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ALKUSANAT

Taiteen ja kulttuurin arvioimiseen ottavat osaa monet ryhmät,
muun muassa taiteilijat, kustantajat, markkinoijat, rahoittajat,
kasvattajat ja yleisö. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan tämän
määrittelyketjun yhtä tärkeää rengasta, arvostelijoita. Pyrkimyk
senä on selvittää, millainen on suomalaisen arvostelijakunnan
rakenne ja arvostelutyön luonne sekä mitä kriitikot ajattelevat
taiteesta ja kritiikin tehtävistä.
Tutkittavat arvostelijat ovat Suomen Arvostelijain Liiton
jäseniä. SARV on eri taiteen alojen arvostelijain, kulttuuritoimit
tajien ja -avustajien ammatillinen yhteenliittymä. Liitto halusi
tietoa jäsenistöstään suunnitellakseen toimintaansa ja ajaakseen
arvostelijoiden etuja. SARV:n hallituksen jäsenet ovat ottaneet
osaa kysylylomakkeen suunnitteluun, ja lisäksi SARV on kustan
tanut lomakkeiden monistuksen ja postituksen sekä aineiston
luokittelun atk-käsittelyä varten.
Tutkimus on osa Suomen Akatemian projektia Kulttuurin
markkinat ja merkitykset, jossa selvitetään kulttuurin muutoksia
toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa. Hankkeen kulttuurin
tuotantoa ja markkinoita käsittelevä osa toteutetaan Helsingin
kauppakorkeakoulussa ja kulttuurin käyttöön ja merkityksiin
keskittynyt osa Jyväskylän yliopiston Nykykulttuurin tutkimusyk
sikössä.
Tutkimusta ovat sen teon eri vaiheissa kommentoineet Risto
Alapuro, Terhi Anttila, Katarina Eskola ja Erkki Vainikkala.
Kyselyn monistuksesta ja postituksesta huolehti liiton toimistossa
Tarja Lehto. Satu Öhman luokitteli aineiston tietojenkäsittelyä
varten.

Jyväskylässä joulukuussa 1988
Kimmo Jokinen
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ARVOSTELIJAT TUTKIMUKSEN KOHTEENA

Miten taideteoksen arvo määräytyy? Kuka oikeuttaa sen, mitä pide
tään hyvänä ja arvostettavana kulttuurina? Käsitykset ja tulkinnat
kamppailussa, jonka käynnis
taiteesta ja kulttuurista syntyvät
. Siinä erilaisissa suhteissa
1600-luvulle
ajoittaa
voidaan
tyminen
omine taide- ja kulttuuri
ryhmät
olevat
taiteeseen ja kulttuuriin
käsityksineen yrittävät legitimoida omat tulkintansa ja määritel
mänsä kulttuurista. (Bourdieu 1984, 2)
Kulttuurin määrittely- ja legitimointilcentän syntyminen kyt
keytyy taiteen autonomisoitumiseen ja irtaantuiniseen hyötyä tuot
tavista palvelutehtävistä. Jilrgen Haberinas (1986, 52-60) olettaa
taiteen autonomisoiturnisen johtuvan kapitalismin noususta, joka
teki taiteestakin markkinoilla kaupiteltavan tavaran. Tällöin perin
teisten taideteoksen arvoa ja merkitystä määritelleiden auktoriteet
tien kuten kirkon ja valtion (hovin) vaikutusvalta alkoi murentua,
ja vapaiden kansalaisten muodostama julkisuuden sfääri astui niiden
tilalle. Etenkin sivistysporvaristo otti kantaa kysymyksiin taiteesta
litterääreissä kulttuurikeskusteluissaan.
Ennen taiteen autonomisoitumista omaksi instituutiokseen tai
teilijat olivat tavallisesti kirkon, hovin tai varakkaan ruhtinaan
palveluksessa, ja mesenaatilla oli mahdollisuus vaikuttaa rahoit
tajan asemassaan taiteelliseen luomisprosessiin. Käytäntöön kuului
tavallisesti myös se, että rahoittaja sai syntyneen teoksen omistuk
seensa. Kun taiteen markkinat laajenivat, ja taiteen vastaanotossa
massat alkoivat korvata yksittäiset taiteenharrastajat, rahoittajan
ja taiteilijan välinen suhde mutkistui. Enää ei rahoittaja voinut
määritellä taiteen sisältöä ja päämääriä kuten aiemmin, vaan suhde
kehittyi epäsuoremmaksi. Samanaikaisesti taiteesta käytävään kes
kusteluun osallistuvien ihmisten joukko laajeni. (Williams 1985,
38-44)
Taiteen vapautuminen traditionaalisten auktoriteettien holhouk
sesta nosti uusia ryhmiä mukaan taiteellisen tuotannon maailmaan.
Se alkoi muodostua omaksi todellisuudekseen, jolla oli omat tradi
tionsa sekä toimintaansa ja rekrytointiaan koskevat säännönmukai
suutensa.
Taiteilijat ovat olennainen osa tätä sosiaalista kenttää, ja
yksittäisen taiteilijan panos on sitä merkittävämpi, mitä arvos
tetumpaan tyylisuuntaan ja mitä vaikutusvaltaisempaan taiteilijaryhmään hän kuuluu. Lähes poikkeuksetta taiteen rahoittajat, agen
tit ja kauppiaat ovat välttämättömiä, sillä he voivat taloudel
lisen ja symbolisen pääomansa turvin puhua taiteilijan, teoksen
tai tyylisuunnan puolesta ja panna koko arvovaltansa peliin tuke
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akseen taiteilijaa ottamalla hänen teoksiaan esimerkiksi museoon,
taidenäyttelyyn tai markkinoilla levitettäviksi. (Bourdieu 1985,
178; 1986, 153)
Taiteen arvostelijat ovat nykyään yksi tärkeä kentän osa. He
määrittelevät ja arvioivat taidetta, kirjoittavat ja tekevät ohjelmia
siitä ja vaikuttavat taiteen saamaan julkisuuteen. Myös yleisö on
tärkeä joko taiteen ostajana, kulttuuritapahtumiin ja keskusteluun
osallistujana, lukijana, kuuntelijana tai katsojana. Taiteen ja
kulttuurin arvo määräytyy monimutkaiseksi vyyhdeksi muotoutu
neessa todellisuudessa, jonka muodostavat suhteiden kokonaisuus
taiteilijan ja muiden taiteilijoiden välillä, ja tämän lisäksi niiden

välillä, jotka ovat mukana taiteen tuotannossa tai ainakin sen
sosiaalisen arvon tuotannossa. Lukuisten agenttien tai instituutioi
den
taiteilijat, kriitikot, gallerioiden johtajat, sponsoroijat,
yleisö, lehdistö ja muut tiedotusvälineet, yliopistot, kustantajat,
markkinoijat ja niin edelleen
välisten suhteiden muodostama tuo
tantokenttä tuottaa teoksen arvon ja uskon tähän arvoon. (Bour
dieu 1985, 178-179; 1986, 153-155)
Vaikka taiteellisen työn päämääränä ei aina olekaan kaupallinen
menestys, voidaan taideteos, oli se sitten kirja, elokuva, sin—
foniakonsertti, sarjakuva, maalaus tai tanssiesitys, tulkita myös
tavaraksi, joka tähtää markkinoille myytäväksi. Tällöin on välttä
mättä tehtävä jonkinlaista esivalintaa: jotta uudet tuotteet tai
ideat saavuttaisivat kuluttajat, ne on ensin prosessoitava erään
laisen systeemin läpi, joka muodostaa suodattimen ja seuloo osan
kandidaateista syrjään ennen markkinoita. Jokainen teos on ensin
keksittävä, ja sitä on sponsoroitava ja markkinoitava yleisölle.
(Hirsch 1972, 640-642)
Esivalinta vaikuttaa myös siihen, luokitellaanko teos korkeavai populaarikulttuurllcsi, taiteeksi vai viihteeksi. Tutkijat, arvos
telijat ja muut Intellektuellit päättävät niistä säännöistä, joiden
perusteella osa taiteesta otetaan siitä käytävän julkisen keskus
telun piiriin ja osa suljetaan sen ulkopuolelle. Katarina Eskola ja
Maana Linko (1986, 16-19) olettavat, että samat ihmiset ovat usein
myös tekemässä taidetta koskevia päätöksiä eri elimissä ja vaikut
tavat esimerkiksi valtiollisen taidepolitiikan ja taiteelle suunnat
tavan tuen kiinnostuksen kohteisiin. Tällaisten sijoittelujen ja
määrittelyjen alueelle kuuluva taide luokitellaan tavallisesti korkeatai taidekulttuuriksi.
Taideteoksia ja taiteilijoita suoclattavan esivalinnan vaiheet
voidaan asettaa järjestykseen (Hirsch 1972, 643-644; Lassila 1987,
29). Usein prosessi lähtee liikkeelle taiteilijasta, joka pääasiassa
huolehtii luovasta panoksesta. Agentit pyrkivät saattamaan yhteen
tuottajan ja taiteilijan työskentelemällä esimerkiksi kykyjen etsi-

-
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jänä jollekin kustantajalle tai muulle yritykselle, joka puoles
taan tarjoaa tuotteen lopulliselle valmistamiselle välttämättömän
pääoman ja organisaation. Tuottajan palveluksessa on tavallisesti
markkinoijia, jotka suunnittelevat ja toteuttavat markkinoinnin
ja pyrkivät myös ennustamaan tuotteiden kysyntää. Ennen kuin
tuotteet suodattuvat kuluttajille, ne joutuvat läpäisemään vielä
tiedotusvälineiden palveluksessa työskentelevät portinvartijat,
kriittisen suodattimen joka lopullisesti määrää tuotteen saaman
julkisuuden.
Teoksen ei tietenkään tarvitse päästä kaikkien näiden tasojen
läpi saavuttaakseen itselleen yleisöä ja julkisuutta, eikä teoksen
taiteellisen arvon määräytyminen ehdottomasti vaadi yleisön hyväk
syntää. Mutta useimmissa tapauksissa tällainen suodattumisprosessi
on tavanomainen käytäntö, vaikka sisältö vaihteleekin.
Tämän tutkimuksen kohteena ovat suodattumisprosessin lop
pupuoleile sijoittuvat portinvartijat, sellaiset kulttuuritoimittajat,
freelancerit, taiteilijat, opettajat, tieteenharjoittajat, kulttuurisih
teerit ja muut kulttuurin parissa työskentelevät ihmiset, jotka kir
joittavat taidearvosteluja tai -esittelyjä ja tekevät taiteesta ohjel
mia eri medioihin. Aikakauttamme on myös luonnehdittu mediayh
teiskunnaksi (Jameson 1983, 113), jolle mediavälitteinen julkisuus
ja kulttuuritarjonta ovat tyypillisiä ilmiöitä. Arvostelijat ovat
kulttuurin tuotantokentällä toimivista ryhmistä ehkä selvimmin
yhteydessä tiedotusvälineisiin, ja he kykenevät käyttämään hyväk
seen tätä kommunikaation muotoa.
Tutkittavina olevat arvostelijat ovat Suomen Arvostelijain Liiton
(SARV) jäseniä. Liitto perustettiin vuonna 1950. Sitä tarvittiin,
koska arvostelijoita ei luettu lehtimiehiin eikä taiteilijoihin, eikä
heillä siten ollut omaa etujärjestöä. Nykyään liittoon kuuluu yli
700 jäsentä, ja he kattavat kaikki taiteenalat. Jäsenistön enem
mistö on avusta jia, jotka työskentelevät arvostelijana vain oman
päätoimensa ohella, ja tämä tietenkin hieman mutkistaa SARV:n
asemaa etujärjestönä.
SARV:n toiminnan päämääriä luonnehdlitaan liiton säännöissä
seuraavasti: “Liiton tarkoituksena on olla eri taiteen alojen arvos
telijain, kulttuuritoimittajien ja -avustajien ammatillinen yhteenliit
tymä heidän toimintansa edistämiseksi ja ammattitaitonsa kohotta
miseksi sekä alan taloudellisen, sosiaalisen ja oikeudellisen aseman
parantamiseksi. Liitto pyrkii laajapohjaiseen kulttuurin välittä
miseen sekä kulttuuriosallistumisen helpottamiseen ja lisäämiseen
järjestämällä kokouksia ja keskustelutilaisuuksia, jakamalla apu
rahoja ja harjoittamalla tiedotus- ja koulutustoimintaa.”
Jäseneksi liittoon voidaan hyväksyä tiedotusvälineiden palveluk
sessa arvostelijana, kulttuuritoimittajana tai -avustajana toimiva
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henkilö, jonka toiminta on jatkunut vähintään vuoden. Liitolla on
omat suosituksensa muun muassa lehtitaksoista, ja se on ollut
mukana aloitteentekijänä määrittelemässä avustajien radio- ja
televisiopalkkiolta. SARV:lla on myös lukuisia edustuksia eri
kulttuurlalan elimissä, ja liiton asema lausunnonantajana sen
tolmialaan kuuluvissa asioissa on vakiintunut. Paitsi arvostelijoiden
etujärjestönä SARV vaikuttaa yleisemminkin Suomen kulttuuripoli
tilkassa.
Tässä tutkimuksessa selvitetään Suomen Arvosteiljain Liiton
jäsenkunnan rakennetta ja arvostelijoiden toimenkuvaa ja työn
sisältöä. Tutkimuksen avulla pyritään myös antamaan liitolle
tietoa arvostelijoiden työhön liittyvistä ongelmista, jotta se
arvostelijoiden etujärjestönä voisi pyrkiä vaikuttamaan näiden
epäkohtien korjaamiseen. Siksi tutkimuksessa on kysytty liiton
jäsenten toivomuksia etujärjestönsä toiminnan kehittämiseksi.
Arvostelijakunnan rakenteen ja heidän toimenkuvansa ohella
selvitetään lisäksi näiden suomalaisten kulttuurivaikuttajien
näkemyksiä taiteesta ja kulttuurista sekä arvostelun merkityksestä.
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AINEISTO

Jäsentutkimuksen tiedot kerättiin postikyselyllä. Lomake on liit
teenä 1. Kyselylomake postitettiin kaikille SARV:n jäsenille. Al
kuvuodesta 1987 liiton rekisterissä oli ajan tasalla olevat osoitetie
dot 740 jäsenestä, mutta puutteellisten osoitetietojen takia yh
deksän lomaketta palautui. Kyselyn sai 731 arvostelijaa.
Lomake postitettiin vastaajille helmikuussa 1987. Aineiston
keruu ajoitettiin yhteen veroilmoituksen täytön kanssa, jotta
lomakkeen tulonhankintaa käsitelleisiin kysymyksiin olisi ollut
helppo vastata. Lomakkeen palauttamatta jättäneille jäsenille
tehtiin uusintakysely keväällä, ja kyselystä muistutettiin myös
liiton jäsenlehdessä Kritiikin Uutisissa.
Ensimmäisellä kierroksella kyselyyn vastasi noin joka toinen
arvostelija. Uusintakyselyn jälkeen yhteensä 438 liiton jäsentä
oli palauttanut lomakkeen, joten vastanneita oli 60 prosenttia
perusjoukosta. Vastausprosenttia voidaan sosiaalitieteellisessä
tutkimuksessa pitää kohtalaisena, ja se on tarpeeksi suuri luotet
tavien päätelmien tekemiselle SARV:n jäsenistöstä. Aineistoa on
kuitenkin syytä verrata perusjoukkoon.
Vuoden 1987 jäsenluettelossa on tiedot 705 jäsenestä. Jäsenluet
telossa on naisia 37 prosenttia ja miehiä 63 prosenttia. Koska
kyselylomakkeen palauttaneista on naisia 38 prosenttia ja miehiä
62 prosenttia, vastaa kerätyn aineiston sukupuolijakauma hyvin
jäsenluettelon sukupuolijakaumaa.
Olen luokitellut arvostelijat heidän syntymävuotensa perusteella
neljään ryhmään: ennen vuotta 1938 syntyneisiin eli aineiston ke
ruuvuonna 50 vuotta täyttäneisiin arvostelijoihin, vuosina 1938-47
syntyneisiin, 1948-57 syntyneisiin ja vuonna 1958 tai sen jälkeen
syntyneisiin arvostelijoihin. Jako on puhtaasti tekninen. Taulukossa
1 on verrattu keskenään kyselyyn vastanneiden ja SARV:n vuoden
1987 jäsenluettelossa syntymäaikansa ilmoittaneiden arvostelijoiden
ikäjakaumia.
Kyselyyn vastanneiden ja liiton jäsenluettelon ikäjakaumat eivät
poikkea oleellisesti toisistaan. Erot ovat niin pieniä, ettei niillä
ole käytännön merkitystä.
Lomakkeen palauttaneiden arvostelijoiden mainitsemia arvostelualoja voidaan myös verrata SARV:n jäsenluettelon lopussa olevaan
yhteenvetoon liiton jäsenten yleisimmistä arvostelualoista. Ver
tailuun on otettu mukaan viisi eniten mainintoja kerännyttä arvos
telualaa. Tulokset ovat taulukossa 2.
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Taulukko

1.

Kyselyyn

vastanneiden

ja

SARV:n

jäsenluettelossa

mainittujen arvostelijoiden ikäjakaumat.

Syntymävuosi

Kysely
N

Jäsenluettelo
N

-1937
1938-1947
1948-1957
1958-1968

81
148
156
52

18.5
33.9
35.7
11.9

132
212
235
74

20.2
32.5
36.0
11.3

437

100.0

653

100.0

Taulukko 2. Kyselyyn vastanneiden arvostelijoiden
jäsenluettelon arvostelijoiden arvostelualat (kpl).

Arvosteluala
Kirjallisuus
Teatteri
Kuvataide*
Musiikki
Elokuva

Kysely
271
144
114
104
80

ja

SARV:n

Jäsenluettelo
388
178
156
145
98

*Kyselys kuvataiteen yhteyteen on liitetty myös taideteollisuus
ja rakennustaide.

Sekä kyselyssä että jäsenluettelossa viisi eniten mainintoja kerän
nyttä arvostelualaa ovat samoja. Tutkimuksessa mukana olevien 438
arvostelijan arvostelualat sekä ikä- ja sukupuolijakauinat eivät
oleellisesti poikkea jäsenluettelon antamista tiedoista.
Vaikka lomakkeen palauttaneiden arvostelijoiden joukko edus
taakin hyvin liiton jäsenistöä, muutamia tulosten yleistettävyyteen
liittyviä ongelmia jää jäljelle. SARV:n jäsenistö ei kata kaikkia
suomalaisia eri taiteen alojen arvostelijoita, kulttuuritoimittajia
ja -avustajia. Suuri osa arvostelijoista tekee varsinaista arvos

13
telijan työtä oman päätoimensa ohella, ja päätoimensa takia he
tavallisesti ovat jäseniä jossakin muussa liitossa kuin SARV:ssa.
Liittyminen Suomen Arvostelijain Liittoon ei siten ole heidän
kohdallaan välttämätöntä, koska he voivat saada vastaavat edut
muualtakin. Toisaalta Arvostelijain Liitossa on luultavasti mukana
myös sellaisia jäseniä, jotka eivät tällä hetkellä työskentele
aktiivisesti arvostelijoina, mutta jotka silti haluavat säilyttää
jäsenyytensä esimerkiksi liiton tarjoamien jäsenetujen tai ammat
titaidon säilyttämisen vuoksi. Kuitenkin SARV on ainoa arvostelijoille tarkoitettu liitto Suomessa. Sen jäseneksi ei pääse ilman
jäsenhakemusta, joka käsitellään liiton hallituksessa. On perusteltua
väittää, että liittoon kuuluvat arvostelijat ovat edustava taiteen
alan portinvartijoiden joukko.
Tutkimuksen kyselylomakkeen suunnittelemista vaikeutti SARV:n
jäsenistön heterogeenisuus. Oli hankalaa laatia lomake, jossa
olisi kyetty tasapuolisesti ottamaan huomioon toimenkuvaltaan eri
laisten arvostelijoiden työn oleellisimmat tekijät. Vaikka sekä
SARV:n hallituksen jäseniä että Nykykulttuurin tutkimusyksikön
tutkijoita oli mukana lomaketta suunnittelemassa, ei kaikkia arvos
telijoiden toimenkuvien erilaisuuteen liittyneitä ongelmia kyetty
tyydyttävästi ratkaisemaan.
Vastaajat esittivät jonkin verran kritiikkiä lomakkeen ylimal
tosin positiivistakin palautetta tuli. Seuraava kom
kaisuudesta
mentti edustaa tyypillistä kriittistä arviota kyselystä.
-

Ihan hyvä, että meidän ‘rivimiesten’ ja ‘-naisten’ mielipiteitä
kysellään! Mutta arvostelijana en voi olla sanomatta: olisiko
ollut kovin vaikeaa välttää näin yleistäviä ja toisaalta jopa
ohjaavia kysymyksiä? Syvällisemmän tutkimuksen rakentaminen
on varmasti vaikea tehtävä, mutta silti minusta tämä oli hieman
pintapuolinen kysely! Kiitos. Jään odottamaan loppuraporttia.
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ARVOSTELIJAKUNNAN RAKENNE

Kyselyyn osallistuneista 438 arvostelijasta oli naisia 165 (38%) ja
miehiä 271 (62%)
kaksi vastaajaa ei kertonut sukupuoltaan. Mie
het ovat enemmistönä kaildlla yleisimmillä arvostelualoilla kuvatai
detta ja teatteria lukuun ottamatta. Kaikkein miesvaltaisimpia
arvostelualoja ovat musiikki ja tiede. Päätoimisten kultturitoi
mittajien sukupuolijakauma on tasainen, mutta freelancereiden ja
avustajien selvä enemmistö on miehiä. Miesten valta-asema on
ilmeinen kaikilla julkaisufoorumeilla. Arvostelijoiden sukupuolija
kauma on selvästi miesvoittoisempi kuin toimittajien. Heikki
Kehälinnan ja Harri Melinin (1988, 11) mukaan suomalaiset toi
mittajat ovat sukupuolijakaumaltaan tasapainoryhmä; toimittajista
on naisia melkein puolet (47%).
Kulttuuria on tavallisesti pidetty naisellisena alana. Vuoden 1981
Kulttuuritilaston (1984, 463-467) tietojen mukaan naiset käyvät
miehiä useammin oopperassa, teatterissa, museoissa, tanssiesityk
sissä ja konserteissa, ja he lukevat enemmän kirjoja kuin miehet.
Naisilla on myös useammin luovia taideharrastuksia kuten näyt
teleminen, maalaaminen, piirtäminen ja runojen kirjoittaminen.
Lehtien kulttuurisivut keräävät lukijoikseen ennen kaikkea naisia
(Miettinen 1980, 382).
Kulttuurin tuotanto ja sen arvosteleminen ovat sen sijaan mies
ten hallinnassa. Taide- ja tiedonvälitysalan työntekijöistä on
miehiä 59 prosenttia; muun muassa kirjailijat ja kriitikot, sanoma
lehden toimittajat, kustannustoimittajat sekä radio- ja tv-ohjel
matoimittajat ovat pääsääntöisesti miehiä (Kulttuuritilasto 1984,
74). Merja Hurri (1983, 157-158) on huomauttanut, ettei naisten
suurempi kiinnostus kulttuuria kohtaan näy ainakaan sanomalehtien
kulttuuriosastojen kirjoittajien sukupuolijakaumassa. Kulttuuriosas
tot osoittautuivat Hurrin tutkimuksessa selvästi miesvaltaisiksi,
vaikka ajallisesti olikin tapahtunut selvää tasaantumista niin,
että 1 980-luvulla kulttuuriosastojen kirjoittajien sukupuolijakauma
alkoi olla lähes tasainen. Tutkimuksessaan helsinkiläistaiteilijoista
Vesa Keskinen ja Kirsti Penttinen (1986, 18) toteavat, että 57
prosenttia toimivista taiteilijoista on miehiä, ja yhdestätoista
päätaidealasta miehet ovat enemmistönä seitsemässä.
Taiteen tuotannossa sosiaaliset instituutiot vaikuttavat siihen,
kenestä tulee taiteilija ja siihen, miten taiteilijat saavat teoksilleen
julkisuutta. Kaanonin muodostumisessa portinvartijoiden ketjun
miesvaltaisuus vahvistanee ainakin arvostetun ja julkisuutta kerää
vän taiteen miehiseksi. Esimerkiksi mieskriitikot arvioivat pääasias
sa mieskirjailijoiden teoksia. (Eskola 1988, 14)
-
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ja
Sukupuolijaot ovat perinteisesti varanneet juuri taiteen
on
historia
urin
korkeakulttu
ainakin
ja
alueiksi,
miesten
tieteen
kehitykseltään tulkittu miesehtoiseksi (Julkunen 1986, 133; Saarinen
1986, 240). Hyvän esimerkin tarjoaa englantilaisen Macmillan and
Company -kustantamon suhtautuminen mies- ja naiskirjailijoihin
1800-luvulla. Gaye Tuchman ja Nina Fortin (1984, 73-74) ovat
osoittaneet, että mieskirjailijat syrjäyttivät kirjallisuuden kenttää
aiemmin hallussaan pitäneet naiset heti, kun kirjäilijatyö profes
sionaalistui, kustannustoiminta rationaalistui ja keskittyi, ja
romaanin arvostus alkoi kohota niin, että se liitettiin osaksi
korkeakulttuuria. Miesten osuus käsikirjoitusten tarjoajina kasvoi,
ja heidän romaanejaan alettiin julkaista useammin. Samalla
kustantajan kiinnostus naiskirjailijoita kohtaan laimeni ja naiset
pudotettiin kirjailijoina alempaan sarjaan: heidät yhdistettiin
lähinnä populaarikirjallisuuteen.
Analyysi jää luonnollisesti pinnalliseksi, kun sukupuolta
tarkastellaan vain kvantitatiivisesti. Sukupuoli on kielessä ja
kulttuurissa jotain olennaisempaa kuin pelkkä taustamuuttuja, ja
siksi miesten ja naisten lukumäärästä arvostelun ja taiteen kentällä
voidaan tehdä vain alustavia päätelmiä. Arvostelijakunnan miesval
taisuudella voi kuitenkin olettaa olevan merkitystä siinä ketjussa,
jossa kulttuuria arvioidaan ja määritellään. Yksi kyselyyn vastannut
naiskriitildco kommentoi asiaa seuraavasti: “Nainen ei tällä työllä
elä, koska toimitukset ovat miehisiä.”
Nuorin kyselyyn vastannut Suomen Arvostelijain Liiton jäsen
oli 19-vuotias ja vanhin 83-vuotias. Arvostelijakunnan keski-ikä
on 41 vuotta. Naiset ovat keskimäärin hieman miehiä vanhempia,
sillä heidän keski-ikänsä on 43 vuotta kun se miehillä on 40
vuotta. 50 vuotta täyttäneitä arvostelijoita aineistossa on 18
prosenttia, 40-49 -vuotiaita 34 prosenttia, 30-39 -vuotiaita 36
prosenttia ja alle 30-vuotiaita 12 prosenttia. Alalle ei rekrytoiduta
aivan nuorena, vaan useimmissa tapauksissa vasta opintojen
-

-

päätyttyä.
Arvostelijat asuvat pääasiassa Etelä-Suomessa ja suurimmissa
kaupungeissa. Pelkästään Uudenmaan läänissä asuu 45 prosenttia
kyselyyn vastanneista arvostelijoista. Uudenmaan, Turun ja Porin
sekä Hämeen läänissä asuvien arvostelijoiden osuus nousee jo 70
prosenttiin. Helsingissä ja muulla pääkaupunkiseudulla asuu 42
prosenttia SARV:n jäsenistä, ja Tampereella ja Turussa 16 prosent
tia. Tämä ei ole yllättävää, sillä arvostelijoiden pääasialliset
suurimmat päivälehdet, televisio ja radio sekä
työnantajat
toimivat etelän kaupungeissa, joissa myös kulttuuritar
yliopistot
jonta on runsainta.
Arvostelijoiden keskittyminen Etelä-Suomeen sisältää joitakin
-

-
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ongelmia. Varsinkin Itä- ja Pohjois-Suomessa asuvat liiton jäsenet
pitivät arvostelijakunnan epätasaista alueellista sijoittumista
epäkohtana. Pitkä matka liiton toimipaikkaan haittaa jopa tiedonkulkua, ja suuri osa koulutustilaisuuksista ja arvostelua käsit
televistä seminaareista pidetään pääkaupunkiseudulla. Etelä-Suomen
kulttuuritilalsuudet saavat tiedotusvälineissä helpommin julkisuutta,
eikä pohjoisen pienillä lehdillä aina ole edes varaa panostaa
kulttuurisivuihinsa, mikä johtaa epäpätevän työvoiman palkkaami
seen ja palkkioiden polkemiseen. Kyselyyn vastanneet arvostelijat
pohtivat alueellisten tekijöiden merkitystä muun muassa seuraavas
ti.

Ilman liiton jämäkämpää suhtautumista Pasilan yläpuolelle sijoit
tuneisiin kriitikoihin palkkioiden yhtenäistämisen, seminaarien,
kurssien jne, muodossa näyttää tulevaisuus heikolta.
Ainakin pohjoisen lehtiin otetaan arvostelijoiksi ketä
ja tulos on sen mukaan puolueellista pilipalia.

sattuu

Palkkioita olisi yhdenmukaistettava. Taidearvostelun palkkiohai
tari jopa 1000 mk etelän lehtien hyväksi.

