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MUSEOPALVELUJEN HINNOITTELU  
 
(voimassa 1.1.2020 alkaen) 
 

- Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 27.11.2019 § 147 
 
 
 

Museopalvelu 
(sis. alv 24 %) 
 
Alle 20 euron laskusta peritään 3 euron 
suuruinen pienlaskutuslisä 
 

Hinta 

Esinelaina/esine 
- muille museotoimijoille ilmainen 
- lainaaja maksaa mahdolliset pakkaus- ja 
toimituskulut 
- lainaajalta edellytetään esineiden 
asianmukaista suojausta ja esineiden 
vakuuttamista 

15,00 euroa / kk (minimi-maksu 15,00 euroa) 

Käsittelymaksu / esinelaina 60 euroa 

Kuvahinnasto 
Kuvan hinta muodostuu 
kuvatallennemaksusta ja kuvakohtaisesta 
käyttömaksusta 

 

Kuvatallennemaksu 15,00 euroa / kuva 

Käyttöoikeusmaksut  

Käyttöoikeusmaksu on kuvakohtainen. 
Käyttömaksut veloitetaan aina kuvatilauksen 
yhteydessä. 

 

Yksityishenkilöt 
- Yksityishenkilökäyttö sisältää kuvakopion 

pitämisen omassa valokuva-albumissa tai 

vastaavassa, omassa käytössä olevan 
tilan seinällä, opinnäytteessä ja 

omakustanteessa. Lisäksi 

yksityishenkilökäyttö sisältää kuvan 
esittämisen yksityishenkilön ylläpitämällä 

verkkosivulla pienennettynä max kokoon 

72 ppi, 1920 x 1080. Yksityishenkilökäyttö 

ei salli kuvan kaupallista käyttöä. Kuvan 
tilaajan ja maksajan on oltava 

yksityishenkilö. 

5 € / kuva 

Alennettu käyttöoikeusmaksu 
- historialliset selvitykset, yleishyödylliset 

kulttuurijärjestöt ja -seurat, museoiden 
näyttelykäyttö, aikakausi- ja päivälehdet 

35,00 € / kuva 

Käyttöoikeusmaksu 
- oppikirjat, julkaisut, näyttelyluettelot, 

televisio-ohjelmat 

70,00 € / kuva 

Käyttöoikeusmaksu, kaupallinen käyttö 
- mainokset, myyntituotteet 

100,00 € / kuva 
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CD-/DVD-levy, USB-muisti 5 € 

Kuvausmaksut museokohteissa 
(valokuvaus, video- tai filmikuvaus, muut 
kuvalliset tallenteet) 

 

          Kuvauslupamaksu 10 € 

          Kuvausmaksu, ei kaupallinen 
- yksityiskäyttö, esim. hääkuvaus tai oma-

kustannekuvaus 

39 € / h 

Kuvausmaksu, kaupallinen käyttö 
- yritykset, tv-yhtiöt, tuotantoyhtiöt jne. 

 

100 € / h 
 

 
Useita päiviä kestävistä kuvauksista sovitaan erikseen. Oppilaitoksilta, opinnäytetöistä ja 
tieteellisistä tutkimuksista peritään vain kuvauslupamaksu. 
 
Kuvausmaksu kokoelmaesineestä tai taideteoksesta sovitaan erikseen. 
 
 
 

 Pääsymaksut 
  ALV 0 % 
- alle 18-vuotiaat ilmaiseksi 

 

 
Suur-Savon museo 

 

pääsymaksu 4,00 euroa 

opiskelijat, eläkeläiset, työttömät 3,00 euroa 

ryhmät (yli 12 henkilöä)/henkilö 3,00 euroa 

ryhmäopastus varauksesta, museon 
aukioloaikana ma-pe 

79 euroa / tunti + sisäänpääsymaksu 

ryhmäopastus varauksesta, museon 
aukioloaikana la-su, pyhäpäivinä 

89 euroa / tunti + sisäänpääsymaksu 

aukioloajan ulkopuolinen käyntimaksu 
(pääsymaksun lisäksi)  
 

 
60,00 euroa 

 
Kivisakasti 

 

pääsymaksu (max. 10 henkilöä) - 

aukioloajan ulkopuolinen käyntimaksu  
 

60,00 euroa 
 

 
Päämajamuseo 

 

pääsymaksu 7,00 euroa 

opiskelijat, eläkeläiset, työttömät 4,00 euroa 

ryhmät (yli 12 henkilöä)/ henkilö 6,00 euroa 

ryhmäopastus varauksesta, museon 
aukioloaikana ma-pe 

79 euroa / tunti + sisäänpääsymaksu 

ryhmäopastus varauksesta, museon 
aukioloaikana la-su, pyhäpäivinä 

89 euroa / tunti + sisäänpääsymaksu 

aukioloajan ulkopuolinen käyntimaksu  
(pääsymaksun lisäksi) 
 

 
60,00 euroa 
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Viestikeskus Lokki 

pääsymaksu 4,00 euroa 

opiskelijat, eläkeläiset, työttömät 3,00 euroa 

ryhmät (yli 12 henkilöä)/henkilö 3,00 euroa 

ryhmäopastus varauksesta, museon 
aukioloaikana ma-pe 

79 euroa / tunti + sisäänpääsymaksu 

ryhmäopastus varauksesta, museon 
aukioloaikana la-su, pyhäpäivinä 

89 euroa / tunti + sisäänpääsymaksu 

aukioloajan ulkopuolinen käyntimaksu  
(pääsymaksun lisäksi) 
 

