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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taiteilijaprofessorin 
viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain väliaikaisesta 
muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamises
ta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tai
teilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija
apurahoista annetun lain väliaikaisesta muut
tamisesta annettua lakia siten, että veik
kauksen ja raha-arpajaisten voittovarojen 
käyttö lain mukaisiin menoihin olisi mahdol-

lista myös vuonna 2000. 
Esitys liittyy valtion vuoden 2000 talous

arvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväk
si sen yhteydessä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo
den 2000 alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

Taiteilijaprofessorin viroista ja valtion tai
teilija-apurahoista annettua lakia (734/1969) 
on väliaikaisesti muutettu siten, että lain mu
kaisiin menoihin on voitu käyttää veikkauk
sen ja raha-arpajaisten voittovaroja vuosina 
1994-1999. Tällöin veikkauksen ja raha-ar
pajaisten voittovarojen käyttöä muun taiteen, 
tieteen, urheilun sekä liikunta- ja nuorisokas
vatustyön tukemiseen on voitu vastaavasti 
supistaa. 

Valtiontalouden säästötoimenpiteet ai-
heuttavat sen, että lain mukaisten taiteilija
apurahojen maksamiseen joudutaan edelleen 
pääosin käyttämään veikkauksen ja raha-ar
pajaisten voittovaroja. 

Taiteilijaprofessorin viroista ja valtion tai
teilija-apurahoista annetun lain väliaikaisesta 
muuttamisesta annetun lain (1066/1993) voi
maantulosäännöstä ehdotetaan muutettavak
si siten, että lain mukaisiin menoihin voi-
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daan käyttää veikkauksen ja raha-arpajaisten 
voittovaroja myös vuonna 2000. 

2. Esityksen taloudelliset vaikutukset 

Valtion vuoden 2000 talousarvioesitykses
sä on momentin 29.90.52, Veikkauksen ja 
raha-arpajaisten voittovarat taiteen tukemi
seen, selvitysosassa osoitettu 49 280 000 
markan määräraha käytettäväksi taiteilija
apurahoihin sekä kirjailijoiden ja kääntäjien 
apurahoihin ja avustuksiin. Tällöin momen
tin 29.90.51, AP.urahat taiteilijoille, kirjaili
joille ja kääntäjtlle, määrärahaa on voitu vä
hentää vastaavalla summalla. 

3. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä opetusmi
nisteriössä. 
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4. Muita esitykseen vaikuttavia seik
koja 

Esitys liittyy valtioin vuoden 2000 talous
arvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltä
väksi sen yhteydessä. 

5. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi
vänä tammikuuta 2000. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 

Laki 

taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apumhoista annetun lain väliaikaisesta 
muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain väliai

kaisesta muuttamisesta 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1 066/1993) voimaantu
losäännös, sellaisena kuin se on laissa 834/1998, seuraavasti: 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1994 ja on voimassa 31 päivään jou
lukuuta 2000. 

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 1999 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 2000. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Kulttuuriministeri Suvi Linden 
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Liite 

Laki 

taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain väliaikaisesta 
muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain väliai

kaisesta muuttamisesta 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1066/1993) voimaantu
Iosäännös, sellaisena kuin se on laissa 834/1998, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam
mikuuta 1994 ja on voimassa 31 päivään 
joulukuuta 1999. 

Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam
mikuuta 1994 ja on voimassa 31 päivään 
joulukuuta 2000. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam
mikuuta 2000. 




