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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä kirjaili-
joille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuk-
sista annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräis-
tä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista 
apurahoista ja avustuksista annettua lakia si-
ten, että apurahojen ja avustusten saajina 
voivat olla muutkin kuin suomen, ruotsin tai 
saamen kielellä kirjoittavat kirjailijat ja kään-
täjät. Edellytyksenä apurahan tai avustuksen 
saamiselle on kuitenkin edelleen, että saajat 

asuvat tai ovat asuneet pysyvästi Suomessa. 
Lisäksi edellytetään, että apurahan saajien 
kirjallinen työ rikastuttaa kulttuurielämää 
Suomessa. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen kun se on hy-
väksytty ja vahvistettu. 

————— 
 
 
 
 

PERUSTELUT 

1.  Nykyt i la  ja  ehdotetut  muutok-
set  

Kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista 
apurahoista ja avustuksista säädetään eräistä 
kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apu-
rahoista ja avustuksista annetussa laissa 
(236/1961), jäljempänä apurahalaki, joka tuli 
voimaan vuoden 1963 alusta, sekä eräistä 
kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apu-
rahoista ja avustuksista annetussa asetuksessa 
(46/1964), jäljempänä apuraha-asetus. 

Apurahalain 1 §:n 1 momentin mukaan val-
tion varoista jaetaan vuosittain kirjailijoille ja 
kääntäjille apurahoja ja avustuksia sen joh-
dosta, että heidän kirjoittamiaan tai kääntä-
miään kirjoja pidetään maksuttomasti käytet-
tävissä  yleisissä kirjastoissa. Jaettavien apu-
rahojen ja avustusten kokonaismäärä on 10 
prosenttia edellisenä kalenterivuonna kuntien 
ylläpitämiin yleisiin kirjastoihin hankittuun 
kirjallisuuteen käytetystä rahamäärästä. 

Apurahalain 1 §:n 2 momentissa säädetään, 
että apurahojen ja avustusten kokonaismää-
rästä myönnetään 90 prosenttia kaunokirjalli-
suuteen kuuluvien teosten tekijöille ja kään-
täjille sekä 10 prosenttia tietokirjallisuuteen 
kuuluvien teosten tekijöille ja kääntäjille. 
Apurahoja ja avustuksia ei kuitenkaan myön-

netä tieteellisten tutkimusten tai oppikirjojen 
taikka niihin rinnastettavien teosten tekijöille 
tai kääntäjille. 

Apurahalain 1 §:n 3 momentin mukaan lain 
perusteella apurahoja ja avustuksia voivat 
saada kirjailijat ja kääntäjät, jotka kirjoittavat 
suomen, ruotsin tai saamen kielellä ja jotka 
asuvat tai ovat asuneet pysyvästi Suomessa. 

Apurahalain 1 a §:n 1 momentin mukaan 
apurahojen ja avustusten jakamista varten on 
opetusministeriön asettama lautakunta. Pykä-
län 3 momentin mukaan tarkemmat säännök-
set  lautakunnasta ja sen asettamisesta anne-
taan valtioneuvoston asetuksella. Apuraha-
asetuksen 3 §:n mukaan lautakuntaan kuuluu 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitse-
män muuta jäsentä. Lisäksi kullakin heistä on 
henkilökohtainen varajäsen. Lautakunta ja-
kaantuu kaunokirjallisuus- ja tietokirjalli-
suusjaostoon. 

Taiteen edistämisen järjestelystä annetun 
lain (328/1967) 1 §:n 4 momentin mukaan 
edellä tarkoitettu lautakunta toimii taiteen 
keskustoimikunnan yhteydessä. Nykyinen 
lautakunta on asetettu kolmivuotiskaudeksi 
2000—2002. 

Opetusministeriö kuulee kirjailijoiden ja 
kääntäjien valtakunnallisia järjestöjä ennen 
lautakunnan asettamista. Siten kirjailijat ja 
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kääntäjät ovat ammattikuntansa ja järjestö-
jensä edustamina itse päättämässä apurahojen 
ja avustusten jakamisesta. 

