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1. Kuinka monessa museossa/muussa kohteessa opastat? 

2. Kuinka kauan olet opastanut? 

[Alle vuoden, 1 – 2 vuotta, 3 – 5 vuotta, 6 – 10 vuotta, 11 – 20 vuotta, yli 20 vuotta] 

3. Millä kielillä opastat? (Voit valita useamman) 

[suomi, ruotsi, saame, englanti, venäjä, ranska, saksa, muu,mikä] 

4. Saatko kielilisää? 

5. Miten suuren osuuden opastukset suurin piirtein muodostavat kuukausiansioistasi? 

[alle 25%, 25 – 50%, 51 – 75%, 76 – 100%] 

6. Jos teet muita osa-aikatöitä, kuvaile vapaasti millaisia Voit myös kertoa, miten useamman työn 

yhdistäminen onnistuu. 

7. Mistä työnkuvasi pääosin muodostuu (voit valita useamman) 

[opastaminen, lipunmyynti, museokauppa, sisältösuunnittelu, siivoaminen, kahvilatoiminta, 

salivalvonta, muu, mikä] 

8. Mitä muita tehtäviä teet edellä mainittujen lisäksi? 

9. Millaisella sopimuksella teet töitä? (Voit valita useamman vaihtoehdon) 

[Nollatuntisopimus (0-40 h /vko), Keikkatyösopimus/tarvittaessa töihin kutsuttava sopimus 

(työsuhde on voimassa vain sovitun työkeikan ajan, jolloin jokainen keikka muodostaa oman 

määräaikaisen työsuhteensa), Toimeksiantosopimus (palkkio, ei työsuhdetta, ei työsuhde-etuja), 

Osa-aikainen tuntityösopimus, jossa vähimmäistuntimäärä on sovittu (työsuhde-edut suhteessa 

työaikaan), Toistaiseksi voimassa oleva kokopäivätyö, osta opastaminen muodostaa osan, Jokin 

muu, mikä] 

10. Mikä on tuntipalkkasi (suomen- tai ruotsinkielinen opastus arkipäivänä, anna luku numerona, 

desimaalit voit erottaa pilkulla)? 

11. Saatko lauantailisää? 

12. Saatko sunnuntailisää (tuplapalkka, eli 100% korotettu palkka)? 

13. Saatko iltalisää? 

14. Oletko käyttänyt työterveyspalveluita? 

15. Museo-oppaiden asema suhteessa työttömyysturvaan ja muihin sosiaalietuuksiin voi olla 

epäselvä. Oletko kohdannut ongelmia esimerkiksi ansiosidonnaisen työttömyysturvaa tms. 

hakiessasi? 

16. Jos vastasit kyllä, kerro minkälaisia ongelmia? 

17. Oletko kokenut haasteita työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa? 

18. Jos vastasit kyllä, minkälaisia haasteita olet kokenut työn ja muun elämän yhteensovittamisessa? 

19. Kuinka paljon suurinpiirtein käytät aikaa perehtymiseen/näyttely (Kuvaile myös perehtymisen 

kohdetta, eli opastatko vaihtuvia näyttelyitä vai pysyvämpää kokoelmaa/kohdetta). 

20. Maksetaanko perehtymisestä palkkaa? 

21. Kuinka paljon arvioit tekeväsi opastuksiin liittyvää palkatonta työtä viikossa? (Esim. sähköpostit, 

vuorojen varaus, organisaation sisäisen tiedotuksen seuraaminen). Vastaa tunteina, esim. 0,5 

(puoli tuntia), 3 (3 tuntia) 

22. Onko sinun ollut mahdollista osallistua osaamistasi kehittävään palkalliseen koulutukseen? 

23. Millaisiksi koet mahdollisuutesi edetä uralla? 

24. Jos olet opastanut useamman vuoden, onko se näkynyt palkassasi tai asemassasi (esim. 

kokemuslisä)? 

25. Jos vastasit kyllä, miten se näkyy asemassasi /palkassasi? 

26. Onko sinulla työsuhde-etuja? (Esim. työmatkaetu, lounasetu tai kulttuuriseteli) 

27. Voitko osallistua työpaikan palkalliseen virkistystoimintaan? 

28. Koetko kuuluvasi työyhteisöön? 

29. Koetko saavasi riittävästi tietoa työhösi liittyvistä asioista työpaikallasi? 
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LIITE 2 

Varsinaisen kyselyn kysymykset   

1. Kuinka monessa museossa/muussa kohteessa opastat? 

2. Kuinka kauan olet opastanut? 

3. Millä kielillä opastat? (Voit valita useamman) 

[suomi, ruotsi, saame, englanti, venäjä, ranska, saksa, muu,mikä] 

4. Saatko kielilisää? 

5. Miten suuren osuuden opastukset suurin piirtein muodostavat kuukausiansioistasi? 

[alle 25%, 25 – 50%, 51 – 75%, 76 – 100%] 

6. Jos teet muita osa-aikatöitä, kuvaile vapaasti millaisia Voit myös kertoa, miten useamman 

työn yhdistäminen onnistuu. 

