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Statistikaamet tagab esitatavate andmete täieliku kaitse

JUHIME TÄHELEPANU!  Muuseum, mis kuulub mõne teise muuseumi koosseisu, st on teise muuseumi filiaal, täidab ainult tabeleid 6-13.
Muuseum, mis on katusorganisatsiooniks teisele muuseumile (st peamuuseum), ning muuseum, mis ei ole ise filiaal ega ka peamuuseum
(st üksikmuuseum), täidab kõik tabelid. Peamuuseum täidab tabelid 6 - 13 ainult enda külastuskoha kohta.

Jälgige, et sisestate andmeid  õigesse lahtrisse. Kui sisestate numbrilisel väljal olles tähemärke, ilmub salvestamisel ekraanile vastav
veateade. Mõne välja puhul on rakendatud loogilisi (aritmeetilisi) kontrolle, et vältida võimalikke vigu andmete sisestusel. Kui Teie
sisestatud andmed on omavahel või eeltäidetud andmetega vastuolus, ilmub tabeli kontrollimisel selle kohta veateade. Vigade ilmnemisel
vaadake andmed hoolikalt üle ja tehke parandused.
Küsimustiku esitamiseks vajutage  nuppu „Kontrolli küsimustikku“, mis käivitab tabelitevahelised kontrollid. Kui olete võimalikud vead
parandanud, klõpsake nuppu „Kinnitan“.

KÜSIMUSTIKUGA KOGUTAVAD ANDMED

Tabel 1. MUUSEUM

Üksikmuuseum ilma filiaali(de)ta - muuseum, mis ei ole ühegi teise muuseumi koosseisus.
Peamuuseum filiaali(de)ga - muuseum, mille koosseisus on üks või rohkem harumuuseumit.
Filiaal - muuseum, mis kuulub mõne teise (pea)muuseumi koosseisu.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

1 / 1 Organisatsiooni
tase *

ORG_TA
SE

Täiendav info selle kohta, kas tegemist on
katusorganisatsiooni või selle fliaaliga.

organisatsio
oni_tase_3L

Tabel 2. MUSEAALID (ei täida filiaalid)

Siin on eeldatud, et muuseum on ka oma filiaali(de) kogu(d) oma arvele võtnud.
Topeltandmete vältimiseks filiaal oma museaalide arvu eraldi ei esita.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

1 / 1 Museaalide arv –
kokku

MUS_07
_8_1

Muuseumi kogu(de) suurus ehk museaalide arv. Positiivne
täisarv

2 / 1 Museaalide arv –
eksponeeritud

MUS_07
_8_3

Museaalide arv, mis on antud aktide alusel eksponeerimiseks
nii muuseumi ruumides kui ka väljaspool.

Positiivne
täisarv

3 / 1 Museaalide arv –
veebis kirjeldatud

MUS_20
_25

Veebis kirjeldatud museaalide arv. Eesti muuseumide
veebivärava (MuIS) kasutajate puhul minimaalselt eseme
lühikirjeldus ja taustateave. Arvestada ka muuseumi
veebilehel kirjeldatud museaale ning AISi kantud museaale.

Positiivne
täisarv

4 / 1 Museaalide arv –
veebist leitavad,
digikujutisega

MUS_20
_26

Veebist kättesaadavate digikujutisega museaalide arv.
Arvestada ka muuseumi veebilehel kirjeldatud museaale ning
AISi kantud museaale.

Positiivne
täisarv

Tabel 3. PUBLIKATSIOONID (ei täida filiaalid)

Topeltandmete vältimiseks filiaal publikatsioonide arvu ei esita.
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Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

1 / 1 Publikatsioonide
arv –
teaduspublikatsioo
nid

MUS_12
_16_2

Teaduspublikatsioon – muuseumi initsiatiivil avaldatud
teadusartikkel. Teadusartikli määratlemisel võib lähtuda Eesti
Teadusinfosüsteemi teadustegevuse tulemuste
klassifikaatorist
https://www.etag.ee/teaduskirjastused/publikatsioonide-
juhend/Publikatsioonide%20klassifikaator_juhend_2014.pdf.
Kui ühes kogumikus on avaldatud mitu teadusartiklit, läheb
arvesse artiklite arv.

Positiivne
täisarv

2 / 1 Publikatsioonide
arv – trükised

MUS_12
_16_3

Trükised – kataloogid, kogumikud. Siin ei loeta trükiste hulka
tarbetrükiseid (nt infovoldikud, postkaardid, plakatid jne) ja
teaduspublikatsioone.

