
Museolain ja museoiden rahoituksen uudistus



Valmistelu ja kuuleminen

• Kulttuurin valtionosuusjärjestelmän uudistushanke

• Laajapohjainen asiantuntijatyöryhmä – useita sidosryhmätilaisuuksia

• Museoiden osalta hyödynnetty museopoliittista ohjelmatyötä

• Museoita koskevien ehdotusten vastaanotto lausuntokierroksella
pääosin myönteinen
– Eniten kriittistä palautetta saaneet yksityiskohdat on korjattu 

jatkovalmistelussa

• Jatkovalmistelu jaettu kahteen vaiheeseen:
1. Museolaki ja museoiden valtionosuudet; esittävän taiteen vapaan kentän 

valtionavustukset

2. Laki esittävän taiteen edistämisestä ja esittävän taiteen valtionosuudet
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Ehdotus uudeksi museolaiksi (1)

• Lain tavoitteet, toiminnan tarkoitus, valtionosuuden edellytykset

• Alueelliset vastuumuseot maakunta- ja aluetaidemuseoiden tilalle
– Alueellisen museotoiminnan edistämistehtävä, kulttuuriympäristötehtävä 

ja alueellinen taidemuseotehtävä

– Tavoitteena tehtävien järjestäminen kattavasti koko maassa

– Työryhmä ehdotti, että toimialue noudattaisi maakuntajakoa –
lausuntopalautteen johdosta lisätty poikkeusmahdollisuus alueen 
olosuhteisiin liittyvästä perustellusta syystä

• Valtakunnalliset vastuumuseot valtakunnallisten erikoismuseoiden 
tilalle

• Vastuumuseoiden edellytykset ja tehtävät lain tasolle
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Ehdotus uudeksi museolaiksi (2)

• Päätökset valtionosuusjärjestelmään piiriin pääsemistä ja 
vastuumuseoksi nimeämisestä voimassa toistaiseksi
- Edellytysten ja vastuumuseoiden tehtävien hoidon arviointi määrävälein 

- Työryhmä ehdotti tarkasteluväliksi kolmea vuotta, lausuntopalautteen 
perusteella pidennetty neljään vuoteen

• Vastuumuseot neuvottelevat nelivuosittain Museoviraston kanssa 
alueellisia/valtakunnallisia tehtäviä koskevan suunnitelman 
toteuttamisesta 
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Museoiden valtionosuus

• Laskennallinen järjestelmä: perusteina OKM:n vahvistama 
henkilötyövuosimäärä ja henkilötyövuotta kohden laskettu 
yksikköhinta

• Perusrahoitus: VOS-prosentti 37 (sama kuin nykyisin)

• Alueellisten vastuumuseotehtävien lisärahoitus: perusteena oleva htv-
määrä vahvistetaan erikseen, VOS-prosentti 85
– Rahoituksen kohdentuminen vastaisi nykyistä paremmin kunkin museon 

hoitamien tehtävien todellista laajuutta

• Valtakunnallisten vastuumuseotehtävien lisärahoitus: määrä 
harkinnanvarainen

• Nelivuotinen rahoitussuunnitelma lisäisi ennustettavuutta
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Aikataulu ja rahoitus

• Voimaan 2020 alussa; HE syysistuntokauden 2018 alussa

• Toimeenpanon valmisteluun tarvitaan noin vuosi lain hyväksymisestä 
ja vahvistamisesta; ohjeistus museoiden ylläpitäjille jo 9/2018

• Kaikki museot hakisivat uudelleen valtionosuuden piiriin 2/2019

• Ensimmäisen kolmen vuoden aikana siirtymäkauden rahoitus, jos 
jollakin museolla valtionosuuden määrä laskisi olennaisesti

• JTS:ssa yht. 7 milj. euroa v. 2020 alkaen museoiden VOS-
järjestelmän uudistukseen ja esittävän taiteen vapaan kentän 
toimintaedellytysten parantamiseen
– Museoiden osuus 4 milj. euroa: siirtymäkauden rahoitus ja htv-määrän 

lisääminen
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