
Verktygslåda med 24 sätt att stödja kultur- och
konstområdet efter covid19-pandemin

Baserad på utredningen Kulttuurin puolesta – 24 
keinoa kulttuuri- ja taidealan tukemiseksi (”För 

kulturen – 24 sätt att stödja kultur- och
konstområdet”)



Vad som ligger bakom verktygslådan

• • Unescos omfattande kartläggning av stödåtgärder för kulturområdet

• KULTA ry:s enkät som skickats till medlemsorganisationerna

• Bakgrundsdiskussioner med kultursupportrar, experter inom kulturförvaltningen och
aktörer inom konst och kultur

• I enkäten betonades vikten av direkta stöd, stöd för den inhemska kulturen på nationell
nivå samt vikten av att att underlätta villkoren för användning av bidrag som redan beviljats

• Slutresultatet är en verktygslåda med 24 politiska åtgärder

• Verktygslådan sträcker sig över tre tidsspann: återhämtning, tillfriskning och förnyelse
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Direkta finansiella stöd Underlättande av villkoren
för beviljade stöd

•Viktig del av 
kulturbranschens
återhämtningsfas

•Riktas in på hela 
fältet ingen halkarur

•Långvarigare
finansieringsperioder

•Tydligare
finansieringsansökningar

•Viktig del av 
tillfriskningsfasen

•Vid sidan av 
utveckling även
möjlighet att
upprätthålla
verksamheten

Lättnader gällande hyror och
andra fasta kostnader

• Väsentligt både i 
återhämtnings- och
tillfriskningsfasen

• Hyreslättnader för 
offentliga
lokaler snabb
verkan

• Streaminguppspelni
ngar i kommunernas
Teosto-avtal

• Tillfälliga lättnader i 
fastighetsskatterna

• Väsentligt för 
tillfriskningen, skulle
även främja
förnyelsen

• Stats- eller
kommungaranterade
lån skulle svara mot
likviditetsbristen
inom kulturområdet

Lågräntelån



Underlättande av regleringen

•Viktig del av 
återhämtningsfasen

•Lättnader till exempel 
för beviljande av 
utskänkningstillstånd 
och bullertillstånd

•Tydlighet mellan 
utskänkningslagstiftnin
gen och lagstiftningen 
för publikevenemang

Utökning av stöd även till 
icke-finansiellt stöd

• Viktig del av 
återhämtningsfasen

• Utnyttjande av icke-
finansiella resurser för 
att stödja 
kulturområdet.

• T.ex. tillfällig 
evenemangsel för 
småskaliga evenemang.

• Viktig del av 
tillfriskningsfasen

• Den offentliga sektorn 
kunde ge stöd genom 
att erbjuda 
plattformar och 
kommunikationsstöd

• T.ex. nationellt e-
bibliotek och 
kommunikations- och 
stödkampanjer

Stödjande av den inhemska 
kulturen på nationell nivå



Stöd för internationella 
produktioner

• Väsentligt för 
återhämtning och 
tillfriskning

• Internationella 
produktioner till 
Finland

• T.ex. genom att stödja 
och utveckla Business 
Finlands 
incitamentssystem för 
produktioner

Reform av den offentliga 
finansieringsstrukturen

• Väsentligt särskilt för 
branschens förnyelse

• Viktigt att kompensera de 
minskade intäkterna från 
penningspelsverksamheten

• Viktigt att i fortsättningen 
koppla loss 
finanseringsmodellen för 
kulturen från 
penningspelsintäkternas 
cykliska natur med bevarad 
autonomi för branschen

Förbättrad ledning av 
kulturområdet

• Viktigt för att branschen 
ska förnyas

• Vid utveckling av 
ledningen bör man öka 
samarbetet mellan 
proffsen inom 
kulturområdet och 
intressebevakarna lösning 
till exempel för att rikta 
stöd

• Utveckla statistiken i 
kommunernas kulturpolitik 
och utveckla 
datainsamlingsmetoderna 
för att få mer direkt 
information



Stöd för efterfrågan inom kultur- och konstområdet

Kultursedlar
Offentliga sektorns 

kultur- och 
konstanskaffningar

Stöd för kulturexport

Nationell rådgivande 
myndighet

• Skulle vara verksam i 
återhämtnings- och 
tillfriskningsfasen

• För att underblåsa det 
stigma som hänför sig till 
kulturbranschen och 
smittskräcken

• Skulle minska 
missförstånden och 
kunde fungera som stöd 
för kultur- och 
konstområdet och 
koordinera bästa praxis

• • Väsentligt i 
tillfriskningsfasen

• Stöd till organisationer 
som främjar 
kulturexport och till 
vetenskaps- och 
kulturinstitut

