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Taiken perustehtävä taata

Taiteen 
edistäminen

Kulttuurin 
edistäminen

Taiteen  

saatavuus ja 

saavutettavuus

(osallisuus ja osallistuminen)

Taiteen laatu ja 

uudistuminen,

monimuotoisuus ja 

kansainvälisyys

Taidealan yhteisöjen ja

organisaatioiden

pitkäjänteinen

työ eri toimintamalleissa

Taiteilijan mahdollisuudet 

tehdä taiteellista työtä

ja saada palkkaa ja/tai 

toimeentuloa
(luova työ ja tuotanto)
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Taiteilijoiden toimintaympäristö 

on  muutoksessa
 Globalisaatio, 

kansainvälistyminen

 Työn muutos

 Yleinen työn epävarmuus 

 Kaupungistuminen

 Digitalisaatio, robotisaatio

 Ilmastonmuutos

 Massamaahanmuutto

 Väestön vanheneminen 

 Vähenevä syntyvyys, 
pienenevät nuoret ikäluokat

 Syrjäytyminen

 Taiteen sisäinen muutos, 
taidealojen välisten rajojen 
huokoistuminen

 Verkostoituminen

 Taiteilijat haluavat työskennellä 
moninaisin keinoin

 Taiteilijoiden työnkuvat ovat 
muutoksessa

 Taiteen rahoitusjärjestelmän 
haasteet
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Valtionavustukset 

taideyhteisöille ja yksilöille
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Luova sektori kasvaa,  

taide ja kulttuuri on sen ytimessä
 Ns. luova sektori on Euroopan nopeimmin kasvavia 

palvelusektoreita, jotka tuottavat jo nyt 6,8% 

Euroopan kansantuotteesta ja työllistävät 6,5% 

työllisistä (14 miljoonaa henkilöä) 

 Vuosina 2005-2017 kaikkien työllisten määrä kasvoi 

Suomessa noin 3%. Taiteen, viihteen ja virkistyksen 

parissa työskentelevien määrä kasvoi yli 30%.

 Suomessa sama ilmiö aiempaakin voimakkaammin 
tulevaisuudessa.

 Kulttuuri ja taide - ihmisiä yhteen liimaava voima

 Taiteilijoiden potentiaali yhteiskunnan ja kuntien 
kehittämisessä tärkeä
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Lain tavoite Taiken näkökulmasta

 tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä 

kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen;

 edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja 

osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen;

 vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja 

yhteisöllisyyttä kulttuurin ja taiteen keinoin;

 luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja 

sitä tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin.



 luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle;

 edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja 

terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista 

elinvoimaa;

 edistää kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa ja 

muita kulttuurin ja taiteen edistämiseen liittyviä toimia.

Kunnan tehtävät Taiken(kin) näkökulmasta



Myöskin - luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja 

toiminnalle 

Taiteilija-apurahat 

Toiminta-avustukset yhteisöille ja organisaatiolle

Edistää kuntien asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, 

osallisuutta ja yhteisöllisyyttä

Taiken tehtävä: Rahoittaminen 

Taiken tehtävä: Kehittäminen 

 Palvella muilla tavoin koko Suomessa taiteilijoita, taidekenttää ja kumppaneita 
kunnissa ja alueilla

 Edistää kuntien asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja 
yhteisöllisyyttä eri keinoin

 Tällä hetkellä kehittämisen instrumentteina ovat kehittämisohjelmat 
asiantuntijoineen ja ohjelmiin liittyvien läänintaiteilijoiden työ

 Esim. julkisen taiteen hankintoihin ja prosesseihin liittyvä asiantuntijatyö



Rahoittaminen
Taiken myöntämiä taiteilijapalkkoja koko Suomeen (verotulojakin)

Taiken myöntämiä merkittäviä toiminta-avustuksia kuntien vapaille, 
innovatiivisille yhteisöille, ketterille uusille alustoille ja uusille toimintatavoille, 
vahvemmille kuntien välisille yhteisöille

> Nämä toimijat ovat välittäjiä, kansainvälistäjiä, työllistäjiä

Kehittäminen
Taike palvelut

Taike vahvempana kumppanina, kapasiteettien ja kyvykkyyksien vahvistajana

Taike voisi edistää kuntien ja muiden kulttuuritoimijoiden välistä yhteistyötä
sekä tarjota tukea ja asiantuntijapalveluita kunnille 
kulttuuritoiminnan kehittämiseksi. 

Yrittäjyyden edistäminen

Taide- ja taiteilijapoliittisia 
suuntaviivoja ja haaveita


