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Taide ja taiteilijoiden työ 
rakentavat parempaa yhteiskuntaa 
jokaiselle. Siksi haluamme, että 
taiteilijoilla on riittävä toimeentulo 
ja mahdollisuudet harjoittaa 
ammattiaan kaikkialla Suomessa. 
Korkeatasoinen taide on demokratian 
ja hyvinvoinnin alusta, joka tuottaa 
sosiaalista, taloudellista ja henkistä 
arvoa sekä hyvää elämää.
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Suomen Taiteilijaseura

Suomen Taiteilijaseura on Suomessa toimivien ammat-
tikuvataiteilijoiden edunvalvoja sekä kattojärjestö, jonka 
jäseninä on kuusi valtakunnallista liittoa: MUU ry, Suomen 
Kuvanveistäjäliitto, Suomen Kuvataidejärjestöjen liitto, 
Suomen Taidegraafikot, Taidemaalariliitto ja Valokuva- 
taiteilijoiden liitto. Edistämme tavoitteitamme vahvalla  
vaikuttamis- ja edunvalvontatyöllä.

Vaikutamme kulttuuripoliittiseen päätöksentekoon sekä 
valtakunnallisella että paikallisella tasolla. Vaikuttamis- 
työmme kohderyhmiä ovat päättäjät ja kansalaiset.  
Edunvalvontatyömme tavoitteena on edistää Suomessa 
toimivien ammattikuvataiteilijoiden toimeentulo- ja  
työskentelyedellytyksiä sekä vahvistaa kuvataiteen 
näkyvyyttä ja arvostusta yhteiskunnassa.

Visiomme

Taiteella ja taiteilijoiden työllä rakennetaan parempaa 
yhteiskuntaa jokaiselle.  

MEILLE TAIDE ON

• Kansalaisen perusoikeus, jota tulee rahoittaa 
julkisin varoin ja joka tulee nähdä julkisena pal-
veluna koulutuksen tai terveydenhuollon tapaan. 
Taide tuottaa hyvää elämää ja edistää tutkitusti 
kokonaisvaltaista hyvinvointia.

• Demokratian ja kriittisen keskustelun alusta. Tai-
teilijoiden työtä tukemalla hankimme yhteiskunnan 
käyttöön luovaa ajattelua, joka ruokkii ja rakentaa.

• Ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä, kasvuvoi-
mainen ja tulevaisuuteen kurkottava talouden 
sektori. Korkeakoulutettujen taiteilijoidemme 
luova osaaminen on sivistyspääomaa, joka säilyy 
ja luo arvoa kotimaassa.

MUU ry

Suomen  
Taidegraafikot

Suomen 
Kuvanveistäjäliitto

Taidemaalariliitto

Suomen 
Kuvataidejärjestöjen 

liitto

Valokuvataiteilijoiden 
liitto

Suomen Taiteilijaseura

Suomen Taiteilijaseura 
on Suomessa toimivien 
ammattikuvataiteilijoiden 
edunvalvoja sekä kattojärjestö.
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Taiteen, taiteilijoiden ja 
taiteellisen työn arvostus

Asiantuntijuus

Avoimuus

Yhteistyö

Valtakunnallisuus

TAITEEN, TAITEILIJOIDEN JA TAITEELLISEN TYÖN ARVOSTUS
Näemme, että on yhteisen edun mukaista, että taiteella on vahva ja 
näkyvä rooli yhteiskunnassa. Tavoitteenamme on taiteen ja kulttuu-
rin merkityksen tunnistava Suomi, jossa taiteilijoiden työtä arvoste-
taan, jossa taiteilija tulee toimeen työllään ja jossa taide on lähellä 
ihmistä kaikkialla maassa. Taiteilijoiden arvostaminen näkyy myös 
omassa toiminnassamme.  

ASIANTUNTIJUUS
Suomen Taiteilijaseuran asiantuntijuus perustuu kuvataiteilijoiden 
oman äänen kuuntelemiseen ja kuuluville saattamiseen sekä syväl-
liseen kuvataidealan tuntemukseen. Olemme Suomen ainoa valta-
kunnallinen kuvataiteen edunvalvoja ja kuvataiteilijoiden puoles-
tapuhuja. Tunnistamme toimialan tarpeet, joiden pohjalta teemme 
aloitteita uusien toimintamallien luomiseksi kuvataiteen alalle. Seu-
ran hallituksella on vankka taiteellinen asiantuntemus, minkä ohella 
vaalimme henkilöstömme osaamista eri ammattialoilta. 

