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HAKUMENETTELY

Portfoliohaku, jota seuraa rinnakkainen luonnoshaku. 

Julkisen taideteoksen haku toteutetaan kaksivaiheise-
na. Ensimmäisessä vaiheessa teoksen toteutuksesta 
kiinnostuneet taiteilijat voivat avoimessa portfolio-
haussa lähettää työnäytteitä aikaisemmista töistään. 
Portfolioiden perusteella valitaan rinnakkaiseen luon-
nostilaukseen enintään 4 taiteilijaa tai työryhmää.

Kaikille rinnakkaiseen luonnostilaukseen valituille 
taiteilijoille maksetaan yhtäläinen luonnospalkkio ja 
luonnosten perustella tehdään päätös tilattavasta 
teoksesta.

Portfoliohaun järjestäjä ja kohde: Iin kunta, julkinen 
taideteos Iin torille (Kirkkotie 2, 91100 Ii)

Iin kunta on Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva kulttuuri-
historiallisesti tunnettu pitäjä, joka levittäytyy laajalle 
alalle majesteettisen Iijoen laaksossa. Noin 10 000 
asukkaan Ii sijaitsee Oulun kaupungin pohjoispuolella 
Perämeren rannalla. Tätä nykyä Ii on kerännyt mainet-
ta kunnianhimoisilla ilmastotavoitteillaan ja toimillaan 
kestävän kehityksen saralla. Ii on tunnettu myös taide-
pitäjänä ja kunnassa sijaitsee ainutlaatuinen ympäris-
tötaidepuisto.

Haun kohteena olevan julkisen taideteoksen hankin-
nan tuottaa Iin kunnan Taidekeskus KulttuuriKauppila.

Iin tori sijaitsee Iin keskustaajamassa. Se on kooltaan 
n. 40 m2 ja rajautuu etelälaidastaan Kirkkotien vieritse 
kulkevaan kevyen liikenteen väylään, pohjoislaidastaan 
torin laidan asiakasparkkipaikkaan ja länsi- ja itälai-
dastaan kevyenliikenteenväylään (Laurintie ja Hami-
nantie). Toria on maisemoitu aiemmin mm. sypressein 
pohjoislaidastaan ja pensas- ja kukkaistutuksin itä- ja 
länsilaidastaan. Torille johtaa lounaiskulmastaan 
leveät sementtiportaat ja pohjoislaidalla on kiinteät 
puistonpenkit. 

Tehtävän kuvaus ja tavoitteet

Ii on kokoonsa nähden aktiivinen kulttuuritoimija ja 
koko alueen taidetuotannon kruununjalokivi. Taiteen 
ja taidelähtöisen osallistavan toiminnan tukeminen 
hyödyttää sekä iiläisiä että matkailijoita ja tekee Iistä 
vetovoimaisemman paikan asua ja vierailla. Taide ko-
hottaa asuinympäristön viihtyvyyttä ja edistää hyvin-
vointia. Taiteen kautta osallistumisen on todettu lisää-
vän sosiaalista kanssakäymistä, yhteenkuuluvuuden 
tunnetta ja asukkaiden koettua onnellisuuden tilaa.

Iin kunta toteuttaa taidehankintojaan v. 2020 laaditun 
Taideohjelman mukaisesti. Taideohjelman perusperi-
aatteet ovat ympäristön kehittäminen taiteen keinoin, 
taidetoiminnan osallisuus ja yhteisöllisyys sekä taide-
tuotannon ammattimaisuus ja kansainvälisyys. Iin kun-
ta on sitoutunut valtakunnallisiin reilun taidetuotan-
non käytänteisiin, ja niitä sovelletaan teoshankinnassa.

Taideohjelmassa hahmotellun suunnitelman mukai-
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sesti Iin torille hankitaan vuosina 2021-2023 julkinen 
taideteos. Teoshankinta on osa keskustaajaman 
kehittämistä ja torin uudistamista, josta on päätetty 
valtuustotasolla vuonna 2020.  Hankintaa varten on 
koottu julkisen taiteen ohjausryhmä, jossa on Iin kun-
nan toimialojen edustajien ja luottamushenkilöiden 
lisäksi taiteen asiantuntijoita.

Iin kunnan ilmastotavoitteet näkyvät myös julkisen 
taiteen hankinnoissa huomioiden kestävän kehityksen 
käytänteet mm. materiaalivalinnoissa ja toteutuksessa. 
Teoshankinta on sidottu reilun kiertotalouden käytän-
teisiin, mikä tarkoittaa sosiaalisesti, taloudellisesti ja 
ekologisesti kestävien palvelujen ja ratkaisujen suosi-
mista.

Osallisuus on Iin kunnan taide- ja kulttuuritoiminnassa 
läpileikkaava teema. Teoksen sijoituspaikka on nous-
sut kuntalaisten toiveesta ja kuntalaiset saavat osallis-
tua teoshankintaprosessiin. Lisäksi teoksen valinnassa 
kiinnitetään huomiota siihen, miten kuntalaisia osallis-
tetaan sen toteutuksessa.

