
Paikallismuseokysely 2021

Museoviraston valtakunnallinen paikallismuseokysely toteutetaan noin viiden vuoden välein. Edellisessä
kyselyssä kartoitettiin paikallismuseoiden toimintaa vuodelta 2015. Tämä kysely koskee
paikallismuseoiden vuoden 2021 toimintaa.

Vuoden 2021 museotoimintaa koskeva valtakunnallinen kysely täydentää vuosittain tehtävää
Museotilastoa, joka kattaa ammatillisesti hoidetut museot. Tavoitteena on saada mahdollisimman kattava
kuva museokentästä, ja sen tuloksia tullaan hyödyntämään maamme museotoiminnan kehittämisessä.
Kyselyn tulokset julkaistaan verkkojulkaisuna syksyllä 2022.

Kyselyn kohderyhmänä ovat valtion, kuntien, yhdistysten, säätiöiden, yritysten ja erilaisten yhteisöjen
ylläpitämät museot (ei yksityishenkilöiden museot), jotka eivät vuosittain vastaa ammatillisille museoille
suunnattuun Museotilasto-kyselyyn.

Vastaamisaikaa on 30.4.2022 saakka.

Ohjeita vastaamiseen:
Antakaa vain 1 vastaus / museo.
Vastaukset on mahdollista tallentaa ja jatkaa kyselyn täyttämistä myöhemmin.
Kun kaikkiin kysymyksiin on vastattu, vastaukset on mahdollista tarkistaa yhteenveto-sivulla.
Tässä vaiheessa vastaukset voi myös tallentaa itselleen.
Kyselyn jokaisen osion lopussa on avoin kysymys, johon voi kirjoittaa lisätietoa osion vastauksista

Kyselyssä annettuja henkilötietoja käsitellään tietosuojaselosteen mukaisesti.

Lisätietoja kyselystä antaa Risto Hakomäki (Museovirasto), risto.hakomaki@museovirasto.fi, puh. 0295
33 6385.

Museon perustiedot ja museokohteet

1. Vastaajan yhteystiedot

Etunimi

https://www.museovirasto.fi/uploads/Palvelut_ja_ohjeet/Tietosuojaseloste_Paikallismuseokysel_lomake_200122.pdf


Sukunimi

Matkapuhelin

Sähköposti

2. Jos museotoiminnasta vastaa joku muu kuin kyselyn täyttäjä, merkitkää museon
yhteyshenkilön tiedot:

Etunimi

Sukunimi

Matkapuhelin

Sähköposti

3. Museon nimi

4. Museon ylläpitäjä
Museon ylläpitäjä vastaa esimerkiksi museon hoidosta ja avoinnapidosta.

5. Museon perustamisvuosi
Perustamisvuodesta voi esittää arvion, jos tarkkaa perustamisvuotta ei ole tiedossa (esim. 1960-luku).

Valtio

Kunta, nimi

Säätiö, nimi

Yhdistys, nimi

Seurakunta, nimi

Yritys, nimi

Muu, mikä?



6. Museon sijaintikunta
Kertokaa museon nykyinen sijaintikunta

7. Missä maakunnassa museo sijaitsee?

8. Montako museokohdetta museokokonaisuuteen kuuluu?

Etelä-Karjala

Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Savo

Kainuu

Kanta-Häme

Keski-Pohjanmaa

Keski-Suomi

Kymenlaakso

Lappi

Pirkanmaa

Pohjanmaa

Pohjois-Karjala

Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Savo

Päijät-Häme

Satakunta

Uusimaa

Varsinais-Suomi



Museokohteilla tarkoitetaan erillisiä yleisölle avoimia näyttely- ja museotiloja, ei yksittäisiä rakennuksia.
Esimerkiksi ulkomuseokohteen kaikki rakennukset muodostavat yhden museokohteen.

9. Museokohteet
Listatkaa tähän kaikki museokokonaisuuteen kuuluvat museokohteet (1 tai useampi museokohde).

Kertokaa jokaisen listaamanne museokohteen osalta museokohteen nimi ja avaamisvuosi.

10. Museorakennusten lukumäärä

11. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten museotanne?
Valitkaa 1-3 parhaiten museotanne kuvaavaa vaihtoehtoa.

