
KYSELYLOMAKE: FSD3487 SUOMEN ARKEOLOGISTEN LÖYTÖJEN TIETOKANTAKYSELY

2018

QUESTIONNAIRE: FSD3487 FINNISH ARCHAEOLOGICAL FINDS RECORDING LINKED OPEN

DATABASE: SURVEY ON USER NEEDS 2018

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.



Kyselytutkimus Suomen arkeologisten löytöjen linkitetyn tietokannan (SuALT) 
kehittämiseksi 

Suomen arkeologisten löytöjen linkitetty tietokanta - eli lyhyemmin SuALT-hankkeen tarkoituksena 
on luoda digitaalinen verkkopalvelu, joka tarjoaa työkalun kansalaisten tekemien arkeologisten 
löytöjen ilmoittamiseen sekä tietojen tallentamiseen ja hyödyntämiseen. Hanke (2017–2020) on 
Suomen Akatemian rahoittama, ja siinä ovat mukana Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto ja 
Museovirasto. 

 

SuALT-tietokantaan kerätään löytöjä koskevaa paikkatietoa, valokuvia sekä tekstimuotoista 
kuvailua. Metallinetsijöillä voisi tulevaisuudessa olla mahdollisuus ilmoittaa löytöjään suoraan 
museoviranomaisille älypuhelimilla jo maastossa. Interaktiiviseen tietokantaan viety tieto on julkista 
ja lähtökohtaisesti kaikkien käyttäjien nähtävillä. SuALTin kautta ilmoittajat voivat tarkastella 
toistensa löytöjä ja kommentoida niitä sekä auttaa esineiden tunnistamisessa. Samalla tieto välittyy 
museoviranomaisten ja tutkijoiden nähtäväksi ja käsiteltäväksi.  

 

SuALT-hankkeessa luotavan tietokannan esikuvana on Englannin ja Walesin alueella käytössä 
oleva arkeologisten löytöjen tietokanta the Portable Antiquities Scheme (PAS). Tarkoituksena on 
kehittää Suomen käytäntöihin sopiva tietokanta, joka täydentää olemassa olevia kansallisia 
tietojärjestelmiä ja huomioi Suomen lainsäädännön. Lisäksi pyrkimyksenä on tehdä tietokannasta 
yhteensopiva vastaavien ulkomaisten tietojärjestelmien kanssa, mikä mahdollistaa mm. löytöjen 
vertailun ja yhdistämisen kansainväliseen tutkimustietoon. 

 

Tavoitteena on tehdä mahdollisimman monipuolinen ja helppokäyttöinen tietokanta, joka palvelee 
käyttäjiään myös tulevaisuudessa. Haluamme tämän vuoksi kartoittaa tulevien käyttäjien toiveita ja 
tarpeita tietokannan suhteen. 

 

Vastaamalla tähän kyselyyn autat tietokannan kehittämisessä! 

 

Henkilötiedot 

Nimi (vapaaehtoinen) 

Rooli (valitse yksi tai useampi vaihtoehto) 

• metallinetsijä 

• arkeologian/historian harrastaja 

• keräilijä 

• maanomistaja/maanviljelijä 

• museoammattilainen 

• viranomainen 

• arkeologi/tutkija 



• opiskelija 

• muu, mikä? 

  

Ikä: 

• Alle 18 vuotta 

• 18-25 vuotta 

• 26-35 vuotta 

• 36-45 vuotta 

• 46-55 vuotta 

• 56-65 vuotta 

• Yli 65 vuotta 

 

Ammatti (vapaaehtoinen): 

 

Koulutus: 

• Tohtorin tai lisensiaatin tutkinto 

• Ylempi korkeakoulu/ Ylempi amk-tutkinto 

• Alempi korkeakoulu- tai alempi ammattikorkeakoulututkinto 

• Ylioppilastutkinto 

• Peruskoulu 

• Muu, mikä? 