7. Mistä työnkuvasi pääosin muodostuu (voit valita useamman) 

[opastaminen, lipunmyynti, museokauppa, sisältösuunnittelu, siivoaminen, kahvilatoiminta, 

salivalvonta, muu, mikä] 

8. Mitä muita tehtäviä teet edellä mainittujen lisäksi? 

9. Millaisella sopimuksella teet töitä? (Voit valita useamman vaihtoehdon) 

[Nollatuntisopimus (0-40 h /vko), Keikkatyösopimus/tarvittaessa töihin kutsuttava sopimus 

(työsuhde on voimassa vain sovitun työkeikan ajan, jolloin jokainen keikka muodostaa oman 

määräaikaisen työsuhteensa), Toimeksiantosopimus (palkkio, ei työsuhdetta, ei työsuhde-

etuja), Osa-aikainen tuntityösopimus, jossa vähimmäistuntimäärä on sovittu (työsuhde-edut 

suhteessa työaikaan), Toistaiseksi voimassa oleva kokopäivätyö, osta opastaminen 

muodostaa osan, Jokin muu, mikä] 

10. Mikä on tuntipalkkasi (suomen- tai ruotsinkielinen opastus arkipäivänä, anna luku 

numerona, desimaalit voit erottaa pilkulla)? 

11. Saatko lauantailisää? 

12. Saatko sunnuntailisää (tuplapalkka, eli 100% korotettu palkka)? 

13. Saatko iltalisää? 

14. Oletko käyttänyt työterveyspalveluita? 

15. Museo-oppaiden asema suhteessa työttömyysturvaan ja muihin sosiaalietuuksiin voi olla 

epäselvä. Oletko kohdannut ongelmia esimerkiksi ansiosidonnaisen työttömyysturvaa tms. 

hakiessasi? 

16. Jos vastasit kyllä, kerro minkälaisia ongelmia? 

17. Oletko kokenut haasteita työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa? 

18. Jos vastasit kyllä, minkälaisia haasteita olet kokenut työn ja muun elämän 

yhteensovittamisessa? 

19. Kuinka paljon suurinpiirtein käytät aikaa perehtymiseen/näyttely (Kuvaile myös 

perehtymisen kohdetta, eli opastatko vaihtuvia näyttelyitä vai pysyvämpää 

kokoelmaa/kohdetta). 

20. Maksetaanko perehtymisestä palkkaa? 

21. Kuinka paljon arvioit tekeväsi opastuksiin liittyvää palkatonta työtä viikossa? (Esim. 

sähköpostit, vuorojen varaus, organisaation sisäisen tiedotuksen seuraaminen). Vastaa 

tunteina, esim. 0,5 (puoli tuntia), 3 (3 tuntia) 

22. Onko sinun ollut mahdollista osallistua osaamistasi kehittävään palkalliseen koulutukseen? 

23. Millaisiksi koet mahdollisuutesi edetä uralla? 

24. Jos olet opastanut useamman vuoden, onko se näkynyt palkassasi tai asemassasi (esim. 

kokemuslisä)? 
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25. Jos vastasit kyllä, miten se näkyy asemassasi /palkassasi? 

26. Onko sinulla työsuhde-etuja? (Esim. työmatkaetu, lounasetu tai kulttuuriseteli) 

27. Voitko osallistua työpaikan palkalliseen virkistystoimintaan? 

28. Koetko kuuluvasi työyhteisöön? 

29. Koetko saavasi riittävästi tietoa työhösi liittyvistä asioista työpaikallasi? 

30. Koetko saavasi lähiesihenkilöltäsi riittävästi tietoa omista oikeuksistasi työntekijänä? 

31. Mitkä asiat museo-oppaan työssä kaipaisivat mielestäsi kaikista eniten parannuksia? (Voit 

mainita useamman asian).  

32. Millainen oppaan työnkuvan tulisi olla, jotta ammatissa jaksaisi ja kokisi työnsä mielekkääksi 

myös tulevaisuudessa? 

33. Positiivisinta ja palkitsevinta oppaan työssä 

34. Aiotko opastaa myös tulevaisuudessa? 

35. Miksi et aio jatkossa työskennellä oppaana? 

36. Muita mielipiteitä, toiveita, ajatuksia? 

37. Ikä 

[alle 21 vuotta, 22 – 25 vuotta, 26 – 30 vuotta, 31 – 33 vuotta, 36 – 44 vuotta, 45 – 55 vuotta, 

56 – 63 vuotta, 64 – 68 vuotta, yli 68 vuotta] 

38. Sukupuoli 

[nainen, mies, muu, en halua määritellä] 

39. Minkä alan / alojen koulutusta tai tutkinto sinulla on? (valitse korkein suorittamasi tutkinto) 

[lukio tai ammatillinen koulutus, korkeakouluopiskelija, alempi korkeakouluaste, ylempi 

korkeakouluaste, tutkijakoulutus] 

40. Minkä alan museossa opastat (voit valita useamman) 

[taidemuseo, kulttuurihistoriallinen museo, erikoismuseo, vain kesäisin auki pidettävä 

museo, muu paikallismuseo] 

41. Maakunta, jossa työskentelen (voit valita useamman, mikäli normaalistikin työskentelet 

useammassa maakunnassa) 

[Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, 

Pohjois-Sao, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, 

Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi, Ahvenanmaa, Joku muu alue, mikä] 

42. Kuulutko ammattiliittoon? 

43. Haluan osallistua arvontaan (vastaamalla "Kyllä" sinut ohjataan hetken päästä täyttämään 

yhteystietosi) 

 


