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. 7 punkten, 5 § 7 punkten, 22, 35 och 35 a § samt 52 § 1 mom.,
sådana de lyder, 1 § 1 mom. 7 punkten och 52 § 1 mom. i lag 1410/2014, 5 § 7 punkten och
22 § i lag 315/2019, 35 § delvis ändrad i lagarna 1410/2014 och 1486/2016 samt 35 a § i lag
1094/2018, som följer:
1§
Tillämpningsområde
I denna lag föreskrivs om statsandelar och statsunderstöd som beviljas kommuner, samkommuner, registrerade sammanslutningar, stiftelser och statliga affärsverk för driftskostnader
samt om annan finansiering av sådan verksamhet som regleras i
——————————————————————————————
7) lagen om främjande av scenkonst ( / ).
——————————————————————————————
5§
Grunden för beräkning av finansieringen
Finansieringen för driftskostnaderna bestäms enligt kalkylerade grunder. Finansieringen bestäms
——————————————————————————————
7) i fråga om basfinansiering för museer och tilläggsfinansiering för museer med regionalt
ansvar samt i fråga om verksamhetsenheter för scenkonst på basis av det antal kalkylerade
årsverken som fastställts för institutionen i fråga och det per kalkylerat årsverke bestämda priset per enhet.
22 §
Statsandelen för driftskostnaderna för museer och verksamhetsenheter för scenkonst
Huvudmannen för ett museum beviljas i statsandel för driftskostnaderna det belopp som fås
genom sammanräkning av
1) 37 procent av det belopp som fås när det antal årsverken som för huvudmannen fastställts
för basfinansieringen multipliceras med det per årsverke bestämda priset per enhet,
2) 85 procent av det belopp som fås när det antal årsverken som för huvudmannen fastställts
för basfinansieringen för ett museum med regionalt ansvar multipliceras med det per årsverke
bestämda priset per enhet,
3) sådan i 35 b § avsedd tilläggsfinansiering efter prövning som beviljas för en uppgift som
museum med riksansvar.
Huvudmannen för en verksamhetsenhet för scenkonst beviljas i statsandel för driftskostnaderna det belopp som fås genom sammanräkning av

1) 37 procent av det belopp som fås när det antal årsverken som fastställts för huvudmannen
minskat med antalet årsverken enligt en förhöjd statsandelsprocent multipliceras med det per
årsverke bestämda priset per enhet,
2) 60 procent av det belopp som fås när det antal årsverken enligt en förhöjd statsandelsprocent vilket fastställts för huvudmannen enligt 6 § 2 eller 3 mom. i lagen om främjande av
scenkonst multipliceras med det per årsverke bestämda priset per enhet.

35 §
Priserna per enhet för museer och verksamhetsenheter för scenkonst
Priserna per enhet för museer och verksamhetsenheter för scenkonst beräknas varje år genom att driftskostnaderna för dessa kulturinstitutioners verksamhet under året före det år som
föregår det år då priset per enhet bestäms divideras med institutionernas totala antal faktiska
årsverken under samma kalenderår.
Priserna per enhet beräknas särskilt för
1) museer,
2) orkestrar, körer och andra verksamhetsenheter som i första hand är versamma inom musikbranschen,
3) teatrar, verksamhetsenheter inom dans- och cirkusbranschen samt andra sådana verksamhetsenheter inom scenkonst som inte är i 2 punkten avsedda verksamhetsenheter som i första
hand är verksamma inom musikbranschen.
Undervisnings- och kulturministeriet bestämmer priset per enhet så att den stämmer överens
med den uppskattade kostnadsnivån för finansåret och så att de förändringar i verksamhetens
omfattning och art som föranleds av statens åtgärder i tillämpliga delar beaktas i enlighet med
vad som föreskrivs i 23 § 1 mom.
I fråga om beräkningen av priserna per enhet gäller dessutom vad som föreskrivs i 31 § 1
mom.
Vid beräkningen av priserna per enhet avdras från kostnaderna ett belopp som motsvarar de
statsunderstöd som beviljats huvudmännen för institutionerna med stöd av 44 § 1 och 2 mom.
för institutionernas verksamhet det år då kostnaderna beräknades.
I fråga om mervärdesskatt gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 32 § 1 och 4 mom.
Priset per enhet höjs dock inte för mervärdesskattskyldiga privata sammanslutningar eller stiftelser.
År 2022 utökas museernas driftskostnader med 324 000 euro, de i 2 mom. 2 punkten avsedda verksamhetsenheternas driftskostnader med 426 000 euro och de i 2 mom. 3 punkten
avsedda verksamhetsenheternas driftskostnader med 233 000 euro.

35 a §
Avdrag från priserna per enhet för museer och verksamhetsenheter för scenkonst
Från de priser per enhet för museer och verksamhetsenheter för scenkonst som beräknas i
enlighet med 35 § 1—5 mom. dras årligen följande belopp av:
1) från priset per enhet för museer 17 571 euro,
2) från priset per enhet för verksamhetsenheter inom i första hand musikbranschen 11 389
euro,
3) från priset per enhet för andra verksamhetsenheter för scenkonst 11 525 euro.
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52 §
Beviljande och utbetalning av statsunderstöd för anläggningsprojekt
Statsbidragsmyndigheten beviljar på ansökan en anordnare av verksamhet enligt idrottslagen
som avses i 1 § 1 mom. 5 punkten, museilagen som avses i 6 punkten, lagen om främjande av
scenkonst som avses i 7 punkten samt enligt lagen om kommunernas kulturverksamhet som
avses i 2 § 4 mom., statsunderstöd för anläggningsprojekt, om inte något annat bestäms särskilt.
——————————————————————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
Helsingfors den 17 december 2020

Republikens President

Sauli Niinistö

Forsknings- och kulturminister Annika Saarikko

3

