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Lag
om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

1 § 1 mom. 6 punkten, 5 § 7 punkten och 22 §, av dem 1 § 1 mom. 6 punkten sådan den
lyder i lag 1410/2014 och 22 § sådan den lyder i lag 1486/2016, samt

fogas till lagen en ny 35 b § som följer:

1 §

Tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om statsandelar och statsunderstöd som beviljas kommuner, sam-
kommuner, registrerade sammanslutningar, stiftelser och statliga affärsverk för driftskost-
nader samt om annan finansiering av sådan verksamhet som regleras i

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
6) museilagen (314/2019),

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

5 §

Grunden för beräkning av finansieringen

Finansieringen för driftskostnaderna bestäms enligt kalkylerade grunder. Finansiering-
en bestäms

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
7) i fråga om basfinansiering för museer och tilläggsfinansiering för museer med regi-

onalt ansvar och för teatrar och orkestrar på basis av det antal kalkylerade årsverken som
fastställts för institutionen i fråga och det per kalkylerat årsverke bestämda priset per en-
het.

22 §

Statsandelen för driftskostnaderna för museer, teatrar och orkestrar

För driftskostnaderna för ett museum beviljas dess huvudman i statsandel det belopp
som fås genom att räkna samman

1) 37 procent av det belopp som fås när det antal årsverken som fastställts för huvud-
mannen för basfinansieringen multipliceras med det pris per enhet som avses i 35 §
1 mom.,

2) 85 procent av det belopp som fås när det antal årsverken som fastställts för huvud-
mannen för uppgiften som museum med regionalt ansvar multipliceras med det pris per
enhet som avses i 35 § 1 mom.,
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3) sådan tilläggsfinansiering som beviljats efter prövning för uppgiften som museum
med riksansvar som avses i 35 b §.

För driftskostnaderna för en teater eller en orkester beviljas dess huvudman i statsandel
37 procent av det belopp som utgör grund för statsandelen och som fås när det antal kal-
kylerade årsverken som fastställts för huvudmannen för teatern eller orkestern multiplice-
ras med det pris per enhet och årsverke som bestäms i enlighet med 35 § 1 mom.

4 kap.

Priser per enhet för kulturverksamhet

35 b §

Tilläggsfinansiering enligt prövning för en uppgift som museum med riksansvar

Undervisnings- och kulturministeriet kan på ansökan besluta att efter prövning höja
statsandelen för ett sådant museum med riksansvar som avses i 10 § i museilagen för att
täcka kostnaderna som föranleds av skötseln av de uppgifter som avses i den bestämmel-
sen.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
Om den statsandel som enligt 22 § beviljas för driftskostnaderna för ett museum som

under det kalenderår som föregick lagens ikraftträdande hade rätt till statsandel, under det
första finansåret efter lagens ikraftträdande skulle bli minst 10 000 euro lägre än 94 pro-
cent av statsandelen för det finansår som föregick lagens ikraftträdande, beviljas museets
huvudman för en övergångsperiod tilläggsfinansiering till ett sådant belopp att statsande-
len totalt utgör 94 procent av statsandelen för det finansår som föregick lagens ikraftträ-
dande.

Om den statsandel som enligt 22 § beviljas för driftskostnaderna för ett museum som
under det kalenderår som föregick lagens ikraftträdande hade rätt till statsandel, under det
andra finansåret efter lagens ikraftträdande skulle bli minst 10 000 euro lägre än 88 pro-
cent av statsandelen för det finansår som föregick lagens ikraftträdande, beviljas museets
huvudman för en övergångsperiod tilläggsfinansiering till ett sådant belopp att statsande-
len totalt utgör 88 procent av statsandelen för det finansår som föregick lagens ikraftträ-
dande.

Om den statsandel som enligt 22 § beviljas för driftskostnaderna för ett museum som
under det kalenderår som föregick lagens ikraftträdande hade rätt till statsandel, under det
tredje finansåret efter lagens ikraftträdande skulle bli minst 10 000 euro lägre än 82 pro-
cent av statsandelen för det finansår som föregick lagens ikraftträdande, beviljas museets
huvudman för en övergångsperiod tilläggsfinansiering till ett sådant belopp att statsande-
len totalt utgör 82 procent av statsandelen för det finansår som föregick lagens ikraftträ-
dande.

Om det fastställda antalet årsverken som ligger till grund för statsandelen för en verk-
samhetsenhet är lägre än det var under finansåret som föregick lagens ikraftträdande, ska
statsandelen vid beräkningen av finansieringen för övergångsperioden jämföras med det
antal som enheten skulle ha fått i statsandel under finansåret som föregick lagens ikraftträ-
dande, om det lägre antalet årsverken hade legat till grund för statsandelen.
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