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m useotilastoon on koottu maamme päätoimisesti hoidetut ammatilliset
museot*. Museot on jaettu kahteen pääryhmään. Lakisääteisen valtion-
avun piirissä olevat museot (vos-museot) ovat omana kokonaisuute-

naan. Muut ammatilliset museot on jaettu kahteen ryhmään siten, että valtion yllä-
pitämät museot muodostavat oman ryhmänsä ja kunnalliset ja yksityiset museot,
jotka eivät kuulu valtionosuuden piirin, oman ryhmänsä.

Museotilaston taulukko-osassa museolain perusteella 10 prosenttiyksikköä
muita korkeampaa valtionosuutta saavien maakuntamuseoiden, aluetaidemuse-
oiden ja valtakunnallisten erikoismuseoiden summaukset on taulukoitu erikseen,
jotta tämän museoryhmän kokonais- ja keskiarvolukuja voidaan verrata muiden
valtionosuuden piirissä olevien museoiden vastaaviin lukuihin.

Museoiden talous- ja henkilöstötilasto on laadittu hallinnollisten kokonai-
suuksien mukaan lukuun ottamatta niitä maakunnallisia museoita, jotka opetus-
ministeriön päätöksellä on nimetty sekä maakuntamuseoksi että aluetaidemuse-
oksi. Tämän mukaisesti tilastossa on 165 museota. Useilla museoilla on hoidetta-
vanaan useampia museokohteita. Näitä on tilastossa kaikkiaan 326. Luvussa eivät
ole mukana museokohteet, jotka ovat avoinna vain tilauksesta.

* Lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntahallinnon piiriin kuuluvia museoita.
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muSeoIden omISTuSSuhTeeT

ownerShIp

Museot | Museums
Museot museoyksiköittäin |
All museum units

Suomen muSeoT

Museotilastossa on mukana 165 museota, jotka vastaavat
yhteensä 326 kohteen hoidosta. Tilastoon on otettu mukaan ne
kohteet, jotka ovat säännöllisesti avoinna yleisölle kesäkaudella
sekä perinteisesti avoinna olevat kohteet, jotka lähinnä korjaus-
töiden tai perusnäyttelyiden uusimisen vuoksi ovat poikkeuksel-
lisesti olleet suljettuina. Perinteisesti tilastoon on sisällytetty yli-
opistollisista luonnontieteellisistä museoista myös ne, jotka ovat
yleisölle avoinna vain tilauksesta niiden ryhmässään keskeisen
merkityksen vuoksi. Museoiden lukumäärä tilastossa on lisään-
tynyt edellisestä vuodesta kahdella. Uusina ammatillisina muse-
oina mukana ovat Haminan kaupunginmuseo, Lapuan taidemu-
seo sekä Syvärannan Lottamuseo Tuusulassa. Tilastossa aiemmin
itsenäisenä museona ollut Porvoon luonnontieteellinen museo
yhdistyi Porvoon museoon. Museoyksiköiden kokonaismäärä
väheni kolmella; uusia yksiköitä on mukana kaikkiaan yhdeksän
ja vanhoista viisi on jäänyt pois.

Museolaitoksen hierarkkisen jaottelun mukaisesti maas-
samme on kolme valtakunnallista museota: Luonnontieteellinen
keskusmuseo, Suomen kansallismuseo ja Valtion taidemuseo.
Valtakunnallisia erikoismuseoita on 14. Lisäksi Sotamuseo toi-
mii puolustusministeriön päätöksellä valtakunnallisena sotahis-
toriallisena erikoismuseona. Alueellisella tasolla toimii 21 maa-
kuntamuseota, joista yksi on luonnontieteellinen, Kuopion luon-
nontieteellinen museo, sekä 16 aluetaidemuseota.

Valtakunnalliset museot vastasivat 25 museokohteesta (8%).
Valtakunnalliset erikoismuseot Sotamuseo mukaan lukien, maa-
kuntamuseot ja aluetaidemuseot vastasivat yhteensä 120 museo-
kohteesta (37%) ja muut museot 181 museokohteesta (55 %).

Museokohteiden kokonaismäärästä kulttuurihistoriallisia
museoita oli 152 (46,6%), erikoismuseoita 85 (26,1 %), taide-
museoita 58 (17,8%) ja luonnontieteellisiä museoita 17 (5,2%).
Muut 14 kohdetta (4,3 %) muodostuvat seitsemästä museosta,
jotka edustavat kahta eri museotyyppiä, jakautumatta yksiköihin.
Nämä ovat Kankaanpään kaupunginmuseo, Emil Cedercreutzin
museo, Saarijärven museo, Keuruun museo, Hiekan taidemu-
seo ja myös yhteisissä tiloissa toimiva Aboa Vetus & Ars Nova.
Edellä mainitut ovat sekä kulttuurihistoriallisia että taidemuse-
oita. Lisäksi ryhmässä on Lapin maakuntamuseo, johon sisältyy
aktiivisesti toimiva luonnontieteellinen yksikkö, jolla ei ole omaa
erillistä näyttelyä. Yhdistelmämuseoihin ei lasketa Pohjanmaan
museota, koska maakuntamuseona ja aluetaidemuseona sitä kos-
kevat tiedot on aina esitetty eriytettynä.

