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Tanssitaidetoimikunnan lausunto Taike lakiesityksestä

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ

Valtion tanssitaidetoimikunta on käsitellyt opetus- ja kulttuuriministeriön laatimaa esitystä Taiteen
edistämiskeskukseksi sekä taiteen keskustoimikunnan laatimaa luonnosta lausunnoksi asiasta.
Tanssitaidetoimikunta yhtyy suurelta osin keskustoimikunnan lausunnossa esittämiin huomioihin ja niiden
lisäksi ottaa kantaa seuraaviin pykäliin:
1§
Taiteen edistämiskeskuksen tehtävä tulee olla taiteen edistäminen. Kulttuurin edistämisen liittäminen
toiminnan ydintehtäviin muuttaa toiminnan luonnetta ennalta arvaamattomalla tavalla.
2§
Taiteen edistämiskeskus on virasto, jolla on aluetoimipaikkoja (toimipiste-termistä luovutaan).
Viraston yhteydessä on taideneuvosto, alueelliset ja valtakunnalliset asiantuntijaryhmät (vertaisarviointitermistä luovutaan). Koska kyseessä olevalla uudistuksella pyritään toimintojen selkeyttämiseen ja resurssien
säästöön, tulee uudistusten kulkea linjassa koko viraston osalta. Näin ollen erillislautakunnat ja niihin
rinnastettavat jaostot lakkautetaan ja niiden jakamat määrärahat siirretään kyseisten taiteenalojen
asiantuntijaryhmien jaettavaksi.
3§
6) Taiteen edistämiskeskuksen tulee pyytää asiantuntijalausunto kunkin taiteenalan asiantuntijaryhmältä
tehdessään ehdotusta toimialojen määrärahoista valtion talousarvioon. Asiantuntijalausunto voidaan antaa
taideneuvoston kautta.
4§
Viraston johtajan tehtävän tulee olla määräaikainen.
Viraston johtajan tulee kunnioittaa asiantuntijaryhmän lausuntoja ja asiantuntemusta tehdessään lopullisia
päätöksiä kunkin taiteenalan yhteisöavustuksista.
5§
Neuvoston kokoonpano tulee kasvattaa kahdeksaan jäseneen ja puheenjohtajaan (8+1). Tällä taattaisiin
suhteellisen kattava asiantuntijuus eri taiteenaloilta.
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3) Taideneuvoston tulee pyytää asiantuntijalausunto kunkin taiteenalan asiantuntijaryhmältä tehdessään
ehdotusta määrärahojen jakaantumisesta Taiteen edistämiskeskukselle. Neuvoston tulee kunnioittaa
asiantuntijaryhmien lausuntoja ja asiantuntemusta jatkoesitystä laatiessaan.
6§
Sekä alueelliset että valtakunnalliset asiantuntijaryhmät tulee nimetä opetus- ja kulttuuriministeriössä.
Esitykset jäseniksi pyydetään kunkin taiteenalan keskeisiltä järjestöiltä, kuten on toimittu valtion
taidetoimikuntien jäseniä valittaessa.

Valtakunnallisia asiantuntijaryhmiä tulee olla vähintään yksitoista, jotta nykyisillä vakiintuneilla
taiteenaloilla on mahdollisuus päättää oman taiteenalansa asioista myös tulevaisuudessa. Sen sijaan
asiantuntijaryhmien jäsenmäärä voi vaihdella neljästä yhdeksään.
8§
Pykälä poistetaan laista.
13§
Mahdollisuus oikaisuvaatimukseen tulee jättää pois yksityishenkilöitä koskevissa apurahapäätöksissä.
Oikaisuvaatimusten tulee koskea vain yhteisöavustuksia.

Tanssitaidetoimikunta toivoo, että myös asetustekstistä pyydetään taidetoimikunnilta asiantuntijalausunto.
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