Portfoliohaku on suunnattu Suomessa työskenteleville 
taiteilijoille. Rinnakkaiseen teoshakuun osallistuvat tai-
teilijat saavat vapaasti ehdottaa teoksen muodon ja si-
sällön. Lisäksi taiteilija tulee olemaan mukana teoksen 
täsmällisen sijoituspaikan valinnassa. Portfoliohaussa 
noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran ohjeistusta ja se 
nojaa myös Taiken Reilun taiteen käytänteisiin.

Aikataulu

Portfoliohaku on auki 21.2.2022 – 14.3.2022. Portfolio-
haku päättyy ma 14. maaliskuuta klo 16.00.

Iin kunta valitsee enintään neljä taiteilijaa luonnosvai-
heeseen. Portfoliohaun tuloksista ilmoitetaan julkisesti 
8.4.2022 mennessä osoitteessa kulttuurikauppila.fi. 
Valittuihin taiteilijoi hin otetaan yhteyttä sähköpostitse.

Luonnosvaiheeseen on varattu 2 kk ja se päättyy 6.6. 
Luonnosvaiheeseen sisältyy kuntalaisia osallistava 
osio, jossa kuntalaiset pääsevät näkemään luonnoksia 
ja kommentoimaan niitä.

Yksi teos valitaan toteutettavaksi. Valinta tehdään elo-
kuussa 2022. Valintapäätöksen tekee julkisen taiteen 
ohjausryhmä, jossa ovat edustettuina Iin kunta, Oulun 
Taidemuseo ja ammattitaiteilijoiden yhteisö. Teos 
toteutetaan vuosien 2022-23 aikana. Sen tulee olla 
valmiina Iin torilla kesällä 2023.

Teoksen toteutukseen varattu budjetti

Portfoliohausta luonnosvaiheeseen valituille taiteilijoil-
le maksetaan luonnospalkkiona 3.000 (+alv) euroa.

Toteutettavan teoksen kokonaisbudjetti on 60.000 
euroa. Summa sisältää taiteilijapalkkion ja arvonlisäve-
ron sekä teoksen materiaali- ja toteutuskustannukset. 
Tilaaja vastaa torille sijoittuvan teoksen perustuksista.
Hankintaan on saatu Taiteen edistämiskeskukselta 
julkisen taiteen tukea.

Hakuehdot ja aineisto

Portfoliohakuun voivat osallistua Suomessa työsken-
televät am mattitaiteilijat ja taiteelliset työryhmät, joilla 
tulee olla taiteelliseen työskentelyyn soveltuva koulu-
tus ja/tai aktiivinen ja ammattimainen toiminta alalla 
sekä kyky toteuttaa teos itsenäisesti. Eduksi katsotaan 
ympäristötietoinen asenne, kokemus osallistavista 
menetelmistä sekä pohjoisen maiseman tuntemus.

Portfoliohakuun osallistuvilla taiteilijoilla on oltava 
y-tunnus tai käytössään y-tunnuksen alainen laskutus-
kanava (esimerkiksi osuuskunta tai laskutuspalvelu).

Teoshaku toteutetaan ensisijaisesti rinnakkaisten 
luonnosten tilaamisen kautta, mutta työryhmä pidät-
tää oikeuden myös suorahankintaan sekä tarvittaessa 
prosessin keskeyttä miseen.

Portfoliohaun yhteydessä ei vielä pyydetä teosluon-
noksia eikä teosideoita.

Ohjeet aineiston toimittamiseksi

Aineistot jätetään sähköisen ArtCurator-palve lun 
välityksellä 14.3.2022 klo 16.00 mennessä osoittees
sa iinkunta.artcurator.io Palvelun käyttäminen vaatii 
kirjautumisen.

1. Yhteystiedot 

2. Saate (enintään 500 merkkiä) 
Saatteessa esitetään perustelut portfoliohakuun 
osallistumiselle. Saatteessa kerrotaan, miksi taiteilija 
on kiinnostunut haun kohteesta ja millainen hän on 
julkisen taiteen toteuttajana. Saatteessa voi tuoda 
esille työskentelyn kestävän kehityksen periaatteiden 
mukaisesti ja kokemuksen osallistavien taidemenetel-
mien käytöstä. 

3. Teosehdotukset 
Syötä 1-5 esimerkkiä aiemmista julkisen taiteen 
teoksista Teosehdotukset-osioon. Teoksista on ker-
rottava materiaali, koko, sijainti, mahdollinen tilaaja 
tai ostaja, valmistusvuosi ja mahdollinen oma vapaa 
kuvaus teoksesta. Painotus uusimmassa tuotannossa 
ja julkisen taiteen teoksissa. Mikäli kyseessä on työ-
ryhmänä toteutettu teos, tulee oma työosuus kuvata. 
Mukaan voi liittää 1-3 kuvaa / teos. Teosehdotusosioon 
voi liittää linkkinä myös videon tai muuta linkin takana 
olevaa lisämateriaalia.  

