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Teattereiden ja Orkestereiden valtionosuuden 
määräytyminen 2021
• Valtionosuuden saamisen edellytyksenä on, että orkesteri/teatteri harjoittaa vakinaista ja ammatillista 

esitystoimintaa  

• Vuonna 2021 valtionosuutta saa 28 orkesterin ylläpitäjää ja 57 teatterin ylläpitäjää

• Vuoden 2021 yksikköhinnat perustuvat vuoden 2018 toteutuneisiin kustannuksiin henkilötyövuotta kohden 

• Orkestereiden vuoden 2021 yksikköhinta 49763 €/htv, teattereilla  60016 €/htv

• Yksikköhintaan vaikuttanut valtiontaloudessa 2012-2019 tehdyt säästöt 

• Orkestereilla - 11389 €, teattereilla -11525 €

• Yksityisen ja ei-alv-velvollisen orkesterin ylläpitäjän yksikköhinta 50962  €/htv, teattereilla 62339 €/htv

• https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/8_9_museot_teatterit_orkesterit_0.pdf (vuosi 2020)

• https://vos.oph.fi/rap/vos/v21/v22yk6l21.html (vuosi 2021)

• Oph:n valtionosuusyksikön raportit

• Oph:n valtionosuustiimin sivut
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Orkestereiden ja teattereiden valtionosuus määräytyy seuraavasti: 

• 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑉𝑉𝑘𝑘𝑉𝑉𝑘𝑘.𝑦𝑦𝑘𝑘𝑉𝑉.ℎ𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 ∗
𝑘𝑘𝑉𝑉ℎ𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑘𝑘𝑉𝑉 𝑦𝑦𝑘𝑘𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑦𝑦𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑘𝑘𝑉𝑉 𝑘𝑘𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑘𝑘𝑉𝑉𝑎𝑎𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑘𝑘𝑉𝑉 𝑦𝑦𝑉𝑉𝑉𝑉𝑦𝑦𝑦𝑉𝑉𝑉𝑉𝑦𝑦𝑦𝑉𝑉𝑘𝑘𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑘𝑘𝑉𝑉𝑎𝑎𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 ∗
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂:𝑉𝑉 𝑎𝑎𝑉𝑉ℎ𝑎𝑎𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑘𝑘𝑉𝑉𝑉𝑉 ℎ𝑉𝑉𝑎𝑎: 𝑉𝑉 ∗ 0,37

• Keskim.yks.hinta 2021= ((Todelliset kustannukset 2018 - nettoutettavat
avustukset 2018)/Todelliset htv:t 2018 + indeksikorjaukset 2018-2021 -
pysyvät säästöt) * (mahdollinen yksityisten ei alv-velvollisten alv korotus)

• OKM:n vahvistamien htv:n enimmäisyhteismäärä tulee valtion budjetista
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Valtionosuuden määräytyminen 2021
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valtionosuus määräytyy seuraavasti: 

• 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑉𝑉𝑘𝑘𝑉𝑉𝑘𝑘.𝑦𝑦𝑘𝑘𝑉𝑉.ℎ𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 ∗
𝑘𝑘𝑉𝑉ℎ𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑘𝑘𝑉𝑉 𝑦𝑦𝑘𝑘𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑦𝑦𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑘𝑘𝑉𝑉 𝑘𝑘𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑘𝑘𝑎𝑎𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑘𝑘𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎 𝑘𝑘𝑉𝑉𝑎𝑎𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 ∗
(𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂:𝑉𝑉 𝑎𝑎𝑉𝑉ℎ𝑎𝑎𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑘𝑘𝑉𝑉𝑉𝑉 perus ℎ𝑉𝑉𝑎𝑎: 𝑉𝑉 ∗ 0,37 +
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂:𝑉𝑉 𝑎𝑎𝑉𝑉ℎ𝑎𝑎𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑘𝑘𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑘𝑘𝑉𝑉𝑎𝑎𝑉𝑉𝑉𝑉𝑘𝑘𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑘𝑘𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 ℎ𝑉𝑉𝑎𝑎: 𝑉𝑉 ∗ 0,60)

• Keskim.yks.hinta 2022= ((Todelliset kustannukset 2019 - nettoutettavat
avustukset 2019)/Todelliset htv:t 2019 + indeksikorjaukset 2019-2022 -
pysyvät säästöt) * (mahdollinen yksityisten ei alv-velvollisten alv korotus)
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Esittävän taiteen toimintayksiköiden valtionosuuden 
määräytyminen 2022



Toteutuneiden henkilötyövuosien laskenta

𝑇𝑇𝑉𝑉𝑉𝑉𝑘𝑘𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑘𝑘𝑘𝑘𝑉𝑉 ℎ𝑘𝑘𝑉𝑉𝑘𝑘𝑉𝑉𝑉𝑉𝑒𝑉𝑉𝑦𝑦𝑒𝑎𝑎𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑘𝑘𝑉𝑉𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑦𝑦 =

𝑎𝑎𝑉𝑉𝑘𝑘𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑘𝑘𝑉𝑉 ℎ𝑘𝑘𝑉𝑉𝑘𝑘𝑉𝑉𝑉𝑉𝑒𝑉𝑉𝑦𝑦𝑒𝑎𝑎𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑘𝑘𝑉𝑉𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑦𝑦 +

