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LUOVA TALOUS, KULTTUURIMATKAILU JA
KULTTUURIALOJEN TYÖLLISYYS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kulttuurialojen (luovien alojen) yritysten lukumäärä
toimialoittain (Alueelliset yritystilastot)
Kulttuurialojen (luovien alojen) yritysten henkilöstö
toimialoittain (Alueelliset yritystilastot)
Kulttuurialojen (luovien alojen yritysten) arvonlisäys
toimialoittain (Alueelliset yritystilastot)
Työllisten lukumäärä kulttuurin toimialalla (Tilastokeskus,
Vipunen)
Kulttuurin toimialalla työskentelevien %-osuus kaikista
työllisistä maakunnittain ja aikasarja (Tilastokeskus,
Vipunen)
Taideammattien harjoittajien lukumäärä taideammatin ja
ammattiaseman mukaan (Tilastokeskus, Vipunen)
Taideammattien harjoittajien keskitulo taideammatin ja
ammattiaseman mukaan (Tilastokeskus, Vipunen)
Kulttuurialan tutkinnon suorittanut työvoima,
kokonaislukumäärä koulutusaloittain (Tilastokeskus,
Vipunen)
Kulttuurialan tutkinnon suorittanut työvoima,
työttömyysprosentti koulutusaloittain (Tilastokeskus)
Ohjelmapalveluyritysten liikevaihto
(Tilastokeskus/ToimialaOnline)
Ulkomaalaisten matkailijoiden kulttuurin kulutus (Rudolf)
Kotimaan matkailijoiden kulttuurin kulutus (Rudolf)
Tavaramerkki- ja mallioikeushakemukset (PRH, mallisuojat
ja tavaramerkit)

KULTTUURITARJONTA

KULTTUURIPALVELUIDEN KÄYTTÖ

•

•

Kulttuuritapahtumien määrä (Finland Festivals ja
OKM tuki, Statfin)
Esittävän taiteen tapahtumien määrä (Teatteri- ja
orkesterilain piiriin kuuluvat tapahtumat,
sirkustilastot, tanssitilastot)
Kirjastojen aukiolotunnit (Yleisten kirjastojen tilasto)
Museoiden aukiolotunnit (Museotilastot)
Kulttuurijärjestöjen määrä (Yritysten rakenne- ja
tilinpäätöstilasto)
Kansalaisopiston kulttuurialan opetustunnit/1000
asukasta (Vipunen)
Kulttuuritilat (Statfin)

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Taiteen perusopetusta saavien lasten ja nuorten osuus
(Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmä)
Aktiivisesti järjestötoimintaan tms. osallistuvien osuus (%)
(ATH)
Aikuisten kulttuuriin ja taiteeseen käytetty aika: taide- ja
kulttuuriharrastukset (ATH, ei tuoteta enää)
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden
riittävästi tietoa kunnan kulttuuripalveluista (%) (ATH, ei
tuoteta enää)
Nuorten kulttuuriharrastuneisuus (Kouluterveyskysely)

•
•
•
•
•

KULTTUURIN RAHOITUS
•

•
•
•

•

TAITEEN JA KULTTUURIN
HYVINVOINTIVAIKUTUKSET

•

•
•

Valtionosuusjärjestelmän piirissä olevien
kulttuurilaitosten rahoitus maakunnittain (Opetus- ja
kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmä)
Taiteen edistämiskeskuksen jakamat tuet
maakunnittain ja tyypeittäin (Taiteen
edistämiskeskus)
Kuntien kulttuuritoimen nettokustannukset €/as.
(Statfin/Kuntataloustilasto)
Kuntien kulttuuritoimen muuhun kuin kirjastoon ja
kansalaisopistoon kohdistuvat nettokustannukset
(Kuntaliitto)
Kulttuurialoille kohdistuva EU-rakennerahoitus
(EURA2014)
Opetus- ja kulttuuriministeriön harkinnanvaraiset
avustukset
Kulttuurialoille kohdistuva Leader-rahoitus

Kulttuuritapahtumien kävijämäärä (Finland Festivals
ja OKM tuki, Statfin)
Esittävän taiteen tapahtumien kävijämäärä (Teatterija orkesterilain piiriin kuuluvat tapahtumat,
sirkustilastot, tanssitilastot)
Visuaalisten taiteiden (taidenäyttelyt) kävijämäärä
(Frame, Museotilasto)
Kirjaston lainaajia / 1000 asukasta (Yleisten
kirjastojen tilasto)
Päiväkoti-, koululais- ja opiskelijaryhmien kävijät
käyntien kokonaismäärästä (Museotilasto)
Kulttuuripalveluihin vähintään 1 x kk osallistuneiden
osuus väestöstä (ATH, ei tuoteta enää)
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa
nähden riittävästi kulttuuripalveluita (%) (ATH, ei
tuoteta enää)

KULTTUURIYMPÄRISTÖJEN KÄYTTÖ JA
SUOJELU
•
•

ALUEELLINEN IDENTITEETTI
•

?

