
Kuvapalvelujen hinnoittelu ja 
kuvien jakaminen

Museoviraston kuvakokoelmien 
ajatuksia ja toimenpiteitä



Miten pysyä mukana menossa?

Ilmaisuus – maksullisuus  ?
“On the one hand, museums are 
still making money from the sale 
of images. That income, though, 
has been decreasing. You have 
that commercial concern putting 
up against this desire to go for 
free access.” Nina Siegal, 
Masterworks for One and All. 
The New York times 28.5.2013 

Rijksmuseum, Getty Museum, National 
Gallery of Art, British Museum jne.



Rajoitettu maksuttomuus ?

Yksityiskäyttö / ammatti / kaupallinen Opetus ja tutkimus



Museoviraston kuvakokoelmat

Nykytilanne
-Kuvapalvelujen tulot merkittävä osa budjettia 
(noin 18 %)

-Hinnastossa tallennemaksu ja käyttömaksu

-Palvelutoiminta ja kuvakokoelmat.fi 



Kuvakokoelmat.fi

Kuvat: Magnus von Wright, kansanpukuja Kaukolasta, 1860-1861 (KK988:14);  Wladimir Schwerschkoff, 
englantilaisen barkassin miehistö antautuu Halkokarin taistelun jälkeen, 1854 (HK19651016:36d); Volker von 
Bonin, autot ajavat Lietveden lossille, 1970-luku (HK7137:1); Nyblin, kenraali Mannerheim johtaa voitonparaatia 
Esplanadilla 16.5.1918 (HK19631115:435)



Laillisuusperuste

Valtion maksuperustelaki (1992/150)

Seuraavat suoritteet tulee olla maksullisia, jollei suoritteen 
maksuttomuudelle ole perusteltua syytä:

1) tavarat, jotka valtion viranomainen on tuottanut;

2) palvelut, jotka on tuotettu tilauksesta tai muusta 
toimeksiannosta;

3) päätökset, jotka on tehty hakemuksesta;

4) käyttöoikeuksien sekä muiden oikeuksien väliaikainen 
luovuttaminen; sekä

5) muu toiminta, milloin suoritteen tuottaminen on seurausta 
vastaanottajan toimenpiteestä.

Kilpailulaki (948/2011), 1.9.2013 voimaan tullut 4 a 
luku

- Kilpailun tasapuolisuuden turvaaminen julkisen ja 
yksityisen elinkeinotoiminnan välillä

Vaikka kuvista ja julkaisemisesta peritään maksu, 
kuvakokoelmien olemassa olon ja saatavuuden 
mahdollistaa julkinen rahoitus. 

(14.12.1998/961)

Suoritteen tulee olla maksullinen etenkin silloin, kun 
myös muu kuin valtion viranomainen tuottaa sitä tai 
siihen verrattavaa suoritetta maksullisena tai kun 
suoritteen tuottaminen liittyy vastaanottajan 
taloudelliseen toimintaan.



Finna

Kuvakokoelmat 
saavutettaviksi

-Metadata CC0

-Sisältö rajoitetusti

-Tällä hetkellä yli 47 000 kuvaa



Asiakkaiden toiveita

- Helppous

- Nopeus

- Monikäyttöisyys (”pakettihinta”)

- Kuvakokoelmien asiakaskysely 
2013



Hinnoittelu-uudistus 2014

- Tallennemaksu + käyttömaksu säilyvät

- Kokoelmissa kuvia, joiden 
tekijänoikeudet eivät Museovirastolla, 
sopimukset korvauksista

- Edullisempaa kuvakokoelmat.fi:n 
kautta

- Yksityiskäyttö (omakustanteet, omat 
nettisivut, opinnäytteet) halpenee

- Monimediakäyttö helpommaksi (saman 
kuvan käyttö eri julkaisumuodoissa)

Digitoimaton aineisto

yksityishenkilöt, ei 

kaupallinen käyttö muut

Digitaalinen tallenne ei käytetä X

käyttömaksu, kuvakohtainen (otetaan aina) ei käytetä X

Kuvamaksu, yht. ei käytetä X

Digitaalinen tallenne X X

käyttömaksu, monimedia X X

Kuvamaksu, monimedia yht. X X

Kuvakokoelmat.fi

digitaalinen tallenne X X

Käyttömaksu (otetaan aina) X X

Kuvamaksu, yht. X X

käyttömaksu, monimedia X X

Kuvamaksu, monimedia yht. X X



Kiitos!

Ismo Malinen

Yli-intendentti

Museoviraston kuvakokoelmat

Ismo.malinen@nba.fi, 040 128 6382

Kuva: Pietinen, Suomalainen kirjakauppa, noin 1928-1930 (HK19920224:51)


