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1 JOHDANTO 

 

Nykyisin kiinnitetään paljon huomiota julkisten tilojen toimivuuteen. Tarkoituksena on, 

että tilat ja palvelut olisivat mahdollisimman hyvin kaikelle kansalle soveltuvat. Saavu-

tettavuus ja esteettömyys liittyvät keskeisesti tähän tarkoitukseen. Hyvä saavutetta-

vuus parantaa asiakkaiden viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Se voi vaikuttaa ratkaisevasti 

myös vierailijamääriin. Saavutettavuuden ja esteettömyyden tarkastelun avulla julki-

set rakennukset ja palvelut voidaan tehdä kaikille tasa-arvoisiksi ja helppokäyttöisiksi. 

Tämä parantaa liikuntarajoitteisten tai muita erityistarpeita omaavien henkilöiden 

mahdollisuuksia normaaliin elämään ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen. 

  

Etenkin vanhoissa ja historiallisissa rakennuksissa saavutettavuus- ja esteettömyys-

kysymykset ovat ajankohtaisia. Monia vanhoja rakennuksia ei ole välttämättä raken-

nettu juuri siihen tarkoitukseen, johon sitä tällä hetkellä käytettään. Tästä syystä täl-

laisissa rakennuksissa voi ilmetä monia puutteita ja ongelmia. Ne eivät esimerkiksi 

ole välttämättä riittävän tilavia, turvallisia tai helposti muunnettavissa käyttötarkoituk-

seensa sopiviksi. Museovirasto on tutkinut saavutettavuutta ja esteettömyyttä muse-

oissa ja laatinut Kättä pidempää – oppaan saavutettavuuden parantamiseksi. Tätä 

opasta apuna käyttäen olemme tutkineet ja kehittäneet Varkauden museoiden saavu-

tettavuutta. 

 

”Museot ovat kansakunnan muistiorganisaatioita yhdessä arkistojen ja kirjastojen 

kanssa. Museoiden tehtävänä on kuvata koko inhimillistä elämää; tallentaa ja hoitaa 

siitä kertovaa aineistoa kuten esineitä, näytteitä, taideteoksia, rakennuksia, muinais-

jäännöksiä ja muistomerkkejä sekä niihin liittyviä tarinoita.” (Varkauden museot 2010) 

 

Museon tehtävänä on kulttuuriperinnön säilyttäminen mahdollisimman aitona ja hyvä-

kuntoisena tuleville sukupolville. Museo säilyttää ja välittää tietoa yleisölle ja kaikilla 

tulisi olla mahdollisuus tutustua museoiden tarjoamaan tietoon. Museon tehtävänä on 

harjoittaa tutkimus-, näyttely-, ja julkaisutoimintaa. Se säilyttää aineellista ja visuaalis-

ta kulttuuriperintöä ja sen tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon 

saavutettavuutta. Näyttelytoiminta on näkyvin osa museon toimintaa. (Suomen mu-

seoliitto 2009) 
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Varkauden museot koostuu kulttuurihistoriallisesta museosta, taidemuseosta ja Tai-

paleen kanavamuseosta, jota ei tässä työssä käsitellä. Työ koskee siis ainoastaan 

Varkauden taide- ja kulttuurihistoriallista museota. Museoiden näyttely- ja toimistotilat 

sijaitsevat Päiviönsaaressa, entisessä Tehtaan hotellissa, arkisto- ja työtilat entisellä 

Tehtaan koululla. Taipaleen kanavamuseon näyttelytila sijaitsee Taipaleen kanava-

alueella. (Varkauden museot 2010) 

 

Varkauden museot harjoittaa kaikkea museotoimintaan kuuluvaa työtä kuten esimer-

kiksi tutkimus-, arkistointi- ja näyttelytoimintaa. Kulttuurihistoriallisen museon puolella 

on keskitytty paikallishistoriaan liittyvän tiedon ja aineiston tallennukseen ja esittelyyn. 

Taidemuseon puolella esitellään koko kansakunnan yhteistä taidetta. Varkauden mu-

seot tekee paljon yhteistyötä eri tahojen kanssa, joita ovat esimerkiksi koulut ja lähi-

kunnat. Tämän lisäksi Varkauden museoilla on kaikenikäisille suunnattua työpajatoi-

mintaa, joka on osa museoiden tarjoamaa opetuspalvelua. 

 

Viime vuosien aikana Varkauden museoiden kävijämäärät ovat laskeneet. Tästä 

syystä Varkauden museot antoi toimeksiannon, jossa tuli tutkia kulttuurihistoriallisen 

museon ja taidemuseon saavutettavuutta ja laatia tutkimuksen pohjalta kehittämis-

suunnitelma saavutettavuuden parantamiseksi. Tämä toimeksianto toteutettiin opin-

näytetyönä. 

 

Työn tarkoituksena oli tutkia Varkauden museoiden henkistä ja fyysistä saavutetta-

vuutta tuottamatta kuitenkaan yleistävää aineistoa Varkauden museoiden kävijöistä. 

Saavutettavuuden lisäksi työssä selvitettiin myös viestinnän ja verkkopalveluiden 

toimivuutta. Työn tavoitteena oli tunnistaa epäkohtia ja ongelmia Varkauden museoi-

den saavutettavuudesta ja löytää niihin toimivia ratkaisuja.  Tutkimustulosten pohjalta 

luotiin Varkauden museoille kehittämissuunnitelma saavutettavuuden parantamiseksi. 

 

Työ tehtiin tutkimuksellisen kehittämistyön näkökulmasta ja aineistoa kerättiin haas-

tatteluiden ja kyselyiden sekä havainnoinnin avulla. Haastateltavat valittiin satun-

naisotannalla kadulla liikkuvista ihmisistä, kyselylomakkeisiin pystyivät vastaamaan 

Varkauden museoilla vierailleet tai Varkauden rakentumisen vaiheita - menneisyys ja 

tulevaisuus -seminaariin osallistuneet henkilöt. Myös varkautelaisten koulujen rehtorit 

haastateltiin. 
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Valmiin työn tavoitteena on auttaa Varkauden museoita lisäämään kävijämääräänsä 

ja kehittämään toimintaansa yhä asiakasystävällisemmäksi. Työstä hyötyvät Varkau-

den museoiden lisäksi museopalveluiden käyttäjät. 

 

Tämän opinnäytetyön keskeisiä käsitteitä ovat saavutettavuus, esteettömyys, museo-

toiminta, kehittämissuunnitelma, tutkimus- ja kehittämistyö ja asiakaspalvelu. Opin-

näytetyön aihe on ajankohtainen, sillä nykyisin julkisten tilojen saavutettavuuteen ja 

esteettömyyteen kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota.  

 

Työ on rajattu koskemaan Varkauden museoiden taide- ja kulttuurihistoriallista mu-

seota. Näin olleen Taipaleen kanavamuseota ei tässä työssä käsitellä. Koko opinnäy-

tetyö on julkinen ja julkaistaan Theseus- tietokannassa. Opinnäytetyön LIITTEET 

osuudesta löytyvät kehittämissuunnitelma liitteineen, haastattelukysymykset ja kyse-

lylomake. 
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2 MUSEOTOIMINNAN KUVAUS JA KESKEISET KÄSITTEET 

 

2.1 Museotoiminnan kuvaus 

 

Suomessa on yli 1000 museota, joista ammatillisesti hoidettuja, ympärivuotisesti auki 

olevia kohteita on yli 300. Loput ovat kotiseutumuseoita ja ne ovat avoinna kesäai-

kaan. Suomen museolaitoksella on vastuualueensa ja se on jaettu niiden mukaan 

valtakunnallisiin museoihin, maakuntamuseoihin, aluetaidemuseoihin ja valtakunnalli-

siin erikoismuseoihin. Valtakunnallisten museoiden vastuualueena on oman alan mu-

seotoiminnan kehittäminen. Maakuntamuseoiden ja aluetaidemuseoiden tehtävänä 

on tutkimus-, tallennus- ja näyttelytoiminnan lisäksi edistää ja ohjata museotoimintaa 

alueellaan. Valtakunnallisten erikoismuseoiden vastuulla on museotoiminnan ohjaus 

ja edistäminen omalla erikoisalallaan sekä oman alansa museoiden keskinäisestä 

yhteistyöstä huolehtiminen. Myös valtakunnalliset erikoismuseot harjoittavat tallen-

nus-, tutkimus- ja näyttelytoimintaa omalla alallaan. (Suomen museoliitto 2009) 

 

Kulttuuriperinnön tallentamisen ja hoitamisen lisäksi museoiden tehtävänä on välittää 

tietoa. Tiedon välittämisen keinoina museot järjestävät näyttelyitä ja opetusta sekä 

julkaisevat tutkimuksiaan. On olemassa museoita, jotka tallentavat ja esittelevät koko 

kansakunnan yhteistä taidetta ja kulttuurihistoriaa. Näiden lisäksi on olemassa myös 

museoita, jotka ovat keskittyneet maakunnalliseen tai paikalliseen kulttuurihistoriaan 

ja taiteeseen. Henkilöhistoriallisia museoita, jotka tallentavat ja esittelevät yhden 

merkittäväksi koetun henkilön elämäntyötä on myös olemassa. Ulkomuseot ovat mu-

seoalueita, joissa jopa kokonaisia pihapiirejä on säilytetty alkuperäisessä muodos-

saan jälkipolvien nähtäväksi. Erikoismuseot keskittyvät tiettyyn ilmiöön tai esineryh-

mään ja luonnontieteelliset museot puolestaan tallentavat, tutkivat ja esittelevät ym-

päröivää luontoa. (Suomen museoliitto 2009) 

 

”Museoiden tehtävänä on kulttuuriperinnön säilyttäminen tuleville sukupolville sekä 

kulttuuriperintöön liittyvän tiedon, tarinoiden ja elämysten välittäminen yleisölle. 

 Museolaissa museoiden tehtäväksi määritellään kulttuuri- ja luonnonperintöä koske-

van tiedon saatavuuden edistäminen. Tämän tehtävän puitteissa museoiden tulee 

tallentaa ja säilyttää aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä, harjoittaa siihen liitty-

vää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa.” (Mu-

seolaki 887/2005) 
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Yksi osa museotoimintaa on sen kokoelmat ja niiden ylläpito ja kartuttaminen. Koko-

elmiin saadaan esineitä mm. lahjoituksin, ostoin, vaihtokappalein, lainoin tai siirroin. 

Näyttelyt ovat näkyvin osa museotoimintaa. Näyttelyitä ohjaa teema, joka voi olla 

esimerkiksi historiallinen tapaus tai henkilö. Näyttelyn teema esitetään tekstien, valo-

kuvien ja filmien avulla. Näyttelyt voidaan jakaa perusnäyttelyihin ja vaihtuviin näytte-

lyihin. Näyttelyitä on nykyään myös verkossa ja niiden määrä on lisääntynyt huomat-

tavasti viime vuosien aikana. Perusnäyttelyt rakennetaan yleensä museon omista 

kokoelmista ja ne ovat monivuotisia näyttelyitä. Perusnäyttelyt esittelevät esimerkiksi 

tietyn alueen historiaa tai luontoa. Taidemuseoissa voidaan puhua myös kokoelma-

näyttelyistä. Luonnontieteellisen museon perusnäyttely voi esitellä esimerkiksi tietyn 

alueen ekosysteemiä, jossa myös ihmisen vaikutus on otettu huomioon. Vaihtuvat 

näyttelyt ovat yleensä teemaltaan perusnäyttelyitä suppeampia. Vaihtuvan näyttelyn 

muita nimityksiä ovat erikoisnäyttely, tilapäisnäyttely, yksityisnäyttely tai kutsunäytte-

ly. Vaihtuvien näyttelyiden materiaali voi olla peräisin omien kokoelmien lisäksi myös 

toisten museoiden kokoelmista. Verkkonäyttelyt eroavat perusnäyttelyistä ja vaihtu-

vista näyttelyistä monessa suhteessa. Yksi selkeimmistä eroista perinteisiin näyttelyi-

hin verrattuna on konkreettisten objektien ja museotilan puuttuminen. Verkkonäytte-

lyiden tärkeimpänä etuna on näyttelyiden laaja saavutettavuus. (Suomen museoliitto 

2009) 

 

Yksi museotoiminnan lähtökohdista on tutkimus, jolla museo kartuttaa kokoelmiaan ja 

suunnittelee näyttelyitään. Museoiden tekemä tutkimus kohdistuu mm. sen kokoel-

miin ja ympäröivän alueen kulttuuri- ja taideperintöön. Museoiden tutkimustulokset 

välitetään ihmisille muun muassa näyttelyinä ja julkaisuina.  Monen paikkakunnan 

ainoana tutkimuslaitoksena toimii museo. (Suomen museoliitto 2009) 

 

Museoiden tarjoama opetuspalvelu on suunnattu kaikille ikäryhmille. Opetustoiminta 

pitää sisällään mm. esitelmiä, luentoja, näyttelyitä, työpajoja, julkaisuja ja erilaisia 

tapahtumia. Opetuksen tavoitteena on herättää kiinnostusta historiaa, perinnettä ja 

taidetta kohtaan. Museossa tehdään myös konservointia, joka tarkoittaa esineiden ja 

rakennusten säilymisen turvaamista ja sen tehtävänä on säilyttää kulttuuriperintö 

mahdollisimman aitona ja hyväkuntoisena tuleville sukupolville. Konservoinnin lisäksi 

museotoimintaan kuuluu restaurointi, joka tarkoittaa esineiden ja rakennusten aikai-

semman ulkonäön palauttamista. (Suomen museoliitto 2009) 
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Varkauden museot 

 

Varkauden museot toimii entisen Tehtaan hotellin tiloissa ja Taipaleen kanavamuseo 

sijaitsee Taipaleen kanava-alueella. Kanavamuseo on auki vain kesäisin. Tässä 

työssä ei käsitellä Taipaleen kanavamuseota vaan ainoastaan taide- ja kulttuurihisto-

riallista museota. Varkauden museoilla on todella laaja taidekokoelma, joka on osit-

tain hajasijoitettu ympäri kaupunkia. Varkauden museoilla on erittäin kattavat arkisto-, 

taide- ja esinekokoelmat. Museon kokoelmiin kuuluu pääosin Varkauden teollisuu-

den, Varkauden kauppalan ja kaupungin historiaan liittyvää aineistoa kuten esineis-

töä, valokuvia ja arkistomateriaalia. Varkauden museot tekee yhteistyötä monien eri 

hankkeiden kautta mm. koulujen ja lähialueen kuntien kanssa (esim. Kulttuuriympä-

ristö verkossa – hanke). Hankkeiden avulla pyritään mm. toteuttamaan museoille 

ominaista opetustehtävää.(Varkauden museot 2010) 

 

Varkauden museoiden esine- ja kuvakokoelmat on koottu kahden museon (Varkau-

den museon ja Varkauden tehtaiden museon) kokoelmista. Nämä museot yhdistyivät 

vuonna 1987 ja Varkauden museoiden kuva-arkisto on Suomen suurimpia. Varkau-

den museoiden taidekokoelmiin kuuluu suurimmaksi osaksi 1960–1970 luvuilta pe-

räisin olevaa varkautelaista taidetta sekä valtakunnallista taidetta 1980- luvulta. Tai-

demuseon peruskokoelma on peräisin 1900-luvun alusta. Perinteisten näyttelyiden 

lisäksi Varkauden museoilla on verkkosivuillaan (www.varkaus.fi/museot) monia 

verkkonäyttelyitä, joiden välityksellä on mahdollista tutustua esimerkiksi paikalliseen 

historiaan valokuvien avulla. Varkauden museot järjestää myös kaikenikäisille henki-

löille suunnattua työpajatoimintaa. (Varkauden museot 2010) 

 

Varkauden museoiden henkilökuntaan kuuluu 10 henkilöä. Museoilla työskentelee 

museotoimen johtajan lisäksi oppaita, museoapulaisia, intendentti, valokuvaaja, toi-

mistosihteeri, tutkija ja projektisuunnittelija. Osa henkilökunnasta työskentelee Wre-

denkadun näyttelytiloissa ja osa Tehtaan koululla museoiden arkisto- ja työtiloissa. 

Tarvittaessa he työskentelevät tietysti myös molemmissa paikoissa.(Varkauden mu-

seot 2010) 
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2.2 Saavutettavuus 

 

"Saavutettavuus-käsitettä (accessibility) käytetään usein esteettömyyden synonyymi-

na, etenkin palveluista ja tuotteista puhuttaessa. Saavutettavuus liittyy yleisellä tasol-

la asenteisiin: miten toimintojen tai tuotteiden suunnittelijat, rahoittajat ja toteuttajat 

osaavat toiminnassaan huomioida erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet." (Pesola K. 

2009. Invalidiliitto) 

 

Saavutettavuus merkitsee kohteen helppoa lähestyttävyyttä. Se antaa jokaiselle ta-

savertaiset mahdollisuudet tutustua kohteeseen kaikkien eri saavutettavuuden osa-

alueiden kautta. Saavutettavuuden osa-alueita ovat tiedotus, talous, fyysisyys, aistei-

hin ja ymmärtämiseen liittyvä saavutettavuus sekä sosiaalinen - ja kulttuurinen saa-

vutettavuus. (Invalidiliitto 2009) 

 

 

Kuvio 1. Saavutettavuuden osa-alueet (Kulttuuria kaikille – verkkosivu 2010) 

 

Kuvio 1 on piirretty Kulttuuria kaikille -verkkosivun esittämien saavutettavuuden osa-

alueiden pohjalta. Kuviossa 1 on selvitetty sitä, mistä hyvä saavutettavuus rakentuu. 

Varsinkin kulttuurikohteessa nämä kaikki saavutettavuuden osa-alueet tulisi huomioi-

da. 

 

HYVÄ 
SAAVUTETTAVUUS

Rakennetun 
ympäristön 

saavutettavuus

Asenteellinen 
saavutettavuus

Aistillinen 
saavutettavuus

Tiedollinen 
saavutettavuus

Tiedotuksen 
saavutettavuus

Kulttuurinen 
saavutettavuus

Taloudellinen 
saavutettavuus

Päätöksen teon 
saavutettavuus



 14 

Asenteellinen saavutettavuus on tärkeä osa palvelujen parantamisessa, sillä sen 

avulla voidaan poistaa monia muita esteitä. Sitoutuminen asenteelliseen saavutetta-

vuuteen ja halu tehdä palvelusta saavutettava kaikille parantavat palvelua. Henkilö-

kunnan mahdollisuus kouluttautua monenlaisten vierailijoiden huomioimiseen on kes-

keinen osa asenteellisen saavutettavuuden parantamista. (Kulttuuria kaikille -palvelu 

2011) 

 

Rakennettujen ympäristöjen saavutettavuus koskee lähinnä tiloja ja niiden saavutet-

tavuutta. Se, että tiloissa on turvallista ja miellyttävää liikkua kertoo hyvästä tilojen 

saavutettavuudesta. Rakennettujen ympäristöjen saavutettavuus käsittää esim. ta-

saiset kulkuväylät, wc- tilat, hyvän valaistuksen, parkkipaikat, riittävän suuret hissit ja 

levähdyspaikat. Hätäuloskäynnit pitäisi suunnitella toimiviksi myös toimimisrajoitteisil-

le henkilöille. (Kulttuuria kaikille -palvelu 2011) 

 

Aistillinen saavutettavuus tarkoittaa vierailijoiden mahdollisuutta käyttää useita eri 

aisteja asioiden kokemiseen. Tieto välittyy vierailijalle parhaiten, jos hänen on mah-

dollista nähdä ja kuulla se. Palvelusta tekee saavutettavamman, jos se on mahdollis-

ta toteuttaa kuvailemalla tai viittomakielellä. Teknisten apuvälineiden käyttö on myös 

eduksi. Myös opasteiden ja seinätekstien riittävä selkeys liittyy aistillisen saavutetta-

vuuden parantamiseen. (Kulttuuria kaikille -palvelu 2011) 

 

Tiedollinen saavutettavuus kattaa kaiken ymmärtämisen helpottamisen. Hyvää tiedol-

lista saavutettavuutta on se, että ihmiset saavat vaivattomasti käsityksen tarjonnasta, 

ilman aikaisempaa tietoutta aiheesta. Tiedollista saavutettavuutta parantavat erilaiset 

työpajat ja käytännön tekeminen. (Kulttuuria kaikille -palvelu 2011) 

 

Saavutettava tiedotus tarkoittaa sitä, että tiedot mm. aukioloajoista, toiminnasta, pal-

veluista ja esteettömyydestä ovat saatavilla monin eri tavoin. Saavutettavassa tiedo-

tuksessa on huomioitu toimimisrajoitteiset ihmiset. Kielen tulee olla selkeää ja helpos-

ti ymmärrettävää. Viestinnän tulee sisältää myös saavutettavuutta koskevat tiedot. 

Internet- sivujen saavutettavuus liittyy tiedotuksen saavutettavuuteen ja se tarkoittaa 

sivujen saavutettavuutta kaikille käyttäjäryhmille. Sivujen täytyy soveltua siis erilaisille 

käyttäjille ja huomioida heidän tarpeensa. Tällaisia tarpeita ovat esim. vaikeus lukea 

tai ymmärtää lukemaansa, käyttäjän sokeus tai kuulovamma sekä käyttäjän Internet 

selaimen ominaisuudet. (Kulttuuria kaikille -palvelu 2011) 
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Kulttuurisessa saavutettavuudessa tulee huomioida kulttuuriset ja sosiaaliset näkö-

kohdat. Kulttuurista saavutettavuutta käsiteltäessä on tarpeellista huomioida erilais-

ten ihmiskokemusten, havaintojen, ajatusten ja arvojen herkkyys. Nämä samat näkö-

kulmat tulee ottaa huomioon tuotteita ja palveluita suunnitellessa. Taustoiltaan erilais-

ten ihmisten palkkaaminen parantaa kulttuurista saavutettavuutta. Taloudellinen saa-

vutettavuus tarkoittaa sitä, että kaikilla tulee olla samanlaiset mahdollisuudet käyttää 

julkisia palveluita taloudellisesta tilasta riippumatta. (Kulttuuria kaikille -palvelu 2011) 

 

Museoviraston ”Kättä pidempää - opas asiakaspalvelun saavutettavuuteen” kuvaa 

saavutettavuuden museossa koostuvan useasta eri osa-alueesta, jotka on mainittu 

yllä. Saavutettavuutta tarkastellessa tulee huomioida myös kohteen esteettömyys ja 

soveltuvuus mahdollisimman laajalle käyttäjäkunnalle. 

 

Oppaan mukaan taloudellista saavutettavuutta on esim. ilmainen sisäänpääsy tiettyi-

nä ajankohtina sekä erilaisten sarjalippujen käyttö. Museon tulee siis olla saavutetta-

vissa kaikille tulotasosta riippumatta. Ihmisten liikkumista rajoittavien esteiden pois-

taminen on fyysistä saavutettavuutta. Fyysisesti hyvin saavutettavassa tilassa on 

helppoa ja turvallista liikkua. Aisteihin liittyvä saavutettavuus koskee tiedonsaantia 

muillakin keinoin kun näkemällä ja kuulemalla. Tiedon saavutettavuutta lisää esim. 

viittomakielen ja pistekirjoituksen käyttö. (Kättä pidempää – opas 2007) 

 

Tiedon soveltuminen useille erilaisille vierailijoille on ymmärtämiseen liittyvää saavu-

tettavuutta. Sen tarkoituksena on helpottaa ymmärtämistä. Vieraiden kielten ja selko-

kielen käyttö parantaa ymmärtämismahdollisuuksia. Sosiaalinen – ja kulttuurinen 

saavutettavuus tarkoittaa muidenkin kuin valtaväestön näkökulman huomioimista.  

(Kättä pidempää – opas 2007) 

 

2.3 Esteettömyys 

 

Jokaisen yksilön tulee voida iästä, sukupuolesta, terveydentilasta tai sosiaalisesta, 

psyykkisestä ja fyysisestä toimintakyvystä riippumatta osallistua yhteiskunnan toimin-

taan. Esteettömyys on liikkumisen, kuulemisen, näkemisen ja ymmärrettävyyden es-

teettömyyttä. Esteettömyys ei ole mitään erityistä vaan yhteiskunnan toimivuuden 

mittari.(Tanskanen & Suominen-Romberg 2009, 9)  
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Vielä 90- luvulla saavutettavuus oli sitä, että julkisiin tiloihin pääsi pyörätuolilla. Tällä 

vuosikymmenellä on alettu puhua enemmän esteettömyydestä. Rakennusten esteet-

tömyyden lisäksi se tarkoittaa niin viestinnän, kuin palveluidenkin esteettömyyttä sekä 

kaikkien kansalaisten mutkatonta osallistumista yhteiskunnan toimintaan kuten työs-

kentelyyn, opiskeluun, harrastamiseen ja kulttuuritoimintaan. Esteettömyydestä on 

tullut yksi tasa-arvoisen yhteiskunnan edellytyksistä. (Invalidiliitto 2010) 

 

Kättä pidempää -oppaan mukaan tiedotuksen esteettömyydellä tarkoitetaan tiedon-

saannin helppoutta eri kohderyhmille. Viestien tulisi olla rakenteeltaan ja sisällöltään 

selkeitä ja helposti ymmärrettäviä. 

