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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
ändring av vissa bestämmelser om statsunderstöd inom
kulturförvaltningen

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås ändringar av
vissa bestämmelser om statsunderstöd inom
kulturförvaltningen. På grund av att den nya
lagen om statsunderstöd har trätt i kraft före-
slås att en hänvisningsbestämmelse gällande
lagen om statsunderstöd tas in i idrottslagen,
lagen om ungdomsarbete, lagen om vissa sti-
pendier åt bildkonstnärer, lagen om vissa sti-
pendier och understöd åt författare och över-
sättare, lagen om konstnärsprofessurer och
statliga konstnärsstipendier, lagen om orga-
nisering av konstens främjande och lagen om

främjande av filmkonsten. Samtidigt ändras
på grund av statsunderstödslagen och änd-
ringar i regleringsnivån vissa bestämmelser
om statsunderstöd i idrottslagen, lagen om
ungdomsarbete och lagen om konstnärspro-
fessurer och statliga konstnärsstipendier. Det
föreslås också vissa tekniska ändringar i id-
rottslagen.

Lagarna avses träda i kraft så snart som
möjligt efter det att de har antagits och blivit
stadfästa.

—————

MOTIVERING

1. Nuläge

Statsunderstödslagen (688/2001) trädde i
kraft den 1 september 2001. Lagen är en all-
män lag om beviljandet, utbetalningen,
granskningen av användningen samt grun-
derna för återkrav av statsunderstöd enligt
prövning. Statsunderstödslagen är sekundär.
Den tillämpas bara till den del inte något an-
nat bestäms någon annanstans i lagstiftning-
en. Genom statsunderstödslagen upphävdes
statsrådets beslut om allmänna föreskrifter
angående statsbidrag och -understöd
(490/1965). I statsunderstödslagen anges inte
för vilka funktioner statsunderstöd beviljas,
utan om detta bestäms i annan lagstiftning
och besluts i statsbudgeten.

På kulturförvaltningens område finns ett
flertal lagar och förordningar som tillämpas
på statsunderstöd enligt prövning. Bestäm-
melser på lagnivå om statsunderstöd finns
bl.a. i idrottslagen (1054/1998), lagen om
ungdomsarbete (235/1995), lagen om vissa
stipendier åt bildkonstnärer (115/1997), ned-
an bildkonstnärsstipendielagen, lagen om
vissa stipendier och understöd åt författare
och översättare (236/1961), nedan biblioteks-

stipendielagen, lagen om konstnärsprofessu-
rer och statliga konstnärsstipendier
(734/1969), nedan konstnärsstipendielagen,
lagen om organisering av konstens främjande
(328/1967), nedan lagen om konstfrämjande,
och lagen om främjande av filmkonsten
(28/2000). I fråga om statsunderstöd enligt
prövning iakttogs också ett beslut av under-
visningsministeriets den 27 februari 1997 om
allmänna villkor för statsunderstöd, vilket
upphävdes när statsunderstödslagen trädde i
kraft. Beslutet tillämpades på statsunderstöd
enligt prövning, om inte något annat före-
skrevs i lag eller förordning eller om statsrå-
det inte hade beslutat något annat för ett visst
statsbidrags vidkommande eller om inte nå-
got annat följde av statsbudgeten eller Euro-
peiska gemenskapernas bestämmelser. I frå-
ga om byggnadsunderstöd som undervis-
ningsministeriet beviljat enligt prövning iakt-
togs dessutom undervisningsministeriets be-
slut om allmänna villkor för byggnadsunder-
stöd (15/011/99), som också upphävdes när
statsunderstödslagen trädde i kraft. Båda des-
sa beslut av undervisningsministeriet var ut-
färdade med stöd av det statsrådsbeslut om
allmänna föreskrifter angående statsbidrag
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och -understöd som har upphävts genom
statsunderstödslagen.

Innehållet i ovan nämnda lagar för kultur-
förvaltningen varierar i någon mån och be-
stämmelserna skiljer sig på många punkter
från varandra. I lagarna anges i regel för vil-
ket ändamål statsunderstöd kan beviljas, and-
ra förutsättningar för att statsunderstöd skall
kunna beviljas och villkor som hänför sig till
användningen av statsunderstöd. Lagarna in-
nehåller också ofta ett bemyndigande att ut-
färda bestämmelser på lägre nivå. I 2 kap. te-
ater- och orkesterlagen (730/1992) finns
dessutom bestämmelser om statsunderstöd
som kompletterar det finansieringssystem för
teatrar och orkestrar som avses i lagen om fi-
nansiering av undervisnings- och kulturverk-
samhet (635/1998), nedan undervisnings-
och kulturfinansieringslagen.

