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Tutkimuksen taustaa 
 
Suomen Museoliiton omistaman FMA Creations 
Oy:n mahdollistaman ja Aalto-yliopiston tutki-
joista koostuvan Nordic Institute of Business & 
Society -ajatushautomon toteuttaman Museo-
kortti 2019 -tutkimuksen päätavoitteena on selvit-
tää kuluttajien näkemyksiä Suomessa toimivien 
museoiden toiminnan kehityksestä viime vuosina 
sekä Museokortti-palvelun vaikutuksia museoiden 
kävijämääriin ja museokävijöiden kulutustottu-
muksiin. 

Museokortti tuli markkinoille toukokuussa 2015. 
Tämän jälkeen museot ovat rikkoneet kaikkien ai-
kojen kävijäennätykset jokaisena vuonna: 6,6 mil-
joonaa kertaa 2016, 7 miljoonaa kertaa vuonna 2017 
ja 7,1 miljoonaa 2018. Aiemmin 2000-luvulla mu-
seokäyntejä tehtiin keskimäärin 5,2 miljoonaa 

vuodessa. Museokortteja on markkinoilla noin 265 
000, joista voimassa lokakuussa 2019 noin 185 000. 
Vertailukaudella 2014—2018 museoiden yhteenlas-
ketut pääsymaksutulot (kertaliput + Museokortti-
tulot) ovat kasvaneet 71% ja kävijämäärät 32%. Pää-
sylipputulojen kävijämääriä voimakkaampaa pro-
sentuaalista kasvua selittää osaltaan se, että noin 
puolet tilastoiduista museokäynneistä on ilmais-
käyntejä. Museokortti kasvattaa maksullisten mu-
seokäyntien määrää. Museokortin myyntitulot pa-
lautetaan museoille kävijämäärien perusteella ja 
osuus tuloista käytetään museoiden yhteismarkki-
nointiin sekä järjestelmän ylläpito- ja kehityskului-
hin. Korttijärjestelmän perustamiseen ei ole käy-
tetty julkisen sektorin rahoitusta. 

Tutkimus toteutettiin kesä-lokakuussa 2019 kysely-
tutkimuksena. Tutkimusta varten luotiin kesä-heinä-
kuun aikana toteuttajien toimesta uusi kyselylomake, 
jonka rakenne ja instrumentit perustuvat aiempaan 
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akateemisessa julkaisussa ilmestyneeseen tutkimuk-
seen1. Kyselylomakkeen viimeistelyssä hyödynnettiin 
neuvonantajina FMA Creations Oy:n asiantuntijoita2 
sekä Aalto-yliopiston Professor of Practice Pekka 
Mattilaa. 

Tutkimuksen aineistonkeruu toteutettiin syyskuussa 
2019 verkkokyselyllä, johon kutsuttiin Museokortin 
asiakastietokannasta ne henkilöt, jotka olivat anta-
neet luvan lähestyä heitä sähköpostitse. Lisäksi tutki-
musaineistoon kerättiin vastauksia erillisestä tutki-
muksen toteuttajan hallinnoimasta kuluttajapanee-
lista sellaisilta kuluttajilta, jotka eivät ole koskaan 
omistaneet Museokorttia. Kyselytutkimukseen osal-
listui yhteensä 13 474 vastaajaa, joilta saatiin 

                                                        
1 Esimerkiksi Collins & Kim (2009), Siu et al. (2016) ja Tse 
(2001)  
2 Seppo Honkanen (kehitysjohtaja), Kimmo Levä (toimitusjoh-
taja) 

laadunvalvonnan jälkeen yhteensä 13 237 käyttökel-
poista vastausta3. 

