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Tiivistelmä 
 
Selvityksessä hahmotellaan kuvataidealan tulevaisuuden osaamistarpeita olemassa olevan laadul-
lisen ennakointitiedon sekä muun tarkoitukseen soveltuvan aineiston pohjalta. Selvitystyöhön on 
kuulunut aineistojen kartoittaminen ja arviointi sekä ehdotusten tekeminen laadullisen ennakoin-
nin kehittämiseksi kuvataidealalla. 
 
Selvitys on tehty Kuvataiteen koulutustoimikunnan toimeksiannosta Opetushallituksen rahoituk-
sella. Hanke toteutettiin Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiössä (Cupore) 1.12.2011 ja 
15.6.2012 välisenä aikana. Selvitys taustoittaa osaltaan vuoden 2012 aikana toteutettavaa Kuvatai-
teen koulutustoimikunnan laadullista ennakointitutkimushanketta ”Kuvataiteilijan ammattirooli ja 
osaamistarpeet tulevaisuuden työelämässä”, jossa on mukana Cuporen lisäksi Työterveyslaitos.  
 
Kartoitus osoitti, että varsinaista laadullista ennakointia kuvataidealalla on tehty varsin vähän. 
Ennakoinnin tukena voidaan kuitenkin käyttää myös muuta aineistoa, kuten muuta alaan liittyvää 
tutkimusta ja selvitystyötä, muilla kulttuurialoilla ja laajemmin luovilla aloilla tehtyjä ennakointeja 
sekä yleisiä yhteiskunnallisia ja työelämän muutoksia koskevia aineistoja. Analyysissä varsinaisen 
ennakointiaineiston tuloksia täydennettiin muun kerätyn aineiston avulla, minkä lisäksi hyödyn-
nettiin ennakointitutkimushankkeen valmistelussa esiin tulleita seikkoja.  
 
Olemassa olevasta varsinaisesta ennakointiaineistosta esiin nousseet osaamistarpeet painottuvat 
yleisiin osaamistarpeisiin. Joitakin alakohtaisia erityisosaamistarpeita on niiden pohjalta osoitetta-
vissa, mutta ne liittyvät ensisijaisesti taiteilijan kompetenssin soveltamiseen muilla aloilla tavoit-
teena ammatinharjoittajien toimeentulon parantaminen ja taiteen yhteiskunnallisen vaikuttavuu-
den edistäminen. Taiteilijan perinteistä substanssiosaamista ja sen kehittämistarpeita käsiteltiin 
aineistoissa merkille pantavan vähän.  
 
Kuvataiteen osaamistarpeita koskevissa selvityksissä korostuivat seuraavat osaamistarpeet: kult-
tuuri- ja kansainvälisyysosaaminen, yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, tietotekninen osaami-
nen, verkosto- ja vuorovaikutusosaaminen, itseohjautuvuuden ja työssä jaksamisen taidot sekä 
soveltava osaaminen. Muissa aineistoissa ja keskusteluissa painotettiin lisäksi palveluosaamista, 
tekijänoikeus- ja sopimusosaamista sekä ympäristö- ja eettistä osaamista. 
 
Selvitystyön perusteella kuvataiteen laadullinen ennakointi on tällä hetkellä puutteellista ja jälki-
jättöistä mutta aiheeseen liittyvää materiaalia on saatavilla suhteellisen runsaasti. Sen hyöty riip-
puu tulkintaan käytettävissä olevista resursseista. Kuvataidealalla on systemaattisen alakohtaisen 
ennakointimenetelmän ja -järjestelmän tarve. Käynnissä oleva laadullinen ennakointihanke paik-
kaa osaltaan tätä aukkoa, koska sen tavoitteena on esittää malli kyselyihin ja tulevaisuustyöpajoi-
hin nojaavasta menetelmästä. Kuvataidealan laadullista ennakointia voitaisiin jatkossa täydentää 
myös muilla menetelmillä, joilla olisi esimerkiksi mahdollista seurata alan heikkoja signaaleja. 
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1. Johdanto 

 

1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet 

 

Selvityksessä hahmotellaan kuvataidealan tulevaisuuden osaamistarpeita olemassa olevan laadul-

lisen ennakointitiedon ja muun aineiston pohjalta. Selvitystyöhön on kuulunut aineistojen kartoit-

taminen ja arviointi sekä ehdotusten tekeminen laadullisen ennakoinnin kehittämiseksi kuvatai-

dealalla. Selvitys on tehty kuvataiteen koulutustoimikunnan toimeksiannosta Opetushallituksen 

rahoituksella. Selvitystyön tarkoituksena on edistää koulutustoimikuntien tehtäviin kuuluvan laa-

dullisen ennakoinnin käynnistämistä.  

 

Opetushallituksen määritelmän1 mukaan koulutuksen laadullinen ennakointi tarkoittaa osaamis-

tarpeiden ennakointia. Sen keskeisiä tuloksia ovat sanalliset kuvaukset tulevaisuudessa tarvittavas-

ta osaamisesta. Tuloksia hyödynnetään koulutuksen perusteiden ja sisältöjen kehittämisessä sekä 

taustatietona koulutuksen määrällisessä eli koulutustarpeiden ennakoinnissa. 

 

Opetushallitus varasi vuonna 2011 kaikille koulutustoimikunnille määrärahan olemassa olevien 

laadullisen ennakoinnin tulosten selvittämiseen ja synteesien tekemiseen niiden perusteella. Kuva-

taiteen koulutustoimikunnan esityksestä Opetushallitus solmi hankkeesta yhteistyösopimuksen 

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön (Cupore) kanssa syksyllä 2011. Cuporessa hank-

keen vastuuhenkilöitä ovat erikoistutkija Sari Karttunen ja projektitutkija Kaisa Herranen. Hanke 

aloitettiin 1. joulukuuta 2011, ja se päättyi 15. kesäkuuta 2012.  

 

Selvitys taustoittaa osaltaan Kuvataiteen koulutustoimikunnan laadullista ennakointitutkimushan-

ketta ”Kuvataiteilijan ammattirooli ja osaamistarpeet tulevaisuuden työelämässä”, jossa on muka-

na Cuporen lisäksi Työterveyslaitos. Tutkimushanke on aloitettu 1.1.2012, ja se valmistuu 

31.12.2012 mennessä. Hankkeen osana tehdään kuvataiteilijan ammattikorkeakoulututkinnon 

suorittaneille suunnattu kysely kuvataidealan tulevaisuuden osaamistarpeista. Samalla tutkimus-

hankkeessa kehitetään laadullisen ennakoinnin menetelmää, joka koostuisi muutaman vuoden 

välein taiteilijoille tehtävästä kyselystä sekä siinä käytettävän lomakkeen ajanmukaistamisessa ja 

                                                           
1
 http://www.oph.fi/tietopalvelut/ennakointi/osaamistarpeiden_ennakointi 

http://www.oph.fi/tietopalvelut/ennakointi/osaamistarpeiden_ennakointi
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kyselyvastausten tulkinnassa avustavista tulevaisuustyöpajoista. Työpajoihin osallistuu edustajia 

kuvataidekentän eri puolilta, ja niiden toteuttamisessa otetaan mallia Opetushallituksen VOSE-

hankkeesta (Valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi 2008–2012).  

 

Ennakointiaineistoselvityksen tarkoituksena ei toimeksiannon mukaan ole suorittaa uutta laadul-

lista ennakointia vaan kartoittaa ja arvioida olemassa olevia aineistoja sekä tiivistää niiden antama 

käsitys kuvataidealan osaamistarpeista. Käsillä oleva selvitys pohjautuu ensisijaisesti kartoitukses-

sa paikannetun olemassa olevan ennakointiaineiston tai ennakoinnin kannalta relevantin aineiston 

analyysiin. Aineisto koostuu moniin eri tarkoituksiin eri puolilla tutkimus-, koulutus- ja kulttuuri-

kenttää tehdyistä tutkimuksista, selvityksistä ja raporteista sekä koulutus- ja kulttuuripoliittisista 

linjauksista. Toimeksiannon mukaisesti on kartoitettu mahdollisuuksien mukaan myös ulkomaisia 

ennakointiaineistoja ja -menetelmiä kuvataidealalta.  

 

Kartoitus osoitti, että varsinaista laadullista ennakointia on tehty Suomessa kuvataidealalla varsin 

vähän. Laajemmin määritellyssäkään aineistossa ei liiemmin tullut vastaan sellaisia teemoja, joihin 

koulutussuunnittelu ei olisi jo pyrkinyt vastaamaan. Sen vuoksi raporttiin on tuotu uusia teemoja, 

jotka ovat nousseet esiin alkuvuoden 2012 aikana edellä mainittua laadullisen ennakoinnin tutki-

mushanketta valmisteltaessa. 

 

Selvityksessä on toimeksiannon mukaisesti huomioitu kuvataiteen rajapinnat sekä ennakoinnin 

puuttuvat tai täydennystä vaativat osa-alueet. Selvitystä tehtäessä on järjestetty tapaaminen (Cu-

poressa 17.4.2012) ja vaihdettu sähköpostitse ajatuksia muiden kulttuurialojen selvitysten tekijöi-

den kanssa (taideteollisuusala, musiikki-, teatteri- ja tanssiala sekä viestintäala). 

 

1.2 Kuvataidealan ja -koulutuksen rajaus 

 

Kuvataide ei ole koulutus- ja ammattialana aivan yksiselitteisesti määriteltävissä. Tämä näkyy esi-

merkiksi siitä, että virallisissa koulutus-, ammatti- ja toimialaluokituksissa kuvataidealan rajaus ja 

sijainti vaihtelevat. Yleisesti ottaen kuvataidealalla on vahvimmat kytkennät ja päällekkäisyyttä 

erityisesti käsi- ja taideteollisuusalan sekä viestintäalan kanssa.  
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Kuvataidealan määrittelystä taiteen kentällä antaa osaltaan osviittaa ammattikuvataiteilijoita 

edustava järjestökenttä. Suomen Taiteilijaseuraan kuuluu tällä hetkellä viisi valtakunnallista am-

mattitaiteilijaliittoa: Muu ry, Suomen Kuvanveistäjäliitto, Suomen Taidegraafikot, Taidemaalariliit-

to sekä Valokuvataiteilijoiden liitto. Niissä on jäseninä taiteilijoita, jotka harjoittavat taidemaalaus-

ta, kuvanveistoa, taidegrafiikkaa, valokuvataidetta, media-, video-, valo- ja äänitaidetta, perfor-

manssitaidetta, käsite- ja ympäristötaidetta. Välinepohjaisella jaolla, joita perinteiset ammattiliitot 

heijastavat, ei kuitenkaan ole enää ratkaisevaa merkitystä nykytaiteen kentällä, vaan useat taiteili-

jat työskentelevät useilla välineillä rajoja ylittäen. Useat taiteilijat tekevät installaatiota hyödyntä-

en tilaa ja kulloiseenkin tarpeeseen sopivia välineitä.  

 

Koulutuksen ja tutkinnon merkitys on kuvataiteessa korostunut viime vuosikymmenten aikana. 

Itseoppineita on Suomen Taiteilijan seuran alaisissa ammattitaiteilijajärjestöissä enää toistakym-

mentä prosenttia; nuorimmassa sukupolvessa osuus lähenee jo nollaa (ks. Karttunen 2006, 62–

64). Kuvataiteilijana toimivat ovat yleisimmin valmistuneet kotimaisista tai ulkomaisista kuvatai-

dealan oppilaitoksista ja koulutusohjelmista, minkä lisäksi joukossa on jonkin verran etenkin käsi- 

ja taideteolliseen alaan ja viestintäalaan luokiteltavan koulutuksen hankkineita.  

 

Kuvataiteen koulutusta annetaan Suomessa yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja toisen asteen 

oppilaitoksissa sekä muutamissa koulutusjärjestelmän ulkopuolisissa yksityisissä taidekouluissa. 

Korkeakoulutasolla alan koulutusta tarjoavat Suomen ainoa kuvataidealan yliopisto 

Kuvataideakatemia sekä ammattikorkeakoulujen kuvataidelinjat, joita on tällä hetkellä Lahden, 

Turun, Tampereen, Satakunnan, Kemi-Tornion ja Saimaan ammattikorkeakouluissa sekä 

Yrkeshögskolan Noviassa. Lisäksi voidaan mainita Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan soveltavan 

kuvataiteen maisteriohjelma sekä Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun (aik. 

Taideteollinen korkeakoulu) kuvataiteiden maisteriohjelma ja visuaalisen kulttuurin 

maisteriohjelma, jonka opetus järjestetään Porin yksikössä. 

  

Valokuvaus ja valokuvataide limittyvät monin tavoin Kuvataiteen koulutustoimikunnan intressialu-

eeseen, vaikka esimerkiksi Aalto-yliopiston taiteen ja suunnittelun korkeakoulussa annettava valo-

kuvataiteen koulutus kuuluu Taideteollisuusalan koulutustoimikunnan alaisuuteen. Tilastokeskuk-

sen koulutusluokituksessa (2010) se on luokiteltu ”soveltavan taiteen koulutukseksi”. Valokuva on 
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kuitenkin tänä päivänä yksi keskeisistä kuvataiteessa käytetyistä ilmaisuvälineistä. Tätä ilmentää 

edellä mainittu seikka, että 1980-luvun lopulla perustettu Valokuvataiteilijoiden liitto on Suomen 

Taiteilijaseuran jäsenjärjestö. Kuvataideakatemian tila-aikataiteen koulutusohjelmassa valokuva 

on yksi kolmesta tarjolla olevasta suuntautumisvaihtoehdosta, ja Turussa Taideakatemiassa (Turun 

ammattikorkeakoulu) kuvataiteilijan ammattikorkeakoulututkinnon voi suorittaa suuntautumis-

vaihtoehtona valokuvaus.  

 

Toisen asteen kuvallisen ilmaisun perustutkinto (kuva-artesaani) voi painottua kuva- ja 

mediataiteeseen tai valokuvaukseen, mutta joukossa on myös graafisen suunnittelun 

koulutusohjelmia. Useissa rajauksissa kuvallisen ilmaisun perustutkintoa ei sijoiteta osaksi 

kuvataiteen koulutusta (ks. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011, Hanhijoki ym. 2011). Myös tässä 

selvityksessä kuvallisen ilmaisun perustutkinnon ennakointi on rajattu kuvataidealan ulkopuolelle, 

sillä tarkastelluissa osaamistarpeita koskevissa aineistoissa se on katsottu osaksi viestintäalaa (ks. 

Haltia ym. 2010, Leinonen & Haikola 2008, Raittila ym. 2006). 

 

1.3 Selvityksen aineistot ja menetelmät sekä raportin rakenne 

 

Selvityshanke aloitettiin kartoittamalla laajasti viimeaikaisia julkaisuja ja hankkeita koskien yhteis-

kunnallisia ja työelämän muutoksia sekä kulttuuri-, taide- ja luovien alojen tulevaisuutta ja osaa-

mistarpeita. Lisäksi käytiin läpi muuta materiaalia, kuten viime aikoina kuvataiteilijan identiteetis-

tä, ammattikuvasta ja sosioekonomisesta asemasta tehtyä tutkimusta, jota voidaan myös tulkiten 

käyttää hyväksi alan tulevaisuuden ennakoinnissa ja osaamistarpeiden analysoinnissa. Aineistoa 

hyödynnetään tämän selvityksen lisäksi käynnissä olevassa kuvataiteen laadullisessa ennakointi-

hankkeessa. 

 

Aineistoa on hankittu internet-hauilla useilla erilaisilla hakusanoilla ja hakusanayhdistelmillä, eri 

tahojen internet-sivuilta sekä erilaisista tietokannoista. Lisäksi kartoituksen tuloksena syntynyt 

aineistolistaus on ollut kommentoitavana ja täydennettävänä Kuvataiteen koulutustoimikunnan 

jäsenillä.  Pääsääntöisesti mukaan on otettu vuonna 2006 ja sen jälkeen julkaistuja aineistoja. Li-

säksi kartoituksessa on mukana tällä hetkellä käynnissä olevia hankkeita. Kartoituksessa paikan-

nettu aineisto löytyy liitteestä 1.  
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Laajasta aineistosta seuloutui seitsemän julkaisua, joissa tarkastellaan kuvataiteilijan osaamistar-

peita tulevaisuudessa. Näiden julkaisujen keskeiset sisällöt on koottu aineistomatriisiin, joka löytyy 

liitteestä 2. Matriisi kokoaa yhteen kuvataiteen laadullisen ennakoinnin jo olemassa olevat tulok-

set.  

 

Kuvataidealan ennakointiaineiston antamia tuloksia täydennettiin osaamistarpeiden analyysissä 

muun kerätyn aineiston perusteella, minkä lisäksi hyödynnettiin, kuten sanottua, ennakointitutki-

mushankkeen valmistelussa esiin tulleita seikkoja. Tällöin apuna ovat aiemman tutkimuksen ohella 

olleet Kuvataiteen koulutustoimikunnan kokoukset, ARENEn kulttuurialan kehittämisryhmän kuva-

taidejaoksen kanssa järjestetty tapaaminen, KTT Elina Hiltusen (What’s Next Consulting) vetämä 

tulevaisuustyöpaja sekä alan asiantuntijoiden ja kuvataiteilija-informanttien kanssa käydyt keskus-

telut.  

 

Opetushallituksen toimeksiannon mukaisesti osaamistarpeita tarkasteltiin selvityksessä esille nou-

sevien yleisten osaamistarpeiden (kuten verkosto-osaaminen, kansainvälisyys-, yrittäjyys- ja liike-

toimintaosaaminen, teknologiaosaaminen, ympäristöosaaminen sekä palveluosaaminen) sekä ala-

kohtaisten osaamistarpeiden näkökulmasta. Lisäksi kiinnitettiin huomiota kuvataiteen rajapintoi-

hin suhteessa muihin aloihin.  

 

Selvityksen lopuksi tarkasteltiin ennakoinnin puuttuvia tai täydennystä vaativia osa-alueita sekä 

pohdittiin edellä kuvattuun materiaaliin perustuen ehdotuksia kuvataidealan koulutuksen laadulli-

sen ennakoinnin kehittämiseksi. Tällöin valmisteilla oleva tutkimushanke nousee keskeiseen roo-

liin, sillä sen tehtäväksi tulee paikata havaittuja puutteita. Pohdinnassa otettiin huomioon myös 

muiden kulttuurialojen selvitysten tekijöiden kanssa käyty keskustelu. 

 

Raportin toisessa luvussa esitellään selvityksessä paikannettua olemassa olevaa kuvataiteen laa-

dullisen ennakoinnin aineistoa tai tähän tarkoitukseen tietyin edellytyksin hyödynnettävissä olevaa 

aineistoa. Näiden aineistojen tuloksia tarkastellaan kolmannessa luvussa, jossa nostetaan esiin 

myös tämän tiukasti rajatun aineistokorpuksen ulkopuolelta esiin nousseita, kuvataiteilijan tule-

vaisuuden kannalta tärkeiltä vaikuttavia osaamisalueita. Neljännessä luvussa tehdään yhteenvetoa 
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ennakoinnin puuttuvista tai täydennystä vaativista osa-alueista sekä esitetään ehdotuksia kuvatai-

dealan ennakoinnin menetelmälliseksi kehittämiseksi ja nostetaan esiin katveeseen jääviä osaa-

misalueita, joita olisi syytä kartoittaa jatkossa tarkemmin. 
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2. Kuvataidealan laadullisen ennakoinnin aineistot 

 

2.1 Kuvataiteen tulevaisuutta ja osaamistarpeita käsittelevät aineistot 

 

Kuvataiteen tai kuvataiteilijoiden alakohtaista tulevaisuutta tai osaamistarpeita on vuoden 2006 

jälkeen käsitelty runsaassa kymmenessä selvityksessä, tutkimuksessa tai strategiassa. Tarkalleen 

ottaen niistä kuitenkin vain muutama edustaa varsinaista laadullista ennakointia. Toisin kuin eräil-

lä muilla kulttuurialoilla, kuvataidealalla ei ole ennen nyt meneillään olevaa ”Kuvataiteilijan am-

mattirooli ja osaamistarpeet tulevaisuuden työelämässä” -tutkimushanketta toteutettu varsinaista 

alakohtaista laadullista ennakointihanketta.  

 

Kuvataiteilijoiden osaamistarpeita käsittelevien julkaisujen sisältö on tiivistetty aineistomatriisiin 

(liite 2). Siihen on sisällytetty nimenomaan tulevaisuuden osaamistarpeita käsittelevien julkaisujen 

lisäksi myös muut osaamistarpeita käsittelevät, ajalliselta näkökulmaltaan epämääräisemmät jul-

kaisut. Esimerkiksi taiteilijoiden kyselyissä tai haastatteluissa esiin tuomat tämänhetkiseen koke-

mukseen perustuvat lisäkoulutustarpeet voivat olla merkkejä muutoksesta ja alan tulevista osaa-

mistarpeista. 