Statsunderstödslagen skall inte enligt dess
3 § 2 mom. tillämpas på statsandel eller
statsunderstöd enligt undervisnings- och kul-
turfinansieringslagen eller enligt lagen om
fritt bildningsarbete (632/1998). Av statsun-
derstöden enligt prövning faller bl.a. de
statsunderstöd, specialunderstöd och extra
understöd som avses i 6 kap. undervisnings-
och kulturfinansieringslagen och i 5 kap. la-
gen om fritt bildningsarbete utanför stats-
understödslagen.

Grundlagens 80 § 1 mom. förutsätter att
bestämmelser om grunderna för individens
rättigheter och skyldigheter skall utfärdas
genom lag. I fråga om kulturförvaltningens
statsunderstöd enligt prövning är bl.a. skyl-
digheterna beträffande användningen av
statsunderstöd, statsunderstödens maximibe-
lopp, myndigheternas behörighet i övervak-
ningen och granskningen av statsunderstöd
samt återkrav och återbetalning av stöd ofta
reglerade enbart genom förordning av stats-
rådet. Bestämmelser om statsunderstöd finns
i idrottsförordningen (1055/1998), förord-
ningen om ungdomsarbete (410/1995), för-
ordningen om vissa stipendier och understöd
åt författare och översättare (46/1994), nedan
biblioteksstipendieförordningen och förord-
ningen om konstnärsprofessurer och statliga
konstnärsstipendier (845/1969), nedan konst-
närsstipendieförordningen.

Genom förordningar av statsrådet kan pre-
ciserande bestämmelser utfärdas, såvitt be-

myndigandet att utfärda förordning är exakt
angivet och noggrant avgränsat. Med stöd av
8 § statsunderstödslagen kan genom förord-
ning av statsrådet närmare bestämmelser ut-
färdas om hur statsunderstöd som hör till till-
lämpningsområdet för lagen skall beviljas
och utbetalas samt användningen av under-
stödet granskas. Med stöd av 37 § statsunder-
stödslagen kan statsbidragsmyndigheten vid
behov meddela närmare anvisningar om tids-
frister gällande ansökan om statsunderstöd
samt om andra tekniska omständigheter som
gäller förfarandet liksom vilka detaljerade
uppgifter som skall krävas av sökanden eller
mottagaren och på vilket sätt de skall anges.

Alla statsunderstöd som beviljas inom kul-
turförvaltningens område har dock inte om-
fattats av dessa lagar. Statsunderstöd, stipen-
dier och andra understöd har enligt prövning
och utan särskild reglering beviljats av anslag
som tagits in i statsbudgeten. Beviljandet av
statsunderstöd och i vissa fall även understö-
dets storlek och ändamål beror på den bevil-
jande myndighetens prövning. När undervis-
ningsministeriet i sådana fall har beviljat
statsunderstöd enligt prövning har ministeri-
ets ovan nämnda allmänna villkor för stats-
understöd och allmänna villkor för bygg-
nadsunderstöd tillämpats fram till utgången
av augusti 2001 och därefter statsunder-
stödslagen.

2. Föreslagna ändringar

I denna proposition föreslås att det i id-
rottslagen, lagen om ungdomsarbete, bild-
konstnärsstipendielagen, biblioteksstipendie-
lagen, konstnärsstipendielagen, lagen om
konstfrämjande och lagen om främjande av
filmkonsten tas in en bestämmelse med hän-
visning till statsunderstödslagen. I fråga om
bildkonstnärsstipendielagen, bibliotekssti-
pendielagen, konstnärsstipendielagen och la-
gen om konstfrämjande föreslås dock att
statsunderstödslagens 34 § om ändringssö-
kande inte skall tillämpas på ärenden som
gäller beslut om beviljande av stipendier och
understöd. Eftersom ingen sökande heller i
framtiden skall ha subjektiv rätt att få sådan
finansiering som beror på myndighetens
prövning och de disponibla anslagen kommer
det besvärsförbud som finns i nämnda lagar
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att bibehållas oförändrat. Det är däremot mo-
tiverat att möjligheten att söka ändring enligt
statsunderstödslagen skall kunna användas
bl.a. då det är frågan om sådant avbrytande
av utbetalning, sådan återbetalning och så-
dant återkrav av beviljade statsunderstöd som
avses i statsunderstödslagen.

