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§ 237
FRAME-säätiön perustaminen edistämään visuaalisten taiteiden 
vientiä ja kansainvälistymistä

HEL 2011-007394 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen 
mukaisesti, että kaupunki lähtee mukaan yhdeksi perustajaksi opetus- 
ja kulttuuriministeriön aloitteesta perustettavaan FRAME-säätiöön, 
jonka tehtävänä on edistää visuaalisten taiteiden vientiä ja 
kansainvälistymistä ja että kaupunki

luovuttaa säätiön säädepääomaksi viisituhatta (5 000) euroa sekä

hyväksyy säätiön säädekirjan ja säännöt esityslistan tämän asian 
erillisten liitteiden 2 ja 3 mukaisesti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje
2 Säätiön säädekirja
3 Säätiön säännöt

Otteet

Ote Otteen liitteet
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee, että kaupunki lähtee mukaan yhdeksi 
perustajaksi opetus- ja kulttuuriministeriön aloitteesta perustettavaan 
FRAME-säätiöön, jonka tehtävänä on edistää visuaalisten taiteiden 
vientiä ja kansainvälistymistä ja että kaupunki

luovuttaa säätiön säädepääomaksi viisituhatta (5 000) euroa sekä

hyväksyy säätiön säädekirjan ja säännöt esityslistan tämän asian 
erillisten liitteiden 2 ja 3 mukaisesti.

Esittelijä
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Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut uuden visuaalisten 
taiteiden vientiä ja kansainvälistymistä edistävän säätiön perustamista. 
Opetus- ja kulttuuriministeriön asiaa koskevassa kirjeessä todetaan 
mm. seuraavaa:

Kulttuurin ja kulttuuriviennin asema Suomessa on viime vuosina 
vahvistunut. Useat Suomen kuvataiteilijat toimivat kansainvälisissä 
yhteyksissä, ja muista maista kotoisin olevien taiteilijoiden työskentely 
Suomessa on lisääntynyt. Kuvataiteen vienti on laajentunut ja 
tietoisuus kulttuuriviennin kansantaloudellisesta merkityksestä on 
kasvanut.

Kuvataiteen viennin ja kansainvälistymisen menestyksellinen 
edistäminen edellyttää monien tahojen yhteistyötä ja vahvaa 
rahoituspohjaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö pitää 
tarkoituksenmukaisena, että uuden säätiön pohja olisi laaja-alainen. 
Uusi säätiö voisi parantaa kuvataiteen viennin ja kansainvälistymisen 
edellytyksiä myös kehittämällä toimialan kotimaista tietoperustaa. 
Uuden säätiön toimialaa ja tehtäviä voitaisiin jatkossa tarvittaessa 
laajentaa.

Uuden säätiön perusrahoituksesta vastaisi edelleen valtio. Tällä 
hetkellä opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa nykyisen Suomen 
Taideakatemian säätiön yhteydessä olevan Näyttelynvaihtokeskus 
FRAMEN toimintaa runsaalla 1 miljoonalla eurolla vuosittain.

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistautuu osoittamaan uuden säätiön 
perustamista varten säätiölain edellyttämän 25 000 euron suuruisen 
vähimmäispääoman ja tarvittavan toimintarahoituksen. 

Ministeriö pitää säätiön toiminnan kannalta toivottavana, että säätiön 
pääomaa voitaisiin kasvattaa perustajien rahoitusosuuksin. Ministeriön 
kirjeessä esitetään toive, että kukin perustaja osallistuisi 
peruspääoman kartuttamiseen vähintään 5 000 eurolla. 

Ministeriön kirjeessä todetaan, että säätiön perustajiksi ovat 
ilmoittautuneet tähän mennessä seuraavat kaupungit: Espoo, Lahti, 
Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa, joista kukin osallistuu säätiöpääoman 
kartuttamiseen 5 000 eurolla. Näiden lisäksi Stiftelsen pro Artibus, 
Suomen Taideakatemia - Finlands konstakademi, Suomen 
Taideyhdistys ry ja Suomen Taiteilijaseura ry ovat ilmoittautuneet 
säätiön perustajiksi. 

Uuden säätiön toimintaa johtaisi ammattimaisesti toimiva hallitus, jonka 
nimittäisi opetus- ja kulttuuriministeriö. Tehokkaan toiminnan 
turvaamiseksi hallituksen tulisi olla kooltaan suhteellisen pieni. Lisäksi 
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asetettaisiin valtuuskunta toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttamisen 
vahvistamiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää kirjeessään, että Helsingin 
kaupunki tulisi mukaan uuden säätiön perustajaksi ja osoittaisi säätiön 
peruspääomaan vähintään 5 000 euroa.

