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Tavoite

1. Luovien alojen työpaikat lisääntyvät, osuus BKT:sta nousee ja 

työntekijöiden työskentelyedellytykset paranevat

Tavoite

1. Kulttuuripalvelut ovat paremmin saavutettavissa ja kulttuurin 

toimintaedellytykset ovat vahvistuneet
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2.



Toteutetaan taiteen toimintaedellytysten parantamiseksi esittävien 

taiteiden valtionosuusjärjestelmän uudistaminen.  Uudistus 

koskee kaikkia esittävän taiteen toimijoita.  Uudistuksessa 

turvataan Svenska Teaternin ja Tampereen Työväen Teatterin 

asema ja rahoitus. 

• Jatkoa edelliseltä hallituskaudelta

• Jatkotyöryhmä   9/2019-2/2020

• Lausuntokierros 2-3/2020

• Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain muutos, uusi L esittävän taiteen 

edistämisestä

• HE kesällä/alkusyksystä 2020

• voimaan 1/2022
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• Nostetaan taiteilija-apurahojen tasoa.

− Taiteilija-apurahan tason nostaminen 1.1.2020 lukien 1733,37 eurosta 1939,15 

euroon kuukaudessa.

• Taiteilija- ja urheilijaeläkkeiden määrää lisätään nykyisestä.

• Kasvatetaan elokuva-alan ja audiovisuaalisen alan tuotantotukea ja 

perustetaan Creative Business Finland tukemaan luovien alojen 

kasvua.

− Tuotantotuki 12,3 milj. euroa v. 2020 lähtien. (TEM, Business Finland)

− Creative Business Finland Business Finlandin yhteyteen, osana uutta 

ohjelmarakennetta (TEM, OKM)
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• Käynnistetään luovien alojen palvelukokonaisuus. (TEM)

• Luodaan kansallinen aineettomien oikeuksien strategia, jonka 

avulla osaamista sekä hallintoa kehitetään ja tehdään 

nykytilannetta kehittäviä toimenpiteitä. (TEM, OKM)

• ..perustetaan luovia aloja ja kulttuuritoimintaa tukeva rahasto 

pitkän aikavälin investointina.  Selvitetään rahaston 

toimintaperiaatteet.

− Selvityshenkilö Antti Huntus 9/2019-1/2020.

• Kehitetään toimiva yksityisen kopioinnin hyvitysjärjestelmä.

− Järjestelmän kehittämistyö käynnistynyt ministeriössä.
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• Edistetään lastenkulttuuria.  Tuetaan taiteen perusopetusta ja 

nostetaan lastenkulttuurin yleis- ja hankeavustuksia.

− Lisämääräraha lastenkulttuurin avustuksiin TAE 2020, 2 milj. euroa

− Selvityshenkilö Anniina Suomisen selvitys taiteen perusopetuksen 

rahoitusjärjestelmän uudistamistarpeista saatavuuden turvaamiseksi sekä 

rahoitusjärjestelmän selkeyttämiseksi ja ajantasaistamiseksi (OKM 2019:27)

− Vuoden 2020 valtionosuuspäätökset, lisärahoitus vuodesta 2020 lähtien 

(uudet toimijat, opetustuntien lisääminen) 
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• Taataan jokaiselle lapselle ja nuorelle aito mahdollisuus 

mieluisaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä….
Käynnistetään valmistelu, jonka tavoitteena on edistää 

maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä.

− Budjettiriihen kirjaus 17.9.2019 aamu- ja iltapäivätoiminnasta, Islannin 

mallista ja määrärahan kohdentamisesta 2020 kehysriihen 

yhteydessä. 
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• Toteutetaan Kansallisteatterin peruskorjaus- ja 

parannushanke sekä Kansallismuseon näyttelytilojen 

laajentamishanke.  Selvitetään edellytykset toteuttaa uusi 

Arkkitehtuuri- ja designmuseo.

− Kansallisteatterin peruskorjaus- ja perusparannushanke aloitettu. 

Rahoitus turvattu.

− Kansallismuseon lisärakennuksen arkkitehtuurikilpailu ratkaistaan 

12/2019, vuokravaikutteinen noin v. 2025 alkaen.

− Arkkitehtuuri- ja designmuseon edellytysten selvittäminen vireillä 

yhteistyössä Helsingin kaupungin sekä museoiden kanssa.
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• Jatketaan lukemista edistävää Lukuliike-hanketta.

− yhteistyö opetushallituksen kanssa, lisämääräraha

• Vahvistetaan kulttuurimatkailua esimerkiksi hyödyntämällä 

maailmanperintökohteita…

− yhteistyö Visit Finlandin kanssa, lisämääräraha

• Valmistaudutaan rahoittamaan Euroopan kulttuuri-

pääkaupunkia vuonna 2026.

− hakuprosessi käynnissä, päätös syksy 2021, lisämääräraha TAE 2020
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• Huolehditaan kirjastojen saavutettavuudesta, kirjastoautoista ja 

kokoelmien monimuotoisuudesta: valtion tuen kirjastoille tulee 

olla riittävä esimerkiksi pienlevikkisten kulttuurituotteiden 

hankkimiseen ja kirjastoissa tulee olla aineistoa myös muilla 

kuin kotimaisilla kielillä.  Tuetaan kotimaisilla kielillä kirjoitetun 

tiedekirjallisuuden julkaisemisesta.  Parannetaan vähälevikkisen 

laatukirjallisuuden saavutettavuutta.  

− TAE 2020 lisämääräraha kirjastoautojen hankkimiseen

− jatketaan vähälevikkisen kirjallisuuden ostotukijärjestelmää

− jatketaan kulttuurilehtien tukemista
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• Laaditaan kulttuuriperintöstrategia.

− monialaisen valmisteluryhmän asettaminen kevät 2020

• ..toteutetaan uuden Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman toimenpiteitä.

− työryhmän toimikausi 4/2019-10/2020

11


