
Toisenlainen 
taidemaailma 
Kaupunginosat taidelaitosten kumppaneina Helsingin 
osallistavan kulttuurityön mallissa v. 2016-18 
 
 

 
 
 
Ari Tolvanen 

26.4.2019 









5 

Kulttuurin plussummapeli I 

Alueiden 

valinta 

Dialogi 

Avustukset 

Laajeneva kulttuurin 

harrastaminen / kuluttaminen 

Projektien 

tuotanto 

Hanketuki 

Legitimiteetti 

Kulttuuritoimi Taidelaitokset 

Paikallistoimijat 
Asukkaat, järjestöt, 

palveluntuottajat, 

yritykset jne. 

Tuotannot 

ja teokset 





Puolet on sitä mieltä, että kulttuuritoiminta on muuttanut 
alueen paremmaksi 

49 

51 

0 10 20 30 40 50 60

Ei ole muuttunut miksikään

On muuttunut paremmaksi

Paikallinen kulttuuritoiminta muuttanut käsitystä alueesta 
paremmaksi (prosenttia) 



Nuorilla kulttuuritarjonta ei vaikuta 
asuinalueeseen 

7,4 

46,3 

46,3 

0 10 20 30 40 50

Alle 30 vuotiaat

30-64 vuotiaat

Yli 64 vuotiaat

Kokemus asuinalueen muuttumisesta paremmaksi ikäluokittain 
(prosenttia) (p=,183) 



Kulttuuriin jonkin verran rahaa käyttävät kokevat alueen 
muuttuneen paremmaksi 

39,7 

55,3 

49,3 
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 0 euroa

1-34 euroa

35 euroa tai enemmän

Asuinalueen muttuminen paremmaksi, kulttuuriin 
käytetyn rahan mukaan (prosenttia) (p=,001) 



Helsingin-mallia pidetään melko tärkeänä  

14,2 

48,7 

37,1 
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En kovin tärkeänä

Melko tärkeänä

Erittäin tärkeänä

Helsinki-mallia tärkeys (prosenttia) 



Helsinki-mallin tärkeys koulutuksen 
mukaan 

28,30% 

39,00% 

40,40% 

Perus-, keski- tai kansakoulu

YO tai ammatillinen tutkinto

Korkeakoulu

Pitää Helsinki -mallia erittäin tärkeänä 
koulutuksen mukaan (prosenttia) (p=,245) 



Ei suuria eroja osallistumisessa 
kaupunginosien välillä 

17,8 
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Kaupunginosalehti ylivoimainen 
tiedonsaantikanava 
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Mediat, joista saatu tietoa (prosenttia) 
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Kulttuurin plussummapeli II = toisenlainen taidemaailma 

- Taidegenre 

- Taide kärkenä 

- Tuottajat 

 

Taidelaitokset 
Paikallistoimijat 
Asukkaat, järjestöt, 

palveluntuottajat, 

yritykset jne. 

Toisenlainen 

taidemaailma 

- Tuotantoihin osallistujat 

- Paikallinen infra 

- Paikalliset teemat? 

- Paikallinen 

kommunikaatiosysteemi 

- Alueen identiteetti 

- Alueen verkostot / 

sosiaalinen pääoma 

 

 

Kaupunginosa Ammattitaide 

Harrastuskenttä 

Sisält 
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Toisenlainen taidemaailma 

 

Mitä uutta? Vertailuja 
 

      Osallistavien taidehankkeiden perinne: 

- Ammattilaiset vs. harrastajat eronteko 

- Osallisuus ymmärretään usein mielikuvissa taiteellista ilmaisua rajoittavaksi elementiksi 

- Osallistavien taidehankkeiden keskinäinen vertailu, rajalliset muut ulottuvuudet 

- Osallisuudella tavoitellaan taiteen ulkopuolisia vaikutuksia (syrjäytyminen, politiikan legitimiteetti, 

segregaatio…)             osallisuus usein ”päälle liimatun” oloista                                                                     

 

Uusi kenttä: toisenlainen taidemaailma: 

- Ammattitaidetta, taideharrastusta ja uutta mallia arvioidaan omina kenttinään  

- Kytkökset taiteen traditioon (ilmaisu) ja lähialueeseen uusina ulottuvuuksina 

- Osallistujat, alueverkostot (sosiaalinen po.) ja paikan infra vaikuttavat teosten sisältöön ja 

tuotantoedellytyksiin 

- Erot sisällössä ja muodossa (ilmaisussa) suhteessa muihin kenttiin 

- Taide aina kärkenä  

- Hankkeiden vaikutus alueisiin (imago, verkostot) 

- Taiteen ulkopuoliset tavoitteet edelleen mahdollisia 

 

