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SUOMEN MUSEOLIITTO 2015

Suomen museoliitto edustaa Suomen museolaitosta ja 
käyttää sen ääntä. Museoliiton toiminta jakautuu jäsenis-
tön edunvalvonta-, viestintä-,  koulutus- ja kehittämispal-
veluihin sekä Museoliiton toimintaa ylläpitäviin hallinto- ja 
tukipalveluihin.

Vuoden 2015 toiminta perustui Suomen museoliiton 
strategiaan 2020 sekä Suomen museoliiton hallituksen 
laatimaan ja vuosikokouksen 19.5.2015 vahvistamaan toi-
mintasuunnitelmaan. Vuosi 2015 oli Suomen museoliiton 
92. toimintavuosi.

Vuoden 2015 teema oli uudet avaukset. Niistä merkit-
tävin oli Museokortin lanseeraaminen. Uusilla avauksil-
la pyrittiin museoiden käytettävyyden parantamiseen, 
toiminnan taloudellisen pohjan laajentamiseen, toiminta-
määrärahojen kasvattamiseen ja toiminnan tehostamiseen 
verkostotyöskentelyn kautta.

Suomen museoliiton jäseninä oli vuoden 2015 lopussa 
203 museotoimintaa harjoittavaa yhteisöä, joiden hallin-
nassa oli 397 museokohdetta. Jäsenmäärä pysyi samana 
verrattuna edelliseen vuoteen, mutta ylläpidettyjen mu-
seoyksikköjen määrä kasvoi kolmellatoista. 

 
 

Missio
 

Suomen museoliitto auttaa museoita  
menestymään.

Visio 2023 
 

Satavuotias Suomen museoliitto on 
 vaikuttajana ja osaamisen kehittäjänä alansa 

edelläkävijä Euroopassa.

Arvot
 

Suomen museoliiton toiminnan arvot ovat 
jäsenkeskeisyys, uteliaisuus, rohkeus ja  

yhteisöllisyys. Museoliiton periaatteet ovat 
ystävällisyys, luotettavuus, jokaisen kunnioitta-

minen ja tasapuolisuus.
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EDUNVALVONTAPALVELUT
 

Edunvalvontapalveluillaan Suomen museoliitto vaikuttaa 
museoalan toimintaympäristöön siten, että museoiden on 
mahdollisuus toimia menestyksellisesti ja kehittää omaa 
toimintaansa ennakoivasti.

Suomen museoliiton edunvalvontapalveluihin kuuluu 
jäsenten edustaminen ja edunvalvonta: 

• museoalan kansallisen ja kansainvälisen lainsäädän-
nön ja muiden viranomaismääräysten valmistelussa
• museoalan kansallisten ja kansainvälisten rahoitusrat-
kaisujen valmistelussa
• koko museoalaa koskevien järjestelmien ja käytäntö-
jen valmistelussa
• museoalan kansainvälisissä järjestöissä.

 
Edunvalvontatyötä ohjasi Suomen museoliiton hallituksen 
nimeämä edunvalvontatyöryhmä, johon kuuluivat Kati Ki-
vimäki, Kirsi Niku, Hanna-Kaisa Melaranta, Marjo Mikkola, 
Päivi Partanen, Janne Vilkuna ja Kimmo Levä. 

Suomen museoliiton edunvalvonta 
2015 
 
Julkisen talouden tilanne heikkeni edelleen vuoden aikana 
ja paineet sekä museoiden rahoituksen että henkilöstön 
vähentämiseen kasvoivat. Tämän vuoksi edunvalvonnassa 
korostuivat museoiden talouskysymykset. Lisäksi tekijän-
oikeus- ja henkilötietolakiin liittyvät kysymykset nousivat 
vuoden aikana esiin aikaisempaa useammin.

Vuoden 2015 eduskuntavaalien tuloksena valittiin uusi 
hallitus ja hallitusohjelma. Suomen museoliitto toi omia 
tavoitteitaan esiin yhdessä Suomen teatterit ry:n ja Suo-
men Sinfoniaorkesterit ry:n sekä Veikkauksen edunvälittä-
jien verkoston kanssa.

Edunvalvontapalveluissa keskeinen toimintamuoto on 
työryhmätyöskentely. Näistä tärkeimpiä olivat opetus- ja 
kulttuuriministeriön nimeämät Museopoliittinen ohjelma-
työryhmä sekä työryhmä, joka selvitti taidenäyttelyiden 
järjestämiseen liittyviä sopimus- ja korvauskäytäntöjä. 
Museoalan näkemyksiä tuotiin esiin myös lausunnoilla ja 
muilla virallisilla kannanotoilla. Lisäksi museoalalle kes-
keisiä kysymyksiä nostettiin esiin Suomen museoliiton 
viestinnässä epävirallisemmin Museo-lehdessä, sosiaalises-
sa mediassa ja P.S.-blogissa.

Lausunnot ja kannanotot
 

Suomen museoliitto antoi toimintavuonna seuraavat 
lausunnot ja kannanotot:

• Lausunto kansallisen maailmanperintöstrategian 
päälinjauksista (26.3.2015)
• Lausunto rahapelien erityisasemasta EU:n digitaalisil-
la markkinoilla (25.5.2015)
• Lausunto kulttuuritoimen rahoitukseen liittyvän 
lainsäädännön muuttamisesta (21.9.2015)
• Lausunto kulttuuritoimen rahoituksen leikkauksista 
(19.11.2015)

 
Lisäksi Suomen museoliitto oli asiantuntijana kuultava-
na eduskunnan sivistysvaliokunnassa 15.1.2015, jolloin 
käsiteltiin valtakunnallisia erikoismuseoita koskevan lain 
uudistamista. Museoliitto osallistui myös 12.11.2015 
sivistysvaliokunnan kokoukseen, jossa aiheena oli hallituk-
sen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoituksesta annetun lain muuttamisesta sekä vapaasta 
sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta. Poliittisten 
päättäjien huomiota kiinnitettiin museoalan ajankohtaisiin 
asioihin myös kansanedustajille lähetetyillä kirjeillä kesä- 
ja joulukuussa.

Kansallinen ja kansainvälinen  
yhteistyö 
 
Vuonna 2015 Suomen museoliiton edustajat olivat muka-
na alan edunvalvojina ja asiantuntijoina seuraavissa työ-, 
ohjaus- ja johtoryhmissä: 

• Kansallisen digitaalisen kirjaston (KDK) ohjausryhmä 
ja Finnan konsortioryhmä
• Museo 2015 -hankkeen johtoryhmä
• Veikkauksen edunvälittäjien työryhmä
• Kulttuurimatkailun asiantuntijaryhmä (Culture Fin-
land)
• Kulttuurialan neuvottelukunta
• Tekniikan museon Pienten paja -projektin ohjausryh-
mä
• Kulttuurihistoriallisten museoiden ja taidemuseoiden 
kokoelmapoistojen yhteiset käytännöt -hanke
• Arvioinnilla kohti vaikuttavaa museotoimintaa – mu-
seoiden arviointimallin kehittämisprojekti
• EU-jaosto 31 (OKM)
• Maailman muisti -komitea (UNESCO)
• Museoviraston kulttuuriperintöalan neuvottelukunta
• The Nordic centre of heritage learning and creativity 
Ab, Reference group
• Museopoliittinen työryhmä
• Taidenäyttelyjen järjestämiseen liittyviä sopimus- ja 
korvauskäytäntöjä selvittänyt työryhmä

  • EU:n Luova Eurooppa -ohjelman kansallinen  
     asiantuntijaryhmä  
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Kansainvälistä yhteistyötä ja kulttuurivientiä ohjasi 
Suomen museoliiton hallituksen nimeämä kansainvälisen 
toiminnan työryhmä, johon kuuluivat Kimmo Antila, Olli 
Immonen, Päivi Partanen, Pauli Sivonen ja Leena Tokila.

Kansainväliset edunvalvontatehtävät hoidetaan pääosin 
yhteistyöverkostoissa, joista tärkeimmät ovat euroop-
palaisten museo-organisaatioiden verkosto NEMO ja 
Veikkauksen edunvälittäjät, jonka tehtäviin kuuluu myös 
rahapelilainsäädäntöön vaikuttaminen Euroopan tasolla. 
Lisäksi kansainvälisessä vaikuttamisessa on tärkeää poh-
joismainen yhteistyö, josta ovat vastuussa sekä pääsihtee-
ri että hallitus. Pääsihteerien vuosittainen tapaaminen on 
jo vakiintunut toimintamalli. Pohjoismaiden (Norja, Ruot-
si, Tanska, Suomi) museoliittojen hallitusten ensimmäinen 
yhteiskokous pidettiin Hamarissa, Norjassa 8.9.2015.

Suomen museoliitolla on kahdenväliset yhteistyöso-
pimukset Venäjän museoliiton ja Pakistanin museoliiton 
kanssa. Lisäksi vuonna 2015 valmisteltiin kahdenvälinen 
yhteistyösopimus Namibian museoliiton kanssa. Sopimuk-
set sisältävät pääosin kulttuurivaihtoon ja -vientiin liittyviä 
tavoitteita, mutta ne ovat myös merkittävä osa Suomen 
museoliiton kansainvälistä edunvalvontayhteistyötä.

Vuoden 2015 aikana Suomen museoliiton edustajat 
osallistuivat myös kirjastojen, arkistojen ja museoiden 
lakimiesten työryhmään (KAM-ryhmä), jossa käydään 
valmistelevaa keskustelua meneillään olevista muistior-
ganisaatioita koskevista kansallisista ja kansainvälisistä 
lakiuudistuksista.

Suomen museoliiton työntekijöitä on henkilöjäseninä 
ICOMin Suomen komitean hallituksessa (Eero Ehanti pj.), 
ICOMin museoalan koulutuksen komitean ICTOPin halli-
tuksessa (Leena Tokila) ja ICOMin johtamisen kehittämi-
sen komitean INTERCOMin hallituksessa (Kimmo Levä).

INTERCOMin vuosittainen seminaari oli Washingto-
nissa, jossa Kimmo Levä piti esitelmän otsikolla Who is 
responsible for preserving heritage.  ICTOPin vuosittainen 
konferenssi järjestettiin Barbadoksella, jossa Leena Tokila 
esitteli Museoliiton johtajakoulutusohjelmaa. Lisäksi 
Pauliina Kinanen osallistui Euroopan komission Voices of 
Culture -yhteistyöhön.

KOULUTUS- JA  
KEHITTÄMISPALVELUT

 
Koulutus- ja kehittämispalveluillaan Suomen museoliitto 
tukee ja kehittää jäsenyhteisöjensä henkilökunnan am-
matillista osaamista. Museoliitto tarjoaa ajankohtaista 
koulutusta museotoiminnan ja museoiden palveluiden 
kehittämiseksi sekä uusien mahdollisuuksien hyödyntämi-
seksi museoiden toiminnassa. 

Suomen museoliiton koulutus- ja kehittämispalveluja 
ovat:

• täydennyskoulutus, verkko- ja monimuotokoulutus
• koulutusohjelmat
• tilauskoulutukset
• yksittäisten asiakkaiden tai asiakasryhmien konsul-

tointi
• koulutusjärjestelyt (koulutuksen sisällöstä vastaa 
yhteistyökumppani)
• tutkimus- ja julkaisutoiminta
• museoalan kehittämishankkeiden toteuttaminen
• neuvontapalvelut
• Suomen museoliiton käsikirjasto

 
Koulutus- ja kehittämispalvelujen sisältöjä ja toteuttamista 
ohjasi Suomen museoliiton nimeämä koulutus- ja kehit-
tämistyöryhmä, johon kuuluivat Kimmo Antila, Helkamari 
Knaapi, Timo Kukko, Johanna Lehto-Vahtera, Marjo Mik-
kola ja Leena Tokila.

Koulutustilaisuudet 
 
Vuoden 2015 koulutustilaisuuksien teemat liittyivät 
museotyön eri osa-alueisiin: viestintään ja markkinointiin, 
näyttelyihin, museopedagogiikkaan, yleisötyöhön, asiakas-
palveluun, tekijänoikeuksiin, kokoelmien kehittämiseen, 
hankeosaamisen ja museoiden talouden ja hallinnon 
kehittämiseen. 

Lappeenrannassa pidettyjen Valtakunnallisten museopäi-
vien teemana oli museoiden kansainvälistymisen valot ja 
varjot. Puheenvuoroissa käsiteltiin muun muassa kulttuu-
rin ja museoiden merkitystä kansainvälisessä toiminnassa. 

Dr. Vladimir Grusman Venäjän etnografisesta museosta 
Pietarista kertoi kokemuksia yhteistyöstä suomalaisten 
museoiden kanssa. Museopäivien osallistujien käytettävis-
sä oli kahdeksan kansainvälistymisklinikkaa, joissa esitel-
tiin toimivia yhteistyökäytäntöjä sekä rahoitusmahdolli-
suuksia. Museopäivien retket suuntautuivat muun muassa 
Viipuriin ja Salpalinjalle. Yhteistyökumppanina museopäi-
vien toteuttamisessa olivat Lappeenrannan kaupunki ja 
Lappeenrannan museot. 

