tutkimus ja kehittäminen

29.80.55.
29.80.75.

29.80.95.

260 000,00

(KPY)
Digitaalisen kulttuuriperinnön saatav uus ja

95 000

säily ttäminen (S3)

112 588,28

95 000,00

Toimitilojen ja kiinteistöv arallisuuden
perusparannukset ja kunnossapito (S3)

799 000,00

1 696 000

542 302,68

1 153 697,32

1 696 000,00

0,00

1 696 000,00

542 302,68 1 153 697,32

29.80.75.1. Museov irasto (EK)

799 000,00

1 696 000

542 302,68

1 153 697,32

1 696 000,00

0,00

1 696 000,00

542 302,68 1 153 697,32

Kulttuuriy mpäristön suojelusta aiheutuv at
menot (A)

50 000

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

Tilinpäätös
2018

Talousarvio
2019

Talousarvion 2019
määrärahojen

(TA + LTA:t)

Tilinpäätös
2019

Tilinpäätös

siirto
käyttö 2019

Vertailu
Talousarvio -

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot
Edellisiltä

Käytettävissä

Käyttö

Siirretty

seuraavalle

vuosilta

vuonna 2019 vuonna 2019 seuraavalle

vuodelle

siirtyneet
määrärahat

(pl.
peruutukset)

vuodelle

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

15 525,00

15 525,00

15 525,00

15 525,00

0,00

30.40.50. Riistatalouden edistäminen (S2)

15 525,00

15 525,00

15 525,00

15 525,00

0,00

32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

20 893,55

80 270

80 270,04

80 270,04

0,00

0,00

80 270,04

80 270,04

0,00

32.30.51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (S2)

20 893,55

80 270

80 270,04

80 270,04

0,00

80 270,04

80 270,04

0,00

20 893,55

80 270

80 270,04

80 270,04

0,00

80 270,04

80 270,04

0,00

8 064,95

21 543

21 542,54

21 542,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valtionosuus työttömyysetuuksien
ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (A)

7 118

7 118,04

7 118,04

0,00

33.20.50.01. Palkkatuettu työ, valtionhallinto

7 118

7 118,04

7 118,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.30.51.07. Palkkatuettu työ, valtionhallinto
(KPY)
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
33.20.50.

33.20.52.

Valtionosuus työttömyysetuuksien
perusturvasta (nettob) (A)

8 064,95

14 425

14 424,50

14 424,50

0,00

33.20.52.01. Palkkatuettu työ, valtionhallinto

8 064,95

14 425

14 424,50

14 424,50

0,00

5 459,13

336

336,00

336,00

0,00

5 459,13

336

336,00

336,00

0,00

47 231 081,45

49 186 622

45 794 735,10

49 134 571,40

52 050,83

35. Ympäristöministeriön hallinnonala
35.01.29.

Ympäristöministeriön hallinnonalan
arvonlisäveromenot (A)

Määrärahatilit yhteensä

3 339 836,30
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3 080 931,39 41 764 189,43 38 424 272,79 3 339 836,30

3. Tuotto- ja kululaskelma
1.1.2019-31.12.2019

1.1.2018-31.12.2018

TOIMINNAN TUOTOT
Maksullisen toiminnan tuotot

4 935 049,85

Vuokrat ja käyttökorvaukset
Muut toiminnan tuotot

1 522 180,09
442 542,99

5 027 571,71
6 899 772,93

762 509,07
138 819,72

5 928 900,50

TOIMINNAN KULUT
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+)

1 845 101,64

1 888 191,79

-10 085,97

-32 574,10

Henkilöstökulut
Vuokrat

14 559 790,29
21 735 964,34

13 163 100,75
21 564 801,96

Palvelujen ostot

6 095 317,77

6 799 770,79

953 141,58
579 236,77

569 727,11
654 730,97

Muut kulut
Poistot
Sisäiset kulut

9 528,00

JÄÄMÄ I

-45 767 994,42

8 377,00

-38 868 221,49

-44 616 126,27
-38 687 225,77

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Rahoitustuotot
Rahoituskulut

