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Ehdotus 

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se laatii pohjoismaisen vertailevan analyysin koronapandemian seurauk-

sista kulttuurisektorille. 

Taustaa 

Koronakriisi on aiheuttanut suuria vaikeuksia Pohjoismaiden kulttuurisektorille. Teat-

tereiden, elokuvateattereiden, museoiden ja konserttisalien sulkeminen on aiheutta-

nut suuria tulonmenetyksiä yrityksille ja organisaatioille, jotka eivät enää voi vas-

taanottaa kävijöitä ja yleisöä tilaisuuksien osanottajamäärää koskevien rajoitusten 

vuoksi. Koronakriisi on koetellut myös yksittäisiä kulttuurityöntekijöitä, joiden työ-

suhde on epävarmalla pohjalla tai jotka työskentelevät yrittäjinä. Toimialalla työs-

kentelee lisäksi monien muiden ammattiryhmien edustajia, kuten teknikoita, puu-

seppiä, puvustajia, maskeeraajia, hallintohenkilöstöä ja lipunmyyjiä.  

 

Ruotsissa Dagens Nyheter on koostanut erilaisten ammattiliittojen jäsenkyselyjen tu-

lokset, joiden mukaan esimerkiksi Ruotsin Teatteriliiton yrittäjäjäsenistä 84 prosent-

tia kertoi olevansa työtön jo nyt tai lähitulevaisuudessa. Määräaikaisessa työsuh-

teessa olevista 75 prosenttia kertoi olevansa työtön jo nyt tai lähitulevaisuudessa ja 

38 prosenttia kertoi tulleensa irtisanotuksi. Ruotsin Taiteilijoiden keskusliiton maalis-

kuussa tekemässä jäsenkyselyssä 1 032 vastaajasta 63,5 prosenttia ilmoitti kriisin hei-

kentäneen heidän talouttaan huomattavasti. 48 prosenttia ilmoitti menettäneensä 

toimeksiantoja koronakriisin vuoksi. 
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Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön teettämään kyselyyn osallistui noin 1 600 toi-

mialan edustajaa. Heidän omaan arvioonsa perustuva yhteenlaskettu tulonmenetys 

kevään aikana on noin 130 miljoonaa euroa. Summa on todellisuudessa suurempi, 

koska vastaajat edustavat vain osaa toimialan työntekijöistä. Arvioidessaan ko-

ronapandemian tähänastisia vaikutuksia liiketoiminnalleen vastaajista puolet sanoi 

sen heikentäneen toimintaedellytyksiä huomattavasti. Vastaajista neljäsosa oli jou-

tunut tekemään toimintaan pandemian vuoksi merkittäviä muutoksia ja viimeinen 

neljännes vain pieniä muutoksia. 

 

Pohjoismaisen kulttuurirahaston tilanneraportin Håndtering af coronasituationen i 

kultursektorn i Norden1 (Koronatilanteen aiheuttamat toimet Pohjoismaiden kulttuu-

risektorilla) mukaan kulttuurisektorille tarjottiin Pohjoismaissa nopeasti tilapäisiä tu-

kipaketteja. Raportista ilmenee myös, että julkiset ja yksityiset rahoittajat ovat laati-

neet yhdessä tukipaketteja Suomessa ja Tanskassa. Norjan kulttuurineuvosto on 

myös julistanut haettavaksi rahoitusta tutkimukseen siitä, miten koronakriisi vaikut-

taa digitaaliseen kulttuurin tuotantoon, välitykseen ja kuluttamiseen. Raportti osoit-

taa myös, että maat ovat kukin tahollaan käynnistäneet erilaisia analyyseja ko-

ronakriisin vaikutuksista kulttuurisektorilla. Analyysien avulla pyritään saamaan kuva 

nykytilanteesta ja valmistautumaan tulevaisuuden haasteisiin.  