Tosin jotkut kyselyyn vastanneet arvostelijat väittävät, että
nopeutunut tiedonvälitys ja tiheä sähköisten viestinten verkko
murentavat alueellista eriarvoisuutta. Uudet ajatukset leviävät
nopeasti ympäri maan, ja televisio-ohjelmaa voi katsella ja
äänilevyä kuunnella yhtä hyvin Lapissa kuin pääkaupunkiseudul
lakin. Suomalaista kulttuuria voidaan myös pitää melko homogeeni
sena, koska siinä ei ole makujen ja tyylien hierarkiaa, suuret
luokkavastakohtaisuudet puuttuvat eikä koulujärjestelmä ole
kovin valikoiva (Mäkelä 1985, 254-258). Alueelliset erot ovat
vähäisiä siitäkin huolimatta, että kulttuuritapahtumien pääpaino
on etelässä, ja niiden merkitystä kaventaa myös suomalaisen
kulttuurialueen pienuus.
Kuten olettaa saattaa, arvostelijoilla on hyvä koulusivistys.
Vastaajien joukossa ylioppilaiden osuus on 84 prosenttia. Naiset
ovat hankkineet valkolakin hieman useammin kuin miehet, ja lukion
läpikäyminen on yleisempää nuorten kuin vanhojen arvostelijoiden
keskuudessa. Suurimmalla osalla (77) arvostelijoista on myös
(alempi tai ylempi) korkeakoulututkinto, naisilla useammin kuin
miehillä ja nuorilla useammin kuin vanhoilla.
Huomattavia alueellisia eroja koulutuksessa ei ole, vaikka Etelä-
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Suomessa ja suurimmissa kaupungeissa asuvat SARV:n jäsenet ovat
kin hivenen muita arvostelijoita koulutetumpia. Arvostelijoiden
koulutus on korkea verrattuna koko väestöön, mutta he ovat myös
selvästi koulutetumpia kuin toimittajat yleensä, sillä toimittajista
vain joka kolmas on suorittanut korkeakoulututkinnon; lisäksi joka
neljännellä toimittajalla on korkeakouluopintoja (Kehälinna ja
Melin 1988, 13).
Selvä enemmistö yliopistollisista loppututkinnoista on humanis
tisissa tieteissä. 120 arvostelijan tutkinto on joko filosofian
kandidaatti tai maisteri, ja humanististen tieteiden kandidaatteja
on 71. Samalta alalta löytyy lisäksi 12 lisensiaattia ja 14 tohtoria.
Humanisteja on yhteensä 217 eli noin kaksi kolmasosaa niistä,
jotka ilmoittivat lomakkeessa tutkintonsa. Tutkinnon pääainetta
ei kovin usein kerrottu, mutta jo muutamien vastausten perusteella
voidaan päätellä, että yleisimmät aineet ovat niin sanottuja taideaineita kuten kirjallisuus, musiikki ja taidehistoria. Osalla arvos
telijoita on loppututkinto Taideteollisesta korkeakoulusta tai Sibe
lius-akatemiasta, ja jotkut ovat opiskelleet kuvaamataidon ym.
opettajiksi.
Toiseksi suurimman ryhmän muodostavat yhteiskuntatieteilijät.
Yhteiskuntatieteen tai valtiotieteen kandidaatteja on 27, lisensiaat
teja kolme ja tohtoreita niin ikään kolme. Sosionomeja on myös
kolme, ja kymmenen arvostelijaa on suorittanut toimittajan tutkin
non. Jonkin verran SARV:n jäsenistössä on myös lääkäreitä, teolo
gian kandidaatteja, kasvatustieteen kandidaatteja ja luokanopet
tajia. Opistotason tutkinnoista yleisimpiä ovat kaupallisen alan
tutkinnot.
Tässä tutkimuksessa ei voida selvittää, miten arvostelijan
koulutus vaikuttaa hänen tapaansa käsitellä julkisuudessa taidetta
ja kulttuuria. Mutta kulttuurielämän ilmiöitä on mahdollista
tarkastella monista, keskenään jopa ristiriitaisista näkökulmista
käsin, ja siksi voidaan ainakin kysyä, onko humanistisen ja yhteis
heitä on
kuntatieteellisen koulutuksen saaneiden arvostelijoiden
vankka asema eduksi arvosteluinstituu
joukossa yli 80 prosenttia
tiolle. Jokin täysin perusteltavissa oleva lähestymistapa saattaa
jäädä syrjään, kun kritiikin kentällä vaikuttavat vain tietyt lähes
tymistavat ja jotkin muut luokitellaan asiaan kuulumattomiksi.
Koulutusta kriitikon ammattiin on saanut noin joka toinen ar
vostelija. Monet vastaajat totesivat, että heidän opiskelunsa jo
sinänsä antoi aminatillisia valmiuksia arvostelijaksi. Varsinaisille
kriitikkokursseille osallistuneita sen sijaan on arvostelijakunnassa
hyvin vähän; vain muutamia lyhyitä erilliskursseja, esimerkiksi kir
jallisuuskritiikin tai radio- ja tv-kritiikin kursseja, mainittiin.
Arvostelijakunnan ammatillinen jakauma on kirjava. 140 arvos
-

-
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telijan amtnattinimlke on joko toimittaja, freelancer, kriitikko,
toimitussihteeri tai uutispäällikkö. Yliopistoissa tutkijoina, tim
tiopettajina, assistentteina, lehtoreina, dosentteina tai profes
soreina työskentelee 62 vastaajaa, ja 61 arvostelijaa hankkii elan
tonsa taideammateissa (kirjailija, taidegraafikko, kuvataiteilija,
ohjaaja, läänintaiteilija, kääntäjä ja niin edelleen). Yliopistojen
ulkopuolella työskenteleviä opettajia on joukossa 42. Opiskelijoita,
kulttuurisihteereitä ja kirjastonhoitajia on myös jonkin verran.
Taulukossa 3 on lueteltu kaikki vähintään kymmenen mainintaa
keränneet ammattinimikeet. Luokitus on tehty kyselyyn vastan
neiden ilmoitusten perusteella.
Monet arvostelijat mainitsivat kaksikin ammattia, ja etenkin
kirjailijat ja muut taiteilijat ilmoittivat myös toisen ammatin,
josta he saavat todennäköisesti pääasiallisen toimeentulonsa.
Samoin freelancerin ja kriitikon nimikkeet esiintyvät usein jonkin
muun ammatin yhteydessä.
Ammattikuvaa tarkennettiin kysymällä liiton jäsenten asemaa
arvostelijoina. Suurin osa työskentelee arvostelijana vain oman
päätoimensa ohella, joko vakituisena avustajana tai satunnaisesti.
Ainoastaan vajaa neljännes kyselyyn vastanneista on kulttuuritoi
mittajia tai freelancereita. Jako ei mene tarkasti yksiin ammat
tinimikkeiden perusteella tehdyn jaon kanssa. Tämä johtuu siitä,

Taulukko
(kpl).

3.

SARV:n

jäsenkunnan

Toimittaja tai vastaava
Freelancer
Kirjailija
Tutkija
Kriitikko
Opiskelija
Peruskoulun luokanopettaja
Lukion lehtori tai vastaava
Apulaisprofessori, professori
Taidegraafikko, kuvataiteilija
Kirjastonhoitaja
Kulttuurisihteeri
Yliopiston lehtori

yleisimmät

80
30
29
22
21
19
19
12
11
11
11
10
10

ammattinimikkeet
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Taulukko 4. SARV:n jäsenkunnan asema arvostelijoina

Asema arvostelijana
Päätoiminen kulttuuritoimittaja tai vastaava
Päätoiminen freelancer
Vakituinen avustaja muun päätoimen ohella
Satunnainen arvostelija
.

N
41
56
190
145

9.5
13.0
44.0
33.5

432

100.0

että osa freelancereina työskentelevistä ilmoitti ammattinimikkeek
seen kriitikon tai toimittajan, ja osa toimittajista ei ole kulttuuritoimittajia, vaan he tekevät arvostelutyötä muun toimittajatyönsä
ohella. Vastaajien asema arvostelijoina näkyy taulukossa 4.
Ammattinimikkeiden perusteella voidaan myös tarkastella arvos
telijoiden sosio-ekonomista asemaa. Toimittajat ja taiteilijat
luokitellaan yleensä toimihenkilöihin tai keskiluokkaan, mutta
suurin osa kriitikoista saa elantonsa jostakin muusta ammatista.
Näistä ammattinimikkeistä selviää, mistä luokasta suomalaiset
arvostelijat tulevat.
Avustajien ja satunnaisesti arvostelijoina työskentelevien am
mattinimikkeistä käy ilmi, että monet arvostelijat ovat toimihen
kilöitä ja kuuluvat siten keskiluokkaan. Toimihenkilöiden ryhmä
on kuitenkin heterogeeninen, ja rajanveto toimihenkilöiden ja
työläisten välillä on häilyvä. Tavallisesti toimihenkilöryhmään
luetaan esimerkiksi johtajat, virkamiehet, opettajat, sairaanhoitajat,
pankkitoimihenkilöt ja konttoristit. (Alestalo 1985, 165)
Toimihenkilöiden sisäistä heterogeenisuutta on tutkimuksissa
yritetty saada ojennukseen luokittelemalla heidät ylempiin ja
alempiin toimihenkilöihin, mutta tämäkään jako ei ole yksiselit
teinen. Keskeisenä erottelijana pidetään koulutusta: ylempiä
toimihenkilöitä ovat ne, joilla on korkeakoulututkinto. Toinen
käyttökelpoinen kriteeri on työntekijän asema työssä. Ylemmillä
toimihenkilöillä on itsenäistä päätösvaltaa, kun alempien toimihen
kilöiden ammateille ovat ominaisia muiden antamat työtehtävät.
Tätä jakoa käyttämällä ylempiin toimihenkilöihin kuuluvat esimer
kiksi opettajat, arkkitehdit, lääkärit, toimittajat, taiteilijat,
papit, lakimiehet, tutkijat ja kirjastonhoitajat. (Alestalo 1985,
167, 170)
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Kriitikot voidaan luokitella myös sivistyneistöön, jonka paikka
luokkarakenteessa on niin Ikään epämääräinen. Sivistyneistöä on
pidetty uutena luokkana, jonka tunnusmerkkinä on kuittuurisen
pääoman hallinta. Koulutus ja sivistys eivät tosin aina johda
työtehtävien autonomisuuteen. Tähän uuteen yhteiskuntaluokkaan
on laskettu Insinöörit, sosiaalityöntekijät, toimittajat, yliopistojen
henkilökuntaa ja julkisen hallinnon virkamiehiä. Karkean tilastol
lisen tarkastelun perusteella sivistyneistöä on Suomessa runsas
kymmenes ammatissa toimivasta väestöstä eli vajaat 300 000 henki
löä. (Luokkaprojektl 1984, 159-161)
Viime vuosina on puhuttu paljon uusista keskiluokista. Markku
Kivinen (1987, 80) katsoo, että uusien keskiluokkien ydin voidaan
jakaa neljään osaan autonomian tyypin mukaan. Hän puhuu profes
sionaalisesta, pääoma-adekvaatista, tieteellis-teknisestä ja viras
totyön autonomiasta. Professionaalisen autonomian tyypin edustajia
ovat esimerkiksi lääkärit, lakimiehet ja opettajat. Heillä on korkea
koulutustaso, yleensä ylempi korkeakoulututkinto. Työ on henkisesti
rasittavaa ja työajat ovat epäsäännöllisiä, mutta niistä voi päättää
itse. Työssä voi myös soveltaa tietoja ja harjaantuneisuutta (mt.,
93-105). Suomen Arvostelijain Liiton jäsenistä suurin osa edustanee
professionaalisen autonomian tyyppiä, vaikka pelkän ammattinimik
keen perusteella tehty luokittelu voikin joskus johtaa harhaan.
SARV:n jäsenet sijoittuvat siten uuden keskiluokan ydinryhmiin.
Ammattinimikkeen perusteella arvostelijat on vielä jaettu
kymmeneen ryhmään. Lähtökohdaksi olen valinnut Kulttuuritilastos
sa käytetyn 9—kohtaisen luokituksen: maatalousyrittäjät, muut
yrittäjät, ylemmät toimihenkilöt, aiemmat toimihenkilöt, tuotan
totyöntekijät, jakelu- tai palvelutyöntekijät, eläkeläiset, koululaiset
tai opiskelijat sekä omaa kotitaloutta hoitavat. Tässä tutkimuksessa
eroteltiin omaksi ryhmäkseen toimittajat, freelancerit ja taiteilijat,
koska heitä on SARV:n jäsenistöstä huomattava osa. Jako eri toi
mihenkilöryhmiin on tehty ammatin vaatiman koulutuksen perus
teella. Korkeakoulututkintoa edellyttävät ammatit, esimerkiksi opet
tajan, kirjastonhoitajan ja tutkijan, on sijoitettu ylempiin toimi
henkilöihin. Sairaanhoitajat, merkonomit, pankkitoimihenkilöt ja
muut, joiden ammattiin ei vaadita korkeakoulututkintoa, on luettu
alempiin toimihenkilöiliin.
Kyselyyn vastanneista voidaan toimittajat, freelancerit ja
taiteilijat luokitella ylemmiksi toimihenkilöiksi. Samaan ryhmään
voidaan ammattinimikkeensä perusteella sijoittaa myös 61 prosent
tia muista arvostelijoista. Näin kolme neljäsosaa kyselyyn vastan
neista arvostelijoista on ylempiä toimihenkilöitä. Kaikkien toimi
henkilöiden ja yrittäjien yhteinen osuus nousee jo 93 prosenttiin.
Suomalaiset portinvartijat ovat siis lähes poikkeuksetta ammatil
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useita asemaltaan ylempiä toimihenkilöitä, ylempää keskiluokkaa
tai niin sanottua uutta keskiluokkaa.
Arvostelijan luokka-asema ei tietenkään suoraan kerro hänen
tapaansa lähestyä kulttuurin ilmiöitä. Mutta jälkimmäinen ei
välttämättä ole aivan irrallaan edellisestä. Pierre Bourdieu (1984,
170-171) olettaa, että eri yhteiskuntakerrostumiile rakentuu
kullekin ominaisten elämänehtojen pohjalta habitus, suhteellisen
pysyvä suhtautumistapojen ja valmiuksien järjestelmä, joka kytkee
yhteen yksilön elämänhistoriaan liittyvät tekijät ja suuntaa hänen
toimintatapojaan. Eri luokkien (kulttuuriset) maut eroavat toisis
hegemoninen asema
taan, ja sellaiset ryhmittymät, joilla on
yhteiskunnassa tai jotka ovat läheisessä yhteydessä tällaisten
ryhmien kanssa, legitimoivat ja määrittelevät tavallisesti kulttuuria
(Kebir 1980, 84-85; Willis 1978, 2-7).
Koska suomalaisilla portinvartijoilla on melko samantapainen
koulutus ja heidän asemansa ammattien hierarkiassa on melko yh
tenäinen, saattavat ne olla osaltaan vaikuttamassa heidän suh
tautumiseensa taiteen ja kulttuurin ilmiöihin. Mutta Suomessa
eri luokkien tai ryhmien maut eivät ole niin tarkasti jäsenneltyjä
kuin esimerkiksi Ranskassa, eivätkä Suomessa kulttuurinen erot
tautuminen ja makukysymykset ole koskaan olleet kovin keskeisiä
rikkaan eliittikulttuurin ja pikkuporvarillisen kulttuurin perinteen
puuttumisen takia. Suomi on perinteiltään vahvasti talonpoikainen,
eikä täällä ole ollut tilaa rikkaille ja monisyisille ja äärimmäisen
monin tavoin erotteleville ja luokitteleville kulttuurisille käytän
nöille. (Alapuro 1988, 4-6)
Aineiston keruuhetkellä kaksi kolmasosaa arvostelijoista oli avotai avioliitossa, ja useimmilla oli kotona asuvia lapsia. Joka neljäs
kriitikko asui yksin. Yksinhuoltajia oli neljä prosenttia. Muut asui
vat joko vanhempiensa tai ystäviensä luona. Naiset asuivat use
ammin yksin kuin miehet.
Arvostelijoiden avo- tai aviopuolisoista puolet on ylempiä
toimihenkilöitä. Tavallisimpia puolison ammatteja ovat toimittaja,
taiteilija, yliopiston lehtori tai tutkija, opettaja ja lääkäri.
Viidesosa puolisoista on alempia toimihenkilöitä. Lähes kaksi
kolmasosaa kriitikoiden perheistä on sellaisia, jossa molemmat
puolisot kuuluvat toimihenkilöihin.
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ARVOSTELIJOIDEN TYÖN SISÄLTÖ
Arvosteluala ja julkatsufoorumi

Suomen Arvostelijain Liitto on sikäli poikkeuksellinen järjestö,
että sen jäsenistöön kuuluvat kaikkien taiteen alojen arvostelijat.
Eri talteen alojen arvostelijoiden kuuluminen samaan liittoon on
perusteltua, koska monet ammatilliset kysymykset ovat kaikille
samoja. Yhteinen liitto edistää myös taiteidenvälisen näkökulman
kehittymistä, käsitteleväthän arvostelijat yhdessä ongelmiaan ja
ajavat yhdessä etujaan. Jäsenkunnan heterogeenisuus ja spesifien
tarpeiden jääminen vähäiselle huomiolle aiheuttaa tietenkin
ongelmia, mutta niitä on liitossa yritetty ratkaista perustamalla
alakohtaisia jaostoja.
Vastaajia pyydettiin mainitsemaan kolme tärkeintä arvostelu
alaansa. Taulukossa 5 on lueteltu mukana olevien SARV:n jäsenten
pääasialliset arvostelualat ja niillä toimivien sukupuolijakauma
sekä keski-ikä. Taulukkoon 6 on koottu maininnat kaikista
arvostelualoista.
Ne arvostelijat, jotka ovat ilmoittaneet tärkeimmäksi arvos
telualakseen kirjallisuuden, ovat selvästi suurin ryhmä. Seuraavaksi
eniten mainintoja ovat keränneet teatteri, musiikki, kuvataide,

Taulukko 5. SARV:n jäsenten tärkeimmät arvostelualat ja niillä
toimivien sukupuoli ja keski-ikä.

Arvosteluala

Kirjallisuus
Teatteri
Musiikki
Kuvataide yms.
Elokuva
Valokuva
Tanssi
Tiede
Kulttuuripol.
Muut

Arvostelijoita
147
71
64
60
34
4
4
17
3
29

Naiset

63
37
3
32
9
2
3
4
1
9

Miehet

43.2
52.1
4.7
53.3
27.3
50.0
75.0
23.5
33.3
31.0

83
34
61
28
24
2
1
13
2
20

Keski-ikä

56.8
47.9
95.3
46.7
72.7
50.0
25.0
76.5
66.7
69.0

42
41
38
45
37
49
44
38
43
44
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Taulukko 6. Kaikki SARV:n jäsenten mainitsemat arvostelualat ja
niillä toimivien arvostelijoiden sukupuoli ja keskiikA.*

Arvosteluala

Kirjallisuus
Teatteri
Musiikki
Kuvataide yms.
Elokuva
Valokuva
Tanssi
Tiede
Kulttuuripol.
Muut

Arvostelijoita
271
144
104
114
80
25
16
55
73
79

103
67
16
62
26
10
11
16
28
22

Keski
ikä

Miehet

Naiset

38.1
46.5
15.4
54.4
32.9
40.0
68.8
29.1
38.4
28.2

167
77
88
52
53
15
5
39
45
56

61.9
53.5
84.6
45.6
67.1
60.0
31.2
70.9
61.6
71.8

40
41
38
44
35
40
43
37
43
41

*Kaksi vastaajaa ei maininnut sukupuoltaan eikä yksi vastaaja
Viisi vastaajaa ei ilmoittanut arvostelualaansa tai ei
ikäänsä.
asettanut niitä tärkeysjärjestykseen.

taideteollisuus ja arkkitehtuuri, elokuva sekä tiede. Yksi vastaajista
kommentoi kysymystä arvostelualasta seuraavasti:

Hyvä arvostelija kykenee käsittelemään näistä mitä tahansa
sekä kaikkia elämän ilmiöitä. Hänelle on mahdoton alleviivata
tärkein.
Jonkin verran kritisoitiin kuvataiteen, taideteollisuuden ja raken
nustaiteen niputtamista yhteen. Tällaista luokitusta on kuitenkin
käytetty aikaisemmassa tutkimuksessa. Esimerkiksi Merja Hurri
(1983) määrittelee kuvataiteiksi kaikki visuaaliset taiteet lukuun
ottamatta elokuvaa. Hänen luokittelussaan kuvataiteita ovat
maalaustaide, kuvanveisto, tekstiilitaide, rakennustaide sekä
arkkitehtuuri. Suurin osa kohtaan vastanneista tuntui hyväksyvän
luokittelun.
Kohtaan “muut” olen luokitellut sellaiset arvostelijat, jotka
mainitsivat tärkeimmäksi arvostelualakseen television, radion,
lausunnan, sarjakuvan, kuvakirjat, taidekasvatuksen, ympäristöalan
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tietokirjallisuuden, elämän, oopperan, yhteiskunnan, tietokirjal
lisuuden, lastenkulttuurin, kulttuurihistorian, kulttuurin koko
kentän tai ala- ja vastakulttuurin.
Eri taiteen aloja mainittiin yhteensä 25. Kymmenen arvostelijaa
on keskittynyt televisio- ja radio-ohjelmiin, mutta en muodostanut
heistä omaa ryhmäänsä, koska heidän kiinnostuksensa vaihtelee
melko paljon, dokumenteista ja sarjafilmeistä kuunnelmiin ja
kulttuuriohjelmiin.
Toiseksi tai kolmanneksi tärkeimpänä arvostelualana mainittiin
muun muassa joukkotiedotus, urheilu, videot, levyt, taidefilosofia,
sosiaali- ja terveydenhuolto sekä popkulttuuri.
Arvostelijoiden toiminnan aloittaista jakautumista voi verrata
koko väestön kulttuuriharrastuksiin eri aloilla. Vuoden 1981
Kulttuuritilaston mukaan suomalaiset lukevat ahkerasti, sillä 73
prosentti heistä oli lukenut vähintään yhden kirjan viimeksi
kuluneen puolen vuoden aikana. Samana ajanjaksona 42 prosenttia
suomalaisista on käynyt teatterissa. Musiikkia kuunnellaan paljon,
mutta klassinen musiikki kiinnostaa vain vähemmistöä, eikä
klassisen musiikin konserteissa tai oopperassa käydä kovinkaan
usein. Rock on suosittua lähinnä nuorten keskuudessa. Noin joka
kolmas käy vuosittain taidenäyttelyssä. Elokuvia katsotaan televisi
osta paljon, ja 41 prosenttia aikuisväestöstä on käynyt katsomassa
niitä elokuvateattereissakin edeltäneen puolen vuoden aikana.
Valokuvausta harrastetaan aktiivisesti, mutta valokuvanäyttelyissä
vieraillaan harvoin. Niin ikään tanssitaide on vain harvojen
harrastus.
Koska suurin osa väestöstä harrastaa kirjallisuutta ja olennainen
osa kriitilcoista arvostelee sitä, kirjallisuus on selvästikin hyvin
tärkeä kulttuurin kenttä Suomessa. Muutama vähemmän harrastetun
taiteen alan arvostelija piti kirjallisuutta liiankin hallitsevana:
sen saama julkisuus peittää alleen monia muita tärkeitä kulttuuri
elämän alueita. Myös teatteri, musiikki ja elokuva ovat kulttuuri
selta painoarvoltaan merkittäviä.
Miesvaltaisimpia arvostelualoja ovat musiikki, elokuva ja tiede.
Naiset ovat enemmistönä vain teatterin ja kuvataiteen arvosteli
joiden keskuudessa ja sellaisilla aloilla, joilla kyselyyn vastan
neista työskentelee vain muutama. Kriitikot ovat siis miehiä lähes
jokaisella alueella. Sen sijaan kulttuurin harrastajat ovat yleensä
useammin naisia kuin miehiä, sillä edellä luetelluista taiteen aloista
vain elokuva on suositumpi miesten kuin naisten keskuudessa
(Kulttuuritilasto 1984, 482-610). Tiivistetysti ilmaisten: naiset
harrastavat kulttuuria, mutta miehet kirjoittavat siitä.
Keski—iältään vanhimpia ovat valokuvan tärkeimmäksi arvos
telualakseen maininneet arvostelijat, mutta heitä on vastaajien

25
Taulukko 7. Eri alojen arvostelijoiden toiseksi tärkeimmät arvos
telualat.

Tärkein arvosteluala

Kirjallisuus
Teatteri
Musiikki
Kuvataide yms.
Elokuva
Valokuva
Tanssi
Tiede
Kultt.pol.
Muut

147
71
64
60
34
4
4
17
3
29

Toiseksi tärkein arvosteluala
eniten mainintoja 2.eniten mainintoja
Teatteri
Kirjallisuus
Kirjallisuus
Kirjallisuus
Kirjallisuus
Kuvataide
Teatteri
Kirjallisuus
Kirjallisuus
Kirjallisuus

30
31
12
11
8
2
2
8
1
10

Kuvataide
Kuvataide
Teatteri
Valokuva
Teatteri
Kultt.pol.
Musiikki
Kultt.pol.
Kuvataide
Teatteri

16
9
7
9
5
1
1
2
1
4

joukossa vain neljä. Seuraavaksi korkein keski-ikä on kuvataiteen,
taideteollisuuden ja arkkitehtuurin arvostelijoilla. Elokuva-arvos
telijat ovat nuorimpia, ja musiikin ja tieteen tärkeimmäksi arvos
telualakseen ilmoittaneet ovat heitä keski-lältään vain hivenen
vanhempia.
SARV:n jäsenluettelossa arvostelijat ilmoittavat lähes poikkeuk
setta toimivansa useamalla kuin yhdellä taiteen alalla. Tässä
tutkimuksessa tiedusteltiin kolmea tärkeintä arvostelualaa. Tauluk
koon 7 on koottu eri alojen arvostelijoiden toiseksi tärkeimmistä
arvostelualoista kaksi eniten mainintoja kerännyttä.
Arvostelijoita pyydettiin inainitsemaan myös tärkeimmåt julkai
sufooruminsa. Ne käyvät ilmi taulukosta 8.
Yli puolet kriitikoista pitää joko valtakunnallisia tai alueellisia
sanomalehtiä tärkeimpänä näyttämönään, ja 86 prosenttia arvos
telijoista kirjoittaa niihin ainakin joskus. Monet arvostelijat
kirjoittavat myös paikallislehtiin ja erikoisaikakauslehtiin sekä
käyvät alustamassa yleisötilaisuuksissa. Sähköisten viestinten
merkitys on tämän aineiston perusteella vähäinen, mutta niiden
merkitystä ei pidä liikaa vähätellä, koska yksi kulttuuriohjelma
televisiossa saavuttaa ainakin periaatteessa suuremman yleisön kuin
sanomalehtiartikkeli.
Alueellinen sanomalehdistö on tärkein julkaisufoorumi miltei kai
killa aloilla. Poikkeuksena ovat vain valokuvan ja tanssin tärkeim
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Taulukko 8. SARV:n jäsenten julkaisufoorumit.

Julkaisufoorumit

Tärkein foorumi
mainintoja (kpl)

Alueelliset sanomalehdet
Valtakunnalliset sanomalehdet
Erikolsaikakauslehdet
Yleisötilaisuudet, opetustyö
Paikallislehdet
Radio ja televisio
Tieteelliset ammattilehdet
Viikkolehdet
Palkalllsradio ja -televisio
Kirjat
Muut

%

Mainintoja
yhteensä kpl

162
87
66
34
30
15
14
7
6
1
10

37.5
20.1
15.3
7.9
6.9
3.5
3.2
1.6
1.4
0.2
2.3

227
149
187
155
91
52
56
31
20
23
38

432

100.0
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mäksi arvostelualakseen maininneet, jotka kirjoittavat ensisijaisesti
valtakunnallisiin sanomalehtiin, ja tieteestä kiinnostuneet, jotka
avustavat lähinnä tieteellisiä ammattilehtiä. Arvostelijat käsit
televät taidetta ja muuta kulttuurielämää pääasiassa kirjoittamalla
arvosteluja; kolumnit, esseet, uutiskirjoitukset ja -katsaukset,
esittelyt, mielipidekirjoitukset ja haastattelut ovat harvinaisempia
juttutyyppejä.
Koliriasosa tekee töitä vain yhdelle tiedotusvälineelle. Joka nel
jännellä avustajasuhteita on kaksi ja joka viidennellä kolme. Free—
lancereilla on keskimäärin selvästi muita kriitikoita useampia avus
tajasuhteita. Miehet ovat tässä suhteessa
erityisen aktiivisia,
samoin nuoret. Kuva muuttuu, kun tarkasteltavaksi otetaan koko
työura. Yli puolella arvostelijoista on ollut ainakin jonkinlainen
avustajasuhde vähintään neljään eri tiedotusvälineeseen, eikä
harvinaista ole avustajasuhteiden määrän kohoaminen edes toiselle
kymmenelle.
Päätoimiset arvostelijat ovat olleet alalla keskimäärin kahdeksan
vuotta, ja sivutoimisten ura on kestänyt puolet kauemmin. Puolet
kyselyyn vastanneista on ollut nykyisessä pääasiallisessa avus
tajasuhteessaan muutaman vuoden, ja vain joka neljännellä avus
tajasuhteen kesto ylittää kymmenen vuotta. Suurin osa SARV:n
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jäsenistä on rekrytoitunut alalle 1970-luvun loppupuolella ja 1980luvulla, joten pitkät urat ovat harvinaisia.

Taidenautintoja huonolla korvauksella
Miksi ihminen kiinnostuu taiteesta, tieteestä ja kulttuurista niin
paljon, että hän haluaa tuoda oman näkemyksensä niistä esille
julkisuudessa? SARV:n jäsenten motiiveita arvostelijaksi ryh
tymiselle tiedusteltiin kysymyksellä “Miksi työskentelet arvos
telijana?” Vastausvaihtoehtoja ei ollut tarjolla, ja siksi perustelut
ovat kirjavia. Siitä huolimatta ne ovat luokiteltavissa neljään
ryhmään. Tosin muutamat pitkät vastaukset on ollut pakko luo
kitella vain ensimmäiseksi mainitun syyn perusteella. Neljään
luokkaan saatiin mahtumaan 393 vastausta. Jäljelle jääneet 15
vastausta on ryhmitelty otsikon “Muut” alle, koska niiden sisältö
oli varsin moniaineksista. Kysymykseen jätti vastaamatta 30
kriitikkoa. Vaikka luokitus jättää tilaa eri tulkinnoille, se antaa
summittaisen kuvan alalle päätymisen motiiveista.
Yleisimmin käytetty perustelu on kiinnostus arvostelijan työhön
ja sen kohteeseen, taiteeseen ja tieteeseen. Arvostelijan työ ja
taide on monille kriitikoille elämän sisältö, henkireikä ja tärkeä
harrastus. Joka toinen arvostelija pitää työtään kutsumuksena ja
harrastuksena.

Nautin siitä. Olen aina halunnut tehdä juuri tällaista työtä.
Rakastan taidetta ja kulttuuria.
koko ikäni. Koen työni tärkeäksi.

Olen puuhaillut sen parissa

Se on kivaa! On kuin saisi harrastuksesta palkkaa.

oma mielipide,
Toiseksi yleisin perustelu on velvollisuus sanoa
halu informoida yleisöä ja taiteilijoita, pyrkimys nostaa taiteen
arvostusta ja tasoa sekä halu vaikuttaa asioihin. Tällaisia perus
teluita löytyy joka viidennestä lomakkeesta.

Koska pelkkä uutisluontoinen kirjoittaminen taiteesta ei riitä,
tarvitaan arviointia ja palautetta taiteen tekijöille, kulut
tajavalitusta tietysti kans.
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Aluksi oli sosiaalinen tilaus, epäkohdat piti julldstaa, ja katsoin
omaavani asiantuntemusta ja tarvittavaa rohkeutta. Nykyään
yritän toimia siltana, välittäjänä ja selittäjänä yleisön ja
taiteen välillä.
Vaikuttaakseni, tuodakseni esiin mielestäni tärkeitä asioita.
Kulttuuri voi olla tehokas keino yhteiskunnalliseen vaikut
tamiseen, mutta vain silloin kun kirjoitusteni kohde on ns.
suuri yleisö.

Hieman vajaa viidennes kyselyyn vastanneista katsoo ryhtyneensä
arvostelijaksi kehittääkseen itseään ja ammRttitaitoaan. Arvosteluja
tekemällä oppii kirjoittamaan hyvin, ilmaisemaan paremmin itseään
ja saa kokea älyliisiä ja luovia nautintoja.

Kirjallisuuden aktilvisesta lukemisesta on vain askel siitä
kirjoittamiseen. Aloitin jo koulupoikana, työ viehätti, se oli
eräänlaista itseilmaisua myös. Sitten siitä tuli ammatti.
Halusta kehittää itseäni, ilmaisuani.
Oman ammatillisen pätevyyden ylläpito ja kehittäminen.
Onhan se jonkinmoista älyllistä ja luovaa leikkiä päivittäisen
rutiinin jatkoksi.

Neljäs useita mainintoja kerännyt perustelu ovat arvostelemisesta
koituvat taloudelliset edut; vaikka työ ei suoranaisesti elättäisi
kään, saa siitä palkakseen ainakin taskurahoja ja ilmaisia kirjoja
ja levyjä sekä vapaalippuja. Olen luokitellut tähän ryhmään
kuuluviksi myös vastaukset, jossa korostetaan työn autonomisuutta
ja joustavia työaikoja. Usein raha ja vapaus ovat vastauksissa
rinta rinnan.

