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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä kirjailijoille ja 
kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain 1 
§:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan eräistä kirjailijoille ja 
kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuk
sista annetun lain 1 §:ää muutettavaksi siten, 
että laissa tarkoitettuja apurahoja ja avustuksia 
voitaisiin myöntää paitsi kaunokirjallisuuteen 
myös tietokirjallisuuteen kuuluvien teosten teki
jöille ja kääntäjille. Niitä ei kuitenkaan voitaisi 

myöntää tieteellisten tutkimusten tai oppikirjo
jen taikka niihin rionastettavien teosten tekijöil
le tai kääntäjille. Esitys liittyy vuoden 1984 tulo
ja menoarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltä
väksi sen yhteydessä . 

Lainmuutos ehdotetaan tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 1984. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavis
ta apurahoista ja avustuksista annetun lain 1 §:n 
(1117/78) mukaan valtion varoista jaetaan vuo
sittain kotimaisille kirjailijoille ja kääntäjille sen 
johdosta, että heidän kirjoittamiaan ja kääntä
miään kirjoja pidetään maksuttomasti käytettä
vissä yleisissä kirjastoissa, apurahoja ja avustuksia, 
joiden kokonaismäärä on 9 % edellisenä kalente
rivuonna kuntien ylläpitämiin yleisiin kirjastoi
hin hankittuun kirjallisuuteen käytetystä raha
määrästä. 

Apurahoja ja avustuksia on myönnetty ns. 
fiktiivistä kirjallisuutta ja sitä lähellä olevaa kir
jallisuutta edustaville kirjailijoille ja kääntäjille. 
Tietokirjallisuuden tukimuotojen kehittämiseksi 
lain 1 §:n säännöksen soveltamisalaa tulisi laajen
taa siten, että myös tietokirjallisuuteen kuuluvien 
teosten tekijöille ja kääntäjille voitaisiin myöntää 
harkinnanvaraisia apurahoja ja avustuksia. Lain 
soveltamisalan rajaamiseksi tietokirjallisuuteen 
kuuluvien teosten osalta hallitus pitää kuitenkin 
tarkoituksenmukaisena, ettei apurahoja ja avus-
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tuksia myönnettäisi tieteellisten tutkimusten tai 
oppikirjojen taikka niihin rionastettavien teos
ten, kuten suppea-alaiseen ammattikirjallisuu
teen kuuluvien teosten, tekijöille tai kääntäjille. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Tarkoitukseen käytettävissä oleva määräraha ei 
lisäänny esitetyn muutoksen johdosta. 

3. Voimaan tulo 

Esitys liittyy vuoden 1984 tulo- ja menoarvioe
sitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yh
teydessä. Lainmuutos ehdotetaan tulemaan voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1984. 

Edellä sanotun perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain 1 §:n 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apura
hoista ja avustuksista 3 päivänä toukokuuta 1961 annetun lain 1 §:ään, sellaisena kuin se on 28 
päivänä joulukuuta 1978 annetussa laissa {1117 /78), uusi näin kuuluva 2 momentti: 

1 § 

Apurahoja ja avustuksia voidaan myöntää 
kauno- ja tietokirjallisuuteen kuuluvien teosten 
tekijöille ja kääntäjille. Niitä ei kuitenkaan 
myönnetä tieteellisten tutkimusten tai oppikirjo-

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 1983 

jen taikka niihin rionastettavien teosten tekijöille 
tai kääntäjille. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1984. 

Tasavallan Presidentti 
MAUNO KOIVISTO 

Opetusministeri Kaarina Suonio 
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Ltite 

Laki 
eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista Ja avustuksista annetun lain 1 §:n 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apura
hoista ja avustuksista 3 päivänä toukokuuta 1961 annetun lain 1 §:ään, sellaisena kuin se on 28 
päivänä joulukuuta 1978 annetussa laissa (1117 1 78), uusi näin kuuluva 2 momentti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

1 § 
Valtion varoista jaetaan vuosittain kotimaisille 

kirjailijoille ja kääntäjille sen johdosta, että hei
dän kirjoittamiaan tai kääntämiään kirjoja pide
tään maksuttomasti käytettävissä yleisissä kirjas
toissa, apurahoja ja avustuksia, joiden kokonais
määrä on yhdeksän prosenttia edellisenä kalente
rivuonna kuntien ylläpitämiin yleisiin kirjastoi
hin hankittuun kirjallisuuteen käytetystä raha-
määrästä. 

Apurahoja ja avustuksia voidaan myöntää 
kauno- ja tietokirjallisuuteen kuuluvien teosten 
tekijöille ja kääntäjille. Niitä ei kuitenkaan 
myönnetä tieteellisten tutkimusten tai oppikirjo
jen taikka nzi'hin rinnastettavien teosten tekijoille 
tai kääntäji'lle. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1984. 
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