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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teatteri- ja orkesterilain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teatte
ri- ja orkesterilakia siten, että lakiin lisätään 
säännös Suomen Kansallisteatterin valtion
avustuksesta. Lisäksi eräille teattereille ja or
kestereille myönnettävä korotettu valtionosuus 
ehdotetaan muutettavaksi harkinnanvaraiseksi 
valtionavustukseksi. 

Esitys liittyy valtion vuoden 1995 talousar
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan 
voimaan vuoden 1995 alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

Suomen Kansallisteatterin valtionavustuk
sesta säädetään raha-arpa- ja veikkauspelien 
ylijäämän käyttämisestä annetussa asetuksessa 
(725/82). Asetuksen mukaan raha-arpa- ja veik
kauspelien ylijäämän yhteismäärää vastaavaksi 
arvioidusta määrärahasta otetaan määräraha 
vuosittain valtion tulo- ja menoarvioon, josta 
osoitetaan kolme prosenttia Suomen Kansallis
teatterin tukemiseen. Tarvittaessa teatterille 
voidaan myöntää myös lisäavustusta. 

Valtiontalouden säästötoimenpiteiden joh
dosta on edellä mainittua asetusta väliaikaisesti 
muutettu vuosiksi 1992-1994 siten, että voit
tovarojen käytön jakosuhteita ei ole määritelty. 
Suomen Kansallisteatteri on siten ollut vuodes
ta 1992 yksinomaan harkinnanvaraisen valtion
avustuksen piirissä, kun taas muiden teatterei
den valtionosuudesta on säädetty vuoden 1993 
alusta voimaan tulleessa teatteri- ja orkesteri
laissa (730/92). 

Suomen Kansallisteatterin taloudellinen ase
ma tulee turvata. Teatteri- ja orkesterilaki ei 
sellaisenaan kuitenkaan sovellu Suomen Kan
sallisteatterin valtiontuen määräämiseen. Teat
teri -ja orkesterilaki perustuu kuntien valtion-
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osuuslainsäädäntöön, joka koskee valtion ja 
kuntien välistä kustannusten jakoa. Suomen 
Kansallisteatteri on yksityisoikeudellinen osa
keyhtiö, jonka pääasiallinen rahoittaja on val
tio. Valtionapu kattoi vuonna 1993 64 prosent
tia ja Helsingin kaupungin avustus kuusi pro
senttia menoista. 

Teatteri- ja orkesterilain mukaisiin valtion
osuuden laskennallisiin perusteisiin ei sisällyte
tä kiinteistömenoja. Suomen Kansallisteatteri 
toimii vuonna 1902 valmistuneessa kulttuuri
historiallisesti arvokkaassa rakennuksessa, jon
ka kiinteistömenot ovat huomattavat. Suomen 
Kansallisteatterilie myönnetty harkinnanvarai
nen valtionavustus on kattanut myös kiinteis
tön hoidon ja ylläpidon. 

Tarkoituksenmukaisin tapa järjestää Suomen 
Kansallisteatterin tuki on myöntää sille toimin
ta- ja kiinteistömenoihin harkinnanvaraista val
tionavustusta. Yhdenmukaisuuden vuoksi Suo
men Kansallisteatterin valtionavustusta koske
va säännös tulisi siirtää edellä mainitusta ase
tuksesta teatteri- ja orkesterilakiin. 

Edellä olevan perusteella esitetään, että teat
teri- ja orkesterilakiin lisätään uusi 6 a §, jonka 
1 momenttiin sisällytetään Suomen Kansallis
teatterin valtionavustusta koskeva säännös. 
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Teatteri- ja orkesterilain 5 §:n 2 momentin 
mukaan opetusministeriö on voinut valtion 
talousarvion rajoissa myöntää valtakunnallises
ti tai alueellisesti merkittäville teattereille ja 
orkestereille sijaintikunnan kantokykyluokan 
mukaan määräytyvää valtionosuutta suurem
paa valtionosuutta. Laskennallisten perusteiden 
käyttäminen selvästi harkinnanvaraisen määrä
rahan jakoperusteena ei ole ollut onnistunut 
ratkaisu. 

Tämän vuoksi ehdotetaan, että 5 §:n 2 mo
mentti kumotaan ja säännös puhtaasti harkin
taan perustuvasta valtionavustuksesta otetaan 
uuden 6 a §:n 2 momentiksi. 

2. Esityksen taloudelliset 
vaikutukset 

Vuoden 1995 talousarvioesityksessä on mo
mentin 29.90.52, Veikkauksen ja raha-arpajais-

ten voittovarat taiteen tukemiseen, selvitysosas
sa esitetty 38 000 000 markan määräraha käy
tettäväksi Suomen Kansallisteatterin valtion
avustuksen maksamiseen. 

3. Asian valmistelu 

Suomen Kansallisteatteria koskeva osa on 
valmisteltu opetusministeriön nimeämässä työ
ryhmässä. Muilta osin esitys on valmisteltu 
virkatyönä opetusministeriössä. 

4. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan päivä
nä tammikuuta 1995. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 3 päivänä elokuuta 1992 annetun teatteri- ja orkesterilain ( 730/92) 5 §:n 2 momentti 

sekä 
lisätään lakiin uusi 6 a § seuraavasti: 

2 luku 

Valtionavustukset 

6 a § 
Opetusministeriö voi myöntää Suomen Kan

sallisteatterilie valtion talousarvion rajoissa val
tionavustusta käyttökustannuksiin ja perusta
mishankkeeseen. 

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 1994 

Opetusministeriö voi valtion talousarvion 
rajoissa päättää, että valtakunnallisesti tai 
alueellisesti merkittäville teattereille ja orkeste
reille myönnetään ylimääräistä valtionavustus
ta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1995. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AFITISAARI 

Ministeri Tytti Isohookana-Asunmaa 
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Liite 

Laki 
teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 3 päivänä elokuuta 1992 annetun teatteri- ja orkesterilain ( 730/92) 5 §:n 2 momentti 

sekä 
lisätään lakiin uusi 6 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

5 § 

Opetusministeriö voi erityisillä perusteilla vai- (kumotaan) 
tion talousarvion rajoissa päättää, että valtakun-
nallisesti tai alueellisesti merkittäville teattereille 
ja orkestereille valtionosuus myönnetään kor-
keampana kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoi-
tuksesta annetussa laissa sijaintikunnan kanto-
kykyluokasta säädetään. 

2 luku 2 luku 

Valtionavustukset Valtionavustukset 

6 a § 
Opetusministeriö voi myöntää Suomen Kan

sallisteatterilie valtion talousarvion rajoissa val
tionavustusta käyttökustannuksiin ja perustamis
hankkeeseen. 

Opetusministeriö voi valtion talousarvion ra
joissa päättää, että valtakunnallisesti tai alueel
lisesti merkittäville teattereille ja orkestereille 
myönnetään ylimääräistä valtionavustusta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1995. 