I fråga om idrottslagen, lagen om ung-
domsarbete och konstnärsstipendielagen fö-
reslås mindre avvikelser från statsunder-
stödslagen. Vid prövningen av storleken på
de statsunderstöd för riksomfattande och re-
gionala idrottsorganisationer som avses i id-
rottslagen skall kvaliteten, omfattningen och
den samhälleliga betydelsen beträffande or-
ganisationernas verksamhet beaktas när de
sökande jämförs sinsemellan. De allmänna
understöd för riksomfattande ungdomsorga-
nisationer och de verksamhetsunderstöd för
riksomfattande ungdomscentraler som avses i
lagen om ungdomsarbete skall i huvudsak
beviljas utgående från resultatet. I konstnärs-
stipendielagen föreslås en särskild bestäm-
melse bli intagen om utbetalningen av statli-
ga konstnärsstipendier samt om hur statens
konstkommissioner kan begränsa stipendie-
tagarens rätt att ha avlönat arbete. Samtidigt
föreslås att vissa gällande bestämmelser på
förordningsnivå i behövlig utsträckning tas in
i lagen och att de bestämmelser som strider
mot statsunderstödslagen upphävs i de
nämnda lagarna.

Idrottslagen, lagen om ungdomsarbete och
konstnärsstipendielagen föreslås bli ändrade
så att de motsvarar den grundlagsenliga re-
gleringen i fråga om de bestämmelser som
gäller individens rättsliga ställning.

I lagen om främjande av filmkonsten före-
slås ett tillägg om iakttagande av statsunder-
stödslagen när filmstöd beviljas, om inte nå-
got annat följer av den förstnämnda lagen.
När stöd beviljas skall dessutom följande la-
gar tillämpas: lagen om förvaltningsförfaran-
de (598/1982), lagen om delgivning i för-
valtningsärenden (232/1966), lagen om över-
sändande av handlingar (74/1954), arkivla-
gen (831/1994), lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet (621/1999),
språklagen (148/1922) och lagen om an-
vändning av samiska hos myndigheter
(516/1991), om inte något annat föreskrivs i
statsunderstödslagen.

I idrottslagen föreslås dessutom en teknisk
uppdatering av 5 §.

3. Proposit ionens verkningar

Propositionen har inga nämnvärda ekono-
miska eller organisatoriska verkningar. Lag-
ändringarna innebär en reglering av statsun-
derstöden enligt prövning, och de föreslagna
lagarna påverkar inte storleken på de anslag i
statsbudgeten som är avsedda för beviljande
av statsunderstöd.

4. Beredningen av proposit ionen

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid undervisningsministeriet. Proposi-
tionen har sänts på remiss till statens idrotts-
råd, kommissionen för understöd till ung-
domsorganisationer, centralkommissionen
för konst, stipendienämnden för bildkonst,
nämnden för biblioteksstipendier åt författare
och översättare och till Finlands filmstiftelse.

Remissinstanserna har ställt sig positiva till
lagförslagen och de detaljanmärkningar som
framfördes i två utlåtanden har beaktats i be-
redningen av propositionen.

5. Närmare bestämmelser

De föreslagna lagändringarna innebär att
idrottsförordningen, biblioteksstipendieför-
ordningen och konstnärsstipendieförordning-
en måste ändras. Förordningen om ungdoms-
arbete måste på grund av ett flertal ändringar
revideras i sin helhet. Samtidigt kan statsrå-
dets beslut om kommissionen som bereder
statsbidrag till ungdomsorganisationerna
(873/1995) upphävas och bestämmelserna i
den i nödvändig utsträckning överföras till
den nya förordningen av statsrådet om ung-
domsarbete

6. Ikraftträdande

Lagarna föreslås träda i kraft så snart som
möjligt efter det att de har antagits och blivit
stadfästa.

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslagen

1.
Lag

om ändring av idrottslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i idrottslagen av den 18 december 1998 (1054/1998) 5, 7 och 12 § som följer:

5 §

Statsandel till det kommunala idrottsväsendet

Kommunerna beviljas statsandel för drifts-
kostnader inom idrottsväsendet enligt lagen
om finansiering av undervisnings- och kul-
turverksamhet (635/1998). Statsandelen skall
användas för verksamhet enligt 2 § 3 mom.

