
KUOPION MUSEOKESKUS 

 

MUSEOIDEN HINNASTO VUONNA 2023 
   

 

MUSEOIDEN PÄÄSYMAKSUT, OPASTUS- JA TYÖPAJAMAKSUT 
- Hintoihin ei sisälly arvonlisäveroa 

- Hinnoista voidaan poiketa alaspäin museonjohtajan päätöksellä 

 

 

PÄÄSYMAKSUT 

 

- Kuopion museo: 13 €, alennettu hinta 7 € 

- Kuopion taidemuseo: peruspääsymaksu 10 €, alennettu hinta 5 € 

- Kuopion korttelimuseo: peruspääsymaksu 8 €, alennettu hinta 5 € 

- J.V. Snellmanin kotimuseo: pääsymaksu 10 €; museo on avoinna vain ryhmille tilauksesta, ryhmän koon oltava 

vähintään 10 hlöä 

(Kuopion museot kuuluvat pääsymaksujen osalta 0 % alv-kantaan.) 

- ryhmälippu: -20 % museokohteen peruspääsymaksujen kokonaissummasta, kun ryhmässä on vähintään 10 

maksavaa henkilöä ja maksu suoritetaan kertamaksuna. 

 

Alennettuun pääsylippuun ovat oikeutettuja opiskelijat, työttömät, eläkeläiset, varusmies- tai siviilipalvelusta 

suorittavat. Sisäänpääsy on maksuton alle 18-vuotiaille, opetusryhmille, sotaveteraaneille, lehdistölle, alan 

ammattilaisille ja opiskelijoille sekä museon vieraille. 

 

 

 

MUSEO- JA VERKKO-OPASTUKSET, TYÖPAJAT 

 

- tilatut yleisopastukset 45 € 

- tilatut yleisopastukset päiväkoti- ja oppilasryhmille 30 € 

- tilatut erityisopastukset (myös kieliversiot) 60 € 

- asiantuntijaopastukset 75 € 

- retket ja kävelyt: hinta ja osallistumismäärä retki- ja kävelykohtainen 

- työpajamaksut: hinta ja osallistumismäärä työpajakohtainen 

- tilatun opastuksen peruutus 50 % tilatun opastuksen hinnasta. Peruutus on tehtävä kaksi arkipäivää ennen 

varausta. Jos opastusta ei peruta, siitä laskutetaan täysi hinta. 

 

Kuopiossa toimivien päiväkotien, peruskoulujen, ammatillisten ja muiden oppivelvollisuuden piirissä olevien 

oppilaitosten- ja lukioiden ryhmien sovitut museossa tapahtuvat lyhyet yleisopastukset maksutta.  

 

Ulkopuolisten asiantuntijoiden vetämät opastukset ja työpajat voidaan hinnoitella erikseen. 

 

Verkko-opastusten hinnat koskevat korkeintaan 30 hengen ryhmiä. Suurempien ryhmien opastusmaksu sovitaan 

erikseen.  

 

 
  



MUSEOIDEN PALVELUHINNASTO 2022 
Hintoihin sisältyy arvonlisävero 

 

 

TILOJEN KÄYTTÖMAKSUT 

 

Museot voivat vuokrata tilojaan ulkopuolisille toimijoille oman toiminnan salliessa. 

Tiloista ei peritä käyttömaksua, jos ulkopuolinen tapahtuma liittyy museopalveluiden omaan toimintaan. 

 

Asukas- ja kyläyhdistyksiltä tai niihin rinnastettavilta toimijoilta ei peritä käyttömaksuja heidän järjestämien 

toimintansa edellyttämien kokousten osalta omatoimisen hyvinvoinnin palveluiden hallinnoimissa tiloissa 

eikä niissä tilatarpeissa, jotka liittyvät suoraan kaupunkia hyödyntävään toimintaan (esimerkiksi asuinalueen 

ympäristön siivoustalkoiden järjestelyt). Muilta osin asukas- ja kyläyhdistykset rinnastetaan muihin 

rekisteröityihin yhdistyksiin järjestettävän toiminnan perusteella. 

  

Asukas- ja kyläyhdistyksiltä tai niihin rinnastettavilta toimijoilta ei peritä tontinhaltijan luvan 

käsittelymaksua heidän omatoimisen hyvinvoinnin palveluiden hallinnoimilla alueilla järjestämien kaikille 

kaupunkilaisille avoimien ulkotapahtumien osalta. 