Positiivne
täisarv

Tabel 4. TÖÖTAJAD (ei täida filiaalid)

Ärge arvestage töötajate hulka neid, kelle pealt te tööjõumakse ei maksa, st juriidiliste isikutega tehtud teenuse ostmise lepinguid ei tohiks
siin arvestada. Kui FIE-ga on sõlmitud töövõtuleping, millelt tööjõumaksud tasutakse, siis tema palun arvestage töötajate hulka (ning tema
töötasu palgakulusse). Kui maksate tasu tema esitatud arvete alusel, siis mitte.Ametikohtade arv aruandeaasta lõpu
seisuga.Kultuuritöötaja – isik, kes töötab töökohal, mis nõuab kõrgharidust, kõrgemat kvalifikatsiooni või spetsiifilisi erialaseid teadmisi,
kus erialaseid teadmisi ja kogemuslikku pädevust võib võrdsustada kõrghariduse või kõrgema kvalifikatsiooniga.

Kultuuritöötajad on ka  turunduse, arvutigraafika ning arhiveerimise ja digiteerimisega (asutuse põhiülesandest lähtuvalt) tegelevad isikud.
Kui töökohal on erinevaid tööülesandeid (nii asutuse põhiülesandest lähtuvad kui ka toetavat laadi), siis hinnatakse tööülesannete
proportsioonidest lähtuvalt, kas isik on kultuuritöötaja (50% või rohkem sisutegevus) või mitte. Kultuuritöötajad on ka lepinguga töötavad
giidid, teadurid, näituste projektijuhid ja kuraatorid. Kultuuritöötajad ei ole asutuse juht (juhid) ja tugitöötajad, kelle ülesandeks on  info ja
dokumendihaldus, personalijuhtimine, finantsjuhtimine, raamatupidamine, IT-tööd, üldjuhtimine jms. Veebis täitmisel read 1, 4 ja 8
arvutatakse automaatselt, mis on nähtavad pärast salvestamist.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

2 / 1 Täistööajale
taandatud
töötajate arv –
kultuuritöötajad

MUS_20
_12

Muuseumi koosseisu kuuluvate täistööajale taandatud
kultuuritöötajate arv aruandeaasta lõpu seisuga.
Arvestatakse kõiki kultuuritöötajaid sõltumata nende
töölepingu tüübist.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

3 / 1 Täistööajale
taandatud
töötajate arv –
muud töötajad

MUS_20
_13

Muuseumi koosseisu kuuluvate täiskohale taandatud kõigi
muude töötajate, v.a kultuuritöötajad, arv aruandeaasta lõpu
seisuga. Arvestatakse kõiki muid töötajaid sõltumata nende
töölepingu tüübist.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

5 / 1 Töölepinguga
töötajate arv –
kultuuritöötajad

MUS_20
_14

Töölepingu alusel töötavate kultuuritöötajate arv
aruandeaasta lõpu seisuga, arvestamata töötajate koormust.

Positiivne
täisarv

6 / 1 Töölepinguga
töötajate arv –
doktorikraadiga
kultuuritöötajad

MUS_20
_15

Töölepingu alusel töötavate doktorikraadiga kultuuritöötajate
arv aruandeaasta lõpu seisuga, sõltumata nende
koormusest.

Positiivne
täisarv

7 / 1 Töölepinguga
töötajate arv –
muud töötajad

MUS_20
_16

Töölepingu alusel töötavate kõigi teiste töötajate, v.a
kultuuritöötajate arv aruandeaasta lõpu seisuga, sõltumata
nende koormusest.

Positiivne
täisarv

9 / 1 Muude lepingute
alusel töötajate arv
– kultuuritöötajad

MUS_20
_17

Muude võlaõiguslike lepingute (nt käsundusleping,
töövõtuleping) alusel töötavate kultuuritöötajate arv
aruandeaasta jooksul, arvestamata nende koormust. Siin on
mõeldud kõiki kultuuritöötajaid, kes on aruandeaastal
muuseumi heaks mõne muu lepingu (v.a tööleping) alusel
tööd teinud.

Positiivne
täisarv

10 / 1 Muude lepingute
alusel töötajate arv
– doktorikraadiga
kultuuritöötajad

MUS_20
_18

Muude võlaõiguslike lepingute (nt käsundusleping,
töövõtuleping) alusel töötavate doktorikraadiga
kultuuritöötajate arv aruandeaasta jooksul, arvestamata
nende koormust. Siin on mõeldud kõiki doktorikraadiga
kultuuritöötajaid, kes on aruandeaastal muuseumi heaks
mõne muu lepingu (v.a tööleping) alusel tööd teinud.

