Hallituksen esitys Eduskunnalle esittävän taiteen ja museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki esittävän taiteen edistämisestä, jolla korvattaisiin
nykyinen teatteri- ja orkesterilaki, ja uusi museolaki. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutett avaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia.
Esittävän taiteen ja museoiden valtionosuusjärjestelmä säilyisi edelleen peruslähtökohdiltaan
laskennallisena siten, ett ä valtionosuus perustuisi todellisten kustannusten perusteella määr iteltävään yksikköhintaan ja valtionosuuden perusteeksi vahvistettavien henkilötyövuosien
määrään. Esittävän taiteen edistämisestä annetun lain soveltamisala olisi voimassa olevaan t eatteri- ja orkesterilakiin verrattuna laajempi niin, että se kattaisi kaikki esittävän taiteen mu odot. Esittävän taiteen toimintayksiköiden hyväksymistä valtionosuuteen oikeutetuksi koskev ien päätösten voimassaolo muuttuisi määräaikaiseksi. Päätökset olisivat vo imassa joko kolme
vuotta tai tietyillä edellytyksillä kuusi vuotta.
Esittävän taiteen toimintayksiköille laskettaisiin jatkossa yksi yhteinen yksikköhinta. Valtio nosuusprosentti olisi kaikilla esittävän taiteen toimintayksiköillä 39. Yksikköhintaa voitaisi in
painottaa tietyillä toiminnan luonteeseen tai kustannus- ja tulorahoitukseen liittyvillä perusteilla. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö voi painottaa yksikköhintaa harkinnanvaraisesti taideja kulttuuripoliittisella perusteella. Voimassa olevan teatteri- ja orkesterilain mukaisista ylimääräisistä valtionavustuksista valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville teattereille ja
orkestereille luovuttaisiin.
Museolaki ehdotetaan uudistettavaksi kokonaisuudessaan. Lain tavoitteita, toiminnan tarkoitusta ja valtionosuuden edellytyksiä koskevia säännöksiä uudistettaisiin . Alueelliset ja valtakunnalliset vastuumuseot korvaisivat nykyisen maakunta- ja aluetaidemuseojärjestelmän sekä
valtakunnallisen erikoismuseojärjestelmän. Vastuumuseoiden tehtävistä ja vastuumuseoksi
nimeämisen edellytyksistä säädettäisiin laissa. Päätökset museon hyväksymisestä valtionosu uteen oikeutetuksi ja nimeämisestä vastuumuseoksi olisivat voimassa toistaiseksi. Opetus - ja
kulttuuriministeriö arvioisi kuitenkin kolmen vuoden välein, täyttääkö museo edelleen valt ionosuuden edellytykset. Vastuumuseoiden osalta arvioitaisiin myös, täyttääkö museo edelleen
vastuumuseoksi nimeämisen edellytykset ja onko museo huolehtinut vastuumuseolle sääd etyistä tehtävistä.
Museoiden valtionosuus muodostuisi perusrahoituksesta sekä tehtäväkohtaisesta rahoituksesta
alueellisille ja valtakunnallisille vastuumuseoille. Museoiden perusrahoituksen valtionosuusprosentti olisi 37. Alueellisten vastuumuseoiden tehtäväkohtaisesti määräytyvän henkilötyövuosien osan valtionosuusprosentti olisi 85. Valtakunnallisten vastuumuseoiden tehtäväko htainen rahoitus myönnettäisiin valtionosuuden harkinnanvaraisena euromääräisenä korotuksena.
Valtionosuuden myöntäminen perustuisi esittävän taiteen toimintayksiköillä kolme- tai kuusivuotiseen ja museoilla kolmivuotiseen rahoitussuunnitelmaan, josta poikettaisiin vain tietyillä
laissa säädetyillä perusteilla.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. Siirtymäsäännöksillä on pyritty porrastamaan uudistu ksen vaikutuksia pidemmälle aikavälille sellaisissa tapauksissa,
joissa uudistus aiheuttaisi olennaisia muutoksia toimintayksikön valtionosuuden määrään.
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YLEISPERUSTELUT
1

N y kyt i l a

1.1

Lainsäädäntö ja käytäntö

Yleistä
Valtion osallistuu taiteen ja kulttuurin rahoitukseen neljän eri rahoitusmuodon kautta. Ensi nnäkin valtio järjestää itse omana toimintana eräitä kulttuuripalveluita. Kansallismuseo ja eräät
muut museot toimivat osana Museovirastoa, joka on opetusja kulttuuriministeriön halli nnonalaan kuuluva valtion virasto. Ennen vuoden 2014 alussa toteutettua säätiöittämistä myös
Valtion taidemuseo eli nykyinen Kansallisgalleria toimi valtion viraston muodossa. Valtion
virastojen menot budjetoidaan valtion talousarviossa toimintamenoina.
Toiseksi valtio osallistuu yleisten kirjastojen ja kuntien yleiseen kulttuuritoiminnan käyttökustannuksia osana kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain mukaista valtionosuutta. Peruspalvelujen valtionosuus on laskennallinen, ja se perustuu kunnan asukkaiden palvelutarpeeseen ja olosuhdetekijöihin. Järjestelmän laskennallisuudesta johtuen kunnalle myönn etyn valtionosuuden suuruuteen ei vaikuta se, miten kunta palvelutoimintansa järjestää ja miten
paljon rahaa se niihin käyttää.
Kolmanneksi valtio osallistuu museoiden sekä teattereiden ja orkesterien käyttökustannusten
rahoittamiseen valtionosuudella. Museoiden, teattereiden ja orkesterien valtionosuusjärjeste lmää tarkastellaan yksityiskohtaisesti jäljempänä.
Neljänneksi valtio rahoittaa taidetta ja kulttuuria harkinnanvaraisilla valtionavustuksilla.
Avustusten myöntämisessä noudetaan valtionavustuslaissa säädettyjä perusteita ja menettel yjä. Valtionavustuksia taiteen ja kulttuurin edistämiseen myönnetään opetus - ja kulttuuriministeriöstä, Taiteen edistämiskeskuksesta ja Museovirastosta. Harkinnanvaraisia valtionavustu ksia myönnetään yleisavustuksina saa jan toimintaan yleisesti tai tiettyyn osaan sen toiminnasta
taikka erityisavustuksina, joita ovat investointiavustukset, hankeavustukset ja apurahat. Yleisavustuksia myönnetään muun muassa eräille kansallisille kulttuurilaitoksille, toimialan järje stöille sekä niin sanotuille vapaan kentän toimijoille, jotka eivät kuulu valtionosuusjärjestelmän
piiriin. Valtionavustuksia käytetään joissakin tapauksissa myös valtionosuuden ohella täyde ntämään valtionosuutta saavan laitoksen rahoitusta.
Valtionosuudella on lähtökohtaisesti tarkoitettu valtion ja kuntien väliseen kustannustenj
akoon säädettyä järjestelmää, jolla on tasattu kuntien tulopohjan, kustannusrakenteen ja palv elutarpeen eroja. Valtionosuutta myönnetään kuitenkin eräissä tapauksissa myös muille tahoi lle, jotka tuottavat valtionosuusjärjestelmän piirin kuuluvia palveluita. Rahallisesti merkittävin
osa valtionosuusjärjestelmää on kuntien peruspalvelujen valtionosuus, joka nykyisin sisältää
valtionosuuden sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen,
yleisten kirjastojen, yleisen kulttuuritoimen ja taiteen perusopetuksen käyttökustannusten r ahoitukseen.
Museotoiminta otettiin valtionosuuden piiriin joulukuun alussa 1989 voimaan tulleella lailla
museoiden valtionosuuksista ja –avustuksista annetulla lailla (1146/1988) . Ennen sitä valtion
rahoitus museotoimintaan perustui harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin. Valtionosuus perus-

tui todellisiin toteutuneisiin käyttömenoihin ja valtionosuusprosentti määräytyi kunnan kant okykyluokan mukaan. Vuoden 1993 alussa tuli voimaan kuntien valtionosuusjärjestelmän u udistus, jossa järjestelmä muutettiin laskennallisiin perusteisiin perustuvaksi. Uudistuksen y hteydessä teatterit ja orkesterit otettiin valtionosuusjärjestelmän piiriin. Aiemmin valtio
oli
osallistunut niiden toiminnan rahoitukseen harkinnanvaraisilla valtionavustuksilla. Uudistuksen myötä museoiden sekä teattereiden ja orkesterien valtionosuusjärjestelmän laskennallisiksi
perusteiksi tulivat saajalle valtionosuuden perusteeksi vahviste ttu laskennallinen henkilötyövuosien määrä ja laskennallinen yksikköhinta. Uudistuksen yhteydessä säädettiin museolaki
(729/1992) sekä teatteri- ja orkesterilaki (730/1992), jotka ovat edelleen muutettuina voimassa.
Museoiden, teattereiden ja orkestereiden v altionosuusjärjestelmä on siis laskennallinen ja perustuu henkilötyövuosiin, laskennalliseen yksikköhintaan sekä valtionosuusprosenttiin . Henkilötyövuotta kohden vahvistettava yksikköhinta lasketaan laitosten toteutuneiden kustannusten
perusteella. Kustannuspohja tarkistetaan vuosittain. Osana valtiontalouden säästötoimia tote utettuja valtionosuuksien leikkauksia ja indeksikorotuksia vastaavia leikkauksia on kuitenkin
toteutettu säätämällä euromääräisistä vähennyksistä yksikköhintoihin.
Museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuuksista noin puolet rahoitetaan veikkausvoittovaroista. Näihin valtionosuuksiin ei sovelleta valtion ja kuntien kustannusjaontarkistu sta.
Valtionosuuden saamisen edellytyksistä säädetään museolaissa (730/1992) ja teatteri - ja orkesterilaissa (729/1992). Rahoituksen perusteista ja rahoitukseen liittyvistä menettelyistä säädetään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (1705/2009).
Valtionosuusjärjestelmä on olennainen osa taide - ja kulttuuripolitiikan ohjaus järjestelmää.
Valtionosuuksilla turvataan valtakunnallista palveluiden saatavuutta sekä ammatillisen ja m onipuolisen toiminnan edellytyksiä . Vuonna 2018 valtionosuudet teattereille, orkestereille ja
museoille ovat yhteensä 104,5 miljoonaa euroa. Teatterit saavat valtionosuuksia yhteensä 52,5
miljoonaa euroa, orkesterit 18,6 miljoonaa euroa ja museot 33,6 miljoonaa euroa.
Teatteri- ja orkesterilaki
Teatteri- ja orkesterilakia sovelletaan teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin myö nnettävään valtionosuuteen. Teattereiksi on katsottu myös tanssiteatterit. Lain 1 §:ään vuonna
2014 lisätyn 2 momentin mukaan lain teattereita koskevia säännöksiä sovelletaan myös si rkuksiin.
Edellytyksistä valtionosuuden saamiselle säädetään teatteri - ja orkesterilain 2 §:ssä. Pykälän 1
kohdan mukaan valtionosuuden saamisen edellytyksenä on, että teatterin tai orkesterin omi staa kunta tai kuntayhtymä taikka yksityinen yhteisö tai säätiö, jonka sääntömääräisiin tehtäviin
kuuluu teatteri- tai orkesteritoiminnan harjoittamine n taikka teatterin tai orkesterin ylläpitäminen. Tehtävien tulee sisältyä ylläpitävän yhteisön tai säätiön sääntöihin tai osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen. Kunnallisten toimijoiden osalta sääntömääräisyys toteutuu teatteri- tai orkesteritoimea koskevien kunnallisten sääntöjen kautta.
Pykälän 2 kohdan mukaan edellytyksenä on, että teatteri tai orkesteri harjoittaa vakinaista ja
ammatillista esitystoimintaa. Esitystoiminta katsotaan vakinaiseksi, jos teatteri tai orkesteri on

toiminut useamman vuoden säännöllisesti ja jos sillä on riittävä rahoituspohja. Kesäteatteri- tai
pikkujoulutoiminnan tai muun sesonkeihin perustuvan esitystoiminnan ei katsota täyttävän
vakinaisuuden käsitettä. Ammatillisuudella tarkoitetaan sitä, että teatterilla tai orkesterilla on
teatteri- tai musiikkialan ammatillisen koulutuksen saanutta henkilöstöä, ja henkilöstö saa
toiminnasta toimeentulonsa ja henkilöstöpolitiikassa otetaan huomioon työnantajavelvoitteet
ja virka- ja työehtosopimukset.
Pykälän 3 kohdan mukaan edellytyksenä on, että teatterilla tai orkesterilla on vähintään yksi
päätoiminen työntekijä ja taiteellisesta toiminnasta vastaavana työntekijänä alan koulutuksen
tai riittävän perehtyneisyyden omaava henkilö. Riittävä perehtyneisyys edellyttää alan työk okemusta. Taiteellisesta toiminnasta vastaava henkilö voi olla myös sivutoiminen.
Pykälän 4 kohdan mukaan edellytyksenä on, että teatterin tai orkesterin toiminnalle on talo udelliset edellytykset, mutta teatteria tai orkesteria ei kuitenkaan ylläpidetä taloudel lisen voiton
tavoittelemiseksi. Teatterin tai orkesterin perusrahoituksen on oltava turvattu pitkällä tä
htäimellä. Tavoitteena on, että teatterit ja orkesterit pyrkivät toiminnassaan kokonaistaloudell isesti kannattavaan toimintaan. Yksityisen ylläpitäjän säännöistä tai yhtiöjärjestyksestä on käytävä ilmi, että toiminnan tarkoitus on muu kuin voiton tavoittelu.
Pykälän 5 kohdan mukaan edellytyksenä on, että teatterilla tai orkesterilla on toiminta - ja taloussuunnitelma. Teatterin tai orkesterin toiminnan tulee olla sekä hallinnollisesti että taloudellisesti järjestetty niin, että se mahdollistaa toiminnan pitkäjänteisen suunnittelun. Toiminnasta
aiheutuvat kustannukset on kyettävä esittämään eriteltynä ylläpitäjän muusta toiminnasta a iheutuvista kustannuksista. Kuntien ylläpitämiltä teattereilta tai orkestereilta ei edellytetä eri llistä toiminta- ja taloussuunnitelmaa, jos kunnan muista suunnitelmista käy ilmi laissa edell ytetyt tiedot.
Pykälän 6 kohdan mukaan edellytetään, että teatterin tai orkesterin palveluiden tuottaminen on
tarpeellista. Tarpeellisuutta harkittaessa on aina lähtökohtana toiminnan laatu ja taiteelliset
näkökohdat. Teatteri- ja orkesteritoiminnan tarpeellisuutta tarkastellaan myös suhteessa asia nomaisen paikkakunnan tai alueen kysyntään ja -tarjontaan. Tarp eellisuutta harkitaan lisäksi
valtakunnallisen kokonaisuuden kannalta.
Teatteri- ja orkesterilain 3 §:n 1 kohdan mukaan valtionosuuteen oikeutettuja teattereita ja orkestereita ovat opetus- ja kulttuuriministeriön valtion talousarvion rajoissa teatterin ja orkesterin valtionosuuteen oikeutetuiksi hyväksymät teatterit ja orkesterit. Pykälän 2 kohdan mukaan
valtionosuuteen ovat oikeutettuja suoraan lain nojalla Svenska Teatern i Helsingfors ja Tampereen Työväen Teatteri.
Vuonna 2007 lakiin lisättiin 1 a pykälä, jossa määritellään teatteri
- ja orkesteritoimintaan
myönnettävän valtionosuuden tavoitteet. Pykälän mukaan valtionosuuden tavoitteena on ta iteellisista lähtökohdista tuottaa teatteri - ja orkesteripalveluita ja edistää niiden alueellista sa atavuutta sekä saavutettavuutta eri väestöryhmille.
Teatteri- ja orkesterilain tullessa voimaan valtionosuuden piiriin hyväksyttiin lähes kaikki
1960—1970 luvuilla perustetut ammattiteatterit ja –orkesterit, 24 orkesteria ja 53 teatteria.
Teattereiksi katsottiin myös t anssiteatterit. Sen sijaan esimerkiksi 1990-luvun alkupuoliskolla
perustetut teatterit ja orkesterit jäivät valtionosuuden ulkopuolelle. Vuoden 1993 jälkeen on
hyväksytty valtionosuuden piiriin yhdeksän uutta teatteria, joista viimeisin vuonna 2013. L i-

säksi kaksi teatteria on poistunut valtionosuuden piiristä ja k olme yhdistynyt muihin jo valtionosuuden piirissä olevaan teatteriin. Samana ajanjaksona on hyväksytty viisi uutta orkesteria
valtionosuuden piiriin, joista viimeisin vuonna 2011. Lisäksi kaksi valtionosuuden piirissä o llutta orkesteria on yhdistynyt yhdeksi orkesteriksi.
Tällä hetkellä valtionosuuden piirissä on kaikkiaan 57 teatteria ja 28 orkesteria. Teattereista 11
on tanssiteattereita. Lain piirissä ei ole toistaiseksi yhtään sirkusta. Teatteri- ja orkesteriverkosto kattaa koko maan ja tavoitteena on, että taide - ja kulttuuripalvelut ovat kaikkien saavutettavissa asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta. Koska valtion talousarviossa oleva
henkilötyövuosimäärä niin teattereille kuin orkestereille on jäänyt merkittävästi jälkeen mini steriölle ilmoitettujen henkilötyövuosien määrästä, ei useampia teattereita tai orkestereita ole
otettu lain piiriin.
Päättäessään teatteri - ja orkesterilain 3 §:n nojalla teatterin hyväksymisestä valtionosuuteen
oikeutetuksi ministeriö selvittää täyttääkö lain piiriin hakijan toiminta, henkilöstö ja talous t eatteri- ja orkesterilain 2 §:ssä säädetyt edellytykset. Hakijan toiminnan taiteellisesta osuudesta
ministeriö on pyytänyt lausunnon valtion näyttämö-, tanssitaide- tai säveltoimikunnalta. Vaikka hakija täyttäisi 2 §:ssä säädetyt edellytykset, ministeriö voi päättää lain 3 §:n perusteella o lla hyväksymättä teatteria tai orkesteria valtionosuuteen oikeutetuksi valtion talousarviosta johtuvista syistä.
Harkitessaan hakijan hyväksymisestä valtionosuuteen oikeutetuksi ministeriö tarkastelee hak ijan toimintaa myös siitä lähtökohdasta, miten se täyttää 1 a § pykälässä säädetyt tavoitteet.
Tavoitteena on, että teatteritoiminnan laatuun panostetaan muun muassa kehittämällä kansa llista näyttämötaidetta, suomalaista teatteri -ilmaisua ja kotimaista näytelmäkirjallisuutta.
Tanssitaiteessa toiminnan tulisi olla sellaista, että se edistää tanssitaiteen laatua kehittämällä
muun muassa koreografista osaamista ja tanssin erilaisia taiteellisia sovelluksia. Orkesteritoiminnan laatua tulisi edistää muun muassa musiikkiperintöä vaalimalla ja kotimaista säve
ltaidetta ja yleistä säveltaiteen tuntemusta kehittämällä.
Lisäksi 1 a §:n perusteluissa todetaan, että teatteri - ja orkesteripalveluita tulisi olla saatavilla
asuinpaikasta riippumatta. Alueellisella saatavuudella tarkoitetaan, että palveluita on saatavi ssa koko maassa. Sana alueellisuus ei viittaa tässä kohdassa niin sanottuun alueteatteri
- tai
alueorkesteritoimintaan, vaan se lii ttyy palveluiden valtakunnalliseen kattavuuteen. Lisäksi
palveluiden tulisi olla eri väestöryhmien saavutettavissa esimerkiksi varallisuudesta, kulttuur isesta taustasta tai muusta henkilökohtaisesta ominaisuudesta riippumatta. Teattereiden ja o rkestereiden tulisi tarjota eri yleisöryhmille monipuolista ja laadukasta ohjelmistoa, mikä va hvistaisi moniarvoisuutta. Teattereiden ja orkestereiden tulisi ottaa toiminnassaan huomioon
myös yleisökasvatustyö ja niin sanottu taiteen soveltava käyttö, jolla tarkoiteta an taiteen menetelmien käyttämistä myös muussa kuin taiteen perinteisessä tuotannossa. (HE 45/2007 vp)
Teatteri- ja orkesterilain 4 §:n mukaan opetus - ja kulttuuriministeriö päättää valtion talousa rvion rajoissa teatterin ja orkesterin valtionosuuden laske nnallisena perusteena käytettävästä
henkilötyövuosien määrästä. Tiedot laitosten laskennallisten henkilötyövuosimäärien laskem iseksi saadaan Opetushallituksen tekemällä käyttökustannuksia ja suoritteita koskevalla kys elyllä vuosittain. Teatterit ja orkeste rit ilmoittavat kirjanpidon mukaiset museo-, teatteri- ja orkesteritoiminnan valtionosuuspohjaan kuuluvat menot, joita ovat toimintamenot, kiinteist ömenot sekä pienet investoinnit.

Muun kuin vakinaisen, päätoimisen henkilökunnan henkilötyövuosien määrä saa daan jakamalla palkkojen ja palkkioiden summa vakinaisen, päätoimisen henkilökunnan keskipalkalla.
Toteutuneiden henkilötyövuosien määrä saadaan lisäämällä edellä saatu muun henkilökunnan
henkilötyövuosien määrä ilmoitettuun vakinaisen henkilökunnan henkilötyövuosien määrään.
Kun teatteri- ja orkesterilaki tuli voimaan vuonna 1993, teattereiden ja orkestereiden todellinen henkilötyövuosimäärä oli pienempi kuin valtion talousarviossa oleva henkilötyövuosikiintiö. Teattereilla laskennan perusteena käytetty henkilötyövuosimäärä perustui arvioon vuosien
1990—1991 toteutuneista henkilötyövuosista. Jo heti seuraavana vuonna talousarviossa olev ien henkilötyövuosien määrä oli pienempi kuin teattereiden ilmoittamat todelliset henkilötyövuodet. Vuonna 1997 orkestereiden toteutunut henk ilötyövuosien määrä ylitti valtion talou sarvion mukaisesti käytettävissä olevan laskennallisen henkilötyövuosien määrän. Tästä lähtien
toteutuneiden ja laskennallisten henkilötyövuosien välinen erotus on vuosi vuodelta kasvanut .
Teattereiden ja orkestereiden ilmoittama toteutunut henkilötyövuosimäärä oli
vuoden 2018
valtionosuutta varten vuodelta 2016 kerättyjen tietojen mukaan teattereilla 197 ja orkestereilla
141 henkilötyövuotta suurempi kuin valtion talousarviossa käytettävissä oleva määrä. Tästä
johtuen ministeriö käyttää harkintaa vahvistaessaan valtionosuuden perusteena olevaa henkilötyövuosien määrää yksittäiselle teatterille ja orkest erille. Siten valtionosuusjärjestelmässä y hdistyvät sekä lakisääteisyys että harkinta. Valtionosuus ei automaattisesti kasva laitoksen toteutuneen henkilötyövuosimäärän kasvaessa. Valtionosuuden perusteena olevaa henkilötyövuosien määrää voidaan laitoksilta myös vähentää.
Teattereiden henkilötyövuodet jaetaan käyttäen vuodesta 2000 käytössä ollutta jako menettelyä. Siinä otetaan huomioon teatterin kolmen viimeisen vuoden toiminnan määrä painottaen
kuitenkin viimeistä vuotta. Valtion talousarviossa olevien ja teattereiden ministeriölle ilmoi ttamien laskennallisten henkilötyövuosien ns. vajeen kattamiseksi vähennetään vuodesta rii ppuen jokaiselta teatterilta tietty määrä henkilötyövuosia. Vastaavalla tavalla rajoitetaan vuosi ttain teatterikohtaisen henkilötyövuosimäärän kasvua käytettävissä olevasta henkilötyövuosimäärästä riippuen. Jakomenettelyn pääperiaatteet otettiin käyttöön vuonna 2000, mutta
sen yksityiskohdat vaihtelevat vuosittain edellä todetulla tavalla. Tämä johtuu siitä, että kys ymyksessä on rahoitusjärjestelmä, jossa joudutaan ottamaan vuosittain huomioon kaikkien tea ttereiden toiminnan menot, t eattereiden ministeriölle ilmoittama kokonaishenkilötyövuosimäärä ja teattereiden käyttökustannuksiin käytettävissä oleva valtion rahoitus. Näin ollen minist eriön yksittäiselle teatterille osoittama henkilötyövuosimäärä ei välttämättä vastaa teatterin m inisteriölle ilmoittamia laskennallisia henkilötyövuosia. Näistä syistä teatterikohtainen henkilötyövuosimäärä voi myös vaihdella vuosittain, vaikka yksittäisen teatterin toiminnassa ei tapahtuisikaan olennaista muutosta.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myös orkestereiden henkilötyövuosista päättäessään tarka stellut toteutuneiden henkilötyövuosien määrää pidemmällä aikavälillä, jotta yksittäiset poi kkeavat vuodet eivät vaikuttaisi päätöksiin. Päätöksenteon tukena ei ole kuitenkaan käytetty
vastaavaa laskennallista kaavaa kuin teattereiden kohdalla. Mikäli henkilötyövuosia on vapa utunut, niitä on suunnattu orkestereille, joilla toteutuneiden ja laskennallisten henkilötyövuos ien erotus on suurin. Joinain vuosina henkilötyövuosia on myös kohdennettu uudelleen siirtämällä henkilötyövuosia orkesterilta toiselle.
Teatteri- ja orkesterilain 5 §:n mukaan Svenska Teatern i Helsingfors – nimisen teatterin ja
Tampereen Työväen Teatterin valtionosuusprosentti on 60. Muilla teattereilla ja orkestereilla
valtionosuusprosentti on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 22 §:n 1 m o-

mentin mukaan 37. Hallituksen esityksen perusteluissa näiden teatterin poikkeavaa valtio nosuusprosenttia perusteltiin sillä, että merkitykseltään valtakunnallisiksi katsottaviin teattereihin ei katsottu tarkoituksenmukaiseksi soveltaa silloista kuntien kantokykyluokitusta. Sen
vuoksi hallituksen esityksessä esitettiin näille teattereille valtionosuusprosentiksi 50. (HE
215/1991 vp)
Eduskuntakäsittelyssä kyseisten teattereiden valtionos uusprosentiksi muutettiin 60. Hallintovaliokunta perusteli muutosta seuraavasti: ” Valtio on sitoutunut sopimuksella osallistumaan
Tampereen Työväen Teatterin toiminnasta aiheutuviin käyttökustannuksiin valtionavustuksella, jonka suuruus on 45 prosenttia. Valtionosuusuudistuksen tullessa voimaan laskentapohja
kuitenkin muuttuu siten, että hallituksen esittämä 50 prosenttia käyttökustannuksista pienentää
Tampereen Työväen Teatterin valtionosuutta valiokunnan saamien laskelmien mukaan lähes
3,3 miljoonalla markalla. Myös Svenska Teaternin taloudellinen asema on vaikea. Valiokunta
toteaa, että molemmat teatterit ovat maamme kulttuurille tärkeitä ja perinteikkäitä korkeat asoisia laitoksia. Jotta Tampereen Työväen Teatterin ja Svenska Teaternin toiminta voitaisiin
turvata, valiokunta ehdottaa valtionosuusprosentin nostamista 60 prosenttiin. ” (HaVM 6/1992
vp)
Valtionosuuksien lisäksi teattereille ja orkestereille voidaan osittaa valtakunnallisesti ja alueellisesti merkittävään toimintaan sekä kehittämistoimintaan harkinnanvaraista lisäavustusta tea tteri- ja orkesterilain 6 a §:n nojalla. Määräraha on tarkoitettu sellaisen toiminnan tukemiseen,
jossa kustannukset ovat normaalia korkeammat. Lähtökohtaisesti lisärahalla on pyritty tasa amaan kustannus- ja tulorakenteen eroja. Harkinnanvaraista lisärahaa alue-, tanssi-, ja lastenteatteritoimintaan, ruotsinkieliseen teatteritoimintaan sekä kiertuetoimintaan osoitettiin vuodelle
2018 yhteensä 3 220 000 euroa. Orkestereille myönnettiin harkinnanvaraista avustusta orkestereiden valtakunnalliseen ja alueelliseen toimintaan sekä kehittämishankkeisiin 668 000 euroa.
Valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäväksi teatteriksi on katsottu alueteatteri -, lastenteatteri- ja tanssiteatteritoiminta. Myös kiertuetoiminnan ja ruotsinkielisen teatteritoiminnan on
katsottu olevan valtakunnallisesti merkittävää teatteritoimintaa. Määräraha on kohdennettu
näihin toimintoihin palveluiden alueellisen tasa-arvon turvaamiseksi ja muun muassa lastenteatteritoimintaan siksi, että kustannukset ovat yhtäläiset aikuisille suunnatun esitystoiminnan
kanssa, mutta tulot jäävät alhaisten lippuhintojen vuoksi huomattavasti pienemmiksi. Harki nnanvaraista tukea saavilla teattereilla valtion rahoituksen osuus on täten yhteensä suurempi
kuin 37%.
Teatteri- ja orkesterilain 7 §:ssä säädetään, että lain täytäntöönpanosta annetaan tarkempia
säännöksiä tarvittaessa asetuksella. Pykälässä tarkoitettua asetusta ei ole kuitenkaan annettu.
Museolaki ja valtioneuvoston asetus museoista
Museotoiminnan tavoittei sta säädetään museolain 1 §:ssä. Pykälän mukaan museotoiminnan
tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museoiden tulee edistää kulttuuri - ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta
tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville,
harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely - ja julkaisutoimintaa.

Museotoimintaan myönnettävän valtionosuuden edellytyksistä säädetään museolain 2 §:ssä.
Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan edellytetään, että m useon omistaa kunta tai kuntayhtymä taikka yksityinen yhteisö tai säätiö, jonka sääntömääräisiin tehtäviin kuuluu museoto iminnan harj oittaminen tai museon ylläpitämi nen. Y ksityisten yhteisöjen ja säätiöiden osalta
museotoiminnan harjoittaminen tai museon ylläpitäminen on kirjattava ylläpitävän yhteisön
tai säätiön sääntöihin. Kunnallisten museoiden osalta sääntömääräisyys toteutuu museotoimea
koskevien kunnallisten sääntöjen kautta.
Momentin 2 kohdan mukaan edellytyksenä on, että museon toiminnalle on taloudelliset ede llytykset, mutta että museota ei kuitenkaan ylläpidetä taloudellisen voiton tavoitt elemiseksi.
Museon perusrahoituksen on oltava turvattu pitkällä tähtäimellä. Yksityisen museon säännöi stä tai yhtiöjärjestyksestä on käytävä ilmi, että toiminnan tarkoitus on muu kuin voiton tavoittelu.
Momentin 3 kohdan mukaan museolla tulee olla sen toimintaa ohjaavat säännöt, joissa mus eon toimiala on määritelty sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään. Museoista
annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan museon toimialan määrittelyssä sekä tallennus -,
tutkimus- ja dokumentointitoiminnassa on otettu huomioon ainakin museon aihepiiri ja maantieteellinen alue.
Momentin 4 kohdan mukaan edellytetään, että museon kokoelmien säilyminen museokokoe lmina on turvattu myös museon lopettaessa toimintansa. Museota ylläpitävän yksityisen yhte isön ja säätiön säännöissä tulee yhteisön tai säätiön purkautumista tai toiminnan lope ttamista
koskeva määräys olla muotoiltu niin, että museokokoelmat säilyvät näissäkin tapauksissa m useokokoelmina. Kunnallisilta museoilta edellytetään, että vastaava kokoelmien säilymisen tu rvaava pykälä sisällytetään museon toimintaa ohjaaviin sääntöihin.
Momentin 5 kohdan mukaan museolla tulee olla toiminnasta vastaava päätoiminen museo njohtaja ja riittävä määrä museoalan koulutuksen saanutta henkilöstöä. Pykälän 2 momentin
mukaan museoalan koulutuksen saaneen henkilöstön vähimmäismäärästä ja kelpoisuusva atimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Museoista annetun valtioneuvoston asetuksen
mukaan museolla on museonjohtaja ja ainakin yksi muu päätoiminen työntekijä, joista toisella
tulee olla ylempi korkeakoulututkinto ja toisella korkeakoulututkinto, ammatillisen korkeaasteen tutkinto tai sitä vastaava aikaisempi opistoasteen tutkinto. Lisäksi molemmilta vaad itaan perehtyneisyyttä museon edustamaan toimialaan sekä museologian perusopintoja tai m useoalan työkokemusta. Erityisestä syystä museonjohtajana voi toimia henkilö, jolla on edellä
tarkoitettu tutkinto ja perehtyneisyys museon edustamaan toimialaan, mutta joka ei ole suorittanut museologian perusopintoja tai jolla ei ole vähintään vuoden työkokemusta museoalan
asiantuntijatehtävässä. Tällöin museolla tulee olla vähintään kaksi muuta päätoimista työntekijää, jotka ovat suorittaneet museologian perusopinnot tai joilla on vähintään vuosi työkok emusta museoalan asiantuntijatehtävässä.
Momentin 6 kohdan mukaan edellytetään, että museon näyttely -, työ- ja yleisötilat sekä kokoelmien hoitoon ja säilytykseen tarkoitetut tilat ovat tarkoituksenmukaisia. Tiloille ei ole asetettu minimivaatimuksia esimerkiksi neliömäärän suhteen. Täsmällisiä tasovaatimuksia myö skään kokoelmien hoitoon ja säilytykseen tarkoi tetuille tiloille ei ole asetettu, mutta niiden tulee olla tarkoitukseen soveltuvat.