 

Museokeskuksen päällikkö 

- voi myöntää tapahtumien rakentamis- ja purkuajoille enintään 50 % alennuksen käyttömaksuista 

- voi myöntää yksittäisiä tutustumiskäyntejä vastuualueeseensa palveluihin ja päättää 

kampanjahinnoittelusta erikseen mm. palveluiden markkinointitarkoituksiin 

 

 

Kuopion museo 

Kokoustila 

- 40 €/h (tilavuokraan lisätään mahdollinen pöytäliinavuokra) 

Opetustila 

- museon aukioloaikana 40 €/h 

- aukioloajan ulkopuolella 150 €/h 

Näyttely- ja muut yleisötilat (vuokrattavissa erikseen sovitusti, pääasiassa aukioloajan ulkopuolella) 

- 1. tunti 300 €, lisäksi pääsymaksut 

- seuraavat tunnit 180 €/t 

 

 

Kuopion korttelimuseo 

Näyttely- ja yleisötilat aukioloajan ulkopuolella  

- 1. tunti 260 €, seuraavat tunnit 160 €/t, lisäksi pääsymaksut; hinta koskee myös pelkän piha-alueen 

vuokrausta.  

 

 

Kuopion taidemuseo 

Näyttely- ja yleisötilat aukioloajan ulkopuolella 1 tunti 260 €, seuraavat tunnit 160 €/t, lisäksi pääsymaksut. 

Kokous/opetustilat aukioloaikana 25 €/t, aukioloajan ulkopuolella 120 €/t 

 

 
 

KOKOELMAPALVELUT 

Hintoihin sisältyy arvonlisävero, ellei toisin mainittu. 

 

 

Kulttuurihistoriallinen museo 

Esinelaina  

- 55 – 110 € /esine + kuljetukset ja vakuutukset 

- esinelainaan sisältyy lainausselvitys, kuntotarkistus ja pakkaaminen (pakkausmateriaali lisätään hintaan)  

- näyttelylainoista voidaan maksu jättää perimättä museon toimialueella (Pohjois-Savo) näyttelyistä tai muun  



  yhteistyön perusteella 

Konservointi ks. asiantuntijahinta. Konservointityön työmäärä arvioidaan ennen työn aloittamista. 

 

Pakastus 

- koko pakastin 130 €  

- pakastusaika 2 viikkoa; lisäksi peritään työn hinta (erilliset pakkaamis- yms. kulut) 

- osa pakastinta ja yksittäiset esineet museon oman pakastusohjelman mukaan liitettynä samaan  

  pakastukseen: hinta arvioidaan erikseen 

 

 

Luonnontieteellinen museo 

- kokoelmat ovat kansainvälisen käytännön mukaisesti maksutta alan tutkijoiden, museoiden ja muiden 

tutkimuslaitosten sekä alan viranomaisten käytettävissä 

- kokoelmalainat näyttelytarkoituksiin sekä muut tutkimus- ja viranomaiskäyttöön kuulumattomat 

kokoelmapalvelut rinnastetaan asiantuntijapalveluksi ja hinnoitellaan tapauskohtaisesti (ks. 

asiantuntijapalvelut) 

- näytelaina- tai kokoelmaselvitysmaksu voidaan jättää perimättä vastuumuseotoimialueella (Pohjois-Savo, 

Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala) tai muun yhteistyön perusteella 

 

 

Taidemuseo 

Teoslainaukset kaupungin toimitiloihin (alv 0) 

- 35–55 € / taideteos (minimiveloitus 55 € / palvelu) 

- maksu sisältää kehystykset ja teosten esillepanon 

 

Teoslainaukset näyttelyihin 

- 55 – 110 € / taideteos + kuljetukset ja vakuutukset 

- teosten esillepano 55 € / t / henkilö + matkakulut 

- näyttelylainoista voidaan maksu jättää perimättä museon toimialueella (Pohjois-Savo) näyttelyistä  

  tai muun yhteistyön perusteella.  

 

Muut kokoelmapalvelut hinnoitellaan tapauskohtaisesti, ks. asiantuntijapalvelut. 

 

 

NÄYTTELYIDEN LAINAUS 

 

Lainattavat pienoisnäyttelyt, opetusmateriaalit ja muu lainattava aineisto 

- vastuumuseon toimialueelle 35 € / näyttely / 1 kk + 20 € / lisäkuukausi;   

- vastuumuseon toimialueen ulkopuolelle 110 € / näyttely / 1 kk + 55 € / lisäkuukausi 

+ kuljetukset ja vakuutukset 

+ näyttelyn esillepano 60 € / t / henkilö + matkakulut 

- näyttelymaksu voidaan jättää perimättä aluevastuumuseotoiminnan velvoitteisiin liittyen tai muun 

yhteistyön perusteella 

- lainausmaksu ei koske taidemuseon toimialueen päiväkoteja, oppilaitoksia ja palvelutaloja  

- vakuuttaminen ei koske Kuopion kaupungin laitoksia  

- kiertonäyttelyt ja tilauksesta tehdyt näyttelyt voidaan hinnoitella erikseen 

 

 

KUVAPALVELUT 

 

Kuvapalvelujen toimitusaika on 2 viikkoa tai sopimuksen mukaan. Kiireellisyyslisänä peritään palvelusta 

lisämaksuna 50 % hinnasta. Laskuun lisätään toimituskuluina 5 € + postituskulut. 