Positiivne
täisarv
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11 / 1 Muude lepingute
alusel töötajate arv
– muud töötajad

MUS_20
_19

Muude võlaõiguslike lepingute (nt käsundusleping,
töövõtuleping) alusel töötavate kõigi muude töötajate arv
aruandeaasta jooksul, arvestamata nende koormust. Siin on
mõeldud kõiki muid töötajaid, v. a kultuuritöötajaid, kes on
aruandeaastal muuseumi heaks mõne muu kui töölepingu
alusel tööd teinud.

Positiivne
täisarv

12 / 1 Vabatahtlike
tasustamata
töötajate arv

MUS_14
_20

Vabatahtlikud tasustamata töötajad, välja arvatud isikud, kes
on olnud abiks vaid üksikutel üritustel, nt muuseumiööl.
Vabatahtlike arv aasta jooksul, arvestamata nende koormust.

Positiivne
täisarv

Tabel 5. TULUD, KULUD (ei täida filiaalid)

Tulusid ja kulusid palume arvestada tekkepõhiselt.Tabel täidetakse eurodes (täisarvudes).

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

2 / 1 Tulud:
riigieelarvest, v.a
kultuurkapital ja
Euroopa Liidu
tõukefondid

MUS_20
_31

Riigieelarvest muuseumile eraldatud summa, sh riiklikult
rahastatud fondidest saadud tulu. Nt PRIA, Rahvakultuuri
keskuse, väikesaarte programmi jms kaudu saadud toetused.
Eesti Kultuurikapitalilt või ELi tõukefondidest saadud
summasid siin ei arvestata.

Positiivne
täisarv

3 / 1 Tulud:
riigieelarvest –
kultuurkapitalilt

MUS_20
_15_221

Eesti Kultuurkapitalilt saadud toetused. Positiivne
täisarv

4 / 1 Tulud:
omavalitsuselt

MUS_15
_24

Omavalitsustes muuseumile eraldatud summa. Positiivne
täisarv

5 / 1 Tulud: annetustest MUS_15
_25

Annetustest saadud tulu. Positiivne
täisarv

6 / 1 Tulud: Euroopa
Liidu
tõukefondidest

MUS_20
_15_251

Euroopa Liidu tõukefondidest saadud tulu. Positiivne
täisarv

7 / 1 Tulud: muud
toetused

MUS_20
_23

Muud toetused, sh toetused muudest mitteriiklikest fondidest.
Siia kuuluvad nt Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja
välisriikide toetused vms.

Positiivne
täisarv

8 / 1 Tulud: tasulistelt
teenustelt – kokku

MUS_15
_27

Kõigilt tasulistelt teenustelt saadud tulu (sh piletimüük,
giiditeenus, haridusprogrammid, saali väljaüürimine jne).

Positiivne
täisarv

9 / 1 Tulud:
eramuuseumi
omanikult

MUS_15
_29

Omafinantseering eramuuseumi omanikult. Positiivne
täisarv

11 / 1 Kulud –
tööjõukulud

MUS_16
_33

Tööjõukulud – tasu, mida tööandja arvestab kõikidele
töötajatele (sh töövõtu- ja käsunduslepingu alusel töötajad)
aruandeperioodil tehtud töö eest. Siia hulka arvestatakse ka
isikutele tehtud erisoodustused koos tulumaksuga,
sotsiaalmaks (pensionikindlustuseks ja riiklikuks
ravikindlustuseks) ning töötuskindlustusmakse tööandjale
kehtestatud maksemääras, samuti sotsiaalmaks
erisoodustustelt ja arvestatud
puhkusereservilt.Tööjõukuludesse mitte arvestada
juriidilistele isikutele makstud tasusid – need saab arvestada
muude kulude alla.

Positiivne
täisarv

12 / 1 Kulud – muud MUS_16
_34

Muud kulud – kõik muuseumi kulud, mis ei ole tööjõukulud.
Siin ei sisaldu investeeringud – neid kulude hulka ei
arvestata.

