
Tietosuojaseloste 

Tietosuojaseloste sisältää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 679/2016 mukaiset tiedot rekisteröidylle. 

Seloste on laadittu 10.12.2019 ja sitä on päivitetty yhteystietojen osalta 9.4.2021. 

1. Rekisterin nimi Museotilasto 

2. Rekisterinpitäjä ja 
rekisterinpitäjän yhteystiedot 

Nimi: Museovirasto 
Käyntiosoite: Sturenkatu 2a, Helsinki 
Postiosoite: PL 913, 00101 Helsinki 
Kirjaamo: 0295 33 6080 
Sähköposti: kirjaamo@museovirasto.fi 

3. Tietosuojavastaavan 
yhteystiedot 

Ota yhteyttä: tietosuoja@museovirasto.fi 

4. Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus sekä käsittelyn 
oikeusperuste 

Käyttötarkoitus: 

Museovirasto vastaa Suomen museokentän tilastoinnista. 
Vuosittain kerättävä Museotilasto kattaa maan päätoimisesti ja 
ammatillisesti hoidetut museot. Tilastointia varten Museovirasto 
ylläpitää Museotilasto‐verkkopalvelua (www.museotilasto.fi), 
jonka avulla kerätään vuosittaista Museotilastoa. 

Vuosittaiseen Museotilasto-kyselyyn vastaavilla museoilla on oma 
käyttäjätunnus Museotilasto-verkkopalveluun. Käyttäjätunnusten 
tietoihin on tallennettu myös yhteyshenkilön ja museonjohtajan 
yhteystiedot, jotta heitä voidaan tiedottaa mm. tilastoon liittyvissä 
asioissa ja jotta heihin voidaan olla yhteydessä tietojen 
tarkistamista varten. 

Museovirasto kokoaa tilastotietoa myös paikallismuseotoiminnasta 
viiden vuoden välein toteutettavalla erilliskyselyllä. Museotilasto-
verkkopalvelussa ovat vuosien 2005 ja 2010 paikallismuseokyselyn 
vastaukset ja niihin liittyvät käyttäjätunnukset, jotka on siirretty 
Museotilasto-verkkopalveluun vanhasta Museotilasto-
verkkopalvelusta (vuonna 2015). Käyttäjätunnusten tiedoissa on 
myös yhteyshenkilöiden yhteystietoja. 

Käsittelyn oikeusperuste: 

Käsittely perustuu Museoviraston lakisääteisiin tehtäviin (Laki 
Museovirastosta 282/2004 ja Valtioneuvoston asetus 
Museovirastosta 407/2004) sekä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston Tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukaisen 
rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen hoitamiseksi. 

5. Rekisterin 
tietosisältö/henkilötietoryhmät 

Käyttäjätietoihin tallennetaan:  
‐ yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite  
‐ museonjohtajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite  
Museon tietoihin tallennetaan:  
‐ kunta, alue, maakunta ja maakuntamuseoalue  
‐ museoryhmä  
‐ omistusmuoto ja omistajan nimi  
-museon osoite 



‐ museokohteet (sijaintikunta, museotyyppi, unescoluokitus, 
perustettu, avattu, osoite)  
‐ museorakennukset (paikallismuseoilta) 

6. Henkilötietojen vastaanottajat 
tai vastaanottajaryhmät 

Yhteyshenkilön ja museonjohtajien tietoja ei luovuteta 
Museoviraston ulkopuolelle. Sen sijaan museon tiedot ovat julkisia, 
ja niitä on julkaistu mm. Museotilasto.fi-verkkopalvelussa. 

7. Tietojen siirrot kolmansiin 
maihin tai kansainvälisille 
järjestöille 

Museovirasto ei luovuta käyttäjätietoihin liittyviä henkilötietoja 
kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille. 

8. Henkilötietojen säilyttämisaika 
tai ajan määrittämiskriteerit 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun museon käyttäjätunnus 
on olemassa järjestelmässä. 

9. Henkilötietojen käsittelyn 
suojaaminen 

Museovirasto on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset 
toimet sekä vaatii sitä myös henkilötietojen käsittelijöiltä. Tietoja 
käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan niiden käyttö 
kuuluu. 

10. Rekisteröidyn oikeudet 
 

Rekisteröidyllä on oikeus: 

•saada tieto tallennetuista henkilötiedoistaan 

•omien virheellisten ja vanhentuneiden tietojen oikaisemiseen 
 
Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely 
ole lainmukaista, rekisteröidyllä on oikeus tehdä asiasta valitus 
tietosuojavaltuutetulle. 

11. Tiedot siitä, mistä 
henkilötiedot on saatu sekä 
tarvittaessa siitä, onko tiedot 
saatu yleisesti saatavilla 
olevasta lähteistä 

Vuosittaiseen Museotilasto-kyselyyn vastaavien museoiden 
käyttäjätietoihin liittyvät henkilötiedot on saatu käyttäjiltä 
itseltään.  
 
Vuosien 2005 ja 2010 paikallismuseokyselyyn vastanneiden 
museoiden käyttäjätietoihin liittyvät henkilötiedot on siirretty 
vanhasta Museotilasto-järjestelmästä. 
 

12. Käytetäänkö tietoja 
automaattiseen 
päätöksentekoon ja/tai 
profilointiin.  

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin eikä tietoihin 
kohdisteta automaattista päätöksentekoa. 

 

 


