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Museoiden toiminta vuonna 2010     
Vaihe:1/15 

Kävijät 

Kävijöihin ei lasketa museokaupassa tai kahvilassa kävijöitä, museon tilojen ulkopuolella 
järjestettyjen tapahtumien kävijöitä, ulkopuolisten museon tiloissa järjestämien 
vastaanottojen tms. kävijöitä, eikä museon kiertonäyttelyiden kävijöitä. 

 

Maksaneet kävijät 

Ilmaiskävijät 

Kävijät yhteensä 

Maksaneiden kävijöiden ja ilmaiskävijöiden määrä yhteensä. Järjestelmä laskee. 

Kävijät museokohteittain 

Tähän tulee vastaajan museoyksiköt. 

Vain tilauksesta avoinna olevien kohteiden kävijämäärät lasketaan pääyksikön 
kävijämäärään. 

Kävijöistä ilmaiskävijät museokohteittain 

Tähän tulee vastaajan museoyksiköt. 

Koululaisryhmien kävijät kävijöiden kokonaismäärästä 

Ulkomaalaiset kävijät 

Ulkomaalaisten kävijöiden arvioitu lukumäärä (ei prosentteina) 
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Museoiden toiminta vuonna 2010     
Vaihe:2/15 

Perustiedot 

 

Museotyyppi* 

Valitse vaihtoehto 

 Valtakunnallinen museo  

 Maakuntamuseo 

 Aluetaidemuseo 

 Valtakunnallinen erikoismuseo 

 Kulttuurihistoriallinen museo 

 Taidemuseo 

 Erikoismuseo 

 Luonnonhistoriallinen museo 
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Museoiden toiminta vuonna 2010     
Vaihe:3/15 

Talous - Menot 

Valtion ja kuntien museot sekä arvonlisäverovelvolliset yksityiset museot ilmoittavat menot 
ilman arvonlisäveroa. Yksityiset museot, jotka eivät ole hakeutuneet 
arvonlisäverovelvollisiksi, ilmoittavat menot arvonlisäverollisina. Tiedot ilmoitetaan täysinä 
euroina. 

 

Vakinaisen päätoimisen henkilökunnan palkat henkilösivukuluineen 

Vakinaisen, päätoimisen (työaika vähintään 30 tuntia viikossa) henkilökunnan 
palkkamenot henkilösivukuluineen. Sijaisten palkat lasketaan mukaan. Palkoista 
vähennetään henkilöstökorvaukset (KELA- ja vakuutuskorvaukset). 

Muut palkat ja palkkiot henkilösivukuluineen 

Muut palkkamenot henkilösivukuluineen ilmoitetaan kuten vakinaisten päätoimisten 
palkat. Ostopalveluihin sisältyvät palkkakulut voidaan ilmoittaa tässä, mikäli 
palkkauksen osuus näkyy eroteltuna ostolaskussa. Myös maksetut palkkiot ja 
mahdolliset eläkkeet ilmoitetaan tässä. Erityyppisillä avustuksilla palkattujen 
palkkamenot ilmoitetaan bruttona ja vastaavat avustukset Tulot-kohdassa. 

Palkkausmenot yhteensä 

Järjestelmä laskee 

Kiinteistömenot 

Ilmoitetaan kiinteistökustannukset ja kiinteistöä välittömästi palvelevan tontin ja 
kadun kunnossapitokustannukset. Mukaan lasketaan sisäiset ja ulkoiset vuokramenot. 

 

Kiinteistöhenkilökunnan palkat ja ostopalveluihin tai sisäiseen laskutukseen sisältyvät 
palkat ilmoitetaan palkkakuluissa. Korot ja poistot ilmoitetaan omassa 
tietokentässään. 

Korot ja poistot 

Kiinteistömenot sekä korot ja poistot yhteensä 

Järjestelmä laskee 

Kokoelmahankintamenot 

Ilmoitetaan museon esine-/taide-/näytekokoelmien kartuttamiseen käytetty summa 
(sekä käyttö- että pääomatalouteen kirjatut menot). Kunnalliset taidemuseot 



5 
 

merkitsevät tähän museokokoelmaan tehtyjen hankintojen menot, ei kunnan tai 
kaupungin taidehankintojen kokonaismenoja. 

