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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-apura
hojen lukumäärää lisättäisiin kolmella apura
halla. 

Esitys liittyy vuoden 1990 tulo- ja menoar
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Lainmuutos on tarkoitettu tulemaan voi
maan vuoden 1990 alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taitei
lija-apurahoista annetun lain 3 §:n 1 momentin 
(1178/88) nojalla taiteenharjoittajille jaetaan 
työskentelyn ja opintojen tukemiseksi eri tai
teen aloilla vuosittain 110 yksivuotista, 41 kol
mivuotista ja 21 viisivuotista valtion taiteilija
apurahaa sekä sellaisten taiteenharjoittajien, 
joilla ei ole taiteelliseen toimintaan liittyvää 
virka- tai työsuhdetta, työskentelyedellytysten 
turvaamiseksi 10 viisitoistavuotista valtion tai
teilija-apurahaa. 

Vuonna 1989 on maksettavana 110 yksivuo
tista, 123 kolmivuotista, 97 viisivuotista ja 80 
viisitoistavuotista valtion taiteilija-apurahaa eli 
yhteensä 410 apurahaa. Viisitoistavuotisia apu
rahoja jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 
1982. Kun vuosittain jaetaan 10 uutta viisitois
tavuotista apurahaa, näitä apurahoja on vuo
desta 1996 lähtien maksettavana kaikkiaan 
150. 
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2. Ehdotetut muutokset 

Hallituksen käsityksen mukaan taiteenhar
joittajien työskentelyedellytyksiä tulee edelleen 
parantaa lisäämällä taiteilija-apurahojen luku
määrää. Yksivuotisia apurahoja jaettaessa tuli
si entistä enemmän kiinnittää huomiota nuor
ten juuri opintonsa päättäneiden taiteilijoiden 
mahdollisuuksiin saada tukea taiteellisen uran 
luomiseen. 

Hallitus ehdottaa, että tässä vaiheessa lisät
täisiin yksivuotisten apurahojen lukumäärää 
kahdella apurahalla. Lisäksi ehdotetaan, että 
viisivuotisten apurahojen lukumäärää lisättäi
siin yhdellä apurahalla. Apurahojen lisääminen 
ehdotetuna määrällä tekisi mahdolliseksi jakaa 
vuosittain 112 yksivuotista, 41 kolmivuotista, 
22 viisivuotista ja 10 viisitoistavuotista apura
haa eli yhteensä 185 apurahaa. 
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3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Apurahojen lukumäärän lisääminen ehdote
tuna määrällä merkitsisi valtion menojen li
säystä yksivuotisten apurahojen osalta vuosit
tain 120 000 markkaa sekä viisivuotisten apu
rahojen osalta ensimmäisenä vuonna 60 000 
markkaa ja viidentenä vuonna, jolloin makset
tavien viisivuotisten apurahojen lukumäärä oli
si suurimmillaan, 300 000 markkaa. 
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4. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivä
nä tammikuuta 1990. 

Esitys liittyy vuoden 1990 tulo- ja menoar
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

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 23 
päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1178/88), näin kuuluvaksi: 

3 § 
Valtion tulo- ja menoarvioon otetaan vuosit

tain määräraha, josta jaetaan, sen mukaan 
kuin asetuksella säädetään, taiteenharjoittajien 
työskentelyn ja opintojen tukemiseksi eri tai
teen aloilla 112 yksivuotista, 41 kolmivuotista 
ja 22 viisivuotista valtion taiteilija-apurahaa 
sekä taiteenharjoittajien työskentelyedellytys
ten turvaamiseksi 10 pitkäaikaista, viisitoista-
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vuotista valtion taiteilija-apurahaa. Lisäksi va
rataan vähintään 50 valtion taiteilija-apurahan 
suuruinen määräraha jaettavaksi kohdeapura
hoina tiettyjen työsuunnitelmien toteuttamista 
varten. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Anna-Liisa Kasurinen 


