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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Suomenlinnan 
hoitokunnasta annetun lain 3 §:n ja museovirastosta an-
netun lain 3 §:n muuttamisesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 

Suomenlinnan hoitokunnasta annettua lakia 
ja museovirastosta annettua lakia.  

Suomenlinnan hoitokunnasta annettua lakia 
ehdotetaan muutettavaksi niin, että hoitokun-
nan hallinnassa olevien asuinhuoneistojen ja 
toimitilojen liiketaloudellisin perustein hin-
noiteltavia vuokria voidaan valtion maksupe-
rustelaista poiketen kulttuuripoliittisista syis-
tä alentaa siten, että ne vastaavat saarella val-
litsevaa käypää hintatasoa. Muutoksella 
mahdollistetaan  kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaissa rakennuksissa sijaitsevien asunto-
jen ja toimitilojen vuokraaminen ulkopuoli-
seen käyttöön niin, että vuokrien määräämi-
sessä ei kaikilta osin noudateta liiketaloudel-
lista hinnoittelua. 

Museovirastosta annettua lakia ehdotetaan 
muutettavaksi niin, että valtion maksuperus-
telaista voidaan poiketa määrättäessä pääsy-

maksuja museoviraston alaisissa museoissa 
ja niiden järjestämissä näyttelyissä ja esitte-
lyissä silloin, kun tämä on  opetuksen, tieteen 
tai muuten yleisen edun kannalta tarkoituk-
senmukaista. Lisäksi lakia ehdotetaan muu-
tettavaksi niin, että valtion maksuperustelais-
ta poiketen museoviraston hallinnassa olevi-
en rakennusten ja muiden tilojen vuokria 
voidaan kulttuuripoliittisista syistä alentaa si-
ten, että vuokrat vastaavat kulloinkin käypää 
hintatasoa, tai kun sitä on pidettävä valtion 
edun mukaisena, vuokra voi olla käypää 
alempi tai sen perimisestä voidaan luopua. 
Muutos mahdollistaa kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaiden rakennusten  luovuttamisen ul-
kopuoliseen käyttöön niin, että vuokrien 
määräämisessä ei kaikilta osin noudateta lii-
ketaloudellista hinnoittelua. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 
vuoden 2002 alusta. 

 
————— 
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PERUSTELUT 

 
1.  Nykyt i la  ja  ehdotetut  muutok-

set  

1.1. Suomenlinnan hoitokunnan hallin-
nassa olevien asuin- ja toimitilojen 
vuokrat 

Suomenlinnan hoitokunnasta säädetään 
Suomenlinnan hoitokunnasta annetussa laissa 
(1145/1988) ja Suomenlinnan hoitokunnasta 
annetussa asetuksessa (168/1989). Suomen-
linnan hoitokunnasta annetun lain 1 §:n mu-
kaan Suomenlinnan alueen ja rakennusten 
hallintaa, hallintoa, hoitoa ja kunnostusta 
varten on opetusministeriön alainen Suomen-
linnan hoitokunta. Suomenlinnan hoitokun-
nan hallintaan kuuluvista alueista ja raken-
nuksista säädetään tarkemmin valtioneuvos-
ton asetuksella.  

Mainitun lain 3 §:ssä säädetään, että Suo-
menlinnan hoitokunnalla on oikeus periä 
tuottamistaan suoritteista maksuja, joista sää-
detään asetuksella. Maksuja määrättäessä on 
noudatettava, mitä valtion maksuperustelais-
sa (980/1973) säädetään. Mainitun lain on 
maaliskuun alusta 1992 korvannut valtion 
maksuperustelaki (150/1992), jäljempänä 
maksuperustelaki.  

Maksuperustelaissa säädetään valtion vi-
ranomaisten suoritteiden maksullisuuden ja 
suoritteista perittävien maksujen suuruuden 
yleisistä perusteista sekä maksujen muista 
perusteista. Maksuperustelaki on luonteeltaan 
yleislaki. Jos muualla lailla tai laissa olevan 
valtuutuksen nojalla annetaan maksuperuste-
laista poikkeavia säännöksiä, noudatetaan 
niitä  maksuperustelain sijasta. Maksuperus-
telain 7 §:n 1 momentin mukaan muut kuin 
julkisoikeudelliset suoritteet hinnoitellaan 
liiketaloudellisin perustein.  

