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Poliittinen toimintaympäristö

• Museoiden menestyksessä suotuisa poliittinen toimintaympäristö on 
keskeisin tekijä (tuloista 41% valtio, 34% kunta)

• Poliittinen kiinnostus kulttuuriasioihin kasvaa, mutta päätöksenteon 
ennustettavuus heikkenee (nopeat muutokset päättäjissä ja puolueiden 
kannatusluvuissa)

• Julkisen rahoituksen ehtona yksityinen rahoituksen rooli kasvaa
• Rahoituksen ja investointien perusteina talous ja työllistyminen korostuvat 

poikkeuksellisella tavalla 
• Yhteiskunnalliset rakenteet muuttuvat kohti nykyistä suurempia 

toimintayksikköjä (kuntien yhdistyminen)
• Kulttuurilta odotetaan myönteisiä vaikutuksia talouteen ja hyvinvointiin, 

paikkakuntien elinvoimaisuuteen (museoinvestoinnit elvytyskohteina)
• Museoiden odotetaan osallistuvan yhteiskunnalliseen keskusteluun (Black 

lives matter)
• Museoiden on osoitettava arvonsa mitattavilla tuloksilla.



Taloudellinen toimintaympäristö

• Kokonaisuudessaan museoiden taloudellinen toimintaympäristö on julkisen 
rahoituksen osalta epävakaa, mutta palvelutulojen osalta kasvava (strategisen 
johtamisen merkitys vahvistuu).

- Hallitusjäsenten koulutusohjelma käynnistyy kevättalvella 2021 (haku syksy 
2020)

• Kulttuuripalvelujen yksityinen kulutus kasvaa (matkailu +4%/v) ja yksityinen 
rahoitus lisääntyy (säätiön, yksityiset lahjoitukset)

- Museoiden kävijämäärät kasvoivat 2015-2019: 2,2 milj. (ilmaisia 0,7 M€)
- Säätiöiden rahoitus (Suomen kulttuurirahasto)

• Kilpailu työvoimasta kiristyy (erityisesti ICT sektori) ja samalla vapaaehtoisten 
työntekijöiden sekä resurssien jouston merkitys kasvaa
- Kysely henkilöstövuokrauspalveluista meneillään



Sosiaalinen toimintaympäristö

• Oikeus nauttia taiteesta ja ottaa osaa kulttuurielämään säilyvät perusoikeuksina
• Kulttuuripalvelujen merkitys alueen elinvoimaisuudelle ja kuntalaisten 

hyvinvoinnille tunnistetaan 
• Yhteiskunta eriytyy: erot rikkaiden ja köyhien välillä kasvavat, Suomi kaupungistuu, 

ikääntyy ja moniarvoistuu sekä yksinäisyys lisääntyy
• Moniarvoistuvassa ympäristössä kulttuurilla tehtävä yhteiskunnallisen 

oikeudenmukaisuuden, suvaitsevuuden ja tasa-arvon sekä demokratian edistäjänä



Teknologinen toimintaympäristö

• Sisällöt ja palvelujen käyttö digitalisoituu
– kokoelmien digitointi
– kokoelmien ja palvelujen online välittäminen
– sisältöjen ja kokoelmatietojen tuottaminen vuorovaikutuksessa 

yleisön/yhteisön kanssa
– digitoidun materiaalien uudet käyttötavat lisätyn todellisuuden (AR) ja 

keinotodellisuuden (VR) tuottamisessa sekä tekoälyn käyttö uusien ratkaisujen 
ja tulosten saavuttamiseksi (tiedon louhinta)

• Digitaalisten palvelujen ja teknisten järjestelmien kehittäminen edellyttää jatkuvia 
investointeja
– kokoelmahallintajärjestelmien uudistaminen
– Digimuseo.fi

• Työtavat uudistuvat
– Palvelut digitaalisessa ja kivijalka kanavassa (Sandro Debono

https://www.museopro.fi/fi/can_we_fix_it)



Lainsäädännöllinen toimintaympäristö

• Uusia museotoimintaan liittyviä lakeja on tullut voimaan huomattava määrä
- Tietosuojalaki, 2018
- Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta, 2018
- Museolaki 2020

• Vastuumuseot
• Kokoelmat keskiössä

• Muut lait: maankäyttö- ja rakennuslaki, kunta- ja maakunta- sekä sotelainsäädäntö, 
laki kuntien kulttuuritoiminnasta.

- Palvelutulojen kasvu lisää kuluttaja- ja verolainsäädännön merkitystä 
(arvonlisävero, kiinteistövero)



Ekologinen toimintaympäristö

• Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävä toiminta korostuu 
ihmisten valinnoissa (eettinen kuluttaminen, imago).

• Museoilta odotetaan toimia ilmaston muutoksen hidastamiseksi.
• Museoiden on varauduttava ilmaston muutoksen vaikutuksiin.


