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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om konstnärsprofes-
surer och om statens konstnärsstipendier 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås att lagen om 

konstnärsprofessurer och om statens konst-
närsstipendier ändras så att bestämmelsen om 
konstnärsprofessurer ses över och att under-
visningsministeriet i fortsättningen beslutar 
om lönegrunderna för konstnärsprofessurerna 

och om storleken på statens konstnärsstipen-
dierna. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möj-
ligt efter det att den har antagits och blivit 
stadfäst. 

————— 
 
 
 

MOTIVERING 

1.  Nuläge och föreslagna ändring-
ar 

I 1 § i lagen om konstnärsprofessurer och 
om statens konstnärsstipendier (734/1969) 
föreskrivs att det för främjande av skapande 
konst inrättas minst åtta undervisningsmini-
steriet underställda konstnärsprofessurer med 
avtalslön. Enligt 1 § i förordningen om 
konstnärsprofessurer och om statens konst-
närsstipendier (845/1969) bör konstnärspro-
fessor utöva skapande konstnärligt arbete på 
sitt område. Han må även föreläsa i högsko-
lor och handleda konstutövare. Enligt 2 § i 
förordningen krävs av den som utnämnes till 
konstnärsprofessur att han på basen av sin 
dittillsvarande verksamhet kan anses vara en 
synnerligen framstående utövare av konst. 
Enligt 3 § 1 mom. i förordningen utnämns 
konstnärsprofessorer av centralkommissio-
nen för konst bland personer som föreslagits 
av statens konstkommissioner, antingen tills 
vidare eller för högst fem år.  

Konstnärsprofessurerna, som för närvaran-
de är 11 till antalet, ligger i löneklass A 24, 
där grundlönen i dyrortsklass I sedan den 1 
mars 2004 är 2 485,60 euro och den totala 
lönen med sex ålderstillägg 3 174,35 euro. 

I lagens 3 § 1 mom. föreskrivs att i stats-
budgeten årligen intas ett anslag av vilket till 
stöd för konstutövares arbete och studier 

inom olika konstområden delas ut statliga 
konstnärsstipendier, i år till ett belopp som 
motsvarar 445 stipendieår. I paragrafens 2 
mom. föreskrivs att statens konstnärsstipen-
dium motsvarar grundlönen i löneklass A 9. 
Grundlönen i löneklass A 9 uppgår sedan den 
1 mars 2004 till 1 206,75 euro. 

Centralkommissionen för konst införde ett 
nytt lönesystem den 1 oktober 2003. Konst-
närsprofessurerna och statens konstnärssti-
pendier togs på grund av deras särskilda na-
tur avsedd att främja skapande konst och stö-
da konstutövares arbete och studier inte med 
i det preciserande tjänstekollektivavtalet för 
centralkommissionens nya lönesystem. I 
statstjänstemannalagen (750/1994) definieras 
tjänster inte längre som tjänster med avtals-
lön och därför föreslås att 1 § ses över. För 
närvarande utnämns konstnärsprofessorerna 
av centralkommissionen för konst och också 
omnämnandet att professurerna är under-
ställda undervisningsministeriet kan då slo-
pas i bestämmelsen. Statens A-löneklasser 
frångås då man inom hela statsförvaltningen 
tar i bruk de nya lönesystemen. Med anled-
ning av detta föreslås att lagens 1 § ändras så 
att undervisningsministeriet beslutar om av-
löningsgrunderna för konstnärsprofessurerna 
och att 3 § 2 mom. ändras så att storleken på 
konstnärsstipendierna bestäms av undervis-
ningsministeriet. I 1 § föreslås också ett be-
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myndigande att genom förordning av statsrå-
det föreskriva om de uppgifter som hör till 
tjänsten. 

