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Museoalalla 
~3000 

henkilöä

Yritystoiminta ja 
yhteisöt



Museoalalla esihenkilönä toimiminen
Korona
• Koronan myötä lisää huomiota henkiseen hyvinvointiin
• Etätyöt, yksin työskentely
• Yhteisen työpaikan vastuunjako ja töiden organisointi (yhteiset laitteet ja tilat)

Velvollisuudet
• Työnantajan & Työntekijän

Prosessit 
• Työsuojelutoiminta omalla työpaikalla
• Riskienarviointi 
• Ohjeistus (ohjaa turvallista työntekoa ja toimintaa)
• Koulutus (EA1, työturvallisuuskortti, turkki- ja  henkilönostinkortti jne.)
• Läheltä piti -tilanne, työtapaturma, työturvallisuushavainto



Työsuojelu & museoalan laajuus, esim:

Toimistotyö
Ergonomia, näyttöpäätetyö jne.

Kenttätyö
Olosuhteet, varustus, vastuut 

(muut toimijat), riskit

Vedenalainen 
työmaa

Olosuhteet, riskit, varustus

Tekninen työ 
mm. verstas, tekniikka, koneet ja 

laitteet → Käyttöluvat, 
suojavarustus, ergonomia, ohjeet

Kokoelmatyö, 
esineiden käsittely

Vaaralliset / haitta-aineet 
kokoelmissa → al stumisvaara → 

työtilat, tekniset ratkaisut, 
suojaimet, oikeanlainen käsittely

Konservointi
Vaaralliset / haitta-aineet, 

työmenetelmät, ergonomia, 
tekniset ratkaisut, suojaimet

Vaaralliset 
kokoelmat 

mm. aseet, räjähteet, kemikaalit  
vaarat ja riskit tunnistettava ja 
työssä käytettävä asiantuntijaa 

apuna 

Rakennusperintö
Olosuhteet, varustus, 

vaaralliset/haitta-aineet, 
työmaavastuut, riskienarviointi 

jne.

Opastyö, 
yleisötyö

Olosuhteet, ergonomia, vastuut 
(esim. riskienarviointi, valvonta, 

ohjeistus)



Yhteiset haasteet:

LAAJASTI ERILAISIA 
TYÖTEHTÄVIÄ KORONA Fyysinen & henkinen 

hyvinvointi

Työn kuormittavuus 
hallussa

Sopivat kouluttajat, 
asiantuntijat, 

näytteenottajat & 
analysoijat, 

suojaintoimittajat, 
laitteistot (esim. 
kohdepoistot), 

toimintaohjeet jne. → 
Verkosto?

Riskien ja 
vaaratekijöiden 

tunnistaminen →
koulutus



Menti-kysymykset:
1. Ketkä kahvittelemassa?

2. Mitkä aiheet kiinnostavat?
3. Mistä hankitte tietoa?

4. Toimivin viestintäkanava verkostolle?



Löytyykö jo verkostoa, jossa käsitellään 
museoalan työsuojeluasioita?



Liittyykö verkoston perustamiseen 
mielestänne 

riskejä, uhkia tai esteitä?



Askelmerkit verkoston perustamisen suhteen 
Kiinnostuneet yhteyttä: 

- Museoliitto: Leena Tokila, Tuuli Rajavuori
- Museovirasto: Heidi Rajala, Tiina Tähtinen
- Viestintäkanavan ja moderaattorien valinta

- Teematilaisuuksia aiheista – verkoston jäseniltä 
alustuksia?

- Museoliiton koulutuspalvelut toiminnan tukena



Haluatko olla mukana?



Kiitos!


