
24 keinon työkalupakki 
kulttuuri- ja taidealan 
tukemiseksi Covid19-

pandemian jälkeen

Kulttuurin puolesta – 24 keinoa kulttuuri- ja 
taidealan tukemiseksi –selvityksen pohjalta



Työkalupakin taustalla

• Unescon laaja kartoitus kulttuurialan tukitoimista

• KULTA ry:n jäsenjärjestöille välittämä kysely

• Taustakeskustelut kulttuurin tutkijoiden, kulttuurihallinnon 
asiantuntijoiden ja taiteen ja kulttuurin tekijöiden kanssa 

→Kyselyssä korostui suorien tukien, kotimaisen kulttuurin tukemisen 
kansallisella tasolla sekä jo myönnettyjen avustusten käyttöehtojen 
helpottamisen merkitys

• Lopputuloksena 24 politiikkatoimen työkalupakki

• Työkalupakki kohdennettu kolmelle aikajänteelle: elvytys, 
parantuminen ja uudistuminen





Institutionaaliset tukimuodot

Suorat 
rahalliset 

tuet 

Myönnettyjen 
tukien ehtojen 
helpottaminen

Vuokrien ja muiden 
kiinteiden 

kustannusten 
helpottaminen

Matalakorkoiset 
lainat

Sääntelyn 
helpottaminen

Tukien 
laajentaminen 

myös ei-rahalliseen 
tukeen

Kotimaisen 
kulttuurin tukeminen 

kansallisella tasolla

Kansainvälisten 
produktioiden 

tuki

Julkisen 
rahoitusrakenteen 

uudistaminen

Kulttuurialan 
hallinnan 

parantaminen



Suorat rahalliset tuet Myönnettyjen tukien 
ehtojen helpottaminen

• Tärkeä osa kulttuurialan 
elvytysvaihetta

• Kohdennus koko 
kentälle → ei 
väliinputoajia

• Pitkäkestoisemmat 
rahoituskaudet

• Selkeyttä 
rahoitushakuihin

• Tärkeä osa 
parantumisvaihetta

• Kehittämisen lisäksi 
myös mahdollisuus 
toiminnan 
ylläpitämiseen

Vuokrien ja muiden 
kiinteiden kustannusten 

helpottaminen 

• Olennaista sekä 
elvytys- että 
parantumisvaiheessa

• Julkisten tilojen 
vuokrahelpotukset 
→ nopea vaikutus

• Suoratoistosoitot 
kuntien Teosto-
sopimuksiin

• Väliaikaiset 
helpotukset 
kiinteistöveroituksiin

• Olennaista 
parantumisen 
kannalta, edistäisi 
myös uudistumista

• Valtion tai kuntien 
takaamat lainat →
vastaisivat 
kulttuurialan 
likviditeetin 
puutteeseen 

Matalakorkoiset 
lainat



Sääntelyn helpottaminen 

• Tärkeä osa 
elvytysvaihetta

• Helpotuksia esimerkiksi 
anniskelulupiin ja 
melulupien 
myöntämiseen

• Selkeyttä 
anniskelulainsäädännön 
ja yleisötilaisuuksien 
lainsäädännön välillä

Tukien laajentaminen 
myös ei-rahalliseen 

tukeen

• Tärkeä osa 
elvytysvaihetta

• Ei-rahallisten resurssien 
hyödyntämistä 
kulttuurialan 
tukemisessa. 

• Esim. väliaikainen 
tapahtumasähkö 
pienimuotoisiin 
tapahtumiin.

• Tärkeä osa  
paranemisvaihetta 

• Julkinen sektori 
voisi olla tukena  
tarjoamalla alustoja 
ja viestinnällistä 
tukea 

• Esim. 
valtakunnallinen e-
kirjasto ja viestintä-
ja tukikampanjat

Kotimaisen kulttuurin 
tukeminen kansallisella 

tasolla



Kansainvälisten 
produktioiden tuki 

• Olennaista 
parantumisen ja 
uudistumisen 
kannalta

• Kansainvälisiä 
tuotantoja Suomeen

• Esim. tukemalla ja 
kehittämällä Business 
Finlandin 
kannustinjärjestelmää 
tuotantoihin

Julkisen 
rahoitusrakenteen 

uudistaminen

• Olennaista erityisesti 
alan uudistumisen 
kannalta

• Tärkeää kompensoida 
rahapelitoiminnan 
tuottojen laskua

• Jatkossa tärkeää  
kulttuurin rahoitusmallin 
irrottautuminen 
rahapelituottojen 
syklisyydestä säilyttäen 
alan autonomia

Kulttuurialan hallinnan 
parantaminen

• Tärkeää alan uudistumisen 
kannalta

• Hallinnan kehittämisessä 
tulisi lisätä yhteistyötä 
kulttuurialan 
ammattilaisten ja 
edunvalvojien kanssa →
ratkaisuna esimerkiksi 
tukien kohdentamiseen

• Tilastoinnin kehittäminen 
kuntien 
kulttuuripolitiikassa ja 
tiedonkeruumenetelmien 
kehitys välittömämmän 
tiedon saamiseksi



Kulttuuri- ja taidealan kysynnän tukeminen

Kulttuurisetelit
Julkisen sektorin 

kulttuuri- ja 
taidehankinnat

Kulttuuriviennin 
tukeminen

Kansallinen 
neuvontaviranomainen

• Toimisi elvytys- ja 
parantumisvaiheessa

• Kulttuurialaan 
kohdistuvan stigman ja 
tartuntapelon 
lietsomiseen

• Vähentäisi 
väärinkäsityksiä ja voisi 
toimia tukena kulttuuri-
ja taidealalle ja 
koordinoida parhaita 
käytäntöjä

