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Sisältö

 Mitä Suomen museoliitto tekee ja aikoo tehdä

 Suomen museoiden nykytila ja keskeisimmät 

toimintaympäristön muutokset (2020)

 Museopoliittinen ohjelma

 Museokortin tausta, nykytila ja tulevaisuus



Suomen museoliitto 2017

Auttaa museoita menestymään



Yleistä

 Suomen museoliitto on vuonna 

1923 perustettu yhdistys

 Suomen museoliitto edustaa 

jäsentensä museoita ja käyttää 

niiden yhteistä ääntä.  

 Suomen museoliiton menestys 

perustuu museoalan kansallisen ja 

kansainvälisen kokonaiskuvan 

tuntemiseen ja tarpeiden 

tunnistamiseen. 



Yleistä

 Suomen museoliiton hallinnosta 

vastaa 13 jäseninen hallitus ja 

Suomen museoliiton toimisto.

 Suomen museoliitto omistaa FMA 

Creations Oy:n, jonka päätuote on 

Museokortti. Yhtiön hallinnosta 

vastaa oma hallinto. 

 Suomen museoliiton 

henkilöstömäärä on tällä hetkellä 

12 ja sen vuosibudjetti n. 1

miljoonaa euroa. FMA Creations

Oy:n henkilöstömäärä on 3 ja sen 

budjetti on noin 6,5 miljoonaa 

euroa.

Puheenjohtaja Outi Alanko-

Kahiluoto



Suomen museoliiton arvot

 jäsenkeskeisyys

 uteliaisuus

 rohkeus

 yhteisöllisyys



Suomen museoliiton palvelut
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Edunvalvonta ja viestintä

Koulutus ja kehittäminen

Plussa-palvelut

Museokortti



Suomen museoliiton strategia 

2020



Strategia 2020 – Rakenteet 

muuttuvat

Vuosina 2015–2020 mission 

toteuttamisessa keskeistä on 

museoiden näkyvyyden 

lisääminen, edunvalvonnan 

resurssien kasvattaminen sekä 

toimintaympäristön muutoksen 

edellyttämän osaamisen 

vahvistaminen. 

Perinteet velvoittavat. 

Yhdistäminen 1923

Kouluttaminen 1920-1950

Ammattimaistaminen 1960-1980

Yhteiskunnallistaminen 1990-2000

Rajojen ylittäminen 2010-2023



Museoalan painavin mielipide

Edunvalvontapalveluillaan Suomen 

museoliitto profiloituu paikallisena ja 

valtakunnallisena alan näkemysten 

tuntijana, välittäjänä ja kuuluvana 

edistäjänä. Vuonna 2020 Suomen 

museoliitto edustaa museoalan 

painavinta mielipidettä.



Museoalan kuuluvin ääni
Viestintäpalveluillaan Suomen museoliitto profiloituu koko museoalan ja 

jäsenistön viralliseksi, asiantuntevaksi ja luotettavaksi mielipiteeksi, mielikuvan 

rakentajaksi sekä alan ääneksi julkisessa keskustelussa. Strategiakaudella 2020 

museoalan brändi kirkastuu ja museoiden ääni kuuluu alan ulkopuolelle. 

Museokortti lisää huomattavasti museoiden kävijöille kohdistuvaa viestintää.

Viestintä on keskeinen osa kaikkia Museoliiton toimintoja. Museoliitto toimii 

fasilitoijana, innostajana ja avausten tekijänä, joka saa museoiden edustajat 

aktivoitumaan ajankohtaisissa aiheissa. 

Viestintäpalvelujen volyymi Suomen museoliiton toiminnassa kasvaa 

edelleen muita palveluja enemmän. Tämä tulee mahdolliseksi Museokortin ja 

sitä ylläpitävän FMA Creations Oy:n resursseilla. Resurssien kasvattaminen on 

edellytys sille, että Museoliiton viestintä pystyy vastaamaan viestinnän 

muutokseen, jossa korostuu mobiili, liikkuva kuva ja jossa yksisuuntaisesta 

tiedottamisesta siirrytään uutisvirtatyyppiseen 24/7-viestintään.



Visio 2023

Satavuotias Suomen museoliitto on 

vaikuttajana ja osaamisen kehittäjänä alansa 

edelläkävijä Euroopassa



Suomen museoala ja 

museopoliittinen ohjelma



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 %. 

- Museoiden kokoelmat:

 5,6 miljoonaa esinettä

 410 000 taideteosta

 24 miljoonaa valokuvaa

- Museoissa vierailee 6,6 miljoonaa kävijää (51 % ilmaisia)

- Museot julkaisevat vuosittain noin 200 painettua kirjaa



Museoala
 Museoissa työskentelee reilut 2600 ihmistä, joista noin 1900 

vakituisessa työsuhteessa. 

 Museotoimialan kokonaisbudjetti on vuositasolla 244 miljoonaa 

euroa. 

