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Jakelussa mainituille

Viite

Asia Elokuvataiteen edistämisestä annetun lain uudistamistyöryhmä

asettaminen

Opetus-ja kulttuuriministeriä on tänään asettanut työryhmän valmistelemaan
ehdotuksen elokuvataiteen edistämisestä annetun lain uudistamiseksi.
Työryhmän toimikausi on 1.10.2016 - 30.4.2017.

Tausta

Elokuvan ja muun kuvaohjelman valmistamisesta ja jakelusta sekä muusta
elokuvakulttuurin edistämisestä aiheutuviin kustannuksiin voidaan myöntää tukea
valtion talousan/ioon otetuista varoista. Laki elokuvataiteen edistämisestä, jossa edellä
mainitun tuen myöntämisestä säädetään, tuli voimaan 1.3.2000. Lain nojalla
elokuvatukia jakavana valtionapuviranomaisena toimii Suomen elokuvasäätiö.

Yhteiskunnallinen kehitys asettaa elokuvataiteen edistämiselle ja tukien myöntämiselle
sekä sitä koskevalle lainsäädännölle uudenlaisia vaatimuksia. Myös audiovisuaalisen
kulttuurin toimintaympäristön muutokset, kuten kansainvälistyminen ja digitalisaatio,
edellyttävät lainsäädännön kehittämistä sekä tukijärjestelmän ja rahoitusmuotojen
ajantasaistamista.

Opetus-ja kulttuuriministeriö on teettänyt lain uudistamista varten taustaselvityksiä
muun muassa Suomen elokuvasäätiön tukitoiminnan hallintokäytännöistä (Jari Muikku:
Suomen elokuvasäätiön tukitoiminta: hallintotapa, tavoitteet ja tuloksellisuus, 2014),
audiovisuaalisen kulttuurin hallinnollisten rakenteiden ja tukijärjestelmien
kehittämisestä (Leif Jakobsson, 2015) sekä perustuslaillisen näkökulman osalta
julkisen hallintotehtävän antamisesta muulle kuin viranomaiselle (Tuomas Ojanen ja
Pauli Rautiainen, 2016). Elokuvasäätiön hoitamaan julkiseen hallintotehtävään liittyviä
huomioita on lisäksi esitetty valtiontalouden tarkastusviraston
laillisuustarkastuskertomuksessa (tarkastuskertomus 14/2012) ja eduskunnan
apulaisoikeusasiamiehen 16.12.2013 antamassa ratkaisussa.

Opetus-ja kulttuuriministeriö on 1.9.2016 asettanut teatteritaiteen maisteri Irina
Krohnin selvityshenkilöksi esittämään näkemyksensä Suomen elokuvasäätiön
toimintaan liittyvästä merkittävästä julkisen vallan käytöstä ja av-alan uusista
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rahoitusinstrumenteista sekä audiovisuaalisen kulttuuripolitiikan kehittämisestä ja
elokuvataiteen edistämisestä. Selvitys on määrä luovuttaa ministeriölle 15.11.2016.

Työryhmän tehtävä

Työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus elokuvataiteen edistämisestä annetun
lain uudistamiseksi. Ehdotuksen tulee sisältää muun muassa esitykset elokuvien ja
muiden kuvaohjelmien valmistamista, jakelua ja audiovisuaalisen kulttuurin edistämistä
koskevasta valtiontukijärjestelmästä sekä siitä, miten valtiontukien myöntämiseen
liittyvä julkisen vallan käyttö järjestetään lain tasolla. Valmistelussa tulee huomioida
Suomen elokuvasäätiön asema yksityisoikeudellisena säätiönä.

Valmistelussa on lisäksi otettava huomioon valtiontalouden tarkastusviraston
laillisuustarkastuskertomuksessa esitetyt kannanotot, eduskunnan
apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu sekä lainuudistusta varten teetetyt selvitykset.

Työryhmän tulee laatia ehdotuksensa elokuvataiteen edistämisestä annetun lain
uudistamiseksi hallituksen esityksen muotoon.

Organisointi

Puheenjohtaja:

Ylijohtaja Riitta Kaivosoja, opetus-ja kulttuuriministeriä

Jäsenet:

Toimitusjohtaja Lasse Saarinen, Suomen elokuvasäätiö

Hallintojohtaja Niina Otva, Suomen elokuvasäätiö

Tuotanto-ja kehitysjohtaja Petri Rossi, Suomen elokuvasäätiö

Tuotantokontrolleri Pirjo Koskela, Suomen elokuvasäätiön henkilöstön edustaja

Kulttuuriasiainneuvos Leena Laaksonen, opetus-ja kulttuuriministeriö

Hallitusneuvos Merja Leinonen, opetus-ja kulttuuriministeriä

Kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä, opetus-ja kulttuuriministeriö

Johtaja Jorma Walden, varapuheenjohtaja, opetus-ja kulttuuriministeriö

Työryhmän sihteeristön muodostavat kulttuuriasiainneuvos Leena Laaksonen,
hallitusneuvos Merja Leinonen ja kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä. Työryhmän
teknisenä avustajana toimii hallinnollinen avustaja Minna Siltanen.

Työryhmä kuulee valmistelutyössä audiovisuaalisen tuotannon asiantuntijoita ja muita
audiovisuaalisen kulttuurin edustajia sekä tarvittaessa myös muita asiantuntijoita.
Työryhmä informoi Suomen elokuvasäätiön hallitusta ja henkilöstöä valmistelun
etenemisestä.

Työryhmä voi sisäisesti organisoida valmistelutyötä tarkoituksenmukaiseksi
katsomallaan tavalla.

Työryhmän asettamisessa ei ole voitu noudattaa naisten ja miesten välisestä tasa-
arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n 1 momenttia, koska työryhmän jäsenet on
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kutsuttu heidän hoitamaansa virkaan tai tehtävään liittyvän erityisen ammatillisen
osaamisensa johdosta, eikä tätä voida korvata toisella henkilöllä.

Kustannukset ja rahoitus

Työryhmän kustannukset maksetaan opetus- ja kulttuuriministeriön
toimintamenomomentilta 29.01.01 / toimintayksikkö 6000003115.

Opetus-ja kulttuuriministeri

Vanhempi hallitussihteeri

j l ^,
Sdniiii Grahn-Ladsonen

Jakelu Puheenjohtaja ja jäsenet

Tiedoksi Suomen elokuvasäätiö
Erityisavustaja Heikki Uusitalo
Erityisavustaja Matias Marttinen
Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen


