
Kulttuuripolitiikan	  tutkimuksen	  päivät	  2016,	  Jyväskylä	  
Taide-‐	  ja	  taiteilijapolitiikka	  
	  
Alustajat	  ja	  panelistit	  
	  
Riie	  Heikkilä	  
	  
VTT	  Riie	  Heikkilä	  työskentelee	  tutkijatohtorina	  Helsingin	  yliopiston	  sosiaalitieteiden	  
laitoksella.	  Hänen	  yhteiskuntapolitiikan	  väitöskirjansa	  käsitteli	  suomenruotsalaista	  
elämäntyyliä.	  Heikkilä	  on	  ollut	  mukana	  kulttuuridistinktioita	  suomalaisessa	  yhteiskunnassa	  
tarkastelleessa	  Helsingin	  yliopiston	  tutkijaryhmässä,	  joka	  julkaisi	  Semi	  Purhosen	  johdolla	  
vuonna	  2014	  teoksen	  Suomalainen	  maku	  (Gaudeamus).	  Heikkilä	  alustaa	  päivillä	  tähän	  
tutkimukseen	  pohjautuen	  suomalaisesta	  taidemausta.	  
	  
Georgios	  Papadopoulos	  
	  
Ph.D.	  Georgios	  Papadopoulos	  toimii	  parhaillaan	  vierailevana	  tutkijana	  ja	  opettajana	  
Taideyliopistossa.	  Hän	  on	  väitellyt	  talousfilosofiasta	  Rotterdamin	  Erasmus-‐yliopistosta	  ja	  
opiskellut	  aiemmin	  filosofiaa	  London	  School	  of	  Economicsissa.	  Hän	  yhdistelee	  
tutkimustoiminnassaan	  taloustiedettä	  ja	  filosofiaa	  taiteelliseen	  tutkimukseen.	  Papadopoulos	  
alustaa	  päivillä	  Baumolin	  taudista,	  jolla	  tarkoitetaan	  taloudellista	  ilmiötä,	  jossa	  tuottavuuden	  
ja	  palkkojen	  kasvaessa	  useilla	  talouden	  aloilla	  palkkoja	  joudutaan	  nostamaan	  myös	  niillä	  
aloilla,	  joilla	  tuottavuuden	  kasvua	  ei	  ole	  juuri	  tapahtunut.	  Professori	  William	  J.	  Baumol	  
käsitteellisti	  ilmiön	  noin	  viisikymmentä	  vuotta	  sitten	  tarkastelemalla	  teattereiden	  ja	  
sinfoniaorkesterien	  taloutta.	  
	  
Riitta	  Kaivosoja	  
	  
Riitta	  Kaivosoja	  työskentelee	  ylijohtajana	  opetus-‐	  ja	  kulttuuriministeriön	  taide-‐	  ja	  
kulttuuriyksikössä.	  
	  
Veli-Markus	  Tapio	  
	  
MuT	  Veli-‐Markus	  Tapio	  toimii	  erikoisasiantuntijana	  Suomen	  Kulttuurirahastossa.	  Hän	  on	  ollut	  
keskeisesti	  valmistelemassa	  Suomen	  Kulttuurirahaston	  tänä	  syksynä	  julkaisemaa	  
keskustelupuheenvuoroa	  suomalaisesta	  taiderahoituksesta.	  
	  
Anna	  Vilkuna	  
	  
Anna	  Vilkuna	  toimii	  Kaakon	  taiteen	  taidejohtajana.	  Hän	  on	  osallistunut	  aktiivisesti	  
taiderahoitusta	  koskevaan	  keskusteluun	  laatien	  muun	  muassa	  Suomen	  Taiteilijaseuralle	  
selvityksen	  kuvataiteen	  rahoituksesta	  ja	  sen	  kehittämisvaihtoehdoista.	  Vilkuna	  on	  toiminut	  
aiemmin	  muun	  muassa	  valtion	  valokuvataidetoimikunnan	  puheenjohtajana.	  
	  
Reetta	  Sariola	  
	  
Reetta	  Sariola	  työskentelee	  kulttuurisuunnittelijana	  Helsingin	  kaupungin	  
kulttuuriasiainkeskuksen	  kulttuuripolitiikan	  osastolla.	  
	  



Pauli	  Rautiainen	  
	  
HT	  Pauli	  Rautiainen	  työskentelee	  erikoistutkijana	  Kulttuuripoliittisen	  tutkimuksen	  
edistämissäätiö	  Cuporessa.	  Hän	  on	  tutkinut	  suomalaista	  taiderahoitusta	  ja	  julkaissut	  useita	  
tutkimuksia	  alueelta.	  
	  
	  	  
	  