 

Muutkin tässä raportissa esitellyistä aineistoista voivat olla ennakoinnin kannalta hyödyllisiä, mut-

ta ne vaativat osaamistarpeiden näkökulmasta vielä enemmän tulkintaa. Esimerkiksi ammattiku-

van muutoksesta voidaan tehdä arvioita tulevaisuudessa tarvittavasta osaamisesta. Koska näissä 

julkaisuissa ei varsinaisesti käsitelty osaamistarpeita, niitä ei ole sisällytetty aineistomatriisiin. Niis-

tä esiin nousseita teemoja käydään läpi raporttitekstissä. 

 

2.1.1 Kuvataiteen osaamistarpeita käsittelevät aineistot 

 

Selkeimmin varsinaista tulevaisuuden osaamistarpeiden laadullista ennakointia kuvataidealalla 

sisältyy kahteen vuonna 2006 tai sen jälkeen ilmestyneeseen julkaisuun, jotka ovat opetusministe-

riön vuonna 2008 julkaisema työryhmäraportti Kuvataiteen koulutus ja tutkimus Suomessa 2007 ja 

työministeriön vuonna 2007 julkaisema, Elisa Akolan (ym.) laatima tutkimusraportti Yrittäjyyden ja 
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palkkatyön rajapinnalla? Työn ja toimeentulon rakentuminen eri ammateissa 2000-luvun Suomes-

sa. Hieman vanhemmista julkaisuista osaamistarpeiden ennakointia edustaa Cuporen vuonna 

2005 julkaisema KLEROT I – Taide- ja kulttuurialojen elinkeinorakenteen muutos ja lähitulevaisuu-

den osaamistarpeet, jonka tekijät ovat Samu Lagerström ja Ritva Mitchell. Tämä julkaisu on otettu 

mukaan analyysiin, koska varsinaista ennakointia on löytynyt kuvataidealalta niin vähän ja koska se 

sisältää yhä ajankohtaista pohdintaa. Hanke on myös menetelmältään huomionarvoinen käsillä 

olevan selvityksen kannalta. 

 

Kuvataiteen koulutus ja tutkimus -raportin laatineen työryhmän puheenjohtajana toimi Valtion 

taidemuseon ylijohtaja Risto Ruohonen ja jäseninä Juhani Järvinen Etelä-Karjalan (Saimaan) am-

mattikorkeakoulusta ja Tarja Pitkänen-Walter Kuvataideakatemiasta. Työryhmän tuli tarkastella 

kuvataidealan koulutusta ja tutkimusta Suomen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa, laatia 

ehdotukset alan koulutuksen ja tutkimuksen järjestämisestä vuoteen 2012 mennessä sekä koulu-

tuksen mitoittamisesta työelämän ja alan kehittämisen tarpeet huomioitaessa. Selvitys painottuu 

ennakoinnissaan toimeksiantonsa mukaisesti koulutusmäärätarpeisiin ja koulutusrakenteen kehit-

tämiseen, mutta siinä käsitellään jonkin verran myös kuvataiteilijoiden osaamista ja osaamisen 

kehittämistä. 

 

Elisa Akolan (ym. 2007) Yrittäjyyden ja palkkatyön rajapinnalla -tutkimuksessa käsitellään freelan-

ce-journalistien, kääntäjien ja tulkkien ohella kuvataiteilijoiden työtä ja toimeentuloa. Tutkimus 

tehtiin osana Työpoliittista tutkimusohjelmaa (2003–2007), ja se toteutettiin Turun kauppakorkea-

koulussa. Tavoitteena on kuvata työn ja toimeentulon rakentumista erityisesti yrittäjyyden ja palk-

katyön rajapinnalla yrittäjäksi siirtymisen, nykytilan ja tulevaisuuden näkökulmista. Tutkimuksen 

aineistona on aiemman tutkimuksen lisäksi käytetty Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston pitkit-

täisaineistoa vuosilta 1992–2004 sekä kohteena olleille ammattiryhmille tehtyjä kyselyjä. Kuvatai-

teilijoille suunnatussa kyselyssä on kysytty vastaajan omaa arviota tilanteestaan 10 vuoden kulues-

sa (vuoteen 2017 mennessä) sekä sitä, minkälaista osaamista vastaaja olettaa tarvitsevansa tule-

vaisuudessa nykyistä enemmän. Lisäksi osaamistarpeita on arvioitu kyselyn erilaisten väittämien 

avulla. 
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Cuporessa toteutettiin vuosina 2003–2005 Euroopan sosiaalirahaston tuella Kulttuurin ja liikunnan 

elinkeinorakenne ja osaamistarpeet (KLEROT) -hanke. Taide- ja kulttuurialaa koskevassa Samu La-

gerströmin ja Ritva Mitchellin (2005) raportissa KLEROT I – Taide- ja kulttuurialojen elinkeinoraken-

teen muutos ja lähitulevaisuuden osaamistarpeet tarkastellaan paitsi näitä aloja kokonaisuudes-

saan myös kutakin niistä erikseen. Kuvataide on yksi erillistarkastelukohteista. Tutkimuksen tavoit-

teena oli taide- ja kulttuurialan elinkeino- ja ammattirakenteen muutoksien keskeisten kehityspiir-

teiden paikantaminen ja näiden alojen tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakoiminen sekä sen 

arvioiminen, miten näihin tarpeisiin voitaisiin parhaiten vastata. Tulevaisuuden muutoksia ja 

osaamistarpeita selvitettiin Delfoi-tyyppisellä2 taide- ja kulttuurialojen asiantuntijoille suunnatulla 

internetkyselyllä. 

 

Varsinaisiksi ennakointiaineistoiksi luettavien julkaisujen ohella voidaan erottaa kolme kuvatai-

dealaa käsittelevää julkaisua, joissa tarkastellaan myös kuvataiteilijoiden osaamistarpeita mutta 

niiden ajallinen kohdentaminen jää epämääräiseksi. Tähän ryhmään kuuluvia selvityksiä ovat Mer-

ja Miettisen ja Katariina Imporannan laatima Lapin taiteilijaseuran jäsenistön osaamisen ja seuran 

kehittämistarpeiden kartoitus 2010, Etta Partasen ja Juuso Heinisuon (Innolink Research Oy) laati-

ma kyselyraportti Kuvataideakatemia – Tutkimus valmistuneille opiskelijoille 2010 sekä Kira Sjö-

bergin laatima Nykytaiteen markkinarakenne, ansaintalogiikka ja uudet liiketoimintamallit (2010). 

 

Lapin taiteilijaseuran piirissä tehdyn kartoituksen (Miettinen & Imporanta 2010) tavoitteena oli 

selvittää jäsenten osaamista, halukkuutta ja kehittämistarpeita yritysyhteistyötä ja seuran toimin-

nan kehittämistä varten. Suppeahko selvitys perustui jäsenille tehtyyn kyselyyn ja haastatteluihin, 

joissa vastaajat muun ohella arvioivat omia koulutustarpeitaan. Haastatteluissa kysyttiin lisäksi 

taiteilijan asemasta tulevaisuudessa. Koulutus- ja kehittymistarpeiden kohdalla aikajännettä ei 

määritelty. 

 

Kuvataideakatemian raportissa (Partanen & Heinisuo 2010) kartoitettiin valmistuneiden käsityksiä 

opiskeluajastaan, heidän työtilannettaan nykyhetkellä sekä heidän tulevaisuudennäkymiään. Selvi-

tys toteutettiin puhelinhaastatteluilla, joissa kysyttiin muun ohella sitä, millaiselle lisäkoulutukselle 

olisi tarvetta. Tulevaisuutta ei kuitenkaan tässä yhteydessä mainittu eikä aikajännettä määritelty. 

                                                           
2
 Delfoi on asiantuntijoiden kuulemiseen perustuva menetelmä, joka mahdollistaa annettujen vastausten uudelleen-

arvioinnin ja perustelun anonyymisti. 
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Haastatteluvastauksia ei ole raportissa teemoiteltu tai analysoitu vaan esitetään lähinnä frekvens-

sit eri vastausvaihtoehtojen suhteen ja listataan vastaukset avoimiin kysymyksiin. 

 

Sjöbergin (2010) selvitys pyrki kuvaamaan kuvataidemarkkinoiden rakennetta sekä hahmottamaan 

kuvataiteen ansaintalogiikkaa Suomessa suhteessa kansainvälisten taidemarkkinoiden toiminta-

malleihin ja tulevaisuuden taidemarkkinakenttään. Raportti keskittyy pohtimaan kuvataidekent-

tään, kuvataiteen markkinarakenteisiin sekä niitä koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun liit-

tyviä ongelmia ja asenteita suomalaisten markkinatoimijoiden näkökulmasta. Lisäksi raportissa 

keskustellaan muun muassa siitä, miten taidekentän ammattitaitoa voisi hyödyntää maassamme 

entistä laajemmin. Loppupäätelmissä on pohdittu muun muassa kentän toimijoiden koulutustar-

peita sekä tehty kehitys- ja lisätutkimusehdotuksia muun muassa koulutukseen ja työskentelyyn 

liittyen. 

 

Lisäksi kuvataidealan osaamistarpeita on käsitelty opetusministeriön (2009a) asettaman työryh-

män laatimassa strategisessa asiakirjassa Päin näköä! Visuaalisten alojen taidepoliittinen ohjelma. 

Työryhmä nostaa esiin keskeisiä epäkohtia visuaalisella alalla ja ehdottaa toimenpiteitä niiden kor-

jaamiseksi. Yhtenä osa-alueena on kuvataidealan koulutuksen kehittäminen, johon liittyen on 

mainittu joitakin osaamistarpeita. Julkaisussa ei kuitenkaan varsinaisesti puhuta tulevaisuudesta 

tai määritellä tarkkaa aikajännettä.  

 

Kansainvälisessä haussa löytyi vain muutamia nimenomaan kuvataidealan tulevaisuutta käsittele-

viä julkaisuja. Tämän selvityksen tavoitteiden kannalta näistä relevantein on Visual Arts Blueprint – 

A workforce development plan for the visual arts in the UK (Creative & Cultural Skills 2009), jonka 

ovat yhteistyössä tuottaneet Ison-Britannian taiteen kentän toimijoita edustava Creative & Cultu-

ral Skills ja taidealan hallintoa edustava Arts Council England. Julkaisun tavoitteena on käsitellä 

kaikkien kuvataiteen kentällä sekä sen rajapinnoilla työskentelevien osaamistarpeita ja esittää 

suosituksia alan kehittämiseksi muun muassa koulutukseen liittyen. 
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2.1.2 Muut kuvataiteen tulevaisuutta käsittelevät aineistot 

 

Viime vuosina on julkaistu kaksi pro gradu -tutkielmaa, joiden aiheena on ollut nimenomaan kuva-

taiteilijoiden tai kuvataiteen tulevaisuus: Jukka Liukkosen (2009) Taideteollisessa korkeakoulussa 

laatima Taide 2060 – Toimijalähtöisellä skenaarioanalyysillä ja Pia Feinikin (2011) Jyväskylän yli-

opistossa laatima Taiteen moniottelijat – Suomalaisten ammattitaiteilijoiden työnkuvan muotou-

tumisen tulevaisuudenodotukset sekä asenteet managerointiin ja liiketoimintaosaamiseen. Liuk-

konen on tutkielmassaan laatinut taiteilijoiden haastattelujen avulla tulevaisuusskenaarioita, 

mahdollisia kehityskulkuja. Feinikin tutkielma perustuu kuvataiteilijajärjestöjen jäsenille tehtyyn 

kyselyyn ja haastatteluihin. Niissä on käsitelty mm. taiteilijoiden odotuksia työnkuvasta kolmen 

vuoden päästä. Tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista ei kuitenkaan kummassakaan näistä tut-

kielmista ole eksplisiittisesti analysoitu.  

 

Tulevaisuutta on sivuttu myös Sari Karttusen (2009) Taiteen keskustoimikunnassa laatimassa tut-

kimuksessa ”Kun lumipallo lähtee pyörimään”: Nuorten kuvataiteilijoiden kansainvälistyminen 

2000-luvun alussa. Tutkimuksessa on ensisijaisesti haastatteluin selvitetty kansainvälisesti liikkuvi-

en nuorten taiteilijoiden ammattikuvaa, toimintatilannetta ja tulevaisuudennäkymiä. Tulevaisuu-

den koulutus- ja osaamistarpeita siinä ei ole erikseen käsitelty, mutta näistä voi tehdä päätelmiä 

haastatteluista ilmenneiden ammattikuvan muutossuuntien ja kansainvälisen toiminnan asettami-

en erityisvaatimusten pohjalta.  

 

Opetusministeriö julkaisi vuonna 2009 Asko Mäkelän selvityksen Mediataiteen mahdollisuudet – 

Selvitys mediataiteesta, jonka tavoitteena on koota tietoa mediataiteen tilasta ja mahdollisuuksis-

ta Suomessa sekä tehdä ehdotuksia alan kehittämiseksi. Tietoa mediataiteen kehityksestä ja rahoi-

tuksesta on koottu kyselyillä ja haastatteluilla mediataiteen järjestöille ja mediataiteilijoille sekä 

tilastotiedon ja eri mediataiteen toimijoiden ja rahoittajien tekemien päätösten avulla. Tulevai-

suuden osaamistarpeita tai mediataiteilijoiden koulutusta siinä ei ole kuitenkaan käsitelty. 

 

Lisäksi löytyy muutama strategisissa hankkeissa laadittu asiakirja, joissa käsitellään kuvataidealan 

kehittämistä: Marko Karon FRAMEssä laatima usean ministeriön kulttuurivientiohjelmatyöhön 

liittyvä Koordinaatteja tilassa ja ajassa – kuvataide ja kulttuurivaihto 2008–2012 (2007), työ- ja 



15 

 

elinkeinoministeriön hallinnoiman Luovan talouden strategisen hankkeen osana tehdyt julkaisut 

Luova raha – Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen (2011), joka sisältää Suomen Taiteilijaseuran 

toiminnanjohtaja Petra Havun artikkelin kuvataiteen rahoituksesta, sekä Fact Sheets – Luovat alat 

(2010), joka sisältää erilliskuvauksen kuvataidealasta. FRAMEssä laaditussa kuvataiteen vientistra-

tegiassa paikannetaan kulttuurivientiin liittyviä ongelmakohtia kuvataiteen kentällä sekä tehdään 

toimenpide-esityksiä kuvataiteen toimintaedellytysten, kansainvälisen osallistumisen ja kulttuuri-

en välisen vuorovaikutuksen turvaamiseksi ja edistämiseksi. Taiteilijoiden osaamistarpeita ei jul-

kaisussa erikseen käsitellä. 

 

Luova raha -julkaisun tavoitteena on julkisen keskustelun edistäminen luovien toimialojen rahoi-

tuksesta tarjoten aiheeseen useita eri näkökulmia: yritysten, rahoittajien ja toimialajärjestöjen. 

Havu (2011) pohtii artikkelissaan muun muassa kuvataiteen rahoituksessa tarvittavia muutoksia 

sekä hahmottelee tilannetta, joka olisi täysin kuvataidealan toiveiden mukainen. Julkaisun loppu-

kappaleessa on pohdittu luovien alojen rahoituksen kehitystä sekä lähitulevaisuuden näkymiä. 

Vaikka julkaisu ei sisällä suoranaista pohdintaa kuvataiteilijoiden osaamistarpeista, siitä voi nähdä 

implikaatioita niiden kannalta. Fact Sheets -selvityksen tavoitteena on tehdä tiivis kuvaus neljästä-

toista luovasta toimialasta. Kuvaukset toimialoista on tehty olemassa olevan materiaalin (kuten 

selvitykset ja strategiat) perusteella ja tarkoituksellisesti alan ulkopuolisten toimijoiden toimesta. 

Selvitys kokoaa usean tässäkin selvityksessä esitellyn julkaisun näkemyksiä kuvataide- ja taidegal-

leriatoiminnan piirteistä ja kehitysnäkymistä. 

 
 

2.2 Muita kulttuuri- ja taidealojen tulevaisuutta ja osaamistarpeita 

käsitteleviä aineistoja 

 

Kulttuuri-, taide- tai luovien alojen tulevaisuutta tai osaamistarpeita alakohtaisesti tai kokonaisuu-

tena käsitteleviä muita tutkimuksia, selvityksiä ja strategioita löytyy viime vuosilta runsaasti, joskin 

myös tässä tapauksessa varsinaista tulevaisuuden osaamistarpeiden laadullista ennakointia sisäl-

tävien julkaisujen osuus jää pieneksi. Useilla aloilla on kuitenkin toteutettu suhteellisen laaja 

osaamistarpeiden ennakointihanke. Seuraavassa näitä aineistoja esitellään valikoiden; kattava 

luettelo tähän ryhmään kuuluvista julkaisuista löytyy liitteestä 1. 
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2.2.1 Muiden kulttuuri- ja taidealojen alakohtaisia aineistoja 

 

Viime vuosina alakohtaisia tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointihankkeita on toteutettu 

ainakin musiikki-, viestintä- ja kulttuurituotannon aloilla. Erityisesti kaksi jälkimmäistä alaa ovat 

kiinnostavia kuvataiteen kannalta.  

 

Viestintäalalla on toteutettu Opetushallituksen toimeksiannosta viime vuosina useita koulutuksen 

ennakointihankkeita. Viestintä2020-hankkeen loppuraportin Viestintä2020 – Audiovisuaalisen 

viestinnän ja kuvallisen ilmaisun perustutkintojen osaamistarpeiden ennakointi (Leinonen & Haiko-

la 2008) tavoitteena on välittää työelämän näkemys audiovisuaalisen viestinnän ja kuvallisen il-

maisun osaamistarpeista vuodelle 2020. Selvityksen aineisto kerättiin haastattelemalla asiantunti-

joita, jotka edustivat pääasiassa tallenneviestintää, markkinointiviestintää sekä muita alan palvelu-

ja. Muut edustetut toimialat olivat painoviestintä, sähköinen viestintä sekä muut työpaikat, jotka 

työllistävät taide- ja viestintäalan ammattilaisia.  

 

Viestintäalan ammattikuvat ja koulutustarpeet -hankkeen tuloksena julkaistiin useampi väliraportti 

sekä niiden tulokset kokoava loppuraportti Viestintäkoulutuksen nousukäyrä – Monta tietä unel-

ma-ammattiin ja suureen pettymykseen (Raittila ym. 2006). Tavoitteena hankkeessa on ollut en-

nakoida viestintäalan sisällöntuotantoon liittyvien ammattien ja työvoimarakenteen kehitystä vuo-

teen 2020 asti. Tutkimus kohdentuu viestintäammatteihin johtavaan koulutukseen ammatillisella 

toisella asteella, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Tutkimuksessa on selvitetty viestintäkou-

lutuksen nykytilaa, valmistuneiden sijoittumista työelämään sekä alan kehitystrendejä ja tulevai-

suuden osaamistarpeita. Näkemyksiä trendeistä ja tulevaisuudesta selvitettiin media-alan yrityksil-

le ja asiantuntijoille suunnatulla kyselyllä ja haastatteluilla.  

 

Tänä vuonna päättyi laaja, monivuotinen Tuottaja 2020 -hanke, jossa ennakoitiin kulttuurituotan-

non kentän tilaa vuonna 2020 tuottajan tulevaisuuden osaamishaasteiden tunnistamiseksi ja kult-

tuurituottajien koulutuksen kehittämiseksi. Tuottaja 2020 oli Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osa-

rahoittama valtakunnallinen hanke Opetushallituksen hallinnoiman Manner-Suomen ESR-

ohjelman työmarkkinoiden toimintaa edistävien hankkeiden toimintalinjalla. Hanketta toteutti 
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Metropolia Ammattikorkeakoulu kumppaneinaan mm. kolme muuta ammattikorkeakoulua, Taide- 

ja kulttuurialan ammattijärjestö Taku ry sekä Cupore. 

 

Tuottaja 2020 -hankkeessa julkaistiin lukuisia osaraportteja, loppuraportti sekä painettu kokooma-

teos Kurkistuksia kulttuurituottajan tulevaisuuteen (Björkvist ym. 2012). Osaraporteista koulutuk-

sen tulevaisuutta käsitteli erityisesti Cuporessa Ritva Mitchellin ja Anu Oinaalan laatima Näkökul-

mia tuottajakoulutuksen nykytilanteeseen ja tulevaisuuteen (2011), jonka yhtenä tavoitteena oli 

selvittää tuottajien osaamistarpeita. Aineistona tutkimuksessa käytettiin ammattikorkeakoulujen 

ja ammattiopistojen sekä yliopistojen maisteriohjelmien ja täydennyskoulutuksen sisältöjen suun-

nittelusta vastaaville henkilöille osoitettuja kyselyjä.  

 

Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve (Toive) -hankkeessa, joka päättyi vuonna 2011, 

selvitettiin musiikkialan toimintaympäristöjen muutoksia ja näistä johtuvia tulevaisuuden osaamis-

tarpeita. Toive oli Tuottaja 2020:n tapaan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama valta-

kunnallinen hanke Opetushallituksen hallinnoiman Manner-Suomen ESR-ohjelman työmarkkinoi-

den toimintaa edistävien hankkeiden toimintalinjalla. Hankkeen hallinnoijana toimi Sibelius-

Akatemia, ja yhteistyökumppaneina siinä olivat Metropolia Ammattikorkeakoulu,  Cupore ja Suo-

men konservatorioliitto. 

 

Toive-hankkeessa julkaistiin loppuraportin Muusikko eilen, tänään, huomenna – Näkökulmia mu-

siikkialan osaamistarpeisiin (Muukkonen ym. 2011) lisäksi useampi osaraportti, joissa on käsitelty 

muun muassa musiikkialan perinteisiä työpaikkoja, taiteen soveltavan käytön mahdollisuuksia 

muusikkojen työllistämisessä sekä rytmimuusikkojen koulutusta ja työnsaannin edellytyksiä. Lop-

puraportin tarkoituksena on välittää tietoa ammattikuvien muutoksista koulutuksen rahoittajille, 

järjestäjille, toimintaa sääteleville tahoille ja koko koulutuksen kansalliselle ennakointitoimialalle. 

Samalla se tarjoaa tietoa työelämän vaatimuksista alalle hakeutuville ja siellä opiskeleville. 

 

2.2.2 Kulttuuri- ja taidealoja kokonaisuutena käsitteleviä aineistoja 

 

Taide- ja kulttuurialoja tai laajemmin luovia aloja kokonaisuutena käsitteleviä selvityksiä löytyy 

useita, mutta varsinaista tulevaisuuden osaamistarpeiden laadullista ennakointia ei viime vuosina 

http://www.rakennerahastot.fi/
http://www.oph.fi/
http://www.rakennerahastot.fi/rakennerahastot/fi/02_eu_rr_ohjelmat/02_esr/index.jsp
http://www.siba.fi/fi/
http://www.siba.fi/fi/
http://www.metropolia.fi/
http://www.cupore.fi/
http://www.consa.fi/
http://www.consa.fi/
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ole kovin paljoa tehty. Laajassa Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittäminen -tutkimuksessa 

(Haltia ym. 2010) on tarkasteltu toisen asteen ammatillisen koulutuksen tulevaisuuden toimin-

taympäristöjä ja osaamistarpeita klusterikohtaisesti. TUTKE-hanke oli opetusministeriön käynnis-

tämä, ja se toteutettiin Tampereen yliopistossa. Kulttuuri-klusteri on määritelty taiteeksi, muotoi-

luksi ja käsityöksi. Kuvallisen ilmaisun tutkinto on sijoitettu osaksi tieto ja viestintä -klusteria, joka 

määritellään tietojenkäsittelypalveluiksi sekä ääni-, kuva- ja tekstituotteiden tuotantotoiminnaksi. 

 

Kulttuurialan osaamistarpeita käsittelevistä, joskin ajalliselta näkökulmaltaan tarkemmin määritte-

lemättömistä selvityksistä voidaan mainita Kolmas lähde -hankkeen osana Cuporessa Pasi Saukko-

sen ja Minna Ruusuvirran (2009) laatima Kolmannen sektorin osaaminen ja osaamisen kehittämis-

tarpeet hyvinvointipalvelujen tarjoamisessa ja tuottamisessa. Siihen on koottu tietoa kulttuuri-, 

liikunta- ja nuorisoalojen kolmannen sektorin yhteisöjen ja työntekijöiden osaamisesta ja osaami-

sen kehittämistarpeista liittyen hyvinvointipalvelujen tuottamiseen ja tarjoamiseen. EU-

rahoitteisen Kolmas lähde -hankkeen ensimmäinen kausi toteutettiin vuosina 2008–2010, jolloin 

sitä hallinnoi Teatterikorkeakoulun Kokos-palvelut yhteistyössä Allianssin ja Suomen Liikunta ja 

Urheilu SLU:n kanssa. Tutkimusosuudesta hankkeessa vastasi Cupore.  

 

Kulttuurialojen koulutus- ja osaamistarpeisiin liittyvistä selvityksistä mainittakoon myös Anna Ka-

nervan ja Kai Lehikoisen (2007) laatima Menestyksen jonglöörit – luovien alojen täydennyskoulutus 

ja sen arvo – Esiselvitys sekä Eija Mäkirintalan laatima Taidetaustaisen osaamisen hyödyntäminen 

yritysten kilpailukyvyn vahvistamisessa (2009). Kanervan ja Lehikoisen julkaisu tarkastelee korke-

asti koulutettujen luovien alojen ammattilaisten yliopistollisen täydennyskoulutuksen tarvetta ja 

sen yhteiskunnallista merkitystä. Selvitys tehtiin IADE:n (Suomen taideyliopistojen koulutus- ja 

kehittämisinstituutin) ja Cuporen välisenä yhteistyönä, ja sen rahoitti opetusministeriön koulutus- 

ja tiedepolitiikan osaston aikuiskoulutusyksikkö.  

 

Mäkirintalan (2009) selvitys puolestaan laadittiin Cuporen toimeksiannosta Luova Suomi 

-hankkeessa. Pyrkimyksenä on avata keskustelua ja saada aikaan toimintaa liittyen taidetaustaisen 

osaamisen hyödyntämiseen yhteiskunnassamme, osana organisaatioiden ja liikeyritysten kehittä-

mistä. Keskeisenä tarkastelun kohteena on yritysten välinen liiketoiminta, taidetaustaista osaamis-

ta tarjoavan ja sen palveluja tilaavan yrityksen yhteistyöpinta. Selvitys ei varsinaisesti kohdennu 

http://kokos.fi/
http://www.cupore.fi/
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osaamistarpeiden ennakointiin, mutta raportin lopussa on pohdittu myös sitä, mitä alan kehitys 

edellyttää taidetaustaisilta osaajilta. 

 

Luovien alojen tulevaisuuden muutoksia käsittelevät myös esimerkiksi Digitalisoitumisen vaikutuk-

set luovien toimialojen liiketoimintamalleihin (Stenvall-Virtanen ym. 2011), Finpron Trend Pulse – 

Catching Global Trends in Creative Industries (Herlin ym. 2009) sekä Rajoja rikkomassa – Porin yli-

opistokeskuksessa toimivien Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitok-

sen sekä Taideteollisen korkeakoulun Porin taiteen ja median osaston luovien alojen ennakointitut-

kimus 2007 (Susi 2007). Näissä ei kuitenkaan ole varsinaisesti käsitelty osaamistarpeita.  

 

Käynnissä olevista hankkeista voidaan mainita etenkin Sibelius-Akatemian täydennyskeskuksen 

hallinnoima Taidealojen erityispätevyyspaletti, jonka tavoitteena on selvittää, mitä erityispäte-

vyyksiä eri taidealojen ammateissa tarvitaan seuraavien kymmenen vuoden aikana. Taidealoilla 

tarkoitetaan hankkeessa musiikkia, teatteria, tanssia, sirkusta, kuvataidetta sekä taideteollisia alo-

ja. Hankkeessa muodostetaan taideyliopistojen yhteinen koulutuspaletti, jolta tuotetaan valittuja 

erityispätevyyskoulutuksia tietyin väliajoin. 

 

Kulttuurialoja ja laajemmin luovia aloja koskevia strategioita ja kehittämisohjelmia on viime 

vuosina julkaistu runsaasti niin valtakunnallisella kuin alueellisellakin tasolla. Erityisesti opetus- ja 

kulttuuriministeriö on julkaissut useita valtakunnallisia kulttuurin ja kulttuurialojen tulevaisuutta 

tai kehittämistä käsitteleviä selontekoja, linjauksia ja kehittämisohjelmia, kuten Opetus- ja 

kulttuuriministeriön strategia 2020 (2010), Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan 

tulevaisuuskatsaus (2010), Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta (2011) sekä Luova 

kasvu ja taiteilijan toimeentulo (Cronberg 2010 & 2011). Näistä dokumenteista löytyy monenlaisia 

viittauksia taiteilijoiden koulutus- ja osaamistarpeisiin. Niissä tarkastellaan taideopetusta, taiteen 

soveltavaa käyttöä, julkisen taiteen hankintaa (ns. prosenttiperiaatetta), luovan alan yrittäjyyttä 

sekä välitysportaan kehittämistä sekä taiteilijoiden toimeentulomahdollisuuksien että taiteen yh-

teiskunnallisen vaikuttavuuden parantamisen näkökulmista.  
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2.3 Muuta aihepiiriin liittyvää aineistoa 

 

Kartoitettaessa olemassa olevia aineistoja alakohtaisen ennakoinnin tueksi on hyvä huomioida 

myös laajemmat kuin kuvataidealan tai sen lähialojen tulevaisuutta tai osaamistarpeita käsittele-

vät aineistot. Tärkeää taustatietoa alasta ja sen kehityksestä antaa muu alaan liittyvä tutkimus. 

Olennaista on perehtyä myös yleisiä yhteiskunnallisia ja työelämän muutoksia koskeviin aineistoi-

hin. Lisäksi erilaiset lehdet, internet-sivustot tai vastaavat voivat olla hyödyllisiä tulevaisuuden 

muutoksia ennakoivien heikkojen signaalien löytämisessä.  

 

Taide- ja taiteilijapolitiikkaan ja taiteilijan sosioekonomiseen asemaan liittyvää tutkimusta tehdään 

Suomessa erityisesti Taiteen keskustoimikunnassa. Siellä on tehty myös taidealan koulutusta kos-

kevaa tutkimusta, ei kuitenkaan koulutuksen sisältöjä vaan koulutettujen määriä ja työelämään 

sijoittumista koskien. Tuoreimmista koulutusta koskevista julkaisuista voidaan mainita Paula Kar-

husen ja Kaija Rensujeffin (2006) Taidealan koulutus ja työmarkkinat sekä Sari Karttusen (2006) 

Kuvataiteilijoiden koulutusurat. Jälkimmäisessä tarkastellaan Suomen Taiteilijaseuran matrikkeliai-

neiston avulla kuvataiteilijoiden ammattiopintoja Suomessa ja ulkomailla, ja siinä korostuvat alan 

tyypilliset pitkät ja moninkertaiset koulutuspolut. 

 

Tällä hetkellä Taiteen keskustoimikunnassa on käynnissä Taiteilijan asema -tutkimus, joka tuottaa 

tietoa taiteilijakunnan rakenteesta, taiteilijoiden tulotasosta sekä tulonmuodostukseen ja työ-

markkina-asemaan liittyvistä ilmiöistä. Edellinen kaikki taidealat kattava tutkimus on tehty 2000-

luvun alussa (Rensujeff 2003). Tutkimuksessa tarkastellaan myös eri alojen taiteilijoiden koulutus-

tasoa sekä sen vaikutusta toimeentuloon.  

 

Myös opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut äskettäin kuvataidealaan liittyviä selvityksiä kou-

lutuksesta (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010) ja taiteen soveltavasta käytöstä (Brandenburg 

2008). Kuvataidealaan ja kuvataiteilijoihin liittyvää tutkimusta ja selvityksiä on tehty myös yliopis-

toissa ja ammattikorkeakouluissa (esim. Aaltonen 2010, Salokannel 2011).  

 

Joltinenkin määrä selvityksiä on julkaistu viime vuosina myös kuvataiteilijoiden ja muiden kuvatai-

dekentän toimijoiden valmiuksien ja verkostoitumisen kehittämiseen pyrkivissä EU-rahoitteisissa 
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hankkeissa. Niistä voidaan mainita esimerkiksi ESR-rahoitteinen ART360-hanke (2008–2011), joka 

pyrki kehittämään kuvataidealan toimijoiden managerointi- ja liiketoimintaosaamista (ks. Kuusi-

mäki 2011). Pia Feinikin edellä mainittu pro gradu -työ perustui ART360-hankkeessa tehtyyn kyse-

lyyn. Myös tällä hetkellä on käynnissä useita vastaavia hankkeita (kuten Kolmio tai Osaattori), joi-

hin voi liittyä pienimuotoisia selvityksiä.  

  



22 

 

3. Kuvataidealan tulevaisuus ja osaamistarpeet 

 

3.1 Taustana yleiset yhteiskunnalliset ja työelämän muutokset 

 

Alakohtaisten osaamistarpeiden arvioinnin taustaksi on olennaista tarkastella yleisiä 

yhteiskunnallisia ja työelämää koskevia muutoksia. Eri julkaisuissa toistuvia megatrendejä ovat 

erityisesti kansainvälistyminen, teknologinen kehitys, väestön ikääntyminen, monikulttuurisuus, 

taloudelliset muutokset, tuotannon ja työn luonteen muutos, globalisaatio sekä ilmastonmuutos ja 

kestävä kehitys. Yhteiskunnalliset megatrendit aiheuttavat muutoksia työelämään vaikuttaen siten 

tulevaisuudessa tarvittavaan osaamiseen. 

 

Alasoinin (2010, 11) mukaan Suomen työelämässä vaikuttavat 2010-luvulla useat muutokset: 

työvoiman määrä supistuu väestökehityksen epätasaisuudesta johtuen, työvoiman rakenne 

muuttuu palveluvaltaisemmaksi, viimeisetkin 1940-luvulla syntyneet siirtyvät työelämän 

ulkopuolelle, niin sanottuun y-sukupolveen kuuluva 35–39-vuotiaiden ikäluokka nousee vuonna 

2020 työelämän suurimmaksi ikäluokaksi. Tieto- ja ICT-teknologian kehitys avaa uusia 

mahdollisuuksia työn tekemiseen ja ihmisten keskinäiseen kommunikointiin. Talouden 

globalisaatio syvenee, jolloin yhä useampi yritys Suomessa joutuu etsimään uusia kilpailuetuja. 

 

Yhteiskunnalliset ja työelämän muutokset vaikuttavat osaltaan taide- ja kulttuurialoihin. 

Valtioneuvoston selonteossa kulttuurin tulevaisuudesta (2011) kulttuurin toimintaympäristön 

keskeisiksi muutostekijöiksi nähdään ilmastonmuutos ja ympäristö, väestökehitys, globalisaatio, 

luova pääoma, teknologia ja yhteisöllisyys. Keskeisimmiksi tulevaisuuden mahdollisuuksiksi 

kulttuurille ja taiteelle määritellään kestävä kulttuuri, kulttuurinen moninaisuus ja luovuus. 

Kulttuurisella kestävyydellä tarkoitetaan selonteossa kulttuurien, kulttuuriympäristöjen ja 

kulttuuriperinnön säilymistä, kehittämistä ja hyödyntämistä sukupolvelta toiselle, ihmisten vapaata 

henkistä toimintaa ja itseilmaisua, kulttuurista yhdenvertaisuutta ja eettistä kasvua sekä kestävää 

kulttuurin kulutusta, tuotantoa ja taloutta. Kulttuurinen moninaisuus tulevaisuudessa viittaa 

väestön vanhenemiseen ja maahanmuuttoon. Luova pääoma, johon liittyy oman kulttuuriperinnön 

tuntemus, luovien ja uusien taitojen oppiminen ja kehittäminen, luovat ympäristöt ja luovan työn 

edellytykset, nähdään tulevaisuuden tärkeimmäksi menestystekijäksi. 
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Haltian (ym. 2010, 133–134) mukaan kulttuuriklusterin tyypillisen tulevaisuuden 

toimintaympäristön piirteitä ovat luovuus Suomen kilpailukykynä, kulttuurinen moninaisuus, 

kulttuuritarjonnan alueellistuminen ja keskittyminen, monitaiteisuus, luovan työn taloudellisen 

merkityksen kasvaminen kulttuurialojen ulkopuolella, kulttuuri hyvinvoinnin toteuttajana, kestävä 

kulttuuri sekä tietoteknistyminen. Tieto- ja viestintäklusterin tulevaisuuden toimintaympäristön 

piirteitä ovat globalisaatio, suomalaista yhteiskuntaa ja mediaa koskevat muutokset, mainontaa 

koskevat muutokset, teknologinen kehitys ja digitalisoituminen, verkostoituminen ja ikääntyminen. 

 

Kulttuurialojen ja luovien alojen yhteydessä puhutaan usein paljon myös työn prekarisoitumisesta 

ja tuotannon muuttumisesta immateriaaliseksi, jotka ovat yleisiä, koko yhteiskuntaa koskevia 

muutoksia. Kuvataiteen tapauksessa huomionarvoinen suuntaus on myös elinympäristön yleinen 

visualisoituminen, näköaistin välittämän informaation ylivalta.  

 

3.2 Kuvataiteilijan osaamistarpeet 

 

Opetushallituksen ohjeistuksen mukaan kuvataiteilijoiden osaamistarpeita tuli selvityksessä 

tarkastella esiin nousevien yleisten osaamistarpeiden (kuten verkosto-, kansainvälisyys-, yrittäjyys- 

ja liiketoiminta-, teknologia-, ympäristö- sekä palveluosaaminen) sekä alakohtaisten 

osaamistarpeiden näkökulmasta. Olemassa olevasta ennakointiaineistosta esiin nousseet 

osaamistarpeet painottuvat yleisiin osaamistarpeisiin, mutta myös joitakin alakohtaisia 

erityisosaamistarpeita nousee esiin. Sekä kuvataidealaa että muita taide- ja kulttuurialoja 

koskevissa ennakointiselvityksissä toistuvat samantyyppiset osaamistarpeet.  

 

Aineistoista esiin nousseet kuvataiteilijoiden tulevaisuuden kannalta olennaiset osaamistarpeet on 

teemoiteltu seuraaviin osaamisalueisiin: kulttuuri- ja kansainvälisyysosaaminen, yrittäjyys- ja 

liiketoimintaosaaminen, palveluosaaminen, tekijänoikeus- ja sopimusosaaminen, tietotekninen 

osaaminen, verkosto- ja vuorovaikutusosaaminen, ympäristöosaaminen ja eettinen osaaminen, 

itseohjautuvuuden ja työssä jaksamisen taidot sekä soveltava osaaminen. Osaamistarpeita on 

olemassa olevan aineiston lisäksi arvioitu erilaisten keskustelujen sekä laadullisen 
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ennakointihankkeen lomaketyössä esiin tulleiden asioiden pohjalta. Näihin kuuluu muun muassa 

eettinen tietoisuus. 

 

Kuvatut valmiudet ovat pääasiassa yleisiä työelämävalmiuksia eivätkä vain taide- ja kulttuurityön 

erityispiirteitä. Näitä teemoja käsitellään keskeisesti Kuvataiteen koulutustoimikunnan laadullises-

sa ennakointitutkimushankkeessa, jossa Työterveyslaitos on mukana.  

 

3.2.1 Kulttuuri- ja kansainvälisyysosaaminen 

 

Kansainvälistyminen nousee selkeästi esiin sekä kuvataidealan osaamistarpeita koskevasta että 

laajemmasta aineistosta. Siihen liittyvästä osaamisesta mainitaan monessa kuvataidealan 

osaamistarpeita koskevassa julkaisussa kuitenkin lähinnä kielitaito, mutta myös kansainvälisen 

verkostoitumisen tärkeyttä painotetaan useassa julkaisussa. Esimerkiksi opetusministeriön (2008) 

selvityksessä korostetaan kansainvälistä verkottumista ja kansainvälisiin markkinoihin perehtymistä 

jo opiskeluaikana kansainvälisen osaamisen, ammattitaidon ja yhteyksien syventämiseksi. 

Muutama julkaisu (kuten Karo 2007, Sjöberg 2010, Karttunen 2009) käsittelee nimenomaan 

kuvataiteen kansainvälistymistä ja siihen liittyviä haasteita, joskaan ei eksplisiittisesti tähän liittyviä 

kehittämistarpeita taiteilijoiden osaamisen kannalta.  

 

Monikulttuurisuudesta ei selvityksissä juuri puhuta, mutta sen merkityksen kasvun myötä 

kansainvälisyys- ja kulttuuriosaaminen tulee yhä tärkeämmäksi myös kotimaan toiminnassa. Se 

koskee yhtä lailla kuvataiteilijoiden keskinäistä ammatillista toimintaa ja verkottumista kuin myös 

suhdetta yleisöihin. 

