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Esipuhe

”Jos kerran siveltimenvedot ovat merkityksellistyneet taidehistoriassa, tietotokoneavusteisten teos-
ten koodinpätkillekin tulee todennäköisesti käymään samoin.”
Ote Jarkko Räsäsen artikkelista http://www.mustekala.info/node/976

Mediataide kuvailee teknologian uusia muotoja käyttävää taidetta. Aiheesta voitaisiin 
yhtä hyvin puhua digitaalisen kulttuurin taiteena. Käytän tässä raportissa kuitenkin termiä 
mediataide, koska se alkaa Suomessa olla tunnettu ja käytetty hallinnollinen termi. Media-
taide ymmärretään uudeksi taiteen alaksi, joka tutkii mediakulttuuria ihmisen ja elektronii-
kan luovan vuoropuhelun avulla. Mediataiteilijan työvälineinä ovat useimmiten tietokone ja 
tarkoitukseen sopivat ohjelmistot ja uudet yhteydenpitomahdollisuudet. Mediataiteen teok-
sissa ajatellaan usein mediakulttuurin vaikutuksia yksilöön, ja ihmisten mahdollisuuksia vai-
kuttaa ympäröivään kulttuuriinsa. Hyvin tärkeänä alueena ovat elektroniset alakulttuurit, 
jotka kehittävät uusia uuden median kulttuurimuotoja. Mediataide vaikuttaa olennaisesti 
myös elokuvan, pelien, musiikin ja ajanvietteen tulevaisuuden muotoihin.

Mediataide nähtiin vuoden 1996 mediataide-muistiossa osana kaikkia taiteenlajeja ja 
toivottiin, että jo silloin näkyvissä ollut kehitys taiteissa olisi saanut tukea kaikilta taiteen 
lajeihin perustuvilta taidetoimikunnilta valtion taidehallinnossa. Näin ei kuitenkaan tapah-
tunut ja taiteiden kokeelliset piirteet ovat jääneet vaille uuden taidemuodon laajuutta vastaa-
vaa rakennetta. Mediataidejaosto ei hyvästä yrityksestä huolimatta ole muuttunut riittävän 
vahvaksi toimijaksi puolustamaan alan etuja. Tärkeä muutos on tapahtunut mediataiteen 
tuotantokulttuurissa, jossa elinkeinoelämän tuki on muuttunut yhä tärkeämmäksi. Vastaava 
muutos on tapahtumassa muissakin taiteissa ja tulee vaikuttamaan laajasti taiteen tukijärjes-
telmään sekä opetusministeriön että työ- ja elinkeinoministeriön toimintaan.

Kuvataidetoimikunta on Taiteen keskustoimikunnan mediataidejaoston, valokuva-
taidetoimikunnan ja elokuvataidetoimikunnan ohella ollut mediataiteen uusien piirteiden 
tukija. Tämä johtunee siitä, että kuvataiteessa taiteiden monialaiset piirteet ovat luontevasti 
sulautuneet nykytaiteeseen. Monet mediataiteilijat työskentevät myös elokuvataiteen ken-
tällä. Opetusministeriön harkinnanvaraisten avustusten turvin on tuettu mediataidejärjes-
töjen pyrkimyksiä. Säätiöiden rahoitus on mediataiteessa, kuten muissakin taiteissa, noussut 
hyvin tärkeään asemaan. Mediataide ja sen tuotantokulttuuri on kehittynyt voimakkaasi. 
Samalla myös perinteiset taiteenlajit, kuten kuvataide, teatteri, tanssi, säveltaide ja erityisesti 
elokuva, ovat siirtyneet yhä laajenevassa määrin käyttämään digitaalisia ilmaisuvälineitä. 
Taiteiden väliset rajat ovat muuttuneet ja taidemuotojen vuoropuhelu on lisääntynyt. 

Sekä taiteilijoiden että yleisön sopeutuminen kehittymässä oleviin uusiin ilmaisumuo-
toihin on vasta alussa. Taiteiden uudelleenmäärittely on haaste koko Taiteen keskustoimi-
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kunnalle, joka on pohtimassa Berndt Arellin johdolla, miten sen omaa toimintamallia pitäisi 
muuttaa vastaamaan muuttunutta tilannetta taiteissa. 

Pelkästään mediataiteena tehdään hyvin monenlaisia teoksia, jotka nekin lainaavat piir-
teitä toisistaan. Sellaisia ovat esimerkiksi vuorovaikutteiset teokset, ohjelmistotaide, demot, 
pelimuotoiset teokset, videotaideteokset, videoinstallaatiot, verkkoteokset, virtuaalitodelli-
suusteokset, ääni-installaatiot, elokuvalliset teokset tai mobiilielokuvat. Mediataiteen rajat 
vaikkapa kuvataiteeseen, elokuvaan tai säveltaiteeseen ovat häilyviä ja jatkuvasti muuttuvia. 
Kansainvälisellä näkyvyydellä on ollut merkittävä vaikutus monen mediataiteilijan näky-
vyyteen lopulta Suomessakin. Aina se ei ole kuitenkaan vaikuttanut siihen, että muu kuin 
mediataide olisi hyväksynyt toiminnan oman taiteenlajinsa piiriin. Siksi on tärkeää, että 
perinteiset taiteetkin tunnistaisivat omat uuden elektronisen taiteen muotonsa, ja tukisivat 
niiden kehitystä taidetoimikuntalaitoksen muutoksissakin. 

Mediataide on kehittynyt Suomessa 1980-luvulta lähtien uudeksi taiteeksi perinteisten 
taiteiden joukkoon. Alalle koulututetaan vuosittain kymmeniä uusia taiteilijoita ja alalla 
toimii jo 350 järjestäytynyttä mediataiteilijaa, koko alan käsittäessä yli 1000 toimijaa. Alan 
laajuudesta huolimatta mediataiteella ei ole vakiintunutta tukirakennetta perinteisempien 
taiteiden tapaan. Toinen keskeinen ongelma on se, että mediataiteen järjestöt eivät ole 
kyenneet sopimaan omasta työnjaostaan ja alasta tiedottamisesta, jolloin järjestötoiminnan 
vähäisiä resursseja hukataan päällekkäiseen työhön. Nämä ongelmat on lopulta tunnistettu 
myös mediataidejärjestöissä.

Muualla Euroopassa mediataiteen tekemiseen ja esittämiseen suunnatut resurssit ovat 
erityisesti Hollannissa, Saksassa, Englannissa, Ranskassa, Norjassa ja Itävallassa olleet jo pit-
kään paljon Suomea paremmat. Itävallassa hyödynnettiin näyttävästi vuoden 2009 kulttuu-
ripääkaupunkiasemaa rakentamalla Linziin talo Ars Electronica festivaalille. Turun kaupunki 
hyödyntää samaa asemaa jakaessaan 2011 kansainvälisen kilpailun perusteella maailman 
suurimman (140 000 €) mediataidepalkinnon.Suomessa on hukattu monia hyviä mahdol-
lisuuksia kehittää suomalaisen mediataiteen pysyvää tukea lähemmäs kansainvälistä tasoa 
ja samalla menetetty mahdollisuus alan nykyistä ripeämpään taiteelliseen ja taloudelliseen 
kasvuun.

Taiteella on yhä kasvava merkitys kansakunnan henkisen voiman lisäksi elinkeinona ja 
kansantuotteen lisääjänä. Mediataide teknologisena taidemuotona tuottaa luontevasti teok-
sia, tuotteita ja uusia toimintatapoja sekä kulttuuriin että liiketoimintaan. Teknologian tuki-
järjestelmät eivät aikaisemmin osanneet ajatella luovia aloja, kuten mediataidetta, osana tek-
nologian kehitystä. Samoin suomalainen liike-elämä on vasta harjoittelemassa yhteistyötä 
taiteen kanssa. Yhteistyön edistämiselle on nyt hyvä aika, koska markkinoiden ja työn luon-
teen muuttuessa on luovilla aloilla yhä suurempi merkitys liike-elämälle. Kulttuurin tuot-
tama arvonlisäys vuonna 2005 koko taloudesta oli Kulttuurin satelliittitilinpidon (2008) 
mukaan jo yli kolme prosenttia (3,2%), joka on selvästi suurempi kuin kansantaloutemme 
selkärankana aikaisemmin pidetyllä paperinvalmistuksella (2,7%). 

On tärkeää, että opetusministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön rahoitusmalleja muu-
tetaan seuraamaan tapahtunutta kehitystä. Kummankin ministeriön tuki mediataiteelle - ja 
luoville aloille yleensäkin - on hankekohtaista rahoitusta. Tällaisen tilapäisen rahoitusraken-
teen sijasta alalla kaivataan pysyvämpiä ja saavutettavampia toimijoita. Rahoituksen mie-
lekkäällä järjestelyllä opetusministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön välillä tulee olemaan 
merkittävä vaikutus mediataiteen kehitykseen myös elinkeinona. 

Selvityksen tavoitteena on koota tietoa mediataiteen tilasta ja mahdollisuuksista Suo-
messa nyt vuonna 2009 ja tehdä ehdotuksia alan kehittämiseksi. Siinä seurataan viimeisten 
kuuden vuoden aikana tapahtuneita muutoksia verrattuna edelliseen selvitykseen, vuonna 
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2002 julkaistuun Tapio Mäkelän ja Minna Tarkan laatimaan Mediataide – kotimaiset toi-
mijat ja kansainväliset mallit -raporttiin. Se sisälsi olennaiset osat mediataiteen kehityksestä 
Suomessa ja kartoitti alan kotimaiset ja ulkomaiset toimijat ja toiminnot. Moni siinä rapor-
tissa esitelty asia on edelleen ajankohtainen. Lisäksi julkaisu antaa hyvää historiallista taustaa 
mediataiteelle Suomessa ja ulkomailla. Oma selvitykseni keskittyy lähinnä siihen, miten 
mediataiteen tuki olisi hallinnollisesti järjestettävä, jotta se voisi kehittyä ja vaikuttaa sekä 
kulttuurissa että elinkeinona.

Selvityksessä kootaan haastatteluiden, kyselyiden, tilastotiedon ja mediataiteen toimi-
joiden opetusministeriön, Taiteen keskustoimikunnan ja muiden mediataiteen rahoitta-
jien vuosina 2003 – 2008 tekemien päätösten avulla tietoa mediataiteen kehityksestä ja 
alan rahoituksesta viimeisen kuuden vuoden aikana. Päähuomio mediataiteen järjestöissä 
on valtakunnallisissa järjestöissä, mutta myös alueellisten toimijoiden tilaa on kartoitettu. 
Mediataiteen järjestöjen toiminnan muutokset on koottu lähinnä kunkin järjestön toimin-
takertomuksien ja muun toiminnasta syntyneen dokumentaation ja tehdyn kyselyn avulla. 
Tietoa on täydennetty haastatteluin. Mediataiteilijoille tehtiin kysely heidän toiminnassaan 
ja rahoituksessaan tapahtuneista muutoksista. Esimerkit mediataiteesta ovat katsottavissa 
lopussa olevan laajahkon linkkilistan kautta. Mediataiteen SWOT-kaavio kuvaa alan voimia 
ja heikkouksia. 

Selvityksestä on rajattu pois mediataiteilijan koulutus ja mediataiteen tutkimus. Ne vaa-
tivat oman selvityksen siitä, kuinka mediataiteilijoiden koulutuksen ja tutkimuksen määrä 
ja laatu vastaavat alan nykytilan vaatimuksia. Toivon, että opetusministeriön koulutuksesta 
vastaava osasto on tässä aloitteellinen. 

Olen ollut kuultavana Taiteen keskustoimikunnan Visuaalisten alojen poliittista ohjel-
maa valmistelevassa Vista työryhmässä 6.2.2009 ja Audiovisuaalisen kulttuurin kehittämis-
keskuksen järjestämässä keskustelutilaisuudessa mediataiteen alan valtakunnallisille järjes-
töille 11.2.2009. Elektronisia alakulttuureita esittelevien osien pohja-aineistoksi antoi Juha 
Huuskonen ystävällisesti käyttööni oman muistionsa ja demojen esimerkkeinä olen osittain 
käyttänyt Pilvari Pirtolan Mustekala –julkaisuun kokoamaa koostetta. Keskustelut media-
taiteilijoiden toimijoiden kanssa olivat avoimia ja virikkeellisiä. Eritysesti ajatuksenvaihto 
kirjoitustyön aikana mediataiteilija Marikki Hakolan kanssa oli erityisen antoisaa. Annimari 
Heiskanen vastasi opetusministeriössä kyselyiden teknisestä tuesta. Kiitän kaikkia muitakin 
selvityksen teossa auttaneita henkilöitä. 

Selvityksen on tilannut Opetusministeriön Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan 
osasto.  
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Suositukset mediataiteen 
kehittämiseksi

Mediataide on kehittynyt Suomessa 1980-luvulta lähtien uudeksi taiteenalaksi perinteisten 
taiteiden joukkoon. Alalle koulutetaan vuosittain kymmeniä uusia taiteilijoita. Alalla toimii 
jo 350 järjestäytynyttä mediataiteilijaa ja koko ala käsittää noin 1000 toimijaa. Alan järjes-
tötoiminta on vakaata. Tästä huolimatta ei mediataiteella ole vakiintunutta julkisen tuen 
järjestelmää perinteisten taiteen alojen tapaan. 

Monialaisena taiteen alana mediataidetta kehitetään kulttuurin lisäksi elinkeinoelämässä. 
Mediataiteilijoiden kansainvälistymistä ja alan tietotaitoa ei ole hyödynnetty luovien alojen 
kehittämisessä tarjolla olevien mahdollisuuksien mukaisesti. 

Alan kehittymistä on hidastanut julkisen tuen tilapäisyys ja se, ettei mediataiteen ken-
tälle ole muodostunut vahvaa valtakunnallista järjestötoimintaa, joka ajaisi alan toimijoiden 
taiteellisen ja tuotannollisen työskentelyn etuja. Tilanteen korjaamiseksi tulisi toteuttaa seu-
raavia toimenpiteitä:

1. Mediataiteen edistämiseksi perustetaan sille tukijärjestelmä osana opetusministeriön 
taiteen alojen valtionavustusjärjestelmää. Mediataiteen ja sen yhteisöjen tukemiseen vara-
taan valtion vuoden 2010 talousarvioon 500 000 euroa. 

Summa vastaa keskimäärin opetusministeriön ja Taiteen keskustoimikunnan 2003 

– 2007 mediataiteelle ja sen yhteisöille myöntämiä harkinnanvaraisia avustuksia, 

poislukien taidetoimikuntien oman taiteenlajinsa digitaalisiin ilmaisumuotoihin tai niiden 

järjestöille myöntämät avustukset. Summaan ei myöskään sisälly taidetoimikuntalaitoksen 

mediataiteilijoille myöntämiä vuosiapurahoja. Näiden kokonaismäärä pidetään nykyisellä 

tasolla vuoteen 2012 saakka, jonka jälkeen mediataiteelle osoitetaan 20 apurahavuotta 

lisää. 

Mediataiteen järjestöjen ja festivaalien toimintatuki muutetaan kolmivuotiseksi vuodesta 

2010 lähtien. Näin toiminnalle luotaisiin suunnitelmallisuutta ja Taiteen keskustoimikunta 

sitoutuisi opetusministeriön kanssa tekemänsä strategiaohjauksen mukaisesti vakiintuneen 

mediataidejärjestötoiminnan monivuotiseen avustamiseen, kuitenkin valtion vuosittaisen 

budjetin puitteissa. Toiminnan toteutumisen seuranta ja arviointi liitetään osaksi 

jatkorahoituksen myöntöä. 

Mediataiteen ja sen yhteisöjen tuen määrää olisi lisättävä lähemmäs kansainvälistä tasoa 

vuoteen 2012 mennessä lisäämällä mediataiteen ja sen yhteisöjen tukemiseen kaksi 

miljoona euroa. Lisäavustus olisi suunnattava mediataiteilijoiden osaamisen edistämiseen ja 

elinkeinoelämään verkostoitumiseen.

-

-

-
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2. Taiteen tiedotuskeskuksille varattuun määrärahaan lisätään perustettavan Media-
taiteen tiedotuskeskuksen toimintaan 150 000 euroa vuoden 2010 valtion talousarvioon. 
Mediataiteen tiedotuskeskuksen tehtävänä on edistää mediataiteen kehitystä sekä parantaa 
mediataiteen yhteiskunnallista asemaa ja toimintaedellytyksiä.

3. Taiteen keskustoimikunnan toimintaa uudistettaessa on mediataiteen, ja yleensä uutta 
digitaalista mediaa käyttävän taiteen, laajentunut asema otettava huomioon. Taidetoimi-
kuntia mahdollisesti yhdistettäessä olisi huolehdittava, että nykyinen mediataidejaosto on 
mukana päätöksenteossa. Jos taidetoimikuntalaitoksen uudistuksessa päädytään nykyiseen, 
taiteenlajeja noudattavaan toimikuntamalliin olisi mediataiteelle perustettava oma toimi-
kunta. 

Mediataiteen avustuksien päätöksenteko siirretään opetusministeriöltä Taiteen 

keskustoimikunnalle. Opetusministeriö valvoo mediataiteen varojen käyttöä Taiteen 

keskustoimikunnassa tulos- ja strategiaohjauksella. 

Lisäksi kaikkien taidetoimikuntien tulee toiminnassaan ja avustusten jakopäätöksissään 

ottaa huomioon taiteen uuden median ilmaisukeinot. Tämän toteutumisen arvioinnille olisi 

luotava menettelytavat.

4. Luovien alojen liiketoimintojen innovaatioita kehittävän LUKES:in perustaminen 
yksinkertaistaisi alan liiketoimintojen tukijärjestelmää. Luovien alojen tukien keskittämi-
nen yhdelle toimijalle selkeyttäisi myös mediataiteen alalle soveltuvien tukien löytämistä.

Opetusministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyömalli luovien alojen kehittämiseksi 

on kehittymässä myönteisesti virkamiestasolla. Toiminnan vakiinnuttamiseksi olisi 

ministeriöiden yhteistyö sovittava poliittisella tasolla ja toiminnan menettelytavat ja vastuut 

kuvattava. Näin luoville aloille muodostuisi selkeä toimija ja alan kehittämisestä ja työnjako 

alasta vastuussa olevien ministeriöiden välille.

5. Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK:in toimintamahdollisuudet 
mediataiteen tukijana olisi turvattava vähintään nykyisellä tasolla vuoden 2011 jälkeen, jol-
loin nykyinen tallennuskorvausmenettely päättyy.  

6. Nykytaiteen museo Kiasman yhteyteen tulee perustaa Mediasma, tukemaan media-
taiteen tutkimusta ja esittämistä. Mediasma parantaisi Kiasman mahdollisuuksia toimia 
kansainvälisesti varteenotettavana mediataiteen museona. Mediasman toiminnan aloitta-
miseen osoitetaan Valtion taidemuseon momentille 600 000 euron lisämääräraha vuoden 
2011 valtion talousarviossa.

Mediasma koostuisi Valtion taidemuseon ja sen nykytaiteen museo Kiasman nykyisistä 

mediataiteen kokoelmien, arkistoinnin ja tutkimuksen toiminnoista. Lisäksi se vastaisi 

mediataiteen esittämisestä ja teosten tilaamisesta sekä taiteilijoiden residenssitoiminnasta.

Ehdotetuilla muutoksilla luodaan edellytykset mediataiteen osaamisen käytön kasvulle 
ja alan työllistymiselle.

 

-

-

-

-
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1 Mediataiteen rahoitus

Suomessa mediataiteella on kansainvälisestikin pitkä historia 1980-luvulta lähtien. Suoma-
laiset mediataiteilijat ja -tutkijat ovat monessa mielessä olleet alan etujoukko, joka on ollut 
alusta lähtien tunnettu kaikkialla maailmassa. Aikanaan vain mediataiteilijoita kiinnosta-
neista ilmiöistä on voitu kehittää tuottavaa liiketoimintaa. Virtuaalisuuden ja keinohahmo-
jen, avattarien, kulttuuria tutkittiin Suomessa jo 1990-luvulla. Niiden opetus ja tutkimus 
Suomessa tapahtui lähinnä Taideteollisen korkeakoulun Medialaboratoriossa ja Lapin yli-
opiston mediatieteen laitoksella. Moni piti niitä lähinnä lapsellisina ilmiöinä. Nyt näiden 
ajatusten varassa toimii kansainvälisesti virtuaalimaailma-yritys Habbo-hotel, joka tuottaa 
Suomelle vuodessa miljoonia euroja verotuloina. Virtuaalimaailmassa toimiminen ei ole 
enää vain taiteilijoiden ja nuorten maailmaa, vaan vastaavaa käytetään jo kansainvälisten 
liikeyritysten sisäisessä toiminnassa. Mediataiteen voi sanoa tutkivan nykyisen mediakult-
tuurin lisäksi tulevaisuutta ja sen yhteiskunnan toimintamalleja. 