Taskurahojen vuoksi.
Vapaat työajat, ja täytyyhän tehdä jotain että saatais rahaa.
Työn vapaa luonne, ei työaikaa eikä esimiestä joka päivä
räksyttämässä. Halu vaikuttaa ihmisten elokuvien katsomiseen.
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Tienaa rahaa osin aika helpostikin.
Loppujen 15 vastaajan perustelut vaihtelivat laidasta laitaan.
Arvostelijaksi on päädytty, koska joku on sitä pyytänyt, halutaan
vastustaa kaupallisuutta, purkaa kulttuurielämän keskittymistä
Etelä-Suomeen tai panna liikettä pysähtyneeseen veteen.
Taulukossa 9 on esitetty lomakkeen palauttaneiden kriitikoiden
perustelut arvostelijana työskentelemiselleen.
Monet työelämän tutkijat ovat yrittäneet etsiä ihannetyön
määritelmää. Mitä lähempänä ihannetyö on työntekijän reaalista
työtä, sitä vähemmän työn tekemisessä on ongelmia. Ihannetyölle
on lueteltu monia ominaisuuksia, mutta yleisimmin ideaalisena, ei
vieraannuttava on pidetty sellaista työtä, jonka motiivina on työ
itse, jossa voi kehittää taitoja ja kykyjä ja joka kytkeytyy luon
tevasti elämän muihin aktiviteetteihin. Lisäksi työntekijä arvostaa
työtään ja saa tunnustusta muilta ihmisiltä. (Gröhn 1981, 25;
Milis 1971, 232)
Tällaiset ihannetyön piirteet toteutuvat vain harvoin. Monille
työntekijöille työn merkitys on siinä, että he saavat työstään kun
non palkkaa, voivat luottaa työsuhteen jatkuvuuteen ja saavat
työskennellä hyvissä olosuhteissa. Tämän on tulkittu merkitsevän
sitä, että monien ihmisten palkkatyö on sisällöllisesti niin köyhää,
että kaikki mielenkiinto kohdistetaan työn taloudelliseen ja turval
lisuutta antavaan ulottuvuuteen eikä edes osata arvostaa sellaisia
piirteitä kuin työn mielenkiintoisuus ja ammatin arvostus. Kehitys
on kuitenkin kulkemassa sellaiseen suuntaan, jossa Itsensä toteut
taminen työelämässä ja työn autonomisuus ja mielekkyys tulevat
aiempaa tärkeämmiksi. (Freedman 1979, 122-128; Work in America
1974, 25)
Suomalaiset arvostelijat kuuluvat siihen harvinaiseen ryhmään,
joka pitää työtään kiinnostavana ja tekee sitä lähinnä siksi, että
se vastaa mitä tahansa innostavaa harrastusta. Arvostelijana ei
juuri toimita taloudellisten etujen tai varman työsuhteen takia.
Naisten ja miesten perustelut ammatinvalinnalleen poikkeavat
selvästi toisistaan. Naisista 58 prosenttia on päätynyt arvostelijoik
si siksi, että he pitävät taiteesta. 50 prosenttia miehistä käyttää
samaa perustelua. Miehet korostavat hieman naisia useammin työs
kentelevänsä arvostelijoina kehittääkseen omia kykyjään ja pitääk
seen ammattitaitoaan yllä. Vapaita työaikoja ja taloudellisia
etuuksia käyttävät perusteluina lähinnä miehet. Niistä 16 arvos
telijasta, jotka kertovat toimivansa arvostelijoina rahan ja
vapauden sekä työn autonomisuuden takia, 15 on miehiä ja vain
yksi nainen.
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Taulukko 9. SARV:n jäsenten perustelut arvostelijana toimimiselle.
Perustelut
Taide elämän sisältö, harrastus, taiteen
arvioiminen on hauskaa
Halu sanoa mielipide, halu Informoida
yleisöä, halu vaikuttaa
Omien valmiuksien kehittäminen, kirjoitta
minen, ammattitaidon ylläpito
Taloudelliset syyt, vapaaliput, työn autonomia
ja joustavat työajat
Muut

N

216

52.9

85

20.9

76

18.6

16
15

3.9
3.7

408

100.0

Muilla vastaajien ominaisuuksilla on tässä yhteydessä vain vähäinen
merkitys. Vanhemmat korostavat nuoria useammin rakkautta taitee
seen. Lähes poikkeuksetta samalla tavalla ammatinvalintaansa
perustelevat vakituiset kulttuuritoimittajat. Nuoret taas haluavat
keskimääräistä useammin pitää yllä ammatillisia valmiuksiaan ja
kehittää itseään.
Arvostelijoilta kysyttiin myös, miten he itse, heidän työnan
tajansa, yleisö ja taiteilijat arvostavat kriitikoiden työtä. Tällaisis
sa kysymyksissä on tosin se heikkous, että vastaajat kertovat
yleensä arnmatista riippumatta arvostavansa työtään ja olevansa
siihen tyytyväisiä (Goldthorpe et al. 1980, 11-12; Work in America
1974, 14-16). Kysymykseen on helppo vastata rutiininomaisen
myöntävästi, ja useimmat haluavat antaa työstään positiivisen
kuvan ulkopuolisille. Ongelmaa ei voida tässäkään tutkimuksessa
välttää, mutta vastausten perusteella selviää ainakin arvostelijoiden
käsitys siitä, miten kritiikki-instituution kanssa läheisesti tekemi
sissä olevat ryhmät heihin suhtautuvat.
Tulokset on kerrottu taulukossa 10.
Se että arvostelijat arvostavat työtään, oli odotettavissa. Jonkin
verran käsityserojakin silti on. Puolet kysymykseen vastanneista
naisista arvostaa työtään erittäin paljon, mutta miehistä vain kol
mannes. Ne kaksi arvostelijaa, jotka eivät arvosta työtään lain
kaan, ovat miehiä. Miehet ovat selvänä enemmistönä myös niiden
arvostelijoiden joukossa, jotka ovat valinneet kohdan “jonkin
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Taulukko 10. Arvostelijan työn arvostus eri ryhmissä arvostelijoi
den oman käsityksen mukaan ().

Ryhmät
erittäin
paljon
Arvostelija itse
Työnantaja
Yleisö
Taiteilijat

38
13
10
7

Arvostaa arvostelijan työtä
jonkin
ei
melko
lainkaan
verran
paljon
50
48
43
42

11
35
44
47

1
4
3
4

N

433
422
429
412

verran”. Naiskriitikot suhtautuvat työhönsä selvästi miehiä positii
visemmin. Heidän lisäkseen vakituiset kulttuuritoimittajat arvos
tavat työtään erittäin paljon. Arvostelijan iälläkin on merkitystä,
sillä alle 30-vuotiaat arvostavat työtään keskimääräistä vähemmän.
Naiset luottavat miehiä enemmän myös muiden ryhmien arvos
tavan kriitikon työtä, ja samoin tekevät vakituiset kulttuuritoimit
tajat. Nuoret olettavat melko usein, etteivät muut juuri pidä
arvossa heidän työtään. Yleensä arvostelijat olettavat työnantajansa
tai vakituisen julkaisufooruminsa sekä yleisön arvostavan heidän
työnsä kohtalaisen korkealle, mutta yli puolet vastaajista olettaa
taiteilijoiden arvostavan kritiikkiä vain jonkin verran tai ei
lainkaan.
Entä millaisia seikkoja arvostelijat pitävät työnsä parhaina
puolina? Tätä kysyttiin jälleen avoimella kysymyksellä. Vastaukset
jakautuivat kuuteen ryhmään, ja pitkistä ja monipuolisista vastauk
sista otettiin mukaan vain ensimmäisenä mainittu tekijä, jollei
jotakin asiaa korostettu selvästi muualla vastauksessa. Käytetyn
luokittelun ulkopuolelle jäi vain kuusi vastausta. Jakauma on
esitetty taulukossa 11.
Joka kolmannen arvostelijan mielestä työn parasta antia on
mahdollisuus olla tekemisissä taiteen kanssa ja mahdollisuus kokea
taidenautintoja. “Sitä että törmää jatkuvasti hyviin, mielihyvää
tuottaviin taideteoksiin.” Naiset ja vakituiset kulttuuritoimittajat
korostavat tätä puolta työssään tavallista useammin.
Toinen melko usein mainittu työn hyvä puoli on kirjoittamisen
ja luomisen ilo sekä mahdollisuus omien valmiuksien ja kykyjen
kehittämiseen. “Kirjoittamisen, luomisen ja ilmaisun vapautta,
syventymisen ja pohtimisen mahdollisuutta, ehkä myös pientä
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Taulukko 11. Arvostelijoiden käsitykset työnsä parhaista puolista.

Työn parhaat puolet
Voi pohtia taidetta, olla tekemisissä
taiteen kanssa
Voi kehittää omia kykyjään, oppii ilmaisemaan
itseään, näköpllri laajenee, oppii uutta
Riippumaton ja vapaa työ, joustavat
työajat
Voi vaikuttaa asioihin, voi jakaa informaatiota,
voi olla yhteydessä lukijoihin
Saa olla tekemisissä taiteilijoiden, kriiti
koiden ja muiden alan ammattilaisten kanssa
Taloudelliset syyt: palkkiot, vapaaliput,
arvostelukappaleet
Muut

N

131

33.6

113

29.0

74

19.0

32

8.2

17

4.4

17
6

4.4
1.5

390

100.0

opettamista.”
“Luova, älyllinen työ; mahdollisuus oppia uutta ja
kehitellä ajatuksia.” Tätäkin puolta työssään korostavat tavallisesti
naiset ja vakituiset kulttuuritoimittajat.
Miltei joka viides vastaaja pitää työnsä parhaimpana antina sen
vapautta: kriitikko saa tehdä työtään milloin huvittaa ja voi or
ganisoida tekemisensä haluamallaan tavalla. Varsinkin miehet, free
lancerit ja nuoret arvostelijat korostavat työn autonomiaan liit
tyviä tekijöitä. “Vapaus, mikä freelance -työn perustana on.” “Saa
itse luoda aika pitkälle oman päiväjärjestyksensä. Voi pitää
vapaapäivän, jos haluaa, voi työskennellä yöllä, sunnuntaisin, jos
haluaa.”
Noin joka kyrnmenennelle kysymykseen vastanneelle parasta
kriitikon työssä on sen tarjoama mahdollisuus olla yhteydessä
yleisön kanssa, jakaa sille informaatiota ja yleensäkin mahdollisuus
vaikuttamiseen. “Antaa oikeaa informaatiota, kansanomaistaa
taidetermistöä.” “Voi vaikuttaa lukijoiden lukutottumuksiin ja
antaa neuvoja ja opastusta lukijoille.” “Lausumalla oman vilpit
tömän mielipiteeni vaikutan osoitehenkilöiden hyvään makuun.”
Joillekin arvostelijoille työn tekee kiinnostavaksi yhteys alan
muihin ammattilaisiin, lähinnä taiteilijoihin ja arvostelijoihin ja
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Taulukko
puolista

12.

Arvostelijoiden

käsitykset

työnsä

Työn huonoimmat puolet
Huono palkkaus, verotuksen epäkohdat,
taloudellinen turvattomuus
Kiire, suorituspaineet, kiireen takia
hutiloitu työ
Työ muuttuu harrastuksesta pakoksi, kun
kaikkea on aina kritisoitava
Taiteen arvioiminen on epämiellyttävää,
koska joutuu antamaan myös negatiivista
palautetta
Työn vähäinen arvostus, työnantajan
välinpitämätön suhtautuminen
Arvostelija joutuu työssään kohtaamaan liikaa
pintailmiöitä ja huonoa taidetta
Alalla on paljon kateutta ja ennakkoluuloja,
kriitikoiden keskinäinen kateus ja viha
Muut (esimerkiksi yksinäisyys, epäonnistuminen
työssä)
.

huonoimmista

N

104

28.0

71

19.1

43

11.6

42

11.3

40

10.8

31

8.3

23

6.2

18

4.8

372

100.0

muihinkin kulttuurielämässä valkuttaviin henkilöihin. Jonkin verran
mainintoja saa myös työn taloudellinen merkitys. Raha ja muut
etuudet ovat muutamille arvostelijoille työn parasta antia yksinker
taisesti siksi, että muutakaan toimeentulon lähdettä ei ole. Rahan
merkitystä korostivat lähinnä nuoret kriitikot.
Tämän jälkeen tiedusteltiin työn epämiellyttävimpiä piirteitä.
Vastausten hajonta oli suurempi kuin vastauksissa edelliseen kysy
mykseen, ja siksi luokkia muodostettiin kahdeksan. Tulos löytyy
taulukosta 12.
Selvästi suurin ongelma on huono palkkaus. Työstä ei makseta
kunnon korvausta, toimeentulo on usein epäsäännöllistä ja epävar
maa, työnantaja suhtautuu vähätellen tai torjuvasti palkkiopyyntöl
hin, ja verotuksessa on runsaasti epäselvyyksiä. Palkkiokäytännön
kirjavuus koetaan myös ongelmaksi, sillä alalla ei ole vakiintuneita,
kiinteitä taksoja. Suuret lehdet kyllä maksavat kohtuullisesti,
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mutta varsinkin pieniä, maaseudulla toimivia lehtiä vastaajat
moittivat niiden ailahtelevasta ja niukkuutta jakavasta palkkiopoli
tiikasta. Muutama arvostelija on tosin lehteään tukeakseen suos
tunut kirjoittamaan sille juttuja ilmaiseksi.

Pallckataso on niin huono, että se suorastaan vie työn ilon.
Epäsäännöllisyys, epävarmuus. Saa rahat vasta kun juttu on
julkaistu. Ei ole kesälomaa palkallisena.
Pienet palkkiot ja olemattomat apurahat. Freelancer+verottajall!
Taistelu palkkioista. Joskus (usein?) julkaisukynnyksen muodos
taa pankkitilin numero lähetekirjelmän alareunassa.
Työn vaativuuteen nähden liian pienet palkkiot. Aika paljon
teen myös ilmaista työtä lehteä tukeakseni.

Palkkioiden pienuus ja toimeentulon epävarmuus on ennen kaikkea
freelancereiden ongelma. Heidän työnsähän on luonteeltaan epä
säännöllistä, eikä heillä ole pysyvää työsuhdetta eikä säännöl
lisiä ansioitakaan. Mutta melko usein palkkioitten pienuutta
valittavat sellaisetkin arvostelijat, jotka saavat pääasiallisen
toimeentulonsa jostakin muusta ammatista. Vakituisten kulttuuritoimittajien palkkaus on hoidettu paremmin kuin muiden arvos
telijoiden, sillä he puuttuvat palkkaongelmiin selvästi muita
harvemmin.
Palkkioiden huonosta tasosta kärsivät ennen kaikkea nuoret
arvostelijat. Kun 50 vuotta täyttäneistä kriitikoista vain 14
prosenttia nostaa heikon palkkatason työnsä suurimmaksi ongel
maksi, 40-49 -vuotiaista näin tekee 28 prosenttia, 30-39 -vuotiaista
32 prosenttia ja alle 30-vuotiaista arvostelijoista jo 35 prosenttia
pitää ala-arvoisia palkkioita kriitikon työn pahimpana epäkohtana.
Luultavasti nuoret eivät vielä ole vakiinnuttaneet asemaansa, joten
he eivät saa töitään niin helposti julkaistuiksi kuin vanhemmat
kriitikot eivätkä he ehkä saa yhtä hyvää korvausta. Ja opiskelijat
eivät edes kykene kompensoimaan huonoja arvostelupalkkioita
muilla tuloilla.
Palkkioita pitänee aihaisena se, että suurin osa SARV:n jäse
nistä saa pääasiallisen toimeentulonsa muista töistä. Vain 15
prosentille vastanneista arvosteleminen on tärkein tulolähde. Joka
toinen kertoo arvostelutulojen olevan korkeintaan kymmenesosa
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kaikista tuloista, ja vain 12 prosenttia vastaajista saa arvos
telemisesta suurimman osan tuloistaan. Arvostelutulot jäävät
myös määrältään pieniksi. 58 prosenttia liiton jäsenistä ansaitsee
arvostelijana alle 10 000 markkaa vuodessa, ja 85 prosenttia
arvostelijoista ilmoittaa vuotuisten arvostelutulojensa jäävän alle
30 000 markaksi. Ainoastaan 16 lomakkeen palauttajaa ansaitsee
kriitikkona yli 100 000 markkaa vuodessa.
Yksi asia arvostelijoiden palkkauksessa on kuitenkin kunnossa:
se ei ole eriytynyt sukupuolen mukaan, eli miesten ja naisten
arvostelutulot ovat samansuuruisia.
Arvostelusta aiheutuneita kulujakaan ei juuri korvata täydelli—
sesti. Vain joka viides kriitikko on saanut arvostelumenoista
matkoista, hotellimajoituksesta, puhelinkuluista, toimistotarvikkeista
asiallisen korvauksen. Joka kolmas on joutunut maksamaan
jne.
kaikki kulunsa itse. Vakituisilla kulttuuritoimittajilla näitä ongelmia
ei paljon ole, vaan niistä kärsivät lähinnä freelancerit ja avustajat.
Kulttuurisen pääoman hallinta ei siis kriitikoiden tapauksessa
tuo hyvää ansiotasoa. Tosin suurimmalla osalla avustajista on melko
hyvätuloinen ammatti, ja siksi arvostelun taloudellinen merkitys
ei ole ratkaiseva. Mutta opiskelijalle pienikin lisäansio on tarpeen:
-

-

Aika monelle arvostelijan työ on välivaihe, köyhän opiskelijan
keino saada tilapäisansioita. Kun on virka jä vakituinen
toimeentulo, on jostain syystä hirveän vaikeaa motivoida
itsensä kirjoittamaan.

Mutta kysymystä voi tarkastella toisinkin päin: jotta voisi toimia
arvostelijana, on taloudellisista syistä pakko hankkia jokin muukin
ammatti.

Jos ei olisi muita tulonlähteitä, ei tällä hyväntekeväisyydellä
kyllä eläisi.
Koska itse saan päätyöstäni kuukausipallckaa, ei työn satun
naisuus minua itseäni häiritse, muille se lienee suurikin
ongelma, johon tulisi puuttua.

Seuraavaksi useimmin työn epämiellyttävimpänä puolena pidetään
kiirettä ja suorituspaineita. Monesti aikataulu on niin tiukka,
että on työskenneltävä öisinkin, ja tulos jää helposti hutiloiduksi.
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Työn kausiluontoisuus on yksi kiireen lähde: kesäisin on runsaasti
kulttuuritapahtumia, ja
syksyisin Ilmestyy uusia kirjoja ja levyjä
niin paljon, että niistä on runsauden pulaa.

Pälvälehdessä kiire, sulattelemisen aikaa ei paljon jää.
Sesonkiluontoisuus, kirjojen Ilmestyminen liian tiheästi syksyllä,
Finlandia-palkintovouhotus.

Monet arvostelijat ovat päätyneet työhönsä rakkaudesta taiteeseen.
Tässä on myös epäkohdan siemen, sillä taiteesta ei aina kykene
nauttimaan, kun siihen suhtautuu ammatillisesti, kriitikon silmäla
sien läpi.

Ei pysty nauttiin kulttuurista, kun on aina kriittinen.
Kun harrastukset muuttuvat
niin kivoja.

työksi,

ne

eivät

olekaan

enää

Työ on toisinaan epämiellyttävää senkin takia, että on annettava
negatiivista palautetta. Muutamien, tavallisesti jo vuosia alalla
olleiden mielestä taiteilijat kestävät huonosti kritiikkiä ja reagoivat
negatiivisiin arviolliin voimakkaasti. Myös vakituiset kulttuuritoi
mittajat kokevat ongelmaksi kielteisen arvioinnin tekemisen,
vaikka se heistä olisi aiheellistakin.

Totuuden kertominen ihmisille, joista muuten pitää.
Sitä että alkaa arkailla haukuttujen taiteilijoiden läsnäoloa.
Moitteen
tammen.

(ansaitun)

antaminen,

ihmisen

mahdollinen

masen

Kymmenesosa arvostelijoista pitää suurimpana ongelmana työnan
tajan tai julkaisufoorumin välinpitämätöntä suhtautumista tai
työn lalineaa vastaanottoa lukijoiden keskuudessa.
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Palstatilojen niukkuus, painovirheet, kielivirheet ja epäloo
gisuudet, joita saattaa tulla, jos juttua toimituksessa lyhen
netään.
Kun päivien työtä ei sitten näykään lehdessä, eikä saa minkään
laista palautetta hylkäämisen syystä. Se vituttaa.
Työmäärään nähden työn ‘hyödyttömyyden’ tunne: tekee innolla
juttuja, joita juuri kukaan ei lue.

Kaikkein turhautuneimpia toimitusten välinpitämättömään suh
tautumiseen ovat freelancerit. Heitä myös kaivaa jatkuvasti epäily
siitä, ettei kukaan ole kiinnostunut heidän arvosteluistaan. Ehkä
heillä on eniten kokemuksia työnsä hylkäämisestä, ja lisäksi
jokainen hylätty työ on heille taloudellinen takaisku.
Aina ei voi valita, millaista taidetta arvostella. 31 kriitikkoa
pitää tätä työn oleellisimpana miinustekijänä. Varsinkin kauan
toimineet valittavat keskinkertaisen ja mitäänsanomattornan taiteen
arvostelun synnyttämää turhautumista.

Keskinkertaiset esitykset/teokset, jotka perustuvat henkiseen
laiskuuteen ja pinnallisuuteen, muoti-Ilmiöt, jotka yleisesti
todetaan must-tapauksiksi. Tekijöiden itsepetos ja valheel
unen suhde taiteeseen kaikissa muodoissaan.
Sanoa tasapaksusta esityksestä jotain luettavaa ja analyyttista.
Jatkuvat kirjoituspyynnöt näyttelyistä, jotka eivät kiinnosta.

Kulttuurin kentällä on myös kentällä toimivien keskinäistä kateutta
ja kyräilyä, selkään lyömistä ja arvostelukäytäntöjä rajoittavia
konventioita, joista on vaikea päästä eroon. Arvostelijat eivät
silti pidä näitä ongelmia kovin polttavina siitä päätellen, että
heistä vain 23 nostaa ne työn epämiellyttäviinmäksi puoleksi.

Lehdistön pihiys ja käsittämätön kateus toisilleen. Maakuntaleh
det eivät ole kiinnostuneita kaukaisten paikkojen näyttelyarvos
teluista, ellei taiteilija ole asianomaisen paikkakunnan kasvatti
tai syntynyt siellä. Pienet lehdet ovat ynseitä jakamaan
varojaan ulkopuolisille työntekijöille. Myös jotkut lehdet
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katsovat kunniaansa loukatuksi, jos freelancer julkaisee myös
naapurikaupungin lehdessä arvostelujaan.
Ammattllcunnassa vallitseva kyräily.
Epäluuloisuus ja kyräily arvostelijan vilpittömyyttä kohtaan
ja tästä johtuva yleisön manipulointi arvostelijaa vastaan.

Lisäksi mainittiin vielä joitakin yksittäisiä ongelmia, muun muassa
työn yksinäisyys, kyvyttömyys tehdä hyvää arvostelua ja väärässä
oleminen.
Alan surkea palkkaus, työn ja toimeentulon epäsäännöllisyys,
ajoittainen kiire, kultturielämän pinnallisuus ja muut epäkohdat
eivät kuitenkaan kykene mitätöimään työn palkitsevuutta ja
kiinnostavuutta, sillä vastaajien selvä enemmistö, 257 arvostelijaa,
korostaa miellyttävien puolien painavan epämiellyttäviä enemmän.
151 arvostelijaa pitää positiivisia ja negatiivisia seikkoja yhtä
tärkeinä. Heidän joukkoonsa olen luokitellut nekin vastaajat, jotka
kertovat positiivisten ja negatiivisten puolien painottuvan eri
aikoina eri tavoin. Vain 16 kriitikkoa näkee arvostelutyöhön
liittyvät ongelmat suuremmiksi kuin sen myönteiset puolet.
Työtyytyväisyyden tutkiminen postikyselyllä on vaikeaa, koska
sitä koskeviin kysymyksiin vastataan yleensä kaunistellen. Esimer
kilcsi amerikkalaisissa tutkimuksissa on todettu, että noin neljä
viidennestä vastaajista
riippumatta ammatililsesta asemasta
vastaa myönteisesti kysymykseen “Oletteko tyytyväinen työhönne?”.
Työtyytyväisyyden ilmaiseminen saattaa viestiä vain työntekijän
tyytyväisyyttä siihen, että hänellä on työtä josta saa toimeentulon.
(Kasvio 1982, 322; Work in America 1974, 14-16)
Juuri tämän takia tutkimuksissa käytetään paljon kysymyksiä,
joissa tiedustellaan työntekijältä hänen työnsä hyviä ja huonoja
puolia ja niiden välistä suhdetta. Arvostelijoiden vastaukset antavat
melko valoisan kuvan heidän työtyytyväisyydestään, ainakin jos
tuloksia verrataan teollisuustyöläisiä ja vähän koulutusta saaneita
työläisiä koskeviin tietoihin. Niiden mukaan työläiset suhtautuvat
työhönsä välineellisesti, ja heille se merkitsee lähinnä toimeen
tulokeinoa. He pitävätkin työnsä parhaimpina puolina palkkaa ja
työsuhteen varmuutta ja sitä, ettei tarvitse olla työttömänä.
Monet ruumiillisen työn tekijät eivät löydä työstään mitään muuta
positiivista kuin viileän suihkun työpäivän päätyttyä. (Goldthorpe
et al. 1980, 13-28; Hänninen 1987, 92; Kasvio 1982, 306-325;
Sennett ja Cobb 1977, 102-103)
Arvostelijan ikä, sukupuoli, arvosteluala tai koulutus eivät ole
-

-
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yhteydessä työhön suhtautumiseen. Mutta freelancerit tuovat esiin
myönteisiä puolia selvästi harvemmin kuin muut, sillä heistä vain
47 prosenttia katsoo niiden painavan eniten. Kulttuuritoimittajista
näin ajattelee 60 prosenttia ja avustajista 63 prosenttia. Ne 16
vastaajaa, jotka korostavat kielteisiä puolia, ovat pääasiassa
freelancereita. Tärkeä syy heidän tyytymättömyyteensä lienee se,
että heidän on tultava toimeen työllä, jonka tulot ovat epäsään
nöllisiä ja epävarmoja. Kulttuuritoimittajilla on säännöllinen
kuukausipalkka, ja avustajille arvostelun taloudellinen merkitys
on marginaalinen.

Liitto

ja sen tehtäviit

Finlands Kritikerförbund r.y. pyrkii
Suomen Arvostelijain Liitto
kulttuuritoimittajien ja -avustajien
arvostelijain,
alojen
eri taiteen
ammatillisena yhteenliittymänä heidän toimintansa edistämiseen ja
ammattitaitonsa kohottamiseen sekä alan taloudellisen, sosiaalisen
ja oikeudellisen aseman parantamiseen. Jäseneksi pääsevät tiedotus
välineiden palveluksessa toimivat arvostelijat, kulttuuritoknittajat
ja -avustajat. SARV poikkeaa useimmista amrnattliitoista sikäli,
että täsmällisiä pääsyvaatimuksia ei ole. Jäseniksi pääsevät kaikki
ne, jotka ovat toimineet arvostelijoina vähintään vuoden ja joiden
työllä voidaan katsoa olevan merkitystä. Suurin osa SARV:n
jäsenistä on avustajia päätoimensa ohella, ja siksi he voivat
kuulua muihinkin etujärjestöihin.
Jäsenkunnan selvä enemmistö kuuluukin myös johonkin muuhun
liittoon. Niistä 336 arvostelijasta, jotka ovat vastanneet kysymyk
seen muiden liittojen jäsenyydestä, vain seitsemän prosenttia on
pelkästään SARV:n jäsen. Muut jakautuvat tasan kahtia sellaisiin,
jotka kuuluvat vain yhteen muuhun liittoon, ja sellaisiin, jotka
kuuluvat useampiin liittoihin. Yleisiä ovat arvostelijoiden oman
pääasiallisen ammattialan liitot, esimerkiksi Suomen Sanomaleh
timiesten liitto, Korkeakoulualan assistenttien ja tutkijain liitto
ja Opettajien Ammattijärjestö. Taide- ja kulttuurialan ei-ammatil
listen yhdistysten jäsenyydet ovat niin ikään tavanomaisia.
SARV perustettiin vuonna 1950, mutta toiminta käynnistyi
varsinaisesti vasta kuusi vuotta myöhemmin. Tähän tutkimukseen
osallistuneista vain kahdeksan on liittynyt SARV:iin jo 1950luvulla, ja vähintään kaksi vuosikymmentä jäsenenä olleita on
yhteensä 26. Suurin osa on liittynyt liittoon 1970- ja 1980-luvulla,
sillä aineiston kokoamisen aikaan keväällä 1987 miltei kolme
neljäsosaa oli ollut jäsenenä alle kymmenen vuotta.
Syytä jäseneksi liittymiselle tiedusteltiin avoimella kysymyksellä.
-
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Vastaukset voidaan luokitella kolmeen ryhmään. Ensimmäinen koos
tuu vastauksista, joissa halutaan nostaa alan tai koko kulttuu
rielämän arvostusta sekä pohtia kritiikin sisältöä, merkitystä ja
kehittämistä. Toisen ryhmän vastauksissa pidetään tärkeänä jäse
nyyden mahdollistamia kontakteja taiteilijoihin ja muihin kriitikoi
hin, liiton järjestämiä koulutustapahtumia ja liitosta saatavan
Informaatiota. Jäsenyys on hyödyllinen, koska se auttaa luomaan
yhteyksiä ja helpottaa tiedonsaantia. Kolmanneksi liiton avulla
halutaan parantaa alan palkkausta, tai sitten korostetaan liiton
tarjoamia etuisuuksia kuten lehdistökorttia tai Finnairin alennuslip
puja. Myös sellaiset vastaukset, joissa liiton jäsenyyden todetaan
olevan pelkkä tapa, on liitetty tähän ryhmään.
Tämä luokittelu perustuu eräänlaiseen työn sisäisten ja ulkois
ten tekijöiden erotteluun. Ensimmäiseen ryhmään on sijoitettu
sellaiset vastaukset, joissa painotetaan niin sanottuja sisäisiä
tekijöitä, kuten työn arvostusta tai sisältöä ja sen kehittämistä.
Kolmannessa ryhmässä ovat ne vastaukset, joiden perusteluita
voidaan pitää Instrumentaalislna: ne liittyvät esimerkiksi paikkaan
tai työsuhdeturvaan. Näiden kahden ryhmän väliin on sijoitettu
koulutusta, informaatiota ja kontakteja korostaneet vastaukset.
Jakauma on esitetty taulukossa 13.
Koska osa vastaajista on perustellut liittymistään hyvin laajasti
ja monipuolisesti, on luokittelussa otettu huomioon joko ensim
mäiseksi mainittu syy tai sitten selvästi korostunein syy, vaikka
se esiintyisi vastauksessa myöhemminkin. Tavallisimmaksi perus
teluksi osoittautui halu pohtia kritiikin käytäntöjä ja lisätä taiteen
ja kulttuurin sekä kriitikon työn arvostusta. Tulos vaikuttaa
yllättävältä, koska arvostelijat pitävät työnsä huonoimpana puolena
nimenomaan kehnoa palkkausta. Kun Suomen Sanomalehtimiesten
liiton jäsentutkimuksessa pyydettiin vastaajia mainitsemaan tärkein
syy liittoon kuulumiseen, 41 prosenttia vastaajista perusteli
ilittymistään sillä, että järjestäytymällä voidaan vaikuttaa tehok
kaasti journalistien palkka- ja muihin työehtoihin (Kehälinna ja
Melin 1988, 49). Tuloksen selittää ainakin osaksi se, että monet
SARV:n jäsenistä ovat alalla kiinnostuksesta taiteeseen ja halusta
parantaa taiteen ja kulttuurin asemaa.
Naisista 45 prosenttia perustelee liittymistään pyrkimyksellä
parantaa kritiikin arvostusta ja pohtia kritiikin käytäntöjä.
Miehistä samaa perustelua käyttää 38 prosenttia. Näin ajattelevat
yleensä myös vakituiset kulttuuritoimittajat. Palkkaa ja etuisuuksia
korostavat erityisesti miehet, sillä heistä 38 prosenttia mutta
naisista vain 18 prosenttia perustelee liittymistään taloudellisilla
tekijöillä. Freelancerit korostavat palkkaongelmia ja liiton tar
joamien etujen tärkeyttä useammin kuin muut. Heistä 37 prosenttia
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Taulukko 13. Jäsenten esittämät SARV:iin liittymisen perustelut.

Perustelut
Alan arvostuksen parantaminen, kritiikin käytäntöjen
pohtiminen, kulttuurielämän kehittäminen
Informaatio, kontaktit, seminaarit, koulutus
Palkkakysymykset, lehdistökortti, vapaaliput, pelkkä
tapa

N

156
138

39.1
34.6

105

26.3

399

100.0

on liittynyt SARV:iin tarjottujen etujen takia ja palkkaongelmiensa
ratkaisemiseksi. Avustajista näin on tehnyt 27 prosenttia, mutta
vakituisista kulttuuritoimittajista ainoastaan 11 prosenttia.
Kysymykseen SARV:n tärkeimmästä lähivuosien tehtävästä
vastasi 358 arvostelijaa. Heistä 147 (41) pitää ensiarvoisena,
että liitto paneutuu palkkakysymyksiin, verotuksen epäkohtiin ja
huonon työsuhdeturvan parantamiseen. Vaikka SARV:n jäseneksi
tulon perustelut vaihtelevat paljon eivätkä paikkaan liittyvät
tekijät erityisesti korostu, liiton toiminnan halutaan keskittyvän
ennen kaikkea taloudellisten kysymysten ratkaisemiseen. Varsinkin
freelancereiden palkkaus kaipaa kohentamista.