-1 054,62
-1 144,39

-2 199,01

1 624,91
-74,85

1 550,06

0,00

0,00

-19 506,66

-19 506,66

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT
Satunnaiset kulut
JÄÄMÄ II

-38 870 420,50

-38 705 182,37

SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT
Kulut
Siirtotalouden kulut paikallishallinnolle
Siirtotalouden kulut elinkeinoelämälle

618 858,57
658 575,00

Siirtotalouden kulut voittoa tavoittelemattomille

1 103 446,24

Siirtotalouden kulut kotitalouksille

1 248 023,00

JÄÄMÄ III
TUOTOT VEROISTA JA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA
Perityt arvonlisäverot
Suoritetut arvonlisäverot

610 613,60
670 590,00
1 475 530,69
-3 628 902,81

1 096 871,20

-42 499 323,31

732 426,50
-6 698 601,54

TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

-42 558 787,86

512 325,54
-5 966 175,04
-48 465 498,35
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-3 853 605,49

-6 745 885,34

-6 233 559,80
-48 792 347,66

4. Tase
31.12.2019

31.12.2018

VASTAAVAA
KANSALLISOMAISUUS
Muu kansallisomaisuus

1 314 527,73

KANSALLISOMAISUUS YHTEENSÄ

1 314 527,73

1 241 384,29

1 241 384,29

1 314 527,73

1 241 384,29

0,00

0,00

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIK. SIJOITUKSET
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
AINEELLISET HYÖDYKKEET
Rakennukset
Rakennelmat

25 418,22
35 571,03

27 381,31
40 064,22

Koneet ja laitteet

1 015 254,18

1 250 337,88

Kalusteet
Muut aineelliset hyödykkeet

900 052,89
1 175 330,31

3 151 626,63

833 736,17
1 175 330,31

3 326 849,89

121 984,00

121 984,00

123 380,00

123 380,00

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

3 273 610,63

3 450 229,89

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS
VAIHTO-OMAISUUS
Valmiit tuotteet/Tavarat

336 390,28

336 390,28

326 304,31

326 304,31

LYHYTAIKAISET SAAMISET
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset

709 956,91
17 619,06

Muut lyhytaikaiset saamiset

4 061,73

989 743,58
21 404,49
731 637,70

-16 676,77

994 471,30

RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT
Kassatilit
Muut rahat ja pankkisaamiset

2 403,95
3 726 679,93

Sisäisen rahaliikkeen tilit

7 668,05

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ
VASTAAVAA YHTEENSÄ
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3 313,95
3 583 849,74
3 736 751,93

4 933,82

3 592 097,51

4 804 779,91

4 912 873,12

9 392 918,27

9 604 487,30

31.12.2019

31.12.2018

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
VALTION PÄÄOMA
Valtion pääoma 1.1.1998
Edellisten tilikausien pääoman muutos
Pääoman siirrot
Tilikauden tuotto-/kulujäämä

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

3 726 679,93

RAHASTOJEN PÄÄOMAT
Muut valtion rahastot ja lahjoitetut varat

-3 253 916,69

27 108 878,62
-28 360 826,65
48 272 938,12
-48 792 347,66

-1 771 357,57

3 726 679,93

3 583 849,74

3 583 849,74

VIERAS PÄÄOMA
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

0,00

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

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

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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8 920 155,03

0,00

480 761,41
1 080 738,53
205 308,89
267 785,06
1 883 005,39
3 874 395,85

7 791 995,13

8 920 155,03

7 791 995,13

9 392 918,27

9 604 487,30

5. Liitetiedot
Liite 1: Selvitys tilinpäätöksen laatimisperusteista ja vertailtavuudesta
1) Budjetoinnissa ei ole tapahtunut muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna.
2) Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu euroiksi käyttämällä Euroopan keskuspankin noteeraamaa
valuuttakurssia.
3) Kansallisomaisuudesta ei tehdä poistoja. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuushyödykkeiden
taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Kansallisomaisuuden ja
käyttöomaisuuden osalta ei ole tilikauden aikana tehty arvonkorotuksia.
4) Hankintamenon määrittelyssä ei ole tilinpäätöksessä tapahtunut muutoksia edelliseen tilinpäätökseen verrattuna.
5)Tilikaudelle ei kohdistunut merkityksellisiä aikaisempiin vuosiin kohdistuvia tuottoja ja kuluja, talousarviotuloja ja menoja eikä virheiden korjauksia.
6) Tilinpäätösvuoden tiedot ovat vertailukelpoisia edellisen vuoden tietojen kanssa.
7) 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

