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Auttaa museoita 
menestymään 



Sisältö 
§  Tietoa Suomen museoiden nykytilasta 
§  Näkemyksiä museoalan toimintaympäristön muutoksista 

2015-2020 
§  Meneillään olevat hankkeet 

§  Museopoliittinen ohjelma ja valtionosuusjärjestelmän 
uudistaminen 

§  Suomalaisen taiteen digiloikka– taideteokset verkkoon 
§  Museo2015 –hankkeen tulokset käyttöön: Kookos-

kokoelmahallinta 
§  Anne Brunilan työryhmän mietintö luovasta taloudesta 

kilpailukykytekijänä 



Museoala 
§  Suomalaiset museot jakautuvat ammattimaisesti hoidettuihin 

museoihin sekä paikallisiin kotiseutu- ja erikoismuseoihin 
§  Ammattimaisesti hoidettuja museoyksikköjä 324, joita 

ylläpitävät kunnat (54 %), yhdistykset ja säätiöt (38 %), 
valtio 6 % ja muut 2 %.  

§  Paikallisia kotiseutu- ja erikoismuseoita on noin 700, joita 
ylläpidetään pääosin harrastajavoimin 

§  Museotoimialan taloudellinen kokonaisarvo on vuositasolla 
244 miljoonaa euroa. Museoissa työskentelee reilut 2600 
ihmistä, joista noin 1900 vakituisessa työsuhteessa.  



Museo 
Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan 
tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja 
visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla 
siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä 
näyttely- ja julkaisutoimintaa. 
  
Museolaki 1 § (11.11.2005/887). 
 
 



Tällä hetkellä ajankohtaista 
§  Museon määritelmää ollaan uusimassa: 

-  Museolaki 
-  ICOM 



Museotalous nyt (2015) 



Talous/tulot 
Kokonaisbudjetti     
§  244 M€  
Tulot (katetaan menoista %) 
§  85 % rahoituksesta on avustuksia  

Ø Kunnat 33 %  
Ø Valtio 44 %  
Ø Säätiöt 1 % 
Ø Muut 7 %  

§  15 % myynti ja palvelutulot  
Ø  pääsymaksut 6 %  
Ø myyntitulot 6 %  
Ø  palvelu- ja muut tulot 3 % 
Ø  sponsorituki 1 %  

 



Talous/kulut 
Kulut 
§  Kiinteät kulut 77 % kokonaiskuluista 

§  henkilöstökulut 44 %  
§  kiinteistökulut 33 %  

§  Muuttuvat kulut 23 % kokonaiskuluista  
§  Näyttelytoiminta 6 % 
§  Markkinointiviestintä 2 % 
§  Kokoelmat 2 % 
§  Muut kulut 13 % (hallinto, tarvikkeet yms.) 

 



RAKENTEET MUUTTUVAT 
2017-2022 



Poliittinen toimintaympäristö 
 §  Poliittinen kiinnostus kulttuuriasioihin kasvaa. 

Ø Kunta- ja maakuntauudistus 
§  Rahoituksen ja investointien perusteina talous ja työllistyminen 

korostuvat poikkeuksellisella tavalla 
Ø Erityisesti kuntarahoitus 

§  Yhteiskunnalliset rakenteet muuttuvat kohti nykyistä suurempia 
toimintayksikköjä 
Ø Verkostoituminen 

§  Kulttuurilta odotetaan myönteisiä vaikutuksia talouteen ja 
hyvinvointiin, paikkakuntien elinvoimaisuuteen 
Ø Kulttuurimatkailu 
 
 

 



§  Kilpailu julkisesta rahoituksesta kiristyy 
§  Julkisen rahoituksen perusteet muuttuvat 

Ø VOS-uudistus 2019 (2020) 
Ø Uudistaa koko valtionrahoitukset: harkinnanvarainen 

toiminnan rahoitus, tehtäväpohjainen rahoitus, laatu/
strateginen rahoitus 

§  Kulttuuripalvelujen yksityinen kulutus kasvaa ja yksityinen 
rahoitus lisääntyy (säätiön, yksityiset lahjoitukset) 
Ø Museoiden kävijämäärät kasvoivat 2015-2016: 1 milj. 
Ø Säätiöiden rahoitus (Suomen kulttuurirahasto) 

§  Kestämätön kulurakenne (kiinteät kulut liian suuret) 
 

Taloudellinen 
toimintaympäristö 



§  Oikeus nauttia taiteesta ja ottaa osaa kulttuurielämään säilyvät 
perusoikeuksina 

§  Erot rikkaiden ja köyhien välillä kasvavat, Suomi kaupungistuu 
Ø Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus nousevat 

keskusteluun 
Ø Museoiden pääsymaksut nopeassa nousussa 

§  Ikääntyminen ja moniarvoistuminen lisäävät palvelujen 
kysyntää ja muuttavat sisältöjä 
Ø Kulttuurilla tehtävä kansalaisten aktivoinnissa. 