Koulutuksista Osallistavan teknologian mahdollisuuk-
sia museotyössä kiinnosti jäsenmuseoiden henkilökun-
taa kuten myös suosittu Näyttelycafé, joka järjestettiin 
tällä kertaa Hämeenlinnassa yhteistyössä Hämeenlinnan 
taidemuseon, Hämeen linnan ja Museo Militarian kanssa. 
Museolehtoripäivillä syvennyttiin erityisesti museoiden ja 
koulujen yhteistyöhön sekä ajankohtaiseen opetussuunni-
telmien perusteiden uudistukseen. Yhteistyökumppaneina 
olivat Postimuseo, Työväenmuseo Werstas, Kulttuurikas-
vatusyksikkö TAITE sekä Museopedagoginen yhdistys 
Pedaali. Kookkaat koneet järjestettiin Hyvinkäällä yhteis-
työssä Suomen Rautatiemuseon kanssa. 

Museoalan johtajakoulutus 2 toteutettiin oppisopimus-
koulutuksena (tutkintona Yritysjohtamisen erikoisammat-
titutkinto YJEAT) yhteistyössä Management Institute of 
Finlandin (MIF) kanssa. Syyskuussa 2014 aloittanut ryhmä 
(21 opiskelijaa) jatkoi opintoja vuonna 2015. 

Liiketalouden perustutkinnon (museoalan merkonomi) 
opiskelun aloitti maaliskuussa 12 opiskelijaa. Oppisopi-
muskoulutuksena toteutettu koulutus jatkuu vuoteen 
2016 ja toteutetaan yhteistyössä Markkinointi-instituutin 
kanssa. Yhteistyökoordinaattori Helena Piipponen on 
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toiminut museoalalla yrittäjänä työskentelevän opiskelijan 
työpaikkaohjaajana.

Monimuoto- ja verkkokoulutuksena toteutettiin 
edelleen suositut museologian kurssit. Kurssien sisäl-
töjä ja tehtäviä päivitettiin vuoden alussa. Niiden lisäksi 
toteutettiin Museotyön perusteet -verkkokurssi. Kurssi 
on tarkoitettu museoalalle tuleville uusille työntekijöille 
ja museossa jo työskenteleville, joilla ei ole museoalan 
koulutusta. Ilmoittautuneita oli vuoden aikana seitsemän 
ja kurssin suoritti loppuun neljä opiskelijaa. 

Seinätön museo -hankkeen koulutuksia järjestettiin 
vuoden aikana kahdeksan kertaa. Koulutusten aikana 
opeteltiin Tarinatallentimen käyttöä ja pohdittiin, miten 
mobiiliopastuksia voi käyttää museoympäristössä. Koulut-
tajana toimivat Jean Smedman ja Paavo Hynynen Momeo 
Oy:stä. 

Museoliitto toimi yhteistyökumppanina Suomen 
ICOMin ja Jyväskylän yliopiston Taiteiden ja kulttuurin 
tutkimuksen laitoksen museologian opiskelijoiden kanssa 
järjestetyssä Museoetiikka 2.0 -seminaarissa Jyväskylässä 
16.–17.4.2015.

Museoliiton ensimmäiseen mentorointiohjelmaan 
osallistui yhdeksän mentori–aktori-paria. Ohjelma alkoi 
joulukuussa 2014 ja päättyi kesäkuussa 2015. Mentoroin-
tiohjelmaan osallistuneille järjestettiin tammikuussa Kick 
Off -tilaisuus ja välitapaaminen huhtikuussa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö tuki erillisellä avustuk-
sella tietoyhteiskuntaosaamisen kehittämiseen liittyvää 
koulutusta. Rahoituksella katettiin museologian moni-
muotokurssin tuotanto- ja kehittämiskustannuksia sekä 
luettelointiohje.fi-sivuston uudistus käytettävämmäksi ja 
paremmin hyödynnettäväksi myös oppimateriaalina. Myös 
Seinätön museo -palvelun kehittämistä jatkettiin tietoyh-
teiskunta-avustuksella. 

Koulutustilaisuuksia järjestettiin toimintavuonna yh-
teensä 43. Lähipäiviä oli 67. Osallistujia koulutuksissa oli 
kaikkiaan 1399 (vuonna 2014: 1334). Koulutusta järjes-
tettiin 11 paikkakunnalla Suomessa sekä Suomalais-venä-
läiset museopäivät Pietarissa. Webinaareina toteutettiin 
syksyn ajankohtaispäivä ja Museokortin esittelytilaisuus 
keväällä. Museologian kurssin etäjaksojen luennot toteu-
tettiin myös webinaareina. Koulutustilaisuuksista kerät-
tiin palaute sähköisesti tilaisuuksien jälkeen. Palaute oli 
pääosin positiivista ja osallistujat olivat tyytyväisiä koulu-
tusten sisältöön. 

Koulutuspalvelujen markkinointi ja myynti oli keskeinen 
osa Museoliiton hallinto- ja tukipalvelujen tehtävää.

Koulutukset, paikkakunnat ja osallistu-
jamäärät 

• 14.1. Mentorointiohjelman Kick Off, Helsinki, 6
• 19.1. Seinätön museo, koulutuspäivä, Helsinki, 10
• 26.1.-25.5. Museologian kurssi, Verso kevät, aloitus- ja 
päätöslähipäivät Helsingissä, 19
• 28.-29.1. Museoalan johtajakoulutusohjelma 2 (alkoi 
syyskuussa 2014, päättyy maaliskuussa 2016), 21
• 2.2. Seinätön museo, mobiiliopasteiden rakentami-
nen, Helsinki, 6
• 13.2. Seinätön museo, koulutuspäivä, Helsinki, 6
• 9.3. Seinätön museo, mobiiliopasteiden rakentami-
nen, Helsinki, 9
• 10.3. Hankehakemuksen ABC, Helsinki, 48
• 17.3. Tekijänoikeuksien soveltaminen museotyössä, 
Helsinki, 99
• 23.3. Liiketalouden perustutkinto - museoalan 
merkonomi alkoi, päättyy 2016, lähipäivät Helsingissä, 
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yhteistyökumppanina Markkinointi-Instituutti, 12
• 27.3. Museon hyvän hallinnon kehittämispäivä,  
Helsinki, 32
• 8.4. Myynti- ja markkinointikoulutus: Miten teemme 
Museokortista menestyksen? Helsinki, 70
• 9.4. Myynti- ja markkinointikoulutus: Miten teemme 
Museokortista menestyksen? Turku, 40
• 10.4. Myynti- ja markkinointikoulutus: Miten teemme 
Museokortista menestyksen? Tampere, 40
• 13.4. Myynti- ja markkinointikoulutus: Miten teemme 
Museokortista menestyksen? Rovaniemi, 21
• 14.4. Mobius – innostavaa asiantuntijavaihtoa, Helsin-
ki, 32
• 14.4. Myynti- ja markkinointikoulutus: Miten teemme 
Museokortista menestyksen? Kuopio, 25
• 20.4. Seinätön museo, mobiiliopasteiden rakentami-
nen, Helsinki, 8
• 27.4. Museokortti-webinaari, 30
• 28.4. Museot ja uusi talous, Helsinki, 22
• 6.5. Myynti ja markkinointi verkossa, Helsinki, Mo-
dernit humanistit museokävijöinä -hankkeen koulutus, 
21
• 18.-20.5. Valtakunnalliset museopäivät ja Suomen 
museoliiton 92. vuosikokous, Lappeenranta yhteis-
työssä Lappeenrannan museoiden ja Lappeenrannan 
kaupungin kanssa, 215
• 4.-5.6. Hyvää ja turvallista asiakaspalvelua, Jyväskylä, 
28
• 26.8. Museoiden ruokapalveluiden kehittäminen, Hel-
sinki, Modernit humanistit museokävijöinä -hankkeen 
koulutus, 13
• 27.-28.8. Museonjohtajapäivät, Forssa, yhteistyössä 
Suomen museonjohtajat ry:n kanssa, 40
• 31.8.-14.12. Museologian kurssi,  Verso syksy, lähi-
päivät Helsingissä, 14
• 2.9.  Tilauskoulutus, Helsingin kaupunki/Taidemuseo 
(teosturvallisuus), 10
• 4.9. Tilauskoulutus, Helsingin kaupunki/Taidemuseo 
(perusasioita näyttelyistä), 10
• 15.-16.9. Kookkaat koneet -koulutus, Hyvinkää, 24
• 30.9.-1.10. Osallistavan teknologian mahdollisuudet 
museotyössä, Helsinki, 33
• 5.10 Seinätön museo, mobiiliopasteiden rakentami-
nen, Helsinki, 4
• 20.10. Museoviestinnän ammattilaisten syystapaami-
nen, Helsinki, 32
• 22.10. Ajankohtaiswebinaari (teemana vaikuttajavies-
tintä), 33
• 2.11. Seinätön museo, mobiiliopasteiden rakentami-
nen, Oulu, 8
• 3.-4.11. Näyttelycafé, Hämeenlinna, 61
• 5.11. Luettelointiohjeen monimuotokoulutus, lähi-
päivä Helsinki, 24
• 9.11. Seinätön museo, mobiiliopasteiden rakentami-
nen, Helsinki, 11
• 12.-13.11. Museolehtoripäivät, Tampere, 63
• 26.11. Museoiden kokoelmatyön kehittämispäivä, 
Helsinki, 32

• 1.12. Linkki – museot mediakasvattajiksi -hankkeen 
päätösseminaari, 65
• 1.-3.12. Russian Finnish Museum Conference,  
Pietari, 15
• 10.12. Tietopäivä, 80
• Museotyön perusteet (verkkokurssi), 7

                                     

Kehittämishankkeet 
 

Museo 2015 
 
Museo 2015 on Museoviraston johtama valtakunnallinen 
hanke, joka toteutettiin yhteistyössä Kansallisgallerian ja 
Suomen museoliiton kanssa vuosina 2011–2015. Suomen 
museoliitto osallistui hankkeen toteutukseen tarjoamalla 
projektitiimin hankkeeseen.

Museo 2015 -hankkeen keskeisiä tehtäväkokonaisuuksia 
olivat luetteloinnin kehittäminen, museoiden kokonaisark-
kitehtuurityö sekä yhteisen kokoelmahallintajärjestelmän 
hankinta ja käyttöönotto. Hanke myös ylläpiti Museoiden 
Finna -näkymää sekä tarjosi teknistä tukea museoille, jot-
ka siirsivät aineistojaan KDK:n asiakasliittymään Finnaan. 
Museo 2015 -hankkeen edustaja osallistui Finnan käy-
tettävyystyöryhmän ja kansallisen näkymän työryhmien 
toimintaan. Hanke osallistui myös suomalaisten aineisto-
jen viemiseen Europeanaan, jossa ne ovat kansainvälisesti 
saatavilla. 

Museoiden luettelointiohje päivitettiin käyttäjäpalaut-
teen perusteella toukokuussa 2015. Käyttäjäpalautetta ja 
uusia kehitysideoita koottiin myös loppuvuonna. Vuonna 
2014 käynnistynyt luettelointiohjekoulutus sai jatkoa 
loppuvuodesta toteutetun Luettelointiohjeen monimuo-
tokoulutuksen muodossa. Ohjeen kääntäminen ruotsiksi 
aloitettiin helmikuussa 2015. Ohjeen kääntämistä varten 
koottiin työryhmä, johon kuuluivat John Björkman, Susan-
ne Lagus, Anne Sjöström ja Carola Sundqvist. Ruotsinnok-
sen yhteydessä tehtiin yhteistyötä ruotsalaisten kolle-
goiden kanssa, jotka lokalisoivat Riksantikvarieämbetet:n 
johdolla SPECTRUM-standardia. 

Luettelointiohje.fi-verkkosivustoa sekä PDF-julkaisujen 
visuaalista ilmettä uudistettiin. Sivujen kääntäminen ruot-
siksi aloitettiin loppuvuodesta. 

Vuoden 2015 aikana jatkettiin museoiden kokoelmahal-
linnan kokonaisarkkitehtuurin päivitys- ja laajennustyötä 
osana KDK:n laajempaa kokonaisarkkitehtuurin kehittä-
mistä. Kokonaisarkkitehtuurityöryhmää johti Museo 2015 
-hankkeen projektipäällikkö Eero Ehanti. Lisäksi hankkeen 
edustajia nimettiin KDK:n kokonaisarkkitehtuuriryhmään 
sekä sen alaisiin Tietoarkkitehtuuri- ja PAS-yhteistyöryh-
miin.

MuseumPlus RIA -järjestelmän pilotointi jatkui koko 
vuoden 2015. Vuoden aikana viimeisteltiin pilottimuseoi-
den tietokantojen mappausta ja tarkistettiin järjestelmään 
luotuja uusia kenttiä, testattiin toiminnallisuuksia sekä 
valmistauduttiin ja valmisteltiin pilottimuseoita syksyllä 
toteutuneisiin aineistojen migraatioiden testaamiseen. 
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Vuoden aikana laadittiin kullekin pilottimuseolle ohjeet 
luettelointitietojen yhdenmukaistamiseen. 