Muut menot 

Menot yhteensä 

Järjestelmä laskee 

Julkiset investoinnit 

Tutkittavan vuoden aikana tilojen rakentamiseen tai peruskorjaukseen kohdistuneet julkiset 

(valtion ja kunnan) investoinnit. 
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Museoiden toiminta vuonna 2010     
Vaihe:4/15 

Talous - Tulot 

Tiedot ilmoitetaan täysinä euroina. 

 

Valtionosuus (Museolaki 729/1992) 

Museolain (729/1992) perusteella saatu valtionosuus. Valtion museot eivät ilmoita 
tässä budjettirahoitustaan. 

Valtionavustukset 

Esim. opetus- ja kulttuuriministeriön ja muiden ministeriöiden sekä Museoviraston 
hakemuksesta myöntämät avustukset. Tässä ilmoitetaan myös valtion museoiden 
saamat harkinnanvaraiset valtionavustukset. 

EU-tuet ja -avustukset 

Avustukset ja tuet ilmoitetaan, mikäli ne on osoitettu museolle. 

Työllisyystuki 

Tuet ilmoitetaan, mikäli ne on osoitettu museolle. 

Kunnan avustukset (ei koske kunnallisia museoita) 

Kuntien yksityisille museoille myöntämät avustukset. 

Muut avustukset 

Muut kuin valtiolta ja kunnalta toimintaan saadut avustukset, esim. museota 
ylläpitävän säätiön perustajajäsenten myöntämät avustukset tai yksityissektorin 
avustukset, joita ei katsota sponsoroinniksi. 

Sponsorituki 

Pääsymaksutulot 

Myyntitulot 

Tuotot ilmoitetaan vähentämättä niiden hankinnasta aiheutuneita menoja (esim. 
museokaupan myyntiartikkeleiden hankinta), jos menot on sisällytetty kohtaan ”Muut 
menot”. 

Palvelu- ja muut tulot 
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Omatoiminen tuotto yhteensä 

Järjestelmä laskee 

Sponsorituki, pääsymaksutulot, myyntitulot sekä palvelu- ja muut tulot yhteensä. 

Tulot yhteensä 

Järjestelmä laskee 

Valtionosuudet, -avustukset ja -tuet 

Järjestelmä laskee 

  



8 
 

Museoiden toiminta vuonna 2010     
Vaihe:5/15 

Henkilöstö - Laskennalliset henkilötyövuodet 

 

Laskennalliset henkilötyövuodet yhteensä 

Laskennalliset henkilötyövuodet lasketaan seuraavasti: 

1) Vakinaisen päätoimisen (työaika vähintään 30 tuntia/viikko) henkilökunnan määrä 
lasketaan kuukausittain koko vuodelta. Kuukausien henkilöstömäärät lasketaan 
yhteen ja summa jaetaan 12:lla. Täyttämättömiä vakansseja ja yli kuukauden mittaisia 
palkattomia virkavapauksia ei lasketa mukaan henkilöstömääriin. Vakinaisen 
päätoimisen henkilökunnan sijaiset kuitenkin lasketaan mukaan. 

2) Vakinaisen päätoimisen henkilökunnan palkat (ilman sotuja) jaetaan 
henkilötyövuosien määrällä, jolloin saadaan ao. henkilökunnan keskipalkka. 
Palkkamenoihin lasketaan omavastuuosuus valtionavustuksella palkatun vakinaisen 
henkilökunnan palkkamenoista, samoin EU-tuella tai sitä vastaavalla kansallisella 
tuella palkatun vakinaisen henkilökunnan palkoista. Palkkamenoista vähennetään 
KELA- ja vakuutuskorvaukset. 

3) Museon muut palkkakulut (ilman sotuja) jaetaan edellä saadulla keskipalkalla, 
jolloin saadaan muun henkilöstön henkilötyövuosien määrä. Valtionavustuksella 
palkatun henkilökunnan palkkamenoista lasketaan mukaan omavastuuosuus, samoin 
EU-tuella ja sitä vastaavalla kansallisella tuella palkatun henkilökunnan sekä 
työllistämisvaroin ja muin valtion varoin (ml. korkeakoulu- tai 
oppisopimusharjoittelijat)palkattujen osalta. Palkkoihin lasketaan ostopalveluihin 
sisältyvät palkkakulut, mikä näiden osuus näkyy eroteltuna ostolaskussa. 
Palkkamenoista vähennetään KELA- ja vakuutuskorvaukset. 