Tutkimusaineistoa analysoidaan tässä tutkimuksessa 
vertailemalla eroja erityisesti kolmen pääryhmän vä-
lillä: 

1) Museokortin omistavat henkilöt eli museo-
kortilliset (11 270 vastaajaa) 

2) Museokortin aikaisemmin omistaneet henki-
löt (1 020 vastaajaa) 

3) Henkilöt, jotka eivät ole koskaan omistaneet 
Museokorttia (947 vastaajaa) 

3 237 vastaajaa oli jättänyt puutteellisen tai liian monitulkinnai-
sen vastauksen. 
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Osa vertailusta on tehty ryhmittelyllä museokortilliset 
(ryhmä 1) sekä museokortittomat (ryhmät 2 ja 3 yhdis-
tettynä, 1 967 vastaajaa). Lisäksi aineistoa on analy-
soitu esimerkiksi demograafisten sekä maantieteellis-
ten tekijöiden mukaan. 

 

Lisätietoja tutkimuksesta: 
KTT Juho-Petteri Huhtala 
juho-petteri.huhtala@nibs.fi 
+358505768382 
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Tutkimuksen päälöydökset 
 

 

 

  
Suomessa toimivien museoiden toiminnan kehittyminen 2016–2019 
• Tutkimukseen osallistuneet arvioivat, että suomalaisten museoiden laatutaso on noussut viimeisen kolmen 

vuoden aikana. 
• Vastaajien mukaan kokoelmien ja näyttelyiden kiinnostavuus sekä pääsylippujen hinnat ovat merkittävimmät 

museoissa käymistä vähentävät tekijät. 
 

Museokortti-palvelun vaikutukset museoissa käymiseen ja oheispalveluiden kuluttamiseen 
• Museokortin nykyiset omistajat arvioivat, että heidän museokäyntiensä lukumäärä vuodessa tippuisi alle 

kolmannekseen nykyisestä, jos heillä ei olisi Museokorttia käytettävissä. 
• Yli puolet vastaajista käy museoissa tyypillisesti yhden seuralaisen kanssa riippumatta siitä, oliko vastaajalla 

Museokorttia. 
• Museokortin omistajat käyttävät aineiston perusteella museoiden oheispalveluja yhtä lailla kuin muutkin 

museovierailijat. 
• Museokortilliset kuluttavat oheispalveluihin vuodessa lähes 5 kertaa enemmän suuremman käyntimäärän 

vuoksi. 
 

Museoiden hintamielikuva eri käyttäjäryhmissä sekä Museokortti-palvelun hinnoittelu 
• Aineiston perusteella museoiden normaalihintaiset pääsyliput ovat kalliimpia kuin mitä vastaajat arvioivat 

niiden olleen mielikuvansa perusteella. Lisäksi vastaajat arvioivat, että museoiden pääsylippujen pitäisi olla noin 
25–33% halvempia. 

• Mikäli Museokortin hintaa nostettaisiin viidellä eurolla (koskien sekä uuden kortin ostamista että vanhan kortin 
uusimista), vähentäisi se asiakkaina etenkin nuoria, opiskelijoita, pääkaupunkiseudun ulkopuolisia sekä 
työttömiä. 
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Vastaajien taustatiedot 

 

Tulosraportin ensimmäisessä osiossa kuvataan vas-

taajien taustatiedot koko kerätyn aineiston osalta (n= 

13 237). Taustatietojen osalta tutkimuk-

sessa kartoitettiin vastaajan ikä, suku-

puoli, koulutus, nykyinen työtilanne 

sekä siviilisääty. Kuviossa 1 on esitet-

tynä tutkimukseen osallistuneiden ikä- 

ja sukupuolijakaumat. Ikäjakaumasta 

nähdään, että valtaosa vastaajista on yli 

35-vuotiaita (87,2 % kaikista vastaajista). 

Eniten vastaajia kuuluu 49–64-vuotiaiden ikäryh-

mään (40,3 %) ja vastaavasti vähiten alle 18-vuotiaiden 

ikäryhmään (0,1 %). Sukupuolijakaumasta puolestaan 

voidaan havaita, että vastanneista lähes kolme nel-

jäsosaa on naisia (73,7 %). 

 

Kuvio 1. Tutkimukseen osallistuneiden ikä- ja 

sukupuolijakaumat (n=13 237). 