Suomenlinnan hoitokunnan perimistä mak-
suista säädetään Suomenlinnan hoitokunnan 
suoritteiden maksullisuudesta annetussa ope-
tusministeriön asetuksessa  (1013/2000), joka 
on voimassa vuoden 2003 loppuun. Sen mu-
kaan Suomenlinnan hoitokunta hinnoittelee 
liiketaloudellisin perustein: 

1) tilauspohjaiset konsultointi- ja asiantun-
tijapalvelut,  

2) asuinhuoneistojen, toimitilojen, alueiden 
ja laitteiden luovuttamisen ulkopuolisen 
käyttöön, 

3) julkaisut ja muut myyntiin tarkoitetut 
painotuotteet, 

4) valokopiot ja muut jäljennökset sekä 
5) muut tilauksesta tuotetut suoritteet. 
Suomenlinnan hoitokunnasta annetun ase-

tuksen 1 §:n mukaan Suomenlinnan hoito-
kunnan tehtävänä on valtioneuvoston vah-
vistamien perusteiden mukaan, siltä osin kuin 
ei ole toisin säädetty tai määrätty:  

1) huolehtia Suomenlinnan alueen ja siellä 
olevien rakennusten, varustusten ja  laitteiden 
hallinnosta,  

2) huolehtia hallinnassaan olevien ja erik-
seen määrättyjen alueiden, rakennusten ja 
laitteiden hoidosta, kunnossapidosta sekä sii-
vouksesta, 

3) huolehtia hallinnassaan olevien ja erik-
seen määrättyjen alueiden, rakennusten ja 
laitteiden restauroinnista ja peruskorjauksista 
sekä Suomenlinnan kehittämisen edellyttä-
mästä uudisrakentamisesta  sekä  

4) huolehtia ja tehdä aloitteita Suomenlin-
nan kehittämisestä. 

Suomenlinnan linnoituksen rakentaminen 
aloitettiin vuonna 1748, jolloin Suomi oli osa 
Ruotsin suurvaltaa. Muutamassa vuosikym-
menessä autioille saarille nousi valtava meri-
linnoitus. Rakentamista jatkettiin Suomen 
kuuluessa Venäjään vuosina 1809—1917. 
Sen jälkeen Suomenlinna oli sotilaskäytössä 
ja siirtyi vuonna 1973 siviilihallintoon. Ny-
kyisin linnoitusta kehitetään sekä monument-
tina että elävänä kaupunginosana. 

Suomenlinnan hoitokunnan tehtävänä on 
huolehtia Suomenlinnassa olevasta kansal-
lisomaisuudesta. Suomenlinnan linnoitus lii-
tettiin vuonna 1991 Yhdistyneiden Kansa-
kuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön 
(UNESCO) maailmaperintöluetteloon ainut-
laatuisena sotilasarkkitehtuurin muistomerk-
kinä. Maailman kulttuuri- ja luonnonperin-
nön suojelemista koskevan yleissopimuksen 
(SopS 19/1987) mukaan Suomi on sitoutunut 
suojelemaan ja ylläpitämään luetteloon mer-
kityn kohteen. Suomenlinnan erikoislaatuisen 
rakennuskannan käyttötehokkuus on tavan-
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omaista huonompi ja rakennukset edellyttä-
vät normaalia enemmän huoltoa.  

Suomenlinnan hoitokunnalla on Suomen-
linnassa, Särkässä ja Lonnan saarella yhteen-
sä 195 rakennusta ja linnoituslaitetta. Näiden 
kerrosala on yhteensä 165 000 neliömetriä ja 
tilavuus 630 000 kuutiometriä. Kerrosalasta 
92 prosenttia on suojelluissa rakennuksissa.   

Asuntojen lukumäärä on 331 ja niiden 
huoneistoala yhteensä 22 250 neliömetriä. 
Muiden hyötykäytössä olevien tilojen (muun 
muassa toimitilat, työhuoneet, ravintolat ja 
varastotilat) huoneistoala on yhteensä 58 000 
neliömetriä. Nämä tuloa tuottavassa käytössä 
olevat tilat sijaitsevat useimmiten suojelluis-
sa rakennuksissa, joita rakennuksen luonteen, 
materiaalien ja muiden syiden johdosta ei ole 
mahdollista vuokrata kaikkia kuluja kattaval-
la vuokralla. 

