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Museoiden valtionosuuden piiriin hakeminen vuodesta 2020 alkaen
Valtakunnallinen vastuumuseotehtävä
Täydennys koskien valtionosuuden harkinnanvaraista korottamista
Perusteet valtionosuuden korottamiselle
-

-

Harkinnanvaraisesta lisärahoituksesta säädetään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 35 b
§:ssä.
Harkinnanvaraista lisärahoitusta voidaan myöntää museolain 10 §:n mukaan nimetyn valtakunnallisen
vastuumuseon valtionosuuteen.
Harkinnanvarainen korotus ei ole sidottu museolle vahvistettuun henkilötyövuosimäärään, vaan se
määritellään euromääräisenä.
Korotuksella korvataan voimassaolevan museolain 3 §:ssä säädetty valtionosuuden myöntäminen
valtakunnalliselle erikoismuseolle 10 prosenttiyksiköllä korotettuna sekä museolain 4 a §:n nojalla
erityistehtävien hoitamista varten maksettavat erityisavustukset.
Korotus maksetaan museolain 9 §:n mukaisten tehtävien suorittamisesta aiheutuviin kustannuksiin.
Vastuumuseolla tulee olla toimintaa ja palveluita koskeva valtakunnallinen suunnitelma.
Tehtävien tarkemmasta sisällöstä ja laajuudesta sovitaan ja toteutumista seurataan Museoviraston kanssa
neljän vuoden välein käytävissä neuvotteluissa.
Neuvottelut valtakunnallisten vastuumuseoiden ja Museoviraston välillä käydään ensimmäisen kerran
vuoden kuluessa lain voimaantulosta.

Harkinnanvarainen korotus vuodelle 2020
Harkinnanvaraisen korotuksen myöntäminen vuodelle 2020 perustuu:
valtionosuuden piiriin pääsyä ja valtakunnallista vastuumuseotehtävää koskevaan hakemukseen
siihen liitettyyn valtakunnalliseen suunnitelmaan sekä
hakemukseen valtionosuuden harkinnanvaraisesta korottamisesta, joka toimitetaan alkuperäisen
hakemuksen täydennykseksi.
Valtionosuuden korottamisella tarkoitetaan euromääräistä lisärahoitusta laskennallisesti määräytyvään
valtionosuuden perusrahoitukseen.
Korotustarvetta arvioitaessa otetaan huomioon:
valtakunnallisesta toiminnasta aiheutuvat vakinaiset henkilöstö- ja muut menot sekä
valtakunnalliseen suunnitelmaan kirjatuista palveluista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä aiheutuvat muut
lisärahoitustarpeet.
-

-

Vakinaisten henkilöstö- ja muiden menojen lisäyksellä tarkoitetaan sitä osaa henkilöstö- ja muista menoista,
joka aiheutuu valtakunnallisten tehtävien hoidosta ja jota ns. perusvaltionosuus ei riitä kattamaan; aiemmin
tämä on katettu valtionosuuden 10 %-yksikön korotuksella ja harkinnanvaraisella valtionavustuksella. Tämän
lisärahoituksen taso on melko vakaa.
o Henkilötyövuositieto kuvaa tehtävän laajuutta, mutta ei ole rahoituksen laskentaperuste.
o Vertailuluku –tiedon täyttävät nykyiset valtakunnalliset erikoismuseot. Luvun avulla suhteutetaan
haettua korotusta nykyisen lisärahoituksen tasoon.
Muut lisärahoitustarpeet ovat niitä menoja, jotka aiheutuvat valtakunnallisen työn suunnitelmaan kirjattujen
palveluiden ja niihin liittyvien keskeisten toimenpiteiden toteuttamisesta; näiden menojen taso voi vaihdella
vuosittain merkittävästikin.
o Lisärahoitusta haetaan kustannuksiin, joita ei kateta muulla rahoituksella (esim. kunnan rahoitus,
muu hankerahoitus, muu museon oma rahoitus, sponsorointi, palvelutulot).
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Korotuksen hakeminen valtakunnallisten tehtävien suorittamisesta aiheutuviin
kustannuksiin vuonna 2020
1. Museon perustelut henkilöstöresurssien riittävyydestä valtakunnallisten tehtävien suorittamiseen sekä
viittaukset valtakunnalliseen suunnitelmaan kirjattuihin palveluihin ja niihin liittyviin keskeisiin
toimenpiteisiin (max. 2 000 merkkiä):

2. Museon arvio valtionosuuden korotustarpeesta tehtäväkokonaisuuksittain:
2.1. Valtakunnallinen museotoiminta
Vakinaiset henkilöstö- ja
Arvio vuodelle 2020
muut menot
€
Muut lisärahoitustarpeet

€

htv

Vuoden 2018 toteuma
htv

€

htv

Haettava korotus 2020 (€)

2.3. Valtakunnallisena asiantuntijana toimiminen erikoisalalla
Vakinaiset henkilöstö- ja
Arvio vuodelle 2020
muut menot
€
Muut lisärahoitustarpeet

htv

Haettava korotus 2020 (€)

2.2. Yhteistyön edistäminen ja kehittäminen erikoisalalla
Vakinaiset henkilöstö- ja
Arvio vuodelle 2020
muut menot
€
Muut lisärahoitustarpeet

Vuoden 2018 toteuma

Haettava korotus 2020 (€)

Vuoden 2018 toteuma
htv

€

htv
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2.4. Kansainvälisten yhteyksien ylläpitäminen ja edistäminen erikoisalla
Vakinaiset henkilöstö- ja
Arvio vuodelle 2020
Vuoden 2018 toteuma
muut menot
€
htv
€
Muut lisärahoitustarpeet

Haettava korotus 2020 (€)

2.5. Kulttuuriperinnön tallentaminen ja digitaalisen saatavuuden edistäminen erikoisalalla
Vakinaiset henkilöstö- ja
Arvio vuodelle 2020
Vuoden 2018 toteuma
muut menot
€
htv
€
Muut lisärahoitustarpeet

htv

htv

Haettava korotus 2020 (€)

3. Museon arvio korotuksen määrästä vuodelle 2020 yhteensä:

__________ euroa

Alustava arvio korotuksen määrästä vuosille 2021–2023
Museon esitys arvioksi korotuksen määrästä:
Arvio vuodelle 2021 (€)

Arvio vuodelle 2022 (€)

Arvio vuodelle 2023 (€)

Museoviraston kanssa käytävien tarkentavien neuvotteluiden jälkeen tarkistetaan suunnitelma korotuksen
määrästä vuosina 2021–2023.

Liitteet
-

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020
Vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus

