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TIIVISTELMÄ
Maaliskuussa 2020 Suomeen saapunut COVID-19–pandemia sulki
esityspaikkojen ovet, lamautti kulttuurin kysynnän, haastoi julkiset kulttuurin
tukimallit ja paljasti kulttuurialan turvaverkkojen aukot ajaen alan nopeasti
vakavaan kriisiin. Tässä selvityksessä esitellään työkalupakki kulttuurialan
tukemiseksi pandemian aikana ja jälkeen.
Selvityksen ensimmäisessä osassa esitellään kulttuurialan taloudellinen
tilannekuva. Ensiksi käsitellään alan taloudellista merkitystä Suomessa ennen
COVID-19 pandemiaa, minkä jälkeen tarkastellaan pandemian vaikutuksia
kulttuuri- ja taidealojen toimintaan. Tilastokeskuksen datan perusteella kulttuurija taideala on yksi pahiten COVID-19 pandemiasta kärsineistä palvelualoista.
Kulttuurialan tilannetta selvittäneet kyselyt tukevat näkemystä paikoin
epätoivoisesta tilanteesta. Eri kulttuurialojen toimijat ovat kuitenkin kärsineet
COVID-19
pandemiasta
erilaisten
vaikutuskanavien
kautta.
Näitä
vaikutuskanavia analysoidaan ensimmäisen osan lopussa.
Selvityksen toisessa osassa esitellään työkalupakki. Työkalupakin lähtökohtana
toimii YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön lokakuussa 2020 julkaisema
raportti parhaista kansainvälisistä käytännöistä kulttuurialan tukemiseksi. 130
kulttuuriministerin, yli 1000 taiteilijan sekä lukuisiin kansainvälisiin
keskustelutilaisuuksiin osallistuneiden taiteilijoiden kehittämää keinovalikoimaa
jalostetaan tässä selvityksessä edelleen suomalaisen kulttuuriasiantuntemuksen
pohjalta. Selvityksen empiirinen ydin nojaa kyselytutkimukseen, joka kiersi Kulta
ry:n jäsenjärjestöillä 27.3.–16.4.2021. Kyselyyn vastasi 100 kulttuurin
ammattilaista monelta eri kulttuurin toimialalta. Lisäksi selvityksen aikana tehtiin
taustahaastatteluja, joissa kulttuurin toimijat toivat esiin ehdotuksiaan parhaiksi
käytännöiksi.
Lopputulemana on 24 keinon työkalupakki kulttuurialan tukemiseksi. Keinot on
jaoteltu kolmelle aikajänteelle: elvytykseen, parantumiseen ja uudistamiseen.
Keinovalikoima kattaa laajan skaalan toimia niin kunta- kuin valtiotasollakin.
Joitain keinoja on jo otettu käyttöön Suomessa ja ulkomailla, kun taas toiset ovat
uusia, kokeilunarvoisia ideoita. Työkalut ovat kuitenkin lopulta vain työkaluja.
Ilman selkeää suuntaa parhaimmatkaan työkalut eivät ole ratkaisu. Pandemian
hellittäessä Suomen kulttuurikenttä tulee olemaan uudenlaisen tilanteen edessä.
Tätä uutta normaalia ei kuitenkaan ainoastaan kohdata, vaan se myös
rakennetaan. COVID-19 pandemian paljastamat ongelmat luovat lähtökohdat
tälle rakennusprosessille, jonka ytimessä häämöttää periaatteellinen keskustelu
taiteen ja kulttuurin roolista suomalaisessa yhteiskunnassa.
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ESIPUHE KULTTUURIN PUOLESTA
Itselleni koronan vaikutukset kulttuuri- ja taidealalle ovat näyttäytyneet
neljänlaisina. Yhtäältä alan toimijoiden taloudellisina huolina, yhä syvenevänä ja
pitkittyvänä ahdinkona. Toisaalta keskusteluna kulttuurin ja taiteen merkityksestä
ja
pyrkimyksistä
löytää
keinoja
olla
alan
tukena.
Neljäntenä
pitkäaikaisvaikutukset itse alan toimintaan: on nähty ensin digiloikka ja kriisin
pitkittyessä yhä kasvava tarve tehdä tulevina vuosina vetovoimatyötä, jotta ala
näyttäytyisi nuorille edelleen houkuttelevana mahdollisuutena.
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry edustaa kulttuuri- ja taidealan
ammattimaisia tuki- ja tuottajaorganisaatioita, joista monet ovat alan työnantajia.
Olemme halunneet olla hyvä yhteistyökumppani kaikille: sitoutuneet edistämään
koko kulttuuri- ja taidealan arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä, emme
vain jäsentemme. Teemme kulttuuripolitiikkaa osana muuta yhteiskuntaa:
nähden myös muiden ammattikuntien ja toimialojen vaikeudet pandemian
aikana. Olemme olleet joustavia, kekseliäitä ja vastuullisia. Huolehtineet sekä
yleisön, että työntekijöiden terveysturvallisuudesta.
Solidaarisuus ja avoin yhteistyö ovat kantaneet. Kysymme joka kevät
kansanedustajilta työssämme onnistumisesta. Eräs kansanedustaja kiitti
työtämme näin: ”Kulttuurin ja taiteen edunvalvonta on jämäköitynyt viimeisten
vuosien aikana ja kulttuuri saa äänensä kuuluviin”. Kriittisiäkin huomioita tuli: ”Jos
vertaa vaikkapa urheilun ruikutusta koronasta ja vertaa sitä taidealan toimintaan,
niin kulttuuri on toiminut vastuullisesti. Ehkäpä jopa hieman liian ”kiltisti.”” – eräs
kansanedustaja.
Kriisiaikana yhteisen edunvalvonnan tarve tietysti on korostunut. Siksi olimme
myös perustamassa Tapahtumateollisuus ry:tä, joka onnistui tuomaan esiin alan
alihankintaketjujen merkityksen. Tämä on ollut valtavan tärkeää alan sisäiselle
solidaarisuudelle tilanteessa, jossa osa toimijoista on jäänyt tyystin vaille
koronatukia.Välittömästi kriisin alettua otin yhteyttä Wihurin säätiöön ja esitin
tarvetta ”kulttuuripolitiikkaa ekonomistikielellä” -hankkeeseen, jossa teettäisimme
ulkopuolisella asiantuntijalla esityksen siitä, mitä kuntien ja valtion pitäisi kriisin
jälkeen tehdä, jotta kulttuuri- ja taideala nousee koronan aiheuttamasta
taantumasta. Siinä vaiheessa ei ollut vielä tiedossa, miten raastavan pitkä tämä
pandemia on. Että rajoitukset ja sulut tulevat elämään pitkään ja siten myös
ihmisten huoli omasta ja läheisten terveydestä, ja vastaavasti alan toimijoiden
taloushuolet.
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Leevi Saari löytyi työn tekijäksi yhteisen tuttavan suosituksesta. Varoittelin tekijää
siitä, että alan data on sirpaleista. Me tarvitsemme silti taloustieteellisesti
uskottavan, riippumattoman asiantuntijan näkemyksen. Annoin Leevi Saarelle
vapaat kädet keinojen mietintään. Minulle oli tärkeää nähdä, että Leevi Saari
syttyi aiheeseen ihan rakkaudesta lajiin. Tapasimme muutaman kerran, jotta
saatoin antaa neuvoja tiedonlähteistä ja valaa Leevi Saareen itseluottamusta:
teet hyvää työtä. Keinoja en ole kommentoinut. Se jääköön teidän kaikkien
tehtäväksi. KULTA ry kiittää Wihurin säätiötä tästä kulttuuripoliittisesta
panostuksesta.
Helsingissä 26.4.2021,
Rosa Meriläinen,
Pääsihteeri
Kulta ry
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JOHDANTO
Tämä selvitys käynnistyi maaliskuussa 2021. Tehtävänä oli kartoittaa COVID-19
pandemian aiheuttamia taloudellisia vaikutuksia sekä kehittää työkalupakkia,
jolla julkinen sektori pystyisi kantamaan taide-ja kulttuurialaa pandemian läpi ja
rakentamaan parempaa. Käsissäsi on tämä työkalupakki.
Kysymyksenasettelu on haastava. Ensinnäkin, taide- ja kulttuurialan aukoton
käsitteellistäminen ei ole yksiselitteistä. Kulttuuriala ei ole yhtenäinen
kokonaisuus, vaan moninaisten luovan työn ympärille kerääntyneiden toimijoiden
muodostama joukko museointendenteistä runonlausujiin, ja kuvataiteilijoista
näyttelijöihin. Eri toimijoiden kulurakenne, toimintamallit sekä oikeudellinen
asema vaihtelevat merkittävästi. Lisäksi kulttuurin rajojen määrittely palautuu
osittain subjektiivisiin käsityksiin sanojen kulttuuri ja taide sisällöstä.1
Kulttuurialan moniulotteisuus heijastuu kulttuuripolitiikan tiedontuotantoon.
Tilastoviranomaiset, ministeriöt, etujärjestöt ja muut toimijat käsittävät
kulttuurialan omien tarpeidensa pohjalta. Tämä tekee kokonaiskuvan saamisesta
työlästä. Lisäksi yleisimmin käytetyt kategoriat jättävät pimentoon niiden
ulkopuolelle jäävää kulttuuritoimintaa. Esimerkiksi freelancerit, verkostomaiset
suhteet muihin toimialoihin sekä kulttuurialan taustalla toimivat mahdollistavat
rakenteet ovat usein vaarassa jäädä tarkastelun ulkopuolelle. Evidenssiä
kulttuurialan todellisista taloudellisista vaikutuksista on siis jäljitettävä useista,
sirpaleisista lähteistä.
Tämä monimutkaisuus ei kuitenkaan ole syy jättää kulttuurialaa huomiotta.
Olemassa olevaa tilastollista todistusaineistoa voidaan käyttää viitteellisenä
lähtökohtana kulttuurialan hahmottamiselle ja pistemäiset tapaustutkimukset
antavat todistusaineistoa kulttuurialan eri ulottuvuuksista. Näitä määrällistä
aineistoja voidaan täydentää syvällisemmän tarkastelun mahdollistavilla
laadullisilla aineistoilla. Lisäksi kansainvälinen vertaileva analyysi on hyvä työkalu
kotimaisen kulttuuripolitiikan instituutioiden erityispiirteiden hahmottamisessa ja
uusien toimien kehittelyssä.
Olemassa olevien aineistojen lisäksi keinojen suunnittelussa on käytetty myös
alkuperäisaineistoja. Selvitystä varten tehtyyn kyselyyn vastanneiden lisäksi
moni kulttuurin asiantuntija sekä käytännön tekijä eri kulttuurialoilta ympäri
Suomen on antanut aikaansa syvähaastatteluihin ja taustakeskusteluihin, joissa
he ovat tuoneet esille omia näkökulmiaan ja ehdotuksiaan kulttuurialan
olosuhteiden parantamiseksi eri tavoilla. Nämä ensikäden tiedot ovat selvityksen
pohja. Tekijän keskeinen rooli on ollut tämän tiedon jäsentäminen ja kanavointi
konkreettisiin politiikkaehdotuksiin.
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Tätä selvitystä viimeistellessä hallitus hyväksyi kevään 2021 kehysriihessä
suuren tukipaketin kulttuurialoille.2 Tässä tukipaketissa pyritään ratkaisemaan
lukuisia aikaisempien tukipakettien ongelmia, kuten kohdentumista
freelancereille ja yksityisyrittäjille. Tämä aiempia toimia huomattavasti laajempi
tukipaketti on tärkeä kokonaisuus, joka herätti toivonpilkahduksia monissa
kulttuurialan toimijoissa. Tekemistä kuitenkin riittää. Nykyiset toimet ovat
painottuneet välittömään elvytysvaiheeseen, pidemmän aikavälin tukitoimien
jäädessä toistaiseksi paitsioon. Lisäksi kohdentuminen on edelleen haaste, niin
alueiden kuin eri kulttuurialojenkin suhteen.
Tämä selvitys antaa työkaluja myös keskipitkälle ja pitkälle aikavälille, ja kokoaa
jo kokeiltuja parhaita käytäntöjä yksiin kansiin. Selvitystä koostaessa
tiedonhankinnassa Juho Härkönen on ollut merkittävä apu. Lämpimät kiitokset
kaikille selvityksen tekoon osallistuneille ja luonnosta eri vaiheissa
kommentoineille.
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1 TILANNEKUVA
Kulttuurialan taloudellinen merkitys
Tilastokeskuksen aineistoissa laajasti määritelty taiteen ja kulttuurin
toimialaluokka on kansantaloudellisesti merkittävä keskisuuri toimiala.3 Alan
hahmottaminen osana talouden kokonaisuutta auttaa asettamaan COVID-19pandemian vaikutuksia sekä taiteen ja kulttuurin kokemia menetyksiä kontekstiin.
Yksi tapa jäsentää kulttuurialan taloudellista merkitystä on hahmottaa se
kolmenlaisten kansantaloudellisten vaikutusten kautta.4 Näitä ovat suorat
taloudelliset vaikutukset, epäsuorat taloudelliset vaikutukset sekä lisääntyneen
hyvinvoinnin heijastevaikutukset.
Suorista taloudellisista vaikutuksista on helpointa saada valmista
todistusaineistoa. Tärkeimpiä arvioitavia lukuja ovat kulttuuri- ja taidealan
tuotteiden ja palveluiden kulutuksen tuottama arvonlisäys sekä toimialoille
työllistyvät ihmiset sekä yritysten määrä. Vuonna 2018 kulttuurin ja taiteen osuus
bruttokansantuotteesta oli noin 3,3 %.5 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen
mukaan kulttuuritoimialat työllistivät vuonna 2019 liki 120 000 henkilöä.6 Yritys ja
toimipaikkarekisterin tilastojen mukaan kulttuurialalla toimivia yrityksiä oli vuonna
2019 noin 18 000, joille kertyi liikevaihtoa 13,4 miljardia euroa.7
Suorien vaikutusten lisäksi on kuitenkin huomioitava myös kulttuuri- ja taidealojen
tuottama epäsuora hyöty muille toimialoille. Näiden epäsuorien vaikutusten
täsmällinen identifiointi on hankalaa.8 Kulttuurin ja taiteen epäsuorat vaikutukset
tuleekin nähdä ensisijaisesti mahdollistavina ja kiihdyttävinä tekijöinä muiden
alojen toiminnalle. Epäsuorien vaikutusten aikajänne ei taivu helposti
yksinkertaisiin
politiikkainterventioihin.
Kulttuuripoliittisten
investointien
lunastaminen vaatii malttia sekä puutarhanhoitajan mielenmaisemaa. Kulttuurin
epäsuorien vaikutusten rakentaminen vie aikaa ja pitkään jalostettu kasvu ja
osaaminen on helppo menettää nopeasti.
Ensimmäisenä ja konkreettisimpana epäsuorana vaikutuksena voidaan
huomioida kulttuuritoimialan oma kulutus ja menoerät. Viimeisimmän
Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan vuonna 2018 kulttuurin ja
joukkoviestinnän aloilla maksettiin kulttuurialan työllisten ostovoimaksi päätyviä
palkkoja 3,6 miljardia euroa.9 Kulttuurialan toimijat ostavat palveluita ja
hyödykkeitä oman toimintansa tukemiseen. Esimerkkejä erilaisista menoeristä
ovat materiaalitarpeet kuvataiteilijoille tai teattereille, toimitilojen vuokrat ja niiden
ylläpitoon tai korjauksiin liittyvät huolto- ja rakennuskustannukset, kiinteistöjen
vartiointipalvelut sekä erilaiset alakohtaiset vakuutukset.
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Kulttuurin mahdollistava rooli heijastuu myös muille toimialoille. Erityisen
verkostomainen suhde kulttuurialalla on ravintola- ja tapahtuma-aloihin. Kulttuuri
on tapahtumateollisuuden elinehto kulttuuritapahtumien ja -festivaalien
muodostaessa valtaosan tapahtumateollisuuden työkentästä. Vastaavasti
ravintola-alalla useiden yritysten konseptiin liittyy oleellisesti kulttuuri esimerkiksi
elävän musiikin esiintymisten järjestämisen tai festivaalien, tapahtumien ja
kulttuurilaitosten yhteydessä toimivien ravintolapalveluiden muodossa. Kulttuurija taidealoilla on myös havaittu olevan positiivisia alueellisia talousvaikutuksia.
Arvioita näistä vaikutuksista on Suomessa tehty esimerkiksi Porissa,10
Helsingissä,11 Jyväskylässä12 sekä Seinäjoella.13 Lisäksi kulttuurilla on havaittu
olevan myönteisiä vaikutuksia kaupunkien imagolle.14
Kulttuuri on myös merkittävä tekijä Suomen matkailualalle. Maailman
turismijärjestön (UNWTO) selvityksen mukaan kulttuuriturismi on voimakkaasti
kasvava osa matkailualan kokonaisuutta.15 Jäsenmaat, jotka mittasivat
kulttuuriturismin markkinakokoa aktiviteettiperustaisesti, arvioivat noin 47 %
turisteistaan olevan kulttuurituristeja.
Selvityksen yhteydessä esitettyjen
asiantuntija-arvioiden mukaan kulttuuriturismi tulee paitsi jatkamaan kasvavana
trendinä, myös auttamaan turismikohteiden aluekehitystä ja tuottamaan
uudenlaisia kulttuurisia vientituotteita.
Kolmas näkökulma kulttuuri- ja taidealojen talousvaikutusten tarkasteluun ovat
epäsuorat hyvinvoinnilliset heijastevaikutukset. Maailman terveysjärjestö WHO
julkaisi vuonna 2019 kattavan selvityksen taiteiden vaikutuksista terveyteen,
Selvityksessä analysoitiin yli 900 julkaisua. Selvitys havaitsi, että taiteisiin
osallistumisella ja niiden sisällyttämisellä terveydenhuoltoon voi olla kahdenlaisia
vaikutuksia: ne voivat ennaltaehkäistä terveydellisiä ongelmia sekä tehostaa
olemassa olevia hoitoprosesseja. Terveysongelmia ehkäisevinä mahdollisina
vaikutuksina havaittiin taiteiden tukevan lasten kasvua, edistävän hyvää
terveyskäyttäytymistä, auttavan ehkäisemään huonoa terveyttä ja tukevan
hoivatyötä. Hoidon osana taiteiden todettiin voivan auttaa ihmisiä joilla on
mielenterveyden ongelmia tai neurologisia sairauksia ja tukevan äkillisten
sairauksien sekä tarttumattomien sairauksien hoitoa ja saattohoitoa.16
Työpaikoilla taiteen ja kulttuurin vaikutuksia on tutkittu työhyvinvoinnin,
viihtyvyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistajana. Taiken, Taideyliopiston
ArtsEqual-hankkeen ja Työterveyslaitoksen tuottaman selvityksen mukaan
sisällyttämällä taiteellisilta aloilta omaksuttuja toiminta- ja organisaatiomalleja
työpaikan toimintakulttuuriin voidaan saavuttaa positiivisia muutoksia
tuottavuuteen, johtamiseen ja työn laatuun. 17 Osallistavalla taidetoiminnalla
voidaan selvityksen mukaan myös mahdollisesti parantaa työntekijöiden
viihtyvyyttä ja jaksamista sekä välttää siten poissaoloista ja menetetystä
työpanoksesta koituvia kustannuksia.
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Taide- ja kulttuurialojen vaikutus sosiaalisen hyvinvoinnin eri osa-alueisiin voi
leikata sosiaali- ja terveyssektorin julkisia kustannuksia. Suomessa tehdyistä
tutkimuksista yksi esimerkki on Nuorisotutkimusseuran tutkimus taiteen
vaikutuksista nuorten syrjäytymisen vähentäjänä.18 Kulttuurin ja taiteen on myös
esitetty
voivan
tuottaa
kulttuurisia
kohtaamisia
ja
edesauttavan
19
maahanmuuttajien kotoutumista.
Kulttuurilla ja taiteella voi lisäksi olla
positiivisia
vaikutuksia
myös
aluekehityksen
näkökulmasta
ja
toimintaympäristöjen kehittämisessä sekä elinvoimaistamisessa.
Kulttuurin ja taiteen kokonaistaloudellinen merkitys muodostuu siis suorien,
epäsuorien sekä heijastevaikutusten summana. Taloudellisten vaikutusten
arviointi on toistaiseksi väistämättä tasapainoilua liioittelun ja vähättelyn välillä.
Epäsuorien ja heijastevaikutusten taloudellisten vaikutusten systemaattisen
tilastoinnin ollessa haasteellista, ovat kiistattomia pelkästään alan suorat
työllistävät vaikutukset. Pelkästään näihin lukuihin keskittyminen kuitenkin
kadottaa taide- ja kulttuurialan ehkä jopa olennaisimmat taloudelliset
vaikutuskanavat. Tämän tasapainoilun ratkaiseminen edellyttää uusien
tutkimuksellisten ja menetelmällisten ratkaisujen kehittämistä ja nykyistä
parempaa resursointia.
Pandemian vaikutukset kulttuurialalle
Ensimmäiset COVID-19 tautitapaukset todettiin Suomen kansalaisilla helmikuun
lopussa 2020. Tartuntojen lähdettyä nopeaan nousuun maaliskuun alussa
valtioneuvosto päätyi julistamaan 17. maaliskuuta Suomeen valmiuslain, joka
kielsi yli 10 hengen kokoontumiset.20 Nämä rajoitustoimet käytännössä estivät
kulttuurialan toiminnan ja ajoivat monet alan toimijoista vakavaan kriisiin. Vaikka
kattava kuva vahinkojen laajuudesta saadaan vasta tilastojen valmistuttua,
käytettävissä olevasta aineistosta voidaan tehdä suuntaa antavia päätelmiä
kriisin luonteesta.21
Ensisijaista todistusaineistoa pandemian vaikutuksista voidaan jäljittää
Tilastokeskuksen datan perusteella. Yhtenä vihjeenä vaikutuksista toimii
Tilastokeskuksen listaama toimialaluokka R (Taiteet, viihde ja virkistys), joka
pyrkii osittain seuraamaan kulttuurin taloudellista roolia.22 Vaikka luokitus ei kata
täydellisesti kaikkia kulttuuri- ja taidealojen piirissä toimivia yrityksiä ja se
poikkeaa joiltain osin kulttuurisatelliittitilinpidon rakenteesta, on se silti ainoa
julkinen, ja toistaiseksi ajan tasalle päivittynyt indikaattori kulttuurialan
taloudellisesta kehityksestä vuonna 2020.
Datasta piirtyvä kuva on karu. Palvelualojen liikevaihtokuvaajan datan
perusteella voidaan arvioida, että taiteet, viihde ja virkistys on ollut yksi pahiten
pandemiasta kärsineistä toimialoista (Kuvio 1). Ainoa hetkellisesti vakavammin
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kärsinyt palveluala on majoitus ja ravitsemistoiminta, joka on elintärkeässä
suhteessa kulttuurialaan. Majoitus- ja ravintola-ala sai hieman helpotusta kesällä
2020, kun patoutunutta kysyntää vapautui valmiuslain purkautumisen myötä 15.
kesäkuuta. Vaikka taiteet-, viihde ja virkistys -alalla oli myös havaittavissa pientä
elpymistä, vastaavaa hengähdystaukoa ei kuitenkaan nähty.