Suomenlinnan hoitokunnan hallinnassa 
olevien ulkopuolisille vuokrattujen asuntojen 
ja toimitilojen vuokratuotot olivat vuonna 
2000 yhteensä  noin 13,9 miljoonaa markkaa. 
Kaikkiaan kiinteistövuokratulot olivat mai-
nittuna vuotena noin 17,6 miljoonaa mark-
kaa. Vuokratulot eivät viraston pitämän kus-
tannusvastaavuuslaskennan perusteella kata 
kiinteistöjen tasearvojen edellyttämiä poisto-
ja ja poistamattoman pääoman korkokustan-
nuksia eivätkä siten ole liiketaloudellisin pe-
rustein määriteltyjä. Valtiontalouden tarkas-
tusvirasto on kiinnittänyt asiaan huomiota ja 
edellyttänyt asian korjaamista lainsäädännöl-
lisin toimenpitein. Maksuperustelain mukai-
sen hintatuen käyttämistä ei ole pidetty mah-
dollisena, koska alijäämä muodostuu vasta 
poistojen ja korkojen vähentämisen jälkeen. 
Ilman poistoja ja pääoman korkoja vuokraus-
toiminta kattaa kiinteistötoimen kulut. 

Koska Suomenlinnan asuntojen ja toimiti-
lojen vuokrat hinnoitellaan maksuperustelain 
mukaan liiketaloudellisin perustein, hinnoit-
telua tarkastellaan kannattavuusvaatimuksen 
näkökulmasta. Tällöin tuotoilla tulee kattaa 
vähintään toiminnan kustannukset ja toimin-
taan oman pääoman ehdoin sijoitetulle pää-
omalle asetettava tuottovaade. Hinnoittelussa 
voidaan ottaa  huomioon kustannusten lisäksi 
kysyntä ja kilpailu. Hinnoittelussa voidaan 
myös käyttää alennuksia, mutta maksullinen 
toiminta tulee kuitenkin kokonaisuudessaan 
hoitaa kannattavuusvaatimuksen mukaisesti. 

Tämä ei kuitenkaan nykyisin ole Suomenlin-
nan hoitokunnan asuntojen ja toimitilojen 
osalta mahdollista. Jotta asunnoista ja toimi-
tiloista voitaisiin edelleen periä nykyiseen 
tapaan kohtuullisia vuokria ja jotta Suomen-
linna voidaan pitää asuttuna ja elävänä kau-
punginosana, liiketaloudellisin perustein hin-
noiteltavien vuokrien määräämisessä tulisi 
lailla mahdollistaa poiketa maksuperustelais-
ta. Muilta osin noudatettaisiin edelleen mak-
superustelakia. 

Edellä esitetyn perusteella Suomenlinnan 
hoitokunnasta annetun lain 3 §:ää ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että suoritteista perittä-
vien maksujen määräämisessä noudatettaisiin 
ensisijaisesti maksuperustelakia mutta että 
luovutettaessa kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaissa rakennuksissa sijaitsevia asuinhuo-
neistoja ja toimitiloja ulkopuoliseen käyttöön 
vuokran määräämisessä voitaisiin poiketa 
maksuperustelaista. Liiketaloudellisin perus-
tein hinnoiteltavia vuokria voitaisiin kulttuu-
ripoliittisista syistä alentaa niin, että ne vas-
taisivat saarella kulloinkin vallitsevaa kunkin 
rakennuksen käypää hintatasoa. 
 
1.2. Museoviraston ylläpitämien museoi-

den pääsymaksut  ja kulttuurihistori-
allisesti arvokkaista tiloista perittävät 
vuokrat 

Museoiden pääsymaksut 

Museovirastosta säädetään museovirastosta 
annetussa laissa (31/1972) ja museovirastosta 
annetussa asetuksessa (119/1992). Maan 
muinaismuistohallintoa, siihen liittyvää tut-
kimusta sekä museotoimen yleistä johtoa ja 
valvontaa varten on opetusministeriön alai-
nen museovirasto. 

Museovirastosta annetun lain 3 §:n 1 mo-
mentissa säädetään, että pääsystä alaisiinsa 
museoihin, näyttelyihin ja muihin yleisölle 
tarkoitettuihin tilaisuuksiin ja esittelyihin se-
kä muiden valtion virastojen ja laitosten 
pyynnöstä suoritetuista selvityksistä, tutki-
muksista ja lausunnoista sekä muista palve-
luksista on museovirastolla oikeus periä 
maksuja sen mukaan kuin asetuksella tar-
kemmin säädetään niiden yleisten perustei-
den mukaisesti, jotka säädetään eräiden vi-
ranomaisten toimituskirjoista ja virkatoimista 
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suoritettavain maksujen perusteista annetussa 
laissa (806/1942). Pykälän 2 momentissa 
säädetään, että museovirastossa voidaan suo-
rittaa 1 momentissa tarkoitetut toimenpiteet 
ja palvelustehtävät joko määrättyä alemmasta 
maksusta tai maksuttomasti silloin, kun nii-
den voidaan todeta olevan opetuksen, tieteen 
tai muuten yleisen edun kannalta tärkeitä. 