 

Sukupuoli: 

• Nainen 

• Mies 

• Muu/En halua sanoa 

 

Maa 

Jos vastasit Suomi, mikä maakunta tai kunta? 



 

Käyttäjän kokemukset ja odotukset 

Millä kielillä käyttäjien pitäisi voida ilmoittaa löytönsä? 

• Suomi 

• Ruotsi 

• Englanti 

• Muu/mikä 

 

Oletko ilmoittanut aiemmin löydöistäsi Museovirastolle? 

• Kyllä/En 

 

Jos kyllä, kuinka monta löytöä olet suunnilleen ilmoittanut museolle tai Museovirastolle 

vuosittain? 

• 1-5 

• 5-10 

• 10-20 

• 20-50 

• 50-100 

• 100-200 

• yli 200 

 

Miten tallennat löydön paikkatiedon tällä hetkellä? 

• GPS-laitteella 

• Puhelimeni GPS-tiedoilla 

• Paperikartalle 

• E tallenna löytöpaikka 

• Muulla tavoin 

 

Jos vastasit "muulla tavoin", selitä miten? 



 

Mitä toivot SuALT-tietokannalta? Valitse sopivat vaihtoehdot. 

• Haluaisin ilmoittaa tekemäni arkeologiset löydöt ja niihin liittyvät tiedot. 

• Haluaisin ilmoittaa arkeologisia löytöjä toisen henkilön puolesta. 

• Haluaisin saada apua löytöjeni tunnistamiseen ja ajoittamiseen. 

• Haluaisin avustaa toisia löytäjiä löytöjen tunnistamisessa ja ajoittamisessa. 

• Haluaisin käyttää SuALTia tutustuakseni muualta löytyneisiin samanlaisiin esineisiin. 

• Haluaisin käyttää SuALTia omana henkilökohtaisena löytögallerianani. 

• Haluaisin käyttää SuALTia omassa arkeologisessa tutkimuksessani. 

• Haluaisin vertailla Suomesta tehtyjä arkeologisia löytöjä muissa maissa tehtyihin löytöihin. 

• Haluaisin vertailla eri puolilla Suomea tehtyjä arkeologisia löytöjä. 

• Haluaisin käyttää SuALTia työhöni liittyvissä tehtävissä. 

 

Mitkä seuraavista digitaalisista tietokannoista tunnet? Valitse sopivat vaihtoehdot. 

Finna Kyllä/En 

Europeana Kyllä/En 

Portable Antiquities Scheme (Englanti ja Wales) Kyllä/En 

MEDEA (Flander, Belgia) Kyllä/En 

Portable Antiquities of the Netherlands, PAN (Alankomaat) Kyllä/En 

DIME (Tanska) Kyllä/En 

 

Tunnetko muita kotimaisia tai kansainvälisiä arkeologisia tietokantoja? Mitä? 

 

Onko sinulla kokemusta muiden maiden vastaavien tietokantojen käyttämisestä? 

Kyllä/Ei/Ehkä 

Jos vastasit kyllä tai ehkä, mistä tietokannoista? 

Mistä niiden ominaisuuksista pidit? 



Mistä niiden ominaisuuksista et pitänyt? 

 

Käyttäjäroolit 

Monet SuALTia vastaavat tietokannat määrittelevät erilaisia käyttöoikeuksia perustuen siihen, 

missä roolissa kukin käyttäjä tietokantaa käyttää. Käyttötarkoituksena voi olla esimerkiksi löydöistä 

ilmoittaminen, löytötietojen hyödyntäminen tutkimuksessa tai työssä tai löytöjen tunnistaminen 

asiantuntijana. Tässä osiossa on tarkoitus selvittää, pitäisikö SuALTissa olla erilaisia 

käyttäjärooleja ja millaisia näiden roolien tulisi olla. 

 

Pitäisikö SuALTissa oleviin tietoihin pääsyä säädellä eri käyttäjäroolien välillä? Kyllä/Ei 

Miten? 

