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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taidenäyttelyiden val
tiootakuusta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan joitakin muutoksia ja 
tarkennuksia taidenäyttelyiden valtiontakuusta 
annettuun lakiin. Lakiin ehdotetaan otettavak
si säännös siitä, että valtiontakuuta ei voida 
myöntää kaupallisille näyttelyille. Päätöksente
koa valtiontakuusta ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että päätöksen valtiontakuun myöntämi-

sestä tekee opetusministeriö. Samanaikaisesti 
voimassaolevien valtiontakuiden yhteenlasket
tu takuuvastuun yläraja ehdotetaan nostetta
vaksi 1 000 miljoonaan markkaan. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se 
on hyväksytty ja vahvistettu. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Taidenäyttelyiden valtiontakuusta annettu 
laki (411/86) tuli voimaan 1 päivänä lokakuuta 
1986. Hallituksen esityksessä laiksi taidenäytte
lyiden valtiontakuusta (hall.es. 247 /1985) to
dettiin, että taidenäyttelyiden valtiontakuujär
jestelmän lakisääteistämisellä pyritään edistä
mään sellaisia taide- ja kulttuuripoliittisia ta
voitteita, kuten korkeatasoisen kansainvälisen 
näyttelytoiminnan jatkuvuuden turvaaminen ja 
kansainvälisen kulttuurivaihdon edistäminen. 

Käytäntö on osoittanut taidenäyttelyiden 
valtiontakuujärjestelmän tarpeelliseksi. Valtio
neuvosto on vuosittain myöntänyt valtionta
kuun 10-15 näyttelylle, ja valtiontakuilla on 
edistetty niin kansainvälisten taidenäyttelyiden 
tuontia Suomeen kuin suomalaisen taiteen tun
netuksi tekemistä ulkomailla. Valtiontakuujär
jestelmä on mahdollistanut monen sellaisen 
taiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti tärkeän 
näyttelyn toteuttamisen, joka muuten todennä
köisesti olisi jäänyt toteuttamatta korkeiden 
vakuutusmaksujen takia. Valtiontakuun saa-
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neiden näyttelyiden yhteenlasketut vakuutus
arvot ovat vaihdelleet 1,5 miljoonasta markas
ta 250 miljoonaan markkaan. 

Taidenäyttelyiden valtiontakuulainsäädän
nön voimassaoloaikana on sattunut kaksi va
hinkoa valtiontakuun saaneiden näyttelyiden 
yhteydessä. Molemmissa tapauksissa vahinko
jen määrä on jäänyt alle 50 000 markan näytte
lykohtaisen omavastuuosuuden, joten valtio ei 
vielä ole joutunut korvausvelvolliseksi ainoas
sakaan tapauksessa. 

Vaikka siis taidenäyttelyiden valtiontakuu
järjestelmä on toiminut varsin hyvin ja tavoit
teidensa mukaisesti, on ilmennyt joitakin epä
kohtia valtiontakuukäytännössä. Myös näytte
lyiden valtiontakuulautakunta on kiinnittänyt 
huomiota joihinkin lainkohtiin, jotka kaipaa
vat tarkennusta tai muutosta. Tällä esityksellä 
pyritään parantamaan valtiontakuujärjestel
män toimivuutta ja kehittämään sen käyttökel
poisuutta kansainvälisen näyttelytoiminnan 
edistämiseksi. 

Taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun 
lain 3 §:n 2 momentissa säädetään, että "val
tiontakuu voi koskea vain sellaista näyttelyä, 
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jonka järjestää kotimainen julkisyhteisö tai 
säätiö". Lakia koskeneen hallituksen esityksen 
yksityiskohtaisissa perusteluissa mainittiin tä
män lainkohdan osalta, että "valtiontakuuta ei 
voida myöntää kaupallisen näyttelytoiminnan 
tukemiseen". Käytännössä on ilmaantunut ti
lanteita, jolloin valtiontakuun hakija sinänsä 
on ollut kotimainen julkisyhteisö, mutta joissa 
itse näyttelyä on kuitenkin voitu epäillä kau
palliseksi. Koska myös julkisoikeudelliset, 
yleishyödylliset näyttelynjärjestäjät yhä suu
remmassa määrin joutuvat turvautumaan myös 
yksityistaloudellisiin tukimuotoihin, ja koska 
siksi on odotettavissa, että kaupalliset intressit 
saavat yhä suuremman merkityksen kaikenlai
sessa näyttelytoiminnassa, ja kun toisaalta val
tiontakuujärjestelmä on tarkoitettu edistämään 
taide- ja kulttuuripoliittisia tavoitteita, ehdote
taan, että lain 3 §:n 2 momenttiin lisätään 
maininta siitä, ettei valtiontakuuta voida 
myöntää kaupalliseen näyttelytoimintaan. Tä
ten esimerkiksi kaupallisen näyttelyjärjestäjän 
yleishyödyllisen julkisyhteisön tiloissa järjestä
mälle näyttelylle ei voitaisi myöntää valtionta
kuuta. Valtiontakuun piirin ulkopuolelle jäisi
vät myös sellaiset yleishyödyllisten näyttelyjär
jestäjien järjestämät näyttelyt, jotka varsinai
selta luonteeltaan ovat myyntinäyttelyitä. Kau
pallisen näyttelytoiminnan käsitteen tarkem
man sisällön määrääminen jäisi käytännön va
raan. 