Museovirastosta annetun asetuksen 1 §:n 6 
kohdan mukaan museoviraston tehtävänä on 
muun muassa ylläpitää museoita ja näyttelyi-
tä. 

Museoviraston perimistä maksuista sääde-
tään museoviraston suoritteiden maksulli-
suudesta annetussa opetusministeriön pää-
töksessä (1179/1999), joka on voimassa vuo-
den 2001 loppuun. Päätös on annettu sekä 
maksuperustelain että museovirastosta anne-
tun lain 3 §:n nojalla, mikä pääsymaksujen 
osalta on mahdollistanut poikkeamisen  mak-
superustelaista.  

Museovirastosta annetun lain 3 § on sa-
nonnaltaan vanhentunut ja siinä viitataan 
kumottuun lakiin eikä siitä käy myöskään il-
mi, että valtion virastojen perimistä maksuis-
ta säädetään nykyisin ministeriön asetuksella. 
Tämän vuoksi ehdotetaan, että museoiden ja 
näyttelyiden pääsymaksujen osalta lain 
3 §:ssä mahdollistetaan poiketa maksuperus-
telaista ja että pykälä muutoin saatetaan ajan 
tasalle.  

 
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaista tiloista 
perittävät vuokrat 

Turun linna on vuokrattu Turun kaupungil-
le oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuut-
ta ja tuloatuottavia oikeuksia annetun lain 
(687/1978), jäljempänä luovutuslaki, nojalla. 
Valtioneuvosto on päätöksellään 15 päivänä 
helmikuuta 2001 oikeuttanut museoviraston 
tekemään asiaa koskevan vuokrasopimuksen 
Turun kaupungin kanssa. Luovutuslain 
10 §:n 2 momentin mukaan kun vuokramie-
henä on kunta tai kuntayhtymä taikka kun 
omaisuus vuokrataan yleishyödylliseen tar-
koitukseen tai kun sitä on pidettävä valtion 
edun mukaisena sekä muutoinkin erityisestä 
syystä, vuokra saa olla käypää alempi tai sen 
perimisestä voidaan luopua.  

Lisäksi museovirasto on sopimuksin vuok-
rannut kunnille ja muille yhteisöille kulttuu-

rihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia tai 
niiden tiloja, kuten Hämeenlinnan vankilara-
kennuksen, Langinkoskella sijaitsevan Keisa-
rillisen kalastusmajan, Porvoossa sijaitsevan 
Runebergin kodin, Tuusulassa sijaitsevan 
Ainolan, eri puolilla maata sijaitsevat tuuli-
myllyt, Lapissa sijaitsevat porokämpät ja 
muut pienemmät kohteet, liiketaloudellista 
hinnoittelua alemmalla vuokralla siten, että 
vuokraaja on yleensä vastannut kohteen käyt-
tö- ja esittelykustannuksista. Tällaisten tilo-
jen vuokraamisessa ei ole nykyisen tulkinnan 
mukaan ollut mahdollista soveltaa luovutus-
lakia. 

Jotta nykyinen vuokrauskäytäntö tällaisten 
kohteiden osalta voisi edelleen jatkua, ehdo-
tetaan, että museovirastosta annetun lain 
3 §:ään lisättäisiin säännös, joka mahdollistaa 
poikkeamisen maksuperustelaista määrättä-
essä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden ra-
kennusten ja niissä sijaitsevien tilojen vuok-
ria. Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia 
vuokria voitaisiin kulttuuripoliittisista syistä 
alentaa niin, että tiloista perittävä vuokra oli-
si kulloinkin vallitsevan käyvän  hintatason 
mukainen tai, kun sitä on pidettävä valtion 
edun mukaisena, vuokra saa olla käypää 
alempi tai sen perimisestä voidaan luopua.  
 