 

Mitkä seuraavista käyttäjärooleista SuALTissa tulisi mielestäsi olla? Voit valita useita 

vaihtoehtoja omasta näkökulmastasi. 

• arkeologian/historian harrastaja 

• metallinetsijä 

• kenttäarkeologi 

• museoammattilainen 

• museoviranomainen 

• opiskelija 

• yliopistotutkija 

• löytöjen tunnistamisen asiantuntija 

• vierailija tai tietojen selaaja 

• SuALT-tietokannan ylläpitäjä 

• muu, mikä? 

Pitäisikö SuALTin käyttäjäroolien erota Suomessa tietokantaa käyttävien ja ulkomailla 

tietokantaa käyttävien välillä? 

• Kyllä 

• Ei 

Jos vastasit kyllä, miten? 



 

Haluaisitko avustaa vapaaehtoisena SuALTiin ilmoitettujen löytöjen tunnistamisessa? 

• Kyllä 

• Ei 

• Ehkä 

• Minulla ei ole tarvittavaa asiantuntemusta/osaamista. 

• Muu, mikä? 

 

Motivaatio 

Mitkä asiat saattaisivat estää sinua käyttämästä SuALTia? Valitse sopivat vaihtoehdot. 

• Internet-yhteyden puuttuminen maastossa. 

• Minulla ei ole kiinnostusta osallistua tämänkaltaisen tiedon tuottamiseen. 

• Tietojen tallentaminen/löytöjen ilmoittaminen vie liikaa aikaa. 

• En ole kiinnostunut käyttämään tämänkaltaista tietoa tutkimuksessani. 

• Vierastan digitaalisia sovelluksia. 

• Minua huolestuttaa, että muut metallinetsijät menevät tekemään etsintää SuALTiin 

ilmoittamilleni löytöpaikoille. 

• En halua jakaa julkisesti tietoa paikoista, joista teen arkeologisia löytöjä. 

• En halua ilmoittaa löydöistäni ja löytöpaikoistani museoviranomaisille. 

• En ymmärrä mitkä ovat SuALTin hyödyt. 

• Ilmoittaisin mieluummin tietoni henkilökohtaisesti museoammattilaiselle tai arkeologille 

• Mielestäni metallinetsijöiden ja muiden kansalaisten ei tulisi ilmoittaa arkeologista tietoa 

tällä tavoin. 

• Minulla ei ole tietojen tallentamiseen ja ilmoittamiseen sopivaa laitetta. 

• Muu, mikä? 

 

Mikä kannustaisi sinua osallistumaan SuALTin kehittämiseen? Valitse sopivat vaihtoehdot. 

• Mahdollisuus päästä vastaamaan tämänkaltaisiin käyttäjätutkimuksiin. 

• Mahdollisuus osallistua tiedotus-/koulutustilaisuuksiin SuALTin käytöstä. 



• Mahdollisuus keskustella toiveistani ja mielipiteistäni henkilökohtaisesti SuALTin 

kehittämisvaiheessa (esim. eri käyttäjäryhmäkeskustelut, haastatteluihin osallistuminen tai 

vastaavanlaiset tapaamiset). 

• Mahdollisuus saada selkeämpää tietoa lainsäädännöstä ja kulttuuriperinnön suojelun ja 

tutkimuksen käytännöistä Suomessa. 

• Muu, mikä? 

 

Mikä motivoisi sinua käyttämään SuALTia? Valitse sopivat vaihtoehdot. 

• Velvollisuus ilmoittaa löydöistäni oikein ja lainmukaisesti. 

• SuALTiin osallistumisen tuottama yhteisöllisyyden tunne. 

• Verkossa olevat video- ja muut ohjeet, jotka opastavat ensikertalaista tai harvemmin 

tietokantaa käyttävää. 

• Tunnustus työstäni arkeologian/arkeologisen tiedon hyväksi. 

• Mielihyvän tunne hyvin tehdystä työstä. 

• Mahdollisuus saada palautetta löydöistäni. 

• Mahdollisuus saada palautetta tutkimuksestani. 