4) Tähän lukuun lisätään vakinaisen, päätoimisen henkilökunnan henkilötyövuodet ja 
pyöristetään lähimpään kokonaislukuun. 
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Museoiden toiminta vuonna 2010     
Vaihe:6/15 

Henkilöstö - Todelliset henkilötyövuodet 

Todelliset henkilötyövuodet perustuvat puhtaasti työaikaan eroten valtionosuuksiin 
liittyvästä laskennallisesta henkilötyövuosilaskelmasta. Pääkysymyksiin 1, 2 ja 3 vastataan 
yhdellä desimaalilla (käytä pistettä desimaalierottimena). 

 

1. Vakinainen, päätoiminen henkilökunta henkilötyövuosina 

Henkilötyövuodet lasketaan vakinaisen päätoimisen henkilökunnan osalta kuten 
laskennallisissa henkilötyövuosissa. 

1a. Vakinaisesta, päätoimisesta henkilökunnasta museoammatillisia 
henkilötyövuosina 

Museoammatillisiksi lasketaan museojohtaja sekä työntekijät, joilla on ylempi 
korkeakoulututkinto, korkeakoulututkinto, ammatillinen korkea-asteen tutinto tai sitä 
vastaava aiempi opistoasteen tutkinto ja jotka toimivat koultutustaan vastaavassa 
tehtävässä. Museoalan koulutuksen ohella koulutus voi olla museon erikoisalaan 
liittyvä. Konservaattorit lasketaan tähän ryhmään. 

2. 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. 

2a. Muusta, päätoimisesta henkilökunnasta museoammatillisia 
henkilötyövuosina 

Museoammatilliset rajataan kuten vakinaisissa päätoimisissa työntekijöissä. 

Päätoimisesta henkilökunnasta museoasetuksen koulutusvaatimuksen 
täyttävä muun kuin museoalan tai museon erikoisalan koulutuksen 
saanut henkilökunta henkilötyövuosina 

Ylemmän korkeakoulututkinnon, korkeakoulututkinnon, ammatillisen korkea-asteen 
tutkinnon tai vastaavan aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneet työntekijät 
kuten hallintopäällikkö, tiedottaja, kirjaston- tai arkistonhoitaja, valokuvaaja, 
näyttelysuunnittelija tms. 

3. Osa-aikaiset ja tuntityöntekijät henkilötyövuosina 

Osa-aikaiset työntekijät (työaika alle 30 h/vko)lasketaan muuttamalla työaika täysiksi 
henkilötyövuosiksi museon normaalin viikko/kuukausi/vuosityötuntimäärän mukaan. 
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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. 

Todelliset henkilötyövuodet yhteensä 

Järjestelmä laskee tässä kohdat 1, 2 ja 3 yhteen 

Toimiiko museossa vapaaehtoistyöntekijöitä? 

Valitse vaihtoehto 

 Kyllä 

 Ei 

Vapaaehtoistyöntekijöiden työpanos 

Työpanos yhteensä, tuntia vuodessa 
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Museoiden toiminta vuonna 2010     
Vaihe:7/15 

Avoinnaolo 

 

Museon pääyksikön avoinnaolo 

Valitse vaihtoehto 

 avoinna säännöllisesti ympäri vuoden 

 avoinna vain kesäkaudella 

 avoinna jaksoittain 

 poikkeuksellisesti suljettuna 

Museoyksiköiden aukioloajat päivinä vuodessa 

Tähän tulee vastaajan museoyksiköt. 

Avoinnaolopäivät eritellään museoyksiköittäin. Avoinnaolopäiviä ei lasketa 
museoyksiköistä, jotka ovat avoinna vain tilauksesta. 

Poikkeuksellisesti suljettuna olleet museokohteet 

Kenttään merkitään aikajakso, jolloin museokohde on ollut suljettuna. 

Tähän tulee vastaajan museoyksiköt. 