Suurin osa vastaajista on joko alemman (33,6 %) tai 

ylemmän (34,9 %) korkeakoulututkinnon 
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suorittaneita henkilöitä. Vastaavasti 1,9 prosenttia 

vastaajista koulutustaustana on peruskoulu ja 24,3 

prosenttia vastaajista toisen asteen koulutus. Noin 5,3 

prosentilla vastaajista on suoritettuna jatkotutkinto. 

Merkittävä osa vastaajista toimii joko vakituisessa 

työsuhteessa (49,8 %) tai on siirtynyt eläkkeelle (33.2 

%). Vastaajista 4 prosenttia ilmoitti vastaushetkellä 

opiskelevansa, 3,9 prosenttia ilmoitti olevansa osa-ai-

katyössä ja 3,5 prosenttia ilmoitti olevansa työttö-

mänä. Lisäksi 5,6 prosenttia vastaajista kuuluu työti-

lanteen osalta muuhun kategoriaan. 

Vastaajista lähes puolet ilmoitti olevansa naimisissa 

tai rekisteröidyssä parisuhteessa (46,6 %). Vastaavasti 

21 prosenttia ilmoitti olevansa avoliitossa tai vakitui-

sessa parisuhteessa ja 17,7 prosenttia ilmoitti olevansa 

naimaton. Lisäksi noin 10,7 prosenttia vastanneista 

on eronneita joko avioliitosta tai rekisteröidystä pari-

suhteesta. Leskiä vastaajista on pienin osuus – noin 4 

prosenttia. 
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Suomessa toimivien 
museoiden toiminnan 
kehittyminen jaksolla 
2016–2019 
 

Tutkimuksen ensimmäisessä varsinaisessa teemaosi-

ossa kartoitetaan erityisesti kuluttajien näkemyksiä 

museoiden toiminnan kehityksestä Suomessa. Vas-

taajia pyydettiin arvioimaan yleisesti museoiden toi-

minnan kehittymistä Suomessa viimeisen kolmen 

vuoden aikana viiden eri osa-alueen osalta, jotka ovat: 

1) näyttelyiden ja kokoelmien kiinnostavuus, 2) eri-

koistilaisuuksien ja tapahtumien taso, 3) rakennusten 

ja tilojen edustavuus, 4) markkinoinnin ja viestinnän 

                                                        
4 Pääryhmät ovat: 1) Museokortin omistavat henkilöt, 2) Mu-
seokortin aikaisemmin omistaneet henkilöt sekä 3) henkilöt, 
jotka eivät ole koskaan omistaneet Museokorttia. 

kiinnostavuus sekä 5) teknologia- ja palveluinnovaati-

oiden hyödyntäminen.  

Edellä esitetystä kuviosta 2 voidaan havaita, että mu-

seopalveluiden kuluttajat kokivat museoiden yleisesti 

nostaneet laatutasoaan viimeisen kolmen vuoden ai-

kana kaikilla mitatuilla osa-alueilla. Kaikkein merkit-

tävimmin museot ovat tehneet parannuksia näyttelyi-

den ja kokoelmien kiinnostavuuden osalta.  

Vastaavasti kuluttajat kokivat, että rakennusten ja tilojen 

edustavuudessa on tapahtunut vähiten parannuksia vii-

meisen kolmen vuoden jaksolla. Tutkimuksen pääryh-

mien4 välillä ei ole suuria eroja – huomionarvoista toki on, 
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että nykyiset Museokortin omistajat kokivat parannukset 

kaikkein merkittävimpinä joka osa-alueella. Vastaajat, 

jotka eivät koskaan ole käyttäneet Museokorttia, näkivät 

museoiden positiivisen kehityksen kaikkein maltillisim-

pana. Maantieteellisesti vertailtuna kehitysaluekohtaiset 

erot eivät ole merkittäviä – kehitys koettiin hyvin samankal-

taisena sekä pääkaupunkiseudulla että muualla Suomessa. 

Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan miten eri tekijät 

ovat vaikuttaneet omaan museokäyntien määrään. 

