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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av 4 § i lagen om konstnärsprofessurer 
och om statens konstnärsstipendier 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås att lagen om 

konstnärsprofessurer och om statens konst-
närsstipendier ändras. Det föreslås att maxi-
miantalet akademiker inom konsten utökas 
från nuvarande åtta till elva. 

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt. 
 

————— 
 
 

MOTIVERING 

1  Nuläge och föreslagna ändringar  

I 4 § i lagen om konstnärsprofessurer och 
om statens konstnärsstipendier (734/1969) 
föreskrivs att republikens president på fram-
ställning av centralkommissionen för konst 
kan tilldela synnerligen förtjänta konstutöva-
re titeln akademiker. Den här titeln kan sam-
tidigt innehas av högst åtta konstutövare. 

Akademiker får behålla sin titel livet ut. 
Antalet akademikertitlar inom konsten har 
varit detsamma sedan lagen trädde i kraft, 
dvs. sedan 1970. Under de senaste decenni-
erna har konstnärerna blivit fler och den 
konstnärliga verksamheten mångsidigare. 
Nya konstformer har etablerat sig inom 
konstfältet. Därför har nya konstkommissio-
ner och sektioner inrättats vid centralkom-
missionen för konst. Enligt 1 § i lagen om 
organisering av konstens främjande 
(328/1967) finns det nio statliga konstkom-
missioner med uppgift att främja konsten i 
Finland: statens arkitekturkommission, sta-
tens bildkonstkommission, statens dans-
konstkommission, statens filmkonstkommis-
sion, statens formgivningskommission, sta-
tens fotokonstkommission, statens litteratur-
kommission, statens scenkonstkommission 
och statens tonkonstkommission. Utöver det-

ta finns det vid centralkommissionen för 
konst separata sektioner för mediekonst och 
cirkuskonst. 

I lagen anges det inte vilka konstområden 
som titeln akademiker kan tilldelas på. Tit-
larna, som för närvarande är sju till antalet, 
representerar följande sex konstområden: lit-
teratur, arkitektur, bildkonst, scenkonst, ton-
konst och formgivning. Jämfört med de 
konstområden som representeras av statens 
konstkommissioner saknas titeln akademiker 
inom filmkonsten, danskonsten och foto-
konsten. Centralkommissionen för konst har 
föreslagit att titeln tilldelas en åttonde person 
inom konstområdet.  

Inom vetenskaperna tillämpas motsvarande 
system för titeln akademiker. I 6 § i lagen om 
Finlands Akademi (378/1994) föreskrivs om 
akademikerna inom vetenskaperna. Maximi-
antalet finländska vetenskapsidkare med ti-
teln akademiker kan samtidigt vara högst tolv 
till antalet. Antalet utländska vetenskapsidka-
re med titeln akademiker har inte begränsats.  

I dag är maximantalet akademiker inom 
konsten för litet för att meriterande konstut-
övning inom det fält som konsten totalt sett 
utgör ska kunna ges erkännande. I proposi-
tionen föreslås att maximiantalet akademi-
kertitlar inom konsten utökas från nuvarande 
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åtta till elva. När titeln tilldelas någon är det 
inte ändamålsenligt att begränsa sig till kvo-
ter inom specifika konstområden. Inom 
samma konstområde finns det eventuellt 
samtidigt flera konstnärer som det är motive-
rat att tilldela titeln akademiker. Vidare finns 
det konstnärer som representerar fler än en 
konstart. 
 
2  Proposi t ionens konsekvenser 

Att utöka akademikertitlarnas antal förbätt-
rar möjligheterna att ge meriterade konstnä-
rers livsverk erkänsla och att främja konstens 
ställning i samhället. Ett ökat antal titlar ger 
inte upphov till kostnader för staten. Proposi-
tionen har inga ekonomiska konsekvenser. 
 

3  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen grundar sig på en framställ-
ning från centralkommissionen för konst och 
den har beretts vid undervisningsministeriet. 
 
 
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 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) 4 § som följer: 
 

4 § 
Republikens president kan på framställning 

av centralkommissionen för konst tilldela 
synnerligen meriterade konstutövare titeln 
akademiker. Denna titel kan samtidigt inne-
has av högst elva konstutövare. Den expedi-
tion som gäller titeln är avgiftsfri.  

——— 

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

utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. 
 
 
 
 

————— 
 

Helsingfors den 25 april 2008 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Kultur- och idrottsminister Stefan Wallin 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 

Lag 

om ändring av 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) 4 § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

4 § 
Republikens president må på framställning 

av centralkommissionen för konst förläna 
synnerligen förtjänta konstutövare titeln aka-
demiker. Denna titel må samtidigt innehas av 
högst åtta konstutövare. För expedition, som 
gäller förlänande av titeln, uppbäres icke 
stämpelskatt. 
 

4 § 
Republikens president kan på framställning 

av centralkommissionen för konst tilldela 
synnerligen meriterade konstutövare titeln 
akademiker. Denna titel kan samtidigt inne-
has av högst elva konstutövare. Den expedi-
tion som gäller titeln är avgiftsfri.  

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

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
 

 


