
HENKILÖTYÖVUODET
Suomen ammatillisesti hoidetuissa museoissa henkilötyövuo-
sien lukumäärä vuonna 2016 oli yhteensä 2 630 (n = 151).  
Lukumäärä on hieman laskenut edelliseen vuoteen verrattuna 
(v. 2015 lukumäärä oli 2 645). 

MUSEOTILASTO

Museoviraston kokoama Museotilasto kattaa 
Suomen päätoimisesta ja ammatillisesti 
hoidetut museot, jotka ovat valtion, kuntien, 
säätiöiden ja yhdistysten ylläpitämiä. Vuoden 
2016 tilastokyselyyn vastasi 152 museota. 
Mukaan otettiin neljä uutta museota.

TODELLISET HENKILÖTYÖVUODET

Museotilastossa henkilöstöä tarkastellaan  
todellisina henkilötyövuosina, jotka jakaan-
tuvat a) vakinaiseen, päätoimiseen henkilö- 
kuntaan, b) muuhun päätoimiseen henkilö-
kuntaan sekä c) osa-aikaisiin ja tuntityön- 
tekijöihin (sis. myös ostopalveluina suorite-
tut työt). 

Henkilötyövuodella tarkoitetaan kokopäivä- 
työtä tekevän työntekijän koko vuoden työs- 
kentelyä. Henkilötyövuosien lukumäärä 
lasketaan laskemalla päätoimisen henkilö-
kunnan määrä kuukausittain koko vuodelta. 
Kuukausien henkilöstömäärät lasketaan 
yhteen ja summa jaetaan 12:lla. 

Osa-aikaisten työntekijöiden (työaika alle  
30 h/vko) henkilötyövuodet lasketaan muut-
tamalla työaika täysiksi henkilötyövuosiksi 
museon normaalin viikko/kuukausi/vuosi-
työtuntimäärän mukaan.

Vakinaiset, päätoimiset työntekijät  71 % 
Määräaikaiset, päätoimiset työntekijät  19 %

Osa-aikaiset ja tuntityöntekijät  10 %

Vakinaisia, päätoimisia työntekijöitä 
henkilötyövuosina yhteensä 

Keskimäärin vakinaisia, päätoimisia työn- 
tekijöitä henkilötyövuosina / museo 

1 861 

12,4 
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Todellisten henkilötyövuosien jakaantuminen



Todelliset henkilötyövuodet ja niiden jakaantuminen vuosina 2012–2016 

2012

Vakinainen, päätoiminen henkilökunta

Määräaikainen, päätoiminen henkilökunta

Osa-aikaiset ja tuntityöntekijät
2013 2014 2015 2016

265

537
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Museoiden osuus todellisten henkilötyövuosien mukaan (n = 151)

Suurimmassa osassa museoita (120 kpl, 79 %) todellisten henkilötyövuosien luku-
määrä oli alle 20. Museoista 43:ssa (28 %) henkilötyövuosia oli alle 5. Vähintään 
50 henkilötyövuoden museoita oli 7 (5 %). Eniten henkilötyövuosia tilastoitiin 
Kansallisgalleriassa (255 htv).

Muu työpanos:

• Todellisten henkilötyövuosien 
lisäksi museoissa työskenteli 
141:n henkilötyövuoden ver-
ran työntekijöitä, joiden palkan 
maksaa muu kuin museo (n = 73).

• Lisäksi muuta palkatonta työtä 
tehtiin yhteensä 93:n henki-
lötyövuoden verran (n = 83). 
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Henkilötyövuosien lukumäärässä ei ole tapahtunut 
suuria muutoksia edellisiin vuosiin verrattuna. Vaki-
naisten, päätoimisten työntekijöiden lukumäärä on las-
kenut jonkin verran. Sen sijaan määräaikaisten osuus 
on hieman kasvanut. Osa-aikaisten ja tuntityöntekijöi-
den osuus on pysynyt suurin piirtein samana.