 

”Esteetön ympäristö hyödyttää kaikkia tilojen käyttäjiä. Esteettömyys vaatii rakennus-

vaiheessa hyvää suunnittelua. Pitkällä aikavälillä esteettömyys tulee edullisemmaksi 

kuin ratkaisu, jossa ei ole huomioitu esteettömyyttä. Tilojen toimivuus vähentää muu-

tostarvetta, lisää toimintojen sujuvuutta ja nopeuttaa asiointia.” (Invalidiliitto 2010) 

 

”Esteettömyys parantaa ihmisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia toimia yhteiskun-

nassa, edistää ihmisoikeuksien toteutumista sekä vähentää osaltaan syrjintää ja syr-

jäytymistä. Esteettömyydessä on kyse laajasti ottaen siitä periaatteesta, että raken-

nettu ympäristö, palvelut, viestintä, liikenne jne. ovat esteettä kaikkien saavutettavis-

sa ja että tuotteet, laitteet ja niiden käyttöliittymät ovat sellaisia, että niitä pystyy käyt-

tämään (apuvälineillä tai ilman) yhdenvertaisesti riippumatta henkilön toimintakyvys-

tä. Kyse on myös asenteista.” (Pesola K. 2009. Invalidiliitto) 

 

Myös lainsäädännössä on huomioitu esteettömyysasiat. 2000- luvulla uusitut sää-

dökset ja ohjeet pyrkivät esteettömän ja kaikille soveltuvan ympäristön korostami-

seen. Esteettömyyttä koskevia lakeja ja säädöksiä ovat mm. Suomen perustuslain 6 

§ (Yhdenvertaisuus), maankäyttö- ja rakennuslaki sekä maankäyttö- ja rakennus-

asetus. (Invalidiliitto 2010) 

 

Kohteen esteettömyys pitää sisällään toimintarajoitteisten ihmisten mahdollisuuden 

osallistua ja tutustua museoon. Se, että rakennusta ei ole alun perin suunniteltu mu-

seoksi, vaikeuttaa esteettömyyden toteutumista. Ulkoisessa tiedotuksessa kerrotaan 

museon olemassaolosta, aukioloajoista, ajankohtaisista näyttelyistä ja niin edelleen. 

Kaikessa yleisölle suunnatussa tiedotuksessa on mainittava myös, miten esteetön 

museo on ja kerrottava puhelinnumero, josta saa lisätietoa. (Svensson, E. 2003) 
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Museot ja näyttelytilat on usein sijoitettu vanhoihin rakennuksiin, jotka ovat osa kult-

tuuriperimäämme. Rakennuksen suojelua ja säilyttämistä jälkipolville pidetään usein 

syynä sille, ettei rakennuksesta voi tehdä käytännöllistä ja esteetöntä. Jotta esteet-

tömyys ja suojelunäkökohdat pystyttäisiin yhdistämään kulttuurihistoriallisessa raken-

nuksessa, tarvitaan tietoa, taitoa ja luovuutta sekä asiantuntijoiden apua. (Kansal-

lisaarteita kaikille – museoviraston saavutettavuussuunnitelma 2007) 

 

2.4 Asiakaspalvelu museoissa 

 

Asiakaspalvelun tärkeimpänä tehtävänä on saada asiakas tyytyväiseksi. Tyytyväinen 

asiakas tuntee, että hän saa asiantuntevaa, luotettavaa, nopeaa ja juuri hänen tarpei-

taan vastaavaa palvelua. Asiakaspalvelutaidoista tärkeimpänä voidaan pitää empati-

aa eli asiakkaan näkökulman ymmärtämistä. Asiakkaan odotusten täyttäminen on 

hyvää asiakaspalvelua. Asiakaspalvelu on asiakkaan ja asiakaspalvelijan välistä vuo-

rovaikutusta. Asiakaspalvelija on jokainen, joka työssään kohtaa asiakkaan kasvotus-

ten, puhelimessa, sähköpostilla, tekstiviestillä tai Internetissä. Asiakaspalvelu on osa 

tuotteen tai palvelun laatua. Näin ollen koko henkilökunnan tulee ymmärtää mitä 

asiakaspalvelun laatu merkitsee, jotta laatutavoite voi toteutua. Jokaisen tulisi siis 

osallistua laatutyöskentelyyn. (Pesonen ym. 2002) 

 

Liikeyrityksen ja julkisten palvelujen tuottajien, joihin myös museotoiminta kuuluu, 

asiakaspalvelumotiivit ovat erilaiset. Yritys pyrkii vaikuttamaan asiakkaan ostopää-

töksiin ja ylläpitämään asiakassuhteita, mutta esimerkiksi valtion ja kuntien palveluja 

käyttävät asiakkaat ylläpitävät itse näitä palveluja maksamalla veroja. Julkisen alan 

asiakaspalvelun päätavoitteena ei ole taloudellisen tuloksen aikaansaaminen vaan 

kansalaisten palveleminen. Asiakkaan tyytyväisyys julkisiin palveluihin on tärkeää 

siksi, että se vahvistaa luottamusta yhteiskunnan palveluihin ja ylläpitää näin ollen 

yhteiskunnan sosiaalista pääomaa. Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät ovat 

aina samat vaikka asiakaspalvelun tavoitteet poikkeaisivatkin toisistaan. Kuluttajavi-

raston mukaan asiakaspalvelu on osa tuotetta tai palvelua. Kaupan tai sopimuksen 

teon jälkeen kuluttaja voi olettaa saavansa yritykseltä asiakaspalvelua. Tiedon anta-

minen asiakkaan oikeuksista ja valitusten käsittely kohtuullisessa ajassa kuuluvat 

myös asiakaspalveluun. Vastuullinen yritys kuuntelee aina asiakastaan ja parantaa 

asiakaspalveluaan asiakkaan toiveiden ja parannusehdotusten avulla. Puutteellisesta 

asiakaspalvelusta asiakas voi tehdä valituksen.  Korvausvaatimuksen asiakas voi 

tehdä puutteellisen asiakaspalvelun aiheuttamista kustannuksista. (Kuluttajavirasto 

2010) 
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Kuvio 2. Asiakaspalvelutilanteen kuvaus (Verkko haltuun! – sivusto) 

 

Kuviossa 2 on esitetty asiakaspalvelutilanteen rakenne. Asiakaspalvelutilanne voi-

daan purkaa kolmeen osaan, joita ovat asiakkaan kohtaaminen, varsinainen palvelu-

tilanne ja sen päättäminen.  Asiakkaan kohtaamisvaiheessa asiakkaan ja asiakaspal-

velijan välille muodostuu vuorovaikutussuhde. On tärkeää huomata, että ensimmäi-

nen kontakti asiakaspalvelijaan luo asiakkaalle mielikuvan yrityksestä. Jos asiakas-

palvelija on hyvä, asiakkaan olo on usein positiivinen ja hän on helpommin informoi-

tavissa. Huono asiakaspalvelija taas saattaa pahimmassa tapauksessa jopa karkot-

taa asiakkaan. Palvelutilanne tulee hoitaa ystävällisesti ja selkeästi. On muistettava, 

että asiakas on aina oikeassa, oli tilanne mikä hyvänsä. Tämä lisää asiakkaan tyyty-

väisyyttä. Myös palvelutilanteen päättämisessä täytyy olla tarkka. Palvelutilannetta ei 

saa pitkittää, mutta se ei saa myöskään loppua ns. töksähtäen. Asiakas voidaan joh-

datella asiakaspalvelutilanteen päätökseen ilman, että hänestä tuntuu, että hänestä 

halutaan päästä äkkiä eroon. 

 

Varkauden museoissa asiakaspalveluun kuuluvat tavanomaisen asiakkaan vastaan-

oton ja ohjaamisen sekä esineiden ja palvelujen myynnin lisäksi myös museokierros-

ten opastukset ja työpajatoiminnan ohjaaminen. Voidaankin siis todeta, että asiakas-

palvelu on keskeinen osa museoiden toimintaa. Tästä syystä asiakaspalvelun laatuun 

tulee kiinnittää huomiota. Varkauden museoille on vapaa sisäänpääsy, joten perus-

asiakaspalvelua on mahdollista saada ilmaiseksi. Varkauden museoilta on mahdollis-

ta tilata myös ryhmäopastuksia. Aukioloaikoina opastukset maksavat 45€, aukioloai-

kojen ulkopuolella arkipäivisin 60€ ja viikonloppuisin ja pyhäpäivinä 80€. Opastus-

maksuja ei peritä virka-aikana opettajan johdoilla tehdyistä opetuskäynneistä. (Var-

kauden museot 2010) 

 

Asiakkaan 
kohtaaminen

Palvelutilanteen 
hoitaminen

Palvelutilanteen 
päättäminen
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Hyvän asiakaspalvelun 10 käskyä:  

1. Kuuntele asiakastasi 

2. Asetu asiakkaan asemaan 

3. Ymmärrä asiakkaan arvontuotanto 

4. Varmistu palveluprosessiesi tehokkuudesta 

5. Huolehdi henkilöstösi osaamisesta 

6. Huolehdi henkilöstösi työhyvinvoinnista 

7. Palvele jokaista asiakastasi samalla tavalla 

8. Huolehdi palveluympäristön viihtyvyydestä 

9. Tee palvelunsaanti mahdollisimman helpoksi 

10. Muista että asiakkaan kokema laatu on uusintaoston kriteeri 

(Mittilä T. Asiakaspalvelu on taitolaji.) 

 

Jotta museoiden asiakaspalvelusta saataisiin mahdollisimman laadukasta, tulisi muis-

taa nämä kymmenen käskyä. Käskyissä on huomioitu asiakkaan lisäksi myös asia-

kaspalvelija. Asiakkaan kuunteleminen ja hänen asemaansa asettuminen on tärkeää 

kaikessa asiakaspalvelussa. On myös tärkeää muistaa, että Varkauden museot, niin 

kuin kaikki muutkin museot, ovat olemassa asiakkaitaan varten ja jokaisen asiakkaan 

tulisi pystyä tasa-vertaisesti tutustumaan museoihin ja sen palveluihin. Tästä syystä 

palvelunsaanti tulee tehdä mahdollisimman helpoksi kaikille. Hyvin palveltu asiakas 

vierailee mielellään museossa myös uudemman kerran. Museon henkilökunnan 

osaamiseen on kiinnitettävä myös huomiota. Jokaisella työntekijällä tulee olla riittävät 

tiedot ja taidot asiakkaan palvelemiseen ja samalla tulee huolehtia myös henkilöstön 

työhyvinvoinnista. Myös palveluympäristön viihtyvyydestä ja turvallisuudesta tulee 

huolehtia ja jokaista asiakasta on palveltava samalla tavalla riippumatta asiakkaan 

iästä, sukupuolesta, taustasta tai fyysisistä ominaisuuksista.  
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3 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTYÖ VARKAUDEN MUSEOIDEN SAAVUTETTA-

VUUDEN PARANTAMISEKSI 

 

Hyvän tutkimuksen tunnusmerkkejä ovat rehellisyys ja puolueettomuus. Tutkimustyö 

on luova prosessi, joka voidaan jakaa teoreettiseen ja empiiriseen tutkimukseen. Tut-

kimustyö on teorian, käytännön ja kokemusten yhdistämistä. Sen avulla voidaan edis-

tää alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti ammatillista asiantuntijuutta ja työtai-

toja. (Heikkilä, T. 2008) 

 

3.1 Tutkimuksellisen kehittämistyöprosessin kuvaus 

 

Nykypäivänä tutkimus ja kehittämistyö liittyvät usein toisiinsa ja tutkimuksellisuus 

korostuu kehittämistyössä. Tutkimuksellisuus ilmenee kehittämistyössä mm. järjes-

telmällisyytenä, tiedonhankintana, analyyttisyytenä, kriittisyytenä sekä uuden tiedon 

jakamisena ja luomisena. (Ojasalo ym. 2009) 

 

Tutkimuksellisen kehittämistyön avulla pyritään ratkaisemaan käytännöstä nousseita 

ongelmia tai uudistamaan käytäntöjä. Sen avulla on mahdollista luoda myös uutta 

tietoa työelämän käytännöistä. Tiedonkeruu tapahtuu systemaattisesti ja kriittisesti 

arvioimalla ja tietoa kerätään niin käytännöstä kuin teoriastakin. Tutkimuksellisessa 

kehittämistyössä korostuvat tekstin ja uuden tiedon tuottaminen sekä aktiivinen vuo-

rovaikutus eri tahojen kanssa. Siinä viedään asioita käytännössä eteenpäin ja keski-

tytään parempien vaihtoehtojen etsimiseen, eikä pelkästään kuvailla tai selitetä asioi-

ta. (Ojasalo ym. 2009) 

 

Tieteellisen tutkimuksen ja tutkimuksellisen kehittämistyön ero on toiminnan päämää-

rissä eli siinä, halutaanko tuottaa uutta teoriaa vai tehdä käytännön parannuksia ja 

uusia ratkaisuja. Tieteellinen tutkimus pyrkii luomaan uutta teoriaa ja tieteellisen tut-

kimuksen tulokset julkaistaan tiedeyhteisölle suunnatussa tutkimusjulkaisussa. Vuo-

rovaikutus on vähäistä tutkimusprosessin aikana. Lisäksi tieteellisessä tutkimuksessa 

noudatetaan tieteellisen tutkimuksen perinteitä. (Ojasalo ym. 2009) 

 

Tutkimuksellisessa kehittämistyössä on tärkeää aiheen osaamisen lisäksi olla projek-

tityöskentelyn ja kehittämisen osaamista. Kehittämistyössä korostuu suunnittelu. Sitä 

ohjaavat käytännölliset tavoitteet, joihin saadaan tukea teoriasta. Tulokset ovat vah-

vasti sidoksissa niiden käytännön toteutuksen kanssa. Ongelmien havaitseminen ja 

ratkaisujen etsiminen niihin on keskeistä. Tutkimuksellinen kehittämistyö on vuoro-
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vaikutuksen ja tiedon tuottamisen lisäksi epävarmuuden kohtaamista ja yllättävien 

haasteiden käsittelyä. Kehittämistyössä pidetään tärkeänä teoriapainotteisen tiedon 

siirtämistä käytäntöön. (Ojasalo ym. 2009) 

 

Kehittämistyö voidaan mieltää prosessiksi. Tämä näkökulma auttaa työskentelemään 

järjestelmällisesti ja huomioimaan sellaiset asiat, jotka on hyvä tehdä ennen seuraa-

vaan vaiheeseen siirtymistä. (Ojasalo ym. 2009) 

 

 

 

Kuvio 3. Varkauden museoiden saavutettavuus -opinnäytetyön etenemisprosessi 

 

Kuvio 3 esittää tutkimuksellisen kehittämistyön prosessia, jonka mukaan opinnäytetyö 

on rakentunut. ”Käytännössä prosessi ei usein ole näin selkeästi jaettavissa vaiheisiin 

ja vaiheiden eroa voi olla vaikea nähdä. Usein prosessissa myös palataan taaksepäin 

ja edetään edestakaisin eri vaiheiden välillä, ennen kun voidaan taas edetä.” (Ojasalo 

ym. 2009, 23–24) 

 

Tutkimuksellinen kehittämistyö liittyy usein tavalla tai toisella liiketoiminnan ja työelä-

män kehittämiseen ja sen tarkoituksena on aiheuttaa muutoksia. Kehittämistyössä 

lähdetään liikkeelle kehittämiskohteen tunnistamisesta ja ymmärtämisestä. Tämän 

jälkeen kehittämiskohteeseen liittyvää tietoa haetaan käytännöstä ja teoriasta. Tässä 

vaiheessa on tärkeää löytää näkökulma, jonka pohjalta kehittämistyössä edetään. 
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Teoriaa käsiteltäessä tekijältä vaaditaan kriittisyyttä sekä kykyä tehdä valintoja, sillä 

samasta aiheesta saattaa löytyä paljon toisistaan eroavaa tietoa. Kolmannessa vai-

heessa määritellään tarkka kehittämistehtävä ja rajataan kehittämisen kohde kootun 

taustatiedon ja tutkimustiedon avulla. Tämän jälkeen on mahdollista valita kehittämis-

työssä käytettävä lähestymistapa ja menetelmät. Yksi tärkeä osa tutkimuksellista 

kehittämistyötä on tulosten jakaminen sekä mahdollinen kaupallistaminen. Prosessin 

viimeinen vaihe käsittää kehittämistyön arvioinnin. Arviointi kohdistuu itse prosessiin 

sekä tuotoksiin. (Ojasalo ym. 2009) 

 

Opinnäytetyön toimeksiannossa tutkimus- ja kehittämiskohde, alustava tavoite ja ke-

hittämistehtävä annettiin valmiina. Alustava tavoite oli luoda museoille kehittämis-

suunnitelma, jota he voisivat käyttää saavutettavuutensa parantamiseen. Kehittämis-

tehtävänä oli näin ollen Varkauden museoiden saavutettavuuden parantaminen. Ke-

hittämisprosessi lähti liikkeelle palaverista, jossa käytiin läpi edellä mainittuja asioita 

toimeksiantajan ja opinnäytetyön ohjaajan kanssa. Tämän jälkeen tutustuttiin Var-

kauden museoihin ja sen toimintaan sekä saavutettavuusasioihin teoriassa ja käy-

tännössä. Tutustumisen jälkeen kehittämistehtävä määriteltiin tarkemmin ja rajattiin 

museon henkilökunnan ja ohjaavan opettajan ohjeiden mukaisesti. Tutkimusaineiston 

keruumenetelminä käytettiin haastattelua, kyselyä ja havainnointia kohderyhmästä 

riippuen. Tutkimustulokset perustuvat aineiston analysointiin ja niiden pohjalta luotiin 

kehittämissuunnitelma. Kehittämissuunnitelma toimitettiin Varkauden museoille säh-

köisessä muodossa. Kehittämisprosessia ja lopputuloksia arvioitiin yhdessä toimek-

siantajan ja ohjaavan opettajan kanssa. 

 

3.2 Tutkimusongelman määrittely ja tutkimusmenetelmän valinta 

 

Tutkimusongelma on se tutkimuskohdetta koskeva pohdittava asia, johon tutkimuk-

sella pyritään saamaan ratkaisu. (Heikkilä T. 2008, 299) 

 

Tässä työssä tutkimusongelma voidaan esittää kysymyksen muodossa: Mitkä ovat 

Varkauden museoiden henkistä ja fyysistä saavutettavuutta koskevat ongelmat? Var-

kauden museoiden kävijämäärät ovat viime vuosina laskeneet ja tarkoituksena on 

ollut selvittää, mistä tämä johtuu. Tutkimus- ja kehittämiskohde sisälsit mm. Varkau-

den museoiden tilat, näyttelytarjonnan, asiakaspalvelun, viestinnän ja tiedottamisen. 

Tarkoituksena oli toisin sanoen selvittää, johtuuko Varkauden museoiden vähäinen 

kävijämäärä huonosta saavutettavuudesta ja esteettömyydestä.  
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Varkauden museoiden saavutettavuus -tutkimuksessa on käytetty pääosin laadullista 

tutkimusmenetelmää, sillä tutkimuksen tarkoituksena ei ole ollut tuottaa yleistävää 

aineistoa. Olemme pyrkineet kohteen ja sen kehittämisen syvälliseen ymmärtämi-

seen. Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä on käytetty laadulliselle tutkimukselle 

tyypillistä haastattelua ja havainnointia. Tutkimuksessa on myös määrällisen tutki-

muksen piirteitä siltä osin, että aineistoa on kerätty käyttämällä kyselylomakkeita. 

Vastaajien määrä ei ole kuitenkaan ollut kovin suuri kyselylomaketta käytettäessä. 

Kyselyllä on haettu ideoita ja ratkaisuja saavutettavuudessa ilmenneisiin ongelmiin ei 

niinkään yleistävää tietoa museon vierailijoista. 

 

Työ perustuu aiemmin esiteltyyn tutkimuksellisen kehittämistyön menetelmään, sillä 

ongelmien löytämisen lisäksi kehittäminen on todella keskeinen asia tässä työssä. Ei 

riitä, että ongelmat tunnistetaan ja niihin löydetään ratkaisuja, vaan on myös mietittä-

vä kuinka ratkaisut on toteutettavissa. 

 

 

 

 

 

Kuvio 4. Yleinen malli laadullisesta tutkimuksesta 
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Kuviossa 4 on esitetty yleinen malli laadullisesta tutkimuksesta. Laadullisen 

tutkimuksen vaiheita ovat aineiston kerääminen ja valmistelu, aineiston 

pelkistäminen, aineistossa toistuvien rakenteiden tunnistaminen ja tulkinta sekä 

kaikkiin edellisiin vaiheisiin liittyvä kriittinen tarkastelu. Aineiston valmistelun 

tavoitteena on varmistaa, että aineisto on selkeä ja sisällöltään valmis analysointia 

varten. Käytännössä tämä usein tarkoittaa aineiston muokkaamista digitaaliseksi. 

(Ojasalo ym. 2009, 123) 

 

Aineiston pelkistämisessä pyritään tunnistamaan ja rajaamaan runsaasta aineistosta 

pieni määrä näkökulmia. Aineistoa tiivistettäessä sen informaatioarvo kasvaa ja siitä 

tulee helppokäyttöisempää. Pelkistämällä pyritään löytämään keskeiset asiat ja 

luomaan myös kokonaan uutta tietoa. 

 

3.3 Opinnäytetyössä käytetyt aineistonkeruumenetelmät 

 

Havainnointi 

 

Havainnointia käyttämällä voidaan saada tietoa mm. siitä, miten ihmiset käyttäytyvät 

ja mitä luonnollisessa toimintaympäristössä tapahtuu. Tutkimuksellinen havainnointi 

on systemaattista tarkkailua ja havainnointiaineistoa voidaan kerätä joko luonnolli-

sessa ympäristössä tai ns. laboratorio-olosuhteissa. Havainnointia käytetään yleensä 

haastattelun ja kyselyn tukena, mutta sitä voidaan käyttää myös itsenäisenä aineis-

tonkeruu menetelmänä. (Ojasalo ym. 2009, 103) 

 

Havainnointi sopii hyvin esimerkiksi kehittämistehtäviin ja se vaatii huolellista valmis-

telua, koska siinä voidaan tarvita lupia. Havainnoinnin tulee olla aina mahdollisimman 

järjestelmällistä ja se kohdistuu ennalta määrättyyn kohteeseen. Tulokset rekisteröi-

dään välittömästi muistiin. Tulosten rekisteröintikeinoja ovat havainnointilomakkeet, 

havainnointipäiväkirja, videointi, valokuvaus ja äänitys. Havainnointia on aineistonke-

ruumenetelmänä arvosteltu siitä, että havainnoija voi häiritä tai jopa muuttaa läsnä-

olollaan tutkittavaa tilannetta. Havainnoinnissa kokonaisuuden ymmärtäminen ja loo-

ginen ajattelu on tärkeää. (Ojasalo ym. 2009, 103) 

 

Havainnointi sopii menetelmäksi jos tutkittavilla on kielellisiä vaikeuksia tai he eivät 

mielellään kerro tietoja suoraan haastattelijalle. Havainnoijan rooli voi olla täysin pas-

siivinen, joka ei osallistu lainkaan tutkittavan organisaation toimintaan (ulkopuolinen 

tarkkailija) tai aktiivinen osallistuja. Havainnoijan rooli voi olla myös jotakin näiden 

väliltä, kuten esim. kehittämistyössä. Havainnoinnissa voidaan käyttää hyväksi kaik-
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kia aisteja ja kohteesta voidaan havainnoida myös eleitä, ilmeitä, asentoja ja liikeh-

dintää. Videokamera on hyvä apuväline havainnoinnissa tutkittaessa ihmisten toimin-

taa. Tähän on kuitenkin aina saatava lupa. (Hämeen ammattikorkeakoulu) 

 

Haastattelu 

 

Tutkimushaastattelun muotoja ovat lomakehaastattelu (strukturoitu haastattelu), tee-

mahaastattelu (puolistrukturoitu haastattelu) ja avoin haastattelu (strukturoimaton 

haastattelu, syvä haastattelu). Haastattelu sopii moneen eri tilanteeseen ja sen voi 

tehdä usealla eri tavalla. Haastattelun toteutustapoja ovat henkilökohtainen haastat-

telu, ryhmähaastattelu ja puhelinhaastattelu.(Vilkka, H. 2005) 

 

Avoin haastattelu toteutetaan yksilöhaastatteluna ja se perustuu vuorovaikutukseen 

haastateltavan ja haastattelijan välillä. Avoimessa haastattelussa haastateltavan on 

mahdollista kertoa tutkittavasta aiheesta vapaasti haluamistaan näkökulmista, eikä 

haastattelua ole rakennettu kysymysten ja teemojen ympärille. Haastattelija voi sy-

ventää käsiteltävää aihetta kysymysten avulla. Teemahaastattelu on kohdennettu 

ennalta valittuihin teemoihin, mutta kysymyksillä ja niiden järjestyksellä ei ole tarkkaa 

muotoa. Yleensä teemahaastattelut nauhoitetaan tai videoidaan ja kirjoitetaan myö-

hemmin puhtaaksi. Haastattelu voidaan tehdä joko ryhmä- tai yksilöhaastatteluna. 