Esim. peruskorjauksen vuoksi suljettuna ollut museokohde. 
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Museoiden toiminta vuonna 2010     
Vaihe:8/15 

Verkkosivut 

 

Seurataanko museon verkkosivuilla vierailujen lukumäärää? 

Valitse vaihtoehto 

 Kyllä 

 Ei 

Verkkosivuilla vierailujen lukumäärä 

Jos museon verkkosivujen vierailuja seurataan, anna vierailujen lukumäärä seurantavuoden 

aikana 
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Museoiden toiminta vuonna 2010     
Vaihe:9/15 

Opastukset 

 

Opastusten lukumäärä yhteensä 

Opastusten osanottajat yhteensä 

Koululaisopastusten lukumäärä yhteensä 

Koululaisille tarkoitettujen opastusten lukumäärä opastusten kokonaismäärästä. 

Koululaisopastuksiin osallistuneet yhteensä 

Museoyksiköt, joissa vain opastettuja kierroksia 

Ilmoitetaan museoyksiköiden lukumäärä 

Mukaan ei lueta niitä museoyksiköitä, jotka ovat avoinna vain tilauksesta. 
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Museoiden toiminta vuonna 2010     
Vaihe:10/15 

Pääsymaksut 

 

Onko museon perusnäyttelyyn ilmainen sisäänpääsy? 

Valitse vaihtoehdot 

 kaikille kävijöille 

 vain alle 18-vuotiaille kävijöille 

 muille, keille? 

Pääsymaksu perusnäyttelyyn, aikuinen 

Jos museossa on useita museoyksiköitä, merkitään korkein pääsymaksu. 

Pääsymaksu erikoisnäyttelyihin, aikuinen 

Pääsymaksun euromääräinen suuruus 

Pääsymaksu perusnäyttelyyn, lapset 

Pääsymaksun euromääräinen suuruus 

Lasten pääsymaksun ala-ikäraja 

Merkitse vain numero 

Jos alaikärajaksi ilmoitetaan esim. 7 (vuotta), niin tällöin 6-vuotias pääsee vielä 
ilmaiseksi. 

Lasten/nuorten pääsymaksun yläikäraja 

Merkitse vain numero 

Jos ilmoitetaan yläikärajaksi esim. 17 (vuotta), niin tällöin 17-vuotias maksaa vielä 
alennetun pääsymaksun. 
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Museoiden toiminta vuonna 2010     
Vaihe:11/15 

Kokoelmat 31.12.2010 

 

Kulttuurihistorialliset kokoelmat: Laajuus 

Objektien lukumäärä 

Objekti = esine/teos/näyte/kuva jne. 

Kulttuurihistorialliset kokoelmat: vuoden kartunta 

Kulttuurihistorialliset kokoelmat: sähköiseen 
kokoelmahallintajärjestelmään luetteloitujen objektien lukumäärä 

Objekti = esine/teos/näyte/kuva jne. 

Kulttuurihistorialliset kokoelmat: digitoitujen objektien lukumäärä 

Digitoitu objekti: Objektista on yksi tai useampi digitoitu / digitaalinen valokuva, 
piirros, 3D-mallinnus tms. Mikäli objektia ei ole sähköisesti luetteloitu, siitä 
valmistettuun digitaaliseen tuotteeseen liittyy riittävä tunnistus- ja kontekstitieto. 

Taidekokoelmat: Laajuus 

Objektien lukumäärä 

Objekti = esine/teos/näyte/kuva jne. Mukaan lasketaan museon omat kokoelmat, ei 
kunnan tai kaupungin kokoelmaa. 

Taidekokoelmat: vuoden kartunta 

Taidekokoelmat: sähköiseen kokoelmahallintajärjestelmään 
luetteloitujen objektien lukumäärä 

Objekti = esine/teos/näyte/kuva jne. 

Taidekokoelmat: digitoitujen objektien lukumäärä 

Digitoitu objekti: Objektista on yksi tai useampi digitoitu/digitaalinen valokuva, 
piirros, 3D-mallinnus tms. Mikäli objektia ei ole sähköisesti luetteloitu, siitä 
valmistettuun digitaaliseen tuotteeseen liittyy riittävä tunnistus- ja kontekstitieto. 