Valvoa, että kaikki liiton jäsenet saavat siedettävät palkkiot
jutuistaan + kesälomaedun. Toivon vakituisilta toimittajilta
samaa solidaarisuutta mitä freet ovat heille osoittaneet (esim.
lakoissa).
Freelancereiden aseman parantaminen, eläke-edut, palkkioiden
nostaminen, avustajasuhteiden vakinaistaminen, kesälomaedut.
Verotus! Apurahojen lisäys! Pois politiikka.
Saada kriitikoille, nimenomaan freelancereile samat edut kuin
SLL:llä, poistaa maakuntalehtien ala-arvoinen korvausjärjes
telmä.

Toiseksi tärkeimpänä lähitulevaisuuden tehtävänä pidetään kriitikon
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työn arvostuksen lisäämistä ja profluin nostamista. Tätä mieltä
on 69 vastaajaa (19%).

Arvosteiljan työn arvon nosto, yleisö ja taiteilijat haluavat
kuitenkin arvosteluja, vaikka ammattikuntaa pidetään tarpeet
tomanakin. Ei tämä saa olla yhdentekevää toimintaa!

57 arvostelijaa (16%) kokee tärkeäksi koulutustilaisuuksien järjes
tämisen ja yleensä jäsenistön koulutustason nostamisen sekä
tiedottamisen. Koulutus nähdään välttämättömäksi, jotta arvos
telijoiden ammatillinen pätevyys kohoalsi ja päästäisiin eroon
heikkotasoisesta kirjoittelusta. Tällaisten tilaisuuksien halutaan
ehdottomasti olevan jäsenille ilmaisia, koska varsinkin freelan
cereiden ja avustajien taloudelliset resurssit ovat niukat. Osa
tilaisuuksista toivotaan ruuhka-Suomen ulkopuolelle.

Parantaa tiedottamisen ja kouluttamisen avulla arvostelijoiden
ammatillista pätevyyttä.
Koulutus, koska sivutoimisena kriitikkona aina putoaa pois
esim. TTKK:n tai TYT:n kursseilta tai sitten ei ole itsellä
rahaa kursseihin.
Koulutuksen ja tapaamisten järjestäminen. Mahdollisesti joskus
myös täällä maakunnassa.

Kun koulutuksen tarvetta tiedusteltiin erikseen, 56 prosenttia
vastaajista piti jatkokoulutusta erittäin tarpeellisena ja 36 prosent
tia arveli sen olevan melko tarpeellista
siitäkin huolimatta,
että vastaajat yleensä pitävät työkokemusta tärkeämpänä kuin
koulutuksella hankittuja valmiuksia. Olennaiseksi nähtiin myös
koulutuksen laatu.
-

Yhtenäistäminen EI! Keskustelut kyllä! Tarkoitan, ettei jat
kokoulutuksessa ‘formuloida’ arvostelijoita samaan muottiin,
mutta yleensä vapaat keskustelut avartaa. Ei me kaikki olla
(eikä haluta olla) pikku kajavia tai tarkkoja.
Kohdealan

akateemisesta

koulutuksesta on ollut

enimmäkseen
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harmia (normaalistavaa) ja käytännön kokemus on opettanut
lisää konventioita, jos myöskin transsendoimaan niitä. Riippuu
siitä miten ja missä koulutus järjestettäisiin; esim. akateemiset
ym. henkiset opinnot tuntuvat yleisesti ottaen tarpeettomilta.
Mistä löytyisi koulutusta, jossa olisi elävä, liikkuva, kunnian
himoinen ja erottelukykyinen suhtautuminen esim. nykytaitee
seen, kirjallisuuteen, filosofiaan jne?
Mikä siis olisi pätevä koulutuksen järjestäjä? Parhaimpana rat
kaisuna arvostelijat pitävät liiton tarjoamia pätevöitymismahdol
lisuuksia tai liiton ja työnantajien yhteistyössä organisoimia
koulutustilaisuuksia. Pelkkiin työantajien järjestämiin kursseihin
ei luotettu. Ehkä syynä on, että työnantaja ei tähän mennessä
ole huolehtinut aktiivisesti työntekijöidensä ammattitaidon kehit
tämisestä: 78 prosenttia arvostelijoista toteaa, että työnantaja
ei ole koskaan järjestänyt heille ammattiin liittyvää koulutusta.
49 portinvartijaa (l4) haluaa pohdittavan kritiikin sisällöllisiä
kysymyksiä ja kritiikin asemaa kulttuurissa. Heistä liitto on oikea
paikka keskusteluille kulttuurin tilasta. Nämä vastaukset ovat
melko lähellä niitä vastauksia, joissa halutaan nostaa alan arvos
tusta.
Herättää keskustelua kritiikin päämääristä. Suuri osa päiväleh
tikritiikistä on saivartelua ja pseudoakateemista sepustusta,
vailla yhteyksiä yhteiskuntaan.
Kulttuurin tilasta ja asemasta keskustelemisen ylläpitäminen.

26 kriitikkoa (7) haluaa, että SARV kehittyisi puhtaaksi ammatil
liseksi järjestöksi. Seuraavat vastausesimerkit antavat hyvän kuvan
siitä, millainen sisältö ay-toiminnalle annetaan.
Järjestäytyä ammatilliseksi etujärjestöksi (jo jäsenmääränkin
takia, mutta erityisesti palkkaus- ja koulutusasioiden vuoksi)
ja organisoida näkyvästi jatkokoulutusta ja julkista keskustelua
taiteen, kriitikontyön ja alan ongelmien tiimoilta.
Ay-luonteinen toiminta, jäsenten hintatietoisuuden lisääminen
(julkaisemalla esimerkiksi taksasuosituksia). Jäsenten ammattiyl
peyden herättäminen, jotta hakeutuvat tarjottuihin koulutus-
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Taulukko 14. Jäsenten käsitykset SARV:n tärkeimmästä tehtävästä.
Tehtävät
Kohentaa palkkausta, puuttua verotuksen epäkohtiin,
parantaa työsuhdeturvaa, huolehtia kesäloma- ym.
eduista
Kasvattaa työn arvostusta
Parantaa tiedotusta ja organisoida koulutusta
Miettiä arvostelutyön sisältöä, kritiildn asemaa
kulttuurissa, pohtia kulttuuria tilaa
Kehittyä ammattflujtoksi
Muut

N

147

41.1

69
57

19.3
15.9

49
26
10

13.7
7.3
2.8

358

100.0

tilaisuuksiin. Koulutus- ym. arvostelijain apurahoista taistelu!
Jäsenten ammattiylpeyden ja itsetunnon pönkittäminen: (aminat
titaitoiset) arvostelijat ovat ihania!

Edellä mainittujen vastausten ohella arvostelijat esittävät muutamia
muitakin ideoita liiton kehittämiseksi. SARV:lta toivotaan muun
muassa kansainvälisen yhteistyön kehittämistä, puuttumista pai
kallis- ja ilmaisjakelulehtien ala-arvoiseen suhtautumiseen, lähei
sempää suhdetta jäsenistöön, kaupallisuuden vastustamista, kulttuu
rielämän keskittymisen purkamista ja jäsenkriteerien tiukentamista
sekä työnvälitystoimintaa.

Järjestää jäsenilleen arvostelukohteita, sillä ainakin pohjoisen
lehtiin otetaan arvostelijoiksi ketä sattuu ja tulos on sen mu
kaan puolueellista pilipalia.
Tulla jäsenten lähelle.
Purkaa kulttuurielämän keskittyminen pääkaupunkiin sekä vas
tustaa kaupallisuutta.
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Taulukko 15.
tatavasta.

Jäsenten

käsitykset

SARV:n

toimin

tärkeimmästä

Toimintatavat
Toimia painostusorganisaationa ja olla yhteistyössä
muiden ammatflhisten järjestöjen kanssa
Järjestää seminaareja ja keskustelutilaisuuksia
julkisuuden hankkimiseksi arvostelijoiden työlle
Järjestää koulutusta ja ammattikursseja
Muuttua kokonaan ammattiyhdistykseksi
Muut (riman nosto, kansainvälisyys, työnvälitys jne.)

N

104

37.7

71
33
28
40

25.7
12.0
10.1
14.5

276 100.0

Etenkin freelancerit haluavat liiton keskittyvän taloudellisiin
kysymyksiin, vaikka ne ovat ensisijaisia kyllä muillekin. Miehille
talous on tärkeämpää kuin naisille, jotka ajattelevat miehiä
useammin arvostelutyön sisältöä sekä kritiikin ja kulttuurin tilaa.
Seuraavaksi jäsenistöltä kysyttiin, miten SARV:n pitäisi toimia
näiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Vastaukset on luokiteltu
viiteen ryhmään, ja ne on esitetty taulukossa 15.
Vain 276 arvostelijaa vastasi kysymykseen liiton toimintatavois
ta. Niiden ideoiminen ei ehkä ole aivan yksinkertainen tehtävä. 104
vastannutta uskoo, että SARV:n olisi järkevintä työskennellä yh
teistyössä Suomen Sanomalehtimiesten liiton Ja muiden ammatti
järjestöjen sekä kulttuurialan järjestöjen kanssa. Näin saataisiin
riittävästi voimaa tiedotusvälineiden ja valtiovallan painostamiseen
ja edelleen pallckiojärjestelmään ja verotukseen liittyvien ongelmien
korjaamiseen. Joukossa on lakonkin kannattajia, vaikkei sen tar
joamia mahdollisuuksia paljon pohdittukaan.
Painostamalla työnantajia ja valtiovaltaa, lisäämällä yhteistyötä
muiden toimittajajärjestöjen ja freelancereiden järjestöjen kans
sa.
No vaikkapa parin viikon maanlaajuinen freelancereiden kir
joituskoneiden naputuksen omaehtoinen lakkaaminen. Vaikutus
olisi totaalinen, uskokaa pois.
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Kyllä SARV:lla painostusvolinaa on, jos siihen itse uskotaan.
Aika monen lehden kulttuuriosastolle avustajat ovat elintärkeitä.

Liiton pitäisi vastaajien mielestä myös neuvotella aktiivisesti
tiedotusvälineiden kanssa sekä painostaa niitä yhtenäiseen ja
selkeään palkkiojärjestelmään ja kulukorvauksiin. Sopimusten
noudattamlsen valvonta olisi sekin liiton tehtävä.
71 kriitilckoa toivoo SARV:n keskittyvän toiminnassaan semi
naarien ja keskustelutilaisuuksien järjestämiseen. Niissä olisi
käsiteltävä lähinnä kritiikin ja kulttuuriin tilaa julkisuuden
saamiseksi arvostelijoille ja heidän työlleen sekä kulttuurin
ilmiöille. Vastaajat olettavat, että julkisuus lisää alan arvostusta
ja sitä kauttaa saattaa johtaa palkkioidenkin kohoamiseen. Semi
naarien ja keskustelutilaisuuksien tärkein tehtävä on kuitenkin
kriitikoiden työn arvostuksen nostaminen ja työhön liittyvien
ongelmien tunnetuksi tekeminen.
Koulutuksen järjestämistä toivoo 33 jäsentä. Toivomuksissa ei

päämääränä ole alan arvostuksen kasvattaminen ja ongelmien käsit
teleminen vaan puhtaasti ammatillinen jatkokoulutus. Se pitäisi
suunnitella huolellisesti, ja sen järjestämisessä SARV:n olisi hyvä
tehdä yhteistyötä muiden kulttuurialan järjestöjen ja yliopistojen
laitosten kanssa. Koulutustilaisuuksia halutaan tasapuolisesti eri
puolille Suomea, jotta matka ei olisi esteenä. Osallistumisen
uskottiin helpottuvan, jos tilaisuudet olisivat taloudellisesti
edullisia.
28 kriitikon mielestä SARV:n on aika muuttua ammattiyhdistyk
seksi ja toimia kuten muutkin aminattiyhdistykset. Tällä tarkoite
taan tiukkaa edunvalvontaa ja järjestäytymistä sekä lakkoihin ja
sitä ilevempiin painostusmuotoihin turvautumista. Nämä mielipiteet
muistuttavat paljon niitä jo mainittuja vastauksia, joissa SARV:sta
halutaan kehittää muiden järjestöjen kanssa toimiva painostusor
ganisaatio. Erona on kuitenkin ammattiyhdistysluonteen koros
taminen.
Muut vastaukset sisältävät hyvin vallitelevia ideoita liiton
toimintatavoista. SARV:n halutaan muun muassa irtaantuvan
etelästä, lähestyvän paremmin rivijäseniään, helpottavan kan
sainvälisten kontaktien luomista, valvovan pienten sanomalehtien
kulttuuriosastojen tasoa ja välittävän työtä työvoimatoimistojen
tapaan.

Olisi hyvä jos toimiston kautta saisi tietää, missä lehdessä
tarvitaan avustajia. Jos joku kuulee omassa lehdessään vajauk
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sesta, voisi siitä ilmoittaa toimistolle.

Muutamassa lomakkeessa vaaditaan jäsenkriteerien
niin, että harrastelijat karsiutuisivat liitosta.

Tiukeminat vaatimukset jäsenyyden suhteen.
nykyisellään hyvin heterogeeninen.

tiukentamista

SARV:n jäsenistö

Pitäisikö liittoon pääsemisen riniaa korottaa?

Suurin osa kriitikoista pitää omia vaikutusmahdollisuuksiaan
liitossa joko tyydyttävinä (41%) tai huonoina (32%). Vain kahdeksan
prosenttia vastaajista arvelee mahdollisuutensa erittäin hyviksi, ja
20 prosenttia pitää niitä melko hyvinä. SARV:n jäsenistö kokee
mahdollisuutensa vaikuttamiseen hivenen vähäisemmiksi kuin SLL:n
jäsenet (Kehälinna ja Melin 1988, 51). Jotkut totetavat syyksi oman
passiivisuuden: liitossa on mahdollista vaikuttaa, jos haluaa.
Käsitykset vaikuttamisen mahdollisuuksista eivät ole selvässä
yhteydessä vastaajien sukupuoleen, ikään, aminattiasemaan ja
arvostelualaan, mutta kylläkin asuinpaikkaan. Pääkaupunkiseudulla
ja muissa Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa asuvat kriitikot
kokevat vaikutusmahdollisuutensa selvästi paremmiksi kuin pienillä
paikkakunnilla asuvat jäsenet. Läänikohtaiset erot ovat huomat
tavia. Parhaiten SARV:n toimintaan tuntevat vaikuttavansa
Uudenmaan läänissä asuvat. Heistä 13 prosenttia kokee mahdol
lisuutensa erittäin hyviksi ja vain 20 prosenttia pitää niitä
huonoina. Kun etäännytään ruuhka-Suomesta, vaikuttaminen näyttää
muuttuvan yhä hankalammaksi. Oulun ja Lapin läänin arvostelijoista
kukaan ei koe vaikutusmahdollisuuksiaan erittäin hyviksi, 37
prosenttia pitää niitä tyydyttävinä ja 51 prosenttia huonoina.
SLL:n jäsentutkimuksessa tällaisia alueellisia eroja ei löytynyt
(Kehälinna ja Melin 1988, 51). SARV:ssa pitkä matka Helsinkiin
estää selvästi vaikuttamista liiton toimintaan.
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ARVOSTELIJAT JA KULTTUURI
Kritiikki ja taiteen miliiritteleminen

Taiteilijan ja teoksen lisäksi

taideteoksen arvoa voi olla synnyt
tämässä sponsoreita, managerelta, kustantajia, markkinoijia, tut
kijoita, kriitikoita, opettajia ja muita kasvattajia sekä tietenkin
yleisö. SARV:n jäsenistöltä tiedusteltiin näkemystä siitä, missä
ketjun osissa teoksen arvoon vaikutetaan eniten. Vastaukset on
esitetty taulukossa 16.
Kohta “Muut” sisältää sellaisia seikkoja kuin koti, kirjas
tonhoitajat, talouselämä, joukkotiedotusvälineet, televisio ja
televisiotoimittajat sekä kulttuurisivujen ulkopuolinen lehdistöjulki
suus. 31 lomakkeen palauttanutta arvostelijaa ei vastannut kysy
mykseen tai ei ollut pannut tekijöitä tärkeysjärjestykseen. Muuta
maan paperiin oli kirjoitettu, että kysymykseen on mahdoton
vastata.

Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kysymys on huonosti muotoiltu
ja laskee kyselyn tasoa.

Taulukko 16. SARV:n jäsenten
vaikuttavista tekijöistä.

Tekijät

Taiteilijat
Kustantajat tai vast.
Kriitikot
Yleisö
Opettajat yms.
Poliittiset päättäjät
Mainostajat
Muut

käsitykset

Tärkein
tekijä

taideteoksen

Toiseksi
tärkein
tekijä

arvoon

Kolmanneksi %
tärkein
tekijä

199
49
39
35
25
18
14
28

48.9
12.0
9.6
8.6
6.1
4.4
3.4
6.9

62
60
110
75
26
22
30
11

15.7
15.2
27.8
18.9
6.6
5.6
7.6
2.8

42
54
115
67
48
16
34
8

10.9
14.1
29.9
17.4
12.5
4.2
8.9
2.1

407

100.0

396

100.0

384

100.0
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Hyvä kysymys mutta en osaa vastata siihen. Tuskin tämänkal

taiset ryhmät kokonaisuudessaan. Esim. Hesarin kriitikot vaikut—
tavat mutta muut kriitikot vähemmän.

Joka toinen kriitikko pitää taiteilijaa tärkeimpänä renkaana
teoksen arvon synnyttävässä ketjussa. Melko paljon mainintoja
ainakin toiseksi tai kolmanneksi tärkeimpänä vaikuttajana ovat
keränneet myös kustantajat, kriitikot ja yleisö. Muilla ryhmillä ei
arvostelijoiden mielestä ole oleellista merkitystä. Vaikka monet
vastaajat korostavat, ettei tällaisia tekijöitä oikeastaan voi asettaa
tärkeysjärjestykseen, näyttää selvältä, että arvostelijoiden mielestä
taiteen kenttää hallitsevat taiteilijat, kustantajat, kriitikot ja
yleisö.
Mielipiteeseen vaikuttavat kriitikon sukupuoli, ikä ja asema
arvostelijana. Sen sijaan arvostelualalla ei ole merkitystä. Miesar
vostelijoista hieman yli puolet arvelee taiteilijaa tärkeimmäksi
teoksen arvon määrääjäksi. Naisista samaa mieltä on kaksi viiden—
nestä. Miehet korostavat naisia useammin myös yleisön merkitystä,
kun taas naiset kiinnittävät miehiä enemmän huomiota poliittisiin
päättäjiin ja kriitikoihin. 50 vuotta täyttäneistä liiton jäsenistä
60 prosenttia on sitä mieltä, että taiteilijat määräävät ensisijaisesti
sen, mistä tulee hyvää taidetta. Nuoremmissa ikäluokissa tätä
ajatusta kannatetaan vähemmän, ja alle 30 vuotiaista enää 42
prosenttia on valmis hyväksymään sen. Nuoret kriitikot painottavat
mainonnan ja yleisön merkitystä.
Vakituisista kulttuuritoimittajista ja freelancereista kaksi
viidennestä pitää taiteilijan asemaa tärkeimpänä. Avustajista samaa
mieltä on noin puolet. Yleisön merkitykseen nämä ryhmät suh
tautuvat päinvastoin: kulttuuritoimittajista yleisön on valinnut
ensisijaiseksi tekijäksi 13 prosenttia, freelancereista 10 prosenttia,
vakituisista avustajista 8 prosenttia ja muista avustajista enää 7
prosenttia.
SARV:n jäseniltä tiedusteltiin myös käsityksiä kritiikin merki
tyksen muutoksista viime aikoina. Noin kolmasosa vastaajista
arvelee kritiikin merkityksen kasvaneen, ja viidesosa on vastak
kaista mieltä. Muut eivät näe kritiikin aseman muuttuneen kum
paankaan suuntaan. Mitä vanhempi arvostelija on, sitä toden
näköisemmin hän uskoo arvostelujen merkityksen kasvaneen. Pes
simistisimpiä ovat alle 30-vuotiaat kriitikot.
Muutama pessimisti on pohtinut muutoksen syitäkin. Kritiikin
merkityksen katsotaan vähentyneen joko siksi, että kulttuuri on
pinnallistunut ja hyvä taide on väistynyt viihteen tieltä, tai siksi,
että kritiikin taso on alenemassa: arvostelijat tyytyvät yhä
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useammin tekemään pelkkiä tuoteselostuksia ja pikku uutisia
eivätkä keskity analyysiin ja monipuolisten esseiden kirjoittami—
seen. Kritiikin merkityksen kasvun taas oletetaan johtuvan muun
muassa vapaa-ajan pidentymisestä: kulttuurin tarjonta ja merkitys
ovat lisääntyneet, ja siksi kriitikkoja tarvitaan entistä enemm1ri
opastamaan yleisöä järkeviin valintoihin.

Arvostelijoiden taidekilsitykset
Merja Hurri (1983, 81-83) väittää viiden päivälehden kulttuuriosas
toista tekemässään tutkimuksessa, että lehtien kulttuuriosastojen
kulttuuri on aimnattilaiskulttuurla. Noin kaksi kolmasosaa kirjoituk
sista käsittelee ammattitaiteilijoiden luomaa kulttuuria, kun
kulttuuriharrastajia ja harrastajakulttuuria käsittelevien kirjoitus
ten osuus on vain vajaa kymmenesosa kaikista kirjoituksista.
Niissä käsitellään eniten harrastajakirjoittajia ja harrastajateat—
teria.
Myös tässä tutkimuksessa selvitettiin arvostelijoiden suhtautu
mista ammattilaisiin ja harrastajiin. Tulokset ovat samansuuntaisia
kuin Hurrilla. Kysymykseen vastanneista 414 arvostelijasta 165
(40%) arvostelee pääasiassa vain ammattilaiskulttuuria. 248 kriitik
koa (60%) arvioi sekä ammattilaisten että harrastelijoiden luomaa
kulttuuria. Vain yksi kysymykseen vastannut kriitikko arvostelee
pelkästään harrastajakulttuuria. Ammattilaiskulttuuria arvioidaan
siten selvästi eniten. Hurrin väite ammattilaiskulttuuria käsit
televien kirjoitusten huomattavasta osuudesta lehtien kulttuuriosas
toissa tuntuu tämän aineiston perusteella luotettavalta.
Jako ammattilaisiin ja harrastelijoihin ei tosin ole yksiselit
teinen. Palautetuissa lomakkeissa sitä saatettiin kritisoida ankaras
tikin. Monet toteavat, että jako on keinotekoinen ja aiheeton eikä
sillä ole merkitystä arvostelutyössä.

Kulttuurin jako ammattilais/harrastajakulttuuriin on keinotekoi
nen tapa luokitella kulttuuria
juontanee juurensa kunnallises
ta/valtiollisesta tavasta jakaa kulttuuri. En hyväksy moista
jakoa; pyrin katsomaan työtä, en rahapalkkaista/palkatonta
prosessia.
-

Harhaanjohtava kysymys. Minusta on yhdentekevää onko taide
ammattilaisten vai harrastelijoiden tekemää. Pyrin ensisijaisesti
arvostelemaan taidetta, jolla on jotakin omaperäistä sanottavaa.
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Ne, jotka ovat keskittyneet pelkästään ammattilaiskulttuuriin,
perustelevat ratkaisuaan sillä, että ammattilaisten tekemä taide on
parempaa kuin harrastelijoiden ja ammattilaiskulttuurin arvioiminen
vastaa arvostelijan saamaa koulutusta. Lisäksi kriitikoiden mielestä
harrastajakulttuuri pääsee kunnolla kehittymään vasta ammttilais
ten näytettyä sille suunnan.

Pelkästään ammattilaiskulttuuria, koska harrastajakulttuuri on
lähes aina taiteellisesti mielenkiinnotonta, sitä ei jaksa seurata
enkä edes tiedä, miksi pitäisikään.
Opin samalla itsekin ja saan mahdollisuuden kehittää ammat
titaitoja ja teorioita.
Harrastajataide on kuvottavaa.

Toinen usein käytetty perustelu ammattilaiskulttuuriin keskit
tymiselle on se, että arvostelijaa kiinnostavalla taiteen alalla ei
ole juuri muita kuin ammattilaisia.

Elokuvia ei juuri muut kuin ammattilaiset tee, ainakaan eiammattilaisten kuvia ei esitetä elokuvateattereissa.

Muutamat arvostelijat toteavat kirjoittavansa anunattilaiskulttuu
rista, koska työnantaja vaatii heitä tekemään niin. Ammattilais
kulttuurista tehdyt arvostelut myös tuottavat helpommin rahaa,
ja ammattilaisten töistä tehtyä kritiikkiä arvostetaan kriitikoiden
keskuudessa enemmän kuin arvioita harrastelijoiden töistä.

Tämän hetken työnantaja on valtakunnallinen sanomalehti, jolla
ei ole mahdollisuutta antaa juurikaan tilaa harrastajakuit
tuurille.
toisekseen ammattilaiskulttuurin arvos
Muuta ei ole tarjottu
teleminen on ‘arvostetumpaa’ ja luultavasti käytännössä myös
taloudellisesti tuottavampaa.
-

Ammattilaiskulttuurin

suosiminen

voi

johtua

myös

siitä,

että
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arvosteluja ei
vol oikeastaan edes tehdä harrastelijoista. Heitä
voi opastaa ja kannustaa, mutta varsinainen kritiikki on kohdistet
tava vain alan ammattilalsiin.

En jaksa harrastelijolta, elleivät he ole hyviä, sitä taas en
tiedä, sillä en juuri katsele harrastelijoita. Arvostan taitoa,
ammattilaista vol arvostella, harrastajaa ei pidä niinkään
arvostella vaan opastaa, mikä tietysti sisältää myös arvostelua,
mutta opastaminen ei kuitenkaan ole arvostelua, eikä päinvas
toin.

Lähes kaksi kolmasosaa kysymykseen vastanneista arvostelee sekä
aminattilais- että harrastajakulttuurla. Yleisimmin käytetty perus
telu valinnalle on halu pyrkiä laaja-alaisuuteen ja välttää keinote
koisten aitojen rakentamista.

Olen ollut arvostelijana mahdollisimman monipuolinen, enkä
tiedä syytä miksi jotakin ‘haaraa’ pitäisi jättää arvostelematta.
Liian yksipuolisen kuvan välttämiseksi. ‘Huonoista’ kirjoista
tai esityksistä oppii enemmän kuin ‘täydellisistä’. Aina löytyy
sekä hyvää että huonoa.

Osa vastaajista haluaa käsitellä harrastajakulttuuria aminattilais
kulttuurin ohella sen vuoksi, että he pitävät sitä kiinnostavana
ja tärkeänä: harrastajat saattavat kyetä käsittelemään työssään
sellaisia teemoja, jotka jäävät vieraaksi ammattitaiteilijoille,
harrastajat voivat joskus olla huomispäivän ammattilaisia ja vasta
harrastajiin tutustuttuaan arvostelija oppii tuntemaan koko taiteenalansa. Harrastajien arvellaan myös hyötyvän eniten kriittisestä
palautteesta. Joskus rahakin vaikuttaa valintoihin.

Molemmat ovat tärkeitä, harrastajakulttuuri kiinnostaa minua
etenkin nuorten osalta ja nuorten äänenä.
Yrkeskultur måste spridas, men antikonst, ainatörkonst och
klischer har sitt intresse för de kan representera förändring
1 konstsyn eller dokumentera tex. arbetarklassens vilikor.
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Harrastajakulttuuria arvostelemalla pääsee pureutumaan syvem
mälle kulttuurikasvatukseen. Sen arvioiminen on myös haas
tavampaa, yleensä vaikeampaa kuin ammattilaisten arvioiminen.
Yhtäältä on tärkeää seurata aikaansa. Toisaalta muistaa, mitä
tapahtuu ns. ‘perustasolla’ ja että suhteellisuudentaju työssä
säilyisi.
Palkkioiden keräämiseksi arvostelen yleensä kaiken mahdollisen.
Osa harrastajakulttuurista klinnostaakin (mutta vain pieni osa).

Vastaukset antavat yhden näkökulman siihen, miksi aminattilais
kulttuuri ja kritiikki ovat niin läheisesti yhteydessä toisiinsa.
Sen lisäksi että aminattilaistaidetta pidetään korkeatasoisempana
kuin harrastelijataidetta, ammattilaisiin keskittyminen näkyy
myös ansiotasossa ja työn arvostuksessa. Osa työnantajistakin
haluaa arvostelijan keskittyvän vain ammattilaisiin.
Kuitenkin arvostelijoiden enemmistö pyrkii analysoimaan sekä
ainmattilais- että harrastajakulttuuriin kuuluvia ilmiöitä. He uskovat
harrastelijoidenkin kykenevän ansiokkaisiin saavutuksiin. Joskus
työnantajakin vaatii harrastajien arvioimista. Ja vaikka harras
tajakulttuuri ei muuten kiinnostaisikaan, on palkkioiden keräämi
seksi arvosteltava kaikkea mahdollista.
Julkaisufoorumeista paikallislehdet ovat kaikkein suopeimpia
harrastajakulttuurille. Niistä kriitikoista, jotka työskentelevät
pääasiassa paikallislehdille, 89 prosenttia kirjoittaa sekä harras
telijoista että ammattilaisista. Ensisijaisesti alueellisten lehtien
palveluksessa olevista arvostelijoista sekä televisio- ja radiotoimit
tajista noin kaksi kolmasosaa arvioi kumpaakin ryhmää. Valtakun
nalliset sanomalehdet ovat keskittyneet selvästi muita foorumeita
useammin ammattilaiskulttuuriin, sillä pääasiassa näihin lehtiin
kirjoittavista kriitikoista yli puolet arvostelee vain ammattilais
kulttuuria.
Teatteri- ja musiikkiarvostelijat käsittelevät työssään muiden
alojen arvostelijoita useammin sekä ammattilaisia että harrastajia.
Teatterin tärkeimmäksi arvostelualakseen ilmoittaneista kriitikoista
82 prosenttia on kiinnostunut ammattilaisteatterin ohella myös
harrastajateatterista, joka näyttää olevan tärkeä osa suomalaista
teatterimaailmaa. Musiikkikriitikoista 74 prosenttia arvostelee sekä
amatööri- että ammattilaismusiikkia, kirjallisuuskriitikoista 55
prosenttia arvostelee ammattilaiskirjailijoiden ohella harrastajakir
joittajienkin tekstejä, ja kuvataiteen, taideteollisuuden ja raken
nustaiteen kriitikoista arvioi sekä ammattilaisten että harras-
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telijoiden töitä 47 prosenttia. Elokuvataiteen arvostelijoista vain
44 prosenttia käsittelee työssään elokuva-alan ammattilaisten
ohella harrastelijoitakin, mutta sille on olemassa pätevä syy:

Elokuva on sen verran
harrastajapohjalta synny.

kallista

puuhaa,

ettei

sitä paljon

Kriitikon ilmoittama pääasiallinen arvosteluala ei kuitenkaan
aina ole yhteydessä siihen, arvioiko hän vain ammattilaiskulttuuria
vai onko hän sen lisäksi kiinnostunut harrastajistakin. Osaltaan
tämä johtunee siitä, että monet kriitikot harrastavat useita eri
taiteen aloja. Jos esimerkiksi kirjallisuuskriitikko keskittyy
kirjallisuuskritiikissään vain ammattilaisten tuotantoon, voi hän
teatterikriitikkona olla kiinnostunut myös harrastajateatterista.
Tämä ei kuitenkaan ole riittävä selitys, sillä eri kriitikot voivat
löytää samaltakin taiteen alalta hyvin erilaisia kiinnostuksen
kohteita. Tästä ovat esimerkkinä seuraavat neljä vastausta. Kaikki
vastaajat ovat ilmoittaneet tärkeimmäksi arvostelualakseen kirjal
lisuuden, mutta kaksi ensimmäistä on kiinnostunut vain ammat
tilaisista, kun kaksi jälkimmäistä arvioi mielellään harrastajakir
jailijoitakin.