Mediataiteen luonteeseen kuuluu luonteva siirtyminen kulttuurituotannoista liiketoi-
minnaksi. Siksi mediataiteen kannalta on tärkeää, että sekä kulttuuri- että elinkeinoelämän 
rahoitusjärjestelmät ovat selkeästi toimivia ja helposti saavutettavia.

Kulttuurirahoitus

Mediataiteen rahoitus on ollut hallinnollisesti epäselvää, koska se ei ole ollut osa opetusmi-
nisteriön taiteen alojen valtionavustusjärjestelmää. Opetusministeriön on usein ollut vai-
kea hahmottaa mediataiteen todellisia kehitystarpeita, koska alalla ei ole ollut Mediataiteen 
tiedotuskeskuksen kaltaista toimijaa. Taidehallinnossa mediataiteelta on puuttunut iden-
titeetti, koska sillä ei ole ollut omaa taidetoimikuntaa Taiteen keskustoimikunnassa. Alan 
jaosto ei ole ollut riittävän vahva taidehallinnon muoto. 

Opetusministeriössä on kuitenkin ollut paljon hyvää tahtoa mediataiteen alan kehit-
tämiseksi ja ala on saanut tukea erilaisista rahoituskohteista. Mediataidetta on rahoitettu 
opetusministeriön harkinnanvaraisista projekti-avustuksista tai sitä on tuettu Taiteen kes-
kustoimikunnan vuosiapurahoilla sekä mediataidejaoston avustuksin. Huolimatta alan 
laajenemisesta, ja sen kansainvälisestä arvostuksesta, ei mediataidejaoston Taiteen keskus-
toimikunnalta saama rahoitus ole kuitenkaan kasvanut vuoden 2002 jälkeen, ja muiden 
avustuksien luonne on edelleen tilapäistä. Rahoituksessa mediataiteilijat ovat muiden tai-
teen alojen armoilla. Mikäli yleinen mielipide elokuvataiteessa, kuvataiteessa ja valokuvatai-
teessa kääntyykin perinteisempiin taidemuotoihin, putoavat mediataiteilijat tyhjään. Siksi 
mediataiteilijoiden rahoituksen vakiinnuttaminen on tärkeää.
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Mediataiteen ala olisi vakautettava perustamalla sille tukijärjestelmä osana opetusmi-
nisteriön taiteen alojen valtionavustusjärjestelmää Mediataiteen edistämiseksi. Mediataiteen 
ja sen yhteisöjen tukemiseen tulisi varata valtion vuoden 2010 talousarvioon 500 000 €. 
Taiteen tiedotuskeskuksille varattuun määrärahaan tulisi lisätä perustettavan Mediataiteen 
tiedotuskeskuksen toimintaan 150 000 € vuoden 2010 valtion talousarvioon. Mediataiteen 
tiedotuskeskuksen tehtävänä on edistää mediataiteen kehitystä sekä parantaa mediataiteen 
yhteiskunnallista asemaa ja toimintaedellytyksiä.

Mediataidejaosten jaettavissa oleva avustus kohdeapurahoihin on vuosien mittaan pie-
nentynyt. Avustushakemuksia saapui 81 kappaletta vuodelle 2009 ja apurahoja ja avustuk-
sia myönnettiin 40 hankkeeseen yhteensä 180 000 €. Verrattuna vuoteen 2002 ero ei ole 
huomattava: 97 hakemuksesta ja 68 hakijasta 34:lle myönnettiin avustuksia 188 340 €. 
Taiteen keskustoimikunnan kaikille taiteille yhteisissä tukimuodoissa, lastenkulttuuriapu-
rahat, matka-avustukset, residenssituki ja taitaiteilija-apurahat, on mediataide huomioitu 
kohdeapurahoja lukuunottamatta Taiteen keskustoimikunnan resurssien nousua vastaavalla 
tavalla. Vuonna 2008 mediataiteilijoilla on voimassa 13 vuosiapurahaa, näistä yksi yksivuo-
tinen, kolme kolmivuotista ja yhdeksän viisivuotista. Vuosiapurahoissa mediataiteilijat on 
otettu kohtuullisesti huomioon.

 
Koko TKT-

tuki

Mediataide media % kasvu 

koko tuki

kasvu 

media

2003 16 950 977 197 794 1,2 %

2004 18 676 976 198 461 1,1 % 10 % 0 %

2005 19 419 097 245 049 1,3 % 4 % 23 %

2006 20 185 998 354 856 1,8 % 4 % 45 %

2007 20 368 195 356 017 1,7 % 1 % 0 %

Kasvu keski-

määrin

5 % 17 %

kaikki hakijat mediataide media % kaikki 

saajat

mediataide media %

2003 5422 117 2,2 % 2 111 49 2,3 %

2004 5756 95 1,7 % 2 427 35 1,4 %

2005 5896 148 2,5 % 2 491 55 2,2 %

2006 6006 154 2,6 % 2 580 67 2,6 %

2007 6004 159 2,6 % 2 605 69 2,6 %

keskimäärin 2 % 2 %

Lähde: Paula Karhunen, Taiteen keskustoimikunta

Mediataiteelle ehdotettu 500 000€ summa vastaa keskimäärin opetusministeriön ja Tai-
teen keskustoimikunnan vuosittain mediataiteelle ja sen yhteisöille myöntämiä harkinnan-
varaisia ja projektiavustuksia, pois lukien taidetoimikuntien oman taiteenlajinsa digitaalisiin 
ilmaisumuotoihin tai niiden järjestöille myöntämät avustukset. MUU ry:tä ei tässä laskel-
massa ole otettu huomioon, koska sen toiminnasta vain osa liittyy mediataiteeseen. Pää-
asiallisen avustuksen MUU r.y.:n toimintaan myöntäisi jatkossakin kuvataidetoimikunta. 
Opetusministeriö on myöntänyt vuosittain 200 – 300 000 € mediataidejärjestöjen toimin-
taan harkinnanvaraisista määrärahoistaan. Uusi tuki voisi jakautua esimerkiksi 300 000 € 
mediataiteilijoiden teoksien avustuksiin ja 200 000 € mediataiteen järjestöille, jossa ei ole 
Mediataiteen tiedotuskeskuksen toimintaa. Ehdotettu 500 000 € summa on vertailukelpoi-
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nen muihin kansainväliseltä arvostukseltaan ja järjestäytyneeltä jäsenistöltä samanlaajuisiin 
taiteisiin, kuten valokuvataiteeseen. 

Ehdotettu summa ei myöskään sisällä taidetoimikuntalaitoksen mediataiteilijoille 
myöntämiä vuosiapurahoja, joiden kokonaismäärä pidetään nykyisellä tasolla vuoteen 2012 
saakka, jonka jälkeen mediataiteelle osoitetaan 20 apurahavuotta lisää. 

Mediataiteen tuet ovat Suomessa vähäiset verrattuna esimerkiksi Hollantiin, joka verrat-
tavissa Suomeen. Hollannin valtion pelkästään Waag-keskukselle osoittamat toimintamah-
dollisuudet ovat moninkertaiset verrattuna Suomen mediataiteen tukemiseen osoittamiin 
varoihin. Vuoteen 2012 olisi mediataiteen tukivaroja kasvatettava lähemmäs kansainvälistä 
tasoa nostamalla mediataiteen tuki kaikkiaan kahteen miljoonaan euroon. Summa on sama, 
jota ehdotettiin jo vuoden 2002 raportissa.

Taiteen keskustoimikunnassa tutkitaan parhaillaan mahdollisuutta huomioida taitei-
den kehityksessä tapahtuva muutos, ja samalla keventää hallintoa, vähentämällä toimikun-
tien määrää. Video ja uudet mediat liittyvät taidehallinnossa lähes kaikkiin taiteenaloihin. 
Tilanne kuvaa elektronisten alakulttuureiden laajaa asemaa taiteissa tänään. Moni toimi-
kuntien puheenjohtajista myöntää, että heidän omankaan taiteenalansa uusien ilmiöiden 
tuntemukselle ei toimikunnassa ole asiantuntemusta. Usein vähänkään erilaiselta vivahtava 
hakemus suositellaan käsiteltäväksi taiteen keskustoimikunnan monitaideavustuksista tai 
sen koetaan kuuluvan mediataidejaoston käsiteltäväksi. Kunkin taiteenalan omien, uusien 
muotojen tunnistamiseksi ja avustamiseksi olisi tärkeää, että jokaisessa taidetoimikunnassa 
on siihen asiantuntemusta. 

Mikäli muutoksessa tavoitellaan laajempia taidetoimikuntakokonaisuuksia, voisi media-
taiteen kannalta nykyistä selkeämpi toimikuntajako olla jako audiovisuaalisiin taiteisiin, 
visuaalisiin taiteisiin, esittäviin taiteisiin ja kirjallisuuteen. Taiteiden välisistä, mediataidetta 
lähellä olevista hankkeista suuri osa tapahtuu teatterin, tanssin ja sirkuksen alalla, jotka 
luontevasti kuuluisivat esittävien taiteiden toimikunnalle. Minkälaiseen malliin taidehal-
linnossa päädytäänkin laajempien taidetoimikuntien suhteen, olisi luontevaa, että elokuva-
taide ja mediataide kuuluisivat samaan kokonaisuuteen. Näiden taidemuotojen välille on 
syntymässä uuden tekijäpolven myötä aikaisempaa läheisempi yhteistyö ja ymmärrys tois-
tensa ilmaisutavoista. Pelimuotoisten taideteosten kehittäminen kuuluu myös molempien 
alojen kiinnostuksiin. Elokuvataidetoimikunta ja mediataidejaosto eivät ole keskustelleet 
toimikuntiensa myöntämästä tuesta ja toimikuntiensa tulevaisuudesta. Tällaisille neuvot-
teluille olisi nyt luonteva aika, koska molemmat toimikunnat tukevat merkittävällä tavalla 
mediataidetta.

Taiteen keskustoimikunnan toimintamallin jatkuessa nykyisellään, olisi hallinnon sel-
keyden ja taiteen alan oman identiteetin vahvistamisen vuoksi mediataiteella syytä olla oma 
toimikunta. 

Taiteen keskustoimikunta on mediataiteilijoiden tärkeimpiä yhteistyökumppaneita. 
Mediataiteilijoista 52 %:lle se on hyvin tärkeä ja merkitystä sillä on kaikkiaan 75 %:lle 
mediataiteilijoista. Opetusministeriön vastaavat luvut olivat 9 % ja 55 %, joka kertoo avus-
tustoiminnan päällekkäisyydestä, joka on kuitenkin vähenemään päin. Kyselyn vastauksissa 
Taiteen keskustoimikuntaa pidettiin kuitenkin sulkeutuneena organisaationa. Sen toimintaa 
olisikin kehitettävä avoimemmaksi ja keskustelevammaksi. Taidehallinnossa mediataiteesta 
vastuussa olevan toimikunnan hakemusprosessia olisi kehitettävä niin, että hakuneuvoja 
kehittää tarvittaessa hakemusta yhdessä hakijan kanssa ja keskustelee muiden rahoittajien 
kanssa. Tämä parantaa hakemusten laatua ja teoksien toteutumismahdollisuuksia. Tällai-
nen käytäntö on jo voimassa Audiovisuaalisen kulttuurin kehittämiskeskuksessa ja Suomen 
elokuvasäätiössä. Myönnettävistä avustuksista päättää alan toimikunta. Avustuspäätökset 
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tulee perustella. Avustustoiminnassa olisi tehtävä myös nykyistä läheisempää yhteistyötä 
Audiovisuaalisen kulttuurin kehittämiskeskuksen kanssa, jotta myönnettäviä avustussum-
mia voitaisiin nostaa lähemmäs hankkeen kokonaisrahoitusta. Nyt kummatkin tahot avus-
tavat samoja hankkeita vain osarahoituksella, joka aiheuttaa turhaa hallintoa. Malliksi voisi 
ottaa Suomen kulttuurirahastossa tapahtuneen kehityksen myöntää suurempia apurahoja 
harvemmille. Apurahahakemuksia pitäisi voida jättää useammin kuin kerran vuodessa. 

Videotaiteella on alueellista merkitystä, koska sitä esitetään kaikkialla Suomessa. Alueel-
linen taidetoimikunta on monen mediataiteilijan tärkeä yhteistyökumppani. Mediataiteili-
joista 15 %:lle  sillä on hyvin paljon merkitystä ja merkitystä kaikkiaan 55 %:lle mediataitei-
lijoita. Alueellisten taidetoimikuntien rahoitus on vähäistä, mutta vaikuttaa mediataiteilijan 
mahdollisuuksiin saada teoksensa esille. 

Oman määrärahan varaaminen mediataiteelle osana taiteen alojen valtionavustusjär-
jestelmää ja Mediataiteen tiedotuskeskukselle tarvitaan riippumatta siitä, millaiseen hallin-
tomalliin Taiteen keskustoimikunnassa päädytään, jotta mediataiteella olisi muutoksessa 
samat lähtökohdat kuin muillakin taiteilla. 

Mediataiteen	tiedotuskeskus

Mediataiteesta puuttuu vahva järjestö, joka vahvistaisi alan identiteettiä ja joka aktiivisesti 
ajaisi heidän ammatillisia etujaan ja tiedottaisi niistä jäsenkunnalle. Muilla taiteenaloilla 
sellaisena toimii taiteenalan tiedotuskeskus, jollainen olisi perustettava myös mediataiteen 
alalle.

Mediataiteen tiedotuskeskuksen tehtävä olisi edistää suomalaisen mediataiteen kehitystä 
ja parantaa sen yhteiskunnallista asemaa ja toimintaedellytyksiä. Tiedotuskeskus toimisi 
laaja-alaisena asiantuntija-organisaationa, jonka toiminnot jakaantuvat palvelu- ja neuvon-
tatyöhön, tiedotus-, julkaisu- ja promootiotoimintaan, tutkimus-, koulutus- ja kehityshank-
keisiin sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Tehtävää toteutettaisiin sekä kotimaahan 
että kansainvälisesti suuntautuvalla työllä. Tiedotuskeskuksen palvelutoiminnan keskeiset 
kohderyhmät kotimaassa olisivat mediataiteen alan ammattilaiset, kulttuuripolitiikan toi-
mijat ja päättäjät sekä tiedotusvälineet. Tiedotuskeskus palvelisi myös alan harrastajia ja 
mediataiteesta kiinnostunutta suurta yleisöä. Mediataiteen tiedotuskeskus tiedottaisi alalle 
käynnistyvistä rahoituksista ja koulutuksesta. Tärkeä tehtävä taiteen tiedotuskeskuksilla on 
tilastoida alan toimintaa. Mediataiteen esityskertojen tilastoinnin kehittämisellä voitaisiin 
vaikuttaa myös Kopioston tekijänoikeusrahojen jakautumiseen. Mediataiteen tiedotuskes-
kuksen toimintojen toteuttamiseen tarvitaan 150 000 euron vuosittainen rahoitus. 

Mediataiteen tiedotuskeskuksen kokoamat tilastotiedot ovat perusta alan laadulliselle 
mittaamiselle. Ammattikunnan osaamisen laatua voidaan parantaa välittämällä tietoa alan 
koulutuksesta, kehityksestä ja uusista tekniikoista. Tehdyn kyselyn perusteella halutaan 
lisää tietoa avustuksien hakemisen tekniikasta ja oman yrityksen tuomista mahdollisuuk-
sista rahoittaa mediataidetuotantoja. Alan parhaiden menetelmien luominen voisi helpottaa 
mediataiteen tuotantoprosessin kehittymistä ja auttaa mediataiteilijaa keskittymään luovaan 
työhön. 

Mediataiteen tiedotuskeskus olisi järkevää perustaa jonkin nykyisen järjestön yhteyteen. 
Näin voidaan parhaiten vahvistaa alan toimijoita ja ehkäistä päällekkäistä työtä. Luonteva 
toimintaympäristö Mediataiteen tiedotuskeskukselle olisi AV-arkki, joka tilastoi suurta osaa 
alasta jo tällä hetkellä. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on levittää ja arkistoida jäsen-
tensä mediataidetta: video-, tietokone- ja elokuvataideteoksia, installaatioita ja CD-rom 
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teoksia. AV-arkki pyrkii myös ajamaan jäsentensä etua ja edistämään mediataiteen ja -kult-
tuurin asemaa yleisesti. Mediataiteen tiedotuskeskus, joka ajaa koko mediataiteen kentän 
etuja, mukaan lukien elektroniset alakulttuurit ja muut perinteisellä tavalla järjestäytymät-
tömät ryhmittymät, soveltuisi hyvin AV-arkin toiminnan rinnalle.

Säätiöiden	ja	tekijänoikeusjärjestöjen	rahoitus

Yksityisten säätiöiden ja rahastojen merkitys mediataiteen tukijana on kasvanut vahvasti 
vuodesta 2002. Suomen kulttuurirahasto myönsi vuonna 2008 mediataiteelle 439 000 
euroa, jolla se nousi alan merkittävimmäksi yksittäiseksi tukijaksi, Taiteen keskustoimikun-
nan jakaessa 180 000 euroa ja Audiovisuaalisen kulttuurin kehittämiskeskus 300 000 euroa. 
Mediataiteen hakijoiden suuri määrä Suomen kulttuurirahastossa vuonna 2008 (178 hake-
musta) poikkeaa kuitenkin olennaisesti sekä Audiovisuaalisen kulttuurin kehittämiskeskuk-
selle että Taiteen keskustoimikunnalle vuosittain tulevien hakemuksien määrästä (alle 90). 
Suomen kulttuurirahaston hakijoita ei julkisteta, mutta hakemusmäärien eron voi arvella 
johtuvan siitä, että Suomen kulttuurirahastolle tulee paljon nuorempien ja vasta uransa 
alussa olevien taiteilijoiden hakemuksia. Mikäli näin on, on mediataiteen alalle odotetta-
vissa lähivuosina paljon nykyistä enemmän varttuneita mediataiteilijoita ja mediataiteilijoi-
den hakemusmäärien kaksinkertaistumista myös Audiovisuaalisen kulttuurin kehittämis-
keskuksessa ja Taiteeen keskustoimikunnassa.

Audiovisuaalisen kulttuurin kehittämiskeskus AVEK myöntää suurimman osan (80 
%) mediataiteilijoille suunnatusta tuesta henkilökohtaisina työskentelyapurahoina samaan 
tapaan kuin mediataidejaosto. Mediataiteilijoille AVEK-apurahat ovat kuitenkin kaikkein 
tärkein ja arvostetuin tukimuoto. AVEK:ia piti kyselyssä hyvin tärkeänä yhteistyökump-
panina 62 % ja merkitystä sillä oli 82 %:lle mediataiteilijoista. Mediataiteilijat arvostavat 
erityisesti AVEK-hakuprosessia, jossa hakemusta kehitetään yhdessä Audiovisuaalisen kult-
tuurin kehittämiskeskuksen tuottajan kanssa. Mediataiteen tuki verrattuna lyhytelokuvan 
tukeen on kuitenkin edelleen hyvin pieni, vaikka ne ovat yhtä laajalti leviäviä taidemuo-
toja. AVEK tukee lyhytelokuvaa vuosittain 1.200 000 eurolla, eli mediataiteeseen verrattuna 
nelinkertaisella summalla. Myönnettyjen apurahojen määrä on suunnilleen sama, noin 70.

Muiden säätiöiden ja rahastojen mediataiteelle osoittama rahoitus hukkuu perinteisten 
taiteenalojen, lähinnä kuvataiteen, nimikkeen alle. Tarkkoja lukuja ei siksi ole vertailukelpoi-
sesti saatavissa muiden säätiöiden ja rahastojen mediataiteelle myöntämistä avustuksista. 

