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Ehdotus valtioneuvoston
taide- ja taiteilijapoliittiseksi ohjelmaksi

Taide- ja taiteilijapoliittinen toimikunta TAO

Suomen perustuslaki 16 §
(Sivistykselliset oikeudet)
Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuudesta säädetään lailla.
Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle yhtäläinen
mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä.
Tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus on turvattu.

VALTION TAIDEPOLIITTISIA LINJAUKSIA 1970-2000-luvuilla

1970-luku

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 27 artikla
Jokaisella on oikeus vapaasti osallistua yhteiskunnan sivistyselämään, nauttia taiteista sekä päästä
osalliseksi tieteen edistyksen mukanaan tuomista eduista.

1980-luku

1990-luku

2000-luku

taiteen harjoittamisen edellytysten turvaaminen
tasa-arvoinen kulttuuripalvelujen saatavuus
oikeus omaehtoiseen luovaan toimintaan
kansainvälinen kulttuurivaihto
taiteilijoiden toimeentulo omalla työllään (työllisyys)
julkinen ja yksityisen rahoituksen tasapaino
julkisen sektorin roolin väheneminen

Yleissopimus lapsen oikeuksista, 31 artikla

kulttuurin kasvava merkitys
kulttuuriset perusoikeudet
valtion ja kuntien yhteistyö

Sopimusvaltion tunnustavat lapsen oikeuden lepoon ja vapaa-aikaan, hänen ikänsä mukaiseen
leikkimiseen ja virkistystoimintaan sekä vapaaseen osallistumiseen kulttuurielämään ja taiteisiin.

kulttuurilaitosten toimintaedellytysten turvaaminen
yhteistyö yksityisen sektorin kanssa
kansalaisyhteiskunta
taide perusoikeutena
luova hyvinvointiyhteiskunta
taiteen soveltavan käytön lisääminen

Unescon kulttuurista moninaisuutta koskeva yleismaailmallinen julistus,
5 artikla
(Sivistykselliset oikeudet kulttuurisen moninaisuuden mahdollistajina)

Lähteet:Valtioneuvoston taidepoliittinen selonteko 1978, hallituksen kulttuuripoliittinen selonteko 1982, Kupoli 1992, hallituksen kulttuuripoliittinen
selonteko 1993, Taide- ja taiteilijapoliittinen toimikunta 2002.

Kaikkien ihmisten tulee ...voida ilmaista itseään sekä luoda ja levittää teoksiaan valitsemallaan
kielellä, erityisesti äidinkielellään. Kaikilla ihmisillä tulee olla oikeus laadukkaaseen kasvatukseen ja koulutukseen, joissa otetaan kaikin puolin huomioon heidän kulttuuri-identiteettinsä.
Kaikkien yksilöiden tulee voida osallistua haluamaansa kulttuurielämään ja harjoittaa omaan
kulttuuriinsa kuuluvia tapoja, kunnioittaen samalla ihmisoikeuksia ja perusvapauksia.
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Taide on mahdollisuuksia

jossa taide on keskeinen osa yhteiskuntaa uudistavaa ja kehittävää innovaatioperustaa, uuden tiedon, taidon, osaamisen ja
hyvinvoinnin kokonaisuutta.Valtioneuvosto edellyttää, että valtionhallinto toteuttaa omalta osaltaan ohjelman toimenpiteet.
Ohjelmassa esitetään toimenpide-ehdotuksia myös yhteiskunnan muille toimijoille.

Ehdotus valtioneuvoston taide- ja taiteilijapoliittiseksi ohjelmaksi

Tiivistelmä

Luova hyvinvointiyhteiskunta -ohjelman valmisteluaineistona on tämä taide- ja taiteilijapoliittinen ohjelma oheisaineistoineen. Ohjelman ehdotuksista on muodostettu neljä pilaria: syventäminen, laajentaminen, kohtaaminen ja edistäminen.

Valtioneuvosto on määritellyt taide- ja taiteilijapoliittisen ohjelman tavoitteeksi luovan toiminnan edistämisen. Taiteellinen
luovuus on ihmisen kyvyistä vahvimpia ja arvokkaimpia.Taide
on itseisarvoista mutta se rikastuttaa monin tavoin yksilöiden
ja yhteisöjen elämää. Kulttuurinen perintömme kasvaa taiteellisesta luovuudesta ja taiteen erilaisista ilmenemismuodoista.
Taiteen teokset muodostavat ihmiskunnan yhteisen kulttuurin
muistin.

(1) Taide-elämän osaamisen syventämiseksi parannetaan taiteilijoiden toimintaedellytyksiä saattamalla ne verrannollisiksi tieteenharjoittajien edellytysten kanssa.Valtioneuvosto vahvistaa luovan taiteellisen työn mahdollisuuksia myös käynnistämällä pysyvän ja eri hallinnonalojen välisen yhteistyöelimen taiteellisen työn erityisluonteesta johtuvia kysymyksiä
varten. Taiteen innovatiivisen panoksen vahvistamiseksi lisätään tukea taiteilijoiden jatkuvaan taiteelliseen kasvuun: mahdollisuuksia koulutus-, tutkimus- ja kehittämistyöhön, kansainväliseen toimintaan ja liikkuvuuteen sekä kokeilevaan taidetta uudistavaan toimintaan. Valtioneuvosto huolehtii siitä,
että tekijänoikeussuoja säilyy vahvana muuttuvassa toimintaympäristössä ja että siinä otetaan huomioon tekninen kehitys.

Yksilölle taide avaa luovan itseilmaisun, tunne-elämän kehittämisen ja itseymmärryksen väylän, jonka kautta yksilö rakentaa myös identiteettiään ja jäsentää todellisuutta.Yhteisölle
taide on luovaa, sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista pääomaa.
Taiteen merkitys korostuu eriytyvässä, monimuotoistuvassa, kulttuuristuvassa ja teknistyvässä tietoyhteiskunnassa. Tulevaisuuttamme muokkaa myös globalisaatio ja kansainvälistyminen.Tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen edellyttää maamme innovaatiopolitiikan laventamista ja taiteen ymmärtämistä
kehityksen strategisena voimavarana. Tähän liittyvän panostuksen osalta taide on verrannollinen tieteeseen.

(2) Taide nähdään yksilön perusoikeutena, joka laajennetaan myös käytännössä kaikkien mahdollisuudeksi rikastuttaa
omaa ja toisten elämää ja nauttia laadukkaasta ympäristöstä.
Tämän perusoikeuden toteutumisen tärkeimmät kulttuuriset
valmiudet luodaan taidekasvatuksella ja lastenkulttuurilla.Valtioneuvosto toimii sen suuntaisesti, että jokaiselle lapselle ja
nuorelle turvataan kaikille yhteisinä oppiaineina taideaineiden opetus kaikilla peruskoulun luokka-asteilla. Taideaineiden opetusta järjestetään riittävästi myös yleissivistävässä ja
ammatillisessa toisen asteen koulutuksessa.

Valtioneuvoston seuraava tulevaisuusselonteko tehdään taiteen ja kulttuurin näkökulmasta. Sen tueksi toteutetaan erilaisia tulevaisuussuuntautuneita taiteen ja kulttuurin luovaa merkitystä yhteiskuntakehityksessä esiintuovia ja havainnollistavia
tutkimus- ja kehittämishankkeita.
Valtioneuvosto käynnistää päätöksellään pitkäjänteisen,
poikkihallinnollisen Luova hyvinvointiyhteiskunta -ohjelman,
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Valtioneuvosto pyrkii poistamaan myös muut taiteen perusoikeuden toteutumisen esteet. Näitä ovat alueelliseen etäisyyteen, taloudellisiin tekijöihin, vähemmistöasemaan, liikkumis- tai toimimisesteisiin ja muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin tai elämäntilanteeseen (hoito- tai muu laitosympäristö) liittyvät esteet. Monikulttuurisessa yhteiskunnassa julkiselta kulttuuripolitiikalta edellytetään herkkyyttä erilaisuuden ja
monimuotoisuuden tunnistamiseen rikkautena. Kun eri asemissa olevilla yksilöillä ja ryhmillä on erilaiset lähtökohdat,
mahdollisuudet ja resurssit tuoda oma kulttuurinsa ja sen voimavarat yleiseen tietoisuuteen, tarvitaan lisäksi erityisjärjestelyjä ja -tukitoimia (myönteinen erityiskohtelu) jotta kulttuurinen tasa-arvo ja suvaitsevaisuus toteutuisi myös käytännössä.

risten vaikutusten arvioinnin menettely. EU:n perustamissopimuksen artiklan 151 velvoite ottaa huomioon kulttuuriin liittyvät näkökohdat muissa yhteisön politiikoissa on tärkeä ja kannustava periaate myös kansallisella tasolla.
Yhteiskuntapolitiikassa nostetaan teknologiavetoisen kehittämispolitiikan rinnalle panostaminen taiteellisen luovuuden
monipuoliseen yksilöä ja yhteisöä kehittävään rooliin sekä taiteen laajaan saatavuuteen.
Taiteen laajempi käyttäminen innovaatioperustan osana ja
luovan hyvinvointiyhteiskunnan keskeisenä voimavarana edellyttää taiteen resursoinnin nykyistä määrätietoisempaa kasvattamista.Taiteen voimavarojen kehittämiseen on luotava samanlainen strategia, jota on menestyksellä sovellettu tieteellisen toiminnan kehittämisessä. Seuraavan TTS-kauden aikana asetetaan valtion kulttuuribudjetin kehittämistavoitteeksi 0,4 prosentin osuus BKT:stä. Kehittämistä jatketaan tämän jälkeen tavoitteena myös kulttuuripanostuksissa samanlainen kansainvälinen edelläkävijäasema kuin mihin tieteessä on ylletty.

(3) Taiteen mahdollisuudet laajentavat yhteiskunnan innovaatioperustaa kun taiteen, yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja
kansainvälisen kulttuurielämän kohtaamista lisätään.Valtionhallinto edistää osaltaan näitä yhteyksiä, jolloin monipuolistetaan
taiteen soveltavaa käyttöä yhteiskunnallisena voimavarana.Taiteen soveltavan käytön tulee ulottua yhteiskunnassa kaikkiin
niihin toimintoihin, joissa se on mielekästä ja yksilöiden tai
yhteisöjen elämää hyödyttävää: taloudelliseen toimintaan, alueelliseen ja paikalliseen kehittämistyöhön, työelämän käytäntöihin, sosiaali- ja terveystoimeen sekä muihin yhteiskunnan
palveluihin.

Taiteen perusoikeusluonne ja asema strategisena kehitystekijänä edellyttää, että taiteeseen panostetaan aikaisempaa enemmän veikkausvoittovarojen lisäksi myös budjettivaroja ja että
tässä tarkoituksessa taidelaitosten lakisääteisiä valtionosuuksia
siirretään budjettivaroin katettavaksi. Tällöin veikkausvoittovaroja vapautuu niiden alkuperäisen tarkoituksen suuntaisesti
luovan taiteellisen toiminnan ja taide- ja kulttuurielämän kehittämiseen – taiteen kehittämis- ja innovaatio-ohjelman rahoittamiseen.

Suomalaisen taiteen kansainvälisen esittämisen ja kansainvälisen yhteistuotannon edistämiseksi sekä markkinaperusteisen taiteen vientiedellytyksien kehittämiseksi käynnistetään
erityisiä hankkeita.
(4) Luovan hyvinvointiyhteiskunnan kehittäminen edellyttää
taiteen roolin vahvistamista yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Taiteen ja kulttuurin kysymyksillä on oltava tasavertainen
asema muiden hallinnonalojen kanssa yhteiskuntapolitiikkaa
kehitettäessä. Edellä todetun taidelähtöisen tulevaisuusselonteon lisäksi on keskeisissä yhteiskuntapoliittisissa ja alueellisissa ja
paikallisissa suunnitelmissa ja hankkeissa kehitettävä kulttuu-

Nyt käsillä olevan ohjelman seurantaa ja arviointia varten
tulee nimetä toimeenpano- ja seurantaryhmä.

7

8

1. Ohjelman lähtökohdat
1.1. Taide kulttuurin kokonaisuudessa
Lausu sana kulttuuri, ja työnnät lumipallon mäen harjanteelta alas – kieriessään siihen tarttuu aina uusia
merkityksiä.1
Taiteen tapaan kulttuurin käsite pakenee määritelmiä. Kulttuurin käsitettä käytetään nykyisin kuitenkin enemmän kuin
koskaan niin kulttuuripolitiikassa, tieteessä kuin arkipuheessakin. Kulttuurilla onkin paljon suurempi merkitys elämässämme kuin olemme tottuneet ajattelemaan. Lisääntynyt puhe
kulttuurista viestii sen kasvavasta roolista yksilöllisessä ja yhteiskunnallisessa kehityksessä.
Taide ja kulttuuri samaistetaan usein epätarkasti toisiinsa,
vaikka ne ovat osin eri asioita.Taide on pääsääntöisesti yksilön
luovaa toimintaa yhteisössä, kun taas kulttuuri laajimmassa merkityksessään on sama asia kuin tuo yhteisö. Kulttuuri on muutakin kuin taidetta, mutta yksilöiden uutta luovana toimintana
taide on kulttuurin liikkeellepaneva voima.
Kulttuuri on yhteisön kuva, jota taide muokkaa. Myös yhteisön muut toimijat pyrkivät vaikuttamaan kulttuuriin suuntaamalla sen kehitystä. Laaja kulttuurin käsite koostuu yksilöllisen ja yhteisöllisen toiminnan sekä luovuuden ja hallinnan
välisistä jännitteistä.
Laajan kulttuurin käsitteen eri ulottuvuuksia yhteisökehityksessä on kuvattu oheisessa kuviossa (Pirnes, 2002)2.Yhteisö
voi tällöin tarkoittaa niin globaalia yhteisöä, rajatumpaa kansainvälistä yhteisöä (esimerkiksi EU), kansakuntaa kuin jotain
alueellista tai paikallista yhteisöä. Kulttuurin käsitteen jäsentäminen oheisen mallin mukaan tarjoaa välineitä hahmottaa taiteen ja kulttuurin merkityksiä sekä paikantaa taide- ja kulttuuripolitiikan tehtäviä ja mahdollisuuksia.

1 Anthony Everitt, 1999.
2 Ks. tarkemmin ohjelman oheisjulkaisun artikkelista: Esa Pirnes, Taidepolitiikka muuttuvassa kulttuuripolitiikassa.
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Kuvio: Laaja kulttuurin käsite kulttuuripolitiikassa
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u
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Taiteen ja kulttuurin
toimiala (2a)

Arkielämän ilmaisut/
kansalaisliikkeet/
mediavälitteisyys(2b)

YKSILÖT
Esteettiset kulutustarpeet (1b)
yksilö

MARKKINAT

Kulttuuriteollisuus (4b)

Merkityksenannot
ja ilmaisut
KULTTUURI
Yhteisölliset
hallintaelementit

yhteisö

KANSALAISYHTEISKUNTA
Kulttuuripolitiikka/
neuvottelut (3a)

VALTIO

Politiikka/
hyvinvointi (4a)

Kehitystekijä

h
a
l
l
i
n
t
a

Politiikka/
hegemonia (3b)

Ideologinen tekijä
©Esa Pirnes 22.4.2002
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Sekä taiteessa että kulttuurissa on kyse merkitysten tuottamisesta, työstämisestä ja viestinnästä. Taide sisältää taiteellisen
itseilmaisun sekä luovan ja esteettisen asennoitumisen elämään
ja toimintaympäristöön (1a-1b).

on markkinoiden toimintaa taiteen ja kulttuurin alueilla, ja se
vahvistaa toimintayhteisönsä taloudellista perustaa.
• Taide- ja kulttuuripolitiikan perusta on taiteellisen toiminnan sisältöihin puuttumattomuuden periaate.

Kulttuuri sisältää taiteellisen toiminnan ja sitä välittömästi
tukevat toiminnot, joista muodostuu taiteen ja kulttuurin toimiala (2a).Tämän lisäksi kulttuuriin kuuluvat yhteisölliset luovan toiminnan muodot, kuten arvojen ja mielipiteiden muodostus ja yhteiskunnallisen keskustelun eri muodot. Myös muu
arkielämässä ja kansalaisyhteiskunnassa tapahtuva – nykyisin yhä
enemmän mediavälitteisesti tapahtuva – merkitysten käsittely,
kuten elämäntapojen ja -tyylien muokkaaminen ja identiteettien rakentaminen, on kulttuuria (2b). Näistä yhdessä voidaan
puhua kulttuurielämänä. Uutta synnyttävänä toimintana taiteella on merkittävä rooli myös näissä prosesseissa.

Taiteen tekemistä tuetaan sen omista lähtökohdista. Lisäksi
monipuolistetaan ja lisätään taiteen soveltavaa käyttöä yksilöllisenä ja yhteiskunnallisena voimavarana.

1.2. Taide on mahdollisuuksia
Taiteellinen luovuus on ihmisen kyvyistä vahvimpia ja arvokkaimpia. Se avaa uusia näkökulmia tuttuihin asioihin tai luo
kokonaan uutta ymmärrystä. Taiteessa myös tunteet ovat tärkeitä. Paitsi taiteen tekijää itseään nämä huomiot koskevat myös
taiteen vastaanottajaa. Tässä ohjelmassa halutaan tuoda esiin
taiteen moniulotteista merkitystä ja sen tarjoamia mahdollisuuksia yksilöjen ja yhteisöjen kehittymiselle.Taiteesta ammentamalla niin yksilöt kuin yhteisötkin saavat arvoa, mieltä ja sisältöä
pyrkiessään tavoitteisiinsa.

Koska kulttuuri koskee koko yhteisöä, on luonnollista, että
yhteisön eri toimijat haluavat sen kehittymiseen myös vaikuttaa. Kulttuuri – ja taide sen mukana – on aina ollut vallankäytön, ideologisen ja poliittisen kamppailun ja hyödyntämisen
kohde (3a-3b). Demokraattisissa valtioissa taide- ja kulttuuripolitiikka on kansalaisyhteiskunnasta kumpuavan moniarvoisen keskustelun ja parlamentaarisen sopimisen alue muiden
politiikan alueiden tapaan. Näissä valtioissa taide- ja kulttuuripolitiikan periaate on, että taiteellisen työn sisältöihin ei puututa, toisin kuin totalitaarisissa valtioissa. Taiteen sisällöllinen
kehitys on taiteilijoiden asia.

Taide on yksilölle mahdollisuus:
• tunnistaa oma luovuutensa ja harjoittaa sitä joko ammatillisesti
tai harrastuksena
• nauttia taiteen kokijana ja yleisönä toisten luovuudesta
• etsiä ihmisyyttä, omaa identiteettiään, paikkaansa omassa yhteisössään ja maailmassa
• jäsentää todellisuutta ja rakentaa maailmankuvaa
• vaalia ja kehittää tunne-elämää
• vaikuttaa ja osallistua oman yhteisönsä ja yhteiskunnan arvoihin ja kehittymiseen

Taiteen ja kulttuurin ilmaisuja ja käytäntöjä suosimalla ja
soveltamalla voidaan parantaa kansalaisten ja koko yhteiskunnan hyvinvointia (4a). Taiteen hyödyntämisellä on monet kasvot.Viime aikoina on havaittu taiteen soveltavan käytön mahdollisuudet esimerkiksi sairauksien ehkäisemisessä ja hoitotyössä.
Esteettisten seikkojen huomioon ottaminen rakentamisessa ja
muissa ympäristökysymyksissä vaikuttaa ihmisten viihtymiseen
ja kestävän kehityksen edellytyksiin. Kulttuuriteollisuus (4b)
11
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Taide on yhteisölle mahdollisuus:
• käyttää luovuutta perustana yhteisön kehittämiselle sen kaikilla alueilla
• tunnistaa ja saada käyttöön omat luovat voimavaransa
Suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa mahdollisuudessa on kyse myös oikeudesta – jokaisella on oltava yhtäläinen oikeus nauttia ja päästä osalliseksi taiteesta riippumatta iästä, sosiaalisesta asemasta, asuinpaikkakunnasta tms. seikoista. Tässä ohjelmassa taide nähdään yhteiskunnallisena perusoikeutena.

1.3. Taide tehtävä näkyväksi
Edellytysten synnyttäminen vireälle taide-elämälle on taide- ja kulttuuripolitiikan ydin. Luovuudelle on annettava mahdollisuuksia ja tilaa toteutua, jolloin se pääsee parhaiten rikastuttamaan ihmisten ja yhteisöjen elämää.
Tämän toteuttamiseksi tarvitaan taide- ja kulttuuritietoinen toimintaympäristö. Taide-elämän
kehittämiseen sekä sen ja muun yhteiskunnan väliseen vuorovaikutukseen sisältyvien mahdollisuuksien osoittaminen on siksi tärkeää. Tässä taide- ja kulttuuripolitiikan nykyinen tilanne
vertautuu ympäristöpolitiikkaan, jonka myönteiset saavutukset ovat perustuneet kansalaisten
ympäristötietoisuuden parantumiseen. Myös kuluttajatietoisuuden on hyvä ulottua kulttuuriseen ympäristöön.Yksilöinä olemme kiinnostuneita esimerkiksi ravinnostamme, tarkkailemme
lisäaineita ja tuoteselosteita, ehkäisemme riskejä – miksemme tekisi tätä myös henkisen ravinnon suhteen? Yhä tärkeämmäksi tullut kulttuurinen lukutaito kehittyy, kun oppii ymmärtämään,
käsittelemään ja valikoimaan kulttuuriin liittyviä merkityksiä.
Taiteen moniulotteista merkitystä ja mahdollisuuksia ei ole vielä ymmärretty tarpeeksi hyvin suomalaisessa yhteiskunnassa. Taidetta on kyllä arvostettu ennenkin, mistä ovat osoituksena
luovuutta edistämään rakennetut taidekoulutus-, taiteilija-apuraha- ja tekijänoikeusjärjestelmät
sekä laaja taidelaitosten verkko ja osallistumismahdollisuudet. Paljon on näin saavutettu sellaista,
joka tulee turvata myös tulevaisuudessa. Taidepolitiikan kehittäminen ei ole vain sen muuttamista, mikä on muuttamisen arvoista, vaan myös sen turvaamista, mikä on pysyvästi arvokasta.
Uuden ja vanhan arvon tunnistamisessa julkisen kulttuurikeskustelun ja taidekritiikin rooli on
keskeinen.
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Taiteen yhteiskunnallinen merkitys näkyy eri tavoin eri aikakausina. 1800-luvulta 1960luvulle asti taide oli erityisen tärkeä Suomi-kuvan rakentamisessa. Sen rinnalle nousi seuraavilla
vuosikymmenillä taiteen merkitys yhtenä tärkeänä hyvinvointiyhteiskunnan palveluna. Samalla
kiinnitettiin huomio taiteen vastaanottamiseen ja sen edellytyksiin. Oikeus nauttia taiteesta haluttiin saattaa mahdollisimman tasavertaisesti kaikkien ulottuville.
Omana aikanamme nousee esiin taiteen esimerkkivoima luovuuden harjoittamisena, taiteen
keskeinen rooli kulttuurisen moninaisuuden ja toiminnallisesti rikkaiden paikallis-, alue- ja
kaupunkiyhteisöjen kehittäjänä sekä innovaatioperustan tärkeänä osana. Innovaatioperustan laajentajana taide asettuu tieteen rinnalle: molemmat etsivät ja luovat uutta – kumpikin omilla
tavoillaan.
Mitkään vanhoista kerroksista eivät ole tarpeettomia, kun vastataan uusiin haasteisiin. Edellisten vuosikymmenien taidepoliittiset kehykset eivät ole käyneet tarpeettomiksi.3 Ohjelmassa
hyödynnetään, milloin se ehdotusten kannalta on tarpeen, valtion taidehallinnon taiteenalajaottelua ja taiteilijan määrittelyjä.4 Taiteen tarkasteleminen laajasti yksilö- ja yhteiskuntakehityksen
ulottuvuutena johtaa kuitenkin myös tarpeeseen arvioida niitä uudelleen perinteistä sektorikohtaista ajattelua laajemmin.
Ohjelmassa myös taidepolitiikan toimijat ja niiden tehtävät nähdään aiempaa laajemmin.
Taidepolitiikka on ollut Suomessa julkishallintokeskeistä.Vaikka käsillä oleva ohjelma on valtion
taidepoliittinen ohjelma, siinä yritetään tunnistaa myös muiden toimijoiden – yksilöiden, kansalaisyhteiskunnan ja markkinoiden merkitys – taidepolitiikan kehittämisessä.
Samoin otetaan huomioon kansainvälistymisen myötä tapahtunut muutos: vaikka EU:lla ei
ole varsinaisesti jäsenmaita sitovaa yhteistä taide- ja kulttuuripolitiikkaa, yhteistyön myötä EU
vaikuttaa myös kansallisella tasolla. EU:n perustamissopimuksen artiklan 151 velvoite ottaa huomioon kulttuuriin liittyvät näkökohdat muissa yhteisön politiikoissa on tärkeä ja kannustava
periaate myös kansallisella tasolla.

3 Aiemmista taidepoliittisista linjauksista ks. erillinen esitys tässä julkaisussa.
4 Ks. esimerkiksi Tilastotiedote 1/
2002, Tilastotietoa taiteilijoiden määrästä, Taiteen keskustoimikunta. Helsinki.

1.4. Taide tulevaisuuden tekijänä
Ympäristön muuttuminen muokkaa taidepolitiikkaa. Sen kehittämiseksi tarvitaan tietoa yhteiskunnan kehityksen tulevaisuusnäkymistä.
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nalle vaatimusta hyödyntää siihen sisältyvät myönteiset mahdollisuudet.

Taiteen ja kulttuurin merkitys on kasvanut ja tulee kasvamaan edelleen tietoyhteiskunnassa. Tämä ei ole kuitenkaan
näkynyt keskeisissä Suomen tulevaisuutta luotaavissa asiakirjoissa ja suunnitelmissa, joissa taiteella ja kulttuurilla on ollut
toistaiseksi olematon rooli. Tilanteen parantamiseksi on tärkeää, että saadaan käynnistymään taiteen ja kulttuurin merkityksen tunnistavia ja esiin tuovia tulevaisuussuuntautuneita tutkimus- ja kehittämishankkeita.Valtioneuvoston seuraavaa tulevaisuusselontekoa tehtäessä taiteen ja kulttuurin kasvava yhteiskunnallinen merkitys on otettava huomioon selvästi nykyistä
vahvemmin ja monipuolisemmin.

Globalisaatio vaikuttaa kulttuurien kehittymiseen kaikkialla
maailmassa ja se vaikuttaa myös taiteellisen työn edellytyksiin.
Tieto- ja viestintäteknologian myötävaikutuksella maailma kutistuu maailmankyläksi. Kehitys korostaa samanaikaisesti sekä
kansainvälisyyttä että paikallista toimintaa ja aluekehitystä. Glokaalissa yhteiskunnassa kansallisvaltio ei ole samalla tavalla hallitseva kulttuurinen toimintakenttä kuin aiemmin. Kulttuurielämä ei heijasta myöskään perinteistä yhteiskunnan luokkarakennetta, vaan yhteiskunta eriytyy monin tavoin pienempiin
osakulttuureihin. Näin yhteiskuntaan syntyy uudenlaista kulttuurista moninaisuutta ja moniarvoisuutta.

Ohjelmatyön aikana on syntynyt yksi tutkimus- ja kehittämishanke, kun Suomen itsenäisyyden juhlarahasto on ottanut
rahoitusohjelmaansa Turun kauppakorkeakoulun tulevaisuudentutkimuskeskuksen vetämän Kulttuuriosaaminen kansallisen kilpailukyvyn rakentajana -hankkeen, jonka tavoitteena on edistää suomalaisen kulttuurisen osaamisen vuorovaikutusta talouselämän kanssa5. Tämän lisäksi on tärkeää kartoittaa laajasti esimerkiksi taiteen ja kulttuurin sosiaalisia vaikutuksia, paikallisia
ja alueellisia vaikutuksia sekä taidekasvatuksen merkitystä.

Kulttuureja yhdenmukaistavat ja erilaistavat virtaukset kietoutuvat globalisaatiossa yhteen: kulttuurinen monimuotoistuminen ja yhdenmukaistuminen esiintyy samaan aikaan. Ennen
kaikkea teknologiseen kehitykseen ja kulttuuritoimintojen
markkinaistumiseen liittyen ylikansallinen viihdeteollisuus
muotoilee kulttuurikuvaamme. Globalisaation erilaisia vaikutuksia kulttuuriin on tarkasteltu viereisen sivun kuviossa.

• Valtioneuvoston seuraava tulevaisuusselonteko tulee tehdä
taiteen ja kulttuurin näkökulmasta. Opetusministeriön tulee käynnistää tutkimus- ja kehittämishankkeita, jotka liittyvät taiteen ja
kulttuurin sosiaalisiin, alueellisiin ja paikallisiin vaikutuksiin sekä
taidekasvatuksen merkitykseen koulutusjärjestelmässä

Toinen keskeinen muutos liittyy tietoyhteiskuntakehitykseen.
Materiaalinen tuotanto ja työn keskeisyys elämänmuodossa ovat
perinteisen teollisuusyhteiskunnan ominaispiirteitä. Tietoyhteiskunnassa fyysisen työn osuus vähenee ja henkisen työn osuus
lisääntyy. Samalla työn ja vapaa-ajan välinen raja hämärtyy.Työ
on edelleenkin tärkeää, mutta yhteiskunnan rakenteet ja elämäntavat muuttuvat monimuotoisemmiksi. Ihmisten tarpeet
liittyvät välittömän toimeentulon lisäksi yhä enemmän vapaaaikaan ja itsensä toteuttamiseen. Toisaalta työikäisten suomalaisten määrä alkaa vähetä ja eläkeikäisten määrä lisääntyä. Lisäksi maahanmuuttajien määrä lisää monikulttuuristumista.

Seuraavassa katsotaan lyhyesti taidepolitiikan näkökulmasta keskeisiä yhteiskunnan muutostekijöitä.6
Kansainvälistyminen ja globalisaatio nähdään yleensä talouden näkökulmasta, mutta ne ovat pohjimmiltaan kulttuurisia
prosesseja. Globalisaatiossa perinteinen kansainvälinen kanssakäyminen lisääntyy, uusia kansainvälisiä toiminta- ja yhteistyöfoorumeita rakentuu, ylikansallisten toimijoiden rooli vahvistuu. Globalisoituminen merkitsee erityisesti pienelle kansakun14
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Nämä muutokset lisäävät taiteen ja kulttuurin kysyntää. Se on havaittu myös markkinoilla,
mitä kuvaa kulttuuri- tai elämysteollisuuden kasvava tuotannollinen ja työllistävä rooli. Kulttuuriteollisuus vastaa omalta osaltaan tähän kysyntään ja toimialana kasvaessaan se synnyttää yhteiskuntaan uusia taloudellisia arvoja.
Globalisaatio ja tietoyhteiskuntakehitys yhdessä korostavat kulttuurin merkitystä yhteiskunnassa. Siksi uudesta yhteiskunnallisesta kehitysvaiheesta on puhuttu myös kulttuuriyhteiskuntana. Kulttuurinen moninaisuus on rikkaus ja voimavara taidepolitiikassa, kulttuurien liiallinen
yhdenmukaistuminen puolestaan riski. Ristiriitaisten kehitysvaikutusten vuoksi korostuu kulttuurisen lukutaidon merkitys, joten sitä on edistettävä.Taide kasvattaa erilaisuuksien ymmärtämistä ja hyväksymistä – toisaalta sitä ominaisuutta tarvitaan myös taiteen itsensä, sen erilaisten
muotojen ja ilmaisujen suhteen.
Kuvio: Globalisaatio ja kulttuuri

Yhdenmukaistuminen

Moninaistuminen
5 Hanke sai alkunsa taide- ja taiteilijapoliittisen ohjelmatoimikunnan aloitteesta sen otettua yhteyttä mainittuihin tahoihin taidetta ja kulttuuria koskevien tulevaisuusstrategioiden laatimiseksi. Yhteydenotoissa kävi ilmi,
että SITRAssa oli vireillä samantapaisia ideoita, joten ko. hanke on syntynyt
molempien virikkeiden pohjalta.
6 Ks. tarkemmin ohjelman oheisjulkaisun artikkelista: Esa Pirnes, Taidepolitiikka muuuttuvassa kulttuuripolitiikassa.

Globalisaatio

Lokalisaatio

Yhdenmukainen maailmankulttuuri:
kulttuuriset ilmaisut standardoituvat,
harvat monikansalliset kulttuuriteollisuusyritykset ja joukkoviestintä
hallitsevat.

Hajakeskitetty globalisaatio:
lukuisat kulttuuriteolliset ja muut
yritykset toimivat aktiivisesti suurissa
keskuksissa. Paikallinen kulttuuri
säilyy, mutta standardoituminen etenee.

Monikulttuurisuus:
kulttuurien juuristo paikallisuudessa,
eri kulttuuriperintöjen ainekset
sekoittuvat ja synnyttävät uusia
kulttuurisisältöjä.

Globalisaatiolta suojautuminen:
kulttuurit museoituvat maanosittain,
kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti.

Lähde: Syrjästä esiin, Eurooppa-työryhmän raportti Euroopan neuvostolle, Taiteen keskustoimikunnan
tutkimus- ja tiedotusyksikkö, 1998. Muokattu alkuperäisestä versiosta.

Taiteilijat ovat aina olleet kansainvälisiä, joten nykyinen kansainvälistyminen ei ole heille
uusi asia. Nyt kansainvälistyminen vain on entistä vilkkaampaa ja luonnollisempaa. Taiteilijat
toimivat yli kansallisten rajojen, ja esimerkiksi taidealan koulutus on entistä kansainvälisempää.
EU:n Kulttuuri 2000-ohjelma tarjoaa uusia yhteisiä toiminta- ja rahoitusmahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin toimialalla. Globalisaatiossa on tärkeää, miten taiteilijat reagoivat uusiin kehitysnäkymiin: mitä uusia mahdollisuuksia tai uusia ongelmia he niissä näkevät.
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Tieto- ja viestintäteknologian kehittyminen tuo uusia mahdollisuuksia myös taiteen tekemiseen, sen välittämiseen ja vastaanottamiseen.Tietoverkoista tulee uusia taiteen tekemisen ja
esittämisen paikkoja. Jotta teknologiasta ei tulisi uusi eriarvoistava tekijä taiteen vastaanottamisessa, on taidepoliittisestikin
tärkeää tukea sekä edullisen ja käyttäjäystävällisen tietoteknologian kehitystyötä että teledemokratiaa edistäviä yhteiskuntapoliittisia ratkaisuja.

Taide- ja taiteilijapoliittisella ohjelmalla halutaan vaikuttaa
siihen, että tällaisen taidepolitiikan mahdollisuudet pystytään
toteuttamaan ja kehityksen riskit ja uhat torjumaan.
Valtioneuvosto on määritellyt taide- ja taiteilijapoliittisen
ohjelman tavoitteeksi luovan toiminnan edistämisen. Viime
vuosina suomalaista yhteiskuntaa on kehitetty innovaatiopolitiikalla, joka on käytännössä merkinnyt tiede- ja teknologiaympäristön parantamista.

Kulttuuriyhteiskunnassa taide kiinnostaa aiempaa enemmän, mutta on mahdollista, että kiinnostus suuntautuu vaativan taiteellisen toiminnan kannalta toisarvoisiin asioihin. Kulttuuriteollisuus voi olla taiteen ja taidepolitiikan kannalta ongelmallinen helposti ylikorostuvilla tuotteistamisvaatimuksillaan, jotka saattavat heikentää taiteen itsenäisyyttä. Kulttuuriyhteiskunta ei saa merkitä sellaista kehitystä, jossa taiteellista
työtä arvostetaan vain välineellisesti tai ulkokohtaisesti. Julkisen vallan on erityisesti tuettava niitä taiteen alueita ja ilmauksia, jotka eivät näy markkinoiden tarjonnassa. Taide edustaa
käyttäjilleen aina myös haastetta paneutua omakohtaisesti ja
syvällisesti niihin kysymyksiin, joita se kulloinkin käsittelee.

Jatkossa luovan toiminnan edistäminen ja yhteiskunnan tasapainoinen ja kestävä kehittäminen edellyttää innovaatiopolitiikan uudelleen määrittelyä ja syventämistä.
• Kansallista innovaatiopolitiikkaa on lavennettava taiteen ja
kulttuurin suuntaan. Tällaisen politiikan tavoitteeksi tulee asettaa luova hyvinvointiyhteiskunta. Siinä kulttuuri ja erityisesti
taide sen ytimenä on keskeinen osa yhteiskuntaa uudistavaa ja
kehittävää innovaatioperustaa, uuden tiedon, taidon, osaamisen
ja hyvinvoinnin kokonaisuutta, jossa tunnustetaan myös pysyvät
kulttuuriset arvot.
Avaamalla väyliä yksilön luovalle itseilmaisulle ja -ymmärrykselle, kasvattaessaan sekä yksilöiden että yhteisöjen hyvinvointia lisäävää sosiaalista pääomaa ja edistäessään tieteen lailla
tiedollis-teknologisten innovaatioiden syntyä taide on tärkeä
tekijä luovan hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa.Yhteiskunnallinen innovatiivisuus syntyy luovuuden ja uusien haasteiden risteyskohdassa. Taiteen roolin vahvistaminen tässä tarkoituksessa edellyttää taide-elämän osaamisen (1) syventämistä,
(2) laajentamista, (3) taiteen ja muiden alueiden osaamisen uudenlaista kohtaamista sekä (4) taidepolitiikan edistämistä ja sen
myötä taiteen merkityksen huomioon ottamista kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

1.5. Taidepolitiikan arvolähtökohdat ja kehittämisen visio
“Menestyvä ja suvaitseva yhteiskunta perustuu laajaan sivistykseen, omaperäiseen kulttuuriin ja kattavaan koulutukseen
sekä terveeseen talouteen ja hyvään julkiseen hallintoon.” 7Tämä
SITRAn 2015-ohjelmatyössä tehty kiteytys menestyvän ja tasapainoisen yhteiskunnan kehitystekijöistä asettaa haasteen myös
taide-elämän kehittämiselle. Omaperäinen kulttuuri kehittyy
keskeisesti taiteilijoiden luovan toiminnan tuloksena. Meneillään olevat yhteiskunnalliset muutokset luovat edellytyksiä entistä vahvemmalle ja monimuotoisemmalle taidepolitiikalle.

(1) Taide-elämän osaamisen syventäminen edellyttää taiteilijoiden henkisten ja fyysisten työskentely- ja toimintaedellytysten
parantamista. On myös tärkeää tukea taiteilijoiden jatkuvaa tai-
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teellista kasvua – mahdollisuuksia koulutus- ja kehittämistyöhön, kokeilevaan taiteelliseen toimintaan, kansainväliseen liikkuvuuteen jne. Taiteellisen työn yleinen arvostaminen yhteiskunnassa tukee taiteilijoiden pyrkimyksiä taiteellisessa toiminnassaan.

(2) Taide ja hyvä kulttuurielämä on jokaisen perusoikeus,
jonka toteutumisen esteet tulee poistaa. Kaikilla ihmisillä tulee
olla mahdollisuus nauttia taiteesta ja osallistua taide-elämään.
Sen toteutumisen tärkeimmät kulttuuriset valmiudet luodaan
taidekasvatuksella ja lastenkulttuurilla. Koulutuksellisten ja muiden
kulttuuristen kynnysten lisäksi tulee madaltaa muita taiteeseen
osallistumisen kynnyksiä – alueelliseen etäisyyteen, taloudellisiin tekijöihin, vähemmistöasemaan, liikkumis- tai toimimisesteisiin ja muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin tai elämäntilanteeseen (hoito- tai muu laitosympäristö) liittyviä esteitä.

(3) Yhteiskunnallinen innovatiivisuus kasvaa kulttuurisesta
monimuotoisuudesta.
Taiteen ja muun yhteiskunnan välistä kosketuspintaa tulee
laajentaa, jotta taiteen innovatiivisuus ja muiden alueiden osaaminen kohtaisivat toisensa. Taiteen soveltavan käytön tulee ulottua
yhteiskunnassa kaikkiin niihin toimintoihin, joissa se on mielekästä ja hyödyllistä: taloudelliseen toimintaan, alueelliseen ja
paikalliseen kehittämistyöhön, sosiaali- ja terveystoimeen, koululaitokseen.

(4) On taiteen, kansalaisten ja koko yhteiskunnan etu, että
taiteen merkitys luovan hyvinvointiyhteiskunnan tekijänä tunnustetaan ja se otetaan jatkossa aiempaa paremmin huomioon
yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja siihen liittyvissä asiakirjoissa ja suunnitelmissa sekä taiteen resursoinnissa. Näin voidaan parantaa taide- ja kulttuuritietoisuutta yhteiskunnassa ja
synnyttää uusia mahdollisuuksia vaikuttaa taiteellisen toiminnan edellytysten parantamiseen. Vastaavasti yksilöt taiteen kokijoina ja yhteiskunta eri yhteisöineen sen toimintaympäristönä saavat taiteesta enemmän.

7 Ks. www.sitra.fi/suomi2015
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“Voiko sitä edes ymmärtää?”. “Taide ei kuulu minulle.” Historiallisista syistä taidetta on usein
pidetty toimintana, jota voivat ymmärtää ja harrastaa vain harvat. Tämä on johtanut käsitykseen,
että taide ei kuuluisi normaaliin elämään – taidetta tekevät pelkästään poikkeusyksilöt, sitä harrastaa ainoastaan hyvin kapea piiri ja yhteiskuntapolitiikassa taide- ja kulttuuripolitiikka on pieni
syrjässä oleva hallinnonala. Todellisuudessa taide kuitenkin vaikuttaa monin tavoin elämässämme.
Meillä kaikilla on läpi elämän kestävä suhde taiteeseen; suhde jonka muodot vaihtelevat elämän eri
vaiheissa.
Kohtaamme taiteen aiempien sukupolvien luovuuden tuloksina eli kulttuuriperintönä ja
oman ajan luovuutena taideteoksissa ja -tapahtumissa. Ympäristömme on täynnä taiteeseen
liittyviä jälkiä ja viestejä: rakennetussa miljöössä näkyy arkkitehtuurin vaikutus, tavarat ja tuotteet on yhä useammin muotoiltu esteettisesti laadukkaiksi, media hyödyntää luovaa taiteellista
työpanosta tarjonnassaan jne.
Taiteen merkitystä voidaan tarkastella myös eri ikävaiheissa. Saduissa lapset kohtaavat myyttiset tarinat, ja lapset käyttävät luovuutta ja taiteen ilmaisutapoja rikkaasti arkipäivässään. Nuoret
elävät erityisesti populaarikulttuurissa kulttuuristen viestien ja sisältöjen keskellä. Aikuistuttaessa osalle ihmisistä taiteesta tulee ammatti tai harrastuksena tärkeä elämän sisältö. Asuinpaikka-,
työpaikka- ym. päätöksiä tehtäessä esteettiset seikat ja kulttuuripalvelut vaikuttavat päätöksiin.
Ikäännyttäessä taide- ja kulttuuritoiminnan on havaittu parantavan koetun terveyden tilaa.
Taide ei ole siis paikka, jossa vain “vieraillaan” vaan paikka jossa “asutaan”. Tilastojenkin
mukaan me olemme itse asiassa kohtuullisen ahkeria kulttuurin harrastajia, kuten myöhemmin
tässä luvussa käy ilmi. Tilastot eivät kuitenkaan tavoita sitä tapojen kirjoa, jolla meillä on mahdollisuus kohdata taide jokapäiväisessä elämässä.Tilastot eivät myöskään voi tavoittaa huomisen
taidemuotoja. On ilmeistä, että esimerkiksi jotkut tämän päivän nuorisokulttuurin muodot jalostuvat tulevaisuuden taidemuodoiksi – tästä näkökulmasta nekin pitää nähdä luovina taideharrastuksina.
Hahmotettaessa taiteen ja kulttuurin merkitystä yksilöille heidän elämänkulkunsa näkökulmasta perinteinen jako populaari- ja korkeakulttuuriin ei ole välttämättä mielekäs, vaikka sitä
voidaankin käyttää taide-elämän sisäisissä jäsennyksissä.Taide ja kulttuuri on syytä nähdä vähintäänkin jatkumona, jossa edetään askelmalta toiselle, tai pikemminkin prismana, josta löydetään
aina uusia alueita ja sävyjä. Taidepolitiikan tehtävä tästä näkökulmasta on avata ihmisille mahdollisuuksia ja vahvistaa heidän kykyjään löytää taiteellisten ilmaisujen moninaisuus ja siihen
liittyvä kulttuurin laadullinen kehittyneisyys.
18
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Ihmiset – myös lapset ja nuoret – viettävät aikaansa yhä enemmän tiedotusvälineiden parissa. Siksi on perusteltua kysyä, millaisen kuvan ne välittävät todellisuudesta. Edistävätkö ne taiteen ja kulttuurin kohtaamista? Onko tiedotusvälineiden sisällöllinen tarjonta sellaista, että se
omalta osaltaan ilmentäisi taide- ja kulttuurielämän moninaisuutta ja sen laadullista kehittyneisyyttä?
Tiedotusvälineiden toiminta perustuu itsesääntelyn periaatteelle, eikä nykyisessä asenneilmastossa aivan karkeimpia tapauksia (pedofilia) lukuun ottamatta television, elokuvien, videoiden, internetin ja tietokonepelien sisällön sääntelyä pidetä aiheellisena. Myös perustuslain säännösten perusteella kuvaohjelmien sääntely on mahdollista vain silloin, kun on kyse lapsille vahingollisista aineistoista. Tällöin korostuu kaupallisen viihteen tuottajien ja jakelijoiden vapaaehtoisen vastuunkannon merkitys. Avainasemassa ovat televisio-ohjelmien ja elokuvien ostajat
ja jakelijat sekä tietokonepelien ja videoiden myyjät. Myös yleinen asenneilmapiiri vaikuttaa: on
tärkeää ymmärtää mielen ja mielikuvituksen suojelu ympäristönsuojelun kaltaisena tai tietoisuus henkisen ravinnon terveellisyydestä ravitsemustietoisuuden kaltaisena arvona ja tavoitteena.

