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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taiteen edistä-
misen järjestelystä annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tai-
teen edistämisen järjestelystä annettua lakia. 
Alueellisten taidetoimikuntien hallintohenki-
löstö siirrettäisiin sisäasiainministeriön toi-
mialalta opetusministeriön toimialalle. Ny-
kyinen alueellisten taidetoimikuntien läänin-
hallituksiin palvelussuhteessa oleva henkilös-

tö siirtyisi suoraan lain nojalla taiteen kes-
kustoimikunnan henkilöstöksi. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 2008. 

————— 
 
 

YLEISPERUSTELUT

1  Nykyti la  

1.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Taiteen edistämisen järjestelystä annetun 
lain (328/1967), jäljempänä taiteen edistä-
mislaki, 1 §:n 3 momentissa säädetään, että 
alueellisen taide-elämän edistämistä varten 
kussakin läänissä on yksi tai useampi alueel-
linen taidetoimikunta siten kuin opetusminis-
teriö tarkemmin määrää. Alueellisten taide-
toimikuntien lukumäärästä ja toimialueista 
annetun valtioneuvoston päätöksen 
(817/1997) mukaan Suomessa on 13 alueel-
lista taidetoimikuntaa, joiden toimialueet 
muodostuvat yhden tai useamman maakun-
nan liiton alueista. Taiteen edistämislain 
2 §:n 3 momentin mukaan taidetoimikunnat 
ovat opetusministeriön alaisia. 

Taiteen edistämislain 2 §:n 2 momentin 
mukaan alueellisen taidetoimikunnan tehtä-
vänä on toimialueellaan edistää taidetta sekä 
sen harjoittamista ja harrastamista. Toimi-
kunta voi sen käytettäviksi osoitettujen mää-
rärahojensa rajoissa myöntää taiteilija- ja 
kohdeapurahoja sekä muita avustuksia. Tar-
kemmat säännökset toimikunnan tehtävistä 
annetaan valtioneuvoston asetuksella. 

Taiteen edistämisen järjestelystä annetun 
asetuksen (1105/1991), jäljempänä taiteen 
edistämisasetus, 8 §:ssä säädetään alueellisia 

taidetoimikuntia koskevista tehtävistä. Sen 
mukaan alueellisen taidetoimikunnan tehtä-
vänä on: 

1) seurata ja arvioida taiteen yleistä kehi-
tystä toimialueellaan; 

2) edistää taiteen harjoittamista ja harras-
tamista toimialueellaan sekä tähän liittyvää 
tiedotusta ja julkaisutoimintaa; 

3) edistää yhteistyötä taide- ja kulttuu-
rielämän ja muiden toimijoiden kesken toi-
mialueellaan; 

4) jakaa toimikunnan käytettäviksi osoitet-
tujen määrärahojen rajoissa taiteilija- ja koh-
deapurahoja sekä muita avustuksia; 

5) valvoa jakamiensa varojen käyttöä; 
6) edistää kansainvälistä toimintaa toimi-

alueellaan; 
7) antaa lausuntoja ja selvityksiä taidetta 

koskevista asioista; 
8) ottaa työsopimussuhteinen läänintaiteili-

ja ja muut taidetoimikuntaan työsopimussuh-
teessa olevat henkilöt; 

9) suorittaa ne muut taiteen edistämistä 
koskevat tehtävät, jotka opetusministeriö 
toimikunnalle antaa. 

Alueellisen taidetoimikunnan jäsenet mää-
rää lääninhallitus alueellisia taiteen ja kult-
tuuripolitiikan järjestöjä ja laitoksia kuultu-
aan näiden ehdottamista henkilöistä. Taiteen 
edistämislain 3 §:n mukaan alueellisen taide-
toimikunnan jäsenten tulee olla jonkin taiteen 
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alan tai alueellisen kulttuuripolitiikan tunti-
joita. Asetettaessa taidetoimikuntia on huo-
lehdittava siitä, että taiteen eri lajit tulevat 
edustetuiksi niissä ja että myös alueelliset ja 
kielelliset näkökohdat otetaan huomioon. 

Alueelliset taidetoimikunnat kuuluvat lää-
ninhallituslain (22/1997) 3 §:n 2 momentin 
mukaisesti opetusministeriön ohjaukseen ja 
valvontaan. Tarkempia säännöksiä ministeri-
ön tulosohjauksesta on lääninhallitusasetuk-
sen (120/1997) 2 §:n 2 momentissa. 