Vuoden aikana koulutettiin pilottimuseoiden henki-
lökuntaa järjestelmän käyttöön sekä pidettiin tiiviisti 
yhteyttä järjestelmätoimittaja zetcom Ltd:n ja pilotti- 
museoiden kanssa. 

Museo 2015 -hankkeen työntekijät pitivät puheenvuo-
roja ja esityksiä hankkeen toiminnasta seminaareissa, 
tapaamisissa, koulutuksissa ja kokouksissa. Tärkeimpinä 
kansallisina ja kansainvälisinä yhteistyökumppaneina olivat 
Kansallinen digitaalinen kirjasto, Finna-tiimi, Finto-tiimi, 
Kansalliskirjasto, Kansallisarkisto, Riksantikvarieämbetet 
(Ruotsi), Kulturrådet (Norja), Collections Trust (Iso-Bri-
tannia), Digiarkivet-projekti.

Museo 2015 -hanke rahoitettiin opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön avustuksilla. 
 

Museomestareiden tutkinto työn alla 
 
Opetushallitus asetti huhtikuussa 2015 työryhmän, jonka 
tehtävänä on valmistella ehdotus uudeksi museomestarin 
osaamisalaksi käsityömestarin erikoisammattitutkintoon.

 Työryhmä aloitti työskentelynsä kesäkuussa 2015 ja 
toimikausi päättyy keväällä 2016. Työryhmän puheenjoh-
taja oli koulutuspäällikkö Leena Tokila, sihteerinä KM Inka 
Tähtinen ja muina jäseninä museomestari Jyrki Järvinen 
Tampereen taidemuseosta, museomestari Konsta Nik-
kanen Espoon kaupunginmuseosta, museotoimenjohtaja 
Kirsi Niku Kymenlaakson museosta, kokoelmahallinta-
johtaja Riitta Ojanperä Kansallisgalleriasta, vs. intendentti 
Risto Hakomäki Suomen kansallismuseosta ja yliopettaja 
Tuula Auer Metropolia ammattikorkeakoulusta sekä ope-
tusneuvos Hanna Ketonen Opetushallituksesta.

Suomen museoliitto on saanut tutkinnon valmisteluun 
rahoitusta Opetushallitukselta.  

Kulttuurivienti 
 
Kulttuurivienti perustui Museoliiton kulttuurivientistra-
tegiassa määriteltyihin kehityslinjoihin sekä vuoteen 2020 
ulottuvaan toimintastrategiaan, jossa museoalan kansain-
välistymisen edistäminen on keskeisellä sijalla.

Suomen museoliitto rakensi kahdenvälisiä kump-
panuuksia, joiden tavoitteena oli säännöllisen ja sopi-
muksiin perustuvan osaamisen vaihdon toteuttaminen. 
Suomen ja Venäjän museoliiton yhteistyösopimukseen 
(Memorandum of Understanding) sisältyy muun muas-
sa Suomalais-venäläisten museopäivien vastavuoroinen 
järjestelyvastuu kummassakin maassa sekä suomalaisten 
ja venäläisten museoiden yhteistyöhankkeiden ja osaami-
sen vaihdon edistämistä. Venäläisen yhteistyökumppanin 
toiveesta suomalais-venäläiset museopäivät siirrettiin 
vuoteen 2015 ja toteutettiin 1.–3.12. Pietarissa. Yhteis-
työkumppaneina olivat Pietarin ja Leningradin alueen 
museotyöntekijöiden luova liitto, Roerich-suvun museo ja 

instituutti,  A.V. Suvorovin valtiollinen muistomuseo sekä 
Lappeenrannan museot.  

Suomen museoliiton ja Pakistanin museoliiton välisen 
Memorandum of Understanding -yhteistyösopimuksen 
mukaisesti pääsihteeri Kimmo Levä vieraili Pakistanissa 
helmikuussa 2015. Ulkoministeriön kulttuurijärjestöille 
suunnatusta tuesta saatiin rahoitusta museologian ope-
tuksen kehittämiseksi Pakistanissa. Hanke aloitettiin 2014 
ja se jatkui vuonna 2015. Pakistanin kanssa tehtävää yh-
teistyötä tuki Suomen Pakistanin-suurlähetystö. Pakista-
nin Suomen-suurlähettiläs Tariq Zameer tutustui Museo-
liiton toimintaan ja Pakistan-yhteistyöhön helmikuussa.

Kulttuurivientihankkeita toteutettiin opetus- ja kulttuu-
riministeriön ja ulkoministeriön rahoituksella.  

Linkki – museot mediakasvattajiksi 
 
Linkki-hanke 2014–2016 toteutetaan yhteistyössä Suo-
men Kulttuuriperintökasvatuksen seuran kanssa. Hank-
keen tavoitteena on vakiinnuttaa museoiden asema 
mediakasvattajina parantamalla museoiden valmiuksia me-
diakasvatustehtäviin ja lisätä sekä opettajien että muiden 
mediakasvatusalan toimijoiden tietämystä museoiden 
tarjoamista mahdollisuuksista mediakasvatuksen oppimis-
ympäristöinä. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön 
rahoittama.

Hankkeen toisen toimintavuoden aikana julkaistiin Sel-
vitys museoiden mediakasvatuksesta 2014, osallistuttiin 
EDUCA 2015 -messuille osana Mediakasvatustoria sekä 
testattiin ja dokumentoitiin mediakasvatustoimintamalleja 
Sinebrychoffin taidemuseossa, Forssan museossa ja Sallan 
sota- ja jälleenrakennusajan museossa. Syksyllä hanke oli 
mukana järjestämässä Mennään museoon! -viikkoa, jonka 
erityisteemana oli edellisvuoden tapaan mediakasvatus. 
Hankkeen tuloksia kuvattiin yhdessä asiantuntija-artik-
keiden kanssa Museot ja mediakasvatus -julkaisussa, joka 
julkistettiin hankkeen järjestämässä Museot mediakasvat-
tajina 2015 -seminaarissa joulukuun alussa. 

Julkaisun painettua versiota lähetettiin sidosryhmille 
sekä Museoliiton jäsenyhteisöille ja sitä varattiin myös 
jaettavaksi vuoden 2016 EDUCA-messuilla. Sähköinen 
versio on luettavissa ja ladattavissa Museoliiton verkkosi-
vuilla. Museot mediakasvattajina 2015 -seminaarissa osal-
listujia oli 67. Rahoittajalta haettiin jatkoaikaa 30.4.2016 
saakka hankkeen toimenpiteiden saattamiseksi loppuun. 
Jatkoajan päätavoitteena on tuottaa museoiden mediakas-
vatusta esittelevä verkkosivusto.  

Valtakunnallinen museohistoriahanke
 

Museohistoriahankkeen tietokantaa ylläpidetään Museo-
liiton verkkosivuilla osoitteessa http://museohistoria.mu-
seoliitto.fi/. Tietokanta on karttuva ja siinä on lähes 600 
tietuetta. Haastattelutietokannassa oli vuoden loppuun 
mennessä yli 50 haastattelua. 

Valtakunnallisen museohistoriahankkeeseen ei ollut 
käytettävissä erillisrahoitusta.  
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Taidetta kotisivuille 
 
Taidetta kotisivuille -projektissa jatkettiin taidemuse-
oiden kokoelmissa olevien tekijänoikeussuojan alaisen 
materiaalin ja oikeuden omistajien määrän selvittämistä. 
Lisäksi kartoitettiin yhdessä opetus- ja kulttuuriminis-
teriön, Kuvasto ry:n ja Kopiosto ry:n edustajien kanssa 
mahdollisuuksia sopimukseen, jolla museot pystyisivät 
ilman erillisiä sopimuksia ja korvauksia asettamaan esille 
tekijänoikeudellisen suoja-ajan piirissä olevia materiaaleja 
internet- ja mobiilipalvelujen kautta. Neuvottelut eivät 
johtaneet vielä käytännön toimenpiteisiin. Taidetta koti-
sivuille -hanke rahoitettiin opetus- ja kulttuuriministeriön 
avustuksella.  

Modernit humanistit museokävijöinä 
-hanke 
 
Museot kulttuurimatkailun kärkeen -jatkohankkeessa 
huomioitiin erityisesti modernit humanistit. Hankkeen 
aikana järjestettiin kaksi koulutusta, joiden tavoitteena oli 
vahvistaa museoiden asemaa matkailukohteena. Ensim-
mäinen koulutus toi museoille uusinta tietoa markkinoin-
nista ja mainonnasta verkossa. Moderni humanisti suun-
nittelee matkansa usein jo verkossa, joten esimerkiksi 
puheenvuoro, jossa kerrottiin TripAdvisorista, toi muse-
oille uutta ja tärkeää tietoa matkailijoiden tavoittamisessa. 
Toinen hankkeen koulutus koski museoiden ruokapalve-
luita. Moderni humanisti etsii elämyksiä, ja museovierailun 
jatkaminen museoravintolassa tai -kahvilassa on yksi mah-
dollisuus matkailijoiden houkuttelussa ja museoelämyksen 
vahvistamisessa. 

Hankkeen aikana osallistuttiin myös Be Nordic -mat-
kailutapahtumaan Milanossa. Tapahtumassa mukana oli 
Museoliiton lisäksi kaksi museota Suomesta esittelemässä 
toimintaansa ulkomaalaisille matkanjärjestäjille. 

Modernit humanistit museokävijöinä -hanke rahoitettiin 
opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.  
 

Creative Museum EU-hanke 
 
Museoliitto on partnerina EU-hankkeessa, joka rahoite-
taan EU:n Erasmus+-ohjelmasta. Syksyllä 2014 käynnis-
tynyt hanke on kolmivuotinen. Koordinaattorina toimii 
ranskalainen Cap Science -tiedekeskus, muut partnerit 
tulevat Norjasta, Irlannista, Iso-Britanniasta, Ranskasta, 
Italiasta ja Kroatiasta. 

Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa ja kehittää luovia 
ja yhteisöllisiä toimintatapoja museoissa yhteistyössä 
muiden luovan alan toimijoiden kanssa. Ensimmäisen 
kokonaisen toimintavuoden aikana hankkeessa kartoitet-
tiin museoiden luovia toimintatapoja ja niistä koostettiin 
“best practice”-julkaisu, joka valmistuu vuoden 2016 
puolella. Hanke järjesti partneritapaamiset ja seminaarit 
Dublinissa ja Bolognassa. Bolognan seminaaria oli mah-
dollista seurata verkkolähetyksenä. Syksyllä aloitettiin 

Suomessa toteutettavan Maker in Residence -ohjelman 
laatiminen ja Helsingissä kesäkuussa 2016 järjestettävän 
partneritapaamisen ja seminaarin suunnittelu. 

Seinätön museo
 

Seinätön museo -hankkeessa kehitetään palvelua, jolla 
museot voivat opastaa kävijöitä museorakennuksen ul-
kopuolisten taideteosten, kulttuurihistoriallisten raken-
nusten ja muiden kohteiden äärelle sekä kertoa niistä 
helppokäyttöisillä mobiilireiteillä. Reiteissä voi hyödyntää 
tekstiä, kuvia, ääntä, videoita tai pelillisiä ominaisuuk-
sia. Vuoden lopussa reittejä on avattu yli 50 ja niitä voi 
käyttää 27 paikkakunnalla. Palvelun etusivun latauksia 
tilastoitiin vuoden aikana yhteensä yli 91 000 kappaletta. 
Seinätön museo -reitit toteutetaan yhteistyössä Momeo 
Oy:n kanssa. Seinätön museo -hanke rahoitettiin palvelu-
maksuilla.  

Suomi 100 ja Yhteinen perintö 
 
Yhteinen perintö -hanke on museoalan yhteisesti toteut-
tama osa valtioneuvoston kanslian vetämää itsenäisyyden 
juhlavuoden ohjelmaa. Sen toteuttavat Kansallisgalleria, 
Luonnontieteellinen keskusmuseo, Museovirasto, Suomen 
kotiseutuliitto ja Suomen museoliitto. 

Hankkeen tavoitteena on lisätä suomalaisten tietoa 
kulttuurisista ja historiallisista juuristaan sekä mahdollis-
taa museoiden yhteistyö ja näkyvyys Suomen itsenäisyy-
den juhlavuonna 2017. Hanketta esiteltiin museoille muun 
muassa Varsinais-Suomen museopäivässä, Museoliiton 
Tietopäivässä ja Museoviraston järjestämässä tapaami-
sessa, johon osallistui korotettua valtionosuutta saavien 
museoiden museonjohtajia.

Syyskuussa museoille suunnatun kyselyn avulla kartoi-
tettiin museoiden itsenäisyyden juhlavuoden 2017 ohjel-
maa. Vastauksia saatiin yhteensä 150 kappaletta, ja niistä 
saadun tiedon perusteella juhlavuoden 2017 tapahtumat 
tulevat jakautumaan alueellisesti koko maahan. Marras-
kuussa Valtioneuvoston kanslia myönsi Yhteinen perintö 
-hankkeelle avustuksen osahankkeiden toteuttamista 
varten. Lisäksi hankerahoitusta haettiin Suomen kulttuuri-
rahastolta ja Svenska Kulturfondenilta. Hankkeen ohjaus-
ryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa.  

Hanke on käynnistetty 1.9.2015 opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön määräaikaisrahoituksella. 