Luonnontieteelliset kokoelmat: Laajuus 

Objektien lukumäärä 

Objekti = esine/teos/näyte/kuva jne. 
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Luonnontieteelliset kokoelmat: vuoden kartunta 

Luonnontieteelliset kokoelmat: sähköiseen 
kokoelmahallintajärjestelmään luetteloitujen objektien lukumäärä 

Objekti = esine/teos/näyte/kuva jne. 

Luonnontieteelliset kokoelmat: digitoitujen objektien lukumäärä 

Digitoitu objekti: Objektista on yksi tai useampi digitoitu/digitaalinen valokuva, 
piirros, 3D-mallinnus tms. Mikäli objektia ei ole sähköisesti luetteloitu, siitä 
valmistettuun digitaaliseen tuotteeseen liittyy riittävä tunnistus- ja kontekstitieto. 

Valokuvien määrä kokoelmissa 

Mukaan otetaan valokuvat ja muu kuva-arkistomateriaali. 

Valokuvat: vuoden kartunta 

Valokuvat: sähköiseen kokoelmahallintajärjestelmään luetteloitujen 
objektien lukumäärä 

Objekti = esine/teos/näyte/kuva jne. 

Valokuvat: digitoitujen objektien lukumäärä 

Digitoitu objekti: Objektista on yksi tai useampi digitoitu/digitaalinen valokuva, 
piirros, 3D-mallinnus tms. Mikäli objektia ei ole sähköisesti luetteloitu, siitä 
valmistettuun digitaaliseen tuotteeseen liittyy riittävä tunnistus- ja kontekstitieto. 

Arkistomateriaali hyllymetreinä 

Kokoelmiin ja museon toimintaan liittyvä arkistomateriaali, ei virka-arkiston 
materiaali. 

Ovatko museon kokoelmat kokonaan / lähes kokonaan ylläpitäjän 
omistuksessa? 

Valitse vaihtoehto 

kyllä, yli 95 % 

ei, vastaa myös seuraavaan kysymykseen  

Talletusten suhteellinen osuus museon kokoelmista (%) 

Jos valitsit edelliseen kysymykseen vaihtoehdoksi "ei", niin valitse edelleen yksi seuraavista 

vaihtoehdoista. 
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6-20 % 

21-35 % 

36-50 % 

51-65 % 

66-80 % 

81-95 % 

Yli 95 % 
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Museoiden toiminta vuonna 2010     
Vaihe:12/15 

Näyttelyt 

Vastauksessa huomioidaan vuonna 2010 avatut näyttelyt. Näyttely voidaan laskea jaotteluun 
vain yhdessä kohdassa. 

 

Vaihtuvat näyttelyt: oma tuotanto 

Näyttelyiden lukumäärä 

Vaihtuvat näyttelyt: yhteistyönäyttelyt 

Yhteistyönäyttelyiden lukumäärä 

Vaihtuvat näyttelyt: muiden tuottamat näyttelyt 

Näyttelyiden lukumäärä. Mukaan luetaan myös muiden tuottamat kiertonäyttelyt. 

Vaihtuvat näyttelyt yhteensä 

Järjestelmä laskee 

Oma tuotanto, yhteistyö- ja muiden tuottamat näyttelyt yhteensä. 

Valmistuneet kiertonäyttelyt 

Lainattavat, alueelliseen tai valtakunnalliseen kiertoon valmistuneet näyttelyt. 

Ulkomaille tuotetut näyttelyt 

Kaikki näyttelyt yhteensä 

Järjestelmä laskee 

Taidenäyttelyiden lukumäärä museon vaihtuvista näyttelyistä 

Taideteollisuus-, valokuvataide- ja rakennustaidenäyttelyiden 
lukumäärä museon vaihtuvista näyttelyistä 

Kulttuurihistoriallisten ja historiallisten näyttelyiden lukumäärä museon 
vaihtuvista näyttelyistä 

Etnografisten näyttelyiden lukumäärä museon vaihtuvista näyttelyistä 
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Tekniikan ja teollisuusnäyttelyiden lukumäärä museon vaihtuvista 
näyttelyistä 

Luonnonhistoriallisten ja luonnontieteellisten näyttelyiden lukumäärä 
museon vaihtuvista näyttelyistä 

Muiden näyttelyiden lukumäärä museon vaihtuvista näyttelyistä 

Vaihtuvat näyttelyt yhteensä aihetyypin mukaan 

Järjestelmä laskee. Summan tulisi olla sama kuin kohdassa "Vaihtuvat näyttelyt yhteensä". 