Momentin 7 kohdan mukaan edellytyksenä on, että museon toiminta on ympärivuotista ja sen
kokoelmat ovat museon käyttäjien tavoitettavissa. Museon tulee periaatteessa olla yleisön ja
tutkijoiden saavutettavissa ympäri vuoden. Museolla tulee olla viikoittainen säännöllinen
avoinnaoloaika. Niiden museoiden, joiden perusnäyttely on yleisölle säännöllisesti avoinna
vain kesäkaudella, tulee kesäkauden ulkopuolella järjestää yleisölle suunnattua museotoimi ntaa muulla tavoin.
Momentin 8 kohdan mukaan museolla tulee olla toimintaja taloussuunnitelma sekä muut
toimintaa ohjaavat suunnitelmat siten kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään. Museoista
annetun valtioneuvoston asetukse n mukaan museolla on oltava pitkän tähtäimen toiminta - ja
taloussuunnitelma, joka sisältää rahoitussuunnitelmien lisäksi suunnitelmat museon tavoittei sta ja painopisteistä sekä siitä, kuinka tutkimus ja konservointi sekä kokoelmien esittäminen,
tallennus, kartuttaminen ja säilyttäminen on museossa järjestetty.
Museolain 3 §:n 1 momentin mukaan opetus - ja kulttuuriministeriö päättää museon hyväks ymisestä valtionosuuteen oikeutetuksi valtion talousarvion rajoissa. Vastaavasti ministeriö päättää 4 §:n mukaan myös museon valtionosuuden perusteena käytettävästä henkilötyövuosien
määrästä valtion talousarvion rajoissa. Ministeriö pyytää valtionosuuden piiriin pyrkivien u usien museoiden hakemuksista lausunnon Museovirastolta. Museovirasto arvioi täyttääkö hak ija mu seolain asettamat edellytykset. Ministeriö päättää museon hyväksymisestä valtionosu uden piirin valtion talousarvion rajoissa. Valtionosuuden edellytykset täyttäviä uusia museoita
voidaan siis hyväksyä valtionosuuden piiriin vain rajoitetusti eikä myöskään henkilötyövuosia
voida välttämättä vahvistaa täysimääräisesti toteutuneiden henkilötyövuosien mukaisena.
Valtionosuuden piirissä on tällä hetkellä 124 museota.
Museolain 3 §:n 2 momentin mukaan opetus - ja kulttuuriministeriön nimeämille valtakunna llisille erikoismuseoille, maakuntamuseoille ja aluetaidemuseoille myönnetään niiden valt akunnallisten tai alueellisten tehtävien vuoksi valtionosuus 10 prosenttiyksikköä korkeampana
kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa säädetään. Maakunt amuseoiden
tehtävistä säädetään museoista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:ssä ja valtakunnallisten
erikoismuseoiden tehtävistä asetuksen 4 §:ssä. Maakuntamuseon ja aluetaidemuseon tehtävänä
on edistää museotoimintaa, kulttuuriympäristön säilymistä sekä visuaalista kulttuuria toimi nta-alueellaan, huolehtia alueensa museotoiminnan keskinäisestä yhteistyöstä ja kulttuuriperi ntöön ja taiteeseen liittyvän tiedon saatavuudesta, antaa asiantuntija -apua toimialaansa liittyvissä kysymyksissä, huolehtia niistä valtiolle kuuluvista tehtävistä, joista on Museoviraston kanssa erikseen sovittu, sekä suorittaa opetus - ja kulttuuriministeriön antamat muut tehtävät. Va ltakunnallisen erikoismuseon tehtävänä on edistää erikoismuseotoimintaa erikoisalallaan, hu olehtia samaa erikoisalaa edustavien museoiden keskinäisestä yhteistyöstä ja erikoisalansa m useokokoelmiin liittyvän tiedon saatavuudesta, antaa asiantuntija -apua toimialaansa liittyvissä
kysymyksissä, sekä suorittaa muut opetusministeriön antamat tehtävät.
Museolakiin on lailla 138/2015 lisätty uusi 3 a §, jonka 1 momentissa säädetään valtakunnalliseksi erikoismuseoksi nimeämisen edellytyksistä. Ensimmäisenä edellytyksenä on, että museo
edustaa valtakunnallisesti merkittävää toimialaa. Toimialueen tulee olla riittävä n laaja, mutta
se ei saa olla merkittävästi päällekkäinen muiden museoiden kanssa. Toimialan tulee myös o lla myös yhteiskunnallisesti merkittävä ja museon tulee pyrkiä toiminnassaan ainutlaatuisu uteen. Toiseksi edellytetään, että museo on toimialan kannalt a tarpeellinen. Tarpeellisuudella
tarkoitetaan sitä, että museolla on toimialansa valtakunnallinen asiantuntemus. Museo toimii

aktiivisessa yhteistyössä museokentän ja toimialansa sidosryhmien kanssa, ja sen palveluille
olisi ilmeistä kysyntää ja asiakkait a. Tarpeellisuutta arvioitaessa otetaan huomioon museon
toiminnan valtakunnallisuus, yhteistyö ja sidosryhmät, yleisötyö ja asiantuntijuus. Kolmantena
edellytyksenä on, että museolla on omalla toimialallaan valtakunnallisesti merkittävä kokoe lma. Kokoelmaa voi kuvata merkittävyydeltään museon toimialueen kansalliskokoelmaksi.
Museon kokoelman tulee sisältää suomalaisen kulttuuriperinnön näkökulmasta runsaasti ko rvaamattoman arvokasta aineistoa, jota muilla museoilla ei ole. Kokoelman tulee olla teemaltaan, iältään ja laajuudeltaan historiallisesti ja kulttuuripoliittisesti merkittävä. Kokoelmatyön
tulee olla suunnitelmallista ja tähdätä oman alan kokoelmatoiminnan ja tallennusvastuiden
koordinointiin. Neljänneksi edellytetään, että museolla olisi edellytykse t suoriutua museoista
annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:ssä säädetyistä tehtävistä. Tehtävistä suoriutumista
edesauttaa muun muassa se, että museon tilat ja henkilöstöresurssit ovat riittävät tehtävien
suorittamiseen. Riittävyyden arvioinnissa otetaan huomioon esimerkiksi museon toimialan,
kokoelman ja sidosryhmien laajuus. Valtakunnallisia erikoismuseoita on tällä hetkellä 16.
Lain siirtymäsäännöksen mukaan lain voimaan tullessa valtakunnallisiksi erikoismuseoiksi
nimettyinä olleiden museoiden on vuoden 2018 loppuun mennessä osoitettava opetus - ja kulttuuriministeriölle täyttävänsä 3 a §:ssä säädetyt edellytykset. Opetus - ja kulttuuriministeriö on
antanut ohjeet tätä koskevasta menettelystä.
Pykälän 2 momentin mukaan opetus - ja kulttuuriministeriö voi museon ylläpitäjää kuultuaan
peruuttaa valtakunnallisen erikoismuseon aseman, jos museo ei enää täytä 1 momentissa säädettyjä edellytyksiä tai museo ei suorita tämän lain nojalla säädettyjä tehtäviä.
Museolain 4 a §:n mukaisesti valtakunnallisille erikoismuseoille voidaan myöntää harkinna nvaraisia avustusta niiden erityistehtävien perusteella. Avustukset on myönnetty yleisavustu ksina toimintaan. Vuonna 2017 avustuksia myönnettiin yhteensä 4, 35 miljoonaa euroa. Lisäksi
Senaatti-kiinteistöjen tiloissa toimiva t museot saavat harkinnanvaraisia avustuksia tilakustannusten kattamiseen.
Museolain tullessa voimaan valtionosuuden piiriin hyväksyttiin kaikki lain edellytykset täy ttävät 105 museota. Lain voimassaoloaikana vuoteen 2018 mennessä järjestelmän piiriin on
hyväksytty yhteensä 42 uutta museota. Museoiden yhdistymisiä toiseen lain piirissä olevaan
museoon on tapahtunut 17, ensimmäinen yhdistyminen tapahtui vuonna 2004. Kaksi museota
on jaettu kahdeksi eri museoksi. Lain piiristä on poistunut yhdeksän museota. Museoita poistui lain piiristä erityisesti vuosien 2006—2009 aikana museolain uudistuksen siirtymäajan
päätyttyä, kun päätoimisen, museoammatillisen henkilöstön vähimmäismäärä nousi yhdestä
kahteen.
Vuonna 2018 lain piirissä on yhteensä 124 museota. Museoiden valtionosuusprosentti on 37.
Ministeriö voi nimetä museon maakunta - tai aluetaidemuseoksi tai valtakunnalliseksi erikoismuseoksi. Näiden museoiden tehtävistä säädetään valtioneuvoston museoista annetussa as etuksessa. Museot neuvottelevat toimintansa pa inopisteistä nelivuosittain Museoviraston jo hdolla. Maakuntamuseoille, aluetaidemuseoille ja valtakunnallisille erikoismuseoille valtionosuus maksetaan 10 prosenttiyksiköllä korotettuna. Näitä museoita on yhteensä 49. Valtakunnallisten erikoismuseoiden edellytyksistä säädetään lain 3 a §:ssä, joka lisättiin vuonna 2015.
Museot ovat kirjastojen jälkeen kattavimmin tarjolla oleva kulttuuripalvelu. Museot jakautuvat
toiminnaltaan kulttuurihistoriallisiin museoihin, taidemuseoihin, erikoismuseoihin ja luonnon-

tieteellisiin museoihin. Valtionosuuksien kokonaismäärä museoilla on vuonna 2018 noin 33,6
miljoonaan euroa. Museoille maksetaan valtionosuutta 1 183 henkilötyövuoden perusteella.
Museoiden toteutuneiden henkilötyövuosien määrä on kuitenkin huomattavasti suu
rempi,
vuoden 2018 valtionosuuden laskennassa käytetty toteutuneiden henkilötyövuosien määrä oli
yli 600 henkilötyövuotta enemmän. Museoiden toteutuneiden henkilötyövuosien määrä oli jo
järjestelmän käyttöönoton yhteydessä yli 100 henkilötyövuotta enemmän kuin valtion talousarvion mukaan käytettävissä oleva henkilötyövuosimäärä.
Käytännössä museoiden pääsy valtionosuuden piiriin on ollut hidasta edellytysten täyttyessäkin käytettävissä olevien resurssien rajallisuuden vuoksi. Myös henkilötyövuodet on vahvi stettu valtion talousarvion rajoissa, jolloin museolle vahvistettu henkilötyövuosimäärä on vo inut olla huomattavasti alempi kuin museon toteutuneiden henkilötyövuosien määrä. Valtio nosuudella katettujen henkilötyövuosien osuus museoiden toteutuneiden henkilötyövuosien
määrästä vaihtelee museokohtaisesti. Henkilötyövuosien erotusta ei ole tasattu laskennallisesti
vaikka viime vuosina on jonkin verran myös laskennallista tasaamista tehty.
Siten valtionosuusjärjestelmässä yhdistyvät sekä lakisääteisyys että har kinta. Valtionosuus ei automaattisesti kasva laitoksen toteutuneen henkilötyövuosimäärän kasvaessa. Valtionosuuden peruste ena olevaa henkilötyövuosien määrää voidaan laitoksilta myös vähentää. Henkilötyövuosimäärien osalta on pyritty turvaamaan museotoimin nan edellyttämä pitkäjänteisyys ja ennustett avuus, jolloin muutokset toiminnan rahoituksen volyymissä eivät voi olla riippuvaisia yksi nomaan muiden toimijoiden toiminnassa tapahtuvista volyymin muutoksista.
Tiedot laitosten laskennallisten henkilötyövuosimäärien laskemiseksi saadaan Opetushallitu ksen tekemällä käyttökustannuksia ja suoritteita koskevalla kyselyllä vuosittain. Museot ilmoittavat kirjanpidon mukaiset valtionosuuspohjaan kuuluvat menot, joita ovat toimintamenot,
kiinteistömenot sekä pienet investoinnit.
Muun kuin vakinaisen, päätoimisen henkilökunnan henkilötyövuosien määrä saadaan jak amalla palkkojen ja palkkioiden summa vakinaisen, päätoimisen henkilökunnan keskipalkalla.
Toteutuneiden henkilötyövuosien määrä saadaan lisäämällä edellä saatu muun henkilökunnan
henkilötyövuosien määrä ilmoitettuun vakinaisen henkilökunnan henkilötyövuosien määrään.
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa säädetään käyttökustannuksiin
myönnettävästä valtionosuudesta ja –avustuksesta sekä muusta rahoituksesta sellaista toimi ntaa varten, josta säädetään lukiolaissa (629/1998, ammatillisesta koulutuksesta annetussa lai ssa (531/2017), ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998), nuorisolaissa
(72/2006), liikuntalaissa (1054/1998), museolaissa (729/1992) sekä teatteri - ja orkesterilaissa
(730/1992). Lisäksi laissa säädetään nuorisolain, liikuntalain, museolain sekä teatteri - ja orkesterilain mukaisiin perustamishankkeisiin myönnettävästä valtionavustuksesta.
Lain 22 §:ssä säädetään teatterille ja orkesterille myönnettävän valtionosuuden laskemistava sta. Lain 22 §:n mukaan museon, teatterin ja orkesterin ylläpitäjälle myönnetään valtionosuutta
teatteritoiminnasta aiheutuviin käyttökustannuksiin 37 prosenttia euromäärästä , joka saadaan,
kun ylläpitäjälle museota, teatteria ja orkesteria varten vahvistettu laskennallinen henkilötyövuosien määrä kerrotaan henkilötyövuotta kohden asianomaista toimintaa varten määrätyllä
yksikköhinnalla. Svenska Teatern i Helsingfors – nimiselle teatterille ja Tampereen Työväen
Teatterille on kuitenkin säädetty teatteri - ja orkesterilaissa valtionosuusprosentiksi 60. Lisäksi

museolain 3 §:n 2 momentin mukaan opetus - ja kulttuuriministeriön nimeämäl le valtakunnalliselle erikoismuseolle, maakuntamuseolle ja aluetaidemuseolle valtionosuus suoritetaan 10
prosenttiyksikköä korkeampana eli näiden museoiden valtionosuusprosentti on 47.
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain 35 §:n 1 momentissa säädetään, että museoiden, teattereiden ja orkestereiden yksikköhinnat lasketaan kunkin taide- ja kulttuurilaitosmuodon osalta
erikseen jakamalla yksikköhintojen määräämistä edeltänyttä vuotta edeltäneenä vuonna niiden
toiminnasta aiheutuneet käyttökustannukset asian omaisten kulttuurilaitosten saman kalenterivuoden todellisten henkilötyövuosien yhteismäärällä. Lisäksi momentissa säädetään kusta nnustason muutoksen ja valtion toimenpiteistä aiheutuvien toiminnan laajuuden ja laadun mu utosten huomioon ottamisesta yksikköhinnan määräämisessä. Kustannustason muutos määrä ytyy peruspalveluiden hintaindeksin mukaisesti. Valtionosuustehtävien laajuuden tai laadun
muutos otetaan huomioon, jos se aiheutuu asianomaisesta valtionosuustehtävää koskevasta
laista tai asetuksesta, lakiin tai asetukseen perustuvasta valtion viranomaisen määräyksestä tai
valtion talousarviosta.
Pykälän 2 momentin perusteella yksikköhintaa laskettaessa ei oteta huomioon lain 31 §:n 1
momentissa tarkoitettuja kustannuksia, joita ovat muassa perustamishankkeesta ja maa-alueen
hankkimisesta tai vuokraamisesta aiheutuneet kustannukset, tavaran ja palvelun hankintahintaan sisältyvä arvonlisävero, lainojen hoitokustannukset, laskennallis et korot ja poistot sekä
kustannukset, joihin myönnetään erikseen lakiin perustuvaa valtion rahoitusta. Pykälän 3 m omentin mukaisesti yksikköhintoja laskettaessa kustannuksista vähennetään laitosten ylläpitäjille rahoituslain 44 §:n 1 ja 2 momentin, teatteri - ja orkesterilain 6 a §:n 2 ja 3 momentin sekä
museolain 4 a §:n nojalla niiden toimintaa varten kustannusten laskemisvuonna myönnettyjä
valtionavustuksia vastaava euromäärä. Pykälän 4 momentin perusteella arvonlisäveron pala utusjärjestelmään kuulumattomien yksityisten ylläpitäjien yksikköhintaa korotetaan prosentt imäärällä, joka vastaa yksityisten toiminnan järjestäjien maksamien arvonlisäverojen osuutta
kustannuksista. Pykälän 5 momentin säännöksellä rajataan kilpailukykysopimuksen mukaisen
määräaikaisen lomarahaleikkauksen vaikutukset koskemaan vuosia 2017—2019.
Rahoituslain 35 a §:ssä tarkoitetuilla yksikköhinnoista tehtävillä vähennyksillä on tehty pys yviksi museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuuksiin vuodesta 2012 alkaen tehtyjä
säästöjä.
Lain 49 §:n 1 momentin mukaan opetus - ja kulttuuriministeriö vahvistaa seuraavan varainhoitovuoden rahoituksen perusteena käytettävän henkilötyövuosien määrän vuosittain valtion t alousarvion rajoissa.
Teatterille osoitettuja henkilötyövuosia vuonna 2018 on 2 469. Henkilötyövuoden yksikköhinta on 53 639 euroa ja a rvonlisäverollinen yksikköhinta 55 634 euroa. Orkestereille osoitettuja
henkilötyövuosia on 1 033. Henkilötyövuoden arvonlisäveroton yksikköhinta on 49 550 euroa
ja arvonlisäverollinen 51 349 euroa. Museoille osoitettuja henkilövuosia on 1 183. Henkil ötyövuoden arvonlisäveroton yksikköhinta on 64 479 euroa ja arvonlisäverollinen 68 651 euroa.
1.2

Kansainvälinen kehitys ja muiden Pohjoismaiden lainsäädäntö

Kansallisten taidelaitosten rahoitus myönnetään muissa Pohjoismaissa pääsääntöisesti Suomen
opetus- ja kulttuuriministeriötä vastaavalta taholta. Kuten Suomessa, rahoitus myönnetään

vuosittain ja se on harkinnanvaraista. Rahoituksen määrään vaikuttavat esimerkiksi yhteisku nnallinen vaikuttavuus, alan uudistaminen ja toiminnan määrä ja laatu.
Muuta museo-, teatteri- ja orkesteritoimintaa kuin kansallisten taidelaitosten toimintaa rahoitetaan ministeriön alaisesta virastosta. Päätöksenteko eroaa merkittävästi Suomessa käytössä
oleva laskennallisesta valtionosuusjärjestelmästä. Päätöksenteko perustuu harkintaan ja siinä
otetaan huomioon esimerkiksi toiminnan laajuus, alaa uudistavat elementit sekä yhteiskunna llinen vaikuttavuus. Myös laatu vaikuttaa jossakin määrin rahoituksen arvioinnissa. Virastoilla
on usein päätöksentekoa tukemassa asiantuntijalautakuntia. Erityisesti Tanskas sa on pidetty
tärkeänä, että virkamiehet ja poliitikot eivät tee päätöksiä yksittäisten toimijoiden rahoitukse sta, vaan sen tulee tapahtua erillisen toimielimen asiantuntija-arvioinnin kautta.
Päätöksentekoa on voitu myös alueellistaa, kuten Ruotsissa. Ruotsissa päätökset muiden kuin
kansallisten taide- ja kulttuurilaitosten osalta tehdään kulttuuriyhteistyömallilla ministeriön
alaisessa virastossa (Kulturrådet). Apuna työssä on yhteistyöneuvosto. Ruotsin 13 maanti eteellistä ja hallinnollista aluetta esittävät viraston yhteydessä toimivalle yhteistyöneuvostolle
kulttuurisuunnitelman, jonka perusteella valtion rahoitus ohjataan viraston päätöksellä , Tukholman seutua lukuun ottamatta, aluehallinnolle tarkemmin kohdennettavaksi. Päätökset ovat
määräaikaisia ja koskevat kuntien ja yksityisten ylläpitämiä vakiintuneita museoita, teattereita
ja orkestereita sekä myös vapaita ryhmiä. Vuonna 2016 valtion taide - ja kulttuurilaitoksille
kulttuuriyhteistyömallin avulla kohdentama rahoitusosuus oli 44%, kuntien osuus 4
1% ja
aluehallinnon osuus 15%. Tukholman seudun taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustuksista
päätetään virastossa.
Muualla Pohjois-Euroopassa kansallisia taidelaitoksia rahoittaa ministeriö tai sen alainen v irasto. Muutoin vakiintuneiden ja vapaiden ryhmien toiminnan valtion rahoituksesta vastaa ministeriön alainen virasto. Päätökset perustuvat asiantuntija -arviointiin ja osin poliittiseen päätöksentekoon. Asiantuntija -arviointiin perustuvassa päätöksenteossa lähtökohtana on harki nnanvaraisuus, mutta taidetta sinänsä ei arvioida.
Ranskassa julkisella sektorilla käytössä oleva politiikkatavoitteiden jalkauttaminen taidela itoksiin toteutuu valtion rahoituksen osalta tulosohjausta muistuttavan käytännön avulla. Iso ssa-Britanniassa päätöksiä tehdään lähtökohtaisesti ministeriön alaisissa virastoissa ja niiden
asiantuntijaelimissä. R ahoitus ei perustu taiteelliseen vertaisarviointiin. Esimerkiksi Englannissa kaikkien taide- ja kulttuurilaitosten rahoitus tapahtuu alan virastosta (Arts Council) ja
rahoitus perustuu laitosten itsearvioinnin, auditoinnin ja asiantuntija-arvioinnin yhdistelmään.
Tilastoja taide- ja kulttuurilaitosten toiminnasta kerätään lähes kaikkialla. Tietojen käyttö päätösten perusteena ei kuitenkaan ole kovin yleistä. Tilastoja seurataan, mutta tiedot eivät su oraan vaikuta rahoituspäätöksiin.
1.3

Nykytilan arviointi

Teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuusjärjestelmä muodostaa vahvan ja selkeän perusrahoituksen valtakunnalliselle kulttuurilaitosverkostolle. Valtionosuutta saavat taideja kulttuurilaitokset muodostavat alueellisen kulttuuritarjonnan selkärangan. Valtionosuuden
piirissä olevissa museoissa vierailee vuosittain noin 6,6 miljoonaa, teattereissa noin 2,1 miljoonaa ja orkestereiden konserteissa noin miljoona kävijää.

Valtionosuuslaitokset muodostavat kulttuurin alueellisen rahoituksen perustan. Vaikka valtionosuudet euromääräisesti painottuvat Etelä -Suomeen ja kasvukeskuksiin, rahoitus jakautuu
asukaslukuun suhteutettuna melko tasaisesti koko maahan.
Valtionosuusrahoitus on sen piirissä olevien taide - ja kulttuurilaitosten kannalta pitkäjänteistä
ja rahoituksen perusperiaatteet ovat selkeät. Henkilötyövuosiperusteisuus kohtelee erityyppisiä
toimijoita tasapuolisesti ja on turvannut säästö - ja muutostilanteissa työpaikkoja ja mahdollistanut freelancer-työvoiman ja ostopalveluiden käyttämisen . Museolaki sekä teatteri- ja orkesterilaki toimivat myös alan ammatillisuuden ja kehittämisen työkaluina.
Laskennallinen j ärjestelmä on hallinnollisesti tehokas ja vähemmän työllistävä kuin harkinnanvarainen rahoitus tai vertaisarviointijärjestelmä. Toisaalta viime vuosien säästöpäätösten
johdosta valtionosuuslaskennan toteuttaminen on jonkin verran monimutkaistunut.
Järjestelmään kohdistuvaa kritiikkiä ovat esittäneet ensisijaisesti teatteri- ja orkesteritoiminnan
ns. vapaan kentän edustajat. Kritiikki on kohdentunut pääasiassa järjestelmän joustamatt
omuuteen. Laitokset hyväksytään valtionosuuden piiriin toistaiseksi eikä valtionosuuden ede llytysten täyttymistä arvioida säännöllisesti uudelleen. Järjestelmän piirissä toimivissa laito ksissa on siitä huolimatta ollut vaihtuvuutta . Uusia museoita on tullut järjestelmän piiriin 41,
poistunut yhdeksän ja yhdistynyt 17. Uusia teattereita on tullut mukaan yhdeksä n, poistunut
kaksi ja yhdistynyt kolme. Uusia orkestereita on tullut mukaan viisi ja yhdistynyt kaksi. Tällä
hetkellä lain edellytykset täyttäviä, valtionosuuden ulkopuolella toimivia museoita on neljä.
Lain piiriin ei hakenut vuonna 2018 yhtään lain edellytykset täyttävää teatteria tai orkesteria.
Museoiden osalta kritiikki on kohdistunut resurssien riittämättömyyteen, joka on hidastanut
lain edellytykset täyttävien laitosten pääsyä järjestelmän piiriin. Itse järjestelmää pidetään m useoalalla pääosin hyvänä ja toimivana.
Rahoitusjärjestelmän kehittämistarve korostuu nykyisessä taloudellisessa tilanteessa, jossa
julkinen rahoitus ei kasva ja myös kulttuuri - ja taidelaitosten valtionosuuksiin on jouduttu
kohdistamaan säästötoimenpiteitä. Vuodesta 2012 alkaen valtionosuuksiin tehtiin 10 miljo onan euron leikkaus ja vuosina 2015 -2018 niihin kohdennettiin lisäsäästöjä yhteensä 10 miljoonaa euroa. Valtionosuuksien indeksikorotukset on jäädytetty koko hallituskauden ajaksi.
Ero valtion talousarvion mukaan käytettävissä olevan henkilötyövuosien ja laitosten ministeriölle ilmoittamien toteutuneiden henkilötyövuosien määrässä on kasvanut. Valtion talousa rvion mukaan käytettävissä oleva henkilötyövuosi en määrä kattaa vain osan laitosten toteut uneista henkilötyövuosista. Erot laitosryhmien välillä ovat
suuria. Museoiden toteutuneesta
henkilötyövuosien määrästä katetaan noin 65 %, orkester eiden henkilötyövuosien määrästä
noin 87 % ja teattereiden henkilötyövuosien määrästä noin 90 %.
Tästä johtuen järjestelmään sisältyy laskennallisen luonteen lisäksi myö s harkinnanvaraisia
elementtejä. Kun henkilötyövuosia ei aina voida myöntää täysimääräisinä, henkilötyövuosien
jakamisessa joudutaan käyttämään enemmän harkintaa. Harkinnanvaraisuus henkilötyövuos ien jakamisessa on lisääntynyt. Periaatteita, joiden mukaan henkilötyövuodet jaetaan valtio nosuuden piiriin hyväksyttävien laitosten kesken, ei ole selkeästi säädösperusteisesti määritelty.
Henkilötyövuosien jakamisen käytännöissä on myös jonkin verran eroja taide - ja kulttuurilaitosten eri tyyppien välillä. Käytettävissä oleva rajallinen henkilötyövuosimäärä myös rajoittaa
uusien toimijoiden pääsyä valtionosuuden piiriin.

Valtionosuusjärjestelmää on arvosteltu siitä, ettei se tunnista toiminnan laatua ja vaikuttavuu tta. Järjestelmän laskennallisuuden kääntöpuolena on, että se ei sisällä laadun ja vaikuttavu uden arviointia eikä laadun ja vaikuttavuuden kehittäminen vaikuta rahoituksen määrään.
Valtionosuusjärjestelmä ei myöskään riittävästi tunnista erityyppisten laitosten toimintakentt ien sekä kustannus- ja tulorakenteen eroja, jotka vaikuttavat rahoitustarpeeseen. Tämän johdosta valtionosuuden kautta tulevaa rahoitusta on jouduttu eräissä tapauksissa täydentämään ha rkinnanvaraisilla avustuksilla. Harkinnanvaraisia avustuksia myönnetään muun muassa valt akunnallisten erikoismuseoiden sekä valtakunnallisesti ja alueellisesti merkittävien teatterien ja
orkestereiden toimintaan. Toiminnan rahoittaminen kahden eri rahoitusjärjestelmän kautta a iheuttaa haasteita valtionosuusjärjestelmän kustannuslaskennan ja valtionavustusten käytön r aportoinnin ja valvonnan kannalta.
Maakuntamuseoiden ja aluetaidemuseoiden korotetun valtionosuuden perusteet eivät selkeästi
seuraa maakunta- ja aluetaidemuseotehtävien todellisia kustannuksia. Kyseiset museot saavat
valtionosuutta korotetun valtionosuusprosentin mukaisesti koko toimintaansa riippumatta siitä, kuinka suuri osuus toiminnasta liittyy maakunta - ja aluetaidemuseotehtävien hoitamiseen.
Esimerkiksi jos toinen museo yhdistyy maakunta- tai aluetaidemuseoon, korotettua valtionosuutta aletaan maksaa myös sen toimintaan.
Valtionosuusrahoituksen määräytymisen perusteena ovat tiedot toiminnan ja kustannusten t oteutumasta kaksi vuotta ennen kyseistä varainhoitovuotta. Esimerkiksi vuoden 2019 valtio nosuuden perustana ovat vuodelta 2017 kerättävät tiedot. Valtionosuutta saavien laitosten näkökulmasta voi olla joissakin tapauksissa ongelmallista, että toiminnan muutokset heijastuvat
rahoituksen määrään vasta pitkähköllä viiveellä.
2
2.1

E s i t y k s e n t a v o i t t e e t j a k e s k e i s e t e h d o t u ks e t
Tavoitteet

Esitys on osa uudistusta, jossa on tarkasteltu esittävän taiteen ja museoiden rahoitusjärjeste lmää kokonaisuutena. Rahoitusjärjestelmää on tarkasteltu sekä nykyisten valtionosuutta saav ien että valtionosuusjärjestelmän ulkopuolella toimivien, mahdollisesti valtiolta harkinnanvaraista toiminta-avustusta tai projektiavustuksia saavien ammattimaisten toimijoiden näköku lmasta. Uudistukseen sisältyvät, valtionosuusjärjestelmän ulkopuolisille toimijoille myönnettäviä valtionavustuksia koskevat uudistukset eivät edellytä lainsäädännön muutoksia, eikä niitä
sen vuoksi käsitellä yksityiskohtaisesti tässä esityksessä.
Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on edistää monipuolisten, alueellisesti kattavien ja yhte isölleen merkittävien museopalveluiden saatavuutta sekä
taiteellisista lähtökohdista edistää
esittävän taiteen monimuotoisuutta ja kulttuurista moninaisuutta sekä esittävän taiteen palv elujen valtakunnallista ja alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta eri väestöryhmille. Uudistuksella pyritään lisäämään järjestelmän j oustavuutta ja kannustamaan toimijoita monipuoliseen, vaikuttavaan, laadukkaaseen ja taiteellisesti korkeatasoiseen toimintaan sekä pitkäjänte iseen tavoitteelliseen kehittämiseen ja uudistamiseen. Samalla pyritään säilyttämään rahoitu ksen ennustettavuus ja pitkäjänteisyys. On tärkeää, että valtionosuusjärjestelmä jatkossakin tu rvaa taide- ja kulttuuripalvelujen alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta eri väestöryhmille.
Tavoitteena on myös lisätä rahoitusperusteiden läpinäkyvyyttä.

2.2

Toteuttamisvaihtoehdot

Uudistuksen valmistelussa on ollut esillä erilaisia vaihtoehtoja uudistaa rahoitusjärjestelmää.
Esillä olleet vaihtoehdot vaihtelivat nykyisen valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta joust avammaksi aina siirtymiseen puhtaasti harkinnanvaraiseen rahoitustapaan. Takaisin harkinnanvaraiseen rahoitusjärjestelmään siirtymistä ei ole kuitenkaan pidetty tarkoituksenmukaisena ,
koska harkinnanvaraisuuden myötä yksittäisen toimija n rahoituksen vakaus ja ennustettavuus
poistuisi, mahdollisuus kustannustason muutosten huomioimiseen heikkenisi ja hakemusten
käsittely hallinnossa olisi nykyistä menettelyä työllistävämpi. Esityksen mukaan rahoitusjä rjestelmä säilyisi edelleen laskennallisiin perusteisiin pohjautuvana valtionosuusjärjestelmänä.
Joustavuuden, kannustavuu den ja vaihtuvuuden elementtejä esitetään lisättäväksi järjeste lmään laskennallisen järjestelmän puitteissa turvaten samalla vakaa, pitkäjänteinen raho itus ja
alueellinen saatavuus.
Valmistelussa on päädytty siihen, että henkilötyövuosi on paras mahdolline n tapa hahmottaa
työvoimavaltaisen alan rahoitusta. Taide - ja kulttuurilaitosten toimintakenttien monimuotoisuuden vuoksi ei ole löydetty muita sellaisia suoriteperusteita, jotka olisivat käyttökelpoisia
rahoituksen perusteeksi.
Valmistelussa on ollut esil lä erilaisia vaihtoehtoja sen suhteen, miten järjestelmässä voitaisiin
ottaa huomioon erityyppisten taide- ja kulttuurilaitosten toimintakentässä sekä kustannus - ja
tulorakenteessa olevien erojen vaikutukset rahoitustarpeeseen. Nykyisin näitä eroja otetaan
huomioon osittain tiettyjen valtionosuuden saajien korkeammilla valtionosuusprosenteilla ja
osittain valtionosuusjärjestelmää täydentävillä harkinnanvaraisilla valtionavustuksilla. Esittävien taiteiden osalta on päädytty esittämään mallia, jossa valtionos uusprosentti olisi kaikille
esittävän taiteen toimintayksiköille sama, mutta toimintakentän sekä kustannus - ja tulorakenteen eroja voitaisiin ottaa huomioon painottamalla yksikköhintoja painokertoimilla, joiden p erusteista säädettäisiin laissa. Ratkaisun etuna on, että painotukset pystyttäisiin melko hyvin
kohdentamaan juuri niihin toimintoihin, jotka ovat painotusten perusteena. Itse painokertoimista voitaisiin säätää ministeriön asetuksella, mikä mahdollistaisi joustavan reagoinnin ma hdollisiin muutostarpeisiin.
Vastuumuseotehtävien rahoituksessa tarkasteltiin valmistelussa yhtenä vaihtoehtona vastaavaa
painokerroinmallia kuin esittävän taiteen toimintayksiköiden rahoituksessa. Valtakunnallisten
vastuumuseoiden lisärahoituksessa laskennallisiin perusteisii n pohjautuvaa mallia ei kuitenkaan ole pidetty toteuttamiskelpoisena, koska valtakunnallisten vastuumuseoiden vastuualueet
ja toimintakentät ovat keskenään varsin erilaisia ja yhteismitattomia. Valtakunnallisten va stuumuseotehtäviin ehdotetaan sen vuoksi harkinnanvaraista euromääräisenä määritettävää l isärahoitusta. Alueellisten vastuumuseotehtävien lisärahoitukseen puolestaan esitetään mallia,
jossa valtionosuuspäätöksessä määriteltäisiin erikseen lisärahoituksen perusteena olevat henkilötyövuodet ja näiden henkilötyövuosien osalta valtionosuusprosentti olisi korkeampi.
2.3

Keskeiset ehdotukset

Valtionosuusjärjestelmän soveltamisalaa ehdotetaan esittävässä taiteessa laajennettavaksi s iten, että nykyinen teatteri- ja orkesterilaki korvattaisiin esittävän taiteen edistämisestä annett avalla lailla, jonka soveltamisala kattaisi yleisesti kaikki esittävän taiteen muodot. Esittävällä
taiteella tarkoitetaan tietyssä hetkessä tapahtuvaa elävää taiteellista esitystoimintaa. Voimassa
olevan lain soveltamisala on alun peri n kattanut teatterit ja orkesterit, missä teattereiksi on l u-

ettu myös tanssiteatterit. Lisäksi vuonna 2014 on lisätty säännös, jonka mukaan lain teattereita
koskevia säännöksiä sovelletaan myös sirkuksiin.
Esittävän taiteen toimintayksiköiden osalta päätökset valtionosuuden piiriin hyväksymisestä
muuttuisivat määräaikaisiksi ja valtionosuuden piirissä olevat toimintayksiköt jaoteltaisiin
määräajan keston suhteen kahteen ryhmään. Ratkaisun tavoitteena on turvata tasapaino to iminnan edellytysten pitkäjänteisen turvaamisen ja toisaalta valtionosuuden saajien vaihtuvuuden mahdollistamisen välillä. Ensimmäiseen ryhmään kuuluisivat keskeiset alueelliset ja ta iteelliset toimijat, jotka turvaisivat palveluiden alueellisen saatavuuden ja kehittämisen sekä
muodostaisivat suhteellisen pysyväisluonteisen verkoston. Edellytyksenä olisi, että
toimintayksikön toiminta on erityisen laajaa ja monipuolista tai taiteellisesti erityisen korkeatasoista .
Myös toiminnan johtamista ja suunnittelua koskisivat tiukemmat edellytykset k uin toisessa
ryhmässä. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat toimintayksiköt hyväksyttäisiin valtionosuuteen
oikeutetuksi kuudeksi kalenterivuodeksi kerrallaan ja niiden yksikköhintaa voitaisiin painottaa
painokertoimella, jolloin nämä saisivat toimintaansa korkea mman valtionosuuden. Toiseen
ryhmään kuuluisivat muut valtionosuuden piiriin kuuluvat toimijat ja ryhmässä voisi tapahtua
enemmän uudistumista. Tähän ryhmään kuuluvat toimintayksiköt hyväksyttäisiin valtionosuuteen oikeutetuiksi kolmen kalenterivuoden määräajaksi.
Museoiden toiminnassa korostuu esittävän taiteen toimintayksiköitä enemmän pitkäjänteisyys,
joka aiheutuu erityisesti museoiden pysyvästi säilytettäväksi tarkoitettujen kokoelmien hoito ja säilytysvelvoitteesta. Tämän vuoksi museot hyväksyttäisii n valtionosuuden piiriin toistaiseksi voimassa olevilla päätöksillä. Opetus - ja kulttuuriministeriö arvioisi kuitenkin valtio nosuuden edellytysten täyttymisen kolmen vuoden välein. Jos arvioinnissa kävisi ilmi, ettei
museo enää täytä valtionosuuden edellyt yksiä, ministeriö voisi perua hyväksymisen valtio nosuuteen oikeutetuksi.
Valtionosuuden laskennallisina perusteina pysyisivät sekä esittävän taiteen että museoiden r ahoituksessa toimintayksikölle vahvistettu laskennallinen henkilötyövuosien määrä ja laske nnallista henkilötyövuotta kohden määrätty yksikköhinta. Esittävän taiteen toimintayksiköiden
rahoituksessa ehdotetaan otettavaksi käyttöön painokerroinmalli, jossa rahoituksen perusteena
olevaa yksikköhintaa voitaisiin painottaa tietyillä toiminnan luonteeseen liittyvillä perusteilla.
Painotuksilla pyritään ottamaan huomioon sellaisia toimintayksikön toiminnan luonteeseen tai
kustannus- ja tulorahoitukseen liittyviä erityisiä seikkoja, jotka vaikuttavat toiminnan raho itustarpeeseen. Painotus voisi koskea jo ko osaa toimintayksikön henkilötyövuosista tai kaikkia
henkilötyövuosia. Painotuksen perusteista säädettäisiin laissa ja niiden pohjalta määräytyvät
painokertoimet määriteltäisiin opetus - ja kulttuuriministeriön asetuksella. Kuuden vuoden
ajaksi valtionosuuteen oikeutetuksi hyväksyttyjen toimintayksiköiden yksikköhintaa voitaisiin
myös korottaa painokertoimella. Lisäksi yksikköhintaa voitaisiin painottaa harkinnanvaraisilla
taide- ja kulttuuripoliittisilla perusteilla.
Painokerroinmallilla korvattaisiin valtionosuutta saavien taidelaitosten toimintaan nykyisin
myönnettävät harkinnanvaraiset valtionavustukset, joilla on täydennetty valtionosuusrahoitu sta. Lisäksi luovuttaisiin kahdelle teatterille (Svenska Teatern i Helsingfors ja Tampereen Työväen Teatteri) teatteri- ja orkesterilaissa nykyisin määritellyistä muita taidelaitoksia korkea mmista valtionosuusprosenteista. Svenska Teatern i Helsingfors –nimisen teatterin osalta ehdotetaan, että rahoitus teatterin toimintaan myönnettäisiin jatkossa vastaavalla tava lla kuin muille niin sanotuille kansallisille kulttuurilaitoksille. Teatteria voidaan pitää ruotsinkielisessä teatteritaiteessa vastaavana kansallisena päänäyttämönä kuin Suomen Kansallisteatteria suome n-

kielisessä teatteritaiteessa ja se on siten merkitykseltään valtakunnallinen. Suomenkielisen ja
ruotsinkielisen kansallisen päänäyttämön yhtäläistä kohtelua valtion rahoituksen suhteen puoltaa myös perustuslain 17 §:n 2 momentin säännös, jonka mukaan julkisen vallan on huolehdittava maan suomen- ja ruotsinki elisen väestön sivistyksellisistä tarpeista samanlaisten peru steiden mukaan.
Myös Tampereen Työväen Teatterin osalta korkeampaa valtionosuusprosenttia perusteltiin t eattereiden ja orkesterien valtionosuusjärjestelmää luotaessa sen valtakunnallisella merkityksellä. Tampereen Työväen Teatteri on sinänsä suomalaisessa teatteritaiteessa merkittävä ja ko rkeatasoinen yksikkö, mutta sillä ei ole kuitenkaan vastaavaa kansallisen päänäyttämön asemaa
kuin Suomen Kansallisteatterilla ja Svenska Teatern i Helsingfors –nimisellä teatterilla. N ykyisin valtionosuutta saavien teattereiden verkosto on laajentunut kattamaan koko maan ja
esimerkiksi Tampereella toimii kuu si valtionosuutta saavaa teatteria. Tampereen Työväen T eatterin toiminta ei poikkea muiden suurimpien keskuskaupungeissa sijaitsevien teattereiden
toiminnasta siinä määrin, että valtion olisi perusteltua rahoittaa sitä erilaisin perustein.
Esittävän taiteen toimintayksiköiden valtionosuusprosentiksi esitetään 39. Prosenttia on valt ion menoja lisäämättä mahdollista nostaa nykyisestä 37:stä, koska korotetut valtionosuuspr osentit ja valtionosuuden saajien toimintaan myönnettävät harkinnanvaraiset avustukset jäisivät
uudistuksessa pois. Uusi valtionosuusprosentti on valittu siten, että valtionosuusprosentin l isäksi myös käytettävissä olevien laskennallisten henkilötyövuosien määrää olisi mahdollista
jonkin verran nostaa. Tämä mahdollistaisi joidenkin uusien toimijoiden ottamisen valtio
nosuuden piiriin ja osittain myös henkilötyövajeiden kuromista kiinni.
Nykyisistä maakuntamuseoista ja aluetaidemuseoista otettaisiin käyttöön uusi nimike ”aluee llinen vastuumuseo” ja valtakunnallisen erikoismuseon tilalle tulisi nimike ”valtakunnallinen
vastuumuseo”. Uusilla nimikkeillä pyritään selkeyttämään vastuumuseoiden tehtäviä ja rooleja. Vastuumuseotehtävä annettaisiin museolle edelleen toistaiseksi, mutta vastuumuseotehtävän edellytysten täyttymistä ja tehtävien hoitoa arvioitaisiin kolmen vuoden välein, ja tehtävä
olisi mahdollista peruuttaa, jos näissä on olennaisia puutteita.
Museoiden perusrahoituksen valtionosuusprosentti säilyisi nykyisellään 37 prosentissa. Tämä
poikkeaisi esittävän taiteen toimintayksiköiden valtionosuusprosentista sen vuoksi, että mus eoiden rahoituksessa lisärahoitukset tulevat erillisinä osioina perusrahoituksen lisäksi, kun taas
esittävän taiteen toimintayksiköiden rahoituksessa painokertoimilla toteutettavat painotukset
sisältyvät valtionosuusprosenttiin.
Vastuumuseotehtäviin myönnettävä lisärahoitus uudistettaisiin niin, että rahoitus vastaisi paremmin todellisia kustannuksia ja kohdentuisi niiden mukaisesti. Alueellisen vastuumuseotehtävän lisärahoitus määräytyisi vastuumuseotehtävälle valtionosuuspäätöksessä vahvistettavan
henkilötyövuosimäärän ja yksikköhinnan perusteella. Alueellisen vastuumuseotehtävän lisär ahoituksen valtionosuusprosentti olisi 85 . On perusteltua, että valtionosuus kattaa pääosan al ueellisen vastuumuseotehtävän kustannuksista, koska tehtävien hoito ulottuu ylläpitäjäkuntaa
laajemmalle alueelle. Lähtökohtana toimialueiden määrittelyssä ovat maakuntien rajat. Asia ntuntijapalveluiden tasapuoliseksi turvaamiseksi kaikilla alueilla on perusteltua, että valtio osallistuu niiden tuottamiseen korkeammalla rahoitusosuudella. Erityisesti kulttuuriympäristöte htävän osalta kyse on tehtävistä, joiden hoidosta on aiemmin sovittu Museoviraston kanssa te hdyillä sopimuksilla. Tehtävät sopivat luonteensa vuoksi kuitenkin paremmin hoidettavaksi
alueilla.

