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Toimitusjohtaja Tapio Maijala 

YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoi-

tus 

Merikeskus Forum Marinum on merenkulun valta-

kunnallinen erikoismuseo, merivoimien museo sekä 

merihenkinen vierailu-, kokous- ja tapahtuma-

paikka. Museona Forum Marinum on erikoisalansa 

toiminnan kehittäjä. Forum Marinum tekee kansalli-

sesti ja kansainvälisesti yhteistyötä korkeakoulujen, 

museoiden sekä useiden yksityisten ja julkisten ta-

hojen kanssa. Toiminnassa noudatetaan museotyön 

eettisiä sääntöjä. 

Toimintaympäristön muutostekijät 

Valtionosuus pienentyi jo tälle vuodelle ja tulee pie-

nemään edelleen tulevina vuosina. 

Oma toiminta ja tarpeellisuus pitää pystyä peruste-

lemaan entistä paremmin. 

Lisääntyvä verkostotoiminta nähdään mahdollisuu-

tena, jonka kautta voidaan tehostaa varsinaista toi-

mintaa. 

Kokoelmat ja erityisesti laajeneva venekokoelma 

edellyttävät lisää säilytystiloja. 

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoit-

teet 

Forum Marinum toimilla pyritään tukemaan Turun 

kaupungin strategisia tavoitteita lisäämällä vetovoi-

maisuutta ja täyden-tämällä tapahtumatoimintaa 

erityisesti Kulttuuri- ja MeriTurku teemoissa. 

Forum Marinum on kansainvälisesti verkostoitunut 

korkea-tasoinen ja vetovoimainen merellisten kult-

tuuri- ja matkailu-palvelujen tuottaja ja kehittäjä 

sekä tapahtuma- ja kohtaamis-paikkana aktiivinen 

toimija. Toimintaa ohjaavat arvot ovat: Aitous, am-

mattitaito ja asiakaslähtöisyys. 

Osallistutaan valtakunnallisesti oman erikoisalan 

museo- ja tallennustoiminnan kehittämiseen. Kartu-

tetaan harkiten meren-kulun valtakunnallisen eri-

koismuseon ja Suomen merivoimien museon kansal-

lista kokoelmaa sekä huolehditaan yhteistyössä Åbo 

Akademin merihistorian laitoksen kanssa arkistoai-

neis-tojen ja kokoelmien saavutettavuuden lisäämi-

sestä.  

Osallistutaan aktiivisesti ja näkyvästi sekä kansain-

välisesti verkottuneena oman erikoisalan keskuste-

luun sekä toimitaan asiantuntijana oman erikoisalaa 

koskevissa asioissa. 

Etsitään kokoelmille asianmukaiset, osastoitavat 

säilytystilat ensisijaisesti yhteistyössä Turun museo-

keskuksen kanssa ja ylläpidetään museolaivoja si-

ten, että niiden kunto ja museo-arvo säilyvät. Suo-

men Joutsenen telakointi tehdään vuonna 2016 ja 

korjaustyöt vuosina 2016-2017. 

Näyttelytoiminnassa panostetaan ajankohtaisiin, in-

novatiivisiin ja yhteiskunnallisesti merkittäviin tee-

moihin sekä asiakas-lähtöisyyteen. 

Tuetaan Turun kaupungin tapahtumatoimintaa tar-

joamalla kaupungille ja muiden tapahtumien tuotta-

jille laadukas infra-struktuuri ja järjestetään oman 

erikoisalan tapahtumia verkos-toitumalla alan muse-

oiden, yliopistojen, yritysten ja kolmannen sektorin 

kanssa. 

Ylläpidetään kokoustoimintaa näkyvyyttä ja taloutta 

tukevana keskeisenä toimintakokonaisuuden osana. 

Toiminnan perustana on tasapainoinen talous, joka 

perustuu Turun kaupungin, opetus- ja kulttuuri-

ministeriön sekä Sota-museon rahoitukseen ja 

omaan tuottoon. Omassa tuotossa tavoitellaan 30 % 

osuutta talousarviosta. Turun kaupungin 

rahoitusosuus muutettiin palvelusopimukseksi 

vuoden 2016 alussa. 
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Tarjotaan harjoittelu- ja työtilaisuuksia valtiolle, 

kunnalle ja kolmannelle sektorille ja kohdennetaan 

syntyvä lisätyö infra-struktuurin ja kokoelmien yllä-

pitoon. 

Osallistutaan Turun kaupungin kestävän kehityksen 

ohjelmatyöhön. 