Ammattilaiskulttuuri näyttää suunnan; harrastaa voi kuka vain,
Suomi on muutenkin diletantteja täynnä, pitäisikö niistä vielä
kirjoittaakin!?
En minä tiedä, mitä kirjallisuusarvostelija tähän voisi vastata.
Ovatko kustantajan läpipäästämät kirjailijat ammattilaisia?
Myös ‘kirjailija’, joka tekee elämässään yhden runokokoelman?
Aika vähän olisi mahdollista kirjoittaa pöytälaatikkoteksteistä.
Pääasiallisin toimeentuloni tulee harrastajakirjoittajien tekstien
kritikoimisesta ja opetuksesta.
Pidän molempia tärkeinä; ammattilaiset tarvitsevat kritiikkiä,
jotta voivat löytää uusia ulottuvuuksia, harrastajat tarvitsevat
kannustavaa ja innostavaa kritiikkiä.

Sanomalehtien kulttuuriosastoja tutkinut Merja Hurri (1983, 75)
luonnehtii niiden kulttuuria paitsi ammattilais- myös taidekulttuu
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riksi. Vain joka kymmenes hänen tutkimistaan kirjoituksista kä
sitteli perinne- tai populaarikulttuuria. SARV:n jäsenet suhtautuivat
hyvin ristiriitaisesti kysymykseen siitä, arvostelevatko he pääasias
sa korkea-, perinne- vai populaarikulttuuria. Joka neljäs lomakkeen
palauttanut ei joko ollut vastannut kysymykseen tai oli ympyröinyt
Luokittelua pidettiin selvästi
useampia vastausvaihtoehtoja.
ongelmallisena ja jopa mielivaltaisena sekä turhana.

Yllä oleva kysymys on huono. Miten nuo genret määritellään?
En tee eroa.

Merja Hurri antaa näille käsitteille seuraavan sisällön. Kun
puhutaan kulttuurista, niin useimmiten tarkoitetaan juuri taidekuit
tuuria, ja tavallisesti käsitteillä klassinen, korkeakulttuuri ja
taidekulttuuri tarkoitetaan samaa. Taidekulttuurille on ominaista
virallisluontoisten, yksityisten tai yhteiskunnan tukemien kulttuuri
instituutioiden olemassaolo. Kuitenkin taidekulttuuri on myös
kaupallista sikäli, että valtaosa kulttuurin tuotteista on maksullisia.
Taidekulttuurin tuottajat ovat tavallisesti alalle erikoistuneita
ammattilaisia, ja yleisön odotetaan nauttivan virtuoosien esityksistä
osallistumatta itse omakohtaisesti kulttuurin tuottamiseen. Taidekulttuurilla on pitkälle kehittynyt teoria ja kirjoitetut, selkeästi
määritellyt laatukriteerit. Taidekulttuuri onkin synnyttänyt tuot
tajien ja vastaanottajien lisäksi kolmannen ryhmän eli välittäjät:
esteetikot, kriitikot, tulkitsijat, teoreetikot ja taiteen tutkijat.
(mt, 33-35)
Taidekulttuurin luominen ja esittäminen vaativat pitkäaikaista
koulutusta. Vaikka ei-ammattilaiset voivatkin harjoittaa taidekuit
tuuria, heidän suorituksensa eivät kestä vertailua ammattilaisten
kanssa. Animattitaitellijat ja kriitikot ovat jopa pitäneet harras
tajataidetta uhkana tai esteenä taidekulttuurille, mikä näkyy esi
merkiksi kulttuuriosastojen ajoittaisena vihamielisyytenä harras
tajakulttuuria kohtaan. Taidekulttuurin välittäjänä ja levittäjänä
lehdistön osuus on huomattava. Lehdistö valvoo tämän kulttuurin
laatua ja valistaa kansaa, jotta se pystyisi nauttimaan kulttuurin
hedelmistä. Samalla lehdistö on osaltaan ollut luomassa taidekuit
tuurin normeja ja laatukriteereitä. Esimerkiksi kirjallisuuskritiikistä
on kehittynyt miltei oma taidelajinsa teorioineen, tutkijoineen ja
käsitejärjestelmineen. (mt, 35-36)
Perinnekulttuurilla Hurri (1983, 32-33) tarkoittaa lähinnä tradll
tionaalista kansankulttuuria ja sen nykyisiä ilmenemismuotoja.
Luonteeltaan se on kollektiivista yhteisökulttuuria. Koska kaikki
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yhteisön jäsenet ovat kulttuuriperinteen kantajia ja kulttuurin
tuottajia, ei alalla juuri tunneta esimerkiksi kriitikoita ja ammat
titalteilijoita.
Populaarikulttuuri on luonteeltaan tämän vuosisadan ja jouk
koviestimien kulttuuria, mutta vaikka suurin osa siitä välittyy
joukkoviestimien kautta, kalkki joukkovlestimin välittyvä kulttuuri
ei välttämättä ole populaarikulttuuria. Populaarikulttuuri on
ammattilaiskulttuurla yhtä paljon kuin taidekulttuurikin, mutta se
ei vaadi niin paljon koulutusta tullakseen ymmärretyksi, koska se
pyrkii mahdollisimman monelle suunnatuksi kulutusbyödykkeeksi.
Populaarikulttuuria nimitetään toisinaan myös massakulttuuriksi.
Tosin massakulttuuriin liitetään usein negatiivisempi arvovaraus
kuin populaarikulttuuriin. Sanomalehtien kulttuuriosastot eivät
yleensä katso populaarikulttuurin arvostelemisen kuuluvan toimen
kuvaansa. Siksi populaarikulttuuria käsittelee lähinnä siihen
erikoistunut aikakauslehdistö, jonka asennoitumista on luonnehdittu
usein kaupalliseksi ja pinnalliseksi. (mt, 36-38)
Hurrin tapa määritellä nämä genret ovat vain yksi mahdollinen
ratkaisu, eikä käsitteille voidakaan antaa täsmällistä ja tyhjentävää
sisältöä. Mutta erilaisia korkea- ja populaarikulttuurin viittaavia
sanoja käytetään jatkuvasti. Esimerkiksi sanomalehtien kulttuuri
osastoissa kirjoitetaan jatkuvasti taidekulttuurista ja massakulttuu
rista, taiteesta ja viihteestä, arvo- ja viihdekirjallisuudesta,
vakavasta ja kevyestä musiikista sekä aidosta ja manipuloivasta,
kaupallisesta kulttuurista. Taidetta ja kulttuuria määritellään ja
luokitellaan monin tavoin, vaikka käytetyille käsitteille ei aina
anneta täsmällistä sisältöä.
Peter Stallybrass ja Ahon White (1986, 1-3) uskovat, että
taiteen kategorisointi arvostettuun ja populaariin on ominaista
koko länsimaiselle kulttuurille. Käsitys maailmasta muotoutuu
asioiden jaottelemisella ylhäiseen ja aihaiseen, vaikka samalla
luokittelujen merkitystä kernaasti väheksytään, tai niitä ei edes
myönnetä käytettävän. Paul Willis (1978, 2-7) korostaa, että
käytettyjen luokittelujen takana on aina jokin sosiaalinen ryhmä.
Korkeakulttuurin ei siten tarvitse välttämättä olla populaarikulttuu
ria aidompaa ja autonomisempaa, vaan sen arvostetun aseman
saattaa selittää sen määritelleen ryhmän keskeinen paikka yhteis
kunnassa.
Luokitteluja korkeaan ja populaariin ei kuitenkaan voi johtaa
pelkästään yhteiskunnan luokka- tai kerrostumajaosta, sillä taidetta
kategorisoidaan monin eri kriteerein. Kuten Tony Bennett (1986,
16-20) toteaa, jako taide- ja populaarikulttuurin ei ole kiinteä ja
pysyvä, vaan käsitteiden sisältö vaihtelee ajasta ja paikasta
riippuen. Siksi niille ei voida antaa lopullista sisältöä. Ei ole
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myöskään mahdollista pä1tel1ä, miten kyselyyn vastanneet arvos
telijat ‘nämä käsitteet hahmottavat. Ainakin muutama kriitikko
näyttää yhtyvän Bennettin teesiin käytettyjen jakojen historial
lisuudesta.
En suostu vastaamaan, koska kysymys perustuu kaavamaiseen

ajatteluun. Nykyisin osa korkeakulttuuria ja populaarikulttuuria
ovat sekoittuneet.

Fredric Jameson (1984, 43) onkin väittänyt, että kaikki kulttuurin
tuotanto on nykyisin tavalla tai toisella tavara- ja markkinajärjes
telmän läpitunkemaa, ja siksi raja korkea- ja populaarikulttuurin
välillä on hämärtynyt. Autenttista kulttuurista luomistyötä ei ole
enää olemassa lukuunottamatta muutamia pieniä marginaalisia pe
säkkeitä. Jako aitoon taiteeseen ja kaupalliseen, ihmisiä manipu
loivaan massataiteeseen on vanhentunut.
Kysymyksen saamasta ristiriitaisesta vastaanotosta huolimatta
337 arvostelijaa vastasi siihen. Heistä 79 prosenttia kertoo arvos
televansa pääasiassa korkea- tai taidekulttuuria, 3 prosenttia
perinnekulttuuria ja 18 prosenttia populaarikulttuuria. Korkea- tai
taidekulttuurin asema arvosteluinstituutiossa on siten vahva. Koska
hyvin vähän,
perinnekulttuuria käsitteleviä arvostelijoita on
keskityn seuraavassa analysoimaan vain niiden kriitikoiden vastauk
sia, jotka arvostelevat joko korkea- tai populaarikulttuuria.
Korkeakulttuuria arvioivat kriitikot perustelevat valintaansa
seuraavasti. Korkea- tai taidekulttuuri on heidän mukaansa taiteel
lisesti tasokkaampaa ja siten arvostelijan kannalta kiinnostavampaa
ja haastavampaa kuin populaarikulttuuri, eikä korkeakulttuuriin
liity massaluonteen ja kaupallisuuden kaltaisia kielteisiä lieveil
taidekulttuurin
miöitä. Myös koulutus saattaa ohjata kriitikot
pariin. Populaarikulttuurin käsitteleminen vaatii sellaisia tietoja
ja taitoja, joihin koulutus ei ole antanut valmiuksia. Toisinaan
taidekulttuurin valintaan on vaikuttanut työnantajan määräys.
sitä ainakin voi toivoa, perinnekulttuurin
Taiteellinen taso
ja populaarikulttuurin suhteen epätodennäköistä.
-

Jotkut asiat ovat pysyviä, jotkut päiväperhosia.
Koulutukseni suuntaa tietämystäni korkeakulttuuriin.
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Populaarikulttuuriin liittyy paljon massakulttuurin lieveil
miöitä, perinnekulttuurissa taas ei viedä paljoakaan asioita
eteenpäin.
Työnantajan määräys.

Populaarilculttuuriln suuntautuneet arvostelijat perustelevat valin
tansa toisin. Populaarikulttuurin arvosteleminen on heidän mieles
tään tärkeää, koska populaarikulttuuri on suosittua, sillä on suuri
merkitys nyky-yhteiskunnassa ja se ilmentää hyvin aikaansa. Tämä
taiteen alue on myös konstailematonta ja turhaan syrjittyä. Perus
teluna ei sen sijaan käytetä populaarikulttuurin taiteellista tasoa.

Se ilmentää parhaiten ja itsestään tiedostamattomimmin aikaansa
(aina sanomalehdistä ja rauhanliikkeestä Hesperian sambakar
nevaaleihin). Rivien välistä.
Sen vaikutus ihmisten elämään ja yhteiskuntaan on suurempi.
Päivälehtien kulttuurisivut
tuuripainotteisia.

ovat

muutoinkin

liiaksi

taidekuit

Se on aihealue, jonka tunnen parhaiten. Se on ihmisläheistä ja
teeskentelemätöntä’.
Sitä seuraa myös lukijakunta lehdessäni.

Osa kriitikoista kertoo arvostelevansa sekä korkea—, perinneettä populaarikulttuuria. Heidän mielestään on tärkeää pyrkiä laaja—
alaisuuteen ja etsiä eri alueiden välisiä yhteyksiä ja jännitteitä.
Esiin tuodaan myös, että aina ei ole mahdollista olla nirso työtehtävien suhteen.

Kulttuurimme on kovin nuorta, kaikki liittyy kaikkeen, yhteydet
olisi nähtävä, aitoja ei saisi rakentaa.
Eri kulttuurialojen kytkennät ja ristiriidat ovat kiinnostavimpia
ilmiöitä.
Ei voi valita mieleisiä ja epämieluisia töitä. Työaikana tulevat
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työt on tehtävä.

Korkea- tai taidekulttuuriin keskittyvät ennen kaikkea sellaiset
arvostelijat, jotka kirjoittavat lähinnä valtakunnallisiin sanomaleh
tim. Heistä 85 prosenttia kirjoittaa vain korkeakulttuurista. En
sisijaisesti alueellisiin sanomalehtiin kirjoittavista kriitikoista
korkeakulttuuriin suuntautuneita on 79 prosenttia, erikoisaikakaus
ja tieteellisiin lehtiin kirjoittavista 73 prosenttia ja paikallisleh
tim kirjoittavista 70 prosenttia. Radio- ja televisiotoimittajista
kaksi viidesosaa käsittelee ohjelmissaan pääasiassa populaarikuit
tuuria. Perinnekulttuurista kiinnostuneita arvostelijoita on hyvin
vähän kaikissa tiedotusvälineissä.
Vastaajan ikä vaikuttaa selvästi siihen, kiinnostaako häntä
korkea- vai populaarikulttuuri. Alle 30-vuotiaista kriitikoista 40
prosenttia ilmoittaa arvostelevansa pääasiassa populaarikulttuuria
ja 58 prosenttia korkeakulttuuria. Vanhemmissa ikäluokissa popu
laarikulttuuria arvioivien kriitikoiden määrä vähenee ja korkeakult
tuuria arvioivien kasvaa. Yli 50-vuotiaista SARV:n jäsenistä enää
kolme prosenttia toteaa arvioivansa populaarikulttuuria ja 91
prosenttia korkeakulttuuria. Perinnekulttuuri jää vähälle huomiolle
kaikissa ikäryhmissä. Populaarikulttuurin arvosteleminen näyttää
liittyvän nuoruuteen. Tämän toteaa yksi vastaajista seuraavasti:

Olen nuori. Olen ajan hermolla. Populaarikulttuuri olemme me,
meidän tarpeemme.

Arvostelualoista kuvataide, taideteollisuus ja rakennustaide, teatteri
sekä kirjallisuus määrittyvät annettujen vastausten perusteella
selvimmin korkeakulttuurisiksi. Kuvataiteen, taideteollisuuden ja
rakennustaiteen kriitikoista 98 prosenttia, teatterikriitikoista 93
prosenttia ja kirjallisuuskriitikolsta 87 prosenttia toteaa arvos
televansa pääasiassa korkeakulttuuria. Vaikka teatteritaiteessa
harrastajien merkitys onkin tärkeä, luokitellaan ala kuitenkin
selvästi korkeakulttuuriksi. Siten ammattilais- ja harrastajataide
sekä korkea- ja populaarikulttuuri eivät luokitteluina ole toistensa
analogioita.
Musiikkikriitikoista 38 prosenttia ja elokuvakriitikoista 67
prosenttia arvostelee populaarikulttuuria. Vieläkin yleisempää sen
arvosteleminen on televisio- ja radio-ohjelmiin keskittyneiden
kriitikoiden keskuudessa. Se, että nimenomaan nuoret, miehet ja
elokuvasta ja musiikista kiinnostuneet arvostelijat ovat kiinnit
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tyneet populaarikulttuuriin, selittyy sillä, että musiikki- ja
elokuvakriltikot ovat tässä alneistossa enimmäkseen miehiä ja
keski-lältään joukon nuorimpia, ja rockmuslikkl sekä tietyin
varauksin elokuva luokitellaan yleensä populaarikulttuuriksi.
Klassista musiikkia pidetään yleensä taidekulttuurina ja rockla
populaarikulttuurina, ja todennäköisesti musilkkikriitikot hyväksy
vät Itsekin luokittelun. Näin tulklttuna SARV:n jäsenistön musiik
kiarvostelijoista noin kaksi kolmasosaa arvostelee klassista ja
yksi kolmasosa rock- tai jotakin muuta ‘kevyttä’ musiikkia. Eloku
van määrittelemlnen korkeaksi tai populaariksi on mutkikkaampaa.
Kaksi kolmannesta alan arvostelijoista luokittelee sen populaari
kulttuuriksi, mutta loput mieltävät sen korkea- tai taidekulttuurik
si. Muutama elokuvakriitikko on ympyröinyt lomakkeesta molemmat
vaihtoehdot.

Kumpaan tutkimuksen
populaarikulttuuriin?

tekijä

sijoittaa

elokuvan,

korkea-

vai

Näiden kahden genren määritteleminen on vaikeaa ja joskus mie
livaltaistakin, jopa niin että samankin talteen alan sisällä erilaiset
luokittelut ovat perusteitavlssa. Se johtunee siitä, että taiteen
alan sisälläkin pyritään usein hierarkisoimaan ja luokittelemaan.
Simon Frlth (1988, 57-60) ottaa esimerkin rockmusiikista. Hänen
mukaansa varsinkin 1970-luvulla rock pyrittiin määrittelemään
taiteeksi ja erottelemaan se viihteellisemmästä musiikista. Viih
demusiikkia pidettiin pelkkänä kuuntelijan kokemuksen stimu
lointina, pakoreaktiona, kun taas rocktaiteen katsottiin sisältävän
monimutkaisia symbolisia rakenteita, jotka olivat aitoja haasteita
kuuntelijoille. Rockin rakennetta yritettiin jopa monimutkaistaa
jäljittelemällä jazzia ja klassista musiikkia. Näin yleisö joutui
työskentelemään rockia kuunnellessaan, koska rock ei avautunut
heille yhtä helposti kuin kevyt viihdemusiikki.
Vaikka kyselylomakkeessa ei määritelty käsitteitä korkea, taide
ja populaari, niin kysymykseen annettujen vastausten perusteella
voidaan kartoittaa, millaisia sisäitöjä termeille annetaan. Korkeatai taidekulttuuriin keskittyneet arvostelijat luonnehtivat sitä
aidominaksi ja paremmaksi kuin populaarikulttuuria, jota rasittavat
kaupallisuus, massaluonne ja huono taiteellinen taso. Populaarikuit
tuuria arvostelevat kriitikot perustelevat valintaansa sillä, että
populaarikulttuurin yhteiskunnallinen merkitys on huomattava,
koska se on niin suosittua. Arvostelijoiden näkemykset muistuttavat
läheisesti kentän ehkä tunnetuimpien keskustelijoiden, Theodor
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W. Adornon ja Walter Benjaminin, näkemyksiä. Adornolle (1986)
kulttuuriteollisuus tarjoaa vain manipulointia, toistoa ja yhden
mukaisuutta vailla pienintäkään aidon taiteen mahdollisuutta,
kun taas Benjamin (1979) korostaa sen tarjoamia mahdollisuuksia:
populaarikulttuuri saavuttaa laajan yleisön ja ainakin kriittinen
vastaanottaja kykenee löytämään sen avulla uusia näkökulmia
maailmaan.
Suomeen suuntautuneesta kulttuurituormista on viime vuosina
keskusteltu paljon. Keskustelijat ovat huolestuneet varsinkin anglo
amerikkalaisen kulttuurituonnin volmistumisesta. Olli Jalonen (1985,
265) toteaa tutkimuksessaan Suomen kulttuurituonnista, että itse
näisyyden aikana Yhdysvallat ja Iso-Britannla ovat olleet kulttuuri
tuonnin kärkimaita. Niiden lisäksi kulttuurisia vaikutteita on
saatu myös Ranskasta, Saksan liittotasavallasta (ja Saksasta),
Ruotsista ja Neuvostoliitosta. Suomen itsenäisyyden ajan kulttuurivaikutteet ovat siten lähtöisin lähinnä angio-amerikkalaisesta
kulttuurista, naapurimaista sekä Saksasta ja Ranskasta. Esimerkiksi
parhaiten kaupaksi käyvä käännöskirjallisuus on pääasiassa peräisin
Iso—Britanniasta ja Yhdysvalloista, ja näistä maista lähtöisin

Taulukko 17. SARV:n jäsenistöä kllrmostavat kulttuurialueet (kplL

Suomi
Eurooppa
Ranska
Yhdysvallat
Maapallo, kaikki
Neuvostoliitto
Italia
Pohjoismaat
Englanti
Japani
Länsimaat
Länsi-Saksa
Afrikka
Keski-Eurooppa
Latinalainen Amerikka
Angiosaksiset maat
Ruotsi
Venäjä

101
33
28
27
25
24
22
14
13
12
11
7
6
6
6
5
5
5
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olevien best-sellereiden osuus myyntilistoilla on tasaisesti kasvanut.
1980-luvulla Jo kolme neljäsosaa myyntilistojen kirjallisuudesta
on amerikkalaista tai engiantilaista alkuperää (Jokinen 1987, 64).
Merja Hurri (1983, 144-146) luonnehtii sanomalehtien kulttuuriosastojen kulttuurikäsitystä länsimaiskeskeiseksi. Tosin ulkomaalais
ta kulttuuria käsittelevien kirjoitusten osuus osoittautui hänen
tutkimuksessaan vähäiseksi, sillä Suomen ulkopuolelle sijoittuvia
kohteita tai tapahtumia käsiteltiin vain joka kymmenermessä kir
joituksessa. Suosituimpia kohdemaita olivat Ruotsi, Yhdysvallat
ja Neuvostoliitto. Niiden osuus ulkomaankirjoituksista oli lähes
40 prosenttia. Niiden jälkeen tulivat suosiossa Ranska, Saksan
liittotasavalta, Englanti, Norja ja Italia.
SARV:n jäsenistön suuntautumista eri kulttuureihin tiedusteltiin
kysymyksellä “Minkä maan tai kulttuurialueen taidetta pidät
kiinnostavimpana?”. Kysymykseen vastasi 317 arvostelijaa, joista
osa mainitsi useampiakin kiinnostuksensa kohteita. Mainintoja oli
yhteensä 449, ja kaikkiaan nimettiin 79 eri maata tai kulttuurialu
etta. Taulukossa 17 on lueteltu eniten mainintoja keränneet
kulttuurit.
Vastauksia ei ole yhdistelty lukuun ottamatta sellaisia vastauk
sia, joissa mainittiin maapallo, Tellus tai kaikki. Esimerkiksi
latinalainen Amerikka ja Etelä-Amerikka on jätetty erilleen, vaikka
osa arvostelijoista saattaakin tarkoittaa niillä samaa asiaa.
Laajempi taulukko kulttuurituonnista on liitteessä 2.
Eniten mainintoja arvostelijoita kiinnostavana kulttuurialueena
kerää Suomi tai suomalainen kulttuuri. Kolmasosa kysymykseen
vastanneista on maininnut Suomen joko ainoana tai ainakin yhtenä
kiinnostuksensa kohteena. Suomen ulkopuolelta mainintoja keräävät
eniten Eurooppa, Ranska, Yhdysvallat, naapurimaat ja Italia.
Arvostelijoita kiinnostaa selvästi länsimainen kulttuuri: länsimaiden
osuus kaikista maininnoista on 80 prosenttia. Latinalaisen Ameri
kan, Afrikan, Aasian ja muiden ei-länsimaisten kulttuurien osuu
deksi jää vain seitsemän prosenttia. Loput maininnoista sisältävät
sellaisia luonnehdintoja kuten “kaikki”, “eri alueet” ja “vaihtelee”.
Vakituisista kulttuuritoimittajista lähes joka toinen pitää vas
tauksessaan Suomea kiinnostavimpana kulttuurialueena. Eri taiteen
alojen arvostelijoista kirjallisuus- ja musiikkikriitikot mainitsevat
Suomen muita kriitikoita useammin. Kaikkein kansainvälisimmin
orientoituneita ovat ne arvostelijat, joiden pääasiallinen arvos
teluala on tiede. Vastausten perusteella voidaan myös päätellä,
että ne arvostelijat, jotka työskentelevät pääasiassa valtakunnal
lisille sanomalehdille, ovat muita yleisemmin suuntautuneet ul
komaiseen kulttuuriin. Kotimainen kuittuuritarjonta kiinnostaa
etenkin paikallislehtiin kirjoittavia kriitikoita sekä radioon ja
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televisioon ohjelmia tekeviä liiton jäseniä.
Sanomalehtien kulttuuriosastojen taidearvosteluiden lähestymis
tapaa on pidetty taidekeskeisenä. Niissä keskitytään arvosteltaviin
teoksiin ja jätetään taiteilija, yleisö, arvostelija sekä teoksen
suhde muuhun taiteeseen ja yhteiskuntaan käsittelemättä. (Hurri
1983, 199-200)
Mihin SARV:n jäsenet kiinnittävät arvosteluissaan huomiota?
Vaikka arvostelu tehtäänkin tavallisesti jostakin taideteoksesta,
se ei estä laajentamasta näkökulmaa teoksen ulkopuolelle. Muuta
missa vastauksissa luonnehdittiin kuitenkin suomalaista taidekritiik
kiä teos- ja taidekeskeiseksi.

Suomessa harrastetaan taide- ja teoskeskeistä kritiikkiä. Siitä
ei pääse eroon. Muita mahdollisia rooleja ovat toimittajan (tie
donvälittäjän) ja yhteiskunnan tarkkailijan roolit.

Kysymykseen siitä, mihin arvostelija kiinnittää huomiota kritiikis
sään, vastasi 379 arvostelijaa. 13 prosenttia lomakkeen palaut
taneista jätti vastaamatta kysymykseen. 19 kriltikkoa piti kysymys
tä liian laajana vastattavaksi. Aiheesta voisi heidän mielestään
kirjoittaa kokonaisen kirjan. Jatkossa käsittelen vain niitä 360
vastausta, joissa on yksityiskohtaisesti täsmennetty se, millaisia

Taulukko 18. Taideteokseen liittyvät ominaisuudet, joihin arvos
telijat sanovat kiinnittävänsä huomiota.

Ominaisuudet
Sisältö
Rakenne
Muoto
Kokonaisuus, kokonaisuuden ja osien suhde
Tyyli
Kieli
Taso, laatu
Tekniikka
Persoonallisuus, omaperäisyys
Osaaminen, ammattitaito

Mainintoja (kpl)
80
51
50
48
36
32
29
24
23
19
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seikkoja taiteen arvioinnissa pidetään tärkeänä.
Vastaukset ovat teoskeskeisiä. 360 arvostelijasta 302 mainitsee
vastauksessaan ainakin yhden pelkästään arvosteltavaan teokseen
liittyvän ominaisuuden. Taulukossa 18 on lueteltu yleisimmät
teoskeskeiset ominaisuudet, joita vastauksissa korostetaan.
Vastauksia ei ole yhdistelty, vaan taulukossa on käytetty
yksinomaan vastaajien omia ilmaisuja. Yleisin teoskeskeinen
ominaisuus on sisältö. Siihen kiinnittää huomiota lähes joka
neljäs kysymykseen vastannut arvostelija. Heidän lisäkseen 20
muuta arvostelijaa käyttää vastauksessaan sanaa, joka viittaa sel
västi sisältöön: juoni, tarina, ajatus, aihe, ideat. 37 arvostelijaa
kertoo pitävänsä teoksen sanomaa tärkeänä. Tässä olen tulkinnut
‘sanoman’ siten, että se sisältää ajatuksen teoksen vastaanottajas
ta. Siksi sanomaa ei ole luokiteltu teoskeskeiseksi tekijäksi.
Myös tyyli, persoonallisuus ja ammattitaito ovat monimerkityksisiä.
Kun kiinnitetään huomiota teoksen tyyliin, teosta suhteutetaan
tavallaan muihin teoksIIn. Ammattitaito samoin kuin persoonal
lisuus voivat viitata teoksen ohella myös taiteilijaan. Näistä
luokittelun ongelmista huolimatta suomalainen kritiikki vaikuttaa
teoskeskeiseltä.
106 arvostelijaa korostaa vastauksessaan pelkästään teokseen
liittyviä ominaisuuksia, useimmiten sisältöä, rakennetta ja muotoa.
135 kriitikkoa kirjoittaa tarkastelevansa ensisijaisesti teosta,
mutta he ottavat huomioon myös maailman teoksen ulkopuolella.
Musiikin tärkeimmäksi arvostelualakseen maininneista kriiti
koista 41 prosenttia kiinnitti huomiota ainoastaan teokseen. 39
prosenttia elokuvakriitikoista, 34 prosenttia kirjailisuuskriitikoista,
18 prosenttia teatteriarvostelijoista ja 14 prosenttia kuvataiteen,
taideteollisuuden ja rakennustaiteen arvostelijoista kirjoittaa
keskittyvänsä ainoastaan teokseen.
Teoskeskeisimpiä taiteen aloja ovat näin tarkasteltuna musiikki
ja elokuva, ja kaikkein laaja-alaisimpia ovat kuvataiteen, taideteol
lisuuden ja rakennustaiteen arvostelijat. (Olen tässä tarkastellut
vain viittä yleisintä taiteen alaa, koska muiden alojen kriitikoita
on aineistossa mukana liian vähän luotettavien päätelmien tekemi
seen.) Kuvataiteen kriitikot pohtivat paljon sitä, miten näyttelytila
palvelee yleisöä ja miten helppoa yleisön on päästä näyttelypaikal
le. Taideteollisuuden arvioinnissa kiinnitetään usein huomiota
teoksen merkitykseen käyttäjän kannalta, ja rakennustaidetta
arvioivat kriitikot pitävät tärkeänä rakennuksen sijoittumista
ympäristöönsä ja rakennuksen ja käyttäjän välistä suhdetta.
Teatterikriitikot kertovat pohtivansa usein näytelmän vaikutusta
itseensä ja yleisöön.
Taiteilijaan tai teoksen asemaan taiteilijan tuotannossa kiinnit
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Taulukko 19. Taideteoksen ulkopuoliset tekijät, joihin arvostelijat
sanovat kiinnittävänsä huomiota.

Ulkopuoliset tekijät

Mainintoja (kpl)

Teoksen suhde ihmiseen, kulttuuriin ja yhteiskuntaan
Teoksen suhde muuhun taiteeseen ja taiteen traditioon
Teoksen suhde tai vaikutus yleisöön
Teoksen suhde aikaan, teos aikakauden Ilmentäjänä
Teoksen sanoma, viesti
Teoksen vaikutus krlitllckoon
Teoksen motiivit, intentiot
Taiteilija tai teoksen asema hänen tuotannossaan

88
79
59
38
37
35
30
18

tää huomiota 18 kriltikkoa, ja 79 arvostelijaa suhteuttaa teoksen
muuhun taiteeseen ja taiteen historiaan. 30 arvostelijaa pohtii myös
taideteoksen motiiveja tai Intentiolta. Tällaiset näkökulmat koros
tavat kritiikin taidekeskeisyyttä.
Teos- ja taidekeskeisen lähestymistavan ohella kritiikissä
tarkastellaan eniten teoksen suhdetta ihmiseen, kulttuuriin ja
yhteiskuntaan: millainen merkitys teoksella on humanismille tai
inhimilliselle kasvulle, miten teos ilmentää aikakauttaan ja sen
kulttuuria, mikä on teoksen yhteiskunnallinen merkitys tai mitä
teos kertoo yhteiskunnasta ja millaisia tulkintoja se siitä esittää.
Näitä asioita pohditaan 88 vastauksessa. 59 kriitikkoa pohtii myös
teoksen suhdetta yleisöön ja 38 arvostelijaa suhteuttaa teoksen
aikaan. Teoksen vaikutusta kriitikkoon tarkastelee 35 vastaajaa.
Taulukossa 19 on lueteltu ne ei-teoskeskeiset seikat, joihin
arvostelijat kertovat kiinnittävänsä huomiota taidetta arvostelles
saan.
Suomalainen kritiikki-instituutio osoittautuu siten teos- ja
taidekeskeiseksi. Niistä 360 arvostelijasta, jotka ovat yksityis
kohtaisesti vastanneet asiaa käsittelevään kysymykseen, vajaa
kolmannes painottaa ainoastaan teokseen liittyviä tekijöitä,
tavallisesti sisältöä, rakennetta, muotoa, tyyliä ja kieltä. Heidän
lisäkseen 135 vastaajaa korostaa teosta selvästi eniten, mutta ottaa
sen ohella huomioon muitakin seikkoja. Teoskeskeisimpiä kritiikin
aloja ovat musiikki, elokuva ja kirjallisuus. Taidekeskeisyyttä
lisää se, että usein teosta verrataan taiteilijan muuhun tuotantoon
tai taiteen traditioon. Muista tarkastelutavoista suosituimpia ovat
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teoksen suhteuttaminen kulttuuriin ja yhteiskuntaan sekä sen
pohtiminen, miten teos ilmentää aikakautta ja millainen vaikutus
sillä on ihmiseen ja humanismiin yleensä.

