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1174/2018

Lag
om statlig finansiering för främjande av filmkulturen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Lagens tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om statlig finansiering som beviljas för utarbetande
av filmmanuskript, för produktion och distribution av film samt för annat främjande av
filmkulturen.

2 §

Lagens syften

Denna lag syftar till att främja
1) en mångsidig och professionell inhemsk filmproduktion,
2) ett brett och heltäckande filmutbud och en bred och heltäckande filmdistribution,
3) internationell lansering av inhemsk film och inhemska filmskapare,
4) filmkulturen och dess utveckling.
Arbetet i dessa syften ska utgå från delaktighet, pluralism, kulturell mångfald och kon-

stens frihet.

3 §

Finansiering

Undervisnings- och kulturministeriet kan inom ramen för ett anslag som tas in i stats-
budgeten anvisa Finlands filmstiftelse statliga medel för stöd för utarbetande av filmma-
nuskript, för produktion och distribution av film samt för annat främjande av filmkulturen.

Skötseln av den i denna lag föreskrivna offentliga förvaltningsuppgiften finansieras
med ett anslag som särskilt anvisas för Finlands filmstiftelse i statsbudgeten.

Finansiering enligt denna paragraf beviljas i form av statsunderstöd. På beviljande av
finansiering och på användning av finansieringen vid Finlands filmstiftelse tillämpas
statsunderstödslagen (688/2001), om inte något annat föreskrivs i denna lag.

När Finlands filmstiftelse beviljar statsunderstöd av de statliga medel som avses i denna
paragraf sköter filmstiftelsen uppgifter som ankommer på en statsbidragsmyndighet. Den
övriga verksamheten vid Finlands filmstiftelse får inte äventyra skötseln av denna offent-
liga förvaltningsuppgift.
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4 §

Styrelsen

Undervisnings- och kulturministeriet utser minst fem och högst åtta styrelsemedlemmar
och suppleanter för dem, samt bland de ordinarie medlemmarna en styrelseordförande och
en vice ordförande.

Styrelsens mandatperiod är tre år. En och samma person kan vara styrelsemedlem under
högst två mandatperioder i följd. En person som står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande
till Finlands filmstiftelse får inte vara medlem i styrelsen.

Om styrelseordföranden, vice ordföranden eller en medlem avsäger sig uppdraget under
mandatperioden, utser undervisnings- och kulturministeriet i hans eller hennes ställe en ny
styrelseordförande, vice ordförande eller medlem för den återstående mandatperioden.

Medlemmarna i styrelsen ska företräda en bred sakkunskap både när det gäller skötseln
av uppgifter som ankommer på en statsbidragsmyndighet och när det gäller filmstiftelsens
övriga verksamhet och utvecklande.

5 §

Beslutsfattandet i ärenden som gäller statsunderstöd

Styrelsen för Finlands filmstiftelse beslutar om statsunderstödsärenden som gäller pro-
duktionsstöd efter föredragning av en föredragande i produktionsstödsärenden och om an-
dra statsunderstödsärenden efter föredragning av filmstiftelsens direktör.

De personer som föredrar statsunderstödsärenden ska ha lämplig utbildning eller på an-
nat sätt förvärvad kompetens för uppgiften samt god kännedom om filmbranschen.

Bestämmelser om jäv för styrelsemedlemmar och för dem som föredrar beslut finns i
förvaltningslagen (434/2003).

6 §

Statsunderstödens användningsändamål

I de syften som avses i 2 § kan Finlands filmstiftelse på ansökan bevilja statsunderstöd
enligt 3 § 1 mom. för produktion av en film (produktionsstöd), distribution av en film
(distributionsstöd) och för utarbetande av ett filmmanuskript (stipendium för manuskript)
samt för annat främjande av filmkulturen.

Produktionsstöd, distributionsstöd och stipendium för manuskript kan beviljas för en
sådan film som betraktas som en kulturprodukt

1) som bildar en konstnärlig helhet,
2) vars innehåll baserar sig på kulturvärden som har sitt ursprung i kulturidentiteten,

och
3) i vars produktion skapande upphovsmän och utövande konstnärer har gjort en bety-

dande insats och de löner och arvoden som betalas till dem utgör en betydande del av pro-
duktionskostnaderna.

