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VI MÖJLIGGÖR
Varje dag tolkar drygt 23 000
personer det som händer omkring
oss. Vi förstår hur konst uppstår och
vad Finland behöver. Vår vision är
att förbättra konstnärens ställning
och erbjuda publiken det bästa.
#taikestöder #konstnärenskapar
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Vårt uppdrag
Vi delar ut stipendier
åt professionella
konstnärer och bidrag åt
sammanslutningar inom
konstområdet.

Vi skapar nätverk och
fungerar som sakkunniga i
samarbetsgrupper.

Årligen
--stöder vi professionella
konstnärers arbete med
22 miljoner euro
--delar vi ut 14 miljoner euro i
bidrag till sammanslutningar
--behandlar vi 14 000 ansökningar
--erbjuder vi 40 länskonstnärers
arbetsinsats inom
utvecklingsprogram

Två tredjedelar av stöden som Taike
delar ut kommer från Veikkaus
tipsvinstmedel. Veikkaus möjliggör
också länskonstnärernas arbete.
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Stipendier åt konstnärer
Grundvalen för vår verksamhet är att
säkerställa professionella konstnärers
arbete. Av alla medel som vi delar ut är
två tredjedelar, 22 miljoner euro, direkt
stöd åt konstnärer.
Vi betalar ut 11,5 miljoner euro i konstnärsstipendier
årligen. Ungefär tre procent av landets konstnärer,
drygt 600 personer, arbetar på stipendium. Det
skattefria stipendiet uppgår till cirka 1 700 euro i
månaden. Stipendieperiodens längd varierar från ett
halvt till fem år.

Biblioteks- och visningstipendierna som vi utdelar
årligen uppgår till 3,6 miljoner euro.
De regionala konstkommissionerna stöder konstnärer
i sitt område med arbetsstipendier.
Taike delar därtill ut projekt-, barnkultur- och
mobilitetsstipendier samt stipendier för att främja
kulturell mångfald.
Taike fattar också beslut om extra konstnärspension.
Varje månad betalas konstnärspension åt drygt tusen
konstnärer.

Illustrationskonst
Performanskonst
och experimentell
scenkonst
Ljus- och ljudkonst
0,5 % (108 t)
|

1,1 % (233 t)

|

1,0 % (211 t)
|

0,3 % (69 t)
|

Seriekonst
1,4 % (310 t)

Multikonst
3,0 % (644 t)

Konstjournalistik
0,8 % (170 t)
|

Miljökonst

Arkitektur
1,8 % (385 t)

Cirkuskonst

Filmkonst

Mediekonst

1,5 % (323 t)

3,6 % (792 t)

2,9 % (625 t)

Scenkonst

Formgivning

7,4 % (1 609 t)

5,5 % (1 196 t)

Danskonst

Fotokonst

5,3 % (1 147 t)

5,2 % (1 122 t)

Musik
11,6 % (2 518 t)

Litteratur
24,7 % (5 356 t)

Bildkonst
22,5 % (4 888 t)
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Erkänsla åt meriterade
Titeln konstnärsprofessor
kan användas av konstnärer
som har fått ett långt
konstnärsprofessorstipendium
för särskilda konstnärliga
meriter.

Konstens akademiker är en
hederstitel som samtidigt kan
innehas av högst 11 meriterade
konstnärer. Hederstiteln beviljas
av republikens president på
förslag av konstrådet.

Statspriset ges som erkänsla
för förtjänstfullt arbete eller
förtjänstfull prestation under
de senaste tre åren. Även
långvarigt, förtjänstfullt
arbete till förmån för en
viss konstart kan utgöra
grund för statspriset. Statens
konstkommissioner beslutar
årligen om priserna inom
sina respektive konstarter.
Prisbeloppet är 14 000 euro.

Konstpriset utdelas av de
regionala konstkommissionerna.
Priset är en erkänsla för
förtjänstfullt och betydelsefullt
arbete under det innevarande
året. Det kan också ges för
långvarigt och förtjänstfullt
livsarbete eller verksamhet.
Prisbeloppet är 5 000 euro.
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Bidrag åt sammanslutningar
Taike delar årligen ut verksamhetsbidrag
på cirka 8 miljoner euro och specialbidrag
på cirka 5 miljoner euro.
Våra verksamhetsbidrag stöder bland annat
-- grupper inom scenkonst
-- orkestrar, operor, musikgrupper och körer
-- utställningar och konstutlåning
-- regionala centra för film, dans och foto.