Talousarvio
Momentin numero ja nimi

Tilinpäätös

2019

2018

(TA + LTA:t)

Vertailu
Talousarvion 2019 määrärahojen
käyttö
vuonna 2019

29.80.04.
Museoviraston
toimintamenot
(Siirtomääräraha 2 v)

33.20.52.
Valtionosuus
työttömyysetuuksien
perusturvasta
(Arviomääräraha)

Bruttomenot

Tilinpäätös

Talousarvio -

2019

Tilinpäätös

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot

siirto

Edellisiltä

seuraavalle
vuodelle

vuosilta
siirtyneet

Käytettävissä
vuonna 2019

Käyttö

Siirretty

vuonna 2019
(pl. peruutukset)

seuraavalle
vuodelle

25 882 525,41

24 299 000

26 903 751,77

27 897 718,31

28 834 191,40

5 930 525,41

3 300 000

6 898 718,31

6 898 718,31

6 898 718,31

Nettomenot

19 952 000,00

20 999 000

20 005 033,46

Bruttomenot

8 064,95

14 424,50

14 424,50

0,00

0,00

0,00

14 424,50

14 424,50

Bruttotulot

Bruttotulot
Nettomenot

8 064,95

14 425

993 966,54
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20 999 000,00

0,00

0,00

1 930 439,63

22 929 439,63

21 935 473,09

993 966,54

Liite 3: Arviomäärärahojen ylitykset
Museovirastolla ei ollut arviomäärärahojen ylityksiä varainhoitovuonna 2019.

Liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat
Pääluokan ja tilijaottelun numero ja nimi

Peruutettu
Tilijaottelu

29. Opetus- ja kulttuurinimisteriön hallinnonala
Vuosi 2017
29.80.55.

Digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuus ja säilyttäminen

80,34

Yhteensä
80,34
80,34
80,34

(siirtomääräraha)
Pääluokat yhteensä
Vuosi 2017

80,34
80,34

Liite 5: Henkilöstökulujen erittely
2019
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Tulosperusteiset erät
Lomapalkkavelan muutos
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä
Johdon palkat ja palkkiot, josta
- tulosperusteiset erät
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet
Johto
Muu henkilöstö

2018

12 299 186,30

11 228 415,42

12 092 022,88
0,00

11 124 241,81
0,00

207 163,42

104 173,61

2 260 603,99
2 078 588,46

1 934 685,33
1 785 695,41

182 015,53

148 989,92

14 559 790,29

13 163 100,75

711 870,12

639 899,50

0,00

0,00

1 920,00

1 500,00

1 320,00
600,00

1 180,00
320,00
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Liite 6: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset
Museovirastolla ei ole esitettävää liitteelle 6.

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

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

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

Liite 10: Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset
Käyttö- ja rahoitusomaisuusarvopaperit
Kappalemäärä

