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MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR  
 
ALLMÄNT 
 

Med denna förfrågan samlas uppgifter om museers, teatrars och orkestrars kostnader 
och årsverken år 2018.  Förfrågan skickas till museernas, teatrarnas och orkestrarnas 
huvudmän och ges enligt institution. Uppgifterna ges elektroniskt via webben senast 
den 18.4.2019. Anvisningar om lagring av uppgifterna finns på den samlingslista som 
skickats i samband med förfrågan. 
 
De uppgifter som samlas in med denna förfrågan kommer att utgöra en av grunderna 
för bestämmandet av de årsverken som finansieringen för år 2020 bygger på. 
Uppgifterna kommer ytterligare att användas för uppföljning av finansieringssystemet. 
På blanketten anges också om institutionen vid tidpunkten för anmälan om den 
verksamhet som berättigar till statsandel är mervärdesskattepliktig eller inte. Ifall 
situationen förändras efter att uppgiften har getts, ska ministeriet omedelbart 
underrättas om saken. 
 
Statsandelssystemet ändras för museernas del från och med år 2020. Av den här 
orsaken och som en ändring i förhållande till fjolårets enkät samlas 
kostnadsuppgifterna in för alla museer som ansöker om att omfattas av 
statsandelssystemet år 2020. Uppgifterna samlas in såväl av museer som ingick i 
statsandelssystemet år 2019 som av nya sökande. De museer som ansöker om 
uppgiften som museer med regionalt ansvar och som år 2019 fungerar som 
landskapsmuseum eller regionala konstmuseer ska i enkäten ange en beräkning av 
antalet årsverken som riktats till att sköta regionala uppgifter år 2018. Om ett 
museum som ansöker om uppgiften som museum med regionalt ansvar inte har 
fungerat som landskapsmuseum eller regionalt konstmuseum 2018 ska ingen 
beräkning anges. Uppgiften lämnas också bort om ett museum som fungerar som 
landskapsmuseum eller regionalt konstmuseum 2019 inte ansöker om uppgiften som 
museum med regionalt ansvar 2020. Beräkningen som gäller regionala uppgifter 
inverkar inte på storleken på statsandelen för 2020, men uppgifterna används för att 
utveckla kostnadsenkäten och ett uppgiftsunderlag. Den tilläggsfinansiering som 
hänvisas till uppgiften som museum med regionalt ansvar bestäms utifrån ansökan om 
att sköta dessa uppgifter jämte bifogad utredning och en regional plan samt utifrån de 
förhandlingar som förs med Museiverket på basis av den regionala planen. 

 
Antalet årsverken, som statsbidragsmyndigheten räknar ut och som används som 
kalkylerad statsandelsgrund ingår i den preliminära rapport som skickas i maj för 
kontroll av uppgifterna. 
 
Anvisningar och blanketter för ansökan om behovsprövat statsunderstöd i enlighet 
med 6 a § 2 och 3 mom. i teater- och orkesterlagen (730/1992) som ska skickas till 
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undervisnings- och kulturministeriet, finns på ministeriets hemsida på adressen 
www.minedu.fi.  

 
Indelningen av kostnaderna i sådana som berättigar till statsandel och sådana som inte 
berättigar till statsandel 
 

Kostnadsuppgifterna bildas av kostnader för institutionens verksamhet som hör till 
statsandelsgrunden och kostnader för institutionens verksamhet som inte hör till 
statsandelsgrunden. 
 
I statsandelsgrunden innefattas de bokslutsenliga bruttodriftskostnaderna och små 
investeringsutgifterna för musei-, teater- och orkesterverksamheten. Lönekostnaderna 
anmäls som nettokostnader, personalersättningar avdragna. 
 
Kostnaderna anmäls utan mervärdesskatt. De mervärdesskatter som ingått i 
anskaffningspriset för varor och tjänster, anmäls som utgifter separat på egen rad. I 
utgifter som inte hör till statsandelsgrunden inkluderas mervärdesskattens andel av 
utgifterna. 
 
Kostnaderna anmäls som hela euro. 
 
