11. KIRJASTOT
11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet
Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä
mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja
kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen.
Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten
verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä (L 904/1998).
Kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen on kunnan tehtävä. Kunta voi järjestää palvelut itse tai
yhteistyössä muiden kuntien kanssa.
Opetusministeriön määräämänä yleisten kirjastojen keskuskirjastona tai maakuntakirjastona
toimivat kirjastot hoitavat valtakunnallisia tai alueellisia tehtäviä täydentäen muiden yleisten
kirjastojen palveluja.
Kuntien järjestämien kirjastopalvelujen rahoitus perustuu kunnan asukasmäärään ja asukasta
kohden määrättyyn yksikköhintaan.
Vuonna 2006 kirjastotoiminnan valtionosuuden saajia on kaikki 415 kuntaa.

11.2. Yksikköhinnan laskennan muutokset edellisvuoteen
Ei muutoksia edelliseen vuoteen.

11.3. Yksikköhinnan laskenta
Kirjaston valtakunnallinen keskimääräinen yksikköhinta määrätään kirjastojen toteutuneiden
kustannusten perusteella. Kirjastojen yksikköhinnan pohja-arvo vuonna 2007 on 45,83 euroa
/asukas.
Kirjaston yksikköhinta määrätään muita kuntia 20 prosenttia korkeammaksi kunnissa, joiden
asukastiheys on enintään kaksi ja kunnissa, jotka valtioneuvosto on määrännyt saaristokunniksi
sekä 10 prosenttia korkeammaksi kunnissa, joiden asukastiheys on yli kaksi, mutta enintään viisi.
Opetusministeriö korottaa lisäksi sellaisen kunnan yksikköhintaa, joka ministeriön päätöksen
mukaisesti ylläpitää yleisten kirjastojen keskuskirjastoa tai maakuntakirjastoa. Kunnan
yksikköhintaa voidaan korottaa myös muun sille annetun erityisen tehtävän perusteella. Päätetty
euromääräinen korotus lasketaan kunnan asukasta kohti ja korotus lisätään edellä esitetyllä tavalla
porrastettuun ja tasattuun kunnan yksikköhintaan.

11.4. Rahoituksen määräytyminen
Kunnan valtionosuuden peruste saadaan, kun kunnan asukasmäärällä kerrotaan kunnan kirjastolle
asukasta kohden määrätty yksikköhinta.
Raportti kirjastojen valtionosuuden laskennallisista perusteista

13. KUNTIEN KULTTUURITOIMINTA
13.1. Rahoitettava toiminta
Kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Kulttuuritoiminnalla
tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä,
kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä (L 728/1992).
Vuonna 2006 valtionosuutta kulttuuritoimintaan saa kaikki 415 kuntaa.

13.2. Valtionosuuden määräytyminen
Valtionosuus kunnan kulttuuritoimintaan määräytyy kunnan asukasmäärän ja asukasta kohden
määrätyn yksikköhinnan perusteella. Opetusministeriö vahvistaa kulttuuritoiminnan yksikköhinnan
kunnan asukasta kohden vuosittain valtion talousarvion rajoissa. Opetusministeriö on vahvistanut
vuoden 2007 yksikköhinnaksi 3,50 e/asukas.
Valtionosuus kulttuuritoiminnan valtionosuuden laskennallisesta perusteesta on 29,70 %.
Raportti kuntien kulttuuritoiminnan valtionosuuden laskennallisista perusteista

14. KUNTIEN LIIKUNTATOIMI

14.1. Rahoitettava toiminta
Kunnan saama liikuntatoimen valtionosuus tulee käyttää luomalla edellytyksiä kuntalaisten
liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa,
tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen
huomioon myös erityisryhmät (L 1054/1998).
Vuonna 2006 valtionosuutta liikuntatoimeen saa kaikki 415 kuntaa.

14.2. Valtionosuuden määräytyminen
Kunnan järjestämän liikuntatoimen rahoitus perustuu kunnan asukasmäärään ja asukasta kohden
määrättyyn yksikköhintaan.
Opetusministeriö vahvistaa yksikköhinnat kunnan asukasta kohden vuosittain valtion talousarvion
rajoissa. Vuodelle 2007 opetusministeriö on vahvistanut liikuntatoimen yksikköhinnaksi 10,80
euroa/asukas.
Myönnettävän valtionosuuden määrä on 29,70 prosenttia euromäärästä, joka saadaan, kun kunnan
asukasmäärä kerrotaan asukasta kohden määrätyllä yksikköhinnalla.
Raportti kuntien liikuntatoiminnan valtionosuuden laskennallisista perusteista

15. KUNTIEN NUORISOTYÖ
15.1. Rahoitettava toiminta
Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Nuorisotyön toteuttamisesta vastaavat kunnat,
nuorisoyhdistykset ja muut nuorisotyötä tekevät järjestöt. Nuorisotyön palveluja voidaan tuottaa
myös alueellisesti kuntien yhteistyönä.
Kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja
harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien
tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten
ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja
tarpeisiin sopivat toimintamuodot.
Nuorisotyötä ja -politiikkaa toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä paikallisten viranomaisten
sekä yhteistyönä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa.
Saatu valtionosuus tulee käyttää nuorisotyöhön (L 72/2006).
Vuonna 2006 valtionosuutta nuorisotyöhön saa kaikki 415 kuntaa.

15.2. Valtionosuuden määräytyminen
Kunnan järjestämän nuorisotyön rahoitus perustuu kunnan alle 29-vuotiaiden asukkaiden määrään
ja alle 29-vuotiasta asukasta kohden määrättyyn yksikköhintaan.
Opetusministeriö vahvistaa yksikköhinnat kunnan alle 29-vuotiasta asukasta kohden vuosittain
valtion talousarvion rajoissa. Vuodelle 2007 opetusministeriö on vahvistanut nuorisotyön
yksikköhinnaksi 13,00 euroa/ alle 29-vuotias asukas.
Myönnettävän valtionosuuden määrä on 29,70 prosenttia euromäärästä, joka saadaan, kun kunnan
alle 29-vuotiaiden asukkaiden määrä kerrotaan asukasta kohden määrätyllä yksikköhinnalla.
Raportti kuntien nuorisotyön valtionosuuden laskennallisista perusteista