Olisi järkevää, että hakijan ei tarvitsisi hakea samalla hakemuksella avustusta kaikilta jul-
kisilta ja yksityisiltä rahoittajilta saadakseen vain osan hakemastaan rahoituksesta, vaan että 
eri myöntäjien hyväksi havaitsemalla hakemuksella voisi saada koko tarvittavan summan 
yhdestä paikasta tai ainakin suuremmissa erissä kuin nykyään. Suomen kulttuurirahasto on 
siirtynyt tällaiseen käytäntöön ja samaan on säätiöitä kannustanut myös Säätiöpalvelu. Käy-
täntö voisi levitä myös julkiseen rahoitukseen. Tämä vähentäisi kaikkien hakemusten hallin-
nointiin kuluvaa aikaa niissä hakuprosesseissa, jotka ovat käynnissä samaan aikaan. Tahot, 
jotka olisivat valmiit myöntämään avustusta, eivät kuitenkaan voi vaihtaa tietoja avustusta 
myöntäessään, koska nykyinen tietosuojalaki estää luomasta yhteistä tietokantaa säätiöiden 
tai muiden rahoittajien välille apurahojen ja avustuksien jakamisen apuvälineeksi. Tällai-
nen olisi ilmeisesti muodostettavissa, mikäli hakijalta siihen pyydettäisiin lupa ja jakajien 
välillä olisi riittävästi yhteistyötä mielekkäiden hakuaikojen sopimiseksi. Mikäli tällaiseen 
käytäntöön joskus siirrytään, olisi kuitenkin tärkeää, että avustusta on mahdollista hakea eri 
lähteistä ja eri aikoina vuotta. 
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Kulttuurituotannosta	elinkeinotuotannoksi	

Mediataide on aina toiminut kulttuurituotantojen ja elinkeinotuotantojen välillä ja välittä-
jänä. Sitä pidettiin pitkään outona sekä taiteen että elinkeinoelämän toiminnassa. Media-
taide on kuitenkin jo monessa tapauksessa kyennyt osoittamaan kykynsä ennakoida yhteis-
kunnassa tapahtuvia muutoksia ja ottanut ilmaisukäyttöönsä uusia teknologisia välineitä ja 
toimintamalleja ennen niiden laajempaa käyttöä elinkeinoelämässä. Siksi opetusministeriön 
ja työ- ja elinkeinoministeriön välinen yhteistyö luovien alojen kehittämiseksi koskettaa 
erityisesti mediataiteilijoita. 

Mediataiteen tuotantokulttuuri on muuttunut paljon vuodesta 2002. Alalla on run-
saasti aikaisempaa enemmän tuotantoyhtiöitä. Tehdyn kyselyn perusteella 23 %:lla media-
taiteilijoista on tuotantoyhtiö tai osuus sellaisesta. Lisäksi monet ovat kiinnostuneet oman 
yrityksen perustamisesta. Alan kehittymiselle on tärkeää sekä kulttuuri- että elinkeinorahoi-
tuksen tuki. 

Luovat alat ja kulttuurituotannot otetaan aikaisempaa vakavammin myös työ- ja elin-
keinoministeriössä. Luovien alojen kehittämiseksi on opetusministeriön ja työ- ja elinkein-
oministeriössä aloitettu yhteistyö virkamiestasolla. Se on ollut tärkeää ja antanut runsaasti 
tietoa tämän ministeriöiden uuden alueen kehittämiseen yhteistoiminnassa. Kulttuurituo-
tantoihin voikin nyt sanoa olevan olemassa kaksi asiantuntevaa näkökulmaa: kulttuurin ja 
elinkeinoelämän. 

Ulkopuolisesta luovien alojen - mediataide yhtenä niistä - elinkeinotukijärjestelmä vai-
kuttaa hajanaiselta. Sen selkeyttämiseksi olisi ministeriöiden välisen uuden yhteistoiminta-
mallin tavoitteet ja toiminta olisi kuvattava ja sovittava työnjako poliittisella tasolla. Vasta 
sitten ministeriöt pystyvät sitoutumaan siihen ja muuttamaan toimintamalliaan. Tärkeää 
olisi selkeyttää, missä tapauksissa tuki kulttuurituotannolle on mahdollista saada opetusmi-
nisteriöltä ja milloin työ- ja elinkeinoministeriöltä. Ministeriöiden rooli tullee keskittymään 
yhä enemmän lähinnä budjettirahan käytön valvontaan tulos- ja strategiaohjauksella ja jo 
toteutuneen toiminnan arviointiin. Avustuksien jakamiseen opetusministeriöllä on Taiteen 
keskustoimikunta ja työ- ja elinkeinoministeriössä esimerkiksi Tekes. 

Työ- ja elinkeinoministeriön toimilla on kasvava merkitys (17 %) mediataiteilijoille. 
Työ- ja elinkeinoministeriössä luovien alojen kehittäminen perustuu tällä hetkeillä lähinnä 
tilapäisiin hankkeisiin, kuten Luotu-hanke. Luova tulevaisuus on luovien alojen kehittä-
mishanke, jota koordinoivat työ- ja elinkeinoministeriö sekä PKT-säätiö. Se edistää luo-
vien alojen liiketoimintaosaamista ja tuotekehitystä Suomessa. Luotu-hanke soveltuu hyvin 
mediataiteen liiketoiminnan kehittämiseen. Sen ja muun hankemuotoisen tuen ongelmana 
on lähinnä toiminnan lyhytkestoisuus. Alan toimijoiden on myös hankala seurata mikä 
organisaatio kulloinkin hankkeita hoitaa.

Luovien alojen merkityksen lisäännyttyä olisi nykyisestä hankemuotoisesta tuesta hyvä 
siirtyä pitkäjänteisempään toimintaan mediataiteen ja luovien alojen tukemiseksi. Tätä var-
ten olisi luontevaa perustaa Luovien alojen liiketoimintojen innovaatioita kehittävä kehit-
tämisyhtiö LUKES, joka rahoituksensa muun muassa TEKES:iltä, jonka toimintamalli on 
viime vuosina muuttunut aikaisempaa laajemmaksi. Siihen voi keskittää myös alan han-
ketoiminnan. LUKES kokoaisi mediataiteen ja elinkeinoelämän välisiä tukirakenteita ja 
loisi uusia toimintamalleja luovien alojen kehittyvään talouteen. LUKES on toteutettavissa 
haluttaessa nopeasti asetuksen muutoksella. TEKES:in toiminnalla on jo nyt merkitystä 
29 %:lle mediataiteilijoista. LUKES selkeyttäisi taide- ja kulttuuriperäisen elinkeinoelämän 
hakemuksien käsittelyä ja toimisi myös mediataiteen tuotantokulttuurin ja sen kehittämis-
toimien tuntijana. Tämänsuuntainen kehitys palvelisi luovien alojen kehitystarpeita media-
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taidetta laajemminkin. LUKES tukee myös TEKES:in muuttuvaa luonnetta, jossa uusien 
liiketoimintojen ennakointi on tärkeää. Samalla LUKES muodostaisi selkeän paikan, jossa 
taiteen ja laajemmin luovien alojen liiketoimintojen kehitystä tuetaan.

LUKES:in ensimmäiseksi tavoitteeksi voisi asettaa uuden liikkuvan kuvan ja siihen liit-
tyvän äänimaailman pelimuotoisten taideteosten ilmaisun kehityshankkeen osana uusia 
taiteen liiketoimintamalleja. Hankkeen toteuttaminen voisi tapahtua yhteistyössä Suomen 
elokuvasäätiön, Audiovisuaalisen kulttuurin kehittämiskeskuksen ja Taiteen keskustoimi-
kunnan kanssa. Tavoitteena on koota ideakilpailun kautta pelimuotoisen ilmaisun kehit-
tämisestä kiinnostuneita taiteilijoita ja pelien suunnittelijoita tutkimaan uusien ilmaisu-
mahdollisuuksien kehittämistä pelimuotoisina teoksina jollekin selkeälle ja kaupallisesti 
kiinnostavalle kohderyhmälle. Tällainen projekti yhdistäisi taiteen sisältö-innovaation liike-
toiminnan innovaatioihin.

Yritysrahoitus

Yhteistyö yritysten kanssa on tärkeä ja kasvamassa oleva rahoituksen muoto. Jo 11 % media-
taiteilijoista pitää yrityksiä hyvin tärkeänä ja kaikkiaan 57 %:lle heistä on yrityksillä mer-
kitystä yhteistyökumppanina. Yksityisen yritystoiminnan rahoittama mediataide on tutki-
mustoiminnan kaltaista tuotteiden laatukehitystä. Siihen mediataidetta käytetään Suomessa 
liian harvoin. On selvää, että yritykset eivät osaa hakea mediataidetta yrityksen tuotevalikoi-
man laajentamiseen. Mediataiteen tiedotuskeskus voisi yhdessä yrittäjien järjestöjen kanssa 
tehdä alaa aikaisempaa tunnetummaksi myös liike-elämälle. Yrityksille mediataiteen teokset 
voivat olla sekä myytäviä tuotteita että antaa virikkeitä uusien tuotteiden toimintamalleille. 
Mediataiteilijoille kokemukset yritysyhteistyöstä ovat pääosin hyvin myönteisiä. Huonot 
kokemukset liittyvät lähinnä tekijänoikeuksista sopimiseen. Mediataidetta ja elokuva-alaa 
yhdistää tässä suhteessa se, että kireässä rahoitustilanteessa yritykset pyrkivät saamaan itsel-
leen kaikki tekijänoikeudet. Tämä taas vähentää mediataiteilijoiden mahdollisuuksia omaan 
elinkeinoonsa. Siksi rahoituskokonaisuus tulisi saada julkisen tuen avulla sellaiseksi, että 
mediataiteilijalla tai mediataiteilijan omistamalla yhtiöllä on mahdollisuus oman luovan 
työnsä mukaiseen korvaukseen, sekä säilyttää itsellään mahdollisimman laajasti ne imma-
teriaalioikeudet, jotka jäävät yritysyhteistyön kohteena olevan tuotoksen esitys-, jakelu- ja 
levityssopimuksen ulkopuolelle. Mediataiteilijoiden työn ollessa luonteeltaan usein digi-
taalista ja teknisesti helposti jaeltavissa ja kopioitavissa, tulisi kiinnittää erityinen huomio 
mediataiteilijoiden tekijänoikeudellisen aseman turvaamiseen.

Elinkeinoelämän olisi nykyistä helpompi ottaa mediataiteen teokset oman rahoituksensa 
piiriin jos hankkeille suunnattujen valtiontukien yksittäismäärä voisi olla nykyistä suurempi. 
Nyt riski koetaan yksittäiselle yritykselle liian suureksi ja se johtaa edellä mainitun kaltaisiin 
kohtuuttomiin tekijänoikeusvaatimuksiin, jotka kaatavat mahdollisen yhteistyön jo alkuvai-
heissa. Tekijänoikeuden lunastusvaatimukset ilman asiallista tekijänoikeuskorvausta kuvastaa 
myös yritysmaailmassa edelleen taidetta kohtaan tunnettua asennetta. Tämä on kuitenkin 
nopeasti hälventymässä molemminpuolisen osaamisen myötä. Audiovisuaalisen kulttuurin 
kehittämiskeskuksen hallinnoima Digidemo-rahoitus on oikeansuuntainen rahoitusmuoto 
myös yrityksien ja mediataiteilijoiden yhteistyölle. DigiDemo-ohjelmalla on todettu olevan 
huomattavaa taloudellista vaikutusta av-alalla. Tästä tehty selvitys koskee Digitaaliset demot 
-määrärahan ja sitä edeltäneiden sisältötuotannon tukemiseen tarkoitettujen erillishankkei-
den liiketoiminnallisia vaikutuksia vuosina 2003-2006. 
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Elektronisten ala-kulttuurien merkitys kulttuurisen innovaation lähteenä on kasvanut 
yhdessä Internetin ja uusien kommunikaatioteknologioiden kehityksen kanssa. Ne tuovat 
yhteen kansainvälisen, poikkitieteellisen ja -taiteellisen verkoston osaajia, jotka yhdessä kehit-
tävät sekä alansa teoriaa että käytännön sovelluksia. Kulttuurin ja taiteen kannalta elektroni-
silla alakulttuureilla on tärkeä uudistava vaikutus. Alakulttuurien terminologia ja diskurssi 
on tärkeä tekijä uusien ajatusmallien kehittämisessä ja niiden parissa syntyy audiovisuaalista 
ilmaisua uudistavia menetelmiä ja työkaluja. Näiden alakulttuurien arvon ymmärtäminen 
vaikuttaa tulevan liiketoiminnan kehittymiseen. Hyvin moni uusien teknologioiden osaaja 
kasvaa tästä piiristä.
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2 Mediataiteen laadun kehittäminen

Mediataiteen laadun kehittäminen on taiteenalan kehittymisen kannalta tärkeää. Tähän 
sopivaa koulutusta on saatavilla, mutta sitä ei aina tunneta. Alalle räätälöityä koulutusta ei 
ole, tai sitä tehdään korkeintaan yksittäisinä projekteina. Korkeakoulujen jatko- ja täyden-
nyskoulutuksen pitäisi tarjota mediataiteen alan laadun kehitykseen soveltuvaa koulutuk-
sesta. Tehdyssä kyselyssä nousee esiin tarve saada lisätietoa koko tuotantoprosessin hallin-
nasta. Myöskään palautetta ei toteutetuista teoksista juuri saada. Yksi mahdollisuus teosten 
laadun kehittämiseen palautteen avulla on ajoittain koota yhteen rahoitusta saaneiden teok-
sien tekijät ja keskustella teoksista ja niiden tuotantoprosessista valmistellun palautteen poh-
jalta. Tämä voisi antaa tärkeää tietoa myös rahoittajille. 

Mediataiteen laadun kehittymisen kannalta on oleellisen tärkeää, että mediataitelijat 
pystyvät keskittymään mahdollisimman hyvin teosten suunnitteluun, konseptointiin ja 
ennakkovalmisteluun. Itse toteutusvaihe on usein hyvinkin nopea ja vertautuu elokuvan 
hektiseen tuotantoaikatauluun. Mutta suunittelu- ja valmisteluvaihe voi olla hyvinkin pitkä 
ja vaatia useiden ihmisten yhteistyötä, demoja ja tutkimustyötä. Tärkeä ja hyvin efektiivi-
nen tapa mediataiteen tuotantojen laadun nostamiseksi on rahoittaa mediateoksen idean, 
käsikirjoittamisen ja konseptoinnin ydintä. Eli mediataiteilijoille suunnattuja työskentely-
apurahoja tulisi olla huomattavasti enemmän. Toinen tärkeä laadun kehittämisen tapa on 
kouluttaa mediataiteen tuottajia liiketaloudelliseen ajatteluun.

Mediataiteeseen erikoistuneiden tuottajien tuottajien koulutusta ei ole järjestetty. Tuot-
tajakoulutus voidaan järjestää esim. elokuvatuottajakoulutuksen erikoistumissuuntauksena. 
Ensivaiheessa esim. AVEK voisi käynnistää mediataiteen tuottajien sparrausringin samaan 
tapaan kuin elokuvatuottajiakin sparrataan. Mediataiteen tuottajien koulutus sopii pitkällä 
tähtäimellä esim. Aalto-yliopiston Media Factoryn tehtäviin. Mediataiteen tuotantoproses-
sien ja -tekniikoiden hallinta tulisi olla osa mediataiteilijoiden koulutusta, mutta media-
taiteilijat kokevat, että peruskoulutuksessa ei tähän anneta käytännön työhön riittäviä val-
miuksia.

Hyvin tärkeitä mediataiteen laadun kehittämiseksi ovat olleet AVEK:in vieterituen ja 
Digidemon kautta tuetut lukuisat laadunkehittämisprojektit. Videotaiteen laadun kehittä-
miseksi on toteutettu vasta yksi laajempi tuotantoprojekti. Satakunnan taidetoimikunnan 
johdolla toteutetussa ITU-yhteistyössä 2004 – 2007 olivat mukana YLE, MUU, AV-arkki, 
AVEK, TKT ja SKR. Projektista saa hyvän kuvan tuottajan Katse-sivustolle kirjoittamasta 
artikkelista. Projektiin otettiin tarjotuista käsikirjoitusideasta kymmenen käsikirjoitus-
pajaan, josta tuotantoon valittiin neljä teosta, jotka tulevat 2009 AV-arkin levitykseen ja 
MUU julkaisee niistä neljän DVD:n paketin. Mediataiteen laadun kehittämistä on tehty 
myös alueellisesti. Pienessä mittakaavassa Rajataide on järjestänyt Tampereella keskusteluita 
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videoteoksista. Näitä on pidetty paikallisten taiteilijoiden keskuudessa tärkeinä. 
Vuorovaikutteisen taiteen tekijöillä on suurimmat ongelmat teoksiensa toteuttamiseen: 

tuotanto on kallis ja vuorovaikutteisten teosten arvoa mediakulttuurin kehittäjänä ei ole vielä 
ymmärretty kunnolla. Suomalaiset yritykset ovat kuitenkin käyttäneet muutamassa yhtey-
dessä mediataiteilijoiden teoksia yritystoiminnassaan ja sen kehittämisen tutkimuksessa eri-
tyisesti mobiililaitteissa. Vuorovaikutteisessa mediataiteessa muhii kehityspotentiaali, jota ei 
ole vielä tuettu tarpeeksi, jotta se voisi tarjota kehitysmalleja myös liiketoiminnalle. 

Vuorovaikutteisen taiteen kehittämiseksi olisi syytä perustaa laajempi kehitysprojekti, 
koska matkapuhelimeen tarkoitetut taideteokset ja verkkotaideteokset voisivat tarjota luo-
via käyttöliittymiä sekä tietoa ja uusia toimintamalleja myös elinkeinoelämällemme. Näillä 
aloilla Suomen on todettu tutkimuksissa olevan muita heikompi tai menettäneen aikaisem-
man kansainvälisen johtoasemansa. 

Yksi tapa interaktiivisen taiteen kehitysprojektiksi olisi toteuttaa se interventiona johon-
kin tiettyyn käyttäjäkuntaan. Projektin aikana kuultaisiin erityisesti käyttöliittymäsuunnit-
telijoita ja heillä jo olevaa tietoa käyttäjäkuntien käyttäytymisestä erityyppisiä käyttöliittymiä 
käytettäessä. Olisi tärkeää koota interaktiivisen taiteen ja pelien tekijät yhteen pohtimaan 
vuorovaikutteisuuden tilaa ja kehitystavoitteita taiteissa ja peleissä. Tällaisen kokoonkutsu-
jana voisivat toimia aloitteellisena AVEK ja Suomen elokuvasäätiö.

Erilaiset palkinnot toimivat laadun mittareina. Mediataiteen alalla on Avek-palkinto, 
jota on jaettu mediataiteilijoille vuodesta 2004 lähtien sekä AV-arkki –kiertopalkinto vuo-
desta 2006 lähtien. Jakotilaisuuksista on muodostunut tärkeä tapahtuma tavata alan teki-
jöitä. Mind trek –palkinnon saajana on ollut mediataiteilija. Prix Möbius Nordica (vuodesta 
2000) on tärkeä alan kansainvälinen palkinto, johon liittyy tapahtuma myös Suomessa. Tai-
detoimikunnat ovat myöntäneet useita valtionpalkintoja mediataiteilijoille. Elokuvataide-
toimikunnan jakamia laatutukia on myönnetty jo yli 10 vuoden ajan mediataiteilijoille. 
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3 Mediataidejärjestöt

Valtionapua nauttivia mediataiteen järjestöjä on alan koko huomioon ottaen melko monta. 
Mediataiteilijoiden järjestötoimintaa voi luonnehtia vakiintuneeksi, sillä alan järjestöt ovat 
edelleen samat kuin vuoden 2002 selvityksessä.

Opetusministeriön ja Taiteen keskustoimikunnan myöntämät avustukset mediataiteen 
järjestöille ovat vuosittain 2002 – 2008 olleet keskimäärin 250 000 €, joka ei ole kuin 
noin puolet elokuvataiteen aluekeskuksille suunnatuista varoista (500 000 € vuonna 2008). 
Mediataiteen järjestöjen tuen vähäisyys lienee kohdeapurahojen rinnalla eräs alan suurim-
pia epäkohtia. Tuen piiriin pitäisi saada valtakunnallisten järjestöjen lisäksi myös alueellisia 
toimijoita samaan tapaan kuin elokuva- ja valokuvataiteessa. 