Museokortin omistajien osalta keskeisin käyntimää-

riä vähentänyt tekijä on se, että tarjoomat (esimerkiksi 

näyttelyt tai kokoelmat) eivät ole kiinnostavia. Lisäksi 

Museokortin omistajien käyntimääriä vähentäneitä 

tekijöitä ovat museoiden huono saavutettavuus sekä 

yleiseen elämäntilanteeseen liittyvät asiat kuten 

vapaa-ajan niukkuus. Lisäksi Museokortin omistajien 

kohdalla käyntiaktiivisuutta vähensivät jonkin verran 

myös museoiden määrä asuinpaikalla sekä museoiden 

lapsiystävällisyys. 

Kahden muun pääryhmän osalta keskeisin käynti-

määriä vähentänyt tekijä on myös tarjoomien epäkiin-

nostavuus. Toiseksi merkittävin käyntiaktiivisuutta 

vähentänyt tekijä on yksittäisten eli yhteen käyntiin oi-

keuttavien pääsylippujen hinta. Kolmanneksi merkit-

tävin käyntiaktiivisuutta vähentänyt tekijä on yleinen 

elämäntilanne. Ei tällä hetkellä Museokorttia käyttä-

vien osalta käyntiaktiivisuutta on jokseenkin vähentä-

nyt myös museoiden saavutettavuus, museoiden 

määrä asuinpaikkakunnalla sekä se, että sopivaa ystä-

vää tai seuruetta museokäynneille on vaikeaa löytää. 
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Kuvio 2. Museoiden tason kehitys kuluttajien näkökulmasta 

välillä 2016-2019 (n=13 237). 
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Museokortti-palvelun 
vaikutukset museoissa 
käymiseen 
 

Tutkimuksen toinen osio keskittyy eritysesti tarkaste-

lemaan Museokortti-palvelun vaikutuksia museoissa 

käymiseen. 

Kuviossa 3 on vertailtu kuluttaja-arvioita Suomessa 

tehtävien museokäyntien määristä Museokortin 

kanssa ja ilman Museokorttia kolmen eri pääryhmän 

välillä (arviointijakso edelliset 12 kk vastaushetkestä). 

Museokortin nykyiset omistajat arvioivat, että he te-

kivät keskimäärin 12,8 museokäyntiä vuodessa ja il-

man Museokorttia museokäyntien määrä laskisi alle 

kolmannekseen (ilman korttia 4,1 käyntiä, -68 % suh-

teessa arvioon nykyisestä käyntimäärästä). Aiemmin 

Museokortin omistaneiden ryhmä arvioi tehneensä 

nykyisellään museokäyntejä noin 3,4 kertaa vuodessa. 

Tähän ryhmään kuuluvien henkilöiden kohdalla 

käyntimäärä nousi 10,5 käyntikertaan vuodessa (207 % 

kasvu), jos Museokortti olisi uudestaan käytössä. Ei 

koskaan Museokorttia omistaneiden ryhmä arvioi 

käyneensä museoissa keskimäärin 1,8 kertaa vuo-

dessa. Ryhmän kohdalla vuotuiset käyntimäärät nou-

sisivat 7,0 kertaan vuodessa, jos Museokortti olisi 

käytössä (295 % kasvu). Huomionarvoista on, että 

Museokortin nykyiset omistajat eli museokortilliset 

käyvät lähes viisi kertaa useammin museoissa 
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verrattuna kahteen muuhun pääryhmään eli museo-

kortittomiin. 

Kuvio 3. Arvioitu käyntimäärä henkilötasolla – Museokortin 

kanssa ja ilman Museokorttia (n=13 237). 

Yli puolet vastaajista käy museoissa tyypillisesti yhden 

seuralaisen kanssa riippumatta siitä oliko vastaajalla 

Museokorttia vai ei. Kuviossa 4 on esitettynä, miten 

Museokortin nykyiset omistajat eli museokortilliset 

ovat käyneet tyypillisesti museoissa sekä kuvattu mah-

dollisen muun 

seurueen Museo-

korttitilanne. Mu-

seokortin nykyiset 

omistajat ovat käy-

neet tyypillisim-

min museoissa yh-

den seuralaisen 

kanssa (63 %) tai 

yksin (23 %). Museokortillisen henkilön seuralaisella 

on myös oma Museokortti 54,2 prosenttia käyntiker-

roista, kun museossa on käyty kahdestaan. Kun käyn-

tikerralla on ollut mukana muutama seuralainen, 
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kaikilla seurueen jäsenillä on Museokortti 17 prosent-

tia käyntikerroista. Kun otetaan huomioon eri seu-

ruekoot, museokortillisella on ollut mukanaan seuru-

eessa henkilöitä ilman Museokorttia merkittävässä 

osassa käyntikerroista.  