Kirjasto ja arkisto 
 
Museoliiton kirjastoa kartutettiin keskeisellä museo-
logisella kirjallisuudella sekä ulkomaisilla ja kotimaisilla 
museoalan lehdillä. Museologisen kokoelman laajuus on 
1469 nidettä. Museoliiton arkiston muodostaa vuodesta 
1923 lähtien karttuva aineisto. Käsikirjasto ja arkisto ovat 
jäsenten, tutkijoiden ja alan opiskelijoiden käytettävissä. 
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VIESTINTÄPALVELUT 
 
Viestintäpalveluillaan Suomen museoliitto rakentaa ja 
vahvistaa museoalan brändiä, parantaa jäsentensä tunnet-
tuutta, tuo esille uusimman tiedon museoiden toimintaa 
koskevista asioista ja nostaa julkiseen keskusteluun mu-
seoalan edunvalvonnan kannalta tärkeitä kysymyksiä.

Suomen museoliiton viestinnän kohderyhmiä ovat 
jäsenmuseot ja museoalan edustajat (alan sisäinen vies-
tintä) sekä museoiden toimintaympäristön sidosryhmät 
ja suuri yleisö (ulkoinen viestintä). Viestinnästä suuri osa 
on kuitenkin sellaista, jota on vaikea luokitella puhtaasti 
sisäiseksi tai ulkoiseksi. Esimerkiksi sosiaalisessa medias-
sa Museoliiton päivityksiä seuraa heterogeeninen yleisö, 
johon kuuluu sekä museoalan edustajia, museoista kiin-
nostuneita kansalaisia, toimittajia että muita sidosryhmien 
edustajia.

Vuoden suurin uudistus Museoliiton viestintäpalveluissa 
oli Museokortin käyttöönotto toukokuun alussa. Museo-
kortin herättämä kiinnostus on lisännyt Museoliiton tun-
nettavuutta myös muissa museoasioissa. Se näkyy esimer-
kiksi tiedotusvälineiden lisääntyneissä yhteydenotoissa. 

Museoalan sisäinen viestintä 
 
Museoliitto.fi-verkkosivuston kautta Suomen museoliitto 
välittää jäsenilleen tietoa toiminnastaan, koulutuksesta, 
haettavasta rahoituksesta, projekteista sekä alan yleisistä 
kysymyksistä ja avoimista työpaikoista.

Jäsenille lähetettiin Julius-uutiskirje, jossa oli nostoja 
museoalan ja Museoliiton tapahtumista ja ajankohtaisista 
teemoista. Vuoden 2015 lopussa uutiskirjeen tilaajia oli 
1769 (2014: 1696). Uutiskirje ilmestyi 24 kertaa (2014: 23 
kertaa). Uutiskirjeen ovat oikeutettuja tilaamaan Suomen 
museoliiton jäsenmuseoiden henkilökunta sekä keskei-
simpien sidosryhmien edustajat. Museopäivien puheen-
vuorojen pohjalta toimitettiin sähköinen kooste, joka on 
luettavissa Museoliiton verkkosivuilla.

Museoposti-sähköpostilistalla oli vuoden loppuun men-
nessä 3 487 rekisteröitynyttä käyttäjää (2014: 3 409). Mu-
seopostin on todettu olevan yksi tehokkaimmista tavoista 
välittää tietoa museoalan sisällä. Listalle voi liittyä kuka 
tahansa museoalan sisäisestä keskustelusta kiinnostunut. 
Lisäksi Museoliitto pitää yllä Facebookissa museoalan si-
säisen keskustelun ryhmää, jossa oli vuoden päättyessä 1 
193 jäsentä (vuoden 2014 lopussa 908). Vastaavia ryhmiä 
on perustettu myös projektien käyttöön.

Museoalan sisäistä viestintää ja yhteisöllisyyttä kehi-
tettiin myös järjestämällä Tiedottajatapaaminen, johon 
osallistui noin 30 museoalan viestintätehtävissä työsken-
televää.

Ulkoinen viestintä 
 
Ulkoisen viestinnän tarkoitus on museoalan ja Museolii-
ton tunnettuuden lisääminen sidosryhmien keskuudessa. 
Lisäksi tuodaan esiin museoalan myönteistä merkitystä. 
Suurelle yleisölle suunnatussa viestinnässä tavoitteena on 
museoalan näkyvyyden lisääminen ja museoiden kävijä-
määrien kasvattaminen. Mediaa palvellaan tiedottamalla 
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merkittävistä museoalan aiheista. Museoliiton ulkoista 
viestintää parannettiin siirtämällä tiedotusvälineiden 
yhteystietorekisteri osaksi Gruppo-tietokantaa. Samalla 
tiedotteiden jakelu sopiville kohderyhmille helpottui.

Ulkoisen viestinnän painopiste on verkossa. Museoliitto.
fi-sivustolta löytyvät muun muassa tiedotteet, lausunnot 
ja ajankohtaiset hankkeet. Myös sosiaalisella medialla on 
merkittävä rooli Museoliiton viestinnässä. Sen tarkoituk-
sena on suuren yleisön tavoittamisen lisäksi luoda yhtei-
söllisyyttä museoalan ammattilaisten kesken. 

Näyttelypostilista on museoalasta kiinnostuneiden 
sähköpostipalvelu, ja se toimii Museopostin rinnakkaispal-
veluna. Näyttelypostista löytyvät museoiden näyttely- ja 
tapahtumatiedot. Vuoden 2015 lopussa palvelussa oli 608 
jäsentä (edellisenä vuonna 606 jäsentä). 

Verkkoviestintä 

Web-sivut 
 
Museoliitto.fi-sivustolle päivitettiin Museoliiton tiedot-
teet, tapahtumat, kannanotot ja muut uutiset. Sivuston 
latausmäärä on pysynyt samana kuin edellisenä vuonna ja 
sitä ladattiin kuukausittain lähes 39 000 kertaa.

Museoiden näyttelyistä ja tapahtumista kertova Museot.
fi-sivusto keräsi kuukausittain lähes 87 000 latausta (edel-
lisenä vuonna keskimäärin 27 000 latausta). Sivuille on 
koottu yleistä tietoa museoalasta, kattava museohakutie-
tokantapalvelu sekä näyttelykalenteri. Sivusto toimii myös 
Museokortin verkkopalveluna ja verkkokauppana. Vuoden 
2015 uudistukset liittyivät sivuston toiminnallisuuksiin, 
joilla kehitettiin Museokortin myyntiä ja markkinointia. 
Museokortti rekisteröidään Museot.fi-sivuston kautta.  

Blogi
 

P.S.-blogi on Suomen museoliiton epävirallinen äänitorvi, 
jossa nostetaan esille museoalan ajankohtaisia kysymyksiä. 
Blogiin lisättiin vuoden 2015 aikana 50 kirjoitusta (vuon-
na 2014: 53). Yksittäisten kirjoitusten lukijamäärä vaihteli 
noin sadasta tuhanteen kolmeensataan. Eniten lukijoita 
keräsi heinäkuussa julkaistu teksti Guggenheim – NAQ. 

Sosiaalinen media 
 
Suomen museoliitto toimii aktiivisesti ja keskustelevasti 
Facebookissa ja Twitterissä. Ne toimivat nopeina tapoina 
tuoda esille ajankohtaisia asioita, kerätä kommentteja 
ja viestiä museoalan kysymyksistä matalalla kynnyksellä. 
Vuoden 2015 päättyessä Facebook-seuraajia oli 3 037 ja 
Twitter-seuraajia 2 558 (vuonna 2014: 2 438 ja 1 667).

Museoliiton Facebook-sivun päivitykset tavoittivat 
vuoden aikana kaikkiaan 689 661 henkilöä. Yksittäiset 
päivitykset saavuttivat vuoden aikana keskimäärin 1870 
vastaanottajaa. Päivityksiin reagoitiin tykkäämällä, kom-

mentoimalla ja jakamalla keskimäärin 49 kertaa päivitystä 
kohden. 

Museoliiton Twitter-profiilia katsottiin vuoden aikana 
kaikkiaan 10 758 kertaa, ja twiittaukset tavoittivat kaik-
kiaan 160 500 henkilöä. Twitterissä toiminta-aste oli ajan-
jaksolla loka–joulukuu 1,4 prosenttia. Linkkejä klikattiin 
keskimäärin kuusi kertaa päivässä, uudelleentwiittauksia 
oli noin neljä päivässä ja tykkäyksiä viisi päivässä.  

Museo-lehti
 

Jäsenetuna julkaistu Museo-lehti ilmestyi neljä kertaa. 
Ensimmäinen (teemana johtajuus) ja kolmas numero 
(teemana paremmat palvelut) suunnattiin ensisijaisesti 
museoissa työskenteleville alan ammattilaisille. Näiden 
lehtien osana julkaistiin Markkinapaikka-ilmoitusliitteet.

Toukokuussa ilmestynyt toinen numero (teemana rak-
kaus) ja marraskuussa ilmestynyt neljäs numero (teemana 
futurismi) kohdistettiin erityisesti suurelle yleisölle. Niissä 
lehtien osana julkaistiin Näyttelykesä- ja -talviliitteet. Mu-
seo-lehden yleisönumerot julkaistiin myös näköisversioina 
Museoliiton verkkosivuilla.

Museo-lehden painosmäärät olivat seuraavat: nro 1,  
2 600 kpl, nro  2, 13 500 kpl, nro 3, 2 700 kpl, nro 4, 7 
000 kpl. MuseoKesä ja MuseoTalvi jaettiin lehdissä ilmoit-
taneissa museoissa. Lisäksi lehtiä oli yleisöjakelussa kirjas-
toissa ja matkailutoimistoissa. Museo-lehdessä julkaistuja 
tekstejä julkaistiin myös Museoliiton blogissa, jotta niille 
saatiin enemmän näkyvyyttä. 

Museo-lehden sisällön suunnittelun tukena toimi kesä-
kuuhun asti viestintätyöryhmä, jonka jäseniä olivat Heli 
Heinäaho, Kalle Kallio (puheenjohtaja), Hanna-Kaisa Mela-
ranta, Marjo Mikkola ja Antti Mäkinen. Kesäkuussa työ-
ryhmän nimeksi vaihdettiin Museo-lehden toimituskunta 
ja jäseniksi valittiin Kimmo Antila, Kati Kivimäki, Antti 
Mäkinen (puheenjohtaja), Timo Kukko ja Pauli Sivonen. 
Molemmat ryhmät kokoontuivat vuoden aikana kerran. 

Lehden tilaajarekisterissä on 2 268 tilaajaa (2014: 2 
281), joista maksavia tilaajia on 227 kpl.  Jäsenetuna lehteä 
lähetettiin 1 898 kpl. Yhteistyökumppaneille ja medialle 
lehtiä postitettiin 144 kpl. Loppuvuodesta lehden tilausta 
tarjottiin myös Museokortin käyttäjille.  

Museokortti 
 
Museokorttti lanseerattiin museokävijöille Ateneumissa 
28.4.2015 pidetyssä tilaisuudessa ja kortin myynti aloitet-
tiin 5.5.2015. Silloin Museokortti-järjestelmään oli liitty-
nyt  Suomen museoliiton kanssa tehdyllä sopimuksella 
180 museota. Vuoden 2015 lopussa kohteita oli jo yli 200. 

Museokortti saavutti hyvän näkyvyyden ja myynnin. 
Vuoden 2015 aikana Museokortin otti käyttöön 42 545 
asiakasta ja Museokortilla vierailtiin museoissa 162 000 
kertaa. Museokortti sai myös käyttäjiltään erittäin hyvää 
palautetta. Facebookissa Museokortti-tykkääjien määrä 
ylitti 10 000. 
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Kampanjat ja tapahtumat 

Museoviikko
 

Valtakunnallista Museoviikkoa vietettiin 53 museossa 
16.–23.5.2015. Museoiden yötä vietettiin 16.5. ja kansain-
välistä museopäivää 18.5. ICOMin teema museopäivälle 
oli Museums for a sustainable society. Suomessa teemana 
oli Museot kestävän yhteiskunnan rakentajina ja ruotsiksi 
Museer för ett hållbart samhälle.   

Mennään museoon! – Koululaisten ja 
opiskelijoiden museoviikko

 
Koululaisten ja opiskelijoiden museoviikkoa vietettiin 
6.–9.10.2015. Seitsemättä kertaa järjestettyyn teemaviik-
koon osallistui 55 museota eri puolilla Suomea. Viikon 
aikana useat museot järjestivät opastuksia, työpajoja ja 
muita erityisesti koululaisille suunnattuja tapahtumia. 
Viikon erityisteemana oli museot ja mediakasvatus, mikä 
näkyi myös viikon uutisoinnissa tiedotusvälineissä. 

Kirjamessut 
 
Museoliitto osallistui Turun kirjamessuille 2.–4.10.2015. 
Osastoa isännöi Turun taidemuseo ja mukana oli myös 
Forum Marinum. Messuilla museot esittelivät toimintaan-
sa, ja messuvieraille jaettiin Museo-lehteä sekä Museokor-
tin Käyn museossa -rintanappeja.