2.1. Taide on perusoikeus
Taide voi vaikuttaa monin tavoin elämässämme. Taide on ihmiselle mahdollisuus:
• tunnistaa oma luovuutensa ja harjoittaa sitä joko ammatillisesti tai harrastuksena
• nauttia taiteen kokijana ja yleisönä toisten luovuudesta
• etsiä ihmisyyttä, omaa identiteettiään, paikkaansa omassa yhteisössään ja maailmassa
• jäsentää todellisuutta ja rakentaa maailmankuvaa
• vaalia ja kehittää tunne-elämää
• vaikuttaa ja osallistua oman yhteisönsä ja yhteiskunnan arvoihin ja kehittymiseen
Taiteen mahdollisuudet korostuvat eriytyvässä, monimuotoistuvassa ja teknistyvässä tietoyhteiskunnassa, jota muokkaa myös lisääntyvä globalisaatio ja kansainvälistyminen. Taiteen perinteistä merkitystä yksilölle on sen tarjoama väylä itseilmaisulle ja -ymmärrykselle sekä tunneelämän kehittämiselle. Yhteiskunnan kehitysnäkymät haastavat lisäksi yksilöiden kyvyt monimutkaistuvan todellisuuden jäsentämiseen ja maailmankuvan muodostamiseen.Taide avaa uusia
näkökulmia tuttuihin asioihin ja luo kokonaan uutta ymmärrystä.
Taide on yksilöille mahdollisuus rikastuttaa omaa ja toistensa elämää. Samalla se on yhteiskunnalle velvollisuus.Taiteen mahdollisuuksien toteutuminen on tärkeä henkisen, sosiaalisen ja
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sivistyksellisen tasa-arvon ulottuvuus. Sen merkitys korostuu,
kun tiedämme, että eriarvoisuuksia tällä alueella on vaikeaa ja
pitkäkestoista korjata.

2.2. Perusvalmiudet luodaan lastenkulttuurilla
ja taidekasvatuksella
Kulttuurisesta rikkaudesta ja monimuotoisuudesta kasvaa luovuus ja innovatiivisuus. Niiden perusvalmiudet luodaan taidekasvatuksella ja virikkeellisellä kulttuuriympäristöllä lapsuudessa
ja nuoruudessa. Niiden puuttuminen on vakavin este taiteen
perusoikeuden toteutumiselle.

Taide on kansalaisen perusoikeus. Perustuslaki turvaa jokaiselle Suomen kansalaiselle sivistykselliset oikeudet.Tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus on turvattu. Lisäksi perustuslaissa todetaan, että julkisen vallan on turvattava jokaiselle
yhtäläinen mahdollisuus kehittää itseään varattomuuden sitä
estämättä. Oikeuden hyvään kulttuurielämään voidaankin katsoa kuuluvan kansalaisten sivistyksellisiin perusoikeuksiin. Myös
erilaiset kansainväliset sopimukset ja linjaukset – esimerkiksi
YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 27 artikla,YK:n lasten oikeuksien yleissopimus ja Unescon kulttuuripoliittiset asiakirjat – lähtevät saman suuntaisesta ajattelusta.

Lastenkulttuuri on vakiinnuttanut asemaansa maamme kulttuuripolitiikan käsitteenä 1970-luvulta lähtien. Valtion taidehallinnossa lastenkulttuurin edistämisellä on ollut oma määräraha parin vuosikymmenen ajan ja Taiteen keskustoimikunnan yhteydessä erityinen jaosto vuodesta 1987.

Perustuslain hengellä ja muilla, tätä henkeä ilmentävillä säädöksillä on tärkeä merkitys yksilölle itselleen ja yhteiskunnalle
laajemmin. Julkiselle toiminnalle ne ovat sitovia ja julkisten
organisaatioiden velvollisuutena on toimia niin, että kyseiset
oikeudet toteutuvat.

• Kulttuuria lapsille käsittää laajasti ottaen kaikki lapsille tarkoitetut kulttuurin ilmentymät aina
lapsille tarkoitetuista pedagogisista instituutioista (esikoulu, peruskoulu jne.), kulttuuri-instituutioihin (lastenteatterit, taidekoulut jne.), järjestötoimintaan (kuorot, urheiluseurat) ja kaupalliseen kulttuuritarjontaan (elokuvat, tietokonepelit jne.).

Taiteen mahdollisuuksien toteutumisen perusta luodaan
monipuolisella taidekasvatuksella ja virikkeellisellä lastenkulttuurilla. Koulutuksellisten ja muiden kulttuuristen kynnysten
lisäksi on tärkeää poistaa myös muut taiteeseen osallistumisen
esteet. Näitä esteitä ovat mm. alueelliseen etäisyyteen, taloudellisiin tekijöihin, vähemmistöasemaan, liikkumis- tai toimimisesteisiin ja muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin tai elämäntilanteeseen liittyvät kynnykset.

• Lasten oma kulttuuri puolestaan on ennen muuta suullista kulttuuria, leikkiin ja kerrontaan perustuvaa lasten itse luomaa kulttuuria, lasten maailmaa. Se ottaa vaikutteita aikusten maailmasta
ja aikuisten lapsille suuntaamasta kulttuuritarjonnasta, mutta noudattaa pitkälti omia lakejaan1.

Viime kädessä kysymys on tahdosta; siitä millaisessa kulttuuriympäristössä haluamme itse elää ja asua ja millaisiksi tulevaisuuden suomalaisiksi haluamme lasten kasvavan.
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Taiteen keskustoimikunta on laatinut kuluvana vuonna
opetusministeriölle ehdotuksen lastenkulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi. Ohjelmaehdotuksessa “Kulttuuri kasvaa lapsissa” lastenkulttuuri ymmärretään laaja-alaisena käsitteenä: sillä tarkoitetaan toisaalta lapsille suunnattua kulttuuria ja toisaalta lasten
omaa kulttuuria.Yleisesti ottaen kyse on lapsen suhteesta koko
häntä ympäröivään kulttuuripiiriin, yhteisön arvoihin, asenteisiin, kieleen ja kulttuuriperintöön. Lapsi kasvaa tiettyyn kulttuuriin ja kantaa sitä eteenpäin.
Ohjelmassa kirjataan lastenkulttuuripolitiikan periaatteelliset tavoitteet ja esitetään lastenkulttuurin kytkemistä osaksi
laajempaa lapsipolitiikkaa. Lastenkulttuurin asemaa tulisi vahvistaa myös opetusministeriön, valtion taidehallinnon ja kuntien kulttuuri- ja taidepolitiikassa. Lastenkulttuurin kannalta
keskeisille instituutioille ja toiminnoille esitetään yleiset tavoitteet ja tehdään näitä koskevia yksittäisiä toimenpide-ehdotuksia. Ohjelma esitetään toteutettavaksi vuosina 2002-2006 ja
sen kustannusvaikutuksiksi on arvioitu 850 000-1 700 000 euroa
vuosittain.
Lastenkulttuuripolitiikan yleiseksi tavoitteeksi nähdään kodin, päivähoidon ja koulun tukeminen onnellisen lapsuuden
vaalimisessa ja tasapainoisten, terveen itsetunnon omaavien, suvaitsevaisten ja kulttuuritietoisten kansalaisten kasvattamisessa
sekä lasten oman kulttuurin edistäminen kaikissa lapsen toimintaympäristöissä.
Perheiden mahdollisuuksia osallistua yhteisiin taideharrastuksiin sekä tietämystä lapsille tarjolla olevista kulttuuripalveluista tulisi edistää erilaisin kampanjoin. Lapsen lähiympäristön
muiden keskeisten instituutioiden – päivähoidon, koulun, kirjaston – mahdollisuuksia lasten kulttuuritoimintojen järjestämiseen tulisi tukea säännönmukaisesti osana näiden instituutioiden perustoimintoja. Tiedotusvälineiden tulee tuoda esiin lastenkulttuurin eri ilmenemismuotoja osana normaalia kulttuuriuutisointia.
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Lapsen taiteesta saama elämys, taiteen luonteen ymmärtäminen ja oma luova toiminta ovat keskeisiä seikkoja lapsen ja
taiteen kohtaamisessa. Tavoitteena pidetään sitä, että lapset ja
nuoret pääsevät tasavertaisesti nauttimaan eri taiteenalojen taideteoksista, taidekasvatuksesta ja omakohtaisista kokemuksista
taiteen parissa. Taiteenalojen lastenkulttuurin tuotannon tulee
olla monipuolista ja laadukasta sekä helposti saavutettavissa.

diakriittisyyttä ja eettisiä pohdintoja.Tavoitteeksi asetetaan, että
uusien medioiden kotimainen sisältötuotanto on runsasta, teknisesti korkeatasoista sekä esteettisesti ja eettisesti kestävää.
Välineiden tasavertainen käyttö tulee turvata koulujen ja kirjastojen kautta.
Kunnat ovat avainasemassa lastenkulttuurin laaja-alaisessa
edistämisessä. Kuntatasolla lastenkulttuuripolitiikka kohtaa myös
muut hallinnonalat - sosiaalipolitiikan, koulutuspolitiikan, nuorisopolitiikan jne. Kuntia kannustetaankin luontevaan, sektorirajat ylittävään yhteistyöhön. Kuntakohtaisten lapsipoliittisten ohjelmien myötä lasten asemaa koskevat tavoitteet voidaan
sisällyttää kunnan strategiseen suunnitteluun. Lapsipoliittisia
ohjelmia onkin laadittu jo parissakymmenessä kunnassa ja niitä on valmisteilla yli sadassa kunnassa. Kuntien kulttuuritoimessa lastenkulttuurin tulisi olla etusijalla; toimintojen järjestämistä voitaisiin ohjata erityisillä kuntatason lastenkulttuuripoliittisilla ohjelmilla. Kuntien välisellä yhteistyöllä tulee toteuttaa laajempia seudullisia lastenkulttuuriin ja taidekasvatukseen liittyviä hankkeita.

Taidelaitoksille esitetään yleisenä tavoitteena, että niiden lapsille ja lapsiperheille suunnatun tarjonnan tulee olla korkeatasoista sekä kohtuuhintaisesti ja alueellisesti mahdollisimman
tasavertaisesti kohdeyleisön saatavilla. Tarjonnassa tulee ottaa
huomioon myös erityisryhmien tarpeet.
Yleisradion tulee toimia tasavertaisia mahdollisuuksia tarjoavana, kotimaista korkeatasoista lasten- ja nuortenohjelmaa
tuottavana ja välittävänä tiedotusvälineenä julkisen palvelun
periaatteella. Digi-tv mahdollistaa entistäkin monipuolisemman ja erityisryhmille profiloidun ohjelmatarjonnan. Laadukkaan kotimaisen lastenohjelman tuottaminen ja välittäminen
esitetään erityisenä haasteena kaupallisille TV-kanaville.

Ohjelmassa tarkastellaan erikseen maamme kunnissa toimivia lastenkulttuurikeskuksia, joissa on lapsille järjestettyä taide- ja kulttuuripainotteista toimintaa, kuten taideopetusta, esitys- ja näyttelytoimintaa jne. Niiden osaamista olisi tärkeä kehittää ympäri maan ja näin vahvistaa kunnan toimintaa lasten
taide- ja kulttuuripalveluiden tuottajana. Opetusministeriö
käynnistää vuonna 2002 hankkeen, jonka tavoitteena on muodostaa maahamme valtakunnallinen lastenkulttuurikeskusten
verkosto.Verkoston tehtävänä on kolmivuotisen toimikautensa aikana tukea jo olemassa olevien lastenkulttuurikeskusten
toimintaa sekä edistää lasten ja nuorten taide- ja kulttuuripalveluiden syntymistä sinne, missä niitä ei vielä ole.

Uudet mediat ja niiden sisältötuotanto nähdään lastenkulttuuripoliittisessa ohjelmassa sekä mahdollisuuksia tarjoavana että
tiettyjä huolenaiheita herättävinä. Ne tarjoavat mahdollisuuksia kommunikointiin ja tiedon ja kulttuuritarjonnan vastaanottamiseen sekä tallentamiseen. Samoin uudet mediat mahdollistavat oman luovan tekemisen, jossa eri taiteenalojen integrointi ja uudenlaiset ilmaisumuodot ovat mahdollisia. Ne
ovat myös luoneet uutta yhteisöllisyyttä ja nuorten alakulttuuria.
Suurin osa uuden median sisällöntuotannosta on tuontitavaraa. Etenkin internetin osalta tarjontaan liittyy myös lastensuojelullisia näkökohtia. Muiltakin osin tulisi korostaa sisällöntuottajien, ennen muuta internetpalvelujen tarjoajien ja peliohjelmien tekijöiden vastuuta, lasten ja nuorten valistusta, me-

• Opetusministeriö laatii Taiteen keskustoimikunnan lastenkulttuuripoliittisen ohjelmaehdotuksen pohjalta ministeriön toimenpide-ehdotukset.
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Jotta taide voisi olla kaikkien mahdollisuus, tulee kaikilla
olla myös käytännön mahdollisuudet monipuoliseen taidekasvatukseen. Kuten edellä todettiin, on taiteen mahdollisuuksien
toteutuminen henkisen, sosiaalisen ja sivistyksellisen tasa-arvon keskeinen ulottuvuus. Taidekasvatuksen ulkopuolelle jääminen merkitsee vaativassa mielessä riskiä kulttuurin ulkopuolelle jäämisestä ja siten kulttuurisen perusoikeuden loukkaamista.

Kuntien tulee suunnata kulttuuripalveluja erityisesti lapsille
ja laatia lapsipoliittinen ohjelma. Tässä työssä tulee hyödyntää
myös kuntien välisen yhteistyön tarjoamat mahdollisuudet.
Opetusministeriössä laaditun ehdotuksen pohjalta muodostetaan valtakunnallinen lastenkulttuurikeskusten verkosto.

Taidekasvatus
Yleissivistävän taidekasvatuksen tavoite on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen, oman identiteetin vahvistamiseen ja
eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen.Avainasemassa on koko ikäluokalle annettava taideopetus. Peruskoulun
yleissivistävän taidekasvatuksen tehtävänä on lisäksi opettaa eri
taiteenaloja koskevia tietoja ja taitoja, vahvistaa lasten ja nuorten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun, taidemuotoihin tutustumiseen ja taide-elämysten kokemiseen. Tämä opetustehtävä
kohdistuu koko ikäluokkaan asuinpaikasta riippumatta.

Taidekasvatus on osa yleissivistystä ja saa sisältönsä kulttuurisesta ympäristöstä. Kulttuuripolitiikan yhteydessä taidekasvatuksessa voidaan erottaa seuraavia osa-alueita:
1) yleissivistävä taideopetus kaikilla kouluasteilla, 2) taiteen
perusopetus sekä 3) taideharrastus ja sen ohjaus2.
Lasten taidekasvatus on erityisessä asemassa taidepolitiikassa. Se on lasten oman kulttuurin tukemista mutta myös silta
aikuisten kulttuuriin. Taidekasvatuksen tarjoamat valmiudet
luovaan itseilmaisuun sekä media- ja muuhun kulttuuriseen
lukutaitoon ovat tietoyhteiskunnassa entistäkin tärkeämpiä.
Yhteiskunnan kehitysnäkymät haastavat yksilöiden kyvyt todellisuuden jäsentämiseen ja maailmankuvan muodostamiseen.
Taide avaa uusia näkökulmia tuttuihin asioihin ja luo kokonaan uutta ymmärrystä.

Taideaineet ovat tärkeitä tunne-elämän syvenemisen ja rikastumisen kannalta. Selvitysten mukaan puolet peruskoulun
oppilaista viihtyy koulussa huonosti.3 Vaikeudet koulussa altistavat syrjäytymiselle. Monille oppilaille taideaineet ovat koulussa tärkeä motivaation lähde.
Taideaineiden merkitys korostuu myös kognitiivisen kasvun näkökulmasta. Taideaineiden opiskelu kehittää suhteellisuuden tajua, vahvistaa ymmärrystä siitä että on olemassa useita ratkaisumalleja, opettaa suuntamaan tavoitteita, lisää arviointitaitoa ja kehittää mielikuvitusta. Taideaineiden opetus tukee
siten muuta oppimista.

2 Taiteen ammatillista koulutusta ja
taiteen korkeakouluopetusta käsitellään luvussa 4.
3 Jakku-SIhvonen, Lindström, Lipsanen
1996.
4 Korkeakoski 1998.
5 Poikkeuksiakin on ja esimerkiksi
tanssitaide on pitkälti säätiöiden ja yhdistysten varassa.

Taideaineiden osalta tuntijako on nykyisin ahdas ja liikaa
valinnaisten aineiden varassa.Tämän ohjelmatyön kuluessa käytiin peruskoulun tuntijakouudistuksesta laajaa julkista keskustelua. Tuntijaosta tehty päätös tarkoittaa käytännössä sitä, että
taideaineiden osuus opetustunneista on vaarassa vähentyä eri-
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Taiteen perusopetuksen vuosikirjan 2000 mukaan taiteen
perusopetusta järjestettiin yhdeksältä eri taiteenalalta, eniten musiikin alalta. Opetuksen järjestäjä on pääsääntöisesti kunta5.Valtio osoittaa taiteen perusopetukseen valtionosuutta ja ylimääräistä valtionavustusta kehittämisrahana. Lisäksi valtionosuuden
piiriin pyrkiville voidaan osoittaa harkinnanvaraista avustusta.
Taiteen perusopetus tai harrastustoiminta eivät kuitenkaan voi
korvata peruskoulussa annettavaa yleissivistävää taideopetusta.
Järjestökentän ylläpitämä harrastustoiminta ei ole samalla tavalla tavoitteellista opetusta kuin peruskouluopetus ja taiteen
perusopetukseen ei ole mahdollisuuksia kaikkialla ja kaikilla.

tyisesti ylemmillä vuosiluokilla. Tulevaisuuden tekijöiden toivotaan kuitenkin olevan laajojen alueiden osaajia, luovia ja innovatiivisia. Tästäkin syystä taideaineet ovat tärkeitä.
Peruskoulussa annettavan taideopetuksen tulee olla pitkäaikaista ja tavoitteellista sekä koskettaa koko ikäluokkaa.Tehtävänä on huolehtia hyvin taideaineiden opetuksesta; tarjota kaikille riittävät perustiedot taideaineista ja myös erityisesti suuntautuneille mahdollisuus kehittää itseään edelleen.Tämän vuoksi
on huolestuttavaa, että vuonna 1998 tehty kartoitus osoitti joka
kolmannen taideaineen opettajan olevan epäpätevä4.
Kunta on velvoitettu järjestämään oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta, jonka vuonna 2000 laaditun opetussuunnitelman perusteiden sisällön yksi keskeinen
osa on taide ja kulttuuri. Lapsille tulee tarjota taidekokemuksia
ja -nautintoja, joilla on merkittävä rooli lapsen emotionaalisessa, taidollisessa ja tiedollisessa kehityksessä. Näin tulee olla myös
päivähoidossa.

Taiteen perusopetuslainsäädännössä on säädetty erilaajuisista oppimääristä. Opetushallituksen tehtävänä on antaa opetussuunnitelmien valtakunnalliset perusteet. Tältä osin tilanne
on laajan oppimäärän kohdalla puutteellinen.

Oikeus saada tavoitteellista ja asiantuntevaa taideopetusta
edellyttää taideaineiden opetusta kaikille yhteisinä oppiaineina
kaikilla luokka-asteilla peruskoulussa sekä taideopetuksen turvaamista myös yleissivistävässä ja ammatillisessa toisen asteen
koulutuksessa.

• peruskouluikäluokasta on taiteen perusopetuksen
piirissä 11%
• peruskouluikäisistä tytöistä joka 6. ja pojista joka 22.
on taiteen perusopetuksen piirissä
• taiteen perusopetusta järjestettiin kaikkiaan 257
kunnassa, 150 kuntaa hankki palveluita muista kunnista, n. 30 kunnassa ei ollut palveluita lainkaan
• opetusyksiköitä on 750; opetusministeriön perustamislupa 88:lla, 444 kuntien ylläpitämiä, 218 yksityisten yhteisöjen ylläpitämiä.

Taideopetuksen järjestäminen luo myös pohjaa niille lahjakkaille nuorille, jotka hakeutuvat taiteen alan ammatilliseen
tai korkea-asteen koulutukseen.
Koulun ulkopuolinen ohjattu taideopetus, varsinainen tavoitteellinen vuosittain etenevä taiteen perusopetus ja järjestökentän toteuttama ohjattu harrastustoiminta täydentävät peruskoulun ja toisen asteen yleissivistävää opetusta. Myös taidelaitosten toiminnalla ja muulla taiteen esitystoiminnalla on tärkeä taidekasvatuksen ulottuvuus.

25

Taide kohtaa ihmisen, ihminen kohtaa taiteen

• Jokaiselle lapselle ja nuorelle on turvattava kaikille yhteisinä oppiaineina taideaineiden opetus
kaikilla peruskoulun luokka-asteilla. Taideaineiden opetusta on järjestettävä riittävästi myös yleissivistävässä ja ammatillisessa toisen asteen koulutuksessa. Taide on lisäksi tuotava koulujen opetusympäristöihin sekä -menetelmiin ja -sisältöihin.
Peruskoulun taideopetuksessa ja taiteen perusopetuksessa tulee kuntien hyödyntää aineenopettajien asiantuntemusta jo pienten lasten opetuksessa. Kuntien tulee panostaa taideaineiden opetukseen
taloudellisesti, jotta opettajiksi ja vierailijoiksi saataisiin lisää ammattinsa osaavia, innostavia ja
valovoimaisia ammattilaisia.
Taideaineita opettavien opettajien ammatillisen koulutuksen ja heidän sekä muiden alan ammattilaisten täydennyskoulutuksen tulee antaa valmiuksia käyttää opetusmenetelmiä, jotka tukevat lasten ja nuorten luovien kykyjen, tunne-elämän ja kulttuurisen ymmärryksen kehittymistä. Vastuutahoina asiassa ovat opetushallitus ja yliopistot ja alan muu koulutus.
Määrärahaa, myös muiden taiteenalojen kuin musiikin, tuntiperusteisen valtionosuuden maksamiseksi tulee lisätä, jotta mahdollisimman moni kriteerit täyttävä eri taiteenalojen opetusyksikkö
saadaan taiteen perusopetuksen tuntiperusteisen valtionosuuden piiriin. Vastuutahona toimii opetusministeriö.
Opetushallituksen tulee antaa taiteen perusopetuksen valtakunnallisten opetussuunnitelmien
perusteet laajan oppimäärän osalta.
Opetusministeriössä on käynnistynyt luovuus- ja kulttuurikasvatusstrategia -työ. Tavoitteena
on yhdistää kaikki koulun ympärillä toimivat kulttuuritahot (mm. kirjastot, teatterit, musiikkija kuvataidelaitokset, orkesterit, elokuva-ala, tanssi ja yksityiset taiteilijat sekä museot ja taidegalleriat) yhteistyöhön koulujen kanssa tarkoituksena kehittää taidekasvatusta ja yleensä luovuus- ja
kulttuurikasvatusta. Myös taiteen perusopetuksen ja yleissivistävän koulutuksen toiminnallista
yhteistyötä kehitetään.
Nyky-yhteiskunnan ongelmiin kuuluu, että lapset joutuvat olemaan yhä enemmän yksin tai
ilman aikuisen läsnäoloa erityisesti koulupäivän jälkeisinä iltapäivinä. Opetusministeriö valmistelee parhaillaan periaatepäätöstä lasten ja nuorten iltapäivähoidosta. Sen yhteydessä järjestetään
jossakin määrin taidepainotteista toimintaa, mutta sitä ei eritellä muusta kerhotoiminnasta. Kerhotoiminta perustuu vapaamuotoisuuteen eli lapset itse tuottavat sisältöjä ryhmään. Iltapäivätoimintaa ylläpitävät esimerkiksi kunnat, seurakunnat tai järjestöt yksin tai yhteistyössä. Kunnassa
toimeenpanijana voi olla yhtä hyvin sosiaali- kuin nuorisotoimi6.
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6 Kouluajan jälkeinen iltapäivätoiminta
on siirtynyt yhä enemmän kunnilta ja
kouluilta yksityisten järjestöjen vastuulle.
7 Tapahtumien teemat vaihtuvat vuosittain; lajeina ovat mm. musiikki, teatteri, kuvataiteet, kirjallisuus sekä poikkitaiteelliset ja innovatiiviset kokeilut.
Nuoret esiintyjät saavat taiteen ammattilaisten arvion esityksistään tai
töistään. Nuori Kulttuuri -tapahtumien
järjestelyistä vastaavat kunnat yhteistyössä opetusministeriön, lääninhallitusten ja Nuori Kulttuuri -toimikunnan
kanssa.
8 Ks. www.sitra.fi/suomi2015
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Nuorisotyön yhtenä tavoitteena on nuorten harrastuspohjaisen kulttuuritoiminnan edistäminen. Nuorisotyö on pitkälle kuntien ja erilaisten järjestöjen varassa. Kuntien ja seurakuntien nuorisotyö sekä nuorisojärjestöjen että nuorisotyötä tekevien järjestöjen kulttuuritoiminta tavoittaa huomattavan osan
nuorisosta.Tämä voi olla niin harrastamiseen kannustavaa (esim.
Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry:n jäsenjärjestöt) kuin
nuorten syrjäytymistä ehkäisevää toimintaa (esim. teatteri- video- ja designtyöpajat).

2.3. Kulttuurinen monimuotoisuus on taiteen
voimavara

Kansainvälisesti vertailtaessa suomalainen kulttuuri on edelleen suhteellisen yhdenmukainen. Monikulttuuristuminen on
kuitenkin käynnissä ja siihen sopeutuminen ja sen hyödyntäminen on lähitulevaisuuden suuria haasteita suomalaisessa yhteiskunnassa. Esimerkiksi SITRAn 2015-ohjelman tulevaisuusvisiona on, että vuonna 2015 “monikulttuurisuus on hyväksytty ja se on käännetty luontevasti suomalaisen yhteiskunnan
voimavaraksi ja vahvuudeksi”.8

Hyvä esimerkki nuorisotyön piirissä tehtävästä taidekasvatuksesta on Nuori Kulttuuri -toiminta7, joka tarjoaa joka vuosi tuhansille nuorille taiteenharrastajille mahdollisuuden taitojensa esittämiseen ja vertaamiseen muiden harrastajien kanssa
kymmenissä seutukunnallisissa tapahtumissa sekä valtakunnallisissa katselmuksissa. Nuori Kulttuuri -järjestelmän tapaisia osallistumisen muotoja tulee kehittää eri hallintosektoreiden ja
asiantuntijoiden yhteistyönä.

Monikulttuurisessa yhteiskunnassa kulttuuri on mosaiikki,
jossa yksilöillä on useita identiteettejä; olemme nuoria ja vanhoja, miehiä ja naisia, Suomessa syntyneitä ja tänne muualta
muuttaneita, fyysisiltä ja henkisiltä ominaisuuksiltamme erilaisia, puhumme eri kieliä, kuulumme erilaisiin osa- ja alakulttuureihin jne. Julkiselta kulttuuripolitiikalta edellytetään herkkyyttä tämän erilaisuuden ja monimuotoisuuden tunnistamiseen rikkautena. Eri asemissa olevilla yksilöillä ja ryhmillä on
erilaiset lähtökohdat, mahdollisuudet ja resurssit tuoda oma
kulttuurinsa ja sen voimavarat yleiseen tietoisuuteen. Siksi tarvitaan myös erityisjärjestelyjä ja -tukitoimia (myönteinen erityiskohtelu) jotta kulttuurinen tasa-arvo ja suvaitsevaisuus toteutuisi myös käytännössä. Näin luodaan edellytyksiä kulttuurisen monimuotoisuuden täysimääräiseen toteutumiseen taiteen ja koko yhteiskunnan kehityksen voimavarana.

• Kuntien tulee tukea lasten- ja nuortenkulttuuriin liittyvää
koulun ulkopuolista toimintaa (ml. iltapäiväkerhotoiminta) niin,
että myös pienillä paikkakunnilla lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisuus ohjattuun luovaan ilmaisuun.
Koulujen, taiteen perusopetusta antavien yksikköjen, taidelaitosten ja kirjastojen yhteistyötä taidekasvatuksessa tulee lisätä.
Opetusministeriössä laaditaan luovuus- ja kulttuurikasvatusstrategia, jonka avulla edistetään taidekasvatusta yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Suomenruotsalainen kulttuuri
Suomalaisen kulttuurin perustana on kahden kansalliskielen ja
niille rakentuvan taide- ja kulttuuritoiminnan kokonaisuus.
Suomenruotsalainen kulttuuri on toiminut ja toimii maamme
taide-elämää rikastuttavana perustekijänä. Suomenruotsalaiset
ovat perinteisesti luoneet itselleen identiteetin kielen, musii27
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toiseksi kansalliskieleksi ja lainsäädäntö takaa ruotsinkielisille
oikeuden tulla palvelluiksi ruotsiksi julkisessa hallinnossa.Täsmentävät muotoilut puuttuvat siitä, kuinka ruotsinkielisten oikeudet taide- ja kulttuuripalveluihin taataan.

kin, kirjallisuuden ja teatterin eli kulttuurin kautta. He ovat
luoneet monilla alueilla myös omia taide- ja koulutusinstituutioitaan. Suomenruotsalaiset ovat saaneet uusia identiteettejä
kaksikielisyyden lisäksi yleisestä kulttuurisesta monimuotoisuudesta.Tutkimus, joka perustuu 200 kolmekymmenvuotiaan suomenruotsalaisen haastatteluihin9 päätyy tulokseen, että suomenruotsalaisuus on vahva, johtuen ei niinkään sen homogeenisuudesta kuin päin vastoin sen heterogeenisuudesta. Suomenruotsalaisena oleminen ei ole ainoastaan sitä, että puhuu ruotsia, vaan siihen liittyy kuuluminen suomenruotsalaisiin instituutioihin ja järjestöihin ja samaistuminen niiden arvoihin.

Suomenruotsalainen kulttuuri on onnistunut valtiollisten
toimien ohella luomaan vahvan yksityisen rahastojärjestelmän.
Synergiaedut julkisen ja rahastorahoituksen kesken ovat tärkeitä.
• Suomenruotsalaisen kulttuurin rakenteiden tukeminen ja
edelleen kehittäminen on maamme julkisen kulttuuripolitiikan
perustehtäviä.

Ei ole yhtä suomenruotsalaista kulttuuria, vaan verkosto
suomenruotsalaisia kulttuureja. Suomenruotsalaisuus on identiteettiä luova tekijä arvokokonaisuudessa, johon kuuluu monta
tekijää kuten ammatti, sukupuoli, ikä, sosiaalinen ryhmä, uskonto, poliittiset mieltymykset, paikallinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus, taiteelliset ja yleiskulttuurilliset preferenssit, elämäntapavalinnat. Suomenruotsalaisuudelle ruotsin kieli on
yhdistävä voima, joka merkitsee eri asioita eri ihmisille. Sillä
on ollut erityinen sillanrakentajan rooli myös suomalaisen ja
muun pohjoismaalaisen kulttuurin välillä. Taide ja kulttuuri
on aina luonteeltaan rajoja ylittävää toimintaa. Kulttuuripolitiikan on otettava huomioon monimuotoisuus koko sen kirjossa. Kansainvälistyminen ja kuuluminen rajoja ylittäviin verkostoihin on kulttuuri- ja taide-elämän vahvistamisen tärkeä
osa.

Etninen monimuotoisuus
Taiteen tulee olla kaikkien mahdollisuutena - vain silloin se on
täysimääräisesti mahdollisuus myös yhteiskunnalle. Taidekasvatukseen liittyvien kynnysten lisäksi on myös muita taiteen
tekemisen tai kokemisen esteitä, jotka tulee poistaa. Nämä liittyvät esimerkiksi kulttuuriseen asemaan. Perustuslain mukaan
“saamelaisilla alkuperäiskansana sekä romaneilla ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan”. Edelleen perustuslaki edellyttää, että viittomakieltä käyttävien oikeudet turvataan lailla. Tällä perinteisellä monimuotoisuudella on maamme kulttuurisessa kokonaisuudessa tärkeä
merkitys, jonka kehittämistä tulee tukea ja edellytyksiä parantaa. Saamelaisten kulttuuri-itsehallintoelimenä toimii Saamelaiskäräjät, jonka tärkeänä tehtävänä on hoitaa saamelaisten omaa
kieltä ja kulttuuria sekä heidän asemaansa alkuperäiskansana
koskevat asiat. Ahvenanmaan maakunnalla on itsehallinto sen
mukaan kuin Ahvenanmaan itsehallintolaissa erikseen säädetään.

Suomenruotsalaisen kulttuurielämän sisäiset rakenteet ovat
osin heikkoja. Kirjallisuus ja teatteri ovat perinteisesti vahvat ja
kieleen sidotut alueet suomenruotsalaista kulttuuria, mutta yleinen kuva on että suomenruotsalaiset taidelaitokset ja -järjestöt
ovat pieniä ja hajanaisia. Julkisella sektorilla on joukko kuntien
palkkaamia ruotsinkielisiä kulttuurivirkamiehiä mutta valtion
kulttuurihallinnosta puuttuu virkamiehiä, joilla olisi selvä suomenruotsalainen mandaatti. Eräs ongelma on, että ruotsinkielisten kulttuuripalveluiden suhteen puuttuu velvoittava lainsäädäntö. Perustuslaki kyllä määrittelee ruotsin kielen Suomen

Kulttuurit rikastuttavat toisiaan. Suomenruotsalainen kulttuuri ja muu perinteinen kulttuurinen monimuotoisuutemme on vuorovaikutuksessa suomenkielisen kulttuurin kanssa
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rakentanut valmiuksia etnisen monimuotoisuuden kohtaamiseen ja kokemiseen nimenomaan voimavarana.Vaikka ulkomaalaisten osuus Suomen väestöstä on edelleen EU-maiden alhaisin10, on
viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomeen muuttaneiden maahanmuuttajien määrä kuitenkin kasvanut voimakkaasti: ulkomaan kansalaisten määrä oli 30.4.2001 noin 93 000 kun se
vuoden 1990 alussa oli noin 21 000. Osa aiemmin maahamme muuttaneista on saanut Suomen
kansalaisuuden ja ulkomailla syntyneitä henkilöitä Suomessa on noin 130 000. Kehityksen arvioidaan jatkuvan ja voimistuvan edelleen. Suomalainen suhteellisen yhdenmukainen kulttuuri ja
koko yhteiskunta kohtaa sen myötä aivan uudessa mittakaavassa monikulttuurisuuden murroksen, joka sisältää kulttuuria kokonaisuutena rikastuttavia mahdollisuuksia.
Maahanmuuton lisääntyessä uusien etnisten ryhmien edustajat ovat perustaneet ryhmiensä
jäseniä kokoavia yhdistyksiä, joista monet järjestävät kulttuuritoimintaa. Suomessa työskentelevien maahanmuuttajataiteilijoiden määrästä ei ole tarkkaa tietoa. Sama koskee sitä, miten kunnat ja valtio kokonaisuutena tukevat etnisiin ryhmiin kuuluvien kulttuuritoimintaa ja taidetta.
Opetusministeriön periaatteet vähemmistökulttuurien tukemisessa on määritelty valtioneuvoston 6.2.1997 tekemässä periaatepäätöksessä hallinnon toimenpiteistä suvaitsevaisuuden lisäämiseksi ja rasismin ehkäisemiseksi. Opetusministeriön asettama työryhmä laati vuonna 2001
ehdotuksen opetusministeriön maahanmuuttopoliittisiksi linjauksiksi. Ehdotuksen tavoitteena
on selkeyttää opetusministeriön toimialan maahanmuuttopolitiikkaa ja toimintaa hyvien etnisten suhteiden edistämiseksi.
• Opetusministeriölle varataan erityisresursseja maahanmuuttopoliittisten linjaustensa toimeenpanemiseksi. Linjausten mukaisesti:
- Vähemmistökulttuuritarpeet otetaan aikaisempaa paremmin huomioon osana kulttuurin ja
taiteen tukemisen yleisiä järjestelmiä sekä kulttuuri- ja taidelaitosten toimintaa;
- Maahanmuuttajien kulttuurisista tarpeista huolehditaan lisäämällä tähän tarkoitettuja määrärahoja vastaamaan lisääntynyttä maahanmuuttoa. Kehitetään järjestelmiä etnisiin ryhmiin lukeutuvien ammattitaiteilijoiden ja heidän järjestöjensä toiminnan tukemiseksi.

Liikkumis- ja toimimisesteet
Ihmiset voivat olla eri tavoilla toimintarajoitteisia liikkumisen, näkemisen, kuulemisen, ymmärtämisen tai kokemisen osalta. Näistä rajoituksista huolimatta heillä on oikeus täysipainoiseen
taiteesta nauttimiseen ja lahjojensa ilmaisemiseen taiteellisin keinoin. Siksi yhteiskunnan on
huolehdittava heidän tarpeidensa huomioon ottamisesta sekä palvelujen tarjonnan että taiteen
tekemisen alueilla.
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9 Institutet för finlandssvensk samhällsforskning och Svenska kulturfonden: Det gemensamma och särskiljande i Svenskfinland. Temaintervjuer
med 200 finlandssvenskar i trettioårsåldern. Vasa 2001.
10 Opetusministeriön maahanmuuttopoliittiset linjaukset. Taustamuistio
12.11.2001.
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Taiteeseen osallistumisen kynnyksiä muodostavat kuitenkin edelleen erilaiset liikkumis- ja
toimimisesteet. Tämä siitä huolimatta, että myös lainsäädäntömme ja kansainväliset ihmisoikeussopimukset edellyttävät tältä osin kaikille yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia kulttuurielämään.
Kulttuurinen tasa-arvo edellyttää, että huomiota kiinnitetään julkisten kulttuurilaitosten ja
muidenkin kulttuuritoimijoiden tarjonnan saavutettavuuteen ja esteettömyyteen. Esteettömyys
ei tässä tarkoita vain fyysistä ympäristöä, vaan myös selkokielisyyttä ja muita saavutettavuutta
lisääviä asioita.Valtion taidemuseossa vuonna 1999 aloitettu saavutettavuusprojekti on osoittanut, että kulttuuritarjonnan ulottaminen kaikille ei toteudu ellei siihen paneuduta ja sille osoiteta varoja.
Paitsi kulttuuripalvelujen vastaanottajina tulee kaikille luoda mahdollisuudet myös omaan
luovaan taiteelliseen toimintaan.Tämä on kulttuurinen tasa-arvokysymys ja samalla koko yhteisön luovuutta voimistava tekijä. Luovuus kasvaa kulttuurisesti monimuotoisessa ja moniarvoisessa yhteiskunnassa. Valtionhallinnossa vammaisten ihmisten omaehtoista kulttuuritoimintaa
tuetaan jonkin verran. Kuitenkin vain muutama alan järjestö saa tukea kulttuuritoimintaan,
yleensä määräaikaisiin projekteihin11.
Kaiken kaikkiaan Suomessa ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota siihen, miten vammaisten
ihmisten oikeus hyvään kulttuurielämään toteutuu. Opetusministeriö on asettanut Kulttuuria
kaikille -työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää mahdollisuuksia tältä osin oman luovan kulttuuritoiminnan edellytysten parantamiseen ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen julkisissa kulttuurilaitoksissa. Lisäksi työryhmän tulee tehdä ehdotus alan edistämistoimien organisoinniksi valtionhallinnossa.
• Opetusministeriö laatii toimenpideohjelman kulttuurin saavutettavuuden lisäämiseksi julkisissa taide- ja kulttuurilaitoksissa.
Opetusministeriö organisoi vammaiskulttuurin edistämistoimet valtionhallinnossa ja ministeriölle tulee varata erityisresursseja kohdennettavaksi alueen oman kulttuuritoiminnan edellytysten
parantamiseen.
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11Lisäksi on olemassa erillisiä määrärahoja kuten yli kymmenen vuotta jaossa ollut selkokielisen kirjallisuuden
edistämiseen osoitettu määräraha.
12 Ks. Virpi Minkkinen, Hannu Pääkkönen, Mirja Liikkanen: Kulttuuri- ja liikuntaharrastukset 1991 ja 1999, Tilastokeskus 2001. Suomalaisten vapaaajan harrastuksia koskevat tiedot perustuvat ajankäyttötutkimuksen haastatteluaineistoon maaliskuun 1999 ja
helmikuun 2000 väliseltä ajalta. Vertailuaineistona on käytetty pääasiassa
vuoden 1991 vapaa-aikatutkimuksen
tietoja.
13 Kunnat ylläpitävät, tuottavat ja tukevat palvelujärjestelmää, joka koostuu monista hallinto- ja toimintakokonaisuuksista. Taide- ja kulttuuripalveluissa on kyse toisaalta mahdollisuudesta omista lähtökohdista tapahtuvaan toimintaan ja toisaalta palveluiden tarjoamisesta mahdollisimman
laajalle ja monelle.
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2.4. Tiheä taidelaitosverkko tuo taiteen lähemmäs
ihmistä

luvulta lähtien hyvinvointivaltion ja kulttuuritarjonnan alueellisen tasa-arvon hengessä.Tähän ajatteluun on kuulunut taideja kulttuuripalveluiden tuominen lähemmäs ihmistä julkisesti
tuetun ja alueellisesti mahdollisimman kattavan taide- ja kulttuurilaitosverkon avulla. Julkisella tuella on myös haluttu alentaa palveluiden käyttämisen taloudellista kynnystä.

Suomalaisten kulttuurin harrastaminen on pysynyt peruspiirteiltään melko muuttumattomana viimeisten kymmenen vuoden aikana, vaikka kilpailu ajankäytöstä on tuntuvasti lisääntynyt12. Suosituimpia kulttuuriharrastuksia on kulttuuritilaisuuksissa käynti: jossakin kulttuuritilaisuudessa tai museossa oli haastatteluajankohtaa edeltäneiden 12 kuukauden aikana käynyt
kolme neljästä 10 vuotta täyttäneestä.Tilanne ei ollut kymmenessä vuodessa mainittavasti muuttunut. Edelleen naiset ovat
ahkerampia kulttuuritilaisuuksissa kävijöitä kuin miehet. Korkeaan koulutusasteeseen yhdistyy suhteellisesti katsottuna runsas
kulttuuritilaisuuksissa käyminen. Yleisintä kulttuuritilaisuuksissa käynti on 10-24 -vuotiaiden keskuudessa.

Teknologisen kehityksen myötä sähköiset mediat ovat tuoneet uusia välineitä taiteen tekemiseen, välittämiseen ja vastaanottamiseen. Mediat ja niiden ylikansallinen tarjonta muotoilevat yhä vahvemmin kulttuurikuvaamme ja synnyttävät
myös haasteita perinteiselle kulttuuritoiminnalle ja -tarjonnalle. Samalla korostuu myösYleisradion keskeinen kulttuurin tuotannollinen ja välittävä rooli sekä vastuu julkisen palvelun yleisradiotoimintaa harjoittavana yhtiönä huolehtia laajamittaisesti
sivistys- ja kulttuuripalveluiden välittämisestä suurelle yleisölle. Sähköisten medioiden kehityksen myötä saa taidelaitosten
toiminta entistäkin suuremman merkityksen yksilön ja elävän
taiteen monipuolisina kohtauspaikkoina. Sama koskee esimerkiksi taidegallerioiden toimintaa.

Useimpien kulttuuritilaisuuksien suosio oli säilynyt ennallaan vuoteen 1991 verrattuna. Muista poiketen oopperassa käynti oli hieman yleistynyt ja taidenäyttelyt ja museot menettäneet suhteellista suosiotaan.

