KUOPION MUSEOKESKUS
MUSEOIDEN HINNASTO 2020

1.2.2020 alkaen

MUSEOIDEN PÄÄSYMAKSUT, OPASTUS- JA TYÖPAJAMAKSUT
- Otsikossa mainittuihin hintoihin ei sisälly arvonlisäveroa

PÄÄSYMAKSUT
Kuopion museo
Suljettuna vuonna 2020

Kuopion korttelimuseo
-8€
- 5 € opiskelijat, työttömät, varusmiehet, siviilipalvelusmiehet, eläkeläiset, ryhmät (vähintään 5 henkilöä).
- Erityisnäyttelyissä pääsymaksu voi olla korkeampi.
- Vapaa pääsy: alle 18-vuotiaat, opetusryhmät, sotaveteraanit, lehdistö, alan ammattilaiset ja opiskelijat,
museon vieraat.

JV Snellmanin kotimuseo
-6€
- Museo on avoinna vain ryhmille, tilauksesta.

Kuopion taidemuseo
-8€
- 5 € opiskelijat, työttömät, varusmiehet, siviilipalvelusmiehet, eläkeläiset, ryhmät (vähintään 5 henkilöä)
- erityisnäyttelyissä pääsymaksu voi olla korkeampi
- vapaa pääsy: alle 18-vuotiaat, opetusryhmät, sotaveteraanit, lehdistö, alan ammattilaiset ja opiskelijat,
museon vieraat.

Kuopion museoiden yhteislippu
- 14 €

OPASTUKSET JA TYÖPAJAT
- Tilatut yleisopastukset 28 €
- Tilatut erityisopastukset (myös kieliversiot) 60 €
- Työpajamaksut: vähintään 2 € + pääsymaksu
- Tilatun opastuksen peruutus puolet hinnasta
Kuopion päiväkoti-, peruskoulu- ja lukioryhmille sovitut lyhyet yleisopastukset maksutta.
Ulkopuolisten asiantuntijoiden opastukset ja työpajat voidaan hinnoitella erikseen.

KUOPION MUSEOKESKUS
MUSEOIDEN PALVELUHINNASTO 2020
- Palveluhinnaston mukaisiin hintoihin sisältyy arvonlisävero
- Hinnoista voidaan poiketa alaspäin museonjohtajan päätöksellä

TILOJEN KÄYTTÖMAKSUT
Kuopion museo
Näyttely- ja yleisötilat aukioloajan ulkopuolella 1 tunti 260 €, seuraavat tunnit 160 €/t, lisäksi pääsymaksut.
Kokous/opetustilat aukioloaikana 25 €/t, aukioloajan ulkopuolella 110 €/t, kaupungin sisäinen vuokraus ja
kulttuurialan yhdistykset puoleen hintaan.

Kuopion korttelimuseo
Näyttely- ja yleisötilat aukioloajan ulkopuolella 1 tunti 260 €, seuraavat tunnit 160 €/t, lisäksi pääsymaksut;
hinta koskee myös piha-alueen vuokrausta. Kokous/opetustilat aukioloaikana 20 €/t, aukioloajan ulkopuolella
110 €/t, kaupungin sisäinen vuokraus ja kulttuurialan yhdistykset puoleen hintaan.

Kuopion taidemuseo
Näyttely- ja yleisötilat aukioloajan ulkopuolella 1 tunti 260 €, seuraavat tunnit 160 €/t, lisäksi pääsymaksut.
Kokous/opetustilat aukioloaikana 20 €/t, aukioloajan ulkopuolella 110 €/t, kaupungin sisäinen vuokraus ja
kulttuurialan yhdistykset puoleen hintaan.

PALVELUTEHTÄVÄT
Asiantuntijapalvelut
- 60 € / t + tarvike- ja matkakulut (minimiveloitus 1 t)
- Koulutus, konsultointi, tietopalvelu, asiantuntijatehtävät
- Laajat tiedon- ja aineistonhaut (yli 1 tunti)
Tekniset palvelut
- 38 € / t + tarvike- ja matkakulut (minimiveloitus 1 t)

KOKOELMAPALVELUT
Kulttuurihistoriallinen museo
Esinelaina
- 55 – 110 € /esine + kuljetukset ja vakuutukset
- Esinelainaan sisältyy lainausselvitys, kuntotarkistus ja pakkaaminen. Pakkausmateriaali lisätään hintaan.
- Näyttelylainoista voidaan maksu jättää perimättä maakuntamuseon toimialueen 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
- Kokoelmapalvelut hinnoitellaan tapauskohtaisesti, ks. asiantuntijapalvelut.
- Maksu voidaan jättää perimättä maakuntamuseon toimialueella tai muun yhteistyön perusteella.

Taidemuseo
Teoslainaukset kaupungin toimitiloihin (alv 0)
- 35 – 55 € / taideteos (minimiveloitus 55 € / palvelu)
- Maksu sisältää kehystykset, kuljetukset ja teosten esillepanon.
Teoslainaukset näyttelyihin
- 55 – 110 € / taideteos + kuljetukset ja vakuutukset
- Teosten esillepano 60 € / t / henkilö + matkakulut
- Näyttelylainoista voidaan maksu jättää perimättä aluetaidemuseon toimialueen näyttelyistä
tai muun yhteistyön perusteella.
Muut kokoelmapalvelut hinnoitellaan tapauskohtaisesti, ks. asiantuntijapalvelut.

NÄYTTELYIDEN LAINAUS
Lainattavat pienoisnäyttelyt, opetusmateriaalit ja muu lainattava aineisto
- Toimialueelle 35 € / näyttely / 1 kk + 20 € / lisäkuukausi
- Toimialueen ulkopuolelle 110 € / näyttely / 1 kk + 55 € / lisäkuukausi
+ kuljetukset ja vakuutukset
+ näyttelyn esillepano 60 € / t / henkilö + matkakulut
- Lainausmaksu ei koske aluetaidemuseon 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 60 € / t.

Kuvien käyttöoikeusmaksut
ei-kaupallinen

ei-kaupallinen /
taideteokset

kaupallinen

Kirjat, lehdet, esitteet
- sisäsivut
- kannet
Postikortit

15 €
15 €
-

20 €
50 €
50 €

50 €
70 €
150 €

Ilmoitukset, julisteet, kalenterit, pakkaukset
Näyttelyt
AV-materiaali, TV
TV-mainos
Internet-sivut

15 €
15 €
15 €
15 €
15 €

50 €
50 €
50 €
100 €
50 €

200 €
70 €
100 €
500 €
150 €

Saman kuvan uusintakäyttö: 50% alkuperäisestä hinnasta
Käyttöoikeusmaksua ei peritä kun 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 käytöstä ulkopuoliseen valokuvaukseen,
TV-kuvaukseen, videointiin ja elokuvaukseen peritään vähintään 60 € / tunti. Seuraavat tunnit
sopimuksen mukaan. Hintaan lisätään laskennallinen arvo henkilökunnan työstä minimikorvauksena
38 € / henkilö /tunti sekä tilojen käytöstä aiheutuvat kulut sopimuksen mukaan. Asiantuntijatyöstä
peritään asiantuntijapalkkio. Kuvien käyttäjä huolehtii mahdollisista tekijänoikeuskorvauksista.