• Mahdollisuus keskustella muiden kanssa internetissä/verkossa esimerkiksi 

kommentoimalla, viesteillä tai keskustelufoorumeilla. 

• Mahdollisuus keskusteluun henkilöiden kanssa, joilla erilainen näkökulma kuin minulla. 

• Mahdollisuus vaihtaa ajatuksia henkilöiden kanssa, joilla on samat kiinnostuksen kohteet 

kuin minulla. 

• muu, mikä? 

 

Metallinetsijät 

Käytätkö metallinilmaisinta työssäsi tai vapaa-ajallasi löytääksesi esineitä? 

• Kyllä 

• Ei 

Jos vastasit kyllä, kuinka usein? 

• Harvemmin kuin kerran kuukaudessa 

• Noin kerran kuukaudessa 

• Muutaman kerran kuukaudessa 



• Muutaman kerran viikossa (pääasiassa viikonloppuisin) 

• Useita kertoja viikossa (arkipäivinä ja viikonloppuisin) 

• Melkein joka päivä sulan maan aikaan. 

 

Kuinka kauan olet käyttänyt metallinilmaisinta harrastusmielessä? 

• Alle vuoden 

• 1 vuoden 

• 2-4 vuotta 

• 5-10 vuotta 

• yli 10 vuotta 

• yli 20 vuotta 

• En osaa sanoa 

 

Ominaisuudet ja käyttäjätoiveet 

Kuinka tärkeitä seuraavat ominaisuudet olisivat mielestäsi SuALT-tietokannalle? Arvioi jokainen 

ominaisuus asteikolla 1-5 (1= ei lainkaan tärkeä, 5=erittäin tärkeä). 

• SuALTin ylläpitäjien ja löytöjen asiantuntijoiden yhteystiedot 

• Usein kysytyt kysymykset 

• Keskustelufoorumi 

• SuALTia käsittelevä blogi 

• Mahdollisuus kerätä verkossa esinetyyppejä löytögalleriaksi ja jakaa linkki muille henkilöille 

esim. metallinetsijöiden keskustelufoorumeille 

• Käyttäjärooliin perustuva tietojen saatavuuden rajaaminen (esim. arkeologit, metallinetsijät, 

opiskelijat) 

• Mahdollisuus tallentaa palveluun kuvia löydöistä 

• Mahdollisuus tallentaa palveluun kuvia löytöpaikoista 

• Tietoa SuALT-hankkeesta 

• Tietoa, ohjeita ja oppaita (esim. etsiminen metallinilmaisimella, GPS-laitteen käyttö, 

esinelöytöjen oikeanlainen käsittely) 

• Verkkopalvelun käytössäännöt (kuinka käyttäytyä verkkoympäristössä?) 

• Verkon ulkopuolisia käytössääntöjä (kuinka käyttäydytään ”maastossa”?) 

• Käyttäjätilin rekisteröiminen 



• Henkilökohtainen profiili 

• Yksityisyysasetukset: tarkkoja tietoja löytöpaikoista ei näytetä muille julkisesti 

• Yksityisyysasetukset: käyttäjä valitsee mitkä henkilötiedot ovat julkisia 

• Suosikkien tallennus (esim. kiinnostuksen kohteet) 

• Mahdollisuus suodattaa ja hakea löytöjä (esim. hakusana, löydön tyyppi, aikakausi, 

löytöalue) 

• Sanasto, termistö/käsitesanakirja 

• Mahdollisuus kommentoida (esim. löytöjä, blogia) 

• Linkit sosiaaliseen mediaan 

• Eri kielivaihtoehdot 

• Sähköinen löytöjen ilmoituskaavake 

• Henkilökohtainen viestitoiminto tai SuALTin sisäinen posti 

• Nähtävissä oleva jäsenrekisteri 

• Valokuvien muokkaus 

• Kartta muiden jäsenien paikallistamiseen (kotipaikkakunnat) 