omISTuSSuhTeeT

Kunnallisten museoiden osuus ammatillisista museoista oli lähes
53,3% (88 museota). Säätiöiden ylläpitämiä museoita oli 52 ja

muSeoIden oSuuS muSeoTyypeITTÄIn

number of muSeumS by

muSeum caTegory
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Taide | Art
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yhdistysten ylläpitämiä 13, yhteensä 39,4 % kokonaismäärästä.
Valtion museoiden osuus oli 6,1 % (10 museota). Tilastoon sisäl-
tyy lisäksi kaksi (1,2%) omistukseltaan poikkeavaa museota:
Itella Oyj:n ylläpitämä Postimuseo sekä ortodoksisen kirkkokun-
nan ylläpitämä Ortodoksinen kirkkomuseo.

Museoyksiköittäin laskettuna kunnallisten museoiden osuus
oli 61,7% säätiöiden museoiden 21,8 %, yhdistysten museoiden
4,9% ja valtion museoiden 11%. Muun omistuksen osuus jäi alle
prosenttiin.

TaLouS

Vuonna 2007 ammatillisten museoiden kokonaismenot olivat
yli 171,3 miljoonaa euroa. Ilmoitetut kokonaismenot olivat 4%
edellistä vuotta suuremmat. Korotettua valtionosuutta saavilla
museoilla nousu oli 2,6%. Muilla valtionosuutta saavilla muse-
oilla nousu oli 3,6 %. Valtion museoiden kokonaismenot nousivat
4,2%. Valtionosuuden ulkopuolella olevien kunnallisten ja yksi-
tyisten museoiden kokonaismenot nousivat yli 19 %.

Keskimääräiset menot museota (165) kohden olivat 1 044945
euroa. Tämä on lähes 34 000 euroa edellisvuotta enemmän. Maa-
kuntamuseoiden, aluetaidemuseoiden ja valtakunnallisten eri-
koismuseoiden keskimääräiset menot olivat 1 514637 euroa,
jossa oli nousua edelliseen vuoteen lähes 38 000 euroa. Mui-
den valtionosuutta saavien museoiden keskimääräiset menot oli-
vat 499554 euroa. Tässä ryhmässä keskimääräiset menot nousi-
vat yli 23000 euroa. Valtionosuuden ulkopuolella olevien kun-
nallisten ja yksityisten museoiden keskimääräiset menot oli-
vat 463337 euroa ja siinä oli nousua lähes 32 000 euroa. Tässä
museoryhmässä (21 museota) museoiden heterogeenisyys koros-
tuu menojen vaihdellessa suuresti, koska ryhmään kuuluu suuria
museoita kuten Lusto Suomen metsämuseo, Suomen maatalous-
museo Sarka ja Postimuseo, mutta ryhmään kuuluu myös useita
yhden museoammatillisen työntekijän museoita.

Palkkausmenojen osuus kokonaismenoista oli 49 %. Kiin-
teistömenot korot ja poistot mukaan lukien muodostivat 28,5%.
Kokoelmien kartuttamiseen käytettiin hieman yli 1 % kokonais-
menoista ja muiden menojen osuus oli 21%. Edelliseen vuoteen
verrattuna palkkausmenojen osuus nousi eniten, 5,8%, ja kiin-
teistömenojen vähiten, 2,9%. Vuosittain vaihtelevat kokoelma-
hankintoihin käytetyt määrärahat laskivat euromääräisesti lähes
kolmanneksen.

Museotoiminnan kustannukset katetaan valtaosin julkisella
rahoituksella. Kunnallisten museoiden budjettikäytännöissä on
kuntakohtaisia eroja muun muassa valtionosuuden kirjaamisessa,
joten tilastossa on kuntien rahoitusosuudeksi laskettu euromäärä,
joka saadaan vähentämällä museon kokonaismenoista valtion-
avut, muut avustukset ja omatoiminen tuotto. Kunnalliseen rahoi-
tukseen kuuluvat myös kuntien yksityisille museoille myöntämät

menoT

expendITure
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Muut | Other items
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avustukset. Valtion osuus museoiden kokonaisrahoi-
tuksesta muodostuu valtion museoiden nettomenoista
sekä museoiden valtionosuuksista ja -avustuksista.
Vuonna 2007 valtion osuus kokonaisrahoituksesta oli
38%, lähes sama kuin edellisenä vuonna, ja kuntien
rahoitusosuus oli 37,1 % (35,8 % 2006). Euromääräi-
sesti kunnallinen rahoitus kasvoi 8 %.