Produktionsstöd kan beviljas för produktion och för utveckling av en film. Distribu-
tionsstöd kan beviljas för främjande av professionell inhemsk och internationell verksam-
het som avser visning och spridning av en film via olika distributionskanaler. Stipendium
för manuskript kan beviljas för utarbetande av ett filmmanuskript och bakgrundsarbetet i
samband med det.
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7 §

Förutsättningar för beviljande av statsunderstöd

Produktionsstöd kan beviljas sådana filmproduktionsbolag som är registrerade i Fin-
land, som har yrkesmässiga och ekonomiska förutsättningar att producera en film och som
bedömt med tanke på beviljandet av statsunderstöd förvaltar tillräckliga rättigheter till
kommersiellt nyttjande av en film i Finland. Produktionsstöd kan inte beviljas statliga in-
rättningar, kommuner, samkommuner eller församlingar eller bolag med statlig majoritet,
eller sammanslutningar eller inrättningar som är jämförbara med dessa. Produktionsstöd
kan inte heller beviljas utövare av televisionsverksamhet eller sammanslutningar som för-
medlar film via nätet, eller sådana filmproduktionsbolag där en eller flera utövare av tele-
visionsverksamhet eller sammanslutningar som förmedlar film via nätet är delägare med
andelar på minst 15 procent.

Distributionsstöd kan beviljas
1) i Finland registrerade professionella filmdistributionsbolag som förvaltar distribu-

tionsrättigheterna för en film i Finland,
2) filmproduktionsbolag som har yrkesmässiga och ekonomiska förutsättningar att

marknadsföra och distribuera en film,
3) i Finland registrerade sammanslutningar som arrangerar en filmfestival,
4) kommuner, samkommuner och i Finland registrerade sammanslutningar som driver

biografverksamhet,
5) i Finland registrerade sammanslutningar som förvaltar de internationella rättigheter-

na för kommersiellt nyttjande av en film,
6) skapare av en inhemsk film.
Stipendium för manuskript kan beviljas professionella manusförfattare vars manuskrip-

tarbete främjar de syften som anges i 2 §.

8 §

Avtal om stöd

Innan produktionsstöd betalas ska Finlands filmstiftelse ingå ett avtal om stöd med
filmproduktionsbolaget. I avtalet om stöd avtalas det som komplettering till statsunder-
stödsbeslutet åtminstone om följande:

1) filmens konstnärliga plan,
2) filmskaparna,
3) de rättigheter som krävs för att framställa filmen och utnyttja filmen ekonomiskt,
4) det slutliga kostnadsförslaget och den totala finansieringen för filmen samt försäk-

ringen,
5) att filmproduktionsbolaget förbinder sig att iaktta skyldigheterna enligt lagstiftning-

en och eventuell god praxis för filmproduktion,
6) tidsplanen för produktionen,
7) utbetalningen av stödet,
8) kontrollen av stödanvändningen samt rapporteringen,
9) den information som ska lämnas om intäkterna av filmen.

9 §

Avbrytande av utbetalning

Centret för konstfrämjande svarar för ärenden som gäller avbrytande av utbetalning av
statsunderstöd.

Finlands filmstiftelse ska utan dröjsmål hos Centret för konstfrämjande göra en fram-
ställning om avbrytande av utbetalning av ett statsunderstöd som filmstiftelsen har bevil-
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jat, om filmstiftelsen har fått kännedom om en omständighet på grund av vilken utbetal-
ningen av statsunderstödet enligt statsunderstödslagen kan avbrytas. På framställning av
Finlands filmstiftelse beslutar Centret för konstfrämjande om avbrytande av utbetalningen
samt om huruvida statsunderstödet ska fortsätta betalas eller upphöra.

Beslut om avbrytande av utbetalning av statsunderstöd ska fattas utan dröjsmål och av
särskilda skäl senast två kalenderår från Finlands filmstiftelses framställning.

Finlands filmstiftelse ska i sin framställning ge sådana upplysningar som är tillräckliga
och väsentliga för beslutsfattandet i samband med avbrytande av utbetalning. Centret för
konstfrämjande har dessutom trots sekretessbestämmelserna rätt att i ärenden som gäller
avbrytande av utbetalning av statsunderstöd få de upplysningar centret behöver av Fin-
lands filmstiftelse.

10 §

Återkrav

Centret för konstfrämjande svarar för ärenden som gäller återkrav av statsunderstöd.
Finlands filmstiftelse ska utan dröjsmål underrätta Centret för konstfrämjande om om-

ständigheter som filmstiftelsen fått kännedom om och på grund av vilka ett statsunderstöd
som filmstiftelsen har beviljat kan eller ska återkrävas, enligt vad som föreskrivs i stats-
understödslagen. Centret för konstfrämjande beslutar om återkrav av statsunderstöd.

Beslut om återkrav av statsunderstöd ska fattas utan dröjsmål och av särskilda skäl inom
två kalenderår från Finlands filmstiftelses underrättelse.

Finlands filmstiftelse ska ge Centret för konstfrämjande sådana upplysningar som är
tillräckliga och väsentliga för beslutsfattandet i samband med återkrav. Centret för konst-
främjande har dessutom trots sekretessbestämmelserna rätt att i ärenden som gäller åter-
krav av statsunderstöd få de upplysningar centret behöver av Finlands filmstiftelse.