§  Moniarvoistuvassa ympäristössä kulttuurilla tehtävä 
yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden, suvaitsevuuden ja 
tasa-arvon edistäjänä 
Ø Ateneum: Refugees welcome 

 
 

Sosiaalinen toimintaympäristö 
 



Teknologinen 
toimintaympäristö 
§  Sisällöt ja palvelujen käyttö digitalisoituu 

Ø Asiakasmäärät kasvat 
Ø Paineet järjestelmien digitaalisten palvelujen ja teknisten 

järjestelmien kehittämiseen lisääntyvät (huomattavat ja 
jatkuvat investoinnit) 
§  Suomen museoliiton palvelut: Kookos, Seinätön museo, 

Kysy museolta, Museokortti 
Ø  Työtavat uudistuvat 

§  Ansaintalogiikka uudistuu 



Ekologinen toimintaympäristö 
 
§  Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävä 

toiminta korostuu ihmisten valinnoissa (eettinen kuluttaminen). 

 



Lainsäädännöllinen 
toimintaympäristö 
§  Julkiseen rahoitukseen tehtävät muutokset vaikuttavat lakeihin 

ja asetuksiin. 
§  Uusi Museolaki 2019 
§  Kokoelmat edelleen keskiössä 

§  Julkisen talouden kurjistuessa kuntien ja valtion tehtävissä 
korostuvat lakisääteisten tehtävien toteuttaminen.  

§  Tekijänoikeus-, henkilötieto- ja kuluttajalainsäädännön 
painoarvo toiminnassa kasvaa. 
§  Suomen museoliiton ja Kuvaston sopimus 29.3.2017 

teosten verkkosaatavuuden ja käytön lisäämiseksi 
§  Henkilötietoasetus voimaan 5/2018, poikkeukset museo- ja 

muille muistiorganisaatioille? 

 





Kulttuuritoimintojen menestyksen lähivuosina ratkaisee se,  
kuinka hyvin onnistumme kertomaan keskeisimmät 

asiakashyötymme julkisen ja yksityisen sektorin 
kohderyhmille sekä säilyttämään julkisen rahoituksen 

tason. 
 



Taidemuseoiden digiloikka:  
Suomen museoliiton ja Kuvaston 

välinen sopimus 



Sopimusjärjestelmä 



Suomen museoliiton ja Kuvaston 
välinen sopimus 
Museot, jotka sitoutuvat noudattamaan Suomen 
museoliiton ja Kuvaston allekirjoittamaa sopimusta 
voivat laittaa esille taidekokoelmissaan olevan teokset 
museoiden hallinnassa olevilla verkkosivuilla ja 
sovelluksissa sekä valmistaa tätä varten tarvittavat 
kappaleet teoksesta. 

 
 



Sopimusmaksut museoille 
§  Vuosi 2017: 0 euroa 
§  Vuosi 2018- (maksu 31.12.2018):  

-  kokoelmien koko suurempi kuin 6 000 teosta, maksu 2 
800 euroa + alv/vuosi 

-  kokoelmien koko 2 000-5 999, maksu 1 300 euroa + alv/
vuosi 

-  kokoelmien koko pienempi kuin 2 000 teosta, maksu 
600 euroa + alv/vuosi. 

 



Miten sopimus tehdään? 
§  Museo vahvistaa noudattavansa Suomen museoliiton ja 

Kuvaston välistä sopimusta allekirjoittamalla 
Taidekokoelmat verkkoon sopimuksen Suomen museoliiton 
kanssa.  
Ø Sopimusehdot ja sopimus: 

http://www.museoliitto.fi/kuvasto 
Ø Sopimus voimaan Suomen museoliiton 

allekirjoittamispäivämäärästä 



Esitys museopoliittiseksi 
ohjelmaksi 



Museoalan visio 2030 
 
Suomessa on vuonna 2030 Euroopan 
ajankohtaisimmat museot ja innostuneimmat 
asiakkaat. 
 