Valtakunnallisten vastuumuseotehtäviin myönnettäisiin harkinnanvarainen euromääräinen l isärahoitus. Nykyisin tehtäviä rahoitetaan korotetun valtionosuusprosentin mukaisesti myö nnettävän valtionosuuden lisäksi harkinnanvaraisilla avustuksilla, joiden määrä ja osuus kok onaisrahoituksesta vaihtelevat huomattavasti johtuen museoiden toimintakenttien ja tehtävien
erilaisuudesta ja yhteismitattomuudesta. Tämän vuoksi valtakunnallisten vastuumuseotehtäv ien rahoitusta ei ole pidetty mahdollisena määritellä puhtaasti laskennallisen järjestelmän kau tta.
Rahoituksen perusteeksi vahvistettavat henkilötyövuosien määrät eivät jatkossakaan seuraisi
automaattisesti toimintayksikön todellisten toteutuneiden henkilötyövuosien määrää, vaan
määrien vahvistamiseen sisältyisi edelleen harkintaa. Harkinnan perusteena olevat perusteet
määriteltäisiin kuitenkin nykyistä tarkemmin esittävän taiteen edistämisestä annettavassa lai ssa ja museolaissa. Aiempien vuosien toteutuneiden henkilötyövuosimäärien lisäksi perusteena
olisi valtionosuuden tarpeellisuus laissa säädettyjen valtionosuuden tavoitteiden kannalta.
Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaisi kolmen vuoden välein esittävän taiteen toimintay ksiköiden ja museoiden rahoitusta koskevat suunnitelmat, joihin sisältyisi arvio valtionosuuden
perusteeksi vahvistettavien henkilötyövuosien määristä seuraavien kolmen varainhoit ovuoden
ajaksi. Kuudeksi kalenterivuodeksi valtionosuuteen oikeutetuksi hyväksyttyjen esittävän ta iteen toimintayksiköiden osalta suunnitelma kuitenkin vahvistettaisiin kuudeksi vuodeksi.
Suunnitelma olisi lähtökohtana vuosittaista henkilötyövuosien määrää vahvistettaessa ja siitä
poikettaisiin vain säännöksessä mainituilla syillä. Suunnitelman käyttöönotto lisäisi esittävän
taiteen toimintayksiköiden ja museoiden valtionosuuden määrän ennakoitavuutta ja edistäisi
siten mahdollisuuksia toiminnan ja talouden pitkäjänteiseen suunnitteluun.
Rahoituksen perusteena olevat yksikköhinnat määräytyisivät pääosin nykyiseen tapaan. Ka ikille esittävän taiteen toimintayksiköille laskettaisiin kuitenkin yksi yhteinen yksikköhinta,
kun nykyisin yksikköhinnat lasketaan erikseen teattereille ja orkestereille. Koska esittävän ta iteen valtionosuusjärjestelmä olisi avoin kaiken tyyppisille laissa säädetyt edellytykset täyttäville esittävän taiteen toimintayksiköille, erillisten yksikköhintojen määrittely ei olisi perusteltua. Yksikköhintoihin valtiontalouden sopeutustoimina vuodesta 2012 alkaen tehtyjä euromääräisiä vähennyksiä ei ole ollut tässä yhteydessä mahdollista poistaa. Yksikköhinnoista tehtäviä
vähennyksiä voidaan jatkossa arvioida tulevien talousarvioiden valmistelun yhteydessä.
3
3.1

E s i t y ks e n v a i ku t u k se t
Taloudelliset vaikutukset

Vaikutukset valtiontalouteen
Esityksen valmistelun lähtökohtana on ollut, että valtionosuusjärjestelmän uudistus voidaan
toteuttaa valtiontaloudellisten vaikutusten kannalta kustannusneutraalisti. Ehdotettu uudistus
ei sinällään aiheuta pysyviä lisämenoja valtiolle.
Teatterien ja orkesterien valtionosuusjärjestelmää nykyisin täydentävät harkinnanvaraiset va ltionavustukset jäisivät ehdotuksen mukaan pois ja vastaavia erityistarpeita pyrittäisiin ott amaan huomioon valtionosuusjärjestelmän sisällä. Ehdotettuun uuteen valtionosuusjärjeste lmään ei myöskään sisältyisi esittävässä taiteessa enää korotettuja valtionosuusprosentteja.
Tämä mahdollistaa sen, että esittävän taiteen toimintayksiköiden valtionosuus prosenttia voi-

daan hieman korottaa ilman, että valtion menot kokonaisuutena lisääntyisivät. Esittävän ta iteen toimintayksiköiden valtionosuusprosenttia ehdotetaan nostettavaksi 37 prosentista 39
prosenttiin. Tällöin olisi mahdollista valtion menojen lisääntymättä lisätä valtionosuuden p erusteena olevien henkilötyövuosien kokonaismäärää hieman yli sadalla.
Museoiden osalta perusrahoituksen valtionosuusprosentti säilyisi nykyisellään 37:ssä. Valt akunnallisten erikoismuseoiden, maakuntamuseoiden ja aluetaidemuseoiden korotetun valtionosuusprosentin ja harkinnanvaraisten valtionavustusten tilalle esitetään lisärahoitusta alueell isiin vastuumuseotehtäviin ja harkinnanvaraista lisärahoitusta valtakunnallisiin vastuumuse otehtäviin. Alueellisiin vastuumuseotehtävien hoitamista varten valtionosuus maksettaisiin
osaan henkilötyövuosista korotetulla valtionosuusprosentilla. Valtakunnallisten vastuumus eoiden tehtävistä maksettaisiin harkinnanvarainen euromääräinen korotus, joka korvaisi valt akunnallisten erikoismuseoiden aiemman korkeamman valtionosuusprosentin ja harkinnanvaraiset valtionavustukset.
Ehdotettu rahoituslain siirtymäsäännös aiheuttaisi kuitenkin uuden valtionosuusjärjestelmän
käyttöönottovaiheessa määräaikaisen lisämäärärahatarpeen viiden ensimmäisen vuoden ajaksi.
Siirtymäsäännöksen tarkoituksena on jaksottaa uudistuksen vaikutuksia pidemmälle aikaväli lle niiden nykyisten valtionosuuden saajien kohdalla, joilla valtionosuuden määrä oleellisesti
vähenisi uudessa järjestelmässä. Tavoitteena on, että yhdelläkään valtionosuuden saajalla valtionosuuden määrään ei tulisi järjestelmän muutosten johdosta yhdellä kertaa kohtuuttoman
suurta pudotusta. Siirtymäsäännös mahdollistaisi toiminnan sopeuttamisen pidemmän ajanja kson aikana. Tarvittavan lisämäärärahan täsmällinen laskeminen edellyttää kunkin valtionosu uden saajan lopullisen valtionosuuden määrän laskemista. Täsmällinen määrä riippuu muun
muassa yksikköhintoihin tehtävistä painotuksista sekä mahdollisista yksikköhintojen muuto ksista. Suuntaa-antavien koelaskelmi en perusteella siirtymäjärjestelyistä johtuva lisämäärär ahantarve olisi uuden järjestelmän ensimmäisenä vuonna noin 2,55 miljoonaa euroa, toisena
vuonna noin 1,75 miljoonaa euroa, kolmantena vuonna noin 1,31 miljoonaa euroa, neljäntenä
vuonna noin 0,97 miljoonaa euroa ja viidentenä vuonna noin 0,70 miljoonaa euroa.
Lisäksi uudistusta valmistellut työryhmä on ehdottanut eräitä määrärahalisäyksiä, jotka edi stäisivät merkittävästi uudistuksen tavoitteiden toteuttamista joustavasti ja vaikuttavasti. Työryhmän ehdottamat määrärahalisäykset kohdistuisivat edellä kuvatun siirtymäkauden lisär ahoituksen lisäksi talousarviossa määriteltävään henkilötyövuosien kokonaismäärään ja harki nnanvaraisiin valtionavustuksiin. Ehdotusten tarkemmat kuvaukset ja perustelut sisältyvät työryhmän muistioon. Näistä ehdotetuista määrärahalisäyksistä päätetään valtion talousarviossa
eikä niillä olisi suoraa vaikutusta lakiehdotusten sisältöön.
Vaikutukset kuntien ja muiden valtionosuuden saajien talouteen
Esitys on kokonaisuutena kustann usneutraali siten, että esittävän taiteen ja museotoiminnan
edistämiseen käytettävä rahamäärä säilyisi samana kuin voimassa olevassa järjestelmässä.
Koska valtionosuuden jakoperusteet osittain muuttuisivat, uudistuksella olisi kuitenkin vaikutuksia yksittäisten valtionosuuden saajien saaman rahoituksen määrään. Vaikutuksia yksittä isiin valtionosuuden saajiin ei kuitenkaan ole mahdollista täysin ennakoida. Lain voimaantulon
yhteydessä arvioidaan ensinnäkin hakemusten perusteella, mitkä toimijat hyväksytään v altionosuuteen oikeutetuiksi. Tässä yhteydessä valtionosuuden piiriin voi tulla uusia toimijoita ,
toimijoita voi jäädä pois valtionosuusjärjestelmän piiristä ja osa nykyisistä valtionosuuden piirissä olevista esittävän taiteen toimintayksiköistä voi siirtyä harkinnanvaraisen rahoituksen

piiriin. Samalla vahvistetaan kunkin toimijan rahoituksen perusteena olevien henkilötyövuos ien määrä uusien kriteerien perusteella, jolloin nykyisten saajien valtionosuuden perusteena
oleviin henkilötyövuosien määriin tulee muutoksia. Lisäksi yksittäisten esittävän taiteen to imintayksiköiden valtionosuuksien määriin vaikuttavat painokertoimet, joiden suuruus vahvi stetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella. Opetus - ja kulttuuriministeriö päättää hak emusten ja kustannu skyselyn tietojen perusteella, mitkä toimijat saavat yksikköhinnan pain otuksia ja kuinka suureen henkilötyövuosimäärään ne kohdistetaan. Lopullisten valtionosuuden
määrien laskemiseksi on edelleen laskettava uudet yksikköhinnat ja otettava huomioon ku stannustason muutokset kyseiselle varainhoitovuodelle.
Museoiden osalta muutoksia voi aiheutua myös maakunta - ja aluetaidemuseojärjestelmän korvaamisesta alueellisia ja valtakunnallisia tehtäviä hoitavilla vastuumuseoille. Opetus - ja kulttuuriministeriö nimeää museot hakemuksen perusteella ja niiden tulee täyttää laissa säädetyt
edellytykset. Myös nykyisen korotettuun valtionosuuteen perustuvan rahoituksen korvaam inen alueellisten museoiden tehtäväkohtaisella korotuksella ja valtakunnallisten museoiden
harkinnanvaraisella korotuksella voi olettaa aiheuttavan muutoksia yksittäisten toimijoiden r ahoituksen tasoon.
Esityksen vaikutuksista yksittäisten valtionosuuden saajien kannalta on näin ollen voitu tehdä
vain suuntaa-antavia koelaskelmia. Koelaskelmissa on erity isesti pyritty kiinnittämään hu omiota siihen, miten uudistus vaikuttaisi ryhmittäin tarkasteltuna erityyppisiin toimijoihin. La skelmissa on otettu huomioon myös valtionosuuden saajien nykyisin saamat harkinnanvaraiset
avustukset. Laskelmissa on voitu arvio ida muun muassa esittävän taiteen erisuuruisten pain okerrointen vaikutuksia erityyppisiin toimijoihin tai alueellisten museoiden tehtäväkohtaisen
rahoituksen aiheuttamia muutoksia. Laskelmien perusteella on voitu havaita, että asetusluo nnoksen mukaisilla painokertoimilla laskettuna uudistuksen vaikutukset rahoituksen tasoon
toimijatyypeittäin tarkasteltuna olisivat suhteellisen pienet. Alueellisten museoiden osalta
muutosten taso vaihtelee. Ennakointia vaikeuttaa se, että tehtäviä hoitavat museot sekä tehtävien ja toimialueiden laajuus määräytyvät vasta hakemusmenettelyn jälkeen.
Yksittäisten toimijoiden tasolla tarkasteltuna on mahdollista, että valtionosuuteen tulee su urempiakin muutoksia. Muutoksia aiheutuisi ensinnäkin siitä, että nykyisin Tampereen Työväen Teatterille ja Svenska Teatern i Helsingfors - nimiselle teatterille säädetystä korkeammista
valtionosuusprosenteista luovuttaisiin. Esityksessä ehdotetaan, että valtion rahoitus Svenska
Teatern i Helsingfors –nimiselle teatterille toteutettaisiin jatkossa muiden kansallisten kulttuurilaitosten rahoituksen tapaan harkinnanvaraisena valtionavustuksena. Tampereen Työväen
Teatterille sen sijaan ei ehdoteta vastaavaa muutosta, vaan se voisi hakea esittävän taiteen va ltionosuusjärjestelmän piiriin. Valtionosu usprosentin aleneminen 60 prosentista 39 prosenttiin
laskisi Tampereen Työväen Teatterin valtionosuuden määrää koelaskelmien mukaan noin 38
prosentilla eli noin 2 miljoonalla eurolla riippuen mahdollisista yksikköhintojen painotuksista.
Jos valtionosuuden määrän alenemista ei pystytä korvaamaan muulla rahoituksella, valtio nosuuden perusteena olevan henkilötyövuosimäärän väheneminen voi pidemmällä tähtäimellä
vaikuttaa valtionosuuden määrää edelleen alentavasti.
Muutoksia voisi aiheutua myös sellaisille toimintayksiköille, jotka ovat saaneet merkittävän
osan rahoituksesta teatteri- ja orkesterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuina valtionavustuks ina. Kun harkinnanvaraisilla perusteilla myönnetyt avustukset korvattaisiin enemmän laske nnallisuuteen perustuvill a yksikköhintojen painotuksilla, osalla avustusta saaneista valtion r ahoituksen kokonaismäärä voisi alentua. Museoiden osalta valtionavustukset valtakunnallisten

erikoismuseoiden toimintaan korvattaisiin valtakunnallisten vastuumuseotehtävien harkinna nvaraisella lisärahoituksella. Koska valtakunnallisten vastuumuseoiden rahoitus säilyy osin
harkinnanvaraisena, muutoksen mahdollisia vaikutuksia ei voida luotettavasti ennakoida.
Esityksen mukaan kaikille esittävän taiteen toimintayksiköille laskettaisiin yksi yhteinen yksikköhinta, kun nykyisin teatterien ja orkesterien yksikköhinnat lasketaan erikseen. Teatterien
ja orkesterien erikseen lasketut yksikköhinnat ovat yleensä olleet melko lähellä toisiaan. Vu osina 2012—2016 ero on ollut joka vuonna vähemmän kuin yhden prosentin. Vuosina 2017 ja
2018 teatterien yksikköhinnat ovat kuitenkin nousseet orkesterien yksikköhintoja nopeammin
siten, että teatterien yksikköhinta oli 4,6 prosenttia orkesterien yksikköhintaa korkeampi
vuonna 2017 ja 8,3 prosenttia korkeampi v uonna 2018. Tästä johtuen koelaskelmissa, joissa
vertailukohtana on rahoitus vuodelle 2018, orkesterit näyttävät hyötyvän yhteiseen yksikköhintaan siirtymisestä ja teatterit vastaavasti menettävän. Teatterien yksikköhintojen nousu
näyttää johtuvan pääosin siitä, että teattereiden toteutuneiden henkilötyövuosien määrä on vähentynyt, mutta kustannukset ovat siitä huolimatta kasvaneet lähes saman verran kuin orkesterien kustannukset. Tähän ovat saattaneet jossain määrin vaikuttaa esimerkiksi eräissä suurissa
teattereissa toteutetut peruskorjaushankkeet. Koska on epävarmaa, missä määrin kyse on p ysyvästä kustannusrakenteen muutoksesta ja missä määrin tilapäisestä ilmiöstä, uudistuksen
voimaantulon jälkeen on aiheellista seurata, miten eri kulttuurilaitostyyppien kustannukset jatkossa kehittyvät.
Museoiden osalta vastuumuseotehtävien lisärahoitus voitaisiin korottaa nykyistä korotettua
valtionosuusprosenttia tarkemmin nimenomaan niihin vastuumuseotehtäviin, jotka ovat lisärahoituksen perusteena. Alueellisista ja v altakunnallisista tehtävistä säädettäisiin lain tasolla.
Tehtävät eivät olisi uusia, vaan niistä on aiemmin säädetty valtioneuvoston asetuksella mus eoista (1192/2005). Kulttuuriympäristötehtävien osalta niiden hoitamisesta on sovittu erikseen
Museoviraston kanssa asetuksen 3 §:n 4 kohdan mukaisesti. Uudistus selkeyttäisi työnjakoa ja
vastuita tehtävien hoidossa ja parantaisi rahoituksen kohdentumista tehtävien hoidon muka isesti.
Käytettävissä olevien henkilötyövuosien kokonaismäärän lisääminen esittävän tai teen osalta
parantaisi mahdollisuuksia uusien toimijoiden ottamiseen valtionosuuden piiriin sekä valtio nosuuden perusteena olevan henkilötyövuosien määrän nostamiseen joillakin sellaisilla toim ijoilla, joilla valtionosuuden perusteeksi vahvistetun henkilötyövuosimäärän ja toteutuneen
henkilötyövuosimäärän ero on suuri.
Museoiden osalta voi arvioida, että valtionosuuden ulkopuolella ei tällä hetkellä ole merkittävää määrää valtionosuuden edellytykset täyttäviä toimijoita. Valtionosuuden piirissä toimivien
museoiden toteutuneiden henkilötyövuosien ja valtionosuuteen oikeuttavien henkilötyövuos ien erotus on kuitenkin merkittävä. Nykyinen valtionosuus kattaa vain noin 65 % toteutuneiden
henkilötyövuosien määrästä. Erotus myös jakautuu museoiden kesken epätasaisesti. Erotuksen
laskennallinen tasaaminen voisi kuitenkin vaikeuttaa alueellisesti kattavien ja monipuolisten
museopalveluiden järjestämistä. Museolakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, joka mahdolli staa valtionosuuden tarpeellisuuden arvioinnin.
Esityksellä ei arvioida olevan kokonaisuutena tarkasteltuna olennaisia vaikutuksia kuntien t alouteen. Esittävän taiteen toimintayksiköiden ja museoiden ylläpitäminen säilyisi edelleen
kunnille vapaaehtoisena tehtävänä. Laissa ei edelleenkään määriteltäisi kunnan ra hoitusosuutta näiden tehtävien hoitamiseen. Valtionosuuden keskimääräinen taso pysyisi uudistuksessa

nykyisellään, mutta yksittäisten valtionosuuden saajien kohdalla muutokset valtionosuuden
edellytyksissä ja perusteissa voisivat aiheuttaa muutoksia valtionosuuden määrään. Yksittäi sten saajien kohdalla ehdotetun järjestelmän mukaisen valtionosuuden määrän arviointiin lii ttyy kuitenkin useita epävarmuustekijöitä, kuten edellä on kuvattu. Esitys lisää kuntien ja muiden valtionosuuden saajien hallinnollista rasitetta siltä osin, että valtionosuutta saavia toimijoita arvioidaan säännöllisesti, museoiden kohdalla lisäksi vastuumuseoita erikseen ja koska esi ttävän taiteen toimijoiden tulee hakea oikeutta valtionosuuteen määräajoin.
Pääosalla nykyisistä valtionosuuden saajista muutokset valtionosuuden määrässä olisivat t odennäköisesti verrattain pieniä, enintään muutaman prosentin luokkaa. Muutamilla yksittäisi llä valtionosuuden saajilla uudistus voisi kuitenkin aiheuttaa valtion rahoituksen määrään su urempiakin muutoksia. Ehdotetuilla siirtymäsäännöksillä on pyritty siihen, että jos valtionosu uden määrä jollakin valtionosuuden saajalla laskisi olennaisesti, muutos jaksotetaan pidemmä lle ajalle siten, että valtionosuuden saajalle jää aikaa sopeuttaa toimintaansa.
Valtionosuuden perusteeksi vahvistettavia henkilötyövuosien määriä koskevat kolmeksi tai
kuudeksi vuodeksi vahvistettavat rahoitussuunnitelmat lisäisivät valtionosuuden saajien raho ituksen ennakoitavuutta ja edistäisivät mahdollisuuksia toiminnan pitkäjänteiseen suunnit
eluun. Esittävän taiteen toimintayksiköiden hyväksyminen muuttuisi määräaikaiseksi ja myös
museoiden valtionosuuden edellytysten täyttyminen arvioitaisiin kolmen vuoden välein. Tämä
mahdollistaisi valtionosuuden saajien nykyistä suuremman uusiutuvuuden. Toisaalta määräa ikaisuus voi osalla toimijoista aiheuttaa epävarmuutta valtionosuuden jatkuvuudesta. On ku itenkin todennäköistä, että uudessakin järjestelmässä valtionosuuden saajien vaihtuvuus olisi
käytännössä suhteellisen vähäistä ja erityisesti valtionosuuden piiriin kuuden kalenterivuoden
ajaksi hyväksyttyjen toimintayksiköiden osalta niin suuret muutokset ovat epätodennäköisiä,
että toimintayksikkö jäisi kokonaan valtionosuuden ulkopuolelle.
3.2

Vaikutukset viranomaisten toimintaan

Uudistus lisäisi jonkin verran valtionosuusviranomaisten työmäärää siltä osin, että esittävän
taiteen toimintayksiköt hakisivat valtionosuuteen oikeutetuksi kolmen tai kuuden vuoden välein. Opetus- ja kulttuuriministeriön käsiteltäväksi tulisivat siten kolmen vuoden välein kai kkien valtionosuuden piiriin kolmen kalenterivuoden ajaksi hyväksyttyjen toimijoiden ja valt ionosuuden piiriin pyrkivien uusien toimijoiden hakemukset. Joka toisella kerralla mukana olisivat lisäksi kuudeksi kalenterivuodeksi valtionosuuden piiriin hyväksyttyjen toimijoiden h akemukset. Jos hakemuksista pyydetään lausunnot Taiteen edistämiskeskukselta, tämä lisää
jonkin verran sen työmäärää verrattuna nykytilanteeseen, jossa lausuntoja pyydetään vain u usista valtionosuusjärjestelmän piiriin pyrkivistä hakijoista.
Museot hyväksyttäisiin valtionosuuden piiriin toistaiseksi, mutta niidenkin osalta valtio
nosuuskelpoisuus sekä vastuumuseotehtävän edellytykset ja vastuumuseotehtävien hoitaminen
arvioitaisiin kolmen vuoden välein. Museovirasto neuv ottelisi vastuumuseoiden kanssa kolmen vuoden välein seuraavaa kolmivuotiskautta koskevasta suunnitelmasta ja suunnitelman
toteutumisesta edellisenä kolmivuotiskautena. Menettelyt on tarkoitus porrastaa ajallisesti s iten, että ne ajoittuvat eri vuosille, jolloin Museoviraston tehtävät jaksottuvat tasaisemmin.
Esittävän taiteen toimintayksiköiden yksikköhintojen painottaminen edellyttäisi tietojen k
räämistä henkilötyövuosien kohdentumisesta painotuksen perusteina oleviin toimintoihin.
Tämä voisi tapahtua kustannuskyselyn yhteydessä.

e-

Toisaalta viranomaisten työmäärää vähentäisi se, että nykyiset valtionosuutta täydentävät ha rkinnanvaraiset avustuksen jäisivät pois. Tämä vähentäisi avustusten myöntämiseen ja käytön
valvontaan liittyvää työmäärää. Lisärahoitus vastaaviin tarkoituksiin toteutettaisiin laskennallisen valtionosuusjärjestelmän sisällä, mikä olisi hallinnollisesti kevyempi tapa.
Kokonaisuutena voidaan arvioida, että uudistus lisäisi vähäisessä määrin opetus - ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja Museoviraston työmäärää. Museoviraston osalta vastuum useoiden hakemusmenettelyn ja ohjaus- ja seurantajärjestelmän käyttöönoton myötä työmäärän
voi olettaa lisääntyvän erityisesti uudistuksen käyttöönottovaiheessa ja edellyttävän jonkin
verran lisävoimavarojen tarvetta. Muilta osin uudistus voidaan kuitenkin toteuttaa nykyisten
voimavarojen puitteissa.
3.3

Ympäristövaikutukset

Uudistuksella voi arvioida olevan myönteisiä vaikutuksia kulttuuriympäristön suojelun ja va alimisen kannalta, koska alueellisten vas tuumuseoiden tehtävien ja rahoituksen uudistamisen
keskeisenä tavoitteena asiantuntija- ja viranomaispalveluiden alueellisen saatavuuden paraneminen. Alueellisten museoiden vahvuutena olisivat paikallistuntemus, alueelliset tietovarannot
ja yhteistyöverkostot.
3.4

Yhteiskunnalliset vaikutukset

Valtionosuusjärjestelmä on olennaisen tärkeä esittävän taiteen palvelujen ja museopalvelujen
alueellisen saatavuuden turvaamiseksi. Ehdotettu valtionosuusjärjestelmän uudistus tukee al ueellisesti kattavan kulttuuripalvelu verkoston säilymistä ja kehittämistä. Esityksen mukaan t avoitteet esittävän taiteen palvelujen ja museopalveluiden alueellisen saatavuuden edistäminen
otetaan huomioon päätettäessä toimintayksikön hyväksymisestä valtionosuuteen oikeutetuksi
ja päätettäessä toimintayksikön valtionosuuden perusteena olevasta henkilötyövuosien määrästä. Esittävän taiteen toimintayksiköiden yksikköhintoja voitaisiin painottaa valtakunnallisen
tai alueellisen kiertuetoiminnan perusteella sekä sillä perusteella, että toimintayksikkö sijaitsee
harvaan asutulla alueella. Tämä tukisi kulttuuripalvelujen saatavuutta myös harvaan asutuilla
alueilla. Toisaalta valtakunnallisesti ja alueellisesti merkittäville teattereilla ja orkestereille
myönnettävät ylimääräiset valtionavustukset jäisivät pois.
Suuntaa-antavien koelaskelmien perusteella vaikuttaa todennäköiseltä, että myös uudistuksen
voimaan tultua valtionosuusrahoitus jakautuisi eri alueille suhteellisen tasaisesti suhteessa v äkilukuun. Uudistuksen lopulliset vaikutukset riippuvat ku itenkin olennaisesti siitä, miten y ksikköhintojen painokertoimet asetetaan ja kuinka suuriin henkilötyövuosimääriin ne kohde nnetaan.
Museopalveluissa tavoitteena on, että maakuntamuseoiden ja aluetaidemuseoiden tilalle tul evien alueellisten vastuumuseoiden verkosto kattaisi koko maan. Näin vastuumuseotehtävät
saataisiin järjestettyä myös niillä alueilla, joilla maakuntamuseoiden tai aluetaidemuseoiden
tehtäviä ei tällä hetkellä hoida mikään museo. Uudessa järjestelmässä vastuumuseotehtävien
hoitamiseen tarkoitettu rahoitus kohdentuisi nykyistä tarkemmin tehtävien laajuuden mukaan.
Uudistuksella luotaisiin edellytykset selkeyttää valtakunnallisena viranomaisena toimivan
Museoviraston ja alueellisten museoiden työnjakoa ja tehtäviä pitkäjänteisesti.

Kulttuurin valtionosuusjärjestelmällä on keskeinen merkitys myös kulttuurialojen työllisy ydelle. Valtionosuusjärjestelmän henkilötyövuosiperustaisuutta voidaan jo sinällään pitää alan
työllisyyttä tukevana. Jos käytettävissä olevat määrärahat ja henkilötyövuodet pysyvät nyky isellä tasolla, uudistuksella ei arvioida olevan olennaista vaikutusta työllisyyteen verrattuna nyt
voimassa olevaan järjestelmään. Valtionosuuspäätösten muuttuminen määräaikaisiksi saattaa
esittävien taiteiden alalla jossain määrin vahvistaa viimeaikaista kehitystä, jossa pysyvien työsuhteiden määrä vähentynyt ja produktiokohtaisten työsuhteiden käyttö lisääntynyt.
Valtion rahoitus esittävän taiteen edistämiseen ja museotoimintaan edistää jokaisen mahdoll isuutta ku lttuuripalveluihin. Kulttuuripalvelujen julkinen rahoitus mahdollistaa pääsylippujen
hintojen pitämisen kohtuullisena. Päätettäessä esittävän taiteen toimintayksikön hyväksym isestä valtionosuuteen oikeutetuksi otetaan huomioon tavoitteet kulttuurisen monin aisuuden
edistämisestä ja palveluiden saavutettavuudesta eri väestöryhmille. Myös esittävän taiteen y ksikköhintojen painotuksissa on otettu huomioon eri väestöryhmille suunnatut palvelut. Yksi kköhintojen painotuksella tuetaan erityisesti lapsille suunnattujen palveluiden järjestämistä.
Yksikköhintojen painottaminen kielellisellä perusteella turvaa sitä, että myös ruotsinkielisiä
esittävän taiteen palveluita on saatavilla huolimatta kapeammasta yleisöpohjasta. Painottam inen kielellisellä perusteella voisi koskea myös esimerkiksi saamen -, romanin- tai viittomakielistä taikka muulla vähemmistökielellä esitettävää teatteria. Osittain vastaavankaltaisia peru steita otetaan nykyisin huomioon ylimääräisten valtionavustusten myöntämisessä. Lopulliset
vaikutukset jäävät tältäkin osin osittain riippumaan yksikköhintojen painotuksista ja niiden
kohdentamisesta.
Esittävän taiteen toimintayksiköiden valtionosuuden määräaikaisuus lisää mahdollisuuksia
toimijakentän uusiutumiseen ja kannustaa toiminnan taiteellisen laadun ylläpitämiseen ja k ehittämiseen. Esittävän taiteen valtionosuuden soveltamisalan muuttaminen yleisesti kaikkia
esittäviä taiteita koskevaksi voi ajan mittaan tuoda valtionosuusjärjestelmän piiriin sellaisia
taidemuotoja, joilla ei siihen ole nykyisin mahdoll isuutta, mikä edistäisi tarjolla olevien taide ja kulttuuripalvelujen monimuotoisuutta.
Esityksellä ei ole arvioitu olevan olennaisia sukupuolivaikutuksia.
3.5

Uudistuksen vaikutusten seuranta

Valtionosuusjärjestelmän uudistuksen vaikutuksia on monilta osin v aikea arvioida yksityiskohtaisesti etukäteen, koska lopulliset vaikutukset riippuvat monista eri tekijöistä, kuten edellä
on tarkemmin kuvattu. Sen vuoksi on erityisen tärkeää seurata tavoitteiden toteutumista ja
muita vaikutuksia. Tarkoituksena on, että o petus- ja kulttuuriministeriö teettää ulkopuolisen
arvioinnin uudistuksen tavoitteiden toteutumisesta ja muista vaikutuksista. Koska rahoitus
määräytyy osin kolme - ja kuusivuotisissa jaksoissa ja koska uudistukseen liittyy pitkiä siirt ymäaikoja, tavoitteiden toteutumista ja vaikutuksia on mahdollista kattavammin arvioida vasta
sen jälkeen, kun järjestelmä on ollut käytössä ensimmäiset kuusi vuotta.
4

A s ia n v a l mis t e l u

Esitys on valmisteltu laajapohjaisessa asiantuntijatyöryhmässä. Työryhmätyön ensimmäisessä
vaiheessa työryhmä valmisteli yhteistyössä Sitran kanssa ja vuorovaikutuksessa toimialan
edustajien kanssa ehdotuksen uuden rahoitusjärjestelmän pääperiaatteiksi . Toisessa vaiheessa
työryhmä laati ehdotuksen rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi ja valmisteli tarvittavat sää-

dösmuutosehdotukset. Ehdotukseen liittyy muistio esittävän taiteen ja museoiden rahoitusjä rjestelmän kokonaisuudistuksesta mukaan lukien harkinnanvaraisen rahoitusjärjestelmän kehi ttäminen sekä uudistusten toimeenpanoon liittyvistä lisärahoitustarpeista.
Esityksestä on pyydetty lausunnot…

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
1

L a k ie h d o t u s t e n p e r u s t e lu t

1.1

Laki esittävän taiteen edistämisestä

Lain nimike
Laki korvaisi nykyisen teatteri- ja orkesterilain. Ehdotettu laki olisi soveltamisalaltaan teatterija orkesterilakia avoimemmin muotoiltu siten, että lakia sovellettaisiin yleisesti esittävään ta iteeseen, jolla tarkoitetaan kaikkea tietyssä hetkessä tapahtuvaa elävää taiteellista esitystoimi ntaa. Voimassa olevan lain soveltamisala on alun perin kattanut teatterit ja orkesterit, missä t eattereiksi on luettu myös tanssiteatterit. Lisäksi vuonna 2014 on lisätty säännös, jonka mukaan
lain teattereita koskevia säännöksiä sovelletaan myös sirkuksiin.
Koska lain soveltamisala kattaisi yleisesti kaikki esittävän taiteen muodot, on perusteltua, että
tämä otettaisiin huomioon myös lain nimikkeessä. Koska laki sisältää lähinnä säännöksiä, jo tka koskevat valtion rahoitusta esittävän taiteen toimintayksiköille, lain nimikkeeksi ehdotetaan
laki esittävän taiteen edistämisestä.
1 luku

Yleiset säännökset

1 §. Esittävän taiteen toimintayksiköiden käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuude sta säädettäisiin rahoituslaissa ja esittävän taiteen edistämisestä annetussa laissa. Opetus
- ja
kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmää koskeva lainsäädännön rakenne on pääpiirteissään sella inen, että rahoituslaissa säädetään rahoituksen määrästä ja rahoituksessa noudatettavasta m enettelystä, ja niin sanotuissa toimintalaeissa rahoitusjärjestelmän piiriin kuulumisen edellyty ksistä. Esittävän taiteen edistämisestä annettu laki kuuluisi näihin niin sanottuihin toimintal akeihin ja siinä säädettäisiin muun muassa valtionosuuden tavoitteista sekä toimintayksikön
hyväksymisestä valtionosuuteen oikeutetuksi.
Voimassa olevaan teatteri- ja orkesterilakiin verrattuna lain soveltamisala laajenisi yleisesti
kaikkeen tietyssä hetkessä tapahtuvaan elävään taiteelliseen esitystoimintaan. Esittävän taiteen
käsite määriteltäisiin pykälän 2 momentissa. Määritelmä rajaisi keskeisesti sitä, millainen to iminta kuuluu lain soveltamisalan piiriin ja mihin voidaan myöntää valtionosuutta.
Esittävän taiteen keskeinen ominaispiirre on, että se on tietyssä hetkessä tapahtuvaa ja yleisö lle suunnattua. Esitys on ainutkertainen, aikasidonnainen tapahtuma, jolla on alku ja loppu.
Esitys rakennetaan yleensä niin, että yleisön oletetaan seuraavan esitystä alusta loppuun. Mu ita kuin esittäviä taiteita ovat esimerkiksi kirjallisuus, kuvataide, arkkitehtuuri ja muotoilu, jo tka eivät perustu aikaan sidottuihin esityksiin vaan lukija tai katselija päättää itse lukemisen tai
katselemisen ajankohdan ja keston. Esittävälle taiteelle on lisäksi tyypillistä, että myös teo ksen esitys nauttii tekijänoikeussuojaa.
Lisäksi edellytetään, että kyseessä on elävä esitystoiminta. Tämä rajaa l ain soveltamisalan ulkopuolelle esimerkiksi elokuvataiteen ja videotaiteen. Toisaalta myös elävään esitykseen vo idaan joskus yhdistää esimerkiksi tallennetun kuvan tai äänen käyttöä. Tällaisissa tapauksissa
toimintaa tarkastellaan sen pääasiallisen luonteen perusteella.

