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Kulttuuriala saa äänensä kuuluviin julkisessa keskustelussa:
Kansanedustajat:

Jokaisella on oltava mahdollisuus
elää kulttuurin ja taiteen äärellä
niin tekijänä, kokijana kuin
harrastajanakin.
Tarvitsemme taiteelle ja
kulttuurille suuremman roolin
yhteiskunnassa.

Täysin samaa
mieltä 7.69%

Samaa mieltä
57.69%

Järjestöjen johtajat:

Eri mieltä
26.92%

Eri mieltä
30.43%
Samaa mieltä
65,22%

En osaa
sanoa 7.69%

En osaa
sanoa 4.35%

Kulttuurialan ääni on KULTA-barometrin mukaan vahvistunut, sillä
kansaedustajista ja kulttuurijärjestöjen johtajista suurimman osan
mielestä kulttuuriala saa äänensä kuuluviin julkisessa keskustelussa. Kansanedustajista jopa 65,38 % ja kulttuurijärjestöjen johtajista 65,22 % ovat väitteen kanssa samaa tai täysin samaa mieltä.
Vuoden 2020 vastaavat luvut olivat päättäjien kohdalla 49 % ja
kulttuurijärjestöjen johtajien kohdalla 50 %. Viime vuonna jopa 50 %
kulttuurijärjestöjen johtajista oli väitteen kanssa eri mieltä, kun taas
tänä vuonna luku oli 30,43 %.

Päättäjät suhtautuvat edelleen kulttuurialan edunvalvontaan
positiivisesti. Jopa 84,61 % päättäjistä ja 73,92 % kulttuurijärjestöjen johtajista olivat väitteen kanssa samaa mieltä tai täysin samaa
mieltä.
Kulttuurin ja taiteen toimintaedellytykset heikkenivät koronan
vuoksi. Yksi pahiten koronasta kärsineistä aloista oli kulttuuri- ja
taideala ja siksi sekä Euroopan parlamentti että Suomen eduskunta
vaati osoittamaan elvytysrahaa kulttuuriin ja luoville aloille.

Matkailijoista 40 % on kulttuurin perässä.
Seutukaupunkien pitovoimaa selvittäneessä kyselyssä vastaajien positiivissa
mielikuvissa kärkipään kaupunkeja
yhdistivät hyvät työllistymispalvelut,
keskustan vireys ja viihtyisyys, kaupungin erottuvuus sekä hyvät kulttuuri- ja
vapaa-ajan palvelut.

Kulttuurijärjestöjen johtajien vapaissa vastauksissa näkyi
koronan vaikutukset:
”Kulttuuri- ja taidekenttä on kokenut kovan iskun korona-aikana.
Samalla keneltäkään ei varmasti ole jäänyt huomaamatta, miten
suuri merkitys kulttuurilla ja taiteella on lähes jokaisen arkielämässä nyt, kun kulttuurin ja taiteen kokeminen ja kuluttaminen on typistetty lähes olemattomiin. Valtio on kiitettävästi antanut kentälle
ensiapua, mutta huolestuttavaa on, että kentän tulevaisuus näyttää
hyvin synkältä valtion rahoituksen suhteen.”

”Korona-aika on opettanut suomalaisille lähimatkailua ja kestävän lähimatkailun soisi jatkuvan.
Investoinnit kulttuuriin ja taiteeseen tukisivat
tämän trendin jatkumista myös korona-ajan jälkeen.”
”Huomioitavaa on, että koko tapahtuma- ja kulttuurikenttä tulee tarvitsemaan pitkäaikaista tukea kriisistä
toipumiseen.”
”Koronakriisi on osoittanut kipeän tarpeen voimakkaalle taide- ja kulttuurialan edunvalvonnalle, ja
edunvalvontatyö onkin vahvistunut yhteistyön
kautta.”

Selkeä poikkeama oli jälleen
nähtävissä siinä, onko kulttuurin ja
taiteen koettu olevan osa yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisua edellisen vuoden aikana. Päättäjistä vain
30,77% oli väitteen kanssa eri mieltä,
kun taas kulttuurijärjestöjen johtajista
jopa 60,87% oli väitteen kanssa eri tai
täysin eri mieltä. Luvut pysyivät lähes
samoina viime vuoteen verrattuna.