I statsandelsgrunden får inte inkluderas i 31 § i lagen (1705/2009) om finansiering av 
undervisnings- och kulturverksamhet nämnda kostnader som skall lämnas obeaktade 
då priserna per enhet räknas ut. Dessa kostnader utreds nedan närmare. 

 
1. Avgränsningar enligt 31 § i finansieringslagen (1705/2009) 

 
Anläggningsprojekt och förvärv eller hyrning av markområden 

 
Till statsandelsgrunden räknas inte kostnader för i 36 § i finansieringslagen nämnda 
anläggningsprojekt, förvärv eller hyrning av markområden  
(FinF 1766/2009, 26 §). 

 
Med anläggningskostnader avses byggande, förvärv, grundlig reparation eller 
motsvarande åtgärder i fråga om lokaler som bildar en funktionell helhet samt 
anskaffning av lösegendom i samband med sådana åtgärder, om åtgärdens beräknade 
totalkostnader uppgår till minst 80 000 euro (utan moms).  

 
Finansieringskostnader 

 
Kostnader för skötsel av lån och kalkylerade eller inre räntor räknas inte till 
statsandelsgrunden.  

 
Avskrivningar och räntor på anläggningstillgångarna 

 
Avskrivningar och räntor på utbildningsanordnarens anläggningstillgångar räknas inte 
till statsandelsgrunden liksom inte heller avskrivningar och räntor som ingår i interna 
hyror. 

 
Övrig verksamhet som berättigar till statsfinansiering 

 

http://www.minedu.fi/


 3 
Kostnader för vilka beviljas särskild statsfinansiering som stöder sig på lag räknas inte 
till kostnadsgrunden. T.ex. i fråga om personer som anställts med 
sysselsättningsanslag kan endast nettoutgifterna räknas till kostnadsgrunden. 
Dessutom kan driftskostnader för vilka fås finansiering ur Europeiska gemenskapernas 
budget med stöd av 31 § i finansieringslagen räknas till statsandelsgrunden endast till 
den del som finansieringen ur Europeiska gemenskapernas budget och motsvarande 
särskilda nationella finansiering enligt statsbudgeten inte täcker dessa kostnader. 
 
Avvikande från det ovan sagda skall kostnader som motsvarar behovsprövade 
statsunderstöd som beviljas med stöd av 44 § i finansieringslagen, 6 a §, 2 och 3 mom. 
teater- och orkesterlagen samt 4 a § i museilagen räknas till kostnadsgrunden. 
 
När det genomsnittliga priset per enhet räknas ut avdrar undervisnings- och 
kulturministeriet från kostnadsgrunden ett belopp som motsvarar de statsbidrag som 
beviljats det år då kostnaderna beräknas (FinL 28 § 4 mom.).  

 
Kafé-, restaurang- och butiksverksamhet samt övrig avgiftsbelagd service som inte 
ansluter sig till den egentliga verksamheten 

 
Till statsandelsgrunden får inte räknas kostnader för kafé- eller restaurangverksamhet. 
Kostnaderna för denna verksamhet anmäls i punkt E9.9. Utgifter som inte hör till 
statsandelsgrunden. Däremot får fastighetskostnaderna för ovan nämnda verksamhet 
räknas till statsandelsgrunden.  
 
När det gäller butiksverksamhet (t.ex. museibutik) räknas anskaffningskostnaderna för 
försäljningsartiklarna inte till statsandelsgrunden. Dessa kostnader anmäls i punkt 
E9.9. Utgifter som inte hör till statsandelsgrunden. Däremot får personal- och 
fastighetskostnaderna för butiksverksamheten räknas till de utgifter som hör till 
statsandelsgrunden. 
 
Kostnader för annan än tillfällig hyrning av lokaler som skett i form av 
affärsverksamhet och som inte ansluter sig till museets, teaterns eller orkesterns 
egentliga verksamhet, anmäls i sin helhet i punkt E9.9 Utgifter som inte hör till 
statsandelsgrunden.  