 

Paperikuvat 

A 5: 15 €  

A 4: 20 € 

A 3: 25 € 



Väritulosteet 

A 4: 5 € 

 

Valokopiot (mustavalkoiset) 

A 4: 3 €, tutkimus- ja opinnäytekäyttö 1 € 

A 3: 5 €, tutkimus- ja opinnäytekäyttö 2 € 

 

Digitaaliset kuvat 16 € / kpl 

 

Asiantuntijatyö 

Kuvapalveluun liittyvästä tutkimus- ja selvitystyöstä (laajat kuvahaut ja tietopalvelu yli 1 tunti)  

peritään asiantuntijapalveluna 65 € / t. 

 

 

Kuvien käyttöoikeusmaksut 

 

 ei-kaupallinen ei-kaupallinen / 

taideteokset 

kaupallinen 

 

 

Kirjat, lehdet, esitteet 

- sisäsivut 

- kannet 

Postikortit 

 

Ilmoitukset, julisteet, kalenterit, pakkaukset 

Näyttelyt 

AV-materiaali, TV 

TV-mainos 

Internet-sivut 

 

 

15 € 

15 € 

- 

 

15 € 

15 € 

15 € 

15 € 

15 € 

 

 

 20 € 

 50 € 

 50 € 

 

 50 € 

 50 € 

 50 € 

100 € 

 50 € 

 

 

50 € 

70 € 

150 € 

 

200 € 

  70 € 

100 € 

500 € 

150 € 

 

 

Saman kuvan uusintakäyttö: 50% alkuperäisestä hinnasta 

 

Käyttöoikeusmaksua ei peritä, jos kuvia käytetään 

- tutkimus- ja opetustoimintaan 

- yksityishenkilöiden yksityiskäyttöön (digit. kuva maks. 5000 pikseliä x 3800 pikseliä) 

- toimialueen (Pohjois-Savon) tiedotusvälineissä, poikkeuksena mainonta 

- muiltakaan tiedotusvälineiltä maksua ei peritä, mikäli artikkeli koskee Kuopion museoiden toimintaa. 

 

Huom!  

Käyttöoikeusmaksut eivät sisällä mahdollisia tekijänoikeuskorvauksia. Kuvaa julkisesti näytettäessä on 

mainittava museon ja kuvaajan nimi, taideteoksista on mainittava myös taiteilijan nimi. 

 

 

Ulkopuolisten suorittamat kuvaukset museossa 

Museon tiloissa suoritettavat kuvaukset (esineet, taideteokset, näytteet, näyttelyt) tekee pääsääntöisesti  

museon valokuvaaja tai museon tilaama valokuvaaja. Museon (koskee myös Korttelimuseon piha-aluetta) 

käytöstä ulkopuoliseen valokuvaukseen, TV-kuvaukseen, videointiin ja elokuvaukseen sovitaan etukäteen 

museon henkilökunnan kanssa, ja kuvauksista laaditaan erillinen sopimus.  

Museon käytöstä ulkopuoliseen valokuvaukseen, TV-kuvaukseen, videointiin ja elokuvaukseen peritään 

vähintään 100 € / tunti. Seuraavat tunnit laskutetaan sopimuksen mukaan. Hintaan lisätään henkilökunnan 

työstä minimikorvauksena 45 € / henkilö /tunti sekä tilojen käytöstä aiheutuvat muut kulut sopimuksen 

mukaan. Kuvauksiin mahdollisesti liittyvästä asiantuntijatyöstä peritään asiantuntijapalvelumaksu.  

Kuvien käyttäjä huolehtii mahdollisista tekijänoikeuskorvauksista. 

Yleishyödylliseen tarkoitukseen tehdystä kuvauksesta voidaan maksu jättää perimättä. 

 

 



 
 

 

ASIANTUNTIJAPALVELUT 

 

Tutkimus- ja selvitystyöstä sekä muusta asiantuntijatyöstä peritään asiantuntijapalvelumaksuna 65 € / tunti. 

 

 