Määritelmä edellyttää esitystoiminnalta taiteellisuutta. Esitystoiminnan taiteellisuus kytkeytyy
taiteen käsitteeseen ja on siten vaikeasti määriteltävissä. Käsitettä ei kuitenkaan tule tässä y hteydessä tulkita liian rajoittavasti.
Esimerkkeinä esittävän taiteen muodoista mainitaan näyttämö-, sirkus- ja tanssitaide sekä musiikki. Näyttämötaide pitää sisällään muun muassa puheteatterin, musiikkiteatterin, oopperan
ja operetin. Musiikin osalta lain soveltamisala ei rajautuisi orkestereihin, vaa n myös esime rkiksi kuorot kuuluisivat lain soveltamisalan piiriin.
2 §. Pykälässä säädettäisiin lain tavoitteesta. Lain tavoitteena olisi edistää monimuotoista ja
ammattimaista suomalaista esittävän taiteen tuotantoa ja sen saatavuutta, tekijöiden osaamise n
kehittymistä ja kansainvälistymistä. Taiteen rajojen yli ulottuva, eri taiteenalat huomioiva m onipuolinen taiteellinen huippuosaaminen on hyvinvoivan yhteiskunnan olennainen osa. Taide
ja kulttuuri luovat edellytyksiä innovaatioille ja muodostavat pohjan taloudelliselle kasvulle.
Taide myös kehittää luovia aloja ja lisää alan työpaikkoja. Huippuosaaminen lisää suomala isen esittävän taiteen saamaa kansainvälistä huomiota ja on edellytys viennin kasvulle.
Sivistys ja sananvapaus ovat keskeisiä arvoja vapaassa ja avoimessa yhteiskunnassa. Taiteessa
sananvapaus liittyy olennaisesti taiteen vapauteen. Taiteellinen toiminta ja taiteen keinot piirtävät sananvapauden rajoja ja mahdollistavat suvaitsevaisuuden ja demokratian kehittymisen.
Toinen lähtökohta olisikin taiteen ja kulttuurin välillinen merkitys yhteiskunnalle. Taide on
kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu sivistysvaltion ominaisuus. Taiteella ja kulttuurilla on
myönteisiä vaikutuksia kansalaisten yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen ja yhteisöllisyyte
en.
Taiteen ja kulttuurin avulla luodaan mahdollisuuksia kansalaisten hyvinvointiin ja yhteiskunnallisesti aktiiviseen elämään osana yhteisöään. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat
osallisuus, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus.
3 §. Pykälässä säädettäisiin esittävän taiteen toimintayksiköiden käyttökustannuksiin myö nnettävän valtionosuuden tavoitteista. Säännöksessä määritellyt tavoitteet olisivat perusteena
harkittaessa sitä, mitkä valtionosuuden edellytykset täyttävät esittävän taiteen toimintayksiköt
otetaan valtionosuuden piiriin 5 §:n mukaisesti. Vastaavasti tavoitteet olisivat toteutuneiden
henkilötyövuosimäärien ohella keskeinen peruste päätettäessä kunkin valtionosuuden saajan
valtionosuuden perusteena olevasta henkilötyövuosimäärästä 6 §:n mukaisesti.
Esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on edistää lähtökohdiltaan taiteellista
toimintaa. Valtionosuusjärjestelmän piiriin ei voi päästä esimerkiksi sellainen toiminta, jonka
tavoitteet ovat ensisijaisesti taloudelliset. Tämä periaate ilmenee myös 4 §:n 6 kohdassa, jonka
mukaan valtionosuuden myöntämisen edellytyksenä on, ettei toiminnan tarkoituksena ole t aloudellisen voiton tavoittelu.
Tavoite esittävän taiteen monimuotoisuuden ja kulttuurisen moninaisuuden edistämisestä pitää
sisällään useita eri ulottuvuuksia. Yhtäältä on kyse siitä, että saatavilla on monipuolisia esittävän taiteen palveluita, jotka edustavat eri esittävän taiteen muotoja ja lajityyppejä. Sen lisäksi,
että valtionosuusjärjestelmän piirissä on monimuotoisesti erilaista tarjontaa, valtionosuusjä rjestelmä edistää monimuotoisuutta myös suhteessa kaupalliseen kulttuuritarjontaan. Valtio nosuusjärjestelmä mahdollistaa esittävän taiteen palveluiden saatavuutta sellaisissa taiteen
muodoissa ja lajityypei ssä, joissa tarjontaa ei synny markkinaehtoisesti. Monimuotoisuutta
edistää myös se, että järjestelmä tukee taiteellisesti erityisen korkeatasoisen, kansainväliselle
huipputasolle tähtäävän toiminnan kehittymistä. Kulttuurisen moninaisuuden edistäminen

merkitsee muun muassa sitä, että esittävän taiteen palvelujen tarjonnassa ja sisällöissä otetaan
myönteisellä tavalla huomioon myös erilaisten vähemmistöryhmien oma kulttuuri ja ihmisten
identiteettiin liittyvät erot.
Palveluiden valtakunnallinen ja alueellin en saatavuus sekä saavutettavuus eri väestöryhmille
merkitsee muun muassa sitä, että esittävän taiteen palveluita tulisi olla saatavilla asuinpaikasta
riippumatta. Tämä edellyttää käytännössä valtakunnallisesti riittävän kattavaa palveluverko stoa. Esittävän taiteen palveluiden tulisi lisäksi olla eri väestöryhmien saavutettavissa esime rkiksi varallisuudesta, kulttuurisesta taustasta tai muusta henkilökohtaisesta ominaisuudesta
riippumatta.
Tavoitesäännöksen soveltaminen 5 ja 6 §:n mukaisissa päätöksissä edellyttäisi kokonaisha rkintaa, jossa tulee ottaa huomioon palveluiden tarjonnan valtakunnallinen kokonaisuus sekä
monimuotoisuuteen ja moninaisuuteen että saatavuuteen ja saavutettavuuteen liittyvien tavoi tteiden kannalta. Tarkoituksena on, että valtionosuuteen oikeutetuksi hyväksymistä koskevien
päätösten valmistelun yhteydessä opetus - ja kulttuuriministeriö pyytää Taiteen edistämiske skuksen tai muun asiantuntijatahon lausuntoa siitä, miten hakijoiden toimintaa vastaa säädett yjä tavoitteita. Lausunto pyydettäisiin vain niistä hakijoista, jotka täyttävät 4 §:ssä säädettävät
valtionosuuden muodolliset edellytykset.
2 luku

Valtionosuuden myöntäminen

4 §. Pykälässä säädettäisiin niistä ehdottomista edellytyksistä, jotka esittävän taiteen toimi
tayksikön olisi täytettävä, jotta se voidaan ottaa valtionosuuden piiriin.

n-

Pykälän 1 kohdan mukaan edellytyksenä on, että toimintayksikön toiminta on ammattimaista
ja vakinaista ja se harjoittaa säännöllistä ja ympärivuotista esitystoimintaa. Toiminnan ammattimaisuutta ja vakinaisuutta koskeva edellytys vastaa nykyisen teatteri- ja orkesterilain 2 §:n 2
kohtaa. Säännökseen on lisätty nimenomainen maininta säännöllisestä ja ympärivuotisesta esitystoiminnasta, jota käytännössä on edellytetty myös voimassa olevan säännöksen tulk intakäytännössä. Esitystoiminta on voitu katsoa vakinaiseksi, jos toimintayksikkö on toiminut
useamman vuoden säännöllisesti ja jos sillä on ollut toiminnalleen riittävä rahoituspohja. K esäteatteri- tai pikkujoulutoiminta taikka muuten sesonkeihin perustuv a esitystoiminta ei täy ttäisi edellytystä säännöllisestä ja ympärivuotisesta esitystoiminnasta. Ammattimaisuuden va atimus edellyttää myös, että toimintayksiköllä on toimintaa ja taloutta koskeva suunnitelma, e ttä henkilöstö saa toiminnasta toimeentulonsa ja että henkilöstöpolitiikassa otetaan huomioon
työnantajavelvoitteet ja virka- ja työehtosopimukset.
Lisäksi kohdassa edellytetään, että toimintayksikön laskennallisten toteutuneiden henkilötyövuosien määrä päätöstä edeltäneenä vuonna on ollut vähintään viisi. Vastaavaa edellytystä ei
ole voimassa olevassa laissa. Ammattimaisen ja vakinaisen toiminnan sekä säännöllisen ja
ympärivuotisen esitystoiminnan järjestämisen on katsottu edellyttävän riittävää henkilöstömäärää. Tällä hetkellä pienin teatterin tai ork esterin valtionosuuden perusteeksi vahvistettu
henkilötyövuosimäärä on neljä.
Pykälän 2 kohta koskee toimintayksikön toimintaa johtavan ja 3 kohta vastaavasti toimintay ksikön taiteellista toimintaa johtavan henkilön kelpoisuudelle asetettavia vaatimuksia. Molemmilta edellytettäisiin joko kyseiseen tehtävään soveltuva koulutus tai riittävä perehtyneisyys
tehtäväalaan. Vaikka johtajalta ja taiteelliselta johtajalta vaadittavat edellytykset ovat san a-

muodoltaan samat, koulutusta tai perehtyneisyyttä arvioitaisiin suhteessa kyseiseen tehtävään
ja sen asettamiin vaatimuksiin. Riittävä perehtyneisyys edellyttää alan työkokemusta. Tehtävien ei tarvitsisi olla päätoimisia. Toimintayksikön toimintaa ja taiteellista toimintaa voisi johtaa
myös sama henkilö edellyttäen, että tämä täyttää sekä toimintayksikön toimintaa johtavalle e ttä taiteellista toimintaa johtavalle henkilölle säädetyt edellytykset. Jäljempänä
5 §:n 2 m omentin 3 kohdassa asetettaisiin tiukemmat vaatimukset kuudeksi kalenterivuodeksi valtionosuuden piiriin hyväksyttävän esittävän taiteen toimintayksikön johtajalle.
Pykälän 4 kohdan mukaan toimintayksiköllä tulisi olla riittävä määrä muuta alan ammatillista
henkilöstöä. Jo nykyisen teatteri - ja orkesterilain soveltamiskäytännössä on pääsääntöisesti
edellytetty, että toimintayksiköllä on alan ammatillista koulutusta saanutta henkilöstöä. Se lvyyden vuoksi tästä ehdotetaan otettavaksi lakiin nimenomainen säännös. Ammatillisella he nkilöstöllä tarkoitetaan tässä henkilöstöä, jolla on alan koulutus tai muulla ta voin hankittu riittävä alan tuntemus ja työkokemus. Riittävää määrää arvioitaisiin tapauskohtaisesti toimintayksikön koon ja toiminnan luonteen perusteella. Vähintään yhden henkilön ammatillisesta henkilöstöstä tulisi olla päätoiminen. Käytännössä toimintayksikön toteutuneiden henkilötyövuos ien laskenta edellyttää, että toimintayksiköllä on päätoimista henkilökuntaa, koska muiden kuin
päätoimisten työntekijöiden palkat ja palkkiot muunnetaan henkilötyövuosiksi toimintayks ikön päätoimisten työntekijöiden keskipalkan perusteella.
Pykälän 5 kohta vastaa teatteri- ja orkesterilain 2 §:n 1 kohtaa. Toimintayksikön ylläpitäjä voisi olla kunta tai kuntayhtymä taikka yksityinen yhteisö tai säätiö. Yksityiseltä yhteisöltä tai
säätiöltä edellytettäisiin kuitenkin lisäksi, että sen sääntömääräisiin tehtäviin kuuluu esittävän
taiteen esitystoiminnan harjoittaminen tai esittävän taiteen toimintayksikön ylläpitäminen.
Pykälän 6 kohdassa edellytetään riittäviä taloudellisia edellytyksiä toiminnalle. Jotta esittävän
taiteen toimintayksikön toiminta voisi täyttää pykälän 1 kohdassa todetut ammattimaisuuden
ja vakinaisuuden edellytykset ja se voisi harjoittaa säännöllistä ja ympärivuotista esitystoimintaa, ei toimintayksikön toiminta voisi olla kovin pienimuotoista. Liian pienim uotoinen toiminta ei myöskään riittäisi 5 §:n mukaisen valtionosuuden perusteeksi vahvistettavan henkilötyövuosimäärän vähimmäismääräksi vahvistettavan 5 henkilötyövuoden toteutumiseen. Valtio nosuus kattaa vain osan rahoituksesta, joten muun rahoituksen tulisi olla riittävällä tasolla.
Pykälän 7 kohdan mukaan tarkoituksena ei saa olla taloudellisen voiton tavoittelu. Kohta vastaa teatteri- ja orkesterilain 2 §:n 4 kohtaa. Valtionosuusjärjestelmän piirissä olevan toiminnan
lähtökohtana on ensisijaisesti 3 §:n mukaisten tavoitteiden edistäminen. Tarkoituksena on, että
tilikauden mahdollinen ylijäämä käytettäisiin toiminnan jatkamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi
tavoitteena tulee olla, että teatterit ja orkesterit pyrkivät toiminnassaan kokonaistaloudell isesti
kannattavaan toimintaan.
5 §. Pykälän 1 momentin mukaan esittävän taiteen toimintayksikön hyväksymisestä valtio nosuuteen oikeutetuksi päättäisi nykyiseen tapaan opetus - ja kulttuuriministeriö. Päätös tulisi
tehdä valtion talousarvion rajoissa. Päätös perustuisi ministeriön tekemään kokonaisharki ntaan, jossa otettaisiin huomioon valtionosuuden tarpeellisuus 3 §:ssä tarkoitetun valtionosu uden tavoitteen kannalta. Kokonaisharkinnassa tulisi siten ottaa huomioon esittävän taiteen
monimuotoisuuteen ja kulttuuri seen moninaisuuteen sekä esittävän taiteen palvelujen valt akunnalliseen ja alueellista saatavuuteen ja saavutettavuuteen eri väestöryhmille liittyvät näkökohdat.

Pykälän 2 ja 3 momentissa säädettäisiin valtionosuuteen oikeutetuksi hyväksymistä koskevan
päätöksen voimassaoloajasta. Valtionosuuteen oikeutetuksi hyväksytyt toimintayksiköt jaka utuisivat päätöksen voimassaolon suhteen kahteen eri kategoriaan. Tavoitteena on turvata tas apaino toiminnan edellytysten pitkäjänteisen turvaamisen ja toisaalta valtiono suuden saajien
vaihtuvuuden mahdollistamisen välillä. Päätös hyväksymisestä valtionosuuteen oikeutetuksi
tehtäisiin joko kolmeksi kalenterivuodeksi tai kuudeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Kuude ksi kalenterivuodeksi valtionosuuden piiriin hyväksyttyjen toimintayksiköiden valtionosuutta
koskisi lisäksi rahoituslain 35 a §:n 4 momentin mukainen yksikköhinnan painotus, jolla vo itaisiin korottaa valtionosuuden perusteena olevaa yksikköhintaa.
Päätös voitaisiin tehdä kuudeksi kalenterivuodeksi, jos 2 momentissa säädetyt edellytykset
täyttyvät. Momentin 1 kohdan mukaan edellytyksenä olisi erityisen laaja ja monipuolinen tai
taiteellisesti erityisen korkeatasoinen toiminta. Kyseessä voisi olla esimerkiksi vahva alueell inen toimija, jonka toiminta on erityisen laajaa ja monipuolista, tai omalla suppeammalla erityisalallaan taiteellisesti huipputasoa edustava toimija. Toiminnan erityistä laajuutta ja mon ipuolisuutta voitaisiin tarkastella esimerkiksi toiminnan vaikutusten maantieteellisen ulottuvuuden kannalta tai eri taiteenalojen rajojen yli ulottuvana monipuolisuutena. Arvioinnissa
otettaisiin huomioon myös mahdollinen kiertueiden ja vierailuesitysten vastaanottaminen. Taiteellinen huippuosaaminen voi olla kansallisesti tai kansainvälisesti tunnustettua.
Tarkoituksena on, että opetus - ja kulttuuriministeriö pyytää Taiteen edistämiskeskukselta tai
muulta asiantuntijataholta lausuntoa erityisen laajaa ja monipuolista tai taiteellisesti erityisen
korkeatasoista toimintaa koskevan edellytyksen täyttymisestä. Lausunto pyydettäisiin niistä
hakijoista, jotka ovat hakeneet hyväksymistä valtionosuuteen oikeutetuksi kuudeksi kalenter ivuodeksi ja jotka täyttävät lain 3 §:ssä ja tämän pykälän 2 momentin 2 ja 3 kohdassa säädetyt
edellytykset.
Momentin 2 kohdassa edellytettäisiin toimintayksiköltä toiminta -ajatukseen perustuvaa, monivuotista tavoitteita, toimintaa ja taloutta koskevaa suunnitelmaa. Valtionosuuden piiriin ottaminen kuudeksi kalenterivuodeksi edellyttäisi toiminnalta ja sen kehittämiseltä erityistä pi tkäjänteisyyttä.
Momentin 3 kohdassa edellytettäisiin, että kuudeksi vuodeksi valtionosuuteen oikeutetuksi
hyväksyttävän toimintayksikön toimintaa johtava henkilö on päätoiminen. Lisäksi tämän tulisi
täyttää tiukemmat koulutusta ja kokemusta koskevat edellytykset kuin toimintayksikön to imintaa johtavalta henkilöltä edellytetään 4 §:n 2 kohdan mukaan. Toimintayksikön toimintaa
johtavalta henkilöltä edellytettäisiin tehtävään soveltuvaa koulutusta, riittävää perehtyneisyy ttä tehtäväalaan ja käytännössä osoitettua johtamistaitoa. Edellytyksellä pyritään turvaamaan
toiminnan laatua. Erityisen laajan ja monipuolisen tai taiteellisesti erityisen korkeatasoisen
toiminnan ylläpitäminen edellyttää myös toimintayksikön johtav alta henkilöltä riittävää osa amista. Tehtävään soveltuva koulutus riippuisi tapauskohtaisesti tehtävän asettamista vaat
imuksista. Kyseeseen voisi tehtävästä riippuen tulla kyseisen taiteenalan koulutus taikka es imerkiksi hallinnollinen tai taloudellinen koulutus. Myös vaadittavaa koulutustasoa voitaisiin
harkita tapauskohtaisesti. Käytännössä osoitettu johtamistaito voitaisiin hankkia varsinaisissa
johtamis- ja esimiestehtävissä toimimisen lisäksi myös esimerkiksi projektinjohtamisen kau tta.
Muussa tapauksessa päätös hyväksymisestä valtionosuuteen oikeutetuksi tehtäisiin 3 mome ntin mukaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Mahdollisuus hyväksyä toimintayksikkö

valtionosuuteen oikeutetuksi kuudeksi kalenterivuodeksi kerrallaan turvaisi osaltaan pitkäjä nteisen toiminnan edellytyksiä. Lähtökohtana on, että tällaiset toimijat ovat toimintansa suhteen
vakaita, eikä niiden toiminnassa yleensä tapahdu huomattavia muutoksia vuosittain.
Tarkoituksena olisi, että toimintayksiköiden toimintaa tarkasteltaisiin kuuden kalenterivuoden
kauden puolivälissä. Jos toiminnassa olisi tapahtunut sellaista merkittävää muutosta, että to imijan kelpoisuus valtionosuuteen kuuden vuoden määräajaksi saattaisi vaarantua, ministeriö
kutsuisi ylläpitäjän asiassa neuvotteluun. Jos toimintayksikön toiminta ei kuuden vuoden määräajan päättyessä enää täyttäisi 2 momentissa säädettyjä edellytyksiä hyväksymiselle valtio nosuuteen oikeutetuksi kuuden kalenterivuoden ajaksi, se voitaisiin hyväksyä valtionosuuteen
oikeutetuksi kolmeksi kalenterivuodeksi edellyttäen, että 4 §:ssä säädetyt edellytykset hyvä ksymiselle valtionosuuteen oikeutetuksi täyttyvät.
Pitkäjänteisyyttä mutta myös vaihtuvuutta turvattaisiin myös sillä, että aikaisemmin valtio nosuuteen oikeutetuksi kolmeksi kalenterivuodeksi hyväksytyillä toimintayksiköillä olisi ma hdollisuus hakea valtionosuuskelpoisuutta kuudeksi kalenterivuodeksi. Mahdollisuus sijoittua
määräajaksi eri kategorioihin lisäisi vaihtuvuutta järjestelmän piirissä.
Valtionosuuden piiriin hyväksymisen määräaikaisuus merkitsisi käytännössä sitä, että valtio nosuuden saajan t ulisi hakea joko kolmen tai kuuden vuoden välein uudelleen hyväksymistä
valtionosuuteen oikeutetuksi. Tässä yhteydessä arvioitaisiin uudelleen 4 §:n mukaisten valt ionosuuden edellytysten täyttyminen, suoritettaisiin uudelleen 1 momentin mukainen päätösharkinta, arvioitaisiin täyttyvätkö 2 momentissa säädetyt edellytykset hyväksymiselle valt ionosuuteen oikeutetuksi kuudeksi kalenterivuodeksi ja päätettäisiin toimintayksikön valtio nosuuden perusteena käytettävästä henkilötyövuosimäärästä 6 §:n mukaisesti. Uus illa valtionosuuden piiriin hakevilla toimintayksiköillä olisi kolmen vuoden välein samat mahdollisuudet
hakeutua valtionosuuden piiriin kuin niillä toimintayksiköillä, jotka on jo aikaisemmin hyvä ksytty valtionosuuteen oikeutetuiksi.
6 §. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättäisi kuten nykyisin kunkin toimintayksikön osalta valtionosuuden laskennallisena perusteena olevasta henkilötyövuosimäärästä. Päätös henkilötyövuosimäärästä tehdään opetus ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 49 §:n 1 momentin
mukaan vuosittain seuraavaksi varainhoitovuodeksi. Päätös henkilötyövuosimäärästä tulee
tehdä valtion talousarvion rajoissa. Valtion talousarviossa määritellään valtionosuuksiin kä ytettävissä olevan määrärahan lisäksi valtionosuuksien laskennallisena perusteena käytettävien
henkilötyövuosien enimmäismäärä. Valtion talousarvion rajoissa ei ole aina mahdollista määrittää valtionosuuden laskennallisena perusteena olevaa henkilötyövuosimäärää siten, että se
kattaisi todelliset toteutuneet henkilötyövuodet täysimääräisesti. Taide - ja kulttuuripoliittisista
lähtökohdista ei myöskään ole aina tarkoituksenmukaista, että muutokset toiminnan laajuudessa automaattisesti johtaisivat vastaaviin valtionosuuden määrän muutoksiin. Toimintayksiköt
voivat luonnollisesti mahdollisuuksien mukaan muun rahoituksen turvin harjoittaa laajempaakin toimintaa, mutta valtionosuus kohdistuu vain valtionosuuspäätöksessä määriteltyyn henk ilötyövuosimäärään.
Tässä pykälässä säädettäisiin aineellisista perusteista, joita noudatettaisiin henkilötyövuosien
määrää vahvistettaessa. Lisäksi rahoituksen pitkäjänteisen ennakoitavuuden lisäämiseksi säädettäisiin kolmen tai kuuden vuoden välein tehtävästä suunnitelmasta, jolla linjattaisiin henk ilötyövuosien määrän jakoa seuraavien kolmen tai kuuden kalenterivuoden ajaksi.

Voimassa olevassa lainsäädännössä ei ole määritelty saajakohtaista ala - tai ylärajaa valtio nosuuden laskennallisena perusteena olevalle henkilötyövuosimäärälle. Teatterien ja orkester ien osalta pienin vahvistettu henkilötyömäärä on ollut 4 ja suurin 334. Ehdotetun 4 §:n mukaan
valtionosuuden piiriin pääsemisen edellytyksenä on, että toimintayksikön todellinen toteutunut
henkilötyövuosimäärä on vähintään viisi. Jotta esittävän taiteen toimintayksikön toiminta voisi
täyttää 4 §:ssä säädetyt edellytykset muun muassa toiminnan ammattimaisuudesta ja vakinaisuudesta sekä esitystoiminnan säännöllisyydestä ja ympärivuotisuudesta, toiminta ei voi kä ytännössä olla myöskään henkilötyövuosimäärän osalta kovin pienimuotoista. Sen vuoksi on
katsottu tarpeelliseksi määritellä alaraja myös valtionosuuden laskennallisena perusteena ol evalla henkilötyövuosimäärälle. On katsottu, että alle viiden henkilötyövuoden toimintayksikkö
ei käytännössä voi riittävän hyvin täyttää valtionosuuden piiriin hyväksymisen edellytyksiä.
Voimassa olevassa lainsäädännössä ei ole myöskään säädetty perusteista, joiden mukaan he nkilötyövuosimäärä jaetaan valtionosuuden saajien kesken. Järjestelmän läpinäkyvyyden lisäämiseksi ehdotetaan, että laissa määriteltäisiin ne perusteet, jotka tulisi ottaa huomioon henkilötyövuosimäärästä päätettäessä. Päätöstä tehtäessä tulisi ensinnäkin ottaa huomioon todellinen
toteutunut henkilötyövuosimäärä kolmen edellisen vuoden aikana. Tiedot toteutuneista henk ilötyövuosimääristä saadaan vuosittaisen kustannuskyselyn kautta. Jotta tilapäiset muutokset
toteutuneissa henkilötyövuosimäärissä eivät vaikuttaisi liian voimakkaasti valtionosuuden
määrään, tarkastelujakson on syytä olla yhtä vuotta pitempi. Säännös jättäisi ministeriölle ha rkintavaltaa sen suhteen, miten eri vuosien henkilötyövuosimääriä tarkastelussa painotetaan.
Painotus voisi vaihdella tapauskohtaisesti riippuen esimerkiksi siitä, onko henkilötyövuosimäärä kehittynyt tasaisesti tai onko toiminnassa ollut tarkastelujaksolla jokin tilapäisestä
syystä johtunut nousu tai pudotus henkilötyövuosimäärässä. Esimerkiksi jos toimintayksikön
toteutunut henkilötyövuosimäärä on supistunut tilapäisesti tilojen peruskorjauksen tai muun
vastaavan syyn vuoksi, tarkastelun pohjaksi voitaisiin ottaa tarkastelujaksolta ne vuodet, joihin tämä tilapäinen syy ei ole vaikuttanut.
Toteutuneiden henkilötyövuosimäärien lisäksi päätöksenteossa otettaisiin huomioon valtio nosuuden tarpeellisuus 3 §:ssä säädetyn valtionosuuden tavoitteen kannalta. Mahdollista henk ilötyövuosivajetta ei siten automaattisesti jaettaisi tasan valtionosuuden saajien kesken vaan
päätöksenteossa otettaisiin huomioon valtionosuusjärjestelmän tavoitteista ilmenevät kulttu uripoliittiset näkökohdat. Henkilötyövuosien määrästä päätettäessä otettaisi in siten huomioon
siten muun muassa toimintayksikön toiminnan merkitys esittävän taiteen monimuotoisuudelle
ja kulttuurisen moninaisuudelle sekä esittävän taiteen palvelujen valtakunnalliselle ja alueell iselle saatavuudelle ja saavutettavuudelle eri väestöryhmien kannalta. Säännöksen soveltam inen edellyttää kokonaisharkintaa, jossa otetaan huomioon esittävän taiteen palveluiden valt akunnallinen kokonaisuus.
Esimerkiksi alueellisen saatavuuden tavoite voisi edellyttää, että henkilötyövuosien jaossa
painotettaisiin toimintayksiköitä sellaisilla alueilla, joissa kyseisen kaltaisten esittävän taiteen
palveluiden saatavuus on keskimääräistä huonompi. Alueellisen saatavuuden ja moninaisu uden tavoitteiden kannalta voisi toisaalta olla perusteltua, että kaikkein suu rimpien toimintayksiköiden toteutunutta henkilötyövuosimäärää ei otettaisi täysimääräisesti huomioon valtio nosuuden perusteena käytettävää henkilötyövuosimäärää vahvistettaessa.
Henkilötyövuosimäärä on nykyisin määritelty kokonaisina henkilötyövuosina. Ei ole kuitenkaan estettä sille, että henkilötyövuosimäärä tarvittaessa voitaisiin määritellä myös desimaal ilukuna.

Pykälän 2 momentin mukaan opetus - ja kulttuuriministeriö vahvistaisi kolmen vuoden välein
esittävän taiteen toimintayksiköiden rahoitusta koskevan suunnitelman, joka sisältäisi arvion
valtionosuuden perusteeksi vahvistettavien henkilötyövuosien määristä seuraavien kolmen v arainhoitovuoden ajaksi. Niiden toimintayksiköiden osalta, jotka on hyväksytty valtionosuuteen
oikeutetuiksi kuuden kalenterivuoden ajaksi, suunnitelma vahvistettaisiin kuitenkin vain joka
kuudes vuosi kuuden kalenterivuoden ajaksi. Suunnitelmaa laadittaessa otettaisiin huomioon 1
momentissa säädetyt perusteet. Suunnitelmasta poikettaisiin vuosittaista henkilötyövuosien
määrää vahvistettaessa vain säännöksessä mainituissa tilanteissa. Suunnitelmasta voitaisiin
ensinnäkin poiketa, jos talousarviossa käytettävissä olevien henkilötyövuosien tai määrärah ojen määrä poikkeaisi niistä arvioista, jotka olivat suunnitelman laatimisen perus teena. Toteutuneiden henkilötyövuosien määrän muuttumisen perusteella suunnitelmasta poikettaisiin vain
siinä tapauksessa, jos määrä alenisi olennaisesti. Olennaisuutta arvioitaessa voitaisiin ottaa
huomioon myös, onko kyseessä tilapäisestä syystä johtuva vai pysyväisluonteinen muutos.
Muun olosuhteiden muutoksen perusteella voitaisiin suunnitelmasta poiketa esimerkiksi silloin, jos jonkin valtionosuuden saajan toiminnan loppumisen tai olennaisen supistumisen
vuoksi sille suunnitelmassa osoitettuja henkilötyövuosia voitaisiin jakaa muille toimijoille.
7 §. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin esittävän taiteen toimintayksikön hyväksymistä valt ionosuuteen oikeutetuksi koskevista hakuajoista. Esittävän taiteen toimintayksiköt hyväksytään
valtionosuuteen oikeutetuiksi joko kolmen tai kuuden kalenterivuoden ajaksi. Tarkoituksena
on, että kaikkien valtionosuuden piiriin hakevien toimintayksiköiden hakemukset käsitellään
yhdessä, jotta hakemuksia voidaan vertailla keskenään ja kaikilla on tasapuolinen mahdoll isuus päästä valtionosuuden piiriin. Sen vuoksi valtionosuuden piiriin olisi mahdollista hakea
vain kolmen kalenterivuoden välein. Valtionosuuden piiriin voitaisiin hyväksyä kuudeksi k alenterivuodeksi vain kuuden vuoden välein eli joka toisella hakukierroksella.
Opetus- ja kulttuuriministeriö ilmoittaisi hakuajoista ja antaisi ohjeet hakumenettelystä julk isessa tietoverkossa hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin toimintayksikön hyväksymistä valtionosuuteen oikeut etuksi koskevan päätöksen peruuttamisesta. Lähtökohtana on, että päätös hyväksymisestä valt ionosuuteen oikeutetuksi on voimassa joko kolmen tai kuuden kalenterivuoden ajan. Jos kuitenkin toimintayksikkö lopettaa valtionosuuteen oikeuttavan toimintansa tai ei enää täytä
4
§:ssä säädettyjä edellytyksiä, päätös voi olla tarpeen peruuttaa kesken määräajan. Päätös ede llyttäisi toimintayksikön ylläpitäjän kuulemista hallintolain edellyttämällä tavalla. Tarkoitu ksena on, että jos puute valtionosuuden edellytysten täyttymisessä on vähäinen, tilanne pyritään
korjaamaan ohjauksen ja korjauskehotusten avulla. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti päätös
peruutettaisiin vain, jos puute on olennainen tai jos sitä ei kehotuksesta huolimatta korjata.
3 luku

Voimaantulo

8 §. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan …päivänä …kuuta 20… Pykälän 1 momentti sisältää
tavanomaisen voimaantulosäännöksen.
Pykälän 2 momentin mukaan lailla kumotaan voimassa oleva teatteri- ja orkesterilaki.
9 §. Pykälän1 momentti sisältää siirtymäsäännöksen, jonka perusteell a opetus- ja kulttuuriministeriö voi tarvittaessa jaksottaa henkilötyövuosien määrän muutoksen enintään 3 varainho itovuoden ajalle, jos toimintayksikön valtionosuuden perusteeksi tämän lain säännösten peru s-

teella vahvistettava henkilötyövuosien määrä poikkeaisi olennaisesti toimintayksikölle lain
voimaantuloa edeltävälle vuodelle vahvistetusta henkilötyövuosien määrästä. Säännöksen ta rkoituksena on antaa toimintayksiköille riittävä aika toiminnan sopeuttamiseen, jos muuttuneet
säännökset valtionosuuden perusteena olevan henkilötyövuosien määrän määräytymisestä a iheuttaisivat joillekin toimintayksiköille olennaisia muutoksia valtionosuuden määrään. Sää nnös koskisi niitä toimintayksiköitä, jotka ovat olleet valtionosuuteen oikeutettuja tämän lain
voimaantullessa ja jotka hyväksyttäisiin valtionosuuteen oikeutetuiksi myös tämän lain m ukaan.
Pykälän 2 momentti sisältää siirtymäsäännöksen, joka koskee valtionosuuden edellytykseksi
ehdotettuja toimintayksikön toimintaa johtavan henkilön ja toimintayksikön taiteelli sta toimintaa johtavan henkilön kelpoisuutta koskevia vaatimuksia. Ne henkilöt, jotka ovat täyttäneet toimintaa tai taiteellista toimintaa johtavalle henkilölle lain voimaantullessa voimassa
olevassa lainsäädännössä säädetyt vaatimukset ja jatkavat samassa tehtävässä toimintayks ikössä, joka oli oikeutettu valtionosuuteen lain voimaantullessa, täyttäisivät 4 §:n 2 ja 3 ko hdassa sekä 5 §:n 2 momentin 3 kohdassa säädetyt edellytykset niin kauan kuin toimivat kyse isessä tehtävässä.
1.2

1 luku

Museolaki

Yleiset säännökset

1 §. Pykälässä säädettäisiin lain tavoitteesta. Pykälä vastaisi sisällöllisesti osittain voimassa
olevan lain 1 §:n 1 momenttia.
Pykälässä määriteltäisiin lain yleiset tavoitteet, joita museotoiminnan avulla voitaisiin edistää.
Tavoitteissa tulisivat esille kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä taiteen arvo yhteiskunnan yhteisenä omaisuutena ja rikkautena. Tältä pohjalta johdettaisiin tavoitteet, joissa korostuisivat
kulttuuriperintöön liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Oikeudet toteutuisivat vah vistamalla
yksilöiden ja yhteisöjen ymmärrystä ja osallisuutta kulttuuri - ja luonnonperintöön sekä taite eseen, velvollisuudet puolestaan toteutuisivat tämän perinnön säilyttämisessä tuleville sukupo lville.
Toinen keskeinen lähtökohta tavoitteiden asettamis essa olisi kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä taiteen välillinen merkitys yhteiskunnalle. Perinnön merkitys ja vaaliminen yhteisenä omaisuutena ja rikkautena lisäisivät yhteiskunnan yhteisöllisyyttä. Perinnön tunteminen auttaisi
ymmärtämään ajallista jatkuvuutta ja tapahtumien ja ilmiöiden syy - ja seuraussuhteita. Perinnön kautta avautuisivat kulttuurin, historian ja ympäristön moninaisuus ja niiden merkitys
identiteettien ja arvojen muodostumiselle.
Tiedon ja osallisuuden lisääntyminen lisäisivät sivistystä ja hyvinvointia ja vahvistaisivat d emokraattisen yhteiskunnan edellytyksiä.