Nenäpäivä 
 
Museoliitto kannusti jäsenmuseoitaan osallistumaan 
Nenäpäivä-säätiön järjestämään valtakunnalliseen Nenä-
päivä-kampanjaan, joka pyrkii parantamaan kehitysmaiden 
lasten oloja viihteen voimalla. Lisäksi Museoliitto järjesti 
Nenäaamiaisen, jolla kerättiin varoja kampanjaan. Vieraaksi 
kutsuttiin kulttuurin, taiteen ja järjestöjen kentällä toimi-
via yhteistyökumppaneita. Myös jokaisesta Nenäpäivänä 
verkkokaupan kautta myydystä Museokortista lahjoitet-
tiin 2 euroa kampanjaan. 

 
Museopalkinnot 
 
Suomen museoliiton ja ICOM Suomen komitean myön-
tämät museopalkinnot jaettiin toisen kerran Museopäi-
vien yhteydessä Museopalkinto-gaalassa. Palkinnot ojensi 
voittajille Forssan museon johtaja Kati Kivimäki.

Vuoden museo -palkinto myönnettiin Serlachius-museo 
Göstalle. Palkintoraadin mukaan museo oli uudistanut 
toimintaansa rohkeasti ja innovatiivisesti museon taustalla 
olevan säätiön perustajan tahtoa kunnioittaen ja sisältö 
edellä. Lisäksi palkintoraati toi esiin sen, että uudistetun 
museon merkitys paikkakuntansa vetovoimatekijänä oli 
tunnustettu laajalti. 

Vuoden viestintäteko -kunniakirja myönnettiin Ou-
lun museo- ja tiedekeskus Luupille. Palkintoraati kiitti 
erityisesti sosiaalisen median ennakkoluulotonta, suun-
nitelmallista ammattitaitoista käyttöä. Lisäksi museo oli 
toteuttanut useita onnistuneita, positiivisesti erottuvia 
viestintäkampanjoita.
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Vuoden erikoispalkinnon sai Rauman merimuseo. Pal-
kintoraadin perusteluissa tuotiin esiin Rauman museon 
nopea reagointi Rauman telakan lakkauttamiseen. Museo 
aloitti yhdessä raumalaisten laivanrakentajien kanssa 
hankkeen raumalaisen historian ja telakkatyöväen kult-
tuurin tallentamiseksi. Näin museo vahvisti rooliaan osana 
yhteisöään.

Museopalkintoja haki kaikkiaan 32 museota. Vuoden 
museo -finaaliin valittiin Lappeenrannan museot, Saga-
lundin museo, Serlachius-museo Gösta ja Tornionlaakson 
maakuntamuseo – Tornedalens museum. Viestintäte-
ko-palkinnon finalisteja olivat EMMA – Espoon moder-
nin taiteen museo, Helsingin kaupunginmuseo, Joensuun 
museot sekä Oulun museo- ja tiedekeskus Luuppi.

Museopalkintoraadin jäseniä olivat Anne Sjöström, Mer-
ja Heiskanen, Kimmo Levä, Liisa Lindgren, Päivi Salonen, 
Kaisa Viljanen ja Ditte Winqvist. Sihteerinä toimi Eeva-Lii-
sa Taivassalo Suomen museoliitosta. 

Julkaisut ja tutkimukset 
 
Alkuvuodesta julkaistiin Soimu – Museoalan puhelinmuistio 
2015. Painettuna ja verkossa julkaistiin Linkki-hankkeen 
kirja Museot ja mediakasvatus. Lisäksi Museoliiton julkai-
susarja kasvoi viidellä verkkojulkaisulla, jotka toteutettiin 
yhteistyössä museoiden kanssa. Niiden teemoja olivat ko-
koelmapoistot, merkitysanalyysimenetelmä, museoetiikka 
ja pedagoginen opetusmalli Tekniikan tarinamatto.

Museoliitto teetti museoiden mielikuvatutkimuksen 
YouGov Finlandin verkkopaneelissa. Tutkimuksen vastaa-
jista yli 70 prosenttia koki museot tarpeellisiksi, rauhoitta-
viksi, kiinnostaviksi ja helpoiksi vierailla. Tutkimuksen mu-
kaan kaksi kolmesta museossa vuoden sisällä vierailleesta 
sanoo museokäynnistä jääneen hyvän mielen. Yli puolet 
kertoo myös viihtyneensä ja lähes joka toinen oppineensa 
uusia asioita. Vain 5 prosenttia koki pitkästyneensä. Lisäksi 
tutkimuksen mukaan joka toinen suomalainen vierailee 
museossa vähintään kerran vuodessa. Keskimäärin muse-
oissa vieraillaan 1,5 kertaa vuodessa. Kyselyyn vastasi  
1 005 henkilöä ja vastaajajoukko edustaa 18–74-vuotiaita 
koko Suomessa.

HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 
 
Hallinto- ja tukipalveluilla huolehditaan Suomen museolii-
ton palvelujen resursoimisesta ja ohjaamisesta, hallinnosta 
ja toimiston ylläpidosta ja henkilöstön osaamisen kehittä-
misestä sekä toteutetaan Museoliiton tekemien kansallis-
ten ja kansainvälisten yhteistyösopimusten tavoitteet. 
 
Hallinto- ja tukipalvelut sisältää: 

• hallinnon (vuosikokous, hallitustyöskentely, työryh-
mien työskentely, jäsenrekisterit ja järjestöjen sekä 
muiden organisaatioiden välinen kansallinen ja kansain-
välinen yhteistyö)
• toimistopalvelut
• henkilöstö- ja taloushallinnon
• markkinointi- ja myyntipalvelut.    

Jäsenet  
 
Suomen museoliiton jäseninä oli vuoden 2015 lopussa 
203 museotoimintaa harjoittavaa yhteisöä, joiden hal-
linnassa on 397 museokohdetta. Näistä on liittojäseniä I 
luokassa 59, II luokassa 30 ja III luokassa 78. Kannattavien 
yhteisöjäsenten lukumäärä oli 36. Vuonna 2015 jäsenmak-
su oli 0,25 % museon Museotilastossa 2013 ilmoittamasta 
palkkasummasta, kuitenkin vähintään 300 euroa ja enin-
tään 2 000 euroa. 

Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin III liittojäsenluokkaan Sig-
ne & Ane Gyllenbergin säätiö/Villa Gyllenberg ja Stiftelsen 
för Åbo Akademi/Museet Ett Hem. Kannattavaksi yhtei-
söjäseneksi hyväksyttiin John Nurmisen säätiö, Mairea 
säätiö ja Lounais-Hämeen Luonnonsuojeluyhdistys. Liiton 
jäsenyydestä erosi vuoden aikana Suomi–Venäjä-seura, 
Suomen Lähetysseura, Nivala-Seura sekä Campus Artis 
-säätiö.

Henkilöjäseniä oli 20. Ainaisjäseniä oli 18 ja kannattavia 
henkilöjäseniä kolme. Liiton kunniajäsenet ovat professo-
ri Unto Salo, opetusneuvos Matti Rossi ja suurlähettiläs 
Heikki Talvitie.  

Kunnianosoitukset  
 
Vuoden lopulla uudistettiin museoalan hyväksi toimineil-
le myönnettävien mitalien ja ansiomerkkien perusteita. 
Uutena ansiomerkkinä otettiin käyttöön vapaaehtoistyön 
ansiomerkki, jolla voidaan palkita museoalan vapaaehtoi-
sia.

Museoliiton ansiomitali luovutettiin Valtakunnallisilla 
museopäivillä Hiitolanjoki-yhdistys ry:lle, Lappeenrannan 
Kilta ry:lle, Eila Ikävalkolle, kotiseutuneuvos Pertti Jur-
vaselle ja Eila Kajanus-Jurvaselle, kotiseutuneuvos Pekka 
Siiropäälle, kotiseutuneuvos Pertti Vuorelle sekä Sirkka 
Salmelle. 
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Liiton pronssinen merkki annettiin erovuorossa olleille 
hallituksen jäsenelle sekä vuosikokouksen puheenjohtaja-
na toimineelle Olli Saarelalle. 

Kultainen ansiomerkki 30 vuoden mittaisesta palve-
luksesta myönnettiin intendentti Kaarina Mikonrannalle 
Alvar Aalto -museosta. 

Hopeinen ansiomerkki 20 vuoden mittaisesta pal-
veluksesta museoalalla myönnettiin amanuenssi Leila 
Herraselle Suomen rautatiemuseosta, työpajaohjaaja 
Marja Nykäselle ja museomestari VIljami Valolle Helsingin 
kaupunginmuseosta sekä projektisuunnittelija Eeva-Liisa 
Taivassalolle, koulutuspäällikkö Leena Tokilalle ja koordi-
naattori Leena Tornbergille Suomen museoliitosta. 

Vuosikokous
 

Liiton 92. vuosikokous järjestettiin Lappeenrannassa 
19.5.2015. Kokoukseen osallistui 115 äänioikeutettua ja 
kaksi puheoikeutettua liittojäsenten edustajaa. Kokouksen 
puheenjohtajana toimi Lappeenrannan kaupungin kult-
tuurilautakunnan puheenjohtaja Olli Saarela ja sihteerinä 
Museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä.

Kokous vahvisti edellisen vuoden tilinpäätöksen sekä 
1 355 000 euroon päätyvän talousarvion vuodelle 2015. 
Jäsenmaksut vuodelle 2016 hyväksyttiin siten, että jä-
senmaksu on I luokassa  1.000–2.000 euroa, II luokassa 
500–999 euroa ja III luokassa 300–499 euroa. Kannatta-
vien yhteisöjen jäsenmaksu on 200 euroa ja kannattavien 
henkilöjäsenten jäsenmaksu on 60 euroa.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin professori Janne 
Vilkuna. Hallituksen jäsenistä olivat erovuorossa kahden 
kolmivuotiskauden jälkeen museonjohtajat Heli Heinä-
aho, Kalle Kallio ja professori Janne Vilkuna sekä yhden 
kolmivuotiskauden jälkeen kulttuurijohtaja Helka Keto-
nen. Uusiksi jäseniksi hallitukseen valittiin museonjohtajat 
Kimmo Antila, Helkamari Knaapi, Pauli Sivonen ja kehittä-
mispäällikkö Timo Kukko.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi vuosikokouksessa 
esiteltiin Suomen museoliiton strategia 2015–2020.

 
Hallitus  
 
Hallituksen puheenjohtajana toimi kansanedustaja, vara-
puhemies Pekka Ravi (kokousosallistuminen 2/4) 19.5. 
saakka, jonka jälkeen puheenjohtajana toimi professori 
Janne Vilkuna (4/4). Hallituksen varapuheenjohtajana toimi 
museonjohtaja Kalle Kallio Työväenmuseo Werstaalta 
(kokousosallistuminen 4/4) 19.5. saakka ja siitä lähtien 
museonjohtaja Marjo Mikkola (7/8).

Hallituksen muut jäsenet olivat (kokousosallistuminen 
suluissa):    

           
• museonjohtaja Kimmo Antila (1/4)
• museonjohtaja Heli Heinäaho, Kultamuseo (2/4)
• museotoimenjohtaja Olli Immonen, Turun 
museokeskus (3/8)

• kulttuurijohtaja Helka Ketonen, Maaseudun sivistys-
liitto (4/4)
• museonjohtaja Kati Kivimäki, Forssan museo (6/8)
• museonjohtaja Helkamari Knaapi (3/4)
• kehittämispäällikkö Timo Kukko (2/4)
• museonjohtaja Johanna Lehto-Vahtera, Aboa Vetus & 
Ars Nova -museo (7/8)
• museotoimenjohtaja Hanna-Kaisa Melaranta, Varkau-
den museot (7/8)
• museonjohtaja Antti Mäkinen, Kainuun museo (7/8)
• museotoimenjohtaja Kirsi Niku, Kymenlaakson mu-
seo (6/8)
• museotoimenjohtaja Päivi Partanen, Etelä-Karjalan 
museo (5/8)
• johtaja Pauli Sivonen, Serlachius-museot (2/4)
• professori Janne Vilkuna, Jyväskylän yliopisto (4/4)

 
Hallituksen nimeämiä työryhmiä vuoden 2015 aikana oli-
vat viestintätyöryhmä, koulutustyöryhmä, kansainvälisten 
asioiden työryhmä, mittaristotyöryhmä, strategiatyöryh-
mä ja edunvalvontatyöryhmä. 

Marjo Mikkola oli Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta 
ry:n vuosikokousedustaja.  
 