Lain 3 §:n 2 momentissa luetellaan myös 
näyttelytiloja, palo- ja rikosturvallisuutta ja 
kuljetuksia koskevia vaatimuksia. Näyttelyesi
neiden kunnon tarkastuksista ei lainkohdassa 
ole mainintaa, vaikka tämä tieto mahdollisen 
korvauksen määräämisen kannalta on varsin 
oleellinen. Valtioneuvosto on yleensä valtionta
kuupäätöksissään asettanut tarkastuksia kos
kevia ehtoja. Selvyyden vuoksi ehdotetaan kui
tenkin lain 3 §:n 2 momenttiin lisättäväksi 
maininta näyttelyesineiden kunnon tarkastuk
sista. 

Lain 4 §:n 1 momentissa säädetään, että 
valtiontakuun myöntämisestä päättää valtio
neuvosto. Kun yleisenä pyrkimyksenä on vä
hentää valtioneuvostossa käsiteltävänä olevien 
asioiden määrää ehdotetaan, että lain 4 §:n 1 
momenttia muutetaan siten, että valtiontakuun 
myöntämisestä päättää opetusministeriö. Näin 
olisi myös mahdollista kehittää päätöksenteon 
joustavuutta ja nopeuttaa käsittelyä. 

Lain 4 §:n 2 momentin mukaan myönnetty
jen valtiontakuiden yhteenlaskettu takuuvastuu 

saa samanaikaisesti olla enintään 300 miljoo
naa markkaa. Taidenäyttelyiden valtiontakuu
järjestelmän soveltamiskäytännössä on osoit
tautunut, että 300 miljoonan markan katto on 
liian alhainen. Esimerkiksi vuonna 1989 Sine
brychoffin taidemuseossa järjestetyn impres
sionistitaidetta esittävän näyttelyn yhteenlas
kettu vakuutusarvo oli noin 500 miljoonaa 
markkaa. Valtioneuvosto saattoi silloin myön
tää valtiontakuun vain osalle teoksia. Vuoden 
1990 kesällä ja syksyllä on jatkuvasti ollut 
voimassa valtiontakuita noin 250 miljoonan 
markan edestä. Ennakkoilmoitusten mukaan 
vuonna 1991 Suomeen on tulossa useampia 
varsin arvokkaita näyttelyitä, suurimpien näyt
telyiden vakuutusarvon ollessa jopa 1-2 mil
jardia markkaa. Koska taideteosten myyntihin
nat, ja siten myös vakuutusarvot ovat viime 
vuosina nopeasti nousseet, ja kun tämän lisäksi 
lähivuosina on Helsinkiin valmistumassa uusia, 
myös suurille kansainvälisille näyttelyille sopi
via näyttelytiloja, on selvää, ettei 300 miljoo
nan markan yläraja ole riittävä. Tämän vuoksi 
ehdotetaan, että 4 §:n 2 momentissa säädetty 
myönnettyjen valtiontakuiden yhteenlaskettu 
takuuvastuu voisi samanaikaisesti olla enintään 
1 000 miljoonaa markkaa. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Taidenäyttelyiden valtiontakuusta annettua 
lakia koskeneessa hallituksen esityksessä todet
tiin, että lakiehdotuksesta aiheutuvat kustan
nukset riippuvat mahdollisesti syntyvien vahin
kojen suuruudesta sellaisten näyttelyiden yh
teydessä, joille on myönnetty valtiontakuu. 
Ottamalla valtiontakuupäätöksiin muun muas
sa rikos- ja paloturvallisuutta sekä kuljetusten 
järjestelyjä koskevia ehtoja, valtioneuvosto on 
pystynyt jo ennalta vaikuttamaan siihen, että 
todennäköisyys vahinkojen syntymiseksi olisi 
mahdollisimman pieni. Lain voimassaoloaika
na valtiolle ei ole aiheutunut vahinkovastuuta. 
Tässä esityksessä ehdotetuilla muutoksilla ei 
ole varsinaisia taloudellisia vaikutuksia. Sa
manaikaisesti voimassaolevien takuiden yh
teenlasketun takuuvastuun määrän nostaminen 
1 000 miljoonaan markkaan nostaa valtion 
teoreettista taloudellista vastuuta tähän mää
rään, mutta käytännössä on varsin epätoden
näköistä, että kaikki samanaikaisesti voimassa-
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olevien valtiontakuiden piirissä olevat näyttely
esineet tuhoutuisivat. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdol-

lisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksyt
ty ja vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
taidenäyttelyiden valtiootakuusta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaan 
muutetaan taidenäyttelyiden valtiontakuusta 30 päivänä toukokuuta 1986 annetun lain 