Taiteen keskustoimikunta ja valtion taide-
toimikunnat ovat nekin opetusministeriön 
alaisia taiteen asiantuntijaelimiä. Alueilla 
toimivat 13 alueellista taidetoimikuntaa 
muodostavat taiteen keskustoimikunnan ja 
valtion taidetoimikuntien ohella osan taiteen 
edistämisen kokonaisjärjestelmästä Suomes-
sa. 

Alueellisten taidetoimikuntien hallintohen-
kilöstö kuuluu lääninhallinnon organisaati-
oon ja on virkasuhteessa lääninhallitukseen. 
Asianomainen lääninhallitus suorittaa omista 
määrärahoistaan hallintohenkilöstön palkka-
usmenot ja sen edellyttämät toimitila- ja ka-
lustomenot. Työsopimussuhteinen läänintai-
teilija ja muut taidetoimikunnan työsopimus-
suhteeseen ottamat henkilöt ovat palvelus-
suhteessa taidetoimikuntaan. Alueellisen tai-
detoimikunnan tilinpitotehtävät hoidetaan si-
säasiainhallinnon palvelukeskuksessa. 

Opetusministeriö päättää vuosittain valtion 
talousarvion momenteilta Veikkauksen ja ra-
ha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämi-
seen (29.80.52) ja Taiteen keskustoimikun-
nan ja taidetoimikuntien toimintamenot 
(29.80.21) määrärahat alueellisille taidetoi-
mikunnille käytettäväksi taiteen edistämi-
seen. Näistä varoista palkataan muun ohella 
läänintaiteilijat sekä myönnetään apurahat ja 
avustukset. Alueellisella taidetoimikunnalla 
on itsenäinen päätösvalta niistä määrärahois-
ta, jotka sille on jaettu. 

 
1.2 Nykytilan arviointi 

Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen 
ohjelmassa todetaan, että alueellisten taide-
toimikuntien sihteeristö siirretään sisäasi-
ainministeriön toimialalta opetusministeriön 
toimialalle. Alueelliset taidetoimikunnat ovat 
valtion taidetoimikuntaorganisaation alueelli-

sesti toimivaltaisia hallintoviranomaisia. Toi-
mintaa ohjataan opetusministeriöstä ja hallin-
toa sisäasiainministeriöstä. Taiteen edistämi-
seen tarkoitettujen määrärahojen kohdenta-
mista koskeva päätöksentekovalta on toimi-
kunnalla itsellään. Alueellisilla taidetoimi-
kunnilla on toimikunnan itsensä vahvistama 
työjärjestys. 

Alueellisten taidetoimikuntien hallinnolli-
seen asemaan on otettu kantaa eri yhteyksis-
sä. Vuoroin on esitetty alueellisten taidetoi-
mikuntien kytkemistä joko toiminnallisesti 
tai hallinnollisesti tai molemmilla tavoilla jo-
ko tiukemmin lääninhallituksiin tai taiteen 
keskustoimikuntaan. Valtiontalouden tarkas-
tusviraston toiminnantarkastuskertomuksessa 
vuodelta 2002 (Valtiontalouden tarkastusvi-
raston toiminnantarkastuskertomus 29/2002) 
esitetään, että toimikuntalaitosta tulee kehit-
tää niin, että järjestelmästä tulee opetusminis-
teriön alaisuudessa toimiva yhtenäinen koko-
naisuus. Vastaava kanta esitetään myös ehdo-
tuksessa taide- ja taitelijapoliittiseksi ohjel-
maksi (Taide- ja taiteilijapoliittinen toimi-
kunta. Opetusministeriö 2002) ja valtioneu-
voston taide- ja taiteilijapoliittisessa periaa-
tepäätöksessä (Opetusministeriön julkaisuja 
2003:20). Asiaan on ottanut kantaa myös 
kansainvälinen arviointiryhmä vuonna 2003 
raportissaan (Opetusministeriön julkaisuja 
2004:3), jossa todetaan, että järjestelmästä 
puuttuu yhtenäisyys. Arviointiryhmä esitti, 
että alueelliset taidetoimikunnat joko kytke-
tään taiteen keskustoimikuntaan tai aluekehi-
tysviranomaisiin eli maakunnan liittoihin. 
Viimeisimmäksi alueellisen taidehallinnon 
uudistamista selvittänyt opetusministeriön 
työryhmä (Opetusministeriön työryhmämuis-
tioita ja selvityksiä 2005:40) ehdotti, että 
alueelliset taidetoimikunnat tulee yhdistää 
taiteen keskustoimikunnan yhteyteen sekä 
hallinnollisesti että toiminnallisesti. 