4. Portfolio ja ansioluettelo
Toimitetaan pdf-tiedostoina, joiden maksimikoko on 
15 Mt. Tiedostot nimetään Sukunimi_Etunimi_CV.pdf ja 
Sukunimi_Etunimi_portfolio.pdf

Portfoliohaun yhteydessä ei vielä pyydetä teosluon
noksia eikä teosideoita kyseessä olevaan kohtee
seen.

Puutteelliset, luonnosehdotuksen sisältävät tai myö-
hässä saapuneet portfoliot jätetään käsittelemättä.



Taiteilijavalinta

Taiteilijavalinnat rinnakkaiseen luonnostilaukseen 
etenevistä taiteilijoista tehdään portfolio haun mukai-
sesti taiteilijoiden aiemman tuotannon ja lähetetyn 
saatteen pohjalta. Valinnoissa kiinnitetään huomiota 
taiteilijoiden ammattitaitoon sekä innovatii visiin ja 
Iin torille soveltuviin lähestymis- ja toteutustapoihin. 
Lisäksi painotetaan kestävän kehityksen periaatteiden 
soveltamista ja kokemusta osallistavien taidemenetel-
mien käytöstä.

Puutteelliset, luonnosehdotuksen sisältävät tai myö-
hässä saapuneet portfoliot jätetään käsittelemättä.

Portfoliohaun taiteilijavalintaan osallistuu taidetyöryh-
mä, joka koostuu seuraavista henkilöistä:

Minna Halonen, kirjastonjohtaja; Iin kirjasto
Jetta Huttunen, vastaava tuottaja; Taidekeskus 
KulttuuriKauppila (sihteeri)
JariJukka Jokela, Ii-Instituutti lautakunnan 
varapuheenjohtaja
Sanna Koivisto, taiteilija
Leevi Lehtinen, läänintaiteilija; Taike
Antti Tenetz, taiteilija
Elina Vieru, kuraattori; Oulun Taidemuseo

Jos portfoliohaussa ei löydy hankkeen kriteerit täyt-
tävää taiteilijaa, kunnalla on oikeus tehdä suoratilaus 
haluamaltaan taiteilijalta.

Rinnakkaisen luonnoshaun toteuttaminen

Portfoliohakua seuraa rinnakkaisluonnosten tilaus 
portfolion perusteella valituilta taiteilijoilta.

Valitut taiteilijat kutsutaan luonnoksia koskevaan 
toimeksiantopalaveriin 13.4.2022, jonka yhteydessä 
tutustutaan Iin toriin.

Alustavat luonnokset esitellään Iissä kuntalaisia osal-
listavassa työpajassa toukokuussa. Taiteilijat esittele-
vät lopulliset luonnoksensa / teossuunnitelmansa Iin 
kunnan julkisen taiteen ohjausryhmälle 6.6.2022, 
jonka jälkeen iiläisillä on vielä mahdollisuus kommen-
toida luonnoksia.

Lopullinen valinta tehdään elokuussa 2022. Valinta-
päätöksen tekee Iin kunnan julkisen taiteen 
ohjausryhmä taidetyöryhmän ehdotuksen pohjalta. 
Valittujen taiteilijoiden kanssa tehdään kirjalliset 
luonnos- ja hankintasopimukset.

Valittu teos toteutetaan syksyn 2022 ja alkukesän 
2023 välisenä aikana.

Luonnospalkkiot maksetaan lopullisen työn valinnan 
jälkeen. Toteutukseen valitun teoksen suoritukset 
maksetaan osissa syksyn 2022 ja kevään 2023 välisenä 
aikana kuluessa teoksen valmistumisen edetessä.

Havainnekuvat torialueesta
Kuvat: Jetta Huttunen ja Inka Hyvönen

 Näkymä itään. 

 Näkymä etelään.

 Näkymä pohjoiseen. 



TEKIJÄNOIKEUS
Portfolion tekijänoikeus säilyy taiteilijalla. Portfoliohaun järjestäjällä ei ole portfolion sisältämään aineistoon 
mitään oikeuksia.

Portfolion mahdollisesta tekijänoikeudellisesta käytöstä on sovittava aina erikseen tekijää edustavan Kuvasto 
ry:n tai tekijän kanssa.

HENKILÖTIETOJEN SUOJA
Portfoliohaun järjestäjä käsittelee hakuun osallistuneiden henkilötietoja EU:n ja kansallisen tietosuojalainsää-
dännön mukaisesti haun toteuttamiseksi. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä käytetä muihin 
tarkoituksiin. Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään portfoliohakuun osallistumisen yhteydessä. Henki-
lötiedot poistetaan viimeistään, kun taidehanke on kokonaisuudessaan päättynyt, eikä henkilötiedoilla ole enää 
käyttötarvetta.

Lisätiedot  

Taidekeskus KulttuuriKauppila, Iin kunta
Kauppilantie 15, 91100 Ii.

Vastaava tuottaja Jetta Huttunen
jetta.huttunen@ii.fi
p. 050 395 0313

www.kulttuurikauppila.fi

www.ii.fi 