Khs toteaa, että Helsinki on ollut perustajana mukana Suomen 
Taideakatemian säätiössä. Kun korkein kuvataiteen opetus siirtyi 
Taideakatemialta valtiolle niin säätiön toiminta keskittyi kuvataiteen 
viennin edistämiseen Näyttelynvaihtokeskus FRAMEN nimellä. Nyt on 
siis tarkoituksena, että Suomen Taideakatemia tulee yhtenä 
perustajana mukaan tähän uuteen, entistä laajapohjaisempaan 
FRAME-säätiöön. 

Kuvataiteilijat ovat maassamme voimakkaasti keskittyneet Helsingin 
seudulle ja Helsinkiin. Kaupunki näkee vahvan, kansainvälisen 
kuvataidekentän yhtenä merkittävänä osana kaupungin 
elinvoimaisuutta. Siksi on luontevaa, että kaupunki haluaa olla mukana 
uudessa säätiössä edistämässä visuaalisten taiteiden vientiä ja 
kansainvälistymistä yhdessä muiden kaupunkien ja kuvataidekentän 
keskeisten toimijoiden kanssa. Mukaan tulevista kaupungeista suurin 
osa on jo tehnyt myönteisen päätöksen, osalla sääntöehdotuksessa 
mainituista perustajista on päätöksenteko vielä kesken.

Khs toteaa edelleen, että sääntöehdotuksen mukaan säätiön 
toimieliminä ovat hallitus ja valtuuskunta. Säätiön hallitukseen kuuluu 
vähintään viisi (5) ja enintään (7) varsinaista jäsentä, jotka opetus- ja 
kulttuuriministeriö valitsee kolmivuotiseksi toimikaudeksi. Jäsenillä 
tulee olla hyvä perehtyneisyys säätiön toimialaan. Hallituksen jäsen 
voidaan valita enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Hallitus 
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
toimikaudekseen. 

Säätiön valtuuskuntaan kuuluu kolmetoista (13) perustajien 
kolmivuotiseksi toimikaudeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä.

Perustajista Espoon, Helsingin, Lahden, Oulun, Tampereen, Turun ja 
Vantaan kaupungit, Suomen Taideakatemia - Finlands konstakademi, 
Stiftelsen Pro Artibus ja Suomen Taideyhdistys ry nimeävät kukin 
valtuuskuntaan yhden jäsenen. Suomen Taiteilijaseura ry nimeää 
kolme jäsentä. 

Valtuuskunnan tehtävänä on:

- ylläpitää, luoda ja kehittää säätiön toiminnan tarkoitusta tukevia 
yhteiskuntasuhteita,
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- antaa säätiön hallitukselle lausuntoja säätiön toiminnan kehittämistä 
koskevissa laajakantoisissa ja periaatteellisesti tärkeissä asioissa sekä 

- suorittaa sääntöjen 9 §:ssä mainitut tehtävät. 

Khs toteaa, että säätiön perustamista on valmisteltu yhteistyössä 
hallintokeskuksen oikeuspalvelujen kanssa.

Khs ilmoittaa vielä, että mikäli Kvsto hyväksyy sille nyt tehdyn 
päätösesityksen, niin Khs tulee

kehottamaan talous – ja suunnittelukeskusta maksamaan osakkeiden 
merkintähinnan 5 000 euroa talousarvion kohdalta 1 04 02 Käyttövarat, 
Khn käytettäväksi ja

kehottamaan hallintokeskuksen oikeuspalveluja allekirjoittamaan 
kaupungin puolesta tarvittavat perustamis- ja muut asiakirjat sekä 
tekemään niihin tarvittaessa rekisteriviranomaisen mahdollisesti 
edellyttämät muutokset ja muut vähäiset tarkistukset, mukaan lukien 
mahdolliset muutokset säätiöön mukaan tulevissa perustajatahoissa.

Esittelijä
  Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje
2 Säätiön säädekirja
3 Säätiön säännöt

Otteet

Ote Otteen liitteet
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.11.2011 § 1013

HEL 2011-007394 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättänee, että kaupunki lähtee mukaan yhdeksi 
perustajaksi opetus- ja kulttuuriministeriön aloitteesta perustettavaan 
FRAME-säätiöön, jonka tehtävänä on edistää visuaalisten taiteiden 
vientiä ja kansainvälistymistä ja että kaupunki

luovuttaa säätiön säädepääomaksi viisituhatta (5 000) euroa sekä

hyväksyy säätiön säädekirjan ja säännöt esityslistan tämän asian 
erillisten liitteiden 2 ja 3 mukaisesti.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Tuula Haatainen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi


