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Taideyliopiston ylioppilaskunnan taidepoliittiset linjat 

Taideyliopiston ylioppilaskunnan (TaiYo) jäsenistössä ovat edustettuina kuvataiteen, musiikin, tanssin ja 

teatterin opiskelijat. Tämän vuoksi TaiYo korostaa taiteenlajeja yhdistävää ja ylittävää taidepolitiikkaa, ja 

sen vaikuttamistyön kärki on tulevaisuuden taiteessa ja taiteen aseman turvaamisessa myös jatkossa. 

Useimpien taiteenlajien ollessa edustettuina ylioppilaskunnan jäsenistössä ylioppilaskunta sitoutuu edistämään 

taiteilijoiden asemaa tavoin, jotka eivät suosi mitään taiteenlajia toisten kustannuksella ja pyrkii tuomaan yhteen 

kaikkien taiteenalojen toimijoita. TaiYo ottaa toiminnassaan huomioon myös sellaiset taiteenalat, joilla ei ole 

julkilausuttua edustusta Taideyliopistossa – tässä suhteessa TaiYo on ainutlaatuinen alusta taiteenlajit yhdis-

tävälle kulttuuripoliittiselle vaikuttamistyölle suomalaisessa yhteiskunnassa. Eri intressejä yhteen sovittelevan 

vaikuttamistyönsä lisäksi TaiYo pyrkii avaamaan keskustelua ristiriitoja herättävistä ja hankalista aiheista sekä 

lisäämään eri taiteenalojen keskinäistä ymmärrystä ongelmakohdista ja eriarvoistaviksi koetuista rakenteista. 

Taiteen tulevaisuus, työskentelytapojen kehitys sekä nuorten taiteilijoiden asema ovat TaiYo:n vaikuttamistyön 

keskiössä. Taiteen vapaus muuttua ja ottaa aina uusia muotoja on keskeinen edellytys taiteesta saataville yhteis-

kunnan tavoittelemille hyödyille, olivat ne taloudellisia, sivistyksellisiä tai hyvinvointia edistäviä. Tästä syystä 

TaiYo pyrkii kehittämään taidekenttää tulevia taiteilijasukupolvia silmälläpitäen. Lisäksi TaiYo katsoo, että moni-

muotoisuus ja moniarvoisuus ovat tärkeitä taidekentän elinvoimaisuudelle. 

TaiYo:n taidepoliittinen visio 2025 

Taidekoulutuksen tulevaisuus 

Taideyliopisto kattaa yliopistotasoisen koulutuksen eri taiteenaloilla ja taidekasvatuksessa. Opiskelijoiden 

valinnanvapaus suunnata opintojaan eri taiteenalojen välillä nähdään tärkeänä osana taiteilijakoulutusta. Tai-

teen ammattilaisten ammattitaidon tasosta huolehditaan läpi koulutuskentän, ja eri korkeakoulujen resurssit 

on nostettu taiteilijakoulutukseen riittävälle tasolle. Koulutuksen säästöt eivät ole este nuorten taiteilijoiden 

lahjakkuuden kehittymiselle myöskään Taideyliopiston ulkopuolella. Eri taiteenalojen koulutusmäärien ja -pro-

fiilien tasapainoa on tarkasteltu kriittisesti, ja Taideyliopiston koulutuspaikkojen suhteellinen osuus taiteilija-

koulutuksesta on kasvanut. Suomalaisen taidekentän kansainvälisesti korkean tason ylläpitämiseksi korkea-

koulutus on maksutonta. 

Eri taiteenlajien opetus koulussa, harrastuksissa ja vapaassa sivistystyössä tarjoaa voimavaroja ja taitoja 

itsensä kehittämiseen ja luovuuden hyödyntämiseen työelämässä taidekentän ulkopuolellakin luoden 

samalla hyvinvointia. Taiteen perusopetukseen panostetaan ja taideaineiden merkitystä kokonaisvaltaisen yleis-

sivistävän koulutuksen osana on vahvistettu. Taiteilijaksi kasvaminen ja taideopintoihin hakeutuminen ei ole 

kiinni nuoren perhetaustasta, varallisuudesta tai asuinkunnasta. Taiteellinen opetus auttaa kasvattamaan uusia 

sukupolvia mediakriittisyyteen ja osallistumaan aktiivisesti kansalaisyhteiskuntaan. 

Taiteilijan toimeentulo 

Taiteilijalla on mahdollisuus ansaita elantonsa taiteellisella työllään ja osaamisella. Taiteilijan koulutuksen 

tuomasta ammattitaidosta maksetaan: se, että kuvataiteilijalle maksetaan museolle tehdystä työstä, on yhtä itses-

täänselvää kuin että näyttelijälle maksetaan teatterissa tai muusikolle orkesterissa. Kaikkien taiteenalojen osaaji-

en työ ja ammattitaito tunnustetaan myös rahallisesti, ja taiteilijoiden työehdot ovat oikeudenmukaiset ja selkeät.
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Taiteilijoilla eri taiteenaloilla on riittävä sosiaaliturva, joka mahdollistaa täysimääräisen osallistumisen yh-

teiskuntaan ja oman taiteellisen ammattitaidon ylläpitämisen. Tilanteen ja kulloisenkin toimeksiantosuhteen 

mukaan vaihteleva riittämätön ja monimutkainen sosiaaliturva on korvattu paremmalla, taiteilijaa erilaisissa 

tilanteissa yhdenmukaisesti ja ennustettavasti kohtelevalla perustulolla. Perustulo on riittävällä tasolla tasoit-

taakseen taiteilijan epävarmoja ja epäsäännöllisiä tulovirtoja. Myös vapaan taiteilijan sosiaaliturva vastaa katta-

vuudeltaan ja tasoltaan palkansaajan nauttimaa niin eläkekertymän kuin sairaus- ja äitiyspäivärahojenkin osalta. 

Taiteellisen työn edellytykset 

Taiteilijoille taataan tosiasialliset valmiudet toimia ammattimaisesti oman alansa taiteilijana – hyödyttäen 

ja rikastuttaen niin lokaaleja ja kuin globaalejakin yleisöjä. Kulttuurin aluepolitiikkaa tehdään taiteen ja taiteili-

joiden ehdoilla mahdollistaen toiminnan ja näkymisen myös pienemmillä paikkakunnilla. Maksuista, jotka taitei-

lijoilta peritään heidän saattaessaan teoksensa yleisön nähtäville (esim. galleriavuokrat) on luovuttu. Taiteilijoi-

den työtä ja osaamista sovelletaan myös muilla aloilla eri tarpeisiin niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla, ja 

heidän osaamisensa on tunnistettu tärkeäksi resurssiksi yhteiskunnan ja sen palvelujen kehittämisessä. Tekijän-

oikeudet ovat ensisijaisesti taiteilijan oikeuksia, eivät kaupallisia oikeuksia, ja tekijänoikeusjärjestelmä turvaa 

taiteilijan oikeuden omiin teoksiinsa sekä niiden jatkokäyttöön. Taiteilijat ovat myös keskeisessä asemassa 

päättämässä tekijänoikeusjärjestelmän kehittämisestä. 

Apurahajärjestelmä kohtelee eri taiteenalojen taiteilijoita yhdenvertaisesti. Taiteilija-apurahojen lukumää-

rää on kasvatettu niiden rahallista arvoa heikentämättä ja ne tarjoavat koulutetuille ja ammattimaisesti toimi-

ville taiteilijoille mahdollisuuden tehdä taiteellista työtä, jota esim. muut taidekentän rakenteet tai yksityiset 

markkinat eivät ole rahoittaneet. Myös taidekentän instituutioiden rahoitus ja eri hankerahoitukset ovat tasolla, 

