
Taide ja kulttuuri luovat 
hyvää elämää 
ja elämään hyvää



Kaksitoista 
miljoonaa kävijää 
äänestää vuosittain sydämellään, 
jaloillaan ja kukkarollaan 
museoiden, teattereiden, 
orkestereiden ja festivaalien 
puolesta.
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Elävän esittävän taiteen ja museoiden maan 
laajuinen, kattava verkosto on keskeinen kulttuu
rinen arvo. Se luo kansalaisille mahdollisuuden 
saada kohtuullisen tasavertaisesti taide palveluja 
ja tutustua kulttuurisiin juuriimme koko maassa. 
Tämä verkoston jatkuva ja kehittyvä toiminta 
on kivijalka myös monenlaiselle taiteen alueen 
ryhmä muotoiselle toiminnalle, joka voi taide
laitoksiin tukeutuen toimia maassamme laajem
min kuin muuten olisi mahdollista. Suuri määrä 
maamme vapaista esiintyvistä taiteilijoista saa töi
tä joko yksilöinä tai ryhminä taidelaitoksistamme. 

Hallitusohjelmaan tulee kirjata esittävän taiteen 
tuottamisen ja museotoiminnan edellytysten 
turvaaminen ja investoinnit taiteen kehittämiseen.

nykyinen valtion taidelaitostuki perustuu 
tehtyyn työhön ja on näin perustaltaan terveel
lä pohjalla. Kokonaisuudessaan julkista tukea 
kulttuurin alueella on kuitenkin syytä jatkuvasti 
kehittää ajan vaatimuksia vastaavaksi.
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• teattereiden, orkestereiden ja museoiden 
 henkilötyövuosien määrää nostetaan 
 vuosittain 10 prosentilla todellisten ja 
 myönnettyjen henkilötyövuosien määrästä  
 seuraavan neljän vuoden ajan tai kunnes  
 vaje todellisten ja myönnettyjen välillä 
 on poistettu.

• Festivaalien ja muiden taidetapahtumien  
 tuen tulee kehittyä alan kasvua vastaavasti.

•  taidelaitosten ja ns. vapaiden ryhmien 
 yhteistyön kehittämiseen suunnataan varoja  
 erityisesti kiertuetoiminnan kehittämiseksi.

• lapsille ja nuorille suunnatun taiteen tukea  
 lisätään niin, että näiden ryhmien tasa
 arvoinen mahdollisuus tutustua eri taide 
 muotoihin ja myös harrastaa niitä kehittyy
 ja paranee.

• verolainsäädännössä ja muussa 
 yhteiskunnan yleisessä säätelyssä otetaan  
 entistä enemmän huomioon taiteen ja 
 kulttuurin erityispiirteet ja 
 tukimahdollisuudet.

• Raha-arpajaislain uudistuksessa sekä 
 EUsäännöstössä vaikutetaan siihen, että 
 suomalaisen kulttuurin valtion tuen 
 keskeisenä taloudellisena perustana olevat  
 veikkausvoittovarat voidaan edelleen turvata.  
 Tässä vastuullisen ja kestävän pelaamisen  
 mahdollistava lainsäädäntö on välttämätön.

• valtiovallan tulee valvoa kuntien 
 kulttuurille suuntaamaa rahankäyttöä   
 niin, että valtion taidelaitoksille osoittamat  
 rahat käytetään kulttuurin toiminta
 edellytysten turvaamiseen ja kehittämiseen.

• kulttuurivientiä kehitetään niin, 
 että myös taidelaitosten suuri potentiaali 
 voidaan ottaa käyttöön.

• kulttuurimatkailun kehittämiseen 
 panostetaan nykyistä enemmän.