Kuten viime vuonnakin, myös tänä vuonna näkemykset siitä tunnistetaanko luovien alojen merkitys Suomen talouskasvulle ja alueiden
elinvoimalle, hajosivat. Eroa viime vuoteen oli kulttuurijärjestöjen
johtajien näkemyksissä, joista vielä 50% oli vuonna 2020 väitteen
kanssa samaa mieltä.
Luovien alojen merkitys Suomen talouskasvulle ja alueiden
elinvoimalle tunnistetaan:
Kansanedustajat:

Järjestöjen johtajat:

Eri mieltä
50.00%

Samaa mieltä
21.74%

Täysin eri
mieltä 8.70%

Samaa mieltä
46.15%
En osaa
sanoa 17.39%
En osaa
sanoa 3.85%

Eri mieltä
52.17%

Esitimme väitteen ”Kulttuurin ja taiteen vaikutukset terveyteen,
hyvinvointiin ja oppimiseen näkyvät kuntapolitiikassa.” Näkemys jakautui myös tänä vuonna vahvasti, mutta verrattuna viime vuoteen,
kulttuurijärjestöjen johtajista suurempi osa oli tänä vuonna väitteen
kanssa samaa mieltä.
Kansanedustajat:

Järjestöjen johtajat:

Eri mieltä
39.13%

Eri mieltä
30.77%
Samaa mieltä
50.00%

Samaa mieltä
43.48%
En osaa
sanoa 19.23%

En osaa
sanoa 17.39%

-Rosa Meriläinen, pääsihteeri KULTA ry

2020:
Samaa mieltä
40%

Eri mieltä 33%

Eri mieltä
50%

Täysin eri
mieltä 5%
En osaa
sanoa 21%

” Merkittävä muutos voi perustua siihen, että kulttuurihyvinvointi
teemana on alati vahvistumassa osana sosiaali- ja terveyspolitiikkaa ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. KULTA ry on mukana
sote-uudistuksen yhdyspintatyöryhmässä, STM:n ja OKM:n yhteinen Taiku3 -työryhmä on ollut toimelias ja kulttuurilähete pääsi
mukaan EU:n elvytysrahastoa koskevaan Suomen kestävän kasvun
ohjelmaan. Vanhusten kulttuuriset oikeudet vahvistuivat ikäihmisten palveluiden laatusuosituksissa. Myös taiteen perusopetus ja
kulttuurikasvatussuunnitelmat ovat vahvistuneet osana koulutuspolitiikkaa kuluneena vuonna valmistellussa koulutuspoliittisessa
selonteossa. Tämä kaikki on varmasti heijastunut myös paikalliseen
ja alueelliseen keskusteluun.”

Täysin samaa
mieltä 2%

*prosentit pyöristetty lähimpään kokonaislukuun.

Samaa
mieltä 15%

En osaa sanoa 25%
Täysin eri
mieltä 5%
Täysin samaa
mieltä 5%

Kansanedustajien vapaissa ajatuksissa näkyivät kulttuurin
yhteydet talouteen ja hyvinvointiin:
”Kulttuurin ja taiteen edunvalvonta on jämäköitynyt viimeisten vuosien aikana ja kulttuuri saa äänensä kuuluviin. Kuitenkin alueellisena teemana tai luovien alojen taloudellisen potentiaalin tunnustamisessa olemme vielä melko huonoja. Kulttuurivaikuttamisen tulisi
olla myös alueellista, ei vain kansallista, jotta kulttuuri olisi kaikille
saavutettavissa.”
”Kulttuurin kyllä ymmärretään vaikuttavan hyvinvointiin kuntapolitiikassa, mutta sen arvostus ei ole talousarvioita laadittaessa yhtä
suuri.”

Kulttuuriammateissa työskentelee
135 000 henkilöä ja se on keskisuuri
toimiala.
Kulttuurin – ja luovien alojen
yleensä – avulla Suomeen voidaan
luoda lyhyellä aikavälillä yli 10 000
työpaikkaa.
Lähde:
https://minedu.fi/-/tyoryhma-luoville-aloille-luotava-creative
-business-finland-palvelut