Alalla toimii useita valtakunnallisia järjestöjä. AV-arkki, MUU r.y., Mediakulttuuriyh-
distys m-cult, ja Katastro.fi on perustettu alan etujärjestötoimintaa varten. MUU r.y.:n toi-
minnassa mediataiteella on osansa muiden nykytaiteen uusien ilmiöiden rinnalla. Perfor-
manssilla on järjestön toiminnassa nykyään tärkeä osa. Mediakulttuuriyhdistys m-cult on 
nykyään luonteeltaan tutkimuskeskus ja poikkeaa siinä mielessä muista alan järjestöistä. Se 
järjesti toimintansa alkuaikana erittäin tärkeän ISEA2004 kongressin, mutta on sen jälkeen 
ajautunut toiminnallisiin ja taloudellisiin vaikeuksiin, toteuttaen nykyään paikallisuuteen 
liittyvää yhteisöllistä TV-projektia. Sillä ei ole varsinaista laajaa jäsenkuntaa, vaan toiminta 
perustuu alan toimijoiden verkostoitumiseen. Samantapaiseen organisaatioon perustuu 
myös Katastro.fi:n toiminta. Katastro.fi:n jäsenistöön kuuluu erityisesti taidealan koulu-
tuksen ulkopuolelta tulevat, joille alan verkostoituminen on järjestötoimintaa tärkeämpää. 
AV-arkilla ja FixC-osuuskunnalla on puolestaan selkeä rooli teosten levittäjänä. Piksel Fre-
quency ja Alternative Party järjestävät mediataiteen festivaaleja. Avantofestivalin lopetettua 
sen toiminnat ja rahoitus ovat paljolti siirtyneet Piksel Frequencylle.

Paikallisesti toimivia järjestöjä ovat esimerkiksi lähinnä musiikillista ilmaisua kehittävä 
Cartes Espoossa, kokeelliseen kuvataiteeseen perustuvat Rajatila Tampereella ja Arte Turussa 
sekä Magnusborgin taiteilijayhdistys ry Porvoossa, jonka taiteidenvälinen kokeilustudio 
Magnusborgin studiot on tarjonnut tuotantotilat ja kuvausstudion lukuisien mediataiteili-
joiden käyttöön. Kaikki järjestöt toimivat tuloksiin nähden hyvin pienillä resursseilla. Käy-
tännönläheistä yhteistyötä järjestöjen tapahtumien kesken on paljonkin, mutta varsinaista 
taide-, taiteilija- tai kulttuuripoliittista yhteistyötä ei ole tehty. 

Järjestötoiminnassa on, alan luonne huomioon ottaen, tarpeeton ero ja taidekoulutusta 
saaneiden ja muun koulutuksen kautta alalle tulleiden järjestöjen välillä. 

Mediataiteessa on kaksi suurta järjestöä AV-arkki ja MUU r.y., jonka jälkimmäisen toi-
minnasta mediataide muodostaa vain osan koko järjestön toiminnasta. Suurimpana festivaa-
lijärjestäjänä toimii Piksel Frequency r.y. Pääasiassa mediataidejärjestöt ovat pieniä, mutta 
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aktiivisia järjestöjä, joissa toiminta rakentuu paljolti toiminnanjohtajan varaan. Tämä on 
johtanut siihen, että mediataiteilijoiden ääni kuuluu monesta suunnasta, mutta epäyhte-
näisenä. Hallintokäytännössä tämä näyttää usein johtaneen siihen, että mediataiteen ääni ei 
kuulu tai monesta suunnasta tuleviin erihenkisiin viesteihin ei kyetä tarttumaan. Selvityk-
sen mukaan mediataiteen järjestökentän koetaan olevan turhan hajautunut ja alan sisäinen 
tiedonkulku ei toimi. Tämän vuoksi mediataiteilijoiden olisi voitava koota voimansa jonkin 
kattojärjestön kautta ajamaan alan etuja. 

Tärkeimmiksi yhteistyökumppaneiksi järjestöissä mediataiteilijat ilmoittavat kyselyssä 
AV-arkin, jolla on hyvin paljon merkitystä 34 % mediataiteilijoista (kaikkiaan 70 %), 
MUU r.y.:llä 22 % (73 %) ja Piknik Frequency r.y. 13 % (31 %). Vertailukohdaksi voi 
ottaa muut isommat toimijat Alternative Party 13,5 % (25 %), m-cult 6 % (36 %) ja 
Katastro.fi 5 % (31 %).

Alan vahvoja toimijoita olisi kehitettävä niin, että niillä olisi riittävät resurssit lisätä koko-
päiväistä ammattitaitoista henkilökuntaa. Samalla alan päällekkäisiä toimintoja voisi karsia 
yhteistyötä lisäämällä. Nyt samoja toimintoja toteutetaan kaikissa järjestöissä, liian pienillä 
resursseilla. Mediataidejärjestöjen yhteistyöllä olisi mahdollisuus poistaa päällekkäisyyksiä ja 
käyttää esimerkiksi samoja ohjelmistoja alan tiedotuksessa, osoitteistoissa ja teosten levittä-
misessä. Nyt samaa tietoa tai toimintaa tuotetaan pahimmillaan kaikissa järjestöissä. Lisäksi 
päällekkäisyyksiä voi karsia profiloimalla järjestöjen omaa toimintaa ja keskinäistä työnja-
koa nykyistä tarkemmaksi. Vähäisistä määrärahoista johtuen samat ihmiset toimivat sekä 
hallituksessa että toimihenkilöinä. Tämän voi nähdä hallinnollisena vastuu-ongelmana kun 
hallituksen ja työntekijöiden roolit sekoittuvat. 

Järjestöt hankkivat aikaisempina vuosina laitteistoja jäsenistön käyttöön, mutta niiden 
ylläpito on todettu mahdottomaksi järjestää tai liian kalliiksi. Laitteet ja ohjelmistot ovat 
kuitenkin halventuneet siinä määrin, että jokaisella vakavasti otettavalla mediataiteilijalla on 
käytössään omat laitteet. Lähinnä jälkituotantoa varten tarvitsee vuokrata tehokkaampi tuo-
tantoyksikkö. Jälkituotannon laitekustannuksien pitäisi kuulua kunkin teoksen tuotantora-
hoitukseen eikä järjestöjen kustannuksiin. Yhteiskunnan varojen kohdentaminen nopeasti 
vanhentuvaan ja kuitenkin vain harvojen käytössä olevaan teknologiaan ei ole järkevää ja se 
vääristää myös tuotantokulttuuria.

Mediataidejärjestöjen perusrahoitus ei tällä hetkellä vastaa edes vuosittain toistuvia 
tarpeita ja jokaisen projektin rahoitus joudutaan hakemaan joka vuosi erikseen. Tällainen 
menettely lisää hallintotoimia molemmilla puolilla. Olisi järkevämpää, jos opetusministe-
riön tai Taiteen keskustoimikunnan kanssa voitaisiin päästä tulosneuvotteluihin, joissa voi-
taisiin neuvotella kolmivuotisen rahoituksen tulostavoitteet. Näiden toteutumista seurat-
taisiin vuotuisilla neuvotteluilla ja yhteydenpidolla. Tällaisen rahoituksen piiriin pääsisivät 
valtakunnalliset, vakiintuneen toiminnan järjestöt. 

Mediataiteen järjestöjen keskeisimpänä haasteena lienee nyt yhteistyön lisääminen. Tätä 
ei voi ohjata ulkoapäin, vaan järjestöjen on itse löydettävä malli yhteistyön edistämiseksi. 
Yhdistykset ovat itsekin tiedostaneet, että yhdistyksen tarkoituspykälä ja se mitä järjestöt 
tekevät, viestivät osittain eri asioista. Profiloimalla kunkin järjestön toiminta paremmin voi-
daan parantaa myös järjestöjen yhteistyön mahdollisuuksia. Myönteisenä puolena media-
taidejärjestöjen tilanteesta voi erityisesti sanoa, että tämä ei vaadi järjestöiltä muutoksia itse 
toimintaan. Niiden keskeisimmät vahvuudet ovat muodostuneet jo kauan sitten ja ne ovat 
riittävän erilaisia. Keskustelu kunkin järjestön omasta roolista ja yhteistyöstä on jo alkanut 
mediataidejärjestökentän sisällä. Sen tulokset tulevat toivottavasti helpottamaan kaikkien 
avustusten myöntäjien toimintaa.
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Opetusministeriön ja Taiteen keskustoimikunnan olisi syytä tukea järjestöjen toimin-
taa profiloivaa yhteistyötä kohdistamalla varoja yhteisen hallinnollisen ohjelmiston ja sen 
vuosittaisesta ylläpidosta vastaavien työntekijöiden palkkaamiseen, sekä mediataiteen tuo-
tantojen laadun ja markkinoinnin kehittämiseen, sisältäen tekijänoikeus- ja yritysneuvon-
taan ohjauksen. Luonteva sijoituspaikka tällaisille yhteisille resursseille olisi Mediataiteen 
tiedotuskeskus.
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4 Mediataiteen levitys ja vienti

Mediataiteen levityksen kohteina ovat olleet lähinnä kansainväliset festivaalit ja museot, 
televisio ja DVD-levitys. Levitykseen liittyvässä markkinoinnissa ja tiedotuksessa on tieto-
verkoilla kasvava asema. Mediataiteen levityksestä ja markkinoinnista on vastannut lähinnä 
AV-arkki ja MUU r.y. yhteistyössä Valokuvataiteilijoiden liiton kanssa. Mediataiteen ken-
tällä on ongelmana se, että kaikki eivät kuulu AV-arkkiin. Esimerkiksi suurin osa Pikse-
liähky festivaalin esittelemistä tekijöistä ja Katastro.fi ry:n jäsenistä eivät siihen kuulu. Alalle 
on tullut myös FixC-osuuskunta, joka pyrkii tarjoamaan avoimen väylän kaikille halukkaille 
levittää teoksiaan verkon kautta. FixC tarjoaa saamansa alkurahoituksen vuoksi palvelujaan 
aluksi ilmaiseksi, mutta toiminta voidaan myöhemmin muuttaa maksulliseksi. Molempia 
levityskanavia rahoittaa opetusministeriö. Levitystoiminnan yhteistyöllä voitaisiin tehdä 
säästöjä, jotka voisi suunnata toiminnan kehittämiseenn mediataiteen markkinointiin ja 
uusien asiakasryhmien löytämiseen.

AV-arkin heikkoutena on tällä hetkellä se, että se on keskittynyt vajavaisten resurssiensa 
vuoksi lähinnä videotaiteen markkinointiin, jossa se on kuitenkin onnistunut hyvin. Vah-
vasti kasvaneen kansainvälisen festivaalilevityksen lisäksi AV-arkki on aloittanut videotai-
teen suomalaisten klassikoiden julkaisemisen DVD-sarjana vuonna 2008. Verkkokaupan 
puuttuminen on alalla puute. Videotaiteen lisäksi markkinoinnin kohteeksi olisi otettava 
vuorovaikutteinen taide ja muut mediataiteen ilmiöt. Tämä vaatisi kuitenkin AV-arkin 
avustuksien kasvattamista 70 000 eurolla vuodessa. Summa sisältää nykyisen puolipäiväisen 
henkilökunnan kokopäiväistämisen sekä lisäpanostuksen kansainväliseen markkinointiin. 
Lisäksi tarvitaan 50 000 euron kerta-avustus verkko- ja matkapuhelinjakelun uudistami-
seksi ja sen ammattitaitoisen markkinoinnin järjestämiseksi. Mediataiteen markkinointi 
sopii hyvin valtion kulttuuriviennin strategiaan ja lisää yhteyksiä elinkeinoelämään myös 
ulkomaille.

Mediataiteen markkina-alue on kuitenkin lähinnä ulkomailla. Kansainvälinen festivaa-
litoiminta on mediataiteilijan arkipäivää ja alalla on kotimaassa asiantuntevia tahoja vien-
nin järjestämiseen mediataiteen ja lyhytelokuvan festivaaleille. Kansainväliset taidemessut 
kuuluvat monen mediataiteilijan myyntikanaviin, mutta tällöin järjestäjänä on yleensä 
ulkomainen galleria. Mediataidetta on suomalaisten gallerioiden valikoimissa ulkomaisilla 
taidemessuilla vain hyvin harvoin, ja tällöinkin lähinnä videoteoksia. Kovin harva kaupal-
linen galleria esittää videotaidetta ja vie sitä myös ulkomaisille taidemessuille. Kotimaisten 
gallerioiden mediataiteen viennin edellytyksiä pitäisi parantaa. Esimerkiksi Tanskassa valtio 
maksaa 40 % ulkomaisille taidemessuille osallistumisen kuluista. 

Mediataiteen vientiä tekee pääasiassa AV-arkki ja mediataiteilijoiden tuotantoyhtiöt, 
levittämällä teoksia kansainvälisille festivaaleille. Piksel Frequency luo mahdollisuuksia suo-
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malaisten mediataiteilijoiden teoksien kansainväinväliselle levitykselle omilla festivaaleillaan. 
AVEK, TKK ja SES tukevat mediataiteen vientitoimintaa. Työ- ja elinkeinoministeriö tukee 
yritystoiminnan kansainvälistä vientiä ja mm. galleriatoiminnan vientiä. Opetusministeriö 
tukee kulttuuritoiminnan vientiä erilaisilla hankkeilla. Ulkoministeriölläkin on merkitystä 
viennin suhteen: 3 % mediataiteilijoista pitää sitä tällä alueella hyvin merkittävänä ja kaik-
kiaan merkitystä sillä on 57 %:lle heistä. Framella on mediataiteen kansainvälisen esitystoi-
minnan tukijana hyvin suuri merkitys. Mediataiteilijoista 30 % pitää sitä hyvin tärkeänä 
ja merkitystä Framen toiminnalla on heistä kaikkiaan 78 %:lle. Viennin tukirakennetta 
olisi hyvä selkeyttää. Erityisen tärkeää olisi, että mediataiteen viennin toimijat loisivat alalle 
vientistrategian. 
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5 Mediataiteen lajit

Mediataiteen lajeja voi kuvailla vain yleisesti. Tarkkoja eroja niiden välillä ei enää ole. Eri 
tyylit ja taiteen alat lainailevat toisiltaan ja muuntuvat tämän lainailun myötä. Samalla 
nimikkeet muuttuvat. Yhteisimpänä tekijänä mediataiteessa lienee digitaalisen tekniikan 
käyttö ja alan läheinen suhde mediakulttuuriin.

Liikkuvan	kuvan	taide

Elokuvan ja nykytaiteessa kehittyneen videotaiteen ilmaisutavat ovat sulautumassa toisiinsa 
uudeksi liikkuvan kuvan taiteeksi. Sen ilmaisu on toteutettu digitaalisesti ja siksi samaa 
teosta voidaan jakaa matkapuhelimeen, televisioon, laajakaistaan tai elokuvateatterin val-
kokankaalle. Teosta voi tarkastella sellaisenaan tai vaikkapa peliversiona. Siitä voi hankkia 
vuorovaikutteisen version, jossa teos muuttuu katsojan valintojen mukaan, tai teokseen voi 
liittää tiedonhaun verkon kautta. Kotona teoksia ja niiden taustatietoja käytetään tietoko-
neeksi muuttuneen television avulla. Tämä ei ole visio, vaan jo tämän päivän toteutumassa 
olevaa arkea. Useat elokuvat jaellaan vielä nyt kappaletavarana, DVD:nä ja pelinä. Yhteys-
nopeuksien lisääntyessä jakelun arvellaan siirtyvän verkkoon vuoteen 2017 mennessä.

Ajatus mediataiteesta liittyy hyvin paljon elokuvalliseen ilmaisuun ja sen uudelleenajat-
teluun. Entistä elokuvatekniikkaa ei kohta enää käytetä, mutta elokuvallisella ilmaisulla on 
pysyvä lumovoimansa. Uudet tekniset mahdollisuudet tuovat mukaan ehkä jotain sellaista 
ilmaisua, joka muuttaa meidän käsityksemme visuaalisuudesta elokuvassa ja kuvataiteessa, 
äänen kokiessa saman muutoksen.

Vuonna 1982 taiteilijat aloittivat videotaiteen jatkuvan valmistamisen ja esittämisen 
Suomessa. Videoteos on videolle kuvattu teos, joka esitetään yhdellä monitorilla tai hei-
jastuskuvana projektorilla. Videoinstallaatiossa esitetään useita samanaikaisia tapahtumia 
useissa monitoreissa tai monitoreja käytetään osana kuvanveiston kaltaista rakennelmaa. 
Osa videotaiteesta on saatavilla galleriasta vain numeroituina ja määrältään rajattuina kap-
paleina. Niistäkin on usein saatavissa myös halpa DVD-myyntikopio verkosta. Tällaisina 
halpoina kopioina on saatavissa jopa teoksia, joiden numeroidusta kappaleesta museot ja 
keräilijät ovat maksaneet tuhatkertaisen hinnan. Videoteos voi olla yhden taiteilijan pienin 
tuotantokustannuksin toteuttama. Toisaalta lyhytkin videoteos voi vaatia elokuvankaltaisen 
rahoituksen, jos se toteutetaan elokuvan laatuvaatimusten mukaan tai se käyttää - tai siinä 
vasta kehitellään - uutta teknologiaa. 

Alusta lähtien videotaide on kuulunut kuvataiteilijoiden lisäksi tanssin ja teatterin avant-
gardeen. Nyt mediataiteilijoita käytetään jatkuvasti musiikkivideoiden, teatterin, oopperan 
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ja erityisesti tanssiesitysten kuvallisen ilmeen tekijänä. Kohta ei enää ole esitystä, johon ei 
liittyisi jonkinlainen mediaprojisointi tai muu teknologinen ulottuvuus. 

Elokuvan ominaisuuksia luonnehditaan perinteisesti siten, että siihen kuuluu liikkuva 
kuva, ääni ja kesto - ja että teos on monistettavissa. Tässä mielessä elokuvaa ja videotaidetta 
erottaa lähinnä erilainen visuaalinen perinne ja kerrontatapa sekä erilaiset jakelutavat, jotka 
nekin ovat vähitellen sulautumassa toisiinsa. Liikkuvan kuvan taiteelle on uuden sukupol-
ven myötä muodostumassa uusi estetiikka, työskentelytavat ja jakelukanavat.

Videotaiteen ja kokeellisen elokuvan ilmaisu on Suomessa kehittynyt rinnakkain. 
Kokeellisen elokuvan tekijät vaihtoivat välineensä jo 1990-luvulla videolaitteiksi ja aivan 
viime aikoina liikkuvan kuvan tekijät ovat ottaneet digitaalisen HD-tekniikan päävälineek-
seen. Filmiä käytetään enää lähinnä sen sävyalan vuoksi. Laatuvaatimukset ovat kasvaneet 
videotaiteilijoidenkin parissa. 

Suomessa lyhytelokuvan ilmaisu on muuttunut lähemmäs videotaiteen ilmaisua. Toi-
saalta mediataiteen tekijät ovat jo toteuttaneet elokuvatuotantoja ja videotaiteen projektien 
budjetit ovat nousseet lähemmäs lyhytelokuvan budjetteja. Uudessa kaupallisessakin eloku-
vassa näkee yhä useammin aiemmin vain videotaiteelle tyypillisiä ilmaisukeinoja. Lyhytelo-
kuvan piirissä toteutetaan hienoja teoksia pienillä digitaalisilla kameroilla. Kertomuksella ja 
käsikirjoituksella on videotaideteoksissa aikaisempaa suurempi osa. Tässäkin mielessä video-
taide lähestyy elokuvan ilmaisua ja lyhytelokuva puolestaan hakee uutta visuaalista ilmaisua 
videotaiteesta. Nämä molemmat voi nähdä myös vastakulttuurina kaupallisen näytelmäelo-
kuvan tuotantokulttuurille. Elokuvataiteilijat ovat kaikkialla samassa asemassa: ulkomailla-
kin on vaikeuksia tehdä kaupallisista tavoitteista poikkeavaa ja haasteellista elokuvataidetta, 
vaan sitä tehdäkseen moni siirtyy kuvataiteen puolelle tai kokeilevampi tuotanto tehdään 
lähinnä koulutusvaiheessa. 

Aikaisemmin elokuva ja televisio vaikuttivat voimakkaasti mediataiteeseen. Nyt televisio 
ja elokuva uudistuvat käyttämällä mediataiteen, verkon ja pelien toimintaa uudessa vies-
tintäympäristössä. Mediataiteen levityksessä matkapuhelinten merkitys tulee kasvamaan. 
Mobiilielokuvaa pohdittiin mediataiteessa jo hyvin varhain alueena, jota kaupallisen elo-
kuvan tekijät hyljeksivät yhtä pitkään kuin digitaalisuutta elokuvassa yleensäkin. Vieläkin 
mobiilielokuva on lähinnä jakelukanava, jonka mahdollisuuksia itsenäisenä ilmaisumuotona 
on pohdittu kovin vähän. Stereoskooppinen 3D-tekniikka on toinen mediataiteen kiinnos-
tuksen kohteeksi nouseva aihe liikkuvassa kuvassa. Kolmiulotteisuus on kaikkiaan laji, joka 
tulee olemaan haaste liikkuvan kuvan tekijöille.

