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Lausunto esittävän taiteen ja museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta

73/00.04.00/2018

Kulttuurilautakunta 21.02.2018 § 23

 Valmistelu: museotoimenjohtaja Silvennoinen 12.2. 2018 p. 050 599 2171

 Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 25.8.2016 työryhmän, jonka tehtävänä oli
valmistella ehdotus museoiden, teattereiden (ml. tanssi ja sirkus) ja
orkestereiden rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi. Työryhmän toimikausi ajoittui
ajalle 25.8.2016 - 31.10.2017. Määräaikaa jatkettiin 31.12.2017 asti.

 Työryhmän tehtävänä oli analysoida teatteri-, tanssi- ja sirkustaiteen palveluiden
sekä orkesteri- ja museopalveluiden tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia
sekä valmistella ehdotus em. palveluiden valtionrahoituksen uudistamiseksi.
Tavoitteena oli uudistaa rahoitusjärjestelmää siten, että se ottaisi huomioon
toimijakentässä ja yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset ja tulevaisuuden
haasteet, tukisi laadukasta ja vaikuttavaa toimintaa sekä kannustaisi
uudistuksiin. Työryhmän tuli ottaa työssään huomioon taide- ja
kulttuuripalveluiden alueellisen saatavuuden turvaaminen ja valtionosuuden
ulkopuolisen ammattilaiskentän toiminta. Lisäksi työryhmän tuli ottaa työssään
huomioon muutokset toimintaympäristössä paikallisella, alueellisella,
kansallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä taide-, kulttuuri- ja
kulttuuriperintöalan myönteiset vaikutukset mm. luovuuteen ja hyvinvointiin sekä
kasvuun ja työllisyyteen. Myös hallitusohjelman linjaukset, kulttuuripolitiikan
strategia, museopoliittisen ohjelmatyöryhmän esitykset tuli ottaa huomioon
samoin kuin muut aikaisemmin laaditut asiaan liittyvät selvitykset.

 Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt 2.2.2018 lausuntopyynnön työryhmän
ehdotuksesta Esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudistamiseksi.
Lausuntojen määräaika on 15.3.2018.

 Lausuntopyyntö ja Esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen
uudistamista koskeva muistio oheismateriaalina.

Ehdotus museotoimenjohtaja Silvennoinen:

 Kulttuurilautakunta käsittelee Kemin taidemuseon ja Kemin kaupungin teatterin
lausuntoja ja merkitsee asian tiedoksi sekä lähettää sen edelleen tiedoksi
kaupunginhallitukselle.

 Lausunnot liitteenä.
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Päätös Kulttuurilautakunta 21.2.2018:

 Anu-Liisa Kosonen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo
16:37.

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus 12.03.2018 § 104

Ehdotus KJ Nissinen:

 Kaupunginhallitus päättää lähettää oheismateriaalin mukaiset lausunnot Opetus-
ja kulttuuriministeriölle.

Päätös KH 12.3.2018:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

 Otteen oikeaksi todistaa Kemissä 14.3.2018
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MUUTOKSENHAKUKIELTO
 Oikaisuvaatimus/Kunnallisvalitus

MUUTOKSENHAKUKIELTO
Muutoksenha-
kukielto ja sen
peruste

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali-
tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät

104

HLL 5 §:n 2 mom. /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta        
valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Muu peruste, mikä

Liitetään otteeseen


