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Kulttuuri ja työllisyys tilastojen valossa

• Kulttuurin toimiala Suomessa on keskisuuri toimiala

• Kulttuurin alat työllistävät n. 100 000 henkilöä, osuus kaikista työllisistä on 3-5 % 

• Kulttuurisatelliittitilinpidon mukaan kulttuurin toimialan työllisten osuus kaikista työllisistä on 3,1 % (v. 2017) 

Kulttuuriammateissa työskentelee 135 00 henkilöä, ja osuus kaikista työllisistä oli 4,9 % v. 2018

• Koko talouden arvonlisäyksestä kulttuurin toimialan arvonlisäysosuus on 3,4 prosenttia, osuus kulutusmenoista 4,4 

prosenttia

Kulttuuritoimialan välitön työllistävyys
• Taiteellisen työn ja toiminnan – samoin kuin muiden kulttuuripolitiikkaan liittyvien ydintoimintojen – välitön työllistävä 

vaikutus on noussut tai pysynyt vakaana: taide-, näyttämö- ja konserttitoiminnan, elokuvien, videoiden ja 
tietokonepelien sekä kirjasto-, arkisto- ja museotoiminnan työllisten määrät ovat nousseet kukin 100 työllisellä

• Kulttuuriammateissa työllisiä oli työssäkäyntitilastojen mukaan yli 1 000 enemmän kuin v. 2010. Vuonna 2018 
(Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan) kulttuuritoimialojen työllisyys kasvoi edelleen, edellisvuodesta yli 
seitsemän prosenttia ja kulttuuriammattien työllisyys yli kuusi prosenttia

• Kulttuurin ydinalat työllistävät varsin hyvin, vaikka alan työttömyys on samaan aikaan yleistä työttömyystasoa korkeampaa

• Kulttuurialan tutkinnon suorittaneiden määrä on yli kaksinkertaistunut 2000-luvun alusta. Heidän osuutensa koko 
tutkinnon suorittaneesta työvoimasta nousi vuosituhannen alun noin kahdesta prosentista melkein neljään prosenttiin v. 
2016



Kulttuurin toimialan välillinen työllistävyys

• Kulttuurilla on välittömien vaikutusten lisäksi merkittäviä välillisiä vaikutuksia yhteiskuntaan, 
talouteen ja työllisyyteen

• Tällöin taiteellinen tai kulttuurinen toiminta voi olla osa muuta toimialaa, kuten muotoilu tai 
arkkitehtuuri tai sosiaali- ja terveydenhuollon alalla tapahtuva kulttuurihyvinvointiin liittyvä toiminta

• Kyse voi olla esimerkiksi siitä, miten kulttuurilaitos tai -toiminto, kulttuuritapahtuma tai 
kulttuurimatkailu tuottaa kerrannaisvaikutuksia sille paikkakunnalle tai alueelle, missä tuollainen 
toiminta tapahtuu 

• Välilliset vaikutukset nostavat kulttuurin alan työllistävää merkitystä

Kansainvälistä vertailua

• Kulttuurialojen työllisyys Suomessa v. 2018 oli 4,9 %, Ruotsissa 4,6 %, ja EU-maiden keskiarvo oli 3,8%. 
Suomen luku oli neljänneksi korkein ja Ruotsin seitsemänneksi korkein EU-maista.

• Kulttuuriin liittyy myös tekijänoikeusaloja koskeva tarkastelu. Suomessa tekijänoikeuden ydinalojen BKT-osuus 
v. 2015 oli 4,1 %. Jos otetaan huomioon myös osittaiset tekijänoikeusalat, tekijänoikeuksista riippuvaiset alat  ja 
tukialat, osuus oli 5,6 %.



Työllisyys- ja talousvaikutuksista kulttuurin aloilla

• Kulttuurin toimialan työllisten osuus kaikista työllisistä on Suomessa kulttuurisatelliittitilinpidon mukaan 3 %. Mikäli kulttuurin osuus 
kaikista työllisistä nousisi nykyisestä 5 %:iin, voidaan arvioida, että kulttuurin toimiala työllistäisi n. 40 000 henkilöä enemmän verrattuna 
vuoteen 2016.  Toimialan työllisyys olisi tällöin 125 000 henkilöä (kulttuurisatelliittitilinpidon mukaan). 

• Mikäli kulttuurin osuus työllisistä olisi 7 %, se työllistäisi 92 500 henkilöä enemmän (alan työllisyys tällöin 175 000 henkilöä)

• Kulttuurin ja luovan alan työllisyys (kun tarkastellaan alaa tilastoja laajemmin) voisi olla 5% (sama kuin Ruotsissa) tai jopa 7% (sama kuin 
EU)

• Jos kulttuuribudjetti nostettaisiin prosenttiin, sen työllisyysvaikutukset alalle karkeasti arvioiden olisivat 600-900 henkilövuotta. Jos myös 
joku muu taho kuin valtio osallistuisi palkkauskuluihin, nousee työllistävä vaikutus arviolta 1 200-2 200 henkilötyövuoteen vuodessa.

Esimerkkejä eräiden alojen taloudellisista ja työllistävistä 

vaikutuksista: 

• Suomessa kulttuuripalveluihin matkailijat käyttivät noin 279 milj. euroa 

vuonna 2016. Matkailu työllisti 140 200 työntekijää, josta kulttuuri-, 

urheilu- ja virkistyspalveluissa 15 %.

