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I propositionen föreslås att lagen om stats-
garanti för konstutställningar ändras på det 
sätt som övergången till den gemensamma 
eurovalutan förutsätter. De maximala belopp 
i mark som lagen anger för den totala garan-
tiansvarigheten för statsgarantier och för 

statsgarantin för en enskild utställning ändras 
till euro. Samtidigt föreslås att de maximala 
beloppen höjs på grund av ändringen i kost-
nadsnivån. 

Lagen avses träda i kraft vid ingången av 
2002. 

————— 
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I lagen om statsgaranti för konstutställ-
ningar (411/1986) bestäms om den statsga-
ranti som kan beviljas för ersättning av ska-
dor på utställningsföremål vid konstutställ-
ningar. Förutom konstutställningar gäller la-
gen historiska utställningar och andra kultu-
rella utställningar. Statsgaranti kan också be-
viljas när ett enskilt föremål eller en grupp av 
föremål ställs ut.  

Skador på utställningsföremål ersätts enligt 
statsgarantin bara till den del skadan inte er-
sätts på grundval av någon försäkring eller 
annan säkerhet. 

Statsgaranti kan beviljas för konstnärligt 
eller kulturhistoriskt betydande utställningar 
eller för utställningar som anses viktiga med 
tanke på det internationella kulturutbytet. 

Statsgaranti kan bara beviljas sådana ut-
ställningar som ordnas av ett inhemskt of-
fentligt samfund eller andra inhemska all-
männyttiga samfund eller stiftelser. För 
kommersiell utställningsverksamhet kan 
statsgaranti inte beviljas. Statsgaranti kan 
också fås för en utställning som ordnas utom-
lands. 

I lagens 4 § bestäms om beviljande av 

statsgaranti. Enligt 1 mom. beslutar under-
visningsministeriet på ansökan av utställ-
ningsarrangören om beviljande av statsgaran-
ti. Ministeriet kan begränsa statsgarantin till 
att gälla endast en del av utställningen, ut-
ställningstiden, utställningslokaliteterna eller 
transporterna samt ställa upp sådana villkor 
för utställningsarrangören som anses behöv-
liga. 

Enligt paragrafens 2 mom. kan statsgaran-
tin uppgå till högst det belopp som motsvarar 
utställningsföremålens försäkringsvärde, 
dock till högst 700 milj. mk per utställning. 
Den totala garantiansvarigheten för beviljade 
statsgarantier får samtidigt uppgå till högst 
3000 milj. mk. Bestämmelsen trädde i kraft 
den 6 maj 1997. 

Undervisningsministeriet bistås av statsga-
rantinämnden för utställningar, om vilken 
närmare bestämmelser ingår i förordningen 
om statsgaranti för konstutställningar 
(445/1986). Genom förordningen bestäms 
också om utställningsarrangörens självrisk. 
Självrisken uppgår till 100 000 mk när ut-
ställningsföremålens försäkringsvärde är un-
der 300 milj. mk, till 200 000 mk när utställ-
ningsföremålens försäkringsvärde är 300—
500 milj. mk och till 300 000 mk när utställ-
ningsföremålens försäkringsvärde överstiger 
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500 milj. mk.  
Enligt rådets förordning (EG) nr 1103/97 

om vissa bestämmelser som har samband 
med införandet av euron samt rådets förord-
ning (EG) nr 974/98 om införande av euron 
skall euron tas i allmänt bruk som enda be-
talningsmedel i medlemsstaterna den 1 janu-
ari 2002. 

I lagens 4 § föreslås de ändringar som 
övergången till den gemensamma eurovalu-
tan förutsätter. De maximala belopp som la-
gen anger för den totala garantiansvarigheten 
för beviljade statsgarantier och för statsga-
rantin för en enskild utställning omvandlas 
till euro och ordet mark ersätts med euro. 
Samtidigt föreslås att det högsta beloppet för 
statsgaranti höjs på grund av ändringen i 
kostnadsnivån, och statsgarantin kan då upp-
gå till högst 125 milj. euro och den totala ga-
rantiansvarigheten för beviljade statsgaranti-
er till 550 milj. euro. 
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Propositionen har inte några betydande 

verkningar i fråga om ekonomi och organisa-
tion. I de maximala beloppen för en statsga-
ranti beaktas ändringen i kostnadsnivån 
1997—2001. 
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Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid undervisningsministeriet. 
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Förordningen om statsgaranti för konstut-
ställningar måste ändras så att de belopp i 
mark i 4 § som gäller utställningsarrangörens 
självrisk ändras till euro. 
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Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2002. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan  före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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I enlighet med riksdagens beslut 
����� i lagen den 30 maj 1986 om statsgaranti för konstutställningar (411/1986) 4 § 2 

mom., sådant det lyder i lag 390/1997, som följer: 
 

4 § 
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— — — — — — — — — — — — — —  
Statsgaranti kan uppgå till högst det belopp 

som motsvarar utställningsföremålens för-

säkringsvärde, dock till högst 125 miljoner 
euro per utställning. Den totala garantiansva-
righeten för beviljade statsgarantier får sam-
tidigt uppgå till högst 550 miljoner euro. 

 
——— 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. 
————— 

Helsingfors den 17 oktober 2001 
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Undervisningsminister �����������
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I enlighet med riksdagens beslut 
����� i lagen den 30 maj 1986 om statsgaranti för konstutställningar (411/1986) 4 § 2 

mom., sådant det lyder i lag 390/1997, som följer: 
 
��		��
�	�
	�
� ���
�	��
��	�
	�
�
 

4 § 
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— — — — — — — — — — — — — —  
Statsgaranti kan uppgå till högst det be-

lopp som motsvarar utställningsföremålens 
försäkringsvärde, dock till högst 700 miljo-
ner mark per utställning. Den totala garanti-
ansvarigheten för beviljade statsgarantier 
får samtidigt uppgå till högst 3 000 miljoner 
mark. 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Statsgaranti kan uppgå till högst det be-

lopp som motsvarar utställningsföremålens 
försäkringsvärde, dock till högst ��� miljo-
ner 
��� per utställning. Den totala garanti-
ansvarigheten för beviljade statsgarantier 
får samtidigt uppgå till högst ��  miljoner 

���. 
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