Kuvio 1. Palvelualojen liikevaihtomuutokset vuonna 2020 (100 = 2015)
Eri tilastotietokantoja yhdistelemällä vuonna 2020 menetetylle liikevaihdolle on
mahdollista esittää myös euromääräisiä arvioita. Yhdistämällä palvelualan
liikevaihtokuvaajan tietoja rakenne- ja tilinpäätöstietokannan tietoihin, voidaan
arvioida taiteet, viihde ja virkistys -toimialan menettäneen vuonna 2020 arviolta
lähes miljardin euron edestä liikevaihtoa.23 (Kuvio 2). Menetetty osuus on
huomattava, noin neljännes toimialan ennustetusta vuoden 2020
kokonaisliikevaihdosta.
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Kuvio 2. Taiteet-, viihde-, ja virkistys -toimialan menetetty liikevaihto 2021
Vaikutuksia voidaan arvioida myös työtuntien perusteella. Työvoimatutkimuksen
tietojen mukaan toimialaluokka R:n tehdyt työtunnit romahtivat 30 % edellisestä
neljänneksestä. Ainoa suhteellisesti enemmän työtunteja menettänyt palveluala
on matkailu- ja ravintola-ala, mikä selittyy osittain myös alan huomattavasti
suuremmalla koolla. Positiivisena huomiona voidaan todeta kulttuurialan
tukipakettien potentiaalinen vaikutus tehtyihin työtunteihin. Mahdollisesti
tukirahoituksen turvin syksyllä 2020 kulttuuri-instituutioissa tehdyt työtunnit
saavuttivat miltei vuoden ensimmäisen kvartaalin tason.
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Kuvio 1.3 Työtuntien kehitys 2020 (100 = 2015)
Lopullinen kuva vaikutuksista saadaan vasta tarkempien tilastojen valmistuessa.
Valmiitkin tilastot tulevat kärsimään johdannossa mainituista tilastoinnin aukoista
kuten yksityisyrittäjien, freelancerien sekä erilaisten alihankkijoiden työpanoksen
puuttumisesta. COVID-19 -pandemian vaikutuksia kulttuurialaan on pyritty
selvittämään myös tämän tutkimuksen ulottumattomissa olevilla aineistoilla,
kuten salaisella verohallinnon tulorekisterillä24 sekä kattojärjestöjen omilla
jäsenkyselyillä.25 Kaikki käsillä oleva todistusaineisto on kuitenkin
samansuuntaista vaikutusten mittakaavan, ajoituksen ja poikkeuksellisen
vakavuuden suhteen.
Syvällisempää katsausta COVID-19 -pandemian vaikutuksista kulttuurialaan on
selvitetty laadullisilla kyselytutkimuksilla. Pandemian kiihdyttyä Opetus- ja
kulttuuriministeriö toimeenpani ensimmäisen kyselynsä 20.–26.4.2020.26
Kyselyyn vastasi 1559 kulttuurialan toimijaa ja yhteisöä. Aktiivisimmin vastasivat
yhdistykset ja yksityishenkilöt, työryhmän jäsenet tai toiminimet, jotka edustivat
40 ja 27% vastaajista. Toimialoittain suurin osa vastaajista edusti
kulttuuriperintöalaa (24 %), musiikkia (11%) ja näyttämötaidetta (10%).
Aineisto tukee tilastojen antamaa kuvaa pandemian vaikutusten vakavuudesta
kulttuurialalle. Vastaajista 50% ilmoitti toimintansa vaarantuneen olennaisesti
kevään 2020 aikana ja tilanteen arvioitiin huonontuvan edelleen kesän 2020
aikana. Työllisyyden näkökulmasta 20% julkisyhteisöistä ja 38% yrityksistä oli
joutunut lomauttamaan henkilöstöään, ja noin kolmannes yrityksistä ja 15%
muista yhteisöistä oli joutunut tai arveli joutuvansa irtisanomaan henkilöstöään.
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Kesän aikana irtisanomisiin tai lomautuksiin arveli joutuvansa turvautumaan
hieman alle puolet yrityksistä ja noin joka neljäs julkisyhteisö tai säätiö.
Kyselyssä kartoitettiin myös potentiaalisia tulonmenetyksiä keväällä 2020.
Vastaajat arvioivat nettotulonmenetyksikseen noin 130 miljoonaa euroa. Tämä
arvio on hyvin viitteellinen, sillä otos ei ole systemaattinen eikä kattava. Se
kuitenkin antaa vihjeitä liiketoiminnan menetyksistä.
Lisäksi kyselyssä
kartoitettiin kulttuuritoimijoiden valmiuksia siirtyä digitaalisiin toimintamalleihin.
Vaikka digitaalisten toimintamallien ansaintalogiikan nähtiin olevan heikko,
pidettiin niitä hyvänä tapana säilyttää yhteys yleisöihin.
Opetus- ja kulttuuriministeriö teetti tammikuussa 2021 jatkokyselyn pandemian
vaikutuksista.27 Kyselyssä selvitettiin lisäksi kunnallisten kulttuuritoimijoiden
tekemiä toimia kulttuurialan tukemiseksi. Kyselyyn tuli 2029 vastausta, joista noin
kolmannes tuli henkilöiltä ja toinen kolmannes yhdistyksiltä. Kunnallisten
toimijoiden osuus oli reilu viidennes. Vastaajien koostumus muuttui hieman
ensimmäisestä kyselystä. Erityisesti musiikkiala aktivoitui kyselyssä: musiikin
toimiala kattoi melkein neljänneksen vastaajista, seurantalot ja näyttämötaide
seurasivat perässä kahdeksan prosentin osuuksilla.
Vastaajien mukaan monet ensimmäisessä kyselyssä ennakoidut skenaariot
olivat toteutuneet. Merkittävimpiä COVID-19 -pandemian aiheuttamia muutoksia
olivat toimitilojen sulkeminen, tapahtumien peruminen, palvelutarjonnan
karsiminen ja toiminnan suunnittelun vaikeutuminen. Yli puolet vastaajista katsoi
toimintansa vaarantuneen olennaisesti vuonna 2020 ja reilu kolmannes oli
kokenut merkittäviä muutoksia. Vain joka kymmenes katsoi kokeneensa
ainoastaan pieniä muutoksia. Suuressa mittakaavassa yksilöille ja yrityksille oli
koitunut merkittävämpiä vahinkoja kuin kunnallisille toimijoille tai säätiöille.
Kyselyyn vastanneista yhteisöistä vajaa puolet oli joutunut tekemään lomautuksia
tai palkanmaksun keskeytyksiä ja noin 40% oli vähentänyt rekrytointeja.
Henkilöistä lähes kaikki olivat menettäneet toimeksiantoja peruutuksille tai
saaneet vähemmän uusia toimeksiantoja, ja miltei yhdeksän kymmenestä arvioi
tulotasonsa heikentyneen. Yli puolet oli kokenut muutoksia taiteellisessa
toiminnassaan ja vähentymistä myynnissä. Huomionarvoista kuitenkin oli, että
lähes puolet koki myös saaneensa uusia työtilaisuuksia, ja uudenlaisia
digitaalisia toimintamuotoja oli kehitellyt kaksi kolmasosaa vastaajista.
Kyselyssä selvitettiin myös vastaajien vuonna 2020 saamia tukia. Vastaajista
37% oli saanut OKM:n tukea, 16% muita apurahoja tai avustuksia esim.
yksityisiltä säätiöiltä ja 12% TEM:n hallinnonalan yritystukia esim. Business
Finlandilta tai ELY-keskuksilta. 10% kertoi saaneensa kuntien myöntämää
pandemiatukea kulttuurin ja luovan alan toimijoille. 41% ei ollut saanut
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minkäänlaista tukea. Tämä jakauma kuvaa hyvin tukitoimien kohdentumisen
haasteita sekä tukitoimien pirstoutumista eri toimijoiden vastuulle.
Vastaajien näkemykset kulttuurin ja luovan alan tulevaisuudesta tiivistyivät
epävarmuuden
tunteeseen
ja
kokemukseen
rajoitusten
epäoikeudenmukaisuudesta. Moni vastaaja koki, ettei kulttuurialaa arvosteta ja
yleinen tulevaisuuden huolenaihe oli alan perusrahoituksen väheneminen
rahapelituottojen
vähentymisen
osuessa
samanaikaisesti
pandemian
vaikutusten kanssa. Taloudellisia vaikutuksia ja konkursseja pidettiin
todennäköisinä ja huolta kannettiin freelancerien ja itsensätyöllistäjien
työllisyysehdoista ja -turvasta. Alalta oletettiin katoavan osaamista ja
asiantuntijuutta konkurssien ja alanvaihtojen myötä.
COVID-19:n vaikutuksia on selvitetty viimeisimmin myös kulttuuripolitiikan
tutkimuskeskus Cuporen ja Taiteen edistämiskeskus Taiken 15. huhtikuuta 2021
julkaisemassa vuosittaisessa kulttuurin ja taiteen barometrissa. Vuoden 2020
barometrin aiheena oli “Taiteilijat ja taiteellinen työ kunnissa”. Barometrin aineisto
koostui kahdesta kyselystä, joista toinen kohdistui taiteilijoille ja toinen kuntien
kulttuurivastaaville. Taiteilijoiden kyselyyn tuli 1080 vastausta ja kunnille
suunnattuun 160, joka kattaa yli puolet (54%) Manner-Suomen kunnista.
Kolme neljästä barometrikyselyyn vastanneesta taiteilijasta (76%) totesi
pandemiatilanteen vaikuttaneen taiteelliseen työskentelyynsä. Useimmiten
vaikutukset olivat negatiivisia. Mainittuja seikkoja olivat esimerkiksi työ- ja
harjoittelutilojen sulkeutuminen, ostajien ja yleisön puute, yleinen stressi arjen
muuttuneista järjestelyistä ja tästä johtuva toimintakyvyn aleneminen sekä
mahdottomuus tavata kollegoita, yhteistyökumppaneita tai potentiaalisia ostajia
töiden markkinointimielessä. Positiivisina asioina koettiin mahdollisuus keskittyä
taiteen tekemiseen ja mahdollisuus kehittää uusia toimintamuotoja. Muutamille
pandemia-apurahat olivat myös olleet työskentelyä mahdollistava lisä.
Valtakunnallisten tiedonkeruuprosessien lisäksi erilaiset etu- ja ammattijärjestöt
ovat tehneet omia alakohtaisia selvityksiään pandemian vaikutuksista. Nämä
tulokset kuvaavat niin ikään koko kulttuuri- ja taidekenttää kohtaavaa vakavaa
ahdinkoa. Omia alakohtaisia selvityksiään ovat tehneet esimerkiksi Music
Finland,28 Sirkuksen tiedotuskeskus,29 Teatterin tiedotuskeskus TINFO30 ja
Tanssin tiedotuskeskus. 31
Käytettävissä olevan laadullisen ja tilastollisen todistusaineiston perusteella on
kiistatonta, että COVID-19 pandemia on ollut erittäin vakava kriisi kulttuuri- ja
taidealoille. Käytettävissä oleva aineisto myös viittaa siihen että kulttuuri- ja
taidealat ovat suhteellisesti eniten kärsineitä toimialoja kansantalouden
näkökulmasta. Pandemian yleiset kulttuurialalle kohdistuneet vaikutukset
sisältävät kuitenkin merkittävää vaihtelua eri kulttuuri- ja taidealojen välillä.
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Pääasialliset vaikutuskanavat eivät ole olleet samoja kaikille kulttuurialoille ja
toimijoille. Näiden vaikutuskanavien analyyttinen erittely on olennaista tukitoimien
suunnittelun kannalta.
Vaikutuskanavien analyyttinen erittely
COVID-19 pandemian vaikutuksia kulttuuri- ja taidealalle voidaan jäsentää neljän
eri ulottuvuuden kautta: tuki-instituutioita kohdanneen shokin, epäsuorien
vaikutusten, suorien vaikutusten sekä resilienssin puutteiden kautta.
Vaikutuskanavien vahvuus riippuu kulttuuritoimialan rakenteesta, sen
rahoitusmallista ja toimintamallien luonteesta. Allaoleva kaavio auttaa
hahmottamaan ja erittelemään näitä vaikutuskanavia.

