
m

2021

OPETUSHALLITUS

Valtionosuudet

PL 380

00531 HELSINKI

Laitostyyppi orkesteri, kuoro tai muu ensisijaisesti musiikin 
alan toimintayksikkö 

teatterin, tanssin tai 
sirkuksen alan 
toimintayksikkö tai muu 
sellainen esittävän taiteen 
toimintayksikkö, joka ei ole 
kohdassa a tarkoitettu 
musiikin alan 
toimintayksikkö. Ooppera ja 
operetti katsotaan kuuluvan 
teatteri-ryhmään

Laitos saanut valtionosuutta v. 2021 kyllä

Arvonlisäverovelvollinen laitos 2021: kyllä

Toimintayksikön yleinen s-postiosoite:

Toimintayksikön ylläpitäjän yleinen s-postiosoite:

Ylläpitäjä antaa suostumuksen valtionosuuteen 
liittyvien päätösten sähköiseen tiedoksiantoon:

kyllä

Yhteystiedot Laitoksen/toimintayksikön ylläpitäjä Ylläpitäjän numero 
1

Osoite

Laitoksen nimi Laitoksen numero
 2

Yhteyshenkilön nimi 
3

Puhelin Sähköposti

Valtionosuuspohjaan
kuuluvat menot

Pienet investoinnit
K9.0

1. Palkat

1.1 Vakinaisen, päätoimisen henkilökunnan palkat 

1.2 Muut palkat ja palkkiot 

2. Henkilösivukulut

3. Muut menot (ei sis. alv:a)

4. Arvonlisävero

0. Yhteensä

E9.9.

Vuosi 2021

T2.1 Kiertue- ja vierailutoiminta 

T2.1.2 Kiertue- ja vierailutoiminnan esityskertojen lukumäärä yhteensä

T2.1.3 Kiertue- ja vierailutoiminnan esityskertojen määrä kotikunnan alueella (lkm)

T2.1.4 Kuinka monen maakunnan alueella kiertue- ja vierailutoimintaa toteutetaan (lkm)

S1. Vakinaisen, päätoimisen henkilökunnan henkilötyövuosien määrä vuonna yhdellä desimaalilla

T1.Toimintatiedot: Tämän käyttävät kaikki esittävän taiteen toimintayksiköt

T1.1 Koko toiminnan esitysten (tuotanto) määrä kpl

T1.2 Koko toiminnan esityskertojen määrä kpl

T2.Korotusperusteen toimintatiedot: Hakija täyttää tämän kohdan mikäli toimintayksikölle on myönnetty 
korotettu valtionosuusprosentti osaan henkilötyövuosista vuodelle 2022.

T2.1.1 Kiertue- ja vierailutoiminnan  esitysten (tuotanto) lukumäärä 

Allekirjoitus ja päiväys

Toimintamenot
K1.0

Kiinteistömenot
K2.0

Valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot (sis. alv:n)

Henkilötyövuodet ja henkilöstön lukumäärä



T2.2 Lapsille kohdistuva esitystoiminta

T2.3 Kielellisille vähemmistöille kohdistuva esitystoiminta 

T2.4 Erityisryhmille kohdistuva esitystoiminta 

T2.5 Erityinen kulttuuripoliittinen syy (esim. tanssi, sirkus, kuorotoiminta)

RAPORTILLE LASKETAAN KOHDISTA T2.1-T2.5  PALKKAMENOT JA KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ

1) Ylläpitäjän numero löytyy esim. koontilistalta kohdasta "saajatunnus".
2) Koontilistalla olevan laitoksen "alatunnuksen" neljä viimeistä numeroa.
3) Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voi kysyä lisäselvitystä lomakkeen sisällöstä.

T2.1.5 Ulkomailla toteutettujen esityskertojen ja/tai vastaanotettujen kansainvälisten vierailuesityskertojen määrä (lkm)

T2.2.1 Lapsille kohdistuvan esitysten (tuotanto) lukumäärä 

T2.1.6 Arvio kiertue- ja vierailutoiminnan palkkamenoista ilman henkilösivukuluja

T2.1.7 Arvio kiertue- ja vierailutoiminnan kokonaiskustannuksista (€)

T2.2.6 Arvio lapsillle kohdistuva toiminnan palkkamenoista ilman henkilösivukuluja

T2.2.7 Arvio lapsille kohdistuvan toiminnan kokonaiskustannuksista (€)

T2.3.6 Arvio kielellisille vähemmistöille kohdistuvan toiminnan palkkamenoista ilman henkilösivukuluja

T2.3.7 Arvio kielellisille vähemmistöille kohdistuvan toiminnan kokonaiskustannuksista (€)

T2.2.2 Lapsille kohdistuvan esityskertojen lukumäärä yhteensä

T2.4.6 Arvio erityisryhmille kohdistuvan toiminnan palkkamenoista ilman henkilösivukuluja

T2.4.7 Arvio erityisryhmille kohdistuvan toiminnan toiminnan kokonaiskustannuksista (€)

T2.5.6 Arvio tanssin, sirkuksen tai kuorotoiminan palkkamenoista ilman henkilösivukuluja

T2.5.7  Arvio tanssin, sirkuksen tai kuorotoiminan kokonaiskustannuksista (€)

T2.3.1 Kielellisille vähemmistöille kohdistuvien esitysten (tuotanto) lukumäärä 

T2.3.2 Kielellisille vähemmistöille kohdistuvien esityskertojen lukumäärä yhteensä

T2.4.1 Erityisryhmille kohdistyvan toiminnan esitysten (tuotanto) lukumäärä 

T2.4.2 Erityisryhmille kohdistyvan toiminnan esityskertojen lukumäärä yhteensä

T2.5.1 Tanssin, sirkuksen tai kuorotoiminan esitysten (tuotanto) lukumäärä 

T2.5.2 Tanssin, sirkuksen tai kuorotoiminan esityskertojen lukumäärä
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