Museoiden omatoiminen tuotto muodosti rahoi-
tuksesta 14%. Sen osuus laski edellisestä vuodesta
1,5 prosenttiyksikköä. Valtionosuuden piirissä ole-
villa museoilla omatoiminen tuotto kattoi 15 % koko-
naisrahoituksesta. Euromääräisesti osuus oli laske-
nut 1,5 miljoonaa euroa. Valtion museoilla osuus oli
11,2% ja valtionosuuden ulkopuolisilla kunnallisilla
ja yksityisillä museoilla 11,9 %.

Muun rahoituksen osuus museoiden kokonaisra-
hoituksesta oli parin edellisen vuoden tasolla, 11%.
Euromääräisesti nousua oli 13 %. Muu rahoitus
-kokonaisuuteen lasketaan yksityisiä museoita yllä-
pitävien säätiöiden ja yhdistysten rahoitusosuus sekä
museoiden saamat muihin ryhmiin kuulumattomat
avustukset. Tässä ryhmässä ovat museoille myönne-
tyt EU-tuet ja myös työllisyystuet. Ilmoitettujen työl-
lisyystukien kokonaismäärä oli 2,2 miljoonaa euroa.

Valtionosuuden piirissä olevat museot
(vos-museot)

Lakisääteisen valtionavun piirissä oli vuonna 2007
134 museota (135 vuonna 2006). Vuoden aikana Por-
voon luonnontieteellinen museo yhdistyi Porvoon
museoon. Vuonna 2007 tilastossa on vielä itsenäi-
senä museona mukana Myllysaaren museo, jota yllä-
pitävä säätiö sulautettiin Visavuoren museosäätiöön
ja Myllysaaren museo liitettiin vuoden loppupuolella
ko. museosäätiön alaisuuteen. Museotilastossa Poh-
janmaan museo on mukana sekä maakuntamuseona
että aluetaidemuseona erillisine tietoineen. Uusia
museoita ei valtionosuuden piiriin hyväksytty. Val-
tionosuutta saavista museoista 79 on kunnallisia. 42
museota on säätiöiden ja 13 yhdistysten ylläpitämiä.

Valtionosuuden perusteena käytetty henkilötyö-
vuoden yksikköhinta oli 37 584 euroa. Yksikköhinta
oli 2% edellisvuotta korkeampi. Vuosi 2007 oli vii-
meinen vuosi, jolloin käytettiin yhtä yksikköhintaa.
Vuoden 2008 alusta käytössä on ollut arvonlisävero-
ton ja arvonlisäverolla korotettu yksikköhinta, jotka
molemmat ovat merkittävästi vuoden 2007 yksikkö-
hintaa korkeampia.

Valtionosuuden perusteena olevien henkilötyö-
vuosien kokonaismäärä vahvistetaan vuosittain val-
tion talousarviossa. Henkilötyövuosien kokonais-
määrä vuonna 2007 oli sama kuin edellisenä vuonna,
yhteensä 1158.

Valtionosuuksien kokonaismäärä oli yli 19 miljoo-
naa euroa. Keskimäärä museota kohden oli 142405
euroa. Museolain mukaisesti maakuntamuseoille,
aluetaidemuseoille ja valtakunnallisille erikoismuse-
oille (+10 -museot) valtionosuus suoritetaan 10 pro-
senttiyksikköä korkeampana kuin muille museoille
eli se on 47% yksikköhinnasta. Keskimääräinen val-
tionosuus tässä museoryhmässä oli 275472 euroa ja
muilla valtionosuuden piirissä olevilla museoilla se
oli 60641 euroa. Valtionosuuksien kokonaismäärästä
suoritetaan noin 74% korotettua valtionosuutta saa-
ville museoille. Tämän ryhmän menot muodostivat
65% valtionosuutta saavien museoiden kokonaisme-
noista.

Valtionosuuden piirissä olevien museoiden osalta
kunnat ovat keskeinen museotoimen rahoittaja. Kun-
nallinen rahoitus kattoi 53,1% näiden museoiden
kokonaismenoista. Valtionosuudet ja -avustukset kat-
toivat vastaavasti 21,8%.

Valtionosuutta saavien museoiden julkinen rahoi-
tus (kunnallinen museotoimi, kuntien avustukset yksi-
tyisille museoille sekä valtionosuudet ja -avustuk-
set) oli ilman kiinteistömenoja 34367 euroa ilmoitet-
tua laskennallista henkilötyövuotta kohden. Korotet-
tua valtionosuutta saavilla museoilla julkinen rahoitus
henkilötyövuotta kohden oli 36 312 euroa ja muilla
valtionosuutta saavilla museoilla se oli 30466 euroa.
Julkinen rahoitus museokäyntiä kohden oli valtion-
osuutta saavilla museoilla 17 euroa.

henkILÖkunTa

Vuotta 2007 koskevassa tilastokyselyssä henkilökun-
nan lukumäärä kysyttiin todellisiin henkilötyövuo-
siin painottuen. Tällöin laskenta perustuu puhtaasti
vuosiksi muutettuihin työsuhteisiin vastakohtana las-
kennallisiin henkilötyövuosiin, joissa laskenta perus-
tuu vakinaisten päätoimisten työntekijöiden lukumää-
rään ja muiden työntekijöiden osalta käytetään lukua,
mikä saadaan jakamalla palkkausmenot vakinaisten
keskipalkalla.