Museoryhmittäin tarkasteltuna voidaan havaita, että 
valtionosuuden ulkopuolella olevilla kunnallisilla ja yk-
sityisillä museoilla vakinaisten päätoimisten työnteki-
jöiden osuus on pienempi kuin muilla. Näillä museoilla 
vähän yli puolet henkilötyövuosista koostui vakinais-
ten, päätoimisten työntekijöiden työpanoksesta.

Museoryhmä
Henkilötyövuodet  

yhteensä
Vakinaiset päätoimiset 

henkilötyövuosina
Vakinaisten päätoimisten 
osuus henkilötyövuosista

Korotettua valtionosuutta saavat museot (n = 52) 1 337 961 72 %

Muut valtionosuutta saavat museot (n = 72) 652 454 70 %

Valtion museot ja yliopistolliset museot (n = 9) 571 409 72 %

Muut kunnalliset ja yksityiset museot (n = 18) 70 38 54 %

Kaikki museot (n = 151) 2 630 1 861 71 %



Museoiden henkilökunta 2016. Tilastokortti 4/2016 Museotilasto, Museovirasto 2017.

TILASTOKORTTI 4/2016 3/4

MUSEOAMMATILLINEN 
HENKILÖKUNTA

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

Vakinaisia, päätoimisia museoammatillisia 

työntekijöitä henkilötyövuosina  1 095

Keskimäärin vakinaisia, päätoimisia museoammatil- 

lisia työntekijöitä henkilötyövuosina / museo  7,3

Vaikka vakinaisten, päätoimisten työntekijöiden osuus on hieman 
laskenut, on museoammatillisen henkilökunnan osuus kasvanut 
edelliseen vuoteen verrattuna. Vakinaisista, päätoimisista työnte-
kijöistä 59 %:lla oli museoalaan tai museon erikoisalaan liittyvä 
koulutus (v. 2015 osuus oli 52 %).

MUSEOAMMATILLINEN HENKILÖKUNTA

41 %:ssa

museoista työskenteli
vapaaehtoisia (n = 147)

VAPAAEHTOISTYÖ

Vapaaehtoistyöntekijöiden
lukumäärä yhteensä       
1 763  (n = 59)

Keskimäärin museoissa työskenteli 

30 vapaaehtoista (n = 59)

Vapaaehtoistyöntekijöiden 
työpanos yhteensä

40 228 tuntia (n = 58)

Keskimäärin vapaaehtoistyön- 
tekijöiden työpanos oli              

694 tuntia / museo (n = 58)
Vapaaehtoistyötä tarjoavien museoiden lukumäärä kasvoi 6 mu-
seolla edelliseen vuoteen verrattuna. Myös vapaaehtoisten yh-
teenlaskettu työpanos kasvoi lähes 4 000 työtunnilla. Vapaaeh-
toistyön tuntimäärät museoissa vaihtelivat 5 tunnista yli 10 000 
tuntiin. Ylivoimaisesti eniten vapaaehtoistyötä tehtiin Suomen 
Ilmailumuseossa (10 322 tuntia).
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Museot, joissa vapaaehtoisten työpanos vähintään 1 000 tuntia / vuosi

Museo Vapaaehtoistyöntekijöiden työpanos tunteina

Suomen Ilmailumuseo 10 322

Suomen Rautatiemuseo 2 720

Panssarimuseo 2 303

Suomen kansallismuseo 2 300

Työväenmuseo Werstas 2 231

Salon historiallinen museo SAMU 2 092

Sagalundin museo 1 533

Stundars museum 1 392

Helsingin taidemuseo 1 225

Pohjois-Pohjanmaan museo 1 138

Tekniikan museo 1 134

Kultamuseo 1 104

Ilmatorjuntamuseo 1 000

Vapaaehtoistyöntekijöiden työpanos tunteina 2012–2016

2012 2013 2014 2015 2016

47

57 58
54

60

Vapaaehtoistoimintaa tarjoavien museoiden lukumäärä 2012–2016

2012 2013 2014 2015 2016

27 418 28 175

34 807 36 279
40 228

LÄHTEET JA LISÄTIETOJA:
Museotilasto 2012–2016, Museovirasto.

https://www.museotilasto.fi/