Suomen museoliiton nimeämät edustajat muiden organi-
saatioiden hallinnossa: 

• Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiö, 
hallitus: Helka Ketonen
• Helsingin yliopistomuseon säätiö, edustajisto: Janne    
Vilkuna
• Hotelli- ja ravintolamuseon säätiön edustajisto:  
Marjo Mikkola
• Hotelli- ja ravintolamuseon hallitus: Olli Immonen
• Kansallisarkisto, Maailman muisti -komitea: Kimmo   
Levä
• Kellomuseosäätiö, hallitus: Martti Piltz 
• Peuran museosäätiö, hallitus: Janne Vilkuna
• Postimuseosäätiö, hallitus: Kimmo Levä
• Suomen arkkitehtuurimuseo- ja tiedekeskussäätiön 
edustajisto: Olli Immonen
• Suomen Rautatiemuseon Säätiön valtuuskunta: Kim-
mo Levä
• Teatterimuseon Säätiö, edustajisto: Helka Ketonen
• Tekniikan museon säätiö, valtuuskunta: Leena Tokila
• Tekniikan museon säätiö, hallitus: Kimmo Antila
• Turun kirjamessut, päätoimikunta: Eeva-Liisa Taivas-
salo
• Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry: Kimmo Levä 
 

Tilintarkastajat  
 
Suomen museoliiton tilintarkastajiksi valittiin vuosiko-
kouksessa ekonomi, KHT Lasse Holopainen ja ekonomi, 
HTM Reijo Salonen sekä varalle KHT Jari Härmälä ja 
ekonomi, KHT Kai Salli. Reijo Salosen poismenon johdos-
ta hänen tilallaan toimi 11.9.2015 alkaen varatilintarkasta-
ja KHT Kai Salli.
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Henkilöstöhallinto  
 
Suomen museoliitossa noudatetaan Valtion työehtosopi-
musta ja siihen liittyvää Museoliiton palkkausjärjestelmää, 
jossa palkkaan vaikuttaa tehtävän vaativuusluokan lisäksi 
henkilökohtainen osaaminen ja suoriutuminen.

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille 
2015–2017 päivitettiin huhtikuussa, ja syksyn aikana 
henkilökunnalle tehtiin kolmen vuoden välein tehtävät 
terveystarkastukset. 

Henkilökunnalle järjestettiin Reilun pelin päivä – teoriaa 
ja käytäntöä entistäkin reilumman työyhteisön rakentami-
seksi. Työilmapiirikyselyn tuloksista ja toimenpiteistä kes-
kusteltiin kahdessa tilaisuudessa. Vuoden aikana pidettiin 
myös infotilaisuudet matkatoimiston matkaportaalin ja 
taloushallinto-ohjelman käytöstä. Lisäksi työfysiotera-
peutti piti henkilökunnalle etä- ja matkatyön ergonomiaa 
-infon. Toimistoon hankittiin seisontamatot edistämään 
työergonomiaa seisaallaan työskenneltäessä.

Työsuojeluvaltuutetuksi valittiin toimikaudelle 2015–
2016 Leena Tokila ja varavaltuutetuiksi Tuuli Rajavuori ja 
Marja Rissanen. Työsuojelupäällikkönä toimii pääsihteeri. 
Henkilökunnan työhyvinvointipäivä pidettiin 24.4. Kohtee-
na oli Päivikki ja Sakari Sohlbergin kotimuseo sekä Kier-
rätyskeskuksen Näprä-työpaja, jossa valmistetut tuotteet 
lahjoitettiin päiväkoteihin. 

Suomen museoliiton palveluksessa oli vuoden 2015 
aikana 19 henkilöä. 

 
 
 
 

Vakituiset:
 

FM, MBA Kimmo Levä, pääsihteeri  
 • museoalan edunvalvonta sekä Museoliiton ja   
 FMA Creations Oy:n johtaminen 
FM Pauliina Kinanen, projektikoordinaattori, koulu-
tussuunnittelija  
 • täydennyskoulutus, verkko- ja monimuotokou-  
 lutus, Linkki-hanke, Creative Museum -hanke 
yht. kand. Seppo Honkanen, kehityspäällikkö (opinto-
vapaa 28.2.2015 asti) 
 • Museokortin viestintä, markkinointi, 

 mediakontaktit, verkkopalvelujen kehittäminen 
merkonomi, markkinointiassistentti Helena 
Piipponen, yhteistyökoordinaattori  
 • markkinointi ja myynti: täydennyskoulutus,  
 Museo-lehden ilmoitusliitteet,  
 Museoliiton myyntituotteet 
 • asiakasrekisterit, hallitus- ja vuosikokousasiat 
FM Tuuli Rajavuori, viestintäpäällikkö 
 • viestinnän koordinointi ja kehittäminen, media-  
 yhteydet, Museo-lehden toimitus 
yo. merkonomi Marja Rissanen, taloussihteeri  
 • taloushallinto: laskutus, kirjanpito ja maksu- 
 liikenne sekä palkkahallinto ja henkilöstöhallinto 
FK Eeva-Liisa Taivassalo, projektisuunnittelija 
 • jäsenneuvonta, Museoviikko, Kansainvälinen   
 museopäivä, Koululaisten museoviikko, Vuoden   
 museo -palkinto, Taidetta kotisivuille -hanke 
KM, FM, NTM Leena Tokila, koulutuspäällikkö 
 • koulutustoiminnan koordinointi ja kehittäminen  
 sekä kansainvälinen toiminta 
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Määräaikaiset: 

FM Elina Björkqvist, projektikoordinaattori  
(1.1.–31.8.), tuottaja (1.9.–31.12.)

 • Modernit humanistit museokävijöinä -hanke,
 museoiden ja Museokortin yhteistyö 

FM Eero Ehanti, projektipäällikkö (31.12. asti)
    • Museo 2015 -hanke 

FM Leena Furu-Kallio, luettelointikoordinaattori
 • Museo 2015 -hanke 

FM Sampsa Heinonen, suunnittelija
 • Museo 2015 -hanke 

kulttuurituottaja AMK Salla Hänninen, tuottaja   
(1.2–7.9., perhevapaalla 8.9.2015–31.1.2016)

 • Museokortti ja Yhteinen perintö -hanke 
MA, tradenomi Jussi Kilpinen, asiakaspalvelukoordi-
naattori (14.10.–31.12.)

 • Museokortin kanta-asiakasviestinä, kampan-  
 jat ja asiakaspalvelu 
FM Pekka Korhonen, it-suunnittelija

 • Museo 2015 -hanke 
FM Tomi Orre, it-suunnittelija (31.12. asti)

 • Museo 2015 -hanke 
FM Riikka Sainio, tiedottaja (31.12. asti)

 • Museo 2015 -hanke 
FM Tanja Salonen, tiedottaja (1.12. alkaen, harjoittelija 
7.9.–31.11.)

 • jäsentiedotus ja Julius-uutiskirje 
FM Leena Tornberg, projektikoordinaattori  
(1.–31.1.2015, 1.9.2015–)

 • Yhteinen perintö -hanke, Linkki-hanke 

Markkinointi- ja myyntipalvelut  
 
Museoviikkoa ja Museokorttia mainostettiin VR:n Mat-
kaan-lehden toukokuun numerossa yhteismainoksella. 
Koululaisten museoviikkoa ja Seinätön museo -palvelua 
markkinoitiin Matkaan-lehden lokakuun numerossa.

Museokaupoille tehtyyn I love Museums -tuotesarjaan 
tuotettiin sydämen muotoinen punainen ja valkoinen 
heijastin. Tuotesarjaan kuuluvat myös T-paidat naisille ja 
miehille, ja sarjaan kehitetään uusia tuotteita vuosittain. I 
love Museums -tunnusta käytettiin Museoliiton markki-
nointiviestinnässä ja sitä jaettiin sähköisesti myös jäsenten 
käyttöön.  

FMA Creations Oy:n toiminta 
 
Suomen museoliiton tytäryhtiö FMA Creations Oy mer-
kittiin kaupparekisteriin 6.2.2015. Yhtiön hallitus kokoon-
tui ensimmäisen kerran 23.1.2015 ja hallituksen puheen-
johtajana aloitti Anne Berner. Hän jätti tehtävän kesällä 
2015 ottaessaan vastaan liikenne- ja viestintäministerin 
tehtävän. 31.8.2015 hallituksen yhtiön hallituksen puheen-
johtajana aloitti Tom Selänniemi. Yhtiön toimitusjohtajana 
toimi Kimmo Levä.

Yhtiöllä ei vuoden 2015 aikana ollut omaa palkattua 
henkilöstöä, tiloja tai toimistopalveluja, vaan se osti nämä 
tehtävät Suomen museoliitolta. 

Yhtiön päätuote, Museokortti, otettiin käyttöön 
5.5.2015 ja vastaanotto oli erittäin positiivinen. Yhtiö 
toteutti myös ensimmäiset konsulttitoimeksiannot, mutta 
niiden kokonaismerkitys yhtiön toiminnassa jäi vähäiseksi. 
Ensimmäisenä toimintavuonna (8 kk) yhtiön liikevaihto oli 
2,3 miljoonaa euroa.

Rahastot 
 
Suomen museoliitolla on Julius Ailion (perustettu 1933), 
Riitta ja Jorma Heinosen (1980/1984) ja C.J. Gardbergin 
rahastot (1986), joita kartutetaan Museoliiton adressin 
myyntituloilla ja joille maksetaan vuosittain korkoa. Lisäksi 
Museoliitolla on museolaitoksen historian kirjoittamista 
varten perustettu Historiankirjoitusrahasto (1993) sekä 
Viestintärahasto (2005), jonka varoilla kehitetään mark-
kinointia, julkaisutoimintaa ja verkkoviestintää. Vuoden 
aikana rahastoja kartutettiin 845 eurolla.

Taloushallinto  
 
Suomen museoliiton toimintaan saatiin harkinnanvarais-
ta valtionapua 275 000 euroa. Projektiavustukset olivat 
458 200 euroa, koulutustilaisuuksien tulot olivat 158 500 
euroa ja kehittämispalvelujen muut tulot 138 700 euroa. 
Museo-lehden tulot olivat 46 800 euroa ja varsinaisen 
toiminnan muut tulot  60 600 euroa. Se sisältää tytäryhtiö 
FMA Creations Oy:n perustamisen yhteydessä aporttina 
luovutetusta Museot.fi-sivustosta saadun kertaluonteisen 
tuoton 50 000 euroa.  Apporttiluovutuksen vastikkeeksi 
saadut FMA Creations Oy:n osakkeet sisältyvät taseen 
sijoitusten erään ”tytäryhtiöosakkeet”. Jäsenmaksutulot 
olivat 160 700 euroa. Varainhankinnan muut tulot ja sijoi-
tustulot olivat yhteensä 12 500 euroa.

Edunvalvontapalveluihin käytettiin 54 000 euroa (4 % 
kokonaiskuluista), koulutus- ja kehittämispalveluihin  
737 000 euroa (58 %), viestintäpalveluihin 114 000 euroa  
(9 %) ja hallinto- ja tukipalveluihin 372 000 euroa (28 %).
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Edunvalvonta	  
	  4	  %	  

Koulutus-‐	  ja	  
kehi5ämispalvelut	  

58	  %	  
Vies<ntäpalvelut	  

9	  %	  

Hallinto-‐	  ja	  
tukipalvelut	  

29	  %	  

Tulot

Janne Vilkuna  Kimmo Levä 
puheenjohtaja  pääsihteeri

Tulojen kokonaismäärä oli 1 311 001,31 euroa ja kulu-
jen 1 277 365,65 euroa, joten ylijäämäksi muodostui  
33 635,66 euroa. Talouden tarkemmat erittelyt on esitet-
ty vuosikertomuksen liitteenä olevassa tuloslaskelmassa.

 
Helsingissä 26.2.2016 
 
Suomen museoliitto ry

Menot

Koulutus-‐	  ja	  
kehi/ämispalvelut	  

58	  %	  

Vies8ntäpalvelut	  
4	  %	  

Val8onavustus	  
21	  %	  

Jäsenmaksut	  
12	  %	  

Muut	  6	  %	  
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Suomen museoliitto ry T A S E  (eur) 1

1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto * 13 149,45 27 087,65
Muut aineelliset hyödykkeet * 14 123,47 21 185,21
Aineelliset hyödykkeet yhteensä ** 27 272,92 48 272,86

Sijoitukset
Tytäryhtiöosakkeet 50 000,00 0,00
Muut osakkeet ja osuudet 4 709,20 4 709,20
Sijoitukset yhteensä 54 709,20 4 709,20

Pysyvät vastaavat yhteensä *** 81 982,12 57 691,26

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset

Myyntisaamiset * 152 684,58 15 192,01
Muut saamiset * 0,00 11 069,52
Siirtosaamiset * 7 192,56 361,21
Saamiset yhteensä ** 159 877,14 26 622,74

Rahoitusarvopaperit ** 200 000,00 241 130,00
Rahat ja pankkisaamiset ** 348 167,79 551 507,97

Vaihtuvat vastaavat yhteensä *** 708 044,93 819 260,71

Vastaavaa yhteensä **** 790 027,05 876 951,97

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Rahastopääoma

Riitta ja Jorma Heinosen rahasto * 20 320,16 20 029,86
Julius Ailion rahasto * 18 209,65 17 940,25
C.J. Gardbergin rahasto * 19 813,74 19 528,46
Historiankirjoitusrahasto * 8 745,77 8 745,77
Viestintärahasto * 12 000,00 12 000,00
Rahastopääoma yhteensä ** 79 089,32 78 244,34

Toimintapääoma ** 55 050,05 50 282,79
Tilikauden yli-/alijäämä ** 33 635,66 4 767,26
Oma pääoma yhteensä *** 167 775,03 133 294,39

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma

Saadut ennakot * 1 900,00 0,00
Ostovelat * 9 499,94 5 425,92
Muut velat * 28 049,32 21 804,84
Siirtovelat * 582 802,76 711 717,62
Vieras pääoma yhteensä *** 622 252,02 738 948,38

