
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 15 december 2011

Undervisnings- och kulturministeriets förordning

1264/2011

om avgifter för prestationer vid Museiverket

Utfärdad i Helsingfors den 30 november 2011

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i
lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), 34 § i lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet (621/1999) och 5 § i lagen om Museiverket (282/2004), av dessa
lagrum 8 § sådan den lyder i lagen om grunderna för avgifter till staten 348/1994 och 34 §
sådan den lyder i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 495/2005:

1 §

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer
vid museiverket är beslut om tillstånd och
inlösen som avses i lagen om fornminnen
(295/1963).

2 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För utförseltillstånd som avses i lagen om
begränsning av utförseln av kulturföremål
(115/1999) uppbärs en fast avgift på 75 euro.
För tillstånd som avses i lagens 7 § 3 mom.
behöver avgiften likväl inte tas ut enligt pröv-
ning av Museiverket.

3 §

Offentligrättsliga prestationer enligt
självkostnadspris

Offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 1
mom. i lagen om grunderna för avgifter till
staten (150/1992) är sådana arbeten som av-
ses i 15 § i lagen om fornminnen samt under-
sökningar eller andra särskilda åtgärder på
grund av dem.

4 §

Andra avgiftsbelagda prestationer

De övriga prestationer som avses i 7 § i
lagen om grunderna för avgifter till staten
och vilka Museiverket prissätter på företags-
ekonomiska grunder är

1) utbildningstjänster och särskilt be-
ställda guide-, konserverings- och konsult-
tjänster samt undersökningar,

2) publikationer och andra trycksaker av-
sedda för försäljning samt bildtjänster, utom
då de stöder museiverkets övriga verksamhet,

3) fotokopior och andra kopior,
4) utlåning av föremål som hör till musei-

samlingarna, framställning av formar och fö-
remålskopior samt måttritningar,

5) intyg över föremåls fornminnesvärde
och intyg över skydd enligt lag om skyd-
dande av byggnadsarvet (498/2010) och lik-
nande intyg,

6) överlåtelse av lokaler till utomstående,
samt

7) andra beställda prestationer.
Om avgifter som uppbärs för framtagning

av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999) samt för kopior och utskrifter en-
ligt 34 § 3 mom. i samma lag beslutar Musei-



verket med beaktande av vad som föreskrivs
i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheter-
nas verksamhet.

5 §

Biblioteks- och informationstjänster

På avgiftsbelagda biblioteks- och informa-
tionstjänster vid museiverket och på grun-
derna för avgifterna tillämpas undervisnings-
ministeriets beslut om avgifter för biblioteks-
och informationstjänster (82/1993).

6 §

Entréavgifter i museer

I museer som drivs av museiverket tas
entréavgift ut enligt följande:

Museum euro
Buckila herrgårdsmuseum 5,00
Cygnaei galleri 6,50
Finlands nationalmuseum 8,00
Finlands sjöhistoriska museum 8,00
Finlands sjöhistoriska museums
museifartyg 4,00
Frugård 5,00

Fölisö friluftsmuseum 8,00
Hvitträsk 6,50
Kotkaniemi 5,00
Kulturernas museum avgiftsfri
Kustö gård avgiftsfri
Olofsborg 8,00
Paikkari torp 4,00
Sveaborgsmuseet 6,50
Tavastehus slott 8,00
Urho Kekkonens museum Villa
Ekudden 6,50
Villnäs 5,00
Yli-Laurosela gårdsmuseum 5,00

För specialutställningar som museiverket
ordnar är entréavgiften likväl 2,50—12,00
euro.

Museiverket har enligt den praxis som
iakttas i övriga museer rätt att inte ta ut en
entréavgift som avses i 1 och 2 mom. eller att
sänka den eller delta i gemensamma biljetter.

7 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2012 och gäller till den 31 december
2014.

Helsingfors den 30 november 2011

Kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki

Regeringssekreterare Heidi Sulander
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