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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntien kult-
tuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamises-
ta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kun-
tien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliai-
kaisesta muuttamisesta annettua lakia siten, 
että veikkauksen ja raha-arpajaisten voittova-
rojen käyttö lain mukaisiin valtionosuuksiin 
ja -avustuksiin olisi mahdollista myös vuon-

na 2002. 
Esitys liittyy valtion vuoden 2002 talousar-

vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo-
den 2002 alusta. 

————— 
 
 
 

PERUSTELUT 

1.  Nykyt i la  ja  ehdotetut  muutok-
set  

Kuntien kulttuuritoiminnasta annettua lakia 
(728/1992) on väliaikaisesti muutettu siten, 
että lain mukaisiin valtionosuuksiin ja            
-avustuksiin on voitu käyttää veikkauksen ja 
raha-arpajaisten voittovaroja vuosina 1993—
2001. Tällöin veikkauksen ja raha-arpajaisten 
voittovarojen käyttöä tieteen, taiteen, urhei-
lun sekä liikunta- ja nuorisokasvatustyön tu-
kemiseen on voitu vastaavasti supistaa. 

Valtiontaloudellisista syistä kuntien kult-
tuuritoiminnasta annetun lain mukaisten val-
tionosuuksien ja -avustusten maksamiseen 
joudutaan edelleen pääosin käyttämään veik-
kauksen ja raha-arpajaisten voittovaroja. 

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain 
väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 
(1681/1992) voimaantulosäännöstä ehdote-
taan  muutettavaksi  siten, että lain mukaisiin 
valtionosuuksiin ja -avustuksiin voidaan 
käyttää veikkauksen ja raha-arpajaisten voit-
tovaroja myös vuonna 2002. 
 
2.  Esityksen taloudel l ise t  vaiku-

tukset   

Valtion vuoden 2002 talousarvioesitykses-
sä  on  momentin 29.90.52, Veikkauksen ja 

raha-arpajaisten voittovarat taiteen tukemi-
seen, selvitysosassa osoitettu 5 993 000 eu-
ron määräraha käytettäväksi opetus- ja kult-
tuuritoimen rahoituksesta annetun lain  mu-
kaisiin valtionosuuksiin ja -avustuksiin kun-
tien kulttuuritoimintaan. Tällöin momentin 
29.90.33, Valtionosuus ja -avustus  kuntien 
kulttuuritoimintaan, määrärahaa on voitu vä-
hentää vastaavalla summalla. 
 
3.  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä opetusmi-
nisteriössä. 
 
4.  Muita es itykseen va ikuttavia 

seikkoja 

Esitys liittyy valtion vuoden 2002 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 
 
5.  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi  voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2002. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotukset 
 
 

Laki 

kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voi-
maantulosäännöksen muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta  30 päivä-

nä joulukuuta 1992 annetun lain (1681/1992) voimaantulosäännös, sellaisena kuin se on  lais-
sa 928/2000, seuraavasti: 

 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 1993 ja on voimassa 31 päivään joulu-
kuuta 2002. 

——— 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2002. 

 

————— 

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2001 

 
 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Kulttuuriministeri Suvi Lindén 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 

Laki 

kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voi-
maantulosäännöksen muuttamisesta 

  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta  30 päivä-

nä joulukuuta 1992 annetun lain (1681/1992) voimaantulosäännös, sellaisena kuin se on  lais-
sa 928/2000, seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 1993 ja on voimassa 31 päivään 
joulukuuta 2001. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 1993 ja on voimassa 31 päivään 
joulukuuta 2002. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2002. 
——— 

 
 
 


