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Aineiston nimi
Ei-ammatillisia paikallismuseoita koskevia taulukoita vuosilta 2000, 2005, 2010 ja 2015.
Vuosittaiset taulukot on ladattavissa museotilasto.fi -verkkopalvelun sivulla ”Tilastotaulukot” kyseisten
vuosilukujen alta: https://www.museotilasto.fi/stattables.

Aineiston kuvailu
Museovirasto kerää ja julkaisee viiden vuoden välein tilastotietoa Suomen paikallismuseoista.
Tilastotietoa kerätään Suomen ei-ammatillisesti hoidetuilta museoilta. Paikallismuseoista koskevat
taulukot vuosilta 2000, 2005, 2010 ja 2015 on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 (CC BY
4.0) lisenssillä.
Taulukot sisältävät kyselyillä kerättyä, pääsääntöisesti numeerista tietoa ja tarkastelussa on käytetty
pääsääntöisesti joko alueellista tai omistusmuotoon pohjautuvaa näkökulmaa. Joissain tapauksissa
mukana on myös tekstimuotoista tietoa.
Varsinaiset kyselyt on ladattavissa museotilasto.fi -verkkopalvelusta itse taulukoiden rinnalta.
Paikallismuseokyselyssä on käytetty samoja käsitteitä kuin Museotilastossa. Tilastossa käytetyt käsitteet
voi ladata pdf-tiedostona museotilasto.fi -verkkopalvelun sivulta ”Info”:
https://www.museotilasto.fi/infos.
Kyselyn kysymykset ja niihin liittyvä ohjeistus sekä kyselyn kohderyhmä ovat hieman muuttuneet
vuodesta toiseen, minkä vuoksi tietojen pohjalta tehtyjen aikasarjojen suhteen tulee käyttää harkintaa.
Kyselyiden tarkempia vuosittaisia vastauksia voi pyytää Museovirastolta tietopyyntönä.

Tiedostomuoto
Tiedot ovat saatavilla excel-tiedostoina.

Aineistoon viittaaminen
Tiedon uudelleenkäytön yhteydessä tulee mainita Museovirasto tiedon tuottajana ja
Paikallismuseokysely tiedon lähteenä.

Viittausesimerkki: Paikallismuseokysely, Museovirasto. CC BY 4.0
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi).

Tietojen laatu
Tietojen kerääminen on osa Museoviraston tehtäviä. Vastausprosentti on vuodesta riippuen noin 40-70.
Taulukot sisältävät kyselyiden kautta kerättyä, pääsääntöisesti numeerista tietoa. Joissain tapauksissa
mukana on myös tekstimuotoista tietoa.
Taulukoissa ei ole toistaiseksi pystytty tekemään eroa nollien (0) ja tyhjien vastausten välillä, mikä
vaikuttaa esimerkiksi tietojen pohjalta laskettaviin keskiarvoihin. Tämän vuoksi nollat on poistettu
vastauksista.

Aikasarja
Tietoja on saatavilla sähköisesti vuodesta 2000 lähtien. Kyselyiden tarkempia vuosittaisia vastauksia voi
pyytää Museovirastolta tietopyyntönä.

Tietojen keruu ja päivittäminen
Tietoja kerätään sähköisesti ja päivitetään viiden vuoden välein. 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.

