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Jakelussa mainituille

Viite

Laki ja asetus Taiteen edistämiskeskuksesta (657/2012, 727/2012)

Asia

Ehdotukset valtion taidetoimikuntien jäseniksi
Pyydämme yhteisöänne tekemään Taiteen edistämiskeskuksen
taideneuvostolle ehdotuksen henkilöiden nimeämisestä valtion
taidetoimikunnan ja siihen mahdollisesti asetettavan jaoston jäseneksi kaudelle
2017-2018.
Taiteen edistämiskeskuksesta säädetyn lain 2 § mukaan keskuksen yhteydessä on
taideneuvosto. Lain 5 §:n mukaan taideneuvoston tehtävänä on
1) päättää valtion taidetoimikuntien toimialoista, nimistä ja määrästä;
2) nimetä valtion taidetoimikuntien ja alueellisten taidetoimikuntien puheenjohtajan ja
muut jäsenet;
3) asettaa tarvittaessa valtion taidetoimikuntaan vertaisarviointiin liittyviä asioita
valmistelevia jaostoja;
Lain 6 § mukaan valtion taidetoimikunnan tehtävänä on:
- päättää valtion taiteilija-apurahoista annetun lain mukaisista apurahoista;
- päättää vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille
myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista kukin omalla toimialallaan;
- antaa asiantuntijalausuntoja oman toimialansa asioista;
- osallistua toimialansa asiantuntijaelimenä keskuksen taiteeseen liittyvään
strategiatyöhön;
- toimia asiantuntijaelimenä oman toimialansa valtakunnallista erityistehtävää
hoitavalle aluetoimipisteelle.
Valtion taidetoimikuntia on vähintään seitsemän (7) ja enintään kymmenen (10).
Valtion taidetoimikunnassa on puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään
yksitoista (11) muuta jäsentä. Toimikunta valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan. Toimikunnan jäsenellä tulee olla hyvä taiteellinen
asiantuntemus.
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Valtion taidetoimikunnan toimikausi on kaksi vuotta. Sama henkilö voidaan määrätä
toimikunnan puheenjohtajaksi ja jäseneksi enintään kahdeksi toimikaudeksi peräkkäin
ja sen jälkeen aikaisintaan kahden vuoden kuluttua uudelleen.
Taideneuvosto nimittää syksyllä 2016 puheenjohtajat ja jäsenet valtion
taidetoimikuntiin toimikaudelle 2017 - 2018. Ennen toimikunnan asettamista
taideneuvosto kuulee taiteen kannalta merkittäviä tahoja. Toimikuntaa asetettaessa
on huolehdittava, että toimikunnan taiteellinen ja muu asiantuntemus on monipuolinen
ja että kielelliset ja alueelliset näkökohdat otetaan huomioon.
Pyydämme yhteisöänne tekemään Taiteen edistämiskeskuksen taideneuvostolle
ehdotuksen henkilöiden nimeämisestä toimialaanne koskevan valtion
taidetoimikunnan ja siihen mahdollisesti asetettavan jaoston jäseneksi kaudelle 20172018.
Ehdotuksen toimikunnan jäsenestä tulee sisältää sekä nais- että
miesehdokkaita, mahdollisuuksien mukaan molempia vähintään kaksi. Lisäksi
ehdokasasettelussa pyydetään huomioimaan, että valtion taidetoimikuntien tulee olla
valtakunnallisesti kattavia. Ehdottajantahon tulee varmistaa ehdokkaan suostumus
tehtävään. Esitystä laatiessa pyydämme ottamaan huomioon edellä todetut lain 6 §:n
säädökset valtion taidetoimikuntien tehtävistä ja kokoonpanosta sekä alueellisesta ja
kielellisestä jakaumasta.
Pyydämme tutustumaan huolella kirjeen lopussa oleviin hallintolain esteellisyyttä
koskeviin säädöksiin, jotka koskevat toimikuntien toimintaa. Esimerkiksi
järjestön hallituksen jäsenyys tai esimies-asema organisaatiossa voivat aiheuttaa
toimikunnan kokouksessa esteellisyyden päätettäessä avustuksista tai apurahoista.
Toimikuntien jäsenillä ei ole tehtävässään varajäseniä. Lisäksi Taiteen
edistämiskeskuksessa noudatetaan hyvän hallinnon periaatteita kaikessa
toiminnassa.
Toimikunnat kokoontuvat 5-7 kertaa vuodessa. Toimikuntien jäsenten keskeisin
tehtävä on toimia vertaisarvioijina apurahoista ja avustuksista päätettäessä.
Tehtävään kuuluu kokousten lisäksi itsenäistä hakemuksiin tutustumista.
Toimikuntien kokouksista maksetaan jäsenille opetus- ja kulttuuriministeriön
vahvistamat kokouspalkkiot. Lisäksi korvataan matkakustannukset valtion
matkustussäännön mukaisesti.
Toimikaudeksi 2015-16 taideneuvosto asetti seuraavat valtion taidetoimikunnat
jaostoineen:
Arkkitehtuuri-, muotoilu-ja ympäristötaidetoimikunta, jonka toimialana
on arkkitehtuuri, muotoilu, ympäristötaide ja maisema-arkkitehtuuri. Toimikunnassa
on puheenjohtaja ja yhdeksän muuta jäsentä. Toimikunnan yhteydessä on
arkkitehtuurijaosto ja muotoilujaosto valmistelemassa vertaisarviointia.
Audiovisuaalinen taidetoimikunta, jonka toimialana on elokuvataide, mediataide
sekä valo- ja äänitaide. Toimikunnassa on puheenjohtaja ja kymmenen muuta
jäsentä. Toimikunnan yhteydessä on elokuvataidejaosto, mediataidejaosto sekä valoja äänitaidejaosto valmistelemassa vertaisarviointia.
Esittävien taiteiden toimikunta, jonka toimialana on näyttämötaide, performanssija esitystaide, tanssitaide ja sirkustaide. Toimikunnassa on puheenjohtaja ja 11
muuta jäsentä. Toimikunnan yhteydessä on näyttämötaiteen jaosto, performanssi-
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ja esitystaiteen jaosto, tanssitaiteen jaosto ja sirkustaiteen jaosto
valmistelemassa vertaisarviointia.
Kirjallisuustoimikunta, jonka toimialana on kirjallisuus ja
taidejournalismi. Toimikunnassa on puheenjohtaja ja kymmenen muuta jäsentä.
Jäsenistä kaksi on suomenruotsinkielistä. Toimikunnan yhteydessä on
taidejournalismin jaosto valmistelemassa vertaisarviointia.
Musiikkitoimikunta, jonka toimialana on musiikki. Toimikunnassa on puheenjohtaja
ja kahdeksan muuta jäsentä.
Visuaalisten taiteiden toimikunta, jonka toimialana on kuvataide, valokuvataide
sekä sarjakuva-ja kuvitustaide. Toimikunnassa on puheenjohtaja ja 11 muuta
jäsentä. Toimikunnan yhteydessä on kuvataiteen jaosto, valokuvataiteen jaosto sekä
sarjakuva-ja kuvitustaiteen jaosto valmistelemassa vertaisarviointia.
Taiteiden välisyyden, moninaisuuden ja kansainvälisyyden toimikunta,
jonka toimialana on monialainen taide, monikulttuurisuus, kansainvälisyys
ja kulttuuritapahtumat. Toimikunnassa on puheenjohtaja ja kahdeksan muuta jäsentä.
Jäsenistä kuusi on muiden taidetoimikuntien edustajia. Toimikunnan yhteydessä
on monikulttuurisuusjaosto valmistelemassa vertaisarviointia.
Toimikunnan jäsentä koskevasta ehdotuksesta tulee käydä ilmi kunkin
jäsenehdokkaan osalta:
1) nimi
2) arvo /ammatti
3) äidinkieli
4) postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiyhteys
5) vahvistus jäsenehdokkaan suostumuksesta tehtävään
6) taiteellisen asiantuntemuksen ala tai alat, lyhyt kuvaus ehdokkaan taiteellisista
ansioista (max 300 merkkiä)
Taiteen edistämiskeskukselle osoitetut ehdotukset pyydetään toimittamaan
15.6.2016 klo 16.15 mennessä ensisijaisesti sähköpostiosoitteeseen
kirjaamo@taike.fi tai postitse osoitteella Taiteen edistämiskeskus, PL 1001, 00531
Helsinki (käyntiosoite: Hakaniemenranta 6, Helsinki).
Lisätietoja ehdotusten tekemisestä antaa tarvittaessa taiteen tukemisen päällikkö
Esa Rantanen, p. 0295 330 720, asiakaspalvelu@taike.fi.

johtaja

Minna Sirnö

taiteen tukemisen päällikkö

Esa Rantanen
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Hallintolaki 2003/434
27 §
Esteellisyys
Virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos
hän on esteellinen.
Mitä virkamiehen esteellisyydestä säädetään, koskee myös monijäsenisen
toimielimen jäsentä ja muuta asian käsittelyyn osallistuvaa sekä tarkastuksen
suorittavaa tarkastajaa.
28 §
Esteellisyysperusteet
Virkamies on esteellinen:
1) jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen;
2) jos hän tai hänen läheisensä avustaa taikka edustaa asianosaista tai sitä, jolle
asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;
3) jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai
hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle läheiselleen;
4) jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä
toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on
odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;
5) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituksen,
hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä,
säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle
asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;
6) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä kuuluu
viraston tai laitoksen johtokuntaan tai siihen rinnastettavaan toimielimeen ja
kysymys on asiasta, joka liittyy tämän viraston tai laitoksen ohjaukseen tai
valvontaan; tai
7) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä
vaarantuu.

Läheisellä tarkoitetaan 1 momentissa:
1) virkamiehen puolisoa ja virkamiehen lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa,
isovanhempaa ja virkamiehelle muuten erityisen läheistä henkilöä samoin kuin
tällaisen henkilön puolisoa;
2) virkamiehen vanhempien sisarusta sekä hänen puolisoaan, virkamiehen
sisarusten lapsia ja virkamiehen entistä puolisoa; sekä
3) virkamiehen puolison lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa ja
isovanhempaa samoin kuin tällaisen henkilön puolisoa sekä virkamiehen puolison
sisarusten lapsia.
Läheisenä pidetään myös vastaavaa puolisukulaista. Puolisoilla tarkoitetaan
aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä
parisuhteessa eläviä henkilöitä.

Jakelu

Arkkitehtuuri ehdokaspyynnöt 2016
Ehdokaspyynnöt monialaiset 2016
Ehdokaspyynnöt yleiset 2016
Elokuvataide ehdokaspyynnöt 2016
Kirjallisuus ehdokaspyynnöt 2016
Kuvataide ehdokaspyynnöt 2016
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Mediataiteen ehdokaspyynnöt 2016
Monikulttuurisuus ehdokaspyynnöt 2016
Muotoilu ehdokaspyynnöt 2016
Musiikin ehdokaspyynnöt 2016
Näyttämötaide ehdokaspyynnöt 2016
Sarjakuva- ja kuvitustaiteen ehdokaspyynnöt 2016
Sirkustaiteen ehdokaspyynnöt 2016
Tanssitaiteen ehdokaspyynnöt 2016
Valokuvataide ehdokaspyynnöt 2016