joka edesauttaa kansainvälisestikin kiinnostavien projektien toteuttamista Suomessa. Taiteen ja kulttuurin jul-

kinen rahoitus on turvattu, ja se on irrotettu uhka- ja rahapelien kansallisesta monopolista valtion budjetti-

rahoituksen piiriin. Riittävän rahoituksen myötä keskustelu kulttuurikentän ongelmakohdista on helpottunut, ja 

epätasa-arvoiset rakenteet on purettu taaten kaikille taiteenaloille yhtäläiset ja riittävät resurssit suhteessa 

taiteilijoiden määrään. Yksityisen rahoituksen merkitystä on vahvistettu, mutta sen myötä ei ole vähennetty jul-

kisen rahoituksen määrää. Julkinen rahoitus takaa taiteen vapauden ja autonomian sekä taiteen kansansivis-

tykselliset päämäärät suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Taide, sivistys ja päätöksenteko 

Taidetta, kulttuuria ja sivistystä arvostetaan ja arvostus näkyy myös päätöksenteossa. Kulttuurin arviointi-

järjestelmät lähtevät taidekentän asiantuntemuksesta. Taiteen itseisarvo nähdään ennakkoehtona taiteen va-

paudelle ja sen tuomille yhteiskunnallisille hyödyille. Taiteen ja kulttuurin arvoa ei mitata talouden mittarein. 

Taiteen ammattilaisille tarjotaan mahdollisuus ja edellytykset osallistua heitä, taidetta ja kulttuuria kos-

kevaan päätöksentekoon. Vertaisarviointijärjestelmä on palautettu julkisten avustusten jakamiseen ja laajen-

nettu myös muille taidetta ja kulttuuria hyödyntäville aloille. Taiteen ammattilaisten edustus on itsestäänsel-

vyys taiteen ja kulttuurin asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Kulttuuripolitiikan arjesta on tullut kehittä-

vää ja rikastavaa, ja se pyrkii aina uudistumaan luodakseen yhä paremmat edellytykset taiteen kehittymiselle. 

Taide on läsnä myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella, ja taiteilijoilla on mahdollisuus toimia myös pienem-

millä paikkakunnilla. Kuitenkaan Suomessa ei tehdä taidetta aluepolitiikan tarpeisiin, vaan panostetaan korkea-

tasoiseen maanlaajuiseen taiteen osaamiseen ja viedään se myös maailmalle. Yhteistyö yli taiteenlajien ja mui-

den rajojen tuottaa monipuolisia ja uutta luovia taiteilijoita, jotka luovat Suomen mainetta kansainvälisestikin.
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TaiYo:n tavoittelemat konkreettiset toimenpiteet 

Taiteilijoiden toimeentulo 

TaiYo ajaa perustuloa yhdessä muun opiskelijaliikkeen kanssa, tavoitteenaan vastikkeeton perustulo, joka mah-

dollistaa taiteellisen työn jatkuvuuden myös aikoina, jolloin muita tuloja ei ole. Vuonna 2016 pyritään määritte-

lemään TaiYo:n näkökulmasta toivottava perustulon taso ja malli. 

Perustulo ei kuitenkaan korvaa tarvetta apurahoille ja rahallisesti suuremmalle taiteilijapalkalle, joka mahdollis-

taisi aidosti elämisen ja työskentelyn. Perustulo on ratkaisu taiteilijoiden sosiaaliturvaan; taiteilijapalkka taiteel-

lisen työn rahoittamiseen. 

Taiteilijoiden työn ilmainen hyödyntäminen eri organisaatioissa ja ilmaiset pakolliset työharjoittelut tulee lopet-

taa alan ansiotasoa vääristävinä. Usein taiteilija on eri hankkeissa ainoa, jolle ei makseta kohtuullista korvausta 

työstään. Taiteilijalle pakotetun ilmaistyön ja taiteilijan omaehtoisen tekijänoikeuskorvauksista tai palkkiosta 

luopumisen (esim. ilmaistapahtuman mahdollistamiseksi) välillä tulee kuitenkin olla mahdollisuus tehdä ero. 

