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Kulttuuri – makrotason käänteet

• Kulttuuripoliittiset kaudet Suomessa: nationalistinen, hyvinvointivaltiollinen ja 
uusliberalistinen(?)

• Yhteiskunnan hegemonistinen murros 1950-60 vaiheessa. Pienviljelyyn perustuva 
yhteiskuntamalli murtuu palkkatyön ja kaupungistumisen myötä hyvinvointivaltioksi. (Uljas)

• Keskeisiä tavoitteita toisella kaudella kulttuuridemokratia ja saavutettavuus sekä perinteisten 
taidemuotojen ja pop-kulttuurin tasapaino. (Saukkonen & Ruusuvirta). 

• Lainsäädäntö, mm. laki kuntien kulttuuritoiminnasta
• 1980-1990-lukujen taitteessa kulttuuripolitiikkaan markkinoistuminen, teollistuminen, 

läpikansainvälistyminen ja teknologisoituminen (Kangas). Individualismi.
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Kulttuuritoimen käänteet 

Helsingin kulttuuriasiainkeskuksessa hyvinvointivaltiolliset painotukset alkuvuosina. Yhtenä
keskeisenä missiona taidemaailman ja asukkaiden yhdistäminen erilaisissa kaupunginosatason
projekteissa. Kumppanuudet/paikallisverkostot tukena.

v. 1980-90 taite
• Alueellisten kulttuurikeskukset, ”paradigman” muutos = taiteen saavutettavuus, painopiste 

ammattitaiteen tukeen ja taidetuotteiden jakeluun 
• Toimintojen painopiste alueilta omien tilojen sisään. Kaupunginosien tasa-arvo? 
• Aluetyön kulttuurisihteerin virka lopetetaan1986
• Aluetyö talojohtajan alaisuuteen, aluetyön status laskee
• Aluetyön lopettamispäätös johtoryhmässä 1995. Ei kuitenkaan toteudu.

2010 luku
• Uudelleen viriävä osallisuuspuhunta, kulttuuriset oikeudet
• Osallistavan aluetyön malli (ns. Helsingin malli) vuodesta 2016. Lyon –sovellus.
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1980 - 1992

Aluetyön ilmiöt ja kulttuuritoimi 1980 -

Virkamiestyöryhmät

- Virkamiestyöryhmät 
useimmissa kaupunginosissa

- Korkeasuhdanne päättyy 
lamaan

- Virastot keskittyvät 
ydintoimintoihinsa ja 
virkamiestyöryhmät näivettyvät 

Asukastaloverkosto

- Tyhjät tilat 
asukaskäyttöön 
Yhteiskerhotilat
yleistyvät

- Asukastaloverkosto 

Korkeakulttuuriusko
Kaupunkikulttuuriyksikkö
Suburbs Up –seminaarit
Stadin Kansanjuhlat

Korkeasuhdanne
EU

1993 - 1999

III -sektorin kukoistus

- Kaupunginosa-
yhdistykset elpyvät

- Noin 60-70 
kaupunginosa-
tapahtumaa/vuosi

- Kaupunginosien 
nettisivut

- Kulttuurivuosi 2000

Kaupunkikulttuuriyksikkö 
lopetetaan v. 2006. 
Kaupunginosien 
Kehittämisverkosto KaKe

Lähidemokratian 2. aalto: 
Valtion osallisuushanke 

2000-2009

Some-liikkeet

- Uudenlainen 
mobilisaatio  vs. III –
sektorin traditio

- Hype vs. realiteetit

Organisaatiouudistukset
Johtamisjärjestelmän 
uudistus
Helsingin malli
Kulttuuristrategiat

