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Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 14 hallituksen esityksestä laiksi
kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Eduskunta on 1 päivänä kesäkuuta 1994 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi otsikossa mainitun hallituksen esityksen n:o 97.
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina vanhempi hallitussihteeri Rauno Anttila opetusministeriöstä, puheenjohtaja, kansanedustaja Anssi
Rauramo ja pääsihteeri Anssi Lamponen valtion
liikuntaneuvostosta, puheenjohtaja, toimitusjohtaja Martin Saarikangas ja yhteyspäällikkö
Maija Innanen Suomen Liikunta ja Urheilu SLU
ry:stä, toimitusjohtaja Matti Ahde Oy Veikkaus
Ab:stä, puheenjohtaja Tuulikki Karjalainen Taiteen keskustoimikunnasta, erityisasiantuntija
Ismo Poma Suomen Kuntaliitosta, puheenjohtaja Petri Kaukiainen Allianssista ja pääsihteeri
Esa Kaskimo Nuorten Kotkain Keskusliitosta.
Lisäksi valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon Forum Artis- Taiteilijajärjestöjen Keskusliitto ry:ltä.
Hallituksen esitys. Esityksessä ehdotetaan

muutettavaksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettua
lakia siten, että veikkauksen ja raha-arpajaisten
voittovarojen käyttö lain mukaisiin valtionosuuksiin ja -avustuksiin olisi mahdollista myös
vuonna 1995.
Esitys liittyy vuoden 1995 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 1995 alusta.
Valiokunnan kannanotot. Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja valtiontalouden vaikean tilanteen vuoksi valiokunta pitää
esitystä välttämättömänä ja tarkoituksenmukaisena. Näin ollen valiokunta puoltaa hallituksen
esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä.
Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta
kunnioittavasti ehdottaa,
että lakiehdotus hyväksyttäisiin muuttamattomana.
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Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa
ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Jouppila, varapuheenjohtaja Astala, jäsenet Ala-Harja, Aula,
Hacklin, Laakso, Lehtinen, M. Pietikäinen,

Räty, Suhola, Toivonen, Tykkyläinenja Virrankoski sekä varajäsenet Alaranta, Korteniemi ja
Piha.

Vastalause
Valiokunta on joutunut jo kahtena vuonna ja
nyt kolmannen kerran käsittelemään kuntien
kulttuuritoiminnasta annetun lain muuttamista
niin, että veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroja käytetään lakisääteisiin menoihin. Poik240440

keuslakia ei enää voi nimittää väliaikaiseksi,
vaan käytäntö on jo muuttunut lähes pysyväksi.
Veikkaus- ja raha-arpajaisten voittovaroista
on tarkoitettu tuettavan tiedettä, taidetta, urheilua sekä liikunta- ja nuorisokasvatustyötä. Nyt
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tällä useampia vuosia jatkuneella "väliaikaisella" muutoksella kavennetaan em. alojen kehittämisedellytyksiä. Voittovarojen jaossa tulee palata normaaliin käytäntöön kuten sivistysvaliokunta ja koko eduskunta täysistunnossaan ovat
edellyttäneet.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että lakiehdotus hylättäisiin.
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