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Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi opetus- ja kulttuuriministeriön 
asettaman taide- ja taitelijapolitiikkaa valmistelleen työryhmän esityk-
sistä seuraavan lausunnon:

Yleistä työryhmän esityksistä ja raportista

Helsingin kaupunki pitää Taide- ja taitelijapolitiikan suuntaviivat -doku-
menttia erinomaisena linjauksena sekä esityksiltään että taustatyöl-
tään. Esityksessä on tunnistettu  kattavasti taiteen ydin ja riippumatto-
muus sekä sen sovellusten kasvava merkitys luovuudelle ja ajattelulle,    
yhteiskunnan innovointikyvylle, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle 
ja hedelmälliselle yhteiskunnalliselle keskustelulle. 

Taide ja taiteilijat ovat tärkeä ja näkyvä osa pääkaupungin elämää. Hel-
singissä asuu taiteenalasta riippuen vähintään puolet Suomen ammatti-
taiteilijoista, joten esitys koskee kaupunkia jo määrällisesti merkittäväs-
ti. Helsingin kaupunki on mm. Uuden kaupunginmuseonsa, Amos 
Rexin ja Oodin myötä todennut saman minkä ohjelma tekee selväksi: 
taide ja kulttuuri ovat kaupunkikehitystä laaja-alaisesti kirittäviä ele-
menttejä. 

Helsinki painottaa taidetta, luovien tekijöiden alkuperäisteoksia ja nii-
den uusia tulkintoja koko kulttuurikentän itseisarvoisena perusrakentee-
na, jonka varaan ekosysteemin muut toimijat rakentavat työnsä. Se on 
verrattavissa perustutkimukseen, josta voidaan johtaa niin soveltavaa 
tutkimusta kuin monenlaisia käytännön sovelluksia. Helsingin kaupunki 
yhtyy näkemykseen, jonka mukaan taiteen ja taiteilijoiden yhteiskunnal-
linen asema ei vastaa alan koulutukseen tehtyjä investointeja eikä tai-
teilijoiden osaamista. Taide ansaitsee ja tarvitsee lisää rahoitusta.

Taiteen kansainvälinen luonne ja oman taiteilijakuntamme monikulttuu-
ristuminen jäävät esityksissä vähäiselle huomiolle. Helsingin kaupunki 
painottaa näitä elementtejä taidekentän välttämättöminä ja rikastuttavi-
na tekijöinä.

Myös kytkentää opetukseen ja koulutukseen tulisi Helsingin kaupungin 
mielestä ohjelmatyön seuraavassa vaiheessa tiivistää.
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Helsingin kaupunki on laatimassa omaa taide- ja kulttuurivisiota. Sitä 
pohjustavissa keskusteluissa on tullut esille hyvin samansuuntaisia nä-
kemyksiä, kokemuksia ja alustavia linjauksia kuin Taide- ja taitelijapoli-
tiikan suuntaviivat -esityksessä. Kaupungin vision ja ministeriön tulevan 
ohjelman toimeenpanosta on löydettävissä yhteistyömahdollisuuksia.

1) Taide yhteiskunnan ytimeen (työryhmän esitykset 1-8)

Helsingin kaupunki pitää oikeana Suuntaviivat-esityksen näkemystä, 
että taiteen muuttunut asema innovaatioille perustuvan koulutusyhteis-
kunnan keskeisenä tekijänä tulee tunnistaa ja tunnustaa. Rahoitus ja 
muut tukijärjestelmät tulee päivittää vastaamaan nykytilannetta ja tule-
via tarpeita. On perusteltua esittää rahoitustehtäviä  myös muille hallin-
nonaloille, jotka hyötyvät  eri tavoin taiteilijoiden luovasta työstä. Ohjel-
man jatkotyössä on syytä kirjoittaa nämä hyödyt selkeästi auki.

Kansainvälisissä kaupunkien verkostoissa on havaittu sama ilmiö. Kau-
pungit kautta maailman panostavat nyt taiteeseen ja kulttuuriin. Mm. 
Lontoon kaupungin vetämä World Cities Culture Forum painottaa kult-
tuurin ja taiteen merkitystä yhteiskuntien jakautumisen vastaisessa 
työssä. EU:n tuore Cultural and Creative Cities Monitor 2017 tuo esiin, 
että taiteeseen ja kulttuuriin panostavat kaupungit menestyvät myös ta-
loudellisesti.  

Yksityiskohtaisia kommentteja:

Esitys 2: Ajatus taiteen ytimestä, ominaisuuksista ja vaikuttavuudesta 
on kiteytetty taitavasti. Taide on myös yhteisöllistä.

Esitys 3: Helsingin kaupunki kannattaa taiteen ja kulttuurin (luku 29.80) 
osuuden nostamista yhteen prosenttiin valtion talousarvion kokonais-
menoista.

Esitys 4: Helsinki pitää tärkeänä taidelaitosten toiminnan turvaamista 
siten, että ne voivat ennakoida taloudelliset edellytyksensä ohjelma- ja 
henkilöstösuunnitteluun riittävän aikaisin. Veikkauksen rahoitusaseman 
mahdollisten muutosten varalta on tärkeää,  että valtio valmistautuu tur-
vaamaan taidelaitosten ja -yhteisöjen rahoittamisen myös muista va-
roista.

Esitys 6: Helsingin kaupunki arvioi taiteen käytön edelleen lisääntyvän 
yhteiskunnan eri sektoreilla ja kannattaa taiteen rahoitustehtävien ulot-
tamista vastaavasti myös muiden hallinnonalojen kuin opetus- ja kult-
tuuriministeriön määrärahoihin.

