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Vad är understödet avsett för? 

Understödet är avsett för projekt där man forskar i, dokumenterar eller tillgängliggör det 
finländska kulturarvet. 

Understöden är avsedda för medborgarorganisationer och -samfund med rättslig 
handlingsförmåga. Understöd beviljas inte till kommuner, museer eller privatpersoner i form av 
stipendier. 
 
Bidrag beviljas i första hand till följande projekt: 

 Insamling och dokumentation av kulturarvsmaterial 
 Iordningsställande av lokala arkiv och hembygdsarkiv eller andra mindre arkiv 
 Utställning av material: publikationer, nätpublikationer, nätmaterial, utställningar, andra 

publikationer (upptagningar som innehåller rörliga bilder, musik osv.) 

 
Ur anslaget beviljas inte understöd för verksamheten, för anskaffning av apparater för 
museiverksamhet.  

Användandet av understödet 
 
Understödet får användas till kostnader som anvangetts i av det användningsändamål som 
nämns i understödsbeslutet. Om detta av motiverade skäl är omöjligt, skall underhållsmottagaren 
anhålla om ändring till användningsändamålet av underhållet av Museiverket. Anhållan skall göras 
skriftligt. Understödsmottagaren skall invänta ett nytt beslut innan understödet används. 
 
Understödet kan endast användas under det år som det har beviljats för.  
Om understödet eller del av detta inte kan av väl motiverade skäl användas under det år som det 
har beviljats för, skall underhållsmottagaren anhålla om tillåtelse att senarelägga 
användningsrätten till följande år av Museiverket. Även denna anhållan skall göras skriftligt. 

Utredning 
 
Utredning om användningen av understödet skall inlämnas till Museiverket. Utredningen skall 
göras senast på det datum som nämns i understödsbeslutet med den utredningsblankett som 
bifogas till beslutet och som även kan skrivas ut från Museiverkets hemsida under adressen 
https://www.museovirasto.fi/sv/understod/projekt-kring-kulturarvet-och-
kulturmiljon/tiliselvityslomake  

https://www.museovirasto.fi/sv/understod/projekt-kring-kulturarvet-och-kulturmiljon/tiliselvityslomake
https://www.museovirasto.fi/sv/understod/projekt-kring-kulturarvet-och-kulturmiljon/tiliselvityslomake


 
Det finns en lista över nödvändiga bilagor i slutet av utredningsblanketten:  
 

1) Bokföringsrapport eller en specifikation av projektets totala kostnader, inkomster och bidrag 
(verifikat eller kopior av dem skickas in endast på begäran). 
 

2) Redogörelse eller rapport om projektet. 
 

3) Information om till vilket offentligt bibliotek, arkiv eller museum den eventuella publikationen eller 
kopian av projektets skriftliga material har levererats. 
 

4) Eventuella andra bilagor som specificerats i understödsbeslutet. 
 
 

Anvisningar för utredningen 
 
En skriftlig redogörelse och en detaljerad kostnadsspecifikation för användningen av understödet 
skall göras upp.  
 
Skriftlig redogörelse  
Även om den skriftliga redogörelsen inte behöver vara lång, bör den ge en klar och tillräcklig bild 
av vad som har gjorts och åstadkommits med understödet.  
 
Redogörelsen bör innehålla en kort beskrivning om de olika faserna av det stödda projektet.  
 
Redogörelsen skall även redogöra för vad man har åstadkommit med understödet och ge en 
bedömning om resultaten motsvarar de målsättningar som framfördes i ansökan.  
 
Redogörelsen bör även innehålla en utredning om uppfyllandet av de eventuella villkoren i 
understödsbeslutet. 
  
Om projektet har varit mera omfattande än den verksamhet som statsunderstöd har beviljats för 
eller projektet har fortsatt i flera år, skall man i redogörelsen klart specificera den verksamhet som 
statsunderstödet har använts för. 
 
Detaljerad kostnadsspecifikation  
Man skall upprätta en särskild kostnadsspecifikation av de kostnader som har täckts med 
understödet. Det är inte tillräckligt att lämna en bokföringsrapport, utan det skall framgå från 
kostnadsspecifikationen vilka ändamål de olika summorna har använts till.  
 
Kvitton eller kopior av dessa skall endast skickas på begäran.  
 
Om projektet har varit mera omfattande än den delen som statsunderstöd har beviljats för, skall 
man i kostnadsspecifikationen visa klart, vilken del av kostnaderna som har täckts med 
understödet. Även om man har erhållit annan finansiering till projektet utöver statsunderstödet, 
skall man i kostnadsspecifikationen visa, vilken del av kostnaderna som har täckts med 
statsunderstödet. 