2 §. Pykälässä säädettäisiin museotoiminnan tarkoituksesta. Pykälä vastaisi sisällöllisesti osi ttain voimassa olevan lain 1 §:n 2 momenttia.
Museotoiminnan tarkoituksena olisi 1 §:ssä määriteltyjen tavoitteiden edistäminen. Pykälässä
olisi kuvattu museotoiminnan keskeiset osa-alueet. Museotoiminnassa keskeistä olisi ammatillisuuteen ja asiantuntijuuteen perustuva toimintatapa, luotettavan tiedon tuottaminen ja jaka-

minen sekä pyrkimys tasapuolisuuteen kaikessa toiminnassa. Museoalan työntekijöiden to
mintaa ohjaavat museotyön eettiset säännöt, jotka kansainvälisen museoneuvoston (Intern
tional Council of Museums) jäsenet ovat hyväksyneet.

ia-

Pykälän 1 kohdan mukaan museotoiminnan tarko ituksena olisi kulttuuri- ja luonnonperinnön
sekä taiteen tallentaminen ja säilyttäminen. Tallentamisen ja säilyttämisen lähtökohtana tavoitteena olisivat asiantuntijuuteen ja vuorovaikutukseen perustuvien valintojen tekeminen kokoelmien kartuttamisessa ja dokumentoinnissa museoiden keskinäisen työnjaon pohjalta. Talle ntaminen ja säilyttäminen koskisivat sekä aineistoja että niihin liittyvää tietoa. Perintö voisi olla
aineellista tai aineetonta. Tallentamiseen ja säilyttämiseen sisältyisivät myös aineistoje
n
asianmukainen hoito ja kokoelmapoliittiset toimenpiteet kuten poistojen tekeminen.
Pykälän 2 kohdan mukaan museotoiminnalla edistettäisiin ja hyödynnettäisiin tutkimusta.
Museot tekisivät mahdollisuuksien mukaan tutkimusta itse ja ennen kaikkea tutkimusy hteistyötä yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten kanssa. Museot tarjoaisivat tutkimusaiheita ja
aineistoja tutkijoiden käyttöön. Museoiden oman tutkimuksen painopiste olisi dokumentoi nnissa ja kokoelmia koskevan tiedon kartuttamisessa näyttelyiden ja konservoinnin yhteydessä.
Museoiden aineistot olisivat tutkijoiden käytettävissä. Tutkimus rikastuttaisi museoiden tiet ovarantoja ja tuloksia voitaisiin hyödyntää ja esitellä museon muun työn kautta. Tutkimus r ikastaisi myös laajemmin kulttuuri - ja luonnonperintöä ja taidetta koskevaa tietopohjaa yhtei skunnassa.
Pykälän 3 kohdan mukaan museotoiminnan tarkoituksena olisi aineistojen ja tiedon saatavu uden ja käytön edistäminen. Tätä tarkoitusta varten museot saattaisivat aineistojaan ja tietov arantojaan saataville mahdollisimman laajasti ja kattavasti mm. tietoverkkoja ja yhteisiä palv eluita hyödyntämällä.
Pykälän 4 kohdan mukaan museotoiminnan tarkoituksena olisi kulttuuri - ja luonnonperinnön
sekä taiteen esittäminen ja elämysten tarjoaminen. Museot olisivat a lueellisesti kattavasti saatavilla oleva kulttuuripalvelu. Museot esittäisivät kulttuuri - ja luonnonperintöä ja taidetta mm.
näyttely- ja julkaisutoiminnan avulla. Museot olisivat kiinnostavia vierailukohteita ja palvelisivat siten myös matkailua.
Pykälän 5 kohdan mukaan museotoiminnan tarkoituksena olisi yleisötyö, vuorovaikutus sekä
opetuksen ja kasvatuksen edistäminen. Museot pyrkisivät toiminnassaan saavutettavuuteen ja
eri väestöryhmien huomioimiseen. Museot toimisivat myös oppimisympäristöinä ja edistäis ivät elinikäisen oppimisen tavoitteita. Museot pyrkisivät toiminnassaan vuorovaikutteisuuteen
ja edistäisivät kulttuuriperintö-, ympäristö- ja taidekasvatusta.

3 §. Pykälässä määritellään ammatillisen museon käsite. Vain ammatilliset museot, jotka l
säksi täyttävät 5 §:ssä säädetyt edellytykset, voisivat päästä valtionosuuden piiriin.

i-

Ammatillinen museo voisi olla valtion, kunnan, kuntayhtymän taikka muun yhteisön tai säätiön ylläpitämä. Ammatillinen museo ei voisi siten olla luonnollisen henkilön ylläpitämä. A mmatillisista museoista valtion omistamat museot tai valtion rahoittamien yliopistojen osana
toimivat museot eivät voisi hakeutua valtionosuuden piiriin vaan niiden toimintaa rahoitetta isiin valtion talousarvioon sisältyvällä muulla rahoituksella.

Ammatillisen museon tulisi olla sääntömääräisesti museotoimintaa harjoittava toimintayksi kkö. Ammatillisella museolla tulisi olla hallinnassaan omat kokoelmat. Museo joko omistaisi
kokoelmat tai hallitsisi niitä deponoinnin tai muun pitkäaikaisen sopimukse n perusteella. Pelkän näyttelytilan ylläpito ja näyttelyiden järjestäminen siellä ilman omia kokoelmia ei siis olisi
ammatillista museotoimintaa. Ammatillisella museolla tulisi olla vakituista ammatillista henkilöstöä. Ammatillisella henkilöstöllä tarkoitetaan tässä työntekijöitä, joilla on museoalan koulutus tai muulla tavoin hankittu riittävä alan tuntemus ja työkokemus. Ammatillisen museon
tulisi olla avoinna yleisölle. Määritelmän säännös on väljempi kuin 5 §:n 7 kohdassa säädetty
edellytys hyväksymiselle valtionosuuteen oikeutetuksi. Siitä huolimatta myös tässä edellyte ttäisiin yleisölle avoinna olemiselta jonkinlaista säännöllisyyttä.
2 luku

Valtionosuus ammatillisten museoiden käyttökustannuksiin

4 §. Pykälän 1 momentti sisältäisi perussäännöksen valtionosuuden myöntämisestä ammati llisten museoiden käyttökustannuksiin.
Museoiden käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta säädettäisiin nykyiseen t apaan osin rahoituslaissa ja osin museolaissa. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmää
koskeva lainsäädännön rakenne on pääpiirteissään sellainen, että rahoituslaissa säädetään r ahoituksen määrästä ja rahoituksessa noudatettavasta menettelystä, ja niin sanotuissa toimint alaeissa rahoitusjärjestelmän piiriin kuulumisen edellytyksistä. Museolaki kuuluisi näihin niin
sanottuihin toimintalakeihin ja siinä säädettäisiin muun muassa valtionosuuden tavoitteista,
museon hyväksymisestä valtionosuuteen oikeutetuksi sekä alueellisista ja valtakunnallisista
vastuumuseoista.
Pykälän 2 momentin mukaan ammatillisten museoiden käyttökustannuksiin myönnettävän
valtionosuuden tavoitteena olisi edistää kulttuuriperinnön kattavaa tallentamista sekä
monipuolisten, alueellisesti kattavien ja yhteisölleen merkittävien museopalveluiden saatavuutta.
Nämä tavoitteet otetaan huomioon 6 §:n nojalla päätettäessä museon hyväksymisestä valtio nosuuteen oikeutetuksi ja 12 §:n nojalla päätettäessä museon valtionosuuden perusteena oleva sta henkilötyövuosimäärästä.
Kulttuuriperinnön kattavalla tallentamisella tarkoitetaan sitä, että valtionosuuden piirissä to imivat museot muodostavat kokonaisuuden, joka tallentaa ajallisesti ja sisällöllisesti mahdoll isimman kattavasti ja edustavasti keskeistä suomalaista kulttuuriperintöä ja siihen sisältyvää
taidetta ja luonnonperintöä. Tähän sisältyy tallentamisen edellyttämä kulttuuriperinnön, taiteen
ja luonnonperinnön dokumentointi ja saataville saattaminen. Monipuolisuudella tarkoitetaan
tässä sitä, että museoiden vastuualueet , toimintatavat ja sisällöt olisivat erityyppisiä ja eri laajuisia ja heijastaisivat yhteiskunnan ilmiöitä ja toimialoja eri näkökulmista. Museoiden mon ipuolisuus turvaisi toiminnan moninaisuutta ja moniäänisyyttä . Kokonaisuutena museot kuitenkin tallentaisivat ja esittäisivät kattavasti kulttuuri - ja luonnonperintöä ja taid etta kattaen
toiminnallaan eri aiheita, teemoja, alueita ja aikakausia. Alueellinen kattavuus merkitsisi sitä,
että museopalveluita olisi saatavilla eri puolilla maata ja ne muodostaisivat kokonaisuutena
alueellisesti kattavan palveluverkoston. Yhteisölleen merkittävä museotoiminta tarkoittaisi
tässä sitä, että painopiste olisi museon vastuualueen kannalta keskeisen yhteisön yhteisen p erinnön tallentamisessa ja määrittelyssä, ei esimerkiksi yksittäisen keräilijän kokoelman esitt elyssä. Museo pyrkisi toiminn assaan vuorovaikutteisuuteen ja osallistamiseen. Museon palveluille olisi kysyntää ja museon toiminnalla olisi merkitystä paikallisille, alueellisille tai temaattisille lähiyhteisöilleen.

Tavoitesäännöksen soveltaminen 6 ja 12 §:n mukaisissa päätöksissä edellyttäisi kokonaisha rkintaa, jossa tulee ottaa huomioon palveluiden tarjonnan valtakunnallinen kokonaisuus sekä
palvelujen monipuolisuutta, alueellista saatavuutta että yhteisöllistä merkitystä koskevien t avoitteiden kannalta.
5 §. Pykälässä säädettäisiin niistä ehdottomista edellytyksistä, jotka museon olisi täytettävä,
jotta se voitaisiin ottaa valtionosuuden piiriin. Edellytykset vastaavat pääosin voimassa olevan
museolain mukaisia edellytyksiä.
Pykälän 1 kohdan mukaan valtionosuuteen oikeutetun museon ylläpitäjänä tulisi olla kunta,
kuntayhtymä taikka yksityinen yhteisö tai säätiö. Ammatillisista museoista valtion omistamat
museot tai valtion rahoittamien yliopistojen osana toimivat museot eivät voisi hakeutua valt ionosuuden piiriin vaan niiden toimintaa rahoitettaisiin valtion talousarvioon sisältyvällä muulla rahoituksella.
Pykälän 2 kohdassa edellytetään riittäviä taloudellisia edellytyksiä toiminnalle. Pykälän 3
kohdan mukaan tarkoituksena ei kuitenkaan saa olla taloudellisen voiton tavoittelu. Kohdat
vastaavat voimassa olevan museolain 2 §:n 1 momentin 2 kohtaa. Tarkoituksena on, että til ikauden mahdollinen ylijäämä käytettäisiin toiminnan jatkamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi t avoitteena tulee olla, että museot pyrkivät toiminnassaan kokonaistaloude llisesti kannattavaan
toimintaan. Yksityisen ylläpitäjän säännöistä tai yhtiöjärjestyksestä on käytävä ilmi, että to iminnan tarkoitus on muu kuin voiton tavoittelu.
Pykälän 4 kohdan mukaan museolla tulee olla sen toimintaa ohjaavat säännöt, joissa museon
vastuualue on määritelty. Säännöt vahvistaa museon ylläpitäjä. Kohta vastaa voimassa olevan
museolain 2 §:n 1 momentin 3 kohtaa.
Pykälän 5 kohdan mukaan museolla tulee olla kokoelma ja kokoelmapoliittinen ohjelma.
Voimassa olevassa lainsäädännössä ei edellytetä kokoelmapoliittista ohjelmaa ja kokoelmaa
koskeva edellytys käy säännöksistä ilmi vain välillisesti . Kokoelman tulee olla joko museon
ylläpitäjän omistama tai museo tulee hallinnoida kokoelmaa sopimuksen perusteella. Kokoe lman tulee kuvastaa museon va stuualuetta. Kokoelmatyön tulee olla suunnitelmallista. Kok oelmapoliittisesta ohjelmasta tulee käydä ilmi museon tallennusalueet ja kartuttamisen periaa tteet sekä miten kokoelmien hoito ja säilyttäminen on museossa järjestetty. Ohjelmaa tulee
päivittää säännöllisesti.
Pykälän 6 kohdan mukaan kokoelman säilymisen tulee olla turvattu myös museon lopettaessa
toimintansa. Säännöistä tulee käydä ilmi miten kokoelman säilyminen on järjestetty toiminnan
päättyessä. Säännös vastaa voimassa olevan museolain 2 §:n 1 momentin 4 kohtaa. Säännö ksen tarkoituksen on turvata 1 §:n 2 kohdassa mainittua tavoitetta kulttuuri- ja luonnonperinnön
sekä taiteen säilymisestä tuleville sukupolville.
Pykälän 7 kohdan mukaan edellytyksenä on, että museo on avoinna yleisölle säännöllisesti,
sen toiminta on ympärivuotista ja sen kokoelmat ovat museon käyttäjien tavoitettavissa. Ede llytys vastaa voimassa olevan museolain 2 §:n 1 momentin 7 kohtaa, mutta siihen lisätty n
imenomainen maininta siitä, että museon tulee olla avoinna yleisölle säännöllisesti. Museon tulee olla yleisön ja tutkijoiden saavutettavissa ympäri vuoden. Museolla tulee olla viikoittainen
säännöllinen avoinna oloaika tai muuta yleisölle suunnattua säännöllistä toimintaa mikäli m useon kohteita ei voida pitää avoinna ympärivuotisesti.

Pykälän 8 kohta koskee museon tilojen tarkoituksenmukaisuutta. Museolla tulisi olla tarko ituksenmukaiset näyttely-, työ- ja yleisötilat sekä kokoelmien hoitoon ja säilytykseen tarkoite ttuja tiloja. Säännös vastaa sisällöllisesti voimassa olevan museolain 2 §:n 1 momentin 6 ko htaa, mutta säännöksessä ei enää lueteltaisi eri toimintojen vaatimia tiloja.
Pykälän 9—11 kohta sisältävät museon henkilöstöä koskevia edellytyksiä. Säännökset vasta avat sisällöllisesti pääosin voimassa olevan museolain 2 §:n 1 momentin 5 kohdan sekä muse oasetuksen 1 §:n 1 momentin 2 kohdan ja 1 §:n 2 momentin säännöksiä. Museolta edellytettä isiin toiminnasta vastaavaa päätoimista johtajaa, jolla on virkaan tai tehtävään soveltuva yle mpi korkeakoulututkinto, johtam istaito ja hyvä perehtyneisyys museon toimialaan. Pykälän 10
kohdan mukaan edellytyksenä olisi vähintään kaksi asiantuntijatehtävässä toimivaa päätoimista työntekijää, joilla on soveltuva korkeakoulututkinto sekä suoritetut museologian perusopi nnot. Museologian perusopinnot on voitu suorittaa joko osana tutkintoa tai sen lisäksi. Näihin
kahteen asiantuntijaan voisi sisältyä myös museon johtaja, jos tämä täyttää kohdassa säädetyt
edellytykset. Pykälän 11 kohdassa edellytettäisiin riittävää määrää muuta henkilöstöä. Henk ilöstön riittävä määrä ja osaamiseen liittyvät tarpeet määräytyvät toiminnan luonteen ja laaju uden sekä muiden tapauskohtaisten olosuhteiden perusteella.
Voimassaolevasta laista poiketen museojohtajan sijaan edellytettäisiin museon toiminnasta
vastaavaa päätoimista johtajaa. Johtajalla edellytettäisiin voimassaolevasta laista poiketen aina
ylempää korkeakoulututkintoa museoiden asiantuntija - ja tutkimustoimintaan tarvittavan riittävän osaamisen varmistamiseksi. Johtajalta ei enää edellytettäisi
museologian opintoja tai
museoalan työkokemusta vaan sen sijaan johtamistaitoa ja hyvää perehtyneisyyttä museon
toimialaan. Muilta osin museoammatillisen henkilöstön määrää ja kelpoisuutta koskevat ede llytykset säilyisivät ennallaan.
Pykälän 12 kohdassa säädettäisiin edellytykseksi monivuotinen tavoitteita, toimintaa ja talou tta koskeva suunnitelma. Museon toiminnan tulee olla sekä hallinnollisesti että taloudellisesti
järjestetty niin, että se mahdollistaa museotoiminnan edellytyksistä lähtevän päätöksente on ja
pitkäjänteisen toiminnan suunnittelun. Suunnitelman tulisi sisältää museon taloutta koskevien
suunnitelmien lisäksi suunnitelmat museotoiminnasta ja sen eri osa -alueista. Säännös vastaa
sisällöllisesti voimassa olevan museolain 2 §:n 1 momentin 8 kohdan ja museoasetuksen 1 §:n
1 momentin 3 kohdan säännöksiä. Voimassaolevan asetuksen tarkoittaman kokoelmatoimintaa
koskevan suunnitelman sijaan edellytettäisiin pykälän 5 kohdan mukaan kokoelmapoliittisen
ohjelman laatimista.
6 §. Pykälän 1 momentin mukaan museon hyväksymisestä valtionosuuteen oikeutetuksi pää ttäisi nykyiseen tapaan opetus - ja kulttuuriministeriö. Päätös tulisi tehdä valtion talousarvion
rajoissa. Päätös perustuisi ministeriön tekemään kokonaisharkintaan, jossa otettaisiin huom ioon valtion osuuden tarpeellisuus 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun valtionosuuden tavoitteen
kannalta. Kokonaisharkinnassa tulisi siten ottaa huomioon valtionosuuden tarpeellisuus monipuolisten, alueellisesti kattavien ja yhteisölleen merkittävien museopalveluiden saata vuuden
kannalta.
3 luku

Vastuumuseot

7 §. Pykälässä säädettäisiin alueellisten vastuumuseoiden tehtävistä. Tehtävien tarkemmasta
sisällöstä ja laajuudesta sovittaisiin ja niiden toteutumista seuratta isiin Museoviraston kanssa
kolmen vuoden välein käytävissä neuvotteluissa. Neuvottelu - ja seurantatehtävästä säädettä i-

siin 12 §:ssä. Pykälällä korvattaisiin museoista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n sää nnös maakuntamuseon ja aluetaidemuseon tehtävistä.
Pykälän 1 kohdassa säädettäisiin alueellisen museotoiminnan edistämistehtävästä. Edistämi stehtävällä tarkoitettaisiin toimialueen kulttuuriperintöön ja museotoimintaan liittyviä asiantuntija-, kehittämis- ja edistämistehtäviä. Tehtävää hoitava museo toimisi toimialueensa kulttu uriperinnön asiantuntijana sekä kulttuuriperinnön saavutettavuuden ja alueellisen yhteistyön
edistäjänä toimialaansa liittyvissä kysymyksissä. Museon asiantuntijuutta tukisivat museon
kokoelmat ja tietovarannot sekä alueen muiden toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö. Museon
tehtävänä olisi museotoiminnan kehittäminen yhteistyössä toimialueen muiden museoiden
kanssa sekä erityisesti ei -ammatillisten museoiden neuvonta ja ohjaus sekä toiminen asiantuntijana ja ohjaajana valtionavustusasioissa yhteistyössä Museoviraston kanssa. Kehittäm istehtävän laajuus, tarkempi sisältö ja toimintamuodot määräytyisivät alueellisten erityispiirteiden
ja tarpeiden pohjalta. Kulttuuriperintöön voisi sisältyä myös luonnonperintö niillä toimialuei lla, joissa se sisältyy museoiden kokoelmiin ja tehtäviin. Museon tehtävänä olisi myös kehittää
ja edistää kulttuuriperinnön tallentamista ja digitaalista saatavuutta toimialueellaan. Tehtävä
kattaisi aineellisen, aineettoman ja digitaalisen kulttuuriperinnön tallentamisen ja saatavuuden
edistämisen. Aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön osalta tallentamista edistettäisiin
erityisesti alueellisella kokoelmapoliittisella yhteistyöllä. Digitaalisen tallentamisen ja saat avuuden osalta museon tulisi edistää tietojärjestelmien alueellista saatavuutta ja käyttöä. Mu seon tulisi toiminnassaan ottaa huomioon museoalan ja tietojärjestelmien valtakunnallinen kehittämistyö ja palvelut. Museolla voisi olla erikseen sovittaessa myös valtakunnallinen asiantu ntija- tai kehittämisvastuu.
Pykälän 2 kohdassa säädettäisiin alueellisen vastuumuseon kulttuuriympäristötehtävästä. Al ueellisen vastuumuseon tehtävänä olisi toimialueellaan toimia kulttuuriympäristön, erityisesti
rakennetun ympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön asiantuntijaviranomaisena sekä k ehittää ja edistää kulttuuriympäristön vaalimista, toimialansa yhteistyötä sekä kulttuuriympäristötiedon digitaalista tallentamista ja saatavuutta . Kulttuuriympäristön asiantuntijaviranomai stehtävään sisältyisi asiantuntijalausuntojen ja –kannanottojen antaminen, viranomaisneuvotteluihin osallistuminen ja neuvonnan antaminen.
Asiantuntijaviranomaisena museo edistäisi
kulttuuriympäristön huomioimista alueellisessa suunnittelussa ja kehittämisessä sekä maa nkäytön ja rakentamisen ohjauksessa. Museo toimisi kulttuuriympäristöasioissa yhteistyössä
Museoviraston, maakunnan liiton (jatkossa maakunnan), kuntien ja muiden viranomaisten ja
toimijoiden kanssa. Yhteistyön avulla museo edistäisi kulttuuriympäristön vaalimista ja siihen
liittyvien mahdollisuuksien tunnistamista, saavutettavuutt a, osallisuutta ja kulttuuriympäristötietoisuutta. Tehtävän sisällön ja laajuuden määrittelyssä otettaisiin huomioon alueen laajuus
ja tarpeet sekä muut alueelliset erityispiirteet. Museon tulisi myös edistää korjausrakentamisen
asiantuntemusta toimialueellaan sekä toimia yhteistyössä Museoviraston kanssa asiantuntijana
ja ohjaajana valtionavustusasioissa ja korjaushankkeissa. Museo edistäisi toimialueellaan kulttuuriympäristötiedon tallentamista ja ajantasaisen kulttuuriympäristötiedon
saatavuutta ja
käyttöä. Museon tulisi toiminnassaan ottaa huomioon tietojärjestelmien kehittämiseen liittyvä
valtakunnallinen kehittämistyö ja yhteiset palvelut. Museolla voisi olla erikseen sovittaessa
myös valtakunnallinen asiantuntija - tai kehittämisvastuu. Pykälän 3 kohdassa säädettäisiin
alueellisesta taidemuseotehtävästä. Museo toimisi kuvataiteen ja visuaalisen kulttuuriperinnön
asiantuntijana omalla toimialueellaan. Museo asiantuntijuus perustuisi museon kokoelmiin ja
tietovarantoihin sekä alueen muiden toimijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Alueellisen
taidemuseotehtävän tarkoituksena olisi tarjota ja kehittää alueen yleisöille ja yhteisöille niiden
tarpeisiin vastaavia kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin palveluita. Museon yhteistyötahoja

palveluiden tuottamises sa olisivat alueen muut museot, alueen taideyhteisö sekä kunnat ja
muut toimijat. Yhteistyön avulla museo edistäisi alueelliseen taiteeseen liittyvien mahdollisuuksien tunnistamista sekä tietoisuutta alueen taiteesta ja visuaalisesta kulttuuriperinnöstä.
Tehtävän sisällön ja laajuuden määrittelyssä otettaisiin huomioon alueen laajuus ja tarpeet s ekä muut alueelliset erityispiirteet. Museo edistäisi toiminnallaan alueellisen kuvataiteen d okumentointia, tallentamista ja saavutettavuutta. Saavutettavuutta voit aisiin parantaa yhteistyön
avulla museopedagogiikassa, kokoelma- ja näyttölainaustoiminnassa ja vapaaehtoistyössä.
Museo toimisi alueellaan myös julkisen taiteen ja kokoelmien asiantuntijana ja prosenttiperiaatteen käytön edistäjänä. Museon tehtävänä olisi myös kehittää ja edistää taiteen ja visuaal isen kulttuuriperinnön tallentamista ja digitaalista saatavuutta toimialueellaan. Digitaalisen ta llentamisen ja saatavuuden osalta museon tulisi edistää tietojärjestelmien alueellista saatavuu tta ja käyttöä. Museon tulisi toiminnassaan ottaa huomioon museoalan ja tietojärjestelmien valtakunnallinen kehittämistyö ja palvelut. Museolla voisi olla erikseen sovittaessa myös valt akunnallinen asiantuntija- tai kehittämisvastuu.
8 §. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeä isi museon hakemuksesta alueelliseksi vastuumuseoksi. Nimeämispäätöksessä määriteltäisiin museon toimialue ja museon vastuulla olevat tehtävät. Yksi museo voisi hoitaa maakunnan alueella kaikkia kolmea tehtävää tai tehtävät voita isiin jakaa useammalle muse olle. Museon toimialue tehtävän hoidossa voisi myös kattaa us eamman maakunnan alueen. Yhtä tehtävää ei kuitenkaan voitaisi jakaa useamman museon ho idettavaksi saman maakunnan alueella. Museo voisi tehdä tehtävän hoidossa yhteistyötä toim ialueensa muiden museoiden kanssa. Tehtävän hoito olisi vastuumuseon vastuulla, mutta m useo voisi tehdä tarvittaessa sen hoidossa yhteistyötä toimialueensa muiden museoiden kanssa.
Museo voisi tehtävää hoitaessaan hankkia tarvittavaa asiantuntemusta myös muulta palvelun
tuottajalta ostopalveluna. Tämän edellyttämästä työn - ja kustannustenjaosta sopimisesta vastaisivat museot itse. Järjestelmän tavoite on olla joustava ja mahdollistaa koko maan ja kaikki
tehtävät kattavan palveluverkoston luominen.
Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan edellytyksenä olisi, että museon nimeäminen olisi to imialueen olosuhteiden ja 6 §:ssä säädettyjen tehtävien hoidon kannalta tarpeellista. Tarpeell isuutta arvioitaessa otettaisiin huomioon olemassa olevien palveluiden määrä ja tarjonta, m useon yhteistyö- ja sidosryhmäverkostot sekä yhteydet alueen kuntiin ja maakuntaan. Tehtävän
laajuutta arvioitaessa otettaisiin huomioon myös muut alueella toimivat ammatilliset ja ei
ammatilliset museot, kulttuuriperintökohteet ja taiteen alueen toimijat.
Pykälän 1 momentin 2 kohdan mukaan edellytyksenä olisi toimintaa ja palveluita koskeva
alueellinen suunnitelma. Suunnitelmasta tulisi käydä ilmi toimialueen rajaus, tehtävät ja työ njako alueen sisällä. Tarvittaessa tulisi kuvata työnjako muiden alueellisia tehtävien hoitavien
museoiden ja Museoviraston kanssa.
Pykälän 1 momentin 3 kohdan mukaan edellytyksenä olisi riittävä asiantuntemus, tehtävien
suorittamiseen tarvittava osaaminen ja toimialueen tuntemus. Riittävyyttä arvioitaisiin su hteessa suunnitelmaan, tehtäviin ja toimialueeseen.
Pykälän 1 momentin 4 kohdan mukaan edellytyksenä ovat riittävän kattavat kokoelmat, a
ineistot ja sisällöt. Riittävyyttä arvioitaessa otettaisiin huomioon museon omat kokoelmat ja
tietovarannot sekä muulla tavoin järjestetty pääsy alueellisesti merkittäviin aineistoihin. Mikäli jossain maakunnassa ei saada yhtä tai useita alueellisen vastuumuseon tehtäviä hoidettua kyseisen maakunnan omien museoiden voimin, tehtävät voidaan joutua hoitamaan ylimaaku n-

nallisesti. Tällöin toisessa maakunnassa toimivan vastuumuseon kokoelmat, aineistot ja sisä llöt voivat tehtävän alkaessa olla puutteellisempia vastuumuseon kotimaakunnan ulkopuolelta.
Pykälän 1 momentin 5 kohdan mukaan museolla tulee olla edellytykset suoriutua alueelliselle
vastuumuseolle tämän lain nojalla säädetyistä tehtävistä. Tehtävistä suoriutumista edesauttaisi
muun muassa se, että museon tilat ja henkilöstöresurssit olisivat riittävät tehtävien suorittam iseen. Riittävyyden arvioinnissa otettaisiin huomioon tehtävien ja toimialueen laaju us. Museon
on oltava perustoiminnaltaan riittävän vahva alueellisen palvelutehtävän hoitamiseksi.
Pykälän 2 momentin mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö määräisi alueellisen vastuumuseon
toimialueen hakemuksen perusteella. Ensisijaisesti tavoitteena olis i, että vastuumuseon tehtävät olisivat kullakin alueella yhden ylläpitäjän museoiden vastuulla. Kattavan palveluverko ston ja parhaan asiantuntemuksen turvaamiseksi olisi kuitenkin mahdollista, että tehtävä kokonaisuuksia hoitaisi toimialueella useampi museo. Toimialueiden osalta noudatettaisiin maakuntien rajoja, mutta toimialue voisi olla myös useamman maakunnan laajuinen.
9 §. Pykälässä säädettäisiin valtakunnallisten vastuumuseoiden tehtävistä. Tehtävien tarke mmasta sisällöstä ja laajuudesta sovittaisiin ja toteutumista seurattaisiin Museoviraston kanssa
kolmen vuoden välein käytävissä neuvotteluissa. Käsitteellä valtakunnallinen vastuumuseo
korvataan nykyisen lainsäädännön valtakunnallinen erikoismuseo. Neuvottelu - ja seurantatehtävästä säädettäisiin 13 §:ssä. Pykälällä korvattaisiin museoista annetun valtioneuvoston as etuksen 4 §:n säännös valtakunnallisen erikoismuseon tehtävistä.
Pykälän 1 kohdassa säädettäisiin vastuumuseon valtakunnallisen erikoismuseotoiminnan t oteuttamisesta. Toiminnan tulisi kokona isvaltaisesti pyrkiä valtakunnallisuuteen. Museo edistäisi erikoisalansa kulttuuriperinnön saavutettavuutta ja kehittäisi ja tarjoaisi yleisöille ja y hteisöille niiden tarpeisiin perustuvia erikoisalaansa liittyviä valtakunnallisia palveluita yhtei styössä muiden toimijoiden kanssa. Museon asiantuntijuutta tukisivat museon kokoelmat ja tietovarannot sekä erikoisalan muiden toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö.
Pykälän 2 kohdassa säädettäisiin siitä kehittämis - ja yhteistyöstä, jota valtakunnallinen va stuumuseo tekee oman erikoisalansa kulttuuriperintötyön edistämiseksi ja yhteistyössä muiden
ammatillisten tai ei-ammatillisten museoiden kanssa. Kehittämistehtävän laajuus, tarkempi s isältö ja toimintamuodot määräytyvät erikoisalan erityispiirteiden ja tarpeiden pohjalta.
Pykälän 3 kohdassa säädettäisiin valtakunnallisen vastuumuseon asiantuntijatehtävästä. Mus eon tehtävänä olisi toimia erikoisalallaan valtakunnallisena asiantuntijana. Tehtävän sisällön ja
laajuuden määrittelyssä otettaisiin huomioon erikoisalan laajuus, muut museot ja sidosryhmät.
Pykälän 4 kohdassa säädettäisiin museon tehtävästä ylläpitää ja edistää erikoisalansa kansai nvälisiä yhteyksiä. Museon tehtävänä on kansainvälisten yhteyksien ylläpitäminen ja toimialansa edustaminen kansainvälisissä yhteyksissä.
Pykälän 5 kohdassa säädettäisiin valtakunnallisen vastuumuseon tiedonvälitystehtävästä. Ti edonvälitystehtävällä tarkoitettaisiin erikoisalaa koskevan tiedon ja aineellisen, aineettoman ja
digitaalisen kulttuuriperinnön tallentamista, tietojen saatavuuden edistämistä sekä tietojärje stelmien ylläpitämistä ja kehittämistä. Valtakunnallisen vastuumuseon tehtävänä olisi myös
hyödyntää valtakunnallista kokoelma- ja kehittämistyötä ja palveluita erikoisalansa kehittämisessä.

10 §. Edellytykset museon nimeämiselle valtakunnalliseksi vastuumuseoksi vastaavat pääosin
nykyisiä valtakunnalliseksi erikoismuseoksi nimeämisen edellytyksiä. Pykälän 1 kohdan m ukaan museon tulisi edustaa valtakunnallisesti merkittävää toimialaa. Toimialan tulisi olla rii ttävän laaja, mutta se ei saisi olla merkittävästi päällekkäinen muiden museoiden kanssa. To imialan tulisi olla myös yhteiskunnallisesti merkittävä ja museon tulisi pyrkiä toiminnassaan
ainutlaatuisuuteen.
Pykälän 2 kohdassa tarpeellisuudella tarkoitettaisiin sitä, että museolla olisi toimialansa valt akunnallinen asiantuntemus. Museo toimisi aktiivisessa yhteistyössä museokentän ja toimialansa sidosryhmien kanssa, ja sen palveluille olisi ilmeistä kysyntää ja asiakkaita. Tarpeellisuutta
arvioitaessa otettaisiin huo mioon museon toiminnan valtakunnallisuus, yhteistyö ja sidosry hmät, yleisötyö ja asiantuntijuus.
Pykälän 3 kohdassa edellytettäisiin valtakunnalliselta vastuumuseolta toimintaa ja palveluita
koskevaa valtakunnallista suunnitelmaa. Suunnitelma sta tulisi käydä ilmi toimiala n rajaus,
tehtävät ja työnjako toimialalla toimivien muiden museoiden kanssa. Tarvittaessa tulisi kuvata
työnjako muiden valtakunnallisia tehtävien hoitavien museoiden kanssa.
Pykälän 4 kohdan mukaan museolla tulisi olla omalla toimialallaan valtakunnallisesti merkittävä kokoelma. Kokoelmaa voisi kuvata merkittävyydeltään museon toimialueen kansallisk okoelmaksi. Museon kokoelman tulisi sisältää suomalaisen kulttuuriperinnön näkökulmasta
runsaasti korvaamattoman arvokasta aineistoa, jota muilla museoilla ei olisi. Kokoelman tulisi
olla teemaltaan, iältään ja laajuudeltaan historiallisesti ja kulttuuripoliittisesti merkittävä. K okoelmatyön tulisi olla suunnitelmallista ja tähdätä oman alan kokoelmatoiminnan ja tallennusvastuiden koordinointiin.
Pykälän 5 kohdan mukaan museolla tulisi olla edellytykset suoriutua 8 §:ssä säädetyistä tehtävistä. Tehtävistä suoriutumista edesauttaisi muun muassa se, että museon tilat ja henkilöstöresurssit olisivat riittävät tehtävien suorittamiseen. Riittävyyden ar vioinnissa otettaisiin huomioon esimerkiksi museon toimialan, kokoelman ja sidosryhmien laajuus.
4 luku

Erinäisiä säännöksiä

11 §. Valtionosuuden laskennallisena perusteena ovat henkilötyövuosimäärä ja yksikköhinta.
Opetus- ja kulttuuriministeriö päättäisi kuten nykyisin kunkin saajan osalta valtionosuuden
laskennallisena perusteena olevasta henkilötyövuosimäärästä. Päätös henkilötyövuosimäärästä
tehtäisiin kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
Päätös henkilötyövuosimäärästä tulee tehdä valtion talousarvion rajoissa. Valtion talousarv iossa määritellään valtionosuuksiin käytettävissä olevan määrärahan lisäksi valtionosuuksien
laskennallisena perusteena käytettävien henkilötyövuosien enimmäismäärä. Valtion talousa rvion rajoissa ei ole aina mahdollista määrittää valtionosuuden laskennallisena perusteena ol evaa henkilötyövuosimäärää siten, että se kattaisi todelliset toteutuneet henkilötyövuodet tä ysimääräisesti. Taide- ja kulttuuripoliittisista lähtökohdista ei myöskään ole aina tarkoitukse nmukaista, että muutokset toiminnan laajuudessa automaattisesti johtaisivat vastaaviin valtio nosuuden määrän muutoksiin. Toimintayksiköt voivat luonnollisest i mahdollisuuksien mukaan
muun rahoituksen turvin harjoittaa laajempaakin toimintaa, mutta valtionosuus kohdistuu vain
valtionosuuspäätöksessä määriteltyyn henkilötyövuosimäärään.