 

”Kulttuuriosaaminen. Luovan työn edellytyksenä on kulttuurinen moninaisuus ja 
erilaisten kulttuuristen vaikutteiden välinen vuorovaikutus ja tämän 
vuorovaikutuksen edistäminen. Luovan työn ammattitaitoon kuuluu kulttuurisen 
lukutaidon perustiedot ja -taidot. Kulttuurinen lukutaito tarkoittaa eri kulttuurien 
ymmärrystä ja vuorovaikutusta sekä kulttuuriperinnön tuntemusta. Erityisesti 
maahanmuuttajien edustamat kulttuuriset vaikutteet on otettava luonnollisena osana 
mukaan suomalaisen kulttuurin rakentumiseen.” (Haltia ym. 2010, 135.) 

 

”Kansainvälisyys on luonnollinen osa mitä tahansa liiketoimintaa tulevaisuudessa ja 
edellyttää verkosto-osaamisen ohella kyvyn lisäksi halua globaaliin ajattelu- ja toi-
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mintatapaan. Näiden kykyjen lisäksi kaivataan eri markkina-alueiden ja niiden kult-
tuurien tuntemusta, kansainvälisen kaupan osaamista ja kielitaitoa.” (Elinkeinoelä-
män keskusliitto 2011, 12.) 

 

3.2.2 Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen 

 

Niin kuvataiteen osaamistarpeita koskevasta kuin laajemmastakin aineistosta nousee voimakkaasti 

esille yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamisen merkitys. Yrittäjyys- ja talousosaamisen painotus liittyy 

kuvataiteilijoiden epävarmaan toimeentuloon ja toimintaan itsenäisenä ammatinharjoittajana, 

yrittäjänä tai freelancerina. Kuvataiteilijat työllistävät itse itsensä (Cronberg 2010, 2011), vaikka 

kaikki heistä eivät miellä itseään yrittäjiksi. Kuvataiteilijalla tulisi selvitysten mukaan olla osaamista 

rahoituksen hankinnasta, verotuksesta, kirjanpidosta, budjetoinnista, hinnoittelusta ja muusta 

taloushallinnosta. Lisäksi selvityksissä on liiketoiminta- ja kaupalliseen osaamiseen liittyvistä 

osaamistarpeista mainittu markkinointi- ja myyntiosaaminen, markkinoiden toiminnan ja 

mahdollisuuksien tuntemus, viestintäosaaminen ja tuotteistaminen.  

 

Kaupallista ja yrittäjyyteen liittyvää osaamista korostetaan erityisesti luovan alan ja kulttuurialan 

strategisissa asiakirjoissa sekä asiantuntijanäkemyksissä. Muutamien osaamistarveselvitysten mu-

kaan myös kuvataiteilijat itse kokevat tämän alan osaamisen tärkeäksi tulevaisuudessa. Osassa 

lähdeaineistosta mainitaan taas taiteilijoiden ennakkoluulot tätä aluetta kohtaan ja tarve koulia 

heidän asenteitaan (ks. esim. Feinik 2011, Sjöberg 2010). Kyse on myös kuvataidekentän työnjaos-

ta: katsotaanko liiketoiminta- ja yrittäjätaidot taiteilijakoulutuksen olennaiseksi osaksi vai onko 

tarpeen kehittää erillistä välittäjäporrasta, johon osa taiteilijoistakin voi toki erikoistua? 

 
”Luovien alojen yritystoiminta perustuu yleensä yrittäjien omaan osaamiseen, mikä 
voi tuoda haasteita yritystoiminnan kehittämiseen. Osaamisen merkitys kilpailuky-
vyssä on kasvanut, kun uusiutuminen, innovaatiot ja verkostoituminen ovat muodos-
tuneet menestymisen edellytyksiksi. Osaaminen koostuu kyvyistä ja innovatiivisuu-
desta, yrityksen rakenteissa ja prosesseissa olevasta tiedosta, yrityskuvasta, tuote-
merkistä ja immateriaalioikeuksista sekä asiakas- ja yhteistyösuhteista. Henkilökoh-
tainen luova panos on luovien alojen yrittäjillä tärkeää. Koska osaaminen keskittyy 
yrityksen omistajille, voivat he kokea sen jakamisen ja levittämisen vaikeaksi. Oman 
osaamisen ja luovan panoksen myyminen ei ole luovien alojen yrittäjille aina help-
poa. Tällöin kynnys kasvattaa yritystä ja palkata lisätyövoimaa voi nousta. Oman 
osaamisen tuotteistaminen on luovien alojen yrityksillä usein myös heikkoa. Osaa-
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mista ja sen tuomia mahdollisuuksia ei välttämättä viedä niin pitkälle, että se riittäisi 
myös liiketaloudelliseen kannattavuuteen.” (Opetusministeriö 2006b, 19.) 

 

Hyvät ideat viedään käytäntöön liiketoimintaosaamisella. Kehitystoiminta kantaa he-
delmää, kun osataan tuotteistaa, valmistaa ja valmistuttaa, viedä markkinoille ja 
myydä. Tarvitaan myös toimintaympäristön ja kulutustottumusten ymmärrystä, joka 
on myös palveluosaamisen keskiössä.” (Elinkeinoelämän keskusliitto 2011, 12.) 

 

3.2.3 Palveluosaaminen 

 

Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamiseen liittyy myös palveluosaaminen. Siihen liittyviä tarpeita ei 

kovin paljoa tullut esiin kuvataidealaa koskevissa aineistoissa, mutta muissa lähteissä 

osaamisaluetta on painotettu tärkeäksi niin kulttuuri-, kuin laajemminkin kaikilla aloilla. 

Palveluosaamiseen liittyvistä tarpeista kuvataidealan osaamistarpeita koskevissa julkaisuissa 

mainitaan kuitenkin taiteilijan osaaminen yleisönsä ja asiakkaidensa löytämisessä sekä 

yleisökontakteihin, asiakastilanteisiin ja myyntiin liittyvä osaaminen. Toisaalta myös mainitut 

muihin osaamisalueisiin liitetyt taidot, kuten kommunikointi- ja viestintätaidot, 

markkinointiosaaminen sekä tuotteistaminen, liittyvät palveluosaamiseen. 

 
”Palvelujen konseptointi- ja tuotteistamisosaaminen. Luovan työn ammattilaiset 
tekevät tulevaisuudessa entistä enemmän räätälöityjä ’mittatilaustöitä’ eri aloja 
edustaville asiakkaille. Ammattiosaamiseen kuuluu siten oman osaamisen ja 
palvelujen tuotteistaminen erilaisille asiakasryhmille. Tuotekehittely kuuluu 
toimenkuvaan. Konseptointiosaaminen liittyy oman ammattiosaamisen kautta 
tuotettavien materiaalisten ja immateriaalisten tuotteiden ja hyödykkeiden ideointiin, 
suunnitteluun ja tuotantoon. Onnistunut lopputuote edellyttää palvelun/tuotteen, 
tekemisen vaiheiden ja asiakkaiden tarpeiden suunnittelua, määrittelyä, karsimista, 
kuvaamista sekä myös tiivistä yhteistyötä ja yhteydenpitoa asiakkaiden kanssa.” 
(Haltia ym. 2010, 136.) 
 
"Taidemarkkinoiden ydin sisältää paljon enemmän osaamisen ja palveluiden 
myymistä kuin ajatellaan. Alkuprosessien lisäksi olisi erittäin tärkeää huomioida 
kolikon toinen puoli, eli kuluttaja/yleisö/ostajakunnan kehitys. Tämä on tärkeää, jotta 
koulutettavat managerit, tuottajat, kuraattorit, taiteilijat, galleristit ym. olisivat 
työllistettyjä – puhumattakaan taiteilijoista. Kehitys vaatii pitkän kulttuuripoliittisen 
prosessin, joka ulottuu peruskoulutuksesta koko yhteisön visuaalisuuteen." (Sjöberg 
2010, 57–58.) 
 
”Käyttäjälähtöisyys on tulevaisuuden suunta alalla kuin alalla. Yrityksiin kaivataan 
menetelmätason osaamista, joka tähtää asiakkaan ympäristön, tarpeiden, piilevien 
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halujen ja mielikuvien ymmärtämiseen. Design-ajattelu palautuu työn tekemisen 
tapoihin kytkeytyen myös muihin edellä mainittuihin osaamisiin. Design-ajattelun 
menetelmissä korostuvat prototyypit, kokeilu ja testaaminen – usein myös ns. 
talonpoikaisjärki.” (Elinkeinoelämän keskusliitto 2011, 13.) 

 

3.2.4 Tekijänoikeus- ja sopimusosaaminen 

 

Tekijänoikeus- ja sopimusosaamista ei kuvataiteen osaamistarveselvityksissä ole juuri käsitelty. 

Aihealue nousee kuitenkin selkeästi esille sekä joistakin kuvataidetta koskevista tutkimuksista ja 

selvityksistä että laajemmasta aineistosta. Sjöberg (2010) esimerkiksi mainitsee, että taiteilija 

tarvitsee managerin apua, jos ei osaa sopimuksen tekovaiheessa neuvotella rahoittajan kanssa 

siten, että oma taiteellinen vapaus säilyy. Tekijänoikeudet Sjöberg (mts. 47–48) näkee taiteilijoiden 

mahdollisena ansaintalähteenä ja toimeentulon turvana. Tekijänoikeusosaamisen merkitys on 

kasvussa johtuen teknologisesta kehityksestä ja digitalisoitumisesta.  

 

Sopimusosaamisen merkitys liittyy yrittäjyysosaamisen tapaan taiteilijoiden työn ja toimeentulon 

pirstoutumiseen. Myös kasvava kansainvälistyminen asettaa paineita sopimuskäytäntöjen 

hallintaan.  

”Luovan työn ammattilaisten työ on muuttunut määräaikaistyöksi, freelancetoimin-
naksi ja useiden päällekkäisten työsopimusten alaiseksi toiminnaksi, joten heidän on 
toiminnassaan hallittava sopimuslainsäädäntö ja sopimuskäytännöt. Lisäksi tuotanto- 
ja toimintatapojen digitalisoituminen ja verkostoituminen edellyttävät ammattilaisil-
ta tekijänoikeusasioiden ja -lainsäädännön tuntemusta ja hallintaa.” (Haltia ym. 2010: 
137.) 

 

3.2.5 Verkosto- ja vuorovaikutusosaaminen 

 

Verkottumisessa ja verkostojen luomisessa sekä vuorovaikutuksessa on kyse pohjimmiltaan 

ihmisten välisestä kanssakäymisestä ja viestinnästä. Kaikissa osaamistarpeita käsittelevissä 

selvityksissä mainittiin verkosto- ja vuorovaikutusosaamiseen liittyviä tekijöitä. Selvityksissä 

mainittuja osaamistarpeita ovat esimerkiksi kommunikointi- ja viestintätaidot, esiintymistaidot, 

ryhmätyötaidot, asenne, sosiaalinen aktiivisuus ja neuvottelutaidot. 
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Verkosto-osaaminen on tärkeää myös osaamisen jakamisen ja tiedon liikkumisen kannalta. 

Elinkeinoelämän keskusliiton Oivallus-hankkeessa huomioidaan tulevaisuudessa tärkeäksi erilaiset 

osaamiskombinaatiot, joita kootaan verkostojen avulla. Osaamistarpeita ei tulisi siten tulkita vain 

yksilön näkökulmasta, vaan laajemmin ryhmien ja verkostojen näkökulmasta. Yhden ihmisen ei siis 

tarvitse tulevaisuudessakaan osata kaikkea, vaan olennaista on toimiminen vuorovaikutuksessa 

muiden kanssa. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2011, 13.) 

 

Kuvataidealalla tärkeää ei siten ole vain kuvataiteilijoiden oma osaaminen, vaan myös heidän 

kykynsä ja mahdollisuutensa hyödyntää muiden kentän toimijoiden, kuten managereiden, 

tuottajien, kuraattorien ja galleristien ammattitaitoa ja osaamista. Tämä on vaihtoehto sille, että 

taiteilija itse hankkii välitystoiminnoissa tarvittavia kompetensseja. Olettaen että taiteilija saa 

välittäjän kautta toimeentuloa, hän voi keskittyä nimenomaan taiteellisen ja sisällöllisen 

osaamisensa kehittämiseen. Kuvataiteen välitysportaan käyttämiseen liittyy kuitenkin haasteita, 

esimerkiksi manageritoiminnan hinnoittelu kuvataiteilijoille sopivaksi (Sjöberg 2010, 46). 

 
”Verkosto-osaaminen ilmenee tiedon liikkumisena. Kyky ja halu operoida tiedolla 
vaatii mm. hereillä olemista ja uteliaisuutta ympärillä tapahtuvaa kohtaan. Se vaatii 
kumppanikseen vuorovaikutusta muiden verkoston jäsenten kanssa. Vasta näiden 
asioiden toteutuessa voidaan puhua verkosto-osaamisesta.” (Elinkeinoelämän kes-
kusliitto 2011, 12.) 

 
”Tulevaisuuden kannalta voidaan pitää olennaisena verkostoitumista. Luovien alojen 
yritysten kasvumahdollisuudet perustuvat yksin yrittämisen sijaan verkostoitumi-
seen. Yritykset, jotka kykenevät tekemään yhteistyötä luovan toimialan sisällä ja sen 
rajapinnassa muiden toimialojen kanssa ovat kaiken itse hoitavia 
yrityksiä vahvemmassa kilpailuasemassa. Verkostoituminen korostuu myös liiketoi-
mintaosaamisessa. Yrityksen ei kannata hoitaa esimerkiksi markkinointia 
itse, vaan se voidaan ulkoistaa. On myös todettu, että yksin yrittämisen tueksi tarvi-
taan toiminnallista verkostoa, joka neuvoo, innovoi ja arvioi yrittäjien hankkeita. 
Yrittäjät saattavat kuitenkin nähdä verkoston luomisen haasteelliseksi.” (Opetusmi-
nisteriö 2006b, 19.) 

 
 

3.2.6 Tietotekninen osaaminen 

 

Erilaisia teknologiseen ja tietotekniseen osaamiseen liittyviä osaamistarpeita nousi esiin 

useimmista osaamistarveselvityksistä. Kuvataiteilijoiden tietoteknisiä tulevaisuuden 
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osaamistarpeita ovat esimerkiksi verkko-osaaminen ja internetin hyödyntäminen, kotisivujen 

tekeminen ja ylläpitäminen, mobiiliympäristöjen hallinta, tietokantojen ymmärtäminen, taitto- ja 

kuvankäsittelyohjelmien hallinta, digitaalinen kuvaus sekä uusien IT-sovelluksien hallinta. Lisäksi 

mainittiin teknologian hyödyntäminen taiteen tekemisessä. Internetin kautta kuvataiteilija voi 

informoida tekemisistään, myydä teoksiaan ja tavoittaa yleisöään; osa teoksista tehdään 

nimenomaan internet-alustaa varten. 

 

Teknologistumisen ja digitalisoitumisen myötä teknologia- ja tietotekninen osaaminen tulevat yhä 

tärkeämmiksi. Internetin ja siihen liittyvien sovellusten merkitys tulevaisuudessa kasvaa toimialasta 

riippumatta (Leinonen & Haikola 2008, 12). Luovilla aloilla digitalisoituminen vaikuttaa 

tuotantorakenteisiin ja jakeluketjuihin sekä laajemmin toimialojen arvoverkkoihin (Stenvall-

Virtanen 2011). Myös erilaiset virtuaalimaailmat voivat tulevaisuudessa olla tärkeitä. 

 

”Kulttuuri, vapaa-aika ja huvit: Vapaa-aikaan sekä viihteeseen ja huveihin keskeisesti 
liittyvien virtuaalimaailmojen käyttäjämäärät kasvavat merkittävästi, kun entistä 
suurempi osuus maapallon väestöstä saa käyttöönsä tehokkaat tietoliikenneyhteydet. 
Virtuaalimaailmat laajenevat ja monipuolistuvat ja niihin syntyy omia 
alakulttuurejaan. Virtuaalimaailmoissa tapahtuvan reaalimaailman valuuttaan 
pohjautuvan vaihdannan määrä kasvaa niin suureksi, että sähköisiin rahavirtoihin 
kiinnitetään huomiota niin kansallisesti kuin globaalistikin. Kysymys näiden 
rahavirtojen verottamisesta nousee keskeiseksi.” (Nurmi ym. 2010, 7.) 

 

3.2.7 Ympäristöosaaminen ja eettinen osaaminen 

 

Kuvataiteen osaamistarpeita käsittelevissä selvityksissä ei mainittu ympäristöosaamiseen tai 

eettisyyteen liittyviä osaamistarpeita. Ne liittyvät laajemmin kestävän kehityksen teemaan, joka 

tulee esille muista lähteistä sekä keskusteluista selvästi merkitystään kasvattavana osa-alueena.  

Vuonna 2006 määritellyissä kuvataiteen koulututusohjelmakohtaisissa kompetensseissa3 on 

kuitenkin määritelty yhtenä kuvataiteilijan yhteiskuntaosaamisen osa-alueena ”ottaa 

kuvataiteilijana vastuun ympäristöstään eettisesti, esteettisesti ja tulevaisuusorientoituneesti”. 

 

                                                           
3
Ammattikorkeakoulujen osallistuminen eurooppalaiseen korkeakoulutusalueeseen -projekti, www.ncp.fi/ects 

http://www.ncp.fi/ects
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Ympäristöalojen osaamistarpeiden ennakointiselvityksen mukaan ympäristöosaamisen merkitys ei 

rajoitu vain ympäristöaloihin, vaan sitä tarvitaan tulevaisuudessa kaikilla aloilla ja kaikissa 

ammateissa. (Lundgren 2012, 37.) 

 
”Toimialojen ympäristöosaaminen tarkoittaa esimerkiksi energia- ja materiaalitehok-
kuuden, biodiversiteetti- tai maisemavaikutusten huomioon ottamista kaikessa toi-
minnassa jo suunnitteluvaiheessa. Uusien, kestävien ratkaisujen kehittämisessä on 
oleellista koko elinkaaren aikaisten vaikutusten ymmärtäminen ja huomioon ottami-
nen.” (Lundgren 2012, 37.) 

 

Taide- ja kulttuurialoilla ympäristöarvojen nousu voi tarjota tulevaisuudessa lisää mahdollisuuksia, 

kun ympäristötietoisuus alkaa näkyä kulutuksen muutoksissa. Kuvataidekaan ei ole vain pysyvien, 

materiaalisten objektien tekemistä vaan entistä suuremmassa määrin yhteistoimintahankkeina 

syntyviä immateriaalisia tuotantoja ja tapahtumia, siis ensisijaisesti palveluiden eikä tavaroiden 

tuotantoa.  

 

3.2.8 Soveltava osaaminen 

 

Taiteen soveltava käyttö ja taiteilijan kompetenssin soveltaminen muilla yhteiskunnan sektoreilla 

nousivat aineistoista keskeisesti esiin suhteellisen uusina ja koko ajan merkitystään kasvattavina 

osa-alueina. Useassa kuvataidealan osaamistarveselvityksessä on painotettu tulevaisuuden 

mahdollisuuksina kuvataiteilijan työn ja ammattitaidon nykyistä laajempaa hyödyntämistä 

yhteiskunnassa ja sulautumista yhteiskunnan muihin osiin, mihin koulutuksen tulisi antaa 

valmiuksia. Taiteilijoiden laajempi hyödyntäminen yhteiskunnassa ja esimerkiksi yritystoiminnassa 

nousee esiin myös muista aineistoista (ks. esim. Mäkirintala 2009; von Brandenburg 2008; 

Kuusimäki ym. 2011). 

 

Olemassa olevassa ennakointiaineistossa ei ole eritelty taiteen soveltavassa käytössä tarvittavia 

erityisvalmiuksia ja konkreettisia osaamistarpeita. Laajemmassa aineistossa esimerkiksi 

työhyvinvointitoiminnassa tarvittavista kompetensseista sekä työnjaosta, työn organisoimisesta ja 

ohjauksesta on käyty laajalti keskustelua. Tulisiko taiteilijan hankkia osaamista esimerkiksi 

sosiaalityön tai -psykologian alueilta vai tehdäänkö hankkeita työpareina? Millaisia valmiuksia taas 

tarvitaan kahden toisistaan merkittävästi poikkeavan alan edustajan parityöskentelyssä? 



31 

 

 

”Taiteilijan kapea erikoistuminen on riski työllistymisen kannalta. Luovan työn 
ammattiosaamiseen tulee kuulumaan myös osaamisen siirto muille aloille, jolloin 
voidaan puhua taiteen soveltavasta käytöstä. Ennakoinneissa tulee esille erityisesti eri 
taiteen merkitys ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, jolloin perinteiset 
luovat alat tulevat kasvamaan entistä merkittävämmiksi hyvinvoinnin uusissa 
palvelutuotteissa ja -konsepteissa. Tämä voi synnyttää tulevaisuudessa uusia 
ammatteja ja työpaikkoja.” (Haltia ym. 2010, 136.) 
 
”Sivistystoimessa, terveys- ja sosiaalialalla, matkailualalla ja työpaikoilla tarvitaan 
visuaalisten taiteiden ammattilaisia. Kentän kehittymättömien rakenteiden vuoksi 
kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa toisiaan. Taiteen soveltavan käytön vakiinnuttamiseksi 
sekä taiteilijoita että yhteistyötahoja pitää kouluttaa.” (Opetusministeriö 2009a, 26.) 
 
”Taiteen soveltavan käytön opetusta tulisi lisätä erityisesti ammattikorkeakouluissa, 
joissa annetaan sekä taidealan että sosiaali- ja terveysalan koulutusta. – – Taiteilijoi-
den ammatillista erityisosaamista hyödynnetään yhteiskunnassa aivan liian vähän. 
Täydennyskoulutuksella taiteilijoita voidaan kouluttaa ympäristö- ja rakennusalan 
asiantuntijatehtäviin, tuottajiksi ja kuraattoreiksi sekä yleisötyöhön matkailualalle ja 
museoihin. Taiteilijoita tulee myös pätevöittää eri kouluasteiden taideopettajiksi.” 
(Opetusministeriö 2009a, 39.) 
 
”Tulevaisuudessa kuvataiteilijan työ sulautuu mahdollisesti enemmän yhteiskunnan 
muihin osiin. – – [H]aastateltavat näkivät potentiaalisiksi työllistymisen muodoiksi 
projektityön ja muun taiteen soveltavan käytön. Kuvataiteilijat voivat toimia 
hyvinvoinnin luojina ja luovien voimavarojen lisääjinä monissa eri yhteyksissä kuten 
esimerkiksi nuoriso- ja vanhustyössä. Yhteisölliset ja monitaiteelliset taideprojektit 
kiinnostivat haastateltavia. Lisäksi taiteen soveltaminen uusilla konsepteilla koettiin 
positiivisena asiana. Uusia konsepteja työllistää kuvataiteilijoita voivat olla muiden 
muassa toimiminen taidetalkkarina tai taidekummina ja muut erilaiset taideprojektit. 
Mahdollisuuksia nähtiin myös yritysyhteistyössä esimerkiksi oman toiminnan ja 
teosten esittelemisen tai työpajatoiminnan kautta.” (Miettinen & Imporanta 2010, 
17.) 
 
”Taiteilija on taidekoulusta valmistunut visuaalisuuden ammattilainen, jonka taitoja 
voidaan hyödyntää monenlaiseen toimintaan. Taiteilijan ammattinimike liitetään 
virheellisesti ja yksinkertaistaen ainoastaan taideteoksen tekemiseen, vaikka usein 
taiteilija on laaja-alainen visuaalinen ajattelija. Taiteilijan ammattitaitoa ja 
ajattelukykyä pitäisi ehdottomasti hyödyntää entistä enemmän. Taiteilija saa usein 
koulutuksensa toisilta taiteilijoilta, mutta päätyy monesti tekemään koulutustaan 
vastaamatonta työtä. Toisin kuin monissa muissa Euroopan maissa, Suomessa 
visuaalista ajattelua ei hyödynnetä yhteiskunnallisella tasolla juuri lainkaan, ainakaan 
näkyvästi.” (Sjöberg 2010, 35.) 
 
”Luovien alojen sekä hyvinvointi- ja terveysalojen yritysten yhteistyö ja verkottumi-
nen monipuolisiksi palvelukonsepteiksi, tuotteiksi ja asiakkuuksiksi on uusi ja kasvava 
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alue. Yhteiset yrityshautomot, yritysneuvonta, täydennys- ja yhteistyökoulutus tuke-
vat tavoitteita kehittää uusia palvelukonsepteja terveyden edistämiseen sekä sosiaa-
li- ja terveydenhuollon palveluihin soveltuvia kulttuurituotteita. Liiketaloudellista, 
kaupallista ja tuotteistamisen osaamista tulisi edistää sosiaali- ja terveysalan ammat-
tilaisten, eri alojen taiteilijoiden kuin myös ns. välittäjäammattilaistenkin (ohjaajat, 
artenomit, kulttuurituottajat ym.) keskuudessa. Luovan talouden, kulttuuri- ja hoiva-
alan yrittäjyys voi hyötyä ja hyödyttää kulttuurin hyvinvointi- ja terveysvaikutusten 
edistämistä alueellisissa verkostoissa.” (von Brandenburg 2008, 15.) 

 

Taiteen soveltavan käytön yksi osa-alue Arts & Business -toiminta, jossa kyse ei ole niinkään työ-

hyvinvoinnin edistämisestä vaan esimerkiksi luovan ajattelun ja innovoinnin fasilitoimisesta tai-

teen keinoin. Tämän tyyppinen toiminta asettaa Mäkirintalan (2009, 48) mukaan taidetaustaisille 

osaajille seuraavia edellytyksiä: 

 
1. Asennetason muutos: taiteen tekijät (ja heidän kouluttajansa) huomioivat taide-
taustaisen osaamisen soveltamismahdollisuudet yrityksissä uutena työllistymismah-
dollisuutena. Samalla tämä työllistymismahdollisuus tarjoaa taitelijalle tilaisuuden 
laajentaa omaa ymmärrystä omasta taiteen tekemisestä. 
2. Taidetaustaiset osaajat kehittävät riittävästi asiakasymmärrystä eli ymmärrystä 
yritysten toimintatavoista ja tarpeista. 
3. Taidetaustaiset osaajat kehittävät riittävän, yrityksissä hyväksyttävällä tasolla ole-
van ammattiosaamisen omassa ”lajissaan”. 
4. Taidetaustaiset osaajat kehittävät liiketoimintaosaamistaan, tuotteistavat ja mark-
kinoivat omat palvelunsa ammattitaitoisesti yrityksille.  

 

Taiteen soveltava käyttö -termi lanseerattiin Taide- ja taiteilijapoliittisessa ohjelmassa (TAO) vuonna 

2002. Jo vanhempaa perua kuvataiteessa on keskustelu julkisen rakentamisen yhteydessä 

tehtävissä taidehankkeissa tarvittavista erityisvalmiuksista. Tarvitaan tietoa rakentamisen ja 

yhdyskuntasuunnittelun perusteista, kykyä lukea arkkitehtien laatimia piirustuksia ja kaavoja, 

esittää taideteoksista muille ymmärrettäviä suunnitelmia ja osallistua taidekaavojen laadintaan, 

neuvottelutaitoja, valmiutta huomioida tilaajan ja vastaanottavan yhteisön toiveita ja tarpeita.  

 

”Alueellisissa strategioissa visuaalisen ympäristön ilme nähdään kilpailutekijänä, ja 
kuvataiteilijalla olisi ammatillisia valmiuksia toimia tämän kehittämisessä. – – 
Esteettisten arvojen näkyminen ympäristössä paitsi vahvistaa yleistä hyvää elämää ja 
arkipäivän elämisen mielekkyyttä, myös esittää rikastuttavia/vaihtoehtoisia 
kysymyksiä ja lähestymistapoja maailmassa oloon. Taiteilijoiden ammattitaidon 
laajempi hyödyntäminen voisi toimia maamme houkuttelevuutta ja kilpailukykyä 
lisäävänä tekijänä.” (Opetusministeriö 2008, 43.) 
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"Taiteilijoiden laajaa hyödyntämistä yhteiskunnassa pitäisi kehittää, esimerkiksi 
tiehallinnossa ja uusissa aluerakennusprojekteissa (mm. Arabianrannan kaltaisesti) 
sekä yritys- että julkisen hallinnon saroilla. Taiteilijoiden potentiaali laaja-alaisina 
ajattelijoina tulisi tunnustaa ja pilotoida sitä edistäviä projekteja niin julkishallinnossa 
kuin yksityisellä puolella." (Sjöberg 2010, 57.) 
 
”Monialaisissa ammattikorkeakouluissa voisi olla hedelmällistä selvittää alojen välisiä 
yhteistyömahdollisuuksia, joita voisi löytyä esimerkiksi ympäristö- ja yhteisötaiteen 
suunnalta. Kapean taiteilijakuvan syynä on myös kuvataiteen marginaalinen asema 
yhteisöissä; kuvataiteilijoiden ammattitaitoa ei hyödynnetä täysimääräisesti. 
Alueellisissa strategioissa visuaalisen ympäristön ilme nähdään kilpailutekijänä, ja 
kuvataiteilijalla olisi ammatillisia valmiuksia toimia tämän kehittämisessä.” 
(Opetusministeriö 2008, 43.) 

 

Julkinen taide on noussut entistä ajankohtaisemmaksi, kun prosenttiperiaatteen edistäminen on 

tällä hetkellä hallitusohjelmassa, ja opetus- ja kulttuuriministeriö on pannut äskettäin liikkeelle 

selvitystyön siitä, millaisin toimenpitein valtio voisi alkaa edistää periaatteen toteutumista niin 

julkisessa kuin yksityisessä rakentamisessakin. Selvitystä toteuttavat Ympäristötaiteen säätiö ja 

Arkkitehtuurikeskus ry. Keskustelu julkisen taiteen tekemiseen liittyvästä täydennyskoulutuksesta 

tai jopa erillisistä koulutusohjelmista herännee jälleen pian. 

 
Kuvataiteen osaamistarveselvityksissä käsiteltiin huomattavan vähän alan substanssiosaamisen 

kehittämistarpeita. Substanssiosaamista sivuttiin taiteen soveltavan käytön yhteydessä sekä 

taiteilijan pedagogisesta osaamisesta puhuttaessa. Muutoin käsiteltiin lähinnä geneeristä 

osaamista ja erilaisia osa-alueita, joiden avulla kuvataiteilijat voisivat laajentaa ammattikuvaansa ja 

sitä myötä parantaa toimeentuloaan. Parissa kuvataiteen osaamistarveselvityksessä mainittiin 

lyhyesti sellaisia kuvataiteilijan varsinaiseen substanssiosaamiseen liittyviä asioita kuin erilaisten 

menetelmien ja materiaalien sekä taidefilosofian ja -teorian tuntemus. Lisäksi kuratointi voidaan 

käsittää paitsi välittäjäportaan ammatiksi myös olennaisesti taiteelliseen kompetenssiin nojaavaksi 

toiminnaksi, johon taiteilijat voivat kouluttautua. 

 

3.2.9  Itseohjautuvuuden ja työssä jaksamisen taidot  

 

Muutamissa kuvataiteen osaamistarveselvityksissä viitattiin henkisen osaamisen ja kapasiteetin 

kehittämisen tarpeisiin. Edellytettyjä taitoja ovat mm. rohkeus, sitkeys, yksinäisyyden ja paineen-

sietokyky. Taiteilijan tulee myös pysyä avoimena uudelle ja seurata valppaasti yhteiskunnallisia 
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muutoksia ja ylläpitää kriittistä ajattelua. Alan ominaispiirteeksi mainittiin selvityksissä jatkuva 

uudistuminen ja aikaisemman kiistäminen. Taiteilijalta edellytetään jatkuvaa itsensä kehittämistä 

ja oman ammattiosaamisen ja tietojen päivittämistä (elinikäinen oppiminen).  

 

Kuvataiteilijan ammatti vaatii muiden kulttuuri- ja tietotyön asiantuntija-ammattien lailla kykyä 

itsenäiseen ajatteluun, suunnitelmallisuuteen, oman työn johtamiseen ja itseohjautuvuuteen. Ku-

vataidetyötä tehdään kasvavassa määrin erilaisina pätkärahoitettuina projekteina, joita toteute-

taan yksin tai yhteistyössä vaihtuvien työryhmien kanssa. Taiteilijan tulee osata paitsi toimia ryh-

mässä myös ohjata muiden työskentelyä ja pysyä aikatauluissa ja budjettiraameissa. Työhön liittyy 

monenlaista vastuuta ja paineita. Lisäksi taiteilija joutuu monesti hankkimaan toimeentuloa sivu-

ammateista, mikä tekee arjesta sirpaleisen ja ajankäytöstä vaikeasti hallittavan. 

 

3.3 Rajapintoja muihin aloihin 

 

Kuvataidealan rajapintoja ja niihin liittyviä osaamistarpeita voidaan tarkastella useista eri 

näkökulmista. Ensinnäkin voidaan tarkastella sitä, millaisia yhteisiä piirteitä ja osaamistarpeita 

kuvataiteilijoilla tai kuvataidealalla on muiden ammattiryhmien tai alojen kanssa. Toiseksi voidaan 

pohtia, mitä kuvataidealalla ja kuvataiteilijoilla olisi tarjottavana muille aloille ja mitä 

osaamistarpeita alojen väliseen yhteistyöhön tai likeisillä aloilla toimintaan liittyy. Yksi rajapinnoista 

on kuvataiteilijoiden pitkäaikainen kokemus prekaarisuudesta ja siitä selviytymisestä, josta muilla 

ammattialoilla voidaan ottaa oppia (vrt. esim. Akola ym. 2007).  

 

Kuten johdannossa todettiin, selkeimmin kuvataidealalla on kytkentöjä ja päällekkäisyyttä 

erityisesti käsi- ja taideteollisuusalan ja viestintäalan kanssa. Jotkut kuvataiteilijoista ovat 

koulutustaustaltaan näiltä aloilta, ja koulutuksilla voi olla paljonkin yhteistä keskenään. Esimerkiksi 

Raittila (ym. 2006, 43) katsoo jopa, että ammattikorkeakouluissa kuvataiteilijan koulutusohjelmat, 

viestinnän koulutusohjelmat ja kulttuurituotannon mediatuottamisen ohjelmat ovat sisällöllisesti 

lähellä toisiaan.  

 

Kuvataiteilijoiden osaaminen ja osaamistarpeet menevät osin päällekkäin myös kuvataiteen 

välittäjäportaan kanssa. Viime aikoina taidealoilla on julkisin toimin pyritty tukemaan juuri 
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välittäjäportaan kehittämistä, jotta taiteista tulisi taloudellisesti elinvoimaisempia ja erityisesti 

kansainvälisesti kilpailukykyisempiä. Tuottaja-, kuraattori- ja managerikoulutuksiin on osallistunut 

myös taiteilijoita, joista osa tähtää ammattikuvansa laajentamiseen, osa kenties ammatinvaihtoon. 

Näissä tehtävissä, erityisesti kuratoinnissa, on mahdollista hyödyntää taiteilijan kompetenssia ja 

kokemusta. Jos taas välitysportaan tehtäviin erikoistuu muita taidealan toimijoita, tämä voi merkitä 

työnjaon kapeutumista ja taiteilijoiden entistä vahvempaa keskittymistä varsinaiseen 

substanssiosaamiseensa.  

 

Aineistoissa nousi esiin kuvataiteilijoiden toiminta perinteiseen tapaan visuaalisina suunnittelijoina 

eritoten graafisessa teollisuudessa. Sen sijaan hämmästyttävää on se, että kuvataidealaa koskevissa 

aineistoissa ei käsitelty pelisuunnittelua ja peliteollisuutta Mäkelän (2009) selvitystä lukuun 

ottamatta.  Aihealue on kuitenkin nykyään muuten pinnalla ja peliteollisuuden merkitys 

taloudellisesti kasvaa koko ajan. Mediataiteen ilmaisu vaikuttaa elokuvan, pelien, musiikin ja 

ajanvietteen tulevaisuuden muotoihin (Mäkelä 2009, 7). Suunniteltaessa peleihin hahmoja ja 

ympäristöjä voidaan puhua animaatio- ja elokuvateollisuuden tapaan konseptitaiteesta (ks. 

Oikkonen & Ahola 2011). Käsillä olevan aineiston termein voidaan puhua soveltavasta 

kuvataiteesta. 

 

Taiteen soveltava käyttö merkitsee kuvataiteilijoiden työn ja ammattitaidon entistä laajempaa 

hyödyntämistä yhteiskunnassa, esimerkiksi sosiaali- ja terveyssektorilla tai yrityksissä. Tämän 

mahdollistamiseksi kuvataiteilijat tarvitsevat kuitenkin uutta osaamista joko niin, että he 

kouluttautuvat kokonaan uusille osaamisalueille tai että he hankkivat riittävästi tietoa jonkin toisen 

alueen sisällöstä ja toimintalogiikasta pystyäkseen toimimaan sen edustajien kanssa työpareissa tai 

-ryhmissä. Edellisessä tapauksessa kyse on monesti samalla uuden osaamis- ja ammattialueen 

luomisesta ja määrittelystä.  

 

Klerot-hankkeessa (Lagerström & Mitchell 2005, 102) mainittiin, että kuvataiteilijoiden työ niveltyy 

entistä enemmän muihin taiteisiin. Ennakointitutkimushankkeen yhteydessä käydyissä keskuste-

luissa on noussut esiin myös taiteilijoiden kyky toimia taiteen ja tieteen (mukaan luettuna teknii-

kan) välisissä hankkeissa. Niissä on noussut esiin myös taiteiden sekoittuminen ja niiden välisten 
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rajojen hämärtyminen. Rahoituksen kehityksestä riippuen taiteellinen tutkimus yliopistotasolla 

nousee entistä merkittävämmäksi erikoistumisalueeksi kuvataiteilijoille.  
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4. Kuvataidealan laadullisen ennakoinnin puutteet ja kehittäminen 

 

4.1 Puuttuvat tai täydennystä vaativat ennakoinnin osa-alueet 

 

Selvityksen myötä tuli selkeästi esiin puuttuvia tai täydennystä vaativia osa-alueita kuvataiteen 

laadullisessa ennakoinnissa. Kuvataidealalla on tehty hyvin vähän varsinaista laadullista 

ennakointia, josta saataisiin syvällisempää alakohtaista tietoa. Tähän mennessä tehdyt kuvataiteen 

osaamistarpeita käsittelevät selvitykset ovat ennakoinnissaan suhteellisen suppeita eikä niissä ole 

perehdytty syvällisesti alaan ja sen koulutukseen (vrt. esim. Raittila ym. 2006). 

 

Ongelmana on myös se, että useat tehdyistä selvityksistä eivät kohdennu tietylle koulutustasolle, 

vaan käsittelevät alaa kokonaisuudessaan tai ammatin kautta. Tarvetta olisi siis kunkin 

koulutustason erikseen huomioon ottaville ennakoinneille. Alueelliselta toimintatasoltaan 

kuvataiteen osaamistarpeita käsittelevät julkaisut ovat yhtä selvitystä (Miettinen & Imporanta 

2010) lukuun ottamatta tehty ja kohdennettu valtakunnalliselle tasolle. Laadullisessa 

ennakoinnissa ei alueellisella ennakoinnilla tosin ole samanlaista merkitystä kuin 

koulutustarpeiden määrällisessä ennakoinnissa.  

 

Menetelmiltään olemassa oleva ennakointi perustuu pääasiassa joko taiteilijoille suunnattuihin 

kyselyihin tai haastatteluihin tai asiantuntijaryhmätyöhön. Esimerkiksi nykyisin suosittua Delfoi-

menetelmää ei ole käytetty (vuonna 2005 valmistunutta Klerot-tutkimusta lukuun ottamatta). 

Taiteilijakyselyihin perustuvissa selvityksissä on kysytty osaamistarpeita lähinnä henkilökohtaisesta 

näkökulmasta, ei laajemmin alan näkökulmasta.  

 

Kuvataiteen osaamistarpeita käsittelevissä selvityksissä ennakoinnin aikajänne jää usein 

määrittelemättä. Puhutaan ehkä vain epämääräisesti ”tulevaisuudesta”. Ongelmana on usein myös 

se, että vaikka selvityksen tavoitteissa olisi mainittu tulevaisuus, osaamistarpeet kohdistuvat 

tosiasiassa nykyhetkeen. Opetushallituksen ohjeistuksen mukaista erottelua lyhyen aikavälin ja 

pitkän aikavälin ennakointiin ja osaamistarpeisiin ei siksi ole ollut mahdollista tässä selvityksessä 

tehdä.  
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Kuvataiteilijoiden osaamistarpeita käsittelevissä selvityksissä oli puutteita myös käsiteltyjen 

osaamisalueiden ja niistä nousseiden teemojen kohdalla. Esimerkiksi eettisyydestä ja 

ympäristöosaamisesta puhutaan nykyään paljon, mutta aihe ei noussut esiin selvityksistä. Sen 

sijaan ennakointitutkimushankkeen tiimoilta käydyissä keskusteluissa sillä oli keskeinen sija. 

Kuvataiteen osaamistarveselvityksissä käsiteltiin merkillisen vähän myös alan substanssiosaamisen 

kehittämistarpeita. Kenties tätä aluetta pidetään niin itsestään selvänä, että sitä ei katsota 

mainitsemisen arvoiseksi. Saattaa myös olla, että alan ulkopuolisten tekemissä selvityksissä ei 

rohjeta puuttua taiteen autonomiseen ydinalueeseen.  

 

Kuvataiteen substanssialueen osaamiseen tulisi jatkossa syytä kiinnittää ennakoinnissa enemmän 

huomiota. Jo Klerot-hankkeen haastatteluissa eräät asiantuntijat arvelivat, että uusien 

osaamisalueiden koulutuksen, jotka tyypillisesti edustivat kuvataiteen soveltavia tai reuna-alueita, 

liian suuri painotus saattaisi heikentää kuvataidealojen sisällöllistä opetusta ja perinteisten 

kädentaitojen opetusta (Mitchell & Lagerström 2005, 122). Ideaalitapauksessa subtanssiosaamisen 

kysymyksiä tulisi ennakoinnissa tarkastella kuvataiteen osa-alueittain tai ilmaisuvälineittäin; 

lähtökohdaksi tällöin voi ottaa esimerkiksi sen tarkkuuden, jolla Mäkelä (2009) käsittelee 

mediataiteen kehittämistä.  

 

4.2 Ennakoinnin kehittäminen 

 

Tämän selvitystyön perusteella kuvataiteen laadullinen ennakointi on tällä hetkellä puutteellista ja 

jälkijättöistä mutta aiheeseen liittyvää materiaalia on saatavilla suhteellisen runsaasti. Tarve on 

ennen kaikkea varsinaiselle kuvataidealaa koskevalle ennakointitiedolle, jota saataisiin 

perusteellisesta alakohtaisesta ennakoinnista. Ennakointitietoa tulisi tuottaa toistuvasti samoilla 

menetelmillä, jotta aikasarjatiedosta voidaan tulkinta kehitystä kohti tulevaisuutta. 

 

Tämän vuoden aikana toteutettava Kuvataidetoimikunnan laadullinen ennakointihanke 

”Kuvataiteilijan ammattikuva ja osaamistarpeet tulevaisuudessa” paikkaa osaltaan tätä aukkoa. 

Ennakointihankkeessa tuotetaan paitsi raportti kuvataidekoulutuksen ja työelämän kohtaamisesta 

sekä koulutussektorin tulevaisuuden haasteista myös koulutussektorin seurannassa ja 
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ennakoinnissa käytettävä lomakekyselystä ja tulevaisuustyöpajoista muodostuva 

menetelmäpaketti. 

 

Kuvataidetoimikunnan laadullinen ennakointihanke ja käsillä oleva selvitys yhdessä noudattelevat 

osin Valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi (VOSE) -hankkeessa kehitettyä 

mallia. Hankkeessa mukana olleilla aloilla osaamistarpeiden ennakointiprosessiin kuului 

ennakointiryhmän kokoaminen ja järjestäytyminen, taustaselvitysten tekeminen sekä 

ennakointityöpajat. Hankkeissa on julkaistu alojen taustaselvitykset sekä varsinaiset 

osaamistarveraportit. Taustaselvityksissä on koottu tietoa alasta ja sen koulutuksesta ja toimijoista 

sekä alaa koskevien aiemmin toteutettujen ennakointien tuloksia. VOSE-hankkeen 

osaamistarveraporteissa on esitelty projektin koko ennakointiprosessin tulokset, eli tulevaisuuden 

skenaariot ja osaamistarpeet, sekä ehdotuksia koulutuksen kehittämiseksi.  

 

Ennakointiin tarvitaan jatkuvuutta. Laadullinen ennakointi tulisi saada määrällisen ennakoinnin 

tapaan jatkuvaksi ja systemaattisemmaksi, joten siihen olisi tarve kehittää erilaisia seurantamalleja 

ja -menetelmiä; laadullinen ja määrällinen ennakointi tulisi myös kytkeä entistä vahvemmin 

toisiinsa. Yksittäiset tutkimukset ja selvitykset kartoittavat sen hetkisen tilanteen mutta eivät anna 

jatkuvaa ajantasaista tietoa. Nykymaailman piirteisiin kuuluvien nopeiden muutosten vuoksi 

koulutuksen sisällöt saattavat vanhentua nopeastikin. Ennakointitiedon tulisi olla myös syvemmälle 

menevää. Nyt useissa tutkimuksissa ja selvityksissä toistuvat samat, hyvin yleiset osaamistarpeet 

vuodesta toiseen. 

 

Käynnissä olevassa ennakointihankkeessa kehitettävä menetelmäpaketti on yksi keino jatkuvaan 

laadulliseen ennakointiin. Hankkeessa laadittavaa ja toteutettavaa kuvataiteilijoiksi valmistuneille 

suunnattua lomakekyselyä ja asiantuntijoista koostuvia tulevaisuustyöpajoja kehitetään ja täs-

mennetään saatujen tulosten ja palautteen perusteella. Lomakekyselyssä taiteilijoita käytetään 

myös alansa asiantuntijoina ja selvitetään heidän näkemyksiään alalla tulevaisuudessa tarvittavas-

ta osaamisesta. Varsinaisten työnantajien puuttuessa myös alan muille asiantuntijoille suunnattu 

kysely tai muu menetelmä tulevaisuustyöpajojen ohella voisi tuoda kuvataidealasta enemmän 

tietoa. 
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VOSE-hankkeessa eri alojen ennakointimenetelminä hyödynnettiin asiantuntijoista koostuvan en-

nakointiryhmän ja -työpajojen tai -seminaarien lisäksi alasta riippuen muiden alojen koulutustoi-

mikunnille suunnattua kyselyä sekä TrendWIKI- ja C&Q-profession-järjestelmiä. TrendWIKI4 on 

tiedon seurantaan ja analysointiin erikoistuneen suomalaisen yrityksen Data Rangersin kehittämä 

järjestelmä, jolla voidaan kerätä heikkoja signaaleja ja analysoida trendejä. C&Q-profession5 on 

Taina Hanhisen kehittämä tietojärjestelmä ja menetelmä yksittäisten työorganisaatioiden tai yri-

tysverkostojen osaamisen hallintaan. C&Q-menetelmää on käytetty myös taideteollisuusalan laa-

dullisessa ennakoinnissa (ks. Puoskari & Simi 2012). Näitä menetelmiä voisi olla hyödyllistä käyttää 

myös kuvataidealan ennakoinnissa. 

 

Usein käytetty menetelmä tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakoinnissa on asiantuntijoiden 

kuulemiseen perustuva Delfoi, jota on käytetty esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliiton enna-

koinneissa. Tätä käytettiin, kuten sanottua, myös Cuporessa 2000-luvun alussa tehdyssä Klerot-

hankkeessa. Resursseista riippuen kannattaa myös harkita muiden aineistojen meta-analyysia laa-

dullisen ennakoinnin näkökulmasta muutamien vuosien välein. Heikkojen signaalien keruuta jouk-

koistamisen kautta voitaisiin myös kokeilla, jos esimerkiksi valtakunnalliset ja alueelliset taiteilija-

järjestöt saadaan sitoutettua hankkeeseen mukaan. 

 

                                                           
4
 http://www.trendwiki.fi/fi/ 

5
 www.oph.fi/download/129836_C_Q_profession_Hanhinen.pdf  

http://www.trendwiki.fi/fi/
http://www.oph.fi/download/129836_C_Q_profession_Hanhinen.pdf
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http://www.lapintaiteilijaseura.fi/files/lts-selvitys1.pdf
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http://www.cupore.fi/documents/Taidemarkkinat_Sjoberg_220110.pdf
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Liite 2. Aineistomatriisi kuvataidealan osaamistarveselvityksistä 

 

Julkaisu Kuvataiteen koulutus ja tutkimus Suomessa 2007 

Julkaisuvuosi 2008 

Ennakointitiedon tuottaja Opetusministeriö 

Koulutusaste AMK, yliopisto 

Tavoite Tarkastella kuvataidealan koulutusta ja tutkimusta Suomen yliopistois-
sa ja ammattikorkeakouluissa ja tuottaa ehdotuksia siitä, miten alan 
koulutus ja tutkimus on tarkoituksenmukaisinta järjestää näissä oppi-
laitoksissa vuoteen 2012 mennessä ja miten se tulisi mitoittaa ottaen 
huomioon työelämän ja alan kehittymisen tarpeet. 

Verkosto Opetusministeriön asettama selvitysryhmä. Puheenjohtajana Valtion 
taidemuseon ylijohtaja Risto Ruohonen ja jäseninä kulttuurin koulu-
tusjohtaja, kuvataiteilija Juhani Järvinen Etelä-Karjalan ammattikor-
keakoulusta ja professori Tarja Pitkänen-Walter Kuvataideakatemias-
ta. Sihteerinä kehittämispäällikkö Anne Ahtiainen Kuvataideakatemi-
asta.  

Osaamistarpeiden enna-
kointiprosessi 

Työryhmä kokoontui viisitoista kertaa ja järjesti erilliset kuulemistilai-
suudet Kuvataideakatemialle, ammattikorkeakoulukentälle ja järjestö-
kentälle sekä kuuli Taideteollisen korkeakoulun ja Lapin yliopiston 
edustajia. Ryhmä sai myös kirjalliset kannanotot useimmista ammatti-
korkeakouluista. 
 
Selvitys painottuu ennakoinnissaan lähinnä koulutusmäärätarpeisiin ja 
koulutusrakenteen kehittämiseen, mutta siinä käsitellään jonkin ver-
ran myös kuvataiteilijoiden osaamista ja osaamisen kehittämistä. 

Toimintataso Valtakunnallinen 

Ennakointimenetelmät Asiantuntijatyöryhmä 

Ennakoinnin aikajänne Vuoteen 2012 

Tulokset   

Yleiset osaamistarpeet   

verkosto- ja vuorovaiku-
tusosaaminen

"Koulutuksessa [ylempi ammattikorkeakoulututkinto] voidaan tämän 
lisäksi kasvattaa ammatissa tarvittavaa markkinointiosaamista ja ih-
missuhdetaitoja." 
 
"Kansallisten ja erityisesti kansainvälisten mahdollisuuksien rakenta-
misessa on erityinen merkitys sellaisen osaamisen kehittymisessä, joka 
välittäjän roolissa auttaa taiteilijaa löytämään yleisönsä ja asiakkaansa. 
Vaikka meillä pitäisi kehittää kuraattorien ja galleristien toimintamah-
dollisuuksia ja osaamista, tulisi myös huolehtia tulevien kuvataiteilijoi-
den kansainvälisestä verkottumisesta jo opintojen aikana." 
 
"Kansainvälisten verkostojen rakentaminen syventää opiskelijoiden 
kansainvälistä osaamista ja ammattitaitoa ja vahvistaa heidän kan-
sainvälisiä yhteyksiään opintojen alusta lähtien." 
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kansainvälisyys- ja kult-
tuuriosaaminen

"Kuvataiteilijoiden työllistymismahdollisuudet ovat paitsi paikallisia ja 
kansallisia niin nykyisin myös kansainvälisiä. Kuvataiteen muodot ja 
ilmaisukeinot eivät rajoita tekijöiden mahdollisuuksia kuvataiteen 
kansainvälisillä markkinoilla. Kansallisten ja erityisesti kansainvälisten 
mahdollisuuksien rakentamisessa on erityinen merkitys sellaisen 
osaamisen kehittymisessä, joka välittäjän roolissa auttaa taiteilijaa 
löytämään yleisönsä ja asiakkaansa. Vaikka meillä pitäisi kehittää ku-
raattorien ja galleristien toimintamahdollisuuksia ja osaamista, tulisi 
myös huolehtia tulevien kuvataiteilijoiden kansainvälisestä verkottu-
misesta jo opintojen aikana." 
 
"Kansainvälisten verkostojen rakentaminen syventää opiskelijoiden 
kansainvälistä osaamista ja ammattitaitoa ja vahvistaa heidän kan-
sainvälisiä yhteyksiään opintojen alusta lähtien." "Jo koulutuksen lop-
puvaiheessa olevat opiskelijat tulisi perehdyttää kansainvälisiin mark-
kinoihin. Tämän toiminnan kehittämiseen tulisi suunnata varoja." 
 
"Kansainvälistyminen on erityisen tarpeellista ja luontevaa kuvatai-
teen alalla. Esim. Kuvataideakatemian opiskelijoina on paljon ulkomai-
sia opiskelijoita, joten opetus tapahtuu osin myös englannin kielellä. 
Muulla kuin suomen kielellä tapahtuvaan opetukseen ei ole ollut eril-
listä resursointia. Koulutusta tulisi kehittää nykyiseltä kansainvälisyy-
den tasolta ja resursoida se asianmukaisesti."  
 
"Ylempi ammattikorkeakoulututkinto mahdollistaa ammatillisen 
osaamisen syventämisen koulutettujen määrää lisäämättä ja on tärke-
ää ammatin kansainvälisen toiminnan kannalta." 

yrittäjyys- ja liiketoiminta-
osaaminen

"Koulutuksen piirissä täytyisi kehittää valmiuksia niin kuvataiteen uu-
sien, vasta kehittymässä olevien, kuin kuvataiteen perinteistenkin 
muotojen tehokkaampaan integrointiin yhteiskuntaan. Kuvataiteen 
markkinoiden toimintaan ja mahdollisuuksiin tulisi perehtyä. Soveltu-
vin osin integroitumista näihin molempiin sekä alan erityisluonteen 
huomioivaa yrittäjyyskoulutusta tulisi jo koulutusvaiheessa kehittää." 
 
"Tutkintoon kuuluvassa opetuksessa tulee kiinnittää entistä enemmän 
huomiota kuvataiteilijoiden kykyyn ja mahdollisuuksiin toimia itsenäi-
sinä ammatinharjoittajina. Ainakin osassa opintokokonaisuuksissa on 
mahdollista hyödyntää myös muiden taidealojen oppilaitosten koke-
muksia." 
 
"Koulutuksessa [ylempi ammattikorkeakoulututkinto] voidaan tämän 
lisäksi kasvattaa ammatissa tarvittavaa markkinointiosaamista ja ih-
missuhdetaitoja." 

palveluosaaminen "Kansallisten ja erityisesti kansainvälisten mahdollisuuksien rakenta-
misessa on erityinen merkitys sellaisen osaamisen kehittymisessä, joka 
välittäjän roolissa auttaa taiteilijaa löytämään yleisönsä ja asiakkaan-
sa." 

teknologia- ja tietotekni-
nen osaaminen   

ympäristö- ja eettinen 
osaaminen   
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itseohjautuvuuden ja 
työssä jaksamisen taidot

"Aikuiskoulutus ja täydennyskoulutus ovat tarpeellisia alalla, jonka 
ominaispiirre on jatkuva uudistuminen." 

muuta "Koulutukseen tulisi kaikilla tasoilla räätälöidä myös myöhempää työl-
listymistä edistäviä muita opintoja varsinaisten taiteelliseen työhön 
tähtäävien opintojen lisäksi." 

Alakohtaiset osaamistar-
peet 

"Kuvataiteilijoiden työllistyminen kuvataiteen opetustehtäviin edellyt-
tää yleensä lisäksi pedagogista pätevyyttä." 
 
"Kuvataiteen markkinoiden toimintaan ja mahdollisuuksiin tulisi pe-
rehtyä." 

Rajapinnat suhteessa mui-
hin aloihin 

"Koulutuksen piirissä täytyisi kehittää valmiuksia niin kuvataiteen uu-
sien, vasta kehittymässä olevien, kuin kuvataiteen perinteistenkin 
muotojen tehokkaampaan integrointiin yhteiskuntaan."  
 
"Kuvataiteilijan ja yhteiskunnan suhde on otettava huomioon koulu-
tusta kehitettäessä. Kuvataiteilijan ammatti on kommunikointia ympä-
röivän yhteisön kanssa... Kapean taiteilijakuvan syynä on myös kuva-
taiteen marginaalinen asema yhteisöissä; kuvataiteilijoiden ammatti-
taitoa ei hyödynnetä täysimääräisesti. Alueellisissa strategioissa visu-
aalisen ympäristön ilme nähdään kilpailutekijänä, ja kuvataiteilijalla 
olisi ammatillisia valmiuksia toimia tämän kehittämisessä. Esimerkiksi 
työelämälähtöisyyttä ja alueellisuuden ominaispiirteitä korostavan 
ammattikorkeakoulun kuvataiteen ylempi tutkinto voisi kehittää vuo-
rovaikutusta yhteisönsä kanssa. Esteettisten arvojen näkyminen ym-
päristössä paitsi vahvistaa yleistä hyvää elämää ja arkipäivän elämisen 
mielekkyyttä, myös esittää rikastuttavia/vaihtoehtoisia kysymyksiä ja 
lähestymistapoja maailmassa oloon. Taiteilijoiden ammattitaidon laa-
jempi hyödyntäminen voisi toimia maamme houkuttelevuutta ja kil-
pailukykyä lisäävänä tekijänä." 
 
"Monialaisissa ammattikorkeakouluissa voisi olla hedelmällistä selvit-
tää alojen välisiä yhteistyömahdollisuuksia, joita voisi löytyä esimer-
kiksi ympäristö- ja yhteisötaiteen suunnalta."  
 
"Kuvataiteen tuottaja- / kuraattorikoulutusta tulisi kehittää asiantun-
tevan välittäjäportaan luomiseksi kuvataiteen kentälle. Koulutuksen 
kehittämisvastuu voisi olla Kuvataideakatemialla." 
 
"Myös esim. ammattikorkeakoulun medianomi-tutkintonimikkeen 
taakse voi kätkeytyä kuvataiteilija." 
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Julkaisu Yrittäjyyden ja palkkatyön rajapinnalla? Työn ja toimeentulon raken-
tuminen eri ammateissa 2000-luvun Suomessa 

Julkaisuvuosi 2007 

Ennakointitiedon tuottaja Elisa Akola, Jarna Heinonen, Anne Kovalainen, Tommi Pukkinen, Jo-
hanna Österberg / Turun kauppakorkeakoulun johtamisen laitos ja TSE 
Entre 

Koulutusaste Ei täsmennetty. 

Tavoite Syventää ja laajentaa käsitystä palkkatyöstä yrittäjyyteen, laajentaa 
tarkastelu koskemaan uusia ammattiryhmiä kokonaisvaltaisemman 
käsityksen saamiseksi siirtymistä yrittäjäksi sekä erilaisten ammatti-
ryhmien välisten erojen tunnistamiseksi sekä tarkastella yrittäjyyden 
ja palkkatyön välistä vuorottelua ja rinnakkaisuutta yksilön työuralla. 
Tutkimusraportissa kuvataan työn ja toimeentulon rakentumista eri-
tyisesti yrittäjyyden ja palkkatyön rajapinnalla yrittäjäksi siirtymisen, 
nykytilan ja tulevaisuuden näkökulmista. 

Verkosto Tutkimus on osa Työpoliittista tutkimusohjelmaa (2003–2007). Seu-
rantaryhmään on kuulunut yrittäjyyden asiantuntijoita työmarkkina-
keskusjärjestöistä, kauppa- ja teollisuusministeriöstä ja työministeriös-
tä. Tutkimusta ovat ohjanneet professori Anne Kovalainen ja dosentti 
Jarna Heinonen. 

Osaamistarpeiden enna-
kointiprosessi 

Tutkimus perustuu kirjallisuuteen, aihetta käsittelevän tilastoaineiston 
analyysiin sekä laajaan, valtakunnalliseen freelance-journalistien, ku-
vataiteilijoiden sekä kääntäjien ja tulkkien työskentelyä ja toimeentu-
loa valottavaan kyselytutkimusaineistoon. Tilastoaineiston avulla 
hahmotetaan työmarkkinoilla tapahtuvia yleisiä, laajempia virtoja 
yrittäjyyden ja palkkatyön välillä. Kyselyaineistoja käytetään analysoi-
taessa tutkimukseen valittujen ammattiryhmien työn ja toimeentulon 
organisoitumista. 
 
Kuvataiteilijoille suunnatussa kyselyssä on kysytty vastaajan omaa 
arviota tilanteestaan 10 vuoden kulusessa sekä sitä, minkälaista 
osaamista vastaaja olettaa tarvitsevansa tulevaisuudessa. Lisäksi 
osaamistarpeita on arvioitu kyselyn erilaisten väittämien avulla. 

