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TODELLISET  
HENKILÖTYÖVUODET
Museotilastossa henkilöstöä tarkastel-
laan todellisina henkilötyövuosina, jotka 
jakaantuvat a) vakinaiseen, päätoimiseen 
henkilökuntaan, b) muuhun päätoimiseen 
henkilökuntaan sekä c) osa-aikaisiin ja 
tuntityöntekijöihin (sis. myös ostopalve-
luina suoritetut työt). 

Henkilötyövuodella tarkoitetaan kokopäi-
vätyötä tekevän työntekijän koko vuoden 
työskentelyä. Henkilötyövuosien luku-
määrä lasketaan laskemalla päätoimisen 
henkilökunnan määrä kuukausittain koko 
vuodelta. Kuukausien henkilöstömäärät 
lasketaan yhteen ja summa jaetaan 12:lla. 

Osa-aikaisten työntekijöiden (työaika alle 
30 h/vko) henkilötyövuodet lasketaan 
muuttamalla työaika täysiksi henkilötyö-
vuosiksi museon normaalin viikko/kuu-
kausi/vuosityötuntimäärän mukaan.

HENKILÖTYÖVUODET
Suomen ammatillisesti hoidetuissa museoissa henkilötyövuo-
sien lukumäärä vuonna 2017 oli yhteensä 2 551 (n = 152). 
Lukumäärä on hieman laskenut edelliseen vuoteen verrattuna 
(v. 2016 lukumäärä oli 2 630). 

Todellisten henkilötyövuosien jakaantuminen

Kaikkien 
henkilötyövuosien  

lukumäärä 
yhteensä 

2 551 
Keskimäärin 

henkilötyövuosia / 
museo 

16,8

MUSEOTILASTO
Museoviraston kokoama Museotilasto 
kattaa Suomen päätoimisesti ja ammatil-
lisesti hoidetut museot, jotka ovat valtion, 
kuntien, säätiöiden, yhdistysten ja muiden 
yksityisten tahojen ylläpitämiä. Vuonna 
2017 tilastokyselyyn vastasi 152 museota. 

Vakituisia, päätoimisia 
työntekijöitä 

henkilötyövuosina 
yhteensä 

1 861 
Keskimäärin vakituisia, 

päätoimisia työn- 
tekijöitä henkilö-

työvuosina / museo 

12,3 

73 % Vakinaiset, päätoimiset työntekijät 

17,5 % Määräaikaiset, päätoimiset työntekijät  

9,5 % Osa-aikaiset ja tuntityöntekijät 
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Vakinaisten, päätoimisten työntekijöiden henkilötyövuosi-
määrä on pysynyt samana edelliseen vuoteen verrattuna. 
Sen sijaan laskua on tapahtunut jonkin verran määräai-
kaisten päätoimisten sekä osa-aikaisten ja tuntityönteki-
jöiden henkilötyövuosimäärässä. 

Museoryhmä
Henkilötyövuodet 

yhteensä
Vakinaiset päätoimiset 

henkilötyövuosina
Vakinaisten päätoimisten 
osuus henkilötyövuosista

Korotettua valtionosuutta saavat 
museot (n = 52)

1249 955 76 %

Muut valtionosuutta saavat museot 
(n = 74)

660 474 72 %

Valtakunnalliset museot sekä valtion 
ja yliopistojen muut museot (n = 9)

569 394 69 %

Muut kunnalliset ja yksityiset museot 
(n = 17)

73 38 51 %

Kaikki museot (n = 152) 2551 1861 73 %

Muu työpanos:

• Todellisten henkilötyövuosien 
lisäksi museoissa työskenteli 
164:n henkilötyövuoden verran 
työntekijöitä, joiden palkan 
maksaa muu kuin museo (n = 76)

• Lisäksi muuta palkatonta 
työtä tehtiin yhteensä 74:n 
henkilötyövuoden verran (n = 91)