Museoalan arvot 
§  Yhteisöllisyys ja vuorovaikutteisuus: Yhteisöillä on mahdollisuus 

osallistua kulttuuriperinnön määrittelyyn. 
§  Luotettavuus ja jatkuvuus: Museot ovat vahvoja asiantuntijoita, 

joiden näkökulmat ulottuvat menneisyydestä pitkälle tulevaisuuteen. 
§  Moniäänisyys ja demokratia: Kulttuuriperintö kuuluu kaikille ja on 

yhdenvertaisesti saavutettavissa. Museoilla on vahva rooli 
moniäänisen ja kulttuurisesti moninaisen yhteiskunnan tukemisessa 
ja kehittämisessä. 

§  Rohkeus ja ennakkoluulottomuus: Museot ovat mahdollistajia. 
Museot elävät ajassa, ovat valmiita muutokseen ja auttavat ihmisiä 
rakentamaan hyvää tulevaisuutta.  



Museoalan rakenne 
§  Kansalliset museot (ent. Valtakunnalliset museot) 
§  Alueelliset ja valtakunnalliset vastuumuseot (ent. 

Aluetaidemuseot, Maakuntamuseot, Valtakunnalliset 
erikoismuseot) 

§  (Paikallis)Museot  
§  Paikalliset kotiseutumuseot ja erikoismuseot (ent. 

Paikallismuseot) 



Museoalan kehityssuunnat 2030 



Tavoitteena kohtaamiset ja 
kumppanuudet 
§  Museot ovat aktiivisia toimijoita ja keskustelijoita 

yhteiskunnassa. Museot edistävät kestävää kehitystä ja 
moninaisuutta yhteiskunnassa sekä vahvistavat tasa-arvoa 
ja demokratiaa. Museoiden työ tähtää sosiaalisen ja 
taloudellisen hyvinvoinnin lisääntymiseen.  



Osaava ja oppiva museoala 
Museotyö on moniammatillista ja vahvasti verkottunutta niin 
kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Museoissa 
työskentelevien asiantunteva ja monialainen osaaminen takaa 
laadukkaat ja vaikuttavat palvelut.  



Museoiden kokoelmat esille ja 
käyttöön 
Museoiden kokoelma- ja tietovarannot ovat 
monipuolisessa käytössä oleva toiminnan perusta. Museot 
tuovat entistä aktiivisemmin kokoelmiaan ja aineistojaan esille 
ja käyttöön yhteisöjen ja yhteiskunnan voimavaraksi. Keskeisin 
osa kokoelmia on digitalisoitu ja verkon kautta saavutettavissa. 



Digitaalisuus mahdollisuuksien 
avaajana 
Digitaalisuus tukee läpäisevästi museoiden työtä 
kulttuuriperinnön vaalimiseksi ja välittämiseksi kaikille. 
Palveluiden tarjoaminen monien eri kanavien kautta luo 
merkittävää lisäarvoa sekä museoille että asiakkaille. Aineistot 
ja tieto ovat helposti saatavilla sekä yhteisten että yksilöityjen 
digitaalisten palveluiden kautta.  
 



Uudistuva, vahva ja vaikuttava 
museokenttä 
Suomalainen museoala on edelläkävijä Euroopassa. 
Menestyksellinen museotoiminta rakentuu museoiden 
profiloitumiselle ja yhteistyölle. Museoiden työnjako ja 
vastuualueet ovat selkeitä ja muodostavat pohjan koko maan 
kattavalle museopalveluiden verkostolle. Museotoiminnalle 
asetetut tavoitteet ja tehtävät ohjaavat julkisen tuen 
kohdentumista.  



Kestävyyttä ja joustavuutta 
rahoitukseen 
Museot palveluineen ovat verkostoituneet julkisten ja 
yksityisten rahoittajien sekä elinkeinoelämän kanssa. 
Toiminnan perusrahoitus katetaan julkisin varoin. Museot ovat 
tiivistäneet yhteistyötään ja hyödyntävät jaettua osaamista 
sekä pitkälle kehittynyttä työnjakoa kiinteiden kustannusten 
kasvun hallitsemiseksi ja uusien ansaintamallien 
rakentamiseksi.  
 
Museoiden talous on kestävällä pohjalla ja niiden 
rahoituspohja on laajentunut museoiden palveluja 
hyödyntäville elinkeino-, koulutus- ja sosiaalisektoreille. 
Museot ovat ottaneet käyttöön innovatiivisia rahoitusmuotoja. 
 



Museolaki ohjaa ja säätelee 
§  Museolain uudistaminen toteutetaan osana museoiden, 

teattereiden (ml. tanssi ja sirkus) ja orkestereiden 
rahoitusjärjestelmän uudistamistyötä vuosina 2018–2019. 

§  Tavoitteena on laajentaa Museolain sisältöä siten, että se 
huomioi myös museot, jotka eivät ole 
valtionosuusjärjestelmän piirissä.  