Kulttuuri ja taide ovat osa kaikenlaisten ihmisten elämää.
”Kuten viime vuonnakin, myös tänä vuonna suurin osa sekä päättäjistä ja kulttuurijärjestöjen johtajista oli tämän väitteen kanssa
samaa mieltä. Tänä vuonna päättäjistä 100% ja kulttuurijärjestöjen
johtajista 78,26% oli väitteen kanssa samaa tai täysin samaa mieltä.
Eroa päättäjien ja kulttuurijärjestöjen johtajien näkemysten kohdalla voi selittää väitteen monitulkintaisuus. Kulttuurin ja taiteen voi
nähdä olevan osa kaikenlaisten ihmisten elämää sekä sitä kautta,
kun ihminen päätyy kulttuurin ja taiteen äärelle suunnittelematta ja
sattumalta, ja toisaalta sitä kautta, kun kulttuurin ja taiteen pariin
hakeudutaan tietoisesti. Ajankäyttö- ja vapaa-aikatutkimuksen
(2019) mukaan 83% 10 vuotta täyttäneistä oli käynyt ainakin yhdessä kulttuuritilaisuudessa vuoden 2017 aikana.”

”Kulttuuri ja taide ovat osa
ihmisen elämää, kaikki eivät
vain tiedosta sitä.”
– eräs kansanedustaja

Päättäjät ja kulttuurijärjestöjen johtajat olivat jälleen vahvasti eri
mieltä väitteen kanssa, että kulttuuripolitiikan painoarvo vastaa
kulttuurin yhteiskunnallista merkitystä. Vuonna 2020 päättäjistä
54% oli väitteen kanssa eri tai täysin eri mieltä ja kulttuurijärjestöjen johtajista 95%.
Kulttuuripolitiikan painoarvo vastaa kulttuurin
yhteiskunnallista merkitystä:
Kansanedustajat:

Samaa mieltä
15.38%

Järjestöjen johtajat:

Täysin eri
mieltä 7.69%

En osaa
sanoa 8.70%

Samaa mieltä
4.35%
Täysin eri
mieltä 13.04%

En osaa
sanoa
11.54%

Eri mieltä
65.38%

Eri mieltä
73.91%

Maailman terveysjärjestö WHO
suosittelee tuomaan kulttuuria
ja taidetta osaksi sosiaalija terveyspolitiikkaa ja hyvinvoinnin
ja terveyden edistämistä.
Erot kuntien välillä ovat suuria
kulttuurin rahoittamisessa: alle
viidestäkymmenestä eurosta
per asukas neljäänsataan euroon
per asukas.

Päättäjien vastauksia:
”Kulttuurimaailma on aivan liiaksi polarisoitunut vasemmalle, mikä
heikentää sen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.”
”Laajaa humanistista sivistystä ja asioiden yhteyksiä toisiinsa tuodaan liian vähän esille.”

Päättäjien ja kulttuurijärjestöjen näkemykset erosivat väitteen
”kulttuuri ja taide näkyvät sivistyspoliittisessa keskustelussa”
kohdalla. Päättäjistä 73,08% oli väitteen kanssa samaa tai täysin
samaa mieltä, kun taas kulttuurijärjestöjen johtajista 47,82%. Viime
vuonna vastaavat luvut olivat päättäjien kohdalla 62% ja kulttuurijärjestöjen johtajien kohdalla 50%.
Vastanneista kansanedustajista 88,46% koki edistäneensä
kulttuurin ja taiteen toimintaedellytyksiä viimeisen vuoden aikana.

”Kulttuurin tekijät nojautuivat liikaa vain julkiseen rahoitukseen.
Se ei pysty ikinä tuomaan riittävästi tuloja taitelijoille. Siksi yritysmyönteisyyttä kulttuurielämässä pitäisi vahvistaa, jotta taiteen tekijät pystyisivät etenevässä määrin tienaamaan työllään elantoaan.”

Tänä vuonna KULTA-barometrissä ajankohtaiskysymyksenä
esitimme väitteen: ”Hallitus on onnistunut kulttuuri- ja taidealan
tukemisessa korona-aikana”. Vastauksien hajanaisuutta päättäjien
kohdalla saattaa selittää se, onko päättäjä kuulunut vastaushetkellä
hallituspuolueeseen vai oppositiopuolueeseen.

