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TAIDEMUSEON TAKSALUETTELO VUODEKSI 2017

Johtokunta 10.5.2016 § X LIITE 14

1. HAM GALLERIA  

Päätös 2015 § 54 Päätös 2016: Ei muutoksia

Johtokunta 27.5.2014 § 35: Korvausta ei peritä Tennispalatsin tiloissa. 

2. OPASTUSMAKSUT 

Päätös 2015 § 54 Päätös 2016: Ei muutoksia

Opastusten asiakasmaksut

Opastukset arkisin 80 € /opastus 

Opastukset sunnuntaisin 160 €/opastus

Opastukset koululaisille (arkisin klo 11-15) 25 €/opastus

Julkisten veitosten opastukset (keston mukaan) 80-250 €/opastus

Julkisten veitosten opastukset koululaisille (keston mukaan) 25-50 €

-Taidemuseon johtaja päättää yksittäisistä muutoksista. 

3. NÄYTTELYIDEN PÄÄSYMAKSUT 

Päätös 2015 § 54 Päätös 2016: Ei muutoksia

Taidemuseon eri toimipisteissä järjestettävien maksullisten näyttelyiden ja

muiden tilaisuuksien pääsymaksujen alin hinta on 1,00 euroa ja ylin 50,00 euroa.

NÄYTTELYT

Vaihtuvat näyttelyt 5-20 €/lippu

Erikseen päätettävät 3-15 €/lippu

HAM -galleria ja osa toisen kerroksen tiloista ilmainen

ILMAISEEN SISÄÄNPÄÄSYYN OVAT OIKEUTETUT

-  Johtokunnan jäsenet,

varajäsenet, valtuusto ja kaupunginhallitus

-   Alle 18 vuotiaat 

- päiväkoti- ja koululaisryhmien  ohjaajat

-Lukion ja toisen asteen oppilaitosten ryhmät ohjaajineen, 

jos yli 50% ryhmän oppilaista on alle 18-v

- Tiedotusvälineiden edustajat

-  Kriitikoiden järjestöön kuuluvat (SARV)

-  ICOM -kortilla (ei Icomos)

-  Helsingin kaupungin taidemuseon oma henkilökunta 

perheenjäsenineen

- Helsingin seudun opettajat ja lastentarhanopettajat, 

kun he valmistelevat käyntiä 

- Kuvataideopettajat ry:n jäsenet

 (voimassa olevaa jäsenkorttia esittämällä)

- Suomen opasliiton oppaat 

-Kuvataiteilijat ja kuvataideopiskelijat

-Kulttuurikaverit asiakkaineen

-Kuntoutujien ja vammaisten saattajat ja ohjaajat.

- Helsinki- kortilla (Helsinki Card, Strömma Oy)

-Sota- ja rintamaveteraanit ja lotat ja sotainvalidit 

-Museokorttikävijät

ILMAISPÄIVÄT 

-joka kuun viimeinen perjantai aukioloajan viimeiset 3 h, 

Päätös 25.8.2015 § 47: jo syyskuusta 2015 lähtien

-Muut kohdennetut ilmaispäivät taidemuseon johtajan päätöksellä

ALENNUKSET

- Opiskelijat, eläkeläiset, työttömät,  

varusmiehet ja siviilipalvelusmiehet

- Ryhmälippu.  

- Helsingin kaupungin työntekijät (henkilöstökortilla). 

- Opettajat, sillloin kun eivät lunasta vuosikorttia.

- Taidehistorian opiskelijat 

MUSEOKORTTI

Museokortti: Museoliiton määräämä hinta Museokortti: Johtokunta hyväksyy Museoliiton määräämän hinnan
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-  Taidemuseon johtaja päättää ulkopuolisten järjestämien 

tilaisuuksien hinnoista tilaisuuskohtaisesti. 

-  Taidemuseon johtaja päättää yksittäisistä muutoksista.

4. MUUT VOIMASSA OLEVAT MAKSUT

Päätös 2015 § 54 Päätös 2016: Ei muutoksia

POSTIKORTIT

- postikortit ja korttisarjat 

Alin hinta on 0,10 euroa ja ylin hinta 20,00 euroa

JULISTEET

Alin hinta on 3,00 euroa. Ylin hinta on 30,00 

NÄYTTELYLUETTELOT

Alin hinta on 9,00 euroa ja ylin hinta 120,00 euroa

(ei koske taidemuseolla myytäviä vanhoja näyttelyluetteloita)

Taidemuseonjohtaja päättää  

näyttelyiden painotuotteiden hinnat näyttelykohtaisesti.

VANHAT NÄYTTELYLUETTELOT YMS.

Taidemuseossa myytävien vanhojen näyttelyluetteloiden 

ja muiden tuotteiden alennushinnoista 

päättää taidemuseon johtaja tapauskohtaisesti.

MUSEOMYYMÄLÄSSÄ MYYTÄVÄT TUOTTEET

- Esim. magneetit, t-paidat: Alin hinta on 0,50 euroa.  Ylin hinta on 500,00 

-Taiteilijoilla mahdollisuus ostaa näyttelykohtaisia 

painotuotteita omakustannushinnalla. 

-20%:n alennus kaupan tuotteista Helsingin taidemuseon 

henkilökunnalle, johtokunnan jäsenille ja varajäsenille. 

Alennus ei koske jo alennettuja tuotteita.