(Vilkka, H. 2005) 

 

Lomakehaastattelulle ominaista on, että haastattelijalla on valmis lomake ja kysymys-

ten muoto sekä järjestys on ennalta päätetty. Lomakehaastattelu on toimiva aineis-

tonkeruu tapa tutkimusongelman ollessa suppea ja aineistonkeruu tavoitteen ollessa 

rajattu. Lomakehaastattelussa tulokset kirjataan ylös paikanpäällä, eikä niitä voi tar-

kentaa myöhemmin. Henkilökohtaisessa haastattelussa haastattelijalla ja haastatel-

tavalla on suora vuorovaikutussuhde. Tutkijan tehtävänä on saada haastateltava vas-

taamaan kysymyksiin ja luoda luottamuksellinen suhde haastateltavaan. Tässä aut-

taa hyvä ja miellyttävä käytös sekä siisti ulkoinen olemus. Henkilökohtaisessa haas-

tattelussa väärinkäsitysten mahdollisuus on vähäinen ja vastausprosentti korkea. 

Henkilökohtaista haastattelua voi vaikeuttaa jos haastattelijalla ei ole riittävää koulu-

tusta tehtäväänsä ja lisäksi haastattelija voi joissain tilanteissa vaikuttaa haastatelta-

van vastauksiin. (Vilkka, H. 2005) 
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Kyselylomake 

 

Kyselylomaketta käytetään erityisesti määrällisen tutkimusaineiston keräämisessä. 

Kyselylomaketutkimuksessa kysymykset esitetään kirjallisesti ja niihin vastataan kir-

jallisesti. Kyselylomake soveltuu käytettäväksi esim. silloin kuin tutkimuksessa käsi-

tellään arkaluontoisia aiheita tai tutkimusjoukko on suuri ja hajanainen. Kysely voi-

daan toteuttaa postikyselynä, www-kyselynä tai informoituna kyselynä. Kyselylomak-

keen etu on, että vastaaja jää aina tuntemattomaksi, mutta sitä käytettäessä on myös 

suuri riski, että vastausprosentti jää alhaiseksi. Nykyään kyselylomake voidaan lähet-

tää myös sähköpostitse tai muuten Internetin välityksellä. Tätä tapaa käytettäessä 

vastaajan on vaikeaa pysyä tuntemattomana, sillä sähköpostiosoite paljastaa usein 

vastaajan. Informoidussa kyselyssä tutkija toimii kyselyn viejänä ja noutajana.(Vilkka, 

H. 2005) 

 

Kysymykset voivat olla joko avoimia tai strukturoituja, jolloin niihin on annettu valmiit 

vastausvaihtoehdot. Kysymykset tulee myös esitestata pienellä koevastaajajoukolla 

ennen varsinaisen kyselyn toteuttamista. Kysymyksiä ei saa olla liikaa ja niiden on 

oltava selkeitä. Kyselylomake on siis suunniteltava tarkasti etukäteen. Kyselyyn tulee 

liittää saate, jossa kerrotaan, mistä tutkimuksessa on kysymys, mihin tarkoitukseen 

tutkimusta tehdään ja mihin sen tuloksia käytetään. Lisäksi vastaajalle kannattaa va-

kuuttaa, ettei tutkimus uhkaa hänen henkilösuojaansa, eikä tuloksia julkaista henkilö-

tasolla. Saatteessa ilmoitetaan myös oppilaitos, yritys tai jokin muu yksikkö, jonka 

nimissä toimitaan. Jos kyseessä on opinnäytetyö, saatteessa ilmoitetaan yleensä 

tutkimusta ohjaavan opettajan nimi. Lisäksi todetaan vastaamisen viimeinen päivä-

määrä. (Hämeen ammattikorkeakoulu) 

 

Ennen kyselylomakkeen suunnittelua tulee päättää tutkimuksen keskeiset käsitteet ja 

teoreettinen viitekehys. Suunnitteluvaiheessa tutkimuksen aihepiiriin perehtymisestä 

on myös suuri apu, sillä se helpottaa oikeiden asioiden kysymistä. Kyselylomakkeen 

alkukysymykset ovat selittäviä tekijöitä eli taustamuuttujia. Tutkittavaan ilmiöön liitty-

vät kysymykset ovat selittäviä muuttujia.(Hämeen ammattikorkeakoulu)  
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3.4 Varkauden museoiden saavutettavuus – tutkimuksen aineistonkeruumenetelmät 

 

Aineiston keruu aloitettiin tutustumalla Varkauden museoihin paikanpäällä. Ensin 

vierailimme museoiden näyttelytiloissa Wredenkadulla ja havainnoimme tällöin mu-

seon tiloja ja asiakaspalvelua. Havainnoista kirjoitettiin muistiinpanoja. Tämän jälkeen 

vierailimme Tehtaan koululla Varkauden museoiden arkisto- ja työtiloissa. Tapasim-

me suurimman osan museoiden henkilökunnasta ja he kertoivat meille museoiden 

toiminnasta. Myös tältä vierailulta kirjattiin muistiinpanoja. 

 

Museon tiloissa havainnointi keskittyi mm. tilojen turvallisuuden, toimivuuden ja käy-

tettävyyden arviointiin. Asiakaspalvelua oli hieman hankalaa arvioida, koska meihin 

suhtauduttiin opinnäytetyöntekijöinä varmasti eri tavalla kuin tavallisiin asiakkaisiin. 

Tehtaan koululla keskityimme enemmän kuuntelemaan henkilökunnan näkemyksiä 

työtehtävistään ja museon toimintatavoista. Kävimme läpi esimerkiksi Varkauden 

museoiden näyttelytoimintaa ja eri hankkeita sekä museoiden yhteistyötä eri tahojen 

kanssa. Lisäksi perehdyimme hieman museoiden taide- ja esinekokoelmiin ja muse-

oiden historiaan. 

 
Aineistoa on kerätty opinnäytetyöhön myös haastattelujen kautta. Työn haastattelu-

muodoksi valittiin lomakehaastattelu. Haastateltavat on valittu yksinkertaisella satun-

naisotannalla ja heitä on haastateltu henkilökohtaisesti. Haastattelut on tehty Varkau-

den keskustassa, Kauppakadulla ja yhden haastattelun kesto on ollut keskimäärin 5-

10 min. Lisäksi olemme haastatelleet varkautelaisten koulujen rehtoreita. Haastatel-

tavat on valittu tässä tapauksessa käyttäen harkinnanvaraista otantamenetelmää. 

Haastattelut on tehty marras-joulukuussa 2010. Haastattelukysymykset löytyvät LIIT-

TEET osuudesta liitteistä 1-4. 

 

Haastattelulomakkeita oli neljä erilaista ja niitä käytettiin sen mukaan, oliko kyseessä 

rehtori vai yksityishenkilö ja kuinka usein haastateltava vieraili Varkauden museoissa. 

Yksityishenkilöille esitetyt kysymykset koskivat mm. Varkauden museoiden tiloja, 

näyttelyitä, verkkosivuja, asiakaspalvelua, työpajatoimintaa ja mainontaa sekä tiedo-

tusta. Rehtoreille esitetyt kysymykset käsittelivät mm. museovierailujen hyödyllisyyttä, 

Kulttuuriympäristö verkossa – hanketta, Verkko-oppimisympäristön käyttö opetusväli-

neenä – koulutusta, museoiden tiloja ja verkkosivuja. 
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Haastattelukysymykset on testattu pienellä koeryhmällä. Testauksella haluttiin selvit-

tää kysymysten ja ohjeiden selkeyttä, vastaamiseen kuluvaa aikaa ja vastaamisen 

kuormittavuutta. Testauksen perusteella haastattelukysymyksiin on tehty pieniä muu-

toksia. Kysymykset on hyväksytetty toimeksiantajalla ennen varsinaisten haastattelu-

jen aloittamista. 

 

Aineistonkeruumenetelmänä on käytetty myös kyselytutkimusta. Kyselylomake oli 

Varkauden museoilla marras- joulukuussa 2010 ja siihen ovat voineet vastata kaikki 

tuona aikana museossa vierailleet. Lisäksi kyselylomaketta käytiin jakamassa 

25.11.2010 Varkauden rakentumisen vaiheita - menneisyys ja tulevaisuus- seminaa-

rissa Warkaus-salissa. 

 

Kyselylomakkeen kysymykset on pyritty laatimaan hyvien kysymysten ominaispiirtei-

den mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että kysymykset eivät ole liian pitkiä eivätkä 

johdattelevia. Niissä kysytään vain yhtä asiaa kerrallaan ja kysymykset ovat kohteli-

aasti esitetyt. Olennaiset asiat on tuotu esille käyttäen tyylikeinoja esim. lihavointi ja 

alleviivaus. Joissain kysymyksissä on ollut useita eri alakohtia, joista jokainen on esi-

tetty erikseen. 

 

Kyselylomakkeen kysymykset perustuvat omiin havaintoihimme ja toimeksiantajan 

toiveisiin siitä, mitä tutkimuksella halutaan selvittää. Kysymykset 1 ja 2 käsittelevät 

ikää, sukupuolta ja kotipaikkakuntaa ja ne ovat taustamuuttujia. Kysymykset 3-10 

käsittelevät Varkauden museoita ja sen toimintaa ja ne ovat selittäviä muuttujia. Ky-

selylomakkeessa on sekä avoimia, että suljettuja kysymyksiä. Avoimet kohdat käsit-

telivät lähinnä vastaajien omia mielipiteitä ja kehittämisehdotuksia koskien Varkauden 

museoita ja sen toimintaa. Avoimet kysymykset katsottiin hyviksi kehittämistehtävää 

ajatellen, sillä niiden kautta oli mahdollista saada uusia ideoita museotoiminnan kehit-

tämiseen.  

 

Suljettujen kysymysten avulla pyrittiin pääasiassa selvittämään vastaajien tietoisuutta 

Varkauden museoiden sijainnista, tilojen toimivuudesta, työpajatoiminnasta ja verk-

kosivuista. Kyselylomakkeessa oli myös kysymyksiä, joihin oli mahdollista vastata 

Likertin asteikon mukaisesti. Näillä kysymyksillä pyrittiin selvittämään vastaajien vie-

railuaktiivisuutta sekä tyytyväisyyttä näyttelytarjontaan ja asiakaspalveluun. 
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Myös kyselylomake testattiin pienellä koeryhmällä. Testauksella pyrittiin selvittämään 

kysymysten ja ohjeiden selkeyttä, lomakkeen toimivuutta, vastaamiseen kuluvaa ai-

kaa ja kysymysten tarpeellisuutta. Testauksen perusteella kyselylomakkeeseen teh-

tiin joitain pieniä korjauksia ja ennen kyselylomakkeen käyttöönottoa se hyväksytettiin 

toimeksiantajalla. 

 

3.5 Aineiston analysointi 

 

Nykyisin aineistot analysoidaan tietokoneen avulla. Aineiston analysointia varten on 

kehitetty monenlaisia tietokoneohjelmia, jotka helpottavat analysointityötä. Tutkimus-

aineisto, vaadittavat analysointimenetelmät sekä tutkija itse vaikuttavat siihen millai-

nen ohjelma aineiston käsittelyyn parhaiten soveltuu. Aineisto käsitellään tilasto-

ohjelman tai tekstinkäsittelyohjelman avulla ja raportti kirjoitetaan tekstinkäsittelyoh-

jelmalla. Aineistoa käsiteltäessä syötetyt tiedot tulee käsitellä niin, että tutkimuskysy-

myksiin saadaan vastaus ja tutkimusongelma tulee ratkaistua. (Heikkilä 

2008,121,143) 

 

Tutkimusaineisto käsiteltiin SPSS-ohjelman ja Microsoft Wordin avulla. Kyselylomak-

keiden suljetut vastaukset syötettiin SPSS-ohjelmaan, josta saatiin tutkimustulokset 

prosenttimuodossa ja lukumäärinä. Kaikissa kysymyksissä huomioitiin se, että vas-

taajia piti olla vähintään 5, jotta kyseisen kysymyksen pystyi käsittelemään siten, ettei 

yksittäisiä vastaajia pysty tunnistamaan. Kyselylomakkeiden avoimet vastaukset käsi-

teltiin Microsoft Wordilla. Kaikista vastauksista tehtiin yhteenvedot. Haastatteluissa 

olevat suljetut eli vaihtoehdot antavat kysymykset käsiteltiin SPSS-ohjelmistolla ja 

haastattelujen avoimet kysymykset Microsoft Wordilla. Myös haastattelujen vastauk-

sista tehtiin yhteenveto. Koko aineiston analysoinnin ajan aineistoa käsiteltiin huolelli-

sesti ja tarkkaavaisesti. Tiedot syötettiin tarkasti ja vastauksia ei muuteltu. 

 

3.6 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

 

Koska tällä tutkimuksella ei ole pyritty saamaan yleistävää aineistoa, vaan keskitty-

mään ennemminkin kehittämisideoiden ja ongelmien löytämiseen, tutkimuksen luotet-

tavuutta voidaan arvioida enemmän laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi-

perusteiden mukaan.  

 

Laadullisella tutkimusmenetelmällä tehdyn tutkimuksen luotettavuuden kriteerinä on 

itse tutkija ja hänen rehellisyytensä. Arvioinnin kohteena on tutkijan tutkimuksessaan 

tekemät teot, valinnat ja ratkaisut. Tutkijan täytyy arvioida tutkimuksensa luotettavuut-
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ta jokaisen tekemänsä valinnan kohdalla. Luotettavuuden arviointia tehdään koko 

ajan teorian, analyysitavan, tutkimusaineiston ryhmittelyn, luokittelun, tutkimisen, tul-

kinnan ja johtopäätösten perusteella. Laadullista tutkimusta tehdessä täytyy myös 

huomioida puolueettomuusnäkökulma.(Vilkka 2005, 158–159) 

 

Varkauden museoiden saavutettavuutta koskevaan tutkimukseen sisältyy myös jotain 

määrällisen tutkimuksen piirteitä, joten tutkimuksen luotettavuutta tulee arvioida myös 

määrällisen tutkimuksen näkökulmasta. Määrällisen tutkimuksen luotettavuuteen vai-

kuttavat eniten tutkimuksen pätevyys eli validiteetti ja luotettavuus eli reliabiliteetti. 

Validiteetti tarkoittaa tutkimusmenetelmän kykyä mitata sitä, mitä tutkimuksessa on 

tarkoituskin mitata. Tulokset vääristyvät jos vastaaja ymmärtää kyselylomakkeen ky-

symykset eri tavoin kuin tutkija on ennalta ajatellut. Validiutta tulee tarkastella jo tut-

kimusta suunniteltaessa, sillä kysymys on siitä, kuinka tutkimuksessa käytettävät 

teorian käsitteet ja ajatuskokonaisuudet siirretään kyselylomakkeeseen. Reliabiliteetti 

tarkoittaa tulosten tarkkuutta ja mittaustulosten toistettavuutta. Reliabiliteettia voivat 

heikentää monet asiat tutkimuksen aikana (esim. vastaaja muistaa/ymmärtää jonkin 

asian väärin tai haastattelija merkitsee vastauksen väärin tai tutkija tekee virheen 

tallentaessaan). (Vilkka 2005, 161–162) 

 

Tutkimuksen luotettavuutta on pyritty parantamaan sillä, että tutkimustuloksiin vaikut-

tavat epäolennaiset ja satunnaiset tekijät on minimoitu, tutkimustulokset on käsitelty 

rehellisesti ja omat arvomme ja asenteemme eivät ole vaikuttaneet tuloksiin. Tutki-

musta tehdessä pyrittiin toimimaan puolueettomasti ja lisäksi tutkimuksen luotetta-

vuutta on arvioitu koko tutkimuksen tekemisen ajan. 

 

Tutkimusmenetelmää valittaessa pyrittiin siihen, että tutkimus mittaa oikeita asioita. 

Haastattelukysymykset ja kyselylomakkeen kysymykset muotoiltiin niin, että vää-

rinymmärrysten riski olisi mahdollisimman alhainen. Väärinymmärrysten välttämiseksi 

lomakkeet testattiin myös pienellä koeryhmällä ennen varsinaista käyttöönottoa. Vas-

taukset käsiteltiin huolellisesti ja tuloksia ei ole muokattu. Tulokset merkattiin asian-

mukaisesti ja tarkasti muistiin. Virheiden mahdollisuus vastauksia syötettäessä pyrit-

tiin minimoimaan tarkastamalla kaikki syötetyt vastaukset useaan kertaan. 

  



 31 

 

 
 

4 VARKAUDEN MUSEOIDEN SAAVUTETTAVUUS - TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

Tutkimustulokset koostuvat omista havainnoistamme, haastatteluista ja lomake-

kyselyn tuloksista. Lisäksi esitellään vielä erikseen rehtoreiden kanssa käydyissä 

keskusteluissa esillä ollutta koulujen ja museoiden välistä yhteistyötä. Havainnointi 

tehtiin 13.10.2010 vierailemalla Varkauden museoiden näyttelytiloissa. Varkauden 

museoiden arkisto- ja työtiloissa vierailimme vastaavasti 19.10.2010 ja tällöin tutus-

tuimme tarkemmin museoiden toimintaan. Havainnointi keskittyi lähinnä museoiden 

tiloihin ja niiden toimivuuteen sekä asiakaspalveluun. Kiersimme tällöin esillä olleen 

taidenäyttelyn ja kulttuurihistoriallisen näyttelyn. Ennen museovierailua olimme tutus-

tuneet Varkauden museoiden verkkosivuihin, jotka löytyvät osoitteesta 

www.varkaus.fi/museot.  

 

4.1 Omat havaintomme 

 

Rakennuksen ja ympäristön saavutettavuus ja esteettömyys 

 

Ulkoapäin museorakennus on kaunis ja historiallinen rakennus, mutta sijainniltaan 

melko piilossa. Tarkemmin sanottuna museorakennus jää muiden rakennusten var-

joon. Opasteet museolle ovat melko selkeät, mutta parkkipaikan opastetta ei löydy. 

Piha on jyrkkä ja ahdas. Lisäksi talvella lunta näyttää pihalla riittävän ja se tekee pi-

hasta entistä ahtaamman ja vaikeakulkuisemman. Ulkomainonnalle ei löydy tilaa lu-

kuun ottamatta valotaulua museon edessä.  Pysäköintialueet ovat kohtuullisen kau-

kana, tien toisella puolella. Tästä koituu liikuntarajoitteisille henkilöille melkoista hait-

taa. Ulko-ovi ei ole kuntonsa puolesta kovin houkutteleva (maalit ovat rapistuneet). 

Lisäksi portaat ja liuska ovella ovat melko ahtaat. Pyörätuolia käyttävän henkilön on 

melkeinpä mahdotonta avata ovea ilman avustusta. Myös korkea kynnys vaikeuttaa 

liikuntarajoitteisten vierailijoiden sisäänpääsyä. 

 

Näkymä ovelta on hieman hämmentävä. Tiskiä ei nimittäin näy ja edessä on vain 

pitkä käytävä. Palvelutiski jää piiloon oikealle puolelle, näin ollen et heti tiedä, mistä 

palvelua on mahdollista saada. Asiakaspalvelija istuu ikkunan edessä, joten aurinkoi-

sella säällä on mahdotonta nähdä hänen kasvojaan. Lisäksi tiski on korkea ja asia-

kaspalvelija istuu melko alhaalla. Tiskin matalin osa on kauimmaisessa reunassa ja 

täynnä myytäviä tuotteita. Se vaikuttaa esim. pyörätuolissa olevien tai lasten mahdol-

lisuuksiin nähdä asiakaspalvelijaa. Tiskin takaseinä on tyhjä. Esitteet ovat hyvin esillä 

heti oven läheisyydessä.  
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Vaatteiden säilytystilat ovat toimivat ja riittävän suuret. Naulakko on kuitenkin liian 

korkealla lapsille ja pyörätuolilla liikkuville vierailijoille. Säilytyslokerot ovat kuitenkin 

eri paikassa, piilossa portaiden alla. Wc:t ovat hyvät, mutta eivät välttämättä palvele 

täysin liikuntarajoitteisia henkilöitä esim. wc istuin ei ole riittävän korkea. Pienille lap-

sille löytyy potta. Yläkertaan johtava portaikko on jyrkkä ja portaikon seinät ovat tyl-

sän valkoiset. 

 

Koko museotilojen valaistus on hyvin suunniteltu ja kaikki on olosuhteisiin nähden 

tilavasti esillä. Tilat ovat melko pienet ja tämä tuottaa ongelmia isommille vierailija-

ryhmille. Yksittäisille vierailijoille tilat ovat hyvät, eikä ahtaita väliköitä ole. Yläkerrassa 

sopii liikkumaan hyvin myös pyörätuolilla. Yläkertaan pääsy liikuntarajoitteisille henki-

löille on järjestetty tasonostimen avulla, mutta nostimessa on tietty painorajoitus, joka 

voi estää raskaalla pyörätuolilla liikkuvan henkilön pääsyn yläkertaan. Istuimia on 

sijoiteltu eri puolille museon tiloja ja ne ovat tarpeellisia esim. vanhoille henkilöille. 

Niillä voi myös istuksia ja ihailla eri teoksia. Paloturvallisuuteen liittyvät asiat olivat 

Varkauden museoilla hyvin hallinnassa ja pelastustiet merkitty asianmukaisesti. Kaik-

ki sisätilojen opasteet olivat selkeitä ja tarpeeksi näkyvästi esillä. 

 

Näyttelyiden saavutettavuus ja esteettömyys 

 

Varkauden museoiden näyttelyt ovat hyvin järjestetyt. Taideteokset ja niihin liittyvät 

tekstit sekä opasteet ovat selkeät. Tekstit ovat suurimmaksi osaksi riittävän kokoiset 

ja erottuvat hyvin taustasta, myös kieli on selkeää. Kuitenkin esim. taidemuseon puo-

lella teosten perustiedot voisivat olla suuremmalla tekstillä, tilaa kyllä olisi. Englannin-

kielistä materiaali löytyy vähän, mutta läheskään kaikkia teosten tekstiselosteita ei ole 

saatavilla muilla kielillä kuin suomeksi. Tämä hankaloittaa ulkomaalaisten vierailijoi-

den näyttelyihin tutustumista. Myöskään näkö- tai kuulovammaisia ei ole näyttelyiden 

toteutuksessa huomioitu. Museoiden pienoismallit ovat todella upeita ja näyttelyistä 

löytyy myös monenlaisia vanhoja esineitä ja tavaroita. Museoilla on joidenkin näytte-

lyiden yhteydessä mahdollisuus katsoa myös filmejä perinteisten teosten ohella, tämä 

elävöittää näyttelyjä. 

 

Tilojen ahtauden vuoksi kovin suuria näyttelyitä ei museoilla voi järjestää. Tilat rajoit-

tavat siis jonkin verran näyttelytarjontaa. Varkauden taidemuseon näyttelyt koostuvat 

enimmäkseen hieman tuntemattomampien taiteilijoiden teoksista ja kulttuurihistorialli-

sen museon näyttelyt käsittelevät lähinnä Varkauden ja sen lähialueiden historiaa eri 

aikakausina. Taidemuseon puolella pääpaino on nykytaiteessa. Osa Varkauden mu-

seoiden taidekokoelmasta on myös hajasijoitettu Varkauden kaupunkiin. Teoksia 



 33 

 

löytyy monista eri rakennuksista ja Varkauden museot ylläpitää teosten hajasijoitta-

mista. Hajasijoitus parantaa ihmisten oikeuksia taiteeseen ja parantaa viihtyvyyttä 

kohteissa, joihin teoksia on sijoitettu. 