Todellisissa henkilötyövuosissa on otettu mukaan
myös erilaisilla tuilla palkatut, mikäli palkkauskulut
ovat museon talousarviossa.
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henkILÖkunTa | STaff

2002–2007

Vakinainen henkilökunta | Permanently
employed
Ammatillinen henkilökunta |
Professional staff
Laskennalliset henkilötyövuodet |
Calculatory man-years

2003 2004 2005

2006 2007

* State aid incremented 10% (provincial
museums, regional art museums, national

specialized museums)

Vuonna 2007 museoissa oli kyselyn mukaan 1 777 vakinaista,
päätoimista työntekijää. Näistä 56% (995) oli museoammatil-
lisen tai museon erikoisalan koulutuksen saaneita. Vakinaisesta
henkilökunnasta 47% työskenteli maakuntamuseoissa, aluetai-
demuseoissa ja valtakunnallisissa erikoismuseoissa. Muissa vos-
museoissa sekä valtionosuuden ulkopuolella olevissa kunnalli-
sissa ja yksityisissä museoissa työskenteli yhteensä 26,3 % koko-
naismäärästä. Valtion museoissa työskenteli 26,6 % museoiden
vakinaisista työntekijöistä. Näistä 87,5 % oli Luonnontieteellisen
keskusmuseon, Kansallismuseon ja Valtion taidemuseon työnte-
kijöitä.

Keskimäärin museoissa työskenteli 11 vakinaista, päätoimista
työntekijää, joista kuudella oli museoalan koulutus. Alueellisissa
keskusmuseoissa ja valtakunnallisissa erikoismuseoissa työs-
kenteli keskimäärin 16 vakinaista työntekijää, joista yhdeksällä
oli museoalan koulutus. Muissa valtionosuuden piirissä olevissa
museoissa oli keskimäärin viisi vakinaista, päätoimista työnteki-
jää ja näistä kolmella oli museoalan koulutus.

Vakinaisten päätoimisten lisäksi museoissa toimi määräaikai-
sia päätoimisia työntekijöitä yhteensä 612 sekä osa-aikaisia ja
tuntityöntekijöitä yhteensä 227 henkilötyövuoden verran. Tähän
sisältyivät myös ostopalveluihin sisältyvät työtunnit. Todelli-
sia henkilötyövuosia oli kyselyn mukaan yhteensä 2616. Vaki-
naisten päätoimisten työntekijöiden osuus museoiden henkilö-
työvuosista oli 68 %. Alueellisissa keskusmuseoissa ja valtakun-
nallisissa erikoismuseoissa osuus oli 69 %. Muissa valtionosuu-
den piirissä olevissa museoissa luku oli 61%. Valtion museoissa
vakinaisten päätoimisten työntekijöiden osuus oli 76% ja val-
tionosuuden ulkopuolella olevilla museoilla 58 %.

Tilastokyselyssä kysyttiin myös laskennallisten henkilötyö-
vuosien määrää samalla periaatteella kuin opetushallituksen
suorittamassa valtionosuuskyselyssä. Valtion museot ja valtion-
osuuden ulkopuolella olevat museot mukaan lukien laskennal-
listen henkilötyövuosien määrä oli 2392 (vuonna 2006 yhteensä
2238). Todellisten henkilötyövuosien määrä oli 224 henkilötyö-
vuotta laskennallisia enemmän.

Vapaaehtoistyöntekijöiden työpanos oli vuoden aikana 35 452
tuntia, mikä päätoimisuudeksi muutettuna 30 tunnin työviikon
mukaan on noin 23 henkilötyövuotta. Vapaaehtoisten työtuntien
lukumäärän ilmoittaneissa museoissa työpanos oli keskimäärin
19 viikkoa.