7 §

Statsunderstöd till riksomfattande och regio-
nala idrottsorganisationer

I statsbudgeten tas årligen in ett anslag för
stödjande av verksamheten i riksomfattande
och regionala idrottsorganisationer. Då stats-
understödets belopp prövas skall det beaktas
hur organisationen verkar för att nå syftet
med denna lag. När de sökande jämförs sins-
emellan skall kvaliteten och omfattningen av
organisationernas verksamhet beaktas. Dess-
utom beaktas verksamhetens samhälleliga
betydelse. Om resultatkriterierna kan närma-
re bestämmelser utfärdas genom förordning
av statsrådet.

Som godtagbara omkostnader anses inte
utgifter för affärsverksamhet.

Nya organisationer beviljas inte statsunder-
stöd utan särskilda skäl innan de har varit
verksamma under en räkenskapsperiod om
minst ett år.

Undervisningsministeriet godkänner de or-

ganisationer som erhåller understöd med stöd
av denna lag. Ministeriet skall pröva god-
kännandet av en organisation med hänsyn till
organiationens verksamhet i syfte att ordna
idrott och övriga idrottsfrämjande verksam-
het samt hur organisationen i sin verksamhet
beaktar idrottens etiska principer. Av särskil-
da skäl kan även en annan riksomfattande
organisation som är verksam på idrottens
område godkännas som en sådan organisa-
tion som omfattas av understödet. Närmare
bestämmelser om förfarandet vid godkän-
nande kan utfärdas genom förordning av
statsrådet.

Statens idrottsråd gör en framställning till
ministeriet om beviljande av understöden.

12 §

Hänvisningsbestämmelse

På statsunderstöd enligt 7 och 9 § tillämpas
i övrigt vad som bestäms i statsunderstödsla-
gen (688/2001).

———
Denna lag träder i kraft den 200 .
I fråga om användning och granskning av

användningen, återbetalning och återkrav av
statsunderstöd som beviljats innan denna lag
träder i kraft iakttas de bestämmelser som var
i kraft när statsunderstödet beviljades.

Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

—————
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2.

Lag

om ändring av lagen om ungdomsarbete

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 24 februari 1995 om ungdomsarbete (235/1995) 8 och 9 § samt
fogas till lagen nya 8 a och 12 a § som följer:

8 §

Statsunderstöd

I statsbudgeten skall årligen tas in anslag
som skall beviljas de riksomfattande ung-
domsorganisationerna i allmänt understöd
utgående från resultatet. Vid bedömning av
den genomförda och den planerade verksam-
heten är verksamhetens kvalitet, omfattning
och lönsamhet gemensamma resultatkriterier.
Resultatet för varje organisation bedöms ut-
gående från hur verksamhetsidén har för-
verkligats. Vid beviljandet av allmänt under-
stöd beaktas dessutom den aktualitet och
samhälleliga betydelse sökandens verk-
samhet eller åtgärd har samt de undersök-
ningar och utredningar om ungdomen som
undervisningsministeriet har skaffat. Om re-
sultatkriterierna kan närmare bestämmelser
utfärdas genom förordning av statsrådet.

Om beviljande av statsunderstöd beslutar
undervisningsministeriet.

Som godtagbara utgifter när statsunderstöd
beviljas betraktas inte utgifter för förmed-
lingsverksamhet, inkomstens förvärvande
och affärsverksamhet, inte heller utgifter som
täcks med inkomster som organisationen fått
vid försäljning av varor eller tjänster till and-
ra sådana organisationer som avses i denna
paragraf.

Sådana organisationer, i fråga om vilka
verksamheten eller erhållandet av understöd
regleras särskilt eller för vars statsunderstöd
statsbudgeten upptar ett särskilt anslag bevil-
jas inte statsunderstöd med stöd av denna lag.

Undervisningsministeriet godkänner de or-
ganisationer som erhåller understöd med stöd
av denna lag. Ministeriet skall pröva god-
kännandet av en organisation med hänsyn till

den ungdomsverksamhet som organisationen
bedriver, organisationens verksamhetsområ-
de och medlemsantal. Avvikelse från dessa
grunder för godkännande kan göras i fråga
om en organisation som bedriver ungdoms-
verksamhet inom en språklig eller annan mi-
noritet eller som inom sitt verksamhetsområ-
de bör anses representativ på riksplanet.
Närmare bestämmelser om förfarandet vid
godkännande kan utfärdas genom förordning
av statsrådet.