 
Kuvio 4. Tyypillinen seurue (Museokortin omistavat henkilöt, 
n=11 270) 

Kuviossa 5 on vastaavasti esitettynä tyypillinen 

seurue Museokortittomien osalta. Myös museo-

kortittomat ovat käyneet tyypillisimmin museoissa 

yhden (60 %) tai muutaman (21 %) seuralaisen 

kanssa. Museokortillisten ja museokortittomien 

merkittävin ero on se, että museokortilliset ovat 

käyneet huomattavasti useammin museoissa sellai-

sessa seurassa, jossa muullakin seurueella on myös 

ollut hallussaan Museokortti. 

Museokortittomien kohdalla kahdestaan tehtävissä 

museokäynneissä seuralaisella on ollut Museokortti 

ainoastaan 10,6 prosentissa käyntikerroista. Kun 

käyntikerralla on ollut mukana muutama seuralainen, 

kaikilla seurueen jäsenillä on ollut Museokortti 3,1 

prosentilla käyntikerroista. 



 14 
 

 

 

Kuvio 5. Tyypillinen seurue (Museokortittomat, n=1 967) 
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Museokortti-palvelun 
vaikutukset 
oheispalveluiden 
kuluttamiseen 

 

Tutkimuksen kolmas osio keskittyy kartoittamaan 

miten paljon eri pääryhmiin kuuluvat henkilöt arvioi-

vat kuluttavansa rahaa museoiden oheispalveluihin5. 

Kuviossa 6 on kuvattuna arvioitu henkilökohtainen 

rahankäyttö museokortillisten ja museokortittomien 

osalta. 

 

                                                        
5 Esimerkiksi museokauppaan, museon kahvilaan tai ravinto-
laan. Kuluttajan voi olla vaikea rajata mikä osa rahasta 

Kuvio 6. Arvioitu henkilökohtainen rahankäyttö museoiden 

oheispalveluihin per käyntikerta (n=13 237). 

 

Museokortillisten ja museokortittomien välillä ei ole 

merkittäviä eroja oheispalveluihin kulutetun rahan 

kohdentuu museon omiin palveluihin verrattuna muiden tuot-
tamiin oheispalveluihin museon yhteydessä.  
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osalta. Museokortilliset arvioivat käyttäneensä rahaa yk-

sin museoissa käydessään (tyypillisesti Museokortin 

omistajista yksin museoissa vierailee 23% vastaajista) kes-

kimäärin 8,7 euroa. Vastaavasti museokortittomat arvioi-

vat käyttäneensä yksin tehdyissä (17 % vastaajista) museo-

käynneissä keskimäärin 9,2 euroa. Jos museokortillinen 

kävi museossa yhden seuralaisen kanssa (63 %), hänen 

henkilökohtainen6 rahankäyttönsä oheispalveluihin oli 

keskimäärin 9,1 euroa. Vastaavasti museokortiton käytti 

arvionsa mukaan vastaavassa tilanteessa rahaa keskimää-

rin 8,5 euroa. Museokortillisen henkilökohtainen kulutus 

kasvoi jonkin verran ja vastaavasti museokortittoman 

                                                        
6 Kohdassa on pyydetty arviota omaa henkilökohtaista kulu-
tusta sekä erottamaan henkilökohtainen kulutus koko seurueen 
kulutuksesta. 

henkilökohtainen kulutus laski jonkin verran ryhmäkoon 

kasvaessa.  

