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Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 16 hallituksen esityksestä laiksi
kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta. muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunta on 28 päivänä syyskuuta 1993
lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti
käsiteltäväksi otsikossa mainitun hallituksen esityksen n:o 153.
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina vanhempi hallitussihteeri Rauno Anttila ja neuvotteleva virkamies Olli Saarela opetusministeriöstä, sihteeri Hannu Kareinen valtion nuorisoneuvostosta, toimitusjohtaja Matti Ahde Oy Veikkaus Ab:stä, puheenjohtaja, kansanedustaja
Asko Apukka Suomen Demokratian Pioneerien
Liitto SDPL ry:stä ja pääsihteeri Esa Kaskimo
Nuorten Kotkain Keskusliitosta.
Hallituksen esitys. Esityksessä ehdotetaan
muutettavaksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettua
lakia siten, että veikkauksen ja raha-arpajaisten
voittovarojen käyttö kuntien kulttuuritoimin-

nasta annetun lain mukaisiin valtionosuuksiin ja
-avustuksiin olisi mahdollista myös vuonna
1994.
Esitys liittyy valtion vuoden 1994 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen
yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 1994 alusta.
Valiokunnan kannanotot. Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa
selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä
tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Näin
ollen valiokunta puoltaa hallituksen esitykseen
sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä.
Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta
kunnioittavasti ehdottaa,
että lakiehdotus hyväksyttäisiin muuttamattomana.

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 1993

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa
ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Jouppila, varapuheenjohtaja Astala, jäsenet Aula, von Bell,
Gustafsson, Hacklin, Laakso, Lindqvist, Pykä-

läinen, Räty, Suhola, Toivonen, Tykkyläinen ja
Virrankoski sekä varajäsenet Alaranta, Lehtinen
ja Seivästö.

Vastalause

Vuonna 1992 kuntien kulttuuritoiminnasta
annettua tuoretta lakia muutettiin siten, että
vuonna 1993 lakisääteisiin menoihin on voitu
käyttää veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroja. Joulukuussa 1992 lausuimme vastalauseessamme, että on vaara, että väliaikaisesta
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muutoksesta tulee pysyvä. Nyt tuo pelko näyttää
toteutuvan. Poikkeuslakia ehdotetaan jatkettavaksi yhdellä vuodella.
Kun lakia käsiteltiin vuosi sitten eduskunnassa, syntyi valiokunnassa vahva käsitys siitä, että
järjestely on poikkeuksellinen ja koskee vain
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kuluvaa vuotta. Sama käsitys vahvistui budjetin
lähetekeskustelun yhteydessä tänä syksynä.
Sivistysvaliokunta ja eduskunnan täysistunto
edellyttivät kulttuuripoliittista selontekoa käsiteltäessä, että veikkauksen ja raha-arpajaisten
voittovarojen käytössä "palataan normaaliin
käytäntöön mahdollisimman pian". Katsomme,
että nyt olisi ollut aika lunastaa tämä lupaus.
Laki merkitsee sitä, että veikkaus- ja rahaarpajaisvaroista annettava tuki tieteelle, taiteelle,
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urheilulle sekä liikunta- ja nuorisokasvatustyölle
pienenee. Kun kuntienkin rahoitustilanne on
entisestään heikkenemässä, pääasiassa valtion
toimenpiteiden vuoksi, merkitsee lain jatkaminen mainittuun toimintaan liittyvien palveluiden
merkittävää vähentymistä.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että lakiehdotus hylättäisiin.
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