Samtidigt försvinner det nuvarande syste-
met med dyrortsklasser och ålderstillägg i av-
löningen för konstnärsprofessurer. Avlöning-
en av konstnärsprofessorer som utnämnts in-
nan lagen har trätt i kraft ändras så att den 
anges i euro med de dyrorts- och ålderstill-
lägg inkluderade som betalades vid lagens 
ikraftträdande. Avsikten är att avlöningen av 
de konstnärsprofessorer som utnämns efter 
att lagen trätt i kraft i euro skall motsvara 
minst medellönen enligt det nuvarande sy-
stemet med dyrorts- och ålderstillägg. 
 
2.  Proposi t ionens konsekvenser 

Anslag för de lönekostnader som konst-
närsprofessurerna föranleder har anvisats i 
statsbudgeten under moment 29.90.21, Om-
kostnaderna för centralkommissionen för 
konst och konstkommissionerna. För statens 
konstnärsstipendier har anslag anvisats under 
moment 29.90.51, Stipendier åt konstnärer, 
författare och översättare. Revideringen in-
verkar inte på anslagen under dessa moment. 
Avsikten är att ett statligt konstnärsstipendi-
um från ingången av 2005 skall uppgå till     
1 206,75 euro, vilket motsvarar grundlönen 

enligt löneklass A 9, och att stipendierna där-
efter justeras genom beslut av undervis-
ningsministeriet så att de motsvarar juster-
ingarna av statstjänstemännens löner. Avlö-
ningsgrunden för konstnärsprofessurerna av-
ses bli ändrad på motsvarande sätt så att den 
när A-löneklasserna samt systemet med dyr-
ortsklasser och ålderstillägg frångås anges i 
euro samt därefter justeras genom ministeri-
ets beslut i enlighet med statstjänstemännens 
lönejusteringar. 
 
3.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid undervisningsministeriet. Ett utlå-
tande om propositionsutkastet har avgetts av 
centralkommissionen för konst. 
 
4.  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt efter det att den har antagits och bli-
vit stadfäst. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen   
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 

Lag 

om ändring av 1 och 3 § i lagen om konstnärsprofessurer och om statens 
konstnärsstipendier 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 28 november 1969 om konstnärsprofessurer och om statens konstnärs-

stipendier (734/1969) 1 § och 3 § 2 mom., av dem 3 § 2 mom. sådant det lyder i lag 
1178/1988, som följer:  
 

1 § 
För främjande av skapande konst finns 

minst åtta konstnärsprofessurer. Beslut om 
avlöningsgrunderna för tjänsterna fattas av 
undervisningsministeriet på framställning av 
centralkommissionen för konst.  

Bestämmelser om vilka uppgifter som hör 
till tjänsterna utfärdas genom förordning av 
statsrådet. 

 

3 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Undervisningsministeriet beslutar om stor-
leken på statens konstnärsstipendier. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 200 . 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft.  

————— 

Helsingfors den 26 november 2004 

 
Republikens President  

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Kulturminister Tanja Karpela 
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Bilaga 
Parallelltext 

 

Lag 

om ändring av 1 och 3 § i lagen om konstnärsprofessurer och om statens 
konstnärsstipendier 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 28 november 1969 om konstnärsprofessurer och om statens konstnärs-

stipendier (734/1969) 1 § och 3 § 2 mom., av dem 3 § 2 mom. sådant det lyder i lag 
1178/1988, som följer:  
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 § 
För främjande av skapande konst inrättas 

minst åtta undervisningsministeriet under-
ställda konstnärsprofessurer med avtalslön. 

1 § 
För främjande av skapande konst finns 

minst åtta konstnärsprofessurer. Beslut om 
avlöningsgrunderna för tjänsterna fattas av 
undervisningsministeriet på framställning 
av centralkommissionen för konst.  

Bestämmelser om vilka uppgifter som hör 
till tjänsterna utfärdas genom förordning av 
statsrådet. 

 
3 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Statens konstnärsstipendium motsvarar 

grundlönen i löneklass A 9. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Undervisningsministeriet beslutar om 
storleken på statens konstnärsstipendier 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 200 . 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
 

 
 


