TAITEEN TIEDOTUSKESKUSTEN
HALLITUSOHJELMATAVOITTEET 2019–2023
1 % TAITEELLE JA KULTTUURILLE
• Prosentti taiteelle ja kulttuurille mahdollistaa kasvun ja alan kehittymisen
• Prosentti taiteelle ja kulttuurille tuo rahoituksen tasolle, joka vastaa luovien
alojen yhteiskunnallista merkitystä
• Prosentti taiteelle ja kulttuurille parantaa taiteilijoiden toimintamahdollisuuksia

1 PROSENTTI
TAITEELLE JA
KULTTUURILLE

Taiteen tiedotuskeskukset
ovat taiteen alan
asiantuntijaorganisaatioita,
jotka vahvistavat suomalaista
taidetta globaalissa
toimintaympäristössä

TAITEEN
TIEDOTUSKESKUKSET

Taiteen tiedotuskeskukset
tuottavat tietoa, rakentavat
yhteyksiä Suomessa ja ulkomailla
sekä luovat kasvua koko
taiteen kentälle

VAUHTIA
KANSAINVÄLISTYMISELLE

VAUHTIA KANSAINVÄLISTYMISELLE
• Kasvatetaan määrärahoja kulttuuriviennin edistämiseen, liikkuvuuteen ja kansainvälistymiseen
• Vahvistetaan välittäjäporrasta, joka edesauttaa taiteen ammattimaista tuotantoa ja jakelua
kotimaassa ja ulkomailla
• Luodaan hallinnonalojen välinen rahoitus- ja kasvuohjelma taide- ja kulttuurialoille

1 % TAITEELLE JA KULTTUURILLE
MAHDOLLISTAA ALAN KEHITTYMISEN JA KASVUN
Taide on luovien alojen ydinsisältöä, joka tuottaa yhteiskunnallista ja taloudellista lisäarvoa. Taiteen ja kulttuurin perusrahoitus vaikuttaa toiminnan laatuun, elinvoimaisuuteen
ja kasvuun. Niiden yhteiskunnallinen ja taloudellinen merkitys on kasvanut, mutta rahoitus
valtion talousarviossa (luku 29.80) on pysynyt pitkään samalla tasolla, 0,8 %:ssa. Määrärahojen niukkuuden vuoksi taidealojen potentiaali ja yhteiskuntaa hyödyttävät vaikutukset hyvinvointiin, elinkeinoelämään, talouteen ja ympäristöön jäävät toteutumatta.

VAUHTIA KANSAINVÄLISTYMISELLE
Aineettomaan arvoon perustuvat globaalit markkinat ovat kasvussa. Kansainvälistymiseen tarvitaan lisää resursseja ja tukitoimenpiteitä, jotta suomalainen taide ja kulttuuri
kehittyvät ja pysyvät kilpailukykyisinä. Taiteen tuotantoa ja levittämistä tukevaa välittäjäporrasta tulee vahvistaa, sillä se edistää suomalaisen taiteen kansainvälistymistä ja
kansainvälistä myyntiä.
Taide ja kulttuuri koskevat monia hallinnonaloja. Työ- ja elinkeinoministeriön ja opetusja kulttuuriministeriön tulisi yhdessä kehittää rahoitusmahdollisuuksia luovan osaamisen
hyödyntämiseen, niin kuin Taide- ja taiteilijapoliittisessa ohjelmaehdotuksessa esitetään.
LUKUJA KULTTUURISTA JA LUOVISTA ALOISTA
EU-alueella kulttuuri- ja luovien alojen yritysten arvioidaan työllistävän jo yli 12 miljoonaa
ihmistä, joka on 7,5 % EU:n työvoimasta. Suomessa suppeammin määritelty kulttuurin
toimiala työllistää 3,5 % työvoimasta1, mikä on enemmän kuin esimerkiksi metsäteollisuus2.
Kulttuurin osuus arvonlisäyksestä on peliala mukaan lukien 3,5 %.3

1 2017 kulttuuritoimialoilla työskenteli 110 000 ihmistä. http://tilastokeskus.fi/til/klt/2017/01/klt_2017_01_2018-08-31_tie_001_fi.html
2 2017 metsäteollisuuden toimiala työllisti 42 000 ihmistä. https://www.metsateollisuus.fi/tilastot/metsateollisuus/
3 https://www.tilastokeskus.fi/til/klts/2015/klts_2015_2017-10-24_tie_001_fi.html

TAITEEN TIEDOTUSKESKUKSET
– Tieto, taito, tulevaisuus –
Taiteen tiedotuskeskukset ovat taiteen alan asiantuntijaorganisaatioita,
jotka vahvistavat suomalaista taidetta kansainvälisessä toimintaympäristössä.
Taiteen tiedotuskeskukset tuottavat tietoa, rakentavat yhteyksiä
Suomessa ja ulkomailla sekä luovat kasvua koko taiteen kentälle.

Arkkitehtuurin tiedotuskeskus, Frame Contemporary Art Finland, Kirjallisuuden vientikeskus FILI,
Music Finland, Neogames, Sirkuksen tiedotuskeskus, Tanssin tiedotuskeskus ja Teatterin tiedotuskeskus TINFO.