Positiivne
täisarv

Tabel 6. MUUSEUMI LIIK (täidab filiaal, üksikmuuseum ja peamuuseum ainult enda külastuskoha kohta)

Tabelisse märgitud Kultuuriministeeriumilt saadud muuseumi liik. Kui antud liik on aruandeaastal muutunud, siis parandage.
Ajaloomuuseumi eesmärk on ajaloolise evolutsiooni kajastamine teatud ajavahemikul, ajaloomuuseumide hulka kuuluvad ka ajaloos
laiema kui kohaliku tähtsusega ehitismälestis-muuseumid, sh memoriaalmuuseumid, arhiivmuuseumid, ajalooliste isikute, sündmuste ja
perioodide muuseumid, arheoloogiamuuseumid või ka muuseumid, mis kajastavad laiemalt ühiskonnaelu ja kultuuri ajaloo vältel.
Kohamuuseumi kogu hõlmab ühte konkreetset küla, väikelinna või valda.

Kunstimuuseum kogub, säilitab, uurib ja näitab kunstiteoseid. Siia liigituvad ka disaini-, foto- ning arhitektuurimuuseumid.
Loodusmuusemi museaalid käsitlevad selliseid ainevaldkondi nagu bioloogia, geoloogia, botaanika, zooloogia, paleontoloogia ja
ökoloogia.
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Teadus- ja tehnikamuuseumi kogu kajastab astronoomia, matemaatika, füüsika, keemia, meditsiini, konstrueerimise, tööstuse ja ehituse
ainevaldkondi ning seal on eksponeeritud mitmesugust tehnikat.
Teemamuuseum on spetsialiseerunud üksikule teemale või erialale. Siia liigituvad ka mõne asutuse ajalugu käsitlevad muuseumid.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

1 / 1 Muuseumi liik * MUS_01
_8

Muuseumi liik muuseumi_li
ik_6L

2 / 1 Muuseumi alaliik –
isikumuuseum *

MUS_20
_11

Isikumuuseumiks võib lugeda igat liiki muuseumi, kui selle
väljapanek keskendub ühele isikule.

valik_jah_ei
_1v

Tabel 7. ÜLDINFO (täidab filiaal, üksikmuuseum ja peamuuseum ainult enda külastuskoha kohta)

Veebis täitmisel on märgitud eelmise aasta küsimustikus olnud väärtused. Kui väärtus on aruandeaastal muutunud, siis parandage.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

1 / 1 Lahtiolekupäevade
arv aastas *

MUS_02
_2

Muuseumi lahtiolekupäevade ehk päevade, mil muuseum on
üksikkülastajatele avatud, arv aastas.

Positiivne
täisarv

2 / 1 Lahtiolekupäevade
arv aastas –
piletivabad päevad
*

MUS_02
_3

Muuseumi piletivabade päevade arv aastas. Positiivne
täisarv

3 / 1 Täispileti hind * MUS_03
_4

Märgitakse kalendriaastal kehtinud täispileti hind. Juhul kui
muuseumis on olnud aasta jooksul eri hinnaga täispileteid,
tuleks märkida kõrgeim täispileti hind.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

4 / 1 Ühispileti
olemasolu *

MUS_20
_30

Ühispileti olemasolu märgitakse, kui muuseumil on ühispilet
kas sama muuseumi teiste külastuskohtadega või mõne teise
muuseumi või asutusega. Siia ei kuulu pere- ja grupipiletid.

valik_jah_ei
_1v

5 / 1 Liikmesus
organisatsioonides
– Rahvusvaheline
Muuseumide
Nõukogu *

MUS_04
_7

Muuseumi kui juriidilise isiku liikmesus Rahvusvahelises
Muuseumide Nõukogus (ICOM).

valik_jah_ei
_1v

6 / 1 Liikmesus
organisatsioonides
– muud
organisatsioonid ja
võrgustikud

MUS_04
_6

Muuseumi liikmesus muudes organisatsioonides ja
võrgustikes peale Rahvusvahelise Muuseumide Nõukogu,
nimetused.

Tekst

Tabel 8. KÜLASTATAVUS JA HARIDUSPROGRAMMIDES OSALEJAD (täidab filiaal, üksikmuuseum ja peamuuseum ainult enda
külastuskoha kohta)

Muuseumist väljaspool toimuvate näituste külastajaid siia ei arvestata, küll aga arvestatakse väljaspool muuseumi korraldatud üritustest
(loengud, muuseumitunnid, haridusprogrammid jms) osavõtjaid.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

1 / 1 Külastajate arv –
kokku *

MUS_08
_9_1

Külastajate arv kokku hõlmab muuseumi püsinäituste ja
ajutiste näituste (v.a väljaspool muuseumi ruume toimuvad)
külastajaid, samuti muuseumi korraldatud üritustest (loengud,
muuseumitunnid, haridusprogrammid jms, sh väljaspool
muuseumi ruume toimuvad) osavõtjaid. Külastajate arv kokku
ei pea võrduma alamjaotuste summaga (nt tasuta külastaja
võib ühtlasi olla ka kuni 8-aastane või puudega inimene).