Suomen kirjastoapurahajärjestelmä ei pe-
rustu yksittäisten kirjailijoiden oikeuteen 
saada teostensa lainaamisesta korvausta. Ke-
nelläkään ei siis ole oikeutta lain perusteella 
vaatia apurahaa tai avustusta, vaan se myön-
netään luovan toiminnan tukemiseksi hake-
muksesta harkinnanvaraisesti kirjallisten tai 
taiteellisten ansioiden ja tarpeen mukaan. 

Kirjastoapurahojen ja -avustusten yhteis-
määrä on ollut vuodesta 1995 vuosittain noin 
14 miljoonaa markkaa. Vuonna 2001 kauno- 
ja tietokirjallisuuden kirjailijoille ja kääntäjil-
le jaettiin apurahoja ja avustuksia yhteensä 
14,09 miljoonaa markkaa. Kaunokirjallisuu-
den apurahoja jaettiin 465 kirjailijalle ja 124 
kääntäjälle. Tietokirjallisuuden apurahoja ja-
ettiin 132 kirjailijalle ja 43 kääntäjälle. Avus-
tuksia jaettiin vuonna 2001 kaunokirjallisuu-
desta 42 saajalle ja tietokirjallisuudesta yh-
delle saajalle. Lain mukaisten apurahojen ja 
avustusten saajia oli vuonna 2001 kaikkiaan 
807. 

Apurahojen ja avustusten jakamista varten 
asetettu lautakunta on määritellyt periaatteita 
apurahan myöntämistä varten. Perusvaati-
muksena on, että apurahan saaja on aiemmin 
julkaissut vähintään yhden teoksen ja että 
apurahan saaja harjoittaa aktiivisesti luovaa 
työtä. 

Myös muissa pohjoismaissa kirjailijoille ja 
kääntäjille myönnetään apurahoja. Ruotsin, 
Tanskan ja Norjan järjestelmät eroavat kui-
tenkin Suomessa noudatettavasta järjestel-
mästä. Ruotsissa kirjailijarahastosta suoritet-
tavien korvausten myöntäminen perustuu kir-
joittajien teoskohtaisiin lainausmääriin. Kir-
jastot tilastoivat tätä tarkoitusta varten nimi-
kekohtaisia lainausmääriä. Tanskassa kirjas-
tokorvaukseen ovat oikeutettuja kaikki kirja-
na julkaistun teoksen tekijät ja kääntäjät, jot-
ka ovat kirjoittaneet tanskan kielellä. Apura-
hoja ei myönnetä hakemuksesta, vaan korva-
usten määrä perustuu kirjailijan kunkin  teok-
sen sivumäärään ja kirjastossa saatavilla ole-
vien teoskappaleiden lukumäärään. Norjan 
järjestelmä perustuu kirjastossa tosiasiallises-
ti olevien teosten lainausmääriin. 

Kirjastoapurahan saajiksi määriteltiin apu-
rahalain tullessa voimaan vuonna 1963 koti-

maiset kirjailijat ja kääntäjät. Suomen liitty-
essä Euroopan talousalueeseen (ETA) katsot-
tiin kuitenkin epäsuorakin kansalaisuuteen 
pohjautuva arviointikriteeri ongelmalliseksi 
Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 
(ETA-sopimus) syrjintäkiellon osalta. ETA-
sopimukseen sisältyi vastaava syrjinnän kiel-
tävä määräys kuin Euroopan yhteisön perus-
tamissopimuksen (EY:n perustamissopimus) 
nykyiseen 12 artiklaan, jossa kielletään kan-
salaisuuteen perustuva syrjintä. Tällöin kat-
sottiin, että kansalliset kulttuurin tukimuodot 
voisivat koskettaa erityisesti palvelujen ja 
henkilöiden vapaata liikkuvuutta ja että kaik-
kien ETA-sopimukseen liittyneiden maiden 
kansalaisten tulisi olla samassa asemassa 
myös kulttuuripoliittisen tuen osalta. Tämän 
vuoksi viittaus kotimaisuuteen poistettiin 
apurahalaista, ja apurahan saamisen edelly-
tyksiksi määriteltiin kirjoittaminen suomen, 
ruotsin tai saamen kielellä sekä pysyvä ny-
kyinen tai aiempi asuminen Suomessa. 

