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Laki
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 1 §:n

1 momentin 7 kohta, 5 §:n 7 kohta, 22, 35 ja 35 a § sekä 52 §:n 1 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentin 7 kohta ja 52 §:n 1 momentti laissa

1410/2014, 5 §:n 7 kohta ja 22 § laissa 315/2019, 35 § osaksi laeissa 1410/2014 ja
1486/2016 sekä 35 a § laissa 1094/2018, seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Tässä laissa säädetään kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle
taikka valtion liikelaitokselle käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta ja -
avustuksesta sekä muusta rahoituksesta sellaista toimintaa varten, josta säädetään:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
7) esittävän taiteen edistämisestä annetussa laissa (1082/2020).

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

5 §

Rahoituksen laskentaperuste

Rahoitus käyttökustannuksiin määräytyy laskennallisten perusteiden mukaisesti. Ra-
hoitus määräytyy:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
7) museon perusrahoituksessa, alueellisten vastuumuseotehtävien lisärahoituksessa ja

esittävän taiteen toimintayksikössä laitokselle vahvistetun laskennallisen henkilötyövuo-
sien määrän ja laskennallista henkilötyövuotta kohden määrätyn yksikköhinnan perusteel-
la.

22 §

Valtionosuus museon ja esittävän taiteen toimintayksikön käyttökustannuksiin

Museon ylläpitäjälle myönnetään valtionosuutta käyttökustannuksiin euromäärä, joka
saadaan laskemalla yhteen:

1) 37 prosenttia euromäärästä, joka saadaan, kun ylläpitäjälle vahvistettu perusrahoi-
tuksen henkilötyövuosimäärä kerrotaan henkilötyövuotta kohden määrätyllä yksikköhin-
nalla;
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2) 85 prosenttia euromäärästä, joka saadaan, kun ylläpitäjälle vahvistettu alueellisen
vastuumuseotehtävän henkilötyövuosimäärä kerrotaan henkilötyövuotta kohden määrä-
tyllä yksikköhinnalla;

3) 35 b §:ssä tarkoitettu valtakunnalliseen vastuumuseotehtävään myönnetty harkin-
nanvarainen lisärahoitus.

Esittävän taiteen toimintayksikön ylläpitäjälle myönnetään valtionosuutta käyttökus-
tannuksiin euromäärä, joka saadaan laskemalla yhteen:

1) 37 prosenttia euromäärästä, joka saadaan, kun ylläpitäjälle vahvistettu henkilötyö-
vuosimäärä vähennettynä korotetun valtionosuusprosentin mukaisella henkilötyövuosi-
määrällä kerrotaan henkilötyövuotta kohden määrätyllä yksikköhinnalla;

2) 60 prosenttia euromäärästä, joka saadaan, kun ylläpitäjälle esittävän taiteen edistämi-
sestä annetun lain 6 §:n 2 tai 3 momentin mukaisesti vahvistettu korotetun valtionosuuspro-
sentin mukainen henkilötyövuosimäärä kerrotaan henkilötyövuotta kohden määrätyllä yk-
sikköhinnalla.

35 §

Museoiden ja esittävän taiteen toimintayksiköiden yksikköhinnat

Museoiden ja esittävän taiteen toimintayksiköiden yksikköhinnat lasketaan vuosittain
jakamalla yksikköhintojen määräämistä edeltänyttä vuotta edeltäneenä vuonna niiden toi-
minnasta aiheutuneet käyttökustannukset asianomaisten kulttuurilaitosten saman kalente-
rivuoden todellisten henkilötyövuosien yhteismäärällä.

Yksikköhinnat lasketaan erikseen:
1) museoille;
2) orkestereille, kuoroille ja muille ensisijaisesti musiikin alan toimintayksiköille;
3) teattereille, tanssin ja sirkuksen alan toimintayksiköille sekä muille sellaisille esittä-

vän taiteen toimintayksiköille, jotka eivät ole 2 kohdassa tarkoitettuja ensisijaisesti musii-
kin alan toimintayksiköitä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö määrää yksikköhinnan varainhoitovuodelle arvioidun
kustannustason mukaiseksi ja ottaen huomioon valtion toimenpiteistä aiheutuvat toimin-
nan laajuuden ja laadun muutokset soveltuvin osin siten kuin 23 §:n 1 momentissa sääde-
tään.

Yksikköhintojen laskemisesta on lisäksi voimassa, mitä 31 §:n 1 momentissa sääde-
tään.

Yksikköhintoja laskettaessa kustannuksista vähennetään laitosten ylläpitäjille 44 §:n 1
ja 2 momentin nojalla niiden toimintaa varten kustannusten laskemisvuonna myönnettyjä
valtionavustuksia vastaava euromäärä.

Arvonlisäveron osalta on soveltuvin osin voimassa, mitä 32 §:n 1 ja 4 momentissa sää-
detään. Arvonlisäverovelvollisen yksityisen yhteisön tai säätiön yksikköhintaa ei kuiten-
kaan koroteta.

Vuonna 2022 museoiden käyttökustannuksiin lisätään 324 000 euroa, 2 momentin
2 kohdassa tarkoitettujen toimintayksiköiden käyttökustannuksiin 426 000 euroa ja 2 mo-
mentin 3 kohdassa tarkoitettujen toimintayksiköiden käyttökustannuksiin 233 000 euroa.

35 a §

Museoiden ja esittävän taiteen toimintayksiköiden yksikköhinnoista tehtävät vähennykset

Laskettaessa museoiden ja esittävän taiteen toimintayksiköiden yksikköhintoja 35 §:n
1–5 momentissa säädetyn mukaisesti niitä alennetaan vuosittain seuraavasti:

1) museoiden osalta 17 571 euroa;
2) ensisijaisesti musiikin alan toimintayksiköiden osalta 11 389 euroa;
3) muiden esittävän taiteen toimintayksiköiden osalta 11 525 euroa.
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52 §

Valtionavustuksen myöntäminen ja maksaminen perustamishankkeeseen

Valtionapuviranomainen myöntää valtionavustuksen perustamishankkeeseen, jollei
erikseen toisin säädetä, hakemuksesta 1 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun liikunta-
lain, 6 kohdassa tarkoitetun museolain, 7 kohdassa tarkoitetun esittävän taiteen edistämi-
sestä annetun lain sekä 2 §:n 4 momentissa tarkoitetun kuntien kulttuuritoiminnasta anne-
tun lain mukaisen toiminnan järjestäjälle.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2020

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko
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