Markkina-arvo

31.12.2019
Kirjanpitoarvo
Omistusosuus %

Julkisesti noteeraamattomat osakkeet ja osuudet

121 900,00

Lohjan puhelin
Taiteen tuki Oy

Myynti-

Saadut

oikeuksien
alaraja %

osingot

31.12.2018
Markkina-arvo
Kirjanpitoarvo

122 438,00

0,00

538,00

240

35 703,00

100,00

35 703,00

As Oy Lokkalantie 18

1

41 879,00

41 879,00

As Oy Nordenskiöldinkatu 4

1

44 318,00

44 318,00

84,00

942,00

Huoneisto- ja kiinteistöosakkeet

Muut osuudet
Luottokunta 7583172

1

Ålands Telefonandelslag
Laitilan Puhelinosuuskunta
Osakkeet ja osuudet yhteensä

84,00

84,00

0,00

353,00

0,00

505,00

121 984,00

123 380,00

Liite 11: Taseen rahoituserät ja velat
Museovirastolla ei ole esitettävää liitteelle 11.
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Liite 12: Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut monivuotiset vastuut
Museovirastolla ei ole myönnettyjä takauksia tai takuita tilinpäätöksessään 31.12.2019.

Muut monivuotiset vastuut
Valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintamenomäärärahat perusteella tehdyt tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset
€
Talousarviomenot Määrärahatarve Määrärahatarve Määrärahatarve Määrärahatarve Määrärahatarve
2019
Tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset yhteensä

7 728 278,42

2020
8 293 641,89

2021
8 450 931,58

2022
8 450 931,58

myöhemmin
82 684 298,49

yhteensä
107 879 803,53

Muulla kuin valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintamenomäärärahat perusteella tehdyt sopimukset ja sitoumukset
€
- Päätös MV 132/005/2011 ja TA 2014 1143/2013*

Talousarviomenot Määrärahatarve
2019
2020

Määrärahatarve
2021

Määrärahatarve
2022

Määrärahatarve
myöhemmin

Määrärahatarve
yhteensä

4 091 518,77

3 954 427,41

3 954 427,41

3 954 427,41

19 772 137,03

31 635 419,25

- Päätös MV/9/02.07.00/2013 ja TA 2014 1143/2013**
- Päätös MV/2/02.07.00/2014 ja TA 2014 1143/2013**

13 445 587,67
111 497,80

14 104 499,24
109 960,08

12 843 532,13
109 960,08

12 843 532,13
109 960,08

89 904 724,90
769 720,53

129 696 288,40
1 099 600,75

- Päätös MV/3/02.07.00/2015 ja OKM 7/670/2015**
Muut sopimukset ja sitoumukset yhteensä

1 335 153,38
18 983 757,62

1 340 816,27
19 509 702,99

1 219 832,64
18 127 752,25

1 219 832,64
18 127 752,25

3 659 497,92
114 106 080,37

7 439 979,47
169 871 287,86

Muut monivuotiset vastuut yhteensä

26 712 036,04

27 803 344,88

26 578 683,83

26 578 683,83

196 790 378,87

277 751 091,40

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

Rahaston nimi

Varat 31.12.2019

Varat 31.12.2018

Käyttötarkoitus

Antellin kokoelmat ja rahavarat

450 208,56

432 361,33

Rahaston tarkoituksena on huolehtia Antellin
kokoelmien hoitamisesta ja kartuttamisesta.

Hvitträsk-rahasto

113 891,94

113 891,94

Rahaston varojen tuottoa voidaan käyttää eri
tavoin Hvitträskin kiinteistön rakennusten, maaalueen ja museotoiminnan hyväksi.

Museoviraston lahjoitusvarat

3 162 579,43

3 037 596,47

Rahaston varoja voidaan käyttää
kulttuuriperinnön vaalimiseen ja eri tavoin
Museoviraston ja sen henkilöstön
toimintaedellytysten parantamiseen sekä mm.
yksittäisiin hankkeisiin kokoelmien
kartuttamiseksi, painatustoimintaan ja
näyttelyhankkeisiin.

Yhteensä

3 726 679,93

3 583 849,74

Liite 14: Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat

Nimi

Taseen loppusumma tai
varojen määrä

Organisaation toiminta-alue tai varojen
käyttötarkoitus

Vera Saarelan säätiö

349 653,39

Säätiön tarkoituksena on Vera Saarelan
posliinikokoelman ylläpito ja kartuttaminen.

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

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

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

Museoviraston tilinpäätös on hyväksytty Helsingissä 28. helmikuuta 2020.

Museovirasto
Elina Anttila
Vt. pääjohtaja
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