 
Förvaltningskostnader 

 
Endast sådana förvaltningskostnader som omedelbart har förorsakats av ordnandet av 
musei-, teater- eller orkesterverksamheten får räknas till statsandelsgrunden. 
 
Mervärdesskatt 
 
De mervärdesskatter som ingått i anskaffningskostnaderna för varor och tjänster 
räknas inte till statsandelsgrunden. I privata anordnares pris per enhet beaktas dock 
mervärdesskatten som förhöjning (FinL 1705/2009, 32 § 1 och 4 mom.).  

 
2. Övriga särskilda avgränsningar 

 
Inköp av tjänster 
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Till statsandelsgrunden för statsandelsinstitutioner enligt teater- och orkesterlagen 
samt museilagen räknas köp av tjänster från andra institutioner eller 
serviceproducenter på vilka de ovannämnda lagarna tillämpas. T.ex. en 
förvaltningstjänst som köps av en annan serviceproducent/institution är således för 
köparen en kostnad som hör till statsandelsgrunden men för försäljaren en 
verksamhetskostnad som inte hör till statsandelsgrunden. Samma förfarande tillämpas 
om den köpande/säljande parten får statsandel, till exempel när medlemmar i en 
orkester som får statsandel ger musikundervisning för en part som får statsandel för 
grundläggande konstundervisning. 
 
 
Eftersom en utgift får räknas till statsandelsgrunden endast en gång, skall interna köp 
och försäljningar mellan institutionen och de egna verksamhetsenheterna (intern 
fakturering) elimineras och kostnaderna anmälas som utgifter för institutionen en 
enda gång. 
 
Kostnader för interna tjänster kan räknas till statsandelsgrunden endast då 
kostnaderna bygger på faktisk användning av tjänster. 
 
Gemensamma kostnader 

 
Kostnader som är gemensamma för olika institutioner fördelas enligt huvudregeln i 
förhållande till den prestation som bäst beskriver användningen eller i förhållande till 
antalet kvadratmeter (t.ex. andelen av lönen åt gemensam personal eller 
gemensamma utrymmen). 
 

INDELNINGEN AV KOSTNADERNA I VERKSAMHETSKOSTNADER, FASTIGHETSUTGIFTER OCH 
SMÅ INVESTERINGAR 
 
Verksamhetsutgifter K1.0 
 

Kostnader för musei-, teater- och orkesterverksamheten och förvaltningskostnader 
som omedelbart ansluter sig till detta. Av verksamheten förorsakade löner och 
arvoden till personalen inklusive personbikostnader, pensioner, inköp av material och 
tjänster, anskaffningskostnader och hyror för maskiner och inventarier, utgifter för 
ekonomiförvaltningen och institutionens övriga verksamhetsutgifter.  
 
Av de tjänster som har skötts centraliserat hänförs till statsandelsgrunden en fördelad 
post, t.ex. en andel av utgifterna för löneräkningen. Till statsandelsgrunden hör enligt 
31 § i finansieringslagen inte sådana förvaltningskostnader, som inte omedelbart 
förorsakas av ordnandet av musei-, teater- eller orkesterverksamheten. 
 
De fastighetskostnader och kostnader för små investeringar som ansluter sig till 
verksamheten anmäls i punkterna K2.0 och K9.0 
 

Fastighetsutgifter K2.0 
 
Fastighetskostnaderna och även underhållskostnader för tomt och gata som 
omedelbart tjänar fastigheterna. 
 



 5 
Fastighetspersonalens (städning, underhåll av fastigheten och området) löner 
inklusive personbikostnader och pensioner, inköp av material och tjänster, hyror och 
övriga kostnader i anslutning till fastigheternas skötsel och underhåll. 
 
Om underhållet av fastigheterna har skötts centraliserat av en annan 
förvaltningsnämnd eller enhet och man använder sig av intern debitering eller 
utgifterna övervältras, beaktas den fördelade posten eller interna debiteringen i 
ovannämnda omfattning i denna punkt utan kalkylerade räntor eller avskrivningar. 
 

Små investeringar K9.0 
 

De små investeringarna är 
 

- byggande, förvärv eller grundlig reparation av lokaler eller motsvarande åtgärd 
och anskaffning av lösegendom i anslutning till detta som underskrider det av 
statsrådet fastställda eurobeloppet (FinF 1766/2009, 80 000 euro utan moms), 

 
- separata apparaturanskaffningar, inventarieanskaffningar och övriga 

anskaffningar av anläggningstillgångar som behandlas som investeringar i 
bokföringen; 
 

- anskaffningar till museets egna samlingar. Till de egna samlingarna räknas 
dock inte här konstanskaffningar till andra offentliga lokaler i kommunen. 
 

Här anmäls av dessa de faktiska anskaffningskostnaderna under räkenskapsåret. 
Avskrivningar av anläggningstillgångar räknas inte till statsandelsgrunden och anmäls 
inte över huvud på denna blankett. Kalkylerade räntor och avskrivningar som ingår i 
interna hyror skall dock anmälas i punkt E9.9. Utgifter som inte hör till 
statsandelsgrunden. 
 

 
 
SPECIFICERING AV UTGIFTSSLAG 
 
Utgifter som hör till statsandelsgrunden 
 

Verksamhetsutgifter, Fastighetsutgifter och Små investeringar anmäls på blanketten 
indelade i följande utgiftsslag: 
- 1. Avlöningar 

1.1 Löner för ordinarie personal i huvudsyssla (utan dem som anmäls i 
punkt 1.3) 

1.2 Övriga löner och arvoden (utan de som anmäls i punkt 1.3) 
1.3 Löner och arvoden som betalas med statsunderstöd (medtas inte i 

beräkningen av antalet årsverken) 
- 2. Personbikostnader 
- 3. Övriga utgifter (inkluderar inte moms) 
- 4. Mervärdesskatt 
- 0. Sammanlagt 
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1. Löner 
1.1 Löner för ordinarie personal i huvudsyssla (utan dem som anmäls i punkt 1.3) 

 
Löneutgifterna för den ordinarie personalen i huvudsyssla (arbetstid minst 30 timmar i 
veckan) anmäls utan personbikostnader och utan de i punkt 1.3 anmälda löner som 
betalats med statsunderstöd. Också löner till vikarier anmäls här och beaktas på 
motsvarande sätt vid beräknandet av antalet årsverken i punkt S1. 
 
Av löneutgifterna för ordinarie personal som avlönats med statsunderstöd anmäls här 
den del som statsunderstödet inte täcker (självriskandelen) och den del som motsvarar 
statsunderstödet anmäls i punkt 1.3. Om ordinarie personal har avlönats med annat än 
statsunderstöd, t.ex. med kommunalt understöd, anmäls avlöningskostnaderna i sin 
helhet här. Lönekostnaderna för ordinarie personal som har avlönats med EU-stöd 
eller motsvarande nationella stöd anmäls som nettokostnader med understöden 
avdragna, och den andel som motsvarar understödet anmäls i punkt E9.9. 
 
Lönekostnaderna anmäls som nettokostnader, d.v.s. med lönerna korrigerande 
personalersättningar, såsom FPA- och försäkringsersättningar, avdragna. 
 

1.2 Övriga löner och arvoden (utan de som anmäls i punkt 1.3) 
 
Institutionens övriga löneutgifter och arvoden anmäls utan personbikostnader och 
utan de med statsunderstöd betalda löner och arvoden som anmäls i punkt 1.3.  
 
Av löneutgifterna för den övriga personal som avlönats med statsunderstöd anmäls 
här den del som statsunderstödet inte täcker (självriskandelen) och den del som 
motsvarar statsunderstödet anmäls i punkt 1.3. Om övrig personal har avlönats med 
annat än statsunderstöd, t.ex. kommunalt understöd, anmäls avlöningskostnaderna i 
sin helhet här. Lönekostnaderna för övrig personal som har avlönats med EU-stöd eller 
motsvarande nationella stöd anmäls som nettokostnader med understöden avdragna, 
och den andel som motsvarar understödet anmäls i punkt E9.9. 
 
Lönekostnader som ingår i köpta tjänster kan anmälas här, ifall lönernas och 
personbikostnadernas andel framgår av räkningen. Om räkningen saknar 
specificeringar, kan man ta reda på lönerna och personbikostnaderna av faktureraren i 
efterhand. Om specificeringar inte kan fås ska 25 % användas i uppskattning av 
personbikostnaderna. För personer som anställts med sysselsättningsstöd, kan endast 
nettoutgifterna anmälas här, den stödbelagda andelen av avlöningskostnaderna 
anmäls i punkt E9.9. 
 
Lönekostnaderna anmäls som nettokostnader, d.v.s. med lönerna korrigerande 
personalersättningar, såsom FPA- och försäkringsersättningar, avdragna. 

 
1.3 Löner och arvoden som betalats med statsunderstöd (medtas inte i beräkningen av antalet 
årsverken) 
 

Här anmäls den andel som motsvarar statsunderstödet av löneutgifterna för personer 
som anställts med behovsprövat statsunderstöd (t.ex. understöd enligt 6 a § 2 och 3 
momentet teater- och orkesterlagen och statsunderstöd enligt 4 a § museilagen etc.) 
utan personbikostnader. Den del av lönerna som statsunderstödet inte täcker 
(självriskandelen) anmäls i punkterna 1.1 eller 1.2. Statsunderstödet kan beviljas av 
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t.ex. undervisnings- och kulturministeriet, andra ministerier, Museiverket. 
Lönekostnaderna för personal som avlönats med annat understöd än statsunderstöd, 
t.ex. med understöd från kommunen, anmäls i sin helhet i punkterna 1.1 eller 1.2. 
 
För personer som avlönats med sysselsättningsunderstöd anmäls den stödbelagda 
andelen i punkt E9.9 och självriskandelen i punkterna 1.1 eller 1.2. 

 
2. Personbikostnader 

 
 Här anmäls alla pensionsförsäkringsavgifter och övriga socialförsäkringsavgifter som 
 utbetalats i anslutning till lönerna i punkt 1 samt eventuella pensioner. 

 
3. Övriga utgifter (innehåller inte moms) 

 
De övriga utgifterna anmäls utan de mervärdesskatter som ingått i anskaffningspriset 
för varorna och tjänsterna Mervärdesskatterna anmäls i punkt 4. 
 
I de övriga utgifterna anmäls andra kostnader än personalkostnader för den egentliga 
verksamheten, fastighetsutgifter och små investeringar. Sådana är t.ex. köp av varor 
och tjänster, reparations- och underhållsutgifter, hyror, anskaffningskostnader för små 
investeringar. 
 
Eventuella avskrivningar, kalkylerade räntor eller andra kostnadskalkylerade poster 
som ingått i hyrorna eller i fördelade poster anmäls i de kostnader som inte hör till 
statsandelsgrunden i punkt E9.9 

 
4. Mervärdesskatt 
 

 De mervärdesskatter som ingått i anskaffningspriset för varor och tjänster anmäls 
antingen i enlighet med vad som betalats eller i enlighet med återbäringssystemet och 
specificeras i fråga om den egentliga verksamheten, fastighetskostnaderna och de små 
investeringarna. Om man inte har uppföljt mervärdesskatten separat år 2015, kan 
fördelningen även uppskattas på basis av mervärdesskatteprocenterna. 
 

Utgifter som inte hör till statsandelsgrunden (inkl. moms) E9.9 
 

I de kostnader som inte räknas till statsandelsgrunden anmäls utgifter som inte 
beaktas då priserna per enhet räknas ut. Sådana utgifter är t.ex.: 
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- den stödbelagda andelen av avlöningskostnaderna för personer som avlönats 

med sysselsättningsstöd eller EU-medel och den stödbelagda andelen av övriga 
kostnader 

- kostnaderna för avgiftsbelagd service, såsom t.ex. utgifter förorsakade av kafé-, 
restaurang och butiksverksamhet samt av annan avgiftsbelagd service som inte 
ansluter sig till den egentliga verksamheten (fastighetsutgifterna och för 
butiksverksamhet även personalkostnaderna kan dock anmälas som utgifter som 
hör till statsandelsgrunden)  