Tänä päivänä taidelaitokset joutuvatkin ottamaan yhä enemmän huomioon toimintojensa tavoitettavuuden niin alueellisesti kuin erilaisille yleisöille; eri ikäluokille ja erityisryhmille.
Tavoitettavuus tarkoittaa taidelaitoksen ja yksilön kohtaamisen
järjestämistä mahdollisimman esteettömästi henkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti. Jo edellä käsiteltiin saavutettavuutta liikkumis- ja toimimisesteiden näkökulmasta.

Luovat taideharrastukset eivät ole yhtä yleisiä kuin kulttuuritilaisuuksissa käyminen - samalla tavalla kuin kymmenen
vuotta aiemmin. Jokin luova taideharrastus oli kuitenkin joka
kolmannella 10 vuotta täyttäneellä. Myös luovien taideharrastusten kohdalla naiset ja nuoret ovat aktiivisimpia.
Kun luovien taideharrastusten kohdalla oli kaunokirjallisten tekstien kirjoittaminen hieman lisääntynyt, on kirjojen lukemisen yleisyys puolestaan hieman laskenut mutta on edelleenkin varsin yleistä (73 %).

Esimerkiksi vuonna 1999 julkaistu Museo 2000 - museopoliittinen ohjelma nimeää eräiksi painopistealueikseen museopalveluiden hyvän saatavuuden koko maassa, monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden edistämisen. Myös taloudellisen
kynnyksen alentamisella on edelleen suuri merkitys.

Taide- ja kulttuuripalvelujen tulee olla kaikkien mahdollisuutena - riippumatta asuinpaikasta tai taloudellisesta asemasta.
Tässä suhteessa ovat keskeisessä asemassa paikallisten taide- ja
kulttuuripalvelujen kokonaisuus13 ja erityisesti maamme taide- ja kulttuurilaitokset, joiden verkkoa on kehitetty 1970-

Taidelaitosten toimintaedellytyksistä tulee huolehtia, jotta
ne kykenevät vastaamaan toiminnallisiin haasteisiinsa. Kunnilla on keskeinen merkitys paikallisten taide- ja kulttuuripalve31
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lujen tarjoamisessa. Teatteri-, orkesteri- ja museoverkko ulottuu
tällä hetkellä pohjoisesta Suomesta pääkaupunkiseudulle.Verkon nykymuotoisen rahoituksen taustalla on vuoden 1992 laki
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta sekä toimintaa säätelevät erillislait.Verkostoa ylläpidetään pääasiassa valtionosuuksin ja -avustuksin sekä kuntien rahoituksella. Lisäksi taidelaitoksilla on omia tuottoja.
Vuonna 2002 teatteri- ja orkesterilain mukaista valtionosuutta ja -avustusta saa 58 teatteria, joista 10 on tanssiteattereita. Orkestereista valtionosuutta ja -avustusta saa 24 orkesteria. Museolain mukaista valtionosuutta saa 130 museota ja näistä
16 on aluetaidemuseota. Teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuusjärjestelmässä laitosten rahoitus määräytyy
kullekin laitokselle ennalta perusteeksi vahvistettujen laskennallisten henkilötyövuosien määränä. Henkilötyövuotta kohden on määrätty yksikköhinnat.

Kulttuuriharrastukset 1999
(suluissa vuoden 1991 vastaava tieto)
Kulttuuritilaisuuksissa käyminen*
elokuvat
49 (48) %
teatteri
39 (37)
konsertti
37 (34)
taidenäyttely tai -museo
35 (44)
muu museo
29 (43)
tanssiesitys
19 (18)
ooppera
7 (4)

Valtio osoittaa teattereille ja orkestereille ylimääräistä harkinnanvaraista avustusta aluetoimintaan. Vastaavaa avustusta
myönnetään myös mm. lastenteatteritoimintaan sekä palvelujen tarjontaan molemmilla kotimaisilla kielillä.

Luovat taideharrastukset
kuvataiteet
soittaminen
kirjoittaminen (12 kk)
laulaminen
näytteleminen

Valtionosuutta saavien taidelaitosten ongelmana on laskennallisen yksikköhinnan alhaisuus ja henkilötyövuosien vähäisyys valtion talousarviossa. Molemmat osatekijät ovat viime
vuosien aikana jääneet jälkeen yleisestä toiminnallisesta ja kustannuskehityksestä, mistä on syntynyt lisäpaineita rahoitukseen.
Pelkästään puuttuvien henkilötyövuosien kattaminen ja niiden yksikköhinnan tarkistaminen edellyttäisi teattereiden, orkestereiden ja museoiden osalta suuruusluokaltaan yli 20 miljoonan euron lisämäärärahaa.

14 (13) %
14 (15)
13 (9)
6 (4)
2 (1)

* % 10 vuotta täyttäneistä;
viimeisten 12 kk:n aikana

Mikäli yllä esitetty suuntaus valtionosuuksien osalta jatkuu
edelleen, ottaa järjestelmä entistä heikommin huomioon taidelaitosten kokonaisvolyymin ja sen kasvun. Myös uusia teattereita ja orkestereita tulisi voida hyväksyä valtionosuuden pii-

14 Ilkka Heiskanen: “Muuttuivatko laitokset, miksi ja miten” (2001).
15 Ks. Ilkka Heiskanen: “Muuttuivatko
laitokset, miksi ja miten” (2001).
32

Taide kohtaa ihmisen, ihminen kohtaa taiteen

riin. Joka vuosi tulee lisää myös valtionosuuteen oikeutettuja
museoita, jotka vajauksen vuoksi eivät pääse valtionosuuden
piiriin.

kääntyivät laskuun laman vuoksi tehtävien leikkausten takia.
Taide- ja kulttuurilaitosten uusi valtionosuusjärjestelmä nosti
edelleen valtion kunnille osoittamia siirtomenoja, mutta kuntien menot supistuivat niiden laskiessa omia rahoitusosuuksiaan.

Koska valtionosuudet eivät vastaa todellisia kustannuksia,
ei taidelaitoksille jää käytännössä myöskään varoja kehittämistoimintaan, mikä olisi olennaista paitsi edellä mainittuihin haasteisiin vastaamisessa myös yhteistyön kehittämisessä laitoskentän ulkopuolisen taiteen kentän kanssa.

“Käänne käänteessä”15 tapahtui vuonna 1995 kuntien joutuessa tilanteeseen, jossa niiden oli alettava lisätä omia kulttuurimenojaan korvatakseen laskevia valtionosuuksia.Vuoden 1995
jälkeen valtion omat kansallisen tason menot kääntyivät uudelleen kasvuun. Vuosien 1993-1995 kaksoiskäänne näyttää
edellä mainitun tutkimuksen mukaan johtavan takaisin 1970luvun puolivälin tilanteeseen: valtion omat taide- ja kulttuurimenot ja kuntien vastaavat menot irrottautuvat toisistaan ja
alkavat tahoillaan noudattaa omaa kehitysdynamiikkaansa.

Laitosten kokeilu- ja kehittämisvarojen puute nostettiin
keskeiseksi ongelmakohdaksi myös tuoreessa taide- ja kulttuurilaitosten institutionaalisia muutoksia 1990-luvulla selvittävässä
tutkimuksessa14. Jotta laaja laitosjärjestelmä saataisiin täystehoiseen luovaan työhön, tarvittaisiin tutkimuksen mukaan kokeilu- ja kehittämismäärärahojen voimakasta, suuruusluokaltaan
noin 100 miljoonan euron (600 miljoonan markan) panostusta ja sen tehokasta kohdentamista. Mainittu summa vastaisi suuruusluokaltaan summaa, joka 1990-luvulla valtiontalouden säästötoimiin liittyen otettiin veikkausvoittovaroista kattamaan laitosten ja kuntien kulttuuritoimen vuosittaisia valtionosuusmenoja. On huomattava, että veikkausvoittovarat on tarkoitettu
juuri luovan taiteellisen toiminnan ja taide- ja kulttuurielämän
kehittämiseen.

Perustietoa valtionosuusteattereista,
-orkestereista ja -museoista
Teatterit:
• 58 teatteria, joista 10 tanssiteatteria
• katsojia noin 2,9 miljoonaa
• esityksiä noin 13 500
• valtionosuus ja -avustus yhteensä noin 30 miljoonaa euroa
• henkilötyövuosia 2399 ja yksikköhinta 30 223 euroa

Taide- ja kulttuuripalvelut ovat peruspalveluita ja julkisen
vallan yhteisvastuun aluetta

Orkesterit:
• 24 orkesteria
• kävijämäärä 0,9 miljoonaa
• valtionosuus ja -avustus yhteensä noin 11 miljoonaa euroa
• henkilötyövuosia 1007 ja yksikköhinta 29 869 euroa

Taide- ja taiteilijapoliittisen ohjelman lähtökohta on, että taide- ja kulttuuripalvelut tulee määritellä kulttuurisiksi peruspalveluiksi. Julkisen vallan panostus näihin palveluihin muodostuu siis kuntien ja valtion toimenpiteistä, ja palvelujärjestelmän ylläpito ja kehittäminen on niiden yhteinen haaste. Yllä
mainitun tutkimuksen mukaan julkisten kulttuurimenojen
kehitystä tarkasteltaessa voidaan todeta, että menot kasvoivat
pääasiassa lisääntyvän valtion rahoituksen vuoksi 1970-luvulta
vuoteen 1993, jolloin valtion omat taide- ja kulttuurimenot

Museot:
• 130 museota
• kävijämäärä noin 3,4 miljoonaa
• valtionosuus ja -avustus yhteensä noin 17,9 miljoonaa euroa
• henkilötyövuosia 1028 ja yksikköhinta 34 176 euroa
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Kunnan laskennallinen osuus yksikköhinnasta on 43 % ja
valtionosuus 57 %.Vuoteen 2001 asti lainmuutoksilla on kohdistettu yksikköhintoihin erilaisia leikkaustoimenpiteitä.Vuodesta 2002 alkaen on siirrytty normaalikäytäntöön. Tämä on
merkinnyt noin 10 % kasvua yksikköhintoihin.

Luovan hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa tulee julkiselta sektorilta kuitenkin edellyttää kasvavassa määrin myös
yhteistä kehittämisnäkemystä. Erityisesti taidelaitosten ylläpito on valtion ja kuntien yhteinen tehtävä ja ratkaisut tällä
alueella edellyttävät julkisen sektorin yhteistoimintaa.Tämän
kulttuuripalvelujen perusrakenteen rapautuminen tulee estää vahvistamalla sen rahoitusta valtion ja kuntien yhteistoimin. Vastaavasti tulee turvata valtion ja kansallisten taidelaitosten toimintaedellytykset.

Nykyisin vain osa kunnista pystyy tarjoamaan moderneja
kirjasto- ja tietopalveluita. Ongelmana ovat toiminnan perusedellytysten heikkeneminen 1990-luvulla, rahoituksen jälkeenjääneisyys samaan aikaan kirjaston käytön kasvun kanssa, varautumattomuus tietotekniikan aiheuttamiin lisäkustannuksiin
sekä standardien puute atk-kirjastojärjestelmissä.

Kirjastolaitos on muille taide- ja kulttuurilaitoksille hyvänä esimerkkinä palveluiden alueellisesta kattavuudesta. Nykyisen kirjastolain mukaan jokaisen kunnan on järjestettävä
asukkailleen kirjastopalvelut. Niinpä jokaisessa kunnassa toimii kirjasto. Kulttuuripuntarin (1999)16 mukaan kyselyyn osallistuneista 82 prosenttia kertoi käyttäneensä kirjastoa ainakin
kerran viimeksi kuluneen vuoden aikana. Eroja kirjaston käytössä eri läänien välillä ei juurikaan ole.

Vuonna 2001 valmistuneessa kirjastopoliittisessa ohjelmassa tärkeimmät ehdotukset ja suositukset tähtäävät toimivan kansallisen kirjastoverkon rakentamiseen ja modernien tietoyhteiskunnan vaatimusten mukaisten palvelujen saattamiseen kaikkien ulottuville.
Ongelmistaan huolimatta kirjastoverkko on alueellisen kattavuutensa osalta siis omaa luokkaansa. Koska muun laitosverkon osalta ei vastaavaan kattavuuteen ole mahdollisuuksia, tulee tavoitteeksi asettaa, että kasvukeskuksissa sijaitsevien taidelaitosten palveluista voitaisiin nauttia myös niitä ympäröivillä
alueilla. Tämä edellyttää palvelujen tehostuvaa alueellistamista
osana taidelaitosten kehittämistoimintaa: palvelujen viemistä
myös kasvukeskuksia ympäröiville alueille, tukitoimia syrjäseutujen asukkaiden liikkumiselle palvelujen ääreen jne. Kulttuuristen peruspalvelujen tarjoaminen edellyttää näin lisääntyvää
kuntien ja muuta alueellista yhteistyötä.

Kirjastojen valtionosuus määräytyy opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisesti kuntien kirjastotoimeen käyttämien todellisten keskimääräisten kustannusten pohjalta.Yksikköhinta lasketaan asukasta kohden viidessä eri asutusrakenneryhmässä, jossa asukastiheys määrää, mihin ryhmään
kunta kuuluu. Yksikköhinta tarkistetaan joka toinen vuosi
todellisten keskimääräisten menojen mukaiseksi ja joka toinen vuosi sitä korjataan indeksikorotuksella.
Kirjastoverkko18:
• 436 pääkirjastoa
• 401 sivukirjastoa
• 99 laitoskirjastoa
• 202 kirjastoautoa

Taidelaitosten, ryhmien ja kulttuuritapahtumien yhteistyö
Taidelaitokset ovat samanlaista peruskalliota kuin infrastruktuuri millä tahansa alueella: palvelujen tarjoajina, tiloina, työllistäjinä jne. Laitosten lisäksi ns. taiteen vapaa kenttä uusintaa ja
rikastuttaa merkittävästi taide-elämää. Erityisesti teatterin, tans-

• 64 miljoonaa kirjastokäyntiä
• 102 miljoonaa lainausta
• valtionosuus ja -avustus noin 87,8 miljoonaa euroa
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sin ja musiikin alalla tämä kenttä on kasvanut 1990 -luvulla.
Lisäksi ammatillisuuden kriteerit täyttävien museoiden määrä
kasvaa. Myös esimerkiksi gallerioilla on oma tärkeä asemansa
taidetarjonnassa.

tumat hoidetaan hyvin pitkälle vapaaehtoisvoimin. Monille
paikkakunnille tapahtumasta on merkittävä sivistyksellinen,
henkinen ja taloudellinen hyöty. Sama koskee yleensäkin maamme rikasta ja monimuotoista paikallista kulttuuritoimintaa.

Keskeisenä ajatuksena ns. taiteen vapaan kentän toiminnassa on pyrkimys taiteellisen ilmaisun rohkeaan ja dynaamiseen
kehittämiseen eri taiteenalueilla. Myös eri alojen kokeileva, osin
projektiluonteinen taidetoiminta sekä monitaiteellinen ja ryhmämuotoinen taiteellinen työskentely laajentaa kulttuuripalveluja.Taidelaitosten ja niiden ulkopuolisen kentän yhteistyötä
olisikin tärkeä lisätä. Monipuolisten taiteellisten lähtökohtien
ja näkökulmien turvaaminen edellyttää taiteilijoiden ja taiteilijaryhmien kotimaisen ja kansainvälisen liikkuvuuden tukemista.

Niin laitosten ulkopuolisen kentän kuin kulttuuritapahtumienkin tiloja ja muita resursseja koskeviin ongelmiin on mahdollista etsiä jossakin määrin apua yhteistyöstä.Yhteistyössä on
tällöin kysymys verkostomaisesta toiminnasta, jossa kukin toimija keskittyy ydinosaamiseensa ja hankkii muut palvelut verkoston avulla.Teatterikentällä on parhaillaan käynnissä pilottihanke erilaisista yhteistyön kehittämisen malleista. Hanke perustuu ns.TERTTU -työryhmän esitykseen yhteistyön kehittämisestä valtionosuutta saavien laitosten ja niiden ulkopuolisen kentän välillä.

Valtionosuuslain ulkopuolinen kenttä rahoittaa toimintaansa
valtion harkinnanvaraisilla avustuksilla, erilaisilla säätiöiden apurahoilla ja avustuksilla, kuntien avustuksilla sekä paljolti omilla
tuotoillaan. Tuoreen selvityksen17 mukaan esimerkiksi lain ulkopuolisten ammattiteattereiden rahoituksesta tulee valtiolta
noin 20 prosenttia, kunnilta noin 14 prosenttia ja omat lipputulot kattavat noin 66 prosenttia. Tanssitaiteen osalta valtionavustuksen osuus on noin 52 prosenttia, kun kunnan avustus
on 9 prosenttia.

Valtionosuusjärjestelmän ulkopuolisen kentän ja kulttuuritapahtumien kehittämisen perusongelma liittyy kuitenkin toimintaedellytysten ja yhteiskunnallisen tuen riittämättömyyteen
suhteessa toiminnan määrään. Tämä käy ilmi mm. edellä mainitusta vapaita teatteri- ja tanssiryhmiä koskevasta selvityksestä. Ongelmallista on myös, että toimintaan osoitetusta määrärahasta menee kiinteistökustannuksiin jopa 12 prosenttia.
• Luovan hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa korostuu
julkisen sektorin yhteinen vastuu edellytysten luomisesta kansalaisten kulttuurisille peruspalveluille. Tämä edellyttää, että
- Taidelaitosverkon toiminnan ja sen kehittämisen edellytyksiä ja rahoitusta vahvistetaan. Laitosten kehittämistyön osana
tehostetaan palvelujen tavoitettavuutta niin alueellisesti kuin myös
erilaisille yleisöille, eri ikäluokille ja erityisryhmille. Lisäksi edistetään taidelaitosten sekä niiden ulkopuolisen kentän ja kulttuuritapahtumien vuorovaikutusta ja tavoitteellista yhteistyötä. Tuetaan tähän liittyviä pilottihankkeita ja erilaisten hyvien toimintakäytäntöjen leviämistä.
- Valtionosuusjärjestelmän ulkopuolisen taiteen kentän toimintaedellytyksiä ja rahoitusta vahvistetaan. Tämän kentän eri
alojen taidetoiminta sekä monitaiteellinen ja ryhmämuotoinen tai-

Valtio rahoittaa myös noin sataa erilaista valtakunnallista
kulttuuritapahtumaa vuodessa. Kulttuuritapahtumilla on merkitystä sekä taiteen kehitykselle että alueille. Tapahtumat kokoavat yhteen taiteen harrastajia ja ammattilaisia. Usein tapah-

16 Reijo Viitanen, Kulttuuripuntari
1999, raportti kulttuuripalvelujen käytöstä ja merkityksestä työssä jaksamisen ja vapaa-ajanvieton kannalta. Opetusministeriön kulttuuripolitiikan osaston julkaisusarja nro 9/1999.

17 Hannu Hakala: Teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisten teatteri- ja tanssiryhmien toimintaa ja taloutta koskeva
selvitys, 22.1.2002.
18 Ilman Ahvenanmaata.
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teellinen työskentely laajentaa kulttuuripalvelujen alaa ja muotoja. Monipuolisten taiteellisten lähtökohtien turvaaminen edellyttää taiteilijoiden ja taiteilijaryhmien kotimaisen ja kansainvälisen
liikkuvuuden tukemista.

2.5. Perusoikeus taiteeseen sisältää myös hyvän ympäristön
19 Arkkitehtuurikasvatus ja -tiedotus
on tärkeää paitsi yleensä kansalaisille
myös erityisesti rakentamisesta päättäville tahoille. Perusteilla olevat
ARMI-keskus (arkkitehtuurin, rakentamisen ja muotoilun informaatiokeskus)
ja perinteisiä rakennusmateriaaleja ja
-tekniikoita esittelevä Rakennustekniikan keskus tulevat osaltaan jakamaan
tietoa rakentamisen ammattilaisille,
päättäjille sekä kansalaisille.
20 Tähän suuntaan toimivat muun muassa viiden vuoden välein järjestettävät Suomi rakentaa -näyttely, valtionpalkinnot ja esimerkiksi Senaattikiinteistöjen tapa valita valtion vuoden rakennuskohde.
21 Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman
seurantatyöryhmän on määrä laatia
loppuraporttinsa kesään 2002 mennessä. Työtä on jatkettu myös alueellisesti ja paikallisesti. Ohjelmasta on edelleen seurannut mm. valtakunnallisen
rakennusperintöstrategian laatiminen.
Suomen EU-puheenjohtajakauden saavutuksiin kuului eurooppalaisen arkkitehtuuripoliittisen ohjelmatyön aloittaminen, missä Suomen Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma oli tärkeä impulssi.
Euroopan arkkitehtuuripolitiikan foorumin (European Forum for Architectural
Policies) toiminta on nyt vakiintumassa
tärkeäksi osaksi eurooppalaista kulttuuripolitiikkaa. Arkkitehtuuripolitiikka
on ollut näkyvillä rakennuspoliittisessa
ohjelmatyössä.

Taiteen merkitys yksilölle korostuu jokapäiväisessä elinympäristössä, sillä ympäristön laatu vaikuttaa olennaisesti ihmisten viihtymiseen. Yksilö luo identiteettiään paitsi yhteisön jäsenenä
myös suhteessa fyysiseen ympäristöönsä.
Perustuslain mukaan vastuu ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Julkisen
vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus
vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Perusoikeus taiteeseen sisältää oikeuden
hyvään ympäristöön.
Hyvää kulttuuriympäristöä ja -elämää koskevan oikeuden tulee koskea kulttuurista ympäristöämme koko sen laajuudessa. Sen yksi tärkeä ulottuvuus on arkkitehtuuri ja rakennettu
ympäristö, jonka osalta ajatus perusoikeudesta on kirjattu myös valtioneuvoston Arkkitehtuuripoliittiseen ohjelmaan seuraavasti: “Jokaisella kansalaisella on oikeus nauttia hyvästä ympäristöstä
ja korkeatasoisesta arkkitehtuurista.” Lähtökohtana on, että esteettisesti kelvotonta ympäristöä
ei yksinkertaisesti saa rakentaa. Arkkitehtuuripoliittisella ohjelmalla on haluttu luoda edellytyksiä kyseisten oikeuksien käytännön toteutumiselle. Keskeinen vaatimus on tällöin, että yksilöillä
on myös aidosti vaikutusmahdollisuuksia omaa ympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Täysipainoinen osallistuminen edellyttää muun muassa, että toimijoilla on riittävästi tietoa rakennetusta ympäristöstä ja siihen vaikuttamisen keinoista. Arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksella on
mahdollista kehittää ympäristön lukutaitoa19.
Arkkitehtuuripolitiikan keinoin voidaan parantaa kaavoituksen, rakentamisen ja maisemasuunnittelun laatua sekä pitää esillä kestävän kehityksen periaatteita suunnittelussa ja rakentamisessa - koskipa se sitten rakennuksia, rakenteita tai infrastruktuuria. Suunnitteluprosessien tulee
olla kokonaisvaltaisia ja niissä on tärkeää kuulla aidosti eri tahoja ja asiantuntijoita. Hyvän ympäristön kokonaisuus syntyy monivaikutteisen toiminnan tuloksena; yhteisön asukkaiden, työntekijöiden, rakentaja-, käsityöläis-, taiteilija- ja suunnittelijakunnan yhteistyön pohjalta. Moniilmeisemmän ympäristön syntyyn tulisikin kehittää eri alojen välisiä asiantuntijaryhmiä, jotka
voisivat vaikuttaa ratkaisuihin ennen lopullisia päätöksiä.
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Kaunis ja häiriötön ympäristö palvelee ihmisten ja yhteisöjen tasapainoa. Usein samoilla kustannuksilla saadaan sekä
hyviä että huonoja toimintaympäristöjä. Kysymys on ennen
muuta kulttuuritietoisuuden lisääntymisestä niin kuluttajien ja
asiakkaiden kuin ympäristön suunnittelijoiden ja ylläpitäjien
tavoitteissa.

Arkkitehtuuripolitiikan merkitystä korostaa se monien ristikkäisten intressien paine, joka rakentamiseen ja yleensä ympäristöön kohdistuvaan päätöksentekoon sisältyy. Ympäristön
laatu kasvaa arkkitehtuurin, muotoilun ja koko taiteen kentän
osaamisen täysipainoisesta käytöstä ja vaikutuksesta.Tämän taiteellisen ulottuvuuden ymmärtäminen synnyttää parhaimmillaan hyvän ympäristön, joka puolestaan luo inspiroivan tilan
myös muille taidetoiminnoille.

Kulttuuriympäristöön kuuluu koko aistittava kulttuuriympäristömme, kuten visuaalinen ympäristö ja äänimaailma.Yleisiin ja yhteisiin tiloihin yhä useammin sisältyvät äänislummit
ja mainosrakenteiden hallitsemat kaupunkitilat ovat tässä suhteessa havainnollisia esimerkkejä.Taiteen perusoikeuteen tulee
kuulua oikeus ympäristön taiteelliseen laadukkuuteen sekä esimerkiksi mahdollisuus luovaan hiljaisuuteen ja siihen sisältyviin voimavaroihin. Asian merkitystä korostaa se, että tulevaisuudessa kulttuurimiljöötämme ja -kuvaamme hallitsevat teknologisen kehityksen ja kulttuuritoimintojen markkinaistumisen myötä yhä voimakkaammin myös kansainvälinen viihdeteollisuus ja verkkomaailma.

Velvoite ympäristövaikutusten etukäteisarviointien tekemisestä merkittävissä rakennushankkeissa on edistänyt ympäristöseikkojen huomioimista suunnittelussa ja päätöksenteossa.
Samoin on tarpeen kehittää arkkitehtuurin ja rakennetun
ympäristön laadun ja sen kehittymisen jälkikäteisseurantaa ja arviointia.Tällä hetkellä laadun vaaliminen on käytännössä eräiden sinänsä tärkeiden kannustavien järjestelmien varassa20. Pitkällä tähtäyksellä ovat keskeisessä asemassa mm. arkkitehtuurikoulutus ja arkkitehtuurin tutkimus, joiden kehittymisedellytyksistä ja resursoinnista on huolehdittava.

• On tärkeää pyrkiä edelleen vahvistamaan kansalaisten tosiasiallisia mahdollisuuksia vaikuttaa omaa ympäristöään koskeviin ratkaisuihin.

Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma on käynnistänyt omalla
alallaan myönteisen kehitysprosessin21, jonka tulee laajentua
myös muille alueille. Taide- ja kulttuuripoliittisesti on tärkeää
soveltaa myönteisiä esimerkkejä ja luoda vastaavaan tapaan laajemminkin kulttuuristen vaikutusten arviointikäytäntö. Näin
voidaan kiinnittää huomiota erilaisten yhteiskunnallisten hankkeiden ja ratkaisujen kaikkiin kulttuurisesti merkittäviin vaikutuksiin.

Tulee kehittää keinoja systemaattisempaan arkkitehtuurin ja
rakennetun ympäristön arkkitehtonisen laadun arviointiin. Arvioinnin tulee lähteä laajasti hyvän kulttuurielämän näkökulmasta. Eri alojen lainsäädännön valmistelussa tulee ympäristövaikutusten arviointiin sisällyttää myös säädösten vaikutus elinympäristön arkkitehtoniseen laatuun.

Kulttuuriympäristön kehittäminen liittyy rakennetun ympäristön ja maisemanhoidon osalta ympäristötietoisuuteen ja
sen kasvamiseen. Jokapäiväisessä elämässään ihmiset eivät suinkaan voi aina valita ympäristönsä laatua. Ihmistä hyvin lähellä
olevat toimintaympäristön laatutekijät työtiloissa, kouluissa, hoito- ja palvelulaitoksissa jne. ovat jääneet vähäisemmälle huomiolle. Näissä tiloissa laatua määrittävät keskeisesti toimintaympäristön visuaaliset tekijät ja äänimaailma.

Taide- ja kulttuuripolitiikan uudeksi välineeksi on luotava
kulttuuristen vaikutusten arvioinnin menettely ympäristövaikutusten arvioinnin tapaan.
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vinvoinnista, mutta sen tuottaminen toteutuu niin, että yhteisöt – esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköt
– oivaltavat taiteen soveltamisen hyödyn omassa toiminnassaan.

Taide syntyy yksilöllisestä itseilmaisun tarpeesta ja se vaikuttaa välittömästi yksilön taidekokemuksina, mutta kulttuurin keskeisenä osana taide
muuttuu myös yhteisölliseksi
voimavaraksi. Taide kulttuurina on julkishyödyke, kaikkien
käytössä.

1 Ks. lähemmin Timo Cantellin kirjoitus
ohjelman oheisjulkaisussa. Cantell
erottaa toisistaan kulttuurin luovan ja
kulttuurisen merkityksen, jotka tässä
ohjelmatekstissä on yhdistetty. Kulttuurinen merkitys on Cantellilla lähellä
itseisarvoisuuden periaatetta, se liittyy
sellaisiin kulttuurin ominaispiirteisiin,
jotka eivät ole palautettavissa taloudelliseen eduntavoitteluun tai sosiaalisiin hyötyihin. Kulttuurin luova merkitys liittyy puolestaan siihen, että luovuus on esimerkki tai soveltamisen
kohde muissa kuin ensisijaisesti taiteellisissa ja kulttuurisissa toiminnoissa.

Taide perustelee itse oman olemassaolon tarpeensa. Sillä
on kuitenkin myös vaikutuksia, jotka ulottuvat sen oman välittömän esteettisen vaikutusalueen ulkopuolelle.Taide synnyttää
osaltaan työpaikkoja, vero-, matkailu- ja vientituloja, se luo hyvinvointia ja sosiaalista pääomaa, mutta kaikessa tässä on kyse
monikerroksisista ja pitkävaikutteisista prosesseista. Näitä taiteen moninaisia vaikutuksia tarkastellaan seuraavassa taiteen
luovan, sosiaalisen ja taloudellisen merkityksen kautta1.

Sekä yksilöille että yhteisöille taide on mahdollisuuksia, joista ne voivat saada arvoa ja sisältöä elämäänsä ja
toimintaansa. Edellä näitä
mahdollisuuksia on lähestytty
yksilön mahdollisuuksina ja
perusoikeutena, tässä luvussa
käsitellään taiteeseen sisältyviä
mahdollisuuksia yhteisöllisenä
kehitystekijänä. Näkökulmina ovat kansallinen, alueellinen ja paikallinen kehitys,
mutta monet huomiot sopivat
myös rajatumpien yhteisöjen
tarkasteluun.

Taiteen ja kulttuurin merkitys yhteisöllisenä voimavarana
on ollut kiistaton kaikkina aikoina, mutta tiettyinä jaksoina merkitys kasvaa ja se näkyy silloin niin ihmisten arkielämässä, sosiaalisessa toiminnassa kuin kansantaloudellisestikin. Taiteesta ja
kulttuurista voi tulla sivistyskehityksen, hyvinvoinnin ja taloudellisen kasvun merkittävä tuottaja. Meneillään oleva globaalin yhteiskuntakehityksen murros on tällainen aikakausi, jota
myös käsite kulttuurinen yhteiskuntakehitys hyvin kuvaa.

Esimerkkinä viime mainitusta tarkastellaan taiteen soveltavaa käyttöä terveyden ja
muun fyysisen, psyykkisen ja
sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisessä. Siinä yksilöllinen ja
yhteisöllinen näkökulma yhdistyy. Kyse on yksilöiden hy-

Kunkin yhteisön kulttuuri on tunnistettavissa omaksi kulttuurikseen sen omaleimaisuuden vuoksi. Taide luo identiteettiä ja
sen varassa elää yhteisön keskeinen symbolirakenne. Luovuudessaan taide voi olla myös perusta, josta yhteisön muut toiminnot saavat voimansa. Taide luovina toimintoina, taide- ja kulttuuri-instituutioina ja symbolimaailman tuottajana onkin aina
rakentanut tärkeällä tavalla kansakuntia. Näin myös Suomessa
erityisesti 1800-luvun loppu- ja 1900-luvun alkupuolella.Toi-

3.1. Taide on luovaa pääomaa
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saalta paikalliset kulttuurit ovat olleet Suomessa aina eläviä, missä
järjestömuotoisella kansalaistoiminnalla (nuorisoseurat, työväen järjestöt jne.) ja ns. kansankulttuurilla on ollut suuri rooli.
Nykyisin tätä perinnettä jatkaa mm. runsas kesäisten kulttuuritapahtumien tarjonta ympäri maata.

ja luottamuksellisessa vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kesken. Vuoropuhelun lisääminen on tärkeää, sillä se lisää kykyä
ymmärtää toisten kieltä, näkemyksiä ja tavoitteita.
On oltava halua tarkistaa omia ennakkoasenteitaan.Taiteen
soveltavasta käytöstä kiinnostuneiden on kunnioitettava taiteen
sisältöihin puuttumattomuuden periaatetta. Heidän on opittava kuuntelemaan taiteen kieltä ja “tilaamaan” tältä pohjalta taidealan näkemyksiä ja voimavaroja kehittämistyön hyväksi.Vastaavasti taiteen ja kulttuurin toimijoiden on opittava tarjoamaan näkemyksiään ja palveluksiaan, jos he haluavat vaikuttaa
omaan lähiympäristöönsä tai koko yhteiskuntaan.

Kansainvälisesti katsoen myöhäisen kaupungistumisen
vuoksi taiteen ja kulttuurin vaikutuksiin kaupunkikehityksessä havahduttiin meillä vasta 1900-luvun viimeisinä vuosikymmeninä, vaikka muualla tämä yhteys on tiedetty pitkään. Varsinkin suuremmissa kaupungeissa taiteellisessa toiminnassa näkyvä luovuus ja siihen liittyvä kulttuurinen moninaisuus on
elämäntapaan ja kaupunkirakenteeseen liittyvä luovuttamaton
arvo. Helsingin toiminta yhtenä EU:n kulttuuripääkaupunkina vuonna 2000 toi tämän osaltaan esiin.

Taiteilijat voivat olla esimerkkinä toimintaympäristössään
siitä, miten ajatellaan ja toimitaan luovasti.Taiteellisen työn esimerkkien hyödyntäminen ja luovan työn ammattilaisten osuuden lisääminen myös muilla kuin varsinaisen taiteellisen toiminnan alueilla parantaa edellytyksiä muuttaa yhteisöllistä toimintakulttuuria ja kehitystä uusien haasteiden mukaisesti.

Luovana pääomana taide perustelee olemassaolon tarpeensa pelkällä läsnäolollaan yhteisössään. Taiteilijoiden ja taiteen näkyvyys alueella (kansakunta, kaupunki, alueellinen tai paikallinen yhteisö) kertoo siitä, että luovan, herkän ja vaativan taiteellisen työn toimintaympäristöön liittyvät edellytykset ovat
kunnossa: taiteilijoita suvaitaan, kannustetaan ja tuetaan, heidän merkityksensä yhteisölle tunnistetaan.

Luovuutta arvostavassa yhteisössä syntyy ilmapiiri, jossa traditiotietoisuus yhdistyy modernin yhteisökulttuurin luomiseen.
Se synnyttää parhaimmillaan positiivisen kehityksen kierteen
yhteisöön: uusien ideoiden pohjalta viriää uutta elinkeino- tai
muuta toimintaa, työnantajat kiinnostuvat alueesta tuotannollisen toiminnan sijoituskohteena, muuttohalukkuus vetovoimaiselle alueelle lisääntyy, paikallisympäristöjä kaupunkikeskuksina, maaseutualueina, asuinalueina, kulttuuriympäristöinä tai
muutoin kehitetään, kulttuuri- ja muulle matkailulle luodaan
uusia edellytyksiä, palveluja parannetaan jne.

Koko yhteiskunnan tai sen jonkin alueen panostusta taiteellisesti luovaan pääomaan voidaan tarkastella mm. seuraavissa ulottuvuuksissa:
• kulttuurinen identiteetti ja siitä nouseva aktiivisuus
• taide- ja kulttuurialan rakenteet ja muu infrastruktuuri
• taiteilijoiden määrä ja heidän työnsä näkyvyys
• taide- ja kulttuuritapahtumien määrä ja laatu
• miten paljon ja millä tavoin tuetaan taiteellisen toiminnan
edellytyksiä ja taide- ja kulttuurialojen vahvistamista

Kehittyvän yhteisön tai alueen positiivinen kierre näkyy
vastaavasti taiteen ja kulttuurin voittoina: tällaisissa yhteisöissä
taide- ja kulttuurielämä vilkastuu usein jopa nopeammin kuin
muu kehitys.

Taiteen asemaa tulee vahvistaa luovana pääomana ja sitä
voidaan soveltaa koko yhteiskunnan ja alueiden kehittämisessä
monin tavoin, mutta on tärkeää, että tämä tapahtuu avoimessa
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3.2. Taide on sosiaalista pääomaa
Sosiaalisena pääomana taide lisää yhteisön kiinteyttä tuottaessaan sitä yhdistävää symbolimaailmaa.Taide voi kiinteyttää yhteisöä myös edistämällä vuoropuhelua eri toimijoiden välillä.Taide
edistää vuoropuhelua eri sosiaaliryhmien välillä ja voi silloittaa näin muutoin alakulttuureiksi
hajautuvaa yhteiskuntaa.
Taide lisää työelämässä olevien ja sen ulkopuolella olevien voimavaroja
Taide antaa voimaa ja mieltä elämään. Se näkyy välittömänä ja usein myös pitkäkestoisena
esteettisenä nautintona taidetta koettaessa. Opetusministeriön teettämän kyselyn mukaan taidenautinnot auttavat jaksamaan työssä ja arkielämässä paremmin2. Kaksi kolmasosaa kyselyyn
vastanneista katsoi kirjastopalveluilla, selvästi yli puolet konserteilla ja musiikkiesityksillä ja noin
puolet teatteriesityksillä olevan paljon tai jonkin verran merkitystä työssä jaksamisessa. Naisilla
merkitys oli miehiä suurempi.Tulos antaa osviittaa siitä, miten taidetta voitaisiin käyttää enemmän työelämän ja työyhteisöjen kehittämisessä. Taiteen käyttö jaksamista lisäävässä tarkoituksessa
on erittäin tärkeää nyt, kun työelämässä on tavallista enemmän ikääntyneitä ikäryhmiä, mutta
myös tulevaisuudessa, jos eläkeikää nostetaan.
Jos taide vahvistaa työssä olevia, se vahvistaa myös työtä vailla olevia. Siksi eri toimijoiden
tulee aktiivisesti etsiä keinoja ja toimintamuotoja, joilla taide saatettaisiin työttömien ulottuville
vahvistamaan heidän voimavarojaan ja näin osaltaan ehkäisemään syrjäytymisen riskejä ja ongelmia. On tärkeää, että erityisesti opetusministeriö ja työministeriö ovat yhteistyössä tässä tarkoituksessa. Myös muutoin työelämän ulkopuolella olevien tarpeet tulee tunnistaa.
• Kannustetaan työyhteisöjä taiteen mahdollisuuksien käyttämiseen ja taidepalvelujen hyödyntämiseen työssä viihtymisen ja jaksamisen parantamiseksi. Jo vakiintuneiden liikunnallisten ja
muiden virkistyspäivien rinnalla voidaan käyttää taiteellisia virkistyspäiviä ja toimintamuotoja.
Työympäristöjen hyvä ja ihmislähtöinen suunnittelu ja taiteen käyttäminen myös työpaikkojen
sisustuksessa ja varustuksessa on tärkeää.
Opetusministeriön ja työministeriön tulee yhteistyössä kehittää uusia toiminnan muotoja työttömien ja muutoin työelämän ulkopuolella olevien taidetarpeisiin vastaamiseksi.
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2 Ks. Reijo Viitanen, Kulttuuripuntari
1999, raportti kulttuuripalvelujen käytöstä ja merkityksestä työssä jaksamisen ja vapaa-ajanvieton kannalta. Opetusministeriön kulttuuripolitiikan osaston julkaisusarja nro 9/1999.

Taide yhteisön voimavarana

Esteettinen elinympäristö parantaa viihtyvyyttä
3 Taustalla on Unescon Arts in Hospital -hanke osana YK:n kulttuurikehityksen vuosikymmentä 1988-1997. Suomessa vuonna 1993 perustettuun työryhmään lähtivät mukaan mm. Suomen
Kuntaliitto, Taiteen keskustoimikunta,
Stakes, Jorvin sairaala.
4 Ruotsalaisen väitöskirjan (Konlaan,
2001) mukaan kulttuurinen osallistuminen saattaa lisätä vastustuskykyä sairauksille ja tutkimuksessa tuodaan
esille mahdolliset yhteydet ihmisen fysiologisiin mekanismeihin, kuten immunologisiin tai hormonaalisiin tekijöihin. Ks. myös Assi Liikanen: Terveyttä
kulttuurista - työ kantaa eteenpäin
15.1.2002.
5 EU-rahoitteista projektia johti The
Royal National Theatre Lontoossa.
Suomesta mukana olivat Teatterin Tiedotuskeskus sekä seurantaryhmässä
Suomen Näyttelijäliiton, Suomen Teatteriliiton ja Teatterikorkeakoulun Täydennyskoulutuskeskuksen edustus.
Syksystä 1999 alkaen toimineen projektin muina osallistujamaina olivat
Itävalta, Hollanti ja Kreikka. Kansainvälinen projektiosio kartoitti yhteistyömaiden koulutusmalleja jotka tähtäävät näyttelijöiden työllistymiseen uusille alueille, verkotti näyttelijöitä ja
mahdollisia työnantajatahoja sekä järjesti kansainvälistä koulutusta, työharjoittelua ja työhön ohjaamista projektiin valituille näyttelijöille. (Tiedot perustuvat Lotta Vaulon ja Niina Nurmisen Transmission -raportteihin, jotka
esiteltiin toimikunnalle kuulemistilaisuudessa 15.1.2002.)
6.Tavoitteena on tällöin edistää taiteen
avulla terveyttä, oppimista,
kuntoutumista tai jaksamista ja hyvinvointia.

Kuten aiemmin on kuvattu, oikeus hyvään kulttuuriympäristöön kuuluu yksilön perusoikeuksiin.
Samalla esteettisesti laadukas ja virikerikas elinympäristö luo myös paikallista ja alueellista
identiteettiä ja lisää sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä vaikuttaa olennaisesti viihtymiseen. Siksi
arkkitehtuuri, ympäristön rakentaminen ja muut ympäristöön liittyvät ratkaisut ovat tärkeitä
taiteen ja kulttuurin sosiaaliseen pääomaan vaikuttavia tekijöitä.
Yhteisöjen tulee tunnistaa tämä merkitys. Edellisessä luvussa tehty ehdotus kulttuuristen
vaikutusten arviointimenettelystä olisi konkreettinen väline vahvistaa ja laajentaa tähän liittyvää
ajattelua nimenomaan sosiaalisen pääoman suuntaan.
Julkisen vallan omilla rakennustoimen menettelytavoilla voi olla kannustava esimerkkivaikutus. Siksi valtion omassa ja sen tukemassa rakentamisessa tulee painottaa esteettisten ja muiden laadullisten kriteerien ja hyvän arkkitehtuurin edistämistä. Esimerkiksi arkkitehtuurikilpailujen käyttäminen arvokohteiden suunnittelijavalinnoissa ja riittävän ajan varaaminen suunnittelulle edesauttavat tavoitteen toteutumista. Valtion esikuvallinen vaikutus ulottuu myös julkisten
rakennusten sisätiloihin, joiden toteutuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota sisätilojen arkkitehtuuriin, sisustusarkkitehtuuriin ja muotoiluun.Valtion taidehallinnossa ympäristön esteettisen laatuajattelun keinovalikoimaan kuuluvat myös taidehankinnat julkisiin rakennuksiin.
Julkisessa kulttuuripoliittisessa keskustelussa on pitkään ollut esillä niin sanotun prosenttiperiaatteen toteuttaminen. Sen mukaan julkisen rakentamisen ja korjausrakentamisen yhteydessä
rakennuskustannuksiin varataan tietty osuus – esimerkiksi 1-2 prosenttia rakennuskustannuksista – taidehankintoihin tai rakennetun ympäristön taiteellisen tason nostamiseen. Jotta voidaan
toteuttaa esteettisesti laadukkaita ja mahdollisesti monitaiteellisia hankkeita rakennetun ympäristön parantamiseksi, tulee tilaajan varata sekä suunnittelulle että taiteelliselle työskentelylle
riittävät taloudelliset ja ajalliset resurssit. Prosenttiperiaate tulee omaksua yleiseksi käytännöksi
valtionhallinnossa. Kunta- ja yksityistä sektoria tulee kannustaa toimimaan vastaavalla tavalla.
Kysymykseen voisivat tulla esimerkiksi erilaiset haastekampanjat. Suomen Taiteilijaseura ja SAFA
ovat käynnistäneet tämän suuntaisia toimia. Prosenttiperiaatetta voitaisiin laajentaa ja tavoitteeksi asettaa, että myös julkisten rakennusten – erityisesti ihmisten palveluun käytettävien laitosten – sisustuksessa tietyn prosentin tulisi olla käsityötä.
Hyvällä suunnittelulla, käsityöllä ja taiteen käyttämisellä rakentamisessa ja sisustuksessa on
perinteisesti tuotettu laadukasta ja viihtyisää ympäristöä. Prosenttiperiaatteen toteuttamisesta
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hyötyvät oman aikamme ja tulevaisuuden ihmiset laadukkaampana elinympäristönä, mutta myös suunnittelijat, käsityöläiset,
taidekäsityöläiset ja taiteilijat uusina työtilaisuuksina.

vinvoinnille.4 Kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen mukaisesti
toiminnassa korostetaan näin hoitoympäristön merkitystä sekä
taiteen käyttämistä hoitotyössä.

