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ME MAHDOLLISTAMME
Joka päivä runsaat 23 000 ihmistä
tulkitsee, mitä ympärillämme
tapahtuu. Ymmärrämme, miten taide
syntyy, ja mitä Suomi tarvitsee.
Visiomme on parantaa taiteilijan
asemaa ja tarjota yleisölle parasta.
#taiketukee #taiteilijatekee

Taiteen edistämiskeskus

<

>

Tehtävämme
Jaamme ammattitaiteilijoille
apurahoja ja alan yhteisöille
avustuksia.

Rakennamme verkostoja
ja toimimme asiantuntijoina
yhteistyöryhmissä.

Vuosittain
--tuemme ammattitaiteilijoiden
työtä 22 miljoonalla eurolla
--jaamme 14 miljoonaa euroa
avustuksia yhteisöille
--käsittelemme 14 000 hakemusta
--tarjoamme 40
läänintaiteilijan työpanoksen
kehittämisohjelmiin.

Kaksi kolmasosaa Taiken jakamasta
tuesta on Veikkauksen tuottoa.
Veikkaus mahdollistaa myös
läänintaiteilijoiden työn.
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Apurahoja taiteilijoille
Toimintamme kivijalka on turvata
ammattitaiteilijoiden työskentely.
Jakamastamme kokonaispotista kaksi
kolmasosaa, 22 miljoonaa euroa on
suoraa tukea taiteilijoille.
Taiteilija-apurahoja maksamme 11,5 miljoonaa euroa
vuodessa. Apurahalla työskentelee kolmisen prosenttia
maan taiteilijakunnasta, runsaat 600 taiteilijaa.
Veroton apuraha on noin 1 700 euroa kuukaudessa.
Apurahakauden pituus vaihtelee puolesta vuodesta
viiteen vuoteen.

Performanssi- ja
esitystaide
Valo- ja äänitaide
0,5 % (108 t)
|

Kirjasto- ja näyttöapurahoja jaamme 3,6 miljoonaa
euroa vuodessa.
Alueelliset taidetoimikunnat tukevat oman alueensa
taiteilijoita työskentelyapurahoilla.
Taike jakaa lisäksi kohde-, lastenkulttuuri- ja
liikkuvuusapurahoja sekä apurahoja kulttuurisen
moninaisuuden edistämiseen.
Taike päättää myös ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä.
Taiteilijaeläkettä maksetaan kuukausittain runsaalle
tuhannelle taiteilijalle.

Kuvitustaide
1,1 % (233 t)
|

1,0 % (211 t)
|

0,3 % (69 t)
|

Sarjakuva
1,4 % (310 t)

Monitaide
3,0 % (644 t)

Taidejounalismi
0,8 % (170 t)
|

Ympäristötaide

Arkkitehtuuri
1,8 % (385 t)

Sirkustaide

Elokuvataide

Mediataide

1,5 % (323 t)

3,6 % (792 t)

2,9 % (625 t)

Näyttämötaide

Muotoilu

7,4 % (1 609 t)

5,5 % (1 196 t)

Tanssitaide

Valokuvataide

5,3 % (1 147 t)

5,2 % (1 122 t)

Musiikki
11,6 % (2 518 t)

Kirjallisuus
24,7 % (5 356 t)

Kuvataide
22,5 % (4 888 t)
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Tunnustuksia ansioituneille
Taiteilijaprofessori-nimikettä
voi käyttää taiteilija,
joka on saanut pitkän
taiteilijaprofessoriapurahan
erityisen ansioituneena
taiteilijana.

Taiteen akateemikko on
arvonimi, joka voi olla
samaan aikaan enintään 11
ansioituneella taiteilijalla.
Arvonimen myöntää
Tasavallan presidentti
taideneuvoston esityksestä.

Valtionpalkinto on tunnustus
kolmen viime vuoden aikana
valmistuneesta ansiokkaasta
työstä tai suorituksesta. Myös
pitkäaikainen ansiokas toiminta
jonkin taiteenalan hyväksi voi
olla palkinnon perusteena.
Valtion taidetoimikunnat
päättävät vuosittain oman
alansa palkinnoista. Palkinnon
suuruus on 14 000 euroa.

Taidepalkinto on alueellisen
taidetoimikunnan jakama
palkinto. Palkinto on
tunnustus kuluvan vuoden
ansiokkaasta ja merkittävästä
työstä. Se voidaan myöntää
myös pitkäaikaisesta ja
ansiokkaasta elämäntyöstä
tai toiminnasta. Palkinnon
suuruus on 5 000 euroa.
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Avustuksia yhteisöille
Taike jakaa vuosittain toiminta-avustuksia
noin 8 miljoonaa euroa ja erityisavustuksia
noin 5 miljoonaa euroa.
Toiminta-avustuksilla tuemme muun muassa
-- esittävien taiteiden ryhmiä
-- orkestereita, oopperoita, yhtyeitä ja kuoroja
-- näyttely- ja taidelainaamotoimintaa
-- elokuvan, tanssin ja valokuvan
aluekeskusten toimintaa.