• Löytöjen tunnistaminen ja tunnistuksen vahvistaminen ammattilaisen toimesta 

• Kuukausittaiset kilpailut 

• Huomionosoitukset ja palkinnot (esim. kuukauden löytö, vuoden metallinetsijä) 

• Tietokannan käyttäjien kokemustasot (aloittelija, asiantuntija) 

• Toisten 

•  käyttäjien estäminen, jolloin käyttäjä ei näe tämän henkilön viestejä 

• Mahdollisuus ystävystyä muiden käyttäjien kanssa 

• Vuosittaiset raportit tietokannan toiminnasta ja löydöistä 

• Tiedon tallentaminen (esim. löytöjen valokuvat, tunnistuksen yksityiskohdat) 

• Kaikkien jäsenien syntymäpäiväkalenteri 

• Kännykkäsovellus (esim. löytöjen ilmoittaminen maastossa tai löytöjen paikkatietojen       

tarkka tallentaminen) 

• Eri löytöjen ja paikkatietojen yhdistäminen 

• Nimimerkit (verkossa toimiessa oikeiden nimien sijaan) 

• Mahdollisuus olla nimetön tietokannan julkisella puolella 

• Yhteensopivuus muiden olemassa olevien tietokantojen kanssa (esim. Finna, 

Europeana…) 

• Henkilökohtainen löytögalleria 

• SuALTin ylläpidon löytöjen jaottelu tärkeyden mukaan 



 

Millä perusteilla hakisit löytöjä SuALTista? Valitse mielestäsi tärkeimmät. 

• vapaa hakukenttä 

• Löytöjen suodattaminen paikkatietojen perusteella (karttahaku tai paikan nimen mukaan) 

• Löytöjen suodattaminen esinetyypin perusteella 

• Löytöjen suodattaminen materiaalin perusteella 

• Löytöjen suodattaminen mittojen perusteella 

• Löytöjen suodattaminen painon perusteella 

• Löytöjen suodattaminen ajoituksen perustella 

• Löytöjen suodattaminen löydön ajankohdan perusteella 

• Löytöjen suodattaminen löytäjän nimen perusteella 

• muu, mikä? 

 

Lainsäädännön mukaan esineiden tarkat löytöpaikat on ilmoitettava. Tulisiko mielestäsi SuALT-

tietokannassa julkisesti ilmoitettujen paikkatietojen tarkkuus olla jollain tavalla rajoitettu muille 

käyttäjille? 

• Kyllä 

• Ei 

Jos vastasit kyllä niin perustele 

 

Vuorovaikutus 

Jos sinulla on esineitä tai kokoelma, johon kuuluu yli 100 vuotta vanhoja esineitä, joita ei ole 

vielä ilmoitettu Museovirastolle, ilmoittaisitko nämä esineet SuALTiin? (Kysymykseen 

vastaaminen on vapaaehtoista.) 

• Kyllä 

• Ei 

Jos vastasit kyllä, onko sinulla näiden esineiden paikkatietoja? 

• Kyllä 

• Ei 



 

Jos vastasit kyllä, mitä tietoja sinulla on? 

 

Miten haluaisit saada palautetta löydöistäsi? 

• SuALTin kautta 

• puhelimitse 

• sähköpostitse 

• sosiaalisen median kautta (esim. Twitter, Facebook) 

• kirjeitse 

 

Haluaisitko olla SuALT-tietokannan testikäyttäjänä ennen sen valmistumista ja antaa siitä 
palautetta kehittäjille? 

• Kyllä 
• Ei 

Olisitko tarvittaessa kiinnostunut osallistumaan tietokannan myöhemmässä kehittämisvaiheessa 

esim. haastatteluihin tai ryhmäkeskusteluihin käyttäjäkokemusten kartoittamiseksi? 

• Kyllä 
• Ei 

Jos vastasit kyllä jompaankumpaan kysymykseen, jätäthän yhteystietosi 

• Nimi 

• Osoite 

• Sähköposti 

• Puhelinnumero 

 

Kiitos! 

 

 


