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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taiteen edistämisen 
järjestelystä annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen mukaan perustetaan valtion tanssi
taidetoimikunta, joka toimisi opetusministeriön 
alaisena asiantuntijatoimikuntana tanssitaiteen 
alalla, ja lisätään valtioneuvoston määräämien 

taiteen keskustoimikunnan jäsenten lukumäärää 
yhdellä jäsenellä. 

Lainmuutos on tarkoitus saattaa voimaan 
vuoden 1983 alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Taiteen edistämisen järjestelystä annetulla 
lailla (328/67) perustettiin maamme taiteen 
edistämiseksi opetusministeriön alaisina toimi
vat eri taiteen alojen asiantuntijatoimikunnat. 
Nykyisin näitä toimikuntia on kahdeksan: val
tion kirjallisuustoimikunta, valtion kuvataide
toimikunta, valtion säveltaidetoimikunta, val
tion näyttämötaidetoimikunta, valtion raken
nustaidetoimikunta, valtion taideteollisuustoi
mikunta, valtion elokuvataidetoimikunta ja val
tion valokuvataidetoimikunta. Niiden yhteis
elimenä on taiteen keskustoimikunta. 

Toimikuntien tehtävänä on kunkin alallaan 
edistää luovaa ja esittävää taiteellista työtä, tai
teen tuntemusta ja harrastusta sekä taiteen 
kannalta tärkeätä ajankohtaista tutkimusta, toi
mia valtion asiantuntijaelimenä oman taiteensa 
alalla sekä suorittaa ne muut taiteen edistä
mistä tarkoittavat tehtävät, jotka asetuksella 
niille annetaan. 

2. Ehdotetut muutokset 

Tanssitaide on tähän saakka ollut ilman omaa 
asiantuntijatoimikuntaa. Tanssin on katsottu 
kuuluvan valtion näyttämötaidetoimikunnan 
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toimialaan. Tässä toimikunnassa on yleensä ol
lut yksi tai kaksi tanssitaiteen edustajaa. 

Taiteen edistämiseksi käytettävien määrära
hojen kasvu, tanssitaiteen eri aloilla tapahtu
neet tai vireillä olevat uudistukset ja alan kou
lutuksen järjestely ja kehittäminen ovat mer
kinneet alan taiteenharjoittajien, tanssiryh
mien, -koulujen ja -järjestöjen lukumääräisen 
kasvun ohella valtion näyttämötaidetoimikun
nassa käsiteltävien asioiden lukumäärän huo
mattavaa kasvua viimeisten vuosien aikana. 

Hallitus katsoo, että tanssitaiteen kysymyk
set muodostavat niin erityyppisen ja nykyisin 
jo niin laajan taidepoliittisen osalohkon, että 
näiden kysymysten käsittelyä varten on oman 
taidetoimikunnan perustaminen perusteltavissa. 
Tämän vuoksi hallitus ehdottaa valtion tanssi
taidetoimikunnan perustamista. Sen tollru
alaan kuuluisi tanssitaidetoiminta kokonaisuu
dessaan: baletti, moderni tanssi, kansantanssi, 
tanssiurheila ja seuratanssi. 

Taiteen edistämisen järjestelystä annetun 
lain 4 § :n 2 momentin mukaan taiteen keskus
toimikunnan muodostavat valtion taidetoimi
kuntien puheenjohtajat ja valtioneuvoston mää
räämät kolme jäsentä. Nykyisin keskustoimi
kuntaan kuuluu yksitoista jäsentä. Valtion 
tanssitaidetoimikunnan perustamisen myötä sen 
puheenjohtajasta tulee samalla keskustoimikun-
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nan Jasen, joten keskustoimikunnan jäsenten 
lukumäärä lisääntyy siten yhdellä. 

Hallitus pitää tarkoituksenmukaisena, että 
myös valtioneuvoston määräämien jäsenten lu
kumäärää lisätään yhdellä, jotta erilaiset yhteis
kunnalliset näkemykset voitaisiin entistä mo
nipuolisemmin ottaa huomioon keskustoimikun
nan jäseniä nimitettäessä. 

3. Esityksen taloudelliset 
vaikutukset 

Valtion taidetoimikuntien hallintomenot suo
ritetaan osittain momentin 29.90.09 (Vai-

tion taidetoimikunnat) ja osittain momentin 
29.90.53 (Veikkausvoittovarat taiteen tukemi
seen) varoista. Esityksen johdosta hallintome
nojen lisäys voidaan arvioida 35 000 markaksi 
vuodessa. 

4. Voi m aan t u 1 o 

Ehdotettu laki on tarkoitus saattaa voimaan 
1 päivänä tammikuuta 1983. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan taiteen edistämisen järjestelystä 14 pa1vana 
heinäkuuta 1967 annetun lain (328/67) 1 §:n 1 momentti ja 4 §:n 2 momentti, näistä 
1 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 9 päivänä heinäkuuta 1976 annetussa laissa (617 / 
7 6) , näin kuuluviksi: 

1 § 
Suomen taiteen edistämistä varten on seu

raavat valtion taidetoimikunnat: valtion kirjal
lisuustoimikunta, valtion kuvataidetoimikunta, 
valtion säveltaidetoimikunta, valtion näyttämö
taidetoimikunta, valtion rakennustaidetoimi
kunta, valtion taideteollisuustoimikunta, val
tion elokuvataidetoimikunta, valtion valokuva
taidetoimikunta ja valtion tanssitaidetoimikun
ta. Niiden yhteiselimenä on taiteen keskustoi
mikunta. 

4 § 

Taiteen keskustoimikunnan muodostavat vai-
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tion taidetoimikuntien puheenjohtajat ja valtio
neuvoston määräämät neljä jäsentä. Keskustoi
mikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohta
jan nimittää valtioneuvosto. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1983. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edell~ttämiin toimenpitei
siin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Opetusministeri Kalevi Kivistö 