Paikallistasolla on pienten kuntien asiantuntemusta ja arkkitehtuurin laatuajattelua lisännyt aluearkkitehtitoiminnan merkittävä laajentuminen vuoden 2001 aikana. Toimintaa on joka
puolella maata. Kunnat maksavat aluearkkitehtitoiminnan menoista puolet ja ympäristöministeriö toisen puolen. Aluearkkitehtitoiminnassa on vuonna 2002 mukana 25 aluetta, yhteensä
97 kuntaa.Toimintaa kehitettäessä tulee korostaa aluearkkitehdin roolia maaseudun arkkitehtuuri- ja kulttuuriympäristöasiantuntijoina.

Terveyttä kulttuurista -verkoston toiminta on haaroittunut
paikalliselle ja alueelliselle tasolle. Paikallisesta tasosta on esimerkki Jorvin sairaala, jolla on oma taidekokoelmansa ja jonne
taiteilijat ovat tehneet työllistämistöinä teoksia. Mikkelissä puolestaan toteutetaan projektia, jonka tavoitteena on kehittää paikallisten sosiaali- ja terveysalan hoitolaitosten sekä kulttuuritoimen yhteistyömahdollisuuksia. Myös useat alueelliset taidetoimikunnat ovat käynnistäneet omia projektejaan. Mm.
Uudenmaan taidetoimikunta on toteuttanut vuodesta 1997
lähtien projektia, jossa taiteilija tuottaa puolivuotisen työllistämisjakson aikana yhden tai useampia taideteoksia valittuun
julkiseen kohteeseen, mielellään nimenomaan hoitolaitokseen.
Hämeen taidetoimikunnan Voimaa ilosta -hankkeessa vuosina
1999-2001 taiteilijat ovat tehneet yli 200 vierailua hoitolaitoksiin ja palveluyksiköihin. Koko maan kattavassa Sirkus Finlandian, Suomen Sydänliiton ja Voimaa ilosta ry:n Terveyttä
kulttuurista - Sydänten kosketus projektissa esiintymisiä kunnallisissa vanhainkodeissa ja hoitolaitoksissa on kaavailtu vuonna
2002 yli 100 ja vuoteen 2004 mennessä noin 400.

• Julkisen vallan vastuu laadukkaasta elinympäristöstä edellyttää lainsäädännön ja muun viranomaisohjauksen lisäksi esikuvallista roolia koko rakennusalalle. Julkisen vallan oman toiminnan tulee sisältää hyvään ympäristöön kannustavia käytäntöjä. Esimerkkinä tällaisista käytännöistä on prosenttiperiaate.
Se omaksutaan yleiseksi käytännöksi valtionhallinnossa ja sitä
sovelletaan sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Samoin taiteilijat on otettava prosessiin mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Lisäksi kannustetaan kuntia ja rakennusalan yrityksiä periaatteen
käyttöön.

Taiteilijoiden kiinnostus tällaista taiteen soveltavaa käyttöä
kohtaan on ilahduttavasti lisääntynyt, josta esimerkkinä on teatterikentän kansainvälinen Transmission-projekti.5 Projektin lähtökohtana oli ajatus, että kolmas sektori voisi nykyistä enemmän työllistää esiintyviä taiteilijoita ja laajentaa heidän työnkuvaansa soveltavan taiteen suuntaan.6

Lisätään julkisia taidehankintamäärärahoja.

Taide lisää terveyttä
Taiteella ja kulttuurilla on aina myönteisiä vaikutuksia ihmisen
kokonaishyvinvointiin, mutta hyvinvoinnin eri puoliin voidaan
vaikuttaa myös erityistoimin. Sosiaali- ja terveystoimen alueella on saatu myönteisiä kokemuksia kymmenen vuoden ajan
maassamme toimineesta Terveyttä kulttuurista -toiminnasta.3 Se
lähtee siitä perusnäkemyksestä, että taiteella ja kulttuuriosallistumisella (kulttuuritilaisuuksissa käynnit, kulttuuriharrastukset)
on merkitystä ihmisen fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hy-

Terveyttä kulttuurista -toiminnassa sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten henkilökunnan aktiivisuus on osoittautunut
erittäin tärkeäksi, joten terveyttä kulttuurista -tyyppisen toiminnan huomioiminen myös alan perus- ja täydennyskoulutuksessa vie asiaa eteenpäin. Tämä ei kuitenkaan yksin riitä,
vaan toimintaa voitaisiin vahvistaa ja vakiinnuttaa mm. toteuttamalla prosenttiperiaate myös laitosrakentamisessa. Sosiaali- ja
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terveydenhuollon rakennushankkeissa yksi prosentti rakennuskustannuksista varattaisiin tämän toiminnan edistämiseen hankkimalla taidepalveluja tai esimerkiksi niin, että rakennuksista
varataan työskentelytiloja taiteilijoille ja taidepalvelujen tuottajille, jotka suuntaavat osan työstään tähän tarkoitukseen

• Tuloksekkaaksi osoittautunutta Terveyttä kulttuurista -toimintaa jatketaan sekä julkisen sektorin että kansalaisyhteiskunnan toimin. Valtio huolehtii verkoston toiminnan edistämisestä
opetus-, sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöministeriön yhteistyönä. Tähän liittyen selvitetään rahoitusmalli, joka turvaa toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen.Yhtenä rahoituskeinona alueellisille taidetoimikunnille osoitetaan määräraha, jota sosiaali- ja
terveydenhuollon tai muiden toimialojen toimijat voivat hakea
tähän tarkoitukseen.

Keskeisten tekijänoikeusalojen vaikutus kansantalouteen
Keskeisillä tekijänoikeusaloilla tarkoitetaan
aloja, jotka tuottavat tekijänoikeudella suojattuja
teoksia ja muita suojankohteita. Nämä alat eivät
olisi olemassa ilman tekijänoikeudella suojattua
aineistoa.

Selvitetään prosenttiperiaatteen toteuttamisen mahdollisuus
myös sosiaali- ja terveystoimen rakentamishankkeissa.

Alojen jalostusarvon osuus % BKT:stä 1997
(suluissa jalostusarvo vuonna 1997 milj. mk)

3.3. Taide luo taloudellista pääomaa

Taidetta taloudellisena pääomana voidaan tarkastella monin
tavoin.Taiteen taloudelliset vaikutukset ovat kuitenkin vaikeasti
laskettavia ja kiistanalaisiakin, mutta yhtä kiistanalaista on, pitääkö taiteen ylipäänsä todistaa olemassaolon oikeutuksensa taloudellisin mittarein. Tärkeää on myös huomata, että taide ja
kulttuuri eivät vaikuta talouteen kasautuvasti vaan virikkeinä,
ja juuri siksi vaikutusten todentaminen yksiselitteisesti on mahdotonta.7 Taiteella on myös säästävä vaikutus, kun esimerkiksi
taidekasvatuksen ja nuorisotyön keinoin korjataan puutteita
itseilmaisussa, osaamisessa ja osallistumisessa tai ehkäistään syrjäytymistä.
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• lehdistö ja kirjallisuus
• ohjelmistot, tietokannat
• radio ja TV
• mainonta
• musiikki
• teatteri ja ooppera
• elokuvat ja videot
• arkkitehtuuri
• valokuvaus
• kuvataiteet
• teollinen muotoilu

1,61 %
1,26 %
0,37 %
0,30 %
0,20 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,08 %
0,03 %
0,02 %

(10 256)
( 7 996)
( 2 326)
( 1 894)
( 1 277)
( 575)
( 569)
( 554)
( 534)
( 177)
( 116)

• yhteensä

4,13 %

(26 274)
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Kulttuurin taloudellisia vaikutuksia on esitetty erilaisilla panos-tuotos -suhteiden mittareilla. Esimerkiksi Englannissa esitettiin 1980-luvun lopulla, että jokainen kulttuuriin sijoitettu
punta palautuu takaisin 1,7 -kertaisena. Silloisessa Länsi-Saksassa silloisen markan palautuskertoimeksi arvioitiin 1,2-5,0. Myös Suomessa on tutkittu yksityiskohtaisesti esimerkiksi teattereiden ja eräiden kulttuuritapahtumien taloudellisia vaikutuksia.
Tekijänoikeusalojen taloudellinen merkitys kasvaa
Taiteen merkityksen tarkasteleminen tekijänoikeuksien kautta yhdistää luovan työn itseisarvon
ja sen taloudelliseen arvoon liittyvät näkökulmat.Vaikka tekijänoikeusala sisältää runsaasti muutakin kuin taiteellisesti luovaa työtä, tarkastelutapa kuvaa ja alleviivaa luovan taiteellisen työn
arvoa sekä kulttuurisen toiminnan lähteenä että sen taloudellisina seurannaisvaikutuksina.
Tekijänoikeusalojen kokonaislaajuus osoittaa luovasta työstä riippuvien toimialojen nykyisen kansantaloudellisen merkityksen ja sen kasvun. Keskeisten tekijänoikeusalojen jalostusarvon
osuus bruttokansantuotteesta (BKT) lisääntyi vuoden 1988 2,92 prosentista vuoden 1997 4,13
prosenttiin8. Se kasvoi maassamme kaksi kertaa nopeammin kuin talous keskimäärin.

7 Ks. em. Timo Cantellin artikkeli ohjelman oheisjulkaisussa.
8 Tekijänoikeusalojen kansantaloudellista vaikutusta maassamme on selvitetty toukokuussa 2000 ilmestyneessä
tutkimuksessa, joka perustuu vuoden
1997 tietoihin. Suomen Tekijänoikeudellinen Yhdistys ry:n piirissä toimivan
Tekijänoikeusinstituutin toimeksiannosta tehdyn tutkimuksen teki Turun
kauppakorkeakoulun Yritystoiminnan
tutkimus- ja koulutuskeskuksen Mediaryhmä. Tutkimusta johti prof. Robert G.
Picard, vastuullisena tutkijana Petteri
Sinervo. Tutkimusraportti on kokonaisuudessaan julkaistu englanniksi Tekijänoikeusinstituutin julkaisusarjassa,
Publications No 20 (2000). Tässä yhteydessä esitettävät tekijänoikeusalaa
koskevat tiedot perustuvat mainittuun
tutkimukseen.

Tekijänoikeusaloista suurimmat, sekä jalostusarvon että työvoiman määrän suhteen, ovat
lehdistö ja kirjallisuus sekä ohjelmistot ja tietokannat. Ohjelmistoteollisuuden osuus on kyseisellä ajanjaksolla lisääntynyt voimakkaimmin.
Luovan työn merkitystä voidaan hahmottaa myös käänteisesti. Määrällisesti pieni ammattiryhmä työllistää suuren joukon muita. Keskeiset tekijänoikeusalat työllistivät vuonna 1997 yli
86 000 ihmistä eli lähes 4 % koko työvoimasta.
Ammattitaiiteilijoita on Suomessa määritelmästä riippuen noin 15 000 - 17 000. Vaikka
tekijänoikeusalojen kaikki työllistävä toiminta ei johdu kotimaisten – tai yleensäkään – taiteilijoiden työstä, ko. luku antaa karkean käsityksen kulttuurisesti/taiteellisesti luovan työn merkityksestä työllistäjänä ja lisäarvon tuottajana.
Tulevaisuudessa taiteellisesti luovaan toimintaan perustuviin tekijänoikeusaloihin sisältyy
edelleen kasvavia mahdollisuuksia.Teknologian kehitys moninkertaistaa kulttuuritarjonnan väylät
ja kanavat. Lisääntyvä vapaa-aika luo kulttuurille kysyntää ja kohoavan koulutustason takia vapaa-ajan käytön monipuolisuuteen ja laatuun kiinnitetään entistä enemmän huomiota.
Teknologisen kehityksen myötä tekijänoikeussuojaa nauttivien teosten käyttö on muuttunut massaluonteiseksi.Tämä antaa sekä tekijänoikeusjärjestöjen asemalle että oikeuksien kollek45
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tiiviseen hallintoon perustuvien järjestelmien ylläpidolle korostuneen merkityksen. Niiden kehittäminen ja vahvistaminen on tärkeä keino tunnustaa luovan työn arvo yhteiskunnassa (ks. tarkemmin luku 4.7).

dollisuudet kulttuurisen toiminnan kehittämiseksi ja monipuolistamiseksi.Toisaalta sisältötuotannon näkökulma tarjoaa mahdollisuuden tasapainottaa teknologisen kehityksen vaikutuksia
yhteiskunnassa niin, että teknologisen kehityksen mahdollistamat uudet tuotteet ja palvelut olisivat kulttuurisesti mielekkäitä. Taiteen ja kulttuurin tekijöiden näkökulmasta sisältötuotannossa ei saa olla kyse minkä tahansa sisältöjen tuottamisesta
valmiisiin teknologisiin välineisiin, vaan teknologian ja kulttuuristen sisältöjen kehittämisestä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Tämä varmistaisi sisältöjen tuottamisen laatua. On
tärkeää, että markkinoilla on olemassa laadukkaita kotimaisia
kulttuurituotteita. Toisaalta on tärkeää, että myös kansainvälinen kiinnostus taiteeseemme ja kulttuurisiin tuotteisiimme voi
lisääntyä, kun tunnustettu suomalaisen kulttuurin omaperäisyys ja yhtä lailla tunnustettu teknologinen osaamisemme saadaan yhdistymään hedelmällisellä tavalla.

Kulttuuriteollisuus ja sisältötuotanto taiteen kentän
laajentajana
Englanninkielisinä käännöstermeinä omaksutut kulttuuriteollisuuden ja sisältötuotannon käsitteet on koettu ristiriitaisesti.
Kulttuuriteollisuuden tosiasiallinen sisältö liittyy taiteelliseen
luovuuteen perustuvien toimintojen ja niistä muodostuvan tuotannollisen toimialan merkitykseen yhteiskunnan kehittymisessä. Luovuuden toimialan (Creative industries) käsite ilmaisee
myös tämän merkityksen – sen käyttäminen kulttuuriteollisuuden sijasta olisikin suotavaa. Kulttuuriteollisessa tarkastelussa taiteellinen luovuus on tuotannollisen arvoketjun alku ja
välttämättömin osa – kulttuuriteollisuuden pohjana on taiteellisesti luova työ joko kulttuuriperintönä tai oman aikakauden
uusina taiteellisina ilmaisuina. Kulttuuriteollisuuden käsitteellä
kuvataan myös pidentynyttä matkaa taiteilijan luovasta teosta
sen vastaanottoon; se sisältää lukuisia eri vaiheita ja uusia muotoja uusine toimijoineen, vaikka välitön taiteen kokeminen on
edelleenkin keskeinen osa taide-elämää.9

Sisältötuotannon kehittämiseksi nykyinen hallitus on hallitusohjelman mukaisesti käynnistänyt laajapohjaisen ja poikkihallinnollisen tietoyhteiskunnan sisältöjä kehittävän hankkeen,
jonka “tarkoituksena on luoda edellytykset Suomen nousemiseksi tietoliikenne-teknologian ohella merkittäväksi sisältöteolliseksi maaksi.”
Opetusministeriön asettama sisältötuotantohankkeen hanketyöryhmä tarkoittaa sisältötuotannolla “pääasiassa sähköisille
viestimille laaditun kulttuurin, dokumenttien, opetuksen, tutkimuksen, viihteen tai markkinoinnin ohjelmasisällön tuottamista ja siihen liittyvää palvelu- ja liiketoimintaa”10.

Taide- ja kulttuuripolitiikan kannalta luovuuden toimialan
kehittämiseen liittyy uusia mahdollisuuksia vahvistaa kulttuurin asemaa yhteiskunnassa.Toisaalta siihen liittyy huoli taiteellisen ja kulttuurisen luovan työn ja tavoitteiden jäämisestä tuotannollisten tavoitteiden varjoon tai alle, kulttuuriteollisuuden
irtautumisesta taiteellisen ja kulttuurisen toiminnan luonteesta, ehdoista ja tavoitteista. Juuri kulttuuriteollisuus -käsitteen
pulmallisuus osaltaan lisää tätä kokemusta.

Hanketyöryhmän tavoitteisiin kuuluu kehittää suomalaisen sisältötuotannon yritysten ja muiden toimijoiden edellytyksiä kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Kulttuuriyrittäjyys on edelleen suhteellisen uusi asia Suomessa, minkä vuoksi
siltä puuttuvat luontevat ja toimivat toiminnalliset kehykset.
Kulttuurin rahoittajatahot eivät aina voi tai katso voivansa voimassa olevien säännösten puitteissa rahoittaa sellaista hanketta,
jonka järjestäjänä toimii yritys.Toisaalta esimerkiksi työvoimaja elinkeinokeskusten tulisi voida osallistua nykyistä enemmän

Sisältötuotanto on kulttuuriteollisesta perspektiivistä avautuva pyrkimys vastata erityisesti teknologisen kehityksen haasteisiin. Siinä pyritään hyödyntämään tähän liittyvät uudet mah46

Taide yhteisön voimavarana

kulttuurihankkeiden rahoitukseen alueilla. Toimivien käytäntöjen luominen on tärkeää sekä sisältötuotantoyrityksille että
perinteisille kulttuurialan yrittäjille.
Sisältötuotanto
on sisältötuotantotyöryhmän (väliraportti 1) mukaan:

Sisältötuotantoalan rahoitusta on opetusministeriön ja kauppa- ja teollisuusministeriön toimeksiannosta tutkittu LTT-Tutkimus Oy:ssä (LTT)11. Tutkimuksessa on keskitytty pienten ja
keskisuurten sisältötuotantoyritysten rahoitukseen, jota on tarkasteltu alan yksityisten ja julkisten rahoittajien näkökulmasta.
Tueksi on suoritettu myös eräitä kansainvälisiä vertailuja12.

“Pääasiassa sähköisille viestimille laaditun
kulttuurin, dokumenttien, opetuksen, tutkimuksen, viihteen tai markkinoinnin ohjelmasisällön tuottamista ja siihen liittyvää
palvelu- ja liiketoimintaa”.

Kotimaisen ja kansainvälisen tarkastelun pohjalta sisältötuotantoalan pk-yritysten toiminnassa ja sen tukemisessa korostuu nuorten yritysten kansainvälistymisen tarve. Eri rahoitustoimijoiden tietoisuutta sisältötuotannon kasvunäkymistä
tuleekin lisätä. Näille kasvunäkymille on perusteita: eurooppalaisen sisältöalan osuudeksi on arvioitu 5 % Euroopan BKT:stä
ja alalla on arvioitu työskentelevän noin neljä miljoonaa eurooppalaista.13 Osaltaan tietoisuuden lisääntymisestä kertoo alaan
sijoittavan merkittävän pääomasijoitusrahaston (CIM Venture
Fund for Creative Industries) perustaminen viime vuonna
Helsingissä.

9 Ks. Kulttuuriteollisuuden kehittäminen Suomessa, Kulttuuriteollisuustyöryhmän loppuraportti, Opetusministeriö, kulttuuripolitiikan osaston julkaisusarja no 1/1999.
10 Sisältötuotantotyöryhmän väliraportti 1. Opetusministeriön työryhmien
muistioita 6/2001. Sisältötuotantotyöryhmän kanssa tekee yhteistyötä myös
kauppa- ja teollisuusministeriön sisältötuotantoprojekti, joka on jo usean
vuoden ajan toiminut yritysyhteistyön
tukijana.
11 Martikainen et co “Sisältötuotannon arvoketjun rahoitus”, 2001. Tutkimus keskittyy elokuva-, musiikki-, tvtuotanto, mainoselokuvatuotanto ja digitaalisen median yrityksiin.
12 Tutkimuksessa tarkastellaan mm. Irlannin, Kanadan, Itävallan, Saksan ja
pohjoismaiden elokuva-, musiikki- ja
digitaalisen mediatuotannon tukijärjestelmiä, ks. Martikainen et co 2001.
13 Ks. Sisältötuotantotyöryhmän väliraportti 1. Opetusministeriön työryhmien muistioita 6/2001, 23.

Valtion osalta tutkimus nostaa esiin mm. verkostoitumisen
(esimerkiksi alan yritysten ja pääomasijoittajien välillä), verotuksen (sisältötuotantoalan verotuskohtelun yhtenäistäminen),
koulutuksen (taloudellisten toimintavalmiuksien lisääminen) sekä
tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukemisen. Yritystoiminnan
kehittäminen ja pk-yritysten toimintamahdollisuuksien lisääminen julkisin varoin olisi tehtävä kannustavalla tavalla. Elokuvan osalta tulisi harkita tuen nostamista lähemmäksi Ruotsin ja Tanskan tasoa.
Teknologinen kehitys on muuttanut koko audiovisuaalisen toimialan luonnetta ja sektorille tarvitaan lisäpanostusta.
Monet em. tavoitteista ovat kuitenkin yhteisiä sekä sisältötuotannolle että perinteiselle kulttuurialan yritystoiminnalle.

47

Taide yhteisön voimavarana

Tutkimuksen kanssa samanaikaisesti työskennellyt opetusministeriön selvitysmies Jaakko Paavela korostaa myös ehdotuksissaan tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä koulutusta. Selvitysmiehen tehtävänä oli kartoittaa mahdollisuudet digitaalisen sisältötuotannon rahoitusmalleiksi. Tutkimus- ja tuotekehitysprojektien rahoituksen osalta selvitysmies esittää perustellusti Teknologian kehittämiskeskuksen (Tekes) toimintatavan
täsmentämistä ja sisältötuotannon tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitusta14. Lisäksi osa kaupallisten televisioyhtiöiden maksamista toimilupamaksuista tulisi käyttää ns. riippumattomilta ohjelmatuottajilta ostettavien ohjelmien rahoitukseen. Koulutuksen osalta selvityksessä kiinnitetään huomiota
tuottajakoulutuksen asemaan.

14 “Tekesin tehtävänä on osallistua
pääsääntöisesti uuden teknologian sovellutusten rahoitukseen. Digitaalisen
tekniikan myötä tulleiden uusien teknisten sovellutusten rinnalle joudutaan
myös kehittämään osittain tai kokonaan uudella tekniikalla toteutettuja
sisältöjä. Näin ollen on aivan luonnollista, että Tekes myös osallistuu näiden sisältötuotantojen rahoitukseen
niiden periaatteiden mukaan kuin
yleensä muussakin toiminnassaan”
(Paavela, 2001, s. 30)
15 Risto Ruohonen: Selvitys elinkeinoelämän taiteelle myöntämän tuen
muodosta ja määrästä. Selvitys julkaistu osoitteessa http://www.minedu.fi/
julkaisut/pdf/elinkeinoelama.pdf.;
Ks.myös Pekka Oesch (2002): Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö – kehitys ja käytännöt.
16 Tämän väliportaan luonne ja merkitys on erilainen taiteellisen työn eri
alueilla, ks. esim. Jouni Nieminen, Kirja ja musiikki kustannusobjekteina –
kirjoista voi oppia, Muusikko online,
11/2000, http: www.musicfinland.com/
sml/muusikko/muusikko_2000
11_kirja_ja_musiikki.html. Artikkeli
esittelee ja erittelee agenttitoiminnan
kasvavaa merkitystä niin kirjankustannuksessa (oikeuksien myynnissä ulkomaille) kuin myös musiikkikustantamisessa.

• Kotimaisten yritysten pieni yrityskoko ei rohkaise osaamisen erikoistumiseen, tutkimus- ja kehityshankkeisiin panostamiseen eikä kansainvälistymiseen. Nämä ovat myös alueita, joille
yksityistä rahoitusta ja pääomasijoitustoimintaa sekä julkista panostusta ensisijaisesti tarvitaan. Keskeistä on myös kehittää näiden rahoitustoimijoiden verkostoitumista. Kulttuurialan yritystoiminnan helpottamiseksi ja tukemiseksi tulee tarkistaa voimassa
olevia yritystukilain ja verotuslainsäädännön ja muita säännöksiä. Tällä on merkitystä sekä sisältötuotantoalan yrityksille että
kulttuurialan perinteisille yrityksille.
Tekesin tehtävänä on osallistua pääsääntöisesti uuden teknologian sovellutusten rahoitukseen. Digitaalisen tekniikan myötä
tulleiden uusien teknisten sovellutusten rinnalle joudutaan myös
kehittämään osittain tai kokonaan uudella tekniikalla toteutettuja sisältöjä. Tekesin toiminta-ajatusta on laajennettava niin, että
se osallistuu myös näiden sisältötuotantojen rahoitukseen ja näin
rahoittaa aiempaa enemmän esimerkiksi AV-kulttuurin hankkeita.
Kotimaisen elokuvan yleisöpohja on laajentunut ja tekninen
kehitys luo sille edelleen kehittyviä mahdollisuuksia. Elokuvatuotannolla on kulttuurisen merkityksen lisäksi myös taloudelli-
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prosenttia, joten sponsoroinnin suurin merkitys taiteelle ja kulttuurille ei ole suorassa rahallisessa tuessa, vaan lisääntyvän yhteistyön muissa eduissa. Yrityselämän osaajilla on annettavaa
taiteen toimijoille mm. talouden, hallinnon ja markkinoinnin
osaamisessa. Säännöllisten keskusteluyhteyksien luominen taideja elinkeinoelämän välillä on tärkeää, jotta löydetään molempia
osapuolia hyödyttäviä yhteistyömuotoja.

sia ja työllistäviä vaikutuksia. Kotimaisen elokuvan monipuolisuuden ja laadun turvaamiseksi on tavoitteeksi asetettava elokuvan tukimäärärahojen nostaminen muiden pohjoismaiden tasolle
Suomalaisen elokuvan tavoiteohjelman mukaisesti. Myös elokuvan vientiä tulee tukea.

Yritysmaailman ja taiteen välinen yhteistyö edellyttää välittäjäportaan ja liikkeenjohdollisten taitojen kehittämistä

Yritysten sponsorointitoiminnan – tai yleisimmin, yritysten taiteille kohdistaman tuen – hyödyntäminen edellyttää liikkeenjohdollisia taitoja ei vain sponsoroijalta vaan myös yritysrahoitusta hankkivilta osapuolilta. Liikkeenjohdollisia taitoja on
aina tarvittu yleisemminkin kaikissa niissä toiminnoissa, joissa
taiteellisen työn tuloksia ja ammattitaitoa saatetaan tuotantoprosessiin ja yleisöjen tietoisuuteen.Yksittäisillä taiteilijoilla on
harvoin itsellään aikaa tai kiinnostusta hankkia näitä taitoja ja
neuvotella henkilökohtaisesti rahoittajien, tuottajien ja tilaisuuksien järjestäjien kanssa.Tästä johtuen kaikille kirjallisen ja
taiteellisen tuotannon aloille on syntynyt kustantajista, ohjelma- ja konserttitoimistoista, taidekaupan organisaatioista, taidegallerioista, kuraattoreista ja taitelijoiden omista managereista
ja agenteista muodostunut välittäjäporras16.Taide- ja kulttuuripolitiikassa on toistaiseksi kiinnitetty liian vähän huomiota tämän portaan merkitykseen. Se ei toimi ainoastaan välittäjänä
vaan myös uusien taiteellisten kykyjen etsijänä ja esiinnostajana (“scouting”), yksityisen ja julkisen rahoituksen hankkijana
ja taiteellisen työn uusien hyödyntämisen ja tunnetuksi tekemisen muotojen kehittäjänä.

Elinkeinoelämä on kiinnostunut taiteesta ja kulttuurista erityisesti silloin, kun siihen sisältyy menestyvän liiketoiminnan
mahdollisuuksia. On kuitenkin tärkeää, että yritykset ovat myös
muutoin kiinnostuneita taiteesta ja kulttuurista.
Taiteet ja kulttuuri on tärkeä osa yritysten toimintaympäristöä, joten kulttuuristen merkitysten tunnistaminen sinällään
edistää niiden omia tavoitteita. Mitä luovempi ja kulttuuriltaan
vahvempi yrityksen toimintaympäristö, sitä helpompi myös
yritysten on toimia: ne saavat luovempaa ja koulutetumpaa työvoimaa, liikkeenjohdolliseen osaamiseen voidaan yhdistää kulttuurista osaamista ja niiden kompetenssi kansainvälisissä yhteyksissä on parempi. Globalisoituneessakin maailmassa yritysten kotiyhteiskunnalla ja sen kulttuurilla on merkitystä. Kansainvälisessä kanssakäymisessä ymmärrys ja tietämys taiteesta ja
kulttuurista edesauttaa kommunikaatiota – ja kauppoja.
On monia tapoja, joilla yritys voi osoittaa kiinnostuksensa
taiteeseen. Sponsorointi on yksi mahdollisuus. Siinä yritys tukee rahallisesti taide- ja kulttuurielämää ja saa vastineeksi näkyvyyttä, minkä se taas odottaa aikanaan näkyvän myönteisesti
liiketoiminnassaan. Vastaavasti taidealan toimija saa lisärahoituskanavan toiminnalleen ja lisää näkyvyyttä omille tavoitteilleen.

• Kehittynyt taide ja kulttuuri on yritysten toimintaympäristöön liittyvä voimavara. Nopeasti kehittyvillä innovatiivisilla yritystoiminnan alueilla kuten tietotekniikan ja erilaisten yleisölle
tarjottavien palveluiden tuotekehityksessä taide avaa vielä käyttämättömiä mahdollisuuksia. On tärkeää ideoida uusia tapoja
taiteen huomioimiseksi ja käyttämiseksi yritystoiminnassa.Tässä
keskeisessä asemassa ovat toisaalta taiteen rahoittajat ja tuottajat,
toisaalta taas väliporras, joka välittää taiteellisia kykyjä ja am-

Vastavalmistuneen selvityksen15mukaan kokonaisuudessaan
elinkeinoelämän tuki taiteille on toimialan menoista noin kaksi
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mattitaitoa tuotantoprosesseihin ja yleisöjen tietoisuuteen.Tässä
väliportaassa toimivien henkilöiden kouluttamiseen ja välittäjäportaan organisatoriseen kehittämiseen tulisi taidepolitiikassa
kiinnittää nykyistä enemmän huomiota.

sesti korkeatasoisen ympäristön rakentamisessa sekä omaleimaisen kansallisen kulttuurin kehittämisessä.
Muotoilun nykyistä laajempi hyödyntäminen ei onnistu perinteisen tiedon varassa. Haasteena on muotoilun strateginen hyödyntäminen yrityksen liiketoimintaprosesseissa. Tarvitaan syvällisempää tietoa siitä, miten muotoilu vaikuttaa yrityksissä innovaatioiden syntyyn ja yleensä kansantalouteen. Tältä osin muotoiluohjelma tarjoaa esimerkkejä myös muiden luovien alojen
kytkemiselle innovaatiojärjestelmään.

Taide osana yritysten ydintoimintoja:
tapaus Muotoilu 2005!
Kulttuuriteollisuuden ja sisältötuotannon tavoitteena on vahvistaa luovaa osaamista soveltavaa yritystoimintaa. Samalla on
tarpeen kiinnittää muidenkin kuin kulttuuriteollisuuden parissa toimivien yritysten huomio luovan osaamisen mahdollisuuksiin osana yritysten ydintoimintoja. Muotoilu on tällainen sekä olemassa olevien että uusien yritysten kannalta
merkittävä mahdollisuus. Viime vuosien pyrkimyksiä muotoilun edistämiseksi kuvataan tässä esimerkkitapauksena siitä,
miten taide- ja yrityselämän yhteistyötä voidaan kehittää.

Merkittävä avaus muotoilun hyödyntämisessä yritysten innovaatioprosesseissa on Tekesin käynnistämä Muoto 2005 -teknologiaohjelma. Ohjelma perustuu suomalaisten vientiyritysten
ja muotoilutoimistojen tarpeisiin ja näkemyksiin. Ohjelman arvo
on n. 27 miljoonaa euroa, mikä vastaa kolmi-nelinkertaisesti suomalaisten muotoilutoimistojen nykyistä liikevaihtoa.
Muotoilu 2005! -ohjelmassa esitetään muotoiluosaamisen
tehokkaan välittämisen kanaviksi innovaatiokeskuksia. Helsinki,
Lahti ja Rovaniemi ovat luonnolliset ja riittävän kriittisen massan omaavat alueet, joissa muotoilun innovaatiokeskustoiminta
voi onnistua. Helsingissä Taideteollisen korkeakoulun yhteydessä ja toimesta on käynnistynyt Designium -innovaatiokeskus,
joka verkottaa eri yliopistoissa syntyvän osaamisen ja tutkimustiedon, vahvistaa yritysten ja yliopiston välistä vuorovaikutusta
sekä luo mekanismeja innovaatiosiirrolle ja niiden kaupallistamiselle. Lyhyessä ajassa Designium on osoittautunut tarpeelliseksi ja onnistuneeksi muotoilutiedon siirron välineeksi.

Valtioneuvoston hyväksymä Muotoilu 2005! -ohjelma
käynnisti laajan kehittämisprosessin, jonka tavoitteena on nostaa Suomi edelläkävijämaan asemaan muotoilun hyödyntämisessä. Suomella on vahva maine muotoiluosaamisen hyödyntämisessä ja Finnish Design on omalla tavallaan vahva brändi
edelleenkin. Kuitenkin muotoiluosaaminen ja sen käytön mekanismit kaipaavat uudistamista ja päivittämistä. Lähtökohtana Muotoilu 2005! -ohjelmassa on uudistaa suomalainen
muotoilujärjestelmä liittämällä se osaksi kansallista innovaatiojärjestelmää.
Muotoilun liittäminen osaksi innovaatiojärjestelmää edellyttää uusien toimintatapojen löytämistä, uuden tutkimuksen
ja kehittämishankkeiden käynnistämistä sekä uudella tavalla
suuntautuneiden muotoilijoiden kouluttamista. Tavoitteena
on luoda sellainen dynaaminen prosessi, joka takaa muotoilun laadun, sen mahdollisuuksien laaja-alaisen hyväksikäytön
kilpailukyvyn ja työllisyyden parantamiseksi. Näiden ohella
muotoilulla nähdään vahva vaikutus laadukkaan ja esteetti-

Muotoilu 2005! -ohjelman toimenpiteet korostavat eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Kehitystoiminta edellyttää julkisen
sektorin, elinkeinoelämän ja muotoilijayhteisön välistä vuorovaikutusta. Nämä tahot ovat käynnistäneet Muotoilun Round
Tablen, joka arvioi, seuraa ja innovoi yhdessä ohjelman seurantaryhmän kanssa muotoilujärjestelmän toimivuutta sekä tekee
tarvittaessa uusia toimenpide-ehdotuksia.
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Tärkeitä ovat myös yhteistyö, neuvontapalvelut, kansainvälistäminen sekä muotoiluviestinnän ja promootiotoiminnan
kehittäminen. TE-keskukset ovat käynnistäneet erillisen DesignStart-ohjelman, jota käyttää vuosittain noin 150 uutta pkyritystä. Suomalainen muotoilu nähdään yhdeksi osaamisintensiivisistä palvelualoista, jolla on myös kansainvälistä kysyntää. Eri tahojen toimesta onkin käynnistynyt muotoiluosaamisen kansainvälistämiseen tähtäävä hanke, joka osaltaan vastaa
alan kiristyvään kilpailuun. Muotoiluviestinnässä eri tahot ovat
käynnistäneet yhteistyön, jonka tavoitteena on muotoiluviestinnän ja julkaisutoiminnan kehittäminen.Viestinnässä painotetaan esteettisten vaikutusten ohella myös muotoilun taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.
Muotoilu 2005! -ohjelmassa yhtenä toimenpiteenä esitetään yrityshautomotoiminnan hyödyntämistä alalle syntyvän
yritystoiminnan kehitysympäristönä. Yrityshautomot ovat osoittautuneet onnistuneiksi luovan osaamisen kaupallistamisen välineiksi. Luovan osaamisen kaupallistaminen edellyttää kehittyäkseen räätälöityjä ja luovan toiminnan logiikan ymmärtäviä
palveluita. Luovan osaamisen kaupallistamisessa ei ole aina kysymys laajasta liiketoiminnasta vaan edellytysten ja toimintaympäristön luomisesta ammatinharjoittamiselle, verkostoyrittämiselle tai mikroyrittämiselle. Näiden eri toimintatapojen hyväksyminen ja verkottaminen tuottaa lopputuloksena uusia toimintamuotoja ja kannattavaa työtä.
Muotoilua lähellä on perinteinen käsityö. Käsityö työllistää Suomessa arvioiden mukaan noin 30. 000 henkilöä, jotka
muodostavat merkittävän osaamispotentiaalin.Tämän osaamispotentiaalin hyödyntämiseksi Sitra on käynnistänyt selvitystyön, joka johtaa alan kehittämisohjelmaan. Käsityön merkitys
perustuu sen työllistävään vaikutukseen, alueiden tasapanoista
kehitystä edistävään sekä matkailuelinkeinoja vahvistavaan rooliin. Käsityön kohdalla hyvänä esimerkkinä aktiivisen kehitystyön tuloksista on Fiskarsin alue. Alueella käsityöstä on tullut
merkittävä työllistäjä, aluetta profiloiva sekä matkailuelinkeinoja edistävä tekijä. Fiskarsin alue toimii myös käytännön esi-

Muotoilupolitiikan keinot Muotoilu 2005! -ohjelmassa
• muotoilualan koulutus ja tutkimus sekä niiden
uudet orientaatiot
• viestintä ja promootiotoiminta
• verkottuminen, yhteistyö ja neuvontapalvelut
• kansainvälistäminen
• yrityshautomot
• innovaatiokeskukset
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merkkinä käsityön ja muotoilun mahdollisuuksista esteettisesti
korkealuokkaisen fyysisen miljöön luomisesta. Käsityön kohdalla Suomessa on myös hyviä esimerkkejä paikallisista toimijoista, joiden markkinat ovat globaalit.
• Muotoiluosaamisen kohdalla korostuvat opetuksen, tutkimuksen ja yritysten tuotekehitystoiminnan keskinäinen vuorovaikutus. Muotoilun käytön lisäämiseksi tarvitaan osaamisen siirron mekanismeja ja eri tahojen välistä yhteistyötä sekä selkeää
työnjakoa.
17 Valtioneuvoston alueellista kehitystä koskevassa tulevaisuusselonteossa
kehitystä tarkastellaan seuraavan jaon
mukaisesti: (1) kasvukeskukset, joista
pääkaupunkiseutu on ainoa kansainvälisesti vertailukelpoinen, (2) alue- ja
osaamiskeskukset ja (3) maaseutualueet. Tutkimusjohtaja Hannu Katajamäki
Vaasan yliopistosta hahmottaa puolestaan kolme vaihtoehtoista tulevaisuuskuvaa: (1) tiivistynyt Suomi, jossa aluerakenne on sopeutettu kovaan globaaliin kilpailuun ja jossa kehitysresurssit
on keskitetty muutamaan keskukseen
ja haja-asutusalueet ovat “saattohoidossa”, (2) maakuntien Suomi, jossa
panostetaan 30-40 aluekeskuksen resursoimiseen ja jossa panostetaan
myös maaseudun kehittämiseen esimerkiksi edistämällä etätyötä ja (3) originellien elämäntapojen seepramalli,
joka perustuu kansainväliseen menestykseen pyrkiviin keskusalueisiin ja vapaaehtoisuuden pohjalta nousevaan
vaihtoehtoisten elämäntapojen kukoistukseen lähinnä maaseudulla. (Luento
TAO-toimikunnan ja Keski-Suomen taidetoimikunnan seminaarissa Jyväskylässä 12.2.2002).
18 Ks. tarkemmin ohjelman oheisjulkaisussa artikkeli: Anita Kangas: Alueellisen taidepolitiikan syklit.

Kehitetään luovan osaamisen tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen keskittyvää yrityshautomoverkostoa, joka muodostuu alan
erityispiirteet huomioon ottavasta palvelukonseptista.
Taiteen, taidekäsityön, muotoilun ja arkkitehtuurin mahdollisuudet liitetään laadukkaan, esteettömän ja esteettisesti korkealuokkaisen ympäristön rakentamiseen.
Käsityön aseman vahvistamiseksi laaditaan oma toimenpideohjelmansa, jonka tavoitteena on käsityön merkityksen kasvattaminen kannattavana työnä.

3.4. Taide alueellisena ja paikallisena kehitystekijänä

Perusteiltaan taiteella on samanlainen rooli kansainvälisessä,
kansallisessa, alueellisessa ja paikallisessa kehityksessä. Taiteen
konkreettiset vaikutukset näkyvät kuitenkin kaikkein selvimmin pienemmissä yhteisöissä, siis paikallisesti ja alueellisesti.
Taidetta tehdään ja se koetaan aina jossain tietyssä paikassa, jossa taiteilija elää ja työskentelee tai taideteokset esitetään ja vastaanotetaan, olkoonkin että taide samalla puhuu ja puhuttelee
yleisinhimillisellä ja -maailmallisella kielellään eikä tässä mielessä välitä alueellisista tai hallinnollisista rajoista.
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Globalisaatiokehitys ei merkitse alueellisuuden ja paikallisuuden katoamista, vaikka vaikuttaakin merkittävästi alueiden kehitysedellytyksiin ja pakottaa ne näin pohtimaan kehitysstrategioitaan. Globaalit ja lokaalit virtaukset esiintyvät samaan aikaan siten, että molempien ominaispiirteet vahvistuvat. Näin myös taiteen ja kulttuurin paikallinen ja alueellinen rooli korostuu.
Suomen integroitumisprosessi EU:iin ja muu kansainvälistyminen 1980-luvulta lähtien ei ole
tuhonnut sen enempää kansallista kuin alueellisia ja paikallisia kulttuureja, vaan päinvastoin
monet paikalliskulttuuriset ilmiöt ovat kokeneet renessanssin.
Suomen alueellisesta kehityksestä tulevaisuudessa on esitetty erilaisia visioita.Yhteistä niille
on näkemys aluekehityksen eriytymisestä ja siihen sisältyvistä ongelmista ja haasteista.17 Tuotannon keskittymiset ja sisäiset muuttovirrat toisaalta heijastavat ja toisaalta lisäävät epävarmuutta
eri alueiden kehitysedellytyksistä. Sekä kehitysmahdollisuudet että ongelmat erilaistuvat, mikä
edellyttää sekä alueen omien toimenpiteiden suuntaamista sen omista kehitysedellytyksistä käsin että aluepolitiikan tukevien toimien räätälöimistä suhteessa niihin. Tärkeää on oivaltaa, että
alueiden välisessä kilpailussa kyky käyttää ja kehittää omia resursseja on ratkaiseva tekijä, joka
luokittelee alueita menestyjiin ja menestymättömiin, ja että suuriakin globaaleja kehitystrendejä
voi oivaltavasti reagoiden ja taitavasti toimien hyödyntää oman alueen kehityksen hyväksi.
Yhteiskunnan kehittyessä taiteen rooli paikallisessa ja alueellisessa kehityksessä on muuttunut samaan tapaan kuin kansallisestikin18. Taiteen muuttuvaa roolia alueellisessa kehityksessä
havainnollistaa oheinen kuvio.
2000-

Kuvio: Taide, kulttuuri ja alueellinen kehitys
1990
1970-80

Innovatiivinen rooli

1960
Strateginen rooli
Aktiivinen rooli
Piilevä rooli

Eliitin harrastus/
kansallinen näkökulma

Palveluiden
parantaminen ja
monipuolistaminen

Määrällinen kilpailu

Alueiden
houkuttelevuus ja
kilpailukyky

Uusi talous
ja kulttuurinen
moninaisuus

Laatu- ja arvokilpailu
Sotamaa 1996/2001
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Ensin taide laajentui 1800-luvun lopun perinnöstä, erillisryhmien ja yksittäisten taide- ja kulttuuri-instituutioiden toiminnoista, hyvinvointivaltion taide- ja kulttuuri-infrastruktuuriksi ja koko yhteisön palveluiksi, ja sai näin monipuolisemman ja aktiivisemman roolin myös kunnissa ja alueilla. Kunnallinen ja alueellinen taidelaitosverkko, joka edelleenkin on
taiteen luovuuden infrastruktuuria maassamme, on rakentunut
nykyiseen muotoonsa pääosin tässä kehitysvaiheessa 1960-1980luvuilla. Siihen liittyi taiteen edistämisen lainsäädännön sekä
taidehallinnon ja alueellisten suunnittelujärjestelmien luominen.

ja yhteisön kyky käyttää omia voimavarojaan. Siirtyminen tietopohjaiseen talouteen merkitsee näin laajasti ymmärrettynä
kulttuurin merkityksen kasvua alueellisen innovaatioperustan
luomisessa.
Tämän muutoksen tulisi näkyä myös alueiden kehitystä luotaavissa ohjelmissa. Erityisesti alueellisina kehittämisvastuuviranomaisina toimivien maakuntien liittojen rooli on tärkeä. Myös
nykyiset taide- ja kulttuurialaan liittyvät osaamiskeskukset ovat
pilottiasemassa: niiden esimerkit auttavat tunnistamaan ja kehittämään taiteen mahdollisuuksia alueellisen kehittymisen resurssina.Aluekeskusohjelmaan kuuluvat aluekeskukset ovat tärkeitä, koska niiden vaikutukset – taide mukaan lukien – heijastuvat laajemmalle toimintaympäristöön.Vastaavasti maaseutupoliittisen ohjelman puitteissa voidaan osoittaa, miten taide
tunnistetaan ja otetaan huomioon maaseutualueiden identiteettiin, itsetuntoon, elämänedellytyksiin ja kehittämismahdollisuuksiin liittyvänä asiana.