- utgifter för tjänster som producerats för andra institutioner/aktörer, t.ex. 
förvaltningstjänster 

- kalkylerade räntor och avskrivningar som ingått i inre hyror och fördelade poster 
- övriga än de omedelbara förvaltningsutgifterna, t.ex. eventuella fördelade utgifter 

för centralförvaltning 
 

Varken anläggningskostnader (investeringar) som överskrider det av statsrådet 
fastställda eurobeloppet (80 000 euro utan moms, FinF 1766/2009) eller avskrivningar 
av anläggningstillgångarna eller finansieringskostnader antecknas på denna blankett. 
 
De utgifter som inte hör till statsandelsgrunden meddelas inklusive mervärdesskatt 
sammanlagt. 

 
ANTAL ÅRSVERKEN OCH PERSONAL 
 
S1 Antal årsverken för den ordinarie personalen i huvudsyssla år 2018 med en decimal 
 

Antalet ordinarie personal i huvudsyssla (arbetstid minst 30 timmar i veckan) räknas 
månatligen för hela året. De månatliga antalen anställda adderas och summan 
divideras med 12. Obesatta vakanser och minst en månad omfattande tjänstledigheter 
utan lön medtas inte i personalantalet.  Vikarier för den ordinarie personalen i 
huvudsyssla medräknas dock och deras löner anmäls i punkt 1.1. 

 
Personer som i sin helhet har anställts med behovsprövat statsunderstöd räknas inte 
med i personalens antal. I fråga om sådan ordinarie personal i huvudsyssla vars lön 
delvis betalas med statsunderstöd räknas antalet årsverken för den andel som inte 
omfattas av understöd (självrisk) i månader och lönerna anges i punkt 1.1. Andelen av 
lönen som betalas med statsunderstöd ska inte räknas med i antalet årsverken och 
lönerna anges i punkt 1.3.  

 
Inte heller teatrarnas och orkestrarnas fastighetspersonal räknas med i personalens 
antal, liksom inte heller personer som anställts med sysselsättningsstöd eller andra 
statliga medel (inkl. högskole- och läroavtalspraktikanter) eller personer som anställts 
med medel ur EU:s strukturfonder eller med andra gemenskapsstöd. 
 
Nya statsandelstagare år 2019 och nya sökande till statsandelssystemet år 2020  
 
 
De teatrar, orkestrar och museer som inte ännu år 2018 har fått statsandel, anmäler 
antalet årsverken även för den personal som avlönats med behovsprövad statsandel. 
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Beräkningen av antalet årsverken (görs av statsandelsmyndigheten) 
 

Det antal årsverken som ligger till grund för bestämmandet av statsandelen fås genom 
att dividera Verksamhetsutgifternas (K1.0) och i fråga om museer även 
Fastighetsutgifternas (K2.0) löner till den ordinarie personalen i huvudsyssla med det 
antal årsverken som anmälts i punkt S1. Med den medellön för personalen i 
huvudsyssla som på detta sätt erhållits divideras summan av de övriga lönerna och 
arvodena på rad 1.2 i kolumnen Verksamhetsutgifter (K1.0), för museer utökat med 
lönesumman i kolumnen  Fastighetsutgifter. Antalet årsverken som kalkylerad 
statsandelsgrund fås genom att lägga ovan erhållna sammanlagda antal årsverken för 
den övriga personalen till det antal årsverken som anmälts i punkt S1. 

 
S2.  Antalet ordinarie personal i huvudsyssla med utbildning inom museibranschen år 2018 
 

Här anmäls antalet ordinarie personal i huvudsyssla med utbildning inom 
museibranschen i statsandelsinstitutionen år 2018, i enlighet med situationen i början 
av året (729/1992, 2 § 5 punkten). 