Julkisten varojen
kilpailevat
prioriteetit
INSTITUTIONAALINEN
SHOKKI

Rahapelituottojen
vähentyminen
Julkisen talouden
rasitteet

HAASTAVAT
JULKISET
RAHOITUSMALLIT

Kulttuuriviennin
vähentyminen
Kulttuuriturismin
vähentyminen
RESILIENSSI

Laaja kysynnän lasku
kotimaisessa taloudessa
(lomautukset,
irtisanomiset, )

COVID-19

KULTTUURIALA

Liikkumisen
vähentyminen
EPÄSUORAT
VAIKUTUKSET

Tartuntariskin
aiheuttama pelko ja
varovaisuus kuluttajissa

VÄHENTÄVÄT
KYSYNTÄÄ

Esitysten ja tapahtuminen
peruminen
Tilojen sulkeminen
SUORAT
VAIKUTUKSET

Epävarmuus tulevasta,
nopeatempoiset muutokset
Harjoitusten peruminen

ESTÄVÄT
TOIMINNAN

Kuvio 1.4 COVID-19 pandemian vaikutuskanavat kulttuurialalle
Ensimmäinen vaikutuskanava on kulttuurin ja taiteen tuki-instituutioita kohdannut
shokki. COVID-19 pandemia on voimistanut kilpailevia prioriteetteja julkisten
varojen käytölle. Lisäksi suomalaisten kulttuurin tuki-instituutioiden erityispiirteet
ovat soveltuneet heikosti pandemiaan vastaamiseen. Yli puolet kulttuurikentän
tuesta tulee veikkausvoittovaroista, jotka ovat vähentyneet erityisesti COVID-19
-pandemian aikana huomattavasti. Veikkaus itse arvioi pelkästään vuoden 2020
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tappioiksi 300 miljoonaa euroa.32 Vaikka näitä varoja ollaan täydennetty
väliaikaisin järjestelyin, huoli tulevasta on läsnä.33 Kulttuurialalla pelätään, että
pandemian jälkeisenä aikana kulttuurialat jäävät valtiollisissa ja kunnallisissa
rahoitusprioriteeteissa pohjalle.
Lisäksi kulttuuripolitiikan instituutioiden rajoitteiden ja kulttuurialan todellisen
monimuotoisuuden
välinen
etäisyys
on
korostunut
tukitoimissa.
Normaalitilanteessakin kulttuurin tuki-instituutioiden piirissä olevat toimijat ovat
tulleet nähdyiksi ja olemassaolevia tukikanavia on käytetty esimerkiksi
kansallisten taidelaitosten ja VOS-toimijoiden tukemiseksi. Kulttuuri-ja taidealan
vapaa kenttä, freelancerit sekä yksityisyrittäjyyteen perustuvat alihankintaketjut
ovat sen sijaan olleet vaarassa jäädä kulttuuripolitiikan kriisinhallinnallisen
kehyksen ulkopuolelle.
Toinen vaikutuskanava on epäsuora kulttuurin kysynnän vähentyminen. COVID19 -pandemia on johtanut lomautuksiin ja irtisanomisiin, mikä on heikentänyt
kansalaisten kykyä kuluttaa kulttuuripalveluja. Tilastokeskuksen mukaan
COVID-19 -pandemian aiheuttama lasku yksityisessä kuluttamisessa on
koskettanut erityisesti kulttuurin ja taiteen toimialaa yhdessä majoituksen,
ravitsemuksen ja liikenteen kanssa.34 Lisäksi kulttuurivienti ja kulttuuriturismi ovat
vähentyneet huomattavasti rajojen sulkeutuessa. Pelkkien taloudellisten
vaikutusten lisäksi COVID-19 -pandemialla on myös psykologiset jäljet. Riski
tartunnoista elää ja kuluttajat ovat varovaisia kohtaamisissaan. Tämän vuoksi on
vaarana viive kulttuuripalvelujen kuluttamisen palautumisessa vielä pakollisten
rajoitusten purkamisen jälkeenkin.
Kolmas vaikutuskanava ovat suorat esteet kulttuuritoiminnan harjoittamiselle.
Monet hallituksen ja viranomaisten COVID-19 pandemiasta tekemät
johtopäätökset ja linjaukset ovat vieneet monelta kulttuuritoimijoilta
mahdollisuudet ammatinharjoittamiseen. Julkisuudessa on myös koettu, että
liikkumisrajoituksia on sovellettu poikkeuksellisen rajusti kulttuuri- ja
taidealaan..35 Myös tätä selvitystä varten tehdyssä kyselyssä korostui monen
toimijan turhautuminen kohtuuttoman tiukkoina pidettyihin rajoituksiin, jotka
käytännössä estivät kaiken sisätiloissa tapahtuvan esitystoiminnan. Epävarmuus
tulevasta ja nopeasti muuttuvat tilanteet ovat myös erityisen myrkyllisiä kulttuurija taidealoille. Alalle tyypillinen kustannusten vahva etupainotteisuus ja tulojen
keskittyminen lyhyelle esityskaudelle tekee uusien produktioiden aloittamisesta
erittäin riskialtista nykyisessä tilanteessa, mikä jarruttaa kulttuurialan elpymisen
käynnistymistä.
Neljäs ja viimeinen ulottuvuus on kulttuuri- ja taidealan resilienssin puutteiden
korostuminen. Resilienssillä tarkoitetaan kykyä ottaa vastaan iskuja muiden
suojakeinojen pettäessä. Yhteiskunnalliset resilienssiä vahvistavat turvaverkot,
kuten sosiaaliturva ovat soveltuneet huonosti kulttuurialan tarpeisiin. COVID-19 12

-pandemia on tuonut esiin toimeksiantosopimusten ja ei-vakituisten työsuhteiden
ongelmat: monet freelancerit ovat kokeneet työttömyysturvan hakemisen
hankalaksi, ja monet yritystoimijat ovat kokeneet jääneensä paitsioon tukia
jaettaessa.36 Monet toimijat ovat tippuneet läpi yhteiskunnan turvaverkoista.
Tämän seurauksena esimerkiksi tapahtuma-alan järjestöt ovat joutuneet
järjestämään yksityisiä rahankeräyksiä hädässä olevien perusturvan
takaamiseksi.37 Iskunvaimentimien lisäksi myös kyky reagoida ja sopeutua uusiin
tilanteisiin vaihtelee rajusti eri toimijoiden välillä.
Vaikutuskanavien
analyyttinen
erittely
auttaa
selkeyttämään
eri
kulttuuritoimijoiden tilannetta ja erot tulee ottaa huomioon tukitoimia
suunnitellessa. Esimerkiksi suorat vaikutukset näkyvät voimakkaimmin
kohtaamiseen perustuvilla aloilla, kun taas esimerkiksi kirjallisuuden alalla
vaikutus ei ole ollut yhtä musertava. Epäsuorat kysyntävaikutukset koskettavat
kaikkia aloja, mutta esimerkiksi apurahoilla työskentelevät taiteilijat ovat
selvinneet kysynnän laskusta vähäisemmin vaurioin. Vakiintuneiden kulttuurin
tukimuotojen
kohtaama
shokki
on
vakava
haaste
esimerkiksi
valtionosuusjärjestelmän piirissä oleville toimijoille, mutta koskettaa vähemmän
markkinalähtöisemmin toimivia kulttuuri- ja taidetoimijoita. Eri kulttuuritoimijoiden
resilienssi myös vaihtelee suuresti. Vakituisessa työsuhteessa olevat ovat olleet
verrattain hyvin suojattuja, kun taas erityisesti toimeksiantosopimuksilla
työskentelevät freelancerit ovat joutuneet tyhjän päälle. Myös yksinyrittäjien ja
toiminimien tilanne on ollut erityisen vaikea.
Näitä tukitoimia suunniteltaessa on tärkeää pohtia myös COVID-19 -pandemian
aiheuttaman kriisin luonnetta. Pandemiaa ei ole syytä nähdä vain yllättävänä
iskuna, joka murskasi olemassa olevat vakaat rakenteet, vaan pikemminkin
tuulenpuuskana, joka paljasti hauraan kulttuuripolitiikan valuviat. Monet COVID19 -pandemian negatiivisista vaikutuksista kulttuurialaan olivat mahdollisia
nykyisten rakenteiden ongelmien vuoksi. Konkreettisten ongelmien, kuten
rahoitusjärjestelmän ja sosiaaliturvan taustalla häämöttää periaatteellinen
keskustelu kulttuurialan koetusta arvostuksesta ja roolista yhteiskunnassa.
Kulttuurialan toimijoiden vastauksista välittyy epäoikeudenmukaisuuden
kokemus, jonka mukaan kulttuurialaa ei pidetä vakavasti otettavana
taloudellisena toimintana. Monet kulttuurialan toimijat ovat kokeneet olevansa
passiivisia
epäoikeudenmukaisten
ja
ankarien
toimien
kohteita.
Oikeuskanslerille on tehty useampia kanteluita alan epäoikeudenmukaisesta
kohtelusta suhteessa muihin toimialoihin.38
Suomalainen kulttuuripolitiikka tulee mahdollisesti järjestymään uudestaan
vuoden 2020 jälkeen. Lyhyellä aikavälillä on olennaista estää osaamisen
katoaminen, taitojen vanheneminen ja vuosien ajan rakennettujen
osaamisverkostojen kuihtuminen. Tämän välittömän elvytysvaiheen jälkeen
alkaa kuitenkin parantumisvaihe. Jo nyt on selvää, että kulttuuri- ja taideala tulee
13

tarvitsemaan tukea lähivuosina toiminnan palauttamiseksi entiseen tilaansa.
Lopulta parantumisvaiheen jälkeen aukeaa tila uudistumiselle. Uutta pandemian
jälkeistä normaalia ei pelkästään kohdata, vaan se myös rakennetaan.
Seuraavassa osassa esitetään työkaluja näihin kaikkiin.
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2 KEINOT
Julkisen sektorin tukitoimet
Pandemian käynnistyttyä julkinen sektori on tukenut kulttuurialaa sekä
valtiollisella, että kuntatasolla.39 Keskeisin instrumentti kulttuuripoliittisessa
kriisinhallinnassa on ollut suora, lisätalousarvioissa kulttuurialalle kohdistettu
rahallinen tuki. Opetus- ja kulttuuriministeriön kanavoimien kulttuurin
määrärahojen lisäksi kulttuurin toimijat ovat saaneet tukea esimerkiksi yritysten
yleisestä kustannustuesta, säätiöiltä, valtionkonttorista, ELY-keskuksilta sekä
Business Finlandin innovaatiorahoituksesta. Jotkin kunnat ovat lisäksi tukeneet
alueensa kulttuuritoimijoita rahoituksella sekä esimerkiksi vuokranalennuksilla.40

