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Suomen paikallismuseot 

Paikallismuseoilla tarkoitetaan pääosin vapaa ehtois
voimin tai sivutoimisesti ylläpidettyjä koti seutu
museoita, erikoismuseoita ja muita museoita. 
Vuonna 2012 tehdyn laajemman selvityksen 
mukaan kuntien, yhdistysten ja säätiöiden 
omistamia, vapaaehtoisvoimin tai sivutoimisesti 
hoidettuja paikallisia kotiseutu ja erikoismuseoita 
oli noin 730, minkä lisäksi maassamme on satoja 
yksityisomistuksessa olevia kokoelmia ja museoita. 

Suomen paikallismuseot 2021

Kyselyyn vastanneista 
museoista 

70 % 
ilmoitti tyypikseen 

kotiseutumuseotyyppisen 
museon.

Museoiden ylläpitäjät

24 %

9 %

63 %

1 % 1 %2 %

 Kunta     Säätiö     Yhdistys 

 Seurakunta     Muu     Valtio

Paikallismuseoiden museotyyppi (302 vastaajaa)

211

45

32

32

24

19

18

16

13

11

10

10

8

4

Koti seutu museo tyyppinen museo

Teollisuus ja elinkeino historiallinen museo

Henkilö historiallinen museo

Sota, ase tai maan  puolustus historiallinen museo

Teknologia, viestintä tai liikenne alan museo

Muu, mikä?

Koulumuseo 

Laitos, oppilaitos tai järjestö museo

Taidemuseo

Harrastusmuseo

Lääketieteen tai terveyden hoito  alan museo

Erikoiskokoelma

Kirkollinen museo

Luonnon tieteellinen museo
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Paikallismuseoiden henkilöstö ja 
vapaa ehtoistoiminta

Paikallismuseoiden toiminnan järjestämiseen 
osallistuu sekä palkattua työvoimaa että vapaa
ehtoisia. Monet paikallismuseoihin palkatut ovat 
kesätyöntekijöitä. Vapaaehtois ja talkoovoimin 
muun muassa korjataan ja pidetään kunnossa 
museorakennuksia, ylläpidetään ja siistitään 
museoaluetta sekä järjestetään tapahtumia. 

Palkattujen henkilöiden lukumäärä 
 museota kohden (183 vastaajaa)

48 %

23 %

14 %

9 %

6 %

 Yksi työntekijä     Kaksi työntekijää     

 Kolme työntekijää     Neljä työntekijää     

 5 työntekijää tai enemmän

Vapaaehtois- ja talkootyötuntien määrä 
museota kohden (171 vastaajaa)

37 %

40 %

10 %

13 %

 Alle 100 tuntia     100–499 tuntia     

 500–999 tuntia     Yli 1000 tuntia    

Vastanneissa museoissa oli 
palkattuna  

388 
henkeä. 

Vastanneissa museoissa 
vapaaehtois ja talkootyötä 

teki yli  

3 100 
henkeä, noin 118 000 tuntia.
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Paikallismuseoiden kokoelmat

Esinekokoelmat (265 vastaajaa)

637 000 kulttuurihistoriallista esinettä  

2 400 esinettä keskimäärin museota kohden

Valokuvakokoelmat (173 vastaajaa)

754 273 valokuvaa

4 360 valokuvaa keskimäärin museota kohden

6 225 taideteosta

82 taideteosta keskimäärin museota kohden

109 558 näytettä

3 913 näytettä keskimäärin museota kohden

Taidekokoelmat (76 vastaajaa)

Luonnontieteelliset näytteet  
(28 vastaajaa)

Kyselyyn vastanneiden 
museoiden kokoelmissa on noin 

1,5  
miljoonaa 
kokoelmaobjektia.

Museokäyntien keskiarvot maakunnittain

1740

1662

1481

1409

1356

1261

1151

1127

1126 

927

921

866

773

653

618

425

402

305

Uusimaa 

EteläKarjala 

Kainuu 

PäijätHäme 

KantaHäme 

Pohjanmaa 

Kymenlaakso 

PohjoisPohjanmaa 

Lappi 

KeskiSuomi 

Pirkanmaa 

PohjoisSavo 

PohjoisKarjala 

VarsinaisSuomi 

EteläSavo 

EteläPohjanmaa 

Satakunta 

KeskiPohjanmaa 
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Miten tietoa paikallismuseoista 
kerätään?

Museovirasto kokoaa tietoa Suomen paikallis
museoista noin viiden vuoden välein. Tietoja kerätään 
museoita ja niiden sidosryhmiä sekä alaa koskevaa 
tutkimusta varten. Tämänkertaisen tilaston keruuta 
siirrettiin vuodella koronapandemian vuoksi. 

Vuotta 2021 koskeva paikallismuseokysely toteutettiin 
keväällä 2022. Kyselyn pyydettiin vastauksia valtion, 
kuntien, yhdistysten, säätiöiden, yritysten ja erilaisten 
yhteisöjen ylläpitämiltä museoilta, jotka eivät 
vuosittain vastaa ammatillisille museoille suunnattuun 
Museotilastokyselyyn. Vastaukset saatiin 302 
museolta. 

 

Lähteet

Rakkaudesta kulttuuriperintöön; Paikallismuseotoiminnan 
kehittämistyöryhmän loppuraportti 2012, opetus 
ja kulttuuriministeriö: http://www.minedu.fi/OPM/
Julkaisut/2012/Rakkaudesta_kulttuuriperintoon.html

Paikallismuseokysely 2022, Museovirasto:  
www.museotilasto.fi

Kuvitus: Riku Ounaslehto 
Taitto: Days Agency

Paikallismuseoiden toiminta

Paikallismuseot ovat pääsääntöisesti kesällä auki 
olevia ja suurelta osin vapaaehtoistyön varassa 
toimivia matalan kynnyksen kulttuurikohteita. 
Parhaimmillaan paikallismuseot ovat aktiivinen 
ja yhteisöllinen osa oman alueensa virkistävää 
ja opetuksellista toimintaa. Niissä järjestetään 
tapahtumia, tehdään yhteistyötä koulujen ja päivä
kotien kanssa, elävöitetään historiaa ja säilytetään 
yhteistä kulttuuriperintöä. 

Tapahtumista erityisen suosittuja vuonna 2021 olivat 
konsertit, markkinat, teatteriesitykset, teema ja 
rooliopastukset sekä lasten joulupolut. 

Vastanneista 
museoista   

45 % 
tuotti uusia 
näyttelyitä.  

Vastanneissa 
museoissa järjestettiin  

1 161 
yleisötapahtumaa. 

Vastanneissa 
museoissa järjestettiin  

5 493  
opastusta. 

http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2012/Rakkaudesta_kulttuuriperintoon.html
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2012/Rakkaudesta_kulttuuriperintoon.html
http://www.museotilasto.fi