Todelliset henkilötyövuodet ja niiden jakaantuminen 
vuosina 2013–2017 

Vakinainen, päätoiminen henkilökunta

Määräaikainen, päätoiminen henkilökunta

Osa-aikaiset ja tuntityöntekijät

2013

262

488

1958

yht. 
2709

2014

242

478

1919

yht. 
2639

2015

260

464

1921

yht. 
2645

2016

258

511

1861

yht. 
2630

243

448

1861

yht. 
2551

2017

Museoryhmittäin tarkasteltuna voidaan havaita, että 
valtionosuuden ulkopuolella olevilla kunnallisilla ja yksi-
tyisillä museoilla vakinaisten päätoimisten työntekijöiden 
osuus on pienempi kuin muilla. Näillä museoilla vähän yli 
puolet henkilötyövuosista koostuu vakinaisten, päätoi-
misten työntekijöiden työpanoksesta. 
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MUSEOAMMATILLINEN 
HENKILÖKUNTA
Vakituisten, päätoimisten museoammatillisten työntekijöiden 
henkilötyövuosimäärä on pysynyt samana kuin edellisenä 
vuotena. Vakituisista, päätoimisista työntekijöistä  
59 %:lla oli museoalan tai museon erikoisalaan koulutus 

MUSEOAMMATILLINEN 
HENKILÖKUNTA
Museoammatilliseksi lasketaan museon- 
johtaja ja työntekijät, joilla on ylempi 
korkeakoulututkinto, korkeakoulututkinto, 
ammatillinen korkea-asteen tutkinto 
tai sitä vastaava aiempi opistoasteen 
tutkinto ja jotka toimivat koulutustaan 
vastaavassa tehtävässä. Koulutus tulee 
olla museoalaan tai museon erikoisalaan 
liittyvä. Konservaattorit lasketaan tähän 
ryhmään.

Vakituisia, päätoimisia museoammatillisia 
työntekijöitä henkilötyövuosina 

1 095
Keskimäärin vakituisia, päätoimisia 

museoammatillisia työntekijöitä 
henkilötyövuosina / museo 

7,3
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VAPAAEHTOISTYÖ
Vapaaehtoistyötä tarjoavien museoiden lukumäärä kasvoi  
7 museolla edelliseen vuoteen verrattuna. Myös vapaaehtoisten 
yhteenlaskettu työpanos kasvoi yli 7 000 työtunnilla. Vapaa-
ehtoistyön tuntimäärät museoissa vaihtelivat 10 tunnista lähes 
12 000 tuntiin. Ylivoimaisesti eniten vapaaehtoistyötä tehtiin 
Suomen Ilmailumuseossa (11 886 tuntia).

Vapaaehtoisten lukumäärä 
yhteensä 

2 207 
(n = 66)

Keskimäärin museoissa  
työskenteli

 33 
vapaaehtoista (n = 59)

Vapaaehtoisten työpanos 
yhteensä 

47 382 
tuntia (n = 66)

Keskimäärin vapaaehtoisten 
työpanos oli 

718 
tuntia / museo (n = 58)

museoista tarjosi vapaa-
ehtoistyötä (n = 146)

46%
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LÄHTEET JA LISÄTIETOJA:
Museotilasto 2013–2017, Museovirasto.
Museoväki 2018, Suomen museoliitto.
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Museot, joissa vapaaehtoisten työpanos vähintään 1 000 tuntia / vuosi

Museo
Vapaaehtoisten työpanos  

tunteina vuodessa

Suomen Ilmailumuseo 11 886

Työväenmuseo Werstas 2 772

Suomen Rautatiemuseo 2 600

Panssarimuseo 2 094

Salon historiallinen museo SAMU 2 071

Stundars museum 2 049

Suomen kansallismuseo 2 028

Tampereen kaupungin historialliset museot 1 560

Jyväskylän taidemuseo 1 517

Postimuseo 1 430

Ilmatorjuntamuseo 1 200

Suomen Ilmavoimamuseo 1 100

Kultamuseo 1 014

MUSEOVÄKI 2018
Suomen museoliitto toteutti kesällä  
2018 Museoväki ’18 -kyselyn, johon vastasi 
738 museoalalla työskentelevää henki- 
löä. Kyselyssä tarkasteltiin mm. koulutus- 
taustaa, työtehtäviä, työilmapiiriä ja 
johtamista. Museoväki-selvityksiä on tehty 
viiden vuoden välein vuodesta 2003 läh-
tien. Tulokset ovat luettavissa Museoliiton 
tekemässä raportissa. 

Vapaaehtoistoimintaa tarjoavien museoiden 
lukumäärä 2013–2017

Vapaaehtoisten työpanos
tunteina 2013–2017

2013 2014 2015 2016 2017

2013 2014 2015 2016 2017

57 58
54

60
67

28 175

34 807 36 279
40 228

47 382

http://www.museotilasto.fi
http://www.museoliitto.fi/index.php?k=13545
http://museoliitto.fi/doc/Museovaki_kyselyt/Museovaki_2018_yhteenveto.pdf