Yhdenvertaisuus taidealalla 

Taidealojen sukupuolikysymykset ovat ajankohtainen ongelma, joka tulee tunnustaa ja johon tulee tarttua, niin 

ansiotason epätasa-arvossa, klassisen musiikin kentän ongelmissa kuin muissakin havaittavissa sukupuolisen 

syrjinnän tilanteissa. 

Taidealalla ja Taideyliopistossa tulee pyrkiä poistamaan tarpeettomasti sukupuolittavat käytännöt, esim. hake-

muslomakkeissa. Binäärisen jaottelun rinnalle tulee tarjota vähintään vaihtoehdot “muu” ja “en halua vastata”. 

Tärkeimmän syyn kerätä tietoa opiskelijoiden ja taiteilijoiden sukupuolesta tulee olla sukupuolten välisten epä-

tasa-arvoistavien rakenteiden huomaaminen ja korjaaminen. 

Taideyliopiston ja taidekentän muiden toimijoiden tulee tarkastella kriittisesti, miten eri sukupuolien edustajia 

jo lapsena kannustetaan ja huomioidaan eri tavoin ja mitkä muut tekijät ohjaavat hakeutumista taidealalle ja 

taidealalla saatua arvostusta. Keskeisiä esimerkkejä näistä ongelmista ovat taidealalla voimistunut koulutuksen 

periytyvyys sekä erot mies- ja naistaiteilijoiden ansiotasossa. 

Vähemmistöjen pääsyä taidekentälle ja taideopintoihin tulee tukea. Esimerkiksi romani-, saamelais- ja maahan-

muuttajataustaisten opiskelijoiden Taideyliopistoon pääsyn moninaisiin esteisiin eri ikävaiheissa tulee puuttua. 

Taideyliopisto ja taiteilijakoulutus 

Taideyliopistosta tulee kasvattaa kaikki taiteen ja taidekasvatuksen alat kattava yliopisto, minkä vuoksi Taide-

yliopistoon tulee tuoda sieltä puuttuvia aloja, kuten elokuvataide, sirkustaide ja kuvataidekasvatus. Taideyli-

opiston koulutusohjelmia päivitetään vastaamaan kentän tarpeita amk-koulutuksenkin muuttuessa, esim. teat-

terin alalle erikoistuvia tuottajia aletaan kouluttaa samoin kuin soveltavan teatteritaiteen osaajia. 

Taiteen koulutusmääriä on tarkasteltava kriittisesti Taideyliopiston ulkopuolella, kuitenkin taaten taiteilijakou-

lutukseen riittävät resurssit oppilaitokseen katsomatta läpi Suomen. On suomalaisen taiteen etu, että Taideyli-

opiston ulkopuolella on tarjolla laadukasta taiteilijakoulutusta myös toisenlaisesta näkökulmasta. 

Taideyliopiston ja Suomen taideopiskelijoiden yhteisöllisyyttä tulee parantaa, jotta aidon toisiinsa ja eri toimin-

tatapoihin tutustumisen kautta voidaan kasvattaa kiinnostusta ja innostusta niin omaan kuin toistenkin aloihin.
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Prosenttiperiaatteesta kulttuuriprosenttiin 

Taidetta tulee hyödyntää entistä laajemmin eri yhteiskuntaelämän osa-alueilla: prosenttiperiaate tulee laa-

jentaa rakentamisesta kulttuuriprosentiksi, joka koskee myös muita aloja, esimerkiksi sosiaali- ja terveysalaa ja 

nuorisotyötä. Prosenttitaide tulee saada käsittämään taiteenaloja entistä laajemmin ja monipuolisemmin, ja 

esimerkiksi esittävä taide (musiikki, tanssi, teatteri, performanssi jne.) tulee ottaa myös huomioon. 