Kuvio 2.1 Keskeisimmät suorat tukipaketit kulttuurialalle
Ensimmäinen merkittävä tukipaketti oli 20.3.2020 hyväksytty suurten
suomalaisten säätiöiden ja Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tukipaketti,
jossa 1,6 miljoonaa euroa kanavoitiin Taiken ylimääräisinä 3000 euron taiteilijaapurahoina taiteilijoille. Lopullisia apurahoja myönnettiin 533 kappaletta, eli noin
14%:lle hakijoista.
24.4.2020 eduskunta hyväksyi toisen lisätalousarvion, johon sisältyi yli 40
miljoonan tukipaketti kulttuurialan yhteisöjen tukemiseksi. Tämä paketti jaettiin
16.kesäkuuta. Tukipaketista jaettiin muun muassa 2,9 miljoonaa euroa
kansallisille taidelaitoksille, 3 miljoonaa taiteen perusopetukseen, 14,7 miljoonaa
euroa valtionosuusjärjestelmän piirissä oleville laitoksille, 10,6 miljoonaa euroa
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muille taidealojen yhteisöille sekä 8,7 miljoonaa euroa muille kulttuurialan
ammattilaisille Taiken kautta.
Vuoden 2020 neljäs lisätalousarvio hyväksyttiin 26.6.2020. Lisätalousarvioon
sisältyi ensimmäinen vuoden 2020 menetettyjä kuluja korvannut toimi, kun
tapahtumille jaettiin 7,2 miljoonaa euroa kesän peruttujen tai pienempänä
toteutuneiden tapahtumien korvaamiseksi. Lisäksi pakettiin kuului muun muassa
5 miljoonan euron tuki draamasarjoille ja elokuvatuotantoon sekä 3 miljoonaa
euroa seurantalojen toiminnan elvyttämiseen.
Vuoden 2020 seitsemäs lisätalousarvio puolestaan hyväksyttiin 27.11.2020.
Kulttuurin ja taiteen kannalta keskeisintä paketissa oli rahapelituottojen
pienentymisen kompensointi budjettivaroista 75,2 miljoonalla eurolla.
Lisätalousarvioon sisältyi myös suoria tukia kulttuurialalle. Yksityishenkilöille ja
freelancereille kanavoitiin Taiken kautta 7 miljoonaa euroa, kansallisille
taidelaitoksille 3,5 miljoonaa euroa, VOS-järjestelmän piirissä oleville toimijoille
15 miljoonaa euroa sekä muille kulttuurialan yhteisöille 7,5 miljoonaa euroa.
Vuoden 2021 ensimmäinen lisätalousarvio hyväksyttiin 25.2.2021. Tämän
paketin ydin oli erityisesti freelancereille kohdistettu 15 miljoonan euron Taiken
kautta kanavoitu määräraha. Lisäksi elokuvatuotantoyhtiöille osoitettiin 5
miljoonan tuki COVID-19-pandemiasta aiheutuvien vaikeuksien ja taloudellisten
menetysten korvaamiseen.41
Lisätalousarvioiden ulkopuolelta kulttuurialalle kanavoitui rahoitusta myös
Euroopan Unionin Next Generation EU – elpymisvälineestä. Alustava Suomen
kestävän talouden ohjelma, joka julkaistiin 15.3.2021, sisältää hankeinvestoinnin
uudenlaisten luovien alojen ja tapahtuma-alan toimintamallien kehittämiseen,
sekä 30 miljoonaa euroa alan rakenteelliseen uudistamiseen.42 Hallituksen on
määrä hyväksyä lopullinen ohjelma 30.4.2021, jonka jälkeen ehdotus lähtee
Euroopan komission arvioitavaksi.
Viimeisimpänä hallitus pääsi kehysriihessä 21.4.2021 sopuun yhteensä 127,4
miljoonan euron tukipaketista kulttuuri- ja taidealoille.43 Puolet, noin 64,8
miljoonaa euroa, kohdistettiin erityisesti Taiken kautta alan ammattilaisille ja
yksityisyrittäjille apurahoina sekä avustuksina. Loppusummasta vapaalle kentälle
osoitettiin 15 miljoonaa euroa, VOS-toimijoille ja kansallisille taidelaitoksille 20
miljoonaa ja alle 150 000 euron liikevaihdon tapahtumille 10,5 miljoonaa euroa.
Valtiollisten lisämäärärahojen lisäksi monet kulttuurialan toimijat ovat saaneet
rahoitusta Business Finlandin jakamista toiminnan kehittämistuista - vuoden
2020 loppuun mennessä kulttuuri- ja taidealaa lähellä oleville luoville aloille oli
myönnetty 81 miljoonaa euroa.44 Lisäksi ELY-keskuksista kulttuuri- ja
virkistysaloille oli myönnetty kesäkuuhun 2020 mennessä 4,7 miljoonaa euroa.45
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Lisäksi kulttuuritoimijat ovat saaneet tukia muiden muassa valtiokonttorin
kustannustuesta, kunnilta ja yksityisiltä säätiöiltä.46
Julkinen sektori ei siis ole ollut pandemian aikaan toimeton. Kulttuuripolitiikan
kriisinhallinnassa on kuitenkin ollut puutteita ja aukkoja. Ensinnäkin, tuet ovat
kohdistuneet huonosti olemassaolevien kulttuuripolitiikan tuki-instituutioiden
ulkopuolisille toimijoille ja taiteen vapaalle kentälle. Esimerkiksi vasta vuoden
2021 toinen lisätalousarvio onnistui kohdistamaan tukea aikaisemmissa
tukierissä paitsioon jääneille freelancereille ja yksinyrittäjille. Toiseksi, tukitoimet
ovat olleet ensisijaisesti välittömien palojen sammuttamista perinteisin työkaluin.
Vaikka rahallinen tuki on ollut ehdottoman tärkeää ja välttämätöntä kulttuurialan
elvyttämiseksi, on tukemiseen mahdollista käyttää huomattavasti nykyistä
laajempaa keinovalikoimaa. Kolmanneksi nykyiset toimet ovat olleet luonteeltaan
melko lyhytkestoista ensihoitoa. Toistaiseksi toimet kulttuurialan parantamiseksi
keskipitkällä, ja uudistamiseksi pitkällä aikavälillä ovat olleet vähissä.
24 keinon työkalupakki
Yksi askel kohti laajempaa keinovalikoimaa on parhaiden kansainvälisten
käytäntöjen selvittäminen ja soveltaminen Suomessa. Yhdistyneiden
kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö (Unesco) julkaisi 23. lokakuuta
2020 kartoituksen kulttuurialan tukitoimista.47 Kartoitusprosessissa kuultiin yli
tuhatta taiteilijaa, 130 kulttuurista vastaavaa ministeriä ja varaministeriä sekä
kansainvälisiä organisaatioita. Lopputuloksena kartoitus listaa 15 eri
politiikkatoimea kulttuurialan tukemiseksi sekä lukuisia esimerkkejä
kansainvälisistä sovellutuksista inspiraation lähteiksi.
Unescon kartoitusta on tässä selvityksessä täydennetty suomalaisen
kulttuurikentän erityisosaamisella. Selvityksen empiirinen ydin on ollut KULTA
ry:n jäsenjärjestöilleen välittämä kysely 22.3.2021 - 15.4.2021. Jäseniä pyydettiin
kommentoimaan Unescon ehdottamien tukitoimien sekä kolmen lisätoimen
tarpeellisuutta toiminnan jatkamiselle asteikolla 1-5. Kyselyyn vastasi 16.4.2021
mennessä 100 kulttuurialan toimijaa. Suurimmat toimialat olivat näyttämötaide
(22%), museoala (20%) sekä kulttuuritapahtumat ja kulttuurifestivaalit. (10%).
Vastaajista 30% oli VOS-järjestelmään kuuluvia toimijoita, 16% kulttuurialan
yhteisöjä ja 14% julkisia toimijoita.
Kyselyn vastaukset tukevat näkemystä COVID-19:n eri vaikutuskanavista. Eri
alat korostivat oman toimintansa kannalta olennaisimpia kysymyksiä ja toivat
esille kulttuurialan pandemiakokemuksen moninaisuuden. Joitakin selkeitä, koko
kenttää yhdistäviä kiinnekohtia kuitenkin löytyi. Vahvin konsensus löytyi suorien
tukimuotojen (apurahat, määrärahalisäykset) tarpeellisuudesta, kotimaisen
kulttuurin tukemisesta kansallisella tasolla sekä jo myönnettyjen avustusten
käyttöehtojen helpottamisesta.
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Kuvio 2.2 Kysymyskohtainen keskiarvo asteikolla 1-5
Eniten mielipiteitä jakoivat vuoden 2020 tapahtumien peruuntumisesta
aiheutuneiden kustannusten takautuva korvaaminen, toiminnassa käytettävien
tilojen vuokrahelpotukset sekä tuotantotuet kansainväliselle produktioille.
Keskimääräisiä tendenssejä tarkastellessa hukkuu tärkeitä alakohtaisia
huomioita. Keskiarvojen näkökulmasta vähiten tärkeät keinot, kuten
matalakorkoiset lainat ovat joidenkin näyttämötaiteen edustajien sekä
kulttuurifestivaalien näkökulmasta erittäin tärkeitä työkaluja tulevan toiminnan
mahdollistamiseksi.
Tehokkaimmat
politiikkatoimet
saavutetaankin
todennäköisesti alakohtaisten kysymysten huomioimisella sekä kulttuurialan
toimijoiden osallistamisella toimien suunnitteluun.

Kuvio 2.3. Vastauskohtainen keskihajonta
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Kyselyssä pyydettiin valmiiden vastausten kommentoinnin lisäksi ehdottamaan
uudenlaisia keinoja ja tukimuotoja. Vastauksista nousi esiin myös julkisuudessa
vähemmän olleita pandemian seurauksia ja erityiskysymyksiä, joiden
korjaaminen olisi hallinnollisesti yksinkertaista, mutta joka auttaisi tiettyjä
kulttuuritoimijoita olennaisesti. Kyselyn lisäksi työkalujen kehittämisprosessiin on
osallistunut suomalaisia kulttuurin tutkijoita, kulttuurihallinnon asiantuntijoita sekä
ennen kaikkea taiteen ja kulttuurin tekijöitä lukuisissa taustakeskusteluissa.
Lopputuloksena on eri tasoille kohdistuva 24 politiikkatoimen työkalupakki.
Työkalut on jäsennelty neljään ulottuvuuteen selvityksen ensimmäisessä osassa
eriteltyjen vaikutuskanavien mukaisesti. Keinojen suhteen korostuu kokeilujen
rooli. COVID-19 on monella tavoin uudenlainen pandemia, johon entiset
kokemukset soveltuvat vain osittain. Uuden normaalin rakentaminen edellyttää
rohkeutta hypätä tuntemattomaan sekä tarkastella olemassa olevia
kulttuuripolitiikan instituutioita uusin silmin. Jotkin työkalut ovat uusia kokeiluja.
Toisia on jo kokeiltu onnistuneesti muualla ja tehtäväksi jää näiden
toimintamallien käyttöönotto aikaisempaa laajemmin. Monet työkaluista ovat
kipeästi tarvittavaa rahallista tukea. Työkalupakissa on kuitenkin myös lukuisia
olemassa olevia resursseja hyödyntäviä tai sääntelyllisiä uudistuksia, joilla
kulttuurialan asemaa voisi parantaa.
Työkalupakki on kohdennettu kolmelle eri aikajänteelle. Ensimmäinen, elvytys,
kohdistuu vuoden aikajänteelle. Elvytysvaiheen tavoitteena on estää
kulttuurialan yritysten kaatuminen, kulttuuritoimijoiden osaamisen katoaminen ja
tukea olemassa olevia arvoketjuja. Toinen vaihe koskee parantumista.
Kulttuuriala tulee tarvitsemaan tukea pandemiasta toipumiseksi ja
toimintamalliensa palauttamiseksi. Kolmas vaihe, uudistus, koskee toimia
parantumisen jälkeen. Uudistamisen tavoitteena on paikata nykyistä
kulttuuripoliittista järjestelmää ja estää vastaavan kaltainen kokonaisen toimialan
romahdus tulevaisuudessa. Alla on visualisoitu toimien ulottuvuudet sekä
aikajänne.
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VAIKUTUSKANAVA

VAIKUTUSMEKANISMI

TYÖKALU

Rahapelituottojen
vähentyminen

INSTITUTIONAALINEN
SHOKKI
HAASTAA
JULKISET
RAHOITUSMALLIT

Julkisen talouden rasitteet
Julkisten varojen kilpailevat
prioriteetit

Suoran tuen ylläpitäminen

Ei-rahalliset tuet

Myönnettyjen tukien ehtojen
helpottaminen
Vuokrien ja muiden kiinteiden
kustannusten helpottaminen
Valtion takaamat matalakorkoiset lainat

Kotimaisen kulttuurin tuki kansallisella
tasolla
Kansainvälisten produktioiden tukeminen
Kulttuurin hallinnan ja tiedontuotannon
kehittämienn

Sääntelyn väliaikainen helpottaminen

Rahoitusuudistus

Kulttuuriviennin vähentyminen
EPÄSUORAT VAIKUTUKSET
VÄHENTÄVÄT
KYSYNTÄÄ

RESILIENSSI

Kulttuuriturismin
vähentyminen

Kysynnän tukeminen (kulttuurisetelit ym.)

Kysynnän lasku kotimaisessa
taloudessa (lomautukset, irtisanomiset, )

Julkiset taide-ja kulttuuri-investoinnit.

Liikkumisen vähentyminen

SUORAT VAIKUTUKSET
ESTÄVÄT
TOIMINNAN

KULTTUURIALA

Kansallinen neuvontaviranomainen

Tartuntariskin aiheuttama pelko ja
varovaisuus kuluttajissa

Kulttuuriviennin ja -turismin tukeminen

Esitysten ja tapahtuminen peruminen

Tapahtumien tuotantotakuu

Sosiaaliturvan parantaminen
Lisäkoulutuksen tarjoaminen
Digitaalisen siirtymän tukeminen

Vuonna 2020 peruttujen tapahtumien
kulujen korvaaminen
Liikkumisrajoitusten kohtuullistaminen

Tilojen sulkeminen
Epävarmuus tulevasta, nopeatempoiset
muutokset

Infrastruktuurin parantaminen
Uudet toimintamallit ja niihin siirtymisen
tukeminen
Vakinaisten kulttuurialan työpaikkojen
uominen

Kulttuurialan kuuleminen exitsuunnitelman valmistelussa

Harjoitusten peruminen

Rahoitusuudistus
Kulttuurialan hallinnan ja tiedontuotannon kehittäminen
Kulttuurialan työpaikkojen luominen
Kulttuurialan sosiaaliturvan parantaminen
Sääntelyn väliaikainen helpottaminen
Julkiset taide-ja kulttuuri-investoinnit
Kulttuuriviennin-ja turismin tukeminen
Valtion takaamat matalakorkoiset lainat
Ei-rahalliset tuet
Kansainvälisten produktioiden tukeminen
Kotimaisen kulttuurin tuki kansallisella tasolla
Kulttuurialan kuuleminen exit-suunnitelman valmistelussa
Infrastruktuurin parantaminen
Lisäkoulutuksen tarjoaminen
Uudet toimintamallit ja niihin siirtymisen tukeminen
Digitaalisen siirtymän tukeminen
Liikkumisrajoitusten kohtuullistaminen
Vuoden 2020 kulujen korvaus
Tapahtumien tuotantotakuu
Kansallinen neuvontaviranomainen
Kysynnän tukeminen (kulttuurisetelit, ym.)
Vuokrien ja muiden kiinteiden kustannusten helpottaminen
Myönnettyjen tukien ehtojen helpottaminen
Suoran tuen ylläpitäminen

ELVYTYS (0 - 1)

PARANTUMINEN (1 - 4)

UUDISTUMINEN (4 - 8)

Kuvio 2.3 24 keinon työkalupakki
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Institutionaaliset tukimuodot
1. Suorat rahalliset tuet
•
•
•
•

Tukirahoituksen kohdentaminen koko kentälle
Pitkäkestoisempia rahoituskausia pitkäjänteisyyden
mahdollistamiseksi.
Kulujen lisäksi myös menetysten korvaaminen.
Selkeämmät hakuprosessit

Vahvin viesti kyselyssä oli suoran tuen tarpeen jatkumisen tärkeys. Elvytys on
vielä kesken ja kulttuurialan tuen puolustaminen tulevissa rahoituspäätöksissä on
elintärkeää. Tämä koskee sekä valtio-, että kuntatason toimia.
Suorissa tuissa nähtiin kuitenkin kehittämiskohteita. Kyselyssä nousi esille
kohdentumisen ongelmat. Erityisesti VOS-järjestelmän ulkopuoliset toimijat
kokivat jääneensä sivuun COVID-19 pandemian tukitoimissa. Freelancerien ja
vapaan kentän lisäksi selvityksessä nousi esille julkisuudessa vähemmän
käsiteltyjä väliinputoajia. Esimerkiksi kunnalliset kulttuuritoimet ovat olleet
pandemiatukien väliinputoajia kunnallisten tukien ohjautuessa lähinnä sosiaali- ja
terveyssektorille. Lisäksi esimerkiksi kulttuurialalla toimivat yksityiset
kiinteistöyhtiöt ovat jääneet tukien ulkopuolelle.
Kohdentamisen lisäksi uudistettavaa nähtiin myös rahoituksen sisällössä.
Tukirahoitusten yleisen lyhytkestoisuuden nähtiin estävän pitkäjänteisen
suunnittelun ja toiminnan sitouttamisen. Pidemmät rahoitusjaksot toisivat
toimintaan ennustettavuutta. Lisäksi kyselyvastaajat toivoivat pelkkien kulujen
lisäksi myös menetysten korvaamista. Pelkkiin kuluihin perustuvien korvausten
nähtiin rankaisevan niitä toimijoita, jotka ovat pyrkineet sopeuttamaan
toimintaansa pandemiatilanteessa.
Myös tukien hakuprosessia kritisoitiin kyselyssä. Hakulomakkeita pidettiin
vaikeaselkoisina. Rahoitusta toivottiin myönnettävän aikaisemman toiminnan
perusteella, mikä lieventäisi jatkuvasta hakemisesta johtuvaa tyhjäkäyntiä sekä
uupumusta. Määrärahalisäyksien lisäksi toivottiin uusia pitkäkestoisempia
hankerahoituksia.
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2.