Kirjailijoiden ja kääntäjien apuraha- ja 
avustusjärjestelmä on suomalaisen kulttuurin 
erityinen tukimuoto. Sen tavoitteena on suo-
malaisen kulttuurin kirjallisten ilmaisumuo-
tojen vahvistaminen ja siten myös suomalai-
sen kulttuuri-identiteetin lujittaminen. Käy-
tännössä kirjastoapurahat ovat tärkein tuki 
Suomen kirjailijoille. Valtion kulttuuripoliit-
tisten toimenpiteiden tulee voida mielekkääs-
ti kohdistua valtion alueeseen ja toimintaan 
valtion alueella tai sen merkittävässä kulttuu-
ripoliittisessa vaikutuspiirissä. Kieli on yksi 
keskeisimmistä kulttuuripoliittisista kritee-
reistä kirjailijoille ja kääntäjille myönnettä-
vissä apurahoissa. Toinen merkityksellinen 
kriteeri liittyy luonnollisesti asumiseen ja 
toimimiseen Suomessa eli siihen, miten laa-
jasti apurahan hakija voi toiminnallaan vai-
kuttaa Suomen kulttuurikehitykseen. 

Apurahalain 1 §:n 3 momentin mukaan kir-
jastoapurahan saajana voi olla myös Suomes-
sa asuva ulkomaan kansalainen, joka kirjoit-
taa jollakin Suomen kielistä. Tällöin käytän-
nössä minkä tahansa maan kansalainen on 
oikeutettu hakemaan apurahaa, jos hän kir-
joittaa suomeksi, ruotsiksi tai saameksi sekä 
jos hän asuu tai on asunut pysyvästi Suomes-
sa. Siten kieleen sidottua kriteeriä voidaan 
perustellusti pitää yhdenmukaisena EY:n pe-
rustamissopimuksen syrjintäkieltoa koskevi-
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en näkökohtien kanssa, koska kysymyksessä 
ovat apurahan tyyppiset suoritukset, joita ke-
nelläkään ei ole lain nojalla oikeus vaatia. On 
kuitenkin huomattava, että tosiasiallisesti 
kieleen sidottu myöntämiskriteeri saattaa 
käytännössä muodostua esteeksi luovan kir-
jallisen toiminnan harjoittamiselle esimerkik-
si niille maahanmuuttajille ja vähemmistö-
ryhmille, jotka kirjoittavat muulla kuin jolla-
kin Suomen kielistä. Nykyisen lain mukaan 
esimerkiksi Suomessa asuvat vieraskieliset 
kirjailijat ja kääntäjät, jotka kirjoittavat suo-
malaisesta yhteiskunnasta omalla äidinkielel-
lään kenties hyvinkin laajalle lukijakunnalle, 
jäävät vaille mahdollisuutta kirjastoapurahan 
saamiseen. Vastaavasti myös suomen-, ruot-
sin- tai saamenkieliset kirjailijat, jotka kir-
joittavat suomalaisesta kulttuurista esimer-
kiksi jollakin maailman valtakielistä, jäävät 
Suomen kirjastoapurahajärjestelmän ulko-
puolelle. 