Kun oheispalveluiden kulutuksessa otetaan huomi-

oon eri pääryhmien raportoimat nykyiset käyntimää-

rät sekä tyypillisen seurueen suhteelliset osuudet, saa-

daan parempi käsitys Museokortti-palvelun kumula-

tiivisesta vaikutuksesta oheispalveluiden kuluttami-

seen. Museokortillisten ryhmään kuuluva henkilö 

käytti vuoden aikana yhteensä lähes 117 euroa museoi-

den oheispalveluihin. Vastaavasti museokortittomiin 

kuuluva henkilö käytti vuoden aikana oheispalvelui-

hin yhteensä lähes 23 euroa.  
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Museoiden hintamielikuva 
eri käyttäjäryhmissä 
sekä Museokortti-
palvelun hinnoittelu 

 

Tutkimuksen viimeisessä osiossa kartoitettiin muse-

oiden hintamielikuvaa sekä Museokortin hinnoitte-

lua kuluttajan näkökulmasta. Kartoitusta varten vas-

taajia pyydet-

tiin: 1) nimeä-

mään viimeisin 

museo, jossa 

on käynyt, 2) 

arvioimaan eu-

romääräisesti 

paljonko yhteen kertakäyntiin oikeuttava tavallinen 

lippu maksaa muistikuvan perusteella, 3) arvioimaan 

euromääräisesti mikä olisi sopiva hinta tavalliselle 

kertalipulle. Vastaajien mielikuvia ja sopivia hintoja 

verrattiin todelliseen museon tavallisen kertalipun 

hintaan. Kuviossa 7 on tehty vertailu todellisen hin-

nan, vastaajan mielikuvan sekä vastaajan mielestä so-

pivan hinnan välillä pääryhmittäin.  

Kuvio 7. Museoiden hintamielikuva eri käyttäjäryhmissä  

(n=13 237). 
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Museokortin omistajien hintamielikuvat olivat lähim-

pänä museoiden todellisia pääsylippuhintoja. Museo-

kortin nykyiset omistajat arvioivat kertalippujen hin-

tojen olevan todellista 

noin 4 prosenttia edul-

lisempia. Aiemmin 

Museokortin omista-

neet arvioivat kertalip-

pujen hintojen olevan 

13 prosenttia edulli-

sempia ja ei koskaan 

Museokorttia omistaneet arvioivat kertalippujen ole-

van 15 todellista halvempia. 

Museokortin nykyiset omistajat näkivät vähiten hin-

nanpudotustarvetta museoiden normaalihintaisille 

lipuille (sopiva hinta -25% nykyisestä todellisesta hin-

nasta) – Kaikkein eniten museoiden lippujen hintoja 

leikkaisivat entiset Museokortin käyttäjät (-33 %). 

Kuvio 8. Viiden euron hinnankorotuksen vaikutus tiettyihin 

asiakasryhmiin (n=13 237). 

 

Aineistomme perusteella havaitsimme, että mikäli 

Museokortin hintaa nostettaisiin viidellä eurolla 
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(sekä uuden kortin ostamista että vanhan kortin uusi-

mista) vähentäisi asiakkaina etenkin nuoria, opiskeli-

joita, pääkaupunkiseudun ulkopuolisia sekä työttö-

miä. Kuviosta 8 nähdään, että kaikkein eniten viiden 

euron hinnankorotus vähentäisi Museokortin kysyn-

tää työttömien (vaikutus kysyntään -22,2 %) sekä opis-

kelijoiden (-20,5 %) asiakasryhmissä. 
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Yhteenveto  

 

Tutkimuksen löydökset osoittavat, että Museokor-

tilla on yksinään selvä vaikutus suomalaisten museoi-

den vuosittaisiin käyntimääriin siitäkin huolimatta, 

että museokenttä Suomessa on viime vuosina vastaa-

jien näkemysten mukaan parantanut toimintaansa 

usealla osa-alueella. 