Kotiseutumuseotyyppinen museo (esim. kotiseutumuseo, ulkomuseo, talomuseo,
makasiinimuseo)

Koulumuseo

Laitos-, oppilaitos- tai järjestömuseo (esim. kirjastomuseo, yhdistysmuseo, palolaitosmuseo)

Kirkollinen museo

Henkilöhistoriallinen museo (esim. kirjailijakoti, taiteilijakoti, yhdelle henkilölle tai perheelle
omistettu kotimuseo)

Sota-, ase- tai maanpuolustushistoriallinen museo

Teollisuus- ja elinkeinohistoriallinen museo (esim. paja-, ruukki-, tai myllymuseo, kauppamuseo,
tehdas- ja yritysmuseot, metsämuseo, kalastus-, metsästys- ja maatalousaiheiset museot)

Teknologia-, viestintä- tai liikennealan museo (esim. auto- ja moottorimuseot, tie-, vesi- ja
raideliikennemuseot, ilmailualan museo, puhelin- ja radiomuseo, sähkömuseo)



12. Voitte halutessanne antaa lisätietoja museon perustiedoista ja museokohteista.

Museon talous vuonna 2021

Valtion ja kuntien museot sekä arvonlisäverovelvolliset yksityiset museot ilmoittavat menot ilman
arvonlisäveroa. Yksityiset museot, jotka eivät ole hakeutuneet arvonlisäverovelvollisiksi, ilmoittavat
menot arvonlisäverollisina.

Tiedot ilmoitetaan täysinä euroina.

13. Museotoiminnan menot
Merkitkää mahdollisuuksien mukaan vain menot, jotka koskevat museotoimintaa.
Menot yhteensä näkyvät vastausten alapuolella (kenttien yhteenlaskettu summa).

Palkat ja palk-
kiot henkilösi-
vukuluineen €

Kiinteistömenot
€

Muut menot €

Kenttien yhteenlaskettu summa: 0

Lääketieteen tai terveydenhoitoalan museo (esim. apteekki-, sairaala- ja parantolamuseo)

Luonnontieteellinen museo (esim. luontokokoelma, kivi-, kasvi- tai eläinmuseo)

Harrastusmuseo (esim. urheilu- ja liikuntamuseot, musiikki- ja soitinmuseot)

Taidemuseo (esim. ateljeekoti, galleria)

Erikoiskokoelma (esim. pullo-, kahvikuppi- tai postimerkkimuseo)

Muu, mikä?



14. Museotoiminnan tulot
Merkitkää mahdollisuuksien mukaan vain tulot, jotka koskevat museotoimintaa.
Tulot yhteensä näkyvät vastausten alapuolella (kenttien yhteenlaskettu summa).

Pääsymaksutu-
lot €

Jäsenmaksut €

Palvelu- ja
myyntitulot,
(esim. museo-
kauppa- ja kah-
vilatulot, vuok-
raustulot) €

Muut omat tulot
(esim. sijoitus-
tuotot, sponso-
ritulot) €

Kunnan avus-
tus (ei koske
kunnallisia
museoita) €

Valtionavustuk-
set (esim.
Museoviraston
tai ELY-keskuk-
sen jakamat
avustukset) €

Työllistämistuet
€

EU-tuet ja
-avustukset €

Muut avustuk-
set (esim. sää-
tiöt, rahastot) €
Kenttien yhteenlaskettu summa: 0

15. Voitte halutessanne antaa lisätietoja museon taloudesta.



Museon henkilökunta ja vapaaehtoistoiminta vuonna 2021

16. Palkattujen työntekijöiden määrä

17. Palkattujen työntekijöiden työssäolotunnit yhteensä vuoden 2021 aikana?

18. Vapaaehtois-/talkootyöhön osallistuneiden henkilöiden lukumäärä

19. Arvio vapaaehtoistyö-/talkootuntien määrästä yhteensä vuoden 2021 aikana?

20. Voitte halutessanne antaa lisätietoja museon henkilökunnasta ja vapaaehtoistyöstä

Museon avoinnaolo vuonna 2021

21. Museon avoinnaolo



Mikäli museolla on useita museokohteita, vastatkaa sen museokohteen mukaan, joka oli eniten auki
vuoden 2021 aikana.