2.  Esityksen vaikutukset  

Esityksellä mahdollistetaan Suomenlinnan 
hoitokunnan asuntojen ja toimitilojen vuokri-
en sekä museoviraston pääsymaksujen ja sen 
hallinnassa olevien kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaiden tilojen vuokrien periminen ny-
kyisen suuruisina eikä esitys vaikuta laitosten 
saamien tulojen määrään. Suomenlinnan hoi-
tokunnan asuin- ja toimitiloista perimät 
vuokrat eivät nykyisinkään kata kaikkia kus-
tannusvastaavuuslaskelman mukaisia kustan-
nuksia eivätkä ne ole liiketaloudellisin perus-
tein määriteltyjä, vaikka vuokria on viime ja 
tänä vuonna nostettu vastaamaan muiden 
kohtuullisesti hinnoiteltujen vuokra-asun-
tojen vuokria. 

Suomenlinnan asuinhuoneistojen vuokrien 
määrääminen maksuperustelaista poiketen 
mahdollistaa saaren pitämisen asuttuna ja 
elävänä kaupunginosana.  

Museovirastolla on ollut jo nykyisin mah-
dollisuus periä museoista ja näyttelyistä pää-
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symaksuja, joiden määräämisessä ei noudate-
ta maksuperustelakia. Tämä on otettu huomi-
oon myös valtion talousarviossa museoviras-
ton toimintamenoissa.  

Museoviraston hallinnassa olevien kulttuu-
rihistoriallisesti arvokkaiden tilojen vuok-
raaminen ulkopuolisille edellä mainitulla ta-
valla on valtion edun mukaista sekä mahdol-
listaa niiden säilyttämisen ja pitämisen näh-
tävyyskäytössä eikä esitys vaikuta viraston 
tulojen määrään.  

Syrjäisillä seuduilla sijaitsevien tilojen pi-
täminen museovirastolla tulisi valtiolle ny-
kyistä käytäntöä kalliimmaksi.  
 
 
3.  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu opetusministeriössä 
virkatyönä. Esitysluonnoksesta on pyydetty 
lausunto valtiovarainministeriöltä, Suomen-
linnan hoitokunnalta ja museovirastolta. Lau-

sunnonantajat ovat suhtautuneet myönteisesti 
esitykseen. 
 
4.  Tarkemmat säännökset  

Ehdotettujen lakien mukaan maksuista sää-
dettäisiin tarkemmin opetusministeriön ase-
tuksella. Lainmuutosten johdosta Suomen-
linnan hoitokunnan ja museoviraston maksu-
ja koskevat opetusministeriön asetukset jou-
dutaan uusimaan vuoden 2002 alusta. 
 
5.  Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivä-
nä tammikuuta 2002. Ennen  lakien voimaan-
tuloa voidaan ryhtyä niiden täytäntöönpanon 
edellyttämiin toimenpiteisiin. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 

 
 
 

Lakiehdotukset 
 

1. 

 
Laki 

Suomenlinnan hoitokunnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Suomenlinnan hoitokunnasta 23 päivänä joulukuuta 1988 annetun lain 

(1145/1988) 3 § seuraavasti: 
 

3 § 
Suomenlinnan hoitokunnalla on oikeus pe-

riä tuottamistaan suoritteista maksuja, joiden 
suuruutta määrättäessä noudatetaan, mitä val-
tion maksuperustelaissa (150/1992) ja sen 
nojalla annetussa opetusministeriön asetuk-
sessa säädetään.  

Poiketen siitä, mitä valtion maksuperuste-
laissa säädetään, liiketaloudellisin perustein 
hinnoiteltavien asuin- ja toimitilojen vuokria 

voidaan kulttuuripoliittisista syistä alentaa si-
ten, että tiloista peritään kulloinkin käyvän 
hintatason mukainen vuokra. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2002. 
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 
 

————— 
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2. 

 
 

Laki 

museovirastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan museovirastosta 14 päivänä tammikuuta 1972 annetun lain (31/1972) 3 § seuraa-

vasti: 
 

3 § 
Museovirasto voi  periä tuottamistaan suo-

ritteista maksuja, joiden suuruutta määrättä-
essä noudatetaan, mitä valtion maksuperuste-
laissa (150/1992) ja sen nojalla annetussa 
opetusministeriön asetuksessa säädetään. 

Poiketen siitä, mitä valtion maksuperuste-
laissa säädetään, maksuja pääsystä museovi-
raston alaisiin museoihin, näyttelyihin ja 
muihin yleisölle tarkoitettuihin tilaisuuksiin 
ja esittelyihin voidaan alentaa tai jättää mak-
su kokonaan perimättä silloin, kun se on ope-
tuksen, tieteen tai muuten yleisen edun kan-
nalta tarkoituksenmukaista.  