Valtionosuuden laskennallisena perusteena olevan henkilötyövuosimäärän tulisi olla vähintään
kaksi. Ehdotetun 5 §:n mukaan valtionosuuden piiriin hyväksymisen edellytyksenä on vähi ntään kaksi päätoimista korkeakoulututkinnan ja museologian perusopinnot suorittanutta työ ntekijää sekä riittävä määrä muuta henkilöstöä. Näin ollen on johdonmukaista, ettei myöskään
valtionosuuden laskennallisena perusteena oleva henkilötyövuosimäärä voi olla vähempää
kuin kaksi. Nykyisin pienin vahvistettu henkilötyövuosimäärä on yksi ja suurin 98.
Voimassa olevassa lainsäädännössä ei ole säädetty perusteista, joiden mukaan henkilötyövuosimäärä jaetaan valtionosuuden saajien kesken. Järjestelmän läpinäkyvyyden lisäämiseksi
ehdotetaan, että laissa määriteltäisiin ne perusteet, jotka tulisi ottaa huomioon henkilötyövuosimäärästä päätettäessä. Päätöstä tehtäessä tulisi ensinnäkin ottaa huomioon todellinen t oteutunut henkilötyövuosimäärä kolmen edellisen vuoden aikana. Tiedot toteutuneista henkilötyövuosimääristä saadaan vuosittaisen kustannuskyselyn kautta. Jotta tilapäiset muutokset t oteutuneissa henkilötyövuosimäärissä eivät vaikuttaisi liian voimakkaasti valtionosuuden määrään, tarkastelujakson on syytä olla yhtä vuotta pitempi. Säännös jättäisi ministeriölle harki ntavaltaa sen suhteen, miten eri vuosien henkilötyövuosimääriä tarkastelussa painotetaan. Pa inotus voisi vaihdella tapauskohtaisesti riippuen esimerkiksi siitä, onko henkilötyövuosimäärä
kehittynyt tasaisesti tai onko toiminnassa ollut tarkastelujaksolla jokin tilapäisestä syystä jo htunut nousu tai pudotus henkilötyövuosimäärässä. Esimerkiksi jos museon toteutunut henkilötyövuosimäärä on supistunut tilapäisesti tilojen peruskorjauksen tai muun vastaavan syyn
vuoksi, tarkastelun pohjaksi voitaisiin ottaa tarkastelujaksolta ne vuodet, joihin tämä tilapä inen syy ei ole vaikuttanut.
Toteutuneiden henki lötyövuosimäärien lisäksi päätöksenteossa otettaisiin huomioon valtio nosuuden tarpeellisuus 4 §:n 2 momentissa säädetyn valtionosuuden tavoitteen kannalta. Ma hdollista henkilötyövuosivajetta ei siten automaattisesti jaettaisi tasan valtionosuuden saajien
kesken vaan päätöksenteossa otettaisiin huomioon valtionosuuden tavoitteista ilmenevät kul ttuuripoliittiset näkökohdat. Henkilötyövuosien määrästä päätettäessä otettaisiin siten huom ioon muun muassa museon toiminnan merkitys monipuolisten, alueellisesti kattavien ja yhteisölleen merkittävien museopalveluiden saatavuudelle. Säännöksen soveltaminen edellyttää
kokonaisharkintaa, jossa otetaan huomioon museopalveluiden valtakunnallinen kokonaisuus.
Henkilötyövuosimäärä on nykyisin määritelty kokonaisina henkilötyövuosina. Ei ole kuite nkaan estettä sille, että henkilötyövuosimäärä tarvittaessa voitaisiin määritellä myös desimaal ilukuna.
Pykälän 2 momentin mukaan opetus - ja kulttuuriministeriö vahvistaisi kolmen vuoden välein
museoiden rahoitusta koskevan suunnitelman, joka sisältäisi arvion valtionosuuden perustee ksi vahvistettavien henkilötyövuosien määristä seuraavien kolmen varainhoitovuoden ajaksi.
Suunnitelmaa laadittaessa otettaisiin huomioon 1 momentissa säädetyt perusteet. Suunnite lmasta poikettaisiin vuosi ttaista henkilötyövuosien määrää vahvistettaessa vain säännöksessä
mainituissa tilanteissa. Suunnitelmasta voitaisiin ensinnäkin poiketa, jos talousarviossa käytettävissä olevien henkilötyövuosien tai määrärahojen määrä poikkeaisi niistä arvioista, jotka
olivat suunnitelman laatimisen perusteena. Toteutuneiden henkilötyövuosien määrän muutt umisen perusteella suunnitelmasta poikettaisiin vain siinä tapauksessa, jos määrä alenisi ole nnaisesti. Olennaisuutta arvioitaessa voitaisiin ottaa huomioon myös, onko kyseessä tilapäisestä
syystä johtuva vai pysyväisluonteinen muutos. Muun olosuhteiden muutoksen perusteella vo itaisiin suunnitelmasta poiketa esimerkiksi silloin, jos jonkin valtionosuuden saajan toiminnan

loppumisen tai olennaisen supistumisen vuoksi sille
vuosia voitaisiin jakaa muille toimijoille.

suunnitelmassa osoitettuja henkilötyö-

12 § . Pykälän1 momentissa säädettäisiin hakuajoista, jotka koskevat museon hyväksymistä
valtionosuuteen oikeutetuksi ja museon nimeämistä alueelliseksi tai valtakunnalliseksi
vastuumuseoksi. Valtionosuuteen oikeutetuksi ja alueelliseksi tai valtakunnalliseksi vastuumuseoksi hakeminen olisi mahdollista vain kolmen vuoden välein opetus - ja kulttuuriministeriön
ilmoittamana hakuaikana. Hakuajat määriteltäisiin siten, että päätökse t uusien museoiden hyväksymisestä valtionosuuden piiriin ja nimeämisestä vastuumuseoksi voitaisiin tehdä samassa
yhteydessä kuin 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen arviointien johdosta tehtävät päätökset. H akuaikojen ajoitus kytkeytyisi myös 11 §:n 2 momenti ssa tarkoitettujen rahoitussuunnitelmien
kolmen varainhoitovuoden jaksoon.
Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedottaisi hakuajoista yleisessä tietoverkossa hyvissä ajoin e nnen hakuajan päättymistä.
Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan säännöstä menettelystä, joss a opetus- ja kulttuuriministeriö
arvioisi kolmen vuoden välein, täyttääkö valtionosuuteen oikeutetuksi hyväksytty museo ede lleen 4 §:ssä säädetyt valtionosuuskelpoisuuden edellytykset. Menettely on uusi. Nykyisin m useoiden valtionosuuskelpoisuutta ei syste maattisesta arvioida sen jälkeen, kun museo on h yväksytty valtionosuuteen oikeutetuksi. Menettely poikkeaisi esittävän taiteen edistämisestä
annettuun lakiin esitetystä menettelystä siten, että museoiden ei tarvitsisi määrävuosin hakea
uudelleen valtionosu uden piiriin. Esittävän taiteen toimintayksiköihin verrattuna museoiden
osalta korostuu erityisesti kokoelmien ja niihin perustuvan toiminnan pitkäjänteinen turvaam inen, koska museoiden yhtenä keskeisenä tehtävänä on edistää kulttuuri - ja luonnonperinnön
sekä taiteen säilymistä tuleville sukupolville. Jos arvioinnissa käy ilmi, ettei museo enää täytä
4 §:ssä säädettyjä valtionosuuden edellytyksiä, opetus - ja kulttuuriministeriö voisi päätökse llään perua hyväksymisen valtionosuuteen oikeutetuksi. Päätös edellyttäisi luonnollisesti m useon ylläpitäjän kuulemista hallintolain edellyttämällä tavalla. Tarkoituksena on kuitenkin, e ttä vähäisissä puutteellisuuksissa tilanne pyritään korjaamaan ohjauksen ja korjauskehotusten
avulla. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti valtionosuuskelpoisuus peruutettaisiin vain, jos
puute on olennainen tai jos sitä ei kehotuksesta huolimatta korjata.
Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan säännöstä menettelystä, jossa opetus - ja kulttuuriministeriö
arvioisi kolmen vuoden välein, täyttääkö vastuumuseoksi nimetty museo edelleen 7 tai 9 §:ssä
säädetyt alueellisen tai valtakunnallisen vastuumuseon edellytykset. Menettely on uusi. N ykyisin alueellisia tehtäviä hoitavien maakuntamuseoiden ja aluetaidemuseoiden osalta voimassa olevassa laissa ei ole säädetty nimeämisen edellytyksistä eikä niiden asemaa arvioida sy stemaattisesti nimeämisen jälkeen. Valtakunnallisia tehtäviä hoitavien valtakunnallisten er ikoismuseoiden nimeämisen edellytyksistä on säädetty museolain muutoksella vuonna 2015.
Nykyisten valtakunnallisten erikoismuseoiden on vuoden 2018 loppuun mennessä osoitettava
täyttävänsä valtakunnallisen erikoismuseon edellytykset. Selvitys toimitetaan opetus - ja kulttuuriministeriölle. Siinä tapauksessa, että valtakunnallinen erikoismuseo ei enää täytä jotakin
nimeämisen edellytyksenä olevaa kriteeriä tai ei suorita museolle säädettyjä tehtäviä, opetus ja kulttuuriministeriö voi peruuttaa nimeämisen.
Opetus- ja kulttuuriministeriö voisi päätöksellään peruuttaa alueellisen vastuumuseon tai valtakunnallisen vastuumuseon tehtävän, jos arvioinnissa käy ilmi, ettei museo enää täytä 7 tai
9 §:ssä säädettyjä vastuumuseoksi nimeämisen edellytyksiä tai säädettyjen tehtävien hoitam i-

sessa on ollut olennaisia puutteita. Päätös edellyttäisi luonnollisesti museon ylläpitäjän kuul emista hallintolain edellyttämällä tavalla.
Sekä valtionosuuden edellytysten että vastuumuseotehtävien edellytysten osalta on kuitenkin
tarkoituksena, että vähäisissä puutteellisuuksissa tilanne pyritään korjaamaan ohjauksen ja
korjauskehotusten avulla. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti hyväksyminen valtionosuuteen
oikeutetuksi tai vastuumuseotehtävä peruutettaisiin vain, jos puute on olennainen tai jos sitä ei
kehotuksesta huolimatta korjata.
Pykälän 4 momentin mukaan vastuumuseoiden tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriöille kolmivuosittain raportti tehtävän hoitamisesta. Tehtävään käytettyjen henkilötyövuosien
määrää seurataan vuosittaisen kustannuskyselyn kautta. Museot neuvottelevat Museovir aston
johdolla seuraavan kolmivuotiskauden suunnitelmasta, joka sisältää vastuutehtävän hoitoa
koskevat tavoitteet, tarkennetun tehtäväkuvauksen ja arvion käytettävistä resursseista.
5 luku

Voimaantulo

13 §. Pykälän 1 momentti sisältää tavanomaisen voimaantulosäännöksen.
Pykälän 2 momentin mukaan lailla kumotaan voimassa museolaki.
14 §. Pykälän 1 momentti sisältää siirtymäsäännöksen, jonka perusteella opetus - ja kulttuuriministeriö voi tarvittaessa jaksottaa henkilötyövuosien määrän muutoksen enintään 3 va rainhoitovuoden ajalle, jos museon valtionosuuden perusteeksi tämän lain säännösten perusteella
vahvistettava henkilötyövuosien määrä poikkeaisi olennaisesti museolle lain voimaantuloa
edeltävälle vuodelle vahvistetusta henkilötyövuosien määrästä. Säännök sen tarkoituksena on
antaa museoille riittävä aika toiminnan sopeuttamiseen, jos muuttuneet säännökset valtio
nosuuden perusteena olevan henkilötyövuosien määrän määräytymisestä aiheuttaisivat joillekin
museoille olennaisia muutoksia valtionosuuden määrään. Säännös koskisi niitä museoita, jotka
ovat olleet valtionosuuteen oikeutettuja tämän lain voimaantullessa ja jotka hyväksyttäisiin
valtionosuuteen oikeutetuiksi myös tämän lain mukaan.
Pykälän 2 momentti sisältää siirtymäsäännöksen, joka koskee valtionosu uden edellytykseksi
ehdotettuja museon johtajaa ja museon palveluksessa olevia museoalan asiantuntijoita koskevia vaatimuksia. Edellytykset muuttuisivat 5 §:n mukaan siltä osin, että museon johtajalta
edellytettäisiin voimassaolevasta laista poiketen aina ylempää korkeakoulututkintoa. Johtajalta
ei enää edellytettäisi museologian opintoja tai museoalan työkokemusta vaan sen sijaan jo htamistaitoa ja hyvää perehtyneisyyttä museon toimialaan. Ne henkilöt, jotka ovat täyttäneet
museonjohtajalle tai museoalan asiantuntijalle lain voimaantullessa voimassa olevassa lainsäädännössä säädetyt vaatimukset ja jatkavat samassa tehtävässä museossa, joka oli oikeutettu
valtionosuuteen lain voimaantullessa, täyttäisivät 5 §:n 9 ja 10 kohdassa säädetyt edellytykset
niin kauan kuin toimivat kyseisessä tehtävässä.
Pykälän 3 momentti koskee valtakunnalliseksi vastuumuseoksi nimeämisen edellytysten tu tkimista nykyisten valtakunnallisten erikoismuseoiden osalta. Valtakunnalliseksi erikoismuseoksi nimeämisen edellytyksiä koskeva säännös lisättiin museolain 3 a §:äksi maaliskuussa
2015 voimaan tulleella lainmuutoksella. Tässä yhteydessä säädettiin siirtymäsäännöksellä m enettelystä, jossa valtakunnallisten erikoismuseoiden tuli osoittaa edellytysten täyttyminen
vuoden 2018 loppuun mennessä. Koska ehdotetun lain mukaiset edellytykset eivät olennaise s-

ti poikkea tuolloin lakiin lisätyistä edellytyksistä ja näiden täyttyminen on ennen lain vo
imaantuloa vastikään tutkittu, edellytysten täyttymistä ei ole tarpeen tutkia uudelleen nykyisten
valtakunnallisten erikoismuseoiden hakiessa valtakunnallisiksi vastuumuseoiksi. Pykälän 4
momentissa säädetään 12 §:n 2 momentissa tarkoitettujen alueellisten ja valtakunnallisten vastuumuseoiden edellytyksiä ja tehtävien hoitamista koskevien arviointien ai
kataulutuksesta.
Kyseiset arvioinnit tehdään säännöksen mukaan 3 vuoden välein samoin kuin 12 §:n 1 m
omentissa tarkoitetut arvioinnit valtionosuuteen oikeutetuksi hyväksymisen edellytyksistä. Jotta
opetus- ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston tehtävät näihin arviointeihin liittyen jakautuisivat tasaisemmin eri vuosille, menettelyt ehdotetaan ajoitettaviksi niin, että alueellisten va stuumuseoiden osalta ensimmäinen arviointi tehtäisiin jo kahden vuoden kuluessa lain vo
imaantulosta ja valtakunnallisten va stuumuseoiden osalta vasta neljän vuoden kuluessa. Tästä
eteenpäin kukin arviointi tehtäisiin kolmen vuoden välein, jolloin arvioinnit jaksottuisivat t asaisesti eri vuosille.
1.3

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

1 §. Soveltamisala. Pykälän 1 momentin 6 ja 7 kohdan säädösviittaukset ehdotetaan muutett aviksi sen johdosta, että voimassa olevat museolaki ja teatteri - ja orkesterilaki kumottaisiin ja
niiden tilalle säädettäisiin uusi museolaki ja esittävän taiteen edistämisestä annettu laki.
5 §. Rahoituksen laskentaperuste. Pykälä sisältää yleissäännöksen niistä laskennallisista perusteista, joiden mukaan lain piiriin kuuluvien eri toimintojen valtionosuus määräytyy. Säännös
on luonteeltaan lähinnä kokoava. Tarkemmin museoiden ja esittävän taiteen toimintayksikö iden rahoituksen laskentatavasta ja rahoituksen perusteista säädettäisiin 22 , 35, 35 a, 35 b ja
35 c §:ssä.
Pykälän 7 kohdan mukaan museoiden perusrahoitus, alueellisten vastuumuseotehtävien lisär ahoitus ja esittävän taiteen toimintayksiköiden rahoitus perustuisivat lähtökohtaisesti toimi ntayksikölle vahvistetun laskennallisen henkilötyövuosien määrän ja laskennallista henkilötyövuotta kohden määrätyn yksikköhinnan perusteella. Museoiden perusrahoituksen osalta la skennalliset perusteet pysyisivät samana kuin nykyisin. Alueellisten ja valtakunnallisten va stuumuseotehtävien lisärahoituksen perusteet muuttuisivat nykyisestä. Valtakunnalliselle er ikoismuseolle, maakuntamuseolle ja aluetaidemuseolle myönnetään nykyisin valtiono suus 10
prosenttiyksikköä korkeampana kuin muille valtionosuuteen oikeutetuille museoille. Lisäksi
valtakunnallisille erikoismuseoille on myönnetty valtionavustuksia niiden erityistehtävien ho itamista varten. Ehdotuksen mukaan alueellisten vastuumuseotehtävien lisärahoitus perustuisi
ylläpitäjälle vahvistettuun alueellisen vastuumuseotehtävän henkilötyövuosimäärään ja la skennallista henkilötyövuotta kohden määrättyyn yksikköhintaan. Valtakunnallisten vastuum useotehtävien hoitamiseen myönnettäisiin valtionosuuden osana harkinnanvarainen euromääräinen lisärahoitus. Koska valtakunnallisten vastuumuseotehtävien lisärahoitus ei perustuisi
laskennallisiin perusteisiin, sitä ei mainittaisi tässä pykälässä, joka koskee valtionosuuden la skennallisia perusteita.
Esittävän taiteen toimintayksiköiden rahoituksen laskennallisina perusteina olisivat nykyiseen
tapaan toimintayksikölle vahvistetun laskennallisen henkilötyövuosien määrä ja laskennallista
henkilötyövuotta kohden määrätty yksikköhinta. Uutena tekijänä rahoituksen määrään vaiku ttaisi kuitenkin yksikköhinnan painottaminen, josta säädettäisiin 35 a §:ssä.

22 §. Valtionosuus museon ja esittävän taiteen toimintayksikön käyttökustannuksiin. Pykälässä
säädettäisiin museon ja esittävän taiteen toimintayksikön valtionosuuden laskentatavasta. P ykälän 1 momentissa säädettäisiin museon käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden
laskentatavasta. Museoiden valtionosuus koostuisi kolmesta osasta: museoiden perusrahoituksesta, alueellisten vastuumuseo tehtävien lisärahoituksesta sekä valtakunnalliseen vastuum useotehtävään myönnettävästä harkinnanvaraisesta lisärahoituksesta. Kaikkien valtionosuuteen
oikeutettujen museoiden rahoitus sisältäisi perus rahoituksen. Alueelliseksi vastuumuseoksi
nimetty museo saisi perusrahoituksen lisäksi alueellisten vastuumuseotehtävien lisärahoitusta.
Vastaavasti valtakunnalliseksi vastuumuseoksi nimetty museo saisi sekä perusrahoitusta että
valtakunnalliseen vastuumuseotehtävään myönnettävää harkinnanvaraista lisärahoitusta.
Euromäärä, josta museon perusrahoitus laskettaisiin, saataisiin kertomalla museon ylläpitäjälle
vahvistettu perusrahoituksen henkilötyövuosimäärä 35 §:n 1 momentissa tarkoitetulla yksi kköhinnalla, josta on tehty 35 b §:ssä tarkoitettu vähennys. Alueellisen vastuumuseotehtävän lisärahoituksen perusteena oleva euromäärä laskettaisiin muuten samoin, mutta henkilötyövuosimääränä olisi ylläpitäjälle vahvistettu alueellisen vastuumuseotehtävän henkilötyövuosimäärä. Lisäksi alueellisen vastuumuseotehtävän valtionosuuden lisärahoituksessa käyte ttäisiin eri valtionosuusprosenttia kuin perusrahoituksessa.
Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan museon perusrahoituksen valtionosuusprosentti olisi
37. Perusrahoituksen valtionosuusprosentti olisi sama kuin nykyinen valtionosuusprosentti
niillä museoilla, joita ei koske valtakunnalliselle erikoismuseolle, maakuntamuseolle ja aluetaidemuseolle valtakunnallisten tai alueellisten tehtävien perusteella tehtävä valtionosuusp rosentin korotus.
Momentin 2 kohdan mukaan alueellisten vastuumuseotehtävien valtionosuusprosentti olisi 85.
On perusteltua, että valtionosuus kattaa pääosan alueellisen vastuumuseotehtävän kustannu ksista, koska tehtävien hoito ulottuu ylläpitäjäkuntaa laajemmalle alueelle. Lähtökohtana toim ialueiden määrittelyssä ovat maakuntien rajat. Asiantuntijapalveluiden tasapuoliseksi turvaamiseksi kaikilla alueilla on perusteltua, että valtio osallistuu niiden tuottamiseen korkeammalla
rahoitusosuudella. Erityisesti kulttuuriympäristötehtävän osalta kyse on tehtävistä, joiden ho idosta on aiemmin sovittu Museoviraston kanssa tehdyillä sopimuksilla.
Momentin 3 kohdassa tarkoitettu v altakunnallisen vastuumuseotehtävän lisärahoitus ei määräytyisi laskennallisin perustein, vaan se olisi harkinnanvarainen. Valtakunnallisen vastuumuseotehtävän lisärahoituksesta säädettäisiin 35 c §:ssä.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin esittävän taiteen toimintayksiköiden valtionosuuden la skentatavasta. Esittävän taiteen toimintayksiköiden valtionosuus laskettaisiin euromäärästä, j oka saadaan kertomalla ylläpitäjille vahvistettu laskennallinen henkilötyövuosien määrä pain otetulla yksikköhinnalla, josta on tehty 35 b §:ssä tarkoitettu vähennys. Painotettu yksikköhinta
määräytyisi 35 a §:n perusteella.
Esittävän taiteen toimintayksiköiden valtionosuusprosentiksi esitetään 39. Prosenttia on valt ion menoja lisäämättä mahdollista nostaa nykyisestä 37:stä, koska korotetut valtionosuuspr osentit ja valtionosuuden saajien toimintaan myönnettävät harkinnanvaraiset avustukset jäisivät
uudistuksessa pois. Uusi valtionosuusprosentti on valittu siten, että valtionosuusprosentin l isäksi myös käytettävissä olevien laskennallisten henkilötyövuosien määrää olisi mahdollista
jonkin verran nostaa. Tämä mahdollis taisi joidenkin uusien toimijoiden ottamisen valtion-

osuuden piiriin ja osittain myös henkilötyövajeiden kuromista kiinni. Museoiden ja esittävän
taiteen valtionosuusprosentit poikkeavat toisistaan sen vuoksi, että rahoituksen määräytymisen
mekanismit ovat erilaiset. M useoiden rahoituksessa lisärahoitukset tulevat erillisinä osioina
perusrahoituksen lisäksi, kun taas esittävän taiteen toimintayksiköiden rahoituksessa painokertoimilla toteutettavat painotukset sisältyvät valtionosuusprosenttiin.

35 §. Museoiden ja esittävän taiteen toimintayksiköiden yksikköhinnat. Museoiden ja esittävän
taiteen toimintayksiköiden yksikköhinnat määräytyisivät pääosin nykyiseen tapaan. Erona on
kuitenkin se, että kaikille esittävän taiteen toimintayksiköille laskettaisii n yhteinen yksikk öhinta, kun nykyisin teatterien ja orkesterien yksikköhinnat lasketaan erikseen. Erot teatterien
ja orkesterien yksikköhinnoissa ovat olleet yleensä vähäisiä. Kuitenkin vuosien 2017 ja 2018
valtionosuuksien perusteiksi vahvistetuissa yksik köhinnoissa teatterien yksikköhinnat ovat
kasvaneet selvästi nopeammin kuin orkesterien yksikköhinnat. Kun lain soveltamisala ei olisi
enää rajattu tiettyihin ennalta määriteltyihin esittävän taiteen toimintayksiköiden tyyppeihin, ei
ole tarkoituksenmukaista jakaa toimintayksiköitä eri tyyppeihin myöskään yksikköhinnan la skennassa. Sen sijaan museoiden ja esittävän taiteen toimintayksiköiden yksikköhinnat laske ttaisiin yhä erikseen. Museoiden ja esittävän taiteen toimintayksiköiden kustannusrakenteet
poikkeavat toisistaan siinä määrin, ettei yksikköhintojen laskentaa ole tarkoituksenmukaista
yhdistää.
Yksikköhinnan määräytyminen perustuu toimintayksiköiden toteutuneisiin käyttökustannu ksiin yksikköhintojen määräytymistä edeltänyttä edeltäneenä vuonna. Esimerkiksi kun määr itellään vuoden 2020 valtionosuuden perusteena olevaa yksikköhintaa, pohjana ovat tiedot
käyttökustannuksista vuodelta 2017. Arvioitu kustannustason muutos ja mahdolliset valtion
toimenpiteistä aiheutuvat toiminnan laajuuden ja laadun muutoks et otetaan huomioon siten
kuin kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 57 §:ssä säädetään. Kustannust ason muutos otetaan siten huomioon peruspalveluiden hintaindeksin perustella. Valtionosuustehtävien laajuuden tai laadun muutos otetaan huomio on, jos se aiheutuu asianomaisesta valtionosuustehtävää koskevasta laista tai asetuksesta, lakiin tai asetukseen perustuvasta valtion viranomaisen määräyksestä tai valtion talousarviosta.
Pykälän 2 momentin mukaan käyttökustannuksia laskettaessa ei oteta huomioon 31 §:n 1 ta rkoitettuja kustannuksia. Säännös vastaa sisällöllisesti nykyistä 2 momenttia.
Voimassa olevan 35 §:n 3 momentissa säädetään siitä, että yksikköhintoja laskettaessa kusta nnuksista vähennetään tiettyjä valtionavustuksia vastaava euromäärä. Koska säännöksessä ta rkoitetut avustukset jäisivät uudistuksessa pois, säännös ei ole enää tarpeen. Sen vuoksi nyky inen 4 momentti, joka koskee arvonlisäveron huomioon ottamista yksikköhinnoissa, siirtyisi 3
momentiksi. Säännöksen perusteella arvonlisäveron palautusjärjestelmään kuulumattomien
yksityisten ylläpitäjien yksikköhintaa korotettaisiin prosenttimäärällä, joka vastaa yksityisten
toiminnan järjestäjien maksamien arvonlisäverojen osuutta kustannuksista.
Pykälän 4 momentti vastaa muuttamattomana nykyistä 5 momenttia. Säännöksellä on rajattu
kilpailukykysopimuksen mukaisen määräaikaisen lomarahaleikkauksen vaikutukset kosk
emaan vuosia 2017—2019.

35 a §. Esittävän taiteen toimintayksiköiden yksikköhintojen painottaminen. Pykälässä säädettäisiin esittävän taiteen toimintayksiköiden yksikköhintojen painottamisesta. Painokertoimilla
on tarkoitus ottaa huomioon sellaisia järjestäjän toimintaan liittyviä erityisiä seikkoja, joita

nykyisessä rahoitusjärjestelmässä otetaan huomioon muun muassa valtionosuuden lisäksi
myönnettävillä harkinnanvaraisilla valtionavustuksilla. Korotus toteutettaisiin painokertoimilla, joiden suuruus määriteltäisiin ministeriön asetuksella. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö
voisi päättää harkinnanvaraisesta painotuksesta valtionosuuden saajan toimintaan liittyvästä
erityisestä taide- ja kulttuuripoliittisesta syystä.
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin perusteista, joilla rahoituksen perusteena olevaa yksikköhintaa voitaisiin painottaa. Painotukset voisivat liittyä joko valtionos uuden saajan koko toiminnan erityisluonteeseen tai tiettyyn osaan valtionosuuden saajan toiminnasta, esimerkiksi
kiertuetoimintaan. Perusteet yksikköhinnan painottamiseen voivat liittyä toiminnan kustannusja tulorakenteeseen, jolloin riittävää rahoitustasoa ei voida saavuttaa henkilötyövuosien määrän ja keskimääräiseen laskennallisen yksikköhinnan perusteella. Toisissa tapauksissa osa va ltionosuuden saajan toiminnasta on luonteeltaan sellaista, että valtion on perusteltua tukea sitä
korkeammalla rahoitusosuudella.
Momentin 1 kohdan mukaan yksikköhintaa voitaisiin painottaa valtakunnallisen kiertueto iminnan perusteella. Momentin 2 kohdassa säädettäisiin vastaavasti yksikköhinnan painottam isesta alueellisen kiertuetoiminnan perusteella. Momentin 1 ja 2 kohdan painotuksen tarkoituksena on osittain tasoittaa kiertuetoiminnasta aiheutuvien lisäkustannusten vaikutuksia. Pain otuksilla voitaisiin myös edistää kulttuuripalvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta koko maassa.
Momentin 3 kohdan mukaan yksikköhintaa voitaisiin painottaa merkittävän kansainvälisen
kiertue- ja vierailutoiminnan perusteella. Kohta kattaisi sekä ulkomaille kohdistuvat kiertueet
ja vierailut että ulkomaisten vierailuesitysten vastaanottamisen. Painotuksella otettaisiin hu omioon kansainvälisestä kiertue - ja vierailutoiminnasta aiheutuvat korkeammat kustannukset.
Kansainvälisillä vaikutteilla on tärkeä merkitys taiteellisen toiminnan kehittämisen kannalta.
Kansainvälisellä kiertuetoiminnalla tehdään suomalaista kulttuuria tunnetuksi ja luodaan e dellytyksiä kulttuuriviennille.
Momentin 4 kohdan mukaan yksikköhintaa voitaisiin painottaa lapsille kohdistuvan esitysto iminnan perusteella. Lastenesitysten tuottaminen ja esittäminen vastaa kulutasoltaan aikuisten
esitystoiminnan järjestämistä, mutta lastenesityksissä toiminnan järjestäjän tulotaso jää lipu nhintojen edullisuudesta johtuen alhaiseksi.
Momentin 5 kohdan mukaan yksikköhintaa voitaisiin painottaa kielelliselle vähemmistölle
kohdistuvan esitystoiminnan perusteella. Käytännössä peruste koskisi nykytilanteessa ruotsinkielistä puheteatteria, jossa yleisöpohja on esityskielen johdosta pienempi. Painotus voisi ko skea myös esimerkiksi saamen-, romanin- tai viittomakielistä taikka muulla vähemmistökielellä
esitettävää teatteria. Muissa esittävän taiteen muodoissa kuin puheteatterissa esityskieli ei yhtä
olennaisesti rajoita yleispohjaa.
Painotuksella tasattaisiin kustannus- ja tulorakenteen eroja. Ruotsinkielisen ja vähemmistökielisen esitystoiminnan järjestäminen vastaa kulutasoltaan suomenkielisen esitystoiminnan jä rjestämistä, mutta yleisöpohjan kapeudesta johtuen lipputulojen määrä jää keskimäärin alha isemmaksi. Vuoden 2016 teatteritilastojen mukaan esimerkiksi verrattaessa henkilötyövuosimäärältään samankokoisten puheteattereiden lipputuloja ovat s uomenkielisten puheteattereiden lipputulot vähintään yli kaksinkertaisia ruotsinkielisiin teattereihin verrattuna. Tilanne
on samanlainen suurten, keskisuurten tai pienten teattereiden kohdalla sekä lastenteattereiden

kohdalla. Myös samassa kaupungissa sij aitsevan samansuuruisen suomenkielisen teatterin lipputulot ovat vähintään kaksinkertaiset ruotsinkieliseen teatteriin verrattuna.
Momentin 6 kohdan mukaan yksikköhintaa voitaisiin painottaa sillä perusteella, että toimi ntayksikkö sijaitsee harvaan asutull a alueella. Tarkoituksena on ottaa painotuksella huomioon
pienemmän yleisöpohjan vaikutusta toimintayksikön kustannus - ja tulorakenteeseen. Sää nnöksessä ei ole tarkemmin määritelty sitä, millaiselta maantieteelliseltä alueelta asukastiheyttä
tarkastellaan tai kuinka alhainen asukastiheyden tulee olla, jotta painotusta sovellettaisiin.
Säännös jättäisi siten opetus - ja kulttuuriministeriölle jonkin verran harkintavaltaa näiden k ysymysten suhteen. Painotus koskisi yleensä toimintayksikön kaikkia henkilötyövuosia.
Pykälän 2 momentin mukaan yksikköhintaa voitaisiin lisäksi painottaa harkinnanvaraisesti
taide- ja kulttuuripoliittisilla perusteilla. Opetus- ja kulttuuriministeriö voisi harkinnanvaraisen
painotuksen kautta ottaa huomioon esimerkiksi tietyn taiteenalan kustannus- ja tulorakenteeseen liittyviä tekijöitä. Tällä hetkellä tällaisia taiteenaloja voisivat olla esimerkiksi tanssi ja
sirkus. Tanssi- ja sirkustaide eivät toistaiseksi ole yhtä vahvasti institutionalisoituneet kuin
puheteatterit ja orkesterit. Myös tanssi - ja sirkusryhmien kustannusrakenne ja tulonhankkimismahdollisuudet ovat niihin verrattuna epäedullisemmat. Tanssi - ja sirkusryhmille on tyypillistä, että ne tekevät paljon kantaesityksiä, joiden elinkaari jää suhteellisen lyhyeksi. Muun
muassa yleisöpohjasta ja vaatimattomammista esitystiloista johtuen pääsylipputulot jäävät
keskimäärin muita esittävän taiteen muotoja alhaisemmiksi. Tarkoituksena on, että ministeriö
tiedottaa harkinnanvaraisten painotusten kohdentamisen perusteista ja painokertoimista etukäteen ennen kutakin hakukierrosta.
Pykälän 3 momentin mukaan yksikköhinnan painottamisen edellytyksenä on, että huomattava
osa toimintayksikön toiminnasta on painotuksen perusteena olevaa toimintaa. Osa painottam isen perusteista on sellaisia, et tä hyvin suurella osalla esittävän taiteen toimintayksiköistä on
jonkin verran kyseisen kaltaista toimintaa. Useimmat teatterit ja orkesterit esimerkiksi harjoittavat ainakin jonkin verran kotimaista kiertuetoimintaa tai lapsille suunnattuja esityksiä. Ei ole
kuitenkaan tarkoituksenmukaista, että lähes kaikkien valtionosuuden saajien yksikköhintoja
painotettaisiin hyvin pienen henkilötyövuosimäärän osalta. Tällaisten painotusten rahallinen
vaikutus jäisi erittäin vähäiseksi. Painotukset on siten perusteltua rajata sellaisiin tapauksiin,
joissa kyseinen toiminta muodostaa huomattavan osan toimintayksikön toiminnasta. Painotukset koskisivat vain sellaisia toimintayksiköitä, jotka ovat toiminnassaan erityisesti profiloit uneet kyseiseen toimintaan. Sille, milloi n osuus toiminasta katsotaan huomattavaksi, ei esitetä
tarkkoja määrällisiä kriteerejä. Pääsääntönä voidaan kuitenkin pitää, että huomattavana osana
ei yleensä voi pitää alle neljäsosan osuutta toimintayksikön toiminnan koko määrästä toimi ntaan kohdistuvien henkilötyövuosien mukaan laskettuna. Arvioinnissa voitaisiin lisäksi ottaa
huomioon esimerkiksi esitysten määrä ja koko sekä kiertuetoiminnassa myös maantieteellinen
laajuus. Lisäksi voitaisiin 4 ja 5 kohdan mukaisten perusteiden osalta ottaa huomioon es imerkiksi se, jos teatterilla on lastenteatteria taikka ruotsinkielistä tai vähemmistökielistä esity stoimintaa varten erillinen näyttämö, jonka toiminta on säännöllistä ja ympärivuotista.
Opetus- ja kulttuuriministeriö päättäisi valtionosuuspäätöksessä siitä, kuinka moneen henkilötyövuoteen painotettu yksikköhinta kohdistuisi. Tällöin ministeriö ottaisi huomioon, kuinka
suurta osaa valtionosuuden saajan toiminnasta peruste koskee. Jos esimerkiksi valtionosuuden
saajan toiminta on kokonaan pääasiassa lapsille suunnattua, painotettua yksikköhintaa voita isiin soveltaa koko valtionosuuden perusteena olevaan henkilötyövuosimäärään. Tietoja henk ilötyövuosien kohdistumisesta painotettuihin toimintoihin kerättäisiin vuosittain kustannu s-

kyselyn yhteydessä. Päätöstä tehdessään ministeriö ottaisi huomioon henkilötyövuosien ko hdistumisen muutaman edellisen vuoden aikana. Erityisesti uusien valtionosuuden piiriin otettavien toimintayksiköiden kohdalla voitaisiin lisäksi ottaa huomioon myös toimintasuunnite lman mukainen profiloituminen.
Pykälän 4 momentissa säädettäisiin niiden esittävän taiteen toimintayksiköiden yksikköhinnan
painottamisesta, jotka on hyväksytty valtionosuuteen oikeutetuksi kuudeksi kalenterivuodeksi.
Näiden toimintayksiköiden valtionosuutta on perusteltua korottaa, koska niiltä edellytetään
3 §:ssä säädettyjen edellytysten lisäksi erityisen laajaa ja monipuolista tai taiteellisesti erity isen korkeatasoista toimintaa. Kustannukset toiminnasta, joka on esimerkiksi maantieteellisesti
laajaa tai taiteenalan rajat yli ulottuvaa, ovat normaalia korkeammat. Vastaavalla tavalla kustannukset ovat normaalia korkeammat taiteellisesti erityisen korkeatasoisessa toiminnassa, joka edellyttää uudistumista ja usein myös aktiivista kansainvälistä toimintaa.
Pykälän 5 momentissa säädettäisiin painokerrointen yhteisvaikutuksen enimmäismäärästä.
Koska valtionosuuksiin käytettävissä oleva määräraha on rajallinen ja painotukset vaikuttavat
tasauskertoimen kautta muiden valtionosuuden saajien yksikköhintoihin alentavasti, on peru steltua asettaa yläraja painokerrointen yhteisvaikutukselle. Valtionosuuden saajan yksikkö voisi
olla enintään 1,7 kertaa 35 §:ssä tarkoitettu keskimääräinen yksikköhinta ennen pykälän 3
momentissa tarkoitettua arvonlisäveron huomioon ottamista.
Pykälän 6 momentti sisältäisi asetuksenantovaltuuden, jonka nojalla painotetun yksikköhinnan
laskennasta ja 1 momentissa tarkoitettujen perusteiden mukaisista painokertoimista säädettä isiin tarkemmin opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella.

