
Tietokorttiin on koottu tiedot 
taidemuseokohteiden, 
taidegallerioiden ja kuvataide
tapahtumien lukumääristä 
ja käyntimääristä Suomessa 
vuonna 2017. Tiedot perustuvat 
Museotilastoon, gallerioilta ja 
tapahtumilta saatuihin tietoihin  
ja asiantuntijaarvioon.

Kuvataiteisiin kuuluvat 
seuraavat alat: kuvataide, 
valokuvataide, mediataide, 
taidekäsityö, sarja kuvataide, 
performanssi, äänitaide ja 
valotaide. Ammattitaiteilijoiden 
tekemää kuvataidetta esitetään 
pääsääntöisesti taidemuseoissa 
ja taidegallerioissa sekä 
kuvataidetapahtumissa. 
Kuvataidetta esitetään myös 
muissa museoissa, näyttelytiloissa 
ja tapahtumissa sekä osana 
julkista tilaa ja ympäristöä.

Taidemuseot  
Suomessa toimi vuonna 2017 yhteensä  
61 taidemuseokohdetta.

Kuvataidetapahtumat  
Suomessa on yhteensä 46 kuvataidetapahtumaa, 
joista 34 järjestettiin vuonna 2017.

Kuvataidetapahtumista ei ole olemassa täysin kattavaa 
listaa, ja joitakin määritelmän alle kuuluvia tapahtumia 
on voinut jäädä huomiotta. Tapahtumista 7 järjestetään 
taidemuseoissa joko kokonaan tai osittain, ja 
tilastoidaan taidemuseoiden käynteihin.

Taidemuseoihin on laskettu mukaan 
museokohteet, jotka ovat museotyypiltään 
ensisijaisesti taidemuseoita, sekä muutama 
muu museokohde, joiden sisällöt ovat  
rinnastettavissa taidemuseoihin.

Kuvataiteen 
käyntimäärät 
Suomessa 2017

Taidegalleriat  
Suomessa toimi vuonna 2017 yhteensä 
119 taidegalleriaa.

Taidegallerioista ei ole olemassa täysin kattavaa 
listaa, ja joitakin määritelmän alle kuuluvia 
gallerioita on voinut jäädä huomiotta.

Muutos vuoteen 2016 +21 %

Kuvataidekohteissa yhteensä lähes

käyntiä vuonna 2017

4,6 milj. 
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Lähteet Frame Contemporary Art Finland 2017. Museotilasto 2017, Museovirasto.   Lisätietoja  frame-finland.fi/tietoa-alasta/tilastot, museotilasto.fi

Käynnillä tarkoitetaan kohteissa tehtyjä käyntejä näyttelyihin tai tapahtu
miin joko kunkin toimijan omissa tiloissa (museot ja galleriat) tai toimijan 
järjestämänä vaihtelevissa tiloissa (tapahtumat). Yksittäinen kävijä voi 
tehdä vuoden aikana useita käyntejä.

Käyntimäärässä on mukana  
27 kuvataidetapahtumaa. 

Taidemuseoiden toimintaan kuuluvien  
7 kuvataidetapahtuman käynnit sisältyvät 

museokohteiden käyntimääriin.

Muutos vuoteen 2016 +30 %*

*Muutosprosentissa ei huomioitu  
LUX-valotaide tapahtuman käyntimääriä  

(500 000 käyntiä).

Kuvataidetapahtumissa yli

käyntiä

0,9 milj. 
Käyntimäärä perustuu 71 taidegallerialta saa-
dun tiedon perusteella tehtyyn arvioon kaikkien 
119 taidegallerian käyntimäärästä. Lukuun on 

laskettu myös Taidehallin (Helsinki) käyntimäärä.

Muutos vuoteen 2016 +2,8 %

Taidegallerioissa yli

käyntiä

1,3 milj. 

Käyntimäärässä mukana kaikki  
61 taidemuseokohdetta.

Muutos vuoteen 2016 +6,6 %

Taidemuseokohteissa yli

käyntiä, joista

2,3 milj. 
maksettuja käyntejä ja

ilmaiskäyntejä
42%

58%

Käynnit kuvataidekohteissa vuonna 2017
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