Poiketen siitä, mitä valtion maksuperuste-

laissa säädetään, liiketaloudellisin perustein 
hinnoiteltavien kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaiden rakennusten ja niissä sijaitsevien  
tilojen  vuokria voidaan kulttuuripoliittisista 
syistä alentaa siten, että  tiloista peritään kul-
loinkin käyvän hintatason mukainen vuokra 
tai, kun sitä on pidettävä valtion edun mukai-
sena, vuokra saa olla käypää alempi tai sen 
perimisestä voidaan luopua. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2002. 
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

 
————— 

Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 2001 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Opetusministeri Maija Rask 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

1. 

Laki 

Suomenlinnan hoitokunnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Suomenlinnan hoitokunnasta 23 päivänä joulukuuta 1988 annetun lain 

(1145/1988) 3 § seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

3 § 
Suomenlinnan hoitokunnalla on oikeus 

periä tuottamistaan suoritteista maksuja, 
joista säädetään asetuksella. Maksuja mää-
rättäessä on noudatettava, mitä valtion mak-
superustelaissa (980/73) on säädetty. 

 

3 § 
Suomenlinnan hoitokunnalla on oikeus 

periä tuottamistaan suoritteista maksuja, 
joiden suuruutta määrättäessä noudatetaan, 
mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) 
ja sen nojalla annetussa opetusministeriön 
asetuksessa säädetään. 

Poiketen siitä, mitä valtion maksuperuste-
laissa säädetään, liiketaloudellisin perus-
tein hinnoiteltavia asuin- ja toimitilojen 
vuokria voidaan kulttuuripoliittisista syistä 
alentaa siten, että tiloista peritään kulloin-
kin käyvän hintatason mukainen vuokra. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2002. 
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen-
piteisiin 

——— 
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2. 

 
Laki 

museovirastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan museovirastosta 14 päivänä tammikuuta 1972 annetun lain (31/1972) 3 § seuraa-

vasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

3 § 
Pääsystä alaisiinsa museoihin, näyttelyi-

hin ja muihin yleisölle tarkoitettuihin tilai-
suuksiin ja esittelyihin sekä muiden valtion 
virastojen ja laitosten pyynnöstä suoritetuis-
ta selvityksistä, tutkimuksista ja lausunnois-
ta sekä muista palveluksista on museoviras-
tolla oikeus periä maksuja sen mukaan kuin 
asetuksella tarkemmin säädetään niiden 
yleisten perusteiden mukaisesti, jotka sää-
detään eräiden viranomaisten toimituskir-
joista ja virkatoimista suoritettavain maksu-
jen perusteista 17 päivänä lokakuuta 1942 
annetussa laissa (806/42).  

Museovirastossa voidaan suorittaa 1 mo-
mentissa tarkoitetut toimenpiteet ja palvelu-
tehtävät joko määrättyä alemmasta maksus-
ta tai maksuttomasti silloin, kun niiden voi-
daan todeta olevan opetuksen, tieteen tai 
muuten yleisen edun kannalta tärkeitä. 
 

3 § 
Museovirasto voi periä tuottamistaan 

suoritteista maksuja, joiden suuruutta mää-
rättäessä noudatetaan, mitä valtion maksu-
perustelaissa (150/1992) ja sen nojalla an-
netussa opetusministeriön asetuksessa sää-
detään. 

Poiketen siitä, mitä valtion maksuperuste-
laissa säädetään, maksuja pääsystä museo-
viraston alaisiin museoihin, näyttelyihin ja 
muihin yleisölle tarkoitettuihin tilaisuuksiin 
ja esittelyihin voidaan alentaa tai jättää 
maksu kokonaan perimättä silloin, kun se 
on opetuksen, tieteen tai muuten yleisen 
edun kannalta tarkoituksenmukaista. 

Poiketen siitä, mitä valtion maksuperuste-
laissa säädetään, liiketaloudellisin perus-
tein hinnoiteltavia kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaiden rakennusten ja niissä sijaitse-
vien tilojen  vuokria voidaan kulttuuripoliit-
tisista syistä alentaa siten, että tiloista peri-
tään kulloinkin käyvän hintatason mukainen 
vuokra tai, kun sitä on pidettävä valtion 
edun mukaisena, vuokra saa olla käypää 
alempi tai sen perimisestä voidaan luopua.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2002. 
Ennen  lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen-
piteisiin. 

——— 
 

 