Toimintataso Valtakunnallinen 

Ennakointimenetelmät Kysely kuvataiteilijoille 

Ennakoinnin aikajänne 10 vuotta, "tulevaisuus" 

Tulokset 

 Yleiset osaamistarpeet   

verkosto- ja vuorovaiku-
tusosaaminen

"Erityisesti kaivataan markkinointiin ja myyntiin liittyvää osaamista 
mukaan lukien erilaiset kommunikointi- ja viestintätaidot."  
"Taiteilijat haluaisivat kehittää verkostonluomistaitojaan sekä apura-
han kirjoittamisessa tarvittavaa osaamista." 

kansainvälisyys- ja kult-
tuuriosaaminen "Myös kielitaidon parantaminen koettiin tärkeäksi, sillä osa taiteilijois-

ta ilmaisi halukkuutensa näyttelyiden pitämiseen ulkomailla." 
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yrittäjyys- ja liiketoiminta-
osaaminen

"Kuvataiteilijat kokevat tarvitsevansa tulevaisuudessa kaupallista ja 
yrittäjyyteen liittyvää osaamista. Erityisesti kaivataan markkinointiin ja 
myyntiin liittyvää osaamista mukaan lukien erilaiset kommunikointi- ja 
viestintätaidot.” 
 
"Toinen yrittäjyyteen liittyvä osaamistarve liittyi enemmänkin toimin-
nan taloudelliseen puoleen. Kuvataiteilijat haluaisivat oppia lisää ra-
hoituskanavista, verotuksesta, kirjanpidosta, budjetoinnista ja hinnoit-
telusta.” 
 
"Yhteiskunnallisen murroksen myötä yrittäjyys on avautunut todelli-
seksi ja tarkoituksenmukaiseksi uravaihtoehdoksi monille sellaisille 
sektoreille, joissa sen rooli on aiemmin nähty vähäisenä.” 

palveluosaaminen   

teknologia- ja tietotekni-
nen osaaminen

"Erittäin vahvana osaamistarpeena nousi esiin myös tietoteknisten 
valmiuksien kehittäminen. Tämä pitää sisällään esimerkiksi atk-taidot, 
internetin hyödyntämisen ja kotisivujen tekemisen ja ylläpitämisen, 
taitto- ja kuvankäsittelyohjelmien hallinnan sekä digitaalisen kuvauk-
sen oppimisen." 

ympäristö- ja eettinen 
osaaminen   

itseohjautuvuuden ja 
työssä jaksamisen taidot

"Osaamistarpeita kartoittavan kysymyksen vastausten joukossa oli 
lisäksi vastauksia, joissa korostettiin henkistä osaamista ja henkisen 
kapasiteetin kehittämistä. Kuvataiteilijat kokivat tarvitsevansa esimer-
kiksi rohkeutta, sitkeyttä, jaksamista, yksinäisyyden- ja paineensieto-
kykyä sekä uteliaisuutta ja valppautta seurata yhteiskunnallisia muu-
toksia." 
 
"Osa vastaajista toi esiin tarpeen suunnitella toimintaansa pidemmällä 
aikavälillä." 

muuta   

Alakohtaiset osaamistar-
peet 

"Osa vastaajista kaipasi myös lisää taiteellisessa työssä tarvittavaa 
osaamista, kuten uusien materiaalien ja menetelmien oppimista sekä 
uusiin taidemuotoihin tutustumista. Koska moni taiteilija työskentelee 
palkkatyössä opetuksen parissa, pedagogisen osaamisen lisääminen 
koettiin myös tärkeäksi." 

Rajapinnat suhteessa mui-
hin aloihin 

"Tässä käsillä olevassa tutkimusraportissa keskitytään erityisesti sellai-
siin ammattiryhmiin, jotka toimivat koulutuksensa, toimialan luonteen 
tai työmarkkinoiden rakenteiden vuoksi yrittäjyyden ja palkkatyön 
rajapinnassa. Yrittäjyyttä ei aiemmin ole tutkittu nimenomaan tähän 
rajapintaan liittyvänä ilmiönä. Vaikka laajat yhteiskunnalliset murrok-
set osaltaan vaikuttavat myös rajapinnassa tapahtuvaan yrittäjyyteen, 
on oletettavaa, että yrittäjyys näissä ns. ’vapaissa’ ammateissa on 
kenties luonnollinen, ellei peräti ainut tapa harjoittaa ammattia." 
 
"Tarkastelun kohteena ovat vastaavasti palkkatyön ja yrittäjyyden 
rajapinnassa työskentelevät taiteellisen koulutuksen saaneet yksilöt, 
joiden toimeentulo muodostuu useista eri tulonlähteistä. Esimerkkinä 
portfoliotoimeentulosta tutkimuksessa tarkastellaan kuvataiteilijoita." 
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Julkaisu Kuvataideakatemia - Tutkimus valmistuneille opiskelijoille 2010 

Julkaisuvuosi 2010 

Ennakointitiedon tuottaja Etta Partanen & Juuso Heinisuo / Innolink Research Oy 

Koulutusaste Yliopisto 

Tavoite Saada lisätietoa Kuvataideakatemiasta valmistuneiden opiskelijoiden 
opiskelunajasta, nykyhetken työtilanteesta ja tulevaisuuden näkymis-
tä. Tutkimuksen avulla selvitettiin esimerkiksi opiskelun kulkua (aloi-
tus- ja valmistumisvuotta, pohjakoulutusta ja suuntautumisvaihtoeh-
toja), Kuvataideakatemian onnistumista eri tekijöiden suhteen sekä 
tekijöiden merkitystä opiskelijoille, opiskelunajan antamia valmiuksia, 
nykyisen työtilanteen kuvaa, lisäkouluttautumisen tarvetta sekä kiin-
nostusta alumni-toimintaan. 

Verkosto   

Osaamistarpeiden enna-
kointiprosessi 

Kyselyssä on selvitetty avoimella kysymyksellä millaiselle lisäkoulutuk-
selle vastaajilla olisi tarvetta. Tutkimusraportti ei kuitenkaan sisällä 
vastausten teemoittelua tai analyysiä. 

Toimintataso   

Ennakointimenetelmät Valmistuneiden opiskelijoiden puhelinhaastatteluita 

Ennakoinnin aikajänne Ei määritelty, "tulevaisuus" 

Tulokset 

 Yleiset osaamistarpeet   

verkosto- ja vuorovaiku-
tusosaaminen ”Erityisesti olisi hyvä tavata muita...” 

kansainvälisyys- ja kult-
tuuriosaaminen ”Kielitaitoa haluaisin kohentaa.” 

yrittäjyys- ja liiketoiminta-
osaaminen

 palvelu-osaaminen   

teknologia- ja tietotekni-
nen osaaminen

Mainintoja teknologisesta ja tietoteknisestä koulutuksesta, ohjelmien 
käytöstä, netin kautta toimimisesta, digikuvauksesta, editoinnista ja 
muusta laitteiden käsittelystä. Lisäksi mainittu teknologian hyödyntä-
minen taiteessa. 

ympäristö- ja eettinen 
osaaminen   

itseohjautuvuuden ja 
työssä jaksamisen taidot

Mainintoja uuden oppimisesta ja itsensä kehittämisestä, tietojen päi-
vittämisestä, ajantasaistamisesta ja täydentämisestä.  
 
”Toivoisin tietäväni jostain muusta alasta yhtä paljon, etten olisi niin 
yksisilmäinen.” 

muuta

 Alakohtaiset osaamistar-
peet 

Useat vastaajat mainitsevat pedagogiset opinnot tai taiteen opettami-
sen. 
 
Lisäksi mainintoja erilaisista ammattiin liittyvistä tekniikoista, väriai-
neista, liikkuvaan kuvaan ja videoformaatteihin liittyvästä koulutuk-
sesta yms. Toivotaan myös laajempaa monialaisuutta opetukseen. 
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Useat vastaajat mainitsevat jatko-opiskelut tai tohtorintutkinnon. 
Lisäksi mainintoja taiteen tutkimisesta ja teoreettisesta koulutuksesta. 

Rajapinnat suhteessa mui-
hin aloihin 

Yksittäisiä mainintoja eri aloihin liittyen: musiikin teknologiasta ja ää-
nen fysiologiasta, käsityöläisyydestä puu- tai metallialalla, videopelien 
kehittämisestä, Turun ammattikorkeakoulun erikoistumisopinnoista 
Taide julkisissa tiloissa, mediakoulutuksesta, kuraattorin kanssa työs-
kentelystä. 
 
”Kuvataideakatemia voisi panostaa vastaavanlaiseen [Turun amk:n 
Taide julkisissa tiloissa] muille kuin opiskelijoille eli jo ammatissaa 
toimiville taiteilijoille suunnattuun koulutukseen.” 
  
”Haluaisin jonkinlaisen lisäammatin, mutta en halua opettajaksi. Toi-
meentulon kannalta toinen ammatti olisi tärkeää, mutta sen tulisi 
kuitenkin olla osa-aikainen työ. Se ei saisi olla liian lähellä taiteilijan 
työtä, muttei liian kaukanakaan.” 
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Julkaisu Lapin taiteilijaseuran jäsenistön osaamisen ja seuran  
kehittämistarpeiden kartoitus 2010 

Julkaisuvuosi 2010 

Ennakointitiedon tuottaja Merja Miettinen / Lapin taiteilijaseura, Katariina Imporanta / Lapin 
yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut 

Koulutusaste Ei täsmennetty 

Tavoite Selvittää seuran jäsenten osaamista, halukkuutta ja kehittämistarpeita 
yritysyhteistyötä ja taiteilijaseuran toiminnan kehittämistä varten. 

Verkosto Lapin taiteilijaseura aloitti vuonna 2010 Lapin visuaalisen taiteen kes-
kuksen esiselvityshankkeen, jonka tavoitteena on kehittää visuaalisen 
taiteen manageriosaamista Lapissa. Esiselvityshanketta rahoittavat 
Lapin taiteilijaseuran lisäksi Lapin liitto, Lapin taidetoimikunta ja Rova-
niemen kaupunki. Esiselvityshankkeeseen visuaalisen taiteen manage-
riksi palkattiin Merja Miettinen. 
 
Selvityksen haastatteluosuus toteutettiin yhteistyössä Lapin yliopiston 
Koulutus- ja kehittämispalveluiden kanssa, koska haastattelut toimivat 
taustatyönä Lapin taiteilijaseuran ja Lapin yliopiston koulutus- ja kehit-
tämispalveluiden yhteiselle hankevalmistelutyölle. Koulutus- ja kehit-
tämispalvelut käyttää haastattelujen tuloksia myös valtakunnalliseen 
Taiteen erityispätevyyspaletti -hankkeeseen, jossa kartoitetaan tai-
dealojen tulevaisuuden osaamistarpeita. 

Osaamistarpeiden enna-
kointiprosessi 

Taiteilijaseuran jäsenille tehdyissä kyselyssä ja haastatteluissa jäsenet 
muun muassa arvioivat omia koulutustarpeitaan sekä taiteilijan ase-
maa tulevaisuudesssa. 

Toimintataso Alueellinen (Lappi) 

Ennakointimenetelmät Verkkokysely ja haastatteluita Lapin taiteilijaseuran jäsenille 

Ennakoinnin aikajänne Ei määritelty, "tulevaisuus" 

Tulokset   

Yleiset osaamistarpeet   

verkosto- ja vuorovaiku-
tusosaaminen 

"Ammatillisina kehittymistarpeina kiinnostivat myös ... verkostoitumi-
nen, työskentely ihmisten kanssa" 
 
"Kaikkein tarpeellisimmiksi koulutuksiksi haastateltavat arvioivat ... 
koulutuksen kuvataiteilijan asiakkaisiin ja myyntitilanteeseen liittyen 
(51,7 %) sekä markkinoinnin ja viestinnän (48,3 %)." 
 
Vastausvaihtoehtona myös: Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot 

kansainvälisyys- ja kult-
tuuriosaaminen 

"Kysyttäessä avoimella kysymyksellä muita mahdollisia koulutustar-
peita, haastateltavat mainitsivat ... kansainvälisen toiminnan, kielten 
opetuksen” 
 
"Ammatillisina kehittymistarpeina kiinnostivat myös ... ulkomaan 
näyttelytoiminta ... kieliopinnot” 

yrittäjyys- ja liiketoiminta-
osaaminen 

"Kaikkein tarpeellisimmiksi koulutuksiksi haastateltavat arvioivat ra-
hoituksen hankinnan (65,5 %), koulutuksen kuvataiteilijan asiakkaisiin 
ja myyntitilanteeseen liittyen (51,7 %) sekä markkinoinnin ja viestin-
nän (48,3 %).” 
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"Alhaisimman prosentin vastaajien keskuudessa saivat yrittäjyyskoulu-
tukset (17,2 %). Useat kysymyksen yhteydessä mainitut osa-alueet 
kuitenkin sisältyvät yrittäjyyskoulutuksiin.”  
 
"Kysyttäessä avoimella kysymyksellä muita mahdollisia koulutustar-
peita, haastateltavat mainitsivat koulutukset liittyen ... yritystoimin-
nan muodot taiteilijan näkökulmasta” 
 
"Haastattelun mukaan suurin tarve ammatilliselle kehittymiselle ja 
koulutukselle ovat yrittäjyystaitojen eri osa-alueet kuten tiedottami-
nen, markkinointi, myyntityö, tuottajataidot, tekstin tuottaminen, 
verotus, rahoitus, hinnoittelu ja tuotteistaminen.” 

palveluosaaminen "Kaikkein tarpeellisimmiksi koulutuksiksi haastateltavat arvioivat ... 
koulutuksen kuvataiteilijan asiakkaisiin ja myyntitilanteeseen liittyen 
(51,7 %) ..." 

teknologia- ja tietotekni-
nen osaaminen 

"ATK-taidot nousivat esiin myös yksittäisenä isona kehittymistarpee-
na. Kaivattiin teknistä apua esimerkiksi portfolion toteutukseen, ku-
vankäsittelyyn sekä nettisivujen tekoon, päivittämiseen ja ylläpitoon." 

ympäristö- ja eettinen 
osaaminen   

itseohjautuvuuden ja 
työssä jaksamisen taidot 

"Kehittymis- ja koulutustarpeet liittyivät suurelta osin itsensä jatku-
vaan kehittämiseen kuten sisältöosaamiseen, erilaisiin tekniikoihin, 
markkinointi-, myynti- ja ATK-taitoihin. Yleisesti koettiin, että taiteen 
tekemisessä ei ole koskaan valmis ja omaa ammattiosaamista haluttiin 
kehittää ja päivittää koko ajan. Lisäksi haluttiin vahvistaa omaa taiteili-
jaidentiteettiä sekä saada lisää rohkeutta ja kehittyä ihmisenä. Taiteili-
jaidentiteetillä, rohkeudella ja ihmisenä kehittymisellä nähtiin olevan 
yhteyksiä työhyvinvointiin." 
 
"Ammatillisina kehittymistarpeina kiinnostivat myös ... kokonaisuuksi-
en hallinta." 
 
Vastausvaihtoehtoina myös: Työssä jaksaminen, Oma ammatillinen 
toimintasuunnitelma ja uranhallinta, Oman työnkuvan laajentaminen 

muuta Vastausvaihtoehtona myös: Tekijänoikeudet ja sopimusjuridiikka,  
Apurahojen hakeminen 

Alakohtaiset osaamistar-
peet 

"Kysyttäessä avoimella kysymyksellä muita mahdollisia koulutustar-
peita, haastateltavat mainitsivat koulutukset liittyen taiteen filosofi-
aan, yritystoiminnan muodot taiteilijan näkökulmasta, ... ja audiovisu-
aaliset tekniikat." 
 
"Ammatillisina kehittymistarpeina kiinnostivat myös pedagogiikka, 
työskentely taiteilijana yrityksissä ... taidekirjoittaminen ... ulkomaan 
näyttelytoiminta, taidekonsultointi, taiteen soveltava käyttö" 
Vastausvaihtoehtona myös: Teosten kuvaus 

Rajapinnat suhteessa mui-
hin aloihin 

"Haastattelun mukaan suurin tarve ammatilliselle kehittymiselle ja 
koulutukselle ovat yrittäjyystaitojen eri osa-alueet, kuten ... tuottaja-
taidot." 
 
"Ammatillisina kehittymistarpeina kiinnostivat myös ... työskentely 
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taiteilijana yrityksissä ... taidekirjoittaminen ... taidekonsultointi, tai-
teen soveltava käyttö" 
 
Vastausvaihtoehtona myös: Taiteiden välinen osaaminen ja yhteistyö 
 
"Taiteilijat halusivat työllistyä taiteilijaseuran kautta muiden muassa ... 
visuaalisina konsultteina (57,9 %) ja yhteisön kummitaiteilijoina 
(57,9 %). Kiinnostusta herättäviä vaihtoehtoja olivat myös työpajojen 
vetäminen yrityksissä tai yhteisöissä (52,6 %), ... työskentely taiteilija-
na yhteisöissä ja laitoksissa (47,4 %) sekä taidehankintojen konsultoin-
ti (42,1 %)." 
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Julkaisu Nykytaiteen markkinarakenne, ansaintalogiikka ja uudet  
liiketoimintamallit 

Julkaisuvuosi 2010 

Ennakointitiedon tuottaja Sjöberg, Kira / Luova Suomi, Cupore 

Koulutusaste   

Tavoite Kuvata kuvataidemarkkinoiden rakennetta sekä hahmottaa kuvatai-
teen ansaintalogiikkaa  Suomessa suhteessa kansainvälisen taide-
markkinan toimintamalleihin ja tulevaisuuden taidemarkkinakenttään. 
Pohtia Suomen kuvataidekenttään, kuvataiteen markkinarakenteisiin 
sekä niitä koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun liittyviä ongel-
makohtia ja asenteita suomalaisten markkinatoimijoiden näkökulmas-
ta. Lisäksi raportissa on pohdittu, miten taidekentän ammattitaitoa 
voisi hyödyntää maassamme entistä laajemmin.  

Verkosto Selvitys on toteutettu Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö 
Cuporen toimeksiantona huhti-toukokuussa 2009 yhteistyössä Luovan 
Suomen kanssa. Selvitystyö on osa Cuporen luovien alojen tietoperus-
tan kehittämiseen tähtäävää hanketta, jota rahoitettiin ESR-
ohjelmakauden 2000-2006 jatkorahoituksella. 

Osaamistarpeiden enna-
kointiprosessi 

Selvitys ei sisällä varsinaista osaamistarpeiden erittelyä, mutta loppu-
päätelmissä on pohdittu muun muassa kentän toimijoiden koulutus-
tarpeita sekä tehty kehitys- ja lisätutkimusehdotuksia muun muassa 
koulutukseen ja työskentelyyn liittyen. 

Toimintataso Valtakunnallinen 

Ennakointimenetelmät Taidekentän toimijoiden haastatteluita, pohdinta 

Ennakoinnin aikajänne Ei määritelty, "pitkän aikavälin tulevaisuus" 

Tulokset   

Yleiset osaamistarpeet   

verkosto- ja vuorovaiku-
tusosaaminen

"Myös kuvataiteessa ihmissuhteet ja verkostoituminen ovat keskei-
siä." 
"Neuvottelutaitojen ja omien oikeuksien käsittelyn pitäisi sisältyä tai-
teilijan koulutukseen. Jos taiteilija ei osaa sopimuksen tekovaiheessa 
neuvotella rahoittajan kanssa niin, että oma taiteellinen vapaus säilyy, 
hänen tulee käyttää apunaan ammattitaitoista manageria." 
"Tulisi lisätä taiteilijan ymmärrystä managerin hyödyistä ja mahdolli-
suuksista henkilökohtaisena sparraajana." 
"Neuvottelutaitojen ja oikeuksien opettamisen tulisi sisältyä taiteilijoi-
den ja kulttuurityöntekijöiden koulutukseen." 
"Taiteilijan neuvottelutaitojen ja ammattilaisten oikeuksien tunnista-
minen ja opettaminen sekä oman työn oikeanlainen hinnoittelu ja 
myynti." 

  kansainvälisyys- ja kult-
tuuriosaaminen

Käsitellään kuvataiteen kansainvälistymistä ja kentän kehittämistä,  
korostetaan verkostoitumista ja suhteita jne. 
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yrittäjyys- ja liiketoiminta-
osaaminen

"Taiteilijoiden koulutukseen tulee sisällyttää enemmän yhteiskun-
tasidonnaista markkinatietoisuutta sekä tietoa taiteilijoiden potentiaa-
lista yhteiskunnassa. Koulutuksessa kerrotaan apurahajärjestelmästä, 
mutta yrittäjäkoulutusta tulisi kehittää." 
 