 

Tiedotuksen saavutettavuus 

 

Varkauden museoiden verkkosivut löytyvät Varkauden kaupungin verkkosivuilta 

(www.varkaus.fi/museot). Sivuilta löytyy kaikki tarpeellinen kuten aukioloajat, yhteys-

tiedot, näyttelyiden tiedot, museotoiminnan esittely, hankkeiden esittelyt jne. Sivuilta 

puuttuu kuitenkin paikka, jossa voi jättää palautetta ja saada vastaus jättämäänsä 

palautteeseen. Varkauden kaupungin sivujen kautta voi kyllä jättää palautetta, mutta 

kukaan ei käsittele sinne tullutta palautetta. Sivut ovat helpot käyttää ja muutenkin 

melko selkeät. Sivulla on mahdollisuus tutustua myös Varkauden museoiden verkko-

näyttelyihin, jotka sisältävät paljon erilaisia valokuvia eri aikakausilta. Sivujen kautta 

on siis mahdollista tutustua osaan Varkauden museoiden kuvatallenteista. Tämä liit-

tyy keskeisesti museoiden tehtävään kulttuuriperinnön säilyttäjänä ja kerääjänä. 

Myös koulut voivat käyttää opetuksessa hyväkseen museoiden verkkonäyttelyitä ja 

niiden pohjalta tehtyjä tehtäviä. Verkkosivut mahdollistavat ihmisten tutustumisen 

kulttuuriperintöön ilman erillistä museovierailua. Museolla on myös palvelu, jonka 

kautta on mahdollista etsiä historiallisia kuvia johonkin tiettyyn rakennukseen, asiaan 

jne. liittyen. 

 

Varkauden museot mainostavat toimintaansa todella vähän. Tämä hankaloittaa tie-

don välitystä mm. museon sijainnista, tapahtumista ja näyttelyistä. Ulkomainontaa 

käytetään vain museoiden pihalla olevassa valotaulussa ja joillain linja-autopysäkeillä 

on myös joskus saattanut törmätä museon mainokseen. Lehdissä Varkauden muse-

oiden mainoksia ei juuri näy muuten kuin hankemainosten muodossa. Facebook- 

sivut Varkauden museoilla on ja niitä päivitetäänkin melko ahkerasti. Radio- tai tv-

mainontaa Varkauden museot eivät käytä nähtävästi ollenkaan. Ei missään ole aina-

kaan tullut vastaan kyseistä mainosta. 

 

Asiakaspalvelun saavutettavuus 

 

Asiakaspalvelu toimii henkilöresurssien puitteissa ihan hyvin. Jos Varkauden muse-

oilla olisi käytössä enemmän henkilökuntaa, voisi asiakaspalvelukin toimia entistä 

paremmin. Asiakaspalvelu on ystävällistä ja asiantuntevaa. Opastuksia on mahdollis-

ta saada ja opastukset voidaan toteuttaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Muita 

kieliä ei kuitenkaan kovin hyvin ole huomioitu opastuksen suhteen. 
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Taloudellinen saavutettavuus 

 

Varkauden museoiden johto on sitoutunut saavutettavuus- ja esteettömyyskysymys-

ten ratkaisemiseen ja onkin varmasti osittain siitä syystä pyytänyt meitä tekemään 

heille tämän kehittämissuunnitelman. Saavutettavuuden parantaminen on melko pal-

jon kiinni Varkauden museoiden taloudellisesta tilanteesta. Rahaa ei ole sijoittaa juuri 

mihinkään. Henkilöstölle on järjestetty koulutusta, joka parantaa taloudellista saavu-

tettavuutta. Lisäksi museoilla on yhteyksiä vammaisia, vanhuksia ja muita asiakas-

ryhmiä edustaviin tahoihin. 

 

4.2 Haastattelutulokset 

 

Haastattelulomakkeita oli kaksi erilaista. Lomakkeet löytyvät opinnäytetyön LIITTEET 

osuudesta. Toinen haastattelulomake oli tarkoitettu henkilöille, jotka vierailevat usein, 

eli 3 kertaa vuodessa tai useammin Varkauden museoissa. Tämän haastattelulomak-

keen kysymyksiin vastasi 3 henkilöä. Toinen haastattelulomake oli tarkoitettu henki-

löille, jotka vierailevat harvoin eli 1-2 kertaa vuodessa Varkauden museoissa tai eivät 

vieraile ollenkaan. Tämän haastattelulomakkeen kysymyksiin vastasi 27 henkilöä. 

Haastateltavista n. puolet oli iältään 20–39 vuotta. Haastatteluihin vastanneista 33 % 

oli miehiä ja 67 % naisia. Ensin käsitellään usein vierailevien haastattelutulokset ja 

tämän jälkeen harvoin tai ei koskaan vierailevien tulokset. 

 

Usein vierailevat 

 

Kaikki kolme usein vierailevaa vastaajaa olivat tyytyväisiä museoiden sijaintiin ja hei-

dän mielestään Varkauden museoille on helppo saapua. Vastaajista kaksi oli tutustu-

nut museoiden verkkosivuihin ja heidän mielestään sivut olivat hyvät. Yksi vastaajista 

ei ollut tyytyväinen Varkauden museoiden näyttelytarjontaan. Kiinnostaviksi näytte-

lyiksi vastaajat nimesivät valokuvanäyttelyt, puu- ja paperiteollisuudesta kertovat 

näyttelyt, erikoisnäyttelyt, vanhataide ja ryijynäyttelyt.  

 

Kaikkien kolmen vastaajan mielestä näyttelyt ovat selkeästi järjestetyt ja tilat toimivat. 

Kahden vastaajan mielestä Varkauden museoiden tilat eivät sovellu hyvin liikuntara-

joitteisille ja kehitysvammaisille vierailijoille. Heidän mukaansa tiloja voitaisiin kehittää 

paremmin soveltuviksi liuskojen ja tilavampien käytävien avulla. Näistä kolmesta vas-

taajasta kukaan ei ollut tietoinen kaikenikäisille suunnatusta työpajatoiminnasta.  
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Varkauden museoiden asiakaspalveluun oltiin tyytyväisiä, mutta sitä voitaisiin vielä 

parantaa palkkaamalla lisää henkilökuntaa. Tämän hetkinen henkilökunta on kaikkien 

vastaajien mielestä helposti lähestyttävissä. Vastaajista kaksi oli sitä mieltä, että Var-

kauden museoiden tulisi mainostaa ja tiedottaa näyttelyistään ja toiminnastaan 

enemmän. Mainonnan ja tiedottamisen tulisi tapahtua heidän mielestään lehdissä, 

Internetissä, kadunvarsilla ja urheiluseurojen välityksellä. Yleisiksi parannusehdotuk-

siksi vastaajat nimesivät taidemuseon oman tilan, suuremmat tilat ja katutasossa 

olevat tilat sekä tiedottamisen ja mainonnan lisäämisen. 

 

Harvoin tai ei koskaan vierailevat 

 

Varkauden museoissa vierailee harvoin 5 henkilöä. Harvoin vierailemisen syyksi he 

kertovat ajan ja mielenkiinnon puutteen sekä sen, etteivät he tiedä, missä Varkauden 

museot sijaitsee. Haastateltavista 22 henkilöä ei vieraile koskaan Varkauden muse-

oissa. Syiksi he mainitsevat mm. ajanpuutteen, tietämättömyyden museotoiminnasta 

ja museon sijainnista sekä mainonnan vähyyden.  

 

Kun haastateltavilta kysyttiin, mikä saisi heidät vierailemaan useammin Varkauden 

museoissa, he luettelivat seuraavia asioita: 

 kiinnostava näyttely/erityinen tapahtuma 

 tiedotuksen lisääminen 

 mainonta/markkinointi 

 oman motivaation paraneminen 

 tieto museon sijainnista 

 henkilökohtainen kutsu 

 
Haastateltavista 59 % tiesi missä Varkauden museot sijaitsee. Tiedon sijainnista he 

ovat saaneet mm. vieraillessaan koulun kanssa museoilla, kulkiessaan museoiden 

ohi, sanomalehdestä, kaupungin esitteestä ja Internetistä. Yksi vastaajista ei ollut 

tyytyväinen Varkauden museoiden sijaintiin, sillä hänen mielestään museot on liian 

piilossa, eikä museoilla ole parkkipaikkaa. 33 % vastanneista tiesi, että taidemuseo ja 

kulttuurihistoriallinen museo sijaitsevat samassa tilassa.  

 

Varkauden museoiden verkkosivuihin oli tutustunut 37 % haastateltavista. Osa heistä 

oli tyytyväisiä ja kertoi sivujen olevan hyvät, mutta osan mielestä sivut olivat melko 

sekavat. Varkauden museoiden sivustoa voitaisiin vastanneiden mielestä parantaa 

selkeyttämällä niitä. 
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Vain kolme vastaajaa 27:stä tiesi mikä näyttely Varkauden museoissa oli esillä haas-

tatteluhetkellä. Vastaajia kiinnostavia näyttelyitä ovat esim. 

 Varkauden tehtaat 

 paikallishistoria 

 Alvar Aalto 

 maatalous, koneet ja laitteet 

 vapaussota ja muut sota-aiheet 

 eläinaiheet 

 modernitaide 

 kuuluisat maalarit 

 ikonit 

 luontoaiheiset maalaukset 

 

Suurin osa vastaajista ei tiennyt, että Varkauden museoilla on käytettävissä liikunta-

rajoitteisille henkilöille tarkoitettu tasonostin. Vastaavasti suurin osa haastateltavista 

ei tiennyt, että Varkauden museoilla on kaikenikäisille suunnattua työpajatoimintaa. 

89 % vastaajista oli sitä mieltä, että Varkauden museoiden tulisi mainostaa ja tiedot-

taa toiminnastaan enemmän. Heidän mukaansa mainonnan ja tiedottamisen tulisi 

tapahtua kauppojen ilmoitustauluilla, lehdissä, kadunvarsilla, Internetissä sekä muilla 

julkisilla paikoilla.  

 

Yleisiksi parannusehdotuksiksi Varkauden museoiden toimintaan liittyen vastaajat 

mainitsivat mm. markkinoinnin monipuolisuuden lisääminen mainonnan avulla, nuoril-

le oman markkinointikanavan etsimisen, taidelainaamopalvelut, paremmat kyltit ja 

opasteet museolle, isommat tilat, asiakaspalvelun laaduntarkkailun, tapahtumat, kil-

pailut ja arvonnat sekä lasten huomioinnin museotoiminnassa. 

 

4.3 Kyselyiden tulokset 

 

Varkauden museoissa ja Warkaus-salissa toteutettuun kyselyyn vastasi 26 henkilöä. 

Heistä 9 ilmoitti vierailevansa 3 kertaa vuodessa tai sitä useammin Varkauden muse-

oissa ja loput 17 vastannutta vieraili 2 kertaa vuodessa tai harvemmin. Kyselyyn osal-

listuneista 34 % oli miehiä ja loput 66 % naisia ja heistä suurin osa oli Varkaudesta tai 

Leppävirralta. Kyselyyn vastanneista suurin osa oli 40 vuotta täyttäneitä tai sitä van-

hempia. 
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n=26 

Kuvio 5. Kyselyyn vastanneiden vierailuaktiivisuus. 

Kyselyyn vastanneista 92 % oli tyytyväisiä Varkauden museoiden sijaintiin. 

n=25 

Kuvio 6. Kuinka tyytyväisiä vastanneet olivat Varkauden museoiden näyttelytarjon-

taan. 

 

Kyselyyn vastanneista 64 % oli melko tyytyväisiä Varkauden museoiden näyttelytar-

jontaan ja 20 % oli erittäin tyytyväisiä. 16 % kyselyyn osallistuneista oli melko tyyty-

mättömiä. Kukaan ei ollut erittäin tyytymätön Varkauden museoiden näyttelytarjon-

taan. 
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Kyselyyn vastanneita kiinnostavat mm. seuraavat näyttelyt: 

 nykytaide 

 rakennustaide 

 historia 

 kaupungin historia ja merkittävät kaupungin kehitykseen vaikuttaneet henkilöt 

 kalustaminen eri aikakausilla 

 eri harrastejärjestöjen historia 

 asukas- ja työhistoria 

 vanhat valokuvat ja filmit 

 grafiikka ja veistokset 

 vanhat työmenetelmät 

 

Kyselyyn vastanneista 62 % ovat tyytyväisiä Varkauden museoiden tiloihin. Osa tiloi-

hin tyytymättömistä toivoo museoiden siirtyvän Tehtaan koululle tai taidemuseon siir-

tyvän takaisin entisiin tiloihinsa Ahlströminkadulle. Joidenkin mielestä uusi museo 

pitäisi rakentaa kirjaston viereen.  

 

Kyselyyn vastanneista 23 % tiesi, että Varkauden museot järjestää kaikenikäisille 

suunnattua työpajatoimintaa. He toivoivat, että työpajatoimintaa mainostettaisiin 

enemmän. Kaikki vastanneet olivat tyytyväisiä Varkauden museoiden asiakaspalve-

luun ja yli puolet heistä oli erittäin tyytyväisiä.  

 

Vastaajista 73 % ei ollut tutustunut Varkauden museoiden verkkosivuihin. Verk-

kosivuilla vierailleet olivat pääosin tyytyväisiä sivuihin, mutta toivoivat sinne kommen-

tointialuetta ja puolen vuoden / vuoden välein uudistuvia osia. Varkauden museoiden 

nykytilaan ollaan tyytyväisiä, mutta vastanneiden mielestä museoiden tulisi lisätä 

mainontaa sekä tiedotusta näyttelyistä ja yhteistyöstä oman talousalueen sisä- ja 

ulkopuolella. 
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4.4 Yhteistyö koulujen kanssa 

 

Haastattelimme varkautelaisten peruskoulujen seitsemää rehtoria. Haastattelulomak-

keita oli kaksi erilaista ja haastattelulomake valittiin sen mukaan, kuinka usein koulu 

vierailee Varkauden museoissa. Toinen haastattelulomake koski kouluja, jotka vierai-

levat usein, eli vähintään joka vuosi Varkauden museoissa ja tämän lomakkeen ky-

symyksiin vastasi 5 varkautelaista koulua. Toinen haastattelulomake oli tarkoitettu 

kouluille, jotka vierailevat harvemmin kuin kerran vuodessa Varkauden museoissa tai 

eivät vieraile ollenkaan. Tämän lomakkeen kysymyksiin vastasi 2 koulua. 

 

Tutkimukseen osallistuneista kouluista 71 % vierailee Varkauden museoilla vuosittain 

tai useimmin ainakin yhden luokan kanssa. Tätä harvemmin vierailevien koulujen 

rehtorit kertovat vierailujen vähäisyyden syyksi mm. tiukat oppimistavoitteet, ajan-

puutteen, liian pitkät matkat museolle ja liikenteen vaarallisuuden.  

 

Usein käyvien koulujen mukaan museovierailuista on koululle mm. seuraavia hyötyjä: 

tuntien elävöittäminen, opetussuunnitelman tukeminen, opetettavan asian todentami-

nen, kulttuurikasvatuksen lisääminen, materiaalit, elämykset ja työpajatoiminta. 

 

Enemmistö kouluista on osallistunut Kulttuuriympäristö verkossa -hankkeeseen ja 

koulut, jotka ovat mukana kyseisessä hankkeessa, ovat olleet todella tyytyväisiä ky-

seiseen hankkeeseen. Heidän mukaansa hanke on kannatettava, sen taustalla olevat 

arvot ovat tärkeitä, kokemukset hankkeesta ovat pelkästään positiivisia ja on hienoa, 

että Varkauden museot ovat kääntyneet toimissaan koulujen puoleen. Yhteistyöstä 

on ollut hyötyä ja valmiita paketteja on voitu käyttää hyvin opetuksessa.  

 

Osa rehtoreista on kuitenkin sitä mieltä, että taidetta yms. on erilaista katsoa tietoko-

neelta kuin varsinaisena fyysisenä teoksena. Viiden koulun opettajat ovat osallistu-

neet Verkko-oppimisympäristön käyttö opetusvälineenä koulutuksiin. Heidän mu-

kaansa koulutus on ollut hyödyllinen ja mielenkiintoinen. Koulutus on avannut uusia 

mahdollisuuksia opetukseen. Opettajat kuitenkin tarvitsevat konkreettisia välineneu-

voja ohjelmien ym. käytöstä ja kaikkien opettajien osallistuminen olisi toivottavaa. 

Jonkin koulun mukaan verkko-oppiminen voi aiheuttaa negatiivisia tunnetiloja ja tästä 

syystä kaikki eivät välttämättä hyödynnä tätä koulutusta. Museoilta toivotaan Suomen 

historiaan, Varkauden kauppalaan, työläisasuntoihin ja entisajan asumiseen liittyviä 

näyttelyitä.  

 

 



 40 

Varkauden museoiden tiloihin ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä, mutta ongelmia ai-

heutuu jälleen tilojen pienestä koosta. On esim. mahdotonta tuoda kahta luokkaa 

museovierailulle samaan aikaan. Kun taidemuseo ja kulttuurihistoriallinen museo on 

yhdistetty, taidemuseo on hieman kärsinyt tästä yhdistymisestä. Teoksia ei ole mah-

dollista laittaa niin näyttävästi esille kuin entisessä isommassa tilassa. Kaikki usein 

museolla vierailevat koulut ovat käyneet Varkauden museoiden verkkosivustolla ja 

heidän mukaansa sivusto on selkeä, sivuston tehtävät ovat mielenkiintoisia, mutta 

osa tehtävistä on liian vaikeita kaikkein pienimmille oppilaille. Verkkosivujen avulla 

Varkauden museot on myös helpommin lähestyttävissä. Koulujen vanhat tietokoneet 

voivat kuitenkin hieman hankaloittaa tehtävien tekemistä. 
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5 KEHITTÄMISIDEAT 

 

Kehittämisideamme ovat syntyneet omien havaintojemme ja tutkimukseen osallistu-

neiden kehittämisideoiden pohjalta. Kehittämisideat on käsitelty saavutettavuuden 

osa-alueiden mukaisesti. Lopussa ovat Varkauden museoiden ja koulujen välistä 

yhteistyötä koskevat kehittämisideat. Kehittämisideat on poimittu kehittämissuunni-

telmasta, joka löytyy opinnäytetyön LIITTEET osuudesta. 

 

5.1 Tutkimustulosten pohjalta luodut kehittämisideat 

 

Rakennuksen ja ympäristön saavutettavuus ja esteettömyys 

 

Nykyisten tilojen ahtauden voidaan katsoa vaikuttavan fyysisen saavutettavuuden 

toteutumiseen Varkauden museoissa. Tilojen ahtauteen on tuskin olemassa mitään 

muuta ratkaisua, kuin muutto isompiin tiloihin. Muuttoa suunnitellessa voidaan miet-

tiä, halutaanko koko Varkauden museot muuttaa uusiin tiloihin, vai jätetäänkö esim. 

kulttuurihistoriallinen museo nykyisiin tiloihin ja taidemuseolle etsitään uusi, parem-

min tarkoitusta palveleva tila. Tutkimukseen osallistuneet ehdottivat Tehtaan koulua 

museon uusiksi tiloiksi, joka on mielestämme ihan varteen otettava vaihtoehto. Myös 

taidemuseon siirtoa takaisin entisiin tiloihin ehdotettiin tutkimukseen osallistuneiden 

keskuudessa. 

 

Jos Varkauden museot pysyy kuitenkin samassa tilassa missä nyt on, ei tilojen ah-

tauteen voida mielestämme paljoa vaikuttaa. Ennemminkin kannattaisi keskittyä tilo-

jen muuttamiseen sopivammaksi esim. liikuntarajoitteisille henkilöille. Erilaiset irtonai-

set ja mahdollisesti siirrettävät liuskat kynnyksiin voisivat helpottaa tällaisten vieraili-

joiden liikkumista. Myös ulko-ovi kannattaisi korjata, silloin vierailijoille tulisi siisti 

yleisvaikutelma Varkauden museoista heti sisään tullessa. Ahtaat portaat ja liuskat 

tulisi melkeinpä rakentaa uudestaan, jotta niistä tulisi riittävän matalia ja tilavia. 

 

Muita fyysiseen saavutettavuuteen liittyviä ongelmia löytyi myös parkkeerausmahdol-

lisuuksista ja museoiden sisätiloista. Opasteet ovat melko hyvät, mutta parkkipaikan 

opastekyltti puuttuu. Näin ollen jonkinlaiset parkkipaikkaopasteet kannattaisi hankkia. 

Ne helpottaisivat museoille saapumista ja kukaan ei ainakaan puuttuvien opasteiden 

takia turhautuisi ja jättäisi tulematta museoille.  Vammaispysäköintipaikkoja ei ole 

ollenkaan Varkauden museoiden läheisyydessä. Tämä tulisi ottaa huomioon. Voisiko 

vammaispysäköintipaikka olla esim. Väinölän vieressä ja sisäänkäynti liikuntarajoit-

teisille sivu- tai takaovesta? 
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Palvelutiski kannattaisi siirtää pois ikkunan edestä, jolloin asiakaspalvelija näkyisi 

paremmin myös aurinkoisella säällä ja hänet havaitsisi paremmin sisälle tultaessa. 

Parempi paikka tiskille olisi esim. portaiden vieressä, jolloin asiakaspalvelija näkisi 

myös ikkunasta ulos ja voisi mennä avaamaan oven esim. pyörätuolilla liikkuvalle 

henkilölle. Voisi harkita myös uuden ja matalamman tiskin hankkimista, jolloin myös 

lapset ja pyörätuolissa istuvat voisivat paremmin asioida tiskillä.  

 

Säilytyslokeroiden siirto naulakoiden läheisyyteen selkeyttäisi vaatteiden ja tavaroi-

den säilytystä. Myös matalamman naulakon tai jonkin naulakkokoukun hankkiminen 

parantaisi vaatteiden säilytyksen toimivuutta. Myös inva- wc:n istuimen voisi vaihtaa 

korkeampaan. 

 

Yläkertaan johtavan portaikon alku- ja loppupäätä ei ole merkattu millään tavalla, joka 

voi vaarantaa portaiden käyttöä. Varsinkin portaiden yläpäässä kuuluisi olla värillinen 

teippaus lattiassa, jotta vierailijat huomaisivat paremmin portaiden alkamiskohdan. 

Ilman teippausta portaiden erottaminen voi olla vaikeaa, sillä portaiden materiaali on 

sama kuin yläkerran lattian. 

 

Yläkertaan johtavan portaikon tyhjille seinustoille voisi ripustaa esim. jotain valokuvia 

tai taideteoksia, jotka olisivat kuitenkin kohtalaisen yksinkertaisia, etteivät ihmiset jää 

portaikkoon ihailemaan niitä, josta saattaisi aiheutua ruuhkaa. Myöskään portaiden 

alkuperäistä ilmettä ei ole tarkoitus piilottaa vaan mahdollisuuksien mukaan jopa ko-

rostaa. 

 

Näyttelyiden saavutettavuus ja esteettömyys 

 

Näyttelymateriaalia voisi löytyä useammillakin kielillä kuin suomeksi ja englanniksi. 

Näin ollen ulkomaalaisten olisi helpompi ymmärtää ja tulkita näyttelyjä. Tässä tehtä-

vässä kannattaisi mielestämme hyödyntää esim. Savonia-ammattikorkeakoulua, jos-

sa on paljon eri kielten taitajia. Materiaalien tulisi olla saatavissa myös pistekirjoituk-

sella, joka helpottaisi näkövammaisten ihmisten museovierailua ja antaisi heille va-

pauden tutustua näyttelyihin itsenäisesti. Myös induktiosilmukan tai vastaavan kuulo-

vammaista henkilöä auttavan välineen asentaminen museoiden tiloihin olisi kannatta-

vaa saavutettavuuden parantamisen kannalta. 
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Museolla vieraillessamme huomasimme, että filmi, jota oli mahdollisuus katsoa, pätki 

välillä melko pahasti. Kaikkien edun mukaista olisi, jos filmit toimisivat sen verran 

hyvin, että niitä voi katsoa häiriöttä. Tähän saattaisi auttaa tietokoneen/ohjelmistojen 

päivitys.  Filmejä ei myöskään ole tekstitetty, joten olisiko tekstitys mahdollista vanho-

jen filmien selkeyttämiseksi? 

 

Näyttelyitä voitaisiin tietenkin suunnitella myös enemmän vierailijoiden toiveiden mu-

kaiseen suuntaan, mikäli se vain on mahdollista. Myös upeita valokuva- ja pienois-

mallikokoelmia voitaisiin hyödyntää ehkä hieman enemmän. Tutkimukseen osallistu-

neiden henkilöiden keskuudesta nousi melko selvästi esille, että he toivoisivat Var-

kauden museoilla olevan jonkin vähän kuuluisamman taiteilijan teoksia. Tästä voisi 

päätellä, että jos museoille saisi edes muutaman jonkin kuuluisuuden teoksista, asi-

akkaat voisivat olla valmiita jopa maksamaan vierailustaan. Näin ollen lipputuloilla 

saataisiin katettua ainakin osa näyttelyn kuluista. 