1980-luvun loppupuolelta lähtien taiteelle on sovitettu strategista ja innovatiivista roolia paitsi koko kansakunnan myös
alueiden kehittämisessä. Nähdään, että se on yksi muutos-, kilpailu- ja vetovoimatekijä, johon panostaminen parantaa edellytyksiä menestyä alueiden välisessä kilpailussa.
1990-luvun alun laman myötä kuntien tiukentuneet taloudelliset resurssit eivät antaneet tukea suurempimittaiselle
kulttuuriin panostamiselle. Laman aikana kunnista mm. hävisi
kulttuurisihteerin virkoja noin viidennes joko kokonaan tai
ne yhdistettiin muihin sivistystoimen tai vapaa-aikatoimen virkoihin ja kehitys on jatkunut edelleen. Myös kulttuurilautakuntien pakollisuudesta on luovuttu. Tämä on jättänyt kulttuuritointa aiempaa enemmän “valistuneen kulttuuritahdon”
varaan, mikä ei tietenkään ole riittävä tae kulttuuritoimen tarpeiden huomioon ottamiseksi kunnan kulttuurihallinnossa.

• Taide on mahdollisuus ja voimavara alueiden kehittämisessä. Se tulee sisällyttää “syrjästä esiin” -periaatteen mukaisesti
kaikkiin alueellisiin kehittämisohjelmiin ja aluepolitiikkaa toteuttaviin valtakunnallisiin tavoiteohjelmiin. Myös määrärahatarpeissa taide- ja kulttuurialan hankkeet on otettava huomioon.
Opetusministeriön ja sisäasiainministeriön tulee toimia yhteistyössä niin, että seuraavalla hakukierroksella saadaan lisää
taide- ja kulttuurialan ohjelmia osaamiskeskusohjelmiin.

Toisaalta juuri tuollaista valistunutta kulttuuritahtoa kunnissa ja alueilla tarvitaankin. Kehitys alueilla on yhä enemmän
omissa käsissä sekä aineellisten että henkisten resurssien puolesta. Aluepolitiikalla ei enää yritetä “työntää” kehitystä eteenpäin, vaan ohjelmalähtöisesti sitä halutaan nostaa kehityskierteeksi alueen omiin lähtökohtiin ja edellytyksiin tukeutuen.
Tähän liittyy uusin roolin muutos alueen sekä taiteen ja kulttuurin suhteessa. Uudessa taloudessa keskeisessä asemassa ovat
luovuus, tieto, taito, innovaatiot, oppimiskyky, vuorovaikutus

EU:n rakennerahastot lisämahdollisuutena
Suomen liittyminen EU:iin vuoden 1995 alusta toi mukanaan
uuden merkittävän välineen alueellisten kulttuurien edistämiseen. Opetusministeriön teettämien selvitysten mukaan kulttuurin rakennerahastohankkeiden kautta saama kokonaisrahoitus vuosina 1995 - 1999 oli 820 mmk eli 137 milj. euroa, ja
kun tämä käytännössä jakautui neljälle viimeiselle vuodelle, oli
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panos keskimäärin vuodessa noin 34 milj. euroa. 19 Meneillään
olevalla rakennerahastokaudella 2000 - 2006 tilanne on kulttuurin kannalta vielä parantunut, koska Suomella on käytettävissään vuositasolla keskimäärin enemmän rakennerahastomäärärahoja kuin edellisellä kaudella ja koska kulttuuri on huomioitu sekä rakennerahastojen säädösperustassa työllisyyttä edistävänä sektorina että suomalaisissa tavoite 1- ja 2-ohjelmissa.
EU:n laajentumisen sekä Suomen myönteisen talouskehityksen ansiosta tämä rahoitusetu kuitenkin tullee jossain määrin
kaventumaan vuodesta 2007 alkaen.

19 Ks. myös Ilkka Heiskanen, Kulttuurin julkinen rahoitus Suomessa – tilastot ja todellisuus. TaiLa-projektin julkaisuja. Taiteen keskustoimikunnan
tutkimus- ja tiedotusyksikkö, tilastotietoa taiteesta nro 25, Helsinki 2000
sekä Anita Kangas & Johanna Hirvonen, Euroopan Unionin rakennerahastot kulttuuripolitiikan välineenä , Opetusministeriön EU-rakennerahasto -julkaisu3/2000.
20 Ks. Anita Kangas & Johanna Hirvonen, Kultttuuriprojekti, Euroopan unionin rakennerahastot, kulttuuri ja alueet. Opetusministeriön EU-rakennerahastot -julkaisu 7/2001. Huomionarvoista myös on tässä selvityksessä ilmi
tullut havainto, että maakuntien liitot
nimesivät kulttuurihankkeet osin eri
perustein kuin opetusministeriö.

Paitsi lisäresurssia määrärahoihin rakennerahastohankkeet
ovat uusi mahdollisuus myös alueelliseen taidetta ja kulttuuria
edistävään toimintaan. Rakennerahastojen tuella toteutetut kulttuurialan hankkeet ovat konkreettisesti tuoneet taide- ja kulttuurialan toimintaan mukaan kolmannen sektorin ja yrityssektorin toimijoita sekä kunnallis- ja aluehallinnon muiden hallinnonalojen toimijoita. Näin hankkeet ovat lisänneet vuoropuhelua taiteen ja kulttuurin ja aluekehittämisen muiden näkökulmien kesken. Rakennerahastohankkeet ovat myös laajentaneet
taiteen ja kulttuurin sovellutusaluetta, kun rahoitusta ovat saaneet taide- ja kulttuuripalvelujen tuotteistamista, markkinointia ja toimijoiden verkostoitumista edistävät hankkeet, kun taas
perinteisempi alueellisten taidetoimikuntien ja kulttuurirahastojen tuki kohdistuu enemmän luovan toiminnan perustaan. 20
Rakennerahastojen tukeen liittyy näin vahva elinkeinollinen
aspekti eikä niiden tarkoituksenakaan ole ollut korvata taideja kulttuuritoiminnan pitkäjänteistä perusrahoitusta.
Jatkossa on tärkeää, että taidealan asiantuntemus saadaan
kytkettyä hedelmällisesti alueelliseen kehittämistyöhön siten,
että siinä sekä taide että aluekehitys voittavat. On pyrittävä
synnyttämään uudenlaista taide- ja kulttuurialan näkemystä ja
osaamista. Tämä edellyttää perinteisten toiminnallisten ja hallinnollisten raja-aitojen ja ennakkoluulojen ylittämistä. Rakennerahastohankkeet ovat osoittaneet tässä suhteessa sekä puutteita että mahdollisuuksia.
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Näidenkin kokemusten valossa on tärkeää, että alueilla on vahvoja taide- ja kulttuurialan
toimijoita. Alueellisten taidetoimikuntien aseman vahvistaminen ja niiden nykyistä tukevampi
resursointi on siksi tärkeää. Alueelliset elokuva- ja valokuvakeskukset ovat osaltaan osoittaneet
myös taiteenalakohtaisen alueellisen toiminnan merkityksen. Lisääntyvä yhteistyö muiden paikallisten ja alueellisten kulttuuritoimijoiden kanssa tekee niistä alueellisen kehittämistyön vahvempia toimijoita. Paikallinen aloitteellisuus ja ennakkoluulottomuus voi synnyttää myös kokonaan uusia “tuotteita”, kuten on tapahtunut Pyhäjärvellä, jossa Täydenkuun tanssitapahtuman
ympärille rakentuu ESR-projektina tanssin aluekeskus.
• EU:n rakennerahasto-ohjelmiin liittyvissä maakunnallisissa yhteistyöryhmissä on turvattava
kattava taide- ja kulttuurialojen asiantuntemus niin, että saadaan syntymään uudenlaista hedelmällistä vuoropuhelua taiteen ja muiden alueellisten kehittämisnäkökulmien välillä. Alueellisten taideja kulttuurialan toimijoiden, erityisesti alueellisten taidetoimikuntien asemaa ja niiden resursointia
tulee vahvistaa.

Kulttuurinen moninaisuus tärkeää

21 Artist in residence -toiminnalle ei
ole vakiintunut yhtä suomenkielistä käsitettä. Tässä yhteydessä puhutaan
vierasateljeista, kansainvälisistä taiteilijakeskuksista, residenssitoiminnasta,
taiteilijavierastoiminnasta ja artist in
residence (AiR) -toiminnasta. Yleistäen
käsitteillä tarkoitetaan taiteilijan pitkähkön ajanjakson (vähintään parin
kuukauden) ammattimaista työskentelyä vieraassa asuin-, työ- ja kulttuuriympäristössä, yleensä ulkomailla. –
Nämä ja muut tämän ohjelman ko. asiaa koskevat tiedot perustuvat pääosin
Esko Vesikansan taiteilijaresidenssitoimintaa käsittelevään kirjoitukseen,
jonka hän jätti toimikunnalle kuulemistilaisuudessa.
22 Ks. Artist in residence – kansainvälisen taiteilijavierastoiminnan kehittämisohjelma, Taiteen keskustoimikunta,
1997.

Paitsi uuden talouden innovaatioperustaan taiteen ja kulttuurin kasvava rooli myös paikallisesti
ja alueellisesti liittyy kulttuuriseen moninaisuuteen. Kulttuuridiversiteetti on tärkeä periaate EU:ssa
kulttuurisen toiminnan alueella ja sen tulisi näkyä myös kansallisessa taide- ja kulttuuripolitiikan tarkastelussa.Taiteen huomioiminen paikallisessa ja alueellisessa kehityksessä tarkoittaa usein
sitä, että pitäisi nähdä tarpeeksi lähelle. Paikalliskulttuurien kirjo tulee saada nykyistäkin näkyvämmin esiin.
Taide- ja kulttuurielämä kehittyy samantapaisten yleisten lainalaisuuksien mukaan kuin
muukin yhteiskunnallinen elämä.Taide- ja kulttuuripalvelut uhkaavat keskittyä muuttoliikkeen
myötä. Pienillä paikkakunnilla on jo nyt ja tulee olemaan jatkossa vaikeuksia turvata alan laadukkaat palvelut. Toisaalta taiteilijoilla itselläänkin monien muiden ammattiryhmien tapaan on
taipumus keskittyä suuriin asutuskeskuksiin.
Taide on kuitenkin yllätyksellistä ja kaavamaisia tapoja ja ratkaisuja kaihtavaa. Kehityksen
virrassa taide ja taiteilijat uivat usein myös vastavirtaan. Jotkut heistä voivat tehdä sen vaikkapa
niin, että muiden muuttaessa kasvukeskuksiin he muuttavatkin maaseudulle. On esimerkkejä
siitä, että muutama, jopa yksittäinenkin taiteilija voi vaikuttaa uuden lähiyhteisönsä elämään
hyvin konkreettisesti muuttopäätöksellään ja synnyttää siellä aivan uudenlaista paikallista elämää
vireyttävää ruohonjuuritason taide- ja kulttuuritoimintaa. Vaikutukset ovat vielä suuremmat, jos
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jollekin alueelle syntyy kokonaisia taiteilijoiden ja/tai käsityöläisten taiteilijayhteisöjä, kuten esimerkiksi Fiskarsissa on tapahtunut.

pyritään järjestämään työtilaisuuksia nuorille taiteilijoille ja edistämään heidän kansainvälistä liikkuvuuttaan ja urakehitystään.
Residenssitoimintaa voidaan tarkastella sekä taiteilijan kannalta että sen yhteisön näkökulmasta, jossa toimintaa harjoitetaan. Taiteilijan kannalta residenssitoiminnassa on mm. mahdollisuus irtautua jokapäiväisestä ympäristöstä uuteen, intensiiviseen työskentelyjaksoon muiden, usein myös ulkomaalaisten taiteilijoiden kanssa. Myös taiteenalojen vuorovaikutus on
yleistä residenssitoiminnassa22.

Vaikka taiteilijat luonnollisesti liikkuvat vapaasti, paikallinen luovuus näkyy siinä, miten paikallinen yhteisö haluaa heitä houkutella paikkakunnalle ja vaikuttamaan paikalliseen kehitykseen.Tilojen tarjoaminen taiteilijoiden työskentelyyn voi
olla yhden, kiehtovien taiteellisten projektien tarjoaminen toisen ja nimikkotaiteilijan nimeäminen kolmannen kunnan toimintamalli.

Toisaalta ulkomaisen taiteilijan vastaanottavan paikkakunnan kannalta vieraileva taiteilija stimuloi monin tavoin paikallista taide- ja kulttuurielämää. Vierailevien taiteilijoiden työskentely paikallisten taiteilijoiden kanssa, opetus alueen oppilaitoksissa ja muissa laitoksissa, työpajat, esitykset ja näyttelyt
tuovat hyvin konkreettisia kansainvälisiä tuulahduksia paikallisyhteisöön ja heidän kauttaan voi avautua uusia ovia paitsi
kansainvälisiin taideyhteisöihin myös muihin verkostoihin.
Usein vierailevat taiteilijat työskentelevät esimerkiksi kaupunki- tai ympäristöteosten parissa, jolloin heidän vaikutuksensa
paikalliseen ympäristöön on hyvinkin konkreettinen.

Taiteilijaresidenssitoiminta
Residenssitoiminta21 on yksi taidemaailman viimeaikaisia trendejä ja ilmentää taiteeseen perinteisesti liittyvän kansainvälisyyden merkitystä. Nykymuotoisen residenssitoiminnan kasvu
alkoi maailmalla 1970-luvulla, ja Suomessa se käynnistyi nykymuotoisena Suomenlinnassa Pohjoismaisen Taidekeskuksen
(nyk. Pohjoismainen nykytaiteen instituutti NIFCA) ateljeissa.
Toiminta on laajentunut niin, että eri puolilla maata toimii
nykyisin parikymmentä ulkomaalaisia taiteilijoita vastaanottavaa residenssiä: esimerkiksi taidemuseolähtöinen Raumars Raumalla, pääasiassa Baltian maiden taiteilijoita kutsuva Loviisan
vierasateljee, tavoitteellista taiteellista ohjelmaa painottava HIAP
Helsingin kaapelitehtaalla, Ryynäsen ateljee Kolilla ja alueellisen taidetoimikunnan vierasateljee Inarissa. Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö, joka on keskeinen toimija myös alueen
informaatiojärjestelmän sekä kotimaisen yhteydenpidon kohdalla, aloitti taiteilijavaihdon Sveitsin ja Kanadan kanssa Tapiolan vierasateljeessa vuonna 1997. Residenssitoiminnan muotoja ovat myös suomalaisten omat vierasateljeet ulkomailla sekä
kansainväliset taiteilijavaihto-ohjelmat. Viimeksi mainittuja
edustaa eurooppalainen Pépinières-ohjelma, jossa myös Suomi on mukana ja jonka kotimaisena koordinaattorina toimii
Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö. Pépinières-ohjelmalla

• Residenssitoiminta on tärkeä toimintamuoto sekä taiteilijoille että myös toimintaan osallistuville paikkakunnille ja niiden
kehitystyölle. Toiminnan ja sen edellytysten kehittäminen on tärkeä osa maamme taiteen kansainvälistymisen tukemista.
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4. Luova työ ja osaaminen – taiteilijat
Edellä olevissa luvuissa on kuvattu taiteen merkitystä kansalaisille sekä taiteen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia niin yksilön
kuin yhteisönkin kannalta. Tässä luvussa paneudutaan luovaa
työtä tekevien ammattilaisten – taiteilijoiden – asemaan. Taiteilijat muodostavat yhden ammattiryhmän muiden joukossa ja tässä
mielessä heitä koskevat samat säädökset, velvoitteet ja oikeudet
kuin muitakin ammattiryhmiä ja kansalaisia. Mutta taiteilijat
ovat myös paljon muuta. Taiteellisen työn tulos ei ole vain yhden
ammattiryhmän elinkeinotoimintaa, vaan samalla myös kansallista – ja yhä enemmän myös kansainvälistä – taidetta, joka
edustaa samanlaista ‘yhteistä hyvää’ kuin esimerkiksi tiede. Taide- ja taiteilijapoliittisen ohjelman ydin on taiteilijoiden asemaan
liittyvissä kysymyksissä, sillä ilman taiteilijoita ei voi olla taideelämää. Myös ohjelman toimeksianto korostaa taiteilija-näkökulmaa.1

1 Taiteilijoiden asemaa on viime vuosina pohdittu paljonkin sekä hallinnollisissa raporteissa että tutkimuksissa
niin Suomessa kuin muissakin maissa.
Tässä raportissa ei käydä läpi kaikkea
sitä aineistoa, joka on jo olemassa,
vaan siihen viitataan tarpeen mukaan.
Ohjelmatyön kannalta keskeisimmät
taiteilijoiden asemaan liittyvät asiakirjat ovat ns. Taisto-mietinnöt. Lisäksi
toimikunnan käytössä on ollut taiteilijoiden asemaa koskevaa tutkimusaineistoa sekä taiteilijajärjestöjen toimittamia aineistoja.
2 Taiteellista luovuutta on luonnollisesti niissäkin henkilöissä, jotka eivät
ole ammattitaiteilijoita. Taidepoliittisten toimien kohteena ovat kuitenkin
tässä ohjelmassa ammattitaiteilijat.
Yksilöllistä luovuutta ja taiteen merkitystä kansalaisille on tarkasteltu aiemmissa luvuissa.
3 Lisätietoja taiteilijoiden määrästä: Tilastokeskus/Karttunen: Kulttuuriammatit 1970 - 1995, Taiteen keskustoimikunta/Karhunen: Tilastotietoa taiteilijoiden määrästä 2002.

Tässä ohjelmassa taiteilijasta puhutaan ammattilaisena.2 Yhtä
lailla kuin taiteen määritelmä, myös taiteilijan määritelmä on
sidottu aikaan, paikkaan, tilanteeseen ja määrittäjään. Taiteilija
-käsite siis muuttuu. Uusia ammattiryhmiä tulee mukaan taiteellisiksi katsottaviin ammatteihin (suunnittelijat, media-ala,
sarjakuva, sirkus jne.), samoin taiteellisen työn tekemisen tapa
muuttuu.Viime aikoina taiteilijayksilön rinnalle ovat nousseet
myös yhteisöt, ryhmät ja osuuskunnat, jotka joillakin aloilla
tuottavat taideteoksia samalla tavoin kuin aiemmin yksilötaiteilijat.
Suomessa on ammattitaiteilijoita määritelmästä riippuen
noin 15 000 - 17 000 henkilöä3.Taiteilijoiden määrä on kasvanut voimakkaasti 1970-lukuun nähden, mutta 1990-luvulla ei
enää niin mittavasti kuin aiemmin. Tämä kasvunopeuden hidastuminen käy ilmi sekä väestölaskentatiedoista että taiteilijajärjestöjen jäsenmäärää koskevista tiedoista. Suurempaa kasvua
taiteilijoiden määrässä on todennäköisesti odotettavissa lähivuosina, kun mm. ammattikorkeakouluissa ja toisen asteen
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koulutusohjelmissa opiskelevat alkavat siirtyä työelämään, mutta toistaiseksi tämä ei vielä tilastoaineistoissa näy. Kokonaan toinen kysymys on, tulevatko taiteilijakoulutuksen saaneet toimimaan taideammateissa ja saamaan toimeentulonsa taiteesta.
Taiteilijakunta ei ole yhtenäinen. Taiteilijan asemaan, työtilanteeseen, koulutukseen ja työn
tekemisen tapaan vaikuttaa ratkaisevasti kyseessä oleva taiteenala. Puhuttaessa taiteilijan asemasta ei yleensä voida puhua samanaikaisesti vaikkapa tanssijoista ja taideteollisuuden alan taiteilijoista. Sellaista homogeenista ryhmää kuin ‘taiteilijat’ ei sinänsä ole reaalimaailmassa olemassa.
Näin ollen myös taidepoliittiset ratkaisut edellyttävät eri taiteenalojen tuntemusta ja erityispiirteiden huomioon ottamista.
Huolimatta taiteenalojen välisistä eroista suomalaista taiteilijakuntaa voidaan kuitenkin luonnehtia muutamalla yhteisellä piirteellä. Ensinnäkin suomalaiset taiteilijat ovat hyvin koulutettuja.
Tämä tarkoittaa sekä ammatillista että yleissivistävää koulutusta. Lähes kaikilla aloilla ammattikoulutetut muodostavat jo enemmistön ammattikunnasta, vaikka muodollinen koulutus ei olekaan välttämätön ammatin harjoittamisen edellytys. Niilläkin aloilla, joilla varsinaista ammattikoulutusta ei ole, yleissivistävän koulutuksen taso on korkea ja useilla taiteilijoilla on korkeakouluopintoja tai -tutkinto. Toinen yhdistävä piirre eri taiteenalojen välillä on naisten määrän
kasvu taiteen ammattilaisten keskuudessa.Verrattuna parin vuosikymmenen takaiseen tilanteeseen, naisten osuus taiteilijakunnasta on kasvanut merkittävästi. Näin on tapahtunut myös sellaisilla aloilla, joissa naisia on työskennellyt perinteisesti vähän ja joissa edelleen enemmistö ammattilaisista on miehiä (esim. rakennustaide, muotoilu, elokuva, säveltaide). Naisten määrän kasvu ja koulutuksen kasvu ovat ilmiöinä selkeästi sidoksissa toisiinsa.
Taiteilijakunta on myös alueellisesti keskittynyt – ilmiö, joka on tyypillinen taiteelliselle työvoimalle kaikissa maissa. Koulutus- ja työmahdollisuuksien vuoksi suuri osa taiteilijoista on
keskittynyt pää- tai suurkaupunkialueille. Suomalaisista taiteilijoista (taiteilijajärjestöjen jäsenistä) yli 50 % asuu pääkaupunkiseudulla, useilla aloilla tämä osuus on jopa kaksi kolmasosaa.4
Edelleen yhteistä eri taiteenaloille Suomen kaltaisessa pienen kieli- ja markkina-alueen maassa
on se, että julkisella taiteen tuella5 on suuri merkitys taiteen harjoittamisen edellytyksenä. Näin
on sellaisillakin aloilla, joissa myös markkinaperusteisella toiminnalla (arkkitehtuuri, muotoilu,
elokuva, musiikki, kirjallisuuden kustannustoiminta) on keskeinen rooli. Erityisesti ns. vapaina
taiteilijoina toimiville (kirjailijat, kuvataiteilijat, säveltäjät), mutta myös eräille muille aloille (valokuva, tanssi) apurahoilla on suuri merkitys ja niitä voidaan pitää jopa taiteellisen työn harjoittamisen edellytyksenä.
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4 Karhunen 2002: Tilastotietoa taiteilijoiden määrästä. Taiteen keskustoimikunta.
5 Julkisella taiteen tuella tarkoitetaan
sekä välillistä tukea (laitokset yms.)
että suoraan taiteilijoille maksettavaa
taiteilijatukea.
6 Taiteen keskustoimikunta: taiteilijan
asema -tutkimukset 1988 - 1995.
7 Ks. esim. Minkkinen 1999: Taiteellinen työ ja apurahat. Tutkimus valtion
apurahan saajista. Taiteen keskustoimikunta.
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4.1. Taiteilijan asema – muutoksia ja pysyvyyttä

ta/vaihtelevaa). Niin ikään taiteilijat ovat entistä riippuvaisempia useista tulolähteistä, näin on myös sellaisten taiteilijoiden
kohdalla, jotka työskentelevät apurahalla.7

Muutokset taiteilijan asemassa tapahtuvat hitaasti. Kun 1990luvun alussa tutkittiin suomalaisen taiteilijan taloudellista asemaa ja apurahoitusta6 ja verrattiin tilannetta 1970-luvun alun
tutkimustuloksiin, voitiin huomata, että kovin suuria muutoksia esimerkiksi tulotasossa ja toimeentulolähteissä ei ollut tapahtunut.

Huolimatta siitä, että ohjelmatyön painopiste on usein taiteilijakunnan ongelmissa – ohjelmien tarkoitushan on kehittää
asioita parempaan suuntaan – ongelmien lisäksi on kuitenkin
syytä kirjata myös niitä positiivisia seikkoja, jotka liittyvät suomalaisten taiteilijoiden elämään suhteessa julkiseen valtaan.
Aseman hahmottamiseksi tarvitaan myös näkemystä siitä, mikä
on hyvin ja millaista suuntaa taide- ja taiteilijapolitiikassa kannattaa jatkaa. Yksi näitä positiivisia seikkoja on julkisen tuen
tarpeellisuuden yleinen tunnustaminen. Muutamia kannanottoja
lukuun ottamatta kukaan ei taidehallinnon ja -politiikan tasolla kiistä taiteen julkisen tuen tarvetta. Samoin jo aiemmin mainittu suomalaisten taiteilijoiden korkea koulutustaso on sekä
yksilöllisenä pääomana että taiteilijayhteisön kannalta merkityksellinen. Korkea ja sisällöllisesti laadukas koulutus mahdollistaa myös haluttaessa laajemman liikkuvuuden työmarkkinoilla.
Taiteilijan aseman plussa-puolelle voidaan kiistämättä laittaa
myös ne erityisjärjestelyt, joita lainsäädännössä ja hallinnossa on
taiteilijan osalta tehty (esim. taiteilijaeläkkeet, TaEL). Edelleen
– eikä suinkaan vähäisimpänä – suomalaisten taiteilijoiden ilmaisuvapaus on turvattu.

Uuden teknologian vaikutuksista taiteilijan asemaan on
puhuttu jo 1980-luvulta lähtien, mutta erityisen todistusvoimaista aineistoa näistä muutoksista ei vielä ole.Toisaalta teknologian nopean kehityksen kausi ajoittuu 1990-luvulle (matkapuhelimet, internet), joten toistaiseksi jää nähtäväksi miten nämä
vaikuttavat suomalaisen taiteilijakunnan toimeentuloon, työllisyyteen ja toisaalta taiteelliseen orientaatioon.Yksittäisen taiteilijan kannalta teknologian ja viestintävälineiden kehitys on
luonnollisesti saattanut aiheuttaa muutoksia, sillä uudet välineet vaikuttavat taiteellisen työn tekemisen tapoihin sekä mahdollistavat uusia levityskanavia tämän työn tuloksille.Teknologisen kehityksen mukanaan tuomat uudet välineet vaikuttavat
taiteilijakuntaan myös synnyttämällä uusia ammattiryhmiä (esim.
mediataiteilijat). Uudet taiteelliset ammattiryhmät taas asettavat haasteita mm. taiteen tuki- ja koulutusjärjestelmälle.

Tulevaisuuden kehitysnäkymien ennustamista helpottaa aikaisemman tilanteen tunteminen, sillä ilman taustatietoa on
vaikea hahmottaa mm. taiteilijoiden asemassa tapahtuneita muutoksia ja niihin vaikuttaneita tekijöitä.Yksittäisten tai muodikkaiden ilmiöiden perusteella ei voida vielä tehdä yleisempiä
johtopäätöksiä tai luoda linjauksia pitkälle tulevaisuuteen, vaikka
juuri taiteessa yksittäiset ilmiöt usein saavat median suurimman huomion. Olemassa olevan tiedon perusteella voidaan
kuitenkin arvioida seuraavia kehitysnäkymiä suomalaisten taiteilijoiden asemassa tulevaisuudessa. Muutoksia on edessä, mutta
moni asia myös säilyy ennallaan.

Muita muutoksia taiteilijakunnan rakenteessa ja asemassa
ovat jo edellä mainitut sukupuolijakauman ja koulutustason
muutokset. Myös julkinen tuki on kasvanut verrattuna parin
vuosikymmenen takaiseen tilanteeseen, mutta taiteenalojen keskinäiseen “järjestykseen” se ei juurikaan ole vaikuttanut. Yksi
merkittävä taiteilijoiden asemassa tapahtunut muutos liittyy työmarkkina-asemaan. Sellaisillakin aloilla, joissa aiemmin on toimittu (vakinaisessa) työsuhteessa, ovat määräaikaiset työsuhteet tai yrittäjämuodossa tehty työ lisääntyneet.Tämä luonnollisesti vaikuttaa sekä taiteilijoiden työllisyyteen (työttömyysjaksot lisääntyvät) että toimeentuloon (toimeentulo satunnais-
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• Taiteilijoiden määrä kasvaa - seurauksena myös laajeneva ammattikuva.
• Koulutustaso pysyy korkeana/ nousee edelleen.
• Naisia tulee alalle edelleen lisää.
• Pääosa taiteilijakunnasta keskittyy edelleen pääkaupunkiseudulle.
• Taiteen soveltava käyttö yleistyy työllistäjänä.
• Työllisyys varsinaisesti taiteen aloilla ei välttämättä kasva, kasvua tapahtuu lähialueilla ja soveltavalla puolella.
• Riippuvuus julkisesta tuesta säilyy.
• Maahanmuuton lisääntyessä maahanmuuttajataustaisten taiteilijoiden määrä lisääntyy.

Seuraavat taiteilijakunnalle yhteiset ongelmat ovat haaste taidepoliittisessa työssä:
• Alhainen tai vaihteleva tulotaso joillakin aloilla/ joissakin alaryhmissä.
• Pienet markkinat, joita julkinen tuki ei aina pysty kompensoimaan.
• Väliinputoajan asema lainsäädännön, sosiaaliturvan ja hallinnon suhteen.

4.2. Taide on autonomista – valtio luo edellytyksiä

8 Tilastoaineistoissa taidealat on usein
yhdistetty kulttuuri- ja viestintäalaan,
eikä niistä ole saatavissa yksiselitteisesti taidealan koulutusta koskevia lukuja. Tässä ohjelmassa on käytetty
olemassa olevaa tilastoaineistoa tämä
puute tunnistaen. Taiteen keskustoimikunnan tutkimusyksikössä on käynnistymässä tutkimushanke, jonka tarkoituksena on selvittää nimenomaan taiteen ammatillisen koulutuksen määrää
ja tilannetta sekä suhdetta työllisyyteen.
9 Taideyliopistoista (Kuvataideakatemia, Taideteollinen korkeakoulu, Teatterikorkeakoulu, Sibelius-Akatemia) on
valmistunut 62 taiteen tohtoria ja jatkokoulutuksessa on tällä hetkellä vajaat 300 opiskelijaa.

Myös taiteilijoilla on ‘oikeus taiteeseen’. Heidän kohdallaan tämä tarkoittaa oikeutta koulutukseen, työhön ja yhteiskunnallisiin palveluihin ja etuuksiin, lyhyesti sanottuna, oikeutta tehdä
taiteellista työtä sekä oikeutta työnsä tuloksiin (tekijänoikeus).Taiteilijan yhteiskunnallisesta asemasta puhuttaessa tarkoitetaan yleensä toimeentuloa, mahdollisuutta koulutukseen, asemaa suhteessa lainsäädäntöön sekä taiteen ja taiteilijan rahoitukseen liittyviä kysymyksiä. Valtion rooli
liittyy läheisesti kaikkiin niihin kysymyksiin, joista ‘asema’ koostuu. Suomessa julkinen valta
vaikuttaa taiteilijoiden elämään ja asemaan monin tavoin. Keskeisin vaikutus on julkisella taiteen tuella, mutta valtiolla on käytössään myös muita instrumentteja, kuten lainsäädäntö ja koulutuksen järjestäminen.Valtion tehtäväksi on katsottu taiteellisen toiminnan edellytysten luominen ja ylläpitäminen. Tämän perustehtävän kantavana ajatuksena on taiteen ilmaisuvapaus ja
itseisarvo, jotka on taattu erilaisten säädösten tasolla (esim. perustuslaki, taidehallintoa ja tukea
koskeva lainsäädäntö jne.) ja ne ovat läpikäyvinä myös taidehallinnon päätöksenteossa. Taiteen
itseisarvon tunnustamisen taustalla on mm. se, että taiteilijan työn olennainen osa on uuden ja
yllättävän luominen, eikä kaikki taiteellinen työ ole aina (heti) laajasti hyväksyttyä. Taide on
myös alue, jossa on lupa epäonnistua. Juuri näistä syistä taiteella ei voi olla pelkästään markkinaarvoa, eikä siltä aina pidä myöskään odottaa yleisön hyväksyntää. Juuri tällaisen uuden ja yllättä-
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Tässä ohjelman osassa käsittelyn kohteena on taiteilijoiden
ammatillinen koulutus. Ammatillisella koulutuksella tarkoitetaan koulutusta taideyliopistoissa (ml. arkkitehtiosastot) sekä
ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten taidealan koulutusohjelmissa8.Taiteilijoiden ammatillisen koulutuksen kenttä on muuttunut voimakkaasti kahden viimeisen vuosikymmenen aikana: koulutuksen taso on noussut, koulutuksen määrä on kasvanut tuntuvasti ja alueellinen kattavuus parantunut. Niin ikään taiteilijoiden koulutus on laajentunut
uusille alueille (mm. uusmedia, soveltava käyttö).

vän syntymisen turvaamiseksi on luotu julkinen tukijärjestelmä, joka ei nojaa markkinoihin eikä yleisön makuun.
Valtio vaikuttaa taiteilijoiden asemaan kulttuuripolitiikan
hallinnonalalla, mutta erityisesti toimeentuloon ja ammatin
harjoittamiseen liittyvät kysymykset ovat usein muiden hallinnonalojen toimialaa. Ns. Taisto-toimikuntien toiminta on
ollut yksi esimerkki hallinnonalat ylittävästä yhteistyöstä taiteilijoiden asemaan liittyvissä kysymyksissä.
• Ohjelmassa katsotaan, että yksi keskeinen keino niin taiteilijan asemaan kuin koko taidepolitiikkaankin liittyvien tavoitteiden eteenpäin viemiseksi on hallinnonalojen lisääntyvä yhteistyö.Taiteilijoita koskevia ratkaisuja tulee tehdä asialähtöisesti, ei niinkään hallinnollisten rajojen mukaan. Hallinnonalojen
välisen yhteistyön lisäämiseksi luodaan pysyvä mekanismi (esim.
neuvottelukunta), jonka puitteissa taiteilijoiden asemaan liittyviä kysymyksiä tuodaan esille ja viedään eteenpäin.Vastuutahona toimii opetusministeriö ja järjestelmä käynnistetään vuoden
2003 aikana Taisto II -seurantatyöryhmän päätettyä työskentelynsä.

Taiteilijoiden ammatillista koulutusta annetaan tällä hetkellä mm. neljässä taideyliopistossa, ammattikorkeakouluissa sekä
toisen asteen oppilaitoksissa.Yliopistojärjestelmän osana taideyliopistoista on tullut tasavertaisia tiedeyliopistojen kanssa, mikä
on mahdollistanut toiminnan laajentamisen sekä laadullisesti
että määrällisesti. Suomi on ollut edelläkävijämaa myös taideyliopistojen jatkokoulutuksen ja tutkimustoiminnan käynnistämisessä 9.
Ammattikorkeakoulujen syntyminen laajensi tuntuvasti korkea-asteen koulutuksen alueellista kattavuutta ja loi edellytykset taidekoulutuksen laajentamiselle ja sisällölliselle monipuolistamiselle.Ammattikorkeakouluissa on paljon laadukasta opetusta, mutta taideopetuksen taso vaihtelee vielä merkittävästi.
Ammattikorkeakoulujen kokonaisuudessa tulisi tunnistaa taideopetuksen erityistarpeet ja suunnata niihin voimavaroja.
Oman profiilin ja identiteetin löytyminen luo yhä paremmat
edellytykset yhteistyölle eri koulutusasteiden välillä. Taideyliopistojen toiminnan kehittyminen ruokkii myös osaltaan ammattikorkeakoulujen toimintaa, tuleehan suuri osa opettajista
tätä kautta.

4.3. Taidekoulutuksen uudistuessa painopiste yhteistyöhön

Koulutus on avainasemassa taiteelle tavoitellun vahvemman
roolin toteuttamisessa. Taiteen koulutus vahvistaa taiteellisen
toiminnan perustaa, luo edellytyksiä taiteen saatavuuden laajentamiselle ja kulttuuristen perusoikeuksien toteutumiselle.
Koulutus on keskeinen osa uuden tiedon ja osaamisen strategiaa ja innovaatiojärjestelmän perustaa. Esimerkiksi valtioneuvoston hyväksymissä arkkitehtuuri- ja muotoilupoliittisissa
ohjelmissa koulutuksen merkitystä on korostettu voimakkaasti.

Määrällisesti suurin osa taiteen ammatillisesta koulutuksesta sijoittuu II-asteen ammatilliseen koulutukseen. Koulutuksen määrää on lisätty tuntuvasti mm. siirtämällä aloituspaikkoja
teknisiltä aloilta kulttuurialoille, sillä kiinnostus kulttuurialoja
kohtaan on kasvavaa ja toisaalta tekniikan aloille on ollut vai-
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keaa löytää riittävästi hakijoita. Koulutuksen määrän lisääntyminen ei ole tuottanut vastaavaa
määrää työpaikkoja kaikilla aloilla. II-asteen koulutuksen, kuten muunkin taiteilijoiden ammatillisen koulutuksen, kehittäminen on tärkeää mm. taidealojen alueellisen vaikutuksen vahvistamiseksi. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että alueilla kyetään luomaan myös uusia työllistymismahdollisuuksia koulutetuille.Yhteistyö alueen taideorganisaatioiden ja koulutuslaitosten välillä on tässäkin mielessä tärkeää.

Kulttuuri- ja taidealan10 ammatillinen koulutus 1997 - 2000
Tutkintoja

Työllisiä %

Työttömiä %

Koulutusasteen työttömyys
keskimäärin (%)

Taideyliopistot

1 578

77

7

3

Ammattikorkeakoulut

1 584

72

13

7

4 679

53

17

16

Arkkitehtitutkinnot

406

75

10

10 (alan työttömyys)

Yhteensä

8 247

63 %

14 %

(kulttuuri- ja viestintala)
Toisen asteen ammatillinen koulutus
(kulttuuri- ja viestintäala)

Lähde: Tilastokeskus, sijoittumispalvelu 2002/OPM:KTPO, SAFA.

Yllä mainittujen lisäksi taiteilijakoulutusta annetaan Lapin ylipiston taiteen tiedekunnassa
sekä Tampereen yliopiston näyttelijäntyön laitoksella. Arkkitehtejä koulutetaan Helsingin,Tampereen ja Oulun teknillisten korkeakoulujen arkkitehtiosastoilla.
Taidekoulutuksen määrän kasvaminen on herättänyt taiteen ammattikentässä myös kritiikkiä. Kritiikissä on tunnistettavissa kaksi puolta: aito huoli ammattiin valmistuvien taiteilijoiden
toimeentulosta ja toisaalta pelko siitä, että kasvava taiteilijakunta uhkaa ammatissa jo toimivien
taiteilijoiden asemaa.Toisaalta on nähty, että määrän lisääntyminen luo väistämättä myös laatua,
se pakottaa taiteilijat luomaan uusia tapoja toimia ja hyödyntää osaamistaan – ja samalla taiteen
kentän uusiutumaan.
Ylikoulutuksesta puhuttaessa tulee ottaa huomioon myös taiteen työmarkkinoiden erityispiirteet. Taiteellista työtä ei tehdä aina työsuhteessa ja jos tehdäänkin ovat työsuhteet usein
lyhyitä ja satunnaisia.Tämä on ollut taiteen työmarkkinoiden erityispiirre jo kauan ennen koulutuksen laajentumista. Taiteelle on ominaista ekspansiivisuus – se luo koko ajan uusia taiteen
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10 Kulttuuri- ja taideala tässä: II aste:
käsi- ja taideteollisuusala, viestintä- ja
kuvataideala, musiikkiala, teatteri- ja
tanssiala. AMK: musiikkipedagogi,
tanssinopettaja, artenomi, muotoilija,
konservaattori, vestonomi, kuvataiteilija, teatteri-ilmaisun ohjaaja, medianomi, muu humanistisen alan amk,
muu taidealan amk. Korkeakoulut:
KuvA, SibA, Taik, Teak.
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Yksi koulutuksen arvioinnin keskeisistä kriteereistä on tälläkin hetkellä työllistyminen, josta oppilaitosten tulee toimittaa tiedot vuosittain. Ohjelmassa korostetaan tämän kriteerin
välttämättömyyttä koulutuksen arvioinnin perusteena. Lisäksi
on tärkeää, että työllistymistä koskevat tiedot ovat myös taidealojen osalta mahdollisimman paikkansapitävät.

muotoja ja taiteen soveltamisen mahdollisuuksia. Voidaan
siis perustellusti kysyä, tulisiko julkisen vallan toimin päättää
kuinka monta taiteilijaa Suomessa “saa” olla. Kun kiinnostus
taiteeseen on suurta, hakeutuisivat monet alalle ilman koulutustakin. Koska taiteilijan ammatti ei ole suljettu, siihen on
mahdollista tulla myös muita teitä, mitä tapahtuukin jatkuvasti.
Taidekoulutuksella vastaavasti on muutakin merkittävyyttä kuin
tiettyyn ammattiin kouluttaminen.Tosin tietyillä taiteenaloilla
(esim. tanssi) koulutus on niin spesifiä, että sen hyödyntäminen
muilla aloilla tai taiteen lähialoilla saattaa olla hankalaa.

• Taiteen koulutuksessa tulee erityistä huomiota kiinnittää
korkea-asteen koulutukseen. Tällä turvataan taiteilija-ammattiin
haluavien mahdollisimman korkeatasoinen koulutus, luodaan
edellytykset laadukkaalle taidetoiminnalle sekä vahvistetaan taiteen näkyvyyttä yhteiskunnassa.

On kuitenkin tärkeää, että mahdollisimman monelle alasta
kiinnostuneelle tarjotaan koulutuksella mahdollisimman hyvä
taiteellisen ja muun ammatillisen osaamisen perusta. Samoin
on muistettava, että koulutuslaitokset ovat myös merkittävä työllistäjä, sillä useimmilla taiteenaloilla taiteilijoiden merkittävin
toimeentulon lähde on opetustyö. Koulutuslaitosten/koulutusohjelmien perustaminen siis synnyttää alalle uusia ammattilaisia, mutta samalla myös uusia työpaikkoja.

Eri koulutusasteiden ja koulutusyksiköiden välistä yhteistyötä tulee lisätä. Samoin koulutuslaitosten välistä työnjakoa ja koulutuksen tavoitteita tulee selkeyttää. Taiteen koulutuksen kokonaisarvio käynnistetään opetusministeriön aloitteesta vuonna 2003
Opetusministeriössä on käynnistynyt syksyllä 2001 työryhmätyö musiikkialan koulutustarveselvityksen merkeissä. Samoin
on tekeillä muotoilualan koulutustarvekartoitus. Opetushallitus
on laatinut arvion toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta.
Vastaavanlaisia selvityksiä tarvitaan myös muilta aloilta ja niiden perusteella harkitaan uusien taiteen ammattikoulutusta antavien yksiköiden perustamista. Koulutustarveselvitysten käynnistysvastuu on opetusministeriöllä ja tällaista seurantaa tulee harjoittaa systemaattisesti.

Ohjelmassa katsotaan, ettei ole syytä rajoittaa taiteilijoiden
ammatillista koulutusta.Taiteenalojen välillä on myös eroja koulutettujen tilanteessa. On sellaisia aloja, joilla koulutetuista ammattilaisista on jopa pulaa tai joilla ammatillista koulutusta ei
ole lainkaan.Taiteilijoiden ammatillisen koulutuksen ylitarjontaa
on olemassa joissakin ammattikorkeakouluissa ja toisen asteen
oppilaitoksissa, taideyliopistoissa tätä ongelmaa ei ole nähty
olevan. Edellä esitetty ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö koulutuksen ja työmarkkinoiden välistä vuorovaikutusta tule seurata aiempaa tarkemmin ja pyrkiä välttämään epärealistisia ratkaisuja koulutuksen suhteen. Koulutuksen järjestäjien ei myöskään tule synnyttää koulutukseen hakeutuvissa vääriä mielikuvia tulevasta työllisyydestä ja ammattikuvan yksiselitteisyydestä. Kaiken kaikkiaan ohjelmassa korostetaan koulutuslaitosten,
opetusalan viranomaisten sekä taiteen kentän välistä yhteistyötä
koulutettavien määrään liittyvissä kysymyksissä silloin, kun se
katsotaan tarpeelliseksi.

