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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taiteilijaprofessorin 
viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 3 §:n muut
tamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö. 

Esityksessä ehdotetaan, että taiteilijaprofes
sorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista 
annetun lain mukaan taiteenharjoittajille vuo
sittain myönnettävien valtion taiteilija-apuraho
jen lukumäärää lisättäisiin kahdeksalla. 

Esitys Hittyy vuoden 1981 tulo- ja meno
arvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Lainmuutos ehdotetaan tulemaan voimaan 
vuoden 1981 alusta. 

PERUSTELUT. 

Taiteilijaprofessorin v1r01sta ja valtion tai
teilija-apurahoista annetun lain 3 §:n 1 momen
tin (1 052/79) nojalla jaetaan taiteenharjoitta
jille työskentelyn ja opintojen tukemiseksi eri 
taiteen aloilla vuosittain 104 yksivuotista, 33 
kolmivuotista ja 19 viisivuotista valtion tai
teilija-apurahaa. 

Hallituksen käsityksen mukaan taiteenhar
joittajien työskentelyedellytyksiä tulee parantaa 
lisäämällä taiteilija-apurahojen lukumäärää ja 
kehittämällä muutenkin apurahajärjestelmää. 
Hallitus ehdottaakin, että tässä vaiheessa lisät
täisiin kolmivuotisten apurahojen lukumäärää 
kahdeksalla apurahalla, jolloin vastaisuudessa 
voitaisiin jakaa vuosittain 104 yksivuotista, 41 
kolmivuotista ja 19 viisivuotista apurahaa. 
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Apurahojen lukumäärän !lisääminen ehdote
tulla määrä:llä merkitsisi valtion menojen lisäys
tä ensimmäisenä vuonna 247 000 markkaa ja 
kolmantena vuonna, jolloin maksettavien apu
rahojen lukumäärä olisi suurimmillaan, 741 000 
markkaa. 

Hallituksen tarkoituksena on selvittää tai
teilijain apurahajärjestelmän kehittämistä siten, 
että nykyistä järjestelmää täydennettäisiin pi
tempiaikaisilla apurahoilla, joihin liittyisi oikeus 
eläketurvaan. Selvitysten valmistuttua annetaan 
tarvittavat esitykset eduskunnalle. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 3 §:n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija
apurahoista 28 päivänä marraskuuta 1969 annetun lain 3 §:n 1 momentti, sellaisena kuin 
se on 28"päivänä <joulukuuta 1979 annetussa laissa (1052/79), näin kuuluvaksi: 

3 §. 
Valtion tulo- ja menoarvioon otetaan vuo

sittain määräraha, josta jaetaan, sen mukaan 
kuin asetuksella säädetään, taiteenharjoittajien 
työskentelyn ja opintojen tukemiseksi eri tai
teen aloilla 104 yksivuotista, 41 költnivuotista 
ja 19 viisivuotista valtion taiteilija-apurahaa ja 
varataan sen . ohessa ~ähintään 40 valtion tai-

tellija-apurahan suuruinen määräraha jaettavaksi 
kohdeapurahoina tiettyjen työsuunnitelmien to
teuttamista varten. 

Tämä laki tclee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1981. 

Helsingissä lO päivänä lokakuuta 1980. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Opetusministeri P&r Stenbäck 


