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Helsingissä erityistä

• Suuri määrä sekä omia, valtion että yksityisiä 

kulttuurilaitoksia ja –toimijoita

• Kaupungin ja kaupunkikonsernin toimijat

• Avustettavat

• Laaja vapaa kenttä

• N. puolet Suomen taiteilijoista asuu 

Helsingissä, vaihtelee taiteenaloittain

• Helsinkiin tullaan kulttuurin perässä

• Matkailijat kotimaasta ja ulkomailta

• Yleisöä riittää myös ’pienille’ taiteen ja 

kulttuurin aloille

• Monikulttuurisuus

• Kansainvälisyys  

• Kehittynyt ja monipuolinen harrastuskenttä
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Ajankohtaista

• Taide- ja kulttuurivisiotyö 2030 alkanut, määräaika 31.1.2020
• Uusi laki yksi työn tausta-aineistoista

• Visiohankkeella liittymiä myös OKM:n taide- ja taitelijapoliittiseen 

ohjelmaan

• Vertailukohtana 80- ja 90-luvun vaihteen vastaava työryhmä, jonka visio 

on pitkälle toteutunut (Donner siinä pj:nä)

• Korkea, kansainvälinen kunnianhimon taso

• Benchmarkkeja ainakin Amsterdam ja osa pohjoismaiden pääkaupungeista 

5.3.2019 3



Vision taustalla

Taiteen ja kulttuurin tekijöihin ja käyttäjiin 

vaikuttavat 

• Väestömuutokset: ikärakenne, 

koulutustaso, muuttoliike

• Yhteiskunnallisen ilmapiirin muutokset, 

kuplat

• Työn murros

• Digitalisaatio

• Tekoäly

• Robotiikka
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Kulttuurin rooli kaupungissa

• Nousussa ihmisiin ja heidän paikkasuhteeseensa kytkeytyvä     

lähestymistapa 
• Tavoitteena antoisat, mielenkiintoiset ja turvalliset kaupungit

• Kööpenhamina: turistitkin kaupunkilaisia, joskin väliaikaisia

• Nousussa kulttuurin systemaattinen niveltäminen sekä kaupunkisuunnitteluun, 

elinkeinopolitiikkaan että hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen
• Kulttuuri inspiroi ihmisiä ja kirittää innovoivia mieliä 

• Paljon tuoretta tutkimusta kulttuurin vaikuttavuudesta 

• Euroopan Komission selvityksen mukaan kulttuurisesti aktiiviset kaupungit 

menestyvät taloudellisesti parhaiten 
• Lähde: The Cultural and Creative Cities Monitor, 2017 Edition
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Visio / tunnistettuja selvitettäviä

• Kaupungin omat, valtion ja yksityiset taide- ja kulttuuritoimijat – suhteet? 

• Ammattitaiteilijoiden asema 

• Kaupunkikonsernin kulttuurituotannon ja –toiminnan tavoiteltava organisaatio

• Paljon säätiömuotoisia toimijoita: Ohjaako kaupungin kulttuuripolitiikkaa 

konsernijaosto vai kulttuurin ja vapaa-ajan ltk & toimiala?

• Kulttuurin huomioon ottaminen muiden toimialojen toiminnassa ja päinvastoin

• Mahdollinen profiloituminen jonkun/joidenkin kulttuurin alojen edelläkävijänä

• Esim. kirjastot Oodin valmistuttua (low-hanging fruit)

• Esim. kuvataide- ja museoala: uusi kaupunginmuseo, Biennale, Amos Rex

• Esim. Suomen kansainvälinen maine musiikkimaana

• Alustatalouden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen 

• Osallistumisen konkretisointi kulttuurissa 

• Kulttuurin merkitys ja käyttömahdollisuudet kotoutumisessa, muualta muuttaneet     

taide- ja kulttuuriammattilaiset  
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Uusi laki kuntien 
kulttuuritoiminnasta
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Onnistunut laki

• Määritellyt tavoitteet, selkiintynyt tehtäväkenttä

• Velvoittava hyte-kytkentä, suora vaikutus Hgin hyte-suunnitelman sisältöön

• Helpottaa oman alueen ja tehtävän rajaamista verkostoimaiseen 

toimintatapaan perustuvassa ympäristössä 

• Yhdessä kirjastolain (voimaan 2017) ja museolain (1.3.2019) kanssa hyvä 

setti kunnan kulttuuritoiminnan avuksi. 

• Esittävien taiteiden ja taiteen perusopetuksen lainsäädännön uusimista 

odotellessa!

5.3.2019 8



Miten toimeenpannaan uutta lakia?

Kunnan tehtävät uuden lain mukaan (§3):

1) edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja 

monipuolista käyttöä;
• Alueelliset kulttuurikeskukset + Maunula-talo + Annantalo + Caisa, 

mm. hintapolitiikka

• Helsinki-ohjelma ohjaamassa avustusten alueellista tasapuolisuutta

• Työn alla kattava Kulttuurin kummilapset –konsepti

2) luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle;
• Pohdittavana visiotyöryhmässä; ennen kaikkea tilat ja avustukset
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Kaupunginorkesterin kummilapset, Nalle Nappisilmä –konsertti. Kuva Heikki Tuuli
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Miten toimeenpannaan uutta lakia?

3) edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä niihin liittyvää 

kansalaistoimintaa;
• Alueelliset kulttuurikeskukset, museoiden ja orkesterin yleisötyö, 

kulttuurinen nuorisotyö; työväenopistot; avustukset

4) tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen eri muotojen ja alojen 

tavoitteelliseen taide- ja kulttuurikasvatukseen;
• Taiteen perusopetus 

• Keskustelua taiteen ja kulttuurin elinikäisen opinpolun laatimisesta
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Miten toimeenpannaan uutta lakia?

• 5) edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä sekä paikallista 

identiteettiä tukevaa ja kehittävää toimintaa;
• Kaupunginmuseo sekä viranomainen että aktiivisti: Adoptoi 

monumentti –toimintamuoto, hackathonit etc.

• Kaupunginosatoiminta (kaup.kanslian osallisuusyksikön kautta)

• 6) edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja 

terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja 

alueellista elinvoimaa;
• Kulttuurihyvinvointi mukaan Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

suunnitelmaan 
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• 7) edistää kulttuurista vuorovaiku-

tusta ja kansainvälistä toimintaa ja 

toteuttaa muita kulttuuriin ja 

taiteeseen liittyviä toimia.

• Kansainväliset vierailijat 

kulttuuritaloissa, Juhlaviikoilla, 

orkesterissa, taidemuseossa….

• Avustukset suomalaisten 

taiteilijoiden kansainväliselle 

toiminnalle

• Kulttuuri osana kotouttamista –

samalla kaupungin kulttuuri 

rikastuu
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Kansallissteatterin kiertuenäyttämö 2018
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Sisäinen ja ulkoinen yhteistyö

• Kaupungin sisällä toimialauudistus (2017) merkinnyt muun ohella suurta, 

systemaattisesti eteenpäin vietävää yhteistyöprojektia
• Kulttuurin kasvava merkitys kaupungin elinvoimalle, innovatiivisuudelle, 

hyvinvoinnille

• Lisäksi benchmarkkaus kaupungin sisäisestä yhteistyöstä Oslosta, 

Tukholmasta, Kööpenhaminasta 

• Kulttuuriverkosto / kaupunkikonserni

• Ulkoinen yhteistyö
• Helsingin muut kulttuurialan toimijat

• Pääkaupunkiseudun yhteistyö, Kuntaliiton kulttuurijohtajien kokoontumiset

• Pohjoismaiset pääkaupungit

• World Cities Culture Forum -verkosto
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Valtakunnallinen kehittämistehtävä

• Millainen rooli Helsingillä voisi olla valtakunnallisena/alueellisena kehittäjänä, 

jos kohteena on kunnallinen kulttuuritoiminta?
• Koosta on hyötyä yleisluonteisessa konseptoinnissa, taustatyössä etc.

• Teemana esim. Kulttuurinen vanhustyö? 

• Toteuttamisvaiheessa Helsingin koko ja tapa organisoida kulttuurityö on 

haaste, jos kyse muillekin sopivien konkreettisten toimintamallien luomisesta

Toimivia esimerkkejä:

• Helsingin kaupunginkirjaston valtakunnallinen kehittämistehtävä tarkoittaa 

kaikille kirjastoille yhteisten palvelujen tuottamista (kirjastot.fi)

• Helsingin kaupunginmuseolla jatkossa kulttuuriperinnön vaalimisen 

viranomaistehtävä alueellisena vastuumuseona

• Helsingin taidemuseo HAMilla on alueellinen taidemuseovastuu
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World Cities Culture Forum 2018

Kiitos!
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