• Väsentliga i 
återhämtnings- och 
tillfriskningsfasen

• I stället för att skära ner 
budgetarna borde 
kommunerna öka sin 
kulturkonsumtion

• Ordnande av evenemang, 
konstförvärv och 
beställning av 
kulturtjänster Skulle 
tillfälligt öka efterfrågan 
på kultur

• Väsentligt för tillfriskning 
och förnyelse

• Ett utvecklat 
kultursedelsystem 
möjliggör noggrann 
inriktning av 
kulturkonsumtionen

• Rättvist och möjliggör 
medborgarnas rätt till 
kultur



Omorganisering av kulturevenemang

Produktionsgarant
i för evenemang

Ersättning av 
utgifter för 2020

Skäligare 
begränsningar 

gällande rörlighet

Inkludering av 
kultur- och 

konstområdena i 
upprättande av exit-

plan

• Väsentligt framför 
allt i 
återhämtningsfasen

• Skulle svara mot 
utmaningarna med 
frontlastningen vid 
ordnande av 
evenemang

• Skulle vara bra att 
etablera som en 
åtgärd för hela 
tillfriskningsfasen

• Väsentligt framför 
allt i 
tillfriskningsfasen

• Skulle möjliggöra 
inledande av 
verksamhetsperiode
n utan utgiftsbördan

• Lösningen kunde 
vara ett kostnadsstöd

• Viktigt redan i 
återhämtningsfasen

• I lämpliga situationer 
kunde 
säkerhetsavstånden 
minskas från två meter 
till en

• Skäligare 
begränsningar 
gällande 
publikmängder

• Öppen kommunikation 
från myndigheterna till 
kulturbranschen

•Väsentligt vid 
övergången till 
tillfriskningsfasen

•Hörande av proffs inom 
kulturområdet 
beträffande ordnande av 
säkra 
evenemang utveckling 
av samarbetet



Stärka resiliensen

Förbättra 
socialskyddet

Stöd för en digital 
omvandling

Tilläggsutbildning

• • Utreda förutsättningarna för konstnärslön
• Deltidsarbetsavtal för konstnärer som arbetar med 

stipendium konstnärerna skulle omfattas av 
företagshälsovård och försäkringar

• Väsentligt framför allt för tillfriskning och förnyelse

• Resurser för att utveckla den digitala kompetensen
• Hörande av proffs och sakkunniga inom kulturområdet vid 

planeringen av digitala investeringar enligt programmet Hållbar 
tillväxt

• Väsentligt särskilt för förnyelse

• • Erbjudande av tilläggs- och kompletteringsutbildning till 
aktörer i branschen

• Skulle möjliggöra kompetensutveckling vid arbetslöshet
• Väsentligt för tillfriskning



Resilienssin vahvistaminen

Förbättrad infrastruktur

• Investeringar i branschens 
infrastruktur

• T.ex. förnyelse eller 
reparation av 
presentations-och 
utbildningslokaler eller –
utrustning

• Väsentligt framför allt för 
tillfriskning och förnyelse

Nya 
verksamhetsmodeller 

och stöd för att gå över 
till dem

• Utveckling av nya 
verksamhetsmodeller och 
investeringar i dem

• Liten engångsfinansiering 
uppmuntrar till att 
experimentera med 
idéer modeller som 
konstateras fungera kan 
snabbt skalas upp 
fortsättningen

• T.ex. investeringen i 
programmet Hållbar 
tillväxt för pilotförsök med 
verksamhetsmodeller

• Omfattande information 
om kommande 
ansökningar på förhand

Skapande av 
permanenta 

arbetstillfällen inom 
konstområdet i 
kommunerna

• Deltidsarbetstillfällen 
för konstbranschen i 
kommunerna

• Skulle stärka 
socialskyddet och ge 
säkerhet beträffande 
försörjningen

• Väsentligt i alla faser: 
återhämtning, 
tillfriskning och 
förnyelse



• Det mångsidiga sortimentet av metoder talar om kultur- och
konstområdets mångsidighet och alla metoder kan inte tillämpas i alla 
situationer

• En del av åtgärderna kan utnyttjas på statsnivå och en del på kommun-
och stadsnivå

• I verktygslådan finns både effektiva åtgärder och mer diskreta
instrument verktygslådan är flexibel och kan utnyttjas mångsidigt för 
olika situationer

• Valet av verktyg måste planeras utifrån den aktuella uppgiften och
möjligheterna att påverka

• Idéer som kommer utanför det etablerade sysemet möjliggör en debatt
om förnyelse av konst- och vetenskapspolitiken och dess eventuella
brister