AVOIMUUS
Toimintamme ja tavoitteemme ovat läpinäkyviä sidosryhmillemme; 
taiteilijoille, päättäjille, äänestäjille, yhteistyökumppaneille, medialle ja 
rahoittajille. Edistämme toiminnassamme yhdenvertaisuutta ja reiluja 
työelämäkäytäntöjä. Olemme avoimia ja uteliaita uusille toimintata-
voille, ehdotuksille ja kumppanuuksille ja edistämme niitä aloitteelli-
sesti myös itse. Toimimme kestävästi ja ympäristöä kunnioittaen.

YHTEISTYÖ
Ymmärrämme, että yhdessä olemme enemmän. Hakeudumme 
yhteistyöhön muiden kuvataiteen asiantuntijaorganisaatioiden sekä 
muiden alojen edunvalvontaorganisaatioiden kanssa. Koska us-
komme, että taiteen tulee läpäistä kaikki yhteiskunnan osa-alueet, 
käymme uteliasta vuoropuhelua poikkialaisesti.

VALTAKUNNALLISUUS
Edustamme ja edistämme kaikkien Suomen ammattikuvataiteili-
joiden asemaa ja työskentelyn edellytyksiä. Jäsenjärjestöjemme 
kautta olemme osa valtakunnallisten taidetoimijoiden verkostoa ja 
hahmotamme myös toimikenttämme alueelliset tarpeet ja erityis-
piirteet. Olemme mukana paikallistason päätöksenteossa ja kulttuu-
ripolitiikassa verkostojemme avulla.

Arvomme
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Toimintamme

 
VAIKUTTAMINEN JA EDUNVALVONTA

 
Tavoite

Kuvataiteen ja taiteellisen työn arvostus yhteiskunnassa 
lisääntyy. Kuvataiteen toimialan rahoitus kasvaa ja kuvatai-
teilija tulee toimeen työllään. Suomen Taiteilijaseura tunne-
taan kuvataiteen asiantuntijana ja ensisijaisena tietolähteenä 
kuvataiteen toimialaa koskevissa kysymyksissä. 

 
Keinot

Verkostoidumme ja rakennamme vuoropuhelua päättäjien 
kanssa.

Teemme aloitteita kuvataiteen toimialan kehittämiseksi.

Osallistumme aktiivisesti taiteilija- ja yleispoliittiseen säädös- 
ja lainvalmisteluun laatimalla lausuntoja ja kannanottoja.

Tarjoamme taiteilijoille tietoa ammatinharjoittamiseen liitty-
västä päätöksenteosta ja lainsäädännöstä.

Vahvistamme kuvataiteen toimijoiden valmiuksia ottaa osaa 
vaikuttamistyöhön yhteisin viestein yksilöinä ja yhteisöinä.

VIESTINTÄ

 
Tavoite

Kuvataiteen toimialaa ja kuvataiteilijan ammatinharjoitta-
mista koskevat haasteet ja ratkaisut niihin ovat päättäjien 
tiedossa. Kuvataiteilijoilla on käytössään tieto ammatinhar-
joittamistaan koskevista asioista. Viestimme ovat alan toi-
mijoiden – taiteilijoiden, yhteisöjen ja taiteen ammattilais-
ten – käytössä ja tuntemia.

Keinot

Välitämme vaikuttamisviestinnän keinoin päättäjille ja viran-
omaisille tietoa kuvataiteen toimialasta, sen vaikutuksista ja 
tarpeista. 

Kuvataiteen toimialan yhteiset viestit vahvistavat koko alaa. 
Viestintämme on selkeää, ajantasaista ja ratkaisukeskeistä 
palvellen eri sidosryhmiemme tarpeita.

Tarjoamme taiteilijoille ajantasaista tietoa heidän ammatin-
harjoittamisensa tueksi.

