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TAIDE TEKEE TULEVAISUUDEN.
MISSIO
Taideyliopisto on avoin
taiteiden kohtauspaikka,
rohkeiden uudistajien ja
perinteen taitajien kriittinen
yliopistoyhteisö. Muodostamme
ainutlaatuisen ympäristön
taiteilijana kasvamiseen ja
vahvistamme taidetta ja sen
muutosvoimaa.

OPISKELIJA JA
OPPIMINEN
TAIDE JA
TUTKIMUS
YHTEISKUNTA

TA I T O

Taideyliopistosta valmistuu maailmaa
muuttavia taiteilijoita, tutkijoita ja
asiantuntijoita. Opiskelijamme löytävät
oman potentiaalinsa taiteilijoina ja
vastuunsa kantavina vaikuttajina.

Tutkimus- ja kehittämistoimintamme
suuntautuu taiteen sisältöihin, käytäntöihin ja
vaikuttavuuteen. Tutkimuksemme ainutlaatuisuus
perustuu taiteelliseen ja taidepedagogiseen
toimintaan sekä vuorovaikutukseen taide- ja
tiedekentän kanssa.

Taide on perusoikeus ja osa hyvää
elämää. Taiteella, taiteellisella
ajattelulla ja luovuudella rakennamme
yhdenvertaista ja kestävää maailmaa.
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TAVOITTEEMME
1.

Mahdollistamme opiskelijoidemme
kasvun korkeatasoisiksi ja laaja-alaisesti
ajatteleviksi taiteilijoiksi ja muutoksentekijöiksi.

2.

Monialainen tutkimuksemme
on kansainvälisesti tunnustettua.

3.

Taiteella ja taiteellisella ajattelulla
on vahva rooli yhteiskunnassa.

4.

Taide on osa ekologisen
kestävyyskriisin ratkaisua.

5.

Olemme hyvinvoiva, syrjinnästä vapaa ja
kansainvälisesti vetovoimainen yhteisö.

6.

Taideyliopistossa on tilaa uudistumiselle
ja rohkeille avauksille.

AV O I M U U S

ALKUSANAT

KOHTI YHDENVERTAISTA
JA KESTÄVÄÄ MAAILMAA
Taideyliopiston uuden strategian valmistelua edelsi
kahden vuoden tiivis työ, johon koko yliopistoyhteisö
osallistui aktiivisesti. Yhteistä taideyliopistolaisille
Kuvataideakatemiassa, Sibelius-Akatemiassa ja
Teatterikorkeakoulussa on kunnianhimo luoda
yliopistostamme paras mahdollinen ympäristö kasvaa
taiteilijaksi sekä tehdä taidetta ja tutkimusta.
Taideyliopisto vastaa laajasti taidealojen ylimmästä
koulutuksesta Suomessa. Me uskomme, että työllämme
on paljon kokoaan suurempi yhteiskunnallinen
merkitys:taiteella, taiteellisella ajattelulla ja
luovuudella voimme rakentaa yhdenvertaista ja
kestävää maailmaa.
Uusi strategiamme ulottuu vuoteen 2030 saakka.
Seuraavat kymmenen vuotta tuovat eteemme
monenlaisia murroksia niin Suomessa kuin
globaalistikin.
Tämä strategia olkoon karttamme tulevaisuuteen.

Heikki Lehtonen
hallituksen puheenjohtaja
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Jari Perkiömäki
rehtori
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VISIO
Taide tekee tulevaisuuden.

MISSIO
Taideyliopisto on avoin taiteiden
kohtauspaikka, rohkeiden uudistajien ja
perinteen taitajien kriittinen yliopistoyhteisö.
Muodostamme ainutlaatuisen ympäristön
taiteilijana kasvamiseen ja vahvistamme
taidetta ja sen muutosvoimaa.

ARVOT
Taito
Käsityksemme taidosta perustuu kokonaisvaltaiseen
ihmiskäsitykseen: olemme osaavia, tietäviä ja tuntevia.
Pyrimme korkeimpaan mahdolliseen laatuun ja
asiantuntijuuteen. Ponnistamme perinteestä ja
tulkitsemme sitä uudelleen.

Rohkeus
Rakennamme luottamukseen perustuvaa ympäristöä, jossa
kannustamme toisiamme herkkyyteen ja vastuullisuuteen
sekä pelottomiin kokeiluihin. Arvioimme toimintaamme
kriittisesti ja uudistumme rohkeasti.