Lääninhallitusten ja niiden kautta alueellis-
ten taidetoimikuntien toimintamäärärahat tu-
levat valtion talousarviossa sisäasiainministe-
riön pääluokasta. Alueellisten taidetoimikun-
tien toimintaa ohjaa opetusministeriö. Mo-
nialaisen hallintoviranomaisen toimintamal-
lin haaste on ohjauksen yhteensovittaminen. 
Lääninhallituksen osastot tekevät omat tulos-
sopimuksensa ohjaavan ministeriön kanssa. 
Niissä sovitaan tulostavoitteiden lisäksi 
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yleensä myös osaston tehtäväalan käytössä 
olevista voimavaroista. 

Alueellisen taidetoimikunnan asioissa tai-
detoimikunnan pääsihteeri saa ohjausta taide-
toimikunnan puheenjohtajalta, joka on luot-
tamushenkilö. Pääsihteerin esimies on pää-
sääntöisesti lääninhallituksen sivistysosaston 
osastopäällikkö. Alueelliset taidetoimikunnat 
poikkeavat kuitenkin lääninhallituksen osas-
toista, koska taide ei kuulu lääninhallituksen 
toimialaan, vaan tehtävää hoitaa itsenäisesti 
taidetoimikunta, jolla on itsenäinen päätök-
sentekovalta. Sekä opetusministeriön että 
lääninhallituksen ohjattavana oleminen on 
aiheuttanut toimikunnissa hallinnollista risti-
riitaa ja epätietoisuutta hallinnollisissa asiois-
sa ja osin myös tehottomuutta resurssien 
maksimaalisessa käytössä. Erityiseksi on-
gelmaksi ovat muodostuneet työnjohdolliset 
kysymykset. 

Osin edellä esitetystä tilanteesta johtuen 
alueellisten taidetoimikuntien toiminnan ke-
hittämisessä ja ohjauksessa on ollut puutteita. 
Vaikka alueelliset taidetoimikunnat aikanaan 
perustettiin aluepoliittisista syistä osana tai-
teen edistämisen järjestelmää, ei valtakunnal-
lisessa aluepoliittisessa suunnittelussa ja ke-
hittämisessä yleensä ole käsitelty alueellisia 
taidetoimikuntia. 

 
 

2  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  
ehdotukset  

Esityksessä ehdotetaan, että alueellisten 
taidetoimikuntien hallinnon ohjaus ja hallin-
tohenkilöstö siirrettäisiin lääninhallituksista 
taiteen keskustoimikuntaan hallitusohjelman 
mukaisesti. Tarkoituksena on selkeyttää alu-
eellisten taidetoimikuntien asemaa valtion-
hallinnossa. 

Ehdotus tukee hallinnollisesti ja toiminnal-
lisesti yhtenäisen taidetoimikuntalaitoksen 
muodostumista. Käytännössä alueelliset tai-
detoimikunnat liitettäisiin yhdyssiteenä toi-
mivaan taiteen keskustoimikuntaan hallin-
tonsa osalta, minkä johdosta taiteen keskus-
toimikuntaan perustetaan 13 aluetoimistoa. 
Muutos vahvistaisi taiteen keskustoimikun-
nan alueellista ulottuvuutta. 

Esitys säilyttäisi alueellisten taidetoimikun-
tien itsenäisyyden. Alueelliset taidetoimi-

kunnat luottamushenkilöorganisaatioina päät-
täisivät vastedeskin itsenäisesti niille osoitet-
tujen taiteen edistämisvarojensa käytöstä. 
Alueellisen taidetoimikunnan tulosohjaus 
siirtyisi opetusministeriöstä taiteen keskus-
toimikunnalle, jonka kautta opetusministeri-
ön strateginen ohjaus välittyisi alueellisiin 
taidetoimikuntiin. 

Ehdotetulla rakenteella vahvistettaisiin 
toiminnan sisällöllistä yhtenäisyyttä. Muutos 
edistäisi nykyistä laajapohjaisempaa taidepo-
liittista strategiatyötä. Toimintoja voitaisiin 
koordinoida paremmin ja tarpeen mukaan 
purkaa päällekkäisyyksiä. Yhtenäisessä tai-
detoimikuntalaitoksessa voitaisiin kehittää 
apurahojen ja valtionavustusten myöntämis-
menettelyihin liittyviä käytäntöjä sekä sopia 
yhteisistä tavoitteista ja painopisteistä.  