(411/86) 3 §:n 2 momentti ja 4 § seuraavasti: 

3 § 

Yleiset edellytykset 

Valtiontakuu voi koskea vain sellaista näyt
telyä, jonka järjestää kotimainen julkisyhteisö 
taikka kotimainen muu yleishyödyllinen yhtei
sö tai säätiö. Valtiontakuuta ei voida myöntää 
kaupalliseen näyttelytoimintaan. Näyttelytilo
jen tulee olla pysyvään näyttelytoimintaan tar
koitettuja, ja niiden on täytettävä asianmukai
set palo- ja muut turvallisuusvaatimukset. 
Näyttelyn kuljetukset, lastaaminen ja purkami
nen sekä näyttelyesineiden kunnon tarkastami
nen tulee suorittaa asianmukaisesti. Näyttely
esineiden pakkausten tulee olla tarkoitukseen 
sopivia. 

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 1990 

4§ 

Valtiontakuun myöntäminen 

Valtiontakuun myöntämisestä päättää näyt
telyn järjestäjän hakemuksesta opetusministe
riö. Opetusministeriö voi päätöksessään rajoit
taa valtiontakuun vain osaan näyttelystä, näyt
telyajasta, näyttelytiloista tai kuljetuksista sekä 
asettaa näyttelyn järjestäjän noudatettavaksi 
tarpeelliseksi katsomiaan ehtoja. 

Valtiontakuu myönnetään enintään näyttely
esineiden vakuutusarvon määräisenä. Myön
nettyjen valtiontakuiden yhteenlaskettu takuu
vastuu saa samanaikaisesti olla enintään 1 000 
miljoonaa markkaa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Anna-Liisa Kasurinen 
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Liite 

Laki 
taidenäyttelyiden valtiootakuusta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaan 
muutetaan taidenäyttelyiden valtiootakuusta 30 päivänä toukokuuta 1986 annetun lain 

(411/86) 3 §:n 2 momentti ja 4 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

3 § 

Yleiset edellytykset 

Valtiontakuu voi koskea vain sellaista näyt
telyä, jonka järjestää kotimainen julkisyhteisö 
taikka kotimainen muu yleishyödyllinen yhtei
sö tai säätiö. Näyttelytilojen tulee olla pysy
vään näyttelytoimintaan tarkoitettuja, ja nii
den on täytettävä asianmukaiset palo- ja muut 
turvallisuusvaatimukset. Näyttelyn kuljetukset, 
lastaaminen ja purkaminen tulee suorittaa asi
anmukaisesti. Näyttelyesineiden pakkausten 
tulee olla tarkoitukseen sopivia. 

4 § 

Valtiontakuun myöntäminen 

Valtiontakuun myöntämisestä päättää näyt
telyn järjestäjän hakemuksesta valtioneuvosto. 
Valtioneuvosto voi päätöksessään rajoittaa val
tiontakuun vain osaan näyttelystä, näyttely
ajasta, näyttelytiloista tai kuljetuksista sekä 
asettaa näyttelyn järjestäjän noudatettavaksi 
tarpeelliseksi katsomiaan ehtoja. 

Valtiontakuu myönnetään enintään näyttely
esineiden vakuutusarvon määräisenä. Myön
nettyjen valtiontakuiden yhteenlaskettu takuu
vastuu saa samanaikaisesti olla enintään 300 
miljoonaa markkaa. 

Ehdotus 

3 § 

Yleiset edellytykset 

Valtiontakuu voi koskea vain sellaista näyt
telyä, jonka järjestää kotimainen julkisyhteisö 
taikka kotimainen muu yleishyödyllinen yhtei
sö tai säätiö. Valtiontakuuta ei voida myöntää 
kaupalliseen näyttelytoimintaan. Näyttelytilo
jen tulee olla pysyvään näyttelytoimintaan tar
koitettuja, ja niiden on täytettävä asianmukai
set palo- ja muut turvallisuusvaatimukset. 
Näyttelyn kuljetukset, lastaaminen ja purkami
nen sekä näyttelyesineiden kunnon tarkastami
nen tulee suorittaa asianmukaisesti. Näyttely
esineiden pakkausten tulee olla tarkoitukseen 
sopivia. 

4 § 

Valtiontakuun myöntäminen 

Valtiontakuun myöntämisestä päättää näyt
telyn järjestäjän hakemuksesta opetusministe
riö. Opetusministeriö voi päätöksessään rajoit
taa valtiontakuun vain osaan näyttelystä, näyt
telyajasta, näyttelytiloista tai kuljetuksista sekä 
asettaa näyttelyn järjestäjän noudatettavaksi 
tarpeelliseksi katsomiaan ehtoja. 

Valtiontakuu myönnetään enintään näyttely
esineiden vakuutusarvon määräisenä. Myön
nettyjen valtiontakuiden yhteenlaskettu takuu
vastuu saa samanaikaisesti olla enintään 1 000 
miljoonaa markkaa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 