• Merkityksellistä 
parantumisvaiheessa

• Tukea kulttuurivientiä 
edistäville 
organisaatioille ja 
tiede- ja kulttuuri-
instituuteille

• Olennaista elpymis- ja 
paranemisvaiheessa

• Budjettien leikkaamisen 
sijaan kuntien tulisi 
kiihdyttää kulttuurin 
kulutustaan 

• Tapahtumien 
järjestämistä, taiteen 
ostamista ja 
kulttuuripalveluiden 
tilaamista→ Lisäisi 
kulttuurin väliaikaista 
kysyntää

• Merkittävää 
parantumisen ja 
uudistumisen kannalta

• Kehittynyt 
kulttuurisetelijärjestelmä 
mahdollistaa kulttuurin 
kulutuksen tarkan 
kohdentumisen

• Oikeudenmukainen ja 
mahdollistaa 
kansalaisten oikeudet 
kulttuuriin



Kulttuuritapahtumien uudelleenjärjestäminen

Tapahtumien 
tuotantotakuu

Vuoden 2020 
kulujen 

korvaaminen

Liikkumisrajoitusten 
kohtuullistaminen

Kulttuuri- ja 
taidealojen 

mukaanotto exit-
suunnitelman 

tekoon

• Olennainen 
erityisesti 
elvytysvaiheessa

• Vastaisi tapahtumien 
järjestämisen 
etupainotteisuuden 
haasteisiin

• Olisi hyvä 
vakiinnuttaa koko 
parantumisvaiheen 
aikaiseksi toimeksi

• Olennaista erityisesti 
parantumisvaiheessa

• Mahdollistaisi 
toimintakauden 
aloittamisen ilman 
kulujen rasitteita

• Ratkaisuna voisi 
toimia kustannustuki

• Merkityksellistä jo 
elvytysvaiheessa

• Sopivissa tilanteissa 
turvavälit kahdesta 
metristä yhteen

• Yleisömäärän 
rajoitteiden 
kohtuullistaminen

• Avointa viestintää 
viranomaisilta 
kulttuurialalle

• Olennaista 
siirryttäessä 
paranemisvaiheeseen

• Kulttuurialan 
ammattilaisten 
kuunteleminen 
turvallisten 
tapahtumien 
järjestämisessä →
yhteistyön kehitys



Resilienssin vahvistaminen

Sosiaaliturvan 
parantaminen

Digitaalisen 
siirtymän 

tukeminen

Lisäkoulutus

• Taiteilijapalkan edellytysten selvittäminen
• Osa-aikaiset työsopimukset apurahalla työskenteleville 

taiteilijoille → taiteilijat työterveydenhuollon ja vakuutuksen 
piiriin

• Merkityksellistä erityisesti parantumisen ja uudistumisen 
kannalta

• Digitaalisen osaamisen kehittämiseen resursseja
• Kulttuurialan ammattilaisten ja asiantuntijoiden kuunteleminen 

Kestävän kasvun –ohjelman digitaalisten investointien 
suunnittelussa

• Olennaista erityisesti uudistumisen kannalta

• Lisä- ja täydennyskoulutuksen tarjoaminen alan toimijoille 
→ Mahdollistaisi työttömyyden aikana osaamisen kehittämisen

• Olennaista parantumisen kannalta



Resilienssin vahvistaminen

Infrastruktuurin 
parantaminen

• Investointeja alan 
infrastruktuureihin

→ Esim. esitys-, ja 
koulutustilojen tai 
laitteistojen 
uudistaminen tai 
korjaaminen

• Merkityksellistä 
erityisesti parantumisen 
ja uudistumisen kannalta

Uudet toimintamallit 
ja niihin siirtymisen 

tukeminen

• Uusien toimintamallien 
kehittäminen ja niihin 
investoinnit 

• Pieni kertarahoitus 
kannustaa ideoiden 
kokeiluun → toimivaksi 
havaitut mallit voidaan 
skaalata nopeasti jatkossa

• Esim. Kestävän kasvun 
ohjelmassa esitetty 
investointi toimintamallien 
pilotointiin

• Laaja tiedotus tulevista 
hauista etukäteen

Vakinaisten 
taidealojen 

työpaikkojen 
luominen kuntiin

• Osa-aikaisten 
taidealan työpaikkoja 
kuntiin 

→ Vahvistaisi 
sosiaaliturvaa ja toisi 
toimeentuloon 
varmuutta

• Olennaista kaikissa 
vaiheissa: elvytys, 
parantuminen ja 
uudistuminen



• Keinovalikoiman monipuolisuus kertoo kulttuuri- ja taidealan 
monipuolisuudesta, eikä kaikkia keinoja ei voi soveltaa kaikissa 
tilanteissa

• Osa toimista sopii valtion tasolla hyödynnettäväksi, osa kunta- ja 
kaupunkitasolla hyödynnettäväksi

• Työkalupakissa on sekä tehokkaita toimia että hienovaraisempia 
instrumentteja → työkalupakki on ketterä ja hyödynnettävissä 
monipuolisesti erilaisissa tilanteissa

• Työkalujen valinta suunniteltava käsillä olevan tehtävän ja 
vaikutusmahdollisuuksien mukaan

• Olemassa olevan järjestelmän ulkopuolelta tulevat ideat mahdollistavat 
keskustelun taide- ja kulttuuripolitiikan uudistumisesta ja mahdollisista 
puutteista 

Lue lisää: https://kulttuurijataide.fi/aineistoja/

https://kulttuurijataide.fi/aineistoja/