Tämänkin vuoksi kulttuuriprosentin alaisten hankkeiden päätöksenteossa tulee olla mukana myös taiteen 

ammattilaisia, ja muiden kriteerien ohella tulee ottaa huomioon taiteellinen laatu. Lisätään taiteilijoiden sijoit-

tumista prosenttiperiaatteen hyödyntämistä suunnitteleviin työryhmiin. 

Apurahajärjestelmän demokratisointi 

Taidekentän niukat resurssit tulee ohjata tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti: ennemmin tulee tarjota useam-

mille mahdollisuuksia keskittyä taiteelliseen työhön kuin harvoille korkeampi ansiotaso. Apurahajärjestelmästä 

ja valtionosuusjärjestelmästä tulee saada ketterämpi ja tasa-arvoisempi. Taiteenalojen apurahoja tulee kehittää 

heikoimmassa asemassa olevista taiteilijoista lähtien ja pyrkien eri taiteenalojen yhdenvertaisuuteen taiteili-

joiden rahoituksessa mukaan lukien VOS-järjestelmä, kirjastoapurahat ja muut julkisista varoista kanavoidut 

tuet taiteelle ja kulttuurille. Taiteen rahoitukseen tulee tehdä leikkausten sijaan maltillisia korotuksia. 

Päätöksenteko 

Julkisista apurahoista ja avustuksista päättävissä elimissä, taiteen instituutioissa sekä kulttuuripoliittisia päätök-

siä valmistelevissa työryhmissä tulee olla taiteilijoiden edustus – esim. kunnallisissa teatterihallituksissa. 

Taiteilijoiden edustajille tulee myös maksaa palkkiot heidän tekemästään työstä päätöksenteossa esim. apura-

halautakunnissa ja työskentelystä muissa elimissä. Nykyisellään taiteilijajäsen on usein ainoa, joka ei saa osallis-

tumisestaan palkkaa, ja mahdolliset palkkiot ovat alimitoitettuja työmäärään nähden. 

Näyttelyvuokrat 

Nykyisellään kuvataiteilijat joutuvat museoita ja yksittäisiä gallerioita lukuun ottamatta maksamaan saadak-

seen teoksiaan esille ja sitä kautta voidakseen kilpailla apurahoista. Galleriavuokran lisäksi galleria useimmiten 

perii provision myydyistä teoksista, mutta teosten tuottaminen, kuljetukset ja vakuutukset lankeavat useimmi-

ten taiteilijan kustannettaviksi. Taiteilijan maksaessa galleriavuokran saamistaan apurahoista tai muista tuloista 

kohdistuvat riskit näyttelyn järjestämisestä enimmässä määrin taiteilijalle. 

Kuvataiteen kentällä tyypilliset taiteilijoiden gallerioille näyttelynpitämisestä maksamat korvaukset tulee siirtää 

pois taiteilijan vastuulta ja rahoittaa näyttelytiloja suorilla avustuksilla näiden näyttelyohjelman laadun perus-

teella: näyttelyvuokria ei tule kierrättää enää taiteilijoiden kautta. Parhaassa tapauksessa galleriat maksaisivat 

taiteilijalle tämän teosten esittämisestä. Avustuksia ei kuitenkaan tule myöntää selkeästi kaupallisille gallerioille. 

Avustuksia tulee antaa myös muunlaisille tavoille esittää taidetta kuin taidegallerioille ja -museoille. Näyttely-

avustusten tulee monipuolistaa ja tasa-arvoistaa nykytaiteen kentän esittämis- ja esiintymismahdollisuuksia 

sekä myös poikkeamia taiteenalojen välillä. 

Tämä dokumentti on lyhennetty versio Taideyliopiston ylioppilaskunnan taidepoliittisesta linjapaperista ja sen työ-

paperista, jotka on hyväksytty TaiYo:n edustajiston kokouksessa 17.12.2015. 