kokoeLmaT

Kulttuurihistoriallisten kokoelmien ja niihin laskettujen eri-
koismuseoiden kokoelmien laajuus oli vuoden 2007 lopussa yli
4,9 miljoonaa. Vuoden kartunta oli 68084. Taideteosten määrä
oli 296601, josta vuoden kartunta oli 5806. Luonnontieteellis-
ten kokoelmien näytemäärä oli 19,6 miljoonaa. Vuoden kartunta
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tästä oli yli 188 000. Museoiden kuva-arkistoissa
oli materiaalia 21,1 miljoonaa. Vuoden kartunta oli
525573. Museoilla oli muuta kuin virka-arkistoma-
teriaalia lähes 16 000 hyllymetriä. Kulttuurihistorial-
lisista ja erikoismuseoiden kokoelmista oli luetteloitu
sähköiseen kokoelmahallintajärjestelmään 27,8 % ja
digitoitu 12 %. Taidekokoelmista sähköiseen kokoel-
mahallintajärjestelmän oli luetteloitu 86,4 % ja digi-
toitu 36,7%. Luonnontieteellisten kokoelmien osalta
luvut olivat hyvin matalat; hieman yli prosentti koko-
elmista oli luetteloitu sähköiseen kokoelmahallin-
tajärjestelmään. Valokuva-arkistojen aineistoista oli
luetteloitu sähköiseen kokoelmahallintajärjestelmään
lähes kaksi miljoonaa objektia, mutta suuresta kuva-
määrästä se muodosti vain hieman yli 9 %. Digitoitu
oli 4,2% materiaalista.

Tilastokyselyssä kysyttiin myös talletusten osuutta
museoiden kokoelmista. 165 museosta 124 museolla
ei ollut tai oli hyvin vähän deponointeja. Seuraavaksi
suurin ryhmä oli 17 museota, joilla deponoinnit kat-
toivat 6–20 %. Tämän jälkeen museoiden lukumäärä
eri ryhmissä oli hyvin pieni. Niiden museoiden luku-
määrä, joiden kokoelmista talletusten määrä kattoi
81–95% oli viisi.

Museot käyttivät kokoelmien kartuttamiseen kaik-
kiaan noin 2,1 miljoonaa euroa (3,1 miljoonaa euroa
2006). Valtion museoiden osuus tästä oli 31,6%, alue-
taidemuseoiden 27,4 %, maakuntamuseoiden 3,4% ja
valtakunnallisten erikoismuseoiden 7,4 %. Muiden
valtionosuutta saavien museoiden osuus oli 25,7 % ja
valtionosuuden ulkopuolella olevien kunnallisten ja
yksityisten museoiden osuus oli 4,5 %.

Kaksi taidemuseota käytti ostoihin yli 170000
euroa: Helsingin kaupungin taidemuseo ja Valtion tai-
demuseo. Näiden lisäksi 19 museota käytti ostoihin
yli 20000 euroa. Näistä 11 oli taidemuseoita, kolme
sekä taide- että kulttuurihistoriallisia museoita, kaksi
valtakunnallisia erikoismuseoita, kaksi muita erikois-
museoita sekä Suomen kansallismuseo. Noin 45 pro-
sentilla museoista ei ollut mahdollisuutta kartuttaa
kokoelmiaan ostoilla.

nÄyTTeLyT

Vuodelta 2007 tilastoitiin museoissa 1 137 vaihtuvaa
näyttelyä sekä 49 valmistunutta kiertonäyttelyä ja 14
ulkomaille tuotettua näyttelyä. Vuoden aikana esillä
olleista vaihtuvista näyttelyistä oli museoiden omaa
tuotantoa 50% ja muiden tuottamia 30,6%. Yhteis-

työssä tehtyjä näyttelyjä oli yli 19%. Lähes kaikilla
museoilla oli vähintään yksi vaihtuva näyttely vuo-
den aikana. Vain yhdeksällä museolla 165:stä ei ollut
yhtään näyttelyä.

Keskimäärin museoissa oli 7,3 vaihtuvaa näyt-
telyä vuoden aikana. Alueellisissa keskusmuseoissa
ja valtakunnallisissa erikoismuseoissa luku oli 9,3 ja
muissa valtionosuuden piirissä olevissa museoissa
6,6. Valtion museoissa näyttelyitä oli keskimäärin 9
ja muissa kuin valtionosuutta saavissa kunnallisissa ja
yksityisissä museoissa 4,5.

Vaihtuvat näyttelyt jakautuivat aihealueen mukaan
niin, että taidenäyttelyiden osuus oli suurin, yli 44 %.
Taideteollisuuteen, valokuvataiteeseen tai rakennus-
taiteeseen liittyi 14 % näyttelyistä, historiaan tai kult-
tuurihistoriaan 31% ja 4% kuului ryhmään muut
näyttelyt. Prosenttisosuudeltaan pienen osuuden muo-
dostivat 27 etnografista näyttelyä, 13 tekniikkaa tai
teollisuutta esittelevää näyttelyä ja 31 luonnontieteel-
listä tai -historiallista näyttelyä.

juLkaISuT

Museoiden painetuista julkaisuista tilastoidaan vain
ISBN- tai ISSN-numerolla varustetut julkaisut. Näi-
den julkaisujen kokonaismäärä oli 269, mikä on 46
julkaisua enemmän kuin vuonna 2006. Tilastokyse-
lyssä tiedusteltiin myös URN-tunnuksellisten elektro-
nisten ja verkkojulkaisujen määrää. Elektronisten jul-
kaisujen kokonaismäärä oli 21 ja verkkojulkaisujen
määrä 36, joten kaikkien julkaisujen kokonaismäärä
vuonna 2007 oli 326.