Yhtenäinen rakenne olisi taiteilijoiden ja 
taiteen kentän eduksi. Se helpottaisi taiteili-
joita ja taidelaitoksia apuraha- ja avustusjär-
jestelmien hallinnassa. Yhtenäinen järjestel-
mä toisi uusia mahdollisuuksia myös sisäisel-
le ja ulkoiselle viestinnälle. Lähitulevaisuu-
dessa käyttöön otettavien sähköisten haku-
menetelmien ja muiden tarvittavien tietotek-
nisten järjestelmien kehittäminen olisi luon-
tevaa yhtenäisessä järjestelmässä. 

Esityksen mukaan alueellisten taidetoimi-
kuntien jäsenet määräisi opetusministeriö 
alueellisia taiteen ja kulttuurin järjestöjä ja 
laitoksia kuultuaan näiden ehdottamista hen-
kilöistä. Koordinointi tapahtuisi taiteen kes-
kustoimikunnassa. 

 
3  Esityksen vaikutukset  

3.1 Taloudelliset vaikutukset 

Esityksen taloudelliset vaikutukset liittyvät 
määrärahojen siirtoon pääluokittain. Resurs-
seja siirretään hallinnollisilla järjestelyillä si-
säasiainministeriön ja opetusministeriön vä-
lillä noin 1,5 miljoona euroa. Siirto koskee 
alueellisten taidetoimikuntien hallinnollisen 
henkilökunnan palkkamenoja sekä tukipalve-
luista aiheutuvia muita menoja (kirjanpito-, 
taloushallinto- ja vuokramenot). 

Lisäksi opetusministeriön toimintamenoista 
siirretään yksi henkilötyövuosi taiteen kes-
kustoimikunnan toimintamenomomentille. 
Tällä vahvistetaan taiteen keskustoimikunnan 
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mahdollisuuksia tulosohjata alueellisia taide-
toimikuntia. 
 
3.2 Vaikutukset viranomaisten  

toimintaan 

Lähtökohtana on, että alueellisten taidetoi-
mikuntien hallintohenkilöstölle vahvistetaan 
siirtymähetkellä voimassa olevat euromääräi-
set palkat ja muut palvelussuhteen ehdot. 
Taiteen keskustoimikunta valmistelee palk-
kausjärjestelmäänsä muutosta, jossa otetaan 
huomioon siirtyvä henkilöstö. Siirtyvän hen-
kilöstön kanssa käydään yhteistoiminnasta 
valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 
(651/1988) mukaiset neuvottelut. Sisäasi-
ainministeriö on kirjeessään 31 päivänä hei-
näkuuta 2007 kehottanut lääninhallituksia 
käymään yhteistoimintaneuvottelut. 

Muutos ei koske läänintaiteilijoita, jotka 
jatkossakin ovat työsopimussuhteessa alueel-
liseen taidetoimikuntaan. Läänintaiteilijoiden 
asema selvitetään erikseen. 

Nykyisin alueelliset taidetoimikunnat 
hankkivat talous- ja henkilöstöhallinnon pal-
velut sisäasiainhallinnon Joensuussa sijaitse-
valta palvelukeskukselta. Siirtymäkauden 
ajaksi alueelliset toimikunnat jäisivät Joen-
suun palvelukeskuksen asiakkaiksi, kunnes 
opetusministeriö maksupisteineen on siirty-
nyt Hämeenlinnassa sijaitsevan valtiokontto-
rin palvelukeskuksen asiakkaaksi. 
 
4  Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu opetusministeriössä.  
Lakiehdotuksesta on pyydetty lausunto si-

säasiainministeriöltä, taiteen keskustoimi-
kunnalta, kaikilta alueellisilta taidetoimikun-
nilta ja Suomen Kuntaliitolta. Lausunnoissa 
on kannatettu esitystä. Eräät alueelliset taide-
toimikunnat ovat katsoneet, että alueellisilla 
taidetoimikunnilla pitäisi edelleen olla omat 
työjärjestykset. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1  Lakiehdotuksen perustelut  

1 §. Alueellisia taidetoimikuntia koskeva 
perussäännös siirtyisi 3 momentista 2 mo-
mentiksi. Säännöksen mukaan alueellisen 
taide-elämän edistämistä varten on alueellisia 
taidetoimikuntia, joiden lukumäärästä ja toi-
mialueista valtioneuvosto valtioneuvoston 
ohjesäännössä (262/2003) säädetyn toimival-
tansa puitteissa tarkemmin päättää. Vuoden 
1998 alussa alueellisten taidetoimikuntien 
lukumäärästä ja toimialueista annetun valtio-
neuvoston päätöksen mukaan Suomessa on 
13 alueellista taidetoimikuntaa, joiden toimi-
alueet muodostuvat yhden tai useamman 
maakunnan liiton alueista. 