Esitämme seuraavan hallituksen 
ohjelmaan seuraavia tavoitteita:



Taide sinänsä 
auttaa ihmistä 
kehittämään ajatteluaan, 
mielikuvitustaan ja 
ymmärrystään. Taiteilijat 
tulkitsevat meille luoma
kuntaa, ympäristöämme 
ja elämäämme sellaisena 
kuin sen koemme 
teattereissamme, 
konserttisaleissamme ja 
museoissamme lisäten 
syvyyttä ja auttaen 
meitä arvostamaan 
olemassaoloamme.  
Mutta toisin kuin 
lääketieteessä emme  
näe tuloksia välittömästi.

 valeri Gergijev, kapellimestari
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kulttuurin tehtävä on yhteiskunnassamme hy
vin monisyinen. Taiteen itseisarvoisen merkityksen 
lisäksi taide ja kulttuuri luovat monenlaisia myön
teisiä vaikutuksia koko yhteiskuntaamme – usein 
paljon järkevämmin ja edullisemmin kuin syntynei
tä ongelmia jälkikäteen korjaavat keinot. 

kulttuurilaitokset ovat dynaamisuuden
ja luovuuden moottori

Koko nykyinen talouselämämme janoaa luovuutta 
ja innovatiivisuutta. Kulttuurilaitoksiin on keskit
tynyt valtava määrä luovia ja aktiivisia ammat
tilaisia. Tässä on mahdollisuus synnyttää luovia, 
energisoivia yhteyksiä ja rakentaa pohjaa innovatii
viselle kasvulle.
 Tästä on konkreettisia esimerkkejä ja tutkimuksia. 
Esimerkiksi Glasgown nousu savupiipputeollisuu
den kaaduttua kulttuurin avulla kukoistukseen tai 
Bilbaon nousu Guggenheimmuseon luoman otollisen 
kasvualustan kautta, ovat vakuuttavia esimerkkejä.

kulttuuri on hyvä investointikohde 
– työllistää tehokkaasti ja luo 
taloudellista lisäarvoa

Sekä suomalaisissa että ulkomaisissa tutkimuksissa 
on osoitettu, että kulttuurilaitoksiin investoitu euro 

Miksi julkinen tuki kulttuurille 
ja taiteelle on tarpeen?

tulee kansatalouteen takaisin 1,5–4kertaisesti. 
Kotimaisessa tutkimuksessa (Laura Mäkelä, 1998) 
luvuksi saatiin 1,8.
 Tämä investointi muuttuu myös hyvin tehok
kaasti työpaikoiksi. Taidelaitosten ja museoiden 
käyttö menoista 75 prosenttia on palkkoja omille 
tai vieraileville työntekijöille. Taidelaitokset luovat 
työpaikkoja myös ympäristöönsä tavaroiden ja 
palvelujen ostojen kautta. Koko kansantaloudessa 
kulttuurin osuus kansatuotteen lisäyksestä on  
3,3 %. Kulttuurialan työllisten osuus on 4,25 %  
työllisistä (Valtion tulo ja menoarvio v. 2011).
 Festivaalien ja museoiden osalta matkailulliset 
vaikutukset ovat huomattavia. Viimeisin selvitys 
(SataHäme Soi festivaali, Tampereen yliopiston  
Tutkimus ja koulutuskeskus Synergos, 2009) osoit
taa, että festivaalin aikana ympäröivä talous alue 
hyötyi noin 1,8 miljoonan euron verran paikka
kunnan ulkopuolelta tulleiden festivaalituristien 
kulutuksesta. Kunnan ja valtion tuki tapahtumalle 
oli yhteensä noin sata tuhatta euroa, joten inves
toinnin tuotto oli huomattava.
 Suurin osa yhteiskuntaan palautuvista tuloista 
perustuu kuitenkin suurin kävijämääriin. Muse
oiden, teattereiden, orkestereiden ja festivaalien 
yhteinen vuosittainen kävijämäärä on noin  
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12 miljoonaa (museot 5 miljoonaa, teatterit  
4 miljoonaa, festivaalit 2 miljoonaa, orkesterit yksi 
miljoona). Suomessa tämä kävijäjoukko on myös 
yksilöinä laaja. Esimerkiksi teatterissa ilmoitti 
käyvänsä yli 15vuotiaista suomalaisista vähintään 
kerran vuodessa lähes puolet (43–45 %), museoissa 
yli 10vuotiaista saman verran, (Tilastokeskus: 
Vapaaaikatutkimus 2010, Stefi: Suomalaisten 
teatterissa käynti 2007). Kysyntä näyttää olevan 
vain kasvussa: käynnit ovat lisääntymässä ja kult
tuuripalvelujen arvostus nousussa (esim. Akavan 
Erityisalojen Liiton tutkimus 2011).