11 §

Tillsyn över den offentliga förvaltningsuppgiften

Undervisnings- och kulturministeriet övervakar skötseln av den offentliga förvaltnings-
uppgift som Finlands filmstiftelse har och användningen av de anslag som anvisats för
skötseln av den offentliga förvaltningsuppgiften.

Styrelsen för Finlands filmstiftelse svarar för att den offentliga förvaltningsuppgiften
sköts vid filmstiftelsen i enlighet med bestämmelserna i förvaltningslagen.

Direktören för Finlands filmstiftelse svarar för den allmänna ledningen och utveckling-
en av skötseln av filmstiftelsens offentliga förvaltningsuppgift.

12 §

Tillämpning av allmänna förvaltningslagar

Vid skötseln av den offentliga förvaltningsuppgiften enligt denna lag ska iakttas för-
valtningslagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), språkla-
gen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003), arkivlagen (831/1994), lagen om elek-
tronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) och dataskyddslagen
(1050/2018).
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13 §

Straffrättsligt tjänsteansvar och skadeståndsansvar

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på medlemmarna i styrelsen
för Finlands filmstiftelse samt på direktören för Finlands filmstiftelse och på övriga an-
ställda vid filmstiftelsen när dessa sköter filmstiftelsens offentliga förvaltningsuppgift.

Bestämmelser om skadeståndsansvar i samband med skötseln av offentliga förvalt-
ningsuppgifter finns i skadeståndslagen (412/1974).

14 §

Användning av ett statsunderstöd som återbetalats

Om en statsunderstödstagare återbetalar ett statsunderstöd som blivit oanvänt till Fin-
lands filmstiftelse, får Finlands filmstiftelse bevilja det återbetalade statsunderstödet på
nytt för ett sådant användningsändamål som anges i 6 §.

15 §

Bokföring och granskningsrätt

Finlands filmstiftelse ska i bokföringen särredovisa skötseln av den offentliga förvalt-
ningsuppgiften från den övriga verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med den i 11 § 1 mom. av-
sedda övervakningen av skötseln av den offentliga förvaltningsuppgiften utföra behövliga
granskningar av Finlands filmstiftelses ekonomi och verksamhet. Finlands filmstiftelse
har rätt att i samband med utbetalningen av ett statsunderstöd och övervakningen av dess
användning utföra i 16 § i statsunderstödslagen avsedda behövliga granskningar av stats-
understödstagarens ekonomi. Finlands filmstiftelse har vid behov rätt att begära handräck-
ning av Centret för konstfrämjande för utförandet av granskningar.

I 2 mom. avsedda granskningar får dock inte utföras i utrymmen som används för bo-
ende av permanent natur. Vid granskningarna ska 39 § i förvaltningslagen iakttas.

16 §

Målsättning för skötseln av den offentliga förvaltningsuppgiften

Undervisnings- och kulturministeriet och Finlands filmstiftelse avtalar för ett visst antal
år åt gången om de kvantitativa och kvalitativa mål som är av central betydelse med tanke
på skötseln av den offentliga förvaltningsuppgift som anförtrotts Finlands filmstiftelse och
om uppföljningen och utvärderingen av måluppfyllelsen.

17 §

Information

Finlands filmstiftelse ska trots sekretessbestämmelserna och på det sätt som undervis-
nings- och kulturministeriet bestämmer lämna ministeriet de uppgifter som behövs för
övervakning, bedömning, utveckling, statistikföring och annan uppföljning och styrning
av skötseln av den offentliga förvaltningsuppgiften.

18 §

Delegationen

För att främja de syften som anges i 2 § och för samverkan mellan aktörerna inom film-
branschen finns i anslutning till Finlands filmstiftelse en delegation som filmstiftelsen till-
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sätter för tre år i sänder. Styrelsen utser medlemmarna i delegationen efter att ha hört ak-
törerna och intressegrupperna inom filmbranschen. Delegationen har en ordförande och
högst tio andra medlemmar som företräder sådana aktörer som enligt denna lag kan bevil-
jas statsunderstöd, och myndigheter. Direktören för Finlands filmstiftelse är ordförande i
delegationen.

19 §

Sökande av ändring

Omprövning av ett i denna lag avsett beslut av styrelsen för Finlands filmstiftelse får
begäras hos styrelsen för Finlands filmstiftelse och omprövning av ett i denna lag avsett
beslut av Centret för konstfrämjande får begäras hos Centret för konstfrämjande på det sätt
som anges i förvaltningslagen. Ett beslut som meddelats med anledning av en begäran om
omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som ang-
es i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas
genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

20 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
Genom denna lag upphävs lagen om främjande av filmkonsten (28/2000).
Behandlingen av ansökningar om statsunderstöd enligt 2 § 2 mom. i lagen om främjan-

de av filmkonsten och besvär över dem som är anhängiga när denna lag träder i kraft slut-
förs i enlighet med bestämmelserna i denna lag.

Helsingfors den 19 december 2018

Republikens President

 Sauli Niinistö

Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho
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