Pykälän 2 momentista 3 momentiksi siirty-
vän säännöksen mukaan valtion taidetoimi-
kuntien ja alueellisten taidetoimikuntien yh-
teiselimenä on taiteen keskustoimikunta ja 
sen hallintotoimisto. Taidetoimikuntien toi-
minnan järjestämisestä kuten myös organi-
soinnista päätettäisiin taiteen keskustoimi-
kunnan vahvistamassa työjärjestyksessä. 

1 a §. Uudessa pykälässä luetellaan taiteen 
keskustoimikunnan yhteydessä olevat kolme 
erillistä toimielintä. Nykyisessä 1 §:n 4 mo-
mentissa on mainittu ainoastaan eräistä kir-
jailijoille ja kääntäjille suoritettavista apura-
hoista ja avustuksista annetun lain 
(236/1961) mukainen lautakunta. Uutta 
1 a §:ää täydennettäisiin lisäämällä siihen 
vastaavat taiteen keskustoimikunnan yhtey-
dessä olevat toimielimet eli kuvataiteen teki-
jöille suoritettavista apurahoista annetun lain 
(115/1997) mukainen lautakunta ja valtion 
taideteostoimikunta, josta säädetään valtio-
neuvoston asetuksessa valtion taideteostoi-
mikunnasta (620/2001). 

2 §. Pykälän 3 momenttia tarkistetaan vas-
taamaan nykytilaa. Lisäksi momenttiin lisät-
täisiin säännös tulosohjauksesta. 

3 §. Pykälän 3 momentti koskee alueellista 
taidetoimikuntaa. Alueellisen taidetoimikun-
nan jäsenen tulee olla joko jonkin taiteen 
alan tai alueellisen kulttuurin tuntija. Säännös 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että nykyinen 

käsite kulttuuripolitiikka laajennetaan muo-
toon kulttuuri. 

4 §. Pykälän 1 momentin mukaan valtio-
neuvosto määrää valtion taidetoimikunnan 
jäsenet taiteen eri alojen keskeisten järjestö-
jen ja laitosten ehdotusten perusteella. Sään-
nös ehdotetaan muutettavaksi yleisempään 
muotoon siten, että kuulemisvelvoite koskisi 
taiteen ja kulttuurin eri alojen keskeisiä jär-
jestöjä ja laitoksia. Näin vahvistettaisiin ole-
massa oleva käytäntö, jonka mukaan jä-
senehdotuksia pyydetään myös muilta kuin 
taidejärjestöiltä ja -laitoksilta. Nykykäytän-
nön mukaisella ehdokasasettelumenettelyllä 
on kyetty varmistamaan valtion taidetoimi-
kuntien jäsenistön alueellinen edustavuus sen 
mukaan mitä 3 §:ssä jäsenten kelpoisuudesta 
säädetään. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan lisättä-
väksi, että taiteen keskustoimikunnassa vä-
hintään kahden jäsenen tulee edustaa alueel-
lisia taidetoimikuntia. Tällä pyritään vahvis-
tamaan alueellisten näkökulmien mukanaolo 
taiteen keskustoimikunnan toiminnassa. 

Pykälän 3 momentti muutettaisiin siten, et-
tä alueellisen taidetoimikunnan jäsenet mää-
räisi lääninhallituksen sijasta opetusministe-
riö. Säännös ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että käsite kulttuuripolitiikka laajennetaan 
muotoon kulttuuri. 

5 §. Pykälän 2 momentissa säädetään tai-
teen edistämisen rahoituksesta. Säännös 
muutettaisiin siten, että siinä viitataan voi-
massa olevaan lainsäädäntöön. 

5 b §. Pykälä muutettaisiin siten, että valti-
onavustuslain (688/2001) muutoksenhakua 
koskevaa 34 §:ää ei sovellettaisi enää alueel-
lisen taidetoimikunnan päätökseen. Alueelli-
sen taidetoimikunnan päätöksestä ei näin ol-
len enää olisi mahdollista hakea oikaisua. 
Alueellisten taidetoimikuntien apurahojen ja 
avustusten saajat ovat tällöin tasa-arvoisessa 
asemassa taiteen keskustoimikunnan ja valti-
on taidetoimikuntien apurahojen ja avustus-
ten myöntämistä koskeviin päätöksiin näh-
den. 
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2  Tarkemmat säännökset  ja   

määräykset  

Tarkoituksena on muuttaa taiteen edistä-
misasetus vastaamaan lakiin ehdotettuja 
muutoksia.  
 
3  Riippuvuus muista es i tyksistä  

Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

 
4  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2008. 

