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MUSEOALAN VISIO 2030 
 
 

Suomessa on vuonna 2030  
Euroopan ajankohtaisimmat museot ja 

innostuneimmat asiakkaat. 



Museopoliittinen työ ja  
rahoitusjärjestelmän uudistaminen 

Toimintaympäristön muuttuminen 
•  mitkä asiat vaikuttavat museoihin 
•  mihin museot voivat vaikuttaa 

ð  Museopoliittinen työ: museoiden rooli yhteiskunnassa 
•  mitä annettavaa museoilla on 
•  mitä museot voivat toiminnallaan mahdollistaa 

 

ð  Valtionosuusuudistus: museoiden tehtävä kulttuuriperinnön, 
 taiteen ja luonnonperinnön asiantuntijoina ja välittäjinä 
•  miten työn edellytykset kehittyvät 
•  kuinka resurssit tulee suunnata 

  



 

•  Kulttuurin rahoitusjärjestelmän uudistamisen lähtökohdista 
 
•  Museopoliittisen ohjelmat esitykset 

•  Rahoitusuudistuksen valmistelu ja toteutus 



Rahoitusjärjestelmän uudistamisen 
lähtökohdista 

•  nykyinen kulttuurin (museoiden, teattereiden ja orkestereiden) 
valtionosuusjärjestelmä peräisin 1990-luvun alusta 

 ð tarve tarkistaa järjestelmän ja säädösten ajantasaisuus 
•  jo edellisellä hallituskaudella pyrittiin rahoitusjärjestelmää 

uudistamaan 
 ð tavoite lisätä järjestelmän kannustavuutta ja toiminnan 
 tuloksellisuuden huomioimista   

•  toimijoilta tullut palaute ja arviot rahoitusjärjestelmän toimivuudesta 
 ð erityisesti esittävän taiteen ns. vapaan kentän näkemykset 

•  museopoliittisen ohjelmatyön osana rahoitusjärjestelmän toimivuuden 
arviointi ja uudistamistarpeet 

  



Museopoliittinen ohjelmatyö 1/3 
•  työryhmän toimikausi syksy 2015 – helmikuu 2017 

–  ministerin toimeksiannosta 
–  yhdessä museoiden kanssa 
–  ihmisiä, yhteisöjä ja yhteiskuntaa varten 

•  tehtävä 
–  tarkastella kokonaisvaltaisesti suomalaista museokenttää 
–  muodostaa näkemys sen tulevaisuudesta 
–  laatia ehdotus museopoliittisiksi linjauksiksi ja painopisteiksi 

•  erityisesti rahoitusta koskevien ehdotusten osalta yhteensovittaminen 
kulttuurin rahoitusjärjestelmän uudistamista koskevan työn kanssa 

•  lausuntokierros käynnissä kesäkuun loppuun, syksyllä ohjelman 
viimeistely ja hyväksyminen ministeriössä 

 



Museopoliittinen ohjelmatyö 2/3 
 
Museot esille asiantuntijoina, kumppaneina ja mahdollistajina 

–  elämysten ja tiedon tarjoaminen kulttuuri- ja luonnonperinnöstä sekä taiteesta 
–  mahdollisuuksia luovuudelle, sivistykselle, identiteettien rakentumiselle, muutosten 

ymmärtämiselle 
–  tehtävä kestävän yhteiskunnan ja hyvinvoinnin rakentamisessa 
–  kattavasti saatavilla oleva ja keskeinen kulttuuripalvelu  
–  paikallinen, alueellinen ja valtakunnallinen merkitys vetovoimaisuudelle ja 

elinvoimaisuuden kehittämiselle 

 
Kehittämiskokonaisuuksien tunnistaminen 

–  museotoiminnan yleisten tavoitteiden uudistaminen 
–  osaamista, toimintatapoja, rakenteita ja rahoitusta koskevat linjaukset 
–  kokoelmatyö ja digitaalisuus omina kehittämiskokonaisuuksinaan 
–  kaikista museotoiminnan osa-alueista ei omaa kehittämiskokonaisuutta 
–  yhteensä 59 toimenpide-ehdotusta 



Museopoliittinen ohjelmatyö 3/3 
Rahoitusta koskevat keskeiset esitykset 
•  vahva julkinen perusrahoitus perusteltua säilyttää 
•  rinnalla pyrkimys rahoituspohjan laajentamiseen, palveluiden 

tuotteistamiseen, uusien rahoitusmuotojen kehittämiseen 
•  museoiden erikoistuminen ja yhteistyö tehostavat resurssien käyttöä 

Valtionosuusjärjestelmän kehittämistä koskevat ehdotukset 
•  alueellisen ja valtakunnallisen museojärjestelmän uudistaminen 
•  nykyisen järjestelmän tilalle vastuumuseojärjestelmä 
•  tehtävät lain tasolle, rahoitus tehtäväperusteiseksi 
•  tavoitteena koko maan kattava palveluverkosto 
•  rahoituksen kriteerit ja määräytymisperusteet tarkentuvat kulttuurin 

rahoitusjärjestelmän uudistamisen yhteydessä 2017 - 2018 

 
 