 85 % rahoituksesta on avustuksia 

- Kunnat 33 % 

- Valtio 44 % 

- Säätiöt 1 %

- Muut 7 % 

 15 % myynti ja palvelutulot 

- pääsymaksut 6 % 

- myyntitulot 6 % 

- palvelu- ja muut tulot 3 %

- sponsorituki 1 % 



RAKENTEET MUUTTUVAT 

MUSEOIDEN 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

2017-2022



Poliittinen toimintaympäristö

 Poliittinen kiinnostus kulttuuriasioihin kasvaa.

 Kunta- ja maakuntauudistus

 Rahoituksen ja investointien perusteina talous ja työllistyminen 

korostuvat poikkeuksellisella tavalla

 Erityisesti kuntarahoitus

 Yhteiskunnalliset rakenteet muuttuvat kohti nykyistä suurempia 

toimintayksikköjä

 Verkostoituminen

 Kulttuurilta odotetaan myönteisiä vaikutuksia talouteen ja 

hyvinvointiin, paikkakuntien elinvoimaisuuteen

 Kulttuurimatkailu



 Kilpailu julkisesta rahoituksesta kiristyy

 Julkisen rahoituksen perusteet muuttuvat

- VOS-uudistus 2019 (2020)

- Uudistaa koko valtionrahoituksen: harkinnanvarainen 

toiminnan rahoitus, tehtäväpohjainen rahoitus, 

laatu/strateginen rahoitus

 Kulttuuripalvelujen yksityinen kulutus kasvaa ja yksityinen 

rahoitus lisääntyy (säätiön, yksityiset lahjoitukset)

- Museoiden kävijämäärät kasvoivat 2015-2016: 1 milj.

- 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

- Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus nousevat 

keskusteluun

- Museoiden pääsymaksut nopeassa nousussa

 Ikääntyminen ja moniarvoistuminen lisäävät palvelujen 

kysyntää ja muuttavat sisältöjä

- Kulttuurilla tehtävä kansalaisten aktivoinnissa.

 Moniarvoistuvassa ympäristössä kulttuurilla tehtävä 

yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden, suvaitsevuuden ja 

tasa-arvon edistäjänä

- Ateneum: Refugees welcome

Sosiaalinen toimintaympäristö



Teknologinen 
toimintaympäristö

 Sisällöt ja palvelujen käyttö digitalisoituu

- Asiakasmäärät kasvat

- Paineet järjestelmien digitaalisten palvelujen ja teknisten 

järjestelmien kehittämiseen lisääntyvät (huomattavat ja 

jatkuvat investoinnit)

 Suomen museoliiton palvelut: Kookos, Seinätön 

museo, Kysy museolta, Museokortti

- 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?



Museoiden rooli ja rahoitus 

muuttuvassa 

toimintaympäristössä





Museoiden menestyksen lähivuosina ratkaisee 

se, kuinka hyvin onnistumme kertomaan 

keskeisimmät asiakashyötymme julkisen ja 

yksityisen sektorin kohderyhmille sekä 

säilyttämään julkisen rahoituksen tason.



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 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. 





Museokortin tavoitteet

 Kannustaa ihmisiä vierailemaan museoissa entistä 
useammin

- lisätä museoiden kävijöitä ja monipuolistaa kävijöiden 
museoelämyksiä

- lisätä museoalan näkyvyyttä

- lisätä museoiden pääsymaksu- ja myyntituloja

- lisätä museoiden muiden palveluiden/tuotteiden tuloja

- lisätä ihmisten hyvää mieltä



Museokortin markkinat

Kohderyhmä

- suomalaiset, jotka aikovat 

vierailla museoissa 5 kertaa 

tai enemmän

- kohderyhmä n. 300 000 

suomalaista 



250 
MUSEOTA

110 000 
MUSEOKORTTIA

MILJOONA 
MUSEOVIE-
RAILUA

SEITSEMÄLLÄ 
MILJOONALLA 
EUROLLA 
PÄÄSYLIPPUJA

2017



TUNNETTUUS, MARRASKUU 2016
MUSEOKORTIN 

TUNNETUUS 64 %  



Museokortin vaikutukset

 Kannustaa ihmisiä vierailemaan 
museoissa entistä useammin

 Museoissa on alettu 
poikkeilla, Museokortin 
haltija vierailee museoissa 
keskimäärin 9,4 kertaa/vuosi



Museokortin vaikutukset

 Lisätä museoiden kävijöitä

 Museokortin aikana 5.5.2015 
alkaen museoiden 
kävijämäärä on noussut 1,2 
miljoonalla



Museokortin vaikutukset

 Monipuolistaa kävijöiden 
museoelämyksiä

 55 % museokorttilaista kertoo 
käyneensä museoissa, joissa 
muuten ei olisi käynyt



Museokortin vaikutukset

 Lisätä museoalan näkyvyyttä



Museokortin vaikutukset

 Lisätä museoiden pääsymaksu-
ja myyntituloja

 Maksullisen kävijöiden 
määrä on lisääntynyt 0,8 
miljoonaa (24 %) 

 1,2 miljoonaa lisäkäyntiä 
todennäköisesti näkyy 
museokauppamyynnissä 
(tilastot valmistuvat 
alkusyksystä)



Miten Museokortti toimii 
museolle?



