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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 6 kohta, 5 §:n 7 kohta ja 22 §, sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentin
6 kohta laissa 1410/2014 ja 22 § laissa 1486/2016, sekä

lisätään lakiin uusi 35 b § seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

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

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
6) museolaissa (314/2019);

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

5 §

Rahoituksen laskentaperuste

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

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

sekä teatterissa ja orkesterissa laitokselle vahvistetun laskennallisen henkilötyövuosien
määrän ja laskennallista henkilötyövuotta kohden määrätyn yksikköhinnan perusteella.

22 §

Valtionosuus museon, teatterin ja orkesterin käyttökustannuksiin

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

1) 37 prosenttia euromäärästä, joka saadaan, kun ylläpitäjälle vahvistettu perusrahoi-
tuksen henkilötyövuosimäärä kerrotaan 35 §:n 1 momentissa tarkoitetulla yksikköhinnal-
la;

2) 85 prosenttia euromäärästä, joka saadaan, kun ylläpitäjälle vahvistettu alueellisen
vastuumuseotehtävän henkilötyövuosimäärä kerrotaan 35 §:n 1 momentissa tarkoitetulla
yksikköhinnalla;
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3) 35 b §:ssä tarkoitettu valtakunnalliseen vastuumuseotehtävään myönnetty harkin-
nanvarainen lisärahoitus.

Teatterin ja orkesterin ylläpitäjälle myönnetään valtionosuutta käyttökustannuksiin
37 prosenttia valtionosuuden perusteena käytettävästä euromäärästä, joka saadaan, kun
ylläpitäjälle teatteria tai orkesteria varten vahvistettu laskennallinen henkilötyövuosien
määrä kerrotaan henkilötyövuotta kohden 35 §:n 1 momentissa säädetyn mukaisesti mää-
rätyllä yksikköhinnalla.

4 luku

Kulttuuritoimen yksikköhinnat

35 b §

Harkinnanvarainen lisärahoitus valtakunnalliseen vastuumuseotehtävään

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi hakemuksesta korottaa harkinnanvaraisesti museo-
lain 10 §:ssä tarkoitetun valtakunnallisen vastuumuseon valtionosuutta säännöksessä tar-
koitettujen tehtävien hoitamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.
Jos tämän lain voimaantuloa edeltävänä kalenterivuonna valtionosuuteen oikeutetun

museon käyttökustannuksiin 22 §:n mukaisesti myönnettävä valtionosuus jäisi ensimmäi-
senä varainhoitovuonna lain voimaantulon jälkeen vähintään 10 000 euroa alhaisemmaksi
kuin 94 prosenttia lain voimaantuloa edeltävän varainhoitovuoden valtionosuudesta, mu-
seon ylläpitäjälle myönnetään siirtymäkauden lisärahoitusta sellainen euromäärä, että val-
tionosuuden kokonaismääräksi muodostuu 94 prosenttia lain voimaantuloa edeltävän va-
rainhoitovuoden valtionosuudesta.

Jos tämän lain voimaantuloa edeltävänä kalenterivuonna valtionosuuteen oikeutetun
museon käyttökustannuksiin 22 §:n mukaisesti myönnettävä valtionosuus jäisi toisena va-
rainhoitovuonna lain voimaantulon jälkeen vähintään 10 000 euroa alhaisemmaksi kuin
88 prosenttia lain voimaantuloa edeltävän varainhoitovuoden valtionosuudesta, museon
ylläpitäjälle myönnetään siirtymäkauden lisärahoitusta sellainen euromäärä, että val-
tionosuuden kokonaismääräksi muodostuu 88 prosenttia lain voimaantuloa edeltävän va-
rainhoitovuoden valtionosuudesta.

Jos tämän lain voimaantuloa edeltävänä kalenterivuonna valtionosuuteen oikeutetun
museon käyttökustannuksiin 22 §:n mukaisesti myönnettävä valtionosuus jäisi kolmante-
na varainhoitovuonna lain voimaantulon jälkeen vähintään 10 000 euroa alhaisemmaksi
kuin 82 prosenttia lain voimaantuloa edeltävän varainhoitovuoden valtionosuudesta, mu-
seon ylläpitäjälle myönnetään siirtymäkauden lisärahoitusta sellainen euromäärä, että val-
tionosuuden kokonaismääräksi muodostuu 82 prosenttia lain voimaantuloa edeltävän va-
rainhoitovuoden valtionosuudesta.

Jos toimintayksikön valtionosuuden perusteeksi vahvistettu henkilötyövuosien määrä
on alempi kuin se oli lain voimaantuloa edeltävänä varainhoitovuonna, valtionosuutta ver-
rataan siirtymäkauden rahoitusta laskettaessa siihen määrään, jonka toimintayksikkö olisi
saanut lain voimaantuloa edeltävän varainhoitovuoden valtionosuutena, jos valtionosuu-
den perusteena olisi ollut tämä alempi henkilötyövuosien määrä.
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