Kulttuurinen ja kielellinen monimuotoisuus 
on lisääntynyt Suomessa kuluneen vuosi-
kymmenen aikana vilkastuneen maahanmuu-
ton vuoksi. Erilaisten vähemmistöjen ja et-
nisten ryhmien kulttuuriperinteet rikastutta-
vat moninaisuudellaan koko suomalaista yh-
teiskuntaa. Valtioneuvosto on hyväksynyt 
lokakuussa 1997 periaatepäätöksen Suomen 
maahanmuutto- ja pakolaispoliittiseksi oh-
jelmaksi. Periaatepäätöksen mukaan tavoit-
teena on maahanmuuttajien integraatio, kos-
ka sen on todettu parhaiten edistävän maa-
hanmuuttajien sopeutumista. Suomalaisen in-
tegraatiopolitiikan tavoitteiksi on määritelty 
yhteiskunnallisen tasa-arvon turvaaminen 
maahanmuuttajille, maahanmuuttajien oman 
kulttuurin ja etnisen yhteisyyden tukeminen, 
kulttuurisen moniarvoisuuden hyväksyminen 
ja suvaitsevien asenteiden kehittäminen maa-
hanmuuttajia kohtaan. Maahanmuuttajien 
koulutuksen ja työelämään integroinnin ta-
voitteet on täsmennetty neljäksi kieli- ja kult-
tuurivähemmistöjen koulutuspoliittiseksi pe-
riaatteeksi, jotka ovat tasa-arvo, toimiva kak-
sikielisyys, tutkintojen ja opintojen vastaa-
vuus sekä monikulttuurisuus. 

Lisäksi valtioneuvosto on vuonna 1997 
tehnyt periaatepäätöksen hallinnon toimenpi-
teistä suvaitsevaisuuden lisäämiseksi ja ra-
sismin ehkäisemiseksi. Periaatepäätöksen 
mukaan muun muassa vähemmistökulttuuri-

ryhmien oikeuksien ja velvollisuuksien tulee 
olla yhtäläiset kaikkien valtion harkinnanva-
raisia avustuksia saavien ryhmien ja yksilöi-
den kanssa. Avustusten tarkoituksena on vah-
vistaa vähemmistökulttuuriryhmien myön-
teistä sopeutumista yhteiskuntaan ja luoda 
mahdollisuuksia käyttää hyväkseen yleisiä 
kulttuuripalveluja ja tukimuotoja. 

Suomen kirjastoapurahajärjestelmää voi-
daan perustellusti pitää integraatiopolitiikan 
toteuttamisessa yhtenä olennaisena keinona, 
jolla voidaan pyrkiä poistamaan eriarvoisuut-
ta vähemmistöryhmien kulttuurisia ominais-
piirteitä kunnioittaen. Vähemmistökulttuuri-
en asema mahdollisuudesta kirjastoapuraho-
jen saamiseen tuotiin esiin hallituksen esityk-
sessä laiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille 
suoritettavista apurahoista ja avustuksista an-
netun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 212/1992 
vp), jossa todettiin, että erikseen tullaan har-
kitsemaan tuen tarve niille maahanmuuttajil-
le, jotka kirjoittavat muulla kuin jollakin 
Suomen kielistä. Tässä esityksessä on kysy-
mys tämän tarpeen huomioimisesta kulttuuri-
sen monimuotoisuuden sekä yhdenvertaisuu-
den edistämiseksi. 

Kirjastoapurahajärjestelmä on verrattavissa 
valtion taiteilija-apurahajärjestelmään, jossa 
säädöstasolla ei ole luovan taiteen edistämi-
sen lisäksi muita erityisiä edellytyksiä, vaan 
valtion taidetoimikunnat päättävät apurahois-
ta oman harkintansa perusteella. Eräistä ku-
vataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista 
annetun lain (115/1997) 3 §:ssä edellytetään 
kuitenkin, että apurahoja voivat saada vain 
sellaiset kuvataiteen tekijät, jotka asuvat tai 
ovat asuneet pysyvästi Suomessa. 

Edellä esitetyn perusteella apurahalakia 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että apuraho-
jen ja avustusten saajina voivat olla muutkin 
kuin suomen, ruotsin tai saamen kielellä kir-
joittavat kirjailijat ja kääntäjät, kunhan he 
asuvat tai ovat pysyvästi asuneet Suomessa. 
Lisäksi edellytetään, että apurahan saajien 
kirjallinen työ rikastuttaa kulttuurielämää 
Suomessa. Muutoin apuraha ja avustus 
myönnettäisiin edelleen harkinnanvaraisesti 
kirjallisten tai taiteellisten ansioiden ja tar-
peen mukaan.  