-  Taidemuseon johtaja päättää yksittäisistä muutoksista.

5. TAIDETEOSLAINOJEN VELOITUS

Päätös 2015 § 54 Päätös 2016: Ei muutoksia

-Taidemuseonjohtaja päättää taideteosten lainauksesta  

koituvat pakkauslaatikko- ym. veloitettavat kustannukset 

tapauskohtaisesti. 

-Ulkomaisiin näyttelyihin lainattavista teoksista peritään 

lainamaksua 200 euroa / teos.

-  Taidemuseon johtaja päättää yksittäisistä muutoksista. 

6. KONSERVOINTITYÖN JA MUSEOMESTARITYÖN VELOITUS

Päätös 2015 § 54 Päätös 2016: Ei muutoksia

-Teoslainoille ym. tehdystä konservointityöstä veloitetaan 

työn vaativuudesta riippuen tapauskohtaisesti. 

-Sijoitustoiminnan ulkopuolella tehtävästä 

museomestarityöstä, kuten teosten siirroista, veloitetaan 

työn vaativuudesta riippuen tapauskohtaisesti.

-Taidemuseon johtaja päättää yksittäisistä veloituksista ja muutoksista.

7. VIRASTOJEN REMONTEISTA JOHTUVAT KUSTANNUKSET

Päätös 2015 § 54 Päätös 2016: Ei muutoksia
-Virastojen remonteista tai vastaavista johtuvat kiinteiden ja 

suurikokoisten teosten suojaus- ja siirtokustannukset tulee 

sisällyttää 'korjaushankkeen kustannuksiin. Taidemuseo 

sopii näistä tapauskohtaisesti.

8. MUSEOPEDAGOGIAN TYÖPAJOJEN JA TILOJEN VELOITUS 

Päätös 2015 § 54 Päätös 2016: Ei muutoksia

TYÖPAJAT

Ohjelmistoon kuuluvat työpajat 

-Sunnuntaityöpajat sisäänpääsymaksun hinnalla.
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-Muut työpajat tai kurssikokonaisuudet materiaalista ja pajan 

kestosta riippuen 5 euroa tai 20 euroa tai 50 euroa / henkilö.

-Koululaistyöpajat 35 € / ryhmä arkisin

-Perustyöpajat sisäänpääsymaksun hinnalla

-Projektiluontoiset työpajat: materiaalimaksu  5-35 € hlö

Työpajat aikuisryhmille ja yrityksille

-Aikuisryhmien ja yrityspajojen hinnat 200-600 euroa 

sisällön, viikonpäivän, keston ja materiaalien mukaan.

Muut työpajat

-Aikuisryhmien työpajat, tyhy-työpajat ja synttäripajat 250-

600 euroa sisällön, viikonpäivän, keston ja materiaalien 

mukaan.

-Taidemuseon johtaja päättää yksittäisistä

 veloituksista ja muutoksista. 

TILOJEN VUOKRA
-Taidemuseon johtaja päättää vuoden 2016-2017 

tilavuokrista Tennispalatsissa.

9. VALOKUVIEN LAINAUS- JA KUVAPALVELUJEN TAKSAT 

Päätös 2015 § 54 Päätös 2016: Ei muutoksia

MUSEOT, KUNNAT, OPPILAITOKSET, 

YLEISHYÖDYLLISET JÄRJESTÖT
€ (Alv 0%)

Opetusaineisto, opinnäyte (kuvatut teokset) 0-30

Julkaisut, taide- tiedekirjat, myös ulkomaat 0-30

Kansikuvalisä 50

Näyttelyluettelot, lainatun teoksen kuva ei vel.

Näyttelyluettelot, ei lainattua teosta 50

Kertaluont. esitys- informaatioaineisto (powerpoint tms) 50

Helsingin kaupungin julkaisut ei vel.

www-sivut, verkkojulkaisut, kertakorvaus 50

TV-ohjelmat, koulu tv, kun kuva vain rekvisiittana ei vel.

TV- ohjelmat, koulu-tv 50

Multimedia, CD, DVD 80

Taiteilijan omaan käyttöön (omasta teoksesta) ei vel.

KAUPALLINEN KÄYTTÖ

Kirjat, oppikirjat (kuvitus) 80

Lehdet (kuvitus) 80

Lehtimainonta 800

Vuosikertomukset 80

Muut kaupalliset painotuotteet 300-800

Ulkomainonta 1500

www-sivut, verkkojulkaisu, kertakorvaus 80

TV kertaesitys 100

TV pysyvä tunnus ohjelmassa 100-300

TV mainos / kerta 1500-2500

Multimedia, CD, DVD viihde 300

Levyn, CD:n, DVD:n kansi 800

MUSEOT, JÄRJESTÖT, LIITOT

Myynti- ja mainosmateriaali (Julisteet, esitteet, kalenterit, 

palapelit, tekstiilit, liikelahjat) 80-200

Postikortit, ei painosrajoitusta 80

Kutsukortit, ei painosrajoitusta 80

Postimerkit, ei painosrajoitusta 100

YRITYKSET

Myynti- ja mainosmateriaali (kuten yllä) 300-800

Posti- ja kutsukortit, ei painosrajoitusta 300-800

Markkinoinnin edistäminen (messut, valokaapit, somistus) 300-800

Pakkaukset, etiketit, tarrat 300-800