• Pohjois-Pohjanmaalla tapahtumaklusteri työllisti kokonaisuudessaan 6 

700 htv (= henkilötyövuosi) ja tapahtumatuloa syntyi 820 milj.€. Etelä-

Pohjanmaalla vastaavat luvut olivat 3 650 htv ja 310 milj.€ ja 

Satakunnassa 3250 htv ja 325 milj.€. Tapahtumaklusterien työllistävä 

osuus oli kaikissa maakunnissa selvästi suurempi kuin osuus teollisuuden 

liikevaihdosta. 



Esimerkit eräiden alojen taloudellisista ja työllistävistä vaikutuksista jatkuu:

• Kulttuurifestivaalien aluetaloudellisista vaikutuksista mm. Pohjois-Pohjanmaata koskeneessa 
tutkimuksessa festivaalien (tutkimuksessa mukana 46) välittömiksi ja välillisiksi vaikutuksiksi 
arvioitiin yhteensä 20,82 milj. euroa ja työllistävä vaikutus oli 221 henkilötyövuotta. 
Pirkanmaan vastaavassa selvityksessä kävi ilmi, että v. 2013 Pirkanmaan festivaaleilla ja 
kulttuurikohteissa kävi yhteensä 2,5 miljoonaa kävijää, jotka toivat alueen elinkeinotoimintaan 
yli 200 miljoonaa euroa. 

• Seinäjoen rytmimusiikkiklusteria koskeneessa tapaustutkimuksessa tarkastelujen kohteena 
olivat liikevaihdoltaan ja kävijämääriltään suurimpien rytmimusiikkitapahtumien eli Seinäjoen 
Tangomarkkinoiden, Provinssirockin ja Vauhtiajojen sekä näiden lisäksi ravintola- ja 
klubitoiminnan suorat ja johdetut aluetaloudelliset vaikutukset. Näiden yhteiseksi välittömäksi 
vaikutukseksi (liikevaihto) saatiin tutkimuksessa 8,3, milj. euroa, kokonaisvaikutukseksi BKT:hen 
22,1 milj. euroa ja kokonaisvaikutukseksi työllisyyteen 206 htv:tta.

• Maailmanperintökohde Suomenlinnaa koskeneessa kävijätutkimuksessa v. 2018 kohteen 
kokonaistulosvaikutukseksi paikallistaloudelle saatiin 331 milj. euroa ja
kokonaistyöllisyysvaikutuksiksi 2 054 htv:tta

• Pori Jazzin festivaaliviikko toi v. 2018 Satakunnan alueelle välittömänä tulovaikutuksena 19,6 
milj. euroa ja välittömänä työllisyysvaikutuksena 117 htv:tta



Työllisyys- ja talousvaikutusten edistämisen mahdollisuuksia 
kulttuurin aloilla on laskettu Opetus- ja kulttuuriministeriössä

• OKM:n muistiosta poimittuja esityksiä toimialaa koskeviksi työllisyyttä (välittömästi tai välillisesti) edistäviksi toimiksi:

• Luovan alat Suomen talouden ja työllisyyden vahvistajina –työryhmä arvioi, että sen esittämillä toimilla (joista Creative Business Finland 
on tärkein) saataisiin luotua suhteellisen nopeasti noin 10 000 uutta työpaikkaa

• Rakennushankkeista esim. Kansallisteatterin peruskorjaus- ja parannushankkeen työllisyysvaikutus vuosina 2020-2021 on noin 750 htv, 
Kansallismuseon lisärakennuksen suunnittelun ja rakentamisen työllisyysvaikutus v. 2023-2025 on yhteensä 750 htv ja Arkkitehtuuri- ja 
designmuseon v. 2023-2025 1 350 htv

• Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 –hankkeen työllisyys on vuonna 2026 240 htv ja kulttuurimatkailun työllisyysvaikutukset vuonna 
2020 26 htv ja vuonna 2021 78 htv

• 3 milj. euron vuosittaisella lisärahoituksella on mahdollista palkata noin 60 taide- ja kulttuurialan ammattilaista mm. mm. taide- ja 
kulttuurilaitoksiin, oppilaitoksiin kuntiin, kolmannelle sektorille ja yrityksiin.

• Harrastustuntimallin työllistävä vaikutus olisi 375 000 harrastustuntia vuodessa, kun harrastaminen tapahtuu 12 oppilaan ryhmissä ja 
Lastenkulttuurin yleis- ja hankeavustusten työllisyysvaikutukset: vuonna 2020 52 htv, vuonna 2021 78 htv ja vuosina 2022-23 26 htv. 

• Esittävän taiteen vos-järjestelmän uudistamisen työllisyysvaikutus yhteensä vuonna 2021 noin 350 hlöä ja vuonna 2023 noin 500
henkilöä ja Lukeva Suomi: Lukuliikkeen toiminnan jatkamisen työllisyysvaikutus vuosittain 3-4 htv

• Kuntien kulttuuritoimintalain toimeenpanon työllisyysvaikutukset 140 htv vuodessa ja Taiteen prosenttiperiaatteen edistäminen
(prosentti rakennuskustannuksista kulttuuriin ja taiteeseen) työllisyysvaikutuksia yhteensä 10-20 htv:ta ja lisäksi lisää taidetta ihmisten 
elinympäristöihin. 

• Kulttuurin ja luovien alojen rahaston työllisyysvaikutus 12 htv, Kirjailija- ja kääntäjäapurahan määrärahan työllisyysvaikutus vuodessa 
noin 19 htv ja Kuvataiteen näyttöapurahojen määrän lisäämisen avulla saataisiin 45,5 htv:tta lisää, eli yhteensä 87,5 htv:tta ja samalla 
vähennettäisiin kuvataiteilijoiden työttömyyttä. 

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriön Kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston laatima muistio kulttuurin työllisyydestä, työllistävistä vaikutuksista ja työllistävistä 
mahdollisuuksista 2020