Virtuaalitodellisuus

Virtuaalitodellisuus, eli katsojaa ympäröivä digitaalisesti mallinnettu kuvatila, tarjoaa media-
taiteelle uusia mahdollisuuksia luoda vuorovaikutteisia elämyksiä. Virtuaalitodellisuudessa 
katsoja voi siirtyä tietokoneella toteutettuun projisointitilaan, joka voi olla myös vuoro-
vaikutteinen. Tällä hetkellä katsoja tarkastelee häntä ympäröivää näkymää virtuaalilasien 
avulla. Myös projisointiin perustuvat virtuaalitilat ovat kehittymässä. Tulevaisuudessa liik-
kuvan kuvan virtuaalitila yhdistyy kolmiulotteiseen elokuvaan.
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Vuorovaikutteinen	taide

Vuorovaikutteinen (interaktiivinen) taide perustuu siihen, että teos muuttuu katsojan teke-
mien valintojen tai hänen toimintansa mukaan. Katsoja voi pysäyttää teoksen, valita sen 
etenemistavan annetuista vaihtoehdoista, tai osallistua teoksen etenemiseen. Parhaimmil-
laan vuorovaikutteisuus on luovaa vuoropuhelua teoksen kanssa. Tällöin teknologian avulla 
luotu toimintamahdollisuus muuttaa katsojan ja taiteilijan rooleja. Haasteelliseksi se tulee, 
kun tapahtumaan on paljon osallistujia. Vuorovaikutteiset taideteokset ovat tärkeitä kehi-
tettäessä uusia vuorovaikutteisia sisältöjä televisioon, matkapuhelimiin, laajakaistajakeluun, 
näyttämöille ja ajanvietteeksi. 

Vuorovaikutteinen teos voi olla myös esitys, jossa teknologiaa käytetään kytkemään esit-
täjät katsojiin. Esimerkiksi tanssiesityksessä yleisö valitsee, miten näytös jatkuu kohtauk-
sesta toiseen. Näin jokaisesta esityksestä tulee erilainen. Verkon tai television kautta voidaan 
esityksen yleisöä ja osallistujia laajentaa. Digitaaliseen kuvaan ja sen äänimaailmaan voivat 
vaikuttaa ympäristön äänet tai liikeet tai joita taiteilija muuntelee tilanteessa tietokoneoh-
jelman avulla. 

Mediataiteesta siirrytään usein peliteollisuuteen, joka työllistää monet vuorovaikuttei-
sen mediataiteen tekijöistä. Toisaalta mediataide tarjoaa peliteollisuudessa työskenteleville 
mahdollisuuden kehittää ilmaisuaan vailla kaupallisen tuotannon rajoitteita. Pelimuotoinen 
mediataide käyttää hyväkseen pelien logiikkaa, mutta itsenäisenä taideteoksena. Pelimuotoi-
sissa taideteoksissa on hyödynnetty usein taiteen perinnettä. 

Puhelinten näyttöjen ja yhteysominaisuuksien kehittyminen on luonut valtavan poten-
tiaalin mediataiteen mobiiliteoksille. 

Robotiikka

Koneen ja ihmisen välinen suhde näkyy ehkä selkeimmillään robotiikassa. Robotteja on 
käytetty sekä ihmisen rauhanimaisessa toiminnassa ihmisen avustajana että tieteiselokuvissa 
ihmisen vallan riistäjinä. Amerikkalaisen määritelmän mukaan elektroniikka viittaa tekno-
logiaan, joka tekee mahdolliseksi älykkään koneen kehittämisen. Tietokoneiden älykkyyttä 
mitataan Turingin testillä, jolla pyritään kyselemällä selvittämään, onko vastaajana kone 
vai ihminen. Mediataiteessa robotiikkaa käytetään vertauskuvallisesti esimerkiksi ihmisen ja 
koneen ajattelun, tunteiden ja toiminnan suhteen tarkasteluun. 

Äänitaide

Äänitaiteen teoksissa itse ääni tai ääniympäristö otetaan teoksen ainekseksi toisin kuin musii-
kissa ja säveltaideteoksissa, jossa rytmillä, harmonialla tai melodialla on teoksessa tärkeä osa. 
Äänitaiteella ja nykymusiikilla ja rock-musiikilla on kuitenkin yhä läheisempi suhde. Suo-
malaiset äänitaiteilijat tekevät yhteistyötä kummankin säveltaiteeksi määritellyn taidemuo-
don kanssa. Moni mediataiteen ääniteos on toteutettu installaatioksi museoon tai galleriaan. 
Tunnetut äänitaiteilijat ovat koulutukseltaan arkkitehtejä, insinöörejä tai kuvataiteilijoita. 
Äänitaide on kehittynyt osana mediataidetta paljolti siksi, että säveltaiteessa jää edelleen 
helposti alan ulkopuoliseksi, ellei tekijällä ole muusikon koulutustaustaa. 
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VJ	eli	videojukka-kulttuuri

Klubeilla on merkittävä asema luovan visuaalisen ja äänellisen ilmaisun kehittäjänä. VJ luo 
ja yhdistelee videomateriaalia ja elektronista kuvaa samalla tavalla kuin DJ miksaa musiik-
kia. VJ:t esiintyvät konserteissa ja klubeilla, mutta myös enenevässä määrin tanssi- ja teat-
teriesityksissä. VJ-kulttuurissa yhdistyy videotaiteen ja interaktiivisen taiteen perintö mul-
tivisiona, jossa kokeellisesti liitetään toisiinsa kuvia teknologian avulla. Lähtökohdiltaan 
samantapaista ajatusta toteutettiin klubeilla jo useiden diaprojektoreiden avulla. Uudet tie-
tokoneohjelmat antavat mahdollisuuden toteuttaa nopeasti teoksia videokameralla, tietoko-
neella ja animaatiolla reaaliaikaisesti ja yhdessä yleisön kanssa. Verkon kautta voidaan toimia 
vuorovaikutteisesti eri maanosissa sijaitsevien tapahtumien välillä. VJ-harrastajien määrä on 
viimeisien vuosien aikana kasvanut tuhansiin ja alalla on jo ammattimaisia tekijöitä. Alalla 
on kansainvälinen VJ foorumi, jolla on tuhansia rekisteröityneitä käyttäjiä. 

Avoin	lähdekoodi	-yhteisö

Demoissa ja VJ-kulttuurissa elää vapaa tekijänoikeuskulttuuri: teokset ovat vapaasti muiden 
kommentoitavissa ja käytettävissä monistettavina ja epäkaupallisina taidemuotoina. Tämä 
asema oli aikanaan multippeleillä eli rajattoman painoksen taideteoksilla, käyttögrafiikalla, 
valokuvalla ja elokuvalla. Ne perustuivat ajatukselle taiteellisesti haastavista, monistettavista 
taidemuodoista, jotka olisivat kaikkien saavutettavissa. Näiden taiteenlajien suhde tekijän-
oikeuksiin on samanlainen kuin avoimeen lähdekoodiin perustuva ohjelmistojen kehittä-
minen. 

Avoimeen lähdekoodiin perustuvien ohjelmistojen kehittämisen ympärille on kehitty-
nyt kansainvälinen verkosto (open source community). Ohjelmistojen kehittämiseen osal-
listuu kymmeniätuhansia ohjelmoijia ympäri maailmaa ja työn tulosten (vapaasti saatavilla 
olevien ja muokattavien ohjelmistojen) merkitys kasvaa koko ajan. Avoimeen lähdekoodiin 
perustuvat ohjelmistot, kuten Linux-käyttöjärjestelmä ovat osoittautuneet monissa tilan-
teissa luotettavammiksi ja joustavammiksi kuin perinteisen kaupallisen ohjelmistokehityk-
sen tuloksena syntyneet tuotteet. Taiteessa tekijänoikeudellisesti vastaavanlaista toimintaa 
on esimerkiksi verkon kautta klubeilla esitettävät ja esitystilanteessa usean tekijän kehittä-
mät teokset, joissa tekijyys katoaa yhteiseen toimintaan.

Media-aktivismi	

Media-aktivismi (Tactical media) on kansalaisjärjestöjen ja vapaamuotoisesti järjestäytynei-
den verkostojen toimintaa, joka tuo esille kriittisiä tai vaihtoehtoisia näkökulmia yhteis-
kunnallisiin asioihin. Olennaista verkoston toiminnassa on uusien mediavälineiden hyö-
dyntäminen sekä tiedonvälityksessä että organisoitumisessa. Media-aktivismi toimii myös 
median ja teknologian kehitystä kriittisesti seuraavana verkostona, jonka puitteissa syntyy 
konkreettisia vaihtoehtoisia sovelluksia ja työkaluja.

Elektroniset alakulttuurit ovat kansainvälisiä verkostoja, joiden toiminta on organisoi-
tunut perinteisen taiteellisen, tieteellisen ja kaupallisen toiminnan ulkopuolelle. Ne ovat 
keskittyneet luovaan ja kokeelliseen toimintaan uusia medioita ja teknologioita hyödyntäen. 
Ne pohjautuvat ruohonjuuritasolla tapahtuvaan organisoitumiseen, avoimeen tiedonväli-
tykseen ja ei-kaupalliseen toimintaan.
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Tekijänoikeuksien ja patenttien merkitys digitaaliselle sisällöntuotannolle on tällä het-
kellä määrittelyn alla. Elektroniset ala-kulttuurit tarjoavat tärkeitä vaihtoehtoisia näkökul-
mia näihin kysymyksiin ja toimivat aktiivisesti kulttuuri- ja yhteiskuntalähtöisten ratkai-
sujen kehittäjänä. Media-aktivismilla on ollut tärkeä rooli teknologiavetoisen open source 
-yhteisön tuomisessa lähemmäksi yhteiskunnallista ja kulttuurillista toimintaa. Media-akti-
vismilla on ollut tärkeä rooli avointen julkaisujärjestelmien kehittämisessä sekä sananvapau-
den ja tekijänoikeuksien uudelleen määrittelyssä muuttuvaan mediaympäristöön sopiviksi.

Demo-scene

Demo-scene oli aluksi varhaisten koti-tietokoneiden ympärille kehittynyt kansainvälinen 
verkosto, johon osallistujat järjestäytyivät tietokonegrafiikan, -musiikin ja ohjelmoinnin 
alueella kilpaileviin ryhmiin. Demo-scene toimii tänä päivänä monipuolista tietokoneiden 
luovaa käyttöä tukevana ja kehittävänä organisaatioverkostona, jonka toiminnan tärkeänä 
osana toimivat vuosittaiset alan harrastajien laajat kokoontumiset ympäri maailmaa. Monet 
demo-scenen parissa erikoisosaamisen hankkineet tekijät ovat päätyneet mm. tietokonepe-
lien ja mobiilimedian asiantuntijoiksi ja kehittäjiksi.

Demoissa on kyse siitä, kuka osaa kirjoittaa ohjelmanpätkän, joka saa vaatimattomassa 
tietokoneessa aikaan saman toiminnon kuin suuritehoisessa tietokoneessakin. Demoissa kil-
paillaan siitä, kuka on taitavin ohjelmoija. Demoihin liittyy myös esteettinen ulottuvuus. 
Kuvataitelija Pall Thayer esitteli viime Pikseliähky-festivaalilla kehittelemäänsä Codechat-
työkalua. Sen avulla hän pyrkii tuomaan tietokonetaiteen sisältämää ohjelmakoodia esille, 
jotta sen esteettistä ja käsitteellistä vaikutusta teoksessa olisi helpompi arvioida. Teoksien 
lisäksi Demo-scenen piirissä syntyy elektronisen taiteen arvioinnin uusia perusteita.
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6 Mediataiteilijan ammattikuva

Kyselyn	tuloksia

Mediataiteilijan ammattikuvaa leimaa monipuolisuus. Mediataiteilija voi samaan aikaan 
olla elektronisen alakulttuurin edustaja, apurahataiteilija, yrittäjä ja matkata residenssistä 
toiseen. 

Tehdyn selvityksen ja kyselyn (vastanneita 116) tulokset vahvistavat haastattelujen ja 
muusta aineistosta saatua tietoa. Kyselyn perusteella järjestäytyneitä mediataiteilijoita on 
vuonna 2008 noin 350 (vuonna 2002 arvio oli 70 – 100). Kun lukuun lisätään alan kou-
lutuksessa olevat ja muut alalla toimivat saadaan vuoden 2002 tutkimuksen laskutapaaa 
seuraten yli 1000 henkeä. Verrattuna 2002 tehtyyn selvitykseen mediataiteen ala on kasva-
nut yli kolmenkertaiseksi kuuden vuoden aikana. Järjestäytyneiden taiteilijoiden määrä ja 
kansainvälinen tunnettuus vastaa lähinnä valokuvataiteilijoita. Alalle näyttää olevan tulossa 
uusi sukupolvi, joka voi kasvattaa merkittävästikin hakemusmääriä. 

Mediataiteilijoissa on suunnilleen yhtä paljon miehiä ja naisia. Mediataiteilijoiden suu-
rin ikäryhmä on 26 - 35 vuotiaat nuoret taiteilijat (41 %). Seuraavaksi suurin ryhmä on 36 
- 45 vuotiaat (36 %) ja 46 - 60 vuotiaat (17 %). Mediataiteilijoista asuu pääkaupunkiseu-
dulla noin 80 %. Muualla Suomessa asuu Tampereella noin 10 mediataiteilijaa, Turussa 10, 
Jyväskylässä 5, Rovaniemellä 5, Porvoossa 10, sekä muilla paikkakunnilla asuvia yhteensä 
arviolta 10 -15. Ulkomailla asuvia suomalaisia mediataiteilijoita on noin 20 – 30.

Alalle kouluttaudutaan pääasiassa taidekouluista Taideteollinen korkeakoulu ja kuvatai-
deakatemia tärkeimpinä, mutta insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen saaneet tekevät aivan 
yhtä merkittävää mediataidetta. Mediataiteelle on tyypillistä, että koulutustaustasta riippu-
matta toimitaan monipuolisesti digitaalisilla välineillä. Ulkomailla tutkinnon on suoritta-
nut noin 25 %. Kansainvälisyys on alan arkea. Jatkokoulutuksessa on 28 % vastanneista ja 
jatkokoulutukseen on hakeutumassa lähes saman verran. Alan muuttuvan luonteen vuoksi 
jatkokoulutus on tärkeää. Silti moni toteaa kaipaavansa enemmän alalle suunnattua koulu-
tusta. Alalla 23 % on oma tuotantoyhtiö tai osuus sellaisesta. Mediataiteilija kuuluu useisiin 
alan järjestöihin. Muu r.y. 61 %, AV-arkki 51 % ja Piknik Frequency 8 %. Alan järjestöt 
ovat pieniä. Ammattijärjestöistä MUU r.y., Opettajien ammattijärjestö ja Taide ja kulttuu-
riala ammattijärjestö TAKU ovat isoimmat.

Pelkästään mediataiteesta saatavilla tuloilla elää korkeintaan 4 %. Apurahoilla ja muilla 
töillä on merkittävä osa mediataiteilijan toimeentulossa, kuten lähes kaikilla muillakin tai-
teenaloilla Suomessa. Mediataiteilijan toimeentulo koostuu lähinnä muista töistä, kuten 
opetustöistä tai ohjelmoinnista, koostuvista tuloista. Sen sijaan sekä taiteesta saatu toimeen-
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tulo että kokonaistoimeentulo on noussut vuodesta 2002. Mediataiteilijoista yli 20 000 € 
ansaitsevia oli 9 % vuonna 2002. Nyt kuusi vuotta myöhemmin 2008 heitä on lähes puolet 
enemmän, 17 %. Myös yli 10 000 € ansaitsevien määrä on noussut huomattavasti: 25 pro-
sentista 34 prosenttiin. 

Mediataiteilija toteuttaa rinnakkain monen taiteenlajin teoksia, jota seuraavat luvut 
kuvaavat. Ensimmäinen luku tarkoittaa, että taiteenlajilla on mediataiteilijoiden tuotan-
nossa erittäin tärkeä merkitys. Suluissa oleva toinen luku kertoo, kuinka suuri merkitys 
taiteenlajilla on mediataiteilijoden tuotannossa kaikkiaan. Mediataiteilijoista 59 % (88%) 
tekee videoteoksia. Videoinstallaatioiden osuus on 46 % (87 %). Videoista 15 % (64 %) 
perustuu performanssiin. Videotanssiteoksia 5 % (37 %). Videoteatteriteoksia 4 % (46 %). 
Vuorovaikutteisten teosten osuus taiteilijoiden tuotannosta on 22 % (79 %). Verkkoteok-
sien osuus 17 % (75 %). Ääniteoksia tekee 23 % (81 %). VJ-teosten osuus 4 %.(46 %). 
Robotiikkaa mediataiteessaan käyttää 8 % (33 %), bioteknologiaa 5 % (32 %). Vuoden 
2002 raportti arvioi oikein hybridisen, eli eri taidelajeja ja teknologiaa yhdistävien taideteos-
ten kasvun. Tanssiteokset, teatteri ja klubit käyttävät yhä useammin mediataiteilijoiden asi-
antuntemusta. Mediataide liitetään usein kuvataiteeseen ja valokuvataiteeseen, mutta aivan 
yhtä paljon mediataide on kehittynyt elokuvassa, musiikissa ja esittävissä taiteissa. 

Mediataidetta tekevillä on useita identiteettejä. Tuotannosta riippuen käytetään taiteili-
jan, mediataiteilijan, videotaiteilijan, kuvataiteilijan, elokuvataiteilijan, VJ:n, valokuvataitei-
lijan tai jotakin muuta titteliä. Monipuolisuutensa vuoksi mediataiteilija on pitkään koke-
nut olevansa vailla omaa yhteisöä. Alalle kaivataan sen monimuotoisuuden ymmärtävää 
alan puolestapuhujaa, parempaa alan sisäistä tiedonvälitystä ja alan vahvemman identitee-
tin muodostajaa. Tiedotuskeskuksen perustaminen on merkinnyt hyvin paljon esimerkiksi 
tanssijoiden ammattilaisidentiteetin muodostumiseen. Hyvin erilaisista ilmaisullisista lähtö-
kohdista tulevat tekijät saavat tietoa koko alasta ja alan erityisluonne tulee tutuksi yleisölle. 
Tarve Mediataiteen tiedotuskeskukselle nousee vahvasti esille tehdyssä kyselyssä.

Ammatin	luonteesta

Mediataiteilijan tuotantokulttuuri on muuttunut vuodesta 2002 merkittävästi. Laitteet ja 
ohjelmistot ovat halventuneet ja jokaisella pitempään alalla toimineella mediataiteilijalla vai-
kuttaa olevan itsellään perustyöskentelyn ja suunnittelutyön mahdollistava laitteisto. Vielä 
2000-luvun alussa oli tärkeää, että taiteilijajärjestöt saattoivat tarjota laitteita taiteilijoiden 
työpajoina. Nyt tällainen toiminta on käymässä em. syystä tarpeettomaksi. Mediataiteen 
tuotannollinen yhteistyö on muuttanut luonnettaan ja toteutuu tuotantoyhtiöissä, verkossa, 
työhuoneissa ja residensseissä.  

Mediataiteeseen on aina liittynyt yhteiskunnallinen ajattelu. Hyvin moni mediataiteilija 
pohtii mediataiteen yhteiskunnallista luonnetta ja sen erityisyyttä suhteessa muihin taiteen 
aloihin. Yhä suurempi median läsnäolo arjessa vaikuttaa merkittävästi mediataiteilijan teok-
siin. Mediataiteilijan voi sanoa ajattelevan mediakulttuurin vaikutuksia yksilöön ja yksilön 
mahdollisuuksia vaikuttaa mediakulttuuriin. 

Mediataiteilijalle työvälineet ja alan perinne ovat ilmaisun lähtökohta samalla tavalla 
kuin muillakin taiteen aloilla. Mediataiteen määritelmää voi lähestyä miettimällä, mikä ei 
ainakaan ole mediataiteen teos. Sellaisena voi pitää taiteeksi tarkoitettua teosta, joka lähinnä 
esittelee tekniikan toimintaa. Sekin voi kuitenkin tarjota kiinnostavan teknologisen alustan 
taiteelliselle toiminnalle. Uusien teknologisten alustojen ja varsinkin uusien käyttöliittymi-
nen etsiskelyn ja kehittämisen voi katsoa kuuluvan mediataiteen piiriin. Niiden esteettiselle 
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arvioinnille on kehittymässä omia perusteita ainakin demojen piirissä. Tässä yhteydessä voi 
vain todeta, että mediataide on taidetta ja perustuu taiteelliseen ilmaisuun. 

