
	  
Kulttuuripolitiikan	  tutkimuksen	  päivät	  2013	  	  

Mitä	  kulttuuripolitiikan	  tutkimus	  voisi	  olla?	  

16. 17.5.2013,	  Metsätalo,	  Helsingin	  yliopisto	  	  

	  

TYÖRYHMÄT	  
	  

TAIDE-‐	  JA	  TAITEILIJAPOLITIIKKA	  

TO	  14.00 16.00	  Kulttuurin	  talous	  ja	  merkitys	  (Sali	  4,	  2	  krs.)	  	  
Puheenjohtaja:	  Sari	  Karttunen	  

1	  Ahti	  Lassila:	  Kulttuurin,	  politiikan	  ja	  talouden	  re-‐artikuloituminen	  nykypäivän	  
kulttuurikamppailuissa	  
2	  Pauli	  Rautiainen:	  Oikeudellistunut	  kilpailupolitiikka	  ja	  yrittäjämäisesti	  toimiva	  
taidemaailma	  
3	  Virpi	  Näsänen:	  Taiteen	  markkinoistuminen	  ja	  markkinointi:	  diskurssianalyyttinen	  
näkökulma	  taidemuseon	  markkinaorientaation	  muodostumiseen	  
4	  Heidi	  Elmgren:	  Onko	  merkityksellä	  jotain	  merkitystä?	  Instrumentalismin	  vaihtoehtoja	  
etsimässä	  

	  
TO	  16.30 18.30	  Kulttuurin	  tila,	  arvot	  ja	  talous	  (Sali	  4,	  2	  krs.)	  
Puheenjohtaja:	  Emilia	  Palonen	  

1	  Egge	  Kulbok-‐Lattik	  &	  Birgit	  Lüüs:	  Comparative	  Overview	  of	  Developments	  in	  the	  field	  of	  
cultural	  policy	  in	  the	  Baltic	  states	  in	  1991-‐2009.	  
2.	  Annukka	  Jyrämä	  &	  Tanja	  Vilén:	  Do	  we	  have	  joint	  values	  to	  build	  on?	  Practices	  of	  Valuation	  
in	  The	  Case	  of	  Helsinki	  Music	  Centre	  	  
3	  Maaria	  Linko:	  Guggenheim	  Helsinki	  toimijatahojen	  kamppailuna	  
4	  Riina	  Kontkanen:	  Luovat	  keskittymät	  ja	  alueet	  
	  



	  
	  
PE	  10.00 12.00	  Taiteilijat	  ja	  heidän	  asemansa	  (Sali	  9,	  3	  krs.)	  
Puheenjohtaja:	  Paula	  Karhunen	  

1	  Kaija	  Rensujeff:	  Taiteilijan	  asema	  Suomessa	  vuosina	  2000	  ja	  2010	  
2	  Mari	  Tossavainen:	  Kuvanveistäjän	  työ:	  kuvanveiston	  infrastruktuuri	  ja	  sääntely	  1800-‐	  ja	  
1900-‐lukujen	  vaihteessa	  
3	  Anu	  Oinaala:	  Näkökulmia	  esittävän	  taiteen	  kentän	  nykypäivään	  ja	  tulevaisuuteen	  
4	  Sari	  Karttunen:	  Kuvataiteilijan	  ammattirooli	  ja	  osaamistarpeet	  tulevaisuudessa	   	  
ennakointitutkimuksen	  tuloksia	  	  	  
	  

KULTTUURIPALVELUJEN	  POLITIIKKA	  

TO	  14.00 16.00	  Kulttuuri,	  kolmas	  sektori,	  hyvinvointivaltio	  (Sali	  12,	  3	  krs.)	  
Puheenjohtaja:	  Annukka	  Jyrämä	  