Taidealojen koulutukselle jo historiallisesti tyypillinen mestari-kisälli –ajattelu tulee säilyttää ja turvata se, että eri alojen
taiteilijat pystyvät halutessaan toimimaan tulevien taiteilijasukupolvien opettajina. Tässä asiassa on ilmennyt ongelmia sen
jälkeen kun pedagogiset opinnot on siirretty pois taideyliopistoista.Tämä on vaikeuttanut taiteilijoiden pätevöitymistä opetustyöhön ja sitä kautta taiteellisesti pätevän opettajakunnan
saamista oppilaitoksiin. Asia on ollut esillä myös Taisto II -toi-
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mikunnassa, joka esitti erivapauden myöntämistä taiteilijoille aineenopettajan kasvatustieteellisistä opinnoista sekä korkeakoulujen taiteen perustutkintoon mahdollisuutta suorittaa aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot. Asian käsittely jatkuu Taisto II -seurantatyöryhmässä.
Taiteenaloilla tapahtuneiden muutosten vuoksi taiteilijoilta edellytetään ammatillisen osaamisen ohella myös uusia taitoja.Tarvetta osaamisen päivittämiseen ja uusien taitojen omaksumiseen on sekä yksittäisillä ammatinharjoittajilla että taideorganisaatioilla.Taiteilijoiden ammatillisesta täydennyskoulutuksesta huolehtiminen liittyy tähän ammattitaidon uudistamiseen. Erityisesti tämä koskee freelancereita ja pienyrittäjiä sekä toisaalta taideopettajia. Näiden ryhmien
kohdalla täydennyskoulutuksen saaminen kohtuuhintaisena on erityisen tärkeää. Täydennyskoulutuksen järjestäjien hintasubventio tulisi säilyttää taiteilijoiden kohtuuhintaisen täydennyskoulutuksen turvaamiseksi.
• Taidealojen täydennyskoulutus on tärkeää taiteen kentän uusiutumisen kannalta. Täydennyskoulutuksen hintasubvention säilyttämisellä taataan taiteilijakunnan mahdollisuus osallistua koulutukseen.

11 Kaikki apurahamuodot mukaan lukien.
12 Ks. Karhunen: Tilastotietoa taiteilijoiden määrästä. Taiteen keskustoimikunta 2002.
13 Välillisesti merkittävä tukimuoto on
kulttuurilaitoksille suunnattu tuki, joka
työllistää taiteilijoita. Tätä tukea käsitellään lähemmin luvussa 2.
14 Poikkeuksena taiteilijaeläkkeet ja
kirjastoapurahoihin liittyvät avustukset
15 Minkkinen 1999: Taiteellinen työ ja
apurahat.
16 Muunnettuna vuoden 2001 arvoon
(elinkustannusindeksi) valtion työskentelyapurahan suuruus vuonna 1970 oli
runsaat 96 000 mk (16 200 euroa) vuodessa kun se vuonna 2001 oli vajaa 80
000 mk. Vuonna 2002 valtion taiteilijaapuraha on suuruudeltaan 13 760 euroa (81 800 mk). Tilastokeskus: Kulttuuritilasto 2002:1.

Koulutuksen sisältöihin on ainakin viittaustasolla paneuduttu useissa taiteenalakohtaisissa
ohjelmissa sekä kuulemistilaisuuksissa. Tällöin esiin ovat nousseet mm. tutkintonimikkeet. On
nähty ongelmallisena se, että samalla nimikkeellä voi valmistua hyvinkin eritasoisesta koulutuksesta. Taiteen ammatillisen koulutuksen sisällölliseen kehittämiseen tulee suhtautua kunnianhimoisesti ja eri koulutusasteilla opetusta tulee linkittää muiden alojen kanssa (esimerkiksi taiteilija-yrittäjyyteen ja taiteellisen työn markkinointiin liittyvät opintokokonaisuudet).
Kaikilla aloilla ei suinkaan ole ongelmana koulutettujen määrän kasvu, vaan se, että koulutusta ei ole saatavissa. Tämäkin osoittaa taidemaailman heterogeenisuutta ja vahvistaa käsitystä
siitä, että taidetta koskevia ratkaisuja ei voi tehdä vain yhdestä näkökulmasta. Taiteenalakohtaisissa ohjelmissa ja kuulemistilaisuuksissa on tuotu esiin myös uusia koulutustarpeita. Nämä liittyvät eräiden alojen ammattikoulutuksen (mm. sirkus, sarjakuva) ja toisaalta täydennyskoulutuksen (mm. kääntäjät, tuottajat) järjestämiseen.
• Ammatillinen peruskoulutus ja /tai täydennyskoulutus tulee organisoida tai selvittää sellaisten taiteenalojen osalta, joissa koulutus on puutteellista. Näistä aloista on tehty ehdotuksia sekä
taiteenalakohtaisissa ohjelmissa että kuulemistilaisuuksissa. Nämä uudistustarpeet toteutetaan jo
olemassa olevissa oppilaitoksissa. Uudet koulutustarpeet selvitetään opetusministeriössä vuoden
2003 aikana.

66

Luova työ ja osaaminen - taiteilijat

4.4. Suora taiteilijatuki – kannustusta ja taloudellista turvaa

Suomessa keskeinen taiteilijoiden tukimuoto on ns. valtion suora
taiteilijatuki13, jolla tarkoitetaan taiteilijoille ja heidän työryhmilleen suoraan maksettavia apurahoja ja avustuksia. Suomelle
– ja myös muille pohjoismaille – tyypillinen piirre on se, että
tuki maksetaan suoraan taiteilijalle eikä esimerkiksi jollekin
välittävälle organisaatiolle tai instituutiolle.
Suora taiteilijatuki muodostaa erittäin pienen osan valtion
kokonaismenoista. Vuonna 2001 tämä osuus oli noin 0,04 %
valtion menoista. Suurin osa suoraan taiteilijatukeen käytettävästä määrärahasta saadaan veikkausvoittovaroista.
Julkista taiteilijatukea myöntävät pääasiassa taiteilijoista koostuvat asiantuntijaelimet (taidetoimikunnat ja lautakunnat). Suomalaisen taiteilijatuen keskeinen periaate onkin ns. vertaisarviointi, jonka mukaan taiteilijakunta itse käyttää asiantuntemustaan tukea myönnettäessä. Taiteilijatuen myöntämisen perusteena on ‘laatu’ ja järjestelmän perusajatuksena on korkeatasoisen taiteen tukeminen. Suomessa tukimuotoihin ei sisälly sosiaalista ulottuvuutta, kuten joissakin muissa maissa14.
Apuraha merkitsee taiteilijalle sekä taloudellista turvaa että
mahdollisuutta taiteelliseen työhön keskittymiseen tai tietyn
projektin toteuttamiseen.Yhtä tärkeänä taiteilijat ovat kuitenkin nähneet myös apurahan kannustavan vaikutuksen, sen, että
heidän työnsä saa (kollegoilta) tunnustusta ja heidän tekemiseensä uskotaan15.Yhteiskunnan kannalta apurahalla on luonnollisesti se merkitys, että näin tuotetaan taidetta, joka mahdollisesti ilman apurahaa jäisi kokonaan tekemättä. Apurahoituksen lisäämiseen ja työskentelyapurahojen tasokorotukseen
on selvää tarvetta, sillä työskentelyapurahan reaaliarvo on edelleenkin alhaisemmalla tasolla kuin 1970-luvulla16. Niin ikään
taiteilijakunta on huomattavasti suurempi ja taidetoiminnaksi

• Vuosittain jotakin valtion apurahaa hakee noin
4 000 - 5 000 taiteilijaa
• Apurahan saa runsas 1 600 taiteilijaa
• Taiteilijakunnasta (taiteilijajärjestöjen jäsenistä) valtion apurahan vuonna 2000 saaneita oli kaikki taiteenalat mukaan
lukien 7 prosenttia11
• Taiteenalojen välinen vaihtelu apurahoitettujen määrässä
on suurta. Ääripäät ovat rakennustaide (apurahan saajia 1 %)
ja kirjallisuus (apurahan saajia 53 %).12
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Taiteilijan työskentelyolosuhteiden kannalta työtiloilla on
tietyillä aloilla lähes yhtä suuri merkitys kuin apurahoituksella.
Erityisesti kuvataiteessa, valokuvataiteessa, taideteollisuudessa
ja tanssissa ammatin harjoittaminen ilman työ- tai harjoittelutilaa on lähes mahdotonta.Tällä hetkellä edellä mainituilla aloilla
on vakavia ongelmia työtilojen suhteen.Tämä ei koske ainoastaan aloittavia taiteilijoita, vaan jo alalla pitempään toimineitakin. Keskeinen ongelma taiteilijoiden työtilojen osalta ei niinkään ole se, etteikö olemassa olevia tiloja voisi saada käyttöön,
kuin se, että työtiloiksi soveltuvia tiloja ei ole olemassa.Tällaisten tilojen aikaansaaminen edellyttää yhteiskunnan tukea.

katsottava alue laajempi kuin järjestelmää luotaessa noin 30
vuotta sitten.
Kirjastoapurahoja on myönnetty kirjailijoille ja kääntäjille
jo 1960-luvulta lähtien. Apurahat on tarkoitettu luovaan kirjalliseen työhön ja niitä myönnetään sekä kauno- että tietokirjallisuuden edustajille. Osa kirjastoapurahoista myönnetään taloudellisena avustuksena iäkkäille tai sairaille kirjailijoille/kääntäjille. Kuvittajat ja sarjakuvantekijät eivät voi saada kirjastoapurahaa muuta kuin siinä tapauksessa, että he ovat myös käsikirjoittajia. Musiikintekijät saivat omat kirjastoapurahansa (säveltaiteen kirjastoapurahat) vuonna 1999. Kuvittajien ja sarjakuvantekijöiden kirjastoapurahat voitaisiin järjestää budjettipäätöksellä kuten säveltaiteenkin, ilman että varsinaiseen lakiin
(laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille myönnettävistä apurahoista) tarvitsisi puuttua tai kirjastoapurahojen nykyistä määrää vähentää. Ratkaisu poistaisi selvän epäkohdan kirjastoapurahajärjestelmässä sekä liittyisi myös viime aikoina kulttuurihallinnossa voimakkaasti esillä olleisiin lastenkulttuuria korostaviin linjauksiin. Kustannusvaikutukset olisivat noin 169 000
euroa (1 000 000 mk).Tuki koskisi useita ammattiryhmiä (sarjakuvantekijät, kuvittajat, valokuvataiteilijat).

• Käynnistetään opetusministeriön, kuntien kulttuurihallinnon ja taiteilijajärjestöjen yhteistyönä työtilojen lisäämiseen tähtäävä hanke. Hankkeen tavoitteena on taata paremmat työskentelytilat eri alojen taiteilijoille.Työssä hyödynnetään Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiön selvitystä ja ohjelmallisia ehdotuksia.
Työtilojen aikaansaaminen edellyttää erillistä julkista tukea.Yhteistyössä aloitteentekijänä toimii opetusministeriö ja hanke käynnistetään vuoden 2003 aikana.

4.5. Sosiaaliturva ja verotus – taiteilijat väliinputoajina

• Yleisenä tavoitteena on taiteilijoiden apurahamahdollisuuksien lisääminen, jolla turvataan luovan taiteellisen työn harjoittamisen edellytykset. Tämä tapahtuu mm. toteuttamalla ehdotukset
kirjastoapurahojen laajentamisesta (erillismääräraha säveltaiteen
kirjastoapurahojen tapaan), näyttöapurahamäärärahan lisäämisestä sekä taiteilija-apurahojen tasokorotuksesta. Opetusministeriö vastaa apurahoituksen kehittämisestä.

Taiteilijoiden sosiaaliturvaa ja verotuskysymyksiä on käsitelty perusteellisesti aiemmissa ohjelma-asiakirjoissa. Yhteenvetona voidaan todeta, että keskeiset ongelmat sosiaaliturvan
osalta liittyvät eläketurvaan (riittämätön eläketurva) ja toisaalta
väliinputoajan asemaan tietyissä muissa sosiaaliturvaetuuksissa.
Ohjelmassa kannatetaan näiltä osin Taisto-toimikunnan ehdotuksia, joiden toteuttamista vie eteenpäin erillinen seurantaryhmä. Ohjelmassa tuodaan esiin eläketurvan osalta kaksi kehittämistavoitetta: taiteilijaeläkkeiden määrän lisääminen ja apurahojen eläkeoikeuden laajentaminen.Viimeksi mainittu koskee VEL -eläkeoikeuden liittämistä apurahoihin siten, että en-

Apurahan saaminen ei aina ole taiteilijan kannalta pelkästään positiivinen asia, sillä joissakin tapauksissa se voi verottomuutensa vuoksi aiheuttaa ongelmia mm. sosiaaliturvan suhteen. Näitä ongelmia ja niiden mahdollisia ratkaisumalleja on
käsitelty Taisto II -toimikunnan mietinnössä.Yksi ratkaisu asiaan on rinnastaa apurahat työtuloon tieteen tuen tapaan.
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simmäisessä vaiheessa eläkeoikeus karttuisi viiden apurahavuoden kertymästä ja viime kädessä
kaikkiin valtion työskentelyapurahoihin liittyisi eläkeoikeus. Esityksen kustannusvaikutus olisi
apurahajärjestelmän ollessa täydessä laajuudessaan vuoden 2001 palkkatason mukaisesti noin
110 000 euroa (650 000 mk).
Ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden järjestelmä perustuu valtioneuvoston päätökseen vuodelta
1974 (Vnp 75/74). Suuruudeltaan taiteilijaeläke on palkkaluokan A14 mukaista täyttä eläkettä
vastaava ja se on veronalaista tuloa. Ylimääräiset taiteilijaeläkkeet poikkeavat muista eläkkeistä,
sillä ne myönnetään harkinnanvaraisesti tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta taiteilijana. Eläkkeen saajan taloudellinen asema on vaikuttanut koko järjestelmän ajan myöntöpäätökseen silloin, kun on ratkaistu, saako hakija koko- vai osaeläkkeen.Vuoteen 1992 saakka taiteilijaeläkkeitä myönnettiin vuosittain 65 täyttä taiteilijaeläkettä vastaava määrä.Vuodesta 1993 alkaen myönnettyjen eläkkeiden määrää vähennettiin joka vuosi 10 kpl ja nykyisin niitä myönnetään 35
kpl/vuosi. Samoin kyseisestä vuodesta lähtien myöntöperusteita muutettiin siten, että myös
osaeläkettä myönnettäessä otetaan huomioon hakijan taloudellinen asema ja toimeentulomahdollisuudet. Erityisesti eläkkeiden määrän vähentäminen on merkittävä ongelma. Olemassa olevat
eläkejärjestelmät eivät ole tuoneet taiteilijoiden eläketurvaan parannusta siinä määrin kuin on
oletettu.Vuosittain myönnettävien taiteilijaeläkkeiden vähäinen määrä aiheuttaa sen, että edelleen moni taiteellisesti ansioitunut taiteilija jää vaille taiteilijaeläkettä.Vuosittain keskimäärin 10
- 15 % hakijoista saa taiteilijaeläkkeen joko täysimääräisenä tai osaeläkkeenä.
Taisto II -toimikunta on ehdottanut ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden määrän asteittaista
lisäämistä. Ehdotus on tärkeä, koska monien taiteilijaryhmien lakisääteinen eläketurva on edelleen puutteellinen ja freelancereiden määrän kasvun myötä ongelmat ovat lisääntymässä. Lisäksi
tehdyt esitykset taiteilijoiden eläketurvan parantamisesta YEL -järjestelmän puitteissa eivät saadun selvityksen mukaan käytännössä voi toteutua.Vuotuinen taiteilijaeläkemeno vuonna 2001
oli ns. omaeläkkeiden osalta 10,3 milj. euroa (61,1 mmk) ja edunsaajien lukumäärä oli runsaat
1000 henkilöä.Taiteilijaeläkkeen vuotuinen kustannus taiteilijaa kohden on noin 13 000 euroa
(73 000 mk).Ylimääräisiä taiteilijaeläkkeitä tulee lisätä asteittain (vuosittain 20 uutta taiteilijaeläkettä) ja nostaa vuosittain myönnettävien eläkkeiden määrä 100 eläkkeeseen. Taiteilijaeläkkeiden määrän lisäys siten, että niitä myönnettäisiin vuosittain 20 kpl enemmän olisi kustannuksiltaan noin 260 000 euroa vuodessa.
• Ryhdytään tarvittaviin lainsäädäntötoimiin VEL -eläkeoikeuden liittämiseksi vähintään viiden valtion taiteilija-apurahavuoden kertymiin. Eläkeoikeus liittyisi kuhunkin viiden vuoden kertymään. Lisäksi esitetään taiteilijaeläkkeiden määrää lisättäväksi 100 vuosittain myönnettävään
eläkkeeseen. Myös apurahojen ja tekijänoikeuskorvausten kohtelu eri etuuksia saataessa on saatet-
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tava yhdenmukaiseksi. Niin ikään Taisto-toimikunnan ehdottamat verotusjärjestelyt (mm. tekijäntili) tulee toteuttaa. Opetusministeriö vastaa yllä mainittujen ehdotusten eteenpäin viemisestä.

4.6. Uusia välineitä taiteilijoiden työllisyyden
parantamiseen

Taiteelliseen työvoimaan ja taiteilijoiden tulonmuodostukseen
liittyy tiettyjä erityispiirteitä, jotka poikkeavat muista elinkeinoaloista. Useilla taiteenaloilla näitä erityispiirteitä ovat mm.
työsuhteen puuttuminen (vapaat taiteilijat), työsuhteiden lyhyys, satunnaisuus ja päällekkäisyys, useat tulolähteet sekä riippuvuus julkisesta tuesta. Taiteilijalle nämä erityispiirteet aiheuttavat hankaluuksia ja paperisotaa viranomaisten kanssa sekä
vaihtelua tulotasossa. 17

Taidetyövoiman erityispiirteitä
• Työsuhdetta ei aina ole
• Työsuhteet lyhyitä ja satunnaisia
• Päällekkäiset työsuhteet
• Useat tulolähteet
• Riippuvuus julkisesta tuesta

Edellä mainitut erityispiirteet vaikuttavat myös siihen, että
kokonaiskuvan saaminen taiteilijoiden työllisyydestä ei ole helppoa. Työlainsäädännön tunnistamat työn tekemisen muodot
(työsuhteessa/yrittäjänä) eivät kuvaa taiteilijoiden työllistymistä
erityisen hyvin, sillä useissa tapauksissa työtä tehdään niin työsuhteen kuin varsinaisen yrittäjyydenkin ulkopuolella (ns. vapaana taiteilijana).

Taiteilijoiden työttömyyden kehitys 1991 – 2001

Myöskään työttömyyden ja työttömyysasteen selvittäminen
taiteilijoiden osalta ei ole yksiselitteistä. Jo sinänsä vapaana taiteilijana työskentelevän taiteilijan (kirjailija, kuvataiteilija, säveltäjä) työttömyys on paradoksi, koska ei ole olemassa työsuhdetta, josta tämä taiteilija olisi työttömänä – eikä myöskään
välttämättä työmarkkinoita, joiden “käytettävissä” hän olisi.Tästä
huolimatta työministeriön työttömyystilastoista löytyvät sekä
kirjailijoiden, kuvataiteilijoiden että säveltäjien työttömyystiedot. Esimerkiksi lokakuussa 2001 kuvataiteilijoita oli työttömänä työnhakijana 475 henkilöä. Edellä mainittuihin työmi-
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nisteriön tietoihin perustuen näyttää siltä, että työttömyys on kääntymässä nousuun taiteilijoiden kohdalla. Lokakuun 2001 tilastot osoittavat lievää nousua lähes kaikilla taiteenaloilla. Erityisesti näin on näyttämötaiteen, taideteollisuuden ja musiikin aloilla. Kokonaan toinen ongelmakokonaisuus on se, voivatko – ja millaisin edellytyksin – työttömänä olevat taiteilijat saada
työttömyysturvaa. Tätä asiakokonaisuutta on käsitelty Taisto –toimikunnan mietinnössä.
Taidealojen työllisyyden parantamiseen on mahdollista löytää joitakin työvoimapoliittisia
keinoja, mutta viime kädessä ratkaisujen tulee kuitenkin olla taidepoliittisia. Huolimatta siitä,
että hallinnossa pyritään yleisesti ottaen virtaviivaisuuteen ja “massaratkaisuihin”, tulee olla valmiutta myös erityisjärjestelyihin silloin, kun se katsotaan taidepoliittisesti tärkeäksi, so. halutaan
Suomessa olevan ammattimaisesti tehtyä taidetta.
Taiteilijoiden työllisyyden parantamisen mahdollisuudet liittyvät taidemäärärahoihin, taidekäsityksen laajentumiseen kohti taiteen soveltavaa käyttöä sekä yksittäisiin aktiviteetteihin tai
projekteihin. Näillä toimenpiteillä ei kuitenkaan työllistetä taiteilijoita joukkomitassa. Tosiasia
on, että edelleenkin julkisesti tuetut instituutiot (taide- ja oppilaitokset) ovat taiteilijoiden keskeinen työllistäjä ja ilman näitä suomalaisen taiteilijakunnan työllisyystilanne olisi huomattavasti huonompi.
Keskeistä taiteilijoiden kannalta on jo 1990-luvun alussa esitetyn taidepoliittisen linjauksen
vahvistaminen: tavoitteena on, että taiteilija tulisi toimeen omalla työllään. Taiteellinen työ voi
olla taiteenalasta riippuen yrittäjämuotoista, palkkasuhteessa tehtävää työtä tai ns. vapaan taiteilijan työtä.Yrittäjyyttä on korostettu viime vuosina taiteilijoiden työllistymismahdollisuutena ja
eräillä aloilla ja yksittäisten taiteilijoiden kannalta yrittäjätoiminta onkin merkittävä vaihtoehto.
Tätä vaihtoehtoa tulee tukea myös taidepolitiikan keinoin.Tärkeässä roolissa on tällöin jo aiemmin mainittu hallinnonalojen välinen yhteistyö, sillä yrittäjätoiminnan rahoitusmahdollisuudet
ja muu organisointi on usein luotu muita kuin taiteellisia aloja ajatellen ja näin ollen saattaa olla
tarpeen tehdä muutoksia nykyisiin käytäntöihin. On kuitenkin muistettava, että toiminta yritysmuodossa ei automaattisesti lisää sen enempää työllisyyttä kuin toimeentuloakaan.
Uutena ulottuvuutena taiteilijoiden työllistymisessä voisi olla ns. taiteen soveltava käyttö.
Tällä tarkoitetaan sitä, että taidetta käytetään hyväksi sellaisilla aloilla (esim. sosiaali- ja terveysala,
koulutus), joilla ei välttämättä ole taiteellisia päämääriä, vaan taidetta käytetään myös muiden
päämäärien saavuttamisessa (esim. terveys, syrjäytymisen ehkäiseminen jne.). Suomessa tällainen
taiteilijoiden toiminta on ollut yleisempänä ilmiönä suhteellisen vierasta, vaikka siitä on yksittäisiä esimerkkejä varmasti koko suomalaisen taiteen historian ajalta.
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Soveltava taide
Taideteoksessa yhdistyvät
taide- ja käyttöesine.
Taiteen soveltava käyttö
Taidetta käytetään hyväksi
muilla aloilla ja myös muihin kuin taiteellisiin päämääriin.

17 Taisto II -toimikunnan mietinnössä
on perusteellinen kuvaus taiteilijoiden
työllisyydestä ja toimeentulosta sekä
niihin liittyvistä ongelmista.
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Viime aikoina kiinnostus taiteen soveltavaan käyttöön on kuitenkin lisääntynyt mm. eräiden erillisprojektien myötä (Transmission,Terveyttä kulttuurista) sekä tiettyjen laitosten (Jorvin
sairaala, HYKS) aktiivisuuden myötä.Yksi syy kiinnostuksen lisääntymiseen on tietenkin uusien
työllisyysmahdollisuuksien etsiminen, mutta yhtä tärkeää taiteilijoille on taiteen tehtävään ja
sisältöön liittyvien kysymysten pohdinta. Ne taiteilijat, jotka kokevat tämän tyyppisen toiminnan tärkeäksi katsovat, että taiteella on yhteiskunnassa laajempi tehtävä kuin pelkästään esteettisen mielihyvän tuottaminen – myös yhteiskunnallisen vastuun katsotaan kuuluvan taiteilijan
työhön. Tällä uudella orientaatiolla on mahdollista laajentaa taiteilijoiden työllistymistä myös
muille kuin perinteisille taiteen työmarkkinoille ja samalla tuoda taide lähemmäksi yhteisöä.
• Taiteen soveltavan käytön tulee heijastua taidekoulutuksen sisällöissä siten, että soveltavan
käytön mahdollisuuksille annetaan opetuksessa nykyistä suurempi merkitys.
Tarvitaan lisää harkinnanvaraisia määrärahoja, joiden avulla voidaan tukea mm. taiteen soveltavaan käyttöön liittyviä projekteja. Valmisteluvastuu asiassa kuuluu opetusministeriölle.
Opetusministeriö käynnistää yhteistyössä työministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa kokeiluhankkeen, jossa taiteilijat, manageri/tuottajatoiminta sekä taiteen välityspalvelut yhdistyvät. Hankkeen avulla pyritään parantamaan taiteen saatavuutta, taiteilijoiden työllisyyttä sekä
lisäämään taiteen soveltavaa käyttöä esimerkiksi hoitolaitoksissa.

4.7. Tekijänoikeus on taiteilijan oikeutta työhönsä

Tekijänoikeuden tärkeimpänä tehtävänä on turvata luovien ja esittävien taiteilijoiden moraaliset ja taloudelliset oikeudet teoksiinsa. Näihin yksinoikeuksiin perustuu myös luovan ja esittävän taiteilijan työn taloudellinen hyödynnettävyys.

18 Ks. esim. Economic importance of
copyright industries in Finland 1997,
Karhunen 2001, Hansén 2001.
19 Ks. esim. Irjala - Heikkinen 1998:
Taideteollisuuden ja sarjakuvan ammattilaisten työtilanne ja kansainvälinen toiminta. TAO:n järjestämät taiteilijajärjestöjen kuulemistilaisuudet.

Tekijänoikeuksista puhuttaessa on syytä erottaa erityyppiset ja eri taiteenaloille tarkoitetut
tekijänoikeudet. Taloudelliselta merkitykseltäänkin kirjailijoiden rojaltit, kuvataiteilijoiden jälleenmyyntikorvaukset, esittävien taiteilijoiden lähioikeuksiin liittyvät korvaukset sekä musiikintekijöiden tekijänoikeuskorvaukset eroavat toisistaan. Tekijänoikeuteen liittyvät tulot ovat
monille taiteilijaryhmille merkittävä tulonlähde, mutta taiteenalasta riippuen näiden tulojen
taso ja merkitys kuitenkin vaihtelevat.18 Taidealoista suurin taloudellinen merkitys on kirjojen
julkaisutoimintaan ja musiikkituotantoon liittyvällä tekijänoikeudella.
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4.8. Taiteellinen työ on kansainvälistä

Yksi tekijänoikeuteen – ja siten myös taiteilijoiden toimeentuloon – vaikuttava kysymys on teknologian kehitys ja sen vaikutukset. Uudet tekniset mahdollisuudet vaikuttavat luomistyöhön monilla taiteenaloilla. Luonnollisesti on aloja, joissa itse
luomisprosessi tapahtuu ilman digitaalitekniikan hyväksikäyttöä, mutta taiteen levityksessä näitä tekniikan mahdollisuuksia
yleensä hyödynnetään. Tietokonetekniikka on mahdollistanut
myös kokonaan uusien taiteenalojen syntymisen. Jäljentämisja levitysmenetelmien kehittyminen avaa uusia mahdollisuuksia kuluttaa musiikkia, mutta se muodostaa samalla tekijänoikeussuojan kannalta uhan. Teknologisen kehityksen positiivisena seurauksena voi olla entistä suurempi ja monipuolisempi
kulttuuritarjonta, uhkakuvana taas piratismi ja muut kopioinnin kontrolloimattomat muodot.

Taiteilijoiden toimintaan liittyy – ja on aina liittynyt – myös
vahva kansainvälinen ulottuvuus. Useimmilla aloilla osa taiteilijoista työskentelee tai opiskelee jossain uransa vaiheessa ulkomailla. Merkkejä kansainvälisen aktiviteetin lisääntymisestä on
nyt kenties enemmän kuin ennen. Näitä ovat mm. erilaiset
yhteisprojektit Suomen ja muiden maiden välillä, suomalaisen
musiikin ulkomaisten tekijänoikeustulojen lisääntyminen ja
toisaalta muista maista tulevien taiteilijoiden kiinnostus Suomea kohtaan. Myös ohjelman edellisessä luvussa esitelty taiteilijaresidenssitoiminta on osa taiteen lisääntyvää kansainvälistymistä. Suomessa toimivien taiteilijoiden työskentelyedellytysten kannalta on kuitenkin edelleen merkityksellisintä se, mitä
Suomessa tapahtuu.

Osa kasettimaksukorvauksista ohjataan tekijöiden yhteisiin
tarkoituksiin. Näitä kollektiiviosuuksia vastaanottavat muun
muassa Esittävän säveltaiteen edistämiskeskus (ESEK), Luovan
säveltaiteen edistämissäätiö (LUSES) sekä Audiovisuaalisen
kulttuurin edistämiskeskus (AVEK). Näiden kautta korvausvarat ohjataan synnyttämään uutta suomalaista kulttuuria, millä
on tärkeä merkitys myös yksittäisen taiteilijan työn ja toimeentulon kannalta.

Tulevaisuuden näkymät viittaavat siihen, että kansainvälisen vaihdon ja kansainvälisten uramahdollisuuksien merkitys
taiteilijoiden toiminnassa kasvaa. Kansainväliseen toimintaan
suunnattu erityistuki onkin ollut yksi keskeisimpiä uudistustoiveita taiteilijoiden keskuudessa19.
Taiteenalojen järjestöillä on tärkeä rooli taiteilijoiden liikkuvuuden ja taiteen kansainvälisen vaihdon lisääjinä. Tämän
toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen edellyttää kuitenkin
resursseja. Niin ikään suomalaisen taiteen tunnetuksi tekemisessä tiedotuskeskusten toiminta sekä muu suomalaista taidetta
koskeva tiedotus on merkittävässä asemassa.Tärkeä tehtävä tässä mielessä on mm. sellaisilla julkaisuilla kuten Books from Finland, Form and Function sekä Finnish Music Quarterly. Pienen kielialueen maassa sekä kansainväliselle yleisölle suunnattu tiedotustoiminta että käännöstyö on erityisen tärkeää.

• Valtioneuvoston tulee huolehtia, että tekijänoikeussuoja säilyy vahvana muuttuvassa toimintaympäristössä ja siinä otetaan
huomioon tekninen kehitys. Taiteellisen toiminnan perustana on
tekijänoikeuden kunnioittaminen. Myös tekijänoikeuden valvontaan eri aloilla tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Suomella (opetusministeriöllä) tulee jatkossakin olla aktiivinen rooli tekijänoikeussuojan tasapainoisessa kehittämisessä kaikilla kansainvälisillä henkisen omaisuuden sekä kulttuuri- ja
kauppapolitiikan foorumeilla.

Olemassa olevien taiteen vientiorganisaatioiden, järjestöjen, gallerioiden yms. tukeminen on aikaisempaakin tärkeämpää. Perinteinen, projektikohtainen vientirahoitus ei kuitenkaan yksin mahdollista uran systemaattista rakentamista, joka

Ohjelmassa katsotaan, että tekijänoikeuteen liittyvien asioiden tulee hallinnollisesti säilyä opetusministeriön toimialalla niiden kulttuuripoliittisen merkityksen vuoksi.
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on kansainvälisten läpilyöntien ehto. Laajapohjaisen, pienehköihin projektirahoituksiin perustuvan järjestelmän rinnalle tarvitaan lupaavien tekijöiden ja projektien vientiä varten eri taiteen aloille tuottajia/kuraattoreita, jotka ovat alojensa erikoisosaajia ja kykeneviä verkostoitumaan tehokkaasti. Viennin ja
kansainvälistymisen edistämisessä otetaan huomioon Finpron
toiminnasta saadut kokemukset ja käytännöt. Lähtökohtana on
oltava ymmärrys siitä, miten eri kulttuurisektoreiden kansainväliset rakenteet toimivat.Vientiohjelmaan valituille hankkeille suunnataan riittävä tuki ja niiden kanssa työskennellään pitkäjänteisesti, tavoitteellisesti, nostaen esiin projektien vahvuuksia
ja parantaen tekijöiden osaamista erityisesti rahoituksen ja markkinoinnin suhteen myös koulutuksen ja manageri-toiminnan
kautta.
• Varataan erillinen määräraha opetusministeriölle, joka käynnistää eri taiteenalojen kansainvälisen esittämisen sekä kansainvälisen yhteistuotannon edistämiseen tähtäävän hankkeen. Lisäksi vahvistetaan olemassa olevien taiteen vienti- ja tiedotuskanavien resursointia.
Käynnistetään opetusministeriön ja kauppa- ja teollisuusministeriön yhteistyönä kehittämishanke, jonka avulla kehitetään
markkinaperusteisen taiteen vientiedellytyksiä.

4.9. Moninaisuus on taiteilijakunnan rikkaus

Suomalaisen taiteilijakunnan heterogeenisuus ei ilmene ainoastaan erilaisina taiteenaloina, myös muita huomion ansaitsevia alaryhmiä on olemassa.Yhden näistä alaryhmistä muodostavat naistaiteilijat. Suomessakin osa naistaiteilijoista on kohdannut “lasikaton” taiteilijana toimiessaan. Useilla taiteenaloilla naistaiteilijat ovat kokeneet vaikeuksia tai esteitä ammatissaan toimimisessa ja uralla etenemisessä. Nämä esteet ovat usein
näkymättömiä ja vaikeasti mitattavia. Joillakin empiirisillä mit-

20 Kuten taiteen keskustoimikunnan
tutkimukset ja artikkelit, esim. Heikkinen - Karhunen 1996, Karhunen 1998,
Mitchell 2000.
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Suomalainen taiteilijapolitiikka kohtelee taiteilijoita periaatteessa samanarvoisesti riippumatta siitä, millainen etninen
tai kielellinen tausta heillä on. Ruotsinkieliset ovat kuitenkin
erityisasemassa mm. taidehallinnon lainsäädännössä. Esimerkiksi
taidetoimikuntia nimettäessä ja apurahoja myönnettäessä tulee
kielelliset näkökohdat ottaa huomioon. Tämä ei kuitenkaan
tarkoita sitä, että ne olisivat määräävä tekijä päätöksiä tehtäessä.
Ruotsinkielisten taiteilijoiden asema esimerkiksi apurahojen
jaossa on osoittautunut varsin tasapuoliseksi. Ruotsinkielisillä
taiteilijoilla on myös joillakin taiteenaloilla omat järjestönsä (kirjallisuus, näyttämötaide) ja koulutuslaitoksensa (näyttämötaide,
kuvataide). Erilaisten etnisten ryhmien, kuten saamelaisten, romanien ja muiden kotimaisten vähemmistöjen sekä toisaalta
maahanmuuttajataiteilijoiden asemasta ei ole käytettävissä tarkkoja tietoja. Maahanmuuttajataiteilijoita koskevat ammatillisesti
samat ongelmat kuin muidenkin alojen maahanmuuttajia (uran
luominen ja vakiinnuttaminen). Periaatteessa em. ryhmät ovat
esimerkiksi julkisen tuen hakijoina ja saajina samassa asemassa
kuin muutkin eli he hakevat tukea omien alojensa taiteilijoina,
eivät tietyn etnisen ryhmän edustajina. On kuitenkin syytä
pohtia, millaisia rahoitusjärjestelmiä tarvitaan monikulttuurisuuden vahvistamiseksi ja tukemiseksi.

tareilla naistaiteilijoiden asemaa voidaan kuitenkin tarkastella.
Käytettävissä oleva aineisto20 osoittaa, että naistaiteilijat kärsivät hieman miestaiteilijoita enemmän työttömyydestä, heillä
on useammin sivutyötä ja heidän kokonaistulonsa ovat hieman alhaisemmat. Tämä ilmiö näkyy myös naisvaltaisilla taiteenaloilla (esim. tanssi, taideteollisuus). Tasa-arvotilanteesta
kertoo jotakin myös se, että naistaiteilijat ovat paremmin koulutettuja, mutta heidän tulotasonsa on keskimäärin alhaisempi
kuin miespuolisilla kollegoilla. Huolimatta edellä mainitusta,
tarkasteltaessa taiteilijakuntaa kokonaisuutena naistaiteilijoiden
asema ei dramaattisesti poikkea miesten tilanteesta eikä myöskään naisten asemasta muilla ammattialoilla. Sukupuolta tärkeämpi tekijä taiteilijakunnan sisäisissä tulo- ja muissa eroissa
on taiteenala ja/tai työmarkkina-asema.
Toinen alaryhmä, joka usein nostetaan taidepoliittisessa
keskustelussa esiin, ovat nuoret taiteilijat. Nuorten ja uransa alussa
olevien taiteilijoiden kohdalla ongelmat kiteytyvät lähinnä uran
aloittamisen vaikeuksiin ja aseman vakiinnuttamiseen taiteen
kentällä. Kaikille taiteenaloille näyttää olevan yhteistä se, että
henkilökohtainen “verkosto” on aloittelevalle taiteilijalle tärkeä; keitä hän tuntee, ketkä hänen opettajansa ovat olleet jne.
Esimerkiksi nuorten kuvataiteilijoiden kannalta galleriat ovat
tärkeitä verkoston luojia ja tukijoita. Uran aloittamiseen liittyviä vaikeuksia ovat mm. ongelmat työtilojen saamisessa, apurahoituksen piiriin pääsemisessä tai markkinointi- ja työllistymistaitojen käytössä (tai niiden puutteessa).

• Taide-elämässä tarvitaan aloitteita, jotka tukevat ja ottavat
huomioon lisääntyvän kulttuurisen monimuotoisuuden. Opetusministeriön toimesta selvitetään, millainen tukimuoto olisi tarkoituksenmukaisin monikulttuurisen taidetoiminnan tukemiseksi.

• Nuorten taiteilijoiden tukemiseksi tarvitaan erillisiä tuotanto- ja tukijärjestelmiä, jotka mahdollistavat uransa alussa olevien
pääsemisen paremmin kiinni ammatilliseen toimintaan.Yksi tällainen tukimuoto olisi nuorille taiteilijoille suunnattu starttiraha.
Starttiraha aloitetaan kokeiluna opetusministeriön/taiteen keskustoimikunnan ja kauppa- ja teollisuusministeriön yhteistyönä
vuoden 2004 alusta. Vastuu hankkeen suunnittelusta ja kustannusvaikutusten arvioinnista on opetusministeriöllä.
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5. Valtio taiteen edistäjänä
Kuten edellisissä luvuissa – esimerkiksi taiteilijan asemaan liittyen – on tuotu esille, luodaan
valtion toimilla myös taiteelle yleisiä toiminnallisia kehyksiä. Lisäksi opetusministeriön ja sen
alaisen taidehallinnon erityistä tehtäväkenttää on taide- ja taiteilijapolitiikka, jota tehdään mm.
tukemalla taidelaitoksia, ammatillista luovan taiteellisen työn harjoittamista, taidekasvatusta, taiteen harrastamista, taidepalvelujen käyttöä ja taideharrastuksiin osallistumista. Keinoina on pääasiassa normi-, resurssi-, tulos- ja informaatio-ohjaus.

5.1. Taiteen edistäminen tukee luovaa hyvinvointiyhteiskuntaa

Valtioneuvosto asetti kesällä 2000 valtion keskushallinnon uudistamista varten hankeorganisaation, jonka työskentely jatkuu vielä tämän ohjelman valmistuttua. Hallinnon kehittämisen
suunta edellyttää, että kulloisellakin hallituksella ja ministeriöillä omien hallinnonalojensa strategisina johtajina on näkemys yhteiskunnan kehittymisen suunnasta ja sen eri hallinnonaloille
tulevista haasteista. Tavoitteena on myös poikkihallinnollisen koordinaation edistäminen; uutena elementtinä hallitustyöskentelyyn tulisivat hallituksen kannalta tärkeimmistä tehtäväkokonaisuuksista nousevat poikkihallinnolliset politiikkaohjelmat. On myös tärkeää kehittää
ministeriöiden tulosohjausroolia niin, että se palvelee strategisten linjausten toteuttamista koko
hallintojärjestelmässä.
Valtioneuvosto on määritellyt taide- ja taiteilijapoliittisen ohjelman tavoitteeksi luovan
toiminnan edistämisen. Tavoite osuu mielenkiintoisella tavalla yhteen sen viime vuosina toteutetun kansallisen linjauksen kanssa, jossa suomalaista yhteiskuntaa kehitetään innovaatiopolitiikalla. Innovaatiopolitiikka on merkinnyt tiede- ja teknologiaympäristön parantamista.
Tässä ohjelmassa on hahmotettu yhteiskunnan kehittymisen suurista linjoista yhtä, jossa
luovan taiteellisen toiminnan ja kulttuurin rooli kasvaa merkittävästi.Tämä näkyy niin henkisen, sosiaalisen kuin taloudellisen pääoman alueilla. Tähän näkymään perustuen ohjelmassa
rakentuu visio luovasta hyvinvointiyhteiskunnasta, jossa kulttuuri ja erityisesti taide sen ytimenä
on keskeinen osa ihmisiä ja yhteiskuntaa uudistavaa ja kehittävää innovaatioperustaa, uuden
tiedon, taidon, osaamisen ja hyvinvoinnin kokonaisuutta.Tämän vision pohjalta ohjelmassa katsotaan, että luovan toiminnan edistäminen ja yhteiskunnan tasapainoinen ja kestävä kehittäminen edellyttää maassamme harjoitetun innovaatiopolitiikan uudelleen määrittelyä ja syventämistä.
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• Taide- ja taiteilijapoliittinen toimikunta esittää, että yhtenä
nykyisen hallituksen valmistelemana - ja myös seuraavaan hallitusohjelmaan sisältyvänä - poikkihallinnollisena politiikkaohjelmana olisi Luova hyvinvointiyhteiskunta -ohjelma, jossa taide on
keskeinen osa yhteiskuntaa uudistavaa ja kehittävää innovaatioperustaa, uuden tiedon, taidon, osaamisen ja hyvinvoinnin kokonaisuutta, jossa tunnustetaan myös pysyvät kulttuuriset arvot

seen osallistumisen kynnyksiä – alueelliseen etäisyyteen, taloudellisiin tekijöihin, vähemmistöasemaan, liikkumis- tai toimimisesteisiin ja muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyviä esteitä. Näihin liittyy haasteita useammalle hallinnonalalle.
Kulttuurisesti ja muuten hyvän ympäristön kehittämisessä opetusministeriön ja ympäristöministeriön toimet ja yhteistyö on
tärkeää.

Tämä taide- ja taiteilijapoliittinen ohjelma ehdotuksineen ja
oheisaineistoineen voisi osaltaan toimia Luova hyvinvointiyhteiskunta- ohjelman valmisteluaineistona.

(3) Taiteen ja muun yhteiskunnan välistä kosketuspintaa
laajennettaessa opetusministeriöllä on tärkeitä kehittämisalueita mm. kauppa- ja teollisuusministeriön ja sen hallinnonalaan kuuluvan Tekesin kanssa. Näistä ovat toistaiseksi eniten
olleet esillä muotoilu ja sisältötuotanto. Toisaalta valtion toimilla (esimerkiksi verolainsäädäntö) ja ministeriöiden välisellä
yhteistyöllä (mm. viennin ja kansainvälistymisen edellytykset)
luodaan yleensä toiminnallisia kehyksiä myös taiteelle; alueellisessa ja paikallisessa kehittämistyössä tarvitaan useamman ministeriön yhteisiä toimia; Terveyttä kulttuurista -toimintaa edistetään yhteistyössä opetus-, sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöministeriön kanssa.

Taidepolitiikka palvelee parhaiten luovan hyvinvointiyhteiskunnan kehittämistä niin, että se luo edellytykset
• taide-elämän osaamisen syventämiselle (taiteilijapolitiikka)
• taiteen vaikutusalueen laajentumiselle tuotaessa esiin taiteeseen sisältyviä mahdollisuuksia ja oikeuksia
• taiteen ja muiden toimintojen vuorovaikutukselliselle kohtaamiselle.
Vaikka edellä esitetyssä politiikkaohjelmassa on kyse kokonaan uudentyyppisestä kehysohjelmasta, yksittäisemmistäkin taidepoliittista ehdotuksista käy ilmi, että niissä ei tarkastella vain
yhden hallinnonalan vastuulle kuuluvia asioita.