8 a §

Kommission

En kommission som tillsätts särskilt skall
för undervisningsministeriet lägga fram för-
slag till fördelning av det statsunderstöd som
avses i 8 §. Om tillsättningen av kommissio-
nen och om dess uppgifter bestäms närmare
genom förordning av statsrådet.

9 §

Riksomfattande ungdomscentraler

I statsbudgeten skall årligen tas in anslag
för byggande av riksomfattande ungdoms-
centraler och för deras verksamhet.

Verksamhetsunderstöden beviljas i huvud-
sak utgående från resultatet på basis av an-
vändningen för ungdom och ungdomscentra-
lernas verksamhetsidé. Centraler som inleder
sin verksamhet kan dock beviljas understöd
enligt uppskattning.

Undervisningsministeriet godkänner på an-
sökan de centraler som erhåller understöd på
basis av denna lag. Centralerna skall till sin
karaktär vara allmännyttiga och deras even-
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tuella överskott skall användas till utveckling
av centralen och dess tjänster.

Om grunderna för godkännande av under-
stöd bestäms närmare genom förordning av
statsrådet.

12 a §

Hänvisningsbestämmelse

På det statsunderstöd som avses i 8, 9 och
10 § tillämpas i övrigt vad som bestäms i
statsunderstödslagen (688/2001).

———

Denna lag träder i kraft den 2002.
I fråga om användning och granskning av

användningen, återbetalning och återkrav av
statsunderstöd som beviljats innan denna lag
träder i kraft iakttas de bestämmelser som var
i kraft när statsunderstödet beviljades.

Den före ikraftträdandet av denna lag till-
satta kommission som bereder statsbidrag till
ungdomsorganisationerna fortsätter som i
denna lag avsedd kommission mandattiden
ut.

Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

—————

3.

Lag

om ändring av lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till lagen den 7 februari 1997 om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997) en ny

5 a § som följer:

5 a §
På de stipendier som avses i denna lag till-

lämpas i övrigt vad som bestäms i statsun-
derstödslagen (688/2001). På ett sådant be-
slut av nämnden som gäller utdelning av sti-
pendier tillämpas dock inte lagens 34 §.

———
Denna lag träder i kraft den 200 .

I fråga om användning och granskning av
användningen, återbetalning och återkrav av
statsunderstöd som beviljats innan denna lag
träder i kraft iakttas de bestämmelser som var
i kraft när statsunderstödet beviljades.

Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

—————
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4.

Lag

om ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare
och översättare

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till lagen den 3 maj 1961 om vissa stipendier och understöd åt författare och översätta-

re (236/1961) en ny 2 c § som följer:

2 c §
På de stipendier och understöd som avses i

denna lag tillämpas i övrigt vad som bestäms
i statsunderstödslagen (688/2001). På ett så-
dant beslut av nämnden som gäller utdelning
av stipendier och understöd tillämpas dock
inte lagens 34 §.

———
Denna lag träder i kraft den 200 .

I fråga om användning och granskning av
användningen, återbetalning och återkrav av
statsunderstöd som beviljats innan denna lag
träder i kraft iakttas de bestämmelser som var
i kraft när statsunderstödet beviljades.

Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

—————

5.

Lag

om ändring av lagen om konstnärsprofessurer och om
statens konstnärsstipendier

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till lagen den 28 november 1969 om konstnärsprofessurer och om statens konstnärs-

stipendier (734/1969) nya 4 c—4 e § som följer:

4 c §
De statliga konstkommissionerna kan ställa

som villkor för ett statlig konstnärsstipendi-
um eller projektstipendium att mottagaren
inte får ha avlönat arbete under stipendiepe-
rioden.

4 d §
Statens konstnärsstipendier betalas ut ka-

lendermånadsvis och i tillämpliga delar med
iakttagande av bestämmelserna om utbetal-
ning av lön till statens tjänstemän, om inte
den konstkommission som saken gäller av
särskilda skäl bestämmer något annat.

4 e §
På de stipendier och understöd som avses i

denna lag tillämpas i övrigt vad som bestäms
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i statsunderstödslagen (688/2001). På ett så-
dant beslut av centralkommissionen för konst
och en statlig konstkommission som gäller
beviljande av stipendier och understöd till-
lämpas dock inte lagens 34 §.

———
Denna lag träder i kraft den 200 .
I fråga om användning och granskning av

användningen, återbetalning och återkrav av
statsunderstöd som beviljats innan denna lag
träder i kraft iakttas de bestämmelser som var
i kraft när statsunderstödet beviljades.

Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

—————

6.

Lag

om ändring av lagen om organisering av konstens främjande

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till lagen den 14 juli 1967 om organisering av konstens främjande (328/1967) en ny

5 b § som följer:

5 b §
På de stipendier och understöd som avses i

denna lag tillämpas i övrigt vad som bestäms
i statsunderstödslagen (688/2001). På ett så-
dant beslut av centralkommissionen för konst
och en statlig konstkommission som gäller
beviljande av stipendier och understöd till-
lämpas dock inte lagens 34 §.

———
Denna lag träder i kraft den 200 .

I fråga om användning och granskning av
användningen, återbetalning och återkrav av
statsunderstöd som beviljats innan denna lag
träder i kraft iakttas de bestämmelser som var
i kraft när statsunderstödet beviljades.

Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

—————
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7.

Lag

om ändring av 4 och 8 § lagen om främjande av filmkonsten

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 21 januari 2000 (28/2000) om främjande av filmkonsten 4 § samt
fogas till 8 § ett nytt 3 mom. som följer:

4 §
När filmstiftelsen beviljar understöd som

avses i 2 § skall den i ärenden som gäller un-
derstöd tillämpa statsunderstödslagen
(688/2001), om inte något annat följer av
denna lag. Filmstiftelsen skall också tillämpa
lagen om förvaltningsförfarande (598/1982),
lagen om delgivning i förvaltningsärenden
(232/1966), lagen om översändande av hand-
lingar (74/1954), arkivlagen (831/1994), la-
gen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet (621/1999), språklagen (148/1922)
och lagen om användning av samiska hos
myndigheter (516/1991), om inte något annat
bestäms i statsunderstödslagen.

8 §
— — — — — — — — — — — — — —

För beviljande av understöd skall Finlands
filmstiftelse ha understödsanvisningar som
godkänts av stiftelsens styrelse.

———
Denna lag träder i kraft den 200 .
I fråga om användning och granskning av

användningen, återbetalning och återkrav av
statsunderstöd som beviljats innan denna lag
träder i kraft iakttas de bestämmelser som var
i kraft när statsunderstödet beviljades.

Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

—————

Helsingfors den 14 mars 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Kulturminister Suvi Lindén
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Bilaga
Parallelltexter

1.
Lag

om ändring av idrottslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i idrottslagen av den 18 december 1998 (1054/1998) 5, 7 och 12 § som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

5 §

Statsandel till det kommunala idrottsväsen-
det

Kommunerna beviljas statsandel för
driftskostnader inom idrottsväsendet enligt
lagen om finansiering av undervisnings-
och kulturverksamhet (705/1992). Statsan-
delen skall användas för verksamhet enligt
2 § 3 mom.

5 §

Statsandel till det kommunala idrottsväsen-
det

Kommunerna beviljas statsandel för
driftskostnader inom idrottsväsendet enligt
lagen om finansiering av undervisnings-
och kulturverksamhet (635/1998). Statsan-
delen skall användas för verksamhet enligt
2 § 3 mom.

7 §

Statsunderstöd till riksomfattande och regi-
onala idrottsorganisationer

I statsbudgeten tas årligen in ett anslag för
stödjande av verksamheten i riksomfattande
och regionala idrottsorganisationer. Genom
förordning och ett statsrådsbeslut bestäms
hur anslaget skall fördelas och om villkoren
för användningen.

Ministeriet godkänner de organisationer
som kan beviljas understöd enligt denna lag
så som bestäms genom förordning. Statens

7 §

Statsunderstöd till riksomfattande och regi-
onala idrottsorganisationer

I statsbudgeten tas årligen in ett anslag för
stödjande av verksamheten i riksomfattande
och regionala idrottsorganisationer. Då
statsunderstödets belopp prövas skall det
beaktas hur organisationen verkar för att
nå syftet med denna lag. När de sökande
jämförs sinsemellan skall kvaliteten och
omfattningen av organisationernas verk-
samhet beaktas. Dessutom beaktas verk-
samhetens samhälleliga betydelse. Om re-
sultatkriterierna kan närmare bestämmelser
utfärdas genom förordning av statsrådet.

Som godtagbara omkostnader anses inte
utgifter för affärsverksamhet.

Nya organisationer beviljas inte statsun-
derstöd utan särskilda skäl innan de har
varit verksamma under en räkenskapsperi-
od om minst ett år.