Myönnettyjen tukien ehtojen helpottaminen
•

Pandemiavuoden huomioiminen tulevissa julkisen tuen
hakuehdoissa
Vuosikohtaisten avustusten siirto tuleville vuosille kautta linjan
Jo myönnettyjen avustusten takaisinperinnän korkea kynnys

•
•
•

Suuri osa COVID-19 pandemian aikana myönnetyistä tuista on myönnetty
toiminnan kehittämiseen. Joillakin toimijoilla pandemiatuet ovat kuitenkin
menneet suurilta osin toimintakyvyn ylläpitoon, ja hakuvaiheessa hahmotellut
hankkeet eivät ole lopulta toteutuneet suunnitellussa mittakaavassa nopeasti
muuttuvan tilanteen vuoksi. Lisäksi vuosikohtaisia tukia saavat tahot ovat
huolissaan
pandemiavuoden
vaikutuksista
julkisen
tuen
henkilötyövuosilaskelmiin sekä käyttämättä jääneiden tukien heijastumisesta
tulevien vuosien toimintaan.
Myönnettyjen tukien ehtojen helpottaminen on hyvä keino tukea kulttuurialaa
ilman lisäkustannuksia. Toimintakyvyn ylläpitäminen pandemian läpi on ollut
elintärkeää parantumisen mahdollisuuksille ja tämä tulisi huomioida
tukiraportoinnin arvioinnissa. Takaisinperinnät tulisikin rajoittaa räikeisiin varojen
väärinkäytöksiin. Pandemiavuosi tulee myös huomioida julkisten hakujen
rahoitusehdoissa ja vuosikohtaisten avustusten siirtämistä tuleville vuosille tulee
helpottaa.
3.

Vuokrien ja muiden kiinteiden kustannusten helpottaminen.
•
•
•

Julkisten tilojen vuokrahelpotukset
Suoratoistojen sisällyttäminen kuntien Teosto-sopimuksiin
Joidenkin kulttuuritoimijoiden väliaikainen vapautus
kiinteistöverotuksesta

Moni kulttuurikentän toimija on joutunut läpi pandemian maksamaan kiinteitä
kustannuksia toimintakykynsä ylläpitämiseksi. Pääasialliset kulut syntyvät
kiinteistöjen vuokrista. Jotkin kunnat ja kaupungit ovat antaneet helpotuksia
omistamiensa kulttuuritilojen vuokriin ja näitä toimia kiitettiinkin erityisen nopeina
ja tehokkaina tukitoimina. Vuokrien lisäksi pandemia on tuonut yllättäviä uusia
kuluja monelle kulttuuritoimijalle. Esimerkiksi moni kunnalle kulttuuripalveluja
tuottanut taho on joutunut huomaamaan, että suoratoistosoitot eivät kuulu
kuntien Teosto -sopimuksen piiriin. Nämä kulut ovat siirtyneet pienten
kulttuuritoimijoiden vastuulle. Kulttuuritoimijoille koituu myös muita kuluja, kuten
kiinteistöverovelvoitteita.
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Opetus-ja kulttuuriministeriön maaliskuussa 2021 julkaiseman kyselytutkimuksen
mukaan vain kolmannes kunnista oli myöntänyt helpotuksia kulttuuritoiminnan
vuokriin.48 Vuokrahelpotusten laajentaminen maanlaajuisesti on yksi
nopeavaikutteisimpia ja hallinnollisesti yksinkertaisimpia toimia kulttuurialan
tukemiseksi parantumisvaiheessa. Lisäksi suoratoistojen saattaminen
kunnallisten Teosto -sopimusten piiriin on hallinnollisesti yksinkertaista ja monelle
toimijalle siitä olisi suuri apu. Muiden kiinteiden kulujen, kuten esimerkiksi
kiinteistöveron, väliaikaista helpottamista paranemiskautena olisi syytä selvittää.
4.

Matalakorkoiset lainat
•

Julkisen sektorin takaamien matala- tai nollakorkoisten
lainojen myöntäminen kulttuuritoimijoille.

Varsinkin valtiollisten tukijärjestelmien ulkopuolella olevien toimijoiden tyypillinen
ongelma on likviditeetin puute. Tilainvestointeihin ja toiminnan kehittämiseen on
hankala saada rahoitusta yksityisiltä rahoittajilta, mikä ajaa monet toimijat
epävarmoihin vuokrasopimuksiin sekä toiminnassa käytettävän laitteiston
vanhenemiseen. Myös pandemian syötyä toiminnan puskurit uusien
produktioiden käynnistämiseen tarvittava likviditeetti on monella toimijalla
vähissä.
Yhtenä ratkaisuna voisi olla valtion tai kunnan takaaminen, matala- tai
nollakorkoisten lainojen myöntäminen kulttuuritoimijoille. Mallia takauksien
laajentamisessa on mahdollista ottaa vastaavista toimista muilla toimialoilla. Näin
julkinen sektori voisi ottaa osan toiminnan riskistä omille harteilleen, ja näin
poistaa kulttuurialan parantumista hidastavia pullonkauloja ilman suoraa
kustannusvaikutusta. Tämä parantaisi pitkällä aikavälillä monen kulttuurialan
toimijan toiminnan edellytyksiä ja loisi hyvät edellytykset resilienssin kasvulle.
5.

Sääntelyn helpottaminen

•
•
•

Anniskelulainsäädännön ja yleisötilaisuuksia koskevan
lainsäädännön välisten erojen selkeyttäminen
Anniskelulainsäädännön helpottaminen yleisötapahtumissa
Melulupien myöntöehtojen helpottaminen.

Normaalioloissa kulttuurin ja taiteellisen toiminnan ekosysteemiä säätelee laaja
valikoima lainsäädäntöä. Esimerkiksi melulupien, anniskelulupien sekä
yleisötilaisuuksien- ja anniskelulainsäädännön kokonaisuus luo raamit
mahdollisten ja kannattavien tapahtumien järjestämiselle. COVID-19 -pandemian
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aikaan kulttuuri- ja taidealaa säädeltiin muita aloja tiukemmin ja kunnat ja
kaupungit hiljenivät kulttuuritoimijoiden jouduttua sulkemaan ovensa.
Vastavuoroisesti olisi syytä pohtia sääntelyn väliaikaista helpottamista
kulttuurialan saamiseksi jaloilleen. Kädenojennuksena pandemiassa tiukasti
säädellylle kulttuurialalle esimerkiksi kunnan ympäristöviranomaiselle tehtävää
meluilmoitusten myöntämistä voisi tarkastella aikaisempaa vapaammin, sekä
väliaikaisten anniskelulupien ehtoja tulisi helpottaa. Myös lainsäädäntöä tulisi
selkeyttää anniskelulainsäädännön ja yleisötilaisuuksia koskevan lainsäädännön
osalta. Esimerkiksi kokoontumislain ja anniskelulain ristiriidat pitävät monia
toimijoita epävarmassa tilanteessa.
6.

Tukien laajentaminen myös ei-rahalliseen tukeen.
•

Ei-rahallisten resurssien hyödyntäminen kulttuurialan toiminnan
edellytysten turvaamisessa

Toistaiseksi julkisen sektorin tuki on ollut pitkälti rahallista. Rahallinen tuki on ollut
elintärkeää. Lisäksi on kuitenkin syytä pohtia muidenkin resurssien käyttöä
kulttuurialan tukemiseksi. Julkisella sektorilla on hallussaan paljon resursseja,
joita voitaisiin käyttää kulttuurialan toimintaedellytysten parantamiseksi. Laajempi
ja kokonaisvaltaisempi tulokulma voisi avata tuoreita näkökulmia kulttuurialan
tukemiseen.
Yhtenä ehdotuksena kentältä nousi kunnallistekniikan resurssien käyttö
tapahtumien järjestämiseen. Esimerkiksi väliaikainen tapahtumasähkö
helpottaisi pienimuotoisten kulttuuritapahtumien järjestämistämistä ja madaltaisi
kynnystä paikallisen kulttuuritoiminnan elpymiseksi. Vastaavia toimia tulee
selvittää kuntakohtaisten resurssien ja tarpeiden mukaisesti.

7.

Kotimaisen kulttuurin tukeminen kansallisella tasolla
•
•
•

Valtakunnallinen e-kirjasto
Edullinen digitaalinen alusta toimijoille
Erilaiset viestintä- ja muut kampanjat

Kotimainen kulttuuri tarvitsee paranemisvaiheessa tukea kansallisella tasolla.
Vuoden hiljaisuuden jälkeen toiminnan uudelleenkäynnistäminen vie
voimavaroja erityisesti pienemmillä toimijoilla. Julkinen sektori voisi toimia
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toiminnan mahdollistajana luomalla uusia verkostoja ja alustoja sekä auttamalla
kulttuuritoimijoiden viestinnässä.
Konkreettisina esimerkkeinä kyselyssä nousi esille mahdollisesti julkiset tuet
suoratoistoalustojen kehittämiseen, erilaisten kansallisten webinaarien ja
keskustelutilaisuuksien järjestäminen sekä valtakunnallinen e-kirjasto. Lisäksi
kotimaisen kulttuurin tukikampanjat voisivat olla paljon kaivattu kädenojennus
synkän pandemiakauden jälkeen.
8.

Kansainvälisten produktioiden tuki
•

Kansainvälisen tuotantokannustimen puolustaminen
kansainvälisessä kilpailussa.

COVID-19 -pandemian jälkeen kansainväliset tuotannot alkavat käynnistyä
uudelleen. Kansainväliset produktiot ovat joillain toimialoilla, kuten esimerkiksi
elokuva ja av-alalla, keskeinen suomalaisten kulttuuri- ja taidealan ammattilaisten
työllistäjä. Elokuva- ja audiovisuaalisen alan parantumisen kannalta osa
pandemian vuoksi patoutuneista tuotannoista olisi keskeistä saada Suomeen.
Business Finlandin tuotantokannustinjärjestelmää tuleekin lähivuosina puolustaa
ja kehittää edelleen suomalaisen elokuva- ja audiovisuaalisen alan tarpeita
kuunnellen. Keskiössä tulee olla suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurialan
ammattilaisten etu.
9.

Julkisen rahoitusrakenteen uudistaminen.
•

Rahapelijärjestelmän uudistamistarpeiden selvittäminen 2024
eteenpäin.