Kritiikin tehtävä ja saatu palaute
Seuraavaksi tarkastelen, kenelle arvostelijat kritiikkinsä suun
taavat. Arvostelijoiden vastaukset on esitetty taulukossa 20.
Arvostelijat suuntaavat kritiikin ennen kaikkea yleisölle, jonka
lisäksi taiteilijat ovat melko tärkeä kritiikin kohderyhmä. Varsinkin
50 vuotta täyttäneet kriitikot suuntaavat kritiikkiään myös taiteili
joille. Jonkin verran arvostelijat ajattelevat myös opettajia,
taideohjaajia ja kulttuurisihteereitä sekä kustantajia kritiikin
kohdeyleisönä. Varsinkin nuoret arvostelijat kertovat kohdistavansa
tekemänsä arvostelut yleisön ohella juuri kustantajille ja jotkut
heistä myös muille kriitikoille. Kohta “Muut” sisältää useimmiten
sellaisia vastauksia kuten tutkijayhteisölle, opiskelijoille ja
itselleni. “Olemalla rehellinen itselleen (=kirjoittamalla itselleen)
on ainoa tapa kutsua muut seikkailuun mukaan olivat muut sitten
keitä hyvänsä.”
Kun aiemmin selvitettiin arvostelijan työn huonoja puolia, osoit
tautui etteivät arvostelijat saa juuri palautetta työstään. Vain

Taulukko 20. Arvostelujen kohdeyleisö.

Kohdeyleisö

Yleisö
Taiteilijat
Opettajat, ohjaajat yms.
Poliittiset päättäjät
Muut kriitikot
Kustantajat ja vast.
Mainostajat
Muut

Tärkein
kohde

%

362
33
7
4
2

84.2
7.7
1.6
0.9
0.5

Toiseksi
tärkein
kohde

22

5.1

38
171
72
20
7
22
1
21

430

100.0

352

-

-

-

-

Kolmanneksi
tärkein
kohde

%

10.8
48.6
20.5
5.7
2.0
6.3
0.3
6.0

12
75
67
32
25
69
3
14

4.0
25.3
22.6
10.8
8.4
23.2
1.0
4.7

100.0

297

100.0
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yksi prosentti arvostelijoista pitää saamaansa palautetta riit
tävänä. Taulukossa 21 kerrotaan, keiltä kriitikot katsovat saavansa
palautetta.
Se vähäinen palaute, jonka arvostelijat kokevat saavansa, tulee
lähinnä yleisöltä eli taholta, jolle arvosteluita tehcläänkin. Taitei—
lijat, toiset kriitikot ja työnantaja kommentoivat arvostelijan
työtä silloin tällöin. Kohta “Muut” sisältää sellaisia palautetta
antavia ryhmiä kuten ystävät, tutut, työtoverit ja yleensä ihmiset,
joiden kanssa muutenkin ollaan tekemisissä. Muilta ryhmiltä ei
juuri palautetta tule.
Kysymykseen kritiikin tehtävistä vastasi 380 SARV:n jäsentä.
Laajat ja poimuilevat vastaukset on luokiteltavissa neljään
ryhmään. Suurimpana ryhmänä ovat ne 141 arvostelijaa, joiden
mielestä kritiikin tehtävä on analysoicla taidetta ja selvittää,
mikä taiteessa on huonoa ja mikä hyvää, jotta rima pysyisi tai
teessa mahdollisimman korkealla. Tämän tehtävän lisäksi monet
näistä arvostelijoista haluavat kriitikon suhteuttavan tarkastel
tavana olevan taiteen laajempiin taiteellisiin, kulttuurisiin ja

Taulukko 21. Palautteen saaminen eri ryhmiltä arvostelijoiden oman
arvion perusteella.

Palautteen
antajat

Yleisö
Taiteilijat
Ei kukaan
Muut kriitikot
Työnantaja
Opettajat yms.
Kustantajat
Poliittiset
päättäjät
Mainostajat
Muut

Kolmanneksi
tärkein
palautteen
antaja

%

Toiseksi
tärkein
palautteen
antaja

176
77
42
38
35
11
6

41.1
18.0
9.8
8.9
8.2
2.6
1.4

91
88
6
59
67
33
13

23.8
23.0
1.6
15.4
17.5
8.6
3.4

56
74
12
61
44
49
22

16.7
22.0
3.6
18.2
13.1
14.6
6.5

2

0.5

0.5
0.3
6.0

6

1.8

-

-

12

3.6

100.0

336

100.0

Tärkein
palautteen
antaja

41

9.6

2
1
23

428

100.0

383

-

-
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yhteiskunnallisiin yhteyksiinsä. Vaikka taidekritiikki todettiin
edellä teos- ja taidekeskeiseksi, niin kritiikin tehtäviä pohtiessaan
arvostelijat korostavat kuitenkin myös muiden tekijöiden ottamista
Miehistä kritiikin tehtävän hahinottaa tällä tavalla 43
huomioon.
prosenttia ja naisista 33 prosenttia.

Arvottaa käsiteltävänä oleva teos eli perustellen esittää sen
hyvät ja huonot puolet. Erityisesti syytä on korostaa sen
esilletuomat mahdolliset uudet ja tuoreet visiot. Analysoida
journalismin puitteissa teoksen teemat ja maailmankuva. Yrittää
voittaa myös uusia katsojia/lukijoita kiinnostavan teoksen
ääreen.
Sijoittaa uusi teos historiaan, kuvailemalla, tulkitsemalla ja
arvottamalla teos. Taiteen tason valvonta ja kehittäminen.
Osoittaa yhteyksiä, kehityksen suuntaa. Ottaa kantaa arvostel
tavan työn laatuun, sisältöön, etiikkaan ja merkitykseen kult
tuurissa.

139 arvostelijaa
miehistä 29 prosenttia ja naisista 43 prosent
tia
näkee kritiikin tehtäväksi tuoteselosteen antamisen ja yleisön
informoimisen. Arvostelija on ikään kuin opas, joka kertoo yleisölle
kulttuurielämän tapahtumista ja herättää sen kiinnostuksen taidetta
kohtaan jakamalla heille tietoa aiheesta.
-

-

Tiedottaa tutustumisen arvoisesta teoksesta.
Kriitikko on jonkinlainen opas ja puhemies. Kokemuksensa
avulla hän opastaa suurta yleisöä melkoiseksi sekameiskaksi
käyneessä maastossa. Omien mieltymystensä avulla (sillä
kriitikon tulee suhtautua taiteisiin intohimoisesti) hän saattaa
suurta yleisöä taiteiden pariin.
Hieman samalla tavalla ajattelevat ne 60 vastaajaa, joiden mielestä
kritiikin on kasvatettava yleisöä. Näiden arvostelijoiden mielestä
arvostelut eivät kuitenkaan ole tuoteselostuksia, vaan niiden
tehtävänä on kasvattaa yleisö kykeneväksi arvioimaan itsenäisesti
taidetta. Kriitikoiden on kasvatettava yleisöstäkin kriitikoita.
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Kasvattaa ja sivistää yleisöä yhtäältä ymmärtämään taidetta ja
toisaalta vaatimaan parempaa taidetta niin että taiteentekijöiden
‘taiteellinen kunnianhimo’ pysyy vireillä jatkuvasti.
Kasvattaa yleisöä kriittisyyteen, houkutella tekemään omia ar
vioita. Pois tahdottomuus. Terveen reagoimiskyvyn ylläpitämi
nen; huono esitys, lähde vaikka kesken pois. Hyvä esitys, taputa
ja iloitse, sublimoi se arkeen ilona, positiivisuutena. Ei pidä
orjailla guruja.

Loppujen 40 vastaajan näkemykset kritiikin tehtävistä vaihtelivat
niin paljon, ettei niistä enää voida erotella pienempiä, itsenäisiä
ryhmiä. Vastauksissa korostetaan muun muassa sitä, että kriitikon
tehtävä on antaa taiteilijoille palautetta, toimia siltana yleisön
ja taiteilijoiden välillä ja ottaa yleisemmin kantaa kulttuurin ja
koko ihmiselämän kehitykseen ja toimia näin keskustelun herättä
jänä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana.

Käynnistää dialogit teos-arvostelija, arvostelija-tekijä(t), yleisöarvostelija-tekijät. Keskustelu voi hyvinkin syntyä ja jatkua
mielessä, ei välttämättä palstoilla ja julkisuudessa.
Samaa kuin muidenkin vaikuttamaan pääsevien, siis kirjailijoiden
tai muiden taiteilijoiden: näyttää oleellista tästä ajasta ja
mielellään myös vihjata ja kertoa sen eri merkityksistä, mitä
näkee ja havaitsee. Täytyy yrittää toimia lämpimänä, oival
tavana älynä, ihmiselämän sensibiliteettinä, koska kokopäivätyö
tä tekevät kansalaiset eivät jaksa sitä enää tehdä, eivätkä
työpaikalta päivisin siihen pysty. Kriitikon on nähtävä, minne
yhteiskunnassa ollaan menossa.
Järkiperäinen julkinen keskustelu yhteiskunnallisista ja kulttuu
rikysymyksistä. Kritiikki on Toivon instanssi aikana jolloin yh
dentekevyys ja välinpitämättömyys uhkaavat julkisuutta. Minusta
vasta toissijaista on taiteen ja tieteen ‘sisäinen’ kommentoin
titehtävä.

Käyttärnäni luokittelun perusteella syntyneet ryhmät on esitetty
taulukossa 22.
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Taulukko 22. Arvostelijoiden näkemykset kritiildn tehtävistä.

Kritiikin tehtävät
Analysoida taidetta, määritellä hyvä ja huono taide,
sijoittaa teos taiteen traditioon ja kulttuuriin
Tuoteselostus, Informolda yleisöä, jakaa tietoa
Kasvattaa yleisö ymmärtämään taidetta ja analysoimaan
sitä itse
Muut (antaa palautetta taiteilijoille, toimia
siltana yleisön ja taiteilijoiden välillä,
herättää keskustelua)

N

141
139

37.1
36.6

60

15.8

40

10.5

380 100.0
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SUOMALAINEN ARVOSTELIJA JA KRITIIKKI

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu suomalaisen arvostelijakunnan
rakennetta, arvostelijoiden työn luonnetta ja heidän ajatuksiaan
taiteesta ja kritiikistä. Tutkittavat arvostelijat kuuluvat Suomen
Arvostelijain Liittoon (SARV), joka on eri taiteen alojen arvos
telijain, kulttuuritoimittajien ja -avustajien ammatillinen yhteenliit
tymä.
Koska tavoitteena oli luoda yleiskuva suomalaisista kriitikoista,
aineisto kerättiin postikyselyllä. Lomake lähetettiin alkuvuodesta
1987 kaikille niille 731 liiton jäsenelle, joiden osoitetiedot olivat
ajan tasalla. Heistä 438 eli 60 prosenttia palautti lomakkeen. Kyse
lyyn vastanneiden arvostelijoiden ikä- ja sukupuolijakauma sekä
heidän arvostelualansa vastasivat hyvin SARV:n vuoden 1987 jäsenluettelon antamaa kuvaa jäsenistön proflilista, joten tältä osin
vastausten perusteella tehtyjen päätelmien ulottaminen koko jäsen
kuntaa koskevaksi ei ole ongelma.
Yleiskuvaan pyrkivällä kyselytutkimuksella on omat rajoituksen
sa. Koska SARV edustaa kaikkien taiteen- ja myös tieteenalojen
arvostelijoita vakituisista kulttuuritoimittajista freelancerethin ja
avustajiin, on hankalaa toteuttaa tutkimus, jossa kyetään ottamaan
huomioon eri arvostelijoiden toimenkuvien erityiskysymykset.
Mutta koska Suomessa ei juurikaan ole tutkittu arvostelijoita,
voidaan myös tällaista hyvin yleisellä tasolla liikkuvaa kartoitusta
perustella.

Arvostelijakunnan rakenne
SARV:n jäsenistön heterogeenisuuden vuoksi on mahdotonta muo
dostaa yksityiskohtaista kuvaa suomalaisesta keskivertoarvos
telijasta, mutta joitakin kiintopisteitä portinvartijoiden aminat
tikunnan luonnehtimiseksi silti löytyy. Arvostelijoiden enemmistö
on miehiä, joiden osuus vastaajista on 62 prosenttia. Keski-lältään
arvostelijat ovat 41-vuotiaita ja noin 70 prosenttia kriitikoista
on iältään 30-50 -vuotiaita. Nuorin kyselyyn osallistunut oli 19ja vanhin 83-vuotias.
Arvostelijat asuvat Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa. Yksin
pääkaupunkiseudulla asuu kaksi viidesosaa liiton jäsenistä, ja kolme
viidesosaa vastaajista ilmoitti asuinpaikakseen joko pääkaupunkiseu
dun, Tampereen tai Turun. Uudenmaan, Hämeen sekä Turun ja Po
rin läänissä asuu 70 prosenttia SARV:n jäsenistä.
Kriitikoilla on erittäin hyvä koulutus. 84 prosenttia arvos

72
telijolsta on suorittanut ylioppilastutkinnon, ja alempi tai ylempi
korkeakoulututkinto on 77 prosentilla arvostelijoista.
Ero koko
väestön keskimääräiseen koulusivistykseen on melkoinen, sillä
vain 39 prosenttia suomalaisista on saanut perusasteen jälkeistä
koulutusta. SARV:iln kuuluvat arvostelijat ovat myös koulutetumpia
kuin toimittajat yleensä. Esimerkiksi Suomen Sanomalehtimiesten
liiton jäsenistä vain joka kolmannella on korkeakoulututkinto. Ero
kriitikoiden ja toimittajien koulutusasteen välillä on kuitenkin
kaventumassa, sillä nuorista toimittajista jo enemmistöllä on
korkeakoulututkinto tai sitä ollaan parhaillaan hankkimassa
(Kehälinna ja Melin 1988, 13). Varsinaista kriitikkokoulutusta on
saanut joka toinen arvostelija, usein tutkintoonsa liittyen mutta
toisinaan myös erillisiä kriltikkokursseja käyrnällä.
Avustajien osuus arvostelijakunnasta on suuri. Vain joka viides
kriitikko on ainmatiltaan joko kulttuuritoimittaja tai arvostelemi—
sesta pääasiallisen elantonsa hankkiva freelancer. Loput SARV:n
jäsenet työskentelevät arvostelijoina oman päätoimensa ohella
avustaen eri tiedotusvälineitä vakituisesti tai satunnaisesti.
Avustajien ryhmän runkona ovat yliopistojen opettajat ja tutkijat,
taiteilijat sekä opettajat. Huomattava osa arvostelijoista sijoittuu
luokka—asemaltaan keskiluokkaan, tavallisesti ylempään keskiluok
kaan tai ylempiin tolmihenkilöihin.

Työn luonne
Suurin osa arvostelijan työstä on taiteen
ja tieteen
arvos
telemista. Kolumnit, esseet, uutiskirjoitukset ja -katsaukset,
mielipidekirjoltukset ja haastattelut kuuluvat niin ikään arvos
te1ijoidn toimenkuvaan, mutta niiden osuus on vähäisempi.
SARV:n jäsenistössä on kaikkiaan 25 eri alan arvostelijaa.
Eniten mainintoja arvostelijan tärkeimpänä arvostelualana keräävät
kirjallisuus, teatteri, musiikki, kuvataide, taideteollisuus ja
rakennustaide, elokuva ja tiede. Suurin osa arvosteluista kir
joitetaan alueellisiin tai valtakunnallisiin sanomalehtiin sekä
erikoisaikakauslehtiin. Useimmilla kriitikoilia on tällä hetkellä
yhdestä kolmeen avustajasuhdetta eri medioihin.
Arvostelijat
käyvät myös melko usein alustamassa erilaisissa yleisötilaisuuksissa.
Päätymistä arvostelijaksi perustellaan usein sillä, että taide,
tiede tai muut kulttuurielämän ilmiöt kiinnostavat samoin kuin
niiden arvioiminen. Tämä motiivi ei kuole uran jatkuessakaan:
arvosteleminen palkitsee itse itsensä, koska se on kuin harrastus
tai kutsumus, joka tapauksessa tärkeä osa arvostelijan elämää.
Monet korostavat lisäksi, että työ antaa paitsi mahdollisuuden
-

-
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olla tekemisissä taiteen kanssa myös mahdollisuuden kehittää
omia valmiuksiaan, Ilmaisutaitoaan, tapaansa kirjoittaa ja tapaansa
ajatella ja analysoida.
Kutsumustyön varjoisimpana puolena on työstä maksettavien
palkkioiden pienuus. Huonon palkan lisäksi toimeentulo on epäsään
nöllistä ja epävarmaa, kulukorvausten täysimääräinen maksaminen
harvinaista ja verotus täynnä epäkohtia. Vain 16 arvostelijaa
ansaitsee tällä työllä yii 100 000 markkaa vuodessa, kun taas yli
puolella kriitikoista arvostelutulot jäävät alle 10 000 markan.
Kaikkein kipeimmin taloudelliset ongelmat kohdistuvat arvos
telemisesta pääasiallisen toimeentulonsa hankkiviin freeiancereihin
sekä sellaisiin avustajiin, joilla ei juuri ole muita tuloja, esimerkik
si opiskelijoihin. Mutta monilla avustajilla päätoimesta saadut
ansiot kompensoinevat ainakin osittain arvostelupalkkioiden
niukkuuden.
Jännite kutsumustyön ja huonon palkkauksen välillä näkyy
arvostelijoiden suhtautumisessa liittoonsa. Käytetyin perustelu
SARV:iin liittymiselle on halu pohtia kritiikin käytäntöjä, ottaa
osaa kulttuurikeskusteluun ja kehittää kulttuurielämää. Usein
liittoon on liitytty myös kontaktien luomiseksi muihin kriitikoihin
ja taiteilijoihin sekä informaation saamiseksi. Taloudelliset motiivit
ovat vasta kolmanneksi käytetyin SARV:iin liittymisen perustelu.
Tärkeimpänä liiton tehtävänä arvostelijat pitävät sen puuttumis
ta taloudellisiin epäkohtiin. Tähän kytketään usein toivomus alan
arvostuksen nostamisesta. Kulttuurin asemaa lehdistössä ja muiden
medioiden ohjelmatarjonnassa on pyrittävä vahvistamaan ja
nostamaan se esiin esimerkiksi urheilun varjosta. Arvostelijat
uskovat, että kun arvostus nousee, nousee myös paikkataso, ja
toisaalta palkkiovaatimusten yhtenäistäminen ja palkkioiden
nostaminen lisännevät osaltaan alan arvostusta.
Näkemykset SARV:n toimintamenetelmistä vaihtelevat. Eniten
kannatusta saa se, että liitto toimisi eräänlaisena painostusor
ganisaationa muiden vastaavien järjestöjen kanssa valtiovaltaa ja
tiedotusvälineitä kohtaan alan epäkohtien korjaamiseksi. Mutta
paljon on myös arvostelijoita, jotka haluavat liiton ennen kaikkea
tiedottavan alan tapahtumista sekä järjestävän koulutus- ja
keskustelutilaisuuksia ja seminaareja, joissa pohdittaisiin kritiikin
tilaa. Pieni kriitikoiden joukko haluaisi SARV:n toimivan perin
teisen ammattiyhdistyksen tavoin.
Näyttää ilmeiseltä, että osa arvostelijoista kokee työnsä ennen
kaikkea kiinnostavaksi harrastukseksi, joka antaa lisää väriä
elämään. Palkkakysymyksen ratkaisemista tärkeämpänä pidetään
liiton sivistystehtävää, keskusteluja, kontakteja, seminaareja ja
koulutusta. Mutta monet pitävät palkkakysymyksen ratkaisua
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välttämättömänä. He pelkäävät, että mikäli kriitikon työstä ei
saada asiallista korvausta, alan arvostus saattaa entisestään
laskea ja myös kritiikin taso madaltua.

Kriitikot ja taide
Taiteen, tieteen ja kulttuurin käsitteiden sisältö muotoutuu näistä
käsitteistä käytävästä taloudellisesta, poliittisesta, ideologisesta
ja symbolisesta “taistelusta”. Luokitteluun ottavat osaa muun
muassa taiteilijat, tieteenharjoittajat, rahoittajat, kustantajat,
markkinoijat, arvostelijat, opettajat ja muut kasvattajat sekä
yleisö. Vaikka kentän eri osapuolten välisiä suhteita on mahdoton
määritellä täsmällisesti, voidaan kyselyyn osallistuneiden arvos
telijoiden vastausten perusteella luoda karkea kuva siitä, miten
arvostelijat itse hahmottavat taiteen arvon määräytymisen.
Noin joka toinen SARV:n jäsen katsoo, että taiteilijat ovat
tärkein taideteoksen arvoon vaikuttava ryhmä. He lataavat alueen
symboliset merkitykset, jonka jälkeen lähinnä kustantajat, kriitikot
ja yleisö ottavat osaa luokitteluun ja vaikuttavat käsityksiin
taiteesta. Kriitikon roolina arvostelijat pitävät etupäässä joko
taiteen analysoimista ja taiteen tason valvomista tai informaation
jakainista yleisölle.
Kritiikki suunnataan ennen kaikkea yleisölle.
Neljä viidestä vastaajasta kertoi yleisön olevan työnsä ensisijainen
kohderyhmä. Yleisön ohella palautetta pyritään antamaan taiteili
joille.
Kriitikot ovat kiinnostuneita ammattilaiskulttuurista sekä
korkea- tai taidekulttuurista. 60 prosenttia vastaajista ilmoitti
arvostelevansa sekä ammattilaisia että harrastajia, mutta loput
keskittyvät pelkästään ammattilaisiin. Ammattilaiskulttuurin
suosimista perustellaan yleisimmin sillä, että se on parempaa kuin
harrastajakulttuuri, ja usein sen kritisoiminen on työnantajankin
toivomus. Alakohtaiset erot ovat tässä huomattavia. Esimerkiksi
teatterissa harrastajien panos on tärkeä, ja siksi teatterikriitikot
käsittelevät myös harrastajakulttuuria, kun taas kuvataide,
taideteollisuus ja arkkitehtuuri sekä elokuva ovat käytännössä
lähinnä ammattilaistaiteilijoiden käsissä.
Korkeakulttuuria arvioi neljä kriitikkoa viidestä. Korkeakulttuu
riin keskittyminen johtuu arvostelijoiden mukaan siitä, että se
on parempaa, kiinnostavampaa ja haastavampaa kuin perinne- ja
populaarikulttuuri. Myös arvostelijoiden koulutus ohjaa heitä
korkeakulttuuriin, ja valinta saa usein tukea työnantajaltakin.
Mutta kyse on toisaalta pelkästä luokittelusta. Muun muassa
teatteri on perinteisesti määritelty korkeakulttuuriksi ja rock-
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musiikki populaarikulttuuriksi, ja elokuvan suhdetta näihin gen
reihin on vaikea täsmentää. Teatterllcriitikot kertovatkin arvioivan
sa korkeakulttuuria, rockkriitikot populaarikulttuuria ja elokuvaarvostelijat pitävät koko jaottelua epäonnistuneena.
Arvostelijoita kiinnostavista kulttuurialueista saa eniten
mainintoja Suomi. Usein myös Ranska, Yhdysvallat, Neuvostoliitto,
Italia, pohjoismaat sekä yleensä Eurooppa tai länsimainen kulttuuri
mainitaan kulttuuritarjonnaltaan kiinnostavina alueina. Suomalaiset
kriitikot ovat siis selvästi suuntautuneet kansalliseen kulttuuriin,
sitä maantieteellisesti lähellä oleviin kulttuureihin ja yleensä
länsimaiseen kulttuuriin. Kaukaisimmista kulttuureista tulevat
useimmin esiin japanilainen, latinalais-amerikkalainen ja afrik
kalainen kulttuuri.
Kritiikkiä voidaan myös luonnehtia teoskeskeiseksi. Taidetta
arvioidessaan kriitikot sanovat kiinnittävänsä huomiota lähinnä
teokseen, muun muassa sen sisältöön, rakenteeseen ja muotoon. Ne
arvostelijat, jotka pyrkivät kritiikissään suhteuttamaan teoksen
laajempiin yhteyksiin, käsittelevät sen suhdetta yhteiskuntaan ja
kulttuuriin, antia humanismille ja inhimilliselle kasvulle tai pohtivat
teoksen suhdetta muuhun taiteeseen ja sen paikkaa taiteen tradi
tiossa.

Nainen ja mies kriitikkona
Edellä olen luonnostellut yleiskuvaa suomalaisista arvostelijoista,
heidän työstään ja ajatuksistaan kritiikistä ja kulttuurista.
Yleiskuvan taustalta löytyy kuitenkin varsin heterogeeninen
ammattikunta, joka jakautuu eri tekijöiden perusteella hyvinkin
erilaisIIn ryhmiin.
Kaikkein selvimmin kriitikot jakaa sukupuoli, joka tässä
aineistossa on huomattavasti erottelevampi kuin esimerkiksi ikä,
asuinpaikka, arvosteluala, asema arvostelijana tai julkaisufoorumi.
Näilläkin tekijöillä on merkitystä, mutta arvostelijan sukupuoli
kertoo hänestä enemmän kuin mikään muu yksittäinen tieto.
Seuraavaksi esitän lyhyesti, miten nais- ja mieskriitikot eroavat
toisistaan.
Naisilla on parempi koulutus kuin miehillä. He ovat useammin
ylioppilaita, ja he ovat myös hankkineet korkeakoulututkinnon.
Naisilla on lisäksi keskimääräistä useammin arvostelijan työhön
liittyvää koulutusta. Suurin osa arvostelijoista katsoo, että
koulutusta enemmän arvostelija hyötyy joko vankasta käytännön
kokemuksesta tai koulutuksesta yhdistettynä käytännön kokemuk
seen. Naiset painottavat kuitenkin pelkän käytännön merkitystä
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harvemmin kuin miehet. Lisäksi naiskriitikot suhtautuvat miehiä
myönteisemmin alan täydennyskoulutukseen.
Sukupuoli näkyy selvästi taiteen alan valinnassa. Vaikka naiset
ovatkin arvostelijoissa vähemmistönä, heitä on teatteri- ja
kuvataidearvostelijoina sekä muutamilla “pienemmillä” arvostelun
alueilla enemmän kuin miehiä. Musiikkikriitikkona nainen on har
vinaisuus, olipa kysymys klassisesta tai rockmusiikista. Sukupuo
lijaot säilyvät pääpiirteittäin myös taiteen alojen sisällä, vaikka
alakohtaista vaihtelua onkin jonkin verran. Esimerkiksi kirjal
lisuudessa, joka arvostelijoiden määrän perusteella on tärkein
kritiikin kenttä, sukupuolen mukainen eriytyminen on saman suun
taista kuin koko aineistossakin.
Arvostelijoiden suhtautuminen työhönsä ja liittoonsa on sekin
sukupuolispesifiä. Sekä mies- että naisarvostelijoiden joukossa
yleisimmin käytetty perustelu arvostelijaksi päätymiselle on se,
että taide koetaan elämän sisällöksi ja sen arvosteleminen kut
sumukseksi. Naisilla tämä motiivi on kuitenkin vielä keskeisemmällä
sijalla kuin miehillä. Naiset korostavat myös keskimääräistä
useammin sitä, että arvostelutyön parhaimpana puolena on mahdol
lisuus toteuttaa intohimoaan ja kehittää omaa ilmaisutaitoaan ja
ajatteluaan. Vapaavalintaiset työajat ja työn autonomisuus eivät
sen sijaan ole naisille yhtä tärkeitä kuin miehille.
Naisarvostelijoille selvästi tärkein syy SARV:iin liittymiselle
on halu päästä liiton avulla osallistumaan kulttuurista ja kritiikin
käytännöistä käytävään keskusteluun. Miehilläkin tämä motiivi on
yleisin, mutta miltei yhtä yleinen on halu pyrkiä liiton tuella
korjaamaan alan kehnoa palkkausta. Naisista vain hyvin harvat
ovat liittyneet SARV:iin taloudellisten kysymysten takia. Ja naisten
enemmistö haluaa liittonsa olevan ennen kaikkea koulutus- ja
keskustelufoorumi, kun taas miesten enemmistö vaatii, että siitä
olisi kehitettävä painostusorganisaatio, joka keskittyisi jäsentensä
taloudellisten ongelmien ratkaisemiseen. Erot miesten ja naisten
välillä ovat selviä: naiset suuntautuvat koulutukseen ja kritiikin
sisäliöistä käytäviin keskusteluihin ja miehet talouteen liittyviin
kysymyksiin.
Lopuksi miehet ja naiset ajattelevat kritiikin tehtävistä ja
taiteen arvioinnista eri tavoin. Naiset mieltävät kritiikin lähinnä
yleisön informoimiseksi; heistä kriitikko on tuoteselostaja ja
yleisön esilukija. Mieskriitikot haluavat keskittyä ennen kaikkea
taiteen analysoimiseen ja taiteen olemuksen pohtimiseen. Miehet
kiinnittävätkin hyvin usein huomiota vain teokseen, mutta naiset
tarkastelevat aihetta laajemmasta perspektiivistä ja pohtivat esi
merkiksi sitä, miksi teos on tehty, mitä sillä halutaan sanoa ja
millainen merkitys sillä on vastaanottajalle. Teoksen suhteut
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tammen kulttuuriin ja yhteiskuntaan on yhtä yleistä miehille ja
naisille. Miesten teoskeskeisestä lähestymistavasta kertonee myös
se, että noin 60 prosenttia heistä pitää taiteilijan roolia tärkeimpä
nä teoksen arvoon vaikuttavana tekijänä. Naisista samaa mieltä on

vain 40 prosenttia, toisin sanoen he pitävät miehiä useammin mui
denkin ryhmien, kuten kustantajien ja arvostelijoiden, merki
tystä tärkeänä teoksen arvoa määriteltäessä.
Naiset ja miehet kokevat kriitikon roolin eri tavalla. Miehet
eivät kuitenkaan juuri pohdi vastauksissaan tätä kysymystä, mutta
useat kyselyyn vastanneet naiset pitävät alan sukupuolijakoja
ainakin
ongelmana. Tämä johtunee siitä, että ala on miehinen
pitävät
Naiset
on
miehiä.
enemmistö
sikäli, että kriitikoiden
epäkohtana muun muassa sitä, että toimitukset ovat miehisiä, ja
sitä, että miehet määrittelevät pääsääntöisesti kritiikin käytännöt
ja kriteerit.
-

Kritiikin tulevaisuus
SARV:n jäsenkyselyn lopuksi liiton jäseniä pyydettiin arvioimaan
arvostelutyön tulevaisuutta. Vastaukset voidaan jakaa kolmeen
ryhmään seuraavasti: 158 (42%) arvostelijaa uskoo arvostelutyön
kysynnän ja kritiikin merkityksen kasvavan, 103 (28%) pitää kri
tiikin tulevaisuuden näkymiä synkkinä, ja 115 (30%) arvelee tule
vaisuuden sisältävän sekä mahdollisuuksia että ongelmia.
Suurin osa kritiikin tulevaisuuteen myönteisesti suhtautuvista
arvostelijoista perustelee kantaansa sillä, että ihmisten vapaa-aika
lisääntyy ja harrastukset monipuolistuvat, ja tämän kehityksen
myötä kiinnostus kulttuuria kohtaan kasvaa. Kulttuurin kasvava
tarjonta ja kysyntä lisäävät kritiikin tarvetta ja arvostusta,
koska yleisö haluaa aiempaa enemmän informaatiota tarjonnasta
ja juuri arvostelijat ovat oikeita henkilöitä auttamaan yleisöä
järkeviin valintoihin.

