
MUSEON TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT VUODELTA 2016 

1. Mediaseuranta

Onko museolla käytössä mediaseuranta?

kyllä 

ei 

Jos kyllä, miten toteutettuna? 

2. Kävijämäärä

Maksetut käynnit ja ilmaiskäynnit yhteensä   kpl 

Mukaan lasketaan esimerkiksi käynnit näyttelyihin tai museon järjestämiin tapahtumiin museon omissa
tiloissa sekä asiantuntijapalvelukäynnit, kuten kokoelmien ja arkistoaineistojen käyttöön liittyvät käynnit
museon tiloissa.
Käynniksi ei lasketa museokaupan tai kahvilan asiakkaita, käyntejä museon tilojen ulkopuolella
järjestettyihin tapahtumiin, ulkopuolisten museon tiloissa järjestämien vastaanottojen tms. kävijöitä, eikä
museon tuottamien muissa museoissa esillä olleiden kiertonäyttelyiden kävijöitä.

3. Työpajojen ja näyttelyopastusten määrä

Näyttelyopastusten lukumäärä kpl 

Opastuksiin osallistuneiden henkilömäärä kpl 

josta

Päiväkoti- ja koululaisopastusten lukumäärä kpl 

Päiväkoti- ja koululaisopastuksiin osallistuneiden henkilömäärä kpl 

Työpajojen lukumäärä kpl 

Työpajoihin osallistuneiden henkilömäärä kpl 

Muiden yleisötapahtumien lukumäärä tapahtumakerrat 

Muulla yleisötapahtumalla tarkoitetaan esimerkiksi luentoja, keskustelutilaisuuksia, 
kulttuuriympäristötapahtumia tai muita museon omia tapahtumia, myös museon omien tilojen ulkopuolella. 
Tähän lasketaan myös erityisryhmiä varten tuotetun aineiston (esim. vanhainkodeille tai kouluille lainattavat 
aineistot) käyttökerrat. Museon osallistumista muiden järjestämiin tapahtumiin ei lasketa mukaan.  



4. Digitaaliset aineistot ja niiden verkkosaatavuus

Onko museolla digitointisuunnitelmaa

  kyllä 

      ei 

Arvio siitä, kuinka suuri osuus museon aineistosta ja kokoelmista on digitoitu   % 

Arvio siitä, kuinka suuri osuus museon aineistosta ja kokoelmista aiotaan digitoida   % 

Onko museolla suunnitelmaa digitaalisten aineistojen verkkosaatavuudesta 

  kyllä 

  ei 

Digitoiduilla aineistoilla ja kokoelmilla tarkoitetaan digitaalisesti kuvattuja objekteja, joihin on liitetty 
metatiedot. 

Onko museolla suunnitelmaa verkkoviestinnästä 

  kyllä 

      ei 

Verkkosivuilla vierailujen lukumäärä   kpl 

5. Henkilötyövuodet

Todellinen henkilötyövuosimäärä htv 

Henkilötyövuosimäärä lasketaan kuten Museotilastossa ja siihen luetaan vakinainen, päätoiminen 
henkilöstö, muu päätoiminen henkilöstö sekä osa-aikaiset ja tuntityöntekijät. 

Vakinainen, päätoiminen henkilökunta henkilötyövuosina  
Vakinaisen, päätoimisen (työaika vähintään 30 tuntia viikossa) henkilökunnan lukumäärä lasketaan 
kuukausittain koko vuodelta. Kuukausien henkilöstömäärät lasketaan yhteen ja summa jaetaan 12:lla. 
Täyttämättömiä vakansseja ja vähintään kuukauden mittaisia palkattomia virkavapauksia ei lasketa mukaan 
henkilöstömääriin. Vakinaisen päätoimisen henkilökunnan sijaiset kuitenkin lasketaan mukaan. 

Muu päätoiminen henkilökunta henkilötyövuosina  
Muu päätoiminen henkilökunta (työaika vähintään 30 tuntia/viikko) lasketaan samoin kuukausi kuukaudelta 
ja summa jaetaan 12:lla ja tulos ilmoitetaan yhdellä desimaalilla. Mukaan otetaan myös harkinnanvaraisilla 
valtionavustuksilla ja museolle osoitetulla muulla ulkopuolisella rahoituksella palkatut työntekijät.  

Osa-aikaiset ja tuntityöntekijät henkilötyövuosina  
Osa-aikaiset työntekijät (työaika alle 30 h/vko lasketaan muuttamalla työaika täysiksi henkilötyövuosiksi 
museon normaalin viikko/kuukausi/vuosityötuntimäärän mukaan. Tämä voidaan laskea tuntiperusteisesti tai 
laskea työntekijöiden työajat prosenteissa yhteen (kaksi puolipäiväistä on 50 % + 50 % = 100 % = yksi 
henkilötyövuosi). Mukaan lasketaan tuntityötä tekevät ja ostettuihin palveluihin sisältyvät työtunnit.  



 
 

6. Henkilöstökoulutusten määrä  

Henkilöstökoulutuksen määrä   päivä/htv 

 
7. Omat tulot 

Pääsymaksutulot    euroa 

Korko- ja sijoitustuotot   euroa 

Muut omat tulot    euroa 

Omat tulot yhteensä   euroa 

Muina omina tuloina ilmoitetaan myyntitulot, palvelu- ja muut tulot (mm. asiantuntijapalveluiden myynti, 
kahvila- ja tilavuokratulot), sponsoritulot, jäsenmaksut ja hankeavustukset.  Hankeavustuksiin sisältyvät 
myös kunnan tai valtion myöntämät hankeavustukset, mutta eivät toiminta-avustukset, vuokratuet eivätkä 
investointiavustukset. Omiin tuloihin ei lasketa työllistämistukia. 
 

8. Kokonaismenot 
 
Menot yhteensä (ilman poistoja)            euroa 

Omilla tuloilla katettu osuus kokonaismenoista           % 

Valtionosuudella ja OKM:n myöntämällä harkinnanvaraisella  
toiminta-avustuksella katettu osuus kokonaismenoista   % 
 
Muiden menojen osuus kokonaismenoista    % 
 
 

9. Kiinteistömenot 

Kiinteistömenot yhteensä       euroa 

josta vuokramenoja        euroa  

Kiinteistömenojen osuus kokonaismenoista  %     
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