Alueellisten keskusmuseoiden ja valtakunnallisten
keskusmuseoiden osuus julkaisuista oli 40 % ja mui-
den valtionosuuden piirissä olevien museoiden osuus
oli 36,5%. Valtakunnallisten museoiden osuus oli 6 %
ja kaikkien valtion museoiden osuus yhteensä 19%.
Valtionosuuden ulkopuolella olevien kunnallisten ja
yksityisten museoiden osuus kokonaismäärästä oli
4,6%.

Painetuista julkaisuista suurimman ryhmän muo-
dostivat näyttelyjulkaisut, joiden osuus oli 47,6 %.
Tutkimusjulkaisuja oli 22,3 % ja muita julkaisuja
30%.

Julkaisut jakautuivat aihepiiriltään seuraavasti: tai-
dehistoria yli 31 %, taideteollisuus, valokuvataide ja
rakennustaide 6%, historia ja kulttuurihistoria 35%,
luonnonhistoria ja -tiede 13,5% ja muut julkaisut
lähes 12%. Etnografisten julkaisujen sekä tekniik-
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kaan ja teollisuuteen liittyvien julkaisujen määrät olivat näiden
alojen museoiden vähäisen lukumärän mukaisesti pienimmät,
molemmissa ryhmissä julkaisuja ilmoitettiin 4 eli hieman yli 1%
kokonaismäärästä.

Kaikkiaan museoista (165) 60,6 prosentilla oli vähintään yksi
julkaisu. Maakuntamuseoiden, aluetaidemuseoiden ja valtakun-
nallisten erikoismuseoiden ryhmässä julkaisutoimintaa oli 82
prosentilla. Valtionosuuden piirissä olevista muista museoista 54
prosentilla oli vähintään yksi julkaisu. Valtionosuuden ulkopuo-
lella olevista kunnallisista ja yksityisistä museoista julkaisuja oli
kolmasosalla ja valtion museoista 60 prosentilla.

aVoInnaoLo

Museot yksiköineen olivat vuonna 2007 avoinna yhteensä 63 155
päivää. Keskimäärin museot olivat avoinna 210 päivää vuodessa
ja valtakunnallisia erikoismuseoita lukuun ottamatta neljänä päi-
vänä viikossa. Valtakunnallisten erikoismuseot olivat avoinna
keskimäärin kuutena päivänä viikossa. Muiden museoiden kes-
kiarvoa laskee niiden museoyksiköiden suuri lukumäärä, jotka
ovat avoinna vain kesäkaudella. Vuoden ympäri oli avoinna 146
museota 165:stä. 12 museota oli avoinna vain kesäkaudella ja
neljä oli avoinna jaksoittain. Kahden museon pääyksiköt oli-
vat poikkeuksellisesti suljettuna vuoden ajan (Kymenlaakson
maakuntamuseo Kotkassa ja Luonnontieteellinen museo Hel-
singissä). Lisäksi Turun yliopiston eläinmuseo on avoinna vain
sopimuksesta.

kÄVIjÄT

Museokäyntejä tehtiin vuoden 2007 aikana 4,6 miljoonaa. Käyn-
tejä oli noin 70 000 enemmän kuin vuonna 2006. Ilmaiskävijöi-
den osuus kävijöistä oli 44%. Koululaisryhmien kävijöitä ilmoi-
tettiin 510000. Ulkomaalaisia kävijöiden lukumäärän ilmoitti
136 museota ja se oli 426 000. Vierailujen määrää museon verk-
kosivuilla seurasi 53 museota. Vierailujen kokonaismäärä oli 9,4
miljoonaa.

Museokäynneistä 18,4 % tehtiin valtakunnallisiin keskusmu-
seoihin. Valtakunnallisten erikoismuseoiden osuus käynneistä
oli 10,6%. Maakuntamuseoiden ja aluetaidemuseoiden osuus oli
yhteensä 29%. Valtionosuuden piiriin kuuluvien muiden museoi-
den osuus oli 35 % ja valtionosuuden ulkopuolisten kunnallisten
ja yksityisten museoiden 5,4% sekä muiden valtion museoiden
kuin keskusmuseoiden osuus 1,4 %.

Vuonna 2007 suurimmat kävijämäärät olivat Nykytaiteen
museo Kiasmalla (183 305) ja Espoon modernin taiteen museolla
Emmalla (160 000). Kiasman tavoin Valtion taidemuseoon kuu-
luvan Ateneumin kävijämäärä oli 147 098 ja Helsingin kaupun-
gin taidemuseon Tennispalatsin kävijämäärä oli 140557. Viides

museo, jonka kävijämäärä ylitti 100 000,
oli Turun linna / Turun historiallinen mu-
seo, jossa museokäyntejä oli 119358.