5.2. Taiteeseen tulee panostaa

(1) Taide-elämän osaamisen syventäminen edellyttää tai-

(2) Taide on mahdollisuus ja perusoikeus -teemassa lasten-

Taiteen tapa vaikuttaa ihmisiin ja yhteisöihin poikkeaa monista muista toiminnoista. Vaikutus ei ole suoraviivaista eikä kumuloituvaa, ei yksinomaan rationaalista eikä monien muiden
toimintojen tapaan tiukkaan ohjailtavissa. Taide vaikuttaa yhteisöihin ja koko yhteiskuntaan ihmisten kautta – heidän luovuutenaan, kokeminaan kokemuksina, saaminaan elämyksinä,
innoittumisenaan, motivoitumisenaan, kasvamisenaan, vaikuttamisen halunaan...Taiteen ja kulttuurin merkityksen kasvaessa myös vaikutusten voima kasvaa ja monipuolistuu.

kulttuuripolitiikka ja taidekasvatuksen järjestäminen kohtaa sosiaalipolitiikan ja koulutuspolitiikan. Koulutuksellisten ja muiden kulttuuristen kynnysten lisäksi tulee madaltaa muita taitee-

Toimikunta korostaa, että sekä taiteen erityisluonteen että
taiteen ja kulttuurin merkityksen kasvamisen vuoksi taidepo-

teilijoiden henkisten ja fyysisten työskentely- ja toimintaedellytysten parantamista. Taiteilijoiden sosiaalisen ja taloudellisen
aseman kysymyksillä on kosketuskohtansa paitsi opetusministeriön koko toimialaan, verokohtelun osalta valtiovarainministeriöön, työllisyyden näkökulmasta työministeriöön sekä sosiaaliturvan osalta sosiaali- ja terveysministeriöön.
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litiikassa on toimittava pitkäjänteisesti. Yhteiskunnan kehittämistä luovana hyvinvointiyhteiskuntana on tarkasteltava siksi
yhtä hallituskautta pitemmällä aikajänteellä.Tämä tarkoittaa sitä,
että edellä mainittu politiikkaohjelma nähdään nykyisen hallituksen avauksena pitempiaikaiselle strategiselle prosessille, jossa taiteesta ja kulttuurista nousevat teemat ja hankkeet vaikuttavat aiempaa vahvemmin koko yhteiskuntapolitiikkaan.

muspanoksen kasvun ansiosta tutkimus- ja kehittämistoiminnan osuus BKT:stä oli vuonna 2000 3,3 % (ennakkoarvio),
millä Suomi sijoittuu maailman kärkimaiden joukkoon. Alla
oleva kuvio havainnollistaa valtion tutkimusrahoituksen viime
vuosikymmenen kehitystä suhteessa BKT:hen.Vertailun vuoksi
kuviossa esitetään vastaava kehitys valtion kulttuurimäärärahojen (OPM:n kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston budjetissa) osalta.
Jotta taide voi parhaiten toimia luovan hyvinvointiyhteiskunnan kehittämisessä, tulee sen taloudellisista perusedellytyksistä huolehtia. Ohjelmassa esitetyt yhteiskuntakehityksen tavoitteet asettavat haasteita myös valtion kulttuurituelle. Taideja muussa yhteiskuntapolitiikassa tulee panostaa taiteelliseen luovuuteen ja sen innovatiiviseen, yksilöä ja yhteisöä kehittävään
rooliin sekä taiteen laajaan saatavuuteen.

Taide- ja taiteilijapoliittisen ohjelman mukaan tämän tulee
näkyä myös taiteen ja kulttuurin rahoituskehityksessä. Taide ja
tiede ovat verrannollisia siten, että niiden tulee saada toimia
itsenäisesti oman luonteensa ja omien tavoitteidensa mukaisesti. Silti niiden tuloksia ja vaikutuksia voidaan soveltaa monin tavoin muussa yhteiskunnallisessa toiminnassa.Taiteen kehittämistarpeita tulee verrata tieteeseen myös resurssien osalta.
Sekä julkisen vallan että yksityisen sektorin lisäpanostukset tieteeseen ja tutkimukseen ovat tuottaneet hyviä tuloksia. Näin
tapahtuu myös taiteessa, kun resursseja lisätään.

Kuten liitteenä olevasta valtion kulttuuribudjettia ja sen
kehitystä valottavasta taulukosta1 ilmenee, on tuen perinteistä
kohdealuetta mm. taidelaitosten valtakunnallisen verkon toiminta
(kirjastot, museot, teatteri, orkesterit, kansalliset taidelaitokset)
sekä taiteilijoiden ja taiteilijaryhmien taiteellinen työskentely.
Ohjelmassa on tuotu esiin näihin liittyviä kehittämistarpeita.
Lisäksi taiteen ja muiden toimintojen vuorovaikutuksen kehittäminen edellyttää taloudellista panostusta.

Panostus taiteeseen yhteiskunnan strategisena kehitystekijänä edustaa vastaavanlaista kaukonäköisyyttä kuin mitä hallitus osoitti vuonna 1996 päättäessään valtionyhtiöiden myyntivoittoihin pohjautuvasta tutkimusrahoituksen lisäysohjelmasta. Kyseisen ohjelman sekä yksityisen sektorin vahvan tutki-

Valtion kulttuurirahoitus (A) ja tutkimusrahoitus (B)
% bruttokansantuotteesta vuosina 1990, 1995 ja 2000*
1,20
1,00
0,80
A

0,60

B

0,40
0,20
0,00
1990

1995

2000*
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1 Kulttuurimäärärahat valtion talousarviossa 1998-2002.1 Kulttuurimäärärahat valtion talousarviossa 1998-2002.
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Valtion kulttuuribudjetin keskeiset ongelma-alueet koskevat 1) taidelaitoskentän perusrakenteen ylläpitämistä ja sen saamista täysitehoiseen luovaan työhön sekä 2) vapaiden, kiintiöimättömien resurssien vähäisyyttä. Kiintiöimättömiä resursseja tarvitaan taiteellisen työskentelyn edellytysten kehittämiseen ja harkinnanvaraiseen taiteenedistämiseen.

Valtion kulttuuribudjetti (OPM/KUPO)
yhteensä 304 608 000 euroa (2002 talousarvio)

• Valtion/kansalliset laitokset
(taidelaitoksista esim.Valtion
taidemuseo, Kansallisooppera,
Kansallisteatteri)

1) Taidelaitokset ovat samanlaista peruskalliota kuin infrastruktuuri millä tahansa alueella: työllistäjinä, palvelujen tarjoajina, tiloina jne.

33 %

• Kuntien ja taidelaitosten
valtionosuudet ja lakiin
perustuvat avustukset
(teatterit, orkesterit, museot,
kirjastot, kuntien kulttuuritoimi)

Taidelaitosten ylläpito on valtion ja kuntien yhteinen tehtävä ja ratkaisut tällä alueella edellyttävät julkisen sektorin yhteistoimintaa. Valtakunnallisesti kattavan taidelaitosverkon tukemisen perusteluna on korkealaatuisen kotimaisen taiteen elinmahdollisuuksien ja tarjonnan laajan saatavuuden turvaaminen maamme eri osissa. Taidelaitosverkoston toimintaedellytyksistä huolehtiminen on tärkeää myös, kun elävä kosketus
taiteeseen ymmärretään yksilön perusoikeutena. Toiminnalla
on lisäksi tärkeä merkitys paikallisena ja alueellisena kehitystekijänä ja alueiden yleisen elinvoimaisuuden lisääjänä. Näitä ulottuvuuksia on kuvattu ohjelmassa aiemmin.

53 %

• Taiteilijoille myönnettävät
apurahat ja avustukset

5%

• Muu taiteen ja kulttuurin
edistäminen

9%
Taidelaitosten valtionosuusjärjestelmässä rahoitus määräytyy laskennallisten henkilötyövuosien ja niitä koskevien yksikköhintojen perusteella. Molemmat osatekijät ovat viime vuosien aikana jääneet jälkeen yleisestä toiminnallisesta ja kustannuskehityksestä, mistä on syntynyt lisäpainetta rahoitukseen.
Tämän kulttuurisen perusrakenteen rapautuminen tulee estää
vahvistamalla sen rahoitusta valtion ja kuntien yhteistoimin.
Vastaavasti tulee turvata valtion ja kansallisten taidelaitosten
toimintaedellytykset. Luvussa 2 on esitetty, että pelkästään valtionosuusjärjestelmän taidelaitosten (teatterit, orkesterit, museot) puuttuvien henkilötyövuosien kattaminen ja niiden yksikköhinnan tarkistaminen edellyttäisi suuruusluokaltaan yli 20
miljoonan euron lisämäärärahaa. Toisaalta jotta laaja laitosjärjestelmä saataisiin yleensä täystehoiseen luovaan työhön, tarvittaisiin kokeilu- ja kehittämismäärärahoihin suuruusluokal-

2 Taiteen keskustoimikunnan ja valtion
taidetoimikuntien tuki taiteelliseen toimintaan vuonna 2001
3 Lisäksi arvio koskee vain teatteri-, orkesteri- ja museokenttää. Tästä näkökulmasta voitaisiin kulttuuribudjetin
kasvutavoite asettaa itse asiassa tuntuvasti suuremmaksikin.
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olisi niin taidelaitosten kuin muunkin taiteen kentän osalta panostusta kokeilu- ja kehittämistoimintaan – taiteen kehittämisja innovaatio-ohjelmaan. Kehittämistä jatketaan tämän jälkeen
tavoitteena myös kulttuuripanostuksissa samanlainen kansainvälinen edelläkävijäasema kuin mihin tieteessä on ylletty. Kysymyksessä on tahtotila, jossa taiteella nähdään keskeinen rooli
luovan hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa. Taiteen strategisen roolin toteuttaminen edellyttää, että sen taloudellisia toimintaedellytyksiä vahvistetaan.

taan 100 miljoonan euron lisäpanostusta. Kokeilu- ja kehittämismäärärahat mahdollistaisivat myös yhteistyöhankkeita valtionosuusjärjestelmän taidelaitosten ja niiden ulkopuolisen kentän välillä.
2) Taiteen kentän uusiutumisen kannalta on olennaisen tärkeää myös joustava ja nopea reagointi muuttuviin tarpeisiin
sekä taiteen ja muiden alueiden välisen vuorovaikutuksen kehittämiseen. Luovuuden edistämisessä suora taiteilijatuki on
keskeisessä asemassa. Ohjelman liitteenä oleva taulukko2 havainnollistaa taiteilijatuen ja sen kohdealueen moninaisuutta ja
merkittävyyttä.

Taiteen tuessa tulee välttää riippuvuutta veikkausvoittovaroista

Vapaiden, etukäteen kiintiöimättömien resurssien asema
kulttuuribudjetissa on tällä hetkellä marginaalinen. Nykyisellä
kulttuuribudjetin mitoituksella jää hyvin vähäinen osa käytettäväksi suoraan taiteilijatukeen ja harkinnanvaraiseen taiteenedistämiseen. Harkinnanvaraisen rahoituksen kehittäminen on
tarpeen, jotta voidaan ottaa huomioon yleensä instituutioiden
ulkopuolinen taidetoiminta, eri taiteenalat, lastenkulttuuri, alueellinen taiteenedistäminen, valtakunnalliset kulttuuritapahtumat, taiteen järjestötoiminta jne. Monipuolisten taiteellisten lähtökohtien turvaaminen edellyttää myös taiteilijoiden ja taiteilijaryhmien kotimaista ja kansainvälistä liikkuvuutta ja sen tukemista. Harkinnanvaraisilla taiteenedistämisvaroilla pitäisi lisäksi voida riskirahoituksen luonteisesti tukea monitaiteellista
ja kokeilevaa taidetoimintaa sekä projektityyppisiä hankkeita
ja tuottajarakenteita.

Valtio rahoittaa taidetta pääasiallisesti kahdesta lähteestä: varsinaisin budjettivaroin ja veikkausvoittovaroin. Jaon alkuperäisenä lähtökohtana on, että lakisääteinen taiteen edistäminen rahoitetaan budjettivaroista kun taas veikkausvoittovarat mahdollistavat edellä luonnehditun luovan taiteellisen toiminnan
ja taide- ja kulttuurielämän kehittämisen.

Veikkausvoittovarat kulttuurimäärärahoissa
1990, 1995 ja 2000
2 000 000
1 500 000

Taiteeseen tulee panostaa. Edellä arvioitiin taidelaitoskentän3 perusrakenteen ylläpitoon ja sen saamiseen täysitehoiseen
luovaan työhön tarvittavan suuruusluokaltaan 120 miljoonan
euron lisäpanostusta. Kun laitosverkon valtionosuudet vastaavat runsasta puolta kulttuuribudjetista, voidaan karkeasti esittää kulttuuribudjetin kasvutavoitteeksi 240 miljoonan euron
suuruusluokkaa. Se vastaa lopputulokseltaan kulttuurimäärärahojen 0,4 prosentin osuutta BKT:stä (vuoden 2000 ennakkoarvio) ja on tavoite seuraavalla TTS-kaudella. Resurssilisäys
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VVV
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0
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Veikkausvoittovarat taiteen tukemiseen VVV
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Viime vuosikymmenen kehityksen myötä on taiteen valtionrahoituksen erityispiirteeksi tullut veikkausvoittovarojen
hallitseva osuus verrattuna varsinaiseen budjettirahoitukseen.
Kehitys käy ilmi edellä olevasta asetelmasta: veikkausvoittovarojen osuus kulttuurimäärärahoista kasvoi vuoden 1990 hieman yli 30 prosentista yli 70 prosenttiin vuonna 2000. Syynä
tähän kehitykseen on ollut ennen muuta se, että taide- ja kulttuurilaitosten lakisääteisiä menoja on siirretty muualta budjetista yhä enemmän veikkausvoittovaroin katettaviksi. Taustalla
ovat olleet valtiontalouden säästötavoitteet.

tamistavoitteen ja yhtiön tuloutuksen ero on kasvanut.Veikkausvoittovarojen kasvun varaan ei ole mahdollista enää rakentaa
valtionrahoituksen lisätarpeita. Taiteen perusoikeusluonne ja
asema strategisena kehitystekijänä edellyttää sen perustoimintojen rahoituksen (esimerkiksi taidelaitosten lakisääteiset valtionosuudet) kattamista normaalilla budjettirahoituksella veikkausvoittovarojen sijaan.
Toiseksi, vuonna 2001 annettiin uusi arpajaislaki (1047/
2001), joka tuli voimaan vuoden 2002 alusta. Samana vuonna
annettiin erillinen laki raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä (1054/2001), joka sisältää tuoton käyttämisen prosenttiosuudet edunsaajille. Prosenttiosuuksiin siirrytään asteittain vuonna 2003 alkavan kymmenen vuoden siirtymäkauden aikana siten, että kirjastojen valtionosuuksien rahoitusta siirretään asteittain veikkausvoittovaroista budjettirahoituksen piiriin4. Prosenttiosuuksien noudattaminen lain siirtymäkauden ensimmäisinä vuosina näyttäisi
kuitenkin johtavan ongelmalliseen kehitykseen taiteen osalta,
jossa laki ei mahdollistaisi rahoituksen turvaamista edes vuoden 2002 tasoon ilman merkittäviä kehyslisäyksiä. Koska lisäksi on vaikea arvioida Oy Veikkaus Ab:n mahdollisuutta saavuttaa sille asetettu tulouttamistavoite seuraavalla TTS-kaudella,
tulee kunkin vuoden talousarviota laadittaessa erikseen vielä
harkita mahdollisuus uuden lainsäädännön soveltamiseen asianomaisena vuonna.

Veikkausvoittovaroihin sisältyy kuitenkin muuhun budjettirahoitukseen verrattuna ylimääräistä riskialttiutta. Ensinnäkin, valtion talousarviossa Oy Veikkaus Ab:lle esitetyn tuloutEräitä kulttuurin rahoituslähteitä*
• Valtio
• OPM/KUPO
• taidekorkeakoulut
• kulttuurialan amk:t
• Kunnat
• Säätiöt
• Yritykset
• EU-hankkeet
Yht.

290Me
Me
290
55 55
MeMe
55 55
MeMe
290Me
Me
290
7 Me7 Me
10 10
MeMe
34 32
MeMe
n.740 Me
(n. 0,6 % BKT:sta)

• Jotta taide voi parhaiten toimia luovan hyvinvointiyhteiskunnan kehittämisessä, tulee sen taloudellisista perusedellytyksistä huolehtia. Taide- ja muussa yhteiskuntapolitiikassa tulee
panostaa taiteelliseen luovuuteen ja sen innovatiiviseen, yksilöä
ja yhteisöä kehittävään rooliin sekä taiteen laajaan saatavuuteen.

• Kotitalouksien kulttuurimenot yli 2,5 mrd euroa (keskeisiä menoeriä ovat sanoma- ja aikakauslehdet sekä televisio oheislaitteineen ja televisiolupa; varsinaiset taidemenot ovat vähäisemmät)
• Tekijänoikeuskorvaukset n. 55 Me (tekijänoikeusjärjestöjen jakamat, sis. tyhjäkasettimaksun)

Seuraavan TTS-kauden aikana tulee valtion kulttuuribudjetin kehittämistavoitteeksi asettaa 0,4 prosentin osuus BKT:stä.
Kehittämistä jatketaan tämän jälkeen tavoitteena myös kulttuuripanostuksissa samanlainen kansainvälinen edelläkävijäasema
kuin mihin tieteessä on ylletty.

*Pyrkimyksenä ei ole yksityiskohtaisen tarkka kyseisten rahoituslähteiden erittely vaan niiden 90-luvun lopun vuotuisten suuruusluokkien ja
keskinäisten suhteiden havainnollistaminen.
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Tavoite edellyttää, että taiteeseen panostetaan aikaisempaa
enemmän veikkausvoittovarojen lisäksi myös budjettivaroja. Tässä tarkoituksessa taidelaitosten lakisääteisiä valtionosuuksia siirretään budjettivaroin katettavaksi. Tällöin veikkausvoittovaroja
vapautuu niiden alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti luovan taiteellisen toiminnan sekä taide- ja kulttuurielämän kehittämiseen
- taiteen kehittämis- ja innovaatio-ohjelman rahoittamiseen.

lään rohkaise osaamisen erikoistumiseen, tutkimus- ja kehityshankkeisiin panostamiseen eikä kansainvälistymiseen.
Toisaalta rahoituksen laajentamista koskeva keskustelu on
ulottunut myös julkisen sektorin sisään.Tässä ohjelmassa Tekesin toimintaa halutaan avata esimerkiksi av-kulttuuriin suuntaan. Kun digitaalisen tekniikan myötä tulleiden uusien teknisten sovellutusten rinnalle joudutaan kehittämään osittain tai
kokonaan uudella tekniikalla toteutettuja sisältöjä, on luontevaa laajentaa Tekesin toiminta-ajatusta niin, että se osallistuu
myös näiden sisältötuotantojen rahoitukseen

Myös taiteen edistämisessä on mahdollista verkostoitua tehokkaasti. Kunnat ovat tärkeitä toimijoita niin kulttuuripalveluiden järjestäjinä kuin kulttuurin tukijoina. Julkisen sektorin
sisällä kuntien kulttuurimenot edustavat samaa suuruusluokkaa
kuin valtion kulttuurimenot. Julkisen sektorin yhteistyö on
taiteen toimintaedellytysten kannalta olennaisen tärkeää. Tätä
yhteistyötä ja kuntasektorin asemaa laajemmin on käsitelty
ohjelman aikaisemmissa luvuissa.

• On tärkeää kehittää julkisen sektorin ja yksityisen sektorin
monipuolista yhteistyötä ja verkostoitumista taiteen edistämisessä. Näin on mahdollista tuottaa monenlaisia etuja
- taiteen kentän toimijoiden ja rahoittajien kesken;
- eri rahoittajatahojen eli julkisen vallan, elinkeinoelämän ja säätiökentän kesken;
- round table -tyyppisenä verkostoitumisena, joka voisi olla luonteva tapa tuottaa yhdessä luovaa julkinen/yksityinen -kumppanuusajattelua;
- foorumeina myös yritysten ja yksityisten kansalaisten lisääntyvälle osallistumishalukkuudelle ja kansalaisyhteiskunnan aktiviteeteille.
Opetusministeriö selvittää milloin julkisen vallan on tarpeen toimia tällaisen verkostoitumisen aloitteentekijänä.

Taiteen tukijoihin kuuluvat myös säätiöt ja elinkeinoelämä.
Säätiöiden tuki taiteille taidehankinnat mukaan lukien oli vuonna 1997 40 miljoonan markan (7 Me) suuruusluokkaa5. Tuki
on sittemmin kasvanut voimakkaasti ja sen merkitys on lisääntyvä. Sama koskee elinkeinoelämää ja sen taiteille antamaa rahoitusta, jota on selvitetty kolmen vuoden välein vuodesta 1984
alkaen. Näistä viimeisimmän eli vuotta 1999 koskevan
selvityksen6perusteella voidaan yritysten tuen taiteille arvioida
olevan kokonaisuudessaan vähintään 55-60 miljoonaa markkaa (10 Me).

4 Lain prosenttiosuudet siirtymäkauden jälkeen ovat seuraavat: urheilun ja
liikuntakasvatuksen edistäminen 25,
nuorisotyön edistäminen 9, tieteen
edistäminen 17,5, taiteen edistäminen
38,5, sekä erikseen jaettava 10 prosentin osuus.
5 Pekka Oesch (1999): Säätiöiden tuki
taiteille 1993 ja 1997.
6 Pekka Oesch (2001): Yritysten tuki
taiteille 1999.
7 Ks. sisältötuotannon käsitettä koskevasta keskustelusta ohjelman luku 3.

Pääosin informaatio- ja viestintäteknologian voimakkaan
kehityksen ja sisältötuotannon kasvunäkymien7 myötä on kulttuurin rahoituskeskustelu laajentunut viime vuosina aiempaa
enemmän myös yksityisen sektorin ja markkinoiden suuntaan.
Tässä yhteydessä on myös yksityisten rahoitustoimijoiden kiinnostus lisääntynyt, mistä kertoo osaltaan aiemmin mainittu alaan
sijoittavan merkittävän pääomasijoitusrahaston (CIM Venture
Fund for Creative Industries) perustaminen viime vuonna
Helsingissä. Tällaiset avaukset ovat tärkeitä erityisesti ajatellen
kotimaisten alan yritysten pientä yrityskokoa, joka ei nykyisel83
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Karkeasti jaotellen tehtävistä ensimmäistä hoitaa keskushallinnon tasolla käytännössä opetusministeriö. Jälkimmäinen
on puolestaan taidetoimikuntalaitoksen tehtäväkenttää. Valtakunnallisiin ja alueellisiin taidetoimikuntiin nimitetyt taiteilijat ja taiteen asiantuntijat nimetään luottamustoimisina määräaikaisesti tehtävään, jotta pitkällä tähtäimellä voitaisiin eliminoida esimerkiksi koulukuntien tai maku- ja tyylisuuntien yksipuolinen tukeminen. Jäsenet myös nimitetään taiteen kentän
ehdottamista henkilöistä. Taiteellisen työskentelyn tukemisen
kannalta on perinteisesti koettu tärkeänä, että sitä koskeva arviointi ja päätöksenteko on mahdollisimman asiantuntevaa, läpinäkyvää ja säännöllisesti vaihtuvien asiantuntijoiden suorittamaa.

5.3. Valtion taidehallinnon kehittäminen

Hallinto on politiikan väline, jota tulee kulloinkin kehittää ja
hienosäätää palvelemaan mahdollisimmin hyvin politiikalle asetettuja tavoitteita. Suomalainen kulttuuri- ja taidehallintojärjestelmä on kehittynyt ja pääpiirteiltään vakiintunut, mutta jatkossa se kohtaa myös uusia haasteita.
Tässä ohjelmassa esitettyjen taidepolitiikan tavoitteiden näkökulmasta nousee esille seuraavia kehittämisen tarpeita, jotka
pääosin ovat olleet esillä myös viime vuosien taidehallinnon
kehittämisen yhteyksissä:
• opetusministeriön ja sen alaisen taidehallinnon työnjaon
hienosäätö;
• taiteenedistämisen sisällöllinen kattavuus;
• taidetoimikuntajärjestelmän valtakunnallisen kokonaisuuden
vahvistaminen ja
• kulttuuriseen yhteiskuntakehitykseen liittyvien haasteiden
tunnistaminen.

Mainittu jaottelu on kuitenkin yksinkertaistettu: Opetusministeriön päätöksenteon perustana on usein osaltaan taidetoimikuntalaitoksen asiantuntijalausunto. Toisaalta taidetoimikuntalaitos päättää esimerkiksi niiden teattereiden ja orkestereiden valtionavustuksista, jotka eivät kuulu lakisääteisenVOSjärjestelmän piiriin.
Kulttuurisessa yhteiskuntakehityksessä kulttuuri- ja taidepolitiikan tehtävät monipuolistuvat. Uusiksi haasteiksi tulee
kulttuuriyhteiskuntakehityksen tulkitseminen, osallistuminen
siihen perustuvan yhteiskuntapolitiikan hahmottamiseen sekä
kulttuuri- ja taidepolitiikan luotsaaminen tässä kehityksessä
avautuvien mahdollisuuksien ja uhkien välillä. Haasteiksi tulevat strategiset painopistevalinnat sekä kulttuuri- ja taidepolitiikan tasapainon sääteleminen8

Opetusministeriön ja sen alaisen taidehallinnon perinteistä
tehtäväkenttää on:
• taiteen harjoittamisen edellytysten luominen eli taidepolitiikka, jota tehdään tukemalla taidelaitoksia, ammatillista luovan
taiteellisen työn harjoittamista, taidekasvatusta, taiteen harrastamista, taidepalvelujen käyttöä ja taideharrastuksiin osallistumista. Keinoina pääasiassa normi-, resurssi-, tulos- ja informaatioohjaus.

Kulttuurisen yhteiskuntakehityksen uudet haasteet – joita
tähän ohjelmaan sisältyvä ehdotus luovan hyvinvointiyhteiskunnan politiikkaohjelmasta heijastaa – ovat sellaisia, joissa sekä
opetusministeriön että taidetoimikuntalaitoksen tulee olla aktiivisia.Taidepolitiikasta vastaava opetusministeriö keskittyy yhä
enemmän hallinnonalan poliittisen päätöksenteon valmisteluun
ja strategiseen johtamiseen.

• ammatillisen luovan taiteellisen työn tukeminen apurahoin eli
suora taiteilijatuki. Meidän järjestelmässämme suora taiteilijatuki suunnataan vertaisarvioinnilla ja siihen perustuvalla päätöksenteolla taiteilijoiden itsensä ja taiteen asiantuntijoiden toimesta valtakunnallisessa ja alueellisessa taidetoimikuntajärjestelmässä.
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Taidehallinnon kehittämisessä on jo “ennakoitu” keskushallintohankkeen linjauksia, kun
taide-elämän edistämisen operatiiviseen johtamiseen ja siihen liittyvien yksittäisten päätösten
valmisteluun ja toimeenpanoon liittyvää päätös- ja harkintavaltaa siirrettiin ministeriön alaiselle taidehallinnolle vuonna 2000 taidehallinnon lainsäädännön uudistamisella (366/2000)9. Osana valtion taiteen edistämisjärjestelmän kehittämistä on perusteltua jatkaa taiteen keskustoimikunnan vastuun lisäämistä taiteen edistämisen operatiivisista tehtävistä, erityisesti taiteellisen
tason arviointiin perustuvan tuen suuntaamisena entistä laajemmin toimikuntalaitokselle.

Taiteenedistämisen tulee kattaa mahdollisimman hyvin taiteen kenttä
Opetusministeriön alaisen valtion taidehallinnon muodostaa siis maamme taiteen edistämiseksi
luotu valtion taidetoimikuntalaitos10. Se käsittää keskushallinnon tasolla taiteen keskustoimikunnan ja 9 taiteenalakohtaista taidetoimikuntaa: valtion elokuvataide-, kirjallisuus-, kuvataide,
muotoilu-, näyttämötaide-, rakennustaide-, säveltaide-, tanssitaide- ja valokuvataidetoimikunta.
Taiteen keskustoimikunta koostuu valtion taidetoimikuntien puheenjohtajista ja valtioneuvoston nimittämistä muista jäsenistä. Alueellisella tasolla järjestelmän osana on 13 alueellista (alun
perin läänin) taidetoimikuntaa.
Taidetoimikuntalaitoksen tehtävänä on edistää luovaa ja esittävää taiteellista työtä, taiteen
tuntemusta ja harrastusta sekä taiteen kannalta tärkeätä ajankohtaista tutkimusta ja toimia valtion asiantuntijaelimenä taiteen alalla. Toimikuntalaitoksen taiteen edistäminen tapahtuu yleisen taide- ja kulttuuripoliittisen vaikuttamisen ja asiantuntijatoiminnan lisäksi myöntämällä valtion tukea taiteelle.
Yllä todettu taiteellisen tason arviointiin perustuvan tuen suuntaaminen toimikuntalaitokselle korostaa myös taiteenedistämisen sisällöllisen kattavuuden merkitystä ja tarvetta. Kattavuuteen liittyen on kannettu huolta esimerkiksi sirkus- ja estraditaiteen sekä sarjakuvan asemasta,
joiden on katsottu helposti jäävän vähemmälle huomiolle.Toisaalta erityishuomiota edellyttävät
taiteellisen työskentelyn monimuotoistuminen (ennen muuta mediataide) sekä lisääntyvä monitaiteellinen ja taiteenalojen raja-alueilla oleva taidetoiminta. Samassa yhteydessä on tuotu esiin
myös ryhmätyöskentelyn lisääntyminen taiteellisessa ja siihen liittyvässä tuotannollisessa työssä.
Taiteenedistämisen kattavuuden omana tärkeänä kysymyksenään on lastenkulttuurin ja taidekritiikin asema.
Taiteenedistämisjärjestelmän kattavuuden lisäämiselle antaa taidepoliittista lisäulottuvuutta
se, että vakiintuneiden alueiden raja- ja reuna-alueilla kehittyy usein erityisen innovatiivisia
taiteellisia toimintamuotoja ja -tapoja. Edellä viitatun taidehallinnon uudistuksen yhteydessä
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8 Ks. Esa Pirneksen kirjoitus tämän
ohjelman taustajulkaisussa.
9 Uudistuksen yhteydessä opetusministeriöstä siirrettiin taiteen keskustoimikunnan yhteyteen kirjailijoiden ja
kääntäjien ns. kirjastoapurahajärjestelmän ja siitä päättävän lautakunnan
hallinnointi. Vastaava siirto suoritettiin
myös kuvataiteen näyttöapurahalautakunnan ja valtion taideteostoimikunnan hallinnoinnin osalta. Valtion taideteostoimikunnan tehtävänä on päättää
valtion julkisiin rakennuksiin hankittavista taideteoksista. Viimeisimpänä
asiaryhmänä on keskustoimikunnan yhteyteen siirretty kuluvana vuonna säveltaiteen kirjastoapurahojen hallinnointi.
10 Valtion taidetoimikuntalaitoksesta
säädetään taiteen edistämisen järjestelystä annetussa laissa (328/1967) ja
asetuksessa (1105/1991).
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painotettiin, että keskustoimikunnan toiminnassa olisi tärkeää korostua laaja-alainen taide-elämän edistäminen.Taidetoimikuntalaitoksen itsenäistä päätäntä- ja harkintavaltaa lisättiinkin joustavoittamalla taiteilija-apurahajärjestelmää11.Taiteen keskustoimikunnalla on nyt myös mahdollisuus asettaa jaostoja sellaisille aloille, joilla ei ole omaa taidetoimikuntaa. Näiden jaostojen
tehtäviin voi kuulua myös päätösvaltaa, kuten apurahojen jakamista. Keskustoimikunnan jaostorakenne sisältääkin tällä hetkellä perinteisen lastenkulttuurijaoston lisäksi sirkus- ja estraditaiteen jaoston12, mediataidejaoston sekä monitaidejaoston.Taidepoliittisessa keskustelussa on viime aikoina ollut lisäksi esillä jaostokäytännön hyödyntäminen mm. sarjakuvan osalta, jonka
kehittämisedellytyksiä jaoston perustaminen tukee. Näiden alojen kohdalla on tärkeää kehittää
paitsi yksittäisten taiteilijoiden myös ryhmien ja tuotantorakenteiden tukea.
Olennaista taidehallinnon kehittämisessä on, että se tukee mahdollisimman hyvin taiteilijoiden jatkuvaa taiteellista kasvua – mahdollisuuksia koulutus- ja kehittämistyöhön, kokeilevaan
taiteelliseen toimintaan, kansainväliseen liikkuvuuteen jne. Sisällöllisen kattavuuden lisäksi onkin tärkeää, että taiteenedistämisjärjestelmällä on resursseja tukea dynaamisesti taiteen kentän
innovatiivisuutta.Tämä edellyttää – kuten edellä esitettiin – myös suoran taiteilijatuen ja yleensä
harkinnanvaraisten taiteenedistämisvarojen lisäämistä.
Taidetoimikuntajärjestelmää tulee kehittää valtakunnallisena kokonaisuutena
Aluehallinto on luonteeltaan hallinnollinen risteysasema, jossa kohtaavat keskushallinnon valtakunnallisesta politiikasta nouseva toimintapoliittinen ohjaus (vertikaalisuus) ja alueen omat kehittämistarpeet (horisontaalisuus). Kansainvälistymiseen ja mm. EU:n toimintapolitiikkaan liittyvä alueiden roolin korostuminen (“alueiden Eurooppa”) ja toisaalta hallinnon lisääntyvä tarve
alueellistamiseen aiheuttaa tilanteen, jossa alueellista toimintaa tulee yhä enemmän yhteensovittaa vertikaalisten ja horisontaalisten kehittämisimpulssien välillä.
Kuten edellä viitattiin, ulottuu opetusministeriön alainen valtion taidehallinto maan eri
alueille kolmentoista alueellisen taidetoimikunnan muodossa.Alueelliset taidetoimikunnat kohdentavat itsenäistä päätösvaltaa käyttäen opetusministeriön niille osoittamat taiteenedistämisvarat taiteilija-apurahoihin, yhteisöjen valtionavustuksiin, läänintaiteilijoiden palkkaamiseen ja
erilaisiin omiin ja yhteistyössä toteutettuihin taiteenedistämishankkeisiin.
Taidehallinnon uudistuksen yhteydessä korostettiin, että taiteen keskustoimikunnan taideja kulttuuripoliittisen roolin vahvistamisella voitaisiin tukea nykyistä enemmän myös alueellisia
taidetoimikuntia osana valtion taidehallinnon kokonaisuutta ja korostaa niiden tehtävää alueellisina asiantuntijoina. Näin samalla vahvistettaisiin koko taiteenedistämisjärjestelmän alueellista
tietämystä ja näkemystä. Toisaalta taidenäkemyksen välittyminen alueelliseen kehittämistyöhön
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11 Järjestelmää joustavoitettiin mm.
poistamalla kiinteä määrittely yksi-,
kolme- ja viisivuotisiin apurahoihin, jolloin apurahoihin varattua kokonaisresurssia voidaan käyttää aiempaa joustavammin.
12 Sirkus- ja estraditaiteen jaoston
edistämistoiminnan rikasta kirjoa kuvaavat esimerkiksi nimikkeet akrobaatti, jonglööri, nuorallatanssija, klovni,
taikuri, vatsastapuhuja, imitaattori jne.
13 Käytännön toiminnoista on arjen
esimerkkinä mm. se, että sisäministeriön aluehallinnon tietoliikenne ei ministeriön turvajärjestelmien takia voi toimia yhteydessä valtakunnallisen taidehallinnon tietojärjestelmiin, eikä taidehallinnosta ole rakennettavissa tietoteknisesti sen asiakaskuntaa palvelevaa kokonaisuutta.
14 Ks. myös valtiontalouden tarkastusviraston 6.5.2002 päivätty alueellisia
taidetoimikuntia koskeva tarkastuskertomusluonnos.
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ja toisaalta alueellisen näkemyksen välittyminen taidepolitiikkaan on entistä tärkeämpää, kuten aiemmin tässä ohjelmassa
on todettu.

sen jossa sen erityisrooli on itsenäistä päätösvaltaa käyttävän,
taiteen edistämisen asiantuntijan rooli.
• On tärkeää, että taiteen keskustoimikunnalla on mahdollisuus joustavasti arvioida ja kehittää taiteenedistämisjärjestelmän
kattavuutta (esimerkiksi jaostorakenteen laajentamistarve) ja sen
muuta toimivuutta.

Alueellisten taidetoimikuntien nykyisessä hallinnollisessa
asemassa taidetoimikuntien pääsihteerit ja muu hallintohenkilöstö ovat palvelussuhteessa alueidensa lääninhallituksiin, läänintaiteilijat sen sijaan taidetoimikuntiin. Asian taustalla on
vuonna 1988 suoritettu läänin taidetoimikuntien hallintohenkilöstön siirto opetusministeriön alaisuudesta lääninhallituksiin sisäasiainministeriön hallinnonalan viranhaltijoiksi. Siirto
on aiheuttanut tilanteen, jossa alueellisen taidetoimikunnan
pysyvä henkilökunta on kahden esimiesorganisaation alaisuudessa: varsinaisen taiteenedistämisen osalta taidetoimikunnan,
henkilöstöhallinnollisesti lääninhallituksen virkamiesorganisaation alaisuudessa.

Alueelliset taidetoimikunnat henkilöstöineen tulee liittää toiminnallisesti sekä myös hallinnollisesti kiinteämmin koko valtion taidetoimikuntajärjestelmään. Samalla tulee kokonaan uudelleen arvioida alueellisten taidetoimikuntien asema lääninhallinnon yhteydessä. Arvio tulee tehdä nimenomaan toiminnallisista ja taidepoliittisista strategisista lähtökohdista käsin14.

5.4. Taide- ja taiteilijapolitiikan seurannan ja arvioinnin kehittäminen

Edellä todettu tilanne on taidetoimikuntien näkemyksen
mukaan synnyttänyt käytännössä toiminnan epärationaalista
“ristiinohjausta” ja heijastunut henkilökuntaresurssien käytön
kautta myös taidetoimikunnan itsenäiseen edistämistyöhön. Sen
seurauksena on lisäksi koettu, että alueellisten taidetoimikuntien ja muun taidehallinnon yhteys on heikentynyt ja taidetoimikuntalaitoksen valtakunnallinen kokonaisuus tältä osin hämärtynyt. Asia heijastuu paitsi yleisempään taidepoliittiseen
suunnittelu- ja kehittämistyöhön myös erilaisiin käytännön toimintoihin13.

Asianmukainen seuranta- ja arviointijärjestelmä on strategisesti toimivan päätöksenteon ja hallinnon perusedellytys.Arviointia voidaan perustella tulosvastuullisuuden, informaation välittämisen, toiminnan seuraamusten ja toiminnan vaikuttavuuden näkökulmista. Arviointitoiminta on tullut erityisen tärkeäksi, kun viime vuosikymmenten julkishallinnon uudistuksissa on purettu normiohjausta ja kehitetty tulos- ja informaatio-ohjausta.Taide- ja kulttuuripolitiikan toimialalla arviointitoiminta on kuitenkin vielä kehittymätöntä.

Myös tässä ohjelmassa esitetyt taidepoliittiset tavoitteet ennen muuta taiteilijapolitiikan tehostamisen kohdalla - korostavat taidetoimikuntajärjestelmän kehittämisen merkitystä
valtakunnallisena kokonaisuutena. Tässä kehittämisessä tulisi
alueellista taidetoimikuntaa vahvistaa alueensa ammattimaisena taiteen edistämisen organisaationa, jolla on tärkeä rooli myös
alueellisen kehittämistyön monipuolisena verkostotoimijana.
Taidetoimikunta hyödyntää alueeltaan nousevia kehittämisimpulsseja tehokkaan verkostoitumisen avulla - verkostoitumi-

Seurannan ja arvioinnin kohteena ovat toiminnalle asetetut tavoitteet ja toiminnan tulokset suhteessa näihin tavoitteisiin. Arviointia voidaan tehdä toimintapolitiikkatasolla, jolloin
esimerkiksi taidepolitiikkaa arvioidaan kokonaisuutena, kuten
tapahtui Euroopan neuvoston suorittamassa Suomen kulttuuripolitiikan maa-arvioinnissa 1990-luvun puolivälissä. Toimin-
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15 Keskushallinnon uudistamisen yhteydessä on kiinnitetty huomiota myös
tarpeeseen parantaa hallitustyöskentelyn tietämysperustaa, jolloin ns. sektoritutkimuksen kehittämistarve on noussut myös opetusministeriössä merkittävämpään rooliin. Ministeriön kutsumana selvitysmiehenä laati erikoistutkija Ritva Mitchell vuonna 2001 Kulttuuripoliittinen tutkimus Suomessa –
selvityksen. “Kulttuuripoliittisen sektoritutkimuksen ongelmana selvitysmies
ei nähnyt tutkimustiedon puutetta tai
laatua. Tutkimustieto ei kuitenkaan
missään sen julkaisun tai julkistamisen
vaiheessa kiteydy kulttuuripoliittisesti
relevanteiksi kokonaisuuksiksi. Syynä
tähän on lähinnä päätöksentekijöiden
puutteellinen kuva siitä, mitä tutkimus
on ja mitä sen avulla voidaan tehdä;
perimmäisenä syynä voidaan pitää tutkimuksen ja päätöksentekijöiden vuorovaikutuksen vähyyttä ja keskinäisiä
kommunikaatiovaikeuksia” (s. 8-9).
Selvityksen pohjalta on uutena, myös
opetusministeriön seuranta- ja arviointityöhön lisävahvuutta tuovana tekijänä perustettu Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö. Säätiön tarkoituksena on seurata suomalaisen ja
kansainvälisen kulttuuripolitiikan kehitystä ja edistää sitä koskevaa tutkimustyötä. Tarkoituksena on pitää yllä
tutkimuskeskusta, jonka tehtävänä on
tuottaa ja välittää kulttuuripoliittisen
päätöksenteon käyttöön korkeatasoista
tutkimustietoa ja edistää kulttuurikehityksen kannalta keskeisen tutkimus- ja
asiantuntijatiedon syntyä.

tajärjestelmäarviointi on osin päällekkäinen edellisen kanssa, mutta siinä voidaan korostaa enemmän toiminta- ja taloushallinnollista näkökulmaa. Laitosarvioinnit koskevat yksittäisten virastojen tai laitosten toimintaa. Ohjelma- tai hankearviointi koskee erityisohjelmia - tämän luvun
lopussa tehty ehdotus seurantaryhmän asettamiseksi taide- ja taiteilijapoliittiselle ohjelmatyölle voidaan nähdä tällaisena, joskaan ei varsinaisena ulkopuolisena arviointina. Lisäksi voidaan
arvioida lakien ja säädösten toteutumista.Taide- ja kulttuuripolitiikan alueella arviointikohteena voisi olla esimerkiksi VOS-lainsäädäntö.
• On tärkeää, että opetusministeriö kehittää aktiivisesti taide- ja kulttuuripolitiikan seurantaa
ja arviointia. Sen tulisi laatia pikaisesti tälle alueelle arviointiohjelma ja -strategia ja määritellä
myös kiireellisimmät arviointikohteet.
Toimikunnan mielestä taidepolitiikan arvioinnin tulee olla avointa ja julkista. Erityistä
huomiota tässä vaiheessa tulee kiinnittää arviointien tekijöihin; taidealan arviointi edellyttää
erityiskompetenssia, jonka kasvattamiseen tulee kannustaa ja panostaa. Taiteellisen toiminnan
kentän tunteminen on tärkeää arvioinnin onnistumiseksi, mikä tulee ottaa huomioon muotoiltaessa arviointikäytäntöjä. Arviointiosaamisen kehittymiseen taide- ja kulttuuripolitiikan
toimialoilla vaikuttaa osaltaan näiden alojen tutkimustoiminnan kehittyminen.15
On tärkeää korostaa, että julkisen hallinnon suorittama taide- ja taiteilijapolitiikan arviointi ei ole taiteen sisällöllistä arviointia. Taiteellista asiantuntemusta edellyttävä arviointi on perinteisesti perustunut vertaisarviointiin ja arvioinnin on suorittanut taidehallinnon autonomiaa
edustava taidetoimikuntalaitos. Tämä on keskeinen periaate myös tulevaisuudessa.
Palvelujärjestelmänä taide- ja kulttuuripalvelut vertautuvat muihin yhteiskunnallisiin palveluihin: taidepalvelujen saatavuutta, taiteen asemaa palvelujärjestelmässä, taidelaitosten ja organisaatioiden toimintaa palvelujen tuottajina ja taidehallintojärjestelmän toimivuutta kokonaisuudessaan voidaan arvioida kuten muitakin palveluja, organisaatioita ja järjestelmiä. Myös
taiteen ja kulttuurin merkityksen arviointi kansallisen, alueellisen ja paikallisen innovaatioperustan osana on tärkeä haaste. Siihen vastaaminen edesauttaa tämän kehityksen kannalta tärkeän suhteen ymmärtämistä ja kehittämistä.
Taidepoliittisesta ohjelmasta katsoen keskeisiksi myös arvioinnin kannalta nousevat seuraavat kokonaisuudet: osaamisen syventäminen eli taiteilijapolitiikan arviointi; laajentaminen
eli taide perusoikeutena -näkökulma; vuorovaikutus eli arviointi siitä, miten taidepolitiikka
kohtaa muut yhteiskunnalliset toimijatahot. Taidepolitiikkaa ja sitä toteuttavaa taidehallintoa
arvioidaan tällöin sillä perusteella, miten hyvin ne:
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Poikkihallinnollisesta ohjelmatyöstä on edellä mainittu taiteilijoiden sosiaalista ja taloudellista asemaa selvittänyt Taisto toimikunta sekä valtioneuvoston arkkitehtuuripoliittinen ja
muotoilupoliittinen ohjelma. Niille on kullekin asetettu oma
seurantatyöryhmänsä, mikä on tärkeää arviointi- ja kehittämisprosessin jatkuvuudelle. Muotoilupoliittisen ohjelman osalta on
syntynyt myös tärkeää yhteistyötä ja verkostoitumista valtion,
elinkeinoelämän ja muotoilijayhteisön kesken: Muotoilun
Round Table arvioi ja seuraa yhdessä seurantaryhmän kanssa
ohjelman toteutumista sekä tekee tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia. Laajapohjainen yhteistyö on tarkoituksenmukaista
myös muun ohjelmatyön seurannassa.