Undervisningsministeriet godkänner de
organisationer som erhåller understöd med
stöd av denna lag. Ministeriet skall pröva
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idrottsråd gör en framställning till ministe-
riet om beviljande av understöden.

godkännandet av en organisation med hän-
syn till organiationens verksamhet i syfte att
ordna idrott och övriga idrottsfrämjande
verksamhet samt hur organisationen i sin
verksamhet beaktar idrottens etiska princi-
per. Av särskilda skäl kan även en annan
riksomfattande organisation som är verk-
sam på idrottens område godkännas som en
sådan organisation som omfattas av under-
stödet. Närmare bestämmelser om förfa-
randet vid godkännande kan utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet.

Statens idrottsråd gör en framställning till
ministeriet om beviljande av understöden.

12 §

Återbetalning av statsunderstöd

Om en statsunderstödsmottagare utan
grund har fått statsunderstöd som avses i
6—9 §, skall vederbörande ministerium el-
ler någon annan statsbidragsmyndighet be-
stämma att det överbetalda beloppet skall
återbetalas. På det belopp som skall återbe-
talas uppbärs en årlig ränta enligt 3 § 2
mom. räntelagen (633/1982) räknat från in-
gången av den månad under vilken statsun-
derstödet har betalts.

Om det belopp som skall återbetalas är li-
tet eller om det skall anses vara oskäligt att
kräva återbetalning eller uppbära ränta, be-
höver det inte bestämmas att förmånen skall
återbetalas.

Ministeriet eller någon annan statsbi-
dragsmyndighet får besluta att en förmån
som skall återbetalas avdras senare från
statsunderstöden för följande år.

12 §

Hänvisningsbestämmelse

På statsunderstöd enligt 7 och 9 § tilläm-
pas i övrigt vad som bestäms i statsunder-
stödslagen (688/2001).

———
Denna lag träder i kraft den 200 .
I fråga om användning och granskning av

användningen, återbetalning och återkrav
av statsunderstöd som beviljats innan den-
na lag träder i kraft iakttas de bestämmel-
ser som var i kraft när statsunderstödet be-
viljades.

Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

———
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2.

Lag

om ändring av lagen om ungdomsarbete

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 24 februari 1995 om ungdomsarbete (235/1995) 8 och 9 § samt
fogas till lagen nya 8 a och 12 a § som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

8 §

Beviljande av statsunderstöd

I statsbudgeten skall årligen tas in anslag
som skall beviljas de riksomfattande ung-
domsorganisationerna utgående från resul-
tatet så som stadgas genom förordning och
bestäms genom statsrådets beslut. Under-
visningsministeriet beslutar om beviljande
av de årliga understöden.

En kommission som tillsätts särskilt skall
för undervisningsministeriet lägga fram för-
slag till fördelning av de årliga understöden.
Kommissionens mandatperiod är fyra år.
Kommissionen tillsätts av statsrådet på ba-
sis av förslag som inbegärts av undomsor-
ganisationerna. Om kommissionen bestäms
närmare genom beslut av statsrådet.

8 §

Statsunderstöd

I statsbudgeten skall årligen tas in anslag
som skall beviljas de riksomfattande ung-
domsorganisationerna i allmänt understöd
utgående från resultatet. Vid bedömning av
den genomförda och den planerade verk-
samheten är verksamhetens kvalitet, om-
fattning och lönsamhet gemensamma resul-
tatkriterier. Resultatet för varje organisa-
tion bedöms utgående från hur verksam-
hetsidén har förverkligats. Vid beviljandet
av allmänt understöd beaktas dessutom den
aktualitet och samhälleliga betydelse sö-
kandens verksamhet eller åtgärd har samt
de undersökningar och utredningar om
ungdomen som undervisningsministeriet
har skaffat. Om resultatkriterierna kan
närmare bestämmelser utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.

Om beviljande av statsunderstöd beslutar
undervisningsministeriet.

Som godtagbara utgifter när statsunder-
stöd beviljas betraktas inte utgifter för för-
medlingsverksamhet, inkomstens förvär-
vande och affärsverksamhet, inte heller ut-
gifter som täcks med inkomster som organi-
sationen fått vid försäljning av varor eller
tjänster till andra sådana organisationer
som avses i denna paragraf.

Sådana organisationer, i fråga om vilka
verksamheten eller erhållandet av under-
stöd regleras särskilt eller för vars stats-
understöd statsbudgeten upptar ett särskilt
anslag beviljas inte statsunderstöd med stöd
av denna lag.
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Undervisningsministeriet godkänner de
organisationer som understöds med stöd av
denna lag, så som stadgas genom förord-
ning.