 
BERÄKNING AV ANTALET ÅRSVERKEN SOM ANVÄNTS FÖR ATT SKÖTA MUSEERNAS REGIONALA 
UPPGIFTER  
 
S1.2.  Beräkning av antalet årsverken som riktats till att sköta regionala uppgifter vid ett av 

undervisnings- och kulturministeriet utsett landskapsmuseum eller regionalt 
konstmuseum 2018 

 
  Här anges antalet årsverken som använts för att sköta landskapsmuseets eller det regionala 

konstmuseets regionala uppgifter år 2018. Beräkningen ska anges av sådana museer som år 
2019 är verksamma som landskapsmuseer eller regionala konstmuseer och som ansöker om 
uppgiften som museer med regionalt ansvar 2020. Beräkningen gäller antalet årsverken som år 
2018 använts för att sköta de uppgifter som föreskrivs i 3 § i statsrådets förordning om museer 
(1192/2005). Det är frågan om en beräkning som görs av huvudmannens och i enkäten 
förutsätts inte att lönekostnaderna eller driftskostnaderna ska specificeras. 
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ANSÖKNING OM BEHOVSPRÖVAT UNDERSTÖD FÖR ÅR 2020 
 

Ansökan om behovsprövat statsunderstöd för teatrar och orkestrar som har riksomfattande eller 
regional betydelse  

Undervisnings- och kulturministeriet kan på särskilda grunder besluta att teatrar och 
orkestrar som har riksomfattande eller regional betydelse beviljas behovsprövat 
statsunderstöd (730/1992, 6 a § 2 mom.). En sådan särskild grund kan vara 
verksamhetens speciella natur, t.ex. att teatern eller orkestern har riksomfattande 
dans- eller dockteaterverksamhet, riksomfattande barnteater- eller 
barnorkesterverksamhet eller annan teater eller orkesterverksamhet som har 
riksomfattande eller regional betydelse. Statsunderstödet är avsett för de utgifter som 
den ovannämnda verksamheten förorsakar, t.ex. personalkostnader eller kostnader 
för turnéverksamhet. I ansökan berättas för vilket ändamål man ansöker om 
understöd och vad man uppskattar att verksamheten kommer att kosta och hur den 
kommer att finansieras. Statsunderstödet kan inte täcka det fulla beloppet av 
verksamhetskostnaderna. 

Ansökan skickas till undervisnings- och kulturministeriet före 31.8.2019 under adress 
PB 29, 00023 STATSRÅDET. 

Ansökningsanvisningar och blanketter finns på undervisnings- och kulturministeriets 
hemsida på adressen www.minedu.fi.  

Ansökan om behovsprövat statsunderstöd för teatrars och orkestrars utvecklingsprojekt  

Undervisnings- och kulturministeriet kan inom ramen för statsbudgeten bevilja 
statsunderstöd för utveckling av teatrars och orkestrars verksamhet (730/1992, 6 a § 3 
mom.). Understödet är avsett för utgifterna för utvecklingsverksamheten. Som sådana 
utgifter betraktas inte utvidgning av basverksamheten eller att teatern eller orkestern 
fungerar som riksomfattande dans- eller dockteater, som riksomfattande barnteater 
eller barnorkester eller som annan teater eller orkester som i enlighet med 6 a § 2 
momentet teater- och orkesterlagen har riksomfattande eller regional betydelse. I 
ansökan ska berättas för vilket ändamål man ansöker om understöd och vad man 
uppskattar att verksamheten kommer att kosta och hur den kommer att finansieras. 
Statsunderstödet kan inte täcka det fulla beloppet av verksamhetskostnaderna. 

Närmare information om tyngdpunkterna för utvecklingsprojekt finns på ministeriets 
webbsida på adressen www.minedu.fi i punkten Valtionosuuden piirissä olevat 
valtakunnalliset tai alueellisesti merkittävät teatterit ja orkesterit ja teattereiden ja 
orkestereiden kehittämishankkeet. 

Ansökan skickas till undervisnings- och kulturministeriet före 31.8.2019 under adress 
PB 29, 00023 STATSRÅDET. 

Ansökningsanvisningar och blanketter finns på undervisnings- och kulturministeriets 
hemsida på adressen www.minedu.fi.  

http://www.minedu.fi/
http://www.minedu.fi/
http://www.minedu.fi/
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