 

Mietittäessä Varkauden museoiden vapaata pääsymaksutonta sisäänpääsyä, voi-

daan asiaa tarkastella ainakin kahdesta eri näkökulmasta.  Toisaalta ilmainen si-

säänpääsy mahdollistaa kaikkien pääsyn museoon, mutta tekeekö se museon ima-

gon jotenkin ”halvaksi”? Museoon meneminen voi näin ollen muuttua liian helpoksi ja 

menettää mielenkiintonsa. Tästä syystä esim. 2-3 € sisäänpääsymaksu voisi meidän 

mielestämme olla ihan hyvä. Sen ei pitäisi olla kenellekään liikaa ja se toisi museoon 

menemisen tuntumaan ehkä hieman arvokkaammalle ja hienommalle. 

 

Tiedotuksen saavutettavuus 

 

Varkauden museoiden verkkosivut ovat meidän mielestämme hyvät. Osa tutkimuk-

seen osallistuneista on kuitenkin toivonut sivuilta enemmän selkeyttä ja logiikkaa. 

Verkkosivuille kannattaisi lisätä myös tiedot kaikista liikuntarajoitteisille henkilöille 

tarkoitetuista laitteista. Koska sivuilla on niin paljon tietoa, on hyvä, että kaikki on jao-

teltu omiksi alueikseen. Sivustolla on helppo edetä haluamaansa paikkaan etusivulta. 

Takaisin pääsy on kuitenkin hieman hankalaa ainakin sellaisille henkilöille, jotka eivät 

konetta paljon käytä. Sivuilla saisi olla pieni sivukartta koko ajan näkyvillä tai ainakin 

valikossa ”Takaisin” painike, josta pääsisi suoraan takaisin ilman, että tarvitsee käyt-

tää selaimen omaa ”Edellinen” painiketta. Lisäksi jonkinlainen kommentointialue olisi 

jo asiakaspalautteenkin puolesta tärkeä. Varkauden kaupungin sivustolla on kyllä 

yleinen palautelaatikko, mutta siihen palautteeseen ei kukaan ole vastannut. Voisi 

myös harkita Varkauden museoiden sivuston erottamista Varkauden kaupungin verk-
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kosivuista jos se on mahdollista ja kaupungin sivuille jäisi vain lyhyt esittely museo-

toiminnasta ja yhteystiedot, sekä tietysti linkki museon omille sivuille 

(www.varkaus.fi/museot). Tällöin sivujen toteutus ja ulkonäkö olisi helpompi muokata 

Varkauden museoille sopivammaksi ja enemmän ”museoiden näköiseksi”. 

 

Verkkonäyttelyyn pääsy tuottaa myös jossain määrin ongelmia. Vaikka etusivulla lu-

kee verkkonäyttely, menee vierailija yleensä vaistomaisesti kohtaan näyttelyt, josta ei 

pääse muuta kuin Kerroksien kaupunki verkkonäyttelyyn. Täytyy palata takaisin etu-

sivulle ja valita kohta ”verkkonäyttelyt”. Tästä voi aiheutua pientä sekaannusta ja joku 

voi luulla, ettei esillä ole muita verkkonäyttelyitä kuin Kerroksien kaupunki. Lisäksi 

kysymyksiä voi herättää se, että verkkonäyttelyyn pääsee vain kuvaa klikkaamalla, 

klikkausmahdollisuus pitäisi lisätä myös verkkonäyttelyn nimeen. 

 

Varkauden museoiden tulisi lisätä mainontaansa huomattavasti. Hyvän ja riittävän 

mainonnan avulla tietoa Varkauden museoista, sen näyttelyistä, hankkeista jne. voi-

taisiin välittää laajalle kohderyhmälle ja mainonta lisäisi varmasti ihmisten kiinnostus-

ta ja vierailuaktiivisuutta. Mainonnasta aiheutuvia kuluja voitaisiin kontrolloida teettä-

mällä mainosmateriaalia esim. oppilastöinä ja käyttämällä aktiivisesti ilmaisia Interne-

tin mainontamahdollisuuksia kuten esim. Facebook ja Twitter. Lehtimainonnassa 

kannattaa suosia ilmaisjakelulehtiä, joiden levikki kattaa kaikki. Myös tienvarsi-

mainonta on hyvin suositeltavaa. 

 

Tutkimukseen osallistuneet toivovat mainonnan ja tiedottamisen huomattavaa lisää-

mistä. He ehdottavat mainonta- ja tiedottamiskeinoiksi/paikoiksi: kauppojen ilmoitus-

taulut, jaettavat mainokset, Internet, paikallislehdet (esim. Sinun Savo ja Warkauden 

lehti), julisteet, suoramarkkinointi, kadunvarsimainonta, tv, radio, kilpailut ja arvonnat, 

kaupungin kotisivut, linja-autopysäkit, henkilökohtaiset kutsut museovierailulle, ilmoi-

tukset kouluille sekä seurakunnan tilat ja muut julkiset tilat. Varkauden museoilta toi-

votaan yhteistyötä oman talousalueen sisällä ja myös ulkopuolella, tätä voisi hyödyn-

tää myös mainonnassa ja tiedottamisessa. 

 

Eri ikäryhmille kannattaa käyttää erilaisia markkinointikanavia. Nuoret tavoittaa par-

haiten Facebookista kun taas vanhemman väestön kauppojen ilmoitustauluilta ja pai-

kallislehtien äärestä. Tiedottamisen avulla Varkauden museot pystyisivät kertomaan 

tilojensa soveltuvuudesta liikuntarajoitteisille henkilöille ja mahdollisuuksistaan toteut-

taa vieraskielisiä opastuksia.  
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Asiakaspalvelun saavutettavuus 

 

Varkauden museoiden asiakaspalvelu ei kärsi vähäisestä henkilökunnasta, mutta 

museon muut tehtävät voivat jäädä vaille työntekijää. Asiakaspalvelua voisi parantaa 

vieraiden kielten laajempi alaisen hallinnan avulla ja tarpeen vaatiessa koulutuksella. 

Myös viittomakielen osaaminen edesauttaa asiakaspalvelun parantamista vammais-

ten vierailijoiden keskuudessa. 

 

Asiakaspalvelusta emme juuri löydä parannettavaa ja tutkimukseen osallistuneetkin 

olivat kaikki tyytyväisiä. Lisäksi arviointitilannetta vaikeuttaa se, että Varkauden mu-

seoilla meitä ei kohdella varsinaisesti asiakkaina, sillä olemme tekemässä heille 

opinnäytetyönä tätä selvitystä. 

 

Taloudellinen saavutettavuus 

 

Taloudellista saavutettavuutta voidaan kehittää henkilöstön sitouttamisella. Henkilö-

kunnan kannattaa miettiä työssään, miten saavutettavuutta voitaisiin milläkin osa-

alueella parantaa. Myös epäkohdista ja saavutettavuutta rajoittavista asioista keskus-

teleminen ja niiden ratkaisujen etsiminen parantavat taloudellista saavutettavuutta. 

Henkilöstön riittävä koulutus esim. kielten osalta on myös tärkeää. Kehittämistoimet 

kannattaa ottaa vakavasti ja myös jopa aikatauluttaa. Jonkinlaisen saavutettavuuspa-

laverin tai vastaavan pitäminen esim. parin kuukauden välein ei välttämättä olisi huo-

no vaihtoehto. Myös vammaisia, vanhuksia ja muita ”tavallisista” poikkeavia asiakas-

ryhmiä edustaviin tahoihin kannattaa olla tiiviisti yhteydessä. Heiltä voi löytyä hyviä 

ideoita saavutettavuuden parantamiseen, sillä he kohtaavat saavutettavuusesteitä 

jokapäiväisessä elämässään. 

 

Yhteistyö koulujen kanssa 

 

Koulut toivovat, että yhteistyötä perusopetuksen kanssa tiivistettäisiin ja olisi olemas-

sa tietopaketti/perehdyttämispaketti opettajille, jotka eivät ole kotoisin Varkaudesta. 

Koulujen taholta ehdotetaan myös, että ylä- ja ala-asteen opettajille järjestettäisiin 

omat erilliset koulutuspäivät. Museon toivotaan jalkautuvan myös kouluille kertomaan 

toiminnastaan ja esim. Varkauden historiasta, sillä heillä on valmista materiaalia ja 

paljon tietoa. Tämä ei välttämättä koske pelkkiä kouluja, vaan vastaavaa toimintaa 

voitaisiin ajatella toteutettavaksi esim. kirjastossa ja teatterissa. Koulut ovat myös 

kiinnostuneita saamaan museoilta tietoa tarjonnasta esim. sähköpostitse. 
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Koulut kiittävät Varkauden museoita lapsilähtöisestä linjasta ja kehottavat museota 

pysymään samalla linjalla. Koulut toivovat helpotusta osaan tehtävistä, jotta tehtävät 

soveltuisivat ihan pienillekin koululaisille. Museot voisivat tuottaa myös enemmän 

aineistoa, jossa oppilaan on mahdollista käyttää omaa luovuuttaan. Myös työpajatoi-

minta sai paljon kiitosta. 

 

Meidän mielestämme jalkautumisidea on hyvä ja kehityskelpoinen. Varkauden muse-

oiden saavutettavuutta koululaisten näkökulmasta parantaisi esim. se, että museon 

henkilökunta vierailisi jokaisella koululla ja esittelisi teoksiaan, kuvien, diojen yms. 

välityksellä, sekä teettäisi heillä aiheeseen liittyviä tehtäviä. Lisäksi ei pidä unohtaa 

nykyaikaisia tietokoneohjelmia, joilla saa aikaan monenlaisia esityksiä pienellä vaival-

la. Näidenkin toteutuksessa voitaisiin käyttää hyväksi esim. oppilastöitä tai opinnäyte-

työntekijöitä. 

 

5.2 Ajankohtaiset kehittämisideat 

 

Varkauden museoiden pyynnöstä pohdimme myös, mitkä olisivat Varkauden muse-

oille kaikkein ajankohtaisimmat ja konkreettisimmat kehittämisideat. Lisäksi teimme 

heille tarkistuslistan, johon on koottu kunnossa olevia ja kehitettäviä asioita eri saavu-

tettavuuden osa-alueista Varkauden museoissa. Tarkistuslista löytyy opinnäytetyön 

liitteenä olevan kehittämissuunnitelman lopusta. 

 

Rakennus ja ympäristö 

 

Tällä hetkellä kannattaa keskittyä eniten liikkumista helpottavien liuskojen hankkimi-

seen, ulko-oven korjaamiseen, portaikon alun ja lopun merkitsemiseen värillisellä 

teippauksella ja tiskin siirtämiseen portaikon juureen. Tiskin siirtäminen muuttaa si-

sääntulonäkymän selkeämmäksi ja asiakaspalvelijaa on helpompi lähestyä, kun hä-

net näkee heti sisälle tultaessa. Myös säilytyslokeroiden siirto naulakoiden läheisyy-

teen kannattaa suorittaa, sillä se selkeyttää vaatteiden ja tavaroiden säilytystiloja. 

Nämä parannukset pystytään tekemään ilman suurempia investointeja ja ne paranta-

vat tilojen toimivuutta huomattavasti. 
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Näyttelyt 

 

Näyttelyissä mielestämme kannattaisi keskittyä tällä hetkellä eniten materiaalin kään-

tämiseen erikielillä ja tässä olisi mielestämme hyvä käyttää apuna Savonia-

ammattikorkeakoulun opiskelijoita, joilla on paljon osaamista monissa eri kielissä. 

Myös tietokoneohjelmien päivittäminen ei olisi kovinkaan kallis toimenpide ja se pa-

rantaisi huomattavasti esim. videonkatselumahdollisuuksia. 

 

Tiedotus 

 

Verkkosivuille kannattaisi tehdä palautelaatikko, jonka avulla ihmiset voisivat ottaa 

Varkauden museoihin yhteyttä, kertoa omia kokemuksiaan, ideoitaan, parannusehdo-

tuksiaan jne. Verkkosivuille kannattaisi selkeyden lisäämiseksi luoda myös ”takaisin” 

painike, josta olikin jo aiemmin kirjoitettu tässä kehittämissuunnitelmassa. 

 

Facebookin käytössä on tärkeää päivittää tilaa aktiivisesti ja erilaisista tapahtumista 

museoiden kannattaisi ilmoittaa Facebookissa reilusti etukäteen ja lähempänä tapah-

tumaa siitä voisi vaikkapa laittaa muistutuksen. Myös kuvien lisääminen erilaisista 

tapahtumista kuten työpajoista parantaisi Varkauden museoiden näkyvyyttä Face-

bookissa. Facebook-sivustoa kannattaisi myös mainostaa, esim. joidenkin esitteiden 

yhteyteen voisi lisätä tekstin ”käy kurkkaamassa meitä Facebookissa ja tykkää”. Jo-

kainen Facebookia käyttävä kyllä tässä tapauksessa osaa etsiä Varkauden museoi-

den Facebooksivuston. Tällainen toiminta voisi lisätä Facebook-sivustosta tykkäävien 

määrää (jokaisen tykkääjän seinällä näkyy museoiden tilapäivitys) ja näin saataisiin 

lisää näkyvyyttä museotoiminnalle Facebookissa. Facebook-sivustoon tutustuminen 

taas voisi lisätä museoiden kävijämäärää, jos sivut onnistuvat herättämään kiinnos-

tusta sivuilla vierailleessa henkilössä. Tämä vaatii sivuston päivittämistä mahdolli-

simman usein, meidän mielestämme vähintään 2 kertaa viikossa. Facebookiin voi 

lisätä myös videoita, joten ei olisi huono vaihtoehto lisätä video jostain museon tapah-

tumasta tai tehdä museolle oma esittelyvideo. Esittelyvideossa apuna voisi varmasti 

käyttää jälleen kerran Savonia-ammattikorkeakoulua, sillä siellä pyörii esim. joka 

vuosi markkinointiviestintään liittyvä opintojakso, jolla on mahdollista toteuttaa tämän 

tyylisiä tehtävänantoja. Esittelyvideon voisi lisätä myös Varkauden museoiden verk-

kosivuille. 
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Facebookia voisi hyödyntää myös kilpailujen ja arpajaisten järjestyspaikkana. Palkin-

tojen ei tarvitsisi olla kovinkaan kummallisia, esim. kalentereja, kasseja ja kortteja. 

Kilpailut ja arvonnat lisäisivät kiinnostusta Varkauden museoita kohtaan ja näiden 

avulla Facebook- sivusto ja tietysti koko museo saataisiin näyttämään aktiivisemmal-

ta. Kilpailujen kysymykset voisivat olla esim. kuinka paljon museossa oli kävijöitä vii-

me viikolla tai ne voisivat liittyä johonkin näyttelyyn, jolloin saataisiin kävijöitä muse-

oon jo sillä varjolla, että he kävisivät etsimässä kysymykseen vastausta näyttelystä. 

 

Mielestämme tv- ja radiomainokset eivät välttämättä ole paras keino Varkauden mu-

seoiden mainostamiseen kalleutensa vuoksi. Lehtimainoksia voidaan tietyissä määrin 

käyttää ja esim. monet lehtijutut ovat hyvä keino mainostaa. Sen sijaan kadunvarsi-

mainontaan kannattaa mielestämme panostaa. Mainosten ja julisteiden vieminen 

paikkoihin, joissa ihmisiä liikkuu, on hyvä keino. Tällaisia paikkoja ovat mielestämme 

esim. kauppojen ilmoitustaulut, linja-autopysäkit, seurakunnan tilat, sekä muut yleiset 

ilmoitustaulut kouluilla, sairaalassa, kirjastossa, uimahallissa ja teatterilla. Mainon-

nassa kannattaa mielestämme keskittyä mainostamaan enemmän Varkauden mu-

seota itseään kuin sen näyttelyitä. Tietysti näyttelyt kannattaa mainita, mutta ei niin 

että pääpaino mainonnassa on museoiden sijaan näyttelyillä. Kun itse museo ja sen 

sijainti saadaan paremmin ihmisten tietoon, on näyttelyihin helpompi saapua ja kiin-

nostus itse museosta houkuttelee varmasti kävijöitä, oli näyttely mikä tahansa. Tietys-

ti erikoisempia ja tunnetumpia näyttelyitä kannattaa mainostaa myös, mutta itse mu-

seota ei saa unohtaa. Myös työpajatoiminnan ja kuva-arkistojen mainostusta emme 

pidä huonona vaihtoehtona.  

 

Mieleemme tuli, että voisiko Varkauden museoille tehdä ns. yleiskattavan esitteen, 

jossa esiteltäisiin vähän itse museota ja sen toimintaa, hankkeita, näyttelyitä, työpaja-

toimintaa jne. Näitä voisi jättää esim. kirjastoon, uimahalliin, teatteriin, sairaalaan, 

Varkauden porttiin tai ABC:lle. Tarkoitamme tällä siis esitteiden viemistä paikkoihin, 

joissa ihmisillä on aikaa lukea niitä ja jossa he pysähtyvät ja hengähtävät. Varkauden 

portin ja ABC:n käyttö markkinointipaikkana voisi lisätä myös ulkopaikkakuntalaisten 

tietoutta ja kiinnostusta Varkauden museoista. Myös esitteiden sijoittaminen sellaisiin 

paikkoihin, joista ne on helppo löytää ja ottaa luettavaksi edellä mainituissa kohteissa 

on tärkeää. 

 

Voisiko myös ajatella, että kun Warkauden lehdessä julkaistaan jokaisesta näyttelys-

tä juttu, jutusta tehtäisiinkin kaksiosainen, jonka toinen osa koskisi itse museota ja 

toinen osa näyttelyä. Näin ollen saataisiin esiin myös museon muuta, kuin näyttely-

toimintaa. 
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Talous 

 

Kehittämistoimista tiedottaminen ja niiden aikatauluttaminen sitouttaisi työntekijät 

kehittämään Varkauden museoiden toimintaa. Saavutettavuutta ja toiminnan kehittä-

mistä käsitteleviä tapaamisia kannattaisi järjestää museon työntekijöiden keskuudes-

sa muutaman kuukauden välein. Näissä tapaamisissa/kokouksissa voitaisiin katsoa, 

missä asioissa on tapahtunut parannusta ja onko jokin asia mennyt huonompaan 

suuntaan. Näin ollen kaikilla olisi tieto siitä mitä milläkin osa-alueella tapahtuu ja uu-

sia ideoitakin voisi syntyä entistä enemmän kun kaikki pääsisivät pohtimaan asioita.  

 

Yhteistyö koulujen kanssa 

 

Yksi yhteistyötä helpottava asia voisi olla sähköpostilistan luominen. Koulut toivoivat 

yhteydenottoa ja tiedottamista museon koululaisille suunnatuista tapahtumista säh-

köpostin välityksellä. Jos olisi olemassa jo valmiina sähköpostilista kaikista Varkau-

den kouluista, tieto esimerkiksi työpajoista olisi helppo jakaa oikealle kohderyhmälle, 

eikä kukaan pääsisi unohtumaan joukosta. Listaa suunniteltaessa kannattaa ottaa 

huomioon onko koulu ylä- vai ala-aste. Molemmille kouluasteille olisi varmasti kannat-

tavinta tehdä omat listansa, ovathan oppilaat niin eri-ikäisiä ja näin ollen esimerkiksi 

samat työpajat eivät välttämättä kiinnosta ylä- ja ala-asteen oppilaita molempia. Myös 

erilaiset seurat ja yhdistykset voitaisiin huomioida sähköpostilistoilla. 
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6 POHDINTA 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli Varkauden museoita hyödyttävän kehittämissuunnitel-

man aikaansaaminen. Kehittämissuunnitelmaa varten tutkittiin Varkauden museoiden 

saavutettavuutta ja esteettömyyttä havainnoinnin, haastattelujen ja kyselyn avulla. 

Opinnäytetyön aloituspalaverissa 8.10.2010 olivat läsnä meidän lisäksemme museo-

toimenjohtaja Hanna-Kaisa Melaranta ja ohjaavaopettaja Ullamaija Karhu. Palaverin 

jälkeen tutustuimme museotoimintaan ja vierailimme Varkauden museoilla 

13.10.2010. Vierailun aikana teimme havaintoja museoiden tiloista ja asiakaspalve-

lusta. Varkauden museoiden arkisto- ja työtiloissa vierailimme 19.10.2010 ja tällöin 

tutustuimme Varkauden museoiden henkilökuntaan ja toimintaan tarkemmin. Tämän 

jälkeen alkoi haastattelukysymysten ja kyselylomakkeiden teko. Haastattelut ja kyse-

lyt tehtiin marras-joulukuussa 2010. Tutkimustuloksia analysoitiin joulukuussa ja ke-

hittämissuunnitelma kirjoitettiin tammi-helmikuussa. Valmis kehittämissuunnitelma 

toimitettiin Varkauden museoille helmikuun lopussa ja loppupalaveri käytiin 15.3.2011 

Tehtaan koululla. Mukana palaverissa olivat samat henkilöt kuin aloituspalaverissa-

kin. Opinnäytetyön raportin kirjoittaminen aloitettiin maaliskuun alussa ja se on valmis 

huhtikuuhun 2011 loppuun mennessä. 

 

Valmis kehittämissuunnitelma on siis toimitettu Varkauden museoille, jossa siihen on 

oltu tyytyväisiä. Varkauden museot voivat hyödyntää kehittämissuunnitelmaa käytän-

nössä saavutettavuutta ja esteettömyyttä parantaessaan. Uskomme, että työstä on 

Varkauden museoille konkreettista hyötyä ja kehittämissuunnitelmassa esitetyt kehit-

tämisideat ja ratkaisut parantavat asiakkaiden viihtyvyyttä ja tasa-arvoisuutta museo-

palveluita käytettäessä. Lisäksi kehittämissuunnitelmaa voidaan hyödyntää henkilös-

tön sitouttamisessa saavutettavuuteen ja esteettömyyteen liittyviin parantamistavoit-

teisiin. Kehittämissuunnitelma kattaa kaikki julkisten tilojen saavutettavuuden osa-

alueet, joten sen avulla on helppo tarkastella Varkauden museoiden saavutettavuutta 

ja esteettömyyttä ja korjata tunnistettuja ongelmia. 

 

Tutkimusta pidämme itse melko luotettavana. Tutkimusaineisto on käsitelty huolelli-

sesti, eikä vastauksia ole muuteltu. Yksittäisiä vastaajia ei voida tunnistaa tutkimustu-

loksista, joten tutkimuksen luottamuksellisuus säilyy. Ainoa asia, joka voi vaikuttaa 

tutkimuksen luotettavuuteen heikentävästi, on tutkimusaineiston suppeus. Tämä ei 

välttämättä kuitenkaan ole kovin keskeinen ongelma, sillä tutkimuksen tavoitteena ei 

ole ollut tuottaa yleistävää aineistoa, vaan löytää ongelmia ja ratkaisuja saavutetta-

vuutta ja esteettömyyttä koskien.  
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Kehittämisideoita olemme mielestämme löytäneet melko paljon ja monet niistä ovat 

varmasti hyödyllisiä toimeksiantajalle tulevaisuudessa. Opinnäytetyön kautta olemme 

oppineet monia erilaisia taitoja. Jo itse haastattelujen ja kyselyiden tekeminen on 

opettanut meille paljon kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä. Lisäksi aineiston ana-

lysoinnin kautta olemme oppineet järjestelmällistä työskentelyä ja eri tietokoneohjel-

mien parempaa hallintaa. Työmme aihe on ollut todella työelämälähtöinen ja olemme 

joutuneet pohtimaan asioita paljolti toimeksiantajan näkökulmasta. Tämä oli ainakin 

alkuun melko haasteellista.  

 

Saavutettavuus ja esteettömyys työn aiheena on ollut kiinnostava ja opettava. Aiheen 

laajuus on yllättänyt täydellisesti. Työn kautta olemme myös kehittyneet sujuvan kir-

jallisen tekstin ja muun materiaalin tuottamisessa. Lähteiden käyttö ja kriittinen tiedon 

arviointi sekä tärkeimpien asioiden poimiminen valtavasta tietomäärästä on ollut 

haastavaa. Omalle työlle tärkeän ja hyödyllisen tiedon löytäminen ja kerääminen oli 

yksi suurimmista haasteista työn teoriaosuutta kirjoitettaessa. Tästä olemme kuiten-

kin mielestämme suoriutuneet hyvin.  

 

Työtä aloittaessa suunnittelimme työlle melko tiukan, mutta kuitenkin realistisen aika-

taulun. Työtä on ollut helppo tehdä kyseisen aikataulun mukaisesti ja olemme py-

syneetkin mielestämme jopa yllättävän hyvin aikataulussa. Tässä korostuu oikean ja 

realistisen aikatauluttamisen merkitys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52 

LÄHTEET 

 

Facebook. 2010. [verkkosivu] [viitattu 31.3.2011] saatavissa: www.facebook.com 

 

Hakala, J. 1999. Opinnäyte luovasti kehittämis- ja tutkimustyön opas. Tampere: 

Tammer-Paino Oy 

 

Heikkilä, T. 2008. Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita Prima Oy. 