 

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 

Tavoite: Säätiön suosio ja houkuttelevuus paikallisena ja valtakunnallisena matkailukohteena 

 
Toteutunut 

2015 
Ennuste 

2016 
TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 

Mittari tai indikaattori 

Kävijämäärä/vuosi, henkilöä 130 129 130 000 140 000 130 000 130 000 130 000 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: 
Perusnäyttely uusittu 2016, mielenkiintoiset vaihtuvat näyttelyt ja yleisötapahtumat, maltillinen hinnoittelu ja tehokas viestintä. Lisäksi osallistutaan hankkeisiin, 
joiden tavoitteena on tehdä kulttuuria näkyväksi ja houkuttaa palaamaan sen ääreen. 

Näyttelyjen määrä, kpl 5 6 6 7 7 5 

Merellisten tapahtumien määrä 7 6 8 6 6 7 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: 
 
Tuotetaan omia ajankohtaisia ja yhteiskunnallisesti merkittäviä vaihtuvia näyttelyjä sekä tarjotaan tilat ulkopuolisille piennäyttelyille. Vuonna 2016 keväällä avattiin 
uusittu perusnäyttely.  

Tarjoamalla kaupungille ja muiden tapahtumien tuottajille laadukas infrastruktuuri ja järjestetään oman erikoisalan tapahtumia verkostoitumalla alan museoiden, 
yliopistojen, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. 

Oman tuoton osuus kaikista tuotoista, % 32,0 30,0 30,00 30,0 30,0 30,0 

Yhteistoimintasopimus Turun kaupungin kanssa (1.000 €)  574 574  574 574 574 

Kaupungin avustukset (1.000 €) 734 460 310 160 160 160 
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KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT 

 
TP 

2015 
Ennuste 

2016 
TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 

Toiminnalliset tavoitteet 

Henkilöstömäärä 31.12. 17 17 17 17 17 17 

Osallistuminen eri hankkeisiin ja tapahtumiin 
(EU -rahoitteinen MARTABAL, Digitaalinen kar-
tasto-hanke Itämeren alueella,  
merihistoriasta 
Johna Nurmisen säätiön LOKI –hanke – merellisen 
kulttuurin verkkopalvelu 
Swan Regatta  
Tall Ships`Races 2017 

 
harkitaan jatkoa 

 
ei jatku 

 
 

mukana 
SR toteutui ke-

sällä 2016 

 
 
 
 

jatkuu 
 
 

mukana 

  

 
 
 
 
 
 
 

Laivat ja alukset 
2016 Suomen Joutsenen telakointi 

siirtyi vuoteen 
2016 

telakoidaan korjaus jatkuu    

Perusnäyttelyn uusiminen 
avataan 

12.5.2016 
avattiin 

12.5.2016 
    

Toiminnan laajuus ja tulos 

Liikevaihto (1.000 €) 1.170 988 990 990 990 990 

Oman tuoton osuus/kaikki tuotot, % 32,0 29,5 30,0 30,0 30,0 30,0 

Varsinaisen toiminnan kulujäämä (1.000 €) -530 -568 -520 -520 -520 -520 

Tilikauden tulos (1.000 €) 0 5 -15 5 5 5 

Bruttoinvestoinnit (1.000 €) 629 755 745 840 1 100 820 

Kaupungin rahoitus 

Yhteistoimintasopimus Turun kaupungin kanssa  574 574 574 574 574 

Kaupungin avustus (1.000 €) 734 460 310 160 160 160 
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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2017 TALOUSARVIOON JA VUOSIEN 2018 – 2020 TALOUSSUUNNITELMAAN

Käyttötalous perustuu Turun kaupungin ja valtion 

toiminta-avustuksiin ja omaan tuottoon, jonka osuus 

käyttötalouden tulosarviosta on 30 %. Oma osuus py-

ritään säilyttämään ja jopa hieman kasvattamaan 

mm. uuden perusnäyttelyn vetovoimaisuudella ja 

uudella ravintolasopimuksella. Palvelusopimus Tu-

run kaupungin kanssa antaa varmuutta toiminnan ja 

talouden suunnitteluun tuleviksi vuosiksi.  

Vuonna 2017 on itsenäisyyden juhlavuoden tapah- 

 

tumia ja Tall Ships Race -satamajakso Turussa. Suu-

rilla merellisillä tapahtumilla on suora vaikutus myös 

Forum Marinumin kävijämääriin, jotka vaihtelevat 

vuosittain 125 – 135 tuhannen välillä.

 

 