35 b §. Museoiden ja esittävän taiteen toimintayksiköiden yksikköhinnoista tehtävät vähennykset. Pykälässä tarkoitetuilla yksikköhinnoista tehtävillä vähennyksillä on tehty pysyviksi m useoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuuksiin vuodesta 2012 alkaen tehtyjä säästöjä.
Vähennykset on määritelty siten, että niiden vaikutus yhtäältä museoiden ja toisaalta esittävän
taiteen valtionosuuksien kokonaismenoihin vastaa voimassa olevan lain 35 a §:ssä säädettyjen
vähennysten vaikutusta.
35 c §. Harkinnanvarainen lisärahoitus valtakunnalliseen vastuumuseotehtävään. Valtion olisi perusteltua korottaa harkinnanvaraisesti eräiden valtakunnallisesti merkittäviä toimialoja
edustavien museoiden valtionosuutta valtakunnallisten tehtävien suorittamiseksi ja tehtävistä
aiheutuvien korkeampien kustannusten kattamiseksi.
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin valtakunnallisen vastuumuseon valtionosuuteen tehtävästä
harkinnanvaraisesta korotuksesta. Korotus voitaisiin tehdä euromääräisenä museolain 10 §:n
mukaan valtakunnalliseksi vastuumuseoksi nimetyn museon valtionosuuteen. Korotus maksettaisiin museolain 9 §:n mukaisten tehtävien suorittamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Ha rkinnanvarainen korotus ei olisi sidottu henkilötyövuosiin, vaan se määriteltäisiin euromäärä isenä. Valtakunnallisten vastuumuseoiden erikoisalat ja toimintakentät ovat keskenään varsin
erilaisia ja yhteismitattomia. Sen vuoksi harkinnanvaraista euromääräistä korotusta on pidetty
tässä tarkoituksenmukaisempana ratkaisuna kuin painokerroinmallia.
Tehtävien sisällöstä ja laajuudesta sovittaisiin ylläpitäjien kanssa tarkemmin Museoviraston
johdolla käytävissä neuvotteluissa vastaavasti kuin alueellisten vastuumuseoiden kohdalla.
Tietoja henkilötyövuosien kohdistumisesta painotettuihin toimintoihin kerättäisiin vuosittain

kustannuskyselyn yhteydessä ja sovittujen tehtävien hoitamisesta raportoitaisiin Museovira stolle. Ministeriö ottaisi tehtävien hoidosta saadut kustannus - ja toteutustiedot huomioon päätöstä tehdessään.
Korotuksella ko rvattaisiin nykyisin voimassaolevan museolain (729/1992) 3 §:ssä säädetty
valtionosuuden myöntäminen valtakunnalliselle erikoismuseolle valtakunnallisten tehtävien
vuoksi 10 prosenttiyksikköä korkeampana sekä museolain 4 a §:n nojalla erityistehtävien ho itamista varten maksettavat erityisavustukset.

Voimaantulo- ja siirtymäsäännös
Ehdotetun siirtymäsäännöksen tarkoituksena on jaksottaa uudistuksen aiheuttamat muutokset
yksittäisen toimintayksikön valtionosuuden määrään pidemmälle, enintään viiden vuoden
ajanjaksolle sellaisissa tapauksissa, joissa valtionosuuden määrä muuttuu olennaisesti. Tämä
tapahtuisi siirtymäkauden lisärahoituksen avulla, jota myönnettäisiin osana valtionosuutta.
Oikeus siirtymäkauden lisärahoitukseen koskisi niitä toimintayksiköitä, j otka olivat oikeutettuja valtionosuuteen lain voimaantullessa ja jotka hyväksyttäisiin valtionosuuteen oikeutetui ksi myös uuden lainsäädännön mukaan. Ensimmäisen vuonna siirtymäkauden lisärahoitusta
saisivat ne toimintayksiköt, joilla valtionosuus jäisi vähintään 10 000 euroa alhaisemmaksi
kuin viimeisenä varainhoitovuonna ennen lain voimaantuloa. Siirtymäkauden lisärahoitusta
myönnettäisiin tällöin sellainen euromäärä, että valtionosuuden kokonaismääräksi muodostuisi
95 prosenttia lain voimaantuloa edeltävän vuoden valtionosuudesta. Seuraavina vuosina pr osenttiraja olisi vastaavasti 90, 85, 80 ja viidentenä vuonna 75 prosenttia.
Siirtymäkauden lisärahoituksella ei kuitenkaan ole tarkoitus kompensoida sellaisia valtio
nosuuden määrän laskuja, jotka johtuvat toimintayksikön valtionosuuden perusteena olevan
henkilötyövuosien määrän vähenemisestä. Sen vuoksi sellaisissa tapauksissa, joissa toimi ntayksikön valtionosuuden perusteeksi vahvistettu henkilötyövuosien määrä on alempi kuin se
oli lain voimaantuloa edeltävänä vuonna, vertailukohtana käytetään määrää, jonka toimintayksikkö olisi saanut valtionosuutena tällä alemmalla henkilötyövuosien määrällä.
2

T ar ke m ma t sä än nö ks e t j a m ää r äy ks e t

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 35 a §:ään sisältyisi as etuksenantovaltuus, jonka mukaan p ainotetun yksikköhinnan laskennasta ja pykälän 1 ja 4 momentissa tarkoitettujen perusteiden painokertoimista säädetään tarkemmin opetus - ja kulttuuriministeriön
asetuksella. Ministeriön asetuksella olisi tarkoitus säätää ensinnäkin painotettujen yksikköhi ntojen laskennan teknisistä yksityiskohdista. Toiseksi asetuksella säädettäisiin niistä painoke rtoimista, joilla esittävän taiteen toimintayksiköiden yksikköhintoja painotettaisiin. Painotusten
perusteet määriteltäisiin 35 a §:n 1 ja 4 momentissa lain tasolla. Luonnos opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi on esityksen liitteenä.
3

V o i m aa n t u l o

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. Ennen lain voimaantuloa tulisi
järjestää hakeminen valtionosuuteen oikeutetuksi, kerätä valtionosuuden laskennassa tarvitt avat tiedot sekä valmistella ja tehdä päätökset hyväksymisestä valtionosuuteen oikeutetuksi.
Näille täytäntöönpanotoimille on tarpeen varata aikaa noin yksi vuosi lain hyväksymisen ja
vahvistamisen jälkeen ennen lain voimaantuloa.

4

S u h d e p e r u s t u sl a ki i n j a s ä ä t ä m i s j är j e s t y s

Kulttuurin valtionosuusjärjestelmä edistää osaltaan perustuslain 16 §:n 2 momentissa tarko itettua jokaisen yhtäläistä mahdollisuutta kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä. Kul ttuurin valtionosuusjärjestelmällä mahdollistetaan kulttuuripalvelujen pääsylippujen hintojen
pitäminen kohtuullisina sekä edistetään monipuolisten kulttuuripalvelujen saatavuutta maan
eri osissa ja saavutettavuutta eri väestöryhmille.
Esityksessä ehdotetaan, että esittävän taiteen yksikköhintaa voitaisiin painottaa kielellisellä
perusteella. Tällä pyritään edistämään perustuslain 17 §:ssä tarkoitettua oikeutta omaan ki eleen ja kulttuuriin.
Ehdotetun museolain 7 §:n 2 kohdan mukaan alueellisten vastuumuseoiden tehtäviin kuuluisi
eräitä kulttuuriympäristön, erityisesti rakennetun ympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön
suojeluun liittyviä asiantuntijaviranomaisen tehtäviä omalla toimialueellaan. Nykyisin osa
maakuntamuseoista huolehtii vastaavan kaltaisista tehtävistä Museoviraston kanssa tekemänsä
sopimuksen perusteella. Pääosa niistä museoista, jotka käytännössä voisivat tulla nimetyksi
alueellisiksi vastuumuseoiksi kulttuuriympäristön viranomaistehtävien osalta, on kunnallisia.
Ehdotettu museolaki mahdoll istaa kuitenkin sen, että myös yksityisen yhteisön tai säätiön y lläpitämä museo voitaisiin nimetä alueelliseksi vastuumuseoksi. Koska tällainen museo ei ole
viranomainen, sääntelyä on tarpeen tarkastella perustuslain 124 §:n kannalta.
Kulttuuriympäristön asiantuntijaviranomaistehtävät sisältäisivät kulttuuriympäristöön liittyv ien asiantuntijalausuntojen antamista, viranomaisneuvotteluihin osallistumista ja neuvontaa.
Tehtävät voisivat liittyä esimerkiksi maankäyttö - ja rakentamisasioihin tai kulttuuriympäri stöön liittyviin valtionavustuksiin. Alueellisten vastuumuseoiden alueellinen asiantuntijavira nomaisen tehtävä tukisi Museovirastolle säädetyn kulttuuriperinnön asiantuntijaviranomaiste htävän toteuttamista ja tarkoituksena on, että alueelliset vastuumuseot neuvottelisivat tehtävien
toteutustavasta Museoviraston kanssa.
Alueelliset vastuumuseot eivät itse tekisi yksityisten etuja, oikeuksia ja velvollisuuksia kosk evia päätöksiä, mutta niiden lausunnoilla ja viranomaisneuvotteluissa esittämillä kannoilla voisi
olla vaikutuksia esimerkiksi kaavoituksesta tai rakennusluvista päättävien viranomaisten tai
valtionapuviranomaisen ratkaisuihin. Valmistelussa on arvioitu, että alueellisten vastuumus eoiden kulttuuriympäristön asiantuntijaviranomaistehtäviin sisältyy perustuslain 124 §:ssä ta rkoitettuja julkisia hallintotehtäviä. Tehtävät eivät kuitenkaan sisällä merkittävää julkisen va llan käyttöä.
Tehtävien tarkoituksenmukaisen hoidon kannalta on perusteltua, että alueelliseen suunnitt eluun ja toimintaan liittyvät palv elut tuotetaan alueilla. Nykyiset maakuntamuseot ja tulevat
alueelliset vastuumuseot ovat alueilla vakiintuneita toimijoita, joilla on käytössään laajat ti etovarannot ja yhteistyöverkostot. Museoissa kulttuuriympäristötehtävä sijoittuu osaksi muuta
alueellista museotyötä ja laajempaa kulttuuriperintökontekstia ja asiantuntijuutta. Museot ovat
pääosin kuntien ylläpitämiä, mutta tehtävä voidaan antaa myös valtionosuuden edellytykset
täyttävälle yksityisen yhteisön tai säätiön ylläpitämälle museolle. Nykyisistä maakuntamus eoista yksi on yhdistyksen ylläpitämä.
Alueellisen vastuumuseotehtävän antaminen yksityisen ylläpitäjän museolle edellyttäisi, että
museo täyttää ehdotetun museolain 5 §:ssä säädetyt valtionosuuden edellytykset ja 8 §:ssä

säädetyt alueellisen vastuumuseotehtävän edellytykset. Näiden edellytysten on katsottu va rmistavan, että alueelliseksi vastuumuseoksi nimettävällä museolla on edellytykset tehtävän
asianmukaiseen hoitamiseen. Lisäksi Museovirasto seuraisi vastuumuseotehtävien edellyty sten täyttymistä ja tehtävien hoitamista kolmen vuoden välein käytävissä neuvotteluissa.
Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnalle hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdotukset:

Lakiehdotukset

1.
Laki
esittävän taiteen edistämisestä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 luku

Yleiset säännökset
1§
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää valtionosuutta esittävän taiteen toimintayksiköiden
käyttökustannuksiin siten kuin opetus - ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa
(1705/2009) ja tässä laissa säädetään.
Esittävällä taiteella tarkoitetaan tässä laissa yleisölle suunnattua näyttämö -, sirkus- ja tanssitaiteen, musiikin ja muuta tietyssä hetkessä tapahtuvaa elävää taiteellista esitystoimintaa.
2§
Tämän lain tavoitteena on edistää:
1) korkeatasoista ja ammattimaista esittävää taidetta;
2) sivistystä ja demokratiaa;
3) hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.
3§
Esittävän taiteen toimintayksiköiden käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden t avoitteena on taiteellisista lähtökohdista edistää esittävän taiteen monimuotoisuutta ja kulttu urista moninaisuutta sekä esittävän taiteen palvelujen valtakunnallista ja alueellista saatavuutta
ja saavutettavuutta eri väestöryhmille.
2 luku

Valtionosuuden myöntäminen
4§
Edellytyksenä toimintayksikön hyväksymiselle valtionosuuteen oikeutetuksi on, että:
1) toimintayksikön toiminta on ammattimaista ja vakinaista ja se harjoittaa säännöllistä ja
ympärivuotista esitystoimintaa ja jonka laskennallisten toteutuneiden henkilötyövuosien määrä päätöstä edeltävänä vuonna on ollut vähintään viisi;
2) toimintayksikön toimintaa johtaa henkilö, jolla on tehtävään soveltuva koulutus tai muuten hankittu pätevyys;
3) toimintayksikön taiteellista toimintaa johtaa henkilö, jolla on tehtävään soveltuva kou lutus tai riittävä perehtyneisyys tehtäväalaan; taiteellista toimintaa voi johtaa myös sama henkilö
kuin toimintayksikön toimintaa;

4) toimintayksiköllä on riittävä määrä muuta alan ammatillista henkilöstöä, josta vähintään
yksi henkilö on päätoiminen;
5) toimintayksikön ylläpitäjänä on kunta tai kuntayhtymä taikka sellainen yksityinen yhteisö
tai säätiö, jonka sääntömääräisiin tehtäviin kuuluu esittävän taiteen esitystoiminnan harjoitt aminen tai esittävän taiteen toimintayksikön ylläpitäminen;
6) toiminnalle on riittävät taloudelliset edellytykset;
7) toiminnan tarkoituksena ei ole taloudellisen voiton tavoitteleminen.
5§
Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää hakemuksesta valtion talousarvion rajoissa esittävän
taiteen toimintayksikön hyväksymisestä valtionosuuteen oikeutetuksi. Päättäessään hyväks ymisestä valtionosuuteen oikeutetuksi ministeriö ottaa huomioon valtionosuuden tarpeellisu uden 3 §:ssä säädetyn tavoitteen kannalta.
Opetus- ja kulttuuriministeriö voi päättää toimintayksikön hyväksymisestä valt ionosuuteen
oikeutetuksi kuudeksi kalenterivuodeksi jos:
1) toimintayksikön toiminta on erityisen laajaa ja monipuolista tai taiteellisesti erityisen
korkeatasoista;
2) toimintayksiköllä on sen toiminta-ajatukseen perustuva, monivuotinen tavoitteita, toimintaa ja taloutta koskeva suunnitelma;
3) toimintayksikön toimintaa johtava henkilö on päätoiminen ja hänellä on tehtävään sove ltuva koulutus, riittävä perehtyneisyys tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito.
Muussa tapauksessa päätös toimintayksikön hyväksymisestä valtionosuuteen oikeutetuksi
tehdään kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.
6§
Vahvistaessaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 49 §:n 1 momentin
mukaisesti esittävän taiteen toimintayksikön valtionosuuden laskennallisena perusteena kä ytettävän henkilötyövuosien määrän opetus - ja kulttuuriministeriö ottaa huomioon toimintay ksikön toteutuneen henkilötyövuosien määrän kolmen edellisen varainhoitovuoden aikana ja
valtionosuuden tarpeellisuuden 3 §:ssä säädetyn tavoitte en kannalta. Vahvistettava henkil ötyövuosien määrä on vähintään viisi.
Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa kolmen vuoden välein esittävän taiteen toimintay ksiköiden rahoitusta koskevan suunnitelman. Suunnitelma sisältää arvion valtionosuuteen o ikeutettujen esittävän taiteen toimintayksiköiden valtionosuuden perusteeksi vahvistettavista
henkilötyövuosien määristä seuraavan kolmen varainhoitovuoden ajaksi . Kuudeksi kalenterivuodeksi valtionosuuteen oikeutetuiksi hyväksyttyjen toimintayksiköiden osa lta suunnitelma
vahvistetaan kuitenkin kuuden vuoden välein kuuden varainhoitovuoden ajaksi. Suunnitelma
on lähtökohtana esittävän taiteen toimintayksikön valtionosuuden perusteena olevaa henkilötyövuosimäärää vahvistettaessa, jollei valtion talousarviosta, toimintayksikön toteutuneen
henkilötyövuosimäärän olennaisesta alentumisesta tai suunnitelman vahvistamisen jälkeen i lmenneestä olosuhteiden muutoksesta muuta johdu.
7§
Esittävän taiteen toimintayksikön hyväksymistä valtionosuuteen oikeutetuksi kolmeks i kalenterivuodeksi voi hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä kolmen vuoden välein ja kuudeksi
kalenterivuodeksi kuuden vuoden välein opetus - ja kulttuuriministeriön ilmoittamana hakua ikana.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi peruuttaa päätöksen esittävän taiteen toimintayksikön h yväksymisestä valtionosuuteen oikeutetuksi, jos toimintayksikkö ei enää täytä 3 §:ssä säädett yjä edellytyksiä tai jos valtionosuuteen oikeuttava toiminta loppuu.
3 luku

Voimaantulo
8§
Tämä laki tulee voimaan…
Tällä lailla kumotaan teatteri- ja orkesterilaki (730/1992).
9§
Jos esittävän taiteen toimintayksikön valtionosuuden perusteeksi tämän lain voimaantuloa
seuraavalle varainhoitovuodelle 5 §:n 1 momentin ja opetus - ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetun lain 49 §:n 1 momentin mukaisesti vahvistettava henkilötyövuosien määrä poikkeaisi
olennaisesti toimintayksikön valtionosuuden perusteeksi tämän lain voimaantuloa edeltävälle
vuodelle vahvistetusta henkilötyövuosien määrästä, opetus - ja kulttuuriministeriö voi 6 §:n 1
momentin estämättä jaksottaa muutoksen enintään kolmen varainhoitovuoden ajalle. Jaksottaminen toteutetaan lisäämällä tai vähentämällä valtionosuuden perusteeksi vahvistettavaa
henkilötyövuosien määrää asteittain siten, että henkilötyövuosien määrä on viimeistään kolmantena varainhoitovuonna lain voimaantulon jälkeen sen mukainen, mitä 6 §:n 1 momentissa
säädetään.
Henkilö, joka on ennen tämän lain voimaantuloa otettu 4 §:n 2 tai 3 kohdassa taikka 5 §:n 2
momentin 3 kohdassa tarkoitettuun tehtävään tämän lain voimaantullessa valtionosuuteen oikeutetussa toimintayksikössä ja joka täyttää tämän lain voimaantullessa voimassa olleiden
säännösten mukaiset edellytykset kyseiseen tehtävään, täyttää edelleen kyseistä tehtävää ko skevat edellytykset.
—————

2.
Museolaki
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 luku

Yleiset säännökset
1§
Lain tavoitteena on:
1) ylläpitää ja vahvistaa yksilöiden ja yhteisöjen ymmärrystä ja osallisuutta kulttuurista, hi storiasta ja ympäristöstä;
2) edistää kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä taiteen säilymistä tuleville sukupolville;
3) edistää yhteisöllisyyttä, jatkuvuutta ja kulttuurista moninaisuutta;
4) edistää sivistystä, hyvinvointia ja demokratiaa.
2§
Museotoiminnan tarkoituksena on:
1) kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä taiteen tallentaminen ja säilyttäminen;
2) aineistoja ja muita sisältöjä koskevan tutkimuksen edistäminen ja hyödyntäminen;
3) aineistojen ja tiedon saatavuuden ja käytön edistäminen;
4) kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä taiteen esittäminen ja elämysten tarjoaminen;
5) yleisötyö, vuorovaikutus sekä opetuksen ja kasvatuksen edistäminen.
3§
Ammatillisella museolla tarkoitetaan tässä laissa valtion, kunnan tai kuntayhtymän taikka
muun yhteisön tai säätiön ylläpitämää sääntömääräisesti museotoimintaa harjoittavaa toimintayksikköä, jolla on kokoelmat, vakituista ammatillista henkilöstöä ja joka on avoinna yleisö lle.
2 luku

Valtionosuus ammatillisten museoiden käyttökustannuksiin
4§
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää valtionosuutta ammatillisten museoiden käyttöku stannuksiin siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa ja tässä laissa
säädetään.
Ammatillisten museoiden käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden tavoitteena on
edistää kulttuuriperinnön kattavaa tallentamista sekä monipuolisten, alueellisesti kattavien ja
yhteisölleen merkittävien museopalveluiden saatavuutta.
5§
Edellytyksenä ammatillisen museon hyväksymiselle valtionosuuteen oikeutetuksi on, että:

1) museon ylläpitäjänä on kunta tai kuntayhtymä taikka sellainen yksityinen yhteisö tai säätiö, jonka sääntömääräisiin tehtäviin kuuluu museotoiminnan harjoittaminen tai museon ylläpitäminen;
2) museon toiminnalle on taloudelliset edellytykset;
3) museota ei ylläpidetä taloudellisen voiton tavoittelemiseksi;
4) museolla on toimintaa ohjaavat säännöt, joissa sen vastuualue on määritelty;
5) museolla on kokoelma ja kokoelmapoliittinen ohjelma;
6) kokoelman säilyminen museokokoelmana on turvattu myös museon lopettaessa toimi ntansa;
7) museo on avoinna yleisölle säännöllisesti, sen toiminta on ympärivuotista ja sen kokoe lmat ovat museon käyttäjien tavoitettavissa;
8) museon tilat ovat tarkoituksenmukaiset;
9) museolla on toiminnasta vastaava päätoiminen johtaja, jolla on virkaan tai tehtävään s oveltuva ylempi korkea koulututkinto, johtamistaito ja tehtävän edellyttämä riittävä perehtyne isyys museon toimialaan ja tehtäviin
10) museolla on vähintään kaksi päätoimisessa palvelussuhteessa työskentelevää museoalan
asiantuntijaa, joista toinen voi olla samalla museon johtaja ja joilla on soveltuva korkeakoulututkinto sekä suoritetut museologian perusopinnot;
11) museolla on riittävä määrä muuta henkilöstöä;
12) museolla on monivuotinen tavoitteita, toimintaa ja taloutta koskeva suunnitelma.
6§
Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää hakemuksesta valtion talousarvion rajoissa museon
hyväksymisestä valtionosuuteen oikeutetuksi. Päättäessään hyväksymisestä valtionosuuteen
oikeutetuksi ministeriö ottaa huomioon valtionosuuden tarpeellisuuden 4 §:n 2 momentissa
säädetyn tavoitteen kannalta.
3 luku

Vastuumuseot
7§
Alueellisen vastuumuseon tehtävänä on toimialueellaan
1) toimia kulttuuriperinnön asiantuntijana sekä kehittää ja edistää museotoimintaa, toim ialansa yhteistyötä sekä kulttuuriperinnön tallentamista ja digitaalista saatavuutta ( alueellisen
museotoiminnan edistämistehtävä);
2) toimia kulttuuriympäristön, erityisesti rakennetun ympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön asiantuntijaviranomaisena, joka antaa asiantuntijalausuntoja, osallistuu viranomaisn euvotteluihin ja antaa neuvontaa, sekä kehittää ja edistää kulttuuriympäristön vaalimista, toim ialansa yhteistyötä sekä kulttuuriympäristötiedon digitaalista tallentamista ja saatavuutta ( kulttuuriympäristötehtävä);
3) toimia taiteen ja visuaalisen kulttuuriperinnön asiantuntijana sekä kehittää ja edistää to imialansa yhteistyötä sekä taiteen ja visuaalisen kulttuuriperinnön tallentamista ja digitaalista
saatavuutta (alueellinen taidemuseotehtävä).
8§
Opetus- ja kulttuuriministeriö voi museon ylläpitäjän hakemuksesta nimetä alueelliseksi
vastuumuseoksi valtionosuuteen oikeutetun museon:

1) jonka nimeäminen alueelliseksi vastuumuseoksi on toimialueen olosuhteiden ja 6 §:ssä
säädettyjen tehtävien hoidon kannalta tarpeellista;
2) jolla on toimintaa ja palveluita koskeva alueellinen suunnitelma;
3) jolla on riittävä asiantuntemus, tehtävien suorittamiseen tarvittava osaaminen ja toimial ueen tuntemus;
4) jolla on toimialueeltaan riittävän kattavat kokoelmat, aineistot ja sisällöt;
5) jolla on edellytykset suoriutua alueelliselle vastuumuseolle 7 §:ssä säädetyistä tehtävistä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö määrää museon toimialueen museon ylläpitäjän hakemuksen
perusteella. Toimialueet noudattavat maakuntien rajoja.
9§
Valtakunnallisen vastuumuseon tehtävänä on:
1) toteuttaa valtakunnallista museotoimintaa erikoisalallaan;
2) kehittää ja edistää kulttuuriperintötyötä ja museoiden yhteistyötä erikoisalallaan;
3) toimia erikoisalansa kulttuuriperinnön valtakunnallisena asiantuntijana;
4) ylläpitää ja edistää erikoisalansa kansainvälisiä yhteyksiä;
5) edistää erikoisalansa kulttuuriperinnön tallentamista ja digitaalista saatavuutta.
10 §
Opetus- ja kulttuuriministeriö voi museon ylläpitäjän hakemuksesta nimetä valtakunnall iseksi vastuumuseoksi museon:
1) joka toimii erikoismuseona valtakunnallisesti merkittävällä toimialalla;
2) jonka nimeäminen valtakunnalliseksi vastuumuseoksi on toimialan ja 2 §:ssä tarkoitett ujen tavoitteiden kannalta tarpeellista;
3) jolla on toimintaa ja palveluita koskeva valtakunnallinen suunnitelma;
4) jolla on omalla toimialallaan valtakunnallisesti merkittävä kokoelma; ja
5) jolla on edellytykset suoriutua 9 §:ssä säädetyistä valtakunnallisen vastuumuseon tehtävistä.
4 luku

Erinäisiä säännöksiä
11 §
Vahvistaessaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 49 §:n 1 momentin
mukaisesti museon valtionosuuden perusrahoituksen ja alueellisen vastuumuseotehtävän lisärahoituksen perusteena käytettävät henkilötyövuosien määrät opetus- ja kulttuuriministeriö ottaa huomioon museon toteutuneen henkilötyövuosien määrän kolmen edellisen varainhoit ovuoden aikana ja valtionosuuden tarpeellisuuden 4 §:n 2 momentissa säädetyn tavoitteen ka nnalta. Vahvistettava perusrahoituksen henkilötyövuosien määrä on vähintään kaksi.
Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa kolmen vuoden välein museoiden rahoitusta kosk evan suunnitelman. Suunnitelma sisältää arvion valtionosuuteen oikeutettujen museoiden valt ionosuuden perusteeksi vahvistettavista henkilötyövuosien määristä seuraavan kolme n varainhoitovuoden ajaksi. Suunnitelma on lähtökohtana museon valtionosuuden perusteena olevaa
henkilötyövuosien määrää vahvistettaessa, jollei valtion talousarviosta, museon toteutuneen
henkilötyövuosimäärän olennaisesta alentumisesta tai suunnitelman vahvistamisen jälkeen i lmenneestä olosuhteiden muutoksesta muuta johdu.

12 §
Museon hyväksymistä valtionosuuteen oikeutetuksi ja museon nimeämistä alueelliseksi tai
valtakunnalliseksi vastuumuseoksi voi hakea kolmen vuoden välein opetus - ja kulttuuriministeriön ilmoittamana hakuaikana.
Opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi kolmen vuoden välein, täyttääkö valtionosuuteen oikeutetuksi hyväksytty museo edelleen 5 §:ssä säädetyt edellytykset. Jos museo ei enää täytä
5 §:ssä säädettyjä edellytyksiä, opetus - ja ku lttuuriministeriö voi peruuttaa museon hyväks ymisen valtionosuuteen oikeutetuksi.
Opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi kolmen vuoden välein, täyttääkö alueelliseksi tai valt akunnalliseksi vastuumuseoksi nimetty museo edelleen vastuumuseoksi nimeämisen ede llytykset ja onko museo huolehtinut vastuumuseolle säädetyistä tehtävistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö voi museon ylläpitäjää kuultuaan peruuttaa alueellisen vastuumuseon tai valtakunna llisen vastuumuseon tehtävän, jos museo ei enää täytä vastuumuseoksi nimeämisen edellyty ksiä tai jos vastuumuseolle säädettyjen tehtävien hoitamisessa on ollut olennaisia puutteita.
Vastuumuseon tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle kolmen vuoden välein selv itys 8 §:n 1 momentin 2 kohdassa tai 10 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun suunnitelman
toteuttamisesta. Vastuumuseo ja Museoviraston neuvottelevat kolmen vuoden välein seura avaa kolmivuotiskautta koskevasta suunnitelmasta.
5 luku

Voimaantulo
13 §
Tämä laki tulee voimaan…
Tällä lailla kumotaan museolaki (729/1992).
14 §
Jos museon valtionosuuden perusteeksi tämän lain voimaantuloa seuraavalle varainhoit ovuodelle 12 §:n 1 momentin ja opetus - ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 49 §:n 1
momentin mukaisesti vahvistettava henkilötyövuosien määrä poikkeaisi olennaisesti toimintayksikön valtionosuuden perusteeksi tämän lain voimaantuloa edeltävälle vuodelle vahvist etusta henkilötyövuosien määrästä, opetus - ja kulttuuriministeriö voi 11 §:n 1 momentin estämättä jaksottaa muutoksen enintään kolmen var ainhoitovuoden ajalle. Jaksottaminen toteutetaan lisäämällä tai vähentämällä valtionosuuden perusteeksi vahvistettavaa henkilötyövuosien
määrää asteittain siten, että henkilötyövuosien määrä on viimeistään kolmantena varainhoit ovuonna lain voimaantulon jälkeen sen mukainen, mitä 11 §:n 1 momentissa säädetään.
Henkilö, joka on ennen tämän lain voimaantuloa otettu 5 §:n 9 tai 10 kohdassa tarkoitettu un
tehtävään tämän lain voimaantullessa valtionosuuteen oikeutetussa toimintayksikössä ja joka
täyttää tämän lain voimaantullessa voimassa olleiden säännösten mukaiset edellytykset kyse iseen tehtävään, täyttää edelleen kyseistä tehtävää koskevat edellytykset.
Tämän lain voimaantullessa kumotun museolain 3 a §:ssä tarkoitetuksi valtakunnalliseksi
erikoismuseoksi nimetty museo, joka on museolain muuttamisesta annetun lain (138/2015)
siirtymäsäännöksen mukaisesti viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018 osoittanut opetus - ja
otaan täyttävän 10 §:ssä säädetyt edellytykset museon nimeämiselle valtakunnalliseksi vastu umuseoksi.
Poiketen siitä, mitä 12 §:n 2 momentissa säädetään, momentissa tarkoitettu arviointi tehdään
alueellisten vastuumuseoiden osalta ensimmäisen kerran kahden vuo den kuluessa lain voi-

maantulosta ja valtakunnallisten vastuumuseoiden osalta neljän vuoden kuluessa lain vo
maantulosta.
—————

i-

3.
Laki
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1 §:n 1 momentin 6 ja 7
kohta, 5 §:n 7 kohta sekä 22, 35 § ja 35 a §
sellaisena kuin niistä ovat 22 § ja 35 a § laissa 1486/2016 ja 35 § osaksi laeissa 1410/2014 ja
1486/2016,
lisätään lakiin 35 a ja 35 b § seuraavasti:

Soveltamisala
Tässä laissa säädetään kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle tai kka valtion liikelaitokselle käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta ja
avustuksesta sekä muusta rahoituksesta sellaista toimintaa varten, josta säädetään:
——————————————————————————————
6) museolaissa (/);
7) esittävän taiteen edistämisestä annetussa laissa (/).
——————————————————————————————
5§

Rahoituksen laskentaperuste
Rahoitus käyttökustannuksiin määräytyy laskennallisten perusteiden mukaisesti. Rahoitus
määräytyy:
——————————————————————————————
7) museon perusrahoituksessa ja alueellisten vastuumuseotehtävien lisärahoitukses sa ja esittävän taiteen toimintayksikön rahoituksessa toimintayksikölle vahvistetun laskennallisen he nkilötyövuosien määrän ja laskennallista henkilötyövuotta kohden määrätyn yksikköhinnan p erusteella.
22 §

Valtionosuus museon ja esittävän taiteen toimintayksikön käyttökustannuksiin
Museon ylläpitäjälle myönnetään valtionosuutta käyttökustannuksiin euromäärä, joka sa adaan laskelmalla yhteen:
1) 37 prosenttia euromäärästä, joka saadaan kun ylläpitäjälle vahvistettu perusrahoituksen
henkilötyövuosimäärä kerrotaan 35 §:n 1 momentissa tarkoitetulla yksikköhinnalla, josta on
tehty 35 b §:ssä tarkoitettu vähennys (museoiden perusrahoitus);
2) 85 prosenttia euromäärästä, joka saadaan, kun ylläpitäjälle vahvistettu alueellisen va stuumuseotehtävän henkilötyövuosimäärä kerrotaan 35 §:n 1 momentissa tarkoitetulla yksi k-

köhinnalla, josta on tehty 35 b §:ssä tarkoitettu vähennys ( alueellisten vastuumuseotehtävien
lisärahoitus);
3) 35 c §:ssä tarkoitettu valtakunnalliseen vastuumuseotehtävään myönnetty harkinnanv arainen lisärahoitus.
Esittävän taiteen toimintayksikölle myönnetään valtionosuutta käyttökustannuksiin 39 prosenttia euromäärästä, joka saadaan, kun ylläpitäjälle vahvistettu henkilötyövuosimäärä kerr otaan 35 a §:n mukaisesti painotetulla yksikköhinnalla, josta on tehty 35 b §:ssä tarkoitettu vähennys.
35 §