Taidehistoriallisten näyttelyiden, taideteollisuus-, valokuvataide- ja 
rakennustaidenäyttelyiden, kulttuurihistoriallisten ja historiallisten näyttelyiden, 
etnografisten näyttelyiden, tekniikan ja teollisuusnäyttelyiden, luonnonhistoriallisten 
ja luonnontieteellisten näyttelyiden sekä muiden näyttelyiden lukumäärä yhteensä 
aihetyypin mukaan. 
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Museoiden toiminta vuonna 2010     
Vaihe:13/15 

Julkaisut 

Vain ISBN-, ISSN- tai URN-tunnuksella varustetut julkaisut 

 

Painetut näyttelyjulkaisut 

Painetut tutkimukset 

Tutkimuksiin ei lueta mukaan yksittäisiä tieteellisiä artikkeleita. 

Muut painetut julkaisut 

Painetut julkaisut yhteensä  

Järjestelmä laskee 

Painetut näyttelyjulkaisut, tutkimukset ja muut painetut julkaisut yhteensä. 

Elektroniset julkaisut (CD Romit, DVD:t) 

Verkkojulkaisut 

Kaikki julkaisut yhteensä 

Järjestelmä laskee 

Painetut julkaisut, elektroniset julkaisut ja verkkojulkaisut yhteensä. 

Taidehistoriallisten julkaisujen lukumäärä museon julkaisuista 

Taideteollisuus-, valokuvataide- ja rakennustaidejulkaisujen lukumäärä 
museon julkaisuista 

Kulttuurihistoriallisten ja historiallisten julkaisujen lukumäärä museon 
julkaisuista 

Etnografisten julkaisujen lukumäärä museon julkaisuista 

Tekniikan ja teollisuusjulkaisujen lukumäärä museon julkaisuista 

Luonnonhistoriallisten ja luonnontieteellisten julkaisujen lukumäärä 
museon julkaisuista 



21 
 

Muiden julkaisujen lukumäärä museon julkaisuista 

Julkaisut yhteensä aihetyypin mukaan 

Järjestelmä laskee. Summan tulisi olla sama kuin kohdassa "Kaikki julkaisut yhteensä". 

Taidehistoriallisten julkaisujen, taideteollisuus-, valokuvataide- ja 
rakennustaidejulkaisujen, kulttuurihistoriallisten ja historiallisten julkaisujen, 
etnografisten julkaisujen, tekniikan ja teollisuusjulkaisujen, luonnonhistoriallisten ja 
luonnontieteellisten julkaisujen sekä muiden julkaisujen lukumäärä yhteensä 
aihetyypin mukaan. 
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Tietokoneiden käyttö 

 

Onko museon tiloissa yleisöpääte? 

Valitse vaihtoehto 

 Kyllä 

 Ei 

Onko museolla kokoelmahallintajärjestelmä? 

Valitse vaihtoehto 

 Kyllä 

 Ei 

Ovatko museon kokoelmatietokannat yleisön saavutettavissa? 

Valitse vaihtoehto 

kyllä 

ei 

osittain 
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Museopedagogiset ohjelmat 

Pedagoginen ohjelma: kattava, pidemmälle aikavälille laadittu pedagoginen suunnitelma 

 

Onko museolla erityinen pedagoginen ohjelma koululaisille? 

Valitse vaihtoehto 

 Kyllä 

 Ei 

Onko museolla erityinen pedagoginen ohjelma maahanmuuttajille? 

Valitse vaihtoehto 

 Kyllä 

 Ei 

Onko museolla erityinen pedagoginen ohjelma ikääntyneille? 

Valitse vaihtoehto 

 Kyllä 

 Ei 

Onko museolla erityinen pedagoginen ohjelma muille, keille? 

Valitse vaihtoehto 

 Kyllä, ilmoita kohderyhmä/ryhmät allaolevassa vapaasanakentässä 

 Ei 

 