Suomalaisen taide- ja kulttuurikentän rahoituksesta yli puolet tulee rahapelien
tuotoista. Tämä on kytkenyt taide- ja kulttuuritoiminnan yhteen rahapelitoiminnan
tulojen kehityksen kanssa. Muiden rahapelitoimintaan liittyvien ongelmien lisäksi
tämä tekee rahoituksesta epävarmaa. Esimerkiksi COVID-19 -pandemian aikana
rahapelituotot vähentyivät radikaalisti. Vaikka tämä tuki korvattiin vuoden 2020
osalta, tulevaisuuden osalta tilanne on vielä auki.
Lyhyellä
aikavälillä
on
tärkeää
jatkaa
pandemiasta
seurannutta
rahapelitoiminnan tuottojen laskun kompensointia. Pitkällä tähtäimellä
vastaavien kriisien välttämiseksi kulttuurin rahoitusmallin irrottamista
rahapelituottojen syklisyydestä, silti kulttuuritoiminnan autonomian säilyttäen, on
syytä pohtia vakavasti.49 Valtioneuvoston helmikuussa 2021 julkaistu selvitys
pohti rahapelituottojen uudistamistarpeita. Kulta ry:n jäsenjärjestöilleen tekemän
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kyselyn perusteella 85% vastaajista kannatti siirtymistä yleiskatteelliseen
budjettiin niin, että nykyiset edunsaajat siirretään menokehyksiin. Mahdollisen
uuden rahoitusmallin valmistelussa tulee kuunnella ja osallistaa kulttuurikentän
toimijoita.
10.

Kulttuurialan hallinnan parantaminen.
•
•

Kulttuurialan ammattilaisten asiantuntemuksen hyödyntäminen
alan toiminnan ekosysteemien kartoittamiseksi
Jatkuvien
ja
strukturoimattomampien
tiedonkeruumallien
kehittäminen

•
COVID-19 pandemian myötä ovat korostuneet kulttuurialan hallinnan ongelmat.
Kulttuuri- ja taidealalle leimalliset epätyypilliset työsuhteet, pitkät alihankintaketjut
ja toiminnan ekosysteemit ovat muodostaneet ongelmia esimerkiksi tuen
kohdentumiselle sekä sosiaaliturvan hakemiselle. Kyselyvastauksissa korostui
lisäksi turhautuminen esimerkiksi laadullisesti hyvin erilaisten tapahtumien
niputtamiseen hallinnan näkökulmasta samaan kategoriaan. Kulttuurialan
tiedontuotanto on nojannut pääasiallisesti laajoihin strukturoituihin kyselyihin,
jotka ovat aiheuttaneet kyselyähkyä kulttuurialalla. Vastauksissa pyydettiin
muodostamaan väyliä, joilla mahdollistetaan kulttuurialan osaamisen
välittyminen kulttuurin hallintaan. Lopuksi, tässäkin selvityksessä kuvatut
kulttuuritilastoinnin ongelmat ovat olleet jo pitkään kulttuuripolitiikan keskeinen
kehityskohde.
Ratkaisuna hallinnan kehittämiseen tulisi selvittää keinoja kulttuuri- ja taidealan
toiminnan nykytilanteessa varjoon jäävien ulottuvuuksien kartoitukseen
esimerkiksi yhteistyössä kulttuuri- ja taidealan ammattilaisista ja alan
edunvalvojista koostuvan asiantuntijaryhmän kanssa. Näin kulttuurialan katseen
piiriin saataisiin paremmin koko suomalaisen kulttuurikentän moninaisuus.
Lisäksi tulee selvittää uudenlaisia tiedonkeruumalleja, kuten esimerkiksi avoimia
kuulemistilaisuuksia sekä jatkuvia tiedonkeruumekanismeja, välittömämmän ja
orgaanisemman tiedontuotannon mahdollistamiseksi. Lopuksi julkisille
kulttuurihallinnan
organisaatioille
tulee
osoittaa
riittävät
resurssit
50
kulttuuripolitiikan tilastoinnin kehittämiseksi
ja vahvemmin tietopohjaisen
51
kulttuuripolitiikan edellytysten luomiseksi.
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Kysynnän tukeminen
Kulttuurialan elpymisessä on tärkeää paneutua myös kysynnän tukemiseen.
Lomautuksista, irtisanomisista ja talouden epävarmuudesta kärsineet kuluttajat
ovat vaarassa lykätä kulttuurikulutustaan. Vaikka tämä on yksilötasolla
ymmärrettävää, koko yhteiskunnan tasolla tämä varovaisuus purkaa olemassa
olevaa taiteen ja kulttuurin ekosysteemiä sekä kadottaa hitaasti kertynyttä
osaamista. Lopputuloksena normaalin kulutuksen palautuessa ei ole enää
kulttuuri-instituutioita, jotka vastaisivat kysyntään. Julkinen sektori voi tukea
yksityistä kulutusta väliaikaisesti tukitoimilla ja säilyttää kulttuurialan
toimintakykyä normaalitilanteeseen asti.
11.

Kulttuurisetelit
•

Kulttuurisetelien laaja myöntäminen kansallisella tasolla.

Suomen julkisella sektorilla on kansainvälisessä vertailussa poikkeukselliset
edellytykset tukea kulttuurialan kysyntää. Kehittynyt kulttuurisetelijärjestelmä on
helppo, institutionaalisesti täysin yhteensopiva sekä tarkasti kohdentuva keino,
jolla kulttuurialan kysyntää voidaan tukea pandemian jälkimainingeissa. Laajasti
jaettava kulttuuriseteli on myös oikeudenmukainen ja yksilölähtöinen tapa tukea
kulttuuripalvelujen saatavuutta sekä turvata kansalaisten oikeuksia kulttuuriin.
Kunnallisella tasolla edelläkävijänä on toiminut Helsinki, joka päätti 21.4.2021
jakaa työntekijöilleen 7,6 miljoonan euron edestä kulttuuriseteleitä kulttuurin
kysynnän tukemiseksi.52 Vastaavia eri kokoluokan toimia tulisi selvittää
muissakin kunnissa. Vastaavien toimien soveltamista valtakunnallisella tasolla
tulee selvittää pikaisesti.
12.

Julkisen sektorin kulttuuri- ja taidehankinnat
•
•
•

Kulttuuritapahtumien järjestäminen
Kunnalliset kulttuuri- ja taideostot
Uusien hankkeiden rahoitukset.

Julkinen sektori voi myös ylläpitää väliaikaisesti taiteen kysyntää lisäämällä omia
ostojaan. Nykyisellään kunnat käyttävät rahaa kulttuuribudjetin puitteissa
esimerkiksi järjestämällä tapahtumia, ostamalla taidetta sekä tilaamalla erilaisia
kulttuuripalveluja
esimerkiksi
varhaiskasvatukseen.
Kulttuuripalvelujen
ostaminen on myös tasaveroinen tukimuoto, jossa kulttuuritoimijat pääsevät
aktiivisesti hyödyntämään ja ylläpitämään osaamistaan.
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Budjettien leikkaamisen sijaan kuntien tulisi vastasyklisesti kiihdyttää omaa
kulttuurikulutustaan omien budjettiensa puitteissa. Tämä on keskeinen kysymys
myös
kesän
2021
kunnallisvaalien
alla.
Korostettu
panostus
kulttuurirahoitukseen pandemian jälkimainingeissa on investointi alueellisen
kulttuuritoiminnan elinvoimaisuuteen tulevaisuudessa.
13.

Kulttuuriviennin tukeminen

•
•

Suomalaisten taiteilijoiden kansainvälisen toiminnan tukeminen
olemassa olevia kanavia hyödyntämällä
Erilaiset vientituet ja niiden kehitys.

Parantumisvaiheessa yksi lisäkeino voisi olla myös suomalaisten taiteen- ja
kulttuurintekijöiden
kansainvälistymisen
painottaminen.
Suomalaisen
kulttuurikulutuksen ollessa pandemian jälkeen väliaikaisesti alamaissa
suomalaisten kulttuuri- ja taidealan ammattilaisten taidoille on mahdollista etsiä
kysyntää ulkomailta. Suomella on maailmalla laaja kulttuuri-instituuttiverkosto
sekä muita kulttuurivientiä edistäviä organisaatioita, joiden toimintaa kehittämällä
sekä tukemalla on mahdollista tukea kulttuurialan elpymistä pandemian
jälkeisenä aikana.
14.

Kansallinen neuvontaviranomainen

•

Kansallisen neuvontaviranomaisen perustaminen

Kulttuuripalvelujen kysyntään vaikuttavat taloudellisten seikkojen lisäksi myös
psykologiset tekijät. Kyselyvastauksissa heijastui kokemus kulttuurialan
stigmatisoinnista viruksen levittäjänä. Vaikka kulttuuritapahtumien roolista
viruksen levittäjänä on hyvin vähän esimerkkejä ja kulttuuriala on ollut erittäin
aktiivinen turvallisten tapahtumien periaatteiden kehittämisessä,53 vastaajat
pelkäsivät kuluttajien olevan erityisen varovaisia palaamaan kulttuurin pariin
yleisötapahtumiin liittyvien pelkojen vuoksi.
Julkinen sektori voisi estää virheellisten käsityksen muodostumista sekä
kulttuuritapahtumiin liittyvää leimaa aktiivisen, oikea-aikaisen ja selkeän
informaation
kautta.
Esimerkiksi
kansallisen
neuvontaviranomaisen
perustaminen elvytys- ja parantumisvaiheessa selkeyttäisi väärinkäsityksiä ja
antaisi legitimiteettiä kulttuuritoimijoiden omalle viestinnälle. Lisäksi
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neuvontaviranomainen voisi koordinoida parhaita käytäntöjä sekä toimia tukena
tapahtumajärjestäjille parantumiskaudella ja varmistaisi näin yhteiskunnan
vastuullisen avautumisen.
Kulttuuritapahtumien uudelleenjärjestäminen
15.

Tapahtumien tuotantotakuu

•

Tapahtumien tuotantotakuu 95–100 %

Pandemian aikaisen epävarmuuden vallitessa produktioiden aloittaminen on
erittäin riskialtista. Usein suurin osa kuluista syntyy jo valmisteluvaiheessa
palkoista, harjoitusten tilavuokrista ja muista investoinneista, kun taas tulot
keskittyvät lyhyelle esityskaudelle. Mikäli tapahtumaa ei kyetä järjestämään, tai
se joudutaan järjestämään paljon suunniteltua pienempänä, valmisteluun
käytetyt kulut joudutaan kirjaamaan tappioiksi. Tämä tuotannon etupainotteisuus
jarruttaa kulttuurialan paranemista ja korostaa epävarmuuden poikkeuksellisen
merkittävää roolia kulttuurialalla.
Ratkaisun ydin on alan etujärjestöjen esittämä sekä hallituksen kevään 2021
kehysriihessä hyväksymä tapahtumien tuotantotakuu. Toiseen lisätalousarvioon
sisältyvä malli korvaa 85% 01.06. – 31.12.2021 välisenä aikana peruttujen
tapahtumien kustannuksista. Vaikka tämä malli jättää silti 15% riskistä
tapahtumajärjestäjille, instrumentti on erittäin tarvittu ja olennainen vuoden 2021
kauden pelastamiseksi. Tapahtumien tuotantotakuun vakiinnuttaminen myös
parantumiskauden ajaksi voisi tuoda turvaa kulttuurialan toimintaan keskipitkällä
aikavälillä.

16.

Vuoden 2020 kulujen korvaaminen

•

Vuonna 2020 rajoituksista syntyneitä kuluja takautuvasti korvaava
kustannustuki

Toinen keskeinen este kulttuurialan parantumiselle ovat vuodelta 2020 kertyneet
tappiot ja kulut. Monien kulttuuritoimijoiden kohdalla ei ole realistista ajatella, että
vuoden 2021 (tai edes 2022) toimintakautta voidaan aloittaa puhtaalta pöydältä,
vaan menneen vuoden kustannukset ovat toiminnan laahuksena. Joillekin
toimijoille tämän laahuksen irroittaminen on parantumisen alkamisen edellytys.
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Tähän ratkaisuna voisi olla vuoden 2021 takautuvasti maksettava kustannustuki,
joka korvaisi osittain tai kokonaan kaudelta 2020 syntyneitä tappioita. Lopullista
mallia tulee selvittää kulttuurialan vaihtelevat tilanteet huomioiden.

17.

Liikkumisrajoitusten kohtuullistaminen

•
•

Turvaetäisyyksien kohtuullistamisen selvittäminen.
Rajoitteiden taustalla olevan tiedon läpinäkyvyys sekä alueellinen
erottelu

Kulttuurialan poikkeuksellisen tiukat liikkumisrajoitukset nousivat esille yhtenä
välittömänä kehittämiskohteena. Kyselyssä raportoitiin tilanteista, joissa 6
hengen maksimikokoontumismäärää sovellettiin myös esimerkiksi 200 hengen
teatterin tapauksessa. Myös 2 metrin turvaetäisyyttä pidettiin kohtalokkaana
esimerkiksi teatterialalle. Lisäksi kyselyvastauksissa kritisoitiin alueellisten
erottelujen puutetta sekä sulkupäätösten pohjana olevan tiedon läpinäkyvyyden
puutetta.
Ratkaisuna tulee selvittää mahdollisuuksia lieventää 2 metrin turvaetäisyyttä 1
metrin etäisyyteen sopivissa tilanteissa sekä terveysturvallisesti järjestettyjen
tapahtumien yleisömäärärajoitteiden kohtuullistamista. Sulkupäätöksien taustalla
oleva tieto sekä sulkemiseen vaikuttavat raja-arvot tulee pitää avoimina ja
selkeinä kulttuurialan toimijoille. Sulku- ja avaamispäätöksissä tulee myös
mahdollisuuksien mukaan huomioida alueellisen pandemiatilanteen erot ja
rajoitusten purkaminen tulee aloittaa välittömästi, kun se on mahdollista.
18.