 



Kulttuurin rahoitusjärjestelmän uudistaminen 1/4 

•  työryhmän toimikausi 25.8.2016 – 31.10.2017 
•  puheenjohtaja muusikko Jaakko Kuusisto, 18 jäsentä, neljä 

museoalan edustajaa 
•  l. vaihe: 25.8.2016-31.1.2017 

Työryhmä valmistelee ehdotuksen uuden rahoitusjärjestelmän pääperiaatteiksi. 
Valmistelussa hyödynnetty Sitran järjestämiä sidosryhmätapaamisia. 

•  2. vaihe: 1.2.2017-31.10.2017 
Työryhmä laatii ehdotuksen rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi ja valmistelee 
tarvittavat säädösmuutosehdotukset. Työ valmistellaan hallituksen esityksen muotoon. 

•  lopputuloksena uudistetaan mm. opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoituslaki sekä museolaki ja asetus: rahoituksen 
määräytymisperusteet ja kriteerit, rahoitettavan toiminnan tavoitteet, 
edellytykset ja tehtävät 



Kulttuurin rahoitusjärjestelmän uudistaminen 
2/4 

•  ensimmäisen vaiheen lopputuloksena syntyi työryhmän yhteinen 
näkemys rahoituksen nykytilasta ja mahdollisista muutostarpeista 

•  tiivistettiin kahdeksaan teesiin ja neljään rahoitusperiaatteeseen 
 
•  teeseissä korostuvat mm. taiteen ja kulttuuriperinnön merkitys 

yhteiskunnalle, tarve uudistumiselle, valintojen tekeminen tasajaon 
sijaan, laadun arvioinnin merkitys, yhteistyö ja alueellinen saatavuus 

 
•  rahoitusmallin rakentamisen periaatteiksi työryhmä linjasi: 

1.  rahoitusjärjestelmä huomioi yhteiskunnan monet erilaiset kulttuuriset tarpeet 
2.  varmistetaan palvelujen alueellinen saatavuus ja monipuolisuus 
3.  valtion rahoitus yhdeksi kokonaisuudeksi, eri toimijatyypit tunnistavat kategoriat ja 

tehtäväpohjaiset elementit 
4.  kriteerin toteutumisen määräaikainen tarkastelu 



Kulttuurin rahoitusjärjestelmän uudistaminen 3/4  
Uudistuksen valmistelu museoiden näkökulmasta 
•  uudistustyössä huomioidaan läpäisevästi museotyön erityispiirteet ja 

otetaan ne lähtökohdaksi niin rahoituksen kriteerien, rahoitusmallin, 
rahoitusperusteiden ja rahoituksen keston suunnittelussa 

•  uudistus kokonaisvaltainen, mutta nykyisen järjestelmän edut ja hyvät 
ominaisuudet tarkoitus säilyttää 

–  ennustettavuus, pitkäjänteisyys, mahdollisimman selkeä laskentatapa 

•  keskeisiä uudistettavia kokonaisuuksia mm. 
–  museotoiminnan tavoitteiden ja museotoiminnan määrittely museolaissa 
–  alueellisen ja valtakunnallisen työn tehtävät ja rahoitusperusteet 
–  laadun huomioiminen ja valintojen tekemisen kriteerit 

•  yhteistyössä, keskustellen ja vuorovaikutuksessa asianosaisten 
kesken 



Kulttuurin rahoitusjärjestelmän uudistaminen 4/4 

Uudistuksen jatkovalmistelu 
•  kevään aikana kokonaisnäkemyksen muodostaminen uudesta 

rahoitusmallista 
•  kulttuuriympäristötehtäviä koskeva  Satakunnan museon toteuttama 

erillisselvitys valmistuu kesäkuussa 
•  rahoituksen kriteerien ja perusteiden jatkotyöstäminen, 

koelaskentojen suorittaminen ja vaikutusten arviointi 
•  työryhmän saatua työnsä päätökseen, lausuntokierros ja ehdotuksen 

viimeistely 
•  esitys annetaan eduskunnalle aikaisintaan keväällä 2018 
•  voimaantulo aikaisintaan vuoden 2019 alusta, siirtymäajat mikäli 

merkittävämpiä muutoksia rahoitusperusteisiin tai kriteereihin 



 
 
 
 
 

Seuraava avoin sidosryhmätilaisuus 
14.6.2017  - museot mukaan! 

 
Museopoliittinen ohjelma  

http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/-euroopan-ajankohtaisimmat-
museot-ja-innostuneimmat-asiakkaat- 

 
Kulttuurin rahoitusjärjestelmän uudistaminen  

http://minedu.fi/kulttuurivos 
 
 
 

 
 