 

Hirsjärvi, S & Hurme, H. 2004. Tutkimushaastattelu teemahaastattelun teoria ja käy-

täntö. Helsinki: Yliopistopaino. 

 

Hirsjärvi, S., Remes, P., Sajavaara, P. 2007. Tutki ja kirjoita. Keuruu: Otavan Kirja-

paino Oy 

 

Hämeen ammattikorkeakoulu. Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät. [verkkosivu] [vii-

tattu 17.3.2011] saatavissa: 

http://elearningcentre.hamk.fi/tko/menetelmat/menetelmat.html 

 

Invalidiliitto. 2010. Esteettömyys.[verkkosivu] [viitattu 2.3.2011] saatavissa: 

http://www.esteeton.fi/portal/fi/tieto-osio/esteettomyys/ 

 

Kuluttajavirasto. 2010. Asiakaspalvelu. [verkkosivu] [viitattu14.3.2011] saatavissa: 

http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/kuluttajaneuvonta/kuluttajan-

oikeudet/asiakaspalvelu/ 

 

Mittilä T. 2010.Asiakaspalvelu on taitolaji. Mandatum life rahat ja henki [verkkolehti] 

[viitattu 31.3.2011] saatavissa:  

htpp://www.mandatumlife.fi/public/sbd/hs.nsf/liitteet/mandatum_life_vol2.pdf/$file/man

datum_life_vol2.pdf 

 

Museovirasto. 2007. Kansallisaarteita kaikille – Museoviraston saavutettavuussuunni-

telma. [verkkosivu] [viitattu 14.2.2011] saatavissa: 

http://www.nba.fi/fi/saavutettavuussuunnitelma 

 

Museovirasto Teräsvirta, M. 2007. Kättä pidempää –opas asiakaspalvelunsaavutet-

tavuuteen. Frenckellin Kirjapaino Oy 

 



 53 

 

Ojasalo, K., Moilanen, T., Ritalahti, J. 2009. Kehittämistyön menetelmät. WSOY. 

 

Pesola, K. 2009. Esteettömyysopas mitä, miksi, miten. Invalidiliitto [verkkosivu] [viitat-

tu 2.3.2011] saatavissa: 

http://www.invalidiliitto.fi/files/attachments/esteettomyysopas_pdf.pdf 

 

Pesonen, H-L., Lehtonen, J., Toskala, A. 2002. Asiakaspalvelu vuorovaikutuksena.  

Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 

 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu, ELY-keskus, Vipu voimaa EU:lta rahastot. [verkkosi-

vu] [viitattu 30.3.2011] saatavissa: 

www.verkkohaltuun.fi/vinkkeja_ja_valineita/asiakaspalvelutilanteen_vuorovaikutustaid

ot 

 

Suomen museoliitto. 2009. Mitä museot tekevät. [verkkosivu] [viitattu 28.2.2011] saa-

tavissa: http://www.museot.fi/mita-museot-tekevat 

 

Svensson E. 2003. Museo kaikille Pohjoismainen esteettömyys- ja saavutetta-

vuusopas. Gladius Oy Kirjapaino Oy West Point. 

 

Taskanen, I & Suominen-Romberg, T. 2009. Esteettömästi saavutettavissa. Turku: 

Turun ammattikorkeakoulu 

 

Valtion taidemuseo.2011. Kulttuuria kaikille-palvelu. [verkkosivu] [viitattu 2.3.2011] 

saatavissa: http://www.kulttuuriakaikille.fi/ 

 

Valtion taidemuseo.2011. Saatavuus. [verkkosivu] [viitattu 2.3.2011] saatavissa: 

http://www.kulttuuriakaikille.fi/saavutettavuus 

 

Varkauden museot. 2010.Kulttuuriympäristö.[verkkosivu] [viitattu 28.2.2011] saata-

vissa: http://www.varkaus.fi/palvelut/kulttuuri/varkauden_museot/kulttuuriymparisto/ 

 

Varkauden museot. 2010.Näyttelyt.[verkkosivu] [viitattu 28.2.2011] saatavissa: 

http://www.varkaus.fi/palvelut/kulttuuri/varkauden_museot/nayttelyt/ 

 

Varkauden museot. 2010.Tervetuloa museoon.[verkkosivu] [viitattu 28.2.2011] saata-

vissa: http://www.varkaus.fi/palvelut/kulttuuri/varkauden_museot/tervetuloa-museoon/ 

 



 54 

 

Varkauden museot. 2010. Varkauden museoiden kokoelmat.[verkkosivu] [viitattu 

28.2.2011] saatavissa: 

http://www.varkaus.fi/palvelut/kulttuuri/varkauden_museot/kokoelmat/ 

 

Vilkka, H. 2005. Tutki ja kehitä. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy. 

 

 

 

 



      Liite 1 1(2) 

Haastattelukysymykset niille, jotka eivät käy museossa. Haastattelu koskee vain taidemu-

seota ja kulttuurihistoriallista museota! 

 

1. Kuinka monta kertaa vuodessa vierailette Varkauden museoissa? 

Vastattu: En koskaan  

1.1 Mistä syystä ette vieraile Varkauden museoissa? 

Vastattu: Harvoin (1-2 kertaa vuodessa)  

1.2 Mistä johtuu, että vierailette vain harvoin museoissa? 

 

2. Mikä saisi teidät vierailemaan useammin Varkauden museoissa? 

 

3. Tiedättekö missä Varkauden museot sijaitsee? 

Vastattu: Kyllä 

3.1 Mistä olette saanut tiedon Varkauden museoiden sijainnista? 

3.2 Oletteko tyytyväinen Varkauden museoiden sijaintiin? 

Vastattu: Ei  

3.2.1 Miksi ette ole tyytyväinen sijaintiin? 

 

4. Tiesittekö ennen tätä haastattelua, että Varkauden taidemuseo sijaitsee samassa tilas-

sa kulttuurihistoriallisen museon kanssa? 

 

5. Oletteko tutustunut Varkauden museoiden verkkosivustoon, joka löytyy Varkauden 

kaupungin verkkosivuilta?  

Vastattu: Kyllä  

5.1 Mitä mieltä olette Varkauden museoiden verkkosivuista? 

5.2 Miten Varkauden museoiden sivustoa voitaisiin mielestänne parantaa? 

Vastattu: Ei 

5.3 Tiesittekö, että kyseinen sivusto on olemassa? 

 

6. Tiedättekö mikä näyttely Varkauden museoissa on tällä hetkellä esillä? 

 

7. Millaiset näyttelyt kiinnostaisivat teitä? 

 

8. Oletteko tietoinen siitä, että Varkauden museoilla on käytettävissä liikuntarajoitteisil-

le henkilöille tarkoitettu tasonostin? 
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9. Tiedättekö, että Varkauden museoilla on kaiken ikäisille suunnattua työpajatoimin-

taan? 

 

10. Pitäisikö Varkauden museoiden mainostaa ja tiedottaa näyttelyistään ja toiminnas-

taan enemmän? 

Vastattu: Kyllä 

10.1 Missä mainonnan ja tiedottamisen tulisi tapahtua? 

 

11. Olisiko teillä joitain yleisiä parannusehdotuksia Varkauden museoihin ja sen toimin-

taan liittyen? 

 

12. Syntymävuotenne. 

 

13. Mistä olette kotoisin? 
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Haastattelukysymykset niille, jotka käyvät museoissa. Haastattelu koskee vain taidemuseota ja kult-

tuurihistoriallista museota! 

 

1. Kuinka usein vierailette Varkauden museoissa? 

 

2. Oletteko tyytyväinen Varkauden museoiden sijaintiin? 

Vastattu: Ei 

2.1 Miksi ette ole tyytyväinen sijaintiin? 

 

3. Onko Varkauden museoihin mielestänne helppo tulla? 

Vastattu: Ei 

3.1 Miksi ei ole? 

3.2 Miten tulemista voitaisiin helpottaa? 

 

4. Oletteko tutustunut Varkauden museoiden verkkosivuihin, joka löytyvät Varkauden kau-

pungin verkkosivustolta? 

Vastattu: Kyllä:  

4.1 Mitä mieltä olette tästä sivustosta? 

4.2 Miten Varkauden museoiden sivustoa voitaisiin mielestänne parantaa? 

Vastattu : Ei 

4.3 Tiesittekö, että kyseinen sivusto on olemassa? 

 

5. Oletteko tyytyväinen Varkauden museoiden näyttelytarjontaan? 

Vastattu: Ei 

5.1 Miten näyttelytarjontaa tulisi mielestänne parantaa? 

 

6. Millaiset näyttelyt kiinnostavat teitä? 

 

7. Ovatko Varkauden museoiden näyttelyt mielestänne selkeästi järjestetty? 

Vastattu: Ei 

7.1 Miten näyttelyt voitaisiin tehdä selkeämmiksi? 

 

8. Ovatko Varkauden museoiden tilat mielestänne toimivat? 

Vastattu: Kyllä 

8.1 Miten tiloista saisi vielä toimivammat? 

Vastattu: Ei 

8.2 Mikä tiloissa ei toimi? 

8.3 Miten tiloja voitaisiin parantaa? 
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9. Soveltuvatko Varkauden museoiden näyttelytilat mielestänne hyvin liikuntarajoitteisille ja 

kehitysvammaisille vierailijoille? 

Vastattu: Ei 

9.1 Miten tiloja voitaisiin mielestänne kehittää, jotta ne soveltuisivat paremmin kyseisille 

vierailijoille? 

 

10. Oletteko tietoinen siitä, että Varkauden museoilla on kaiken ikäisille suunnattua työpajatoi-

mintaan? 

Vastattu: Kyllä 

10.1 Oletteko itse osallistunut toimintaan? 

Vastattu: Kyllä 

10.1.1 Mitä mieltä olitte työpajatoiminnasta? 

10.1.2 Voitaisiinko toimintaa mielestänne kehittää ja miten? 

 

11. Oletteko tyytyväinen Varkauden museoiden asiakaspalveluun? 

Vastattu: En 

11.1 Miksi ette ole tyytyväinen? 

11.2 Miten asiakaspalvelua tulisi mielestänne kehittää? 

 

12. Onko Varkauden museoiden henkilökunta mielestänne helposti lähestyttävissä? 

Vastattu: Ei 

12.1 Miksi ei ole? 

 

13. Pitäisikö Varkauden museoiden mainostaa ja tiedottaa näyttelyistään ja toiminnastaan 

enemmän? 

Vastattu: Kyllä 

13.1 Missä mainonnan ja tiedottamisen tulisi tapahtua? 

 

14. Olisiko teillä jotain yleisiä parannusehdotuksia Varkauden museoihin liittyen? 

 

15. Syntymävuotenne. 

 

16. Mistä olette kotoisin? 
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Rehtorien haastattelukysymykset (koulut, jotka eivät käy museossa tai käyvät vain harvoin) 

Haastattelu koskee vain taidemuseota ja kulttuurihistoriallista museota! 

1. Kuinka usein koulunne vierailee Varkauden museoissa? 

Vastattu: Ei koskaan 

1.1 Mistä syystä ette vieraile Varkauden museoissa? 

1.2 Mikä saisi teidät viemään koulunne oppilaita käymään museossa? 

Vastattu: Harvoin (ei joka vuosi) 

1.3 Miksi koulunne luokat käyvät museossa vain harvoin? 

1.4 Mikä saisi teidät viemään koulunne oppilaita useammin Varkauden museoihin? 

 

2. Onko koulunne mukana Varkauden museoiden Kulttuuriympäristö verkossa -hankkeessa? 

Vastattu: Ei 

2.1 Miksi ei ole? 

2.2 Mikä saisi teidät osallistumaan? 

Vastattu: Kyllä 

2.3 Mitä mieltä olette olleet tästä yhteistyöstä? 

2.4 Onko siitä ollut teille hyötyä ja minkälaista hyötyä? 

 

3. Ovatko koulunne opettajat osallistuneet Verkko-oppimisympäristön käyttö opetusvälineenä 

koulutuksiin? 

Vastattu: Ei 

3.1 Miksi eivät ole? 

Vastattu: Kyllä 

3.2 Onko koulutus ollut hyödyllinen? 

3.3 Miten koulutusta voitaisiin mielestänne kehittää? 

 

4. Millaisia näyttelyitä toivoisitte Varkauden museoissa olevan esillä? 

 

5. Olisiko teillä joitain yleisiä parannusehdotuksia koskien Varkauden museoita ja sen 

toimintaa? 
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Rehtorien haastattelukysymykset (koulut jotka käyvät) Haastattelu koskee vain taidemuseota ja 

kulttuurihistoriallista museota! 

1. Kuinka usein koulunne vierailee Varkauden museoissa? 

 

2. Mitä hyötyä koulullenne on museovierailuista? 

 

3. Onko koulunne mukana Varkauden museoiden Kulttuuriympäristö verkossa -hankkeessa? 

Vastattu: Ei 

3.1 Miksi ei ole? 

3.2 Mikä saisi teidät osallistumaan? 

Vastattu: Kyllä 

3.3 Mitä mieltä olette olleet tästä yhteistyöstä? 

3.4 Onko siitä ollut teille hyötyä ja minkälaista hyötyä? 

 

4. Ovatko koulunne opettajat osallistuneet Verkko-oppimisympäristön käyttö opetusvälineenä 

-koulutuksiin? 

Vastattu: Ei 

4.1 Miksi eivät ole? 

4.2 Miten heidät saataisiin osallistumaan koulutukseen? 

Vastattu: Kyllä 

4.3 Onko koulutus ollut hyödyllinen? 

4.4 Miten koulutusta voitaisiin mielestänne kehittää? 

 

5. Oletteko tyytyväinen Varkauden museoiden tiloihin? 

Vastattu: Ei 

5.1 Miksi ette ole tyytyväinen? 

5.2 Miten tiloja voitaisiin parantaa? 

 

6. Oletteko tutustunut Varkauden museoiden verkkosivustoon, joka löytyy Varkauden 

kaupungin verkkosivustolta? 

Vastattu: Kyllä  

6.1 Mitä mieltä olette tästä sivustosta? 

6.2 Miten Varkauden museoiden sivustoa voitaisiin mielestänne parantaa? 

Vastattu: Ei 

6.3 Tiesittekö, että kyseinen sivusto on olemassa? 

 

7. Olisiko teillä joitain yleisiä parannusehdotuksia koskien Varkauden museoita ja sen                        

toimintaa? 
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Arvoisa vastaaja, 

Tämän kyselyn tarkoituksena on tutkia Varkauden taide- ja kulttuurihistoriallisen museon saavutettavuutta. 

Tutkimustulosten pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelma saavutettavuuden parantamiseksi. Olemme 

Savonia-ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijoita ja suoritamme tämän tutkimuksen opinnäyte-

työnämme. Pyydämme teitä vastaamaan alla oleviin kysymyksiin 10.12.2010 klo.15.00 mennessä. Vastauk-

set käsitellään luottamuksellisesti ja yksittäiset vastaukset eivät erotu joukosta.  

Kiitos vastauksestanne! 

Museotoimen johtaja   Opiskelijat 

Hanna-Kaisa Melaranta   Anniina Markkanen  044-0890045 

040-7346240    Jenni Thil                041-4383035 

 

Tämä kysely koskee ainoastaan Varkauden taidemuseota ja kulttuurihistoriallista museota. Varkauden 

kanavamuseota EI tule huomioida vastattaessa kysymyksiin!  

Ympyröikää oikean vastausvaihtoehdon edessä oleva numero (vain yksi). Täydentäkää avoimissa kohdissa 

vastaus sille varatulle viivalle. 

1. a) Sukupuoli 1.   Mies 

                                      2.   Nainen 

  

 

 

b) Ikä  1.   Alle 20 vuotta 

                                      2.   20-39 vuotta 

                                      3.   40-59 vuotta 

                                      4.   Yli 60 vuotta 

 

 

2. Kotipaikkakunta 

1.     Varkaus 

2.     Leppävirta 

3.     Heinävesi 

4.     Joroinen 

5.     Pieksämäki 

6.     Muu, mikä? ____________________________________________________ 

 

 

3. Kuinka monta kertaa vuodessa vierailette Varkauden museoissa? 

 

1.   5 tai useamman kerran vuodessa 

2.   3-4 kertaa vuodessa 

3.   1-2 kertaa vuodessa 

4.    Harvemmin 
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4. Oletteko tyytyväinen Varkauden museoiden sijaintiin? 

 

1.   Kyllä 

2.   En, 

Mik-

si?_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

5. a) Kuinka tyytyväinen olette Varkauden museoiden näyttelytarjontaan? 

 

4.    Erittäin tyytyväinen 

3.    Melko tyytyväinen 

2.    Melko tyytymätön 

1.    Erittäin tyytymätön 

 

b) Millaiset näyttelyt kiinnostavat/kiinnostaisivat Teitä? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                            

6. a) Ovatko Varkauden museoiden tilat mielestänne toimivat? Jos vastaatte kysymykseen ”ei”, olkaa 

hyvä ja vastatkaa myös kohtaan b). 

 

1.    Kyllä 

2.    Ei, Mik-

si?_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

b) Miten tiloja voitaisiin mielestänne parantaa? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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7. a) Oletteko tietoinen Varkauden museoiden kaikenikäisille suunnatusta työpajatoiminnasta? Jos 

vastaatte kysymykseen ”kyllä”, olkaa hyvä ja vastatkaa myös kohtaan b). 

1.    Kyllä 

2.    En 

 

b) Miten toivoisitte työpajatoimintaa kehitettävän? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

8. a) Kuinka tyytyväinen olette Varkauden museoiden asiakaspalveluun? 

 

4.    Erittäin tyytyväinen 

3.    Melko tyytyväinen 

2.    Melko tyytymätön 

1.    Erittäin tyytymätön 

 

b) Miten asiakaspalvelua voitaisiin mielestänne parantaa? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

9. a) Oletteko tutustuneet Varkauden museoiden verkkosivuihin, jotka löytyvät Varkauden kaupungin 

verkkosivustolta? Jos vastaatte kysymykseen ”kyllä”, olkaa hyvä ja vastatkaa myös kohtaan b). 

1. Kyllä 

2. En 

 

b) Mitä mieltä olette Varkauden museoiden verkkosivuista? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

10. Tähän kohtaan voitte kirjoittaa yleisiä parannusehdotuksia koskien Varkauden museoita ja sen toi-

mintaa. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Kiitos palautteestanne ja mukavaa joulunodotusta! 
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Haastattelujen frekvenssitaulukot (harvoin/ei koskaan vierailevat) 

 

Sukupuoli 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Mies 9 33,3 33,3 33,3 

Nainen 18 66,7 66,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

 

Ikä 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 20-39 vuotta 14 51,9 51,9 51,9 

40-59 vuotta 7 25,9 25,9 77,8 

Yli 60 vuotta 6 22,2 22,2 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

 

Kotipaikkakunta 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Varkaus 19 70,4 70,4 70,4 

Leppävirta 7 25,9 25,9 96,3 

Muu 1 3,7 3,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

 

 

Kuinka monta kertaa vierailette Varkauden museoissa? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid En koskaan 22 81,5 81,5 81,5 

Harvoin 5 18,5 18,5 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
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Tiedättekö missä Varkauden museot sijaitsee? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kyllä 16 59,3 59,3 59,3 

En 11 40,7 40,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

 

 

Tiesittekö ennen tätä haastattelua että taidemuseo sijaitsee samassa 

tilassa kulttuurihistoriallisen museon kanssa? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kyllä 9 33,3 33,3 33,3 

En 18 66,7 66,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

 

Oletteko tutustunut Varkauden museoiden verkkosivuihin? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kyllä 10 37,0 37,0 37,0 

En 17 63,0 63,0 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

 

Pitäisikö Varkauden museoiden mainostaa ja tiedottaa toiminnastaan 

enemmän? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kyllä 24 88,9 88,9 88,9 

Ei 3 11,1 11,1 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
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Kyselylomakkeen frekvenssitaulukot 

 

Sukupuoli 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Mies 9 34,6 34,6 34,6 

Nainen 17 65,4 65,4 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

 

Ikä 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Alle 20 vuotta 1 3,8 3,8 3,8 

20-39 vuotta 1 3,8 3,8 7,7 

40-59 vuotta 11 42,3 42,3 50,0 

Yli 60 vuotta 13 50,0 50,0 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

 

 

Kotipaikkakunta 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Varkaus 23 88,5 88,5 88,5 

Muu 3 11,5 11,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

 

 

Kuinka monta kertaa vuodessa vierailette Varkauden museoissa? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 5 tai useamman kerran 4 15,4 15,4 15,4 

3-4 kertaa vuodessa 5 19,2 19,2 34,6 

1-2 kertaa vuodessa 7 26,9 26,9 61,5 

harvemmin 10 38,5 38,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
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Oletteko tyytyväinen Varkauden museoiden sijaintiin? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kyllä 24 92,3 92,3 92,3 

Ei 2 7,7 7,7 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

 

 

Kuinka tyytyväinen olette Varkauden museoiden näyttelytarjontaan?   

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Melko tyytymätön 4 15,4 16,0 16,0 

Melko tyytyväinen 16 61,5 64,0 80,0 

Erittäin tyytyväinen 5 19,2 20,0 100,0 

Total 25 96,2 100,0  

Missing System 1 3,8   

Total 26 100,0   

 

 

Ovatko Varkauden museoiden tilat mielestänne toimivat? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kyllä 16 61,5 66,7 66,7 

Ei 8 30,8 33,3 100,0 

Total 24 92,3 100,0  

Missing System 2 7,7   

Total 26 100,0   

 

 

Oletteko tietoinen Varkauden museoiden kaikenikäisille suunnatusta 

työpajatoiminnasta? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kyllä 6 23,1 23,1 23,1 

Ei 20 76,9 76,9 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
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Kuinka tyytyväinen olette Varkauden museoiden asiakaspalveluun? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Melko tyytyväinen 10 38,5 41,7 41,7 

Erittäin tyytyväinen 14 53,8 58,3 100,0 

Total 24 92,3 100,0  

Missing System 2 7,7   

Total 26 100,0   

 

 

Oletteko tutustuneet Varkauden museoiden verkkosivuihin? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kyllä 6 23,1 24,0 24,0 

En 19 73,1 76,0 100,0 

Total 25 96,2 100,0  

Missing System 1 3,8   

Total 26 100,0   
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1 JOHDANTO 

 

Saimme Varkauden museoilta toimeksiannon, jossa meidän tuli selvittää Varkauden 

museoiden (taidemuseo ja kulttuurihistoriallinen museo) henkistä ja fyysistä saavutet-

tavuutta tällä hetkellä ja selvityksen pohjalta tehtävänämme oli laatia kehittämissuun-

nitelma saavutettavuuden parantamiseksi. Tehtävämme ei koske Kanavamuseota. 

Työn suoritamme opinnäytetyönämme. Työhön osallistuivat Anniina Markkanen ja 

Jenni Thil. Kehittämiskohteitamme ja tutkimusongelmiamme olivat mm. Varkauden 

museoiden tilat, näyttelytarjonta, asiakaspalvelu, viestintä ja tiedottaminen. Tarkoi-

tuksenamme oli toisin sanoen selvittää johtuuko Varkauden museoiden vähäinen 

kävijämäärä saavutettavuudesta. 

  

 Saavutettavuuden tutkimiseen käytimme haastatteluja ja kyselyitä. Haastateltavat 

valittiin satunnaisotannalla ja kyselylomakkeisiin oli mahdollista vastata joko vierail-

lessa Varkauden museoilla tai Varkauden rakentumisenvaiheita – menneisyys ja tu-

levaisuus – seminaarin yhteydessä. Lisäksi haastattelimme suurimman osan var-

kautelaisten koulujen rehtoreista. Haastattelukysymykset ja kyselylomake ovat kehit-

tämissuunnitelman liitteenä. Tarkoituksena ei ole tuoda niinkään esille haastateltavi-

en ja kyselyyn vastanneiden näkemyksiä asioista, eikä luoda yleistävää aineistoa 

tutkittavasta asiasta, vaan vastaukset ennemminkin tukevat omia ajatuksiamme ja 

ideoitamme koskien kehitystehtäväämme. Tästä johtuen tutkimusaineiston laajuus ei 

ole kovin suuri. Haastattelut ja kyselyt toteutettiin 9.11 - 10.12 välisenä aikana. Tut-

kimustulosten analysointiin oli varattu aikaa joulukuun loppuun asti ja kehittämis-

suunnitelman tuli olla valmiina tammikuun 2011 loppuun mennessä. Kehittämissuun-

nitelma lisätään myös opinnäytetyön raporttiin liitteeksi. Kehittämissuunnitelman val-

mistuttua tulokset ja kehittämisideat toimitetaan Varkauden museoille. 