Kansanedustajien ja kulttuurijärjestöjen johtajien avoimia
vastauksia:
”Jos vertaa vaikkapa urheilun ruikutusta koronasta ja vertaa sitä
taidealan toimintaan, niin kulttuuri on toiminut vastuullisesti. Ehkäpä jopa hieman liian ”kiltisti.””
– eräs kansanedustaja

Kansanedustajat:

Järjestöjen johtajat:
Täysin samaa
mieltä 8.70%
Täysin eri
mieltä 17.39%

Eri mieltä
46.15%

”Voidaan aiheellisesti kysyä, olisivatko päättäjät ja virkamiehet
tehneet yhtä aktiivisesti töitä eteemme, jos olisimme julkisessa
keskustelussa aktiivisemmin sättimässä päättäjiä huonosta koronapolitiikasta.”
– eräs kulttuurijärjestön johtaja

Samaa mieltä
30.77%

En osaa
sanoa 23.08%

Samaa mieltä
34.78%

Eri mieltä
26.09%
En osaa
sanoa 13.04%

”Hallitus ei ehkä ole epäonnistunut kulttuuri- ja taidealan tukemisessa koronakriisin aikana, mutta tilanne on alalle niin kriittinen ja
vaikea, että yksikään hallitus ei olisi onnistunut korjaamaan tilannetta.”
- eräs kulttuurijärjestön johtaja

Yhteenveto

Kulttuuri ja taide parantavaa ihmisten kognitiivisia
kykyjä ja elinikäisen oppimisen avaintaitoja.
Taiteella ja kulttuurilla on havaittu positiivisia
vaikutuksia mielen terveyteen ja mielen sairauksista
paranemiseen ja toipumiseen.
Taide- ja kulttuuritoiminnan on havaittu edistävän
vuorovaikutustaitoja ja erilaisuuden hyväksymistä.
Taide ja kulttuuri voivat tarjota mahdollisuuksia
kestävämpään kulutukseen.

Kulttuurin ja taiteen koetaan olevan osa kaikenlaisten ihmisten
elämää, mutta kulttuuripolitiikan painoarvo ei edelleenkään vastaa
kulttuurin yhteiskunnallista merkitystä. Kulttuuriala saa äänensä
kuuluviin yhteiskunnallisessa keskustelussa viime vuotta paremmin ja päättäjät suhtautuvat kulttuurin ja taiteen edunvalvontaan
positiivisesti.
Kulttuurin ja taiteen toimintaedellytysten ei koettu parantuneen
vuoden 2020 aikana toisin kuin vuoden 2019 aikana. Vuoden 2020
aikana kulttuuri ja taidetoiminta oli lähes koko vuoden rajoitettua
tai kokonaan suljettu koronan takia. Se, miten hyvin hallituksen on
koettu onnistuneen kulttuuri- ja taidealan tukemisessa koronakriisin aikana, jakoi vahvasti mielipiteitä.
Kulttuurin näkyvyyttä sivistyspoliittisessa keskustelussa pitää
viime vuoden tavoin edelleen parantaa, kuten myös luovien alojen merkityksen tunnistamista Suomen talouskasvulle ja alueiden
elinvoimalle. Myös kulttuurin roolia osana yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisua olisi syytä kasvattaa. Kulttuurin ja taiteen vaikutukset hyvinvointiin, terveyteen ja oppimiseen puolestaan näkyivät
kuntapolitiikassa edellisvuotta paremmin.

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö
KULTA ry:n jäsenjärjestöt:
Centralförbundet för Finlands Svenska
Teaterorganisationer ry (Cefisto)
Finland Festivals ry
Finlands Svenska Biblioteksförening
Frame-säätiö
Kansallisgalleria
Konserttikeskus ry
Kukunori ry
Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry

Suomen Filmikamari ry
Suomen Jazzliitto ry
Suomen Kansallisooppera ja -baletti
Suomen Kansallisteatteri
Suomen kirjastoseura ry
Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry
Suomen konservatorioliitto ry
Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry

LiveFIN ry

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen
seura ry

Lukukeskus ry

Suomen Kulttuuritalot ry

Stiftelsen Pro Artibus

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ry

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura /

Suomen museoliitto ry

Kirjallisuuden vientikeskus FILI

Suomen Sinfoniaorkesterit ry

Suomen Assitej ry

Suomen Teatterit ry

Suomen elokuvasäätiö

Svenska Teatern

KULTA-barometri mittaa kansanedustajille ja Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestön
jäsenjärjestöjen johtajille tehdyn kyselyn avulla kulttuuripolitiikan painoarvoa. 26
kansanedustajaa vastasi kyselyyn. Kysely toteutettiin helmikuussa 2021.

Taiteen perusopetusliitto TPO ry
Teatterikeskus ry

Lisätietoja KULTA-barometrin toteutuksesta info@kulttuurijataide.fi ja barometrissa
esitellystä tutkimustiedosta kulttuurijataide.fi/aineistoja.