Yleisölle on tarjolla yhä enemmän materiaalia, siksi kriitikon
tehtävä mielipidejohtajana ja esittelijänä on kasvava.
Ihmisten vapaa-ajan lisääntyessä taiteiden merkitys saattaa
lisääntyä jokapäiväisessä elämässä. Tämä vaikuttaa myös arvos
telutyöhön: kiinnostus taiteita kohtaan lisää kiinnostusta myös
arvostelutyötä kohtaan.
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Muutama vastaaja arvelee myös kulttuurin pinnallistumisen ja
standardisoitumisen tarjoavan kritiikille uusia mahdollisuuksia.
Arvostelijoiden ammattikunta voi nousta vastustamaan kulttuuri
teollisuuden massiivista tunkeutumista uusille alueille. On kritisoi
tava vlihteellistä ja pinnallista taidetta ja huonoa kulttuuria,
erotettava jyvät akanoista ja puolustettava kansallista kulttuuria
kolonialisoitumasta kansainvälistyvän kulttuurin paineille.

Arvostelutyön tehtävä ja sille asetettavat vaatimukset koros
tuvat kaupallistumisen myötä; tarvitaan lisää ammattitaitoa,
aminattimoraalia, ammattikuntaa; jos näitä ehtoja ei täytetä,
arvostelutyö rappeutuu; tämä on käsityötä sarjatuotannon
aikakaudella.
Visuaalisen viestinnän lisääntyessä lisääntyy myös systemaat
tisen kritiikin tarve. Tarvitaan hellittämätöntä valistus- ja
kasvatustyötä, että esim. pienen kielialueemme kulttuuri säilyisi
elinvoimaisena.
Arvostelun merkitys kasvaa elokuvataiteessa, koska roskaviih
dettä on markkinoilla entistä enemmän. Jyviä on vaikea erottaa
akanoista.

Ne arvostelijat, jotka eivät luota arvostelutyön tulevaisuuteen,
pelkäävät ennen kaikkea kritiikin tason madaltumista ja kulttuurin
pinnallistumista. Kulttuurin arvostuksen mahdollinen nousu ja
kulutuksen kasvu eivät heidän mukaansa johdakaan kritiikin
vahvistumiseen. Pikemminkin kulttuuria kulutetaan pinnallisesti ja
arvosteluja luetaan vain nopeasti vilkaisten.

Arvostelen kirjoja. Pelkään, että arvostelut eivät enää inspiroi
lukemaan, vaan kun luetaan arvostelu, sen katsotaan riittävän.
Arvostelijoista tulee siis lukijoita, eivät ole enää esilukijoita
kuten tähän asti. Tieto on tavaraa ja sitä hamstrataan ja
pantataan.

Taiteen viihteellistyminen sekä taiteen tuotannon ja välityskanavien
lisääntyvä tavaravälitteisyys liittyvät monien arvostelijoiden mie
lestä syvällisen ja vaihtoehtoisiin tulkintoihin pyrkivän kritiikin
tukahtumiseen. Vaikka esimerkiksi lehdistössä panostettaisiinkin
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kulttuurisivuihin ja niitä luettaisiin paljon, niin se ei välttämättä
estä kunnianhimoista kritiikkiä hautautumasta kulttuurin muoti
ilmiöiden ja pikkuesittelyiden alle.

Kulttuurin ja tapahtumien tarjonta kasvaa, mutta lehtien
kulttuurisivut supistuvat ja niissä annetaan tilaa vain muoti
ilmiöille ja pinnalliselle rajuudelle. Syvällisempi ja pohtiva
kritiikki on jo jäänyt vähäisemmäksi.
Kritiikin pinnallistuminen juoruiksi ja ‘pikkuprofiileiksi’
tekijöistä huolestuttaa. Ilta- ja naistenlehdet kyllä esittelevät
kulttuuria, mutta syvällinen analyysi on hyvin harvinaista
Suomessa, todellinen kulttuurikeskustelu ja kulttuurin laaja
pohdinta.

Arvostelutyön mahdollisuuksia kaventavat kulttuurin pinnallistu
misen ja arvostelujen tason laskemisen lisäksi alan huono palk
kiotaso, kriitikoiden sulautuminen konsensukseen, sivistyksen puute
suomalaIsessa kulttuurikeskustelussa, kokeilujen vierastaminen ja
taloudellisten imperatiivien tiukentuva ote kritiikin käytännöistä.
Seuraavassa vastauksessa on onnistuttu luettelemaan lähes kaikki
tässä tutkimuksessa esille tulleet kritiikkiä kohtaavat uhkat.

Huonolta näyttää. Päivälehdet kaupallistuvat ja viihteellistyvät.
Mainos- ja buffipaineet kasvavat erikoislehdissä. Apurahoja on
huonosti. Palkkiot eivät nouse. Kulttuurin vienti, mainos
tammen, pr, markkinat ym. edellyttävät kriitikoilta sulautumista
taide-establismentin yleiseen konsensukseen. Keskustelun taso
on uskomattoman matala ja sivistysmaat niin kaukana. Kulttuu
rin yleinen arvostus on heikkoa ja kaikenlaisen kokeilevan,
elävän, tulemisen tilassa olevan taiteen arvostus aika olematonta
‘kulttuurin’ sisällä. Kriitikot samaistuvat journalistin rooliin
mikä siunaa mitäänsanomattomuuden. Taloudellisen liikeperiaat
teen voimistuminen kritiikin kentällä on tällä hetkellä keskeinen
uhka.

Mitä sitten voitaisiin tehdä kritiikin tason nostamiseksi ja merki
tyksen kasvattamiseksi? Yleiseen yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen
kehitykseen on hankalaa vaikuttaa, mutta kritiikin kentällä on
sellaisiakin tekijöitä, joihin arvostelijat ja heidän liittonsa
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kykenevät puuttumaan. Monet vastaajat pohtivat sitä, mihin suun
taan arvostelijoiden olisi kehitettävä kritiikkiä. Vaikka nämä
ehdotukset menevät toisinaan ristiin, niin selvästi eniten kannatus
ta saa analyyttinen, kriittinen ja laajoihin linjoihin, jopa koko
kulttuurin tilaa tarkastelemaan pyrkivä kritiikki. Tuoteselostuksista
ja taiteilijoiden murskaamisesta on edettävä esseernäiseen ja tut
kimukselilseen suuntaan.

Arvostelu-sana on vanhanaikainen, harhaanjohtava ja huono.
On suuntauduttava enemmän kriittiseen esittelyyn ja tulkintaan
kuin arvottamiseen. Ei tule arvostella yksityiskohtia vaan
laajoja linjoja. Kritiikki tarkoittaa tutkimusta.
Yksi huolestuttava piirre on ‘journalistisen’ käsittelytavan kasvu
se pinnallistaa kritiikkiä. Kritiikin olisi sisällöllisesti, muoclol—
lisesti ja kielellisesti jatkuvasti uusiuduttava. Vakavaotteisen
ja analyyttisen kritiikin osuus on taiteen erikoislehtiä lukuunot
tainatta liian vähäistä.
—

Jotkut arvostelijat näkevät kritiikin kehittämisen edellyttävän
lisäksi muutamien kentällä vallitsevien konventioiden ja valtasuh
teiden murtamista. Tässä yhteydessä vastaajat kritisoivat liiallisesta
dominoivuudesta lähinnä valtamedioita kuten suuria sanomalehtiä
ja televisiota, yleisimpiä arvostelualoja kuten kirjallisuutta sekä
myös keski-ikäisiä mieskriitikoita.

Olen havainnut, että maakuntalehtien kriitikot usein ymmärtävät
paremmin yleisön tarpeet kuin pääkaupunkilehtien kriitikot,
jotka paljolti vaikuttavat kirjoittavan toisilleen. Sellaisella
kritiikillä, jolla vain nostetaan tai murskataan taiteilija, ei
ole tulevaisuutta, koska se ei kiinnosta ketään.
Päivälehdillä pitäisi riittää paistoja tammikuussa muidenkin kuin
kirjallisuuden ‘vuosikatsauksille’
ja alkakauslehdistössä tilaa
myös ulkomaisten mallien mukaan kootuille arvostelmille,
lausunnoille, että erilaiset näkemykset pääsisivät esille. Siis
henkistä laajentumista.
-

Juuri nyt olen lopen kyllästynyt hallitsevaan keski-ikäiseen
mieskriitikkopolveen, joka istuu tukevasti perseellään ja tukee
konsensuskirjallisuutta konsensusyhteiskunnassa. Ellei jotakin
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uskallusta ja heittäytymistä ala ilmetä, tulevaisuus on nynne
röintiä ja myötäkarvalsuutta ja impotenssia. TV:n kulttuuriohjel
mat ovat laajimmiri vaikuttavia ja näkyvimpiä, miksei kukaan
puutu niiden kehnouteen?

Kritiikin tasosta voidaan huolehtia myös jatkokoulutuksella,
sitähän kriitikoiden enemmistö pitää tarpeellisena. Vastausten
perusteella näyttää kuitenkin alan heikko palkkiotaso muodostavan
oleellisimman esteen kritiikin tason ja alan arvostuksen nos
tamiselle. Toisinaan palkkiotason nostamiseen liitetään myös
kysymys SARV:n jäsenkriteereistä.

Kritilldllä on mahdollisuuksia kasvavaan vaikutusvaltaan, mikäli
palkkiotaso saadaan nostetuksi sellaiseksi, että tehtävistä
aletaan enemm1n kilpailla. Silloin tulee lisää asiantuntemusta
peliin.
Palkkapolitiikalla ja SARV:n jäsenkriteereltä
saadaan kustantajat arvostamaan tätä työtä.

tiukentamalla

Mielestäni arvostelija- tai yleensä kulttuurifreen tilanne on
todella kehno. Kokemuksesta tiedän, että esim. aloitteleva
kirjailija on taloudellisesti paljon paremmassa tilanteessa kuin
10-15 vuotta alalla ollut freelance-kulttuuritoimittaja, jota
työnantajat voivat hämmästyttävässä määrin polkea taloudel
lisesti. Esim. SLL:n suositusten mukaisia taksoja maksetaan
tuskin koskaan, ilmeisesti siksi että alalla on runsaasti harras
teiljoita jotka suostuvat polkemaan hintoja. Jos olisi mahdollista
luoda järjestö johon olisi jokin laadullinen pääsyvaatimus,
joka edellyttäisi tosivahvaa näyttöä taidosta ja jolla olisi
aivan kiinteät taksat eikä mitään suosituksia... Jos olisi jonkin
laiset diplomiarvostelijat (hah hah), joiden ovilla julkaisuväli
neiden edustajat pilvin pimein kolkuttelisivat lisätäkseen arvo
valtaansa.

Näissä vastauksissa nostetaan esiin yksi monia arvostelijoita
vaivaava kysymys: voidaanko luoda sellainen arvostelijoiden
järjestö, jolla olisi selvät pääsyvaatimukset, vahva näyttö jäsen
tensä ainmattitaidosta ja yksiselitteiset pallckiovaatimukset? Voiko
arvostelijakunta prof essionaalistua ja pystyttää ammatti- ja
asiantuntijamonopolin omalle reviirilleen?

82
Professionaalistuminen on modernille yhteiskunnalle tyypillinen
ilmiö. Varsinkin uudet keskiluokat pyrkivät parantamaan ammatillis
ta statustaan professionaalistumalla. Käyttökelpoisin keino tällai
seen ammatin arvon nostamiseen työmarkkinoilla on koulutus, jolla
hankitaan kulttuurista pääomaa sekä tuotetaan ja määritellään uusi
ammatillinen reviirl. Koulutuksella saadaan oikeus ja pätevyys
tietyn ammatin harjoittamiseen. Professionaalistumlnen edellyttää
myös sitä, että asiantuntemuksensa harjoittamisen monopolisointiin
pyrkivä ammattiryhmä valvoo itse koulutustaan ja siihen rekrytoin
tia ja samalla ammattiin rekrytoitumista. (Konttinen 1988, 91;
Rinne ja Jauhiainen 1988, 9-11)
Mutta professionaalistuminen edellyttää lisäksi ammattiryhmän
monopolisolman asiantuntemuksen kuluttajia, esimerkiksi opettajan
työ vaatii oppilaita ja lääkärin työ sairaita. Myös valtion rooli
on tässä yhteydessä tärkeä, sillä sen tehtävänä on sovittaa yhteen
tarjonta sekä osto- ja kulutuskykyinen asiakaskunta (Rinne ja
Jauhiainen 1988, 4). Arvostelutyön ja sen kysynnän luonne eivät
ehkä ole aivan sellaisia, että ammattikunta voisi monopolisoitua
valtion tuella.
Arvostelutyön professionaalistumisen ongelmana saattaa olla
sekin, että taloudellisiin kokonaismarkkinoihin kiinnittyminen ja
sosiaalisen rekrytointiperustan tiukentuminen hautaa alleen työn
sisäiset arvot, työn kutsumusluonteen ja ammatin käsityöläismäisen
idean. Sellainen toiminnan rationalisoituminen, jossa taloudelliset
pakot eivätkä kutsumus tai arvovalinta alkavat säädellä toimintaa,
antaa yhä vähemmän tilaa yksilön subjektiivisille toimintarationali
teeteille. Arvostelijoiden ammatti voi jopa menettää perinteisiä
kulttuurisia erityisominaisuuksiaan ja koteloitua pelkäksi intellek
tuaaliseksi tekniikaksi. Hyvän esimerkin tällaisesta näkökulman
kaventumisesta tarjoaa lääkärin ammattikunnan kytkeytyminen am
mattitoiminnan yhteydessä kehittyneeseen kliiniseen lääketietee
seen. (Konttinen 1988, 95-97; Rinne ja Jauhiainen 1988, 17)
Arvostelutyön ja professionaalistumisen välinen ongelmallinen
suhde ei tietenkään estä pohtimasta muita keinoja ammatillisten
kriteerien täsmentämiselle ja alan arvostuksen ja palkkioiden
nostamiselle. Tämä on välttämätöntä, koska arvostelijat näyttävät
olevan ymmällään palkkiokysymysten ja arvostelukäytännön kir
javuuden edessä. Seuraavat kaksi puheenvuoroa täsmentävät hyvin
ongelman.

Miten tämän palkkiokysymyksen voisi järjestää? Pienetkin
lehdet julkaisisivat mielellään kulttuurijuttuja, jos niiden ei
tarvitsisi maksaa. Kuka sitten maksaisi? Onko edes moraalisesti
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oikein, toisia kriitikoita kohtaan, antaa ilmaiseksi?
Kommentoin liiton herättämää kysymystä turhien’ jäsenten
poistamisesta. ProfiilI varmaan siitä terävöityy, mutta kun
jotkut kriitikot tekevät tätä työtä vaihtelevia jaksoja elämäs—
tään, niin pitäisikö välillä lähteä pois, sitten taas anoa mukaan,
eli tärkeintä ei ole toimia tukijärjestö
tulla erotetuksi, anoa
vaan tärkeintä on tämä ovien
aikoina,
nä ns. latentteinakin
lonksuttelu? Keksikää joku jämpti mutta reilu systeemi.
-

Arvostelutyön tila ja tulevaisuus vaativat siten arvostelijan
toimenkuvan ja mahdollisesti myös SARV:n jäsenkriteerien täsmen
tämistä, nykyistä selkeämpiä sääntöjä sille, miten palkkiokysymyk
sissä tulisi menetellä ja kritiikin kriteereiden pohtimista. Mutta
kovin yksityiskohtaisten sääntöjen luominen arvostelutyön kentälle
ei kuitenkaan ole sopusoinnussa arvostelijakunnan heterogeenisuu
den ja työssä edelleen vaikuttavien kutsumuksen ja käsityöläismäi
syyden ideoiden kanssa. Arvostelijan toimenkuvan ja kritiikin
kriteereiden tarkka rajaaminen voi olla ongelmallista siksikin,
että kulttuurin kehitys näyttää pikemminkin johtavan auktoriteet—
tien murtumiseen, yksilöitymiseen ja tulkintajärjestelmien moninais
tumiseen, ei niinkään yhden vahvan tulkintamallin hallitsevuuteen.
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THE REVIEWERS

Our ideas about and Interpretations of art and culture are shaped
by economic, political, ideological and symbolic struggles over
these concepts. Determining the value of a work of art and
vaiidating good and esteemed culture is a process that involves
many groups, among them artlsts and writers, publishers, sponsors,
dealers, educators, critics and the public. In this study we will
look at one of the links in this chain, the reviewers. It is
intended to examine the structure of the Finnish reviewing
profession, the nature of thelr work, and their views on art and
criticism.
The critics chosen as the subjects of the present study are
members of an association of Finnish reviewers (SARV, short for
Suomen Arvostelijain Liitto or the Union of Finnish Reviewers).
It Is a trade association of reviewers of the various arts, of arts
edltors and of contributors to the arts pages of newspapers and
to literary and arts reviews. The material for the study was
collected by a postal inquiry in spring 1987. The questionnaire
was sent to ali the 731 members of the association, of whom 438
(60 per cent) returned the form.
Finnish revlewers are a very heterogenous group, but it is
nevertheless possible to make some generalizations about the
profession. Men are In the majority, 62 per cent of the respon
dents being male. The average age of the reviewers under study
is 41 years, and some 70 per cent are between 30 and 50 years
of age. The greater part ilves in the cities of South Finland; in
the metropoiitan area alone are to be found 42 per cent of the
members.
Finnish critics are highly educated. 84 per cent of them have
matriculated from the upper secondary school, while 77 per cent
are university graduates with the higher or lower degree, usually
in the Humanities. Typical, too, for the Finnish profession is
that a large proportion are occasional contributors--only one
critic in five is reviewing fuli—time either as an arts editor or
as a freelance. Four critics in five write reviews in addition to
their chief occupation. Most typically, the contributors are
university teachers and researchers as weil as artists, writers
and schoolteachers. On the basis of their occupation, most
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reviewers may be considered to belong to the middle class.
The most commonly reviewed fields Include literature, the
theatre, music, the visual arts, applied arts and architecture as
well as the cinema. Most reviews are publlshed in local and
national newspapers or in literary and arts reviews. It may be
said that in Finland, it Is middle-aged and well-educated critics
living in cities and engaged 1n middle-class occupations who
determine what is art and culture. Moreover, Finnish critics are
more often male than female. Again, It seems that in Finland
the cultural discussion is at Its liveliest lii newspapers and on
those occasions when literary and theatrical issues are aired in
their arts pages.
For the reviewers, reviewing is a vocation. Most respondents
say they have become reviewers because they felt that it was
the arts that made life meaningful and because evaluating art
and literature was for them a living Interest, a passion. In
reviewing they value most the opportunity to participate iii the
discussion about cultural issues and iii the evaluation of the
arts. The opportunity to develop one’ s capabilities of expression
‘s work is feit to be important too.
in the course of
Finnish reviewers feel that their greatest job-related problem
are the small fees paid for reviews. There are defects In taxation
too, and expenses are rarely compensated Iii fuli. Apart from
uncertain livelihood, hurry and the resultant pressure of work
are often mentioned as a drawback.
The conflict between reviewlng as a vocation and the review
ers’ small fees is reflected in the members’ attitudes towards
their trade association. One belongs to the association because
one wants to participate in the cultural discussion and to talk
about critical practices. Nevertheless, It is feit that the most
important objective for the association is to solve the probiem
of the small fees. The reviewers wish for their association to
become a pressure group that would, together with other organiza
tions in the field of culture, attempt to obtain the reviewers
better payment.
Reviewers are influential participants when the value of art
and culture is being discussed, for it is easy for them to have
their views published in the various media. The critics think
that the most important group to affect the value of a work of
art are the artists and the writers, but the public, the publishers
and the critics themselves are also seen to have power to
influence the process of attributing value to the arts. The critics
feel that their own task is to provide the public with Information
and to analyze the works of art. They see the public as their
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most important target group.
The critics are mainly concerned with professional and high
culture. As a justification, It is argued that professional culture
and high culture are of higher quality that amateur culture and
popular culture. Also, professional and high culture provide the
critic with enough challenges; additionally, reviewing them is
more highly regarded; often it is what the employer or the
publication forum wants. There are great differences from one
field of the arts to another, however. Theatre critics, for example,
pay much attention to amateurs, while the cinema is almost
exclusively a professional art form. Again, the theatre is usually
classified as high culture, rock music as popular culture, and it
is hard to specify how the cinema relates to these two genres.
Also, criticism is work-centred. When the arts are evaluated,
it is mainly the work, its content, form and structure, that is
taken into account. The critics are chiefly lnterested in Finnish
culture; next to it, culture areas most often mentioned as interest
Ing are France, the United States, the Soviet Union, Italy, Scan
dinavia and European or Western culture in general.
The most important dividing factor among the reviewers is
sex. Sex reveals more about a critic’s attitude to his or her
work and to criticism than any other individual piece of informa
tion. Female critics are better educated than the male ones, and
they also value education more than the men. There is a clear
correlation between choice of the critical field and sex. Women
are a majority among critics of the theatre and the visual arts,
but very few women are music critics. Within the dlifferent fields
of criticism, too, there are clear divisions between the sexes.
The women emphasize more often than the men that criticism
is a vocation, nor do they emphasize the importance of the fees
as often as the men. And while the men want the trade associa
tion to undertake vigorous measures to obtain reviewers better
payment, the women are mainly concerned with opportunities to
take part in the cultural discussion and to talk about critical
practices. For the women, critics function as representatives of
the public and provide it with inforination. The men, in contrast,
are more interested in art or in the work as such and in analyz
ing it. Further, a male critic concentrates on the work, while
women, apart from attending to the work as such, also give
much thought to its cultural and social connections. Female
respondents do not stress the artist’s or writer’s importance in
the determination of the value of art as often as the men. Instead
of emphasizing the role of the artists and the writers, the women
think that the publishers as well as the critics, too, have power
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to influence the outcome of this symbolic battle.
Different reviewers have different views about the future of
reviewing. Some fear that the arts will become superficial and
commercial, with the resuit that criticism, too, will deteriorate
into superficial presentations of artistic works. But some believe
that criticism will become more important, because there is a
constant increase in the supply and consiimption of culture.
Also, the process of commercialization may actually increase the
need for criticism, because It Is preclsely the reviewers who by
reason of their profession are best equipped to defend good art
and literature against the pressures of commercialization and
superficiality.
In the estftnation of the respondents, a central factor in
ensuring that reviewing remains a respected profession and in
safeguarding the quality of criticism is a better rate of fees. A
question often also ralsed in this connection is whether the
qualifications of a critlc should he higher so as to weed out
arnateur reviewers who are willing to work for low fees. But
then again, a heterogeneous profession is also seen as an ad
vantage, because it makes possible a versatile discussion about
and a many-sided support to culture, something that for many
reviewers is one of the important functions of crlticism.
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LIITE 1
Hyvä SARVin jäsen!

Suomen Arvostelijain Liitossa on jo kauan suunniteltu tut
kimusta liiton jäsenistä, suomalaisista arvostelijoista.
Saamallasi kyselylomakkeella pyritään selvittämään mahdol
lisirnman laajasti arvostelijain työhön liittyviä tekijöitä.
Vastaamalla kyselyyn autat parantamaan arvostelijoiden ase
maa,

sillä tutkimuksen tulokset pyritään hyödyntämään lii

tossa.

Arvostelijoiden etujen ajarnisessa ja liiton toimin

nan suunnittelussa tarvitaan tietoa arvostelijan työstä.
Tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa projektia
“Kulttuurin markkinat ja merkitykset”.

Tutkimus tehdään

Jyväskylän yliopistossa Nykykulttuurin tutkimusyksikössä,
ja sitä johtaa dosentti Katarina Eskola.

Arvostelijoiden

työhön liittyvien tekijöiden lisäksi pyrkimyksenä on sel
vittää suomalaisten kulttuurivaikuttajien näkemyksiä tai
teesta, sen arvostelemisesta ja laajemminkin kulttuurista.
Tutkimus on tarkoitus julkaista Nykykulttuurin tutkimus
yksikön julkaisusarjassa loppuvuodesta 1987.
Lomakkeessa puhutaan pääasiassa arvostelemisesta ja arvos—
telijan työstä, vaikka osa liiton jäsenistä tekee muutakin
kuin taidearvosteluja.

Jäsenistön toimenkuvien erilaisuu

den takia ei ollut mahdollista tehdä kaikille sellaisenaan
soveituvaa lomaketta.

Kysymyksiin voit useimmiten vastata

rengastamalla oikean vaihtoehdon.
lään luottamuksellisesti.

Kaikkia tietoja käsitel

Tiedot käsitellään kokonaisuute

na, eikä yksityiskohtaisia tietoja anneta julkisuuteen.

Lo

makkeen pyydämme palauttamaan mahdollisimman pian liiton
toimistoon.
?

Kimmo Jokinen
YK, tutkija
Nykykulttuurin tutkimusyksikkö
Jyväskylän yliopisto
p. 941—292150
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KYSELYLOMAKE

1. Mikä on sukupuolesi?

1. nainen
2. mies

2. Mikä on syntyrnävuotesi?

Vuosi________

3. Missä läänissä tällä hetkellä

asut?
4. Kuinka suurella paikkakunnalla asut?

1. Helsinki
2. nuu paakaupunkiseutu (Espoo ja
Kauniainen sekä Vantaa)
3. nuut yli 100 000 asukkaan kau

pungit
4. 50 000

—

100 000 asukasta

5. 25 000

—

50 000 asukasta

6. 10 000

—

25 000 asukasta

7. alle 10 000 asukasta
5. Millaiset ovat perhesuhteesi?

1. asun yksin

2. asun avo/avicpuolison kanssa
unEn lapsia
3. olen yksinhuoltaja, kotona olevi
en lasten lukumäärä
4. asun avoiaviopuolison kanssa, ko
tona olevia lapsia
—-______

5. asun vanherrpien, sukulaisten tai

joidenkin nuiden henkilöiden
kanssa

6. Mikä on avo/aviopuolisosi
aimatti?
7. Onko hän tällä hetkellä

1. vakituisesti kokopäivätyössä

2. osa-aikatyössä, rruuten tilapäi
sessä työsuhteessa, freelancer
3. työtön, kotona
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8. Mikä on pohjakoulutuksesi?

1. kansakoulu, kansalaiskoulu
2. peruskoulu tai keskikoulu
3. ylioppilastutkinto

9. Mikä on ammatillinen
koulutuksesi?

1. ei ammattikoulutusta
2. anmattikursseja, mita
3. ammattikoulu, mikä
4. opisto, mikä
5. korkeakoulututkinto, mikä

10. Oletko saanut kriitikon
työhön koulutusta?

1. en
2. olen, millaista?

11. Mikä on ammattinimikkeesi?

12. Oletko arvostelijana

1. päätoiminen kulttuuritoimittaja
tai vastaava
2. päätoiminen freelancer
3. vakituinen avustaja muun pää
toinen ohella

4. työskentelen arvostelijana
satunnaisesti

13. Mikä on arvostelualasi?
Mainitse koirre tärkeintä,
1 =tarkein jne.

1. kirjallisuus
2. teatteri
3. musiikki
4. kuvataide, taideteollisuus,
rakennustaide
5. elokuva
6. valokuva
7. tanssi
8. tiede
9. kulttuurijärjestöt ja
politiikka
10. muu, mikä?
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14. Mihin teet arvosteluita?
Mainitse viisi tärkeintä,
1=tarkein jne.

1. radio ja televisio
2. paikallisradio ja
—televisio
3. valtakunnalliset
sanar1ehdet
4. alueelliset sanomalehdet
5. paikallislehdet
6. viikkolehdet tai vast.
7. erikoisaikakauslehdet
8. tieteelliset aninattilehdet
9. kirjat
10. yleisötilaisuuksissa
alustaminen, opetustyö
11. nuu, mikä?

15. Millaisten töiden tekemiseen
käytät eniten aikaa?

1. arvostelut
2. kolumnit, esseet, mielipidekir
joitukset tai -ohjelmat
3. uutiskirjoitukset, -katsaukset,
esittelyt
4. haastattelut
5. iruut, mitkä?

16. Kuinka noneen eri tiedotusvälineeseen (myös eri lehdet)
Sinulla on ollut avustajasuhde?

1. yhteen
2. 2-3 eri lehteen tai tiedotusvälineeseen
3. 4—5
4. 6—10

—

—

—

—

5. yli 10 lehteen, tiedotisv1ineeseen
17. Kuinka nr,nta avustajasuhdetta
Sinulla on tällä hetkellä?
18. Kuinka kauan olet ollut
arvostelijana?

19. Kuinka kauan olet ollut
nykyisessä pääasiallisessa
avustajasuhteessasi?

kpl

Sivutoirnisesti

vuotta

Päätoimisesti

vuotta

vuotta
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20.

Kuinka paljon yhteenlaskettuna käyti

vuonna

21.

t

aikaa viin3

arvos tel emiseen?

Mitkä olivat kolire tärkeintä tulolälKiettäsi viima

vuonna? Mikä oli kunkin
prosenttiosuus tuloistasi?

22. Kuinka paljon ansaitsit
viima vuonna arvostelijana?

päivän

1.

korkeintaan nuutaman

2.

-- niiutaman

3.

enintään nuutarran

4.

pääasiallisesti koko vuoden

viikcxi
kuukauden

1.
2.

3.

1. alle 10 000 markkaa
2. 10 000

—

30 000 markkaa

3. 30 000

—

50 000 markkaa

4. 50 000

—

100 000 markkaa

5. yli 100 000 markkaa

23. Korvattjjnko Sinulle arvostelijan työstä aiheutuneet kulut (matkat, majoi
tus, päivärahat) viirre
vuodelta?

24. Milloin liityit Sucuen
Arvostelijain Liitto
xy:n jäseneksi?

1. kaikki kulut korvattiin
2. suurin osa kuluista korvattiin
3.

vain pieni osa kuluista korvattiin

4. mitään ei korvattu
Vuonna

25. Miksi olet liiton jäsen?

26. Missä muissa liitoissa
olet jäsenenä?
27. Voitko mielestäsi vaikuttaa
liiton toimintaan

1. erittäin hyvin
2. neiko hyvin
3. tyydyttävästi
4. huonosti

______
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28.

Mikä

on

mielestäsi liiton tärkein tehtävä lähivuosina?

29. Miten sen toteuttamiseksi pitäisi toimia?

30.

Miksi

31.

Mitä pidät arvostelijan työssä kaikkein miellyttävinpänä puolena?

työskentelet

tä mikä

32.

cx-i

arvostelijana?

epäiniellyttävintä?

Kumnat painottuvat arvoste

lijan

työssä

eneirtnän?

1.

työn

hyvät

puolet

2. hyvät ja huonot
tasapainossa

puolet

ovat

3. työn hucnot puolet
33. Kumasta ai arvostelijan tehtä
vissäsi ollut enenmän hyötyä,
kdidealan opinnoista vai käy
tännön

kokeniiksesta?

1. kohdealan koulutuksesta
2.

sekä

koulutus

että

käytäntö ovat

olleet tärkeitä
3. käytännön kokenuksesta

34. C*iko lisäkoulutus
työhön mielestäsi

arvostelijan

1. erittäin tarpeellista
2. rrelko tarpeellista
3. rrelko tarpeetonta
4. täysin tarpeetonta
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35. Onko työnantajasi (tai vas—
taava) järjestänyt koulutus—
tilaisuuksia arvostelijoille?

1. säännöllisesti (vuosittain)
2. Iin
3. ei lainkaan

36. Kenen mielestäsi pitäisi
järjestää alan jatkokoulu
tusta?

1. liiton
2. työnantajan
3. jonkun nuun, kenen?