Miten se toimii museolle?

- Suomen museoliitto (FMA 
Creations Oy) maksaa museoille 
vähintään 75 % Museokortin 
myynnin kokonaisliikevaihdosta.

- Liikevaihto jaetaan Museoille 
perustuen:

- Museokorttivierailujen 
määrään

- Museon myymien 
Museokorttien määrään

- Museoissa oston yhteydessä 
tehtyjen vierailujen määrään.



Miten se toimii museolle?

Museokorttimaksut museoille:

- 2015: 1,05 M€

- 2016: 4,01 M€

- 2017: 6,50 M€ (ennuste)



Miten Museokortti toimii 
asiakkaille?



Museokortin asiakastutkimus 
2016

• Museokortti on kirjaston ohella paras kulttuurikeksintö 

omana elinaikanani – museovalikoima kortin käyttäjälle on 

todella pökerryttävä.

• Museokortti yhdessä kirjastokortin kanssa on eläkeläisen 

kulttuuriharrastuksen perusta.

• Kirjastokortin lisäksi paras kortti ikinä!

• Kirjastokortin jälkeen maailman paras kortti :D

• Paras kulttuuri-innovaatio sitten kirjastokortin!

• Paras keksintö sitten kirjastolaitoksen! Olen ostanut 

useampia Museokortteja lahjaksikin ja jokainen saaja on 

ilahtunut.



Asiakaspalaute 2017

Voisiko Museokortin lainata kirjastosta?



Seuraavat stepit

 Museokortin uusimisen 

helpottaminen 

 Uusiminen myös lahjaksi

 Turisteille suunnattu 

Museokortti

 Voimassa viikon

 Kongressivieraille suunnattu 

Museokortti

 Voimassa kongressin ajan

 Museokorttijärjestelmän 

lanseeraaminen muihin maihin

 Asiakasdatan tuottaminen 

museoille



Museokortin kansallisen käytön ja 

markkinan analysointi



Paikallisten markkinoiden 

hahmottaminen
posti_alue nimi kunta Asukkaita Vierailuja Museokortteja Markkinaosuus Vierailuja per asukas

00540 Kalasatama 091 1139 1976 236 20.72 1.73

00170 Kruununhaka 091 7219 6978 968 13.41 0.97

00100 Helsinki Keskusta 091 17402 16694 2249 12.92 0.96

00580 Verkkosaari 091 2228 1625 283 12.70 0.73

00530 Kallio 091 18484 16471 2253 12.19 0.89

00260 Keski-Töölö 091 5387 4370 648 12.03 0.81

00130 Kaartinkaupunki 091 1457 1262 174 11.94 0.87

00160 Katajanokka 091 4469 3717 521 11.66 0.83

00250 Taka-Töölö 091 10931 9018 1249 11.43 0.82

00510 Etu-Vallila 091 8737 6356 953 10.91 0.73

00140 Kaivopuisto 091 7707 5852 836 10.85 0.76

00150 Eira 091 9277 7323 1004 10.82 0.79

00120 Punavuori 091 6795 5555 732 10.77 0.82

00330 Munkkiniemi 091 8469 6322 899 10.62 0.75

00500 Sörnäinen 091 12393 9423 1295 10.45 0.76

00280 Ruskeasuo 091 2803 2341 290 10.35 0.84

00340 Kuusisaari-Lehtisaari 091 1663 1283 172 10.34 0.77

00610 Käpylä 091 7902 5556 792 10.02 0.70

00550 Vallila 091 9221 6308 919 9.97 0.68

... ... ... ... ... ... ... ...

00370 Reimarla 091 6348 2040 265 4.17 0.32

00920 Myllypuro 091 11110 3320 461 4.15 0.30

00420 Kannelmäki 091 13723 4069 554 4.04 0.30

00930 Itäkeskus-Marjaniemi 091 6729 1421 268 3.98 0.21

00760 Suurmetsä 091 7734 1943 293 3.79 0.25

00410 Malminkartano 091 8495 2448 302 3.56 0.29

00980 Etelä-Vuosaari 091 22447 4891 780 3.47 0.22

00870 Etelä-Laajasalo 091 4838 1108 155 3.20 0.23

00960 Pohjois-Vuosaari 091 6941 1391 217 3.13 0.20

00700 Malmi 091 13184 2440 410 3.11 0.19

00970 Mellunkylä 091 10641 1732 287 2.70 0.16

00740 Siltamäki 091 10116 1913 271 2.68 0.19

00750 Puistola 091 9202 1404 231 2.51 0.15

00880 Roihupellon teollisuusalue 091 426 312 10 2.35 0.73

00890 Itäsalmi 091 2094 223 44 2.10 0.11

00940 Kontula 091 25367 3291 493 1.94 0.13

00770 Jakomäki 091 6433 721 114 1.77 0.11

00860 Santahamina 091 452 40 8 1.77 0.09

00230 Ilmala 091 0 21 0 0.00 0.00

00190 Suomenlinna 091 788 580 0 0.00 0.74



Kiitos ja jatketaan tästä keskusteluja