Undervisningsministeriet godkänner de
organisationer som erhåller understöd med
stöd av denna lag. Ministeriet skall pröva
godkännandet av en organisation med hän-
syn till den ungdomsverksamhet som orga-
nisationen bedriver, organisationens verk-
samhetsområde och medlemsantal. Avvikel-
se från dessa grunder för godkännande kan
göras i fråga om en organisation som be-
driver ungdomsverksamhet inom en språk-
lig eller annan minoritet eller som inom sitt
verksamhetsområde bör anses representativ
på riksplanet. Närmare bestämmelser om
förfarandet vid godkännande kan utfärdas
genom förordning av statsrådet.

8 a §

Kommission

En kommission som tillsätts särskilt skall
för undervisningsministeriet lägga fram
förslag till fördelning av det statsunderstöd
som avses i 8 §. Om tillsättningen av kom-
missionen och om dess uppgifter bestäms
närmare genom förordning av statsrådet.

9 §

Riksomfattande ungdomscentraler

I statsbudgeten skall årligen tas in anslag
för byggande och upprätthållande av riks-
omfattande ungdomscentraler. Om under-
stödsgrunderna stadgas närmare genom
förordning.

9 §

Riksomfattande ungdomscentraler

I statsbudgeten skall årligen tas in anslag
för byggande av riksomfattande ungdoms-
centraler och för deras verksamhet.

Verksamhetsunderstöden beviljas i hu-
vudsak utgående från resultatet på basis av
användningen för ungdom och ungdoms-
centralernas verksamhetsidé. Centraler som
inleder sin verksamhet kan dock beviljas
understöd enligt uppskattning.

Undervisningsministeriet godkänner på
ansökan de centraler som erhåller under-
stöd på basis av denna lag. Centralerna
skall till sin karaktär vara allmännyttiga
och deras eventuella överskott skall använ-
das till utveckling av centralen och dess
tjänster.
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Om grunderna för godkännande av un-
derstöd bestäms närmare genom förordning
av statsrådet.

12 a §

Hänvisningsbestämmelse

På det statsunderstöd som avses i 8, 9 och
10 § tillämpas i övrigt vad som bestäms i
statsunderstödslagen (688/2001).

———
Denna lag träder i kraft den 200 .
I fråga om användning och granskning av

användningen, återbetalning och återkrav
av statsunderstöd som beviljats innan den-
na lag träder i kraft iakttas de bestämmel-
ser som var i kraft när statsunderstödet be-
viljades.

Den före ikraftträdandet av denna lag
tillsatta kommission som bereder statsbi-
drag till ungdomsorganisationerna fortsät-
ter som i denna lag avsedd kommission
mandattiden ut.

Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

———

7.

Lag

om ändring av 4 och 8 § lagen om främjande av filmkonsten

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 21 januari 2000 (28/2000) om främjande av filmkonsten 4 § samt
fogas till 8 § ett nytt 3 mom. som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

4 §
När filmstiftelsen beviljar understöd som

avses i 2 § skall den iaktta lagen om för-
valtningsförfarande (598/1982), lagen om

4 §
När filmstiftelsen beviljar understöd som

avses i 2 § skall den i ärenden som gäller
understöd tillämpa statsunderstödslagen
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delgivning i förvaltningsärenden
(232/1966), lagen om översändande av
handlingar (74/1954) och språklagen
(148/1922).

(688/2001), om inte något annat följer av
denna lag. Filmstiftelsen skall också tilläm-
pa lagen om förvaltningsförfarande
(598/1982), lagen om delgivning i förvalt-
ningsärenden (232/1966), lagen om över-
sändande av handlingar (74/1954), arkivla-
gen (831/1994), lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet (621/1999),
språklagen (148/1922) och lagen om an-
vändning av samiska hos myndigheter
(516/1991), om inte något annat bestäms i
statsunderstödslagen.

8 §
— — — — — — — — — — — — — —

För beviljande av understöd skall Fin-
lands filmstiftelse ha understödsanvisningar
som godkänts av stiftelsens styrelse.

———
Denna lag träder i kraft den 200 .
I fråga om användning och granskning av

användningen, återbetalning och återkrav
av statsunderstöd som beviljats innan den-
na lag träder i kraft iakttas de bestämmel-
ser som var i kraft när statsunderstödet be-
viljades.

Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

———