 

Kulttuurityöntekijät voivat toimia kestävän kehityksen mukaisesti ja sitä edistäen 

vain, jos heidän työskentelyolosuhteensa ovat kohtuulliset. Kulttuurisektori on so-

peutunut vallitsevaan tilanteeseen ottamalla käyttöön innovatiivisia ratkaisuja tai-

teen ja kulttuurin digitaaliseen välittämiseen. Digitalisaatio tarjoaa uusia mahdolli-

suuksia taiteen ja kulttuurin tuottamiseen ja saatavuuden parantamiseen, mutta toi-

saalta se myös aiheuttaa hintapaineita, koska kuluttajat ovat haluttomia maksamaan 

digitaalisista elämyksistä. Digitaaliratkaisut edellyttävät lisäksi teknisiä investointeja, 

jotka voivat olla pienille teattereille ja konserttisaleille vaikeita toteuttaa. On myös 

kyseenalaista, voiko digitaalinen taide- ja kulttuurielämys korvata fyysistä kohtaa-

mista esimerkiksi teatterisalissa. Kulttuurielämän kriisi jatkuu todennäköisesti vielä 

pitkään. Vaikka Pohjoismaat ovat avanneet yhteiskuntiaan, tätä kirjoitettaessa on 

edelleen voimassa esimerkiksi konserttisaleissa kokoontuvien määrää voimakkaasti 

rajoittavia sääntöjä. Emme myöskään tiedä, milloin yleisö uskaltautuu elokuviin, kon-

serttiin tai teatteriin, vaikka niihin myydäänkin jo jonkin verran lippuja. 

 
  

                                                                    
1 https://www.nordiskkulturfond.org/media/30080/225haandtering-af-coronasituationen-i-kultursektoren-i-norden-fi.pdf 
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Valiokunnan näkemykset 

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan mielestä kulttuurin rooli yhteiskun-

nassa on näinä vaikeina aikoina tärkeämpi kuin koskaan. Kulttuurin merkitys ihmis-

ten hyvinvoinnille on kiistaton, ja valiokunta on vaikuttunut kulttuurisektorin kyvystä 

sopeutua ja tahdosta löytää uusia innovatiivisia digitaaliratkaisuja taiteen ja kulttuu-

rin saatavuuden parantamiseksi, vaikka fyysinen yleisö puuttuu. Valiokunta on kui-

tenkin hyvin huolissaan siitä, että menetetyt lipputulot ja yksittäisten toimijoiden tu-

lonmenetykset johtavat konkursseihin ja että yksittäiset kulttuurityöntekijät menet-

tävät kykynsä ansaita toimeentulonsa taiteellaan joko osittain tai kokonaan. Valio-

kunnan mielestä on hyvä, että maissa on käynnistetty tilapäisiä tukijärjestelmiä krii-

sin vaikutusten lieventämiseksi. Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta pitää 

hyvänä myös sitä, että Pohjoismainen kulttuurirahasto ja Pohjoismainen kulttuuri-

piste ovat antaneet tuensaajille mahdollisuuden lykätä hankkeitaan tai tehdä niihin 

pandemian vuoksi muita tarvittavia muutoksia, sekä sitä, että pohjoismaiset kulttuu-

riministerit ovat myöntäneet lisärahoitusta Kulttuuri- ja taideohjelmalle pandemian 

vaikutusten lieventämiseksi. 

 

Pohjoismaisen kulttuurirahaston tilanneraportin mukaan monissa Pohjoismaissa laa-

ditaan parhaillaan selvitystä pandemian vaikutuksista kulttuurielämään. Osaaminen 

ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan mielestä näin tulisi toimia myös pohjoismaisella 

tasolla. Yksi pohjoismaisen yhteistyön kulmakivistä on toisilta oppiminen. Osaami-

nen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta toivookin, että ministerineuvosto laatii poh-

joismaisen vertailevan analyysin koronapandemian seurauksista Pohjolan kulttuu-

risektorille. Millaisia toimia on tehty kansallisella, alueellisella ja kunnallisella tasolla 

vaikutusten lieventämiseksi, millaisia ovat kulttuurilaitosten ja yksittäisten toimijoi-

den kärsimät taloudelliset seuraukset ja miltä näyttää tulevaisuus? Pohjoismaisen 

vertailevan analyysin avulla maat voivat oppia toisiltaan ja kartuttaa tietoa siitä, mikä 

milloinkin toimii ja mikä ei, jolloin varautuminen yhdessä tuleviin haasteisiin on hel-

pompaa. 
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