Avoimuus
Teemme päätökset läpinäkyvästi ja vastuullisesti.
Arvostamme monimuotoisuutta ja tunnistamme sen
voimavarana. Hakeudumme aktiiviseen vuoropuheluun
ympäröivän maailman kanssa.
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STRATEGIAN
PÄÄTAVOITTEET
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TAVOITE 1/6

Mahdollistamme
opiskelijoidemme kasvun
korkeatasoisiksi ja laajaalaisesti ajatteleviksi
taiteilijoiksi ja
muutoksentekijöiksi
Tarjoamme ainutlaatuisen ympäristön taiteilijaksi kasvamiseen. Opiskelijamme löytävät omat vahvuutensa, uudistavat rohkeasti taidekenttää ja muuttavat maailmaa.
He pääsevät jo opintojensa aikana soveltamaan osaamistaan erilaisissa yhteyksissä ja työllistyvät asiantuntijoina
myös taidealojen ulkopuolella.

TOIMENPITEET
Otamme käyttöön yhteisiin periaatteisiin pohjautuvat opetussuunnitelmat.
Vahvistamme tutkimukseen ja taiteelliseen toimintaan perustuvaa koulutusta,
opetusta ja pedagogiikkaa.
Edistämme taiteilijoiden ammattikuvien laajentumista.
Laajennamme jatkuvan oppimisen tarjontaa.
Edistämme koulutuksemme kansainvälistä vetovoimaa ja vaikuttavuutta.
Tuemme kestävää digitalisaatiota.
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TAVOITE 2/6

Monialainen
tutkimuksemme
on kansainvälisesti
tunnustettua
Taideyliopisto tunnistetaan dynaamisesti kehittyvänä
tutkimusyhteisönä. Profiilimme on kirkas, tutkijayhteisömme hyvin verkottunut ja tutkimuksemme kansainvälisesti vaikuttavaa. Tutkimustoiminnan rakenteet ovat
selkeät ja palvelut tukevat tutkijayhteisöä ulkopuolisen
rahoituksen hankkimisessa.

TOIMENPITEET
Määrittelemme yhteisen strategisen tutkimusprofiilimme.
Kasvatamme tutkimustoiminnan määrää ja osuuttamme kansainvälisessä
tutkimusrahoituksessa.
Edistämme tutkijoidemme kansainvälistymistä.
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TAVOITE 3/6

Taiteella ja taiteellisella
ajattelulla on vahva
rooli yhteiskunnassa
Vahvistamme taiteen ja taiteellisen ajattelun roolia yhteiskunnassa tuomalla niitä uusiin toimintaympäristöihin:
yhteiskunnalliseen keskusteluun, päätöksentekoon ja
työelämään. Luomme taidekasvatuksen ja -koulutuksen
kansallisen vision kaikki koulutusasteet ja kentän toimijat
kokoavana verkostoyhteistyönä.

TOIMENPITEET
Luomme Taideyliopistosta houkuttelevan yhteistyökumppanin uusien ideoiden
luomiseen, testaukseen ja pilotointiin.
Edistämme taiteen saavutettavuutta ja vaikuttavuutta.
Teemme yhdessä pääkaupunkiseudun yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen
kanssa pääkaupunkiseudusta maailman vetovoimaisimman oppimis- ja
innovaatioekosysteemin.
Käynnistämme taidekasvatuksen ja -koulutuksen kansallisen visiotyön.
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TAVOITE 4/6

Taide on osa ekologisen
kestävyyskriisin
ratkaisua
Ekologinen kestävyyskriisi määrittää yhä enemmän
yhteiskunnan kehitystä ja muuttaa ihmisen ja elonkehän
suhdetta. Luomme taiteella ja taiteellisella ajattelulla
edellytyksiä tämän murroksen käsittelyyn. Ekologinen
ajattelu läpäisee koko yliopiston toiminnan.

TOIMENPITEET
Luomme ekologisen kestävyyden strategian ja toimenpiteet ohjaamaan
toimintaamme.
Integroimme ekologisen kestävyyden käsittelyn opetukseen, tutkimukseen ja
taiteelliseen toimintaan.
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TAVOITE 5/6

Olemme hyvinvoiva,
syrjinnästä vapaa
ja kansainvälisesti
vetovoimainen yhteisö
Yhteisöllämme on jaetut arvot ja toimintaperiaatteet, jotka tukevat hyvinvointia, yhdenvertaisuutta sekä työn ja
opiskelun merkityksellisyyden kokemusta. Arvostamme
ja edustamme moninaisuutta, vahvistamme osallisuutta
akatemioissa ja yliopistotasolla ja luomme rakentavaa
vuorovaikutuskulttuuria.