Muut palkat𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑦𝑦 /
𝑎𝑎𝑉𝑉𝑘𝑘𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑘𝑘𝑉𝑉 𝑦𝑦𝑉𝑉𝑉𝑉𝑘𝑘𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑦𝑦ℎ𝑉𝑉𝑘𝑘𝑘𝑘𝑉𝑉𝑉𝑉𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑦𝑦
𝑎𝑎𝑉𝑉𝑘𝑘𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑘𝑘𝑉𝑉ℎ𝑘𝑘𝑉𝑉𝑘𝑘𝑉𝑉𝑉𝑉𝑒𝑉𝑉𝑦𝑦𝑒𝑎𝑎𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑘𝑘𝑉𝑉𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑦𝑦

• Oph laskee tämän kustannuskyselyn tietojen perusteella ja ilmoittaa OKM:lle

• OKM jakaa budjetissa käytössä olevan htv-kiintiön mukaiset htv:t harkinnan 
mukaan ylläpitäjille. 

• Harkinnassa otetaan huomioon mm. toteutunut htv-määrä kustannuskyselyssä 
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taloustietojen keruu vuosilta 2019 ja 2020

• Kysely on avoinna osoitteessa https://vos.oph.fi/   19.3.- 16.4.2021

• Yksikköhinta teattereille ja musiikin toimintayksiköille määräytyy tällä kyselyllä

• Lisäksi toteutuneet henkilötyövuodet kerätään tällä kyselyllä

• Valtionosuusrahoitus määräytyy OKM:n allokoimien/vahvistamien htv-määrien 
mukaan, jossa käytetään harkintaa
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https://www.oph.fi/sites/default/files/docum
ents/k22_20_esitt%C3%A4v%C3%A4t%20tait
eet.pdf

https://www.oph.fi/sites/default/files/docum
ents/k22_lo_20_esitt%C3%A4v%C3%A4t%20t
aiteet_0.pdf

Kustannustietojen keruu huhtikuussa 
(lomake ja ohje):

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän 
tiedonkeruu ja raportointi – esittävän taiteen 
toimintayksiköt

Raportointi:
oph.fi/rahoitus

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/k22_20_esitt%C3%A4v%C3%A4t%20taiteet.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/k22_lo_20_esitt%C3%A4v%C3%A4t%20taiteet_0.pdf
https://vos.oph.fi/rap/


Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaki (1705/2009) 58 §

Tietojen toimittaminen ja tarkastus

”Kunnan, kuntayhtymän ja yksityisen toiminnan järjestäjän on toimitettava valtionapuviranomaiselle tässä 
laissa tarkoitetun rahoituksen määräämiseksi tarvittavat talousarvioon, taloussuunnitelmaan, tilinpäätökseen 
ja toimintakertomukseen perustuvat tiedot sekä muut rahoituksen määräämiseksi tarpeelliset kustannuksia, 
toiminnan laajuutta ja rahoituksen perusteena käytettäviä muita suoritteita koskevat tiedot.”

Tietojen oikeellisuus ja valtionosuuden saajan vastuu 
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• Kustannus- ja suoritetietojen tulee vastata vuoden 2019 valtionosuusperusteista 
toimintaa

• Kustannus- ja tulotietojen tulee täsmätä kirjanpidon tietojen kanssa

• Ilmoitettavien arvonlisäverojen määrän on perustuttava tilinpäätökseen

• Eri seurantakohteille Ilmoitettujen tietojen tulee olla oikein ja luotettavia. Tietojen 
ilmoittamiseen viranomaiselle tulee kiinnittää erityistä huomiota. Huomaa eri lakien 
mukainen rahoitus, kustannusten kohdentuminen, tiedonkeruut ja päällekkäisen 
rahoituksen poissulkeminen. 

• Kustannusten jakoperusteiden tulee olla selkeitä ja todennettavissa: miten kustannukset 
jaetaan, kun valtionosuuden saajalla on useita eri valtionosuutta saavia toimintamuotoja 
ja eri lakien mukaista toimintaa 

• Valtionosuuden tarkastaminen

Tietojen oikeellisuus ja valtionosuuden saajan vastuu 

23/03/2021 Opetushallitus



Järjestäjille myönnettävän vos-
rahoituksen määrä

- Rahoituspäätösten tiedot

Erilaiset arviointi- ja 
kehittämishankkeet

Tiedotus, kansalliset ja kansainväliset 
vertailut ja tutkimukset

- Tietoa mm. tuottavuudesta, kustannuksista
- Tietoa Vos-saajien toiminnasta

Rahoitusjärjestelmän  kehittäminen

VALTIONOSUUDEN SAAJA

Esim. johtaja
joka vastaa VOS-toiminnasta ja vastaa 

tietojen oikeellisuudesta OPH:n
kustannuskyselyissä

OPH:N 
VALT.OSUUDE

T-YKSIKÖN 
TIETOJEN 

KERUU

Viranomaisten tietotarpeet

Tietojen oikeellisuus ja valtionosuuden saajan vastuu 
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