Esitys 7:Helsingin kaupunki noudattaa rakentamisessaan taiteen pro-
senttiperiaatetta. Kaupunki kannattaa prosenttiperiaatteen laajentamis-
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ta esimerkiksi sosiaali- ja terveyshankkeisiin asiakkaiden ja hoitohenki-
löstön hyvinvoinnin parantamiseksi. Samalla Helsingin kaupunki kiinnit-
tää huomiota mahdollisen sote-ratkaisun vaikutuksiin nykyisiin talletet-
tuihin taideteoksiin: maakunnille siirtyvissä sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen tiloissa on runsaasti kuntien omistukseen jäävää taidetta. Sen jatko-
käytöstä tulee sopia kuntien ja maakuntien kesken.

2) Taiteen rahoituksen strateginen kehittäminen (työryhmän esitykset 9-14)

Helsingin kaupunki tukee taiteen rahoituksen kehittämistä ekosystee-
miajattelun mukaisesti. 

Yksityiskohtaisia kommentteja:

Esitys 9: Helsingin kaupunki kannattaa taiteen edistämisen ja tukemi-
sen rakenteiden laajaa strategista tarkastelua ja tietoon perustuvien 
hallittujen muutosten tekemistä. Avustamisen ja rahoittamisen tulee olla 
ennakoitavaa, mutta tarvitaan myös reaktiivisia rahoitus- ja kumppa-
nuusmalleja. Rahoitusta koskevaa tietopohjaa kehitettäessä voidaan 
olla yhteydessä Helsingin kaupunkiin ja muihin kuntiin, joilla on  valtion 
kanssa paljon yhteisiä tukiasiakkaita. On järkevää ja kokonaistaloudel-
lista kerätä tietoja soveltuvin osin samoin periaattein.

Esitys 10: Mikäli alueelliset kulttuuria ja taidetta edistävät hallinnolliset 
rakenteet toteutuvat, ne tulisi sijoittaa mahdollisimman lähelle kulttuuri- 
ja taidetoimijoita. Alueellinen kehittämiskoordinointi on tärkeä toteuttaa.  

Tähänastiset taidealojen aluekeskukset ovat parhaimmillaan vaikutta-
neet koko taidealansa kehitykseen, koulutukseen ja tukirakenteisiin 
(esim. tanssi). Taiteen valtionosuustoimijat ja taideoppilaitokset ovat 
merkittävinä paikallisina resurssikeskittyminä tärkeitä yhteistyökumppa-
neita alueen muille taidetoimijoille. Niitä tuleekin kannustaa  tarjoamaan 
soveltuvia resurssejaan myös vapaan kentän käyttöön. 

Esitys 11: Tukimuotojen selkiyttäminen ja vähentäminen on kannatetta-
vaa. Uudistuksessa on kuitenkin huolehdittava, että tukea löytyy myös 
pienille ja ketterille toimijoille ja toiminnoille. Keskimääräisen tukisum-
man kasvattaminen sivuuttaa helposti tärkeän ruohonjuuritason tekemi-
sen. Ratkaisuja voidaan hakea sekä taiteen tukisumman kasvattami-
sesta että erityyppisten rahoittajien (valtio, kunnat, säätiöt)  työnjaosta. 

Esitys 12: Vertaisarvioinnin kehittäminen on kannatettavaa.    

3) Taide on työtä, ja sellaisena sitä on kohdeltava (työryhmän esitykset 15-21)

Paitsi maan suurin taiteilijoiden keskittymä, Helsinki on pääkaupunkina 
tärkein ikkuna maailmalle. Tämän aseman ylläpitämisessä taide on 
merkittävimpiä elementtejä, jonka dynaamisuus ja tuoreus perustuvat 
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nykyisten taiteilijoiden työlle. Nykyisenkaltaisessa yhteiskunnassa moni 
muu toiminto hyötyy taiteellisen työn tuloksista. Puuttuu kuitenkin ra-
kenteita, joiden kautta alkuperäinen luova tekijä saisi korvauksen työs-
tään samoilla ehdoilla kuin muut työntekijät.  

Helsingin kaupunki kannattaa Suuntaviivat-dokumentin kaikkia esityk-
siä taiteen ja taiteilijoiden elinmahdollisuuksien turvaamiseksi (esitykset 
15-21).   

Yksityiskohtaisia kommentteja:

Esitys 13: On syytä koordinoida opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja 
elinkeinoministeriön roolit taiteen elinkeinotoiminnassa. Taide elinkei-
nona ja yhtenä vientituotteena on saatava samalle tasolle muiden alo-
jen kanssa.

Esitys 14: Helsingin kaupunki kannattaa taiteen rahoittajatahojen yh-
teistyön lisäämistä.

Esitys 21: Taidetyön nopeassa muutoksessa (esim. valo- ja äänitaide) 
painottuu täydennys- ja myös pätevöitymiskoulutuksen tärkeys. Lisäksi 
Helsingin kaupunki toteaa, että taiteen perusopetus ja taidesuuntautu-
neet erityiskoulut ja -luokat tulisi nähdä osana tulevien taiteilijoiden op-
pimispolkua.

Lautakunta esitti, että asian kaupunginhallituskäsittelyn jälkeen kulttuu-
rijohtaja täyttää lausuntolomakekyselyn osoitteessa lausuntopalvelu.fi.

Lisäksi lautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta jo 
tässä kokouksessa.
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