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Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto



Taiteen ja kulttuurin määrärahat 2020/HE 

(TAE 2020 luku 29.80 Taide ja kulttuuri)

2019 TA (milj. 

euroa)

2020 TAE (milj. 

euroa)

Muutos

(milj. euroa)

Taide ja 

kulttuuri 447,3 479,7 32,0

,josta rahapeli-

toiminnan

voittovarat
246,3 257,6 11,3
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Lisäksi

- Taiteen perusopetus, 84,6 milj. euroa (vos) ja 1,450 milj .euroa (valtionavustukset) 

(TAE 2020 luku 29.10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus)

- Yleiset kirjastot (vos) (pääluokka 27, VM)

- Kuntien kulttuuritoiminta (vos) (pääluokka 27, VM)



Virastojen toimintamenot (TAE 2020/HE)   + 0,87 milj. €

muutos vuoteen 2019

verrattuna  (€)

määräraha vuonna 2020 

(€)

Taiteen 

edistämiskeskus

-9 000 4 106 000

Suomenlinnan 

hoitokunta

-14 000 2 095 000

Museovirasto 876 000 *) 20 875 000*)

Näkövammaisten 

kirjasto

12 000 5 211 000

Kansallinen 

audiovisuaalinen 

instituutti

-3 000 6 747 000

*) Tasokorotus 1,2 milj. euroa vuodesta 2020 lähtien

Vantaan kokoelma- ja konservointikeskuksen vuokra, 560 000 euroa,

Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa, tarkistus muuttaa vielä määrärahaa

/TAE täydennys 
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Teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuudet 

ja -avustukset (TAE 2020/HE), + 20,4 milj. €

Määräraha vuonna 

2019 (€)

Määräraha vuonna 

2020 (€)

Teatterit, orkesterit ja 

museot (mom

29.80.31

46 482 000 62 915 000

Valtionosuudet

rahapelitoiminnan 

voittovaroista, 

teatterit, orkesterit ja 

museot yhteensä  

(mom 29.80.52)

58 695 000 62 591 000

Yhteensä 105 177 000 125 506 000
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Teattereiden, orkestereiden ja museoiden 

valtionosuudet ja -avustukset (TAE 2020/HE)

• Otetaan käyttöön museoiden uusi rahoitusjärjestelmä ( + 4 milj. euroa)

• Valmistellaan esittävän taiteen rahoitusjärjestelmän uudistus.
– Verrattuna vuoteen 2019 esittävän taiteen vapaalle kentälle ehdotetaan lisäystä 3 milj. euroa 

vuonna 2020 ja 3,5 milj. euroa vuonna 2021.

– Vuonna 2022 esittävän taiteen rahoitusjärjestelmän uudistus laajenee koskemaan esittävän 

taiteen valtionosuuksia. 

– Uudistuksen toteuttamiseen kokonaisuudessaan on kehyskauden lopulla 12 milj. euroa 

verrattuna vuoteen 2019.

• Lisäystä 20,4 milj. euroa vuoteen 2019 verrattuna, mistä kustannustason 

tarkistusten ja arvioitujen muutosten osuus 10,2 milj. euroa.
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Hallitusohjelman määrärahalisäykset 

• Yleisten kirjastojen saavutettavuus ja kirjastoautot, 1 milj. euroa 

• Lukuliikkeen toiminnan jatkaminen, 600 000 euroa vuonna 2020 ja 1 

milj. euroa vuonna 2021

• Kulttuurimatkailun vahvistaminen 1 milj. euroa vuonna 2020 ja 3 milj. 

euroa vuonna 2021

• Lastenkulttuurin yleis- ja hankeavustukset, yhteensä 7 milj. euroa, 

josta 2 milj. euroa vuonna 2020.

• Taiteen perusopetuksen kehittäminen, 2 milj. euroa vuodesta 2020 

lähtien.

• Rakentamisen prosenttiperiaatteen edistäminen, 500 000 euroa 

vuodesta 2020 lähtien.
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Hallitusohjelman määrärahalisäykset 

• Taiteilija-apurahoihin ja taiteilijaprofessoriapurahoihin lisäystä vuosina 

2020 ja 2021 1,4 milj. euroa ja vuodesta 2022 lähtien 1,8 milj. euroa.

– Taiteilija-apurahan suuruus vuonna 2020 on 1939,15 euroa/kk. Aikaisemmin 

1733,37 euroa/kk.

• Kansallisteatterin peruskorjaus käynnistyy, avustus yhteensä 50 milj. 

euroa, jossa 40 milj. euroa rahapelitoiminnan tuottoista rahastoa 

purkamalla ja 10 milj. euroa yleisistä budjettivaroista.

• Rahapelitoiminnan tuotot vähenevät yhteensä 9 milj. euroa, josta 4,4 

milj. euroa on vuoden 2019 talousarvioon sisältyvien kertaluonteisten 

lisäysten poistoja.
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Taide- ja kulttuuripolitiikan tavoitteet 

talousarvioesityksessä

80. Taide ja kulttuuri 

S e l v i t y s o s a :   Opetus- ja kulttuuriministeriön strategiset tavoitteet kulttuuripolitiikalle ovat: 

— Taiteellisen ja muun luovan työn tekemisen edellytykset parantuvat sekä tuotannon ja jakelun 

muodot monipuolistuvat  

— Osallisuus kulttuuriin lisääntyy ja eri väestöryhmien erot osallistumisessa kaventuvat 

— Kulttuurin perusta on vahva ja elinvoimainen. 
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Rahapelitoiminnan voittovarat taiteen edistämiseen (1/2) 

• Määräraha kasvaa 11,3 milj. euroa vuoteen 2019 verrattuna.

• Rahastoirrotus 20 milj. euroa Kansallisteatterin peruskorjaukseen.

• Vuoden 2019 kertaluonteisten lisäykset poistuvat 4,4 milj. euroa

• Momentin rahoitus käyttötarkoituksiin vähenee 4,6 milj. euroa
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Rahapelitoiminnan voittovarat taiteen edistämiseen (2/2) 

• Hallitusohjelma: 

Turvataan Veikkauksen edunsaajien määrärahat

Kompensoidaan Veikkauksen edunsaajille tulevalla hallituskaudella arpajaislain 

vaikutuksen johdosta mahdollisesti vähenevät määrärahat kulttuurin, liikunnan ja 

nuorisotoiminnan osalta. Kompensaatio voi tapahtua esimerkiksi niin, että siirretään 

kuntien liikunta- ja nuorisotoiminnan sekä teattereiden, museoiden ja orkesterien 

valtionosuuksia asteittain maksettavaksi budjettivaroista sekä palautetaan asteittain 

etsivän nuorisotyön rahoitusta nuorisotoimen momentille.

• Budjettiriihen pöytäkirjamerkintä 17.9.2019:

Rahapelituottojen tulevaisuusnäkymät

Selvitetään kehysriiheen 2020 mennessä valtiolle kertyvän rahapelituoton 

tulevaisuusnäkymiä ja käyttöä osana valtion tulojen ja menojen kokonaisuutta.
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Taiteen ja kulttuurin määrärahojen kehitys

TAE 2020: Rahapelitoiminnan voittovarojen osuus on 54 % 

kulttuuriin ja taiteeseen esitettävistä määrärahoista.
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Taiteelle ja kulttuurille 479,7 milj. euroa (TAE 2020)

TAE luku 29.80. (Taide ja kulttuuri)

(9 %)

(12 %)

(29 %)

(8 %)

(15 %)

(6 %)

(12 %)

(8 %)