•
•
•

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut
kulttuuriympäristöt maakunnassa (Statfin, Liiteri)
Rakennussuojelulailla ja lailla rakennusperinnön
suojelusta suojellut kohteet (Statfin, Liiteri)
Asetuksen nojalla suojellut valtion omistamat
rakennukset (Statfin, Liiteri)
Kiinteät muinaisjäännökset (Statfin, Liiteri)
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (ha)
(Liiteri)

KYSELY KULTTUURIN
ALUETIETOPERUSTASTA
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Vastaajien organisaatio

kyselyä: toinen suunnattu kehittäjille
sekä päättäjätahoille ja toinen tiedon
tuottajille ja käyttäjille

Yhdistys
Vastaan
luottamushenkilönä

14 %

Valtion aluehallinto

Kehittäjät/päättäjät

162 loppuun vastattua
kyselyä

673 vastaanottajaa

Tiedon
tuottajat/käyttäjät

47 loppuun vastattua
kyselyä

141 vastaanottajaa

Ministeriö

8%

3%
14 %

Maakuntaliitto

2%

Kunta
Korkeakoulu tai
oppilaitos
Kehitysyhtiö

Kyselyt auki vielä pe 1.6. saakka

2%

12 %

Jokin muu

30 %

15 %

Miten olennaisia seuraavat kulttuuria koskevan tiedon
osa-alueet ovat työsi kannalta?
a. Luova talous, kulttuurimatkailu ja kulttuurialojen
työllisyys

4%

10%

b. Kulttuuritarjonta

5%

11%

c. Kulttuuripalveluiden käyttö

5%

9%

d. Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset

4%

e. Kulttuuriympäristöjen käyttö ja suojelu

f. Kulttuurin rahoitus

g. Alueellinen identiteetti

7%

6%

5%

28%

13%

30%

14%

26%

9%

6%

28%

20 %

2%

1%

1%

4%

54%

32%

30 %

39%

30%

22%

21%

10 %

2%

55%

22%

10%

37%

45%

24%

11%

2% 6%

0%

18%

40 %

3%

37%

50 %

60 %

70 %

80 %

2%

90 %

100 %

Ei lainkaan oleellinen

Ei juurikaan oleellinen

Ei oleellinen eikä ei oleellinen

Jokseenkin oleellinen

Erittäin oleellinen

Eos

Millaista tietoa kulttuurista toivoisit tai haluaisit käyttöön
suunnittelussa ja seurannassa, jos sellaista olisi saatavilla
• Yhtenäinen digitaalinen aineisto/tietopaketti, johon koottu aluetasolla tietoa kulttuurista
• Kattava, yhdenmukainen ja helposti saatava tapahtumatieto
• Vertailevaa tietoa eri osa-alueista, kuten mm. rahoituksesta, kustannusten
jakautumisesta, käyttäjien taustoista ja mieltymyksistä
• TEAviisari kulttuurista
• Kulttuurihyvinvointiin liittyvää tietoa aluetasolla (mm. kokemuksellinen tieto, palvelujen
tarjonta ja saavutettavuus, kulttuurin rahallinen vaikutus hyvinvointiin ja terveyteen)
• Työllisyys-, yhdistys- ja yritystiedot selkeämpään pakettiin kuntatasolla
• Kulttuuriympäristöissä järjestettävien tapahtumien kävijämäärät kootusti yhdestä
paikasta
• Luovien alojen luotettavaa toimialatietoa (esim. työllisyys ja työpaikat)
• Kulttuuripalveluiden/-kohteiden käyttömäärät

Arvioi seuraavia näkökulmia kulttuurin tietoperustan
nykytilasta
Kulttuuria koskevan tietoperustan hyödyntäminen
kunnallisessa päätöksenteossa

19%

Kulttuuria koskevan tietoperustan hyödyntäminen
maakunnallisessa päätöksenteossa

18%

Kulttuuria koskevan tietoperustan hyödyntäminen
valtakunnallisessa päätöksenteossa

4%

Kulttuuria koskevan tiedon saatavuus

4%

0%

31%

43%

12%

Kulttuuritietoperustan laatu

Erittäin heikko

43%

35%

43%

Jokseenkin heikko

5% 1%

48%

29%

20%

42%

20 %

30 %

40 %

Ei heikko eikä hyvä

50 %

24%

60 %

70 %

Jokseenkin hyvä

0%

4% 0%

39%

26%

10 %

6%

80 %

90 %

Erittäin hyvä

2%

2%

100 %

Eniten hyödynnetyt kulttuurin tiedon
tuottajat/tietolähteet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kuntaliitto
Taiteen edistämiskeskus
Kuntien ja maakuntien hyvinvointikertomukset
Suomen kulttuurirahasto
Tilastokeskus
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit
Museovirasto/museotilasto

Suurimmat haasteet nykyisessä tietotuotannossa
ja tiedon hyödyntämisessä
• Tieto on hajallaan ja sitä on vaikeaa löytää
• Yhteneväisten ja keskenään vertailukelpoisten tietojen puuttuminen. Tilastointitavat
eroavat toisistaan eikä vertailukelpoista tietoa juurikaan ole
• Kuntatasoisen tiedon puuttuminen
• Viittomankielisen kulttuuritarjonnan huomioiminen tilastoissa
• Tiedon tuotannon resurssipula
• Rahoitus on sirpaleista, hankkeet lyhytaikaisia, tilastointi ei jatkuvaa eikä järjestelmällistä
• Tieto ei vaikuta päätöksentekoon: tekijät, poliitikot ja päätöksentekijät eivät kohtaa
• Taiteen- ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista ei ole yhteisesti hyväksyttyjä indikaattoreita
• Kansallisesti sovittuja indikaattoreita ei juurikaan ole

LINKKI KYSELYYN

https://my.surveypal.com/kulttuurin_aluetietoperusta_asiantuntijat

Kysely on auki pe 1.6. saakka!