22. Museokohteiden avoinnaolopäivät
Mikäli museokokonaisuuteen kuuluu useita museokohteita, eritelkää tähän mahdollisuuksienne mukaan
avoinnaolopäivät museokohteittain. Merkitkää museokohteen nimi ja avoinnaolopäivät.

23. Voitte halutessanne antaa lisätietoja museon avoinnaolosta (esimerkiksi koronan
vaikutukset avoinnaoloon).

Museokäynnit vuonna 2021

Museokäynniksi lasketaan käynnit museon näyttelyissä sekä museon omissa tai yhteistyössä
järjestämissä tapahtumissa museoalueella.

24. Kaikkien museon museokohteiden käynnit yhteensä
Mikäli teillä ei ole tarkkaa tietoa käyntimääristä, merkitkää tähän arvio.

Säännöllinen avoinnaoloaika ympäri vuoden

Kausiluonteisesti, ajalla (vastatkaa muodossa pp.kk.-pp.kk):

Vain sopimuksen mukaan / tilauksesta

Museo on toistaiseksi suljettu, merkitkää syy:



25. Kuinka moni museokäynneistä oli maksettuja käyntejä (pääsylipun ostaneet)?
Mikäli teillä ei ole tarkkaa tietoa käyntimääristä, merkitkää tähän arvio.
Museokorttikävijät merkitään maksetuiksi käynneiksi.

26. Museokohteiden käyntimäärät
Mikäli museokokonaisuuteen kuuluu useita museokohteita, eritelkää tähän mahdollisuuksienne mukaan
museokäynnit museokohteittain. Merkitkää museokohteen nimi ja käyntimäärä.

27. Voitte halutessanne antaa lisätietoja museokäynneistä

Yleisötyö ja tapahtumat vuonna 2021

28. Opastusten määrä kaikissa museokohteissa yhteensä
Opastuksilla tarkoitetaan etukäteen tilattuja tai kaikille avoimia ryhmäopastuksia.



29. Yleisötapahtumien määrä kaikissa museokohteissa yhteensä
Yleisötapahtumiksi lasketaan tapahtumat museoalueella, esimerkiksi perinnepäivä, markkinat,
teatteriesitykset tai konsertit.

30. Millaisia yleisötapahtumia museokohteissanne järjestettiin vuonna 2021?
Voitte valita useamman vaihtoehdon.

31. Voitte halutessanne antaa lisätietoja museon yleisötyöstä ja tapahtumista.

Pääsymaksut

32. Pääsymaksu, aikuinen

Perinnepäivät ja -tapahtumat, työnäytökset

Avointen ovien päivät

Markkinat tai myyjäiset

Kansainvälinen museopäivä

Teatteriesitykset ja konsertit

Talkoot

Seminaarit ja luennot

Kädentaito- tai muut kurssit

Muita tapahtumia, mitä?

Museoon on ilmainen sisäänpääsy



33. Pääsymaksu, lapset

34. Käykö museossanne Museokortti?

35. Voitte halutessanne antaa lisätietoja museon pääsymaksuista.

Museon näyttely- ja julkaisutoiminta vuonna 2021

36. Teittekö vuonna 2021 omia vaihtuvia näyttelyitä museoon tai muihin tiloihin?

37. Oliko museossa esillä muiden kuin museon itsensä tekemiä näyttelyitä (esim.
kiertonäyttely)?

Museoon on maksullinen sisäänpääsy; lipun hinta?

Museoon on ilmainen sisäänpääsy

Museoon on maksullinen sisäänpääsy; lipun hinta?

Kyllä

Ei

Kyllä, kuinka monta?

Ei

Kyllä, kuinka monta?

Ei



38. Millaista aineistoa museo tuotti vuonna 2021?
Valitkaa julkaisutyypit ja ilmoittakaa lukumäärä.
Aineistot voivat olla myös verkkoaineistoja.
Voitte valita useita vaihtoehtoja.

39. Onko museolla verkkosivut?

40. Mitä seuraavista verkkopalveluista museo tarjosi vuoden 2021 aikana?
Voitte valita useita vaihtoehtoja.

41. Mitä seuravista sosiaalisen median palveluista museo käytti vuonna 2021?
Voitte valita useita vaihtoehtoja.

Esitteet ja oppaat, kuinka monta?