Alueellisten taidetoimikuntien henkilöstö 
siirtyisi entisin oikeuksin ja eduin lain voi-
maan tullessa taiteen keskustoimikuntaan. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus:
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Lakiehdotus 
 
 
 
 
 

Laki 

taiteen edistämisen järjestelystä annetun  
lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan taiteen edistämisen järjestelystä 14 päivänä heinäkuuta 1967 annetun lain 

(328/1967) 1 §, 2 §:n 3 momentti, 3 §:n 3 momentti, 4 §, 5 §:n 2 momentti ja 5 b §,  
sellaisina kuin niistä ovat 1 § laeissa 635/1997 ja 366/2000, 2 §:n 3 momentti laissa 

283/2004, 3 §:n 3 momentti mainitussa laissa 635/1997, 4 § laissa 712/1991 ja mainituissa la-
eissa 366/2000 ja 635/1997 ja 5 b § laissa 667/2002, sekä  

lisätään lakiin uusi 1 a § seuraavasti:  
 

1 § 
Suomen taiteen edistämistä varten on seu-

raavat valtion taidetoimikunnat: valtion elo-
kuvataidetoimikunta, valtion kirjallisuustoi-
mikunta, valtion kuvataidetoimikunta, valti-
on muotoilutoimikunta, valtion näyttämötai-
detoimikunta, valtion rakennustaidetoimi-
kunta, valtion säveltaidetoimikunta, valtion 
tanssitaidetoimikunta ja valtion valokuvatai-
detoimikunta. Taiteen keskustoimikunta voi 
asettaa jaostoja. 

Alueellisen taide-elämän edistämistä varten 
on alueellisia taidetoimikuntia, joiden luku-
määrästä ja toimialueista valtioneuvosto tar-
kemmin päättää. 

Valtion taidetoimikuntien ja alueellisten 
taidetoimikuntien yhteiselimenä on taiteen 
keskustoimikunta ja sen hallintotoimisto. 
Taidetoimikuntien toiminnan järjestämisestä 
päätetään taiteen keskustoimikunnan vahvis-
tamassa työjärjestyksessä. 
 

1 a § 
Taiteen keskustoimikunnan yhteydessä on:  
1) apurahojen ja avustusten jakamista var-

ten lautakunta, josta säädetään eräistä kirjaili-
joille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista 
ja avustuksista annetussa laissa (236/1961); 

2) apurahojen jakamista varten lautakunta, 
josta säädetään laissa eräistä kuvataiteen te-
kijöille suoritettavista apurahoista 
(115/1997); 

3) valtion taideteostoimikunta, josta sääde-
tään valtion taideteostoimikunnasta annetus-
sa valtioneuvoston asetuksessa (620/2001). 
 

2 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Taiteen keskustoimikunta, valtion taide-
toimikunnat sekä alueelliset taidetoimikunnat 
ovat opetusministeriön alaisia. Tulosohjauk-
sesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston 
asetuksella.  
 

3 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Alueellisen taidetoimikunnan jäsenten tulee 
olla jonkin taiteen alan tai alueellisen kult-
tuurin tuntijoita. 
 

4 § 
Valtion taidetoimikunnan puheenjohtajan 

ja muut jäsenet määrää valtioneuvosto taiteen 
ja kulttuurin eri alojen keskeisiä järjestöjä ja 
laitoksia kuultuaan näiden ehdottamista hen-
kilöistä. Varapuheenjohtajan toimikunta va-
litsee keskuudestaan. 

Taiteen keskustoimikunnan muodostavat 
valtion taidetoimikuntien puheenjohtajat ja 
valtioneuvoston määräämät kuusi muuta jä-
sentä, joista vähintään kahden tulee edustaa 
alueellisia taidetoimikuntia. Taiteen keskus-
toimikunnan puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan määrää valtioneuvosto. 
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Alueellisen taidetoimikunnan jäsenet mää-
rää opetusministeriö alueellisia taiteen ja 
kulttuurin järjestöjä ja laitoksia kuultuaan 
näiden ehdottamista henkilöistä. Puheenjoh-
tajan ja varapuheenjohtajan toimikunta valit-
see keskuudestaan. 
 
 

5 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen taiteen 
edistämistoimenpiteiden rahoittamiseen tar-
vittavat varat suoritetaan ensisijaisesti niistä 
määrärahoista, jotka valtion talousarviossa 
on osoitettu taidetta edistäviin tarkoituksiin 
raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedon-
lyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun 
lain (1054/2001) nojalla. 