37. A.rvostatko itse kriitikon
työtä?

1. erittäin paljon
2. nelko paljon
3. jonkin verran
4. en lainkaan

38. Entä arvostaako sitä tämänhetkinen ty&iantajasi
foorumi, mihin arvosteluja
teet?

1. erittäin paljon
2. nei. paljon
3. jonkin verran
4. ei lainkaan

39. Arvostavatko taiteilijat
mielestäsi kriitikcn työtä?

1. erittäin paljon
2. rrei)co paljon
3. jonkin verran
4. ei lainkaan

40. Irvostaako yleisö mielestäsi
kriitikon työtä?

1. erittäin paljon
2. xrelko paljon
3. jonkin verran
4. ei lainkaan

41. Arvosteletko

1. aiitnattilaiskulttuuria
2. sekä aimttilais- että harrasta
jakulttuuria
3. harrastajakulttuuria

Miksi?

___
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42. Arvosteletko pääasiassa

1. korkea- tai taidekulttuuria
2. perinnekulttuuria
3. populaarikulttuuria

Miksi?

43. Minkä maan tai kulttuurialueen
taidetta pidät kiinnostavinipa
na?

44. Kuka mielestäsi vaikuttaa
taiteellisen työn 8XV05
tukseen? Mainitse ko1i
tärkeinpänä pitärnääsi vaikuttajaryhinää, 1 =tärkein
jne.

1. taiteilijat
2. kustantajat tai vast.
3. kriitikot
4. rrainostajat
5. poliittiset päättäjät
6. opettajat, taideohjaajat,
kulttuurisihteerit tai
vastaavat
7. yleisö
8. joku nuu, kuka?

45. Kenelle suuntaat pääasiassa
kritiikkisi? Mainitse kolme
tärkeintä, 1 =tärkein jne.

1. taiteilijoille
2. kustantajille tai vast.
3. iruille kriitikoille
4. mainostajille
5. poliittisille päättäjille
6. opettajille, taideohjaa
j ille, kulttuurisihtee
reille tai vastaaville
7. yleisölle
8. jollekin muulle, kenelle?

46. Onko kritiikin merkitys
viirr vuosina mielestäsi

1. lisääntynyt
2. säilynyt ennallaan
3. vähentynyt
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47. Keneltä arvostelijana saat
palautetta työstäsi? Mainit
se koln tärkeintä, 1=tärkein jne.

1

.

taiteilijoilta

2. kustantajilta tai vast.
3. nuilta kriitikoilta
4. rnainostajilta
5. poliittisilta päättäjiltä
6. opettajilta, tai.deohjaa
j ilta, kulttuurisihtee
reiltä tai vastaavilta
7. yleisöltä
8. työnantajalta, julkaisu—
foorumilta
9. ei keneltäkään

10. joltain muulta, keneltä?

48. Saatko palautetta arvoste
lijan työstä

1. riittävästi
2. jonkin verran
3. hyvin vähän
4. ei lainkaan

49. Millaisiin asioihin taideteoksessa kiinnität pääasiassa huaniota?

50. Mikä on mielestäsi kritiikin tditävä?
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51. Mitkä koine teosta olet viineksi arvostellut?
tekijä!
ohjaaja

teos

kustantaja!
tuottaja

alkuperärraa

52. Millaisena pidät arvostelutyön tulevaisuutta?

esityspaikka

mihin kri
tiikki on
tehty
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LIITE 2
KYSELYYN SAATUJEN VASTA USTEN JAKA UMA T

N=438
N
Sukupuoli
nainen
mies

165
271

37.8
62.2

436

100.0

81
148
156
52

18.5
33.9
35.7
11.9

437

100.0

Syntymävuosi
1904-1937
1938-1947
1948-1957
1958-1968

(50 vuotta täyttäneet)
(40-49 -vuotiaat)
(30-39 -vuotiaat)
(alle 30-vuotiaat)

Asuinlääni
Uudenmaan
Turun ja Porin
Hämeen
Kymen
Mikkelin
Pohjois-Karjalan
Kuopion
Keski-Suomen
Vaasan
Oulun
Lapin

193
49
58
13
9
16
15
11
13
31
21

45.0
11.4
13.5
3.0
2.1
3.7
3.5
2.6
3.0
7.2
4.9

429

100.0
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Asuinpaikkakunta
Helsinki
muu päkaupunkiseutu
muut yli 100 000 asukkaan kaupungit
50 000
100 000 asukkaan kaupungit
25 000
49 999 asukkaan kaupungit
10 000
24 999 asukkaan kaupungit (kunnat)
alle 10 000 asukkaan kaupungit (kunnat)
-

-

-

152
31
68
63
51
32
37

35.0
7.1
15.7
14.5
11.8
7.4
8.5

434

100.0

103
106
18
184
25

23.6
24.3
4.1
42.2
5.7

436

100.0

36
3
24
122
60
5
11
4
19
8

12.3
1.0
8.2
41.8
20.5
1.7
3.8
1.4
6.5
2.7

292

100.0

Perhesuhteet
asuu yksin
asuu avo/aviopuolison kanssa, ei lapsia kotona
yksinhuoltaja
asuu avo/aviopuolison kanssa, lapsia kotona
asuu jotenkin muuten

Puolison ammatillinen asema
toimittaja, freelancer, taiteilija
maatalousyrittäjä

muu yrittäjä
ylempi toimihenkilö
alempi toimihenkilö
tuotantotyöntekijä
jakelu- tai palvelutyöntekijä
eläkkeellä
opiskelija
omaa kotitaloutta hoitavat
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Puolison työn säännöllisyys
vakituisesti kokopäivätyössä
osa-aikatyö, freelancer tms.
työtön, kotona

195
62
37

66.2
21.1
12.6

294

100.0

23
45
363

5.3
10.4
84.2

431

100.0

35
20
7
33
322

8.4
4.8
1.7
7.9
77.2

417

100.0

223
209

51.6
48.4

432

100.0

Pohjakoulutus
kansakoulu, kansalaiskoulu
peruskoulu tai keskikoulu
ylioppilastutkinto

Ammatillinen koulutus
ei ammattikoulutusta
ammattikursseja
ammattikoulu
opisto
korkeakoulututkinto (alempi tai ylempi)

Koulutus kriitikon työhön
ei kriitikkokoulutusta
on saanut kriitikkokoulutusta
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Ammatillinen asema
toimittaja, freelancer, taiteilija
maatalousyrittäjä
muu yrittäjä
ylempi toimihenkilö
alempi toimihenkilö
jakelu- tai palvelutyöntekijä
eläkkeellä
opiskelija
kotona

144
1
49
164
25
1
5
19
3

35.0
0.2
11.9
39.8
6.1
0.2
1.2
4.6
0.7

411

100.0

Arvostelutyön säännöllisyys
päätoiminen kulttuuritoimittaja tai vastaava
päätoiminen freelancer
vakituinen avustaja muun päätoimen ohella
työskentelee arvostelijana satunnaisesti

41
56
190
145

9.5
13.0
44.0
33.5

432

100.0

Tärkein arvosteluala
kirjallisuus
teatteri
musiikki
kuvataide, taideteollisuus, rakennustaide
elokuva
valokuva
tanssi
tiede
kulttuurijärjestöt ja -politiikka
muut

147
71
64
60
34
4
4
17
3
29

33.9
16.4
14.8
13.9
7.9
0.9
0.9
3.9
0.7
6.7

433

100.0
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Toiseksi tärkein arvosteluala
kirjallisuus
teatteri
musiikki
kuvataide, taideteollisuus, rakennustaide
elokuva
valokuvä

tanssi
tiede
kulttuurijärjestöt ja -politiikka
muut

81
51
20
34
21
10
5
23
32
31

26.3
16.6
6.5
11.0
6.8
3.2
1.6
7.5
10.4
10.1

308

100.0

43
22
20
20
25
11
7
15
38
19

19.5
10.0
9.1
9.1
11.4
5.0
3.2
6.8
17.3
8.6

220

100.0

Kolmanneksi tärkein arvosteluala
kirjallisuus
teatteri
musiikki
kuvataide, taideteollisuus, rakennustaide
elokuva
valokuva
tanssi
tiede
kulttuurijärjestöt ja -politiikka
muut
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Tärkein arvostelufoorumi
radio ja televisio
paikallisradio ja -televisio
valtakunnalliset sanomalehdet
alueelliset sanomalehdet
paikallislehdet
viikkolehdet tai vastaavat
erikoisaikakauslehdet
tieteelliset ammattilehdet
kirjat
yleisötilaisuudet, opetustyö
muut

15
6
87
162
30
7
66
14
1
34
10

3.5
1.4
20.1
37.5
6.9
1.6
15.3
3.2
0.2
7.9
2.3

432

100.0

18
7
43
49
38
11
68
23
6
66
19

5.2
2.0
12.4
14.1
10.9
3.2
19.5
6.6
1.7
19.0
5.5

348

100.0

Toiseksi tärkein arvostelufoorumi
radio ja. televisio
pailcallisradio ja -televisio
valtakunnalliset sanomalehdet
alueelliset sanomalehdet
paikallislehdet
viikkolehdet tai vastaavat
erikoisaikakauslehdet
tieteelliset ammattilehdet
kirjat
yleisötilaisuudet, opetustyö
muut
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Kolmanneksi tärkein arvostelufoorumi
radio ja televisio
paikallisradio ja -televisio
valtakunnalliset sanomalehdet
alueelliset sanomalehdet
paikallislehdet
viikkolehdet tai vastaavat
erikoisaikakauslehdet
tieteelliset ammattilehdet
kirjat
yleisötilaisuudet, opetustyö
muut

19
7
19
16
23
13
53
19
16
55
9

7.6
2.8
7.6
6.4
9.2
5.2
21.3
7.6
6.4
22.1
3.6

249

100.0

217
66
24
21
101

50.6
15.4
5.6
4.9
23.5

429

100.0

Työn sisältö
arvostelut
kolumnit, esseet, mielipidekirjoitukset yms.
uutiskirjoitukset, -katsaukset, esittelyt
haastattelut
muut, useita edellisistä kohdista

Avustajasuhteiden määrä (koko uralla)
1
2-3
4-5
6-10
yli 10

48
157
104
65
58

11.1
36.3
24.1
15.0
13.4

432

100.0

108
Avustajasuhteiden määrä tällä hetkellä
1
2
3
4
5
6 tai enemm1n

125
103
77
39
24
20

32.1
26.5
19.8
10.0
6.2
5.1

388

100.0

Työskentelyaika sivutoimisena arvostelijana
alle vuosi
1 vuosi
2 vuotta
3 vuotta
4 vuotta
5 vuotta
6 vuotta
7 vuotta
8 vuotta
9 vuotta
10 vuotta
11-20 vuotta
21-30 vuotta
yli 30 vuotta

1
2
12
22
31
32
27
24
32
9
31
126
37
14

0.3
0.5
3.0
5.5
7.3
8.0
6.7
6.0
8.0
2.3
7.8
31.5
9.2
3.5

400

100.0

Työskentelyaika päätoimisena arvostelijana
1-5 vuotta
6-10 vuotta
yli 10 vuotta

51
27
28

48.1
25.5
26.4

106

100.0
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Nykyisen pääasiallisen avustajasuhteen kesto
0-1 vuotta
2 vuotta
3 vuotta

4 vuotta
5 vuotta
6 vuotta
7 vuotta
8 vuotta
9 vuotta
10 vuotta
11-15 vuotta
16-20 vuotta
yli 20 vuotta

30
45
36
40
38
30
14
20
10
23
48
29
19

7.9
11.8
9.4
10.5
9.9
7.9
3.7
5.2
2.6
6.0
12.5
7.5
5.1

382

100.0

Arvostelemiseen vuosittain käytetty aika
korkeintaan muutama päivä
enintään muutama viikko
enintään muutama kuukausi
pääasiallisesti koko vuosi

64
179
103
69

15.4
43.1
24.8
16.6

415

100.0

56
194
117

15.3
52.9
31.9

367

100.0

Arvostelutulojen osuus kaikista tuloista
arvosteleminen tärkein tulonlähde
arvosteleminen toiseksi tärkein tulonlähde
arvosteleminen kolmanneksi tärkein tulonlähde
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Arvostelutulojen prosenttiosuus kaikista tuloista
0-l0
11-20
21-30
31-40
41-50
51-90
yli 90 prosenttia

182
69
32
22
14
24
20

50.1
19.0
8.9
6.0
3.9
6.5
5.6

363

100.0

Vuositulot arvostelemisesta
alle 10 000 markkaa
10 000
30 000 markkaa
30 000
50 000 markkaa
50 000
100 000 markkaa
yli 100 000 markkaa
-

-

-

242
110
26
22
16

58.2
26.4
6.3
5.3
3.8

416

100.0

Arvostelutyöstä aiheutuneiden kulujen korvaus vuodelta 1986
kaikki kulut korvattiin
suurin osa kuluista korvattiin
vain pieni osa kuluista korvattiin
mitään ei korvattu

69
90
105
133

17.4
22.7
26.4
33.5

397

100.0

26
91
136
161

6.3
22.0
32.8
38.9

414

100.0

Liittymisvuosi SARV:iin
1950-67
1968-77
1978-82
1983-87

(liiton
(liiton
(liiton
(liiton

jäsenenä
jäsenenä
jäsenenä
jäsenenä

vähintään 20 vuotta)
10-19 vuotta)
5-9 vuotta)
alle 5 vuotta)
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Perustelut liiton jäsenyydelle
alan arvostuksen parantaminen, kritiikin
käytäntöjen pohtiminen, kulttuurielämän
kehittäminen
informaatio, kontaktit, seminaarit,
koulutus
palkkakysymykset, lehdistökortti, vapaaliput,
pelkkä tapa

156

39.1

138

34.6

105

26.3

399

100.0

22
158
94
42
8
5
7

6.5
47.0
28.0
12.5
2.4
1.5
2.1

336

100.0

Jäsenyydet muissa liitoissa
ei ole jäsen missään muussa liitossa
on jäsen yhdessä liitossa SARV:n lisäksi
on jäsen kahdessa muussa liitossa
on jäsen kolmessa muussa liitossa
on jäsen neljässä muussa liitossa
on jäsen viidessä muussa liitossa
on jäsen vähintään kuudessa liitossa SARV:n lisäksi

Vaikutusmahdollisuus liitossa
erittäin hyvä
melko hyvä
tyydyttävä
huono

29
79
158
123

7.5
20.3
40.6
31.6

389

100.0
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Arvostelijoiden näkemys SARV:n tehtävistä
kohentaa palkkausta, puuttua verotuksen epäkohtiin,
parantaa työsuhdeturvaa, huolehtia kesäloma- ym.
eduista
kasvattaa työn arvostusta
parantaa tiedotusta ja organisoida koulutusta
miettiä arvostelutyön sisältöä, kritiikin asemaa
kulttuurissa, pohtia kulttuurin tilaa
kehittyä ammattiliitoksi
muut

147
69
57

41.1
19.3
15.9

49
26
10

13.7
7.3
2.8

358

100.0

104

37.7

71
33
28

25.7
12.0
10.1

40

14.5

276

100.0

216

52.9

85

20.9

76

18.6

16
15

3.9
3.7

408

100.0

Arvostelijoiden näkemys SARV:n toimintatavoista
toimia painostusorganisaationa ja olla yhteistyössä
muiden ammatillisten järjestöjen kanssa
järjestää seminaareja ja keskustelutilaisuuksia
julkisuuden hankkimiseksi arvostelijoiden
työlle
järjestää koulutusta ja ammattikursseja
muuttua kokonaisvaltaiseksi ammattiyhdistykseksi
muut (riman nosto, kansainvälisyys,
työnvälitys jne.)

Arvostelijoiden perustelut arvostelijana toimimiselle
taide elämän sisältö, harrastus, taiteen arvioi
minen on hauskaa
halu sanoa mielipide, halu informoida yleisöä,
halu vaikuttaa
omien valmiuksien kehittäminen, kirjoittaminen,
ammattitaidon ylläpito
taloudelliset syyt, vapaaliput, työn autonomia,
joustavat työajat
muut

113
Arvostelijan työn miellyttävimmät puolet
voi pohtia taidetta, olla tekemisissä
taiteen kanssa
voi kehittää omia kykyjään, oppii Ilmaisemaan
itseään, näköpiiri laajenee, oppii uutta
riippumaton ja vapaa työ, joustavat työajat
voi vaikuttaa asioihin, voi jakaa informaatiota,
voi olla yhteydessä lukijoihin
saa olla tekemisissä taiteilijoiden, kriitikoiden
ja muiden alan ammattilaisten kanssa
taloudelliset syyt: palkkiot, vapaaliput,
arvostelukappaleet
muut

131

33.6

113
74

29.0
19.0

32

8.2

17

4.4

17
6

4.4
1.5

390

100.0

Arvostelijan työn epämiellyttävimmät puolet
huono palkkaus, verotuksen epäkohdat,
taloudellinen turvattomuus
kiire, suorituspaineet, kiireen takia
hutiloitu työ
työ muuttuu harrastuksesta pakoksi, kun
kaikkea on aina kritisoitava
taiteen arvioiminen on epämiellyttävää, koska
joutuu antamaan myös negatiivista palautetta
työn vähäinen arvostus, työnantajan
välinpitämätön suhtautuminen
arvostelija joutuu työssään kohtaamaan liikaa
pintailmiöitä ja huonoa taidetta
alalla on paljon kateutta ja ennakkoluuloja,
kriitikoiden keskinäinen kateus ja viha
muut (esim. yksinäisyys, epäonnistuminen työssä)

104

28.0

71

19.1

43

11.6

42

11.3

40

10.8

31

8.3

23
18

6.2
4.8

372

100.0

114
Hyvien ja huonojen puolien painottuminen työssä
hyvät puolet painottuvat
hyvät ja huonot ovat tasapainossa
huonot puolet painottuvat

257
151
16

60.6
35.6
3.8

424

100.0

Koulutuksen ja käytännön kokemuksen merkitys arvostelijan työssä
koulutuksen hyötyä käytännön kokemusta enemmän
koulutus ja käytännön kokemus yhtä tärkeitä
käytännön kokemuksesta hyötyä koulutusta enemmän

40
250
139

9.3
58.3
32.4

429

100.0

235
154
31
3

55.6
36.4
7.3
0.7

423

100.0

Lisäkoulutuksen tarve
erittäin tarpeellista
melko tarpeellista
melko tarpeetonta
täysin tarpeetonta

Työnantajan järjestämä koulutus
työnantaja järjestänyt koulutusta säännöllisesti
työnantaja järjestänyt harvoin koulutusta
työnantaja ei ole järjestänyt lainkaan koulutusta

8
84
324

1.9
20.2
77.9

416

100.0
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Arvostelijoiden toiveet koulutuksen järjestäjästä
SARV
työnantaja
SARV ja työnantaja yhdessä
muut (esim. yliopistojen laitokset)

181
23
150
47

45.1
5.7
37.4
11.7

401

100.0

164
217
50
2

37.9
50.1
11.5
0.5

433

100.0

Kriitikon omaan työhönsä kohdistaina arvostus
arvostaa erittäin paljon
arvostaa melko paljon
arvostaa jonkin verran
ei arvosta lainkaan

Työnantaja kriitikon työn arvostajana
arvostaa erittäin paljon
arvostaa melko paljon
arvostaa jonkin verran
ei arvosta lainkaan

54
203
148
17

12.8
48.1
35.1
4.0

422

100.0

29
173
195
15

7.0
42.0
47.3
3.6

412

100.0

Taiteilijat kriitikon työn arvostajana
arvostavat erittäin paljon
arvostavat melko paljon
arvostavat jonkin verran
eivät arvosta lainkaan
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Yleisö kriitikon työn arvostajana
arvostaa erittäin paljon
arvostaa melko paljon
arvostaa jonkin verran
ei arvosta lainkaan

44
184
189
12

10.3
42.9
44.1
2.8

429

100.0

165
248
1

39.9
59.9
0.2

414

100.0

265
11
61

78.6
3.3
18.1

337

100.0

Ammattflais- ja harrastajakulttuurin arvosteleminen
arvostelee ammattilaiskulttuuria
arvostelee molempia
arvostelee harrastajakulttuuria

Korkea-, perinne- ja populaarikulttuurin arvosteleminen
arvostelee pääasiassa korkea- tai taidekulttuuria
arvostelee pääasiassa perinnekulttuuria
arvostelee pääasiassa populaarikulttuuria

Arvostelijoita kiinnostavat kulttuurialueet
Suomi
Eurooppa
Ranska
Yhdysvallat
Neuvostoliitto
Italia
kaikki kiinnostaa
Pohjoismaat, Skandinavia
Englanti
Japani
länsimaat
Länsi-Saksa
(jatkuu seuraavalla sivulla)

101
33
28
27
24
22
19
14
13
12
11
7

117
(jatkoa edelliseltä sivulta)
Afrikka
Keski-Eurooppa
latinalainen Amerikka
maapallo
Venäjä
Angiosaksiset maat
Ruotsi
Etelä-Amerikka
Kiina
saksankieliset alueet
Aasia
Eesti
eri alueet kiinnostavat
Espanja
Itä—Eurooppa
kiinnostus vaihtelee
saksalainen kulttuuri
Unkari
antiikki
arabialainen kulttuuri
Balkan
englanninkieliset alueet
Intia
Islanti
Kauko-Itä
Lähi-Itä
Länsi-Eurooppa
naapurimaat
New York
Puola
Saksat
slaavilainen kulttuuri
sosialistiset maat
Turkki
muut alueet, kulttuurit, joista vain yksi maininta

6
6
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
33
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Tärkein vaikuttaja kulttuurituotteen arvon määräytymisessä
taiteilijat
kustantajat tai vastaavat
kriitikot

mainostajat
poliittiset päättäjät
opettajat, taideohjaajat, kulttuurisihteerit yms.
yleisö
muut

199
49
39
14
18
25
35
28

48.9
12.0
9.6
3.4
4.4
6.1
8.6
6.9

407

100.0

Toiseksi tärkein vaikuttaja kulttuurituotteen arvon määräytymisessä
taiteilijat
kustantajat tai vastaavat
kriitikot
mainostajat
poliittiset päättäjät
opettajat, taideohjaajat, kulttuurisihteerit yms.
yleisö
muut

62
60
110
30
22
26
75
11

15.7
15.2
27.8
7.6
5.6
6.6
18.9
2.8

396

100.0

Kolmanneksi tärkein vaikuttaja kulttuurituotteen arvon määräyty
misessä
taiteilijat
kustantajat tai vastaavat
kriitikot
mainostajat
poliittiset päättäjät
opettajat, taideohjaajat, kulttuurisihteerit yms.
yleisö
muut

42
54
115
34
16
48
67
8

10.9
14.1
29.9
8.9
4.2
12.5
17.4
2.1

384

100.0
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Arvostelujen tärkein kohdeyleisö
taiteilijat
kustantajat tai vastaavat
muut kriitikot
mainostajat
poliittiset päättäjät
opettajat, taideohjaajat, kulttuurisihteerit yms.
yleisö
muut

4
7
362
22

7.7
0.0
0.5
0.0
0.9
1.6
84.2
5.1

430

100.0

171
22
7
1
20
72
38
21

48.6
6.3
2.0
0.3
5.7
20.5
10.8
6.0

352

100.0

75
69
25
3
32
67
12
14

25.3
23.2
8.4
1.0
10.8
22.6
4.0
4.7

297

100.0

33
2

Arvostelujen toiseksi tärkein kohdeyleisö
taiteilijat
kustantajat tai vastaavat
muut kriitikot
mainostajat
poliittiset päättäjät
opettajat, taideohjaajat, kulttuurisihteerit yms.
yleisö
muut

Arvostelujen kolmanneksi tärkein kohdeyleisö
taiteilijat
kustantajat tai vastaavat
muut kriitikot
mainostajat
poliittiset päättäjät
opettajat, taideohjaajat, kulttuurisihteerit yms.
yleisö
muut

120
Kritiikin merkityksen muutos
merkitys on lisääntynyt viime vuosina
säilynyt ennallaan
merkitys on vähentynyt viime vuosina

157
177
90

37.0
41.7
21.2

424

100.0

77
6
38
2
11
176
35
42
41

18.0
1.4
8.9
0.0
0.5
2.6
41.1
8.2
9.8
9.6

428

100.0

88
13
59
1
2
33
91
67
6
23

23.0
3.4
15.4
0.3
0.5
8.6
23.8
17.5
1.6
6.0

383

100.0

Tärkein palautettava antava ryhmä
taiteilijat
kustantajat tai vastaavat
muut kriitikot
mainostajat
poliittiset päättäjät
opettajat, taideohjaajat, kulttuurisihteerit yms.
yleisö
työnantaja, julkaisufooruini
ei kukaan
muut

Toiseksi tärkein palautetta antava ryhmä
taiteilijat
kustantajat tai vastaavat
muut kriitikot
mainostajat
poliittiset päättäjät
opettajat, taideohjaajat, kulttuurisihteerit yms.
yleisö
työnantaja, julkaisufoorumi
ei kukaan
muut
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Kolmanneksi tärkein palautetta antava ryhmä
taiteilijat
kustantajat tai vastaavat
muut kriitikot
mainostajat
poliittiset päättäjät
opettajat, taideohjaajat, kulttuurisihteerit yms.
yleisö
työnantaja, julkaisufoorumi
ei kukaan
muut

6
49
56
44
12
12

22.0
6.5
18.2
0.0
1.8
14.6
16.7
13.1
3.6
3.6

336

100.0

52
201
169
10

12.0
46.5
39.1
2.3

432

100.0

74
22
61

Arvostelijan työstään saaman palautteen riittävyys
palautetta
palautetta
palautetta
palautetta

saa riittävästi
saa jonkin verrran
saa hyvin vähän
ei saa lainkaan

122
Millaisiin tekijöihin arvostelijat kiinnittävät teoksessa huomiota
teoksen suhde ihmiseen, kulttuuriin ja yhteiskuntaan
sisältö
teoksen suhde muuhun taiteeseen ja taiteen traditioon
teoksen suhde tai vaikutus yleisöön
rakenne
muoto
kokonaisuus, kokonaisuuden ja osien suhde
teoksen suhde aikaan, teos aikakauden ilmentäjänä

88
80
79
59
51
50
48
38

teoksen sanoma, viesti
tyyli
teoksen vaikutus kriitikkoon
kieli
teoksen motiivit, intentiot
taso, laatu
tekniikka
persoonallisuus, omaperäisyys
osaaminen, ammattitaito
taiteilija tai teoksen asema hänen tuotannossaan

37
36
35
32
30
29
24
23
19
18

Arvostelijoiden käsitykset kritiikin tehtävistä
analysoida taidetta, määritellä hyvä ja
huono taide, sijoittaa teos taiteen
traditioon ja kulttuuriin
tuoteselostus, informoida yleisöä, jakaa tietoa
kasvattaa yleisö ymmärtämään taidetta ja
analysoimaan sitä itse
muut (antaa palautetta taiteilijoille, toimia
siltana yleisön ja taiteilijoiden välillä,
herättää keskustelua

141
139

37.1
36.6

60

15.8

40

10.5

380

100.0
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Kritiikin tulevaisuus
tulevaisuus näyttää hyvältä
tulevaisuus tarjoaa sekä ongelmia että
mahdollisuuksia, tulevaisuutta on
valkea ennakoida
tulevaisuus näyttää huonolta

158

41.9

115
103

30.5
27.6

376

100.0
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KULTTUURIN MARKKINAT JA MERKITYKSET

on Suomen Akatemian rahoittama yhteistyöhanke, jossa kuvataan
kulttuurin muutoksia toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa.
Hankkeeseen kuuluu kaksi osaprojektia:

KULTTUURIN TUOTANTO JA MARKKINAT

Projektin johtaja dosentti, KTT Liisa Uusitalo
Helsingin kauppakorkeakoulu
Runeberginkatu 22-24
00100 Helsinki

KULTTUURIN KÄYTTÖ JA MERKITYKSET

Projektin johtaja dosentti, VTT Katarina Eskola
Nykykulttuurin tutkimusyksikkö
Jyväskylän yliopisto
Seminaarinkatu 15
40100 Jyväskylä

PROJEKTIN JULKAISUT
KIRJAT

1. Katarina Eskola ja Maana Linko: Lukijan onni. Tutkimus polII
tikkojen, kulttuurieliitin ja kirjastonkäyttäjien kirjallisista
mieltymyksistä. Tammi 1986. 217 sivua.

MONISTETUT TUTKIMUSRAPORTIT

1. Maana Linko: Katsojien teatteri. Teatterin vastaanotto
Helsingin 1 täkeskuksessa. Nykykulttuurin tutkimusyksikön
julkaisuja 2. Jyväskylän yliopisto 1986. 114 sivua.
2. Liisa Uusitalo: On the consumption of pictorial art. Helsinki
School of Economics F-147, 1986. 20 sivua.
3. Marja Korhonen: Teatterin johtaminen Suomessa
tasot, roolit
ja vastavoimat. Helsingin kauppakorkeakoulu D-79, 1986. 120
-
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sivua.
4. Näkökulmia kulttuurin tuotantoon. Väliraportti Kulttuurin
markkinat ja merkitykset -projektin tutkimuksista. Toim.
Katarina Eskola ja Liisa Uusitalo. Nykykulttuurin tutkimusyk
sikön julkaisuja 3. Jyväskylän yliopisto 1986. 125 sivua.
5

Liisa Uusitalo and Marja Korhonen: Management of cultural
A study of the goals and activity of theater
organisations
management. Helsinki School of Economics F:157. Helsinki
1986. 26 sivua.
-

6. Anne Oksanen: Dominant firms, competitive fringe and entry.
A case of book publishing industry. Helsinki School of Econo
mics F:165. Helsinki 1987. 55 sivua.
7. Kimmo Jokinen ja Maana Linko: Uusi Tuntematon. Rauni Moli
bergin ohjaaman Tuntematon sotilas -elokuvan ensi-illan aikai
nen vastaanotto. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 4.
Jyväskylän yliopisto 1987. 122 sivua.
8. Maana Linko: Selvitys tutkijoiden ja eräiden teatterin ammat
tilaisten käsityksistä teatteriesitysten videotallentamisesta tut
kimuskäyttöä varten. Työraportti Opetusministeriön asettaman
Teatteriesitysten tallennusryhmän käyttöön. Opetusministeriö
ja Jyväskylän yliopiston Nykykulttuurin tutkimusyksikkö
1987. 15 sivua (moniste).
9. Kimmo Jokinen: Ostajat, lukijat, arvioijat, tukijat. Lukijoiden
ja kriitikoiden kirjallisuus suuren muuton jälkeisessä Suomessa.
Nykykulttuunin tutkimusyksikön julkaisuja 5. Jyväskylän
yliopisto 1987.
10. Juha Lassila: Kultalevyn alkemia. Rockteollisuus musiikin
suodattajana. Nykykulttuunin tutkimusyksikön julkaisuja 6.
Jyväskylän yliopisto 1987. 162 sivua.
11. Liisa Uusitalo ja Juha Lassila: Vanhojen kirjojen kenttä. Nyky
kulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 7. Jyväskylän yliopisto
1988. 65 sivua.
12. Riitta Kerttula: Teatteriesitys kommunikaatiotapahtumana.
Helsingin kauppakorkeakoulu D-107, 1988. 79 sivua.
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13. Heikki Heilman ja Tuomo Sauri: Suomalainen prime-time. Tut
kimus television uudesta kilpailutilanteesta sekä Yleisradion
ja MTV:n parhaan katseluajan ohjelmarakenteesta vuosina
1970-1986. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 10.
Jyväskylän yliopisto 1988. 130 sivua.
14. Maailmankulttuurin äärellä. Jyväskylän Kesän kongressi
29.6.1988. Kirjoittajina Erik Allardt, Stuart Hail ja Immanuel
Wallerstein. Toim. Katarina Eskola ja Erkki Vainikkala. Nyky
kulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 11. Jyväskylän yliopisto
1988. 56 sivua.
15. Kimmo Jokinen: Arvostelijat. Suomalaiset kriitikot ja heidän
työnsä. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 12. Jyväsky
län yliopisto 1988. 131 sivua.

MUUT TUTKIMUSRAPORTIT

1. Kari Lintunen ja Juha Mäkelä: Elokuvissa käyminen ja vuok
ratut videoelokuvat. Helsingin kauppakorkeakoulu, markki
noinnin pro gradu-työ. Helsinki 1987. 85 sivua.
2. Leila Laurinus: Videoelokuvien maahantuojien palvelut vähit
täiskauppiaiden näkemysten mukaan. Helsingin kauppakorkea
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