Opetusmateriaali (esim. koululaisryhmille), kuinka monta?

Kirjat, kuinka monta?

Artikkelit tai blogikirjoitukset, kuinka monta?

Muu aineisto, mikä?

Kyllä, museolla on omat verkkosivut. Verkkosivun osoite:

Kyllä, museon verkkosivut sijaitsevat jonkun muun sivuston
yhteydessä (esim. alueelliset portaalit, kunnan
verkkosivustot). Verkkosivun osoite:

Ei

Verkkonäyttely

Mobiiliopastus tai -peli

Verkkokauppa

Muu, mikä?

Facebook

Twitter



42. Voitte halutessanne antaa lisätietoja museon näyttely- ja julkaisutoiminnasta.

Museon kokoelmat vuonna 2021

Tässä osiossa kartoitetaan kokoelmien tilannetta vuoden 2021 lopussa.

Mikäli teillä ei ole tarkkaa tietoa kokoelmamääristä, voitte merkitä niistä arvion.

43. Onko museolla käytössä sähköinen kokoelmahallintajärjestelmä?

44. Erittele kokoelmat aineisotyyppeihin
Anna kokoelmissa olevien aineistojen lukumäärä aineistotyypeittäin. Mikäli tarkkaa tietoa ei ole
saatavilla, arvio riittää.

Esineet

Taideteokset

Luonnontieteelli-
set näytteet

Instagram

YouTube

muu, mikä?

Kyllä, museolla on käytössä sähköinen
kokoelmahallintajärjestelmä. Mikä?

Ei, mutta museon kokoelmia luetteloidaan sähköisesti (esim. Wordiin tai Exceliin)

Ei, mutta museon kokoelmia luetteloidaan manuaalisesti (esim. kortisto)

Ei, museon kokoelmia ei luetteloida



Valokuvat

Kenttien yhteenlaskettu summa: 0

45. Mikä osuus kokoelmista on luetteloitu sähköisesti?
Vastaa prosentteina. Mikäli tarkkaa tietoa ei ole saatavilla, arvio riittää.

46. Kuinka paljon aineistoja otitte kokoelmiin vuonna 2021?
Anna kartunnan lukumäärä aineistotyypeittäin. Mikäli tarkkaa tietoa ei ole saatavilla, arvio riittää.

Esineet

Taideteokset

Luonnontieteelli-
set näytteet

Valokuvat

Kenttien yhteenlaskettu summa: 0

47. Onko kokoelmista tehty poistoja vuonna 2021?

48. Ohjaako kokoelmien kartuttamista ja ylläpitoa kirjallinen suunnitelma tai ohje
(kokoelmaohjelma tai vastaava)?

49. Ovatko museon kokoelmat tai osa niistä selattavissa verkossa?

Kyllä, kuinka monta?

Ei

Kyllä, mikä?

Ei

Kyllä, missä?



50. Mikä mielestänne on merkittävintä museonne kokoelmissa?

51. Voitte halutessanne antaa lisätietoja museon kokoelmista.

Tulevaisuuden näkymät

52. Missä olette mielestänne onnistuneet viime vuosina?
Esimerkiksi joku tapahtuma, näyttely, varainkeruu, uuden väen rekrytointi tai kokoelmien digitointi.

53. Millaisena näette museon toiminnan vaikutuksen?
Kertokaa esimerkiksi, millaisia vaikutuksia museolla on paikallisesti ja millainen merkitys museolla on
yhteisölle.

Ei



54. Minkä koette suurimmaksi haasteeksenne seuraavan viiden vuoden aikana?

55. Mitä haluaisitte kehittää museossanne? Millaisiin museotyön osa-alueisiin toivoisitte
koulutusta ja tukea?

56. Oletteko olleet vuoden 2021 aikana yhteydessä alueelliseen vastuumuseoon (entinen
maakuntamuseo)?

57. Oletteko saaneet tarvitsemanne palvelut alueelliselta vastuumuseolta?

58. Kertokaa millaista palvelua olette pyytäneet ja millaista yhteistyötä olette tehneet
alueellisen vastuumuseon kanssa vuonna 2021?

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei


