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Tietotuoteseloste on lisensoitu käyttöluvalla Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0) 

Linkki lisenssiin: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi 

Aineiston nimi 
Museotilaston vuosittaiset taulukot vuodesta 2007 lähtien.  

Vuosittaiset taulukot on ladattavissa museotilasto.fi -verkkopalvelun sivulla ”Tilastotaulukot”: 

https://www.museotilasto.fi/stattables.  

Aineiston kuvailu 
Museovirasto kerää ja julkaisee vuosittain museoalan toimialakohtaista tilastotietoa. Tilastotietoa 

kerätään Suomen ammatillisesti hoidetuilta museoilta. Museotilaston vuosittainen data vuodesta 2007 

lähtien on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 (CC BY 4.0) lisenssillä. 

Vuosittaiset taulukot sisältävät museotilastoinnin piirissä tuotettua, pääsääntöisesti numeerista tietoa. 

Joissain tapauksissa mukana on myös tekstimuotoista tietoa. Näissä tapauksissa aineiston 

yhdenmukaisuutta ei välttämättä ole voitu taata. 

Aineisto on laadittu vuosittaisen tilastokyselyn pohjalta. Tilastokyselyt ohjeineen on ladattavissa pdf-

muodossa museotilasto.fi -verkkopalvelusta sivulta ”Tilastojulkaisut”: https://www.museotilasto.fi/. 

Tilastossa käytetyt käsitteet voi ladata pdf-tiedostona museotilasto.fi -verkkopalvelun sivulta ”Info”: 

https://www.museotilasto.fi/infos. 

Tilastokyselyssä käytettyjen kysymysten muotoilu sekä niihin liittyvä ohjeistus voivat muuttua hieman 

vuodesta toiseen. Mikäli tarkoitettu tietosisältö ei muutu, kysymysten vertailtavuus vuodesta toiseen 

säilyy. Jokaiselle kysymykselle on määritelty koodi, joka pysyy samana huolimatta kysymyksen 

muotoiluun vaikuttavista muutoksista. Myös museoiden nimet voivat muuttua, minkä vuoksi jokaiselle 

museolle on määritelty oma numero, joka kertoo kyseessä olevan sama tilastointiyksikkö vuodesta 

toiseen. 
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 Taulukkojen sarakeotsikoina on tilastossa kysymys sekä siihen liittyvä koodi (esimerkiksi ”kayn_1”) ja 

riveillä tilastointiyksiköt, eli Suomen ammatillisesti hoidetut museot sekä kysymysten vastaukset. 

Henkilöstöä koskevien tietojen osalta osa tiedoista on salattu. 

Tiedostomuoto 
Tiedot ovat saatavilla excel- ja csv-tiedostoina.  

Aineistoon viittaaminen 
Tilastotiedon uudelleenkäytön yhteydessä tulee mainita Museovirasto tiedon tuottajana ja 

Museotilasto.fi tiedon lähteenä.  

Viittausesimerkki (tilastotaulukot): Museotilasto.fi, Museovirasto. CC BY 4.0 

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi). 

Tilastossa käytetyt käsitteet 
Tilastossa käytetyt käsitteet voi ladata pdf-tiedostona museotilasto.fi -verkkopalvelun sivulta ”Info”: 

https://www.museotilasto.fi/infos. 

Taulukoissa käytetyt merkit 
 

Merkki Merkitys 

- ei yhtään 

. tieto ei loogisesti mahdollinen 

.. tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi, tai sitä ei tietosuojasyistä saa 

esittää 

Tietojen laatu 
Tilaston kerääminen on osa Museoviraston tehtäviä. Vastausprosentti vuosittain on lähes 100. 
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 Vuosittaiset taulukot sisältävät museotilastoinnin piirissä tuotettua, pääsääntöisesti numeerista tietoa. 

Joissain tapauksissa mukana on myös tekstimuotoista tietoa. Näissä tapauksissa aineiston 

yhdenmukaisuutta ei välttämättä ole voitu taata. 

Vuosien 2007–2013 taulukoissa ei ole toistaiseksi pystytty tekemään eroa nollien (0) ja tyhjien 

vastausten välillä, mikä vaikuttaa esimerkiksi tietojen pohjalta laskettaviin keskiarvoihin. 

Aikasarja 
Museotilaston tietoja on saatavilla sähköisesti vuodesta 2007 lähtien. Museovirasto on koonnut 

suomalaiseen museotoimintaan liittyvää tilastotietoa vuodesta 1975 lähtien. 

Tietojen keruu ja päivittäminen 
Tietoja kerätään sähköisesti ja päivitetään vuosittain. Tietojen keruu ajoittuu keväälle ja tietojen julkaisu 

ja päivittäminen loppukesään tai alkusyksyyn. Myös käsillä oleva Tietotuoteseloste päivitetään tarpeen 

mukaan tietojen päivityksen yhteydessä. 

Tietojen keruusta ja päivittämisestä vastaa Museoviraston Kehittämispalvelut. Kaikki tietojen käyttöön 

liittyvät kysymykset tai palaute tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen museotilasto[a]nba.fi.  