Lähidemokratian  3. aalto: 
Demokratiahanke
Osbu

2010-2020

Hallitseva 
ilmiö

Kulttuuri-
toimi

Kulttuuridemokratiavisioiden 
haalistuminen vähitellen
Kulttuurikeskukset

Osallisuus 
kaupunki-
tasolla

Terve- ja turvallinen 
kaupunki-
neuvottelukunta
Lähiöprojekti

Lama
Markkinaliberalismi
Tulosjohtaminen

Makrotaso Finanssikriisi 
Nokian romahdus

Osallisuuspuhunta
Kestävä kehitys

Lähidemokratian 1. aalto
Yhteissuunnittelu
Kehittämisavustukset
SOFY
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Stadin Kansanjuhlat
Hesari –liite v. 2000
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Stadin Kansanjuhlat 
Osapuolet, roolit, vaihdanta

Kaupunki-
kulttuuriyksikkö 

Asukasyhteisöt

Kaupalliset  
kumppanit
Stora-Enso, 

Huhtamäki,, Sanoma, 
Fortum, Koff…

Rooli: Paikallistapahtumien 
tuottaja
Hyödyt: Lisäresurssit, sosiaalinen 
po, identiteetti, alueen imago…
Resurssit: alueen verkostot, 
media,  henkilöresurssit, 
(commons)

Rooli: Konseptin koordinaattori
Hyödyt: Lisäresurssit
Resurssit: avustukset, henkilöstö
(mm. työllistettyjä), infra

Rooli: Tukipalvelutuotanto
Hyödyt: Omien konseptien rakentaminen, 
kytkeytyminen alueisiin, näkyvyys 
Resurssit: palvelut

Kansanjuhlat
(60-70 kpl/v)
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Helsingin malli 2016 -
Kumppanuuksien kolmijalka

Alueen 
imago ja 
identiteetti
Viihtyvyys

Avustukset 
(600 000 e/v)

Tasapainoinen kulttuurin
harrastaminen 

Projektien 
tuotanto

Hanketuki
Kulttuurin     

legitimointi
Uudet yleisöt

KUED 
(kaupunki)

Taidelaitokset

Paikallistoimijat
Asukkaat, järjestöt, 

palvelut jne.

Tuotannot ja 
teokset

”Toisenlainen 
taide-

maailma”

- Tunnistetaan osapuolten tavoitteet ja 
resurssit

- Vaihdanta 
- Yhteinen hankemuotoilu
- Toimijoiden keskinäisriippuvuus ja tasa-

arvo

Segregaatio 
Alueen 
aktivoituminen



Helsingin malli 2016 -
Toisenlainen taidemaailma 

Taidelaitokset
A. Hankkeiden tuotanto
B. Taiteenlajin muotoon tutustuttaminen

Paikallistoimijat
A. Hankkeiden mahdollistaminen

- lisäresurssit (commons): tilat, tieto, kontaktit, paikallisviestintä, 
paikallistapahtumat…

B. Teosten sisällön tuotanto

Vaikutuksista
Taide nojaa kommunikaatioon
Mahdollistavatko taidehankkeet uudenlaisen paikallisen kommunikaatio- ja 
vuorovaikutuskanavan synnyn?
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1990 luku, Kulttuuridemokratia- puhunnan hyytyminen
• Markkinaliberalismi (globaali) – individualismi, kulttuuriteollisuus, tulosjohtaminen 
• Lama (kansallinen) – resurssien niukkuus, ydintoimintoihin keskittyminen
• Kulttuurikeskusten perustaminen (paikallinen) – kilpailu resursseista
• Palveluiden alueellisuus alkaa heiketä kaupunkitasolla
• Suurten ikäluokkien asemoituminen uusiin rakenteisiin (kansallinen) – radikalismi hiipuu
• Johdon asennoituminen (paikallinen) – korkeakulttuurin painotus, osallisuusajattelu syrjään, 

osallisuus = ”aikuisten harrastustoimintaa”

2010 luku, Osallisuus-puhunnan nousu
• Sosiaalinen koheesio ja politiikan legitimiteetti (globaali, kansallinen)
• Internet, kommunikaatio (globaali) 
• Kansainvälisyys – kontaktit, mallinnus, kokemusten jako vahvistuvat
• Johdon asennoituminen (paikallinen) – kulttuuristen oikeudet ja tasa-arvo
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Historiallisten käänteiden vaikuttimia



Kiitos!
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