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HETI JULKAISTAVISSA 

Ministeri Viitanen päätti kulttuurilaitosten 
valtionosuuksista 

 
Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on päättänyt teattereiden, orkestereiden ja museoiden 
valtionosuuksista. Teatterit saavat ensi vuonna toimintaansa valtionosuuksia 53,8 miljoonaa euroa. 
Orkestereille valtionosuuksia jaetaan reilut 20,8 miljoonaa euroa ja museoille noin 35,7 miljoonaa euroa. 
Määrärahoissa on huomioitu 1,1 % indeksikorotus sekä säästötoimenpiteistä aiheutuva 2,7 % vähennys 
yksikköhintoihin. Edellytyksenä valtionosuuksien maksamiselle päätetyn suuruisina on, että eduskunta 
hyväksyy vuoden 2015 talousarvioesityksen. 
 
Valtionosuuden piiriin ei hyväksytty vuodelle 2015 uusia teattereita, orkestereita eikä museoita. 
 
Museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuusjärjestelmässä rahoitus määräytyy kullekin laitokselle 
vahvistettujen toiminnan laajuutta kuvaavien laskennallisten henkilötyövuosien määrän ja henkilötyövuotta 
kohden määrättyjen yksikköhintojen perusteella. 
 
Nyt tehtyjen päätösten lisäksi vuoden 2015 talousarviossa on varattu erillinen määräraha valtionosuuden 
piirissä olevien teattereiden, orkestereiden ja museoiden työllisyyttä edistäviin hankkeisiin. 
Avustuspäätökset on tarkoitus tehdä vielä vuoden 2014 puolella. Määräraha on käytettävissä vuosina 
2015-2017. Tästä johtuen valtionosuuksien ja -avustusten kokonaismäärä säilyy vuonna 2015 vähintään 
samalla tasolla kuin vuonna 2014. 
 

Teatterit 
 
Teattereille osoitettuja henkilötyövuosia on 2 474. Määrä on sama kuin tänä vuonna. Henkilötyövuoden 
arvonlisäveroton yksikköhinta on 54 658 euroa. 
 
Lisäksi ministeriö osoitti alustavassa määrärahan jaossa 3 190 000 euroa harkinnanvaraista määrärahaa 
alue-, tanssi-, ja lastenteatteritoimintaan, ruotsinkieliseen teatteritoimintaan sekä kiertuetoimintaan. 
Määräraha on samansuuruinen kuin vuonna 2014. 



 

 

2 

S U O M E N  T E A T T E R I T  R Y
MERITULLINKATU 33 G 2 00170 HELSINKI

(09) 2511 2150 info@suomenteatterit.fi

Orkesterit 
 
Orkestereille osoitettuja henkilötyövuosia on 1 037. Määrä on sama kuin vuonna 2014. Henkilötyövuoden 
arvonlisäveroton yksikköhinta on 54 178 euroa. 
 
Lisäksi harkinnanvaraista avustusta orkestereiden valtakunnalliseen ja alueelliseen toimintaan sekä 
kehittämishankkeisiin osoitetaan alustavasti 668 000 euroa eli saman verran kuin tänä vuonna. 

Museot 
 
Museoille osoitettuja henkilötyövuosia on 1 183. Määrä on sama kuin tänä vuonna. Henkilötyövuoden 
yksikköhinnaksi on vahvistettu 67 636 euroa.   
 
_ _ _ 
 
Teattereiden ja orkestereiden valtionosuudet 
http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Teattereiden_ja_orkestereiden_valtion
osuudet.html?lang=fi 
 
Museoiden valtionosuudet 
http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Museoiden_valtionosuudet.html?lang
=fi 
 

Lisätietoja:  
- teatterit: kulttuuriasiainneuvos Katri Santtila (OKM), puh. 0295 3 30285 
- orkesterit: kulttuuriasiainneuvos Mervi Tiensuu-Nylund (OKM), puh. 0295 3 30312 
- museot: kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen (OKM), puh. 0295 3 30281 
 