Positiivne
täisarv
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Muuseumist väljaspool toimuvate näituste külastajaid siin ei
arvestata.

2 / 1 Külastajate arv –
tasuta külastajad *

MUS_08
_9_4

Kõik tasuta külastajad kokku ehk piletita külastajate arv, mis
sisaldub külastajate koguarvus, v.a väljaspool muuseumi
enda ruume (territooriumi) toimunud näituste külastajad, ja
kaasa arvatud muuseumi korraldatud üritustest (loengud,
muuseumitunnid, haridusprogrammid jms, sh väljaspool
muuseumi ruume toimuvad) tasuta osavõtjaid.

Positiivne
täisarv

3 / 1 Külastajate arv –
tasuta külastajad
piletivabadel
päevadel *

MUS_08
_9_5

Külastajate arv piletivabadel päevadel on osa tasuta
külastajate koguarvust. Sisaldab kõiki tasuta külastajaid
piletivabadel päevadel, sh kuni 8-aastaseid ja puudega
külastajaid ja muuseumi korraldatud üritustest (loengud,
muuseumitunnid, haridusprogrammid jms, sh väljaspool
muuseumi ruume toimuvad) tasuta osavõtjaid.

Positiivne
täisarv

4 / 1 Külastajate arv –
kuni 8-aastased *

MUS_08
_9_6

Kuni 8-aastaste külastajate arv sisaldab kõiki kuni 8-
aastaseid muuseumikülastajaid ja muuseumi korraldatud
üritustest osavõtjaid olenemata sellest, kas nad pääsevad
muuseumi tasuta, külastavad seda üksi või grupis või
kuuluvad puudega külastajate hulka.

Positiivne
täisarv

5 / 1 Külastajate arv –
puudega inimesed

MUS_20
_27

Külastajad, kes on muuseumi külastamisel või muuseumi
korraldatud üritusel osaledes kasutanud puudega inimestele
mõeldud soodustust.

Positiivne
täisarv

6 / 1 Välisturistide
hinnanguline
osatähtsus
külastajate hulgas
*

MUS_09
_10

Välisturistide hinnanguline osatähtsus muuseumikülastajate
ja muuseumi korraldatud üritustest osavõtjate hulgas.

Positiivne
täisarv

7 / 1 Haridusprogrammi
des osalejate arv –
sihtrühm lapsed ja
noored kuni
gümnaasiumi
lõpuni *

MUS_10
_11_1

Haridusprogrammides osalejate arv, mille sihtrühm on kuni
gümnaasiumi lõpuni. Siia loetakse ka üksikud täiskasvanud,
kes osalevad kuni gümnaasiumiealistele suunatud
programmides. Kõik osalejad olenemata toimumise kohast.
Haridusprogramm - Muuseumis peamiselt haridusasutustele,
aga ka laiemale publikule suunatud haridustegevuste kava.
Haridusprogrammide alla võivad kuuluda näiteks
muuseumitunnid, näitustunnid, loengud ja
loenguprorgrammid, laagrid, töötoad, õppepäevad ja
seminarid. Giidituure ei arvestata haridusprogrammide hulka.

Positiivne
täisarv

8 / 1 Muuseumitundides
osalejate arv –
sihtrühm lapsed ja
noored kuni
gümnaasiumi
lõpuni *

MUS_10
_11_3

Muuseumitund – (haridusprogrammi allvorm) põhineb
näitusel, muuseumi kogudel või teistel objektidel ning teabel,
mis seostuvad muuseumi valdkonna ja keskkonnaga.
Muuseumitunnil on läbiviija ja kindel sihtrühm, eeskätt
haridusasutuste õpilased, ta võib toetada riiklikku õppekava.
Muuseumitunni teema ja õpieesmärgid on üldjuhul piiritletud.
Enamasti toetub muuseumitund kindlale kavale, kasutatakse
mitmesuguseid (aktiivõppe) meetodeid, vahendeid
ja materjale. Muuseumitund võib esineda üksiku temaatilise
tunnina, sarjana, olla osa suuremast haridusprogrammist või
-projektist.