Vastattavaa yhteensä **** 790 027,05 872 242,77
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T U L O S L A S K E L M A  (eur) 2

1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014
VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot

Koulutus- ja kehittämispalvelujen tuotot 297 255,70 212 242,40
Viestintäpalvelujen tuotot 51 139,56 50 047,10
Muut varsinaisen toiminnan tuotot 6 287,43 5 131,27
Avustukset 458 223,44 518 658,23
Muut tuotot 50 000,00 0,00
Tuotot yhteensä 862 906,13 786 079,00

Kulut
Henkilöstökulut -890 194,75 -799 669,91
Poistot -21 843,91 -22 208,66
Muut kulut
  Vapaaehtoiset henkilöstökulut -24 850,29 -27 186,17
  Toimitilakulut -53 928,50 -52 901,84
  Hallinto- ja toimistokulut -21 467,28 -24 085,90
  IT-kulut -17 069,68 -15 740,54
  Kone- ja kalustokulut -8 744,20 -5 452,70
  Matkakulut -50 240,81 -63 483,60
  Markkinointi- ja edustuskulut -12 559,87 -15 248,82
  Taloushallinnon ja lakipalveluiden kulut -18 167,99 -11 867,47
  Palvelut ja ostot koulutukseen ja kehittämiseen -93 432,05 -128 043,63
  Palvelut ja ostot viestintään ja edunvalvontaan -46 082,28 -56 288,27
Kulut yhteensä -1 258 581,61 -1 222 177,51

Tuotto-/kulujäämä -395 675,48 -436 098,51

VARAINHANKINTA
Jäsenmaksut 160 650,00 159 865,00
Muu varainhankinta 720,00 2 055,00
Varainhankinnan kulut -1 365,76 -540,26
Varainhankinta yhteensä 160 004,24 161 379,74

Tuotto-/kulujäämä -235 671,24 -274 718,77

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot 11 725,18 5 338,16
Kulut -16 573,30 -30,37
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä -4 848,12 5 307,79

Tuotto-/kulujäämä -240 519,36 -269 410,98

YLEISAVUSTUKSET
Valtionavustus 275 000,00 275 000,00

TILIKAUDEN TULOS 34 480,64 5 589,02

RAHASTOSIIRROT -844,98 -821,76

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 33 635,66 4 767,26
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Suomen museoliitto ry L I I T E T I E D O T  31.12.2015  (eur)

HENKILÖSTÖ 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 17 16
Henkilöstökulut:
Palkat ja palkkiot 733 670,40 661 400,28
Eläkekulut 132 244,66 117 206,82
Muut henkilösivukulut 24 279,69 21 062,82
Yhteensä 890 194,75 799 669,92
Luontoisetujen verotusarvo 240,00 240,00

PALKKIOT HALLITUKSEN JÄSENILLE 6 500,00 7 250,00

RAHASTOT
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotoista hyvitetty laskennallinen korko 574,98
Varainhankinnan tuotoista hyvitetyt adressimyynnit 270,00
Rahastosiirrot yhteensä 844,98

OMA PÄÄOMA
Rahastopääoma
Riitta ja Jorma Heinosen rahasto 1.1. 20 029,86
Tuotot/lask. korko ja adressit 290,30 20 320,16

Julius Ailion rahasto 1.1. 17 940,25
Tuotot/lask. korko ja adressit 269,40 18 209,65

C. J. Gardbergin rahasto 1.1. 19 528,46
Tuotot/lask. korko ja adressit 285,28 19 813,74

Historiankirjoitusrahasto 1.1. 8 745,77
Historiankirjoitusrahasto 31.12. 8 745,77

Viestintärahasto 1.1. 12 000,00
Viestintärahasto 31.12. 12 000,00
Rahastopääoma yhteensä 79 089,32

Toimintapääoma 1.1.2015 50 282,79
Tilikauden 2014 alijäämä 4 767,26
Toimintapääoma 31.12.2015 55 050,05
Tilikauden ylijäämä 33 635,66
Oma pääoma yhteensä 167 775,03

KONEET JA KALUSTO
Koneista ja kalustosta on tehty 25 %:n tasapoisto. Pienhankinnat ja käyttöajaltaan
alle kolmen vuoden käyttöomaisuus on kirjattu kokonaan hankintavuoden kuluksi.

MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET
Vuokrahuoneiston peruskorjauksesta on tehty 20 %:n tasapoisto.

OSAKKEET JA OSUUDET
Julkisesti noteerattujen osakkeiden ja osuuksien kirjanpitoarvo oli 31.12.2015  4.909,20 euroa ja vastaava
markkina-arvo 47.058,10 euroa. Tytäryhtiö FMA Creations Oy:n osakkeiden kirjanpitoarvo oli 50.000,00 euroa
ja osakkeet on saatu vastineena Museot.fi-sivuston luovuttamisesta apportina FMA Creations Oy:lle.

LEASINGVASTUUT
Leasingsopimuksista maksamatta olevat määrät
Tilikaudella 2016 maksettavat 4 210,89
Myöhemmin maksettavat 650,91

TILINTARKASTUSMERKINTÄ
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.
Helsingissä 1.3.2016

Lasse Holopainen, KHT Kai Salli, KHT
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SUOMEN MUSEOLIITON JÄSENET 31.12.2015

I LIITTOJÄSENLUOKKA

Alvar Aalto -säätiö, Jyväskylä
Alvar Aalto -museo
Alvar Aallon ateljee
Alvar Aallon kotitalo
Espoon kaupunki
Espoon kaupunginmuseo KAMU
Huvilamuseo Villa Rulludd
Koulumuseo Lagstadin
Talomuseo Glims
Espoon taidemuseosäätiö
EMMA - Espoon modernin taiteen museo
Forum Marinum -säätiö
Forum Marinum
Museolaivat
Föreningen konstsamfundet, Helsingfors
Amos Andersonin taidemuseo
Söderlångviks museum
Gösta Serlachiuksen taidesäätiö, 
   Mänttä-Vilppula
Serlachius-museot Gustaf ja Gösta
Helsingin kaupunki
Helsingin kaupunginmuseo
Hakasalmen huvila
Ratikkamuseo
Ruiskumestarin talo
Työväenasuntomuseo
Helsingin taidemuseo HAM
Helsingin yliopisto
Helsingin yliopistomuseo 
Observatorio
Hyvinkään kaupunki
Hyvinkään kaupunginmuseo
Hyvinkään taidemuseo
Valvilla tehdasmuseo
Hämeenlinnan kaupunki
Hämeenlinnan kaupunginmuseo
Palanderin talo
Sibeliuksen syntymäkoti
Sääsöpankkimuseo
Hämeenlinnan taidemuseo
Joensuun kaupunki
Joensuun taidemuseo
Pohjois-Karjalan museo
Joensuun bunkkerimuseo
Jyväskylän kaupunki
Keski-Suomen museo
Heiskan taiteilijakoti
Jyväskylän lyseon museo
Niitynpään työläiskotimuseo
Pienmäen talomuseo
Jyväskylän taidemuseo
Suomen käsityön museo

Jyväskylän yliopiston museo
Jyväskylän tiedemuseo
Keski-Suomen luontomuseo
Kajaanin kaupungin museotoimi
Kainuun Museo
Kajaanin taidemuseo
Kansallisgalleria Helsinki
Ateneumin taidemuseo
Nykytaiteen museo Kiasma
Sinebrychoffin taidemuseo
Kemin kaupunki
Kemin historiallinen museo
Kemin taidemuseo
Kemin työläismuseo ja Kähertäjämuseo
Kokkolan kaupunki
K.H.Renlundin museo - Keski-Pohjanmaan maakuntamu-
seo
Kaarlelan kotiseutumuseo
Lohtajan kotiseutumuseo
Kieppi. Kokkolan luonnontieteellinen museo
Kotkan kaupunki
Kymenlaakson museo 
Kouvolan kaupunki
Poikilo-museot
Kouvolan taidemuseo
Kouvolan kaupunginmuseo
Kuopion kaupunki
Kuopion museokeskus
J. V. Snellmanin kotimuseo
Kuopion korttelimuseo 
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
Kuopion luonnontieteellinen museo
Kuopion taidemuseo
Lahden kaupunki
Lahden kaupunginmuseo
Hiihtomuseo
Historiallinen museo
Julistemuseo
Radio- ja tv-museo
Taidemuseo
Lappeenrannan kaupunki
Etelä-Karjalan museo
Ratsuväkimuseo
Wolkoffin talomuseo
Etelä-Karjalan taidemuseo -  
   Kaakkois-Suomen aluetaidemuseo
Joutsenon pitäjäntupa
Nuijamaan museo
Pätärin talomuseo
Lotta Svärd Säätiö, Helsinki
Lottamuseo
Matti Koivurinnan säätiö, Turku
Aboa Vetus & Ars Nova -museo
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Metsähallitus, Vantaa
Kolin luontokeskus Ukko
Suomen luontokeskus Haltia
Mikkelin kaupunki
Harjukosken vesimylly
Kivisakasti
Mikkelin taidemuseo - Etelä-Savon aluetaidemuseo
Päämajamuseo
Suur-Savon museo
Viestikeskus Lokki
Mobilia säätiö, Kangasala
Mobilia 
Oulun kaupunki
Museo- ja tiedekeskus Luuppi:
Kierikkikeskus
Oulun taidemuseo
Galleria Oskari Jauhiainen
Pohjois-Pohjanmaan museo
Merimiehenkotimuseo
Pateniemen sahamuseo
Turkansaaren ulkomuseo
Oulunsalon kotiseutumuseo
Oravan koulumuseo
Tiedekeskus Tietomaa
Porin kaupunki
Porin taidemuseo
Satakunnan Museo
Luontotalo Arkki
Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo
Rosenlew-museo
Porvoon museoyhdistys
Porvoon museo
Postimuseosäätiö, Helsinki
Postimuseo
Puolustusvoimat, Helsinki
Sotamuseo
Maneesi
Sukellusvene Vesikko
Raaseporin kaupunki
Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
Snappertunan talomuseo
Tammisaaren museokeskus EKTA 
Rauman kaupunki
Rauman museo
Kirsti
Marela
Savenvalajan verstas
Rautatiemuseon Säätiö sr, Hyvinkää
Suomen Rautatiemuseo
Riihimäen kaupunki
Riihimäen kaupunginmuseo
Riihimäen taidemuseo
Suomen lasimuseo
Rovaniemen kaupunki
Lapin maakuntamuseo
Rovaniemen taidemuseo

Sagalunds museistiftelse, Kimto
Björkboda låsmuseum
Sagalundin Museo
Taalintehtaan ruukinmuseo
Salon kaupunki
Salon taidemuseo - Veturitalli
Salon historiallinen museo SAMU
Sami Museua - Saamelaismuseosäätiö, Inari
Saamelaismuseo Siida
Kolttien perinnetalo
Savonlinnan kaupunki
Savonlinnan maakuntamuseo
Punkaharjun kotiseutumuseo
Suomen järvikalastusmuseo
Seinäjoen kaupunki
Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo
Riihimuseo
Suojeluskunta ja Lotta Svärd -museo
Suomen arkkitehtuurimuseo- ja tiedotuskes-
kussäätiö, Helsinki
Arkkitehtuurimuseo
Suomen Ilmailumuseosäätiö, Vantaa
Suomen Ilmailumuseo
Suomen Metsämuseosäätiö, Punkaharju
Lusto – Suomen Metsämuseo
Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmu-
seum ry, Riihimäki
Suomen Metsästysmuseo
Suomen urheilumuseosäätiö, Helsinki
Suomen Urheilumuseo
Suomen valokuvataiteen museon säätiö, Hel-
sinki
Suomen valokuvataiteen museo
Taideteollisuusmuseon säätiö, Helsinki
Designmuseo
Designmuseo Arabia
Designmuseo Iittala
Designmuseo Nuutajärvi
Tampereen kaupunki
Amurin työläismuseokortteli
Museokeskus Vapriikki
Luonnontieteellinen museo
Mediamuseo Rupriikki
Suomen Jääkiekkomuseo
Tampereen kivimuseo
Museo Milavida
Sara Hildénin taidemuseo
Tampereen taidemuseo - Pirkanmaan aluetaidemuseo
Muumilaakso
Teatterimuseon säätiö, Helsinki
Teatterimuseo
Tekniikan museon säätiö, Helsinki
Tekniikan museo
Tiedekeskussäätiö, Vantaa
Heureka 
Tornion kaupunki
Aineen taidemuseo
Tornionlaakson maakuntamuseo
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Turun kaupunki
Turun museokeskus
Apteekkimuseo ja Qwenselin talo
Kuralan Kylämäki
Luostarinmäen käsityöläismuseo
Turun Biologinen museo
Turun linna ja Turun kaupungin historiallinen museo
Wäinö Aaltosen museo
Paattisten kotiseutumuseo
Turun taideyhdistys
Turun taidemuseo Varsinais-Suomen aluetaidemuseo
Tuusulan kunta
Halosenniemi
Kotiseutumuseo Klaavola
Taidekeskus Kasarmi, Tuusulan taidemuseo
Taiteilijakoti Erkkola
Työväen museoyhdistys ry, Tampere
Työväenmuseo Werstas
Lenin-museo 
Kuurojen museo
Vaasan kaupunki
Pohjanmaan museo ja Terranova Merenkurkun  
luontokeskus
Sundomin kotiseutumuseo
Nelin-Cronströmin taidekoti
Vaasan taidehalli
Vanhan Vaasan museo
Tikanojan taidekoti
Kuntsi modernin taiteen museo
Vantaan kaupunki
Vantaan kaupunginmuseo
Vantaan taidemuseo