VOS-järjestelmän ja museolain 
uudistaminen 



Rahoitusjärjestelmän tavoitteet 
 
§  Valtion rahoitusjärjestelmän tavoitteet on julkaistu 

tammikuussa 2017 Sitran tuottamassa julkaisussa: Teesit ja 
rahoituksen periaatteet 
Ø https://www.sitra.fi/julkaisut/kulttuurivos-teesit-ja-

rahoituksen-periaatteet/ 
§  Tavoitteet on muotoiltu 8 yleiseksi teesiksi. Sen lisäksi on 

määritelty yleiset rahoituksen periaatteet ja 
kulttuuripoliittiset tavoitteet. 



Kulttuurin rahoitusteesit 
§  Teesi 1: Taide ja kulttuuriperintö luovat sivistysvaltion 
§  Teesi 2: Taide ja kulttuuriperintö puhuttelevat laajasti 
§  Teesi 3: Osaavat tekijät mahdollistavat taide- ja 

kulttuuripalvelut 
§  Teesi 4:. Toimintakenttää ja tuotantomalleja uudistetaan ja 

uusille esittävän taiteen aloille avataan mahdollisuuksia 
§  Teesi 5: Valintoja tasajaon sijaan 
§  Teesi 6: Toiminnan laadun arvioinnin merkitys korostuu 
§  Teesi 7: Yhteistyö alueellisen saatavuuden ja elinvoimaisuuden 

edellytyksenä 
§  Teesi 8: Vastuu kulttuuriperinnöstä kuuluu aidosti kaikille  



Uusi museolaki 
§  Valtionosuuden määräytymisperusteet kirjataan 

museoalalla Museolakiin 
§  Uusi laki on tarkoitus saada voimaan vuonna 2019 
§  Uusilla kriteereillä maksetut VOSit näkyvät museoiden 

tileillä aikaisintaan 2020  ja/tai mahdollisten siirtymäaikojen 
jälkeen. 



Uusi museolaki/VOS-uudistus 
-  Museolaissa määritellään museotoiminta ja ammatillinen 

museotoiminta. Museolaki siis koskee muitakin kuin 
valtionosuusmuseoita. 

-  Merkittävin uudistus aluetaide- ja maakuntamuseoiden sekä 
valtakunnallisten erikoismuseoiden rahoitukseen: 
Ø  Henkilötyövuosiperusteinen VOS (laskennallinen rahoitus) 
Ø Tehtäväperusteinen rahoitus (laissa määritelty tehtävä, jonka 

ministeriö antaa tietyt edellytykset täyttävälle toimijalle 
Ø Valtionavustukset (harkinnanvaraiset) 
Ø Laatu/palkitseva/tulosrahoitus? 

-  VOS-kelpoisuuden määräaikainen tarkistaminen 
-  Yliopistomuseot harkinnanvaraisen rahoituksen piiriin. 



VOS-kriteerit 
- Kriteereihin ei odotettavissa merkittäviä muutoksia: 
– Osaaminen (henkilöstön koulutus ja määrä) 
– Tilat  
– Resurssit 



Kookos-kokoelmahallinta 



Museo2015 tuotti Kookoksen 
§  Vuodesta 2010 toteutettu Museo2015 hanke on päättynyt ja 

tuloksena on Kookos kokoelmahallinnaksi nimetty palvelu, 
joka sisältää: 
-  Kokoelmahallintajärjestelmän (MuseumPlusRia) 
-  Palvelintilan (Devnet) 
-  Helpdesk –palvelun (Suomen museoliitto) 

§  Museot saavat palvelun käyttöön vuosimaksulla Suomen 
museoliitosta.  

§  Lisätietoja Kookoksen ständiltä 



Anne Brunilan työryhmän 
mietintö kulttuurista ja luovasta 

taloudesta kilpailutekijänä 



Aineeton pääoma, kuten 
luovuus ja osaaminen, on 
uusi tuotannontekijä 
nykyisessä taloudellisessa 
tuotannossa. Kansakunnan 
tai yrityksen kilpailukyky 
ei määräydy enää 
yksinomaan perinteisiä 
tuotannontekijöitä 
(työvoima, pääoma ja 
tuotantovälineet) ja niiden 
välisiä suhteita kehittämällä 
vaan aineettomasta 
pääomasta on tullut uusi 
keskeinen tuotannontekijä. 



500 suurimman yrityksen markkina-
arvo 



Suomi: Kulttuurin toimialat osana 
kansantaloutta 



Jatketaan tästä keskusteluja ja 
Museopäiviä ja muistakaa Kutsu 
poliitikko museoon –viikko 5-9.6. 