taidelaitokset – houkuttelevuus 
valtti kunnalle
Suomalaisissa tutkimuksissa on todettu, että 
toimivat kulttuurilaitokset ovat merkittävä tekijä, 
kun yritykset tai yksilöt harkitsevat sijoittumista. 
Kaikki keskeiset vaikuttajaryhmät olivat  
(SeppäläKaipainen, 1997) tutkimuksessa sitä  
mieltä, että toimiva kulttuuritarjonta on yksi  
keskeinen edellytys paikkakunnalle muuttoa  
harkittaessa. Samaa todisti edellä mainittu  
Akavan Erityisalojen tutkimus tältä vuodelta.

kulttuurilaitokset – tärkeä kasvattaja  
lapsille ja nuorille
Useissa tutkimuksissa on todettu esittävän taiteen 
kokemisen merkitys kasvavan lapsen ja nuoren 
tasapainoiselle tunneelämän ja myös kognitiivi
selle kehitykselle. (Esim Dr. Elliot W. Eisner, 2002, 
Stanford University). 

kulttuuri edistää terveyttä 
ja hyvinvointia
Meillä on jatkuvasti lisää näyttöä siitä, että kult
tuuripalveluista ja taiteesta nauttiminen lisää 
terveyttä ja hyvinvointia. Suomessa esimerkiksi  
tri Markku T. Hyyppä totesi Eteläpohjanmaan Ran 
nikkoseuduilla tehdyssä laajassa väestötutkimuk
sessa ruotsinkielisen väestönosan elävän pitem
pään ja terveempänä kuin suomenkieliset naapu
rinsa. Keskeiseksi selittäväksi tekijäksi osoittautui 
ruotsinkielisten aktiivisempi kulttuurin harrasta
minen. Hyyppä ja monet ulkomaiset vastaavat tut
kimukset väittävät, että on paljon tehokkaampaa 
investoida kulttuuriin kuin sairaanhoitoon.

taide ”brändää” kansainvälisesti ja  
kulttuurimatkailu on kasvava trendi
Kulttuurilaitokset ovat keskeinen voimavara 
maamme kansainvälistä mainetta rakennet 
taessa. Musiikin, teatterin, muun esittävän taiteen 
ja museoiden mahdollisuuksia ei vieläkään ole riit
tävästi pystytty hyödyntämään. Meillä on paljon 
lahjakkuutta ja osaamista, jolla on suuret mahdol
lisuudet myös kansainvälisesti. Tämänkin toimin
nan kivijalka on hyvin toimivissa taide laitoksissa. 
Niissä syntyy se substanssi, joka on myös kulttuuri
viennin perusta.
 Kulttuurimatkailu on kasvava trendi maailman 
matkailumarkkinoilla ja Suomella on erinomaiset 
mahdollisuudet pärjätä kilpailussa. Kulttuurilai
tokset ovat se kestävä pohja, jonka päälle matkailu
tuotteita voidaan rakentaa. 



Yhteiskunnassamme on välttämätöntä luoda 
suotuisat olosuhteet luovien alojen toiminnalle. 
Taidelaitoksemme ovat luovan toiminnan yti
messä. Niiden toimintaedellytykset suurelta osin 
ratkaisevat kukoistaako maassamme uutta luova ja 
elähdyttävä kulttuuritoiminta. Koko yhteiskunnan 
julkisen päätöksenteon osalta on oivallettava se, 
että kulttuuriin ja taiteeseen sijoittaminen on vii
sasta ja kaukonäköistä mutta myös taloudellisesti 
kannattavaa toimintaa.

Taide ja kulttuuri 
ansaitsevat ja tarvitsevat 
valtiovallan henkisen 
ja taloudellisen tuen.

suomen teatterit  
– Finlands teatrar ry 
Meritullinkatu 33 
00170 Helsinki  
puh. (09) 2511 2150  
info@suomenteatterit.fi

suomen  
sinfoniaorkesterit ry 
Kalevankatu 30 
00100 Helsinki 
puh. (09) 2709 1411 
info@sinfoniaorkesterit.fi

suomen Museoliitto ry 
Annankatu 16 B 50 
00120 Helsinki 
puh. (09) 5841 1700 
museoliitto@museoliitto.fi

Finland Festivals 
Kalevankatu 30 
00100 Helsinki 
puh. (09) 6126 7611 
info@festivals.fi
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