Lisäksi tuemme
-- festivaaleja
-- kulttuurilehtiä
-- lasten- ja nuortenkulttuuria
-- monikulttuurisuuden edistämistä
ja rasismin vastaista toimintaa
-- vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaa
ja kulttuurin saavutettavuutta
-- kansainvälisten taiteilijaresidenssien toimintaa
-- kulttuurin hyvinvointihankkeita
-- prosentti rakennuskustannuksista taiteelle -hankkeita.

Valo- ja
äänitaide
0,3 %
(44 000)

Sirkustaide
4,6 % (618 400)

|

Musiikki
11,6 % (1 575 530)

Kuvataide
8,6 % (1 160 800)

Muotoilu
1,4 % (191 000)

Elokuvataide
9,9 % (1 343 300)

Arkkitehtuuri

Sarjakuva

Monitaide

0,8 %
(110 000)
|

0,1 %
(18 700)
|

2,8 % (380 000)

Kulttuuri
14,2 % (1 932 000)

Valokuvataide
2,8 % (380 500)

Kuvitustaide
0,0 % (4 000)
|

Näyttämötaide
23,8 % (3 228 400)

Kirjallisuus

Ympäristötaide
0,3 % (36 000)

|

2 % (256 700)

Kirjallisuus
1,7 % (228 400)

Tanssitaide
16,8 % (2 274 700)

Performanssi- ja
esitystaide
0,1 % (16 500)
|
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(22 500)
|
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Läänintaiteilijat kehittämistyössä
Taiken 40 läänintaiteilijaa
työskentelee eri puolilla
Suomea joko valtakunnallisissa
tai alueellisissa taiteen
edistämisen projekteissa.
Projekteilla toteutetaan Taiken
kehittämisohjelmia, jotka
liittyvät seuraaviin teemoihin:
•

•
•

•

•

Kulttuurinen moninaisuus
ja liikkuvuus
Lasten- ja nuortenkulttuuri
Taiteen käyttö,
hyvinvointivaikutukset
ja osallistaminen
Taiteilijan asiantuntijuus
ja välittäjätoiminta
Taiteilijoiden
työskentelyedellytykset

Taike tarjoaa myös julkisen
taiteen asiantuntijapalveluja.
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Tukipäätökset perustuvat vertaisarviointiin
Asiantuntijaelimet
Taiken apurahoista päättävät valtion ja alueiden taidetoimikunnat sekä kaksi apuraha
lautakuntaa. Kaikkiaan Taikella on 200 vertaisarvioijaa ja 22 asiantuntijaelintä, jotka tekevät
sekä itsenäisiä apurahapäätöksiä että arvioivat yhteisöhakijoiden taiteellista laatua.

Valtion ja alueellisten
taidetoimikuntien toimikausi on
kaksi vuotta. Toimikuntien jäsenet
saavat työstään kokouspalkkion,
taideneuvoston jäsenet
kuukausikorvauksen.

¢¢¢¢¢¢¢¢¢
TAIDENEUVOSTO
-- 9 jäsentä

Taideneuvosto kuulee kenttää
ja nimeää jäsenet.

Taideneuvoston ja
apurahalautakuntien
toimikausi on kolme vuotta,
ne nimeää opetus- ja
kulttuuriministeriö.

¢¢
¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢
¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢
¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢
¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢ ¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢
¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢ ¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢
¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢ ¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢
VALTION
TAIDETOIMIKUNNAT
-- 7 toimikuntaa,
niissä 74 jäsentä

ALUEELLISET
TAIDETOIMIKUNNAT
-- 13 toimikuntaa,
niissä 107 jäsentä

¢¢¢¢¢¢¢¢¢ ¢¢¢¢¢¢¢¢¢
KIRJAILIJOIDEN JA KÄÄNTÄJIEN
KIRJASTOAPURAHALAUTAKUNTA
-- 9 jäsentä ja 9 varajäsentä

¢¢¢¢¢¢¢¢¢ ¢¢¢¢¢¢¢¢
KUVATAITEEN
NÄYTTÖAPURAHALAUTAKUNTA
-- 9 jäsentä ja 8 varajäsentä

¢¢¢¢¢
KULTTUURIPANEELI
-- 5 jäsentä
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Taiken organisaatio 2019–20
Taiken organisaatio

Johtaja

•

•

•

Taideneuvosto
Valtion
taidetoimikunnat (7)
Alueelliset
taidetoimikunnat (13)
Lautakunnat (2)

Johtoryhmä

= johtaja +4 päällikköä

VA S T U U A L U E

Taiteen
tukeminen
› Apurahat ja
avustukset
•

Virkamiehet (25)

Tukipalvelut

selimet

•

VA S T U U A L U E

•

Taiteen
kehittäminen
› Ohjelmat
•

Viestintäpalvelut (3)
Hallintopalvelut (6)

Virkamiehet (13) ja
läänintaiteilijat (40)
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