Keskimääräinen kävijämäärä museota
kohden (163, kaksi museota oli poikkeuk-
sellisesti vuoden suljettuna) oli 28203.
Avoinna ollutta museoyksikköä kohden
kävijämäärä oli keskimäärin 14 781. Val-
takunnallisten erikoismuseoiden keski-
määräinen kävijämäärä museota kohden
oli 32451, aluetaidemuseoiden 31921 ja

kÄVIjÄmÄÄrÄT | number of VIS ITorS

Pääryhmittäin | By museum class

vkm
m + a
vem
Muut | Other

18,4 %

29,2 %

10,6 %

41,8 %

Museotyypeittäin |
By museum category

Kulttuurihistorialliset | Cultural history
Erikois | Specialized
Taide | Art
Luonnontieteelliset | Natural history
Yhdistelmä | Combination

31,5 %

32,4 %

3,5 %

30,0 %

2,7 %
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maakuntamuseoiden 41 603. Muilla valtionosuutta
saavilla museoilla luku oli 19 423 ja valtionosuuden
ulkopuolella olevilla kunnallisilla ja yksityisillä muse-
oilla 12336. Kolmen valtakunnallisen keskusmuseon
keskimääräinen kävijämäärä oli 282096 museoyksik-
kökohtaisen kävijämäärän ollessa 36795. Muilla val-
tion museolla keskimääräinen kävijämäärä oli 10 386.

Koululaisryhmien käynneistä suurin osa (30 %)
suuntautui muihin valtionosuuden piirissä oleviin
museoihin kuin alueellisiin keskusmuseoihin tai val-
takunnallisiin erikoismuseoihin. Luonnontieteelliseen
keskusmuseoon, Kansallismuseoon ja Valtion taide-
museoon tehtiin 25% käynneistä ja maakuntamuseoi-
hin 20% käynneistä. Muiden ryhmien osuus jäi alle
10 prosentin.

Ulkomaisten kävijöiden käynnit jakautuivat tasai-
semmin. 27% suuntautui valtionosuuden piiriin kuu-
luviin paikallismuseoihin ja 24% maakuntamuseoi-

hin. Sekä valtakunnallisten erikoismuseoiden että kol-
men valtakunnallisen museon, Luonnontieteelliseen
keskusmuseon, Kansallismuseon ja Valtion taidemu-
seon osuus ulkomaisten kävijöiden määrästä oli 20 %
muiden museoryhmien osuuden jäädessä yhteensä
alle 10 prosenttiin.

Museoiden pääsymaksu perusnäyttelyyn oli kes-
kimäärin 4,51 euroa aikuisille ja 2,11 euroa lapsille.
Keskimääräiset hinnat vaihtelivat aikuisilla valtion-
osuuden ulkopuolisten kunnallisten ja yksityisten
museoiden 4,19 eurosta valtakunnallisten keskusmu-
seoiden 6,17 euroon. Erikoisnäyttelyiden pääsymaksu
oli keskimäärin 4,69 euroa. Lasten/nuorten lippu-
jen hinnat vaihtelivat eri museoryhmissä 1,86 eurosta
2,24 euroon. Lasten lippujen ala-ikäraja oli keskimää-
rin seitsemän vuotta ja yläikäraja 16 vuotta. Kaikki
alle 18-vuotiaat pääsivät ilmaiseksi 68 museoon. Kai-
kille ilmainen sisäänpääsy oli 13 museossa.
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summary
museum statistics 2007 – Finland

t he museum statistics include information on all
museums in Finland that are run on a full-time
basis with at least one professional employee.

Finnish museums characteristically exist as sin-
gle administrative entities that often include several
smaller museum units. These smaller units typically
operate without a separate staff or budget. For this
reason, data on finances and staff are presented in the
statistics per administrative entity (main museum),
while information on operations is presented per
museum unit.

number of muSeumS

The annual statistics show 165 museums to be respon-
sible for a total of 326 museum sites and locations.
Finnish museums are classified as cultural-historical
museums, specialized museums, art museums, and
museums of natural history. In accordance with this
classification, of the total number of museum sites
(326), 152 are cultural-historical museums (46.6%),
85 are specialized museums (26.1%), 58 are art muse-
ums (17.8%) and 17 are museums of natural history
(5.2%). Fourteen (4.3%) of the museum sites are so-
called combined museums belonging to two separate
classes of museum. Following the hierarchical classi-
fication of Finnish museums, there are three national
museums: The National Museum, The National Gal-
lery and the Finnish Museum of Natural History.
There are 14 national specialized museums and, at the
regional level, there are 21 provincial museums and
16 regional art museums.

ownerShIp

Fifty-three percent of museums are maintained by
municipalities. Thirty-nine percent of the total are
private museums, i.e. run by foundations and asso-
ciations. State-run museums account for six percent.
According to the classification by museum unit, 62
percent are municipal, 27 percent are private and 11

percent are state-run. The considerable differences
in distribution are caused by the fact that, in most
cases, the large municipal museums – and the provin-
cial museums in particular – contain several museum
units. The increased proportion of state-run museums
is accounted for by the large number of museums of
the National Board of Antiquities.