Därtill stöder vi
-- festivaler
-- kulturtidskrifter
-- barn- och ungdomskultur
-- främjande av kulturell mångfald och antirasism
-- handikapporganisationers kulturverksamhet
och kulturens tillgänglighet
-- internationella konstnärsresidens
-- projekt för kulturens välfärdsinverkan
-- projekt för att investera en procent
av byggkostnaderna i konst.

Ljus- och
ljudkonst
0,3 %
(44 000)

Cirkuskonst
4,6 % (618 400)

|

Musik
11,6 % (1 575 530)

Bildkonst
8,6 % (1 160 800)

Formgivning
1,4 % (191 000)

Filmkonst
9,9 % (1 343 300)

Arkitektur

Multikonst

0,8 %
(110 000)
|

Seriekonst
0,1 %
(18 700)
|

2,8 % (380 000)

Kultur
14,2 % (1 932 000)

Fotokonst
2,8 % (380 500)

Illustrationskonst
0,0 % (4 000)
|

Scenkonst
23,8 % (3 228 400)

Kirjallisuus

Miljökonst
0,3 % (36 000)

|

2 % (256 700)

Litteratur
1,7 % (228 400)

Danskonst
16,8 % (2 274 700)

Performanskonst och
experimentell scenkonst

Mediekonst

0,1 % (16 500)
|
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0,2 %
(22 500)
|
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Länskonstnärerna deltar i utvecklingsarbetet
Taikes 40 länskonstnärer
arbetar på olika håll i
Finland inom antingen
nationella eller regionala
projekt för konstfrämjande.
Projekten genomför
Taikes utvecklingsprogram
kring följande teman:
•
•

•

•

•

Barn- och ungdomskultur
Konstens användning
och inverkan på välfärd
och gemenskap
Konstnärens sakkunskap
och förmedlarverksamhet
Konstnärernas
arbetsförutsättningar
Kulturell mångfald
och mobilitet

Taike erbjuder också
experttjänster inom
offentlig konst.
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Bidragsbesluten grundar sig på kollegial bedömning
Expertorganen
Besluten om Taikes stipendier fattas av de statliga och regionala konstkommissionerna
samt två stipendienämnder. Totalt har Taike 200 kollegiala bedömare och 22 expertorgan,
vilka fattar självständiga stipendiebeslut och bedömer den konstnärliga kvaliteten hos
ansökningar från sammanslutningar.
De statliga och regionala konst
kommissionerna har en mandatperiod på två år. Kommissionernas
medlemmar får mötesarvode för
sitt arbete, konstrådets medlemmar
får en månatlig ersättning.

¢¢¢¢¢¢¢¢¢
KONSTRÅDET
-- 9 medlemmar

Utgående från fältets förslag
utnämner konstrådet medlemmarna
i konstkommissionerna.
Konstrådets och
stipendienämndernas
mandatperiod är tre
år och de utnämns av
undervisnings- och
kulturministeriet.
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¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢ ¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢
¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢ ¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢
STATENS
KONSTKOMMISSIONER
-- 7 kommissioner med
totalt 74 medlemmar

REGIONALA
KONSTKOMMISSIONER
-- 13 kommissioner med
totalt 107 medlemmar

¢¢¢¢¢¢¢¢¢ ¢¢¢¢¢¢¢¢¢
NÄMNDEN FÖR BIBLIOTEKSSTIPENDIER
ÅT FÖRFATTARE OCH ÖVERSÄTTARE
-- 9 medlemmar och 9 suppleanter

¢¢¢¢¢¢¢¢¢ ¢¢¢¢¢¢¢¢
VISNINGSSTIPENDIENÄMNDEN
FÖR BILDKONST
-- 9 medlemmar och 8 suppleanter
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Taikes organisation 2019–20
Taikes organisation

Direktören

•

•

A N S VA R S O M R Å D E

Konststöd
› Stipendier
och bidrag
•

Tjänstemän (25)

eorgan
Undervisnings- och
kulturministeriet utnämner
konstrådet och de
särskilda nämnderna

Stödtjänster

A N S VA R S O M R Å D E

Utveckling
› Program
•

Konstrådet

•

Tjänstemän (13) och
länskonstnärer (40)

Konstrådet utnämner
medlemmar i
de statliga och
de regionala
konstkommissionerna
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Särskilda nämnder
Litteratur

Kommunikationstjänster (3)
Förvaltningstjänster (6)
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Ledningsgruppen = direktören + 4 chefer
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Konstrådet
Statens
konstkommissioner (7)
Regionala
konstkommissioner (13)
Nämnder (2)

Audiovisuell konst

•

ur och
Arkitegkivtning
form

Förtroendeorgan
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