 
60,00 euroa 
 

yhteislippu Päämajamuseoon ja Viestikeskus 
Lokkiin 

 
8,00 euroa 

ryhmät (yli 12 henkilöä) 
yhteislippu Päämajamuseoon ja Viestikeskus 
Lokkiin/henkilö 

 
 
7,00 euroa 

opiskelijat, eläkeläiset, työttömät, yhteislippu 
Päämajamuseoon ja Viestikeskus Lokkiin 

 
5,00 euroa 

 
Marsalkka Mannerheimin salonkivaunu 
varauksesta, ryhmän koko max 25 henkilöä 

 

pääsymaksu 
 
la-su, pyhäpäivinä 
 
avoinna 4.6. klo 10-17 (ilmainen 
sisäänpääsy) 

300 euroa + 6 euroa / henkilö 
 
400 euroa + 6 euroa / henkilö 

 
Taidemuseo 

 

pääsymaksu 6,00 euroa 

opiskelijat, eläkeläiset, työttömät 3,00 euroa 

ryhmät (yli 12 henkilöä)/henkilö 5,00 euroa 

ryhmäopastus varauksesta, museon 
aukioloaikana ma-pe 

79 euroa / tunti + sisäänpääsymaksu 

ryhmäopastus varauksesta, museon 
aukioloaikana la-su, pyhäpäivinä 

89 euroa / tunti + sisäänpääsymaksu 

aukioloajan ulkopuolinen käyntimaksu  
(pääsymaksun lisäksi) 

 
60,00 euroa 
 

 
Pien-Toijolan talomuseo 

 

pääsymaksu 5,00 euroa 

ryhmät (yli 12 henkilöä) 4,00 euroa 

 
Valtakunnallinen Museokortti 

 
kortin uusijoille 64,00 euroa, 
uudet ostajat 69,00 euroa 
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Muut palvelut 
alv 24 % 

 

Näyttelykalusteiden lainaus/kaluste (1kk, ei 
sisällä kuljetusta) 

15,00 euroa / kk (minimimaksu 15,00 euroa) 

Aluetaidemuseon näyttelymaksu 
- päiväkodeille ilmainen 

40,00 euroa 

Taideteoslainaukset 
kaupungin organisaation ulkopuolelle  
julkisiin tiloihin 

- veistos/vuosi  
- maalaus/vuosi 
- grafiikka/vuosi 

Lisäksi veloitetaan kuljetusmaksu 

 
 
 

- 60,00 euroa 

- 40,00 euroa 

- 30,00 euroa 

Taideteossijoitukset 
kaupungin organisaation sisällä 
-uudet teossijoitukset (sis. kuntotarkastus, 
kehystys, pakkaus, ripustus) 
 
Lisäksi veloitetaan kuljetusmaksu 

 
 
 
10 euroa / teos 
 
 

Asiantuntijapalvelukset tuntiveloituksella 
- ei sovelleta ns. viranomaispalveluihin 

70,00 euroa / tunti 

Tilojen käyttökorvaukset/ tunti *) 90,00 euroa / tunti 

Kuljetusmaksu 70 euroa 

Kopiointi: 
kopio (A4) + asiantuntijapalkkio 
tuntiveloituksella (aineiston haku, työajan 
käyttö) 

 
 
 
0,50 euroa / kpl + 50,00 euroa / tunti 

 
 
*) Tilojen käyttökorvausmaksusta seuraavaa: 
 
Jos tilaaja haluaa järjestää omaa ohjelmaansa museokäynnin yhteydessä, tulee hänen 
maksaa tilojen käyttökorvausmaksu siltä ajalta, kun museon henkilökuntaa tarvitaan paikalla. 
Aukioloajan ulkopuolista käyntikorvausta ei silloin tilaajalta peritä. Museon normaalit 
pääsymaksut peritään. Vähimmäislaskutus 1 tunti minkä jälkeen 90 euroa alkavalta tunnilta. 
 
Ryhmäkäyntien peruutus tulee tehdä viimeistään 24 tuntia ennen sovittua museokäyntiä, 
muutoin asiakkaalta laskutetaan aukioloajan ulkopuolinen käyntimaksu niiden kohteiden 
osalta, joihin edellä mainittu käyntimaksu on määritelty. 
 
Mikäli ryhmä ei saavu paikalle tai ei ilmoita myöhästymisestä puolen tunnin kuluessa sovitusta 
ajankohdasta opastusvaraus raukeaa, mutta ryhmältä peritään aukioloajan ulkopuolinen 
käyntimaksu. 
  
Taidemuseoiden välinen lainaus ja lainaus taidehistoriallisesti merkittäviin muidenkin kuin 
taidemuseoiden järjestämiin näyttelyihin: - lainaaja maksaa lainauksesta aiheutuneet kulut ja 
vakuuttaa lainaamansa teoksen/teokset laina-ajaksi. 
Kaupungin organisaation ulkopuolelle julkisiin tiloihin lainatut teokset: - lainaaja vakuuttaa 
lainaamansa teoksen/teokset laina-ajaksi. 
 


