
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 11 december 2012

Undervisnings- och kulturministeriets förordning

736/2012

om avgifter för prestationer vid Statens konstmuseum

Utfärdad i Helsingfors den 5 december 2012

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i
lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 8 c § i lagen om begränsning av
utförseln av kulturföremål (115/1999), sådan den förstnämnda lyder i lag 348/1994:

1 §
För utförseltillstånd som avses i lagen om

begränsning av utförseln av kulturföremål
(115/1999) uppbärs en fast avgift på 86 euro.
För tillstånd som avses i lagens 7 § 3 mom.
behöver avgiften likväl inte tas ut enligt pröv-
ning av Statens konstmuseum.

2 §
De övriga prestationer som avses i 7 § 1

mom. i lagen om grunderna för avgifter till
staten (150/1992) och vilka Statens konstmu-
seum prissätter på företagsekonomiska grun-
der är

1) konstutställningar,
2) multikonstnärliga framföranden och an-

dra program,
3) publikationer och andra produkter av-

sedda för försäljning,
4) sakkunnig- och informationstjänster,
5) användning av bilder,
6) användning av lokaler,

7) andra beställda prestationer och sakkun-
nigtjänster.

3 §
Statens konstmuseum beslutar om avgifter

som tas ut för framtagande av uppgifter enligt
34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet (621/1999) samt för
utlämnande av kopior och utskrifter enligt
34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av
vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet.

4 §
Begränsad användning av samlingar, bild-

och informationsmaterial samt register i mu-
seets lokaler är avgiftsfri självservice.

5 §
Denna förordning träder i kraft den 1 ja-

nuari 2013 och gäller till den 31 december
2013.

Helsingfors den 5 december 2012

Trafikminister Merja Kyllönen

Regeringssekreterare Janina Lindqvist
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