Museoiden ja esittävän taiteen toimintayksiköiden yksikköhinnat
Museoiden ja esittävän taiteen toimintayksiköiden yksikköhinnat lasketaan erikseen vuosi ttain jakamalla yksikköhintojen määräämistä edeltänyttä vuotta edeltäneenä vuonna niiden
toiminnasta aiheutuneet käyttökustannukset toimintayksiköiden saman kalenterivuoden tode llisten henkilötyövuosien yhteismäärällä. Opetus - ja kulttuuriministeriö määrää yksikköhinnan
varainhoitovuodelle arvioidun kustannustason mukaiseksi ja ottaa huomioon valtion toimenpiteistä aiheutuvat toiminnan laajuuden ja laadun muutokset siten kuin kunnan peruspalvelujen
valtionosuudesta annetun lain 57 §:ssä säädetään.
Museoiden ja esittävän taiteen toimintayksiköiden käyttökustannuksina ei pidetä 31 §:n 1
momentissa tarkoitettuja kustannuksia.
Arvonlisäveron huomioon ottamiseen sellaisen yksityisen yhteisön tai säätiön ylläpitämän
museon tai esittävän taiteen toimintayksikön yksikköhinnassa, joka ei ole toiminnastaan a rvonlisäverovelvollinen, sovelletaan, mitä 32 §:n 1 ja 4 momentissa säädetään arvonlisäveron
huomioon ottamisesta yksityisen koulutuksen järjestäjän yksikköhinnassa.
Vuosina 2020—2022 museoiden käyttökustannuksiin lisätään 324 000 euroa ja esittävän taiteen toimintayksiköiden käyttökustannuksiin 659 000 euroa.
35 a §

Esittävän taiteen toimintayksiköiden yksikköhintojen painottaminen
Opetus- ja kulttuuriministeriö voi painottaa esittävän taiteen toimintayksiköiden yksikköhintoja seuraavilla perusteilla:
1) valtakunnallinen kiertuetoiminta;
2) alueellinen kiertuetoiminta;
3) merkittävä kansainvälinen kiertue- ja vierailutoiminta;
4) lapsille kohdistuva esitystoiminta;
5) kielelliselle vähemmistölle kohdistuva esitystoiminta;
6) toimintayksikkö sijaitsee harvaan asutulla alueella.
Opetus- ja kulttuuriministeriö voi esittävän taiteen toimintayksikön toimintaan liittyvästä
erityisestä taide - ja kulttuuripoliittisesta syystä päättää yksikköhinnan harkin nanvaraisesta
painotuksesta.
Yksikköhinnan painottamisen edellytyksenä on, että huomattava osa toimintayksikön to iminnasta on painotuksen perusteena olevaa toimintaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää,
kuinka moneen henkilötyövuoteen yksikköhinnan painotus kunkin valtionosuuden saajan
osalta kohdistuu.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi lisäksi painottaa niiden toimintayksiköiden yksikköhintaa,
jotka on hyväksytty valtionosuuteen oikeutetuksi kuudeksi kalenterivuodeksi esittävän taiteen
edistämisestä annetun lain 4 §:n 2 mukaisesti.
Valtionosuuden saajan painotettu yksikköhinta voi olla enintään 1,70 kertaa 35 §:ssä tarkoitettu keskimääräinen yksikköhinta ennen pykälän 3 momentissa tarkoitettua arvonlisäveron
huomioon ottamista.
Painotetun yksikköhinnan laskennasta ja 1 ja 4 momentissa tarkoitettujen perusteiden painokertoimista säädetään tarkemmin opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella.
35 b §

Museoiden ja esittävän taiteen toimintayksiköiden yksikköhinnoista tehtävät vähennykset
Museoiden yksikköhinnasta tehdään 16 479 euron vähennys. Esittävän taiteen toimintayks iköiden painotetusta yksikköhinnasta tehdään 10 679 euron vähennys.
35 c §

Harkinnanvarainen lisärahoitus valtakunnalliseen vastuumuseotehtävään
Opetus- ja kulttuuriministeriö voi hakemuksesta päättää korottaa harkinnanvaraisesti museolain 10 §:ssä tarkoitetun valtakunnallisen vastuumuseon valtionosuutta säännöksessä tarkoite ttujen tehtävien hoitamisesta aiheutuvien kustannusten perusteella.
———
Tämä laki tulee voimaan…päivänä …kuuta 20…
—————
Jos tämän lain voimaantuloa edeltävänä kalenterivuonna valtionosuuteen oikeutetun museon
tai esittävän taiteen toimintayksikön käyttökustannuksiin 22 §:n mukaisesti myönnettävä va ltionosuus jäisi ensimmäisenä varainhoitovuonna lain voimaantulon jälkeen vähintään 10 000
euroa alhaisemmaksi kuin 95 prosenttia lain voimaantu loa edeltävän varainhoitovuoden valt ionosuudesta, sille myönnetään siirtymäkauden lisärahoitusta sellainen euromäärä, että valt ionosuuden kokonaismääräksi muodostuu 95 prosenttia lain voimaantuloa edeltävän varainhoitovuoden valtionosuudesta.
Jos tämän lain voimaantuloa edeltävänä kalenterivuonna valtionosuuteen oikeutetun museon
tai esittävän taiteen toimintayksikön käyttökustannuksiin 22 §:n mukaisesti myönnettävä va ltionosuus jäisi toisena varainhoitovuonna lain voimaantulon jälkeen vähintään 10 000 euroa
alhaisemmaksi kuin 90 prosenttia lain voimaantuloa edeltävän varainhoitovuoden valtio
nosuudesta, sille myönnetään siirtymäkauden lisärahoitusta sellainen euromäärä, että valtio nosuuden kokonaismääräksi muodostuu 90 prosenttia lain voimaantuloa edeltävän varainhoit ovuoden valtionosuudesta.
Jos tämän lain voimaantuloa edeltävänä kalenterivuonna valtionosuuteen oikeutetun museon
tai esittävän taiteen toimintayksikön käyttökustannuksiin 22 §:n mukaisesti myönnettävä va ltionosuus jäisi kolmantena varainhoitovuonna lain voimaantulon jälkeen vähintään 10 000 euroa alhaisemmaksi kuin 85 prosenttia lain voimaantuloa edeltävän varainhoitovuoden valtio nosuudesta, sille myönnetään siirtymäkauden lisärahoitusta sellainen euromäärä, että valtio nosuuden kokonaismääräksi muodostuu 85 prosenttia lain voimaantuloa edeltävän varainhoit ovuoden valtionosuudesta.

Jos tämän lain voimaantuloa edeltävänä kalenterivuonna valtionosuuteen oikeutetun museon
tai esittävän taiteen toimintayksikön käyttökustannuksiin 22 §:n mukaisesti myönnettävä va ltionosuus jäisi neljäntenä varainhoitovuonna lain voimaantulon jälkeen vähintään 10 000 euroa alhaisemmaksi kuin 80 prosenttia lain voimaantuloa edeltävän varainhoitovuoden valtio nosuudesta, sille myönnetään siirtymäkauden lisärahoitusta sellainen euromäärä, että valtio nosuuden kokonaismääräksi muodostuu 80 prosenttia lain voimaantuloa edeltävän varainhoit ovuoden valtionosuudesta.
Jos tämän lain voimaantuloa edeltävänä kalenterivuonna valtionosuuteen oikeutetun museon
tai esittävän taiteen toimintayksikön käyttökustannuksiin 22 §:n mukaisesti myönnettävä va ltionosuus jäisi viidentenä varainhoitovuonna lain voimaantulon jälkeen vähintään 10 000 euroa alhaisemmaksi kuin 75 prosenttia lain voimaantuloa edeltävän varainhoitovuoden valtio nosuudesta, sille myönnetään siirtymäkauden lisärahoitusta sellainen euromäärä, että valtio nosuuden kokonaismääräksi muodostuu 75 prosenttia lain voimaantuloa edeltävän varainhoit ovuoden valtionosuudesta.
Jos toimintayksikön valtionosuuden perusteeksi vahvistettu henkilötyövuosien määrä on
alempi kuin se oli lain voimaantuloa edeltävänä varainhoitovuonna, valtionosuutta verrataan
siirtymäkauden rahoitusta laskettaessa siihen määrään, jonka toimintayksikkö olisi saanut lain
voimaantuloa edeltävän varainhoitovuoden val tionosuutena, jos valtionosuuden perusteena
olisi ollut tämä alempi henkilötyövuosien määrä.

Liite

LUONNOS

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus
esittävän taiteen valtionosuuden laskentaperusteista

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään opetus - ja kulttuuritoimen
rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 35 a §:n nojalla:
1§

Esittävän taiteen toimintayksiköiden yksikköhintojen painokertoimet
Painotettaessa esittävän taiteen toimintayksiköiden yksikköhintoja opetus - ja kulttuuritoimen rahoituksessa annetun lain 35 a §:n 1 momentin mukaisesti noudatetaan seuraavia pain okertoimia:
Valtakunnallinen kiertuetoiminta

1,25

Alueellinen kiertuetoiminta

1,25

Merkittävä kansainvälinen kiertue- ja vierailutoiminta

1,30

Lapsille kohdistuva esitystoiminta

1,38

Kielelliselle vähemmistölle kohdistuva esitystoiminta

1,13

Toimintayksikkö sijaitsee harvaan asutulla alueella

1,10

Niiden toimintayksiköiden yksikköhintaa, jotka on hyväksytty valtionosuuteen oikeutetuksi
kuudeksi kalenterivuodeksi, painotetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain
35 a §:n 4 momentin mukaisesti painokertoimella 1,06.
2§

Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan _päivänä _kuuta 20_.

Lagförslag

1.
Lag
om främjande av utövande konst

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1 kap

Allmänna bestämmelser
1§
Undervisnings- och kulturministeriet beviljar statsandelar för driftskostnaderna för ver ksamhetsenheter för utövande konst enligt bestämmelserna i lagen om undervisnings - och kulturverksamhet (1705/2009) och denna lag.
Med utövande konst avses i denna lag verksamhet som handlar om scenkonst, cirkuskonst,
danskonst, musik och annan konst som lever och uppförs i stunden inför en publik.
2§
Denna lag syftar till att främja
1) högklassig och professionell utövande konst,
2) bildning, kultur och demokrati,
3) välfärd, samhörighet och delaktighet
3§
Syftet med den statsandel som beviljas för driftskostnaderna för verksamhetsenheter för u tövande konst är att ur konstnärliga utgångspunkter främja diversiteten och den kulturella
mångfalden inom utövande konst samt tillgången och tillgängligheten till riksomfattande och
regionala tjänster för utövande konst för olika befolkningsgrupper.
2 kap.

Beviljande av statsandel
4§
Förutsättningarna för att en verksamhetsenhet ska godkännas såsom berättigad till statsandel
är att
1) verksamheten vid enheten är professionell och etablerad och utövas regelbundet och året
om, och att utfallet för de kalkylerade årsverkena under det år som föregår beslutsåret uppgår
till minst fem,
2) verksamheten vid enheten leds av en person som har en för uppgiften lämplig utbildning
eller är tillräckligt förtrogen med uppgiftsområdet;
3) den konstnärliga verksamheten vid enheten leds av en person som har en för
uppgiften
lämplig utbildning eller är tillräckligt förtrogen med uppgiftsområdet,

4) enheten har ett tillräckligt antal andra professionella på området och att minst en av dem
är anställd i huvudsyssla,
5) huvudman för enheten är kommunen eller ett kommunförbund eller en sådan privat sa mmanslutning eller stiftelse, till vars stadgeenliga uppgifter det hör att bedriva utövande konst
eller upprätthålla en enhet för utövande konst,
6) det finns tillräckliga ekonomiska förutsättningar för verksamheten,
7) verksamheten inte drivs i syfte att uppnå ekonomisk vinning.
5§
Undervisnings- och kulturministeriet fattar inom ramen för statsbudgeten på ansökan beslut
om godkännande av verksamhetsenheter för utövande konst såsom berättigade till statsandel.
När ministeriet fattar beslut om godkännande av en enhet såsom berättigad till statsandel, ska
ministeriet beakta behovet av statsandel med avseende på det syfte som föreskrivs i 3 §.
Undervisnings- och kulturministeriet kan besluta att godkänna enheter såsom berättigade till
statsandel för sex kalenderår i sänder om:
1) verksamheten som bedrivs vid enheten är synnerligen omfattande och mångsidig eller
konstnärligt synnerligen högststående,
2) enheten har en flerårig plan som grundar sig på verksamhetsidén och anger enhetens mål,
verksamhet och ekonomi,
3) den som leder verksamheten vid enheten är anställd i huvudsyssla och har en för uppgi ften lämplig utbildning, tillräcklig förtrogenhet med uppgiftsområdet och i praktiken visad l edarförmåga.
I annat fall fatta s beslut om godkännande av enheten såsom berättigad till statsandel för tre
kalenderår i sänder.
6§
När undervisnings- och kulturverksamhet fastställer det antal årsverken som ligger till grund
för den kalkylerade statsandelen för en sådan verksamhetsenhet för utövande konst som avses
i 49 § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings - och kulturverksamhet, ska ministeriet
beakta det faktiska antalet årsverken under de tre år som föregått finansåret och beakta beh ovet av statsandel med avseende på det syfte som föreskrivs i 3 §. Antalet årsverken som fastställs ska uppgå till minst fem.
Undervisnings- och kulturministeriet fastställer med tre års mellanrum en finansieringsplan
för respektive enhet. Planen ska innehålla en uppskattning av det antal årsverken som läggs till
grund för statsandelen för de tre följande finansåren för sådana verksamhetsenheter för utövande konst som har rätt till statsandel. För sådana verksamhetsenheter som har godkänts
såsom berättigade till statsandel för de sex kalenderår i sänder fastställs planen dock med sex
års mellanrum för sex finansår i sänder. Planen ska utgöra utgångspunkt för fastställandet av
det antal årsverken som läggs till grund för statsandelen för en enhet för utövande konst, om
inte något annat följer av statsbudgeten, en uppenbar nedgång i antalet faktiska årsverken vid
enheten eller förändringar som inträffat efter fastställandet av planen.
7§
Under den tid undervisnings- och kulturministeriet utlyser för ansökan om understöd, kan en
enhet för utövande konst med tre års mellanrum ansöka om berättigande till statsandel för tre
kalenderår i sänder och med sex års mellanrum för sex år i sänder.

Undervisnings- och kulturministeriet kan återkalla ett beslut om godkännande av berätt igande till statsunderstöd för en enhet för utövade konst om enheten inte längre uppfyller de föreskrivna villkoren eller om den verksamhet som berättigar till statsandel upphör.
3 kap.

Ikraftträdande
8§
Denna lag träder i kraft den 20 .
Genom denna lag upphävs teater- och orkesterlagen (730/1992).
9§
Om det antal årsverken som fastställs och läggs till grund för statsandelen för en verksa mhetsenhet för utövande konst enligt 5 § 1 mom. i denna lag och 49 § 1 mom. i lagen om fina nsiering av undervisnings- och kulturverksamhet året efter det år denna lag träder i kraft avsevärt avviker från det fastställda antalet årsverken som låg till grund för det finansår som för egick lagens ikraftträdande, kan undervisnings - och kulturministeriet trots 6 § 1 mom. period isera förändringen över högst tre finansår. Periodiseringen genomförs genom att gradvis öka
eller minska det antal årsverken som fastställs som läggs till grund för statsandelen så att ant alet årsverken senast det tredje finansåret efter lagens ikraftträdande överensstämmer med bestämmelserna i 6 § 1 mom.
Den som före lagens ikraftträdande har anställts för en sådan uppgift som avses i 4 § 2 eller
3 punkten eller i 5 § 3 punkten vid en sådan verksamhetsenhet som berättigar till statsandel
när denna lag träder i kraft och som uppfyller de villkor för uppgiften som ingick i de b
estämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande, uppfyller fortsättningsvis villkoren för ifrågavarande uppgift.
—————

2.
Museilag
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1 kap

Allmänna bestämmelser
1§
Lagens syfte är att
1) upprätthålla och stärka enskilda personers och samfunds förståelse och delaktighet i fråga
om kultur, historia och miljö,
2) främja bevarandet av kultur- och naturarvet samt konsten för kommande generationer,
3) främja samhörighet, kontinuitet och kulturell mångfald,
4) främja bildning och kultur, välfärd och demokrati.
2§
Syftet med museiverksamheten är att
1) ta till vara och bevara kultur- och naturarvet samt konsten
2) främja och utnyttja forskningen kring samlingarna och andra innehåll,
3) främja tillgången till och utnyttjandet av samlingarna och kunskapen om dem
4) ställa ut eller erbjuda upplevelser i anslutning till kultur- och naturarvet samt konst
5) främja publikarbetet, växelverkan samt undervisning och fostran,
3§
Med professionella museer avses i denna lag sådana verksamhetsenheter som regelbundet
bedriver museiverksamhet i statlig, kommunal, ett kommunförbunds eller någon annan sa mmanslutnings eller stiftelses regi och har samlingar, fast anställd yrkeskunnig personal och är
öppna för allmänheten.
2 kap

Statsandelen för driftskostnaderna för museer
4§
Undervisnings- och kulturministeriet beviljar statsandelar för driftskostnaderna för profes sionella museer enligt bestämmelserna i lagen om under
visnings- och kulturverksamhet
(1705/2009) och denna lag.
Syftet med den statsandel som beviljas för driftskostnaderna för professionella museer är att
främja ett heltäckande bevarande av kulturarvet samt tillgången till mångsidiga, regionalt he ltäckande och för respektive samfund betydande museitjänster.
5§
Villkor för att godkännas såsom professionellt museum som är berättigat till statsandel är att

1) museet drivs i kommunens eller ett kommunförbunds eller en sådan privat sammanslu tnings eller stiftels es regi till vars stadgeenliga uppgifter det hör att bedriva museiverksamhet
eller upprätthålla museet,
2) det finns ekonomiska förutsättningar för verksamheten
3) museet inte upprätthålls i syfte att uppnå ekonomisk vinning
4) museet har regler som styr verksamheten och som definierar museets ansvarsområde
5) museet har en samling och ett samlingspolitiskt program,
6) det finns garantier för att museets samlingar bibehålls som museisamlingar även om m useet upphör med sin verksamhet,
7) museet är regelbundet öppet för allmänheten samt att verksamheten pågår året om och
samlingarna är tillgängliga för besökare,
8) museets lokaler är ändamålsenliga
9) museet har en verksamhetsansvarig chef i huvudsyssla som har en för tjänsten eller up pgiften lämplig högre högskoleexamen, ledarskapsförmåga och för uppgiften tillräcklig förtr ogenhet med museets verksamhetsområde och uppgifter,
10) museet har minst två sakkunniga inom museibranschen som är anställda i huvudsyssla,
varav den ena samtidigt kan vara museichef. Varde ra ska ha en lämplig högskoleexamen och
ha avlagt grundstudierna i museologi,
11) museet ska ha tillräckligt med övrig personal
12) museet ska ha en flerårig plan som anger mål, verksamhet och ekonomi.
6§
Undervisnings- och kulturministeriet fattar inom ramen för statsbudgeten på ansökan beslut
om godkännande av museet såsom berättigat till statsandel. När ministeriet fattar beslut om
godkännande av rätten till statsandel, ska det beakta behovet av statsandel nödvändighet med
avseende på det syfte som föreskrivs enligt 4 § 2 mom.
3 kap

Ansvariga museer
7§
Museer med regionalt ansvar har i uppgift att på sitt verksamhetsområde
1) fungera som sakkunnig på kulturarvet samt utveckla och främja museiverksamheten,
samarbetet inom branschen samt bevarandet av och den digitala åtkomsten till kulturarvet
(uppgift att främja museiverksamheten inom regionen),
2) vara expertmyndighet på kulturmiljöer, i synnerhet ifråga om den bebyggda miljön och
det arkeologiska kulturarvet, som ger expertutlåtanden, deltar i myndighetsförhandlingar och
ger råd samt utvecklar och främjar värnandet om kulturmiljöer, samarbetet inom branschen
och det digitala bevarandet av och tillgången till kunskap om kulturmiljöer ( uppgift gällande
kulturmiljöer),
3) vara sakkunnig på konst och det visuella kulturarvet samt utveckla och främja samarbetet
inom branschen samt bevarandet av och den digitala tillgången till konsten och det visuella
kulturarvet (uppgift som regionalt konstmuseum).
8§
Undervisnings- och kulturministeriet kan på museets huvudmans ansökan utse ett museum
som är berättigat till statsandel till museum med regionalt ansvar

1) vars utnämning till museum med regionalt ansvar med beaktande av förhållandena inom
branschen och skötseln av de uppgifter som är nödvändiga enligt 6 §,
2) som har en sådan regional plan för sin verksamhet och sina tjänster
3) som har tillräcklig sakkunskap, den kompetens som behövs för skötseln av uppgifterna
och kännedom om verksamhetsområdet
4) som har tillräckligt heltäckande samlingar, material och innehåll inom sitt område/ re gionalt tillräckligt betydande samlingar, material och innehåll,
5) som har förutsättningar att fullgöra de uppgifter som enligt 7 § föreskrivs för ett museum
med regionalt ansvar.
Undervisnings- och kulturministeriet fastställer museets verksamhetsområde på basis av a nsökan av museets huvudman. Verksamhetsområdena ska iaktta landskapsgränserna.
9§
Museer med riksomfattande ansvar har i uppgift att
1) genomföra riksomfattande museiverksamhet på sitt specialområde,
2) utveckla och främja arbetet med kulturarvet och samarbetet mellan museer inom sitt sp ecialområde,
3) fungera som sakkunnig på riksnivå på kulturarvet inom sitt specialområde,
4) upprätthålla och främja internationella kontakter på sitt specialområde,
5) främja bevarandet och den digitala åtkomsten till kulturarvet på sitt specialområde.
10 §
Undervisnings- och kulturministeriet kan på museets huvudmans ansökan utse ett sådant
museum som är berättigat till statsandel till museum med regionalt ansvar
1) som representerar ett nationellt sett betydande verksamhetsområde,
2) vars utnämning till museum med regionalt ansvar med beaktande av förhållandena inom
branschen och skötseln av de uppgifter som är nödvändiga enligt 2 §,
3) som har en riksomfattande verksamhets- och serviceplan,
4) som har en nationellt sett betydande samling inom sitt verksamhetsområde,
5) som har förutsättningar för att fullfölja de uppgifter för ett museum med ansvar på rik snivå som föreskrivs i 9 §.
4 kap

Särskilda bestämmelser
11 §
När undervisnings- och kulturverksamhet fastställer det antal årsverken som ligger till grund
för den kalkylerade statsandelen för ett sådant museum avses i 49 § 1 mom. i lagen om fina nsiering av undervisnings- och kulturverksamhet, ska ministeriet beakta det faktiska antalet
årsverken under de tre år som föregått finansåret och beakta behovet av statsandel med avs eende på det syfte som föreskrivs i 4 §. Antalet årsverken som fastställs för basfinansieringen
ska uppgå till minst fem.
Undervisnings- och kulturministeriet fastställer med tre års mellanrum en finansieringsplan
för respektive enhet. Planen ska innehålla en uppskattning av det antal årsverken för de tre följande finansåren som läggs till grund för statsandelen för respektive museum som är berättigat
till statsandel. Planen ska vara utgångspunkt vid fastställandet av det antal årsverken som
läggs till grund för statsandelen för respektive museum, om inte något annat följer av stat s-

budgeten, en väsentlig nedgång i antalet faktiska årsverken vid museet eller förändringar i omständigheterna som inträffat efter fastställandet av planen.
12 §
Ett museum kan med tre års mellanrum under den ansökningstid som undervisnings - och
kulturministeriet utlyser ansöka om att godkännas såsom berättigat till statsandel elle r om att
utses till museum med regionalt respektive riksomfattande ansvar.
Undervisnings- och kulturministeriet utvärderar med tre års mellanrum om ett museum som
godkänts såsom berättigat till statsandel fortfarande uppfyller de villkor som anges i 5 §. O m
museet inte längre uppfyller de villkor som föreskrivs i 5 §, kan undervisnings - och kulturministeriet återkalla godkännandet av museets rätt till statsandel.
Undervisnings- och kulturministeriet utvärderar med tre års mellanrum huruvida museer
som utsetts till museum med regionalt respektive riksomfattande ansvar fortfarande uppfyller
villkoren för utnämningen och om museet skött de uppgifter som föreskrivs för respektive a nsvariga museer. Undervisnings- och kulturministeriet kan sedan ministeriet hört huvudmannen för museet återkalla uppgiften som museum med regionalt respektive riksomfattande a nsvar, om museet inte uppfyller villkoren för att utses till ansvarigt museum eller om det för eligger allvarliga brister i skötseln av de uppgifter som ingår i bestämmelserna om ansvariga
museer.
Det ansvariga museet ska med tre års mellanrum lämna in en redogörelse till undervisnings och kulturministeriet om hur den plan som föreskrivs o 8 § 1 mom. 2 punkten eller i 10 §
1 mom. 3 punkten har genomförts. Det ansvariga museet och Museiverket ska med tre års
mellanrum förhandla om en plan för följande treårsperiod.
5 kap

Ikraftträdande
13 §
Denna lag träder i kraft den 20 .
Genom denna lag upphävs museilagen (729/1992).
14 §
Om det antal årsverken som fastställs som läggs till grund för statsandelen för en verksa mhetsenhet för utövande konst finansåret efter det år denna lag träder i kraft enligt 12 § 1 mom.
i denna lag och 49 § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings - och kulturverksamhet
avsevärt avviker från det fastställda antalet årsverken som lagts till grund för statsandelen för
det finansår som föregick lagens ikraftträdande, kan undervisnings - och kulturministeriet trots
11 § 1 mom. periodisera förändringen över högst tre finansår. Periodiseringen genomförs g enom att gradvis öka eller minska det antal årsverken som fastställs som läggs till grund för
statsandelen så att antalet årsverken senast det tredje finansåret efter lagens ikraftträdande
överensstämmer med bestämmelserna i 11 § 1 mom.
Den som före lagens ikraftträdande har anställts för en sådan uppgift som avses i 5 § 9 eller
10 punkten vid en sådan statsandelsberättigad verksamhetsenhet när denna lag träder i kraft
och som uppfyller de villkor för uppgiften som ingick i de bestämmelser som gällde vid l agens ikraftträdande, uppfyller fortsättningsvis villkoren för ifrågavarande uppgift.
När denna lag träder i kraft anses ett sådant museum som avses i 3 a § i den upphävda m useilagen, som enligt övergångsbestämmelsen i lagen om ändring av museilagen (138/2015) utsetts till riksomfattande specialmuseum senast den 31 december 2018 har visat undervisnings-

och kulturministeriet att det uppfyller de förutsättningar som anges i 3 a § i den upphävda m useilagen, uppfylla villkoren för att utse s till museum med riksomfattande ansvar enligt bestämmelserna i 10 § i denna lag.
Trots bestämmelserna i 12 § 2 mom. görs den utvärdering som avses i det momentet ifråga
om museer med regionalt ansvar för första gången två år efter lagens ikraftträdande och för
museer med riksomfattande ansvar för första gången fyra år efter lagens ikraftträdande.
—————

3.
Lag
om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 1 §
1 mom. 6 och 7 punkten, 5 § 7 punkten samt 22, 35 och 35 a §
sådana de lyder, av dem 22 § och 35 a § i lag 1486/2016 och 35 § delvis ändrad, sådan den
lyder i lagarna 1410/2014 och 1486/2016,
fogas till kapitlet en ny 35 a och en ny 35 b § som följer:
1§

Tillämpningsområde
I denna lag föreskrivs om statsandelar och statsunderstöd som beviljas kommuner, sa
mkommuner, registrerade sammanslutningar, stiftelser och statliga affärsverk för driftskostnader
samt om annan finansiering av sådan verksamhet som regleras i
——————————————————————————————
6) i museilagen (/);
7) i lagen om främjande av utövande konst (/)
——————————————————————————————
5§

Grunden för beräkning av finansieringen
Finansieringen för driftskostnaderna bestäms enligt kalkylerade grunder. Finansieringen b estäms
——————————————————————————————
7) i fråga om basfinansieringen och tilläggsfinansiering för museer med regionalt ansvar och
i fråga om finansieringen av verksamhetsenheter för utövande konst på basis av det fastställda
antalet kalkylerade årsverken för respektive enhet och på basis av det pris per enhet som b estämts per kalkylerat årsverke.
22 §

Statsandel för driftskostnaderna för museer och för enheter för utövande konst
Huvudmannen för ett museum beviljas statsandel för driftskostnaderna till ett belopp som
fås genom att multiplicera
1) 37 procent av det belopp som fås när det antal årsverken som fastställts för huvudmannen
för basfinansieringen multipliceras med det pris per enhet som avses i 35 § 1 mom., från vilket
avdragits det belopp som avses i 35 b (museets basfinansiering),
2) 85 procent av det belopp som fås när det antal årsverken som fastställts för huvudmannen
för uppgiften som ansvarigt museum multipliceras med det pris per enhet som avses i 35 §

1 mom., från vilket avdragits det belopp som avses i 35 b § ( tilläggsfinansiering för museer
med regionalt ansvar),
3) sådan tilläggsfinansiering som beviljats efter prövning för uppgiften som museum med
riksomfattande ansvar som avses i 35 c §.
För driftskostnaderna för en verksamhetsenhet för utövande konst till 39 procent av det b elopp som fås när det antal årsverken som fastställts för huvudm annen multipliceras med det
viktade pris per enhet som anges i 35 a §, från vilket avdragits det belopp som anges i 35 b §.
35 §

Priserna per enhet för museer samt för verksamhetsenheter för utövande konst
Priserna per enhet för museer och för verksamhetsenheter för utövande konst beräknas sä rskilt för varje form av konst- och kulturinstitution varje år, genom att driftskostnaderna för i nstitutionernas verksamhet under året före det år som föregår det då priset per enhet bestäms
divideras med kulturinstit utionernas totala antal faktiska årsverken under samma kalenderår.
Undervisnings- och kulturministeriet bestämmer priset per enhet i enlighet med den beräknade
kostnadsnivån för finansåret och så att de förändringar i verksamhetens omfattning och art
som föranleds av statens åtgärder i tillämpliga delar beaktas i enlighet med vad som bestäms i
57 §.
De kostnader som avses i 31 § 1 mom. betraktas inte som driftskostnader för museer eller
för enheter för utövande konst.
På beaktandet av mervärdesskatt för en sådan privat sammanslutning eller stiftelse som dr iver ett museum eller en enhet för utövande konst som inte är skyldig att betala mervärdesskatt
tillämpas bestämmelserna i 32 § 1 och 4 mom. om beaktande av mervärdesskatt i fråga om
priserna per enhet för privata utbildningsanordnare.
Åren 2020—2022 utökas driftskostnaderna för museerna med 324 000 euro och för verks amenhetsenheterna för utövande konst med 659 000 euro.
35 a §

Viktning av priserna per enhet för verksamhetsenheterna för utövande konst
Undervisnings- och kulturministeriet kan vikta priserna per enhet för enheterna för utövande
konst på följande grunder
1) turnéverksamhet på riksnivå,
2) turnéverksamhet på regional nivå
3) betydande internationell turné- och gästspelsverksamhet
4) uppträdanden eller framföranden som riktar sig till barn,
5) uppträdanden eller framföranden som riktar sig till en språklig minoritet
6) verksamhetsenheten befinner sig i glest befolkade områden.
Undervisnings- och kulturministeriet kan på särskilda kultur - eller konstpolitiska skäl fatta
beslut om behovsprövad viktning av priset per enhet för verksamheten vid en enhet för utövande konst.
En förutsättning för en sådan viktning av priset per enhet är att en betydande andel av ver ksamheten vid enheten handlar om sådan verksamhet som läggs till grund för viktningen.
Undervisnings- och kulturministeriet fattar beslut om det viktade antalet årsverken som anv isas statsandelstagaren.

Undervisnings- och kulturministeriet kan dessutom vikta priset per enhet för de verksa mhetsenheter som med stöd av 4 § 2 mom. i lagen om utövande konst har godkänts såsom berättigade till statsandel för sex kalenderår.
Det viktade priset per enhet för en statsandelstagare får högst uppgå till 1,70 gånger det g enomsnittliga priset per enhet enligt definitionen i 35 § innan man beaktat den mervärdesskatt
som avses i paragrafens 3 mom.
Närmare bestämmelser om beräkningen av det viktade antalet prestationer och viktkoeffic ienterna för de grunder som anges i 1 och 4 mom. utfärdas genom förordning a
v undervisnings- och kulturministeriet.
35 b §

Avdrag från priserna per enhet för museer och enheter för utövande konst
Från priset per enhet för museer avdras 16 479 euro. Från det viktade priset per enhet vid
enheter för utövande konst avdras 10 679 euro.
35 c §

Tilläggsfinansiering enligt prövning för en uppgift som museum med riksomfattade ansvar
Undervisnings- och kulturministeriet kan på ansökan besluta att efter prövning höja statsa ndelen för ett sådant museum med riksomfattande ansvar som avses i 10 § i museilagen för de
kostnader som skötseln av de uppgifter statsandelen föranleder.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
—————
Om den statsandel som enligt 22 § beviljas för driftskostnaderna för ett museum eller en
statsandelsberättigad verksamhetsenhet för utövande konst under det kalenderår under det
första finansåret efter lagens ikraftträdande skulle bli minst 10 000 euro lägre än 95 procent av
statsandelen för det finansår som föregått lagens ikraftträdande, beviljas museet eller ver
ksamhetsenheten för en övergångsperoid tilläggsfinansiering till ett sådant belopp att statsand elen totalt ska utgöra 95 procent av statsandelen för det finansår som föregått lagens ikraftträdande.
Om den statsandel som enligt 22 § beviljas för driftskostnaderna för ett museum eller en
statsandelsberättigad verksamhetsenhet för utövande konst under det kalenderår under det
första finansåret efter lagens ikraftträdande skulle bli minst 10 000 euro lägre än 90 procent av
statsandelen för det finansår som föregått lagens ikraftträdande, beviljas museet eller ver
ksamhetsenheten för en övergångsperoid tilläggsfinansiering till ett sådant belopp att statsand elen totalt ska utgöra 90 procent av statsandelen för det finansår som föregått lagens ikraftträdande.
Om de n statsandel som enligt 22 § beviljas för driftskostnaderna för ett museum eller en
statsandelsberättigad verksamhetsenhet för utövande konst under det kalenderår under det
första finansåret efter lagens ikraftträdande skulle bli minst 10 000 euro lägre än 85 procent av
statsandelen för det finansår som föregått lagens ikraftträdande, beviljas museet eller ver
ksamhetsenheten för en övergångsperoid tilläggsfinansiering till ett sådant belopp att statsand elen totalt ska utgöra 85 procent av statsandelen för det finansår som föregått lagens ikraftträdande.

Om den statsandel som enligt 22 § beviljas för driftskostnaderna för ett museum eller en
verksamhetsenhet för utövande konst som har rätt till statsandel under det kalenderår under
det första finansåret efter lagens ikraftträdande skulle bli minst 10 000 euro lägre än 80 pr ocent av statsandelen för det finansår som föregått lagens ikraftträdande, beviljas museet eller
verksamhetsenheten för en övergångsperoid tilläggsfinansiering till ett sådant belopp att sta tsandelen totalt ska utgöra 80 procent av statsandelen för det finansår som föregått lagens ikraf tträdande.
Om den statsandel som enligt 22 § beviljas för driftskostnaderna för ett museum eller en
statsandelsberättigad verksamhetsenhet för utövande konst under det kalenderår under det
första finansåret efter lagens ikraftträdande skulle bli minst 10 000 euro lägre än 75 procent av
statsandelen för det finansår som föregått lagens ikraftträdande, beviljas museet eller ver
ksamhetsenheten för en övergångsperoid tilläggsfinansiering till ett sådant belopp att statsand elen totalt ska utgöra 75 procent av statsandelen för det finansår som föregått lagens ikraftträdande.
Om det fastställda antal årsverken som ligger till grund för statsandelen för en verksamhet senhet är lägre än det var under finansåret som föregick lagens ikraftträdande, ska statsandelen
vid beräkningen av finansieringen för övergångsperioden jämföras med det antal som enheten
skulle ha fått i statsandel under finansåret som föregick lagens ikraftträdande, om det lägre antalet årsverken hade legat till grund för statsandelen.

Bilaga
UTKAST

Undervisnings- och kulturministeriets förordning
om grunderna för beräkning av statsandelen för enheter för utövande konst

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 35 a § i
lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet:
1§

Viktning av priserna per enhet för verksamhetsenheterna för utövande konst
Vid viktningen av priserna per enhet för verksamhetsenheterna för utövande konst iakttas i
enlighet med 35 a § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings - och kulturverksamhet
de viktningskoefficienter som följer
För riksomfattande turnéverksamhet
För regional turnéverksamhet
För betydande internationell turné- och gästspelsverksamhet
För uppträdanden eller framföranden som riktar sig till barn
För uppträdanden eller framföranden som riktar sig till en språklig minoritet
För verksamhetsenheter i glest befolkade områden

1,25
1,25
1,30
1,38
1,13
1,10

Priset per enhet för statsandelsberättigade enheter som för sex kalenderår i sänder har enligt
35 a § 4 mom. i lagen om finansiering av undervisnings - och kulturverksamhet viktningskoefficienten 1,06.
2§

Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 20 .