 

5 b § 
Tässä laissa tarkoitettuihin apurahoihin ja 

avustuksiin sovelletaan muutoin, mitä valti-
onavustuslaissa (688/2001) säädetään. Apu-
rahojen ja avustusten myöntämistä koske-
vaan taiteen keskustoimikunnan, valtion tai-
detoimikunnan ja alueellisen taidetoimikun-
nan päätökseen ei kuitenkaan sovelleta lain 
34 §:ää. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20 . 
Alueellisten taidetoimikuntien virkasuh-

teessa oleva henkilöstö sekä kyseiset virat 
siirtyvät 1 päivänä tammikuuta 2008 taiteen 
keskustoimikuntaan.  

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin.

————— 
 

Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2007 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 
 
 

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 

Laki 

taiteen edistämisen järjestelystä annetun  
lain muuttamisesta 

 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan taiteen edistämisen järjestelystä 14 päivänä heinäkuuta 1967 annetun lain 

(328/1967) 1 §, 2 §:n 3 momentti, 3 §:n 3 momentti, 4 §, 5 §:n 2 momentti ja 5 b §,  
sellaisina kuin niistä ovat 1 § laeissa 635/1997 ja 366/2000, 2 §:n 3 momentti laissa 

283/2004, 3 §:n 3 momentti mainitussa laissa 635/1997, 4 § laissa 712/1991 ja mainituissa la-
eissa 366/2000 ja 635/1997 ja 5 b § laissa 667/2002, sekä 

lisätään lakiin uusi 1 a § seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

 
1 § 

Suomen taiteen edistämistä varten on seu-
raavat valtion taidetoimikunnat: valtion elo-
kuvataidetoimikunta, valtion kirjallisuustoi-
mikunta, valtion kuvataidetoimikunta, valtion 
muotoilutoimikunta, valtion näyttämötaide-
toimikunta, valtion rakennustaidetoimikunta, 
valtion säveltaidetoimikunta, valtion tanssi-
taidetoimikunta ja valtion valokuvataidetoi-
mikunta. 

 
Valtion taidetoimikuntien yhteiselimenä on 

taiteen keskustoimikunta. Taiteen keskustoi-
mikunnalla ja valtion taidetoimikunnilla on 
hallintotoimisto, joka on taiteen keskustoimi-
kunnan alainen. Lisäksi keskustoimikunta voi 
asettaa jaostoja. 

Alueellisen taide-elämän edistämistä varten 
kussakin läänissä on yksi tai useampi alueel-
linen taidetoimikunta siten kuin opetusminis-
teriö tarkemmin määrää. 

 
 
Lisäksi keskustoimikunnan yhteydessä on 

apurahojen ja avustusten jakamista varten 
lautakunta, josta säädetään eräistä kirjaili-
joille ja kääntäjille suoritettavista apurahois-
ta ja avustuksista annetussa laissa 
(236/1961). 

 

1 § 
Suomen taiteen edistämistä varten on seu-

raavat valtion taidetoimikunnat: valtion elo-
kuvataidetoimikunta, valtion kirjallisuustoi-
mikunta, valtion kuvataidetoimikunta, valtion 
muotoilutoimikunta, valtion näyttämötaide-
toimikunta, valtion rakennustaidetoimikunta, 
valtion säveltaidetoimikunta, valtion tanssi-
taidetoimikunta ja valtion valokuvataidetoi-
mikunta. Taiteen keskustoimikunta voi aset-
taa jaostoja. 

Alueellisen taide-elämän edistämistä var-
ten on alueellisia taidetoimikuntia, joiden lu-
kumäärästä ja toimialueista valtioneuvosto 
tarkemmin päättää. 

 
 
Valtion taidetoimikuntien ja alueellisten 

taidetoimikuntien yhteiselimenä on taiteen 
keskustoimikunta ja sen hallintotoimisto. 
Taidetoimikuntien toiminnan järjestämisestä 
päätetään taiteen keskustoimikunnan vahvis-
tamassa työjärjestyksessä.  
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1 a § 
Taiteen keskustoimikunnan yhteydessä on: 
1) apurahojen ja avustusten jakamista var-

ten lautakunta, josta säädetään eräistä kir-
jailijoille ja kääntäjille suoritettavista apu-
rahoista ja avustuksista annetussa laissa 
(236/1961); 

2) apurahojen jakamista varten lautakunta, 
josta säädetään laissa eräistä kuvataiteen te-
kijöille suoritettavista apurahoista 
(115/1997); 

3) valtion taideteostoimikunta, josta sääde-
tään valtion taideteostoimikunnasta annetus-
sa valtioneuvoston asetuksessa (620/2001). 
 

 
2 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Taidetoimikunnat ovat opetusministeriön 

alaisia. 
 