"Koulutukseen tulisi sisältyä ammattiosaamista. Yhteistyöprojekteja 
koulujen ja yritysmaailman välillä tulisi kehittää. Corporate Artist-
mallissa yritykset oppisivat hyödyntämään taiteilijan aivokapasiteettia 
omassa yritystoiminnassaan muuallakin kuin visuaalisen markkinoin-
timateriaalin luonnissa. Koulujen kautta toteutettavassa yhteistyössä 
yritys voisi jatkaa projekteja esimerkiksi työsopimuksina." 
 
"Taiteilijan neuvottelutaitojen ja ammattilaisten oikeuksien tunnista-
minen ja opettaminen sekä oman työn oikeanlainen hinnoittelu ja 
myynti." 

palveluosaaminen "Taidemarkkinoiden ydin sisältää paljon enemmän osaamisen ja palve-
luiden myymistä kuin ajatellaan. Alkuprosessien lisäksi olisi erittäin 
tärkeää huomioida kolikon toinen puoli, eli kuluttaja/ yleisö/ ostaja-
kunnan kehitys. Tämä on tärkeää, jotta koulutettavat managerit, tuot-
tajat, kuraattorit, taiteilijat, galleristit ym. olisivat työllistettyjä - pu-
humattakaan taiteilijoista. Kehitys vaatii pitkän kulttuuripoliittisen 
prosessin, joka ulottuu peruskoulutuksesta koko yhteisön visuaalisuu-
teen." 

teknologia- ja tietotekni-
nen osaaminen   

ympäristö- ja eettinen 
osaaminen   

itseohjautuvuuden ja 
työssä jaksamisen taidot   

muuta   

Alakohtaiset osaamistar-
peet   
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Rajapinnat suhteessa mui-
hin aloihin 

”Taiteilija on taidekoulusta valmistunut visuaalisuuden ammattilainen, 
jonka taitoja voidaan hyödyntää monenlaiseen toimintaan. Taiteilijan 
ammattinimike liitetään virheellisesti ja yksinkertaistaen ainoastaan 
taideteoksen tekemiseen, vaikka usein taiteilija on laaja-alainen visu-
aalinen ajattelija. Taiteilijan ammattitaitoa ja ajattelukykyä pitäisi eh-
dottomasti hyödyntää entistä enemmän... Toisin kuin monissa muissa 
Euroopan maissa, Suomessa visuaalista ajattelua ei hyödynnetä yh-
teiskunnallisella tasolla juuri lainkaan, ainakaan näkyvästi." 
 
"Kuvataiteilijan ammattitaidon hyödyntäminen yhteiskunnassa ja yri-
tyksissä kehittäisi luovaa taloutta, sillä taiteilijoilla on usein laaja-
alainen näkemys yhteiskunnallisista asioista." 
 
"Taiteilijoita voisi palkata yrityksiin luoviksi ajattelijoiksi palaten näin 
mesenaattirakenteeseen, jossa taiteilija toteuttaa omia vahvuuksiaan 
ja hyödyntää samalla maksavaa tahoa." 
 
"Taiteilijoiden laajaa hyödyntämistä yhteiskunnassa pitäisi kehittää, 
esimerkiksi tiehallinnossa ja uusissa aluerakennusprojekteissa (mm. 
Arabianrannan kaltaisesti) sekä yritys- että julkisen hallinnon saroilla. 
Taiteilijoiden potentiaali laaja-alaisina ajattelijoina tulisi tunnustaa ja 
pilotoida sitä edistäviä projekteja niin julkishallinnossa kuin yksityisellä 
puolella." 
 
"Taiteilijan yrittäjä- ja liiketoimintaosaamisen vahvistaminen on työ- ja 
elinkeinoministeriön luovan talouden strategisen hankkeen ytimessä. 
Toisin sanoen on kyse siitä, miten taiteilija voi omalla toiminnallaan 
hankkia elannon työstä, johon hänet on koulutettu. Oman, vapaan 
taiteen toteuttaminen on mahdollista, jos taiteilija tekee luovaa työtä 
myös muissa yhteyksissä. Yhteiskunnassa avautuu työtehtäviä, joissa 
taiteilijan luovuutta ja ajattelua hyödynnetään. Se on aitoa luovaa 
taloutta." 
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Julkaisu Päin näköä! Visuaalisten alojen taidepoliittinen ohjelma 

Julkaisuvuosi 2009 

Ennakointitiedon tuottaja Opetusministeriö; kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto 

Koulutusaste Lähinnä ammattikorkeakoulu ja yliopisto 

Tavoite Taidepoliittinen ohjelma, jossa visuaalisten taiteiden aluetta katsotaan 
yhtenä kokonaisuutena. Nostaa esiin keskeisiä epäkohtia ja ehdottaa 
toimenpiteitä niiden selvittämiseksi.  

Verkosto Opetusministeriön asettama työryhmä, jonka puheenjohtajana toimi 
museonjohtaja Markku Valkonen Espoon modernin taiteen museo 
EMMA:sta ja jäseninä valtion muotoilutoimikunnan puheenjohtaja, 
keraamikko Antonio Altarriba, kuvataiteilija Jan-Erik Andersson, me-
diataiteilija, ohjaaja Marikki Hakola, kriitikko, vapaa toimittaja Heikki 
Jokinen, erikoistutkija Sari Karttunen Tilastokeskuksesta, Suomen Tai-
teilijaseuran puheenjohtaja, taidemaalari Juha Okko, Kuvataideakate-
mian professori, kuvataiteilija Tarja Pitkänen-Walter, Uuden taidekäsi-
työn yhdistyksen toiminnanjohtaja, galleristi Katarina Siltavuori, Valo-
kuvataiteilijoiden Liiton puheenjohtaja, valokuvataiteilija Kari Soinio ja 
valtion valokuvataidetoimikunnan puheenjohtaja, hankejohtaja Anna 
Vilkuna. Työryhmän sihteerinä toimi taidesihteeri Ansa Aarnio Taiteen 
keskustoimikunnasta. 

Osaamistarpeiden enna-
kointiprosessi 

Julkaisu ei sisällä varsinaista osaamistarpeiden erittelyä, mutta mm. 
kuvataidealan koulutuksen kehittämiseen sekä taiteen soveltavaan 
käyttöön liittyen on mainittu joitakin osaamistarpeita. 

Toimintataso Valtakunnallinen 

Ennakointimenetelmät Asiantuntijatyöryhmä 

Ennakoinnin aikajänne Ei määritelty 

Tulokset   

Yleiset osaamistarpeet   

verkosto- ja vuorovaiku-
tusosaaminen

"Arkkitehdit, kuvataiteilijat, taidekäsityöläiset ja muut visuaalisten 
taiteiden tekijät tarvitsevat siihen [rakennetun ympäristön kehittämi-
seen] hyviä viestintä- ja neuvottelutaitoja sekä uudenlaisia yhteistyö-
muotoja." 
 
"Taiteilijaresidenssit mahdollistavat pitkäaikaisen työskentelyn koh-
demaassa ja edistävät verkostoitumista... Verkostoituminen paikallis-
ten taiteilijoiden kanssa johtaa toisinaan kansainvälisiin yhteistyö-
hankkeisiin. Taidekentän elinehtona on jatkuva kulttuuriset ja maan-
tieteelliset rajat ylittävä vuoropuhelu." 

  kansainvälisyys- ja kult-
tuuri- osaaminen

Painotetaan kansainvälistymistä. 
"Taiteilijaresidenssit mahdollistavat pitkäaikaisen työskentelyn koh-
demaassa ja edistävät verkostoitumista... Verkostoituminen paikallis-
ten taiteilijoiden kanssa johtaa toisinaan kansainvälisiin yhteistyö-
hankkeisiin. Taidekentän elinehtona on jatkuva kulttuuriset ja maan-
tieteelliset rajat ylittävä vuoropuhelu." 

  yrittäjyys- ja liiketoimin-
ta-osaaminen

"Taideyliopistojen ja ammattikoulujen ammatillisiin opintoihin tulee 
sisällyttää työelämässä tarvittavia taitoja, kuten projektinhallintaa, 
budjetointia, rahoituksen hankintaa, työnantajavelvoitteita ja yrittäjä-
toimintaa." 
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palvelu-osaaminen   

teknologia- ja tietotekni-
nen osaaminen   

ympäristö- ja eettinen 
osaaminen   

itseohjautuvuuden ja 
työssä jaksamisen taidot

"Menestyminen tämän päivän taidemarkkinoilla vaatii taiteilijalta sekä 
muodollista tutkintoa että jatkuvaa itsensä kehittämistä." 

muuta   

Alakohtaiset osaamistar-
peet 

"Taiteilijoita tulee myös pätevöittää eri kouluasteiden taideopettajik-
si." 

Rajapinnat suhteessa mui-
hin aloihin 

"Visuaalisten taiteiden kentältä puuttuu tuottajien ja kuraattorien 
muodostama välittäjäporras, joka vastaisi rahoituksen hankinnasta, 
tiedotuksesta ja markkinoinnista... Visuaalisten taiteiden alalle on 
koulutettava vastaavia ammattituottajia kuin musiikin, teatterin ja 
elokuvataiteen aloille."  
Painotetaan taiteen soveltavaa käyttöä laajasti eri aloilla. 
"Uudenlaista vuorovaikutusta syntyy, kun taiteilija hyödyntää osaa-
mistaan taiteen perinteisten kontekstien ulkopuolella." 
"Sivistystoimessa, terveys- ja sosiaalialalla, matkailualalla ja työpaikoil-
la tarvitaan visuaalisten taiteiden ammattilaisia... Taiteen soveltavan 
käytön vakiinnuttamiseksi sekä taiteilijoita että yhteistyötahoja pitää 
kouluttaa." 
"Taiteen soveltavan käytön opetusta tulisi lisätä erityisesti ammatti-
korkeakouluissa, joissa annetaan sekä taidealan että sosiaali- ja terve-
ysalan koulutusta. Mikäli ammattikorkeakouluihin perustetaan ylem-
piä korkeakoulututkintoja, taiteen soveltava käyttö voisi olla yhtenä 
erikoistumisvaihtoehtona. Taiteilijoiden ammatillista erityisosaamista 
hyödynnetään yhteiskunnassa aivan liian vähän. Täydennyskoulutuk-
sella taiteilijoita voidaan kouluttaa ympäristö- ja rakennusalan asian-
tuntijatehtäviin, tuottajiksi ja kuraattoreiksi sekä yleisötyöhön matkai-
lualalle ja museoihin." 
"...taiteilijoita suunnittelemaan taidekaavoitusta. Heiltä edellytetään 
yhdyskuntasuunnittelun ja arkkitehtuurin työkentän tuntemusta." 
"Arkkitehdit, kuvataiteilijat, taidekäsityöläiset ja muut visuaalisten 
taiteiden tekijät tarvitsevat siihen [rakennetun ympäristön kehittämi-
seen] hyviä viestintä- ja neuvottelutaitoja sekä uudenlaisia yhteistyö-
muotoja." 
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Julkaisu KLEROT I – Taide- ja kulttuurialojen elinkeinorakenteen muutos  
ja lähitulevaisuuden osaamistarpeet 

Julkaisuvuosi 2005 

Ennakointitiedon tuottaja Lagerström, Samu & Ritva Mitchell / Kulttuuripoliittisen tutkimuksen  
edistämissäätiö - Cupore 

Koulutusaste Yliopisto, AMK 

Tavoite Paikantaa taide- ja kulttuuritoimintojen elinkeino- ja ammattiraken-
teen muutoksien keskeisiä kehityspiirteitä ja tältä perustalta ennakoi-
da näiden alojen tulevia osaamistarpeita sekä arvioida miten näihin 
tarpeisiin voitaisiin parhaiten vastata. 

Verkosto Tutkimus on osa laajempaa ESR- rahoitteista KLEROT- projektia. 
Hankkeen ohjausryhmän jäseninä kulttuurin sektorilla ovat olleet Hel-
singin kaupungin kulttuuritoimen vs. johtaja Marianna Kajantie, Tilas-
tokeskuksen yliaktuaari Sari Karttunen, opetusministeriön kulttuu-
riasiainneuvos Ilpo Kokko (ohjausryhmän puheenjohtaja), opetusmi-
nisteriön ylitarkastaja Turja Pesonen, Kuntaliiton erityisasiantuntija 
Maisa Lovio, professori Janne Vilkuna, professori Anita Kangas, profes-
sori (emeritus) Ilkka Heiskanen ja Helsingin ammattikorkeakoulu Sta-
dian yliopettaja Katri Halonen. 

Osaamistarpeiden enna-
kointiprosessi 

Tutkimuksen toteuttamisessa on ollut kolme osin rinnakkaista, osin 
päällekkäistä vaihetta: taide- ja kulttuurialojen elinkeino- ja ammatti-
rakenteen taloudellisten ja institutionaalisten muutosten kuvaus, tätä 
muutosta täsmentävät tilastolliset analyysit ja sisällöllisten osaamis-
tarpeiden paikantamiseen ja ennakointiin tähtäävä internet-kysely. 
Kuvataide on tutkimuksen yksi erillistarkastelukohteista. 

Toimintataso Valtakunnallinen 

Ennakointimenetelmät Delfoi-tyyppinen asiantuntijoille suunnattu internet-kysely 

Ennakoinnin aikajänne "Lähitulevaisuus" 

Tulokset   

Yleiset osaamistarpeet   

verkosto- ja vuorovaiku-
tus- osaaminen

"Yritystoiminnan ja oman ammattityön tulosten hallinnan osalta esiin 
nousi myös ... yhteistyötaitojen lisääminen. Jälkimmäistä tarvittiin 
yhteistyön lisäämiseksi koko taidekentän sisällä ja kulttuurituotannon 
eri tehtävissä toimivien ammattiryhmien kanssa." 

kansainvälisyys- ja kult-
tuuriosaaminen

"Ammattikorkeakouluopetuksen asiantuntijat taas katsoivat, ettei 
koulutusta anneta riittävästi seitsemällä käytännön alueella: ... yleisis-
sä kansainvälisen yhteistyön taidoissa." 
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yrittäjyys- ja liiketoiminta-
osaaminen

"Asiantuntija-arvioinneissa kuvataidealalla keskeisimpien lähitulevai-
suuden osaamistarpeiden nähtiin keskittyvän toisaalta tietotekniikan 
uusien sovellutusten hallintaan, toisaalta yritystoimintaan johdattavi-
en ja siihen tarvittavien tietojen ja taitojen hankintaan. ... Tietoteknis-
ten sovellutusten osaaminen saattaisi myös mataloittaa kynnystä yri-
tystoimintaan lähdölle. Yritystoiminnan ja oman ammattityön tulosten 
hallinnan osalta esiin nousi myös taloushallinnon, markkinoinnin ja 
yleensä liiketaloudellisen tiedon tarve sekä yhteistyötaitojen lisäämi-
nen. Jälkimmäistä tarvittiin yhteistyön lisäämiseksi koko taidekentän 
sisällä ja kulttuurituotannon eri tehtävissä toimivien ammattiryhmien 
kanssa." 
 
"Ammattikorkeakouluopetuksen asiantuntijat taas katsoivat, ettei 
koulutusta anneta riittävästi seitsemällä käytännön alueella: mainon-
nassa ja markkinoinnissa, sponsoriyhteistyössä, yleisöanalyyseissa, 
internetin mainonta- ja markkinointikäytössä, tuotantoprosessien 
toteuttamisessa ja yleisissä kansainvälisen yhteistyön taidoissa." 
 
"Yritystoiminnan ja oman ammattityön tulosten hallinnan osalta esiin 
nousi myös taloushallinnon, markkinoinnin ja yleensä liiketaloudelli-
sen tiedon tarve sekä yhteistyötaitojen lisääminen. Jälkimmäistä tar-
vittiin yhteistyön lisäämiseksi koko taidekentän sisällä ja kulttuurituo-
tannon eri tehtävissä toimivien ammattiryhmien kanssa." 

palveluosaaminen   

teknologia- ja tietotekni-
nen osaaminen

"Asiantuntija-arvioinneissa kuvataidealalla keskeisimpien lähitulevai-
suuden osaamistarpeiden nähtiin keskittyvän toisaalta tietotekniikan 
uusien sovellutusten hallintaan, toisaalta yritystoimintaan johdattavi-
en ja siihen tarvittavien tietojen ja taitojen hankintaan. Kytkennät 
uuteen tietotekniikkaan ovat kaikkein selvimmät uusilla kuvataiteen 
alueilla kuten mediataiteessa, mutta lisää yleistä tietotekniikan sovel-
lutusten koulutusta tarvitaan teknisen ja taiteellisen tiedon hakuun 
myös kuvataiteen perinteisillä ydinalueillakin. Tietoteknisten sovellu-
tusten osaaminen saattaisi myös mataloittaa kynnystä yritystoimin-
taan lähdölle." 
 
"Uusista käytännön osaamistarpeista taidekorkeakouluarvioijien koh-
dalla nostettiin ”ei-riittävästi” kategoriaan lähinnä vain kolme alaa: ... 
uusmedia-ala ja uuden teknologian sovellutukset. Ammattikorkeakou-
luopetuksen asiantuntijat taas katsoivat, ettei koulutusta anneta riit-
tävästi seitsemällä käytännön alueella: ... internetin mainonta- ja 
markkinointikäytössä ..." 

 ympäristö- ja eettinen 
osaaminen   

itseohjautuvuuden ja 
työssä jaksamisen taidot   
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muuta "Uusista käytännön osaamistarpeista taidekorkeakouluarvioijien koh-
dalla nostettiin ”ei-riittävästi” kategoriaan lähinnä vain kolme alaa: 
tekijänoikeuslainsäädäntö ja sopimuskäytännöt, sponsorointiyhteistyö 
sekä uusmedia-ala ja uuden teknologian sovellutukset. Ammattikor-
keakouluopetuksen asiantuntijat taas katsoivat, ettei koulutusta anne-
ta riittävästi seitsemällä käytännön alueella: mainonnassa ja markki-
noinnissa, sponsoriyhteistyössä, yleisöanalyyseissa, internetin mai-
nonta- ja markkinointikäytössä, tuotantoprosessien toteuttamisessa ja 
yleisissä kansainvälisen yhteistyön taidoissa." 

Alakohtaiset osaamistar-
peet 

"Koulutuksen tulisi myös pitää huolta siitä, että kuvataiteiden alalle 
kouliintuville annetaan nykyistä enemmän tietoa taidemarkkinoista ja 
kulttuuripolitiikasta." 
 
"Toisaalta eräät asiantuntijat epäilivät, että näiden uusien osaamistar-
peiden koulutuksen liian suuri painotus saattaisi heikentää kuvatai-
dealojen ”sisällöllistä” opetusta ja perinteisten kädentaitojen kehittä-
mistä (piirtämistä, maalaamista, materiaalin muovaamista, yms.). 
Eräät jopa epäilivät perinteisten ammattitaitojen osaamisen jäävän 
marginaaliseen asemaan." 

Rajapinnat suhteessa mui-
hin aloihin 

"Kuvataidealalla toimivien henkilöiden siirtyminen muille ammat-
tialoille oli useimpien asiantuntijoiden mielestä nimenomaan kuvatai-
teiden ”luovilla ydinalueilla” varsin vaikeaa eikä sitä juurikaan katsottu 
tapahtuvan. Tämä johtui osin siitä, että kuvataiteilijoita pidettiin ka-
pea-alaisesti koulutettuina, toisaalta siksi, ettei alun perin kuvatai-
dealalle hakeutuneilla itselläänkään ole halua hakeutua muille aloille. 
Koulutus, aina siihen hakeutumisprosessista lähtien (vrt. opiskelijava-
lintojen taiteellinen perusta), ei edistä halua toimia muilla aloilla – ei 
vaikka kuvataiteilijat joutuvatkin usein toimeen tullakseen pitämään 
sivutoimia esimerkiksi opetusalalla. Toisaalta asiantuntijat korostivat 
sitä, että erilaiset opintoyhdistelmät edesauttaisivat työn löytymistä 
myös oman alan ulkopuolelta... Ammatit, joihin kuvataiteilijat voisivat 
vastaajien mielestä siirtyä, olivat pitkälti kuvallista näkemystä ja luo-
vaa suunnittelua vaativia tehtäviä. Näitä edustivat vastaajien mielestä 
monet muotoiluun liittyvät tehtävät kuten matkapuhelinten graafinen 
suunnittelu sekä arkkitehtitoimistojen suunnittelu- ja konsultointiteh-
tävät. Vastauksissa esiintyi myös mahdollisuus toimia yrittäjänä tai 
opettajana. Toisaalta vastaajat harmittelivat ennakkoasenteellisuutta, 
sillä luovuuden ja erilaisen tuotantotehtävien yhdistelemisen taidon 
katsottiin olevan avaimen kuvataiteilijoiden menestykselle tulevaisuu-
dessa." 

 