Teknologian esilläpitäminen ja soveltaminen on osa monia mediataiteen teoksia. Media-
taideteoksessa esitysteknologian avulla viitataan teknologiaan ja/tai mediaan ja suunnataan 
sitä kautta ajatuksia mediakulttuurin pohtimiseen. Mediataiteen kiinnostavuutta lisää, jos 
esitysteknologian pohtiminen on jollain tavalla osa teoksen sisältöä. Muuten teknologian 
käyttö saattaa vaikuttaa teoksessa irralliselta ja merkityksettömältä.

Nykyään mediataiteilijan pienemmän tuotannon työvälineet kulkevat jopa repussa, 
jossa on tehokas kannettava tietokone kaiuttimineen ja tarpeelliset ohjelmat kuvan ja äänen 
tallentamiseen ja muokkaamiseen sekä teoksen esileikkaukseen. Digitaalinen kamera tal-
lentaa kuvaa ammattimaisella resoluutiolla pienestä koostaan huolimatta. Ääni tallentuu 
joko kameraan tai erilliseen digi-nauhuriin. Tällä perusvarustuksella toteutetaan suuri osa 
videotaideteoksista. Tehokkaalla tietokoneella toteutetaan teoksen jälkituotanto. Isommat 
mediataiteen tuotannot vastaavat lyhytelokuvan toteutusta. Tuotantoon vuokrataan eloku-
vakalusto ja henkilökunta ja kuvauspaikalla kuvattu raakamateriaali siirretään digitaaliseksi 
kuvankäsittelyä, leikkausta, äänitöitä ja jakelua varten. 

Mediataideteoksen tuotantobudjetit jakautuvat siten, että niistä 40 % jää alle 2000 
euron. Suurin osa mediataiteen tuotantokustannuksista on 2000 – 10 000 € (42 % )ja yli 
10 000 euron tuotantoja on 11 %. Vastaamatta kysymykseen jätti 7 %. Yli 10 000 € tuotan-
tobudjetit ovat kasvaneet huomattavasti vuodesta 2002. Pienemmät tuotantobudjetit eivät 
sisällä mediataiteilijan omaa palkkaa.

Tuotantojen ammattilaistuessa videotaiteessa taiteilijat vaativat enemmän teoksien ilmai-
sulta ja tekniseltä laadulta. Käsikirjoitukseen panostetaan aikaisempaa enemmän ja produk-
tioiden koko on kasvanut. Tuottajia käytetään yhä enemmän, jotta taiteilija pääsee kes-
kittymään teoksen tekemiseen. Animaatiolla on kasvava osuus teoksissa. Samoin musiikin 
osuus teoksissa vaikuttaa kasvaneen. Edelleen tuotetaan kuitenkin paljon videotaidetta, joka 
toteutetaan yhteen esitystilanteeseen tai installaationa. Teoksen levittämisen mahdollisuuk-
sia ei juuri ajatella, vaikka se annetaankin AV-arkin levitykseen. Levitys perustuu yhä enem-
män festivaalien kuraattorien valintoihin. Kaikkien videotaide ei leviä, koska samanlaisia 
teoksia tehdään paremmin kaikkialla maailmassa. Kansainvälisen tarjonnan laajuden vuoksi 
teoksien täytyy erottua omaperäisyydellään. Suomalaiset mediataiteilijat ovat menestyneet 
tässä kilpailussa hyvin. He ovat kansainvälisesti hyvin tunnettuja ja heidän typöskentely-
mahdollisuutensa vaikuttavat ulkomailla usein paremmilta kuin Suomessa.

Kansainvälisesti menestyneitä mediataiteilijoita yhdistää se, että lähes kaikki ovat saa-
neet elokuvarahoitusta. Mediataiteen pienet avustukset Suomessa vaikuttavat siihen, että 
moni mediataiteilija toteuttaa hybridimuotoisia teoskokonaisuuksia, jotka sisältävät sekä 
installaation että videoteoksen, saadakseen suuremman rahoituksen elokuvan rahoituskana-
vista (YLE, SES). Elokuvanomainen videoteos helpottaa teosten levittämistä, mutta saattaa 
johtaa pitkään tuotantoprosessiin. Eikä installaatioksi tarkoitettu teos ole aina parhaimmil-
laan videoteoksena. 

Syy tähän on se, että mediataiteen oma rahoitus perustuu edelleen pieniin tuotantoihin 
ja kuvataiteen tai performanssin aikaisempiin vähäisiin laatuvaatimuksiin. Mediataiteilijan 
ammattikuva on eräänlainen hybridi, risteymä kuvataiteilijasta, elokuvantekijästä, perfor-
manssitaiteilijasta, multimediaohjelmoijasta ja tuottajasta. Jo listan pituudesta huomaa, että 
ammattikuvan suurimpana ongelmana on se, että kaikki halutaan – tai monessa tapauksessa 
joudutaan – tekemään lähinnä itse. Nyt välineiden kehityttyä koko tuotannon laatuun kiin-
nitetään enemmän huomiota. Mediataiteen aikaisempien tuotantojen kustannuksien pie-
nuus on selitettävissä sillä, että mediataiteessa tuotannon laskentapa on ollut aikaisemmin 
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kehittymätön. Elokuva-alalla tuotantoon lasketaan sisään kaikki kulut, myös taiteilijan oma 
palkka. Ennen videotaiteen tekijöille riitti rahoitukseksi materiaalikustannukset. 

Nykyään mediataiteilijakin vaatii työstään palkan ja laskee tuotantoon kaikki siihen 
kohdistuneet kustannukset. Se luonnollisesti näkyy tuotantojen kustannusten nousuna. 
Samalla mediataiteen tuotannot ovat ammattilaistuneet. Silti edelleenkään moni hakijoista 
ei sisällytä tuotannon kustannuksiin kaikkia siihen liittyviä kustannuksia ja tuo niitä eritel-
tyinä esiin. Työn laadun kannalta olisi tärkeää, että taiteilija voisi keskittyä omaan luovaan 
työhönsä. Useampivuotisissa projekteissa rahoitusta tarvitaan aikaisempaa enemmän tuo-
tannolliseen työhön, kuten tuottajien palkkoihin, jotta heillä olisi mahdollisuus koota koko 
laajan projektin tuotantorahoitus ja huolehtia rahoituksen käytön selvityksestä rahoittajille. 
Alalla kaivataan lisää tietoa ammattimaisesta tuottamisesta. 

Mediataiteilijaa voi syystä luonnehtia moniosaajaksi. Hänellä on monipuolinen koulu-
tus, mutta monelta puuttuu täydennyskoulutus nopeasti muuttuvan tekniikan hallitsemi-
seksi ja oman tuotannon kehittämiseksi. Mediataiteilijoiden tuotannot ovat usein jääneet 
demo-asteelle. Rahoittajia ja partnereita ei ole saatu tarpeellisella tavalla mukaan, joka on 
merkki sekä tuotantosuunnitelmissa olevista ongelmista että julkisen rahoituksen vähyy-
destä, jolloin moni mediataiteen alan yrittäjä ei pysty lähtemään riskialttiiseen projektiin sen 
rahoituksen vaatimalla tavalla. 

Tekijänoikeuskysymykset liittyvät keskeisesti mediataiteeseen ja niiden hallitseminen on 
tärkeä osa mediataiteilijan tuotannollista ja liiketaloudellista ammattitaitoa. Erityisesti vuo-
rovaikutteisissa teoksissa ohjelmistokehittäjän osuus saattaa olla teoksen ilmaisussa aivan 
yhtä keskeinen kuin taiteilijan, vaikka hänen nimensä ei näy tekijätiedoissa. Ohjelmoijan 
ja muiden tekijöiden tekijänoikeuksien rajoista neuvotteleminen ja niistä sopiminen on osa 
teoksen tuotantoa. Tekijänoikeuksia koskevia sopimuskuluja ei aina osata ottaa riittävästi 
huomioon teoksien budjettia suunnitellessa. Mediataiteen tekemiseen saattaa myös kuulua 
yhteistyö suurenkin tutkijaryhmän parissa, jotka eivät aina näy teoksen tiedoissa.

Mediataide	ja	tuotantoyhtiöt

Mediataiteilijat työskentelevät pääasiassa yksityishenkilöinä taiteilija-verokirjalla. Vuosi-
apuraha, jonka on todettu muillakin taiteenaloilla taiteellisen tuotannon välttämättömäksi 
perustaksi, on myös mediataiteilijalle hyvin tärkeä elannon perusta ja varmistaa keskittymi-
sen taiteelliseen tuotantoon. Mediataiteen kohdeapurahat ovat pieniä ja menevät lähinnä 
materiaalikuluihin ja muiden palkkaamiseen. Suurempiin tuotantoihin mediataiteilija ei voi 
saada tuotantotukea yksityishenkilönä, joten hänellä tulee olla tuotantoyhtiö tai tuotantoso-
pimus sellaisen tuottajan kanssa, jolla on tuotantoyhtiö.

Tuotantoyhtiöiden määrä on kasvanut paljon vuodesta 2002. Sekin kertoo alan ammat-
tilaistumisesta. Tuotantoyhtiö tai osuus sellaisesta on 23 % mediataiteilijoista. Mediataitei-
lijat työllistyvät siten usein yrittäjinä. Mediataiteeseen erikoistuneita tuotantoyhtiöitä on 
erityisesti Uudellamaalla. Mediataideyritykset työllistävät lähes kaikki alle 10 henkeä työllis-
täviä mikroyrityksiä, useimmiten niiden työllistäessä 1- 3 henkeä. Mediataiteilijaa koskevat 
samat ongelmat kuin muitakin mikroyrittäjiä. Esimerkiksi se, kuinka mikroyrittäjä, jolla ei 
ole tuotantoa eikä tuloa, voitaisiin lukea ajoittain perustyöttömyysturvan piiriin. 
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Mediataiteilijat	ja	residenssit

Residenssit, jotka eivät ole lähinnä jonkin tietyn taiteenalan käytössä, ovat yleensä avoimia 
myös mediataiteilijoille. Residensseistä on tullut tärkeä kansainvälisen yhteistyön ja oman 
ammattiosaamisen muoto. Suomalaiset mediataiteilijat ovat saaneet hyvin mahdollisuuksia 
työskennellä taiteilijaresidensseissä eri puolilla maailmaa. Residenssivierailut ovat tärkeä osa 
kaikkien nykytaiteilijoiden mahdollisuuksia solmia kontakteja ja työskennellä ulkomailla 
kohtuullisilla kustannuksilla. Useissa maissa on myös vain mediataiteilijoille avoimia resi-
denssejä, joihin pääsevät vain arvostetuimmat mediataiteilijat. Suomalaisille on avautunut 
mahdollisuus työskennellä esimerkiksi Kanadan hyvin arvostetussa Banff Centren mediatai-
teilija-residenssissä.

Mediataiteilijoille suunnattuja residenssejä on Suomessa vähän ja pääosin mediataide 
on osa residenssien toimintaa. Turussa toimii Åbo Akademin, Turun taidemuseon ja tai-
teilijaseura Arten vuonna 2006 perustettu residenssi Sumu Titanik-gallerian yhteydessä. 
Sumu luonnehtii aluettaan uusien välineiden taiteeksi, englanniksi new media art. Se kattaa 
esimerkiksi äänitaiteen, performanssin, videotaiteen tai installaatiot. Residenssissä vierai-
lee vuosittain 6-9 taiteilijaa. Suurin osa taiteilijoista on myös järjestänyt näyttelyn studion 
tiloissa tai muuten esitellyt työskentelyään yleisölle. Porvoon A.I.R. ry. residenssiyhdistyksen 
taiteilijaresidenssi on avoinna kuvataiteilijoiden lisäksi säveltaiteilijoille ja mediataiteilijoille. 
Myös Porvoossa vierailleet ulkomaiset taiteilijat ovat esittäneet julkisesti teoksiaan porvoo-
laisissa gallerioissa. Mediataiteen residenssejä kaivataan erityisesti pääkaupunkialueelle. Ne 
antavat mahdollisuuden myös kansainvälisille mediataiteilijoille työskennellä Suomessa, 
joka luo vuoropuhelua paikallisten taiteilijoiden kanssa. Residenssityöskentelyyn tulisi sekä 
Suomessa että ulkomailla sisältyä avustus työskentelyyn, jotta residenssityöskentelystä olisi 
mahdollisimman paljon hyötyä.

Elektroniset	alakulttuurit

Osa mediataiteilijoista työskentelee elektronisten alakulttuurien kansainvälisissä verkos-
toissa, joiden toiminta on organisoitunut perinteisen taiteellisen, tieteellisen ja kaupalli-
sen toiminnan ulkopuolelle. Ne ovat keskittyneet luovaan ja kokeelliseen toimintaan uusia 
medioita ja teknologioita hyödyntäen. Ne pohjautuvat ruohonjuuritasolla tapahtuvaan 
organisoitumiseen, avoimeen tiedonvälitykseen ja ei-kaupalliseen toimintaan. 

Moni elektronisten alakulttuurien tekijöistä ei edes halua profiloitua taiteilijaksi, vaan 
toteuttaa teoksiaan taiteilija-ammattikunnan ulkopuolella tietokoneinsinöörinä, ohjelmoi-
jana, multimediasuunnittelijana, visualistina tai vaikkapa verkkosivujen tekijänä mainostoi-
mistossa. Usein mediataiteen kentällä pistäydytään koululaisena, nuorena opiskelijana tai 
työmaailmaan siirryttäessä. Erityisesti mediataide on hakenut näiltä alueilta uusia vaikut-
teita: VJ-esiintymiset kuuluvat monien festivaalien ohjelmaan ja ohjelmistotaide on tuonut 
demo-scenen ja open source -yhteisön tekijöitä taidemaailman piiriin. Alakulttuurit uudis-
tavat myös perinteisemmän media- ja videotaiteen ilmaisua. Niille on tyypillistä hakeutua 
muualle kuin taiteen perinteisiin esityspaikkoihin. Museonäyttelyä mieluummin käytetään 
kaupungin rakennuksia teoksien heijastuspintana. 

Taidepolitiikan kannalta nämä taidekoulutuksen ulkopuolelta tulevat tekijät koetaan 
taidejärjestelmään kuulumattomiksi, tai tekijät mielletään kuuluvan nuorisotoiminnan pii-
riin. Elinkeinoelämän kannalta he ovat ICT-alojen tulevia työntekijöitä. Erityisesti demoja 
tekevillä on kysyntää mobiili-ohjelmia ja pelejä tekeviin yrityksiin kautta maailman. 
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Elektroniset ala-kulttuurit perustuvat poikkitieteelliseen ja -taiteelliseen toimintaan. Nii-
den verkostoihin osallistuu monien alojen huipputekijöitä, usein kuitenkin samalla tavalla 
ja samoista lähtökohdista kuin kaikki muutkin alan harjoittajat. Ala-kulttuurit toimivat 
siltoina eri taiteen- ja tieteenalojen välillä sekä tarjoavat matalan alkukynnyksen tutustua 
näiden alojen tekijöihin ja toimintaan. Niissä nuoret tekijät saavat yhä enemmän vaikutteita 
ala-kulttuureista ja tässä suhteessa on selvä sukupolviero nähtävissä esimerkiksi mediatai-
teen alueella. Alakulttuurien tuoreus ja nopea kehitys mahdollistaa tekijöiden suoran osal-
listumisen alan kehitykseen ja määrittelyyn, mikä tukee vahvojen ja itsenäisten tekijöiden 
syntymistä. 

Elektronisiin ala-kulttuureihin liittyy vahva koulutuksellinen ulottuvuus. Ne perustu-
vat tee-se-itse tyyppisen toiminnan rohkaisemiseen, tavoitteena on että kuka tahansa voi 
helposti tulla mukaan toimintaan ja oppia lisää. Internetillä on tärkeä merkitys tiedonväli-
tyksessä ja verkostot järjestävät aktiivisesti erilaisia seminaareja ja työpajoja. Alakulttuurien 
kehittäjät ovat tulevaisuudessakin niitä jotka oma-aloitteisesti tutkivat, kehittävät ja kyseen-
alaistavat mediataiteen alaa. 

Mediataiteen järjestöjen olisi toiminnassaan hyvä ottaa nykyistä paremmin huomioon 
elektronisten alakulttuurien tekijät. Koulutustaustan korostuminen jäsenvalinnoissa ei 
kuulu mediataiteen eikä muidenkaan kehittyvien taiteen alojen luonteeseen. 

Mediataiteilijat muodostavat hyvin monimuotoisen kokonaisuuden. Kaikilla on kuiten-
kin tarve saada lisää tietoa toistensa näkemyksistä ja päästä vuoropuheluun mediataiteesta. 
Olisi mielekästä, että osaavimmat mediataiteen tekijät, koulutustaustasta riippumatta, hyö-
dyttäisivät suomalaista kulttuuria pystymällä toteuttamaan teoksiaan.  
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7 Mediataiteen esittäminen

Pääosa mediataiteen esittämistä rajoittuu hyvin perinteiseen kuvataidemaailman malliin, 
joka koostuu festivaaleista, gallerioista ja museoista ja niiden julkisen taiteen esittämisen 
perinteestä sekä verkossa esittämisestä ja DVD-levityksestä. Mediataiteen esittämistä kau-
punkitilassa, liikekeskuksissa, teknologiamessuilla tai muissa julkisissa yhteyksissä kuin tai-
demessuilla käytetään vähän. Videotaidetta esitetään yhä useammin lyhytelokuvafestivaa-
leilla, joka kuvastaa näiden taiteen alojen muuttumista. Monen suomalaisen mediataiteilijan 
teoksia on esitetty vain ulkomailla, koska kotimaisia esitysmahdollisuuksia ei ole ilmaantu-
nut. Tämä koskee erityisesti muita kuin videotaiteen teoksia. Televisiossa videotaidetta on 
esitetty harvakseen, mutta Ylen Uusi Kino tukee merkittävällä tavalla myös mediataiteen 
esittämistä. 

Suurin muutos mediataiteen esittämisessä on tapahtunut tietoverkkojen käytön laajen-
tumisen myötä. Verkkosivujen kautta on mahdollista tutustua keskeiseen osaan suomalaista 
mediataidetta. 

Mediataiteen esittämisestä kirjoitetaan hyvin harvoin sanomalehdistössä. Suuremmat 
tapahtumat saavat jonkin verran huomiota, mutta yksittäisen taiteilijan näyttelystä kirjoi-
tetaan harvoin. Yleensä mediataiteesta kirjoitetaan lähinnä esittelyluonteisia artikkeleita 
liittyen esityksen tiedotukseen. Varsinaista mediataidekritiikkiä tai alaa tutkivia artikkeleita 
ei juuri ilmesty. Suomalaisessa kirjoittaja- ja kriitikkokunnassa on toistaiseksi hyvin vähän 
mediataiteen asiantuntijoita. Ulkomailla suomalaisesta mediataiteesta on kirjoitettu viime 
vuosina paljon, koska taiteilijoilla on ollut suuria näyttelyitä tärkeissä museoissa. Kirjalli-
suutta suomalaisesta mediataiteesta on kasvavissa määrin. Lähinnä ne ovat taiteilijakohtaisia 
julkaisuja. Sähkömetsä kartoittaa tärkeällä tavalla suomalaisen mediataiteen historiaa. Lisäksi 
äänitaiteesta on ilmestynyt useita julkaisuja, joissa mediataiteen ilmiöt on huomioitu.

Festivaalit

Mediataiteen festivaalit ovat keskeinen osa mediataiteen esittämistä. Mediataiteen festivaalit 
ja lyhytelokuvafestivaalit tekevät kansainvälisestikin aikaisempaa enemmän yhteistyötä. Suo-
malaiset levittäjät ja festivaalituottajat tunnetaan hyvin maailmalla. Suomalaisten mediatai-
teilijoiden tuotantoa esitetään jatkuvasti eri puolilla maailmaa. Festivaaliohjelmistoon valin-
taa voi pitää tärkeänä teosten laadun mittarina. Sen voi katsoa edistävän kulttuuripoliittisia 
tavoitteita kulttuuriviennin ja alan näkyvyyden kasvattajana. Festivaalien kautta voidaan 
teoksille löytää myös kaupallisia levityskanavia. 
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Mediataiteen alueella järjestettäviä suurempia, vuosittaisia festivaaleja Suomessa ovat 
vuodesta 1998 järjestetty Alternative Party, AV-arkin View (vuodesta 2000), Avanto (2000 – 
2008) Pikseliähky (vuodesta 2004). Laajin mediataiteen tapahtuma oli m-cultin organisoima 
ISEA 2004, jonka järjestelyissä olivat mukana kaikki mediataiteen järjestöt. Kansainvälisen 
mediataidefestivaali ISEA2004:n pääjärjestäjä oli m-cult, mutta tapahtuman ohjelmisto oli 
kaikkien mediataidejärjestöjen yhteistyön tulosta. Aiemmin tapahtuma oli järjestetty Suo-
messa 1994. ISEA2004:n toteutus onnistui erinomaisesti. Sen sijaan tapahtuman talou-
dellinen puoli epäonnistui. ISEA2004 jälkeen järjestöjen ajoittainen festivaaliyhteistyö on 
rajoittunut lähinnä AV-arkin, MUU:n ja Piksel Frequencyn väliseksi.