 
 

 

2 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Taiteen keskustoimikunta, valtion taidetoi-
mikunnat sekä alueelliset taidetoimikunnat 
ovat opetusministeriön alaisia. Tulosohjauk-
sesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston 
asetuksella. 
 

 
 

3 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Alueellisen taidetoimikunnan jäsenten tulee 
olla jonkin taiteen alan tai alueellisen kulttuu-
ripolitiikan tuntijoita. 

3 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Alueellisen taidetoimikunnan jäsenten tulee 
olla jonkin taiteen alan tai alueellisen kult-
tuurin tuntijoita. 
 

 
 

4 §
Valtion taidetoimikunnan puheenjohtajan ja 

muut jäsenet määrää valtioneuvosto taiteen 
eri alojen keskeisiä järjestöjä ja laitoksia 
kuultuaan näiden ehdottamista henkilöistä. 
Varapuheenjohtajan toimikunta valitsee kes-
kuudestaan. 

Taiteen keskustoimikunnan muodostavat 
valtion taidetoimikuntien puheenjohtajat ja 
valtioneuvoston määräämät kuusi muuta jä-
sentä. Keskustoimikunnan puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan määrää valtioneuvosto. 

 
 
Alueellisen taidetoimikunnan jäsenet mää-

rää lääninhallitus alueellisia taiteen ja kulttuu-

4 §
Valtion taidetoimikunnan puheenjohtajan 

ja muut jäsenet määrää valtioneuvosto taiteen 
ja kulttuurin eri alojen keskeisiä järjestöjä ja 
laitoksia kuultuaan näiden ehdottamista hen-
kilöistä. Varapuheenjohtajan toimikunta va-
litsee keskuudestaan. 

Taiteen keskustoimikunnan muodostavat 
valtion taidetoimikuntien puheenjohtajat ja 
valtioneuvoston määräämät kuusi muuta jä-
sentä, joista vähintään kahden tulee edustaa 
alueellisia taidetoimikuntia. Taiteen keskus-
toimikunnan puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan määrää valtioneuvosto. 

Alueellisen taidetoimikunnan jäsenet mää-
rää opetusministeriö alueellisia taiteen ja 
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ripolitiikan järjestöjä ja laitoksia kuultuaan 
näiden ehdottamista henkilöistä. Puheenjohta-
jan ja varapuheenjohtajan toimikunta valitsee 
keskuudestaan. 

kulttuurin järjestöjä ja laitoksia kuultuaan 
näiden ehdottamista henkilöistä. Puheenjoh-
tajan ja varapuheenjohtajan toimikunta valit-
see keskuudestaan. 
 

 
5 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 1 momentissa tarkoitettujen taiteen 

edistämistoimenpiteiden rahoittamiseen tar-
vittavat varat suoritetaan ensisijaisesti niistä 
määrärahoista, jotka tulo- ja menoarviossa on 
osoitettu raha-arpajaisten voittovaroista ja 
vedonlyönnistä urheilukilpailuissa kertyvistä 
varoista taidetta edistäviin tarkoituksiin. 
 

5 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen taiteen 
edistämistoimenpiteiden rahoittamiseen tar-
vittavat varat suoritetaan ensisijaisesti niistä 
määrärahoista, jotka valtion talousarviossa 
on osoitettu taidetta edistäviin tarkoituksiin 
raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedon-
lyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun 
lain (1054/2001) nojalla. 
 

 
5 b § 

Tässä laissa tarkoitettuihin apurahoihin ja 
avustuksiin sovelletaan muutoin, mitä valti-
onavustuslaissa (688/2001) säädetään. Apu-
rahojen ja avustusten myöntämistä koskevaan 
taiteen keskustoimikunnan ja valtion taide-
toimikunnan päätökseen ei kuitenkaan sovel-
leta lain 34 §:ää. 
 

5 b § 
Tässä laissa tarkoitettuihin apurahoihin ja 

avustuksiin sovelletaan muutoin, mitä valti-
onavustuslaissa (688/2001) säädetään. Apu-
rahojen ja avustusten myöntämistä koske-
vaan taiteen keskustoimikunnan, valtion tai-
detoimikunnan ja alueellisen taidetoimikun-
nan päätökseen ei kuitenkaan sovelleta lain 
34 §:ää. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20 . 
Alueellisten taidetoimikuntien virkasuh-

teessa oleva henkilöstö sekä kyseiset virat 
siirtyvät 1 päivänä tammikuuta 2008 taiteen 
keskustoimikuntaan. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
menpiteisiin. 

——— 
 

 