f Inance and fundIng

Museum expenditure totalled 171.3 million euros.
The average costs per museum (165) were 1,044,945
euros. The largest items were personnel (49 %) and
costs related to premises (28.5 %). Twenty-one percent
of total expenditure was used for other operating costs,
and 1 percent for additions to collections. The costs of
museum activities are mostly met by public funding.
The share of the state in the total funding of muse-
ums consists of the net expenditure of state-run muse-
ums and state subsidies and grants to other museums
and amounted to 38 percent of total expenditure. The
municipalities’ share of overall expenditure was about
37 percent. This figure included grants for operations
and specific projects awarded by municipalities to pri-
vate museums. The museums’ own income amounted
to 14 percent. Thirty-eight percent of this own income
consisted of ticket sales. Of total museum funding, 11
percent is covered by direct funding from foundations
or associations and by financial assistance from par-
ties other than the state or municipalities.

A total of 134 museums received statutory state
aid. Seventy-nine of these are municipal museums
and 55 are maintained by foundations or associations.
The basis for proportionate state aid is the number
of man-years of the museums and an annually rati-
fied unit price per man-year. The total sum of propor-
tionate state aid was over 19 million euros, i.e. around
142,405 euros per museum. Proportionate state aid
to provincial museums, regional art museums and
national specialized museums is ten percentage points
higher (47% of the unit price) than for the other
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museums owing to the regional and national tasks of
these museums. Of the total amount of state aid, these
museums received 74 percent. The expenses of these
museums accordingly amounted to 65 percent of total
museum expenditure of museums receiving legally
prescribed state aid.

For museums in receipt of statutory state aid,
municipalities are the most significant source of fund-
ing (53.1%), with state aid defraying 21.8 percent of
total museum expenses. Public funding per museum
visit, excluding premises costs, amounted to 17 euros.

perSonneL

The museums employed a total of 1,777 permanent
full-time personnel. Around half of these (56%) were
persons with specialist training (researchers, conser-
vators, photographers etc.). The total number of man-
years was 2,616. On average, museums employed 11
permanent employees, six of whom had professional
training. Specialized national museums, provincial
museums and regional art museums had an average of
16 permanent employees, nine of whom were profes-
sionally trained.

coLLecT IonS

The collections of cultural-historical museums and
specialized museums comprised some 4.9 million
pieces. Art museums held a total of 296,601 works.
The museums of natural history held 19.6 million
items. The pictorial archives of museums contained
nearly 21.1 million photographs and other items. The
museums spent 2.1 million euros on collection acqui-
sitions. Approximately 50 percent of this sum went
on purchases of works of art. Of 163 museums, two
spend sums in excess of 170,000 euros on additions
to collections. Nineteen museums spent over 20,000
euros for this purpose.

exhIb IT IonS

During the year, 1,137 temporary exhibitions were
displayed in the museums. Of the total number of
exhibitions, the number of art exhibitions was the
highest at 44 percent. Historical and cultural histori-
cal exhibitions accounted for 31 percent, applied art,
photography and architecture 14 percent and other
disciplines (such as technology and industry, science

and natural history, ethnography) 11 percent of the
total respectively.

pubL IcaT IonS

Of the publications issued by museums, those carry-
ing ISSN or ISBN numbers are listed in the statistics.
The museums published a total of 269 exhibition-
related, research or other publications. A total of 57
URN electronic or Web publications were published.

Of all printed publications, exhibition material
accounted for the majority at 47.6 percent, research
publications accounted for 22.3 percent, and other
publications 30.1 percent. The publication sub-
ject areas were represented as follows: art history
(>31%), cultural history (35%), natural history and
science (14%), applied art, photography and architec-
ture (6%), and other publications (14%).

openIng hourS

The museums were open to the public for a total of
63,155 days, an average of 210 days per year /museum
unit. The majority of museums (main administrative
entities) were open four days a week. The average
opening hours are reduced by the smaller museum
units only during the summer season.

VIS ITS

Finnish museums received a total of 4.6 million
museum visits, equivalent to 0.9 visits per inhabitant
during the year, representing an average number of
visits per museum unit of 14,781. The proportion of
free visits of the total visitor count was 44 percent.

The proportion of visits to the three national muse-
ums the National Museum, the National Gallery and
the Finnish Museum of Natural History (including all
units) was around 18 percent, to national specialized
museums around 11 percent, and to provincial muse-
ums and regional art museums 29 percent. The pro-
portion of visits to the remaining museums was 42
percent.

The leading museum units in terms of numbers of
visits were the Museum of Contemporary Art Kiasma
with 183,305 visits and Espoo Museum of Modern
Art with 160,000 visits. Other museums with more
than 100,000 visits were the Ateneum Art Museum
in Helsinki, Helsinki City Art Museum, and Turku
Castle /Turku Historical Museum.
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