• edistävät taiteilijoiden mahdollisuuksia paneutua luovan työnsä
tekemiseen
• edistävät taiteen ja ihmisten kohtaamismahdollisuuksia
• edistävät yhteisöjen (kansallinen/alueellinen/paikallinen)
mahdollisuuksia löytää taiteesta voimavaroja omaan kehitykseensä.
Taide perusoikeutena -näkökulman kannalta on tärkeää
huomata, että yleisempänä alueellisena arviointijärjestelmänä
on 1990-luvulta lähtien ollut käytössä lääninhallitusten toteuttama peruspalvelujen arviointi. Sivistys- ja kulttuuritoimen
toimialalta peruspalvelujen arviointi koskee opetus- ja kirjastotointa sekä nuoriso- ja liikuntatointa. Kyseessä on lakisääteinen tehtävä, josta on säädetty lääninhallituslaissa ja alakohtaisissa erityislaeissa. Myös taide- ja kulttuuripalvelut tulee määritellä tämän ohjelman mukaan peruspalveluiksi, joten niiden
arviointi peruspalvelujen arvioinnin yhteydessä on perusteltua.

Ohjelmaperusteinen työskentely on korostunut myös opetusministeriön omassa toiminnassa. Taide- ja taiteilijapoliittinen toimikunta on työskentelyynsä liittyen laatinut yhteenvedon viime vuosina eri taiteenaloilla laadituista ohjelmista, joiden aineistoa se on myös linjauksissaan pyrkinyt hyödyntämään. Tämä yhteenveto käsittää edellä mainittujen kolmen
ohjelman lisäksi viisitoista ohjelmaa, muistiota tai mietintöä,
joihin sisältyy yli 260 erilaista säädös-, määräraha-, selvitys- ym.
ehdotusta.Toimikunnan mielestä tämä aineisto on taide- ja taiteilijapolitiikan olennaista kehittämismateriaalia, jonka edelleen
hyödyntäminen opetusministeriön toimesta on tärkeää.

• Taide- ja taiteilijapoliittisen ohjelman lähtökohta on, että
taide- ja kulttuuripalvelut tulee määritellä peruspalveluiksi. Asiaa sääteleviin erityislakeihin, mm. kuntien kulttuuritoiminnasta
annettuun lakiin, tulee sisällyttää kunnille velvoite arvioinnissa
tarvittavien tietojen toimittamisesta. On luonnollista, että samalla tavalla kuin kulttuuripalvelujen turvaamisessa, myös niiden
arvioinnissa tulee olennaisena elementtinä olla valtion ja kuntasektorin yhteistoiminta. Arvioinnin kehittäminen alueellisten taidetoimikuntien ja muiden alueellisten sekä valtakunnallisten toimijoiden yhteistyönä on tärkeää.

• Viime vuosien aikana suoritetun taide- ja taiteilijapoliittisen
ohjelmatyön aineistoja hyödynnetään edelleen taide- ja taiteilijapolitiikan päätöksenteossa ja sen seuranta- ja arviointityössä. Nyt
käsillä olevan ohjelman seurantaa ja arviointia varten tulee nimetä toimeenpano- ja seurantaryhmä.

Valtion keskushallinnon uudistaminen antaa seurannan ja
arvioinnin kehittämiselle erityistä ajankohtaisuutta. Taide- ja
taiteilijapolitiikan seurannalle ja arvioinnille se merkitsee haasteita niin ministeriöiden välisen poikkihallinnollisen toiminnan
kuin opetusministeriön ja sen alaisen taidehallinnon näkökulmasta.
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KONST ÄR MÖJLIGHETER
Förslag till statsrådets konst- och konstnärspolitiska program

Sammandrag
Målet för det konst- och konstnärspolitiska programmet skall
enligt statsrådet vara att främja kreativ verksamhet. Konstnärlig
kreativitet hör till människans starkaste och värdefullaste förmågor. Konsten har ett egenvärde, men berikar individernas
och gemenskapernas liv på många sätt.Vårt kulturella arv växer med den konstnärliga kreativiteten och konstens olika uttrycksformer. Konstens alster bildar minnet i mänsklighetens
gemensamma kultur.
För individen öppnar konsten en plattform för skapande
självuttryck och utveckling av känslolivet och självförståelsen
och därigenom förmågan att bygga sin identitet och strukturera verkligheten. För gemenskapen är konsten kreativt, socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital.
Konstens betydelse framhävs i det allt mer differentierade,
pluralistiska, kulturaliserade och teknologiserade informationssamhället.Vår framtid formas också av globaliseringen och internationaliseringen. För att vi skall kunna svara på framtida
utmaningar krävs att landets innovationspolitik vidgas och att
konsten förstås som en strategisk resurs i utvecklingen. I fråga om
satsningarna i samband med detta bör konsten jämföras med
vetenskapen.
Statsrådets nästa framtidsredogörelse skall utgå från ett konstnärligt och kulturellt perspektiv. Till stöd för redogörelsen genomförs olika framtidsinriktade forsknings- och utvecklingsprojekt som för fram och åskådliggör konstens och kulturens
kreativa betydelse i samhällsutvecklingen.
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konstämnen ordnas i tillräcklig utsträckning även i den allmänbildande utbildningen och yrkesutbildningen på andra stadiet.

Statsrådet fattar beslut om att starta ett långsiktigt, tvärsektoriellt Program för det kreativa välfärdssamhället, där konsten
utgör en central del av en samhällsförnyande och -utvecklande innovationsbas, av en helhet bestående av ny kunskap, färdighet, kompetens och välfärd. Statsrådet förutsätter att statsförvaltningen för egen del genomför de åtgärder som ingår i
programmet. Programmet innehåller åtgärdsförslag även för
andra aktörer i samhället.

Statsrådet strävar efter att undanröja även andra hinder för
att den grundläggande rättigheten till konst skall bli tillgodosedd. Dessa hinder är trösklar som ansluter sig till regionala
avstånd, ekonomiska faktorer, minoritetsställning, rörelse- eller funktionshinder och annat som rör personliga egenskaper
eller livssituationer (vård- eller annan anstaltsmiljö). I ett mångkulturellt samhälle förutsätts den offentliga kulturpolitiken vara
lyhörd när det gäller att identifierna olikhet och pluralism som
en rikedom. Då individer och grupper med olika ställning inte
har samma utgångslägen, möjligheter och resurser att föra fram
sin egen kultur och dess resurser i det allmänna medvetandet,
behövs dessutom specialarrangemang och specialstödåtgärder
(positiv särbehandling) för att kulturell jämlikhet och tolerans
skall bli genomförd även i praktiken.

Beredningsunderlag för programmet för det kreativa välfärdssamhället är bl.a. detta konst- och konstnärpolitiska program med bredvidmaterial. Programmets förslag har samordnats i fyra pelare: fördjupning, breddning, kontaktytor och satsningar.
(1) För att fördjupa konstlivets kompetens förbättras konstnärernas verksamhetsvillkor genom att de görs jämförbara med
de villkor som gäller för vetenskapsutövare. Statsrådet stärker
också möjligheterna för skapande konstnärligt arbete genom
att mellan olika förvaltningsområden inrätta ett permanent samarbetsorgan för frågor som beror på särdragen i konstnärligt
arbete. För att stärka innovativa satsningar inom konsten ökas
stödet för konstnärernas fortlöpande konstnärliga utveckling:
möjligheter till utbildnings-, forsknings- och utvecklingsarbete, internationell verksamhet och rörlighet samt experimentell
verksamhet för att förnya konsten. Statsrådet sörjer för att upphovsrättsskyddet fortfarande är starkt i en föränderlig omvärld
och för att skyddet uppmärksammar den tekniska utvecklingen.

(3) Konstens möjligheter breddar samhällets innovationsbas när kontaktytorna mellan konsten, samhället, näringslivet
och det internationella kulturlivet ökas. Statsförvaltningen främjar för sin del dessa kontakter. Den tillämpade användningen
av konst som en samhällelig resurs görs då mångsidigare. Den
bör sträcka sig till alla sådana funktioner i samhället där det är
meningsfullt och till nytta för individerna och gemenskaperna: till ekonomisk verksamhet, regionalt och lokalt utvecklingsarbete, arbetslivspraxis, social- och hälsovårdsväsendet samt
annan samhällsservice.
För att främja internationell lansering av finländsk konst
och internationell samproduktion och för att utveckla förutsättningar för marknadsbaserad konstexport startas särskilda
projekt.

(2) Konsten ses som individens grundläggande rättighet som
även i praktiken breddas så att alla får möjlighet att berika sitt
eget och andras liv och njuta av en kvalitativ miljö. De viktigaste kulturella förutsättningarna för att förverkliga denna
grundläggande rättighet skapas med konstfostran och barnkultur. Statsrådet agerar i riktning mot att alla barn och unga
på alla årskursstadier i grundskolan tillförsäkras undervisning i
konstämnen som för alla gemensamma ämnen. Undervisning i

(4) Uppgiften att utveckla ett kreativt välfärdssamhälle förutsätter att konstens roll i det samhälleliga beslutsfattandet stärks.
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hällspolitiken ha en ställning som är jämställd med andra förvaltningsområden. Förutom den
ovan nämnda konstinriktade framtidsredogörelsen bör det i de centrala samhällspolitiska och
regionala och lokala planerna och projekten utvecklas en metod att utvärdera kulturella effekter. Den skyldighet att beakta de kulturella aspekterna på gemenskapens övriga politikområden
som artikel 151 i EU-fördraget innebär, är en viktig och motiverande princip även på nationell
nivå.
Parallellt med den teknologicentrerade utvecklingspolitiken betonas i samhällspolitiken satsningarna dels på den konstnärliga kreativitetens mångsidiga roll som utvecklare av individen
och gemenskapen, dels på en bred tillgång till konst.
En mer omfattande användning av konst som en del av innovationsbasen och en central
resurs i det kreativa välfärdssamhället, förutsätter en mer målmedveten utökning av resurstilldelningen för konst än för närvarande. För utvecklingen av resurserna för konst bör det skapas en
likadan strategi som den som med framgång har tillämpats i utvecklingen av vetenskaplig verksamhet. Under den period som nästa verksamhets- och ekonomiplan gäller sätts utvecklingsmålet 0,4 procent av BNP för statens kulturbudget. Efter det fortsätts utvecklingen med målet att
även kultursatsningarna skall få samma internationella pionjärställning som vetenskapen har
nått upp till.
Konstens karaktär av grundläggande rättighet och ställning som strategisk utvecklingsfaktor
förutsätter att satsningarna på konsten utökas inte bara med tipsmedel, utan även med budgetmedel och att de lagstadgade statsandelarna till konstinstitutioner i detta syfte täcks med budgetmedel. I samklang med det ursprungliga syftet frigörs då tipsmedel för utveckling av kreativ
verksamhet och av konst- och kulturlivet - för finansiering av ett utvecklings- och innovationsprogram.
För uppföljningen och utvärderingen av föreliggande program bör en verkställighets- och
uppföljningsgrupp utses.
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• Alla barn och unga på alla årskursstadier i grundskolan skall
tillförsäkras undervisning i konstämnen som för alla gemensamma ämnen. Undervisning i konstämnen ordnas i tillräcklig utsträckning även i den allmänbildande utbildningen och yrkesutbildningen på andra stadiet. Konsten skall också tas in i skolornas inlärningsmiljöer och i inlärningsmetoder och -innehåll.

1. Utgångspunkter
• Konst- och kulturpolitiken utgår från principen om icke-inblandning i den konstnärliga verksamhetens innehåll.
Konstnärligt arbete stöds utifrån konstens egna utgångspunkter.
Dessutom görs den tillämpade användningen av konst mångsidigare och ökas som individuell och samhällelig resurs.

I grundskolans konstundervisning och i den grundläggande konstundervisningen skall kommunerna dra nytta av ämneslärarnas
sakkunskap redan i undervisningen av små barn. Kommunerna
skall ekonomiskt satsa på undervisningen i konstämnen, så att
fler professionella yrkeskunniga, inspirerande och ljusstarka krafter lockas till dem som lärare och gästande förmågor.

• Statsrådets nästa framtidsredogörelse skall ha ett konstnärligt
och kulturellt perspektiv. Undervisningsministeriet sätter i gång
forsknings- och utvecklingsprojekt som ansluter sig till konstens
och kulturens sociala, regionala och lokala verkningar samt till
betydelsen av konstfostran i utbildningssystemet.

Den yrkesinriktade utbildningen av lärare i konstämnen och den
yrkesinriktade fortbildningen för dem och för andra professionella
i branschen skall ge färdigheter att använda undervisningsmetoder som stöder utvecklingen av barnens och de ungas skapande
förmåga, känsloliv och kulturella förståelse. Ansvariga instanser
är Utbildningsstyrelsen och universiteten och övrig utbildning i
branschen.

• Den nationella innovationspolitiken skall vidgas i riktning mot
konst och kultur. Som mål för denna politik sätts ett kreativt
välfärdssamhälle. I detta är kulturen och i synnerhet konsten som
dess kärna en central del av den samhällsförnyande och -utvecklande innovationsbasen, av en helhet bestående av ny kunskap,
färdighet, kompetens och välfärd där även bestående kulturvärden
erkänns.

Anslaget för de timbaserade statsandelarna skall, även för andra
konstområden än musik, ökas så att så många sådana undervisningsenheter från olika konstområden som möjligt som fyller kriterierna kommer att omfattas av den timbaserade statsandelen för
grundläggande konstundervisning. Ansvarig instans är undervisningsministeriet.

2. Konsten möter människan, människan möter konsten
• Utifrån det barnkulturpolitiska programförslag som centralkommissionen för konst lagt fram utarbetar undervisningsministeriet
ministeriets åtgärdsförslag.

Utbildningsstyrelsen skall meddela riksomfattande grunder för
läroplanerna i den grundläggande konstundervisningen i fråga
om den längre lärokursen.

Kommunerna skall rikta kulturtjänster särskilt till barn och utarbeta ett barnpolitiskt program. I arbetet utnyttjas även de möjligheter som samarbete mellan kommunerna erbjuder.

• Kommunerna skall stödja sådan verksamhet utanför skolan
(inkl. verksamhet med eftermiddagsklubbar) som ansluter sig till
barn- och ungdomskultur så att även barn och unga på små orter
har möjlighet till handledda skapande uttrycksformer.

Utifrån förslaget från undervisningsministeriet bildas ett riksomfattande nät av barnkulturcentrum.
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Samarbetet inom konstfostran mellan skolor, enheter som ger grundläggande konstundervisning, konstinstitutioner och bibliotek skall
ökas.Vid undervisningsministeriet utarbetas en strategi för kreativitets- och kulturfostran med vars hjälp konstfostran främjas tillsammans med olika aktörer.

både regionalt och för olika gemenskaper, åldersgrupper och specialgrupper. Dessutom främjas växelverkan och målinriktat samarbete mellan konstinstitutionerna och fältet och kulturevenemang utanför dessa. Pilotprojekt som ansluter sig härtill och spridning av olika slag av god verksamhetspraxis understöds.
- Verksamhetsvillkoren och finansieringen för konstfältet utanför
statsandelssystemet stärks. Konstverksamheten inom olika områden på detta fält samt multikonstnärligt arbete och konstnärligt
arbete i gruppform breddar kulturtjänsternas område och former.
Tryggandet av mångsidiga konstnärliga utgångspunkter förutsätter stöd för konstnärernas och konstnärsgruppernas rörlighet i
hemlandet och internationellt.

• Stödet till och vidareutvecklingen av strukturerna i den finlandssvenska kulturen hör till de grundläggande uppgifterna i
landets offentliga kulturpolitik.
• För undervisningsministeriet avsätts specialresurser för verkställigheten av de invandrarpolitiska riktlinjerna. Riktlinjerna går
ut på följande:
- Minoritetskulturernas behov beaktas i högre grad än tidigare
som en del av de allmänna stödsystemen för kultur och konst och
av kultur- och konstinstitutionernas verksamhet,
- Invandrarnas kulturella behov ses till genom att anslagen för
ändamålet ökas så att de motsvarar den ökade inflyttningen. Det
utvecklas system till stöd för verksamhet hos yrkeskonstnärer som
räknar sig till etniska grupper och för verksamhet i deras organisationer.

• Det är viktigt att sträva efter att ytterligare förstärka medborgarnas reella möjligheter att inverka på lösningar som gäller deras
egen miljö.
Det bör utvecklas metoder för en mer systematisk utvärdering av
arkitekturens och den byggda miljöns arkitektoniska kvalitet. Utvärderingen bör utgå från ett gott kulturliv i bred bemärkelse. I
beredningen av lagstiftning på olika områden bör miljökonsekvensbedömningen även omfatta bestämmelsernas inverkan på livsmiljöns arkitektoniska kvalitet.

• Undervisningsministeriet utarbetar ett åtgärdsprogram för att
öka tillgången till kultur i offentliga konst- och kulturinstitutioner.

Som ett nytt redskap för konst- och kulturpolitiken bör det skapas
ett förfarande för utvärdering av kulturella verkningar i likhet
med miljökonsekvensbedömningen.

Undervisningsministeriet organiserar sådana åtgärder inom statsförvaltningen som främjar handikappkultur och för ministeriet
bör avsättas specialresurser för inriktning mot förbättring av förutsättningarna för sektorns egen kulturverksamhet.

3. Konsten som resurs i gemenskaper

• I byggandet av ett kreativt välfärdssamhälle framhävs den offentliga sektorns gemensamma ansvar för att det skapas förutsättningar för kulturella bastjänster till medborgarna. Detta förutsätter:
- Villkoren och finansieringen för konstinstitutionsnätets verksamhet och verksamhetens utveckling stärks. Som ett led i arbetet
att utveckla institutionerna effektiveras nåbarheten för tjänsterna

• Arbetsgemenskaper uppmuntras att använda konstens möjligheter och utnyttja konsttjänster för att förbättra trivseln i arbetet och
arbetshälsan. Parallellt med redan etablerade sport- och andra
rekreationsdagar kan konstinriktade rekreationsdagar och verksamhetsformer användas. En god och människocentrerad planering av arbetsgemenskaperna och konst som en del av inredningen
och utrustningen även på arbetsplatserna är viktigt.
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Undervisningsministeriet och arbetsministeriet bör i samråd utveckla nya former av verksamhet för att svara på konstbehoven
hos arbetslösa och andra som står utanför arbetslivet.

företag inom innehållsproduktionen och de traditionella företagen
inom kulturen.
Teknologiska utvecklingscentralen (Tekes) skall i regel delta i
finansiering av nya teknologiska tillämpningar. Parallellt med de
nya tillämpningar som kommit i och med den digitala tekniken
måste även innehåll som produceras med delvis eller helt ny teknik utvecklas. Tekes verksamhetsidé bör breddas så att centralen
också deltar i finansieringen av dessa innehållsproduktioner och
på det sättet i högre grad än tidigare t.ex. finansierar projekt inom
den audiovisuella kulturen.

• Det allmännas ansvar för en kvalitativ livsmiljö förutsätter
förutom lagstiftning och annan myndighetsstyrning en roll som
förebild för hela byggbranschen. Det allmännas egen verksamhet
skall innehålla praxis som uppmuntrar till en god miljö. Ett
exempel på sådan praxis är procentprincipen. Den anammas som
allmän praxis i statsförvaltningen och tillämpas både på nybyggen och reparationsbyggande. Likaså bör konstnärerna tas med i
processen redan i planeringsfasen. Dessutom uppmuntras kommunerna och företag inom byggbranschen att tillämpa principen.

Publikunderlaget för inhemsk film har breddats och den tekniska
utvecklingen ger fortsatta utvecklingsmöjligheter. Filmproduktionen har inte bara en kulturell betydelse, utan även ekonomiska
och sysselsättande effekter. För att säkra den inhemska filmens
mångsidighet och kvalitet bör det i enlighet med målprogrammet
för finländsk film sättas som mål att stödanslagen för film höjs
till samma nivå som i de andra nordiska länderna. Även filmexporten bör stödjas.

Anslagen för offentliga konstanskaffningar ökas.
• Verksamheten Kultur ger hälsa har visat goda resultat och fortsätter både inom den offentliga sektorn och det civila samhället.
Staten sörjer för att nätverkets verksamhet främjas genom samarbete mellan undervisnings-, social- och hälsovårds- och miljöministeriet. I anslutning härtill utreds en finansieringsmodell som
tryggar en långsiktig utveckling av verksamheten. Som en finansieringsmetod för de regionala konstkommissionerna anvisas ett
anslag som aktörer inom social- och hälsovården eller andra sektorer kan söka för ändamålet.

• En utvecklad konst och kultur är en resurs i företagens verksamhetsmiljö. På innovativa företagsområden som är stadda i
snabb utveckling, som produktutvecklingen inom informationstekniken och inom olika tjänster för allmänheten, öppnar konsten
ännu oanvända möjligheter. Det är viktigt att ta fram idéer om
nya sätt att uppmärksamma och använda konst inom företagsverksamhet. En central ställning intar här å ena sidan de som
finansierar och producerar konst, å andra sidan den mellannivå
som förmedlar konstnärliga förmågor och yrkesskicklighet till produktionsprocesserna och publikens medvetande. Utbildningen av
dem som agerar på denna mellannivå och den organisatoriska
utvecklingen av mellannivån bör i högre grad beaktas i konstpolitiken.

Möjligheten att förverkliga procentprincipen även i byggprojekt
inom social- och hälsovårdsväsendet utreds.
• De inhemska företagens småskalighet uppmuntrar inte till specialinriktad kompetens, satsningar på forsknings- och utvecklingsprojekt och internationalisering. Dessa är också områden där privat finansiering och kapitalinvesteringsverksamhet samt offentliga satsningar i första hand behövs. Det är också centralt att utveckla nätverksbildning mellan finansiärerna för områdena. För
att underlätta och stödja företagsverksamhet inom kulturområdet
bör gällande lag om företagsstöd och beskattningslagstiftningen
och andra bestämmelser revideras. Detta är av betydelse både för

• När det gäller designkompetens stiger växelverkan mellan undervisning, forskning och företagens produktutvecklingsverksamhet fram. För en ökad användning av design behövs mekanismer
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4. Skapande arbete och kompetens – konstnärerna

för kompetensöverföring och samarbete mellan olika grupper och
instanser samt en klar arbetsfördelning.

• I programmet anses ökat samarbete mellan förvaltningssektorerna vara en central metod att arbeta vidare både med de mål som
gäller konstnärernas ställning och de som gäller hela konstpolitiken. Lösningar som gäller konstnärerna bör ta fasta på sakfrågan
och inte utformas efter administrativa gränser. För att samarbetet
mellan olika förvaltningssektorer skall öka skapas en bestående
mekanism (t.ex. en delegation) inom vars ramar sådana frågor
som ansluter sig till konstnärernas ställning lyfts fram och förs
vidare. Ansvarig instans är undervisningsministeriet och systemet
sätts i gång under 2003 när uppföljningsgruppen för Taisto II
blivit klar med sitt arbete.

Ett nät av företagskuvöser uppbyggt av servicekoncept som beaktar branschens särdrag utvecklas. Tonvikten läggs vid produktifiering och kommersialisering av kreativ kompetens.
Konstens, konsthantverkets, formgivningens och arkitekturens
möjligheter tas in i ett kvalitativt, hinderfritt och estetiskt högtstående miljöbyggande.
För att stärka hantverkets ställning utarbetas ett eget åtgärdsprogram med målet att öka hantverkets betydelse som lönsamt arbete.

• I konstutbildningen bör särskild uppmärksamhet fästas vid högre
utbildning. Därmed tryggas utbildning på en så hög nivå som
möjligt för dem som vill ha ett konstnärsyrke, skapas förutsättningar för kvalitativ konstverksamhet och vidare stärks konstens
synlighet i samhället.

• Konsten är en möjlighet och resurs i utvecklingen av regionerna.
Den skall enligt principen “in från marginalerna” ingå i alla
regionala utvecklingsprogram och riksomfattande målprogram som
förverkligar regionalpolitiken. Projekten inom konst- och kulturbranschen skall beaktas också i anslagsbehoven.

Samarbetet mellan olika utbildningsnivåer och utbildningsenheter
bör utökas. Likaså bör arbetsfördelningen mellan utbildningsinstitutionerna och målen för utbildningen förtydligas. En totalutvärdering av konstutbildningen startas på undervisningsministeriets
initiativ år 2003.

Undervisningsministeriet och inrikesministeriet skall agera i samråd
så att fler konst- och kulturprogram fås med i nästa ansökningsomgång rörande kompetenscentrumprogram.
• I landskapens samarbetsgrupper i anslutning till EU:s strukturfondsprogram bör en täckande sakkunskap på konst- och kulturområdet säkras så att det uppstår en ny fruktbar växelverkan
mellan konsten och de andra regionala utvecklingsaspekterna. De
regionala konst- och kulturaktörernas, särskilt de regionala
konstkommissionernas ställning och resurstilldelning bör stärkas.

Undervisningsministeriet tillsatte hösten 2001 en arbetsgrupp med
uppgift att utreda behovet av utbildning inom musikbranschen.
Likaså pågår en behovskartläggning inom designbranschen. Utbildningsstyrelsen har gjort en utvärdering av yrkesutbildningen
på andra stadiet. Motsvarande utredningar behövs även för andra
områden och utifrån dem övervägs inrättandet av nya enheter som
ger yrkesutbildning i konst. Ansvaret för att behovsutredningarna
sätts i gång ligger på undervisningsministeriet och dylik uppföljning skall bedrivas systematiskt.

• Residensverksamhet är en viktig verksamhetsform både för konstnärerna och de orter som deltar i verksamheten och för orternas
utvecklingsarbete. Att utveckla verksamheten och dess förutsättningar är en viktig del av stödet till internationaliseringen av
landets konst.

• Fortbildning inom konstområdena är viktigt med tanke på förnyelse av konstfältet. Genom att bibehålla prissubventioneringen
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av fortbildningen garanteras konstnärskåren möjlighet att delta i
utbildning.

• Den tillämpade användningen av konst skall återspeglas i konstutbildningens innehåll så att möjligheten till tillämpad användning ges större betydelse i undervisningen än för närvarande.

• Den grundläggande yrkesutbildningen och/eller yrkesinriktade
fortbildningen bör organiseras eller utredas för sådana konstområdens del där utbildningen är bristfällig. Förslag till områden har
lagts fram både i program för enskilda konstområden och vid
hearingar. Dessa reformbehov tillgodoses i redan befintliga läroanstalter. Nya utbildningsbehov utreds i undervisningsministeriet
2003.

Det behövs mer anslag enligt prövning med vars hjälp bl.a. projekt som ansluter sig till tillämpad användning av konst kan
stödjas. Beredningsansvaret i frågan tillkommer undervisningsministeriet.
Undervisningsministeriet startar tillsammans med arbetsministeriet och social- och hälsovårdsministeriet ett försöksprojekt som
förenar konstnärer, manager-/producentverksamhet och konstförmedlingstjänster. Med hjälp av projektet strävar man efter att
förbättra tillgången till konst, konstnärernas sysselsättningsläge
samt öka den tillämpade användningen av konst t.ex. i vårdinrättningar.

• Ett generellt mål är att öka konstnärernas stipendiemöjligheter
och därigenom säkra förutsättningarna att utöva skapande konstnärligt arbete. Detta sker bl.a. så att förslagen om utvidgade biblioteksstipendier genomförs (ett särskilt anslag i likhet med biblioteksstipendierna för tonkonst), ökat anslag för visningsstipendier
samt nivåhöjningar av konstnärsstipendierna. Undervisningsministeriet svarar för utvecklingen av bidragsfinansieringen.

• Statsrådet skall se till att upphovsrättsskyddet fortfarande är
starkt i en föränderlig omvärld och för att skyddet uppmärksammar den tekniska utvecklingen. Grunden för konstnärlig verksamhet är att upphovsrätten respekteras. Det bör även fästas särskild uppmärksamhet vid övervakningen av upphovsrätten på olika områden.

• Ett projekt som siktar till fler arbetslokaler sätts i gång i samarbete mellan undervisningsministeriet, den kommunala kulturförvaltningen och konstnärsorganisationerna. Målet för projektet är
att tillförsäkra konstnärer inom olika områden bättre arbetsutrymmen. I arbetet utnyttjas en rapport och programmässiga förslag från Konstnärsgillet i Finland rf:s Ateljestiftelse. Arbetslokalerna förutsätter särskilt offentligt stöd. Initiativtagare i samarbetet är undervisningsministeriet och projektet sätts i gång 2003.

Finland (undervisningsministeriet) bör även i fortsättningen inneha en aktiv roll i den balanserade utvecklingen av upphovsrättsligt skydd på alla internationella forum för intellektuell egendom och för kultur- och handelspolitik.

• Nödvändiga lagstiftningsåtgärder vidtas för att rätt till SPLpension skall gälla när statligt konstnärsstipendium betalts ut i
sammanlagt minst fem år. Pensionsrätten föreslås ansluta sig till
varje enskild sammanräknad stipendietid på fem år. Dessutom
föreslås att antalet konstnärspensioner ökas till 100 per år. Även
behandlingen av stipendier och upphovsrättsersättningar vid beviljande av olika förmåner bör förenhetligas. Likaså bör de beskattningsarrangemang (bl.a. upphovsrättsmannakontot) som föreslagits av Taisto-kommissionen genomföras. Undervisningsministeriet svarar för att förslagen förs framåt.

I programmet anses att de ärenden som ansluter sig till upphovsrätten i förvaltningshänseende skall höra till undervisningsministeriets verksamhetsområde även i fortsättningen på grund av deras kulturpolitiska betydelse.
• Ett särskilt anslag avsätts för undervisningsministeriet som skall
starta ett projekt som siktar till att främja internationell presentation av olika konstområden samt internationell samproduktion.
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• För att konsten skall kunna fungera på bästa sätt i arbetet med
att utveckla det kreativa välfärdssamhället bör de ekonomiska
basförutsättningarna ses till. Det bör i konst- och annan samhällspolitik satsas på konstnärlig kreativitet och dess innovativa roll
som utvecklare av individen och gemenskapen samt på en bred
tillgång till konst.

Dessutom stärks resurstilldelningen till befintliga export- och informationskanaler för konsten.
I samarbete mellan undervisningsministeriet och handels- och
industriministeriet startas ett utvecklingsprojekt med vars hjälp
förutsättningarna för marknadsbaserad konstexport utvecklas.

Under den period som nästa verksamhets- och ekonomiplan omfattar sätts utvecklingsmålet 0,4 procent av BNP för statens kulturbudget. Efter det fortsätts utvecklingen med målet att även
kultursatsningarna skall få samma internationella pionjärställning som vetenskapen har nått upp till.

• Till stöd för unga konstnärer behövs särskilda produktions- och
stödsystem som gör det möjligt för dem som skall inleda sin
karriär att komma in i en professionell verksamhet. Som en sådan stödform föreslås en startpeng för unga konstnärer. Startpengen införs på försök i samarbete mellan undervisningsministeriet/
centralkommissionen för konst och handels- och industriministeriet vid ingången av 2004. Ansvaret för planeringen av projektet
och bedömningen av dess kostnadsverkningar ligger hos undervisningsministeriet.

Målet förutsätter större satsningar på konsten, inte bara med tipsmedel, utan även med budgetmedel. I detta syfte omorganiseras de
lagstadgade statsandelarna till konstinstitutioner så att de täcks
med budgetmedel. I enlighet med det ursprungliga syftet frigörs då
tipsmedel för utveckling av kreativ konstnärlig verksamhet och av
konst- och kulturlivet - för finansiering av ett utvecklings- och
innovationsprogram.

• I konstlivet behövs initiativ som stöder och beaktar den tilltagande kulturella mångfalden. Genom undervisningsministeriets
försorg utreds vilken stödform som är mest ändamålsenlig för att
stödja multikulturell konstverksamhet.

• Det är viktigt att i konstfrämjandet utveckla ett allsidigt samarbete och nätverksbildning mellan den offentliga och privata sektorn. På det sättet kan förmåner av olika slag produceras
- mellan aktörer och finansiärer på konstfältet,
- mellan olika grupper av finansiärer, dvs. det allmänna, näringslivet och stiftelser,
- i form av nätverksbildning av rundabordstyp, vilket kunde vara
ett naturligt sätt att tillsammans ta fram ett kreativt offentligtprivat-partnerskapstänkande,
- i form av forum för en tilltagande vilja att delta även hos företag
och enskilda medborgare och för aktiviteter i medborgarsamhället.
Undervisningsministeriet utreder frågan om när det allmänna skall
ta initiativ till dylik nätverksbildning.

5. Staten som konstfrämjare
• Konst- och konstnärspolitiska kommissionen föreslår att ett av
de tväradministrativa politikprogram som den nuvarande regeringen bereder - och som även bör ingå i nästa regeringsprogram skall vara programmet Det kreativa välfärdssamhället, där konsten utgör en central del av en samhällsförnyande och -utvecklande
innovationsbas, av en helhet bestående av ny kunskap, färdighet,
kompetens och välfärd där även bestående kulturella värden erkänns.
Föreliggande konst- och konstnärspolitiska program med förslag
och bredvidmaterial kan för sin del fungera som beredningsmaterial för programmet Det kreativa välfärdssamhället.

• Det är viktigt att centralkommissionen för konst på ett flexibelt
sätt kan utvärdera och utveckla täckningen av systemet för konstf-
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rämjande (t.ex. behov av en bredare sektionsstruktur) och systemets funktionsförmåga i övrigt.
De regionala konstkommissionerna och deras personal bör verksamhetsmässigt och även administrativt ges en fastare anknytning
till hela det statliga konstkommissionssystemet. Samtidigt bör de
regionala konstkommissionernas ställning i samband med länsförvaltningen utvärderas och omprövas i sin helhet. Utvärderingen bör uttryckligen bygga på verksamhetsmässiga och konstpolitiska strategiska utgångspunkter.
• Det är viktigt att undervisningsministeriet aktivt utvecklar uppföljningen och utvärderingen av konst- och kulturpolitiken. Ministeriet bör skyndsamt utarbeta ett utvärderingsprogram och en
utvärderingsstrategi för området och även specificera de mest brådskande utvärderingsobjekten.
• Utgångspunkten för det konst- och konstnärspolitiska programmet är att konst- och kulturtjänsterna skall definieras som basservice. I de speciallagar som reglerar frågan, bl.a. lagen om kommunernas kulturverksamhet, bör tas in en skyldighet för kommunerna att leverera de uppgifter som behövs i utvärderingarna. Det är
naturligt att samarbete mellan staten och kommunsektorn, på
samma sätt som i tillförsäkrandet av kulturtjänster, utgör ett väsentligt element i utvärderingen av tjänsterna. Att utvecklingen av
utvärderingen sker i samarbete mellan de regionala konstkommissionerna och andra regionala samt riksomfattande aktörer är viktigt.
• Det material som samlats i arbetet med det konst- och konstnärspolitiska programmet under de senaste åren utnyttjas alltjämt
i beslut som gäller konst- och konstnärspolitik och i uppföljningsoch utvärderingsarbetet. För uppföljningen och utvärderingen av
föreliggande program bör en verkställighets- och uppföljningsgrupp utses.
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Liitetaulukot
Kulttuurimäärärahat valtion talousarviossa 1998-2002
Opetusministeriö/Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto
*1000 euroa

1998 (tp) % - osuus 1999 (tp) % - osuus 2000 (tp) % - osuus 2001 (ta) % - osuus 2002 (ta) % - osuus Muutos 01-02

Valtion talousarvio

32678000

OPM:n hallinnonala

4367504

Kulttuurimäärärahat

281671

35608000

38472000

4481426
100%

267833

35706000

4695390
100%

292907

35326000

5096648
100%

292530

-1

5478405
100%

304608

7
100%

4

Veikk. ja raha-arpaj. voittovarat
taiteen tukemiseen

194102

207745

208749

212783

218635

% kulttuurimäärärahasta

69%

78%

71%

73%

72%

Valtion/kansalliset laitokset

79138

• Suomen Kansallisooppera

21864

22705

330412)

35050

36098

3

• Museovirasto

18319

18332

18117

15367

16211

5

28%

80045

30%

96911

33%

96514

33%

101638

3
-1
33%

5

• Suomen elokuvasäätiö

9459

9923

9889

10142

10543

4

• Suomen Kansallisteatteri

6543

6728

6906

7064

7896

12

9099

149932)

15330

16731

9

• Valtion taidemuseo

9304

• Suomenlinnan hoitokunta
(sis. liikenne)

4480

3678

4328

3643

3637

0

• Näkövammaisten kirjasto

4136

4330

4353

4371

4669

7

• Suomen elokuva-arkisto

2310

2475

2496

2630

2833

8

• Valtion elokuvatarkastamo

464

471

476

493

504

2

2259

2303

2312

2423

2516

4

• Taidetoimikuntien
toimintamenot
Valtionosuudet ja lakiin
perustuvat avustukset

144937

• vos kirjastot

84798

51%

145232
82904

54%

152162
88217

52%

155894
90445

53%

161998
95330

53%

4
5

• vos museot

16022

16916

17330

17845

18183

2

• vos teatterit ja orkesterit

37765

38757

39917

40884

41803

2

• vos kuntien kulttuuritoimi

6352

6654

6698

6719

6682

-1

Taiteilijoille myönnettävät
apurahat ja avustukset

13771

5%

13629

5%

14176

5%

14985

5%

15002

5%

0

• apurahat

6924

6454

6951

7584

7543

-1

• kirjastoapurahat

2306

2390

2439

2439

2497

2

• kuvataiteen näyttöapurahat

841

• alueellinen taiteen edistäminen 3700

841

836

841

841

0

3944

3950

4121

4121

0

Muu taiteen ja kulttuurin
edistäminen

43825

16%

28927

11%

29658

10%

25137

9%

25970

9%

2) sis. valtion kiinteistöhallinnon uudistuksesta johtuvia tilakustannuksia: Suomen Kansallisooppera 9,96 milj. euroa ja Valtion taidemuseo 5,8 milj. euroa
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3

Taiteen keskustoimikunnan ja valtion taidetoimikuntien tuki taiteelliseen toimintaan vuonna 2001
Luvut pyöristetty lähimpään 100 mk:aan/yhteissummat myös euroina, pyöristetty lähimpään 10 euroon.

Taiteelliseen työskentelyyn (taiteilijat)
MK 2001
Kirjastoapurahat*
14 075 700
Näyttöapurahat
4 940 000
Palkinnot
1 050 000
Säveltaiteen kirjastoapurahat**
500 000
Taiteilija-apurahat***
39 254 200
Taiteilijaprofessuurit
2 556 500
Projekteihin (taiteilijat/työryhmät/yhteisöt)
Apoli
473 000
Ammattiteatterikokeiluihin
900 000
Elokuvakulttuurin tuki
1 000 000
Kohdeapurahat
3 867 000
Lastenkulttuurituki
1 967 001
Matka-avustukset
1 027 100
Media- ja monitaidetuki
1 020 200
Mupoli
137 000
Näytelmäkirjallisuustuki
650 000
Residenssi- ja taiteilijavaihtotoiminta
903 700
Sävellystilauksiin
130 000
Taideteollisuuden laatu, näyttely- ja
uustuotantotuki
757 000
Tanssikulttuurin tuki
200 000
Tanssiproduktioiden tuki
900 000
Valokuvataiteen laatutuki
300 000
Valokuvataiteen produktiotuki
300 000

Yhteisöille
Alueellisille elokuvakeskuksille
Alueoopperat
Alueellinen valokuvatoiminta
Elokuvan laatutuki
Konserttitoiminnan edistämiseen
Kuvataidenäyttelytoimintaan
Luovan kirjoittamisen ja lukemisen tuki
Musiikkikilpailut
Musiikkileirit ja mestarikurssit
Rahoituslain ulkopuoliset orkesterit
Rahoituslain ulkopuoliset tanssiteatterit****
Rahoituslain ulkopuoliset teatterit
Valokuvataiteen museo

1 900 000
1 675 000
800 000
2 000 000
1 155 000
2 300 000
780 000
150 000
1 685 000
780 000
1 080 000
3 500 000
400 000

Yhteensä
MK
62 376 400
EURO
10 491 000

Yhteensä
MK
14 532 000
EURO
2 444 100

Yhteensä
MK
18 205 000
EURO
3 061 900
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* Josta tietokirjailijoille 1,4 mmk.
** TKT:n jaettavina vasta vuodesta 2002 (ko. vuonna opetusministeriön alainen lautakunta).
*** Sis. 15-vuotiset taiteilija-apurahat sekä muut
aiempina vuosina myönnetyt monivuotiset taiteilija-apurahat.
**** Sisältää tanssin ensembletuen.

• Ns. taiteilijatuki (taiteelliseen työskentelyyn ja
projekteihin) yhteensä 76,9 mmk/12,9 milj.
euroa
• KOKO TUKI YHTEENSÄ 95,1 mmk/16 milj.
euroa
• Taiteilijaeläkkeet vuonna 2001 yhteensä 61,1
mmk/10,3 milj. euroa
• Tuki taiteilijaeläkkeet mukaan lukien 156,2 mmk/
26,3 euroa
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Suomen perustuslaki 16 §
(Sivistykselliset oikeudet)
Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuudesta säädetään lailla.
Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle yhtäläinen
mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä.
Tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus on turvattu.

VALTION TAIDEPOLIITTISIA LINJAUKSIA 1970-2000-luvuilla

1970-luku

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 27 artikla
Jokaisella on oikeus vapaasti osallistua yhteiskunnan sivistyselämään, nauttia taiteista sekä päästä
osalliseksi tieteen edistyksen mukanaan tuomista eduista.

1980-luku

1990-luku

2000-luku

taiteen harjoittamisen edellytysten turvaaminen
tasa-arvoinen kulttuuripalvelujen saatavuus
oikeus omaehtoiseen luovaan toimintaan
kansainvälinen kulttuurivaihto
taiteilijoiden toimeentulo omalla työllään (työllisyys)
julkinen ja yksityisen rahoituksen tasapaino
julkisen sektorin roolin väheneminen

Yleissopimus lapsen oikeuksista, 31 artikla

kulttuurin kasvava merkitys
kulttuuriset perusoikeudet
valtion ja kuntien yhteistyö

Sopimusvaltion tunnustavat lapsen oikeuden lepoon ja vapaa-aikaan, hänen ikänsä mukaiseen
leikkimiseen ja virkistystoimintaan sekä vapaaseen osallistumiseen kulttuurielämään ja taiteisiin.

kulttuurilaitosten toimintaedellytysten turvaaminen
yhteistyö yksityisen sektorin kanssa
kansalaisyhteiskunta
taide perusoikeutena
luova hyvinvointiyhteiskunta
taiteen soveltavan käytön lisääminen

Unescon kulttuurista moninaisuutta koskeva yleismaailmallinen julistus,
5 artikla
(Sivistykselliset oikeudet kulttuurisen moninaisuuden mahdollistajina)

Lähteet:Valtioneuvoston taidepoliittinen selonteko 1978, hallituksen kulttuuripoliittinen selonteko 1982, Kupoli 1992, hallituksen kulttuuripoliittinen
selonteko 1993, Taide- ja taiteilijapoliittinen toimikunta 2002.

Kaikkien ihmisten tulee ...voida ilmaista itseään sekä luoda ja levittää teoksiaan valitsemallaan
kielellä, erityisesti äidinkielellään. Kaikilla ihmisillä tulee olla oikeus laadukkaaseen kasvatukseen ja koulutukseen, joissa otetaan kaikin puolin huomioon heidän kulttuuri-identiteettinsä.
Kaikkien yksilöiden tulee voida osallistua haluamaansa kulttuurielämään ja harjoittaa omaan
kulttuuriinsa kuuluvia tapoja, kunnioittaen samalla ihmisoikeuksia ja perusvapauksia.

TAIDE ON MAHDOLLISUUKSIA
Ehdotus valtioneuvoston
taide- ja taiteilijapoliittiseksi ohjelmaksi

Taide- ja taiteilijapoliittinen toimikunta TAO