II LIITTOJÄSENLUOKKA 

Akseli Gallen-Kallelan museosäätiö, Espoo
Gallen-Kallelan Museo
Emil Cedercreutzin säätiö, Harjavalta
Emil Cedercreutzin museo
Forssan kaupunki
Forssan museo
Forssan tekstiilimuseo Tyyki
Ronttiemäsen tehtaalaismuseo
Heinolan kaupunki
Heinolan kaupunginmuseo
Heinolan taidemuseo
Lääninkivalteri Aschanin talo
Helinä Rautavaaran etnografisen museon 
säätiö, Espoo
Helinä Rautavaaran museo
Helsingin Sanomain Säätiö, Helsinki
Päivälehden museo
Hotelli- ja ravintolamuseosäätiö, Helsinki
Hotelli- ja ravintolamuseo
Keravan kaupunki
Heikkilän kotiseutumueo
Taide- ja museokeskus Sinkka
Keravan museo

Keravan taidemuseo
Keski-Suomen Ilmailumuseosäätiö, Jyväskylä
Keski-Suomen Ilmailumuseo
Kultamuseosäätiö, Sodankylä
Kultamuseo
Liedon Vanhalinna -säätiö
Liedon Vanhalinna
Lieksan kaupunki
Pielisen museo
Lohjan kaupunki
Lohjan museo
Mannerheim-säätiö, Helsinki
Mannerheim-museo
Marie Louise ja Gunnar Didrichsenin taide-
säätiö, Helsinki
Didrichsenin taide- ja kulttuurimuseo 
Pietarsaaren kaupunki
Pietarsaaren kaupunginmuseo
Malmin talo
Runebergin tupa
Tupakkamakasiini
Tupakkamuseo
Westmanin muorin tupa
Pirkanmaan ELY, Tampere
Tienpidon perinnetoiminta 
Poliisiammattikorkeakoulu, Tampere
Poliisimuseo
Rauman taidemuseon säätiö
Rauman Taidemuseo
Saarijärven kaupunki
Saarijärven museo
Juhola
Kivikauden kylä
Säätyläiskotimuseo
Stiftelsen för Åbo Akademi/Sibeliusmuseum
Sibelius-museo
Stundars rf, Korsholm
Stundars museo ja Kulttuurikeskus
Suomen kirjainstituutin säätiö, Sastamala
Sastamalan seudun Museo
Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi
Suomen maatalousmuseosäätiö, Loimaa
Suomen maatalousmuseo Sarka
Suomen ortodoksinen kirkkomuseon säätiö 
Kuopio
RIISA-Suomen Ortodoksinen kirkkomuseo
Suomen Tykistö-, Pioneeri- ja Viestimuseo 
ry, Helsinki
Museo Militaria
Teresia ja Rafael Lönnströmin säätiö, Rauma
Lönnströmin taidemuseo
Teresia ja Rafael Lönnströmin kotimuseo
UPM-Kymmene Oyj, Helsinki
Verlan tehdasmuseo
Varkauden kaupunki
Varkauden museo
Varkauden taidemuseo
Visavuoren museosäätiö, Valkeakoski
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Kauppilanmäen museo
Myllysaaren museo
Visavuoren museo

III 
LIITTOJÄSENLUOKKA

Ainolasäätiö, Helsinki
Ainola
Akaan kaupunki/Museoveturiseura
Veturimuseo
Alajärven kaupunki
Nelimarkka-museo, Etelä-Pohjanmaan aluetaidemuseo ja 
Nelimarkka-residenssi
Ehrensvärd-Seura–Samfundet Ehrensvärd rf, 
Helsinki
Ehrensvärd-museo
Emil Aaltosen Säätiö, Tampere
Emil Aaltosen museo
Fiskars Hembygdsförening rf
Fiskarsin Museo
Halosten museosäätiö, Lapinlahti
Lapinlahden taidemuseo ja Eemil Halosen museo
Haminan kaupunki
Haminan kauppiaantalomuseo
Haminan kaupunginmuseo
Vehkalahden kotiseutumuseo
Hangon kaupunki
Hangon museo
Huittisten kaupunki
Huittisten museo
Hyrynsalmen kunta
Kaunislehdon talomuseo
Ilmatorjuntasäätiö, Tuusula
Ilmatorjuntamuseo
Ilomantsin Museosäätiö
Möhkön ruukkimuseo
Parppeinvaaran runokylä
Imatran kaupunki
Imatran kaupunginmuseo
Imatran taidemuseo
Teollisuustyöväen asuntomuseo
Itä-Hämeen museoyhdistys ry, Hartola
Itä-Hämeen museo
Jalkaväen säätiö, Helsinki
Jalkaväkimuseo
Joroisten kunta
Karhulahden kotiseutumuseo
Järvenpään kaupunki
Ahola
Järvenpään taidemuseo
Kankaanpään kaupunki
Kankaanpään kaupunginmuseo
Kansallinen audiovisuaalinen arkisto, Helsinki
Elävän kuvan museo
Karkkilan kaupunki
Karkkilan ruukkimuseo Senkka
Suomen Valimomuseo ja Högforsin masuuni  
Karkkila-Högforsin työläismuseo

Kauhavan kaupunki
Kauhavan Puukko- ja tekstiilimuseo
Kortesjärven luontomuseo
Suomen Jääkärimuseo
Ylihärmän kotiseutumuseo
Kellomuseosäätiö, Espoo
Suomen Kellomuseo
Keskusrikospoliisi, Helsinki
Rikosmuseo
Keuruun museosäätiö
Keuruun museo 
Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry
Rovaniemen kotiseutumuseo Pöykkölä
Kristiinankaupunki
Carlsron museo
Kuhmon kaupunki
Tuupalan museo
Talvisotamuseo
Kurikka-seura ry
Kurikan museo ja Kotiseututalo
Kustaa Hiekan säätiö, Tampere
Hiekan taidemuseo
Kuusamon kaupunki
Kuusamon kotiseutumuseo
L. Pohjanheimon Asekokoelmasäätiö, Helsin-
ki
Lapin metsämuseoyhdistys ry, Rovaniemi
Lapin metsämuseo
Lapuan kaupunki
Lapuan Patruunatehtaan museo
Lapuan Taidemuseo
Lapuanliikkeen museo
Pyhälahden Valokuvaamomuseo
Lauri ja Lasse Reitzin säätiö, Helsinki
Reitzin Säätiön kokoelmat
Leppävirran kunta
Leppävirran kotiseutumuseo
Loimaan kaupunki
Vesikosken museomylly
Lounais-Hämeen Luonnonsuojeluyhdistys ry
Forssan Luonnonhistoriallinen museo
Loviisan kaupunki
Loviisan kaupunginmuseo
Lyyli Tuomolan Säätiö
Käsityömuseo Miila
Maanmittauslaitos
Maanmittausmuseo
Mäntsälän kunta
Mäntsälän kotiseutumuseo
Sepänmäen käsityömuseo
Mäntyharjun kunta
Mäntyharjun Museo
Naantalin kaupunki
Naantalin museo
Rymättylän kotiseutumuseo
Nautelankoski-säätiö, Lieto
Nautelankosken museo
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Nordea Pankki Suomi
Nordean pankkimuseo
Nurmeksen kaupunki
Nurmeksen museo
Nurmijärven kunta
Aleksis Kiven syntymäkoti
Nukarin koulumuseo
Taaborinvuoren museoalue
Näkövammaisten Keskusliitto ry, Helsinki
Näkövammaismuseo
Orimattilan kaupunki
Orimattilan kotiseutumuseo 
Orimattilan taidemuseo
Outokummun kaupunki
Outokummun kaivosmuseo
Panssarimuseosäätiö, Hattula
Panssarimuseo
Pargas Hembygdsförening rf
Paraisten kotiseutumuseo
Paraisten teollisuusmuseo 
Perinneyhdistys Elektra ry, Hämeenlinna
Sähkömuseo Elektra
Peuran museosäätiö, Rautalampi
Rautalammin museo
Pielaveden kunta
Pielaveden kotiseutumuseo
Punkalaitumen museo- ja kotiseutuyhdistys 
ry
Talonpoikaismuseo Yli-Kirra
Raahen kaupunki
Raahen museo
Laivapatruunin koti ja Soveliuksen talon näyttelytila
Ojalan kotiseutumuseo
Olkijoen Rauhanpirtti
Saloisten kotiseutumuseo
Wanha Apteekki
Raision kaupunki
Krookilan kotiseutukeskus
Raision museo Harkko
Raumanmeren merimuseosäätiö, Rauma
Rauman merimuseo
Signe ja Ane Gyllebergin säätiö, Helsinki
Villa Gyllenberg
Siilinjärven kunta
Harjamäen sairaalamuseo
Pöljän kotiseutumuseo
Stiftelsen för Åbo Akademi/ Museet ”Ett Hem”
Museet ”Ett Hem”
Suomen kulttuurirahasto, Helsinki
Taidekoti Kirpilä
Suomen Pankki, Helsinki
Suomen Pankin rahamuseo
Särestöniemen museosäätiö, Kittilä
Särestöniemi-museo
Taipalsaaren kunta
Taipalsaaren kotiseutumuseo Röytyn kotiseututalo

Teatteri Hevosenkengän Kannatusyhdistys 
ry, Espoo
Suomen Lelumuseo Hevosenkenkä
Tulli, Helsinki
Tullimuseo
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
Turun tuomiokirkkomuseo
Ulvilan kaupunki
Friitalan Nahkamuseo
Uudenkaarlepyyn kaupunki
Kuddnäs museum
Majniemi
Uudenkaupungin kaupunki
Uudenkaupungin kaupungin kulttuurihistoriallinen museo
Kalannin kotiseutumuseo
Luotsimuseo
Merimiehen-koti
Vihdin kunta
Vihdin museo
Virolahden kunta
Virolahden bunkkerimuseo
Virolahden kotiseutumuseo
Virtain kaupunki
Halin metsäkämppämuseo
Rajalahden talomuseo
Virtain Perinnekylän museot
Äänekosken kaupunki
Konginkankaan kotiseutumuseo
Äänekosken kaupunginmuseo
Äänekosken taidemuseo

KANNATTAVAT YHTEISÖJÄSENET

Crown Worldwide  Oy, Vantaa
Ebeneser-säätiö, Helsinki
Lastentarhamuseo
Föreningen för Österbottens historiska mu-
seum-Pohjanmaan historiallisen museon 
yhdistys rf
Helsingin Diakonissalaitoksen kannatusyhdis-
tys ry
Diamus – Helsingin Diakonissalaitoksen museo 
Helsingin ortodoksinen seurakunta
Helsingin Taidehallin säätiö
Helsingin Taidehalli
Hollolan kotiseutuyhdistys
Hollolan kotiseutumuseo
HUS-Kuntayhtymä, Helsinki
Kellokosken sairaalamuseo
Hämeenkosken kunta
Hämeenkosken kotiseutumuseo
Kansalliskirjasto, Helsinki
Kirkkohallitus, Helsinki
Kuopion isänmaallinen seura ry
Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö, 
Hyvinkää
Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Villa Arttu
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Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdis-
tys, Forssa
Mairea-säätiö, Pori
Villa Mairea
Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsinki
Museovirasto, Helsinki
Kansallismuseo
Kulttuurien museo
Seurasaaren ulkomuseo
Tamminiemi
Suomen merimuseo
Hvitträsk
Alikartano
Louhisaaren kartanolinna
Urajärven kartanomuseo
Hämeenlinna
Olavinlinna
Musiikintutkimuksen laitos, Tampere
Nanuk ry, Pietarsaari
Arktinen museo Nanoq
Nukke- ja lelumuseo Suruttomean ystävät ry, 
Savonlinna
Nukke- ja leumuseo Suruton
Pieksämäen kaupunki
Savon radan museo
Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö rs, Hel-
sinki
Päivikki ja Sakari Sohlbergin kotimuseo
Ruokolahti-seura ry
Ruokolahden kotiseutumuseo
Sallan kunta
Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museo
Seurasaarisäätiö–Fölisöstiftelsen, Helsinki
Stiftelsen Lebellska köpmansgården i Kristi-
nestad
Lebellin kauppiaantalo
Stockmann Oyj Abp, Helsinki
Stockmann -museo
Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto, 
SAHK ry, Helsinki
Suomen kirjastomuseoyhdistys ry
Suomenlinnan hoitokunta, Helsinki
Suomenlinnan Lelumuseo, Helsinki
Svenska Litteratursällskapets i Finland rf
Svenska Odlingens Vänner i Helsinge rf
Herttoniemen kartanon museo
TeliaSonera Finland Oyj
Ylitornion museo- ja kotiseutuyhdistys ry
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