 

 



Huomioita v. 2016-18: 
 
Taidelaitokset: 
- alueeseen tutustuminen tärkeää: kontaktit, paikallisverkostot 
- loiva tulokulma, erilaiset ”sisäänheittäjät” ennen syventävää työskentelyä 
- kohderyhmien valikoituminen? Erilaiset haasteet eri kohderyhmien tavoitettavuudessa 
- jalkautujien keskinäinen liittoutuminen hyödyllistä 
- yhteensä  2013          tapahtumaa, työpajaa, näyttelyä, harjoitusta tai tilaisuutta 
- yhteensä 102 214      osallistujaa ja katsojaa 
 
Alueet: 
- eri alueilla erilainen kyky hyödyntää hankkeita ja olla hanketukena. Alueiden verkostoituminen, 
  traditio ja kommunikaatiorakenne ratkaisevat.  
- sosiaalista pääomaa ei voi viedä! 
- kulttuurityöllä vaikutus alueen muutoksessa parempaan  
- Helsingin mallin suosio yllättävän suuri 
- nuoret ja kulttuurin suukuluttajat riippumattomia paikalliskulttuurista 
- kaupunginosien välillä ei merkittäviä eroja osallistumisessa hankkeisiin 
- tulot + koulutus korreloi kulttuurin kuluttamisen kanssa  
- haastateltujen kulttuurin kulutus: ka. 24€/v. Mediaani 10€/v. 
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Kulttuurihallinto 
- tiedolla johtaminen 
- alueellisten kulttuurikeskusten rooli  
- 3 vuotta lyhyt aika arvioida syvempiä ja laajempia vaikutuksia alueilla ja ihmisissä 
- kuinka osallisuus ja saavutettavuus tulevat näkymään jatkossa hallinnon arjessa mm.  
  avustuksissa? 
- kaupunkikoneen ymmärrys plussummapeleistä ja asukkaista resursseina? 
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Huomioita v. 2016-18: 



Toisenlainen taidemaailma: 
 

 ” Vaikka taiteilijat olisivat kansainvälisiä ja teokset teemoiltaan 

globaaleja, taidemaailman valtavirta keskustassa sijaitsevine tiloineen ei 

helposti avaudu lähiöproduktioille. Ovatko yhteisölliset, paikallisesti tuotetut 

teokset siis tuomittu taidemaailman ghettoon? Vai pitäisikö ajatella, että ne 

luovat toisenlaista taidemaailmaa, jossa prosessit kasvavat orgaaniseksi 

osaksi paikallista julkisuutta ja kulttuurista yhteismaata? Maunulan 

kokemuksen pohjalta m-cult kartoittaa jälkimmäistä vaihtoehtoa, jossa 

taidetoimijuus rakentuu yhdessä tuotettujen ja jaettujen kulttuuristen 

resurssien (commons) varaan.” (M-cult) 
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1980 - 1993 

Aluetyön virtauksia 1980 -  

Virkamiestyöryhmät 
 

- Useimmissa 

kaupunginosissa 

- alueverkostoajattelu 

- Korkeasuhdanne päättyy 

lamaan 

- Virastot keskittyvät 

ydintoimintoihinsa ja 

virkamiestyöryhmät 

näivettyvät  

 

 

Lähidemokratian 1. aalto: 

Yhteissuunnittelu, 

alueelliset kehittämisrahat, 

SOFY… 

Asukastaloverkosto 
 

- Asukkaat ottavat tyhjiä 

tiloja käyttöönsä  

- Yhteiskerhotilat 

yleistyvät 

- Asukastaloverkosto  

- Osa 

kansalaisyhteiskuntaa 

 

 

 

 

Lama ja sen 

jälkeinen aika 

   
 

1994 - 1999 

Asukasjärjestöjen 

kukoistus 
- Kaupunginosa-

yhdistykset elpyvät 

- Noin 60 kaupunginosa-

tapahtumaa vuodessa 

- Kaupunginosien 

nettisivut – 

vuorovaikutusrakenteet 

ja informaation vaihto 

alueiden kesken 

 

 

Lähidemokratian 2. 

aalto: Valtion 

osallisuushanke 

2000-2005 

 Some-liikkeet 

 
- Uudenlainen 

mobilisaatio  vs. III –

sektorin traditio 

- Hallinnon ja liikkeiden 

kohtaaminen?  

 

- Helsingin malli -

kulttuurin 

plussummapeli 

 

 

Lähidemokratian  3. 

aalto: Helsingin  

demokratiahanke, 

osallisuusajattelu 

 

 

2010-  



 
 
Kiitos! 

27.4.2019 20 