Positiivne
täisarv

9 / 1 Haridusprogrammi
des osalejate arv –
sihtrühm
täiskasvanud *

MUS_10
_11_2

Osalejate arv haridusprogrammides, mille sihtrühm on
täiskasvanud. Siia loetakse ka üksikud lapsed, kes osalevad
täiskasvanutele suunatud programmides. Kõik külastajad
olenemata toimumise kohast. Haridusprogramm -
Muuseumis peamiselt haridusasutustele, aga ka laiemale
publikule suunatud haridustegevuste kava.
Haridusprogrammide alla võivad kuuluda näiteks
muuseumitunnid, näitustunnid, loengud ja
loenguprorgrammid, laagrid, töötoad, õppepäevad ja
seminarid. Giidituure ei arvestata haridusprogrammide hulka.

Positiivne
täisarv

10 / 1 Muuseumitundides
osalejate arv –
sihtrühm
täiskasvanud *

MUS_10
_11_4

Muuseumitund – (haridusprogrammi allvorm) põhineb
näitusel, muuseumi kogudel või teistel objektidel ning teabel,
mis seostuvad muuseumi valdkonna ja keskkonnaga.
Muuseumitunnil on korraldaja ja kindel sihtrühm, eeskätt
haridusasutuste õpilased, ning see võib võib toetada riiklikku
õppekava. Muuseumitunni teema ja õpieesmärgid on üldjuhul
piiritletud. Enamasti toetub muuseumitund kindlale kavale,
kasutatakse mitmesuguseid (aktiivõppe) meetodeid,
vahendeid ja materjale. Muuseumitund võib esineda üksiku
temaatilise tunnina, sarjana, olla osa suuremast
haridusprogrammist või -projektist.

Positiivne
täisarv

Tabel 9. MUUSEUMI TÖÖ (täidab filiaal, üksikmuuseum ja peamuuseum ainult enda külastuskoha kohta)

Rea
kood/
veeru

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/

Väärtust ei
pea
esitama:
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veeru
kood

või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

1 / 1 Näituste nimetuste
arv *

MUS_11
_12_1

Näituse nimetuste arv sisaldab kõiki näitusi, mis toimusid
muuseumi ruumides/territooriumil või muuseumi virtuaalses
keskkonnas, olenemata korraldajast. Arvestusse ei kuulu
väljaspool muuseumi ruume toimunud näitused. Püsinäitus
läheb igal aastal arvesse ühe näitusena.

Positiivne
täisarv

2 / 1 Näituste
toimumiskordade
arv – enda
korraldatud *

MUS_11
_12_2

Muuseumi enda korraldatud näituste toimumiskordade arv.
Loetakse näitusi, mis toimuvad nii muuseumi enda ruumides
kui ka mujal. Väljaspool muuseumi mitmes kohas üleval
olnud sama väljapanek arvestatakse mitmeks näituse
toimumiskorraks. Muuseumi ja mõne teise asutuse üheskoos
korraldatud näitused märgitakse enda korraldatud näituste
alla.

Positiivne
täisarv

3 / 1 Püsinäituse tõlge
– ingliskeelne *

MUS_20
_3

Ingliskeelne põhiinfo, mis võimaldab näitusest osa saada, sh
audiogiid, paberil tekstid või interaktiivsed lahendused.

Märkeruut

4 / 1 Püsinäituse tõlge
– venekeelne *

MUS_20
_4

Venekeelne põhiinfo, mis võimaldab näitusest osa saada, sh
audiogiid, paberil tekstid või interaktiivsed lahendused.

Märkeruut

5 / 1 Püsinäituse tõlge
– saksakeelne *

MUS_20
_5

Saksakeelne põhiinfo, mis võimaldab näitusest osa saada, sh
audiogiid, paberil tekstid või interaktiivsed lahendused.

Märkeruut

6 / 1 Püsinäituse tõlge
– soomekeelne *

MUS_20
_7

Soomekeelne põhiinfo, mis võimaldab näitusest osa saada,
sh audiogiid, paberil tekstid või interaktiivsed lahendused.

Märkeruut

7 / 1 Püsinäituse tõlge
– lätikeelne *

MUS_20
_6

Lätikeelne põhiinfo, mis võimaldab näitusest osa saada, sh
audiogiid, paberil tekstid või interaktiivsed lahendused.