Osana laajaa suomalaisen kulttuurin vientihanketta Ranskaan 2008 järjestettiin media-
taiteen tapahtuma Suomen Ranskan instituutin järjestämänä. Viimeksi mainittu tapahtuma 
sai opetusministeriöltä sen laajuuteen nähden järkevän rahoituksen 122000 €. Mediataiteen 
tapahtumille tavallisesti osoitetun rahoituksen vähäisyyttä kuvaa se, että Ranskan yksittäistä 
tapahtumaa tuettiin isommalla summalla kuin vastaavia tapahtumia järjestänyt Avanto sai 
rahoitusta Taiteen keskustoimikunnalta ja opetusministeriöltä yhteensä koko kahdeksan 
vuoden toimintansa aikana. 

Suuri osa mediataidejärjestöistä on pieniä festivaalijärjestöjä. Mediataidefestivaaleja jär-
jestävät lisäksi käytännössä kaikki muutkin mediataidejärjestöt. Usein festivaalinimikettä 
näytetään käytetyn lähinnä valtion festivaalirahoituksen piiriin pääsemisen toivossa. Sen pii-
riin pääseminen on kuitenkin osoittautunut hyvin hankalaksi pienille toimijoille. Mediatai-
teen alan festivaalien pienen valtion taidehallinnon rahoitusosuuden lisäksi suuri ongelma 
on ollut siinä, että opetusministeriön festivaalien tukipäätökset tapahtumille saadaan toi-
minnan kannalta liian myöhään. Olisi tärkeää, että ne festivaalit, jotka jo ovat vakiinnutta-
neet asemansa, voisivat saada tukipäätöksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Näin toiminnan 
jatkuvuus voitaisiin varmistaa järkevällä tavalla. Toisaalta on tärkeää luoda puolueettomien 
asiantuntijoiden arviointimenettely, jolla mediataidefestivaalien laatua voidaan seurata. 
Näin varmistettaisiin festivaalirahoituksen kohdistuminen elinvoimaisille ja kulttuuripoliit-
tisesti merkittäville mediataidefestivaaleille. Monen mediataidefestitaalin toiminta olisikin 
organisoitavissa yhden vahvemman festivaalitoimijan kautta. Rahoittajilla vaikuttaa olevan 
tahtoa keskittää rahoitusta mielekkäällä tavalla.

Seuraavassa on koottu mediataiteen kannalta suurimmat festivaalit Suomessa niiden 
perustamisjärjestyksessä.

Vuodesta 1992 järjestetyllä Assembly-festivaalilla kokoontuvat tuhannet nuoret eri puo-
lilta maailmaa, mutta kuitenkin lähinnä Suomesta, esittelemään ohjelmoimaansa grafiikkaa 
ja musiikkia. Vuoden 2009 tapahtuma järjestetään Helsingin lisäksi Tampereella, jossa vie-
raana on mm. Star Wrek , tamperelaisten tekijöiden maailmankuulu parodia Star Wars elo-
kuvasta. Assemblyssa on mukana myös robotiikka. Assembly-festivaali kehittää tekijöiden 
ohjelmointitaitoja ja verkottaa kävijöitä. Assemblyssa grafiikan ja musiikin osuus on ollut 
kasvussa, mutta sitä ei vieläkään voi pitää varsinaisena mediataiteen tapahtumana. 

Demoja esitteleviä vuosittaisia tapahtumia ovat Alternative Party r.y.:n vuodesta 1998 
järjestämä Alternative Party. Tapahtumasta on muodostunut merkittävä myös mediataiteen 
alalla. 14 % mediataiteilijoista pitää sitä hyvin tärkeänä, kaikkiaan sillä on merkitystä heistä 
25 %:lle. Alternative Party on kansainvälisestikin kiinnostava tapahtuma, joka on esitellyt 
mm. venäläistä VJ-kulttuuria ja demoja.

View esittelee vuosittain alkuvuodesta AV-arkin uusinta tuotantoa ja mahdollisuuk-
sien mukaan kansainvälistä mediataidetta. View on järjestetty vuodesta 2000 lähtien, usein 
yhteistyössä MUU r.y.:n kanssa. 
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Avanto festivaalin vuonna 2000 alkanut, kokeellista musiikkia ja elokuvaa esitellyt mer-
kittävä toiminta loppui vuoden 2008 festivaaliin. Tapahtumalla oli merkitystä hyvin pal-
jon 7 %:lle mediataiteilijoista ja merkitystä kaikkiaan 45 %:lle. Toimintansa lopetettavan 
Avanto-festivaalin perinne on siirtymässä Piknik Frequency r.y.:n toimintaan. 

Pikseliähky on Piknik Frequency r.y.:n vuonna 2002 perustama elektronisen taiteen ja 
ala-kulttuurien festivaali. Kyselyn mukaan sillä oli hyvin paljon merkitystä 13 %:lle media-
taiteilijoista ja merkitystä kaikkiaan 45 %:lle heistä. Nykytaiteen Museo Kiasmassa järjeste-
tyn vuosittaisen tapahtuman lisäksi festivaali on vieraillut myös Tukholmassa, New Yorkissa, 
Montrealissa ja Pariisissa. Se on kyennyt luomaan oman ja muista mediataiteen alueen hank-
keista erottuvan profiilin. Piknik Frequencyn toimialueen rajaus ei ole vain mediataide vaan 
elektroninen taide ja mediakulttuuri laajasti ymmärrettynä. Yhdistys on yhteistyössä paikal-
listen toimijoiden kanssa järjestänyt Pixel ache –festivaaleja eri puolilla maailmaa. Yhdis-
tyksen toimintatavan voi sanoa muuttuneen tavaramerkiksi, jota ikään kuin lisensioidaan 
muualle. Pixelache Network on Pikseliähkyn ympärille kasvanut kansainvälinen festivaalien 
verkosto, jonka jäseniä ovat Pixelvärk (Tukholma), Piksel (Bergen), Pikslaverk (Reykjavik), 
Mal au Pixel (Pariisi), Afropixel (Dakar, Senegal) sekä Pixelazo (Medellin, Kolumbia). Pik-
seliähky tarjoaa paikan esittää teoksiaan myös niille, joille mediataiteen kuvataidekeskeisyys 
on ongelmallista. Heidän tausta ei useimmiten ole kuvataiteessa, vaan esim. musiikissa, teat-
terissa tai kokeellisessa elokuvassa. Vuoden 2009 festivaalin uutena yhteistyökumppanina 
on AV-Arkki, jonka View-tapahtuma esitetään osana Pikseliähkyä. Myös yhteistyö MUU 
r.y.:n kanssa jatkuu. Toiveena näyttää olevan, että voimien yhdistymisen seurauksena Pikse-
liähkystä tulisi vahvempi festivaali mediataiteen ja koko elektronisen taiteen kentällä ja että 
myös sen rahoituspohja laajenisi.

Mediataiteen ja elektronisen musiikin festivaali Cartes Flux järjestettiin ensimmäi-
sen kerran 2006. Festivaali järjestetään joka toinen vuosi, seuraavan kerran syksyllä 2010. 
Mediataiteilijoille sillä on hyvin paljon merkitystä vain 3 % ja merkitystä kaikkiaan 27 %. 
Espoon kaupunki, Sibelius- Akatemia ja Teknillinen korkeakoulu perustivat Cartesia yllä-
pitävän säätiön vuonna 1989. Taiteen uusiin medioihin ja digitaalisen taiteen edistämiseen 
keskittyvä Espoon Taide- ja Tietotekniikkakeskus Cartes esittää ja tuottaa ääni- ja kuvamai-
semia sekä niihin liittyviä interaktiivisia elementtejä. Sen tärkeintä toimintaa tällä hetkellä 
ovat lähinnä musiikkipainotteiset tilaisuudet, joissa esitetään ajoittain videotaidetta. 

Mediasma	ja	museot

Museoiden, videotaiteen ja elokuvan välisestä suhteesta puhutaan nykyään paljon. Syy tähän 
on videotaiteen yhä laajempi esittäminen lyhytelokuvafestivaaleilla. Museot puolestaan ovat 
tunnetusti esittäneet pitkään erityisesti kokeellista elokuvaa. Suomessa videotaidetta esite-
tään vuosittain ilmeisesti jo lähes kaikissa taidemuseoissa. Viimeksi Jyväskylän taidemu-
seossa oli vuoden 2008 lopulla mediataiteen näyttely ja alan seminaari Live Herring ´08. 
Rauman taidemuseossa esitetään alkuvuodesta 2009 yhdeksän mediataiteilijan Harharetki-
näyttely, joka siirtyy Berliiniin yhteispohjoismaiseen Felleshus-suurlähetystöön. Laajimmat 
mediataiteen kokoelmat ovat Kiasmassa ja se tunnetaan parhaiten mediataiteen esittäjänä. 
Taidemuseoiden uushankinnoissa ja kokoelmapolitiikassa on kuitenkin harvemmin huo-
mioitu uudet taiteen alueet ja raja-alueita rikkovat teokset, joiden huolto ja säilytys tulisi 
huomioida jo hankintavaiheessa. 

Mediataiteilijoiden kannalta tärkeää olisi, että ainakin kokoelmiin kuulumattomien 
teoksien käytöstä museoissa maksettaisiin esityskorvaus. Kiasman lisäksi muutama museo 
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maksaa jo muodollisen tekijänoikeuskorvauksen esillä olevista teoksista. Museoalan pitäisi 
yhdessä Kuvaston kanssa sopia mediataiteen esittämiseen käytäntö. Lisäksi alalle olisi luo-
tava sopimusmalleja tietylle kestoajalle hankittaville teoksille, esimerkiski aikasidonnaisella 
lisensioinnilla. Malleja voidaan etsiä mm. elokuvan esittämisessä yleisistä lisenssisopimuk-
sista, joissa sovitaan jakelu- tai esitysmediasta, esittämisen kestosta, esityskertojen määrästä 
tiettynä ajanjaksona tai kopioiden määrästä.

Kiasmassa mediataide oli keskeisessä roolissa sitä perustettaessa. Vähitellen mediataiteen 
toimintaedellytykset rapistuivat ja mediataiteesta ei suoranaisesti enää vastaa kukaan. Se on 
osa kaikkien kuraattoreiden työtä. Tästä on muodostunut ongelmaksi se, että kukaan ei 
enää hallitse aluetta sillä tavalla, että mediataiteen kokoelma kehittyisi ja mediataiteen alalla 
tehtävä toiminta olisi kansainvälisesti kiinnostavaa. Mediataidetta esitellään kuitenkin Kias-
man kokoelmanäyttelyissä samanveroisena kuin muitakin kuvataiteen lajeja. Kiasma-teatteri 
esitti alkuvuosina paljon videotaidetta, kokeellisia elokuvia, tanssivideoita jne. Kiasma-teat-
terin rooli mediataiteen esitysfoorumina on kuitenkin viime vuosina vähentynyt. Valtion 
taidemuseossa on keskusteltu Kiasma-teatterin käyttämisestä enemmän elävän kuvan näyt-
tämönä. Nyt tällaiset esitykset ja tapahtumat ovat olleet lähinnä ulkopuolisia tuotantoja, 
kuten Doc.Point ja Avanto.

Kiasman yhteyteen perustettava Mediasma tukisi mediataiteen tutkimusta ja esittämistä. 
Mediasma koostuisi Kiasman ja Valtion taidemuseon nykyisistä mediataiteen kokoelmien, 
arkistojen ja tutkimuksen toiminnoista lisättynä mediataiteen esittämiseen ja teosten tilaami-
seen sekä taiteilijoiden residenssitoimintaan suunnatuilla resursseilla. Kansainvälinen näyt-
tely- ja tuotantoyhteistyö olisi tärkeä osa toimintaa. Mediasmaan siirtyisi myös mediataiteen 
arkistoinnin vastuu. Mediasma vastaisi taloudellisesti mediataiteen arkistoinnin laitteistosta 
ja sen ylläpidosta. Mediasma parantaisi Kiasman mahdollisuuksia toimia kansainvälisesti 
varteenotettavana mediataiteen museona. 

Tärkeänä toimintana olisi tuottaa projekteja, jotka siirtyisivät Kiasmasta muihin muse-
oihin Suomessa ja lisäisivät mediataiteen tunnettuutta alueellisesti. Aluetaidemuseoihin 
tehtäviin Mediasman vierailuihin voidaan liittää työpajatoimintaa sekä museopedagogiaa 
ja muuta yleisökasvatusta mediataiteesta ja mediakulttuurista. Nyt millään yksittäisellä alu-
eellisella taidemuseolla ei ole varaa mediataiteen tuotantoihin ja niiden oheisohjelmistoihin. 
Mediataiteella on kuitenkin tärkeä osa mediakasvatusta. Mediasman toiminnan aloittami-
seen olisi osoitettava Valtion taidemuseon budjettiin lisäystä 600 000 € vuodesta 2010. 

Mediasma on kohtuullisen halpa vaihtoehto luoda perusta kansainvälisesti haastavalle 
kilpailijalle hollantilaiselle mediataiteen Waag- instituutin sekä saksalaiselle ZKM-muse-
olle ja itävaltalaiselle Ars Electronicalle. Tämä on mahdollista, koska Kiasmassa on jo hyvä 
perusta toiminnalle. 

Valtion	taideteostoimikunta

Valtion taideteostoimikunnalla on karttuva mediataiteen kokoelma. Kokoelman 51:stä 
teoksesta neljä on videoinstallaatioita ja muut videoteoksia. Yksi teoksista on lämpökamera-
teknologiaan perustuva interaktiivinen teos. Osa teoksista on ollut sijoitettuna pitempään, 
esimerkiksi kilpailun perusteella, johonkin valtion rakennukseen. Tekniikan kustannuksista 
johtuen julkisten teoksien esitysaika on aina ollut rajallinen, korkeintaan muutama vuosi. 
Esittämisen kustannuksista on aina vastannut Valtion taideteostoimikunta. Instituutiot, joi-
den rakennukseen teos on hankittu, eivät ole osallistuneet kustannuksiin. Uusia teoksia 
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hankittaessa harkitaan käytettäväksi myös teoksen laitteiden kestoon sidottua esittämistä tai 
muuta aikaan, projektiin tai prosessiin sidottua esittämisoikeutta. 

Esittämistekniikan kehittyessä ja halventuessa Valtion taideteostoimikunta seuraa mah-
dollisuuksia julkisiksi teoksiksi hankittujen teoksien uudelleen esittämiseksi. Videoteoksia 
on esitetty ulkomailla Suomen suurlähetystöissä tarkoitusta varten tehdyllä esityskalusteella. 
Videotaiteen esittämistä Suomessa ja ulkomailla aiotaan lisätä. Kokoelman teosten säännöl-
liseen esittämiseen tarvitaan tuottaja. Valtion taideteostoimikunta tekee yhteistyötä nykytai-
teen museo Kiasman kanssa lähinnä teosten arkistoinnissa ja pitkäaikaissäilytyksessä.

Televisio

Televisio on luonteva tapa esittää mediataidetta. Valtakunnallisilla kanavilla kuitenkin vain 
Yleisradion televisiokanavilla esitetään mediataidetta. Uusi Kino on ollut tärkein mediatai-
teen tuotantoja tilaava ohjelma. Televisiokanavilla esitetään kaikki sellainen liikkuva kuva, 
joka on saanut AVEK:n tai SES:n tuotantotuen. Isommat mediataiteen tuotantotuet edellyt-
tävät lähes aina tv-yhteistyökumppania ja jakelun järjestämistä myös televisiokatsojille. Kau-
palliset kanavat eivät vielä ole olleet kovin kiinnostuneita esittämään kokeellisia tuotantoja. 
Sub-TV, Nelonen ja MTV-3 ovat esitelleet uutisina mediataiteeseen liittyviä tapahtumia. 
YLE:n kanavilla mediataidetta on nähty sekä teoksina että dokumentteina mediataiteesta. 
YLE Teema on hankkinut satunnaisesti mediataidetta ohjelmistoonsa. YLE:n tv-kanavilla 
on siten keskeinen rooli videoteosten rahoituspohjan osana. Yleisradion mahdollisuuksia 
tilata kokeellisia televisiotuotantoja olisi lisättävä. Tämä soveltuu hyvin sen rooliin kehittää 
televisiotoimintaa ja tarjota muuta ohjelmistoa kuin kilpailevat, kaupalliset kanavat.

Mediataiteen tärkeä aluevaltaus vuoden 2002 jälkeen on yhteistyö toimintansa aloitta-
vien paikallistelevisioiden kanssa. Viimeisten vuosien aikana paikallistelevisioiden luonne 
on muuttunut yhä enemmän yhteisötelevisioksi. Televisio paikallisten yhteisöjen viestintä-
kanavana on lisääntynyt kaupunkien rakenteen muuttuessa ja esimerkiksi maahanmuutta-
jien asioiden pohtimisessa. Paikallistelevisiotoiminta kuuluu viestintäministeriön alaisuu-
teen, mutta siihen on kiinnostusta myös sisäasiainministeriössä. Yhteisö-TV oli tärkeä osa 
videotaiteen kehitystä jo 1970-luvulla USA:ssa ja Saksassa. Helsingin ISEA2004 konferens-
sissa pohdittiin paljon yhteisö-TV:n mahdollisuuksista. Konferenssin jälkeen m-cult on 
keskittynyt Uudenmaan liiton rahoituksella toteutetussa M2Mz Avoin kaupunkitelevisio 
-hankkeessa tutkimaan yhteisöllisyyttä televisiossa. Televisiokanava on seurattavissa pääkau-
pungin alueella ja verkossa. Kaikkiaan televisiokanavan ohjelmisto pyrkii luomaan uusia 
yhteisöllisiä toimintamalleja yhteisölliseen viestintään muun muassa maahanmuuttajien 
asioita käsittelemällä. M2Mz esittelee joka viikko viikon videotaiteilijan ja videotaidetta 
yhteistyössä AV-arkin kanssa. Koko ohjelmatarjonta on myös verkossa. 

Elinkeinorahoituksen ansainmallia ei tämäntyyppiseen yhteisölliseen toimintaan ole 
kyetty rakentamaan. Ulkomailla yhteisö-TV:n rahoitus on lähinnä kunnallista. Lisätulot 
hankitaan mikromaksumallina, jossa palveluista maksetaan muodollinen summa. Ansain-
talogiikka ei ole omassa toiminnassa, mutta sitä pyritään luomaan yhteistyökumppanei-
den kautta. StadiTV-ydinryhmän (Forum Virium, Elisa, Arcada, m-cult) jäsenenä m-cult 
suunnittelee ja toteuttaa paikallisen StadiTV-monikanavatelevision pilotoinnin 2009. Ryh-
män tavoitteena on myös sitouttaa pääkaupunkiseudun kunnat yhteisötelevisiotoiminnan 
mahdollistamiseen. Paikallisten televisiokanavien leviäminen tarjoaa mediataiteelle tärkeän 
esityskanavan ja vuorovaikutteisen ilmaisun kokeilualustan. 
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Televisiossa ja tiedotusvälineiden verkkopalveluissa sekä niiden kännykkäsovelluksissa 
on interaktiivisen mediataiteen käyttämätön tulevaisuus.

Verkkosivut

Verkon kautta leviää yhä televisiomaisempaa aineistoa tai ohjelmistoa. Television ja ver-
kon yhteiskäytön lisääntyessä lienee vain ajan kysymys, milloin verkkosivua ja televisio-
ohjelmaa käytetään rinnakkain jokaisessa kotitaloudessa. Verkossa on jo useita palveluja, 
joissa videokuvaa voi jakaa, ja helposti luoda suoria lähetyksiäkin, kuten Floops ja MySpace. 
Lisäksi lukuisat verkkoyhteisöt, kuten Facebook tarjoavat taiteen käyttöön välineitä, joiden 
mahdollisuuksia mediataiteessa ei juuri ole vielä hyödynnetty. 