TOIMENPITEET
Kehitämme toimintaamme tavoitteellisesti henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvoinnin
lisäämiseksi ja seuraamme onnistumista valikoiduilla mittareilla.
Vahvistamme arvojemme mukaista johtamista ja toimintakulttuuria.
Lisäämme yliopistoyhteisön moninaisuutta ja vahvistamme osallisuuden kokemusta.
Vahvistamme henkilöstön tavoitteellista rekrytointia.
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TAVOITE 6/6

Taideyliopistossa on
tilaa uudistumiselle ja
rohkeille avauksille
Yksinkertaistamme ja selkeytämme toimintaamme
yhteisten tavoitteiden ja strategian toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaisesti. Toiminnan kehittäminen
pohjautuu tietoon ja varmistamme, että yhteisön ääni
tulee kuulluksi päätöksenteossa. Etsimme aktiivisesti
toiminnallemme täydentävää rahoitusta.

TOIMENPITEET
Mahdollistamme kokeilut ja uudet avaukset.
Sujuvoitamme palveluitamme, yhtenäistämme niitä käyttäjälähtöisesti ja
hyödynnämme digitalisaatiota.
Vahvistamme ulkopuolista rahoitusta ja varainhankintaa.
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JÄLKISANAT

TAVOITE 1/6

VISIO: TAIDE TEKEE
TULEVAISUUDEN
Taide tuo maailmaan jotain, mitä siinä ei muuten olisi.
Yhteiskunnan murrosvaiheessa taide löytää uusia
polkuja eteenpäin. Taideyliopistosta valmistuvien taiteilijoiden, tutkijoiden ja asiantuntijoiden työ avartaa
ajatteluamme ja haastaa pohtimaan, osaammeko esittää
oikeita kysymyksiä.
Taideyliopisto kannustaa taiteilijaa löytämään oman
tiensä ja kulkemaan sitä rohkeasti. Se tarkoittaa syventymistä omaan taiteelliseen työhön. Taideyliopisto tarjoaa
parhaat edellytykset tavoitella myös mainetta ja menestystä maailmalla. Taide ei tyydy keskinkertaiseen.
Taiteellisen työn pohjalle voi syntyä uusia tuotteita,
yrityksiä ja työpaikkoja joskus tarkoituksella, mutta usein
yllättäen, sillä taide ei pelaa varman päälle.
Kun elämäntapamme sopeutuu maapallon kestokykyyn, materiaalinen kasvu antaa tilaa kulttuuriselle kasvulle. Taide luo merkityksiä ja tekee elämästä elämisen
arvoista.
Taide- ja kulttuurialat lisäävät maan ja alueiden
vetovoimaa sekä luovat työtä ja hyvinvointia. Taide ja
tutkimus rakentavat pohjaa suomalaisen yhteiskunnan
menestykselle ja sivistykselle.
Taide ei luo rajoja. Se ylittää ne, eikä se erota ihmisiä
toisistaan vaan etsii sitä, mikä ihmisiä yhdistää. Taideyliopiston toimintaa ohjaa kolme tärkeää arvoa: taito,
rohkeus ja avoimuus.
Taide kuuluu kaikille. Se tulee ihmisten luo päiväkotiin,
kouluun, työpaikalle, hoitokotiin – tai digitaalisena minne
vain. Taide ilahduttaa, lohduttaa ja panee ajatuksia liikkeelle. Taiteen perusopetus ja taidekasvatus herättävät
kiinnostuksen taiteeseen ja voivat sytyttää kipinän kasvaa taiteilijaksi.
Työelämän muutoksessa arvonsa säilyttävät ammatit,
joissa luodaan jotain uutta ja ainutkertaista tai kohdataan
ihminen tunteen tasolla. Taiteilija on siksi korvaamaton.
Taide, taiteellinen ajattelu ja luovuus ovat muutosvoimia, joilla rakennamme yhdenvertaista ja kestävää
maailmaa. Taide tekee tulevaisuuden.
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