Merkittävimpänä havaintona, joka tukee Museokor-

tin museokäyntien lisäävää vaikutusta, voidaan nos-

taa kuviossa 3 esitetyt havainnot siitä, miten vastaa-

jien arvion mukaan museokäyntien määrä muuttuu 

Museokortin vaikutuksesta. Vastaajat, joilla on käy-

tössään Museokortti arvioivat, että heidän museo-

käyntinsä putoaisivat noin kolmannekseen 

nykyisestä, jos heillä ei olisi Museokorttia. Vastaa-

vasti vastaajat, joilla ei ole Museokorttia arvioivat, 

että he kävisivät noin kaksi tai peräti kolme kertaa 

enemmän museoissa vuodessa, jos heillä olisi Museo-

kortti käytössään. 

Kuten jo mainittiin, vastaajat siis näkivät, että myös 

museot ovat parantaneet toimintaansa monilla osa-

alueilla. Mielenkiintoista kyllä, positiivisimmin muse-

oiden kehityksen kauttalinjan näkivät vastaajat, jotka 

myös omistavat Museokortin. Muilla vastaajilla mu-

seoiden viimevuosien kehitys nähtiin myös positiivi-

sena, mutta ei yhtä voimakkaasti kuin Museokortin 

omistajien näkemyksissä. 

Vaikka siis vastaajat arvioivat esimerkiksi, että muse-

oilla on nykyään mielenkiintoisempia näyttelyitä ja 
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kokoelmia kuin kolme vuotta aiemmin, edelleen mer-

kittävimmät syyt olla menemättä museoon ovat juuri-

kin mielenkiinnon puute näyttelyitä kohtaan sekä lip-

pujen hinnat. Erityisesti tämän huomion voidaan 

nähdä alleviivaavan Museokortin olennaista roolia 

museokäyntien määrän lisääntymistä ajavana teki-

jänä. 

Toisaalta Museokortin omistajien ja muiden vastaa-

jien välillä ei ole mahdollista piirtää tilastollisesti mer-

kittäviä eroja sen suhteen, miten paljon museoiden 

oheispalveluihin arviolta käytetään rahaa. Sekä mu-

seokortilliset että muut näkevät kulutuksensa oheis-

palveluihin hyvin samankaltaisena. Olennaisen eron 

oheispalveluihin kuluttamiseen tekee kuitenkin huo-

mio, että Museokortin omistajat käyvät museoissa 

huomattavasti enemmän vuositasolla. Täten siis Mu-

seokortin omistajien kulutusta museoissa kokonai-

suudessaan voidaan pitää muita kävijöitä korkeam-

pana. 

Lisäksi Museokortin omistajat käyvät tyypillisesti 

museoissa yhden tai muutaman seuralaisen kanssa. 

He kuitenkin arvioivat, että seuralaisista useimmiten 

vain osalla on myös Museokortti. Siten Museokortin 

omistajien mukana museoissa vierailee myös paljon 

sellaisia asiakkaita, jotka maksavat museon pääsyli-

pusta. 

Tutkimukseemme vastanneet Museokortin omistajat 

arvioivat, että he käyvät museoissa noin 12,8 kertaa 

vuositasolla. Absoluuttisesti siis Museokortti ei suo-

ranaisesti räjähdysmäisesti kasvata museokäyntejä 
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siihen pisteeseen, että Museokortin omistajista olisi 

kävijöinä jo riesaa museoille. Kun huomioidaan, että 

Museokortin omistaja kokee kuluttavansa oheispal-

veluihin yhtä paljon kuin muut kävijät ja Museokortin 

omistajien seurueessa on usein pääsylipuista maksa-

via asiakkaita, on vaikea nähdä, että Museokortilla 

museoissa käyvät ihmiset olisivat muita kävijöitä mer-

kittävämpi kuluerä. 

Tutkimuksen löydösten perusteellä näyttää pitkälti 

siltä, että Museokortti on ratkaisu kahteen merkittä-

vimpään museossa käymistä rajoittavaan tekijään. 

Voisi siis sanoa, että pääosalle ihmisistä Museokortti 

tekee museoissa käymisestä käytännöllisempää, mikä 

lisää käyntikertoja suhteellisesti. Absoluuttisesti mu-

seokäyntien määrä vuositasolla ei kuitenkaan tavoita 

suunnattomia lukuja suurimalla osalla Museokortin 

omistajista.



 

 

 

 