YLE:ssä nähtyjä ohjelmia voi yhä enemmän tarkastella televisio-ohjelmien arkistossa 
AREENA:ssa YLE:n verkkosivuilla. Sieltä mediataide tai videotaide hakusanoilla ei kuiten-
kaan löydy mitään, koska osa kokeellisemmasta tuotannosta on muiden hakusanojen alla, 
kuten ooppera tai tanssi. Ikävä puute on Minna Tarkan ja Kimmo Koskelan tekemä Raja-
pinnalla-sarja, joka olisi edelleen mainio johdatus aiheeseen myös mediataiteen opetuksessa. 
Mediataiteelle olisi helppo tehdä näkyvyyttä Arenaan tekemällä mediataiteelle oma palsta, 
jonka alta löytyisi valmiita hakuja. Television historian aikana on toteutettu ja esitetty monia 
merkittäviä projekteja, jotka olisi syytä saada yleisön nähtäville arkistomuodossa. Tällaisen 
taiteen ja television suhteita pohtivan alueen sisään voi ajan mittaan kehittyä kiinnostava 
näkökulma televisioon ilmaisuvälineenä.

Verkkosivut ovat keskeinen osa kaikkia tiedotusvälineitä. Mediataide ei niissä juuri näy. 
Kyse ei ole siitä, että aineistoa tai välineitä niiden esittämiseen ei olisi. Mediataide ei kui-
tenkaan tule näkymään edes YLE:n verkkosivuilla ennen kuin tekijät ja YLE ja muut tie-
dotusvälineet pääsevät sopimukseen verkkoon sijoitetun aineiston tekijänoikeusmaksuista. 
Pelkästään verkkojakelun tekijänoikeuskorvauksia koskevat vaatimukset tekee independent-
tuottajalle mahdottomaksi antaa Ylelle lupaa verkkojakeluun. Mediataiteen verkkojake-
lusta ja sen kustannuksista pitäisi sopia periaatteellisella tavalla verkkosivujen omistajien, 
Teoston, Kuvaston ja Kopioston kanssa. Nyt taiteilijan ei kannata antaa teoksia esimerkiksi 
Yleisradion verkkosivulle Areenaan, koska siitä ei makseta korvausta muun esityskorvauksen 
lisäksi. Ilmaiseksi ei kukaan vakavasti otettava mediataiteilija anna teoksiaan esitettäväksi, 
ellei siihen liity todellista markkinointiarvoa. 

Parhaiten mediataidetta tarjoavat sivuillaan museoiden, taiteen tukijärjestöjen ja mui-
den instituutioiden sekä taiteilijajärjestöjen ja taiteilijoiden kotisivut.

Galleriat

Kaupallisissa gallerioissa mediataidetta, lähinnä videotaidetta, esitetään harvoin yksinään. 
Yleensä se on osa valokuvista, maalauksista tai veistoksista koostuvaa näyttelyä. Kokonaan 
mediataiteesta koostuva näyttely kaupallisessa galleriassa on edelleen harvinaisuus. Pääsään-
töisesti mediataidetta ja erityisesti videotaidetta esitellään taiteilijajärjestöjen tai taidelaitos-
ten gallerioissa, kuten MUU ja Huuto –gallerioissa. Videotaide on tärkeä osa monen valo-
kuvataiteilijan tuotantoa ja Hippolyte-galleria esittelee näitä säännöllisesti. Taiteilijoiden 
omistama Forum Box esittää jatkuvasti videotaidetta yhteistyössä AV-arkin kanssa. 

Turun taiteilijaseura Arten Titanik-galleriassa esitellään mediataidetta noin kaksi kertaa 
vuodessa ja usein silloinkin niin että media- tai interaktiivisen taiteen osuus on vain osa 
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näyttelyä muun osa koostuessa installaatioista tai muista teoksista. Rajatila Tampereella esit-
tää videotaidetta ja videoinstallaatioita samaan tapaan kuin MUU ja Arte. Verkkogallerioista 
mediataidetta esittää laajimmin Jyväskylästä toimiva Henkevä Silakka. Muualla Suomessa 
mediataidetta esitetään harvemmin muissa kuin taideopetukseen liittyvissä gallerioissa.

Kotimaista mediataiteen myyntiä on aivan viime aikoina pyritty ammattimaistamaan. 
MUU:n ja Valokuvataiteilijoiden liiton vuotuisessa teosvälitystilaisuudessa pyritään mainos-
toimiston avulla muuttamaan taideostajien tottumuksia mediataiteen suuntaan. Mediatai-
teilijoiden järjestöillä tai gallerioilla ei ole tarjota jäsenilleen mediataiteeseen erikoistunutta 
verkkokauppaa. 
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8 Mediataiteen arkistointi

Arkistointivelvollisuus elokuviksi luokiteltavien videoteosten osalta perustuu lakiin eloku-
vien arkistoinnista v. 1984 ja sitä toteutetaan Kansallisen audiovisuaalisen arkiston, KAVA, 
kanssa. Arkistointia tehdään Media-arkistoprojektissa, jota on toteutettu vuodesta 2001 
opetusministeriön myöntämän erityisavustuksen turvin Suomen Taideakatemian säätiön ja 
Valtion taidemuseon (toimeenpanevana yksikköinä Kuvataiteen keskusarkisto) yhteistyönä. 
AV-arkissa teoksesta tehdään arkistointikopio samalla kun teoksesta tehdään esityskopio. 
Tämä käytäntö koskee kuitenkin vain AV-arkin jäseniä. Muille media-arkistoinnin asiakas-
ryhmille (mediataiteilijat, videotaiteilijat, kuvataiteilijat, jotka tekevät julkisesti esitettävän 
audiovisuaalisen teoksen) ilmoitetaan eri tavoin kuvataiteen kenttään liittyvien audiovisu-
aalisten teosten arkistointivelvollisuudesta ja mahdollisuudesta arkistoida digitaalinen suo-
jakopio pitkäaikaissäilytyksen standardit täyttävin menetelmin (tarkoittaa korkealaatuista 
digitaalista dataa LTO arkistonauhalle taltioituna). Nykytaiteen museo Kiasman kanssa 
mediataiteen osalta tapahtuvasta arkistoinnista Valtion taidemuseon sisällä ylijohtaja on 
määrännyt Kuvataiteen keskusarkiston vastaamaan arkistoinnista. 

Kuinka yhteistyö toteutetaan KAVA:n, Kansalliskirjaston ja Valtion taidemuseon kesken 
ei ole vielä sovittu. Tavoitteena on, että tallennukseen käytetään KAVA:n tekniikkaa. Valtion 
taidemuseo on osoittanut opetusministeriölle vuosittain käytävissä tulosneuvotteluissa, että 
se on valmis ottamaan kuvataiteen kenttään sijoittuvan media-arkistoinnin asiantuntijateh-
tävät toimintansa kiinteäksi osaksi, mikäli opetusministeriö sisällyttää toiminnan edellyttä-
mät lisäresurssit Valtion taidemuseon tulossopimukseen. 

Mediataiteen arkistoinnin asiasanoitusta varten Valtion taidemuseo ja mediakulttuuri-
yhdistys m-cult r.y. ovat tehneet vuodesta 2003 lähtien yhteistyötä mediataiteen asiasanoitus 
– ja ontologiajärjestelmän kehitystyössä. Sanaston perusta luotiin Valtion taidemuseossa ja 
sen kehittämisestä ja ontologisoinnista on huolehtinut m-cult semanttisen webin ontologiat 
-projektissa. Sanaston käyttöönotto yhtenäistää mediataiteen kuvailuja ja tehostaa hakuja.

Osa mediataiteen teoksista jää edelleen arkistointitiedotuksen ulkopuolelle. Apurahoja 
myöntäville tahoille, kuten AVEK ja Taiteen keskustoimikunta ja joillekin säätiöille, kertyy 
apurahaselvityksien liitteenä mediataiteen teoksia ja niiden dokumentaatiota. Ne olisi hyvä 
arkistoida vuosittain Kuvataiteen keskusarkiston mediataiteen arkistoon. Tätä kautta tulisi 
arkistoinnin piiriin nekin teokset, jotka eivät sinne päädy AV-arkin tai muun vakiintuneen 
toiminnan kautta.

Mediataiteen ja sen tapahtumien dokumentointi esitystilanteissa ei tällä hetkellä ole 
mahdollista tehdä edes kohtuullisena otoksena mediataiteen laveasta kentästä. Taiteilijoilla 
on itselläänkin yllättävän harvoin ollut mahdollisuutta dokumentoida teoksiaan niiden esi-
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tys- tai käyttötilanteissa. Työtä tekee tällä hetkellä Kuvataiteen keskusarkiston valokuvaaja, 
jolla on työkenttänä kuvataiteen alan dokumentaatio. 

Muiden kuin videoteosten osalta mediataiteen (installaatiot, interaktiiviset teokset ym.) 
osalta arkistointi on vapaaehtoista ja vasta alussa. Tältä osin Valtion taidemuseossa tehdään 
arkistointiin liittyvää perustutkimusta arkistointimenetelmistä ja osallistutaan kansainväli-
seen keskusteluun asiasta. 
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9 Lähdeluettelo

Selvitystä	varten	haastatellut	ja	tietoja	antaneet	henkilöt

Eija-Liisa Ahtila, mediataiteilija, Professori Kuvataideakatemia, Helsinki

Kimmo Aulake, neuvotteleva virkamies, opetusministeriö, Helsinki

Pirjetta Brander, mediataiteilija, AV-arkin puheenjohtaja, Helsinki

Hakala-Zilliacus Liisa-Maria, kulttuuriasiainneuvos, opetusministeriö, Helsinki

Marikki Hakola, mediataiteilija, Kroma Productions Oy, Porvoo

Paavo Hohti, professori, Säätiöpalvelu, Helsinki

Leena Hoppania, projektipäällikkö, PKT-säätiö, työ- ja elinkeinoministeriö, Helsinki

Juha Huuskonen, puheenjohtaja, Piknik Frequency r.y., Helsinki

Juha van Ingen, mediataiteilija, FixC, Helsinki

Jukka-Pekka Laakso, festivaalijohtaja, elokuvataidetoimikunnan puheenjohtaja, Tampere

Leena Laaksonen, ylitarkastaja, opetusministeriö, Helsinki

Johanna Lonka, puheenjohtaja, Rajataide r.y., Tampere

Laura Mäkelä, ylitarkastaja, opetusministeriö, Helsinki

Tapio Mäkelä, Manchester, Englanti

Hanna Ojamo, puheenjohtaja, MUU r.y., Helsinki

Klaus Oesch, konsultti, Helsinki

Perttu Rastas, Valtion taidemuseo, Kuvataiteen keskusarkisto, arkistointiprojektin vetäjä, Helsinki

Kirsi Reinola, Toiminnanjohtaja, AV-arkki, Helsinki

Risto Ruohonen, ylijohtaja, Valtion taidemuseo, Helsinki

Juha Samola, pääsihteeri, AVEK, Helsinki

Petra Tarjanne, hankepäällikkö, luovat alat, työ- ja elinkeinoministeriö, Helsinki

Minna Tarkka, Mediakulttuuriyhdistys m-cult, Helsinki

Heidi Tikka, tuotantoneuvoja, AVEK, Helsinki

Tuuli Penttinen-Lampisuo, Satakunnan läänintaiteilija, ITU-projektin tuottaja, Pori

Merja Puustinen, mediataiteilija, Espoo

Erika Reponen, Mediatutkija, Nokia, Tampere

Mauri Ylä-Kotola, rehtori, professori, Rovaniemi

Pekka Vapaavuori, musiikin tohtori, Säveltaidetoimikunnan puheenjohtaja, Kuopio
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Painetut	lähteet

Kulttuurin satelliittitilinpito. Pilottiprojektin loppuraportti. Opetusministeriön julkaisuja 2008:20

Kulttuurin arvo? Kulttuurin kansantaloudellisia vaikutuksia selvittäneen loppuryhmän raportti. 

Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2006:35

Karo, Marko Koordinaatteja tilassa ja ajassa. Kuvataide ja kulttuurivaihto 2008 – 2012. Frame 2008.

Väkiparta, Kirsi, toim., Sähkömetsä,  Valtion taidemuseo / Kuvataiteen keskusarkisto, 2008

Linkit

Mediataide	yleistä	

http://fi.wikipedia.org/wiki/Mediataide    Mediataide wikipedia suomi

http://en.wikipedia.org/wiki/New_media_art    Media art wikipedia englanti

http://www.widerscreen.fi/2003/4/index.htm    Mediataitaiteen erikoisnumero

http://www.lastfm.se/music/Ihokas/+news     lastfm-verkosto 

http://www.katse.org/?page=27&cat=&p=753a9f67ec6ab1f54d80f5111c93005c ITU-projekti

Mediataidejärjestöt	Suomessa

http://www.av-arkki.fi/web/index.php AV-arkki

http://www.fixc.fi/   FixC Osuuskunta

http://www.muu.fi/index_suomi.html  MUU r.y.

http://www.m-cult.org/index_en.html Mediakulttuuriyhdistys m-cult

http://www.katastro.fi/   Katastro.fi

http://www.rajataide   Rajataide, Tampere

http://www.arte.fi/sumu/sumu_main.html Arte. Turku

http://www.webgalleria.net/   Henkevä Silakka, Jyväskylä

Mediataide-festivaalit

http://www.altparty.org/   Alternative Party

http://www.pixelache.ac/   Pikeseliähky

http://university.pixelache.ac/

http://www.avantofestival.com/  avantofestival

Mediataiteilijat	ja	teokset

http://www.av-arkki.fi/web/index.php?id=25 AV-arkin jäsenet

http://www.fixc.fi/   FixC Osuuskunnan jäsenet

http://www.muu.fi/memberlist_suomi.html MUU r.y.:n jäsenet
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Mediataiteen	tuotantoyhtiöitä	ja	esimerkkejä	taiteilijoiden	kotisivuista

http://www.crystaleye.fi    Kristallisilmä Oy

http://www.kromaproductions.net   Kroma Productions Oy

http://www.koskela.tv    Koskela Art & Media House Ky

http://www.medeia.com    Medeia Oy

http://www.periferiaproductions.fi/FIN/index.html Periferia Oy

http://www.larjosto.saunalahti.fi   Harri Larjosto

http://www.maritaliulia.com    Marita Liulia

http://www.marjattaoja.com/   Marjatta Oja

http://www.juhavaningen.com/   Juha van Ingen

http://www.pinktwins.com    Juha ja Vesa Vehviläinen

http://www.mediataide.com/   Jukka Hautamäki

http://www.sallatykka.com/web/index.php  Salla Tykka

Mediataide	ja	muut	esitysyhteydet

Teatteri	

http://www.villehyvonen.fi/   Tuntematon sotilas ja Mental Finland

http://www.todellisuus.fi/    Todellisuuden tutkimuskeskus

Tanssi

http://www.terosaarinen.com/en/works/all_creations/ HUNT Tanssi Tero Saarinen, Multimedia  

        Marita Liulia. 

http://www.av-arkki.fi/web/index.php?id=430  Choreo/Cut/Graphic, Tanssi Mikko   

        Kallinen 

http://www.nomadi.fi/alpo/ohjelmisto/deep/index.php  DEEP, Tanssi Alpo Aaltokoski,   

        tietokoneanimaatio Milla Moilanen

Performanssi

http://www.muu.fi/index_suomi.html    MUU r.y.

Pelit

http://www.hermia.fi/neogames/tutkimukset_ja_julkaisut/?x11656=252842

Musiikki

http://www.phinnweb.org/panasonic/   Pan Sonic

http://www.sahkorecordings.com/sahko.php   Sähkö

http://www.nbresearchdigest.com/index.html   N&B Re4search Digest

http://www.huoratron.com/    Huoratron

http://www.youtube.com/watch?v=MZ9I4j6dfu0  Super 8
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TV

http://crucible.uiah.fi/crunet.nsf/etofilmlist/productions  Interaktiivisia tv-tuotantoja

M2Mz        Yhteisö tv

http://www.floobs.com/index.html    TV vapaa alusta TV-lähetyksille

VJ

http://www.vjfinland.fi/forum/     VJ Finland -foorumi

http://www.amfibio.org   

http://www.visualsysteemi.com  

http://www.xploitec.org 

  

Elokuvan	alakulttuurit

http://www.pixoff.net/fi/      Pixoff-verkko

http://www.starwreck.com/introduction.php   Star Wreck

Elektroniset	alakulttuurit

http://koti.kontu.la/aahonen/kokeellisen_elektroniikan_seur/ Kokeellisen elektroniikan seura

Demot

http://www.mustekala.info/node/976

http://www.scene.org/

http://www.youtube.com/watch?v=7W8VLNMr50o  Ephidrena

http://www.youtube.com/watch?v=H4c-cvosz70  The Black Lotus

http://www.youtube.com/watch?v=2wu_6wp2yHg  Jumalauta

http://www.youtube.com/watch?v=b4dVF5JCWqo  Nevada

http://www.youtube.com/watch?v=l_BA_dXC2c4  Dekadence

http://www.youtube.com/watch?v=31qAK1xGxkA  Traction

http://www.youtube.com/watch?v=mDdStxjGELk  Plastic

http://www.youtube.com/watch?v=rSX6gGH2NSM  ASD

http://www.youtube.com/watch?v=MZ9I4j6dfu0  Super 8

http://pallit.lhi.is/~palli/codechat/    Codechat-ohjelma koodin esteettiseen  

        arviointiin

Kirjallisuus	

http://www.uta.fi/~csmaso/hyper.html   Hyperromaani

http://www.kaapeli.fi/krohn/sfinksi/    Leena Krohn Sfinski vai robotti

Biotaide

http://bioartfi.blogspot.com/2008/06/kilpisjrvi-29-3152008.html Biotaide
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Mediataide	ja	politiikka

Mediataide – kotimaiset toimijat ja kansainväliset mallit  Vuoden 2002 Mediataide raportti

http://www.luotu.fi/index     Luovat alat

http://www.tekes.fi/     Tekes

http://www.kopiosto.fi/avek    Audiovisuaalisen kulttuurin   

        kehittämiskeskus

http://www.ses.fi/     Suomen elokuvasäätiö

ISEA2004

 http://www.isea-web.org/     Inter-Society for the Electronic Arts

http://www.taiteenkeskustoimikunta.fi/default.asp?WCI=wciFrames&strlanguage_id=fi&strSub_

page=res_org&Intid=22    ARSIS-erikoisnumero ISEA2004

International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA) In August 2004 we co-hosted 

a Mini-summit on New Media Arts and Technology in Helsinki, Finland, with the Arts Council of 

Finland and m-cult, which led to the publication of the ‘Helsinki Agenda Strategy document on 

international development of new media culture policy’. The IFACCA board published a response to 

the Helsinki agenda in October 2005. It is linked to The Delhi Declaration of a new context for new 

media.

http://www.isea2008singapore.org/ On 24-26 July 2008, the Asia-Europe Foundation (ASEF) and 

the International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA), in partnership with 

ISEA2008 (International Symposium for Electronic Arts), co-hosted a mini-summit on government 

support for new media arts practice in Singapore. Four topics identified by the event’s artistic 

director, Rob van Kranenburg, were addressed during the meeting:

 •  Ambient intelligence, web 2.0 location based media, leapfrogging

 •  Creative research, iterative design cycles, academic research and creative communities

 •  Open source and open networks: the role of small independent new media labs

 •  Media education, media, civil society

http://www.ifacca.org/publications/2000/12/02/new-media-artnew-funding-models/

Median	avoimmuus

http://networkcultures.org/wpmu/portal/

http://sourceforge.net/index.php   Open source community

http://www.indymedia.org/en/index.shtml  Independent media center

http://www.next5minutes.org/   Tactical media

http://www.m-cult.org/performingplaces/

http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=2139&URL_DO=DO_TOPIC&URL_

SECTION=201.html

http://www.waag.org/domain/culture  Hollantilainen Waag-yhteisö

http://on1.zkm.de/zkm/e/about   Saksalainen ZKM-keskus

http://www.aec.at/index_en.php   Itävaltalainen Ars Electronica
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Elinkeinoala

http://www.digibusiness.fi/portal/

http://www.forumvirium.fi/

http://www.luotu.fi/index/

http://www.hiit.fi/

http://www.lume.fi/

Mediataiteen	arkistointi

http://www.digiwiki.fi

http://www.incca.org/

http://www.seco.tkk.fi/

http://www.eai.org/resourceguide/

http://www.coyoteyip.com/rinehart_leonardo.pdf

Mediataiteen	residenssejä

http://www.taidetehdas.fi/fi/vuokralaiset/residenssi/ Porvoon A.I.R. ry.

http://www.arte.fi/sumu/sumu_main.html
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