1	  Pasi	  Saukkonen:	  Kolmannen	  ja	  julkisen	  sektorin	  muuttuva	  suhde	  taiteen	  ja	  kulttuurin	  
kentällä	  
2	  Minna	  Ruusuvirta:	  Kunta	  ja	  kolmas	  sektori:	  Tarkastelussa	  valtionosuuden	  piirissä	  olevat	  
taide-‐	  ja	  kulttuurilaitokset	  
3	  Nea	  Leo:	  Johtajuus,	  valta	  ja	  vastuu	  kulttuurialan	  järjestöissä:	  Järjestöjen	  tehtävänkuvan	  
muutoksen	  vaikutus	  sisäisen	  vallan	  jakautumiseen	  
	  

TO	  16.30 18.30	  Alueet,	  kulttuuripalvelut	  ja	  -‐politiikka	  (Sali	  12,	  3	  krs.)	  
Puheenjohtaja:	  Helka	  Ketonen	  

1	  Aapo	  Jumppanen	  &	  Timo	  Suutari:	  Yliopistollisen	  toimijan	  rooli	  alueellisessa	  
kulttuuripolitiikassa	   	  Tiedon	  tuottaja	  vai	  soveltaja?	  	  
2	  Hilppa	  Sorjonen:	  Teattereiden,	  orkestereiden	  ja	  museoiden	  valtionosuusuudistus	  2008	   	  
2010:	  
Vaikutus	  laitosten	  talouteen	  ja	  toimintaan	  
3	  Satu	  Silvanto:	  Taidelaitosten	  kehityshankkeet	  asuinalueilla	   	  yleisötyötä,	  yhteisötaidetta	  vai	  
ihan	  oikeaa	  taidetta?	  
	  

PE	  10.00 12.00	  Osallista/uminen	  (Sali	  18,	  4	  krs.)	  
Puheenjohtaja:	  Esa	  Pirnes	  

1	  Kaisa	  Kärki:	  Osallistumattomuuden	  kulttuuripoliittiset	  tulkinnat	  -‐	  teon	  filosofinen	  analyysi	  
2	  Petteri	  Räisänen:	  Mitkä	  tekijät	  vaikuttavat	  nuorten	  kulttuuripalveluiden	  tärkeinä	  
pitämiseen?	  
3	  Sakarias	  Sokka:	  Mitä	  kunta	  voi	  tehdä	  kulttuuriharrastusten	  aktivoimiseksi?	  
4	  Kaija	  Kaitavuori:	  Taidetta	  vai	  yhteiskuntaa?	  Näkökulmia	  osallistavan	  taiteen	  tutkimukseen	  



	  

KANSALLISUUS	  JA	  ARVO(T)	  KULTTUURIPOLITIIKASSA	  

TO	  14.00 16.00	  Kansallisuus,	  vähemmistöt,	  monikulttuurisuus	  I	  (Sali	  18,	  4	  krs.)	  
Puheenjohtaja:	  Miikka	  Pyykkönen	  

1	  Helena	  Oikarinen-‐Jabai:	  Nuoret	  määrittelemässä	  ja	  kuvaamassa	  kokemuksiaan	  	  
2	  Pirkkoliisa

	  
3	  Tristan	  Hamel	  &	  Niko	  Partanen:	  Down	  River	  Vashka:	  A	  cooperative	  project	  between	  art	  and	  
linguistics	  

	  
TO	  16.30 18.30	  Kansallisuus,	  vähemmistöt,	  monikulttuurisuus	  II	  (Sali	  18,	  4	  krs.)	  
Puheenjohtaja:	  Pasi	  Saukkonen	  

-‐
-‐luvun	  lopussa	  ja	  1900-‐luvun	  

alussa.	  	  
6	  
mediapolitiikassa	  	  
7	  
ja	  saajien	  tarkastelua	  	  

monikulttuurisuusapurahoihin	  

	  
PE	  10.00 12.00	  Kulttuurin	  arvo(t)	  (Sali	  24,	  5	  krs.)	  
Puheenjohtaja:	  Pauli	  Rautiainen	  	  

1	   	  
2	  Nina	  Robbins:	   -‐	   	  
3	  Heidi	  Paavilainen:	   	  
4	  Eliza	  Kraatari:	  Romun	  armoilla	   	  muotoilun	  poliittisuus	  ja	  kulttuuripoliittisuus	  
	  