Kulttuuri- ja taidealojen mukaanotto exit-suunnitelman tekoon.
•
•

Kulttuurialan tarkka kuuleminen exit-suunnitelman teossa
Kulttuurialan tekijöiden osaamisen hyödyntäminen ja parhaiden
käytäntöjen nopea soveltaminen

Lisäksi elvytysvaiheesta parantumisvaiheeseen siirtyessä (nk. “exit-strategia”)
kulttuurialan huolet tulee ottaa vakavasti ja kentän osaamista tulee kuunnella.
Kulttuurialan toimijat ovat pandemian aikana tarjonneet aktiivisesti osaamistaan
ja apuaan turvallisten tapahtumien periaatteiden suunnittelussa sekä
mahdollisimman turvallisten tapahtumien järjestämisessä. Tätä yhteistyötä tulee
entisestään kehittää pandemian exit-strategiaa kehitettäessä.
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Resilienssin vahvistaminen
19.

Sosiaaliturvan parantaminen

•
•
•

Taiteilijoiden sosiaaliturvan kartoittaminen ja oikeudellisen aseman
parantaminen
Taiteilijapalkan edellytysten selvittäminen
Osa-aikaisten työsopimusten tekeminen apurahalla
työskenteleville taiteilijoille.

Kulttuurialan sosiaaliturvan kokonaisratkaisu on tämän selvityksen laajuuden
ulkopuolella. COVID-19 -pandemia on kuitenkin osoittanut, että nykyisessä
apurahoihin,
freelance-toimeksiantoihin
sekä
lyhyisiin
rahoituskausiin
pohjautuvassa järjestelmässä moni kulttuurialan toimija on kriisin sattuessa
vaarassa tippua yhteiskunnan turvaverkkojen läpi.54 Kulttuurialan sosiaaliturvan
uudistaminen parantumis- ja uudistumisvaiheessa on elintärkeää vastaavien
kokemusten uusiutumisen estämiseksi.
Kulttuurialan sosiaaliturvan parantamiseksi on kuitenkin keinoja myös lyhyellä
aikavälillä. Inspiraatiota voisi hakea esimerkiksi yliopistomaailmasta.55 ItäSuomen yliopisto tarjosi helmikuusta 2021 eteenpäin apurahatutkijoille
mahdollisuuden solmia 10% määräaikaisen työsuhteen yliopiston kanssa
tiettyjen ehtojen täyttyessä. Tämä kustannuksiltaan melko vähäinen ja helposti
implementoitava toimi paransi apurahatutkijoiden asemaa merkittävästi tuomalla
apurahatutkijat työterveyshuollon ja vakuutuksen piiriin. Vastaavien toimien
edellytysten selvittäminen esimerkiksi Taiken jakamien apurahojen tapauksessa
voisi olla merkittävä ja nopea askel kulttuurialan toimijoiden sosiaaliturvan
parantamiseksi.
20. Digitaalisen siirtymän tukeminen

•
•

Digitaalisten kyvykkyyksien tukeminen
Kulttuurialan osaamisen kuunteleminen Kestävän kasvun
ohjelman digitaalisten investointien suunnittelussa.

•
Pandemia pakotti monet kulttuuritoimijat siirtämään toimintansa verkkoon
nopealla aikataululla. Kaikilla toimijoilla ei ollut teknisiä valmiuksia tai resursseja
tämän siirtymän täysimääräiseen toteuttamiseen. Pandemian jälkeenkin osa
digitaalisista toimintamalleista jäänee käyttöön ja näiden digitaalisten valmiuksien
kehittäminen voisi ylläpitää resilienssiä myös tulevissa kriiseissä.
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Ratkaisuna julkisen sektorin tulee kohdistaa resursseja digitaalisen osaamisen
resurssien kehittämiseen. Erityisesti kestävän kasvun ohjelmaan sisältyvä 30
miljoonan rakennetuki digitaalisten toimintamallien kehittämiseksi on tässä
lupaava aloite. Lopullisen rahoituksen kohdistamisessa ja hakuohjelman
suunnittelussa pitää kuitenkin huolehtia alustavan suunnitelman mukaisesti että
prosessissa hyödynnetään kulttuuri- ja luovien alojen toimijoiden
asiantuntemusta toimialoista sekä eri toimijaryhmien ja toimialojen välisistä
suhteista’.56
21.

Lisäkoulutus
•

Julkisen lisä- ja täydennyskoulutuksen järjestäminen

Resilienssiä voisi vahvistaa myös erilaisten notkeiden koulutusinstituutioiden
luominen. Olemassa olevien instituutioiden puutteet tulivat esille pandemiassa.
Töiden loputtua kulttuuritoimijoiden olisi ollut hyödyllistä käyttää vapautunutta
aikaa esimerkiksi uudenlaisten tekniikoiden ja taitojen opetteluun. Tällaista
koulutusta tarjoavia instituutioita oli kuitenkin pandemian aikaan vähän ja
koulutus on usein omakustanteista.
Pandemiasta palautumiseksi tällaisen koulutusinstituution järjestämistä tulee
selvittää. Kansainvälisenä esimerkkinä Australiassa järjestettiin pandemian
aikana kulttuuritoimijoille ilmainen koulutus -webinaarisarja, jossa tarjottiin tietoa
erilaisista kulttuurialalle olennaisista taidoista.57 Vastaavien toimien edellytyksiä
tulee selvittää myös Suomessa. Lisäksi kulttuurialan koulutusinstituutioiden
edellytyksiä nopeisiin täydennyskoulutuksiin tulee selvittää.
22. Infrastruktuurin parantaminen

•

Investoinnit kulttuurin tekemisen infrastruktuureihin.

Pandemian jälkeinen jälleenrakennus kaipaa elvyttävää teollisuuspolitiikkaa.
Infrastruktuurin korjaaminen ja päivittäminen on erinomainen keino taloudellisen
aktiviteetin synnyttämiseksi. Näitä investointeja voitaisiin kohdistaa myös
kulttuurialan
infrastruktuurin
päivittämiseen.
Esimerkiksi
esitystilojen
rakentaminen, laitteistojen päivittäminen ja koulutustilojen uudistaminen voisi olla
investointi kulttuurialan pitkän aikavälin resilienssiin.
23. Uudet toimintamallit ja niihin siirtymisen tukeminen
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•

Innovaatiotuet uusiin toimintamalleihin.

Pandemiatilanteessa uusia toimintamalleja jouduttiin keksimään nopeasti. Tämä
siirtymä onnistui vaihtelevalla menestyksellä. Joillekin toimijoille siirtyminen
digitaalisiin toimintamalleihin oli helppoa, mutta toisilla ei ollut resursseja
nopeaan uusien toimintamallien kehittämiseen. Niilläkin, jotka onnistuivat
siirtämään toimintaansa verkkoon, ansaintalogiikka jäi usein hataraksi.
Muuttuvaan kulttuuriympäristöön sopeutuminen hyötyisi uusien ja resilientimpien
toimintamallien kehittämisestä jo ennen seuraavan kriisin puhkeamista.
Ratkaisuna Kestävän kasvun ohjelmassa esitetty investointi uudenlaisten
toimintamallien pilotointiin vastaa juuri tähän tarpeeseen.58 Pieni kertarahoitus
madaltaa kynnystä yllättävienkin ideoiden kokeiluun, jonka jälkeen toimivaksi
havaittuja malleja voidaan skaalata nopeasti ja jatkokehittää edelleen.
Investoinnin mahdollisimman tehokkaan hyödyntämisen kannalta kulttuurikentän
laaja informointi tulevista hauista etukäteen, ja painopisteiden luominen
olemassa olevan osaamisen ja ruohonjuuritason asiantuntemuksen pohjalta on
erittäin olennaista.
24. Vakinaisten taidealan työpaikkojen luominen kuntiin
•

Taide- ja kulttuurialan vakinaisten ja osa-aikaisten työpaikkojen
luominen kuntiin

Monien resilienssin ongelmien juurisyy on vakinaisten työsuhteiden puute.
Taiteilijapalkan lisäksi yksi mahdollisuus parantaa taiteilijoiden resilienssiä on
osa-aikaisten taidealan työpaikkojen luominen kuntiin. Näissä rooleissa taiteilijat
toimivat palveluntuottajina osa-aikaisesti. Tämä toisi toimeentuloon varmuutta,
saattaisi taiteilijoita sosiaaliturvan piiriin ja säilyttäisi silti mahdollisuuden
päätoimiseen taiteelliseen työskentelyyn.
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3 JOHTOPÄÄTÖKSET
Yllä kuvatun keinovalikoiman monimuotoisuus kertoo taide- ja kulttuurialan
monimuotoisuudesta. Kaikkia työkaluja ei voi soveltaa kaikissa tilanteissa, vaan
eri toimialat kohtaavat eri tyyppisiä ongelmia, joiden ratkaisuun tarvitaan eri
tavalla sopivia työkaluja. Eri keinot kohdistuvat myös eri hallintotasoille. Jotkin
toimista ovat valtiotason toimia, kun taas toiset ovat parhaiten sovellettavissa
kaupunki- ja kuntatasolla. Työkalupakin käyttö vaatii myös rohkeutta toimia
epävarmuuden
alla
sekä
kokeilla
epätyypillisiä
toimintamalleja
epäonnistumisenkin uhalla.
Tämä monimuotoisuus on kuitenkin työkalupakin vahvuus. Todella tehokkaiden
toimien lisäksi työkalupakissa on hienovaraisempia instrumentteja, jotka pyrkivät
vastaamaan tarkempiin kysymyksiin. Tämä tuo ketteryyttä ja kestävyyttä
työkalupakkiin. Työkalujen valinta riippuu käsillä olevista tehtävistä ja
vaikuttamisen olosuhteista. Työkalupakista onkin helppo valita moneen
tilanteeseen sopivat välineet kulttuuri- ja taidealan tukemiseksi. Poliittinen ja
sosiaalinen konteksti ovat dynaamisessa muutoksessa. Tällä hetkellä
mahdottomalta vaikuttavat toimenpiteet voivat olla ajankohtaisia myöhemmin.
Tämä selvitys ei ole keskustelun loppu, vaan sen alku. Pandemiasta toipuminen
edellyttää teoreettisen ja paikallisen osaamisen vuoropuhelua. Sellaisenaan
moni esitetty työkalu vaatii vielä institutionaalisen yhteensopivuuden, poliittisen
tilan sekä toimeenpanokelpoisuuden tarkastelua. Tämä tarkastelu palvelee myös
analyyttista tarkoitusta, auttaen hahmottamaan nykyisen järjestelmän
institutionaalisia polkuriippuvuuksia ja pohtimaan mahdollisuuksia sekä tiloja
toimia toisin. Jos jokin toimi on olemassa olevien instituutioiden puitteissa
mahdotonta, on perusteltua kysyä miksi se on mahdotonta? Mitkä ovat ne taideja kulttuuripolitiikan kehykset, jotka estävät nämä toimet? Olemassaolevan
järjestelmän ulkopuolelta tulevat ideat voidaan nähdä uuden pohdinnan
kiihdyttäjinä ja mahdollisuuksien ikkunoiden avaajana.
Lopuksi on tärkeää erottaa keinot tavoitteista. Työkalu on vain keino saavuttaa
jokin ennalta määritelty tavoite. Tämän tavoitteen taustalla häilyvät
arvokysymykset. Millaista kulttuuripolitiikkaa Suomessa halutaan tehdä? Mikä on
ideaalitilanne, jota kohti kulttuuripolitiikan tulisi ohjautua? Mikä on se utopia, jota
kohti suomalaista kulttuuria halutaan viedä? Parhaimmatkaan työkalut eivät auta,
mikäli rakentamisen kohteesta ei ole selvyyttä. Entisen tilan palauttaminen ei ole
ainoa mahdollisuus. Kriisi auttaa myös ottamaan etäisyyttä vanhoihin
käytäntöihin ja pohtimaan niiden rajoitteita. Mitkä arvot ovat tärkeimpiä, ja mitkä
instituutionaaliset ratkaisut ovat parhaita puolustamaan niitä? Myrskyn jälkeen
tähän pohdintaan on mainio hetki.
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