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2. Mitä seuraavista työryhmän ratkaisuvaihtoehdoista pidätte toimivimpana?(vaihtoehdot esitetty laajemmin liitteenä
olevan raportin luvussa 5, s. 90) *
Kokonaisuudistus
3. Perustelut valittuun ratkaisuvaihtoehtoon
Museovirasto pitää annetuista vaihtoehdoista parhaimpana vaihtoehtoa 3 eli kokonaisuudistusta, mutta myös pitää
myös vaihtoehtoa 4 mahdollisena. On erittäin tärkeää, että ratkaisuvaihtoehto on ennustettava ja pitkäjänteinen.
Tämä on edunsaajien ja avustusjärjestelmän kannalta toivottavaa. Myös yhteiskuntavastuun näkökulma on
keskeinen: rahapelien ja edunsaajien välinen kytkös on hyvä purkaa. Parhain olisi vaihtoehto, jossa rahoitus
siirretään budjettikehykseen ja turvataan rahoituksen taso ja jako pitkäjänteisesti. Museovirasto toivoo, että
hallitusohjelmassakin mainittu kompensaatio edunsaajille toteutuu täysimääräisenä ja rahoituksen taso turvataan
vähintäänkin nykytasolle.
Kulttuurin ja taiteen rahoituksen selkeyttäminen on hyvä yleistavoite. Kaikkien ns. lakisääteisten palveluiden ja
toimintojen rahoituksen tulisi olla yleiskatteellisen budjetin puolella. Museoviraston näkemyksen mukaan keskeistä
on turvata uudistuksessa kulttuurilaitosten valtionosuuksien ja lakisääteisiin velvoitteisiin kuuluvan rahoituksen
siirtäminen budjettirahoituksen piiriin ja luoda näille vakaa ja ennustettava taso. Museoiden valtionosuusjärjestelmä
on vastikään uudistettu menestyksekkäästi, ja sen tulosten turvaaminen ja vahvistaminen on tärkeää, vielä
aiempaa enemmän koronapandemian kuritettua alaa.
Museovirasto vastaa valtion talousarviossa sille osoitettujen valtionavustusten jakamisesta. Avustuksilla ja niihin
kytkeytyvällä ohjauksella ja neuvonnalla vaikutetaan laajasti kansallisen kulttuuriperinnön ja
kulttuuriperintökohteiden asianmukaiseen hoitoon ja ylläpitoon, perinteisten taitojen säilymiseen, museoiden
toiminnan innovatiiviseen kehittymiseen sekä yhdistys- ja järjestötoimintaan perustuvan perinteen tallennukseen.
Avustusten taso on ollut tarpeeseen ja haettuun kokonaissummaan nähden matala. Vuodelle 2021 osoitettu
rahapelituottojen alenemasta johtunut leikkaus kavensi avustuksia entisestään.
Museoviraston jakamien avustusten taustalla on lainsäädännön velvoitteita: esimerkiksi rakennusperinnön
suojelemisesta annetun lain mukaan Museovirasto voi myöntää suojeltavaksi määrätyn rakennuksen omistajalle
valtion talousarvion rajoissa avustusta rakennuksen hoitoa ja kunnossapitoa varten.
Museoviraston jakamilla avustuksilla on suuri merkitys niiden edunsaajille, ja ne tukevat osaltaan kulttuurin
perustan elinvoimaisuutta ja kaikkien väestöryhmien mahdollisuuksia osallistua kulttuuriin sekä esimerkiksi
korjausalan työllisyyttä ja elinkeinotoimintaa. Avustuksilla edistetään mm. kulttuuriympäristöstrategian,
museopoliittisen ohjelman, maailmanperintöstrategian ja kansainvälisten sopimusten toimeenpanoa. Kestävä

kehitys on ollut viime vuodesta lähtien avustusten jaon läpäisevä näkökulma.
Museovirasto toivoo uudistuksen jatkollekin huolellista ja avointa valmistelua ja on valmis osallistumaan siihen.