Kasvatamme mediaviestinnän keinoin kuvataiteen ja -taiteili-
joiden näkyvyyttä yhteiskunnassa. 

Saavutamme sidosryhmäviestinnän keinoin kuvataiteesta 
kiinnostuneet yleisöt ja julkisen taiteen parissa työskentelevät 
ammattilaiset.
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SIDOSRYHMÄTYÖ

 
Tavoite

Kuvataiteen vaikuttamistyö ja edunvalvonta vahvistuvat ja 
työhön käytettävät resurssit kasvavat.

 
Keinot

Virtaviivaistamme toimintaamme jäsenliittojemme kanssa ja 
karsimme päällekkäisiä toimintojamme. Hyödynnämme yh-
teisiä resurssejamme viisaasti.

Etsimme vaikuttamistyössämme synergiaa muiden organi-
saatioiden kanssa.  

Arvioimme osaamistarpeitamme ja vahvistamme henkilös-
tömme ja luottamushenkilöstömme osaamista todellisten 
tarpeiden mukaan. Hyödynnämme myös ulkopuolista asian-
tuntemusta ja näkökulmia. 

PALVELUT

 
Tavoite

Tuotamme laadukkaita, toimintamme tavoitteita tukevia ku-
vataiteen asiantuntijapalveluita.

 
Keinot

Tuotamme neuvonta- ja asiantuntijapalveluita taiteilijoiden 
käyttöön niin, että heillä on tarvittava ja osaaminen taiteel-
lisessa työssä toimimiseen uransa eri vaiheissa. Tarjoamme 
henkilökohtaista oikeudellista neuvontaa jäsenliittojemme 
taiteilijoille, sekä avoimia tieto- ja koulutuspalveluita kaikille 
Suomessa toimiville ammattikuvataiteilijoille.

Toimimme julkisen taiteen asiantuntijaorganisaationa. Vies-
timme julkisesta taiteesta valtakunnallisesti, ylläpidämme 
kilpailusääntöjä ja hankintaohjeistuksia sekä tarjoamme 
julkisen taiteen kilpailuasiamiehen palveluita julkisen taiteen 
parissa työskenteleville.

Ylläpidämme Kuvataiteilijamatrikkelia, joka on laajin tietokan-
ta Suomessa työskentelevistä kuvataiteilijoista. Matrikkelia 
hyödyntävät niin taiteen ammattilaiset, ostajat, tutkijat kuin 
suuri yleisö, joka saa kattavaa ja kiinnostavaa tietoa kuvatai-
teilijoista ja heidän työstään.
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Taidepoliittinen tiennäyttäjä

Avoin ja moninainen

Taiteilijan lähellä ja tukena

Vahva ja ammattimainen 
kuvataiteen asiantuntija

Utelias toimija, joka etsii  
ja rakentaa ratkaisuja 
tulevaisuuteen katsoen

Suomen Taiteilijaseura onVaikuttamistyömme  
ydintavoitteet 2026

1. Kuvataiteen arvostus yhteiskunnassa kasvaa. Vapaa tai-
de ja taiteilijoiden työ tunnistetaan kriittisen yhteiskun-
nallisen keskustelun välineenä, moninaisen hyvinvoinnin 
tuottajana ja kestävänä talouden sektorina.

2. Kuvataiteen rahoituskuoppa täytetään ja kuvataiteen 
rahoitus nousee yhdenvertaiseen asemaan muiden tai-
teenalojen kanssa.

3. Kuvataiteilija saa merkittävää toimeentuloa taiteen esittä-
misestä sekä teostensa saattamisesta yleisöjen nähtäville.

4. Taiteen ja kulttuurin rahoituksen osuus nousee asteittain 
2 prosenttiin valtion budjetista.

 Kohderyhmämme: 
•  taiteilijat – Suomessa toimivat 

ammattikuvataiteilijat 
•  päättäjät – valtakunnan- ja 

paikallistason politiikantekijät 
•  kansalaiset – kuvataiteen  

uudet ja vanhat yleisöt



Facebook: Suomen Taiteilijaseura  
Twitter: @Taiteilijaseura 

Instagram: @suomen_taiteilijaseura 

artists.fi
aaf@artists.fi