Märkeruut

8 / 1 Püsinäituse tõlge
– prantsuskeelne *

MUS_20
_8

Prantsuskeelne põhiinfo, mis võimaldab näitusest osa saada,
sh audiogiid, paberil tekstid või interaktiivsed lahendused.

Märkeruut

9 / 1 Püsinäituse tõlge
– muukeelne *

MUS_20
_9

Põhiinfo muus keeles peale eesti, inglise, vene, läti, soome,
prantsuse ja saksa keele, mis võimaldab näitusest osa
saada, sh audiogiid, paberil tekstid või interaktiivsed
lahendused.

Märkeruut

10 / 1 Püsinäituse tõlge
– muukeelne,
täpsustus

MUS_20
_10

Põhiinfo muus keeles peale eesti, inglise, vene, läti, soome
prantsuse ja saksa keele, mis võimaldab näitusest osa
saada. Loetlege kõik muud keeled.

Tekst

Tabel 10. KODULEHT (täidab filiaal, üksikmuuseum ja peamuuseum ainult enda külastuskoha kohta)

Veebis täitmisel on märgitud eelmise aasta küsimustikus olnud andmed. Kui andmed on aruandeaastal muutunud, siis parandage.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

1 / 1 Kodulehe või
sotsiaalmeedia
lehe aadress

MUS_19
_40

Kodulehe või sotsiaalmeedia lehe aadress või mõlemad. Tekst

2 / 1 Kodulehe keel –
eesti *

MUS_19
_41

Kodulehe keel – eesti Märkeruut

3 / 1 Kodulehe keel –
inglise *

MUS_19
_42

Kodulehel vähemalt põhiinfo inglise keeles. Märkeruut

4 / 1 Kodulehe keel –
vene *

MUS_19
_43

Kodulehel vähemalt põhiinfo vene keeles. Märkeruut

5 / 1 Kodulehe keel –
saksa *

MUS_19
_44

Kodulehel vähemalt põhiinfo saksa keeles. Märkeruut

6 / 1 Kodulehe keel –
soome *

MUS_19
_45

Kodulehel vähemalt põhiinfo soome keeles. Märkeruut

7 / 1 Kodulehe keel –
läti *

MUS_19
_48

Kodulehel vähemalt põhiinfo läti keeles. Märkeruut

8 / 1 Kodulehe keel –
prantsuse *

MUS_19
_47

Kodulehel vähemalt põhiinfo prantsuse keeles. Märkeruut

9 / 1 Kodulehe keel –
muukeelne *

MUS_19
_49

Kodulehel vähemalt põhiinfo muus keeles peale eesti, inglise,
vene, saksa, läti, prantsuse ja soome keele.

Märkeruut

10 / 1 Kodulehe keel –
muukeelne,
täpsustus

MUS_19
_46

Palun loetlege muud keeled peale eesti, inglise, vene, saksa,
läti, prantsuse ja soome keele, milles on kodulehel vähemalt
põhiinfo.

Tekst
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Tabel 11. ANDMEESITAJA NÕUSOLEK INFO EDASTAMISEKS (täidab filiaal, üksikmuuseum ja peamuuseum ainult enda
külastuskoha kohta)

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

1 / 1 Andmeesitaja
nõusolek andmete
edastamiseks *

LUBA_A
NDM

Nõusoleku andmisel edastab Statistikaamet muuseumi
esitatud andmed Kultuuriministeeriumile ja
Muinsuskaitseametile. Nõusoleku vajaduse sätestab riikliku
statistika seaduse § 35 Konfidentsiaalsete andmete
levitamine (2): Riikliku statistika tegija levitab isiku otsest või
kaudset tuvastamist võimaldavaid andmeid ainult tema
nõusolekul, välja arvatud käesolevast seadusest tuleneval
juhul või kui andmed on avalikud tulenevalt seadusest.

valik_jah_ei
_1v

2 / 1 Andmeesitaja
nõusolek
üksikandmete
avaldamiseks *

MUS_20
_0

Nõusoleku andmisel saab Statistikaamet avaldada muuseumi
esitatud andmeid eraldi iga külastuskoha ja muuseumi kohta.
Nõusoleku vajaduse sätestab riikliku statistika seaduse § 35
Konfidentsiaalsete andmete levitamine (2): Riikliku statistika
tegija levitab isiku otsest või kaudset tuvastamist
võimaldavaid andmeid ainult tema nõusolekul, välja arvatud
käesolevast seadusest tuleneval juhul või kui andmed on
avalikud tulenevalt seadusest.