 

Haastattelimme 30 henkilöä ja kyselyyn vastasi 26 henkilöä. Haastateltavista 3 vas-

tasi vierailevansa usein ja loput 27 vierailevansa harvoin tai ei koskaan Varkauden 

museoissa. Vaihtoehdon Usein -vastanneiden vähäisen määrän vuoksi kyseisiä tu-

loksia ei voida käsitellä omana ryhmänään. Kyselyyn vastanneista 9 ilmoitti vieraile-

vansa 3 kertaa vuodessa tai sitä useammin Varkauden museoissa ja loput 17 vas-

tannutta vieraili 2 kertaa vuodessa tai harvemmin. Tutkimukseen osallistuneista 34 % 

oli miehiä ja loput 66 % naisia ja tutkimukseen osallistuneista suurin osa oli Varkau-

desta tai Leppävirralta. Haastateltavista n. puolet oli iältään 20–39 vuotta ja kyselyyn 

vastanneista suurin osa oli 40 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia. Lisäksi tutkimuk-

seen osallistui 7 varkautelaista koulua, joiden rehtoreita haastattelimme.  
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2 MITÄ SAAVUTETTAVUUS JA ESTEETTÖMYYS MUSEOSSA TARKOITTAVAT? 

 

Saavutettavuus museossa koostuu useasta eri osa-alueesta. Saavutettavuuden osa-

alueita ovat tiedotus, talous, fyysisyys, aisteihin ja ymmärtämiseen liittyvä saavutetta-

vuus sekä sosiaalinen - ja kulttuurinen saavutettavuus. Saavutettavuutta tarkastelles-

sa tulee huomioida myös kohteen esteettömyys ja soveltuvuus mahdollisimman laa-

jalle käyttäjäkunnalle. 

 

Tiedotuksen esteettömyydellä tarkoitetaan tiedonsaannin helppoutta eri kohderyhmil-

le. Viestien tulisi olla rakenteeltaan ja sisällöltään selkeitä ja helposti ymmärrettäviä. 

Taloudellista saavutettavuutta on esim. ilmainen sisäänpääsy tiettyinä ajankohtina 

sekä erilaisten sarjalippujen käyttö. Museon tulee siis olla saavutettavissa kaikille 

tulotasosta riippumatta. Ihmisten liikkumista rajoittavien esteiden poistaminen on fyy-

sistä saavutettavuutta. Fyysisesti hyvin saavutettavassa tilassa on helppoa ja turval-

lista liikkua. Aisteihin liittyvä saavutettavuus koskee tiedonsaantia muillakin keinoin 

kun näkemällä ja kuulemalla. Tiedon saavutettavuutta lisää esim. viittomakielen ja 

pistekirjoituksen käyttö. Tiedon soveltuminen useille erilaisille vierailijoille on ymmär-

tämiseen liittyvää saavutettavuutta. Sen tarkoituksena on helpottaa ymmärtämistä. 

Vieraiden kielten ja selkokielen käyttö parantaa ymmärtämismahdollisuuksia. Sosiaa-

linen – ja kulttuurinen saavutettavuus tarkoittaa muidenkin kuin valtaväestön näkö-

kulman huomioimista. Kohteen esteettömyys pitää sisällään toimintarajoitteisten ih-

misten mahdollisuuden osallistua ja tutustua museoon. Se, että rakennusta ei ole 

alun perin suunniteltu museoksi, vaikeuttaa esteettömyyden toteutumista. 

 

Jokaisen yksilön tulee voida iästä, sukupuolesta, terveydentilasta tai sosiaalisesta, 

psyykkisestä ja fyysisestä toimintakyvystä riippumatta osallistua yhteiskunnan toimin-

taan. Esteettömyys on liikkumisen, kuulemisen, näkemisen ja ymmärrettävyyden es-

teettömyyttä. Esteettömyys ei ole mitään erityistä vaan yhteiskunnan toimivuuden 

mittari.(Tanskanen & Suominen-Romberg, 2009, s.9) Tämä näkökulma liittyy keskei-

sesti kehittämistehtäväämme. 
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3 HAVAINTOJA VARKAUDEN MUSEOISTA 

 

Vierailimme Varkauden museoiden näyttelytiloissa 13.10.2010. Kiersimme tällöin 

esillä olleen taidenäyttelyn, yleiset tilat sekä kulttuurihistoriallisen näyttelyn. Tarkoi-

tuksenamme ei ollut juurikaan keskittyä näyttelyiden sisältöön, vaan ennemminkin 

siihen kuinka näyttelyt ja tilat olivat saavutettavissa. Ennen museovierailua olimme 

tutustuneet Varkauden museoiden verkkosivustoon, joka löytyy Varkauden kaupun-

gin verkkosivuilta, osoitteesta: www.varkaus.fi/museot 

 

Alta löytyvät omat havaintomme Varkauden museoiden saavutettavuuden eri osa-

alueista ja tutkimukseen osallistuneiden havainnot omien havaintojemme jälkeen. 

 

3.1 Rakennuksen ja ympäristön saavutettavuus ja esteettömyys 

 

Ulkoapäin museorakennus on kaunis ja historiallinen rakennus, mutta sijainniltaan 

melko piilossa. Tarkemmin sanottuna museorakennus jää muiden rakennusten var-

joon. Opasteet museolle ovat melko selkeät, mutta parkkipaikan opastetta ei löydy. 

Piha on jyrkkä ja ahdas. Lisäksi talvella lunta näyttää pihalla riittävän ja se tekee pi-

hasta entistä ahtaamman ja vaikeakulkuisemman. Ulkomainonnalle ei löydy tilaa lu-

kuun ottamatta valotaulua museon edessä.  Pysäköintialueet ovat kohtuullisen kau-

kana, tien toisella puolella. Tästä koituu liikuntarajoitteisille henkilöille melkoista hait-

taa. Ulko-ovi ei ole kuntonsa puolesta kovin houkutteleva (maalit ovat rapistuneet). 

Lisäksi portaat ja liuska ovella ovat melko ahtaat. Pyörätuolia käyttävän henkilön on 

melkeinpä mahdotonta avata ovea ilman avustusta. Myös korkea kynnys vaikeuttaa 

liikuntarajoitteisten vierailijoiden sisäänpääsyä. 

 

Näkymä ovelta on hieman hämmentävä. Tiskiä ei nimittäin näy ja edessä on vain 

pitkä käytävä. Palvelutiski jää piiloon oikealle puolelle, näin ollen et heti tiedä mistä 

palvelua on mahdollista saada. Asiakaspalvelija istuu ikkunan edessä, joten aurinkoi-

sella säällä on mahdotonta nähdä hänen kasvojaan. Lisäksi tiski on korkea ja asia-

kaspalvelija istuu melko alhaalla. Tiskin matalin osa on kauimmaisessa reunassa ja 

täynnä myytäviä tuotteita. Se vaikuttaa esim. pyörätuolissa olevien tai lasten mahdol-

lisuuksiin nähdä asiakaspalvelijaa. Tiskin takaseinä on tyhjä. Esitteet ovat hyvin esillä 

heti oven läheisyydessä.  
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Vaatteiden säilytystilat ovat toimivat ja riittävän suuret. Naulakko on kuitenkin liian 

korkealla lapsille ja pyörätuolilla liikkuville vierailijoille. Säilytyslokerot ovat kuitenkin 

eri paikassa, piilossa portaiden alla. Wc:t ovat hyvät, mutta eivät välttämättä palvele 

täysin liikuntarajoitteisia henkilöitä esim. wc istuin ei ole riittävän korkea. Pienille lap-

sille löytyy potta. Yläkertaan johtava portaikko on jyrkkä ja portaikon seinät ovat tyl-

sän valkoiset. 

 

Koko museotilojen valaistus on hyvin suunniteltu ja kaikki on olosuhteisiin nähden 

tilavasti esillä. Tilat ovat melko pienet ja tämä tuottaa ongelmia isommille vierailija-

ryhmille. Yksittäisille vierailijoille tilat ovat hyvät, eikä ahtaita väliköitä ole. Yläkerrassa 

sopii liikkumaan hyvin myös pyörätuolilla. Yläkertaan pääsy liikuntarajoitteisille henki-

löille on järjestetty tasonostimen avulla, mutta nostimessa on tietty painorajoitus, joka 

voi estää raskaalla pyörätuolilla liikkuvan henkilön pääsyn yläkertaan. Istuimia on 

sijoiteltu eri puolille museon tiloja ja ne ovat tarpeellisia esim. vanhoille henkilöille. 

Niillä voi myös istuksia ja ihailla eri teoksia. Paloturvallisuuteen liittyvät asiat olivat 

Varkauden museoilla hyvin hallinnassa ja pelastustiet merkitty asianmukaisesti. Kaik-

ki sisätilojen opasteet olivat selkeitä ja tarpeeksi näkyvästi esillä. 

 

Suurin osa tutkimukseen osallistuneista oli tyytyväisiä Varkauden museoiden tiloihin, 

mutta joidenkin vastaajien mielestä tilojen ahtaus aiheuttaa ongelmia. Vastauksista 

kävi ilmi esim., että ahtaus rajoittaa teosten esilläolomahdollisuuksia. Tämä tarkoittaa 

sitä, ettei kaikkia hienoja teoksia ole mahdollista saada näkyville. 

 

3.2 Näyttelyiden saavutettavuus ja esteettömyys 

 

Varkauden museoiden näyttelyt ovat hyvin järjestetyt. Taideteokset ja niihin liittyvät 

tekstit sekä opasteet ovat selkeät. Tekstit ovat suurimmaksi osaksi riittävän kokoiset 

ja erottuvat hyvin taustasta, myös kieli on selkeää. Kuitenkin esim. taidemuseon puo-

lella teosten perustiedot voisivat olla suuremmalla tekstillä, tilaa kyllä olisi. Englannin-

kielistä materiaali löytyy vähän, mutta läheskään kaikkia teosten tekstiselosteita ei ole 

saatavilla muilla kielillä kuin suomeksi. Tämä hankaloittaa ulkomaalaisten vierailijoi-

den näyttelyihin tutustumista. Myöskään näkö- tai kuulovammaisia ei ole näyttelyiden 

toteutuksessa huomioitu. Museoiden pienoismallit ovat todella upeita ja näyttelyistä 

löytyy myös monenlaisia vanhoja esineitä ja tavaroita. Museoilla on joidenkin näytte-

lyiden yhteydessä mahdollisuus katsoa myös filmejä perinteisten teosten ohella, tämä 

elävöittää näyttelyjä. 

 



7 

 

 

Tilojen ahtauden vuoksi kovin suuria näyttelyitä ei museoilla voi järjestää. Tilat rajoit-

tavat siis jonkin verran näyttelytarjontaa. Varkauden taidemuseon näyttelyt koostuvat 

enimmäkseen nykytaiteesta ja kulttuurihistoriallisen museon näyttelyt käsittelevät 

lähinnä Varkauden ja sen lähialueiden historiaa eri aikakausina.  

 

Osa Varkauden museoiden taidekokoelmasta on myös hajasijoitettu Varkauden kau-

punkiin. Teoksia löytyy monista eri rakennuksista ja Varkauden museot ylläpitää teos-

ten hajasijoittamista. Hajasijoitus parantaa ihmisten oikeuksia taiteeseen ja parantaa 

viihtyvyyttä kohteissa, joihin teoksia on sijoitettu. 

 

Suurin osa tutkimukseen osallistuneista oli tyytyväisiä Varkauden museoiden näytte-

lytarjontaan. Tutkimukseen osallistuneet toivoisivat Varkauden museoissa olevan 

esillä näyttelyitä, joiden aiheena olisivat esim. eläimet, luonto, rakennukset, historia 

(erityisesti paikallinen historia), Varkauden tehtaat, vanha Varkaus, maalaustaide, 

jotkin tunnetut taiteilijat, valokuvat ja filmit, asukashistoria ja jotkin merkittävät var-

kautelaiset henkilöt. 

 

3.3 Tiedotuksen saavutettavuus 

 

Varkauden museoiden verkkosivut löytyvät Varkauden kaupungin verkkosivuilta. Si-

vuilta löytyy kaikki tarpeellinen kuten aukioloajat, yhteystiedot, näyttelyiden tiedot, 

museotoiminnan esittely, hankkeiden esittelyt jne. Sivuilta puuttuu kuitenkin paikka, 

jossa voi jättää palautetta ja saada vastaus jättämäänsä palautteeseen. Varkauden 

kaupungin sivujen kautta voi kyllä jättää palautetta, mutta kukaan ei käsittele sinne 

tullutta palautetta. Sivut ovat helpot käyttää ja muutenkin melko selkeät. Sivulla on 

mahdollisuus tutustua myös Varkauden museoiden verkkonäyttelyihin, jotka sisältä-

vät paljon erilaisia valokuvia eri aikakausilta. Sivujen kautta on siis mahdollista tutus-

tua osaan Varkauden museoiden kuvatallenteista. Tämä liittyy keskeisesti museoiden 

tehtävään kulttuuriperinnön säilyttäjänä ja kerääjänä. Myös koulut voivat käyttää ope-

tuksessa hyväkseen museoiden verkkonäyttelyitä ja niiden pohjalta tehtyjä tehtäviä. 

Verkkosivut mahdollistavat ihmisten tutustumisen kulttuuriperintöön ilman erillistä 

museovierailua. Museolla on myös palvelu, jonka kautta on mahdollista etsiä histori-

allisia kuvia johonkin tiettyyn rakennukseen, asiaan jne. liittyen. 
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Varkauden museot mainostavat toimintaansa todella vähän. Tämä hankaloittaa tie-

don välitystä mm. museon sijainnista, tapahtumista ja näyttelyistä. Ulkomainontaa 

käytetään vain museoiden pihalla olevassa valotaulussa ja joillain linja-autopysäkeillä 

on myös joskus saattanut törmätä museon mainokseen. Lehdissä Varkauden muse-

oiden mainoksia ei juuri näy muuten kuin hankemainosten muodossa. Facebook- 

sivut Varkauden museoilla on ja niitä päivitetäänkin melko ahkerasti. Radio- tai tv 

mainontaa Varkauden museot eivät käytä nähtävästi ollenkaan. Ei missään ole aina-

kaan tullut vastaan minkäänlaista kyseistä mainosta. 

 

Tutkimukseen osallistuneista selvä enemmistö ei ole tutustunut Varkauden museoi-

den verkkosivustoon. Verkkosivuihin tutustuneiden mielestä sivut ovat hyvät ja mie-

lenkiintoiset ja niiltä löytyy tarpeeksi tietoa. Sivut saisivat kuitenkin heidän mielestään 

olla hieman loogisemmat ja selkeämmät. 

 

Haastattelujen perusteella voidaan todeta, että Varkauden museoiden tulisi mainos-

taa ja tiedottaa näyttelyistään ja toiminnastaan enemmän. Hyvin vähän tutkimukseen 

osallistuneista tiesi esim. että Varkauden museot järjestää kaikenikäisille suunnattua 

työpajatoimintaa ja tästä oltiinkin melko kiinnostuneita. Lisäksi haastateltavista henki-

löistä vain vähän yli puolet tiesi missä Varkauden museot sijaitsee ja vain kolmasosa 

tiesi taidemuseon sijaitsevan samassa tilassa kulttuurihistoriallisen museon kanssa. 

Varkauden museoiden liikuntarajoitteisille suunnatusta tasonostimesta ei tiennyt juuri 

kukaan. 

 

3.4 Asiakaspalvelun saavutettavuus 

 

Asiakaspalvelu toimii henkilöresurssien puitteissa ihan hyvin. Jos Varkauden muse-

oilla olisi käytössä enemmän henkilökuntaa, voisi asiakaspalvelukin toimia entistä 

paremmin. Asiakaspalvelu on ystävällistä ja asiantuntevaa. Opastuksia on mahdollis-

ta saada ja opastukset voidaan toteuttaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Muita 

kieliä ei kuitenkaan kovin hyvin ole huomioitu opastuksen suhteen. 

 

Kaikki kyselyyn vastanneet olivat joko melko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä Var-

kauden museoiden asiakaspalveluun. Heistä 58 % oli erittäin tyytyväisiä.  
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3.5 Taloudellinen saavutettavuus 

 

Varkauden museoiden johto on sitoutunut saavutettavuus- ja esteettömyyskysymys-

ten ratkaisemiseen ja onkin varmasti osittain siitä syystä pyytänyt meitä tekemään 

heille tämän kehittämissuunnitelman. Saavutettavuuden parantaminen on melko pal-

jon kiinni Varkauden museoiden taloudellisesta tilanteesta. Rahaa ei juuri ole sijoittaa 

mihinkään. Henkilöstölle on järjestetty koulutusta, joka parantaa taloudellista saavu-

tettavuutta. Lisäksi museoilla on yhteyksiä vammaisia, vanhuksia ja muita asiakas-

ryhmiä edustaviin tahoihin. 

 

3.6 Varkautelaisten koulujen haastattelutulokset 

 

Varkauden museot tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa erilaisten hankkeiden paris-

sa. Yhteistyötä tehdään mm. Keski-Savon ympäristötoimen, lähikuntien ja koulujen 

kanssa. Yhteistyö auttaa parantamaan kulttuurien saavutettavuutta monissa kunnissa 

esim. verkon välityksellä, sillä kaikissa kunnissa ei ole ympärivuoden auki olevaa 

museota. Näin ollen ihmiset saavat paremmat mahdollisuudet tutustua näyttelyihin ja 

kokoelmiin, vaikka museossa ei kävisikään. Myös seudullinen saavutettavuus para-

nee kun hankkeet yhdistävät kulttuuripuolen ihmiset, valokuvat, rakennusperinnön 

jne. Kokoelmien saaminen verkkoon vaatii digitointia, joka luo museolle jonkin verran 

haastetta. Vähäisestä henkilökunnasta johtuen museoilla ei nimittäin ole omaa kuva-

arkistojen hoitajaa. Osaltaan kuvien saaminen verkkoon parantaa myös asiakaspal-

velun saavutettavuutta. Varkauden museot tarjoaa myös työpajatoimintaa kaiken 

ikäisille ihmisille. 

 

Varkautelaisista kouluista 71 % vierailee Varkauden museoilla vuosittain tai useimmin 

ainakin yhden luokan kanssa. Tätä harvemmin vierailevien koulujen rehtorit kertovat 

vierailujen vähäisyyden syyksi mm. tiukat oppimistavoitteet, ajanpuutteen, liian pitkät 

matkat museolle ja liikenteen vaarallisuuden.  

 

Usein käyvien koulujen mukaan museovierailuista on koululle mm. seuraavia hyötyjä: 

tuntien elävöittäminen, opetussuunnitelman tukeminen, opetettavan asian todentami-

nen, kulttuurikasvatuksen lisääminen, materiaalit, elämykset ja työpajatoiminta. 
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Enemmistö kouluista on osallistunut Kulttuuriympäristö verkossa -hankkeeseen ja 

koulut, jotka ovat mukana kyseisessä hankkeessa, ovat olleet todella tyytyväisiä ky-

seiseen hankkeeseen. Heidän mukaansa hanke on kannatettava, sen taustalla olevat 

arvot ovat tärkeitä, kokemukset hankkeesta ovat pelkästään positiivisia ja on hienoa, 

että Varkauden museot ovat kääntyneet toimissaan koulujen puoleen. Yhteistyöstä 

on ollut hyötyä ja valmiita paketteja on voitu käyttää hyvin opetuksessa.  

 

Osa rehtoreista on kuitenkin sitä mieltä, että taidetta yms. on erilaista katsoa tietoko-

neelta kuin varsinaisena fyysisenä teoksena. Viiden koulun opettajat ovat osallistu-

neet Verkko-oppimisympäristön käyttö opetusvälineenä koulutuksiin. Heidän mu-

kaansa koulutus on ollut hyödyllinen ja mielenkiintoinen. Koulutus on avannut uusia 

mahdollisuuksia opetukseen. Opettajat kuitenkin tarvitsevat konkreettisia välineneu-

voja ohjelmien ym. käytöstä ja kaikkien opettajien osallistuminen olisi toivottavaa. 

Jonkin koulun mukaan verkko-oppiminen voi aiheuttaa negatiivisia tunnetiloja ja tästä 

syystä kaikki eivät välttämättä hyödynnä tätä koulutusta. Museoilta toivotaan Suomen 

historiaan, Varkauden kauppalaan, työläisasuntoihin ja entisajan asumiseen liittyviä 

näyttelyitä.  

 

Varkauden museoiden tiloihin ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä, mutta ongelmia ai-

heutuu jälleen tilojen pienestä koosta. On esim. mahdotonta tuoda kahta luokkaa 

museovierailulle samaan aikaan. Kun taidemuseo ja kulttuurihistoriallinen museo on 

yhdistetty, taidemuseo on hieman kärsinyt tästä yhdistymisestä. Teoksia ei ole mah-

dollista laittaa niin näyttävästi esille kuin entisessä isommassa tilassa. Kaikki usein 

museolla vierailevat koulut ovat käyneet Varkauden museoiden verkkosivustolla ja 

heidän mukaansa sivusto on selkeä, sivuston tehtävät ovat mielenkiintoisia, mutta 

osa tehtävistä on liian vaikeita kaikkein pienimmille oppilaille. Verkkosivujen avulla 

Varkauden Museot on myös helpommin lähestyttävissä. Koulujen vanhat tietokoneet 

voivat kuitenkin hieman hankaloittaa tehtävien tekemistä. 
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4 KEHITTÄMISIDEAT 

 

4.1 Rakennuksen ja ympäristön saavutettavuus ja esteettömyys 

 

Nykyisten tilojen ahtauden voidaan mielestämme katsoa vaikuttavan fyysisen saavu-

tettavuuden toteutumiseen Varkauden museoissa. Tilojen ahtauteen on tuskin ole-

massa mitään muuta ratkaisua, kuin muutto isompiin tiloihin. Muuttoa suunnitellessa 

voidaan miettiä, halutaanko koko Varkauden museot muuttaa uusiin tiloihin, vai jäte-

täänkö esim. kulttuurihistoriallinen museo nykyisiin tiloihin ja taidemuseolle etsitään 

uusi, paremmin tarkoitusta palveleva tila. Tutkimukseen osallistuneet ehdottivat Teh-

taan koulua museon uusiksi tiloiksi, joka on meidänkin mielestämme ihan varteen 

otettava vaihtoehto. Myös taidemuseon siirtoa takaisin entisiin tiloihin ehdotettiin tut-

kimukseen osallistuneiden keskuudessa. 

 

Jos Varkauden museot pysyy kuitenkin samassa tilassa missä nyt on, ei tilojen ah-

tauteen voida mielestämme paljoa vaikuttaa. Ennemminkin kannattaisi keskittyä tilo-

jen muuttamiseen sopivammaksi esim. liikuntarajoitteisille henkilöille. Erilaiset irtonai-

set ja mahdollisesti siirrettävät liuskat kynnyksiin voisivat helpottaa tällaisten vieraili-

joiden liikkumista. Myös ulko-ovi kannattaisi korjata, silloin vierailijoille tulisi siisti 

yleisvaikutelma Varkauden museoista heti sisään tullessa. Ahtaat portaat ja liuskat 

tulisi melkeinpä rakentaa uudestaan, jotta niistä tulisi riittävän matalia ja tilavia. 

  

Muita fyysiseen saavutettavuuteen liittyviä ongelmia löytyi myös parkkeerausmahdol-

lisuuksista ja museoiden sisätiloista. Opasteet ovat melko hyvät, mutta parkkipaikan 

opastekyltti puuttuu. Näin ollen jonkinlaiset parkkipaikkaopasteet kannattaisi hankkia. 

Ne helpottaisivat museoille saapumista ja kukaan ei ainakaan puuttuvien opasteiden 

takia turhautuisi ja jättäisi tulematta museoille.  Vammaispysäköintipaikkoja ei ole 

ollenkaan Varkauden museoiden läheisyydessä. Tämä tulisi ottaa huomioon. 

 

Palvelutiski kannattaisi siirtää pois ikkunan edestä, jolloin asiakaspalvelija näkyisi 

paremmin myös aurinkoisella säällä ja hänet havaitsisi paremmin sisälle tultaessa. 

Parempi paikka tiskille olisi esim. portaiden vieressä, jolloin asiakaspalvelija näkisi 

myös ikkunasta ulos ja voisi mennä avaamaan oven esim. pyörätuolilla liikkuvalle 

henkilölle. Voisi harkita myös uuden ja matalamman tiskin hankkimista, jolloin myös 

lapset ja pyörätuolissa istuvat voisivat paremmin asioida palvelutiskillä.  
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Säilytyslokeroiden siirto naulakoiden läheisyyteen selkeyttäisi vaatteiden ja tavaroi-

den säilytystä. Myös matalamman naulakon tai jonkin naulakkokoukun hankkiminen 

parantaisi vaatteiden säilytyksen toimivuutta. Myös inva- wc:n istuimen voisi vaihtaa 

korkeampaan. 

 

Yläkertaan johtavan portaikon alku- ja loppupäätä ei ole merkattu millään tavalla, joka 

voi vaarantaa portaiden käyttöä. Varsinkin portaiden yläpäässä kuuluisi olla värillinen 

teippaus lattiassa, jotta vierailijat huomaisivat paremmin portaiden alkamiskohdan. 

Ilman teippausta portaiden erottaminen voi olla vaikeaa, sillä portaiden materiaali on 

sama kuin yläkerran lattian. 

 

Yläkertaan johtavan portaikon tyhjille seinustoille voisi ripustaa esim. jotain valokuvia 

tai taideteoksia, jotka olisivat kuitenkin kohtalaisen yksinkertaisia, etteivät ihmiset jää 

portaikkoon ihailemaan niitä, josta saattaisi aiheutua ruuhkaa. Myöskään portaiden 

alkuperäistä ilmettä ei ole tarkoitus piilottaa vaan mahdollisuuksien mukaan jopa ko-

rostaa. 

 

4.2 Näyttelyiden saavutettavuus ja esteettömyys 

 

Näyttelymateriaalia voisi löytyä useammillakin kielillä kuin suomeksi ja englanniksi. 

Näin ollen ulkomaalaisten olisi helpompi ymmärtää ja tulkita näyttelyjä. Tässä tehtä-

vässä kannattaisi mielestämme hyödyntää esim. Savonia-ammattikorkeakoulua, jos-

sa on paljon eri kielten taitajia. Materiaalien tulisi olla saatavissa myös pistekirjoituk-

sella, joka helpottaisi sokeiden ihmisten museovierailua ja antaisi heille vapauden 

tutustua näyttelyihin itsenäisesti. Myös induktiosilmukan tai vastaavan kuulovammais-

ta henkilöä auttavan välineen asentaminen museoiden tiloihin olisi kannattavaa saa-

vutettavuuden parantamisen kannalta. 

 

Museolla vieraillessamme huomasimme, että filmi, jota oli mahdollisuus katsoa, pätki 

välillä melko pahasti. Kaikkien edun mukaista olisi, jos filmit toimisivat sen verran 

hyvin, että niitä voi katsoa häiriöttä. Tähän saattaisi auttaa tietokoneen/ohjelmistojen 

päivitys.  Filmejä ei myöskään ole tekstitetty, joten olisiko tekstitys mahdollista vanho-

jen filmien selkeyttämiseksi? 
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Näyttelyitä voitaisiin tietenkin suunnitella myös enemmän vierailijoiden toiveiden mu-

kaiseen suuntaan, mikäli se vain on mahdollista. Myös upeita valokuvakokoelmia 

voitaisiin hyödyntää ehkä hieman enemmän. 

 

Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden keskuudesta nousi melko selvästi esille, 

että he toivoisivat Varkauden museoilla olevan jonkin vähän kuuluisamman taiteilijan 

teoksia. Tästä voisi päätellä, että jos museoille saisi edes muutaman jonkin kuului-

suuden teoksista, asiakkaat voisivat olla valmiita jopa maksamaan vierailustaan. Näin 

ollen lipputuloilla saataisiin katettua ainakin osa näyttelyn kuluista. 

 

Mietittäessä Varkauden museoiden vapaata pääsymaksutonta sisäänpääsyä, voi-

daan asiaa tarkastella ainakin kahdesta eri näkökulmasta.  Toisaalta ilmainen si-

säänpääsy mahdollistaa kaikkien pääsyn museoon, mutta tekeekö se museon ima-

gon jotenkin ”halvaksi”? Museoon meneminen voi näin ollen muuttua liian helpoksi ja 

menettää mielenkiintonsa. Tästä syystä esim. 2-3 € sisäänpääsymaksu voisi meidän 

mielestämme olla ihan hyvä. Sen ei pitäisi olla kenellekään liikaa ja se toisi museoon 

menemisen tuntumaan ehkä hieman arvokkaammalle ja hienommalle. 

 

4.3 Tiedotuksen saavutettavuus 

 

Varkauden museoiden verkkosivut ovat meidän mielestämme hyvät. Osa tutkimuk-

seen osallistuneista on kuitenkin toivonut sivuilta enemmän selkeyttä ja logiikkaa. 

Verkkosivuille kannattaisi lisätä myös tiedot kaikista liikuntarajoitteisille henkilöille 

tarkoitetuista laitteista. Koska sivuilla on niin paljon tietoa, on hyvä, että kaikki on jao-

teltu omiksi alueikseen. Sivustolla on helppo edetä haluamaansa paikkaan etusivulta. 

Takaisin pääsy on kuitenkin hieman hankalaa ainakin sellaisille henkilöille, jotka eivät 

konetta paljon käytä. Sivuilla saisi olla pieni sivukartta koko ajan näkyvillä tai ainakin 

valikossa ”Takaisin” painike, josta pääsisi suoraan takaisin ilman, että tarvitsee käyt-

tää selaimen omaa ”Edellinen” painiketta. Lisäksi jonkinlainen kommentointialue olisi 

jo asiakaspalautteenkin puolesta tärkeä. Varkauden kaupungin sivustolla on kyllä 

yleinen palautelaatikko, mutta siihen palautteeseen ei kukaan ole vastannut. Voisi 

myös harkita Varkauden museoiden sivuston erottamista Varkauden kaupungin verk-

kosivuista jos se on mahdollista ja kaupungin sivuille jäisi vain lyhyt esittely museo-

toiminnasta ja yhteystiedot, sekä tietysti linkki museon omille sivuille. Tällöin sivujen 

toteutus ja ulkonäkö olisi helpompi muokata Varkauden museoille sopivammaksi ja 

enemmän ”museoiden näköiseksi”. 
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Verkkonäyttelyyn pääsy tuottaa myös jossain määrin ongelmia. Vaikka etusivulla lu-

kee verkkonäyttely, menee vierailija yleensä vaistomaisesti kohtaan näyttelyt, josta ei 

pääse muuta kuin Kerroksien kaupunki verkkonäyttelyyn. Täytyy palata takaisin etu-

sivulle ja valita kohta ”verkkonäyttelyt”. Tästä voi aiheutua pientä sekaannusta ja joku 

voi luulla, ettei esillä ole muita verkkonäyttelyitä kuin Kerroksien kaupunki. Lisäksi 

kysymyksiä voi herättää se, että verkkonäyttelyyn pääsee vain kuvaa klikkaamalla, 

klikkausmahdollisuus pitäisi lisätä myös verkkonäyttelyn nimeen. 

 

Varkauden museoiden tulisi lisätä mainontaansa huomattavasti. Hyvän ja riittävän 

mainonnan avulla tietoa Varkauden museoista, sen näyttelyistä, hankkeista jne. voi-

taisiin välittää laajalle kohderyhmälle ja mainonta lisäisi varmasti ihmisten kiinnostus-

ta ja vierailuaktiivisuutta. Mainonnasta aiheutuvia kuluja voitaisiin kontrolloida teettä-

mällä mainosmateriaalia esim. oppilastöinä ja käyttämällä aktiivisesti ilmaisia Interne-

tin mainontamahdollisuuksia kuten esim. Facebook ja Twitter. Lehtimainonnassa 

kannattaa suosia ilmaisjakelulehtiä, joiden levikki kattaa kaikki. Myös tienvarsi-

mainonta on hyvin suositeltavaa. 

 

Tutkimukseen osallistuneet toivovat mainonnan ja tiedottamisen huomattavaa lisää-

mistä. He ehdottavat mainonta- ja tiedottamiskeinoiksi/paikoiksi: kauppojen ilmoitus-

taulut, jaettavat mainokset, Internet, paikallislehdet (esim. Sinun Savo ja Warkauden 

lehti), julisteet, suoramarkkinointi, kadunvarsimainonta, tv, radio, kilpailut ja arvonnat, 

kaupungin kotisivut, linja-autopysäkit, henkilökohtaiset kutsut museovierailulle, ilmoi-

tukset kouluille sekä seurakunnan tilat ja muut julkiset tilat. Varkauden museoilta toi-

votaan yhteistyötä oman talousalueen sisällä ja myös ulkopuolella, tätä voisi hyödyn-

tää myös mainonnassa ja tiedottamisessa. 

 

Eri ikäryhmille kannattaa käyttää erilaisia markkinointikanavia. Nuoret tavoittaa par-

haiten Facebookista kun taas vanhemman väestön kauppojen ilmoitustauluilta ja pai-

kallislehtien äärestä. Tiedottamisen avulla Varkauden museot pystyisivät kertomaan 

tilojensa soveltuvuudesta liikuntarajoitteisille henkilöille ja mahdollisuuksistaan toteut-

taa vieraskielisiä opastuksia.  
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4.4 Asiakaspalvelun saavutettavuus 

 

Vähäisestä henkilökunnasta johtuen Varkauden museoiden asiakaspalvelu ei välttä-

mättä kärsi, mutta museon muut tehtävät voivat jäädä vaille työntekijää. Asiakaspal-

velua voisi parantaa vieraiden kielten laajempi alaisen hallinnan avulla ja tarpeen 

vaatiessa koulutuksella. Myös viittomakielen osaaminen edesauttaa asiakaspalvelun 

parantamista vammaisten vierailijoiden keskuudessa. 

 

Asiakaspalvelusta emme juuri löydä parannettavaa ja tutkimukseen osallistuneetkin 

olivat kaikki tyytyväisiä. Lisäksi tilannetta vaikeuttaa se, että Varkauden museoilla 

meitä ei kohdella varsinaisesti asiakkaina, sillä olemme tekemässä heille opinnäyte-

työnä tätä selvitystä. 

 

4.5 Taloudellinen saavutettavuus 

 

Taloudellista saavutettavuutta voidaan kehittää henkilöstön sitouttamisella. Henkilö-

kunnan kannattaa miettiä työssään, miten saavutettavuutta voitaisiin milläkin osa-

alueella parantaa. Myös epäkohdista ja saavutettavuutta rajoittavista asioista keskus-

teleminen ja niiden ratkaisujen etsiminen parantavat taloudellista saavutettavuutta. 

Henkilöstön riittävä koulutus esim. kielten osalta on myös tärkeää. Kehittämistoimet 

kannattaa ottaa vakavasti ja myös jopa aikatauluttaa. Jonkinlaisen saavutettavuus 

palaverin tai vastaavan pitäminen esim. parin kuukauden välein ei välttämättä olisi 

huono vaihtoehto. Myös vammaisia, vanhuksia ja muita ”tavallisista” poikkeavia asia-

kasryhmiä edustaviin tahoihin kannattaa olla tiiviisti yhteydessä. Heiltä voi löytyä hy-

viä ideoita saavutettavuuden parantamiseen, sillä he kohtaavat saavutettavuusesteitä 

jokapäiväisessä elämässään. 

 

4.6 Yhteistyö koulujen kanssa 

 

Koulut toivovat, että yhteistyötä perusopetuksen kanssa tiivistettäisiin ja olisi olemas-

sa tietopaketti/perehdyttämispaketti opettajille, jotka eivät ole kotoisin Varkaudesta. 

Koulujen taholta ehdotetaan myös, että ylä- ja ala-asteen opettajille järjestettäisiin 

omat erilliset koulutuspäivät. Museon toivotaan jalkautuvan myös kouluille kertomaan 

toiminnastaan ja esim. Varkauden historiasta, sillä heillä on valmista materiaalia ja 

paljon tietoa. Tämä ei välttämättä koske pelkkiä kouluja, vaan vastaavaa toimintaa 

voitaisiin ajatella toteutettavaksi esim. kirjastossa ja teatterissa. Koulut ovat myös 

kiinnostuneita saamaan museoilta tietoa tarjonnasta esim. sähköpostitse. 
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Koulut kiittävät Varkauden museoita lapsilähtöisestä linjasta ja kehottavat museota 

pysymään samalla linjalla. Koulut toivovat helpotusta osaan tehtävistä, jotta tehtävät 

soveltuisivat ihan pienillekin koululaisille. Museot voisivat tuottaa myös enemmän 

aineistoa, jossa oppilaan on mahdollista käyttää omaa luovuuttaan. Myös työpajatoi-

minta sai paljon kiitosta. 

 

Meidän mielestämme jalkautumisidea on hyvä ja kehityskelpoinen. Varkauden muse-

oiden saavutettavuutta koululaisten näkökulmasta parantaisi esim. se, että museon 

henkilökunta vierailisi jokaisella koululla ja esittelisi teoksiaan, kuvien, diojen yms. 

välityksellä, sekä teettäisi heillä aiheeseen liittyviä tehtäviä. Lisäksi ei pidä unohtaa 

nykyaikaisia tietokoneohjelmia, joilla saa aikaan monenlaisia esityksiä pienellä vaival-

la. Näidenkin toteutuksessa voitaisiin käyttää hyväksi esim. oppilastöitä tai opinnäyte-

työntekijöitä. 
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5 AJANKOHTAISET PARANNUSEHDOTUKSET 

 

5.1 Rakennus ja ympäristö 

 

Tällä hetkellä kannattaa keskittyä eniten liikkumista helpottavien liuskojen hankkimi-

seen, ulko-oven korjaamiseen, portaikon alun ja lopun merkitsemiseen värillisellä 

teippauksella ja tiskin siirtämiseen portaikon juureen. Tiskin siirtäminen muuttaa si-

sääntulonäkymän selkeämmäksi ja asiakaspalvelijaa on helpompi lähestyä, kun hä-

net näkee heti sisälle tultaessa. Myös säilytyslokeroiden siirto naulakoiden läheisyy-

teen kannattaa suorittaa, sillä se selkeyttää vaatteiden ja tavaroiden säilytystiloja. 

Nämä parannukset pystytään tekemään ilman suurempia investointeja ja ne paranta-

vat tilojen toimivuutta huomattavasti. 

 

5.2 Näyttelyt 

 

Näyttelyissä mielestämme kannattaisi keskittyä tällä hetkellä eniten materiaalin kään-

tämiseen erikielillä ja tässä olisi mielestämme hyvä käyttää apuna Savonia-

ammattikorkeakoulun opiskelijoita, joilla on paljon osaamista monissa eri kielissä. 

Myös videon pätkimistä kannattaisi mahdollisuuksien mukaan yrittää korjata. 

 

5.3 Tiedotus 

 

Verkkosivuille kannattaisi tehdä palautelaatikko, jonka avulla ihmiset voisivat ottaa 

Varkauden museoihin yhteyttä, kertoa omia kokemuksiaan, ideoitaan, parannusehdo-

tuksiaan jne. Verkkosivuille kannattaisi selkeyden lisäämiseksi luoda myös ”takaisin” 

painike, josta olikin jo aiemmin kirjoitettu tässä kehittämissuunnitelmassa. 

 

Facebookin käytössä on tärkeää päivittää tilaa aktiivisesti ja erilaisista tapahtumista 

museoiden kannattaisi ilmoittaa Facebookissa reilusti etukäteen ja lähempänä tapah-

tumaa siitä voisi vaikkapa laittaa muistutuksen. Myös kuvien lisääminen erilaisista 

tapahtumista kuten työpajoista parantaisi Varkauden museoiden näkyvyyttä Face-

bookissa. Facebook-sivustoa kannattaisi myös mainostaa, esim. joidenkin esitteiden 

yhteyteen voisi lisätä tekstin ”käy kurkkaamassa meitä Facebookissa ja tykkää”. Jo-

kainen Facebookia käyttävä kyllä tässä tapauksessa osaa etsiä Varkauden museoi-

den Facebooksivuston. Tällainen toiminta voisi lisätä Facebook-sivustosta tykkäävien 

määrää (jokaisen tykkääjän seinällä näkyy museoiden tilapäivitys) ja näin saataisiin 

lisää näkyvyyttä museotoiminnalle Facebookissa. Facebook-sivustoon tutustuminen 
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taas voisi lisätä museoiden kävijämäärää, jos sivut onnistuvat herättämään kiinnos-

tusta sivuilla vierailleessa henkilössä. Tämä vaatii sivuston päivittämistä mahdolli-

simman usein, meidän mielestämme vähintään 2 kertaa viikossa. Facebookiin voi 

lisätä myös videoita, joten ei olisi huono vaihtoehto lisätä video jostain museon tapah-

tumasta tai tehdä museolle oma esittelyvideo. Esittelyvideossa apuna voisi varmasti 

käyttää jälleen kerran Savonia-ammattikorkeakoulua, sillä siellä pyörii esim. joka 

vuosi markkinointiviestintään liittyvä opintojakso, jolla on mahdollista toteuttaa tämän 

tyylisiä tehtävänantoja. Esittelyvideon voisi lisätä myös Varkauden museoiden verk-

kosivuille. 

 

Facebookia voisi hyödyntää myös kilpailujen ja arpajaisten järjestyspaikkana. Palkin-

tojen ei tarvitsisi olla kovinkaan kummallisia, esim. kalentereja, kasseja ja kortteja. 

Kilpailut ja arvonnat lisäisivät kiinnostusta Varkauden museoita kohtaan ja näiden 

avulla Facebook- sivusto ja tietysti koko museo saataisiin näyttämään aktiivisemmal-

ta. Kilpailujen kysymykset voisivat olla esim. kuinka paljon museossa oli kävijöitä vii-

me viikolla tai ne voisivat liittyä johonkin näyttelyyn, jolloin saataisiin kävijöitä muse-

oon jo sillä varjolla, että he kävisivät etsimässä kysymykseen vastausta näyttelystä. 

 

Mielestämme tv- ja radiomainokset eivät välttämättä ole paras keino Varkauden mu-

seoiden mainostamiseen kalleutensa vuoksi. Lehtimainoksia voidaan tietyissä määrin 

käyttää ja esim. monet lehtijutut ovat hyvä keino mainostaa. Sen sijaan kadunvarsi-

mainontaan kannattaa mielestämme panostaa. Mainosten ja julisteiden vieminen 

paikkoihin, joissa ihmisiä liikkuu, on hyvä keino. Tällaisia paikkoja ovat mielestämme 

esim. kauppojen ilmoitustaulut, linja-autopysäkit, seurakunnan tilat, sekä muut yleiset 

ilmoitustaulut kouluilla, sairaalassa, kirjastossa, uimahallissa ja teatterilla. Mainon-

nassa kannattaa mielestämme keskittyä mainostamaan enemmän Varkauden mu-

seota itseään kuin sen näyttelyitä. Tietysti näyttelyt kannattaa mainita, mutta ei niin 

että pääpaino mainonnassa on museoiden sijaan näyttelyillä. Kun itse museo ja sen 

sijainti saadaan paremmin ihmisten tietoon, on näyttelyihin helpompi saapua ja kiin-

nostus itse museosta houkuttelee varmasti kävijöitä, oli näyttely mikä tahansa. Tietys-

ti erikoisempia ja tunnetumpia näyttelyitä kannattaa mainostaa myös, mutta itse mu-

seota ei saa unohtaa. Myös työpajatoiminnan ja kuva-arkistojen mainostusta emme 

pidä huonona vaihtoehtona. Mieleemme tuli, että voisiko Varkauden museoille tehdä 

ns. yleiskattavan esitteen, jossa esiteltäisiin vähän itse museota ja sen toimintaa, 

hankkeita, näyttelyitä, työpajatoimintaa jne. Näitä voisi jättää esim. kirjastoon, uima-

halliin, teatteriin, sairaalaan, Varkauden porttiin tai ABC:lle. Tarkoitamme tällä siis 

esitteiden viemistä paikkoihin, joissa ihmisillä on aikaa lukea niitä ja jossa he pysäh-
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tyvät ja hengähtävät. Varkauden portin ja ABC:n käyttö markkinointipaikkana voisi 

lisätä myös ulkopaikkakuntalaisten tietoutta ja kiinnostusta Varkauden museoista. 

Myös esitteiden sijoittaminen sellaisiin paikkoihin, joista ne on helppo löytää ja ottaa 

luettavaksi edellä mainituissa kohteissa on tärkeää. 

 

Voisiko myös ajatella, että kun Warkauden lehdessä julkaistaan jokaisesta näyttelys-

tä juttu, jutusta tehtäisiinkin kaksiosainen, jonka toinen osa koskisi itse museota ja 

toinen osa näyttelyä. Näin ollen saataisiin esiin myös museon muuta, kuin näyttely-

toimintaa. 

 

5.4 Talous 

 

Kehittämistoimista tiedottaminen ja niiden aikatauluttaminen sitouttaisi työntekijät 

kehittämään Varkauden museoiden toimintaa. Saavutettavuutta ja toiminnan kehittä-

mistä käsitteleviä tapaamisia kannattaisi järjestää museon työntekijöiden keskuudes-

sa muutaman kuukauden välein. Näissä tapaamisissa/kokouksissa voitaisiin katsoa 

missä asioissa on tapahtunut parannusta ja onko jokin asia mennyt huonompaan 

suuntaan. Näin ollen kaikilla olisi tieto siitä mitä milläkin osa-alueella tapahtuu ja uu-

sia ideoitakin voisi syntyä entistä enemmän kun kaikki pääsisivät pohtimaan asioita.  

 

5.5 Yhteistyö koulujen kanssa 

 

Varkauden museoilla on olemassa sähköpostilista varkautelaisia kouluja varten. Kou-

lut toivoivat yhteydenottoa ja tiedottamista museon koululaisille suunnatuista tapah-

tumista sähköpostin välityksellä. Tämä on hieman ristiriidassa sen suhteen, että Var-

kauden museot kyllä tiedottavat toiminnastaan kouluille sähköpostilla, mutta opettajat 

eivät välttämättä lue viestejä tai välitä tietoa eteenpäin. Olisikin ehkä syytä pohtia 

yhdessä koulujen kanssa, miten sähköpostin käyttö saataisiin tehokkaaksi viestintä-

keinoksi molempien tahojen osalta. Toimivan viestintäkanavan kautta esim. tieto työ-

pajoista olisi helppo jakaa oikealle kohderyhmälle. Sähköpostilistaa käytettäessä 

kannattaa ottaa huomioon, onko koulu ylä- vai ala-aste. Molemmille kouluasteille olisi 

varmasti kannattavinta luoda omat listansa, ovathan oppilaat niin eri-ikäisiä ja näin 

ollen esimerkiksi samat työpajat eivät välttämättä kiinnosta ylä- ja ala-asteen oppilaita 

molempia.  Myös erilaiset seurat ja yhdistykset voitaisiin huomioida sähköpostilistoil-

la. 
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6 TARKISTUSLISTA VARKAUDEN MUSEOILLE 

 

Taulukkoon on koottu kunnossa olevia ja kehitettäviä asioita eri saavutettavuuden 

osa-alueista Varkauden museoissa. 

1. Rakennuksen ja ympäristön saavutettavuus ja esteettömyys 

Kunnossa Kehitettävää 

yleisopasteet pysäköintialueen opasteet 

valaistus jyrkkä ja ahdas piha 

esitteet tilat ulkomainonnalle 

myytävien tuotteiden esille laitto pysäköintialueet 

vaatteiden säilytystilat ulko-ovi 

olosuhteisiin nähden kaikki tilavasti esillä portaat ja liuskat 

istuimia riittävästi tiskin paikka 

paloturvallisuus säilytyslokerot pois piilosta 

sisätilojen opasteet wc istuin 

 portaikon seinät 

 pienet tilat 

 tasonostimen painorajoitus 

2. Näyttelyiden saavutettavuus ja esteettömyys 

Kunnossa Kehitettävää 

hyvin järjestetyt näyttelyt teosten perustietojen suurempi fontti 

laajat kokoelmat vieraskielinen materiaali 

taidekokoelmien hajasijoittaminen näkö- ja kuulovammaisten huomiointi 

 filmien tekstitys ja toiminnan parantaminen 

3. Tiedotuksen saavutettavuus 

Kunnossa Kehitettävää 

verkkosivujen sisältö palaute verkkosivujen kautta 

verkkonäyttelyt sivujen selkeys 

 mainonta 

 verkkosivujen uudistuvat osuudet 

 eri ikäryhmille eri markkinointikanavat 

4. Asiakaspalvelun saavutettavuus 

Kunnossa Kehitettävää 

ystävällistä ja asiantuntevaa opastusten toteutus vierailla kielillä 

 opastusten toteutus viittomakielellä 

5. Taloudellinen saavutettavuus 

Kunnossa Kehitettävää 

sitoutuminen ongelmien ratkaisemiseen taloudellinen tilanne 

koulutuksen järjestäminen kielten koulutus 

yhteydet vammaisiin, vanhuksiin jne.  

6. Yhteistyö koulujen kanssa 

Kunnossa Kehitettävää 

hankkeet kuljetukset 

verkon käyttö vierailut kouluilla/jalkautuminen 

työpajatoiminta tehtävien helpottaminen 

opetussuunnitelmien tukeminen opettajien koulutus ja perehdyttäminen 

lapsilähtöinen linja aineistoa, jossa voi käyttää luovuutta 

 tiedotus tarjonnasta 
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