Muun kuin suomen-, ruotsin- tai saamen-
kielistä kaunokirjallisuutta julkaistaan Suo-
messa arviolta enintään parikymmentä teosta 



 HE 213/2001 vp  
  
   

 

4 

vuodessa. Tietokirjallisuudessa luku on suu-
rempi. Tarkkaan ei kuitenkaan voida arvioida 
sitä, kuinka paljon hakijoiden määrä ehdote-
tun muutoksen toteuduttua lisääntyisi.  

 
1.  Esityksen vaikutukset  

Esityksellä ei ole merkittäviä organisatori-
sia vaikutuksia. Esityksellä ei ole myöskään 
vaikutusta tarkoitukseen käytettävän määrä-
rahan suuruuteen. Apurahat ja avustukset 
myönnetään valtion talousarvion momenteil-
ta 29.90.51 ja 29.90.52. 

Ehdotetuilla muutoksilla ei ole vaikutuksia 
muihin vähemmistökulttuureille myönnettä-
viin tukiin,  avustuksiin tai kulttuuriperinne-
tukeen.  

 
2.  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä opetusmi-
nisteriössä. Esitysluonnoksesta on pyydetty 
lausunto taiteen keskustoimikunnalta, kirjai-
lijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahalauta-
kunnalta, saamelaiskäräjiltä, etnisten suhtei-

den neuvottelukunta ETNO:lta, Finlands 
svenska författareförening rf:ltä, Suomen kir-
jailijaliitto ry:ltä, Suomen kääntäjien ja tulk-
kien liitto ry:ltä, Suomen näytelmäkirjailija-
liitto ry:ltä ja Suomen tietokirjailijat ry:ltä, 
joista etnisten suhteiden neuvottelukunta ja 
Suomen näytelmäkirjailijaliitto ry eivät anta-
neet lausuntoa. 

Lausunnonantajien enemmistö on suhtau-
tunut myönteisesti lakiehdotukseen. Suomen 
kirjailijaliitto ry kuitenkin vastustaa ehdotet-
tuja muutoksia. Saamelaiskäräjät katsovat 
lausunnossaan, että laissa tulisi edelleen mai-
nita saamen kieli. 
 
 
3.  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen kun se on hy-
väksytty ja vahvistettu. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotukset 
 

 

Laki 

eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista  
annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista 3 päi-

vänä toukokuuta 1961 annetun lain  (236/1961) 1 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 
64/1993, seuraavasti: 

 
1 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tämän lain nojalla apurahoja ja avustuksia 

voivat saada kirjailijat ja kääntäjät, jotka 
asuvat tai ovat asuneet pysyvästi Suomessa ja 
joiden kirjallinen työ rikastuttaa kulttuu-
rielämää Suomessa. 

——— 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 
200 . 

Tätä lakia sovelletaan apurahoihin ja avus-
tuksiin, joita jaetaan lain tultua voimaan. 

 
 
 

————— 

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2001 

 
 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Kulttuuriministeri Suvi Lindén 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 

Laki 

eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista  
annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista 3 päi-

vänä toukokuuta 1961 annetun lain  (236/1961) 1 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on  laissa 
64/1993, seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 
1 §  

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tämän lain perusteella apurahoja ja avus-
tuksia voivat saada kirjailijat ja kääntäjät, 
jotka kirjoittavat suomen, ruotsin tai saa-
men kielellä ja jotka asuvat tai ovat asuneet 
pysyvästi Suomessa. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tämän lain nojalla apurahoja ja avustuk-

sia voivat saada kirjailijat ja kääntäjät, jotka 
asuvat tai ovat asuneet pysyvästi Suomessa 
ja joiden kirjallinen työ rikastuttaa kulttuu-
rielämää Suomessa. 

 
——— 

Tämä laki tulee voimaan     päivänä   
kuuta 200 .  

Tätä lakia sovelletaan apurahoihin ja 
avustuksiin, joita jaetaan lain tultua voi-
maan. 

——— 
 

 