valik_jah_ei
_1v

Tabel 12. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS KULUNUD AEG (täidab filiaal, üksikmuuseum ja peamuuseum ainult enda külastuskoha
kohta)

Hinnake palun, kui palju aega küsimustiku täitmiseks kulus, kaasa arvatud juhendiga tutvumise, andmete kogumise ja ettevalmistamise
aeg. Märkige kõigi töötajate kulutatud aeg kokku.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

 / Küsimustiku
täitmiseks ning
selleks vajalike
andmete
kogumiseks ja
ettevalmistamisek
s kulunud tundide
arv

TAITMIS
EAEGTU
NDI

Kõigi töötajate poolt küsimustiku täitmisele kulutatud tundide
arv. Küsimustiku täitmisele kulunud aja sisse arvestatakse ka
juhendiga tutvumise, küsimustiku jaoks vajalike andmete
kogumise ja ettevalmistamise aeg.

Positiivne
täisarv

 / Küsimustiku
täitmiseks ning
selleks vajalike
andmete
kogumiseks ja
ettevalmistamisek
s kulunud minutite
arv

TAITMIS
EAEGMI
NUTIT

Kõigi töötajate poolt küsimustiku täitmisele kulutatud minutite
arv. Küsimustiku täitmisele kulunud aja sisse arvestatakse ka
juhendiga tutvumise, andmete kogumise ja ettevalmistamise
aeg. Lubatud väärtuste vahemik 0-59.

Positiivne
täisarv

Tabel 13. VASTAJA TAGASISIDE (täidab filiaal, üksikmuuseum ja peamuuseum ainult enda külastuskoha kohta)

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

1 / 1 Küsitlusele vastaja
kommentaar

CISL03 Tagasiside küsimustiku kohta Tekst

LOENDID / KLASSIFIKAATORID
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Loendi/klassifikaatori nimetus: muuseumi_liik_6L

Elemendi
kood

Elemendi nimetus Mõõtühik Selgitus

1 Ajaloomuuseum Muuseum, mille eesmärk on ajaloolise evolutsiooni
kajastamine teatud ajavahemikul, samuti ajaloos laiema
kui kohaliku tähtsusega ehitismälestis-muuseumid (nt
Paks Margareeta, Neitsitorn) ning oma kogudega
suuremat kultuurilist või ajaloolist piirkonda kui üks küla
või paik hõlmavad koduloomuuseumid (nt Viljandi
Muuseum). Siia kuuluvad ka memoriaalmuuseumid,
arhiivmuuseumid, ajalooliste isikute, sündmuste ja
perioodide muuseumid, arheoloogiamuuseumid või ka
muuseumid, mis kajastavad laiemalt ühiskonnaelu ja
kultuuri läbi ajaloo (nt Eesti Rahva Muuseum).

2 Kohamuuseum Muuseum, mille kogu hõlmab ühte konkreetset küla,
väikelinna või -valda. Nt Väike-Maarja muuseum, Värska
Talumuuseum, Järva-Jaani muuseum, Haapsalu
Piiskopilinnus.

3 Kunstimuuseum Muuseum, mis kogub, säilitab, uurib ja näitab
kunstiteoseid. Siia kuuluvad ka disaini-, foto- ning
arhitektuurimuuseumid. Nt Kumu, Eesti
Arhitektuurimuuseum, Eesti Tarbekunsti- ja
Disainimuuseum.

4 Loodusmuuseum Muuseum, mille museaalid käsitlevad selliseid
ainevaldkondi nagu bioloogia, geoloogia, botaanika,
zooloogia, paleontoloogia ja ökoloogia. Nt Eesti
Loodusmuuseum, Jääaja Keskus. Siia ei kuulu loomaaiad
ja botaanikaaiad.

5 Teadus- ja tehnikamuuseum Muuseum, mille kogu kajastab ainevaldkondi nagu
astronoomia, matemaatika, füüsika, keemia, meditsiin,
konstrueerimine, tööstus ja ehitus ning kus on
eksponeeritud mitmesugust erinevat tehnikat. Nt Tallinna
Tehnikaülikooli muuseum, Tartu Ülikooli muuseum,
teaduskeskus AHHAA.

6 Teemamuuseum Muuseum, mis on spetsialiseerunud üksikule teemale või
erialale, sh mõne asutuse ajalugu käsitlevad muuseumid.
Nt A. Le Coqi Õllemuuseum, Eesti Tuletõrjemuuseum,
Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum, Eesti
Piimandusmuuseum.


