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Tutkielmassa tarkastellaan taiteen julkista rahoitusta. Julkisella rahoituksella tuetaan
paljon taidetta, joten tuelle ja markkinavetoisesta järjestelmästä poikkeamiselle on
oltava

hyvät

perustelut.

Perustelujen

ja

teorioiden

lisäksi

tarkastellaan

rahoitusjärjestelmää eri maissa.

Ensiksi on tehtävä jonkinlainen rajaus siitä, mitä kaikkea voi pitää taiteena. Sen
jälkeen tarkastellaan perusteluita taiteen tukemiselle ja taiteen taloustieteen erilaisia
teorioita. Taiteen ja talouden väliltä löytyy linkkejä historiaa tutkimalla pitkällä
tähtäimellä, mutta suurin osa taiteen taloustieteestä keskittyy perustelemaan taiteen
tukemista siitä tulevilla ulkoisvaikutuksilla. Taiteen voi nähdä myös julkishyödykkeenä
tai meriittihyödykkeenä, jota julkisen sektorin kannattaa tukea.

Suomessa taiteen tukemisella on pitkät perinteet ja taiteen tukeminen on vankalla
pohjalla. Tärkeä toimija taiteen rahoituksessa Suomessa on Veikkaus, joka jakaa joka
vuosi huomattavia summia taiteen hyväksi. Muihin Pohjoismaihin verrattaessa
huomataan, että niiden julkinen tuki taiteelle muistuttaa hyvin paljon Suomea eikä
merkittäviä eroja löydy. Tutkielmassa vertaillaan myös Pohjoismaista mallia
Yhdysvaltojen tapaan tukea taidetta, joka perustuu enemmän markkinavetoisuuteen.
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1 Johdanto

Työssäni esittelen taiteen julkista rahoitusta. Tarkoituksena on tutkia miltä taide
näyttää rahoittajan näkökulmasta eli miten rahoitus toimii käytännössä ja millaisia
erilaisia motiiveja rahoittajilla on taiteen tukemiseen. Tärkeitä tutkimuksen kohteita
ovat rahoitusjärjestelmän rakenne ja perustelut taiteen tukemiseen. Tutkielmassa
keskityn siis julkisen puolen ja järjestöjen antamiin tukiin, koska suuri osa taiteesta on
tuettu näillä varoilla, ja tuilla poiketaan perinteisestä markkinoiden voimiin
perustuvasta mallista. Valitsin taiteen rahoituksen tutkielmani aiheeksi, koska aihetta
on tutkittu taloustieteissä vähän. Yleensä tutkimuksen kohteina ovat taloudelliset
markkinat, esimerkiksi osakemarkkinat, mutta kulttuurin edistämiseen käytetyt varat
ovat myös tärkeä osa kansantaloutta.

Aiheen rajaus on hyvin ongelmallinen. Ensinnäkin on määriteltävä mitä kaikkea voi
kutsua taiteeksi. Taiteesta on olemassa monenlaisia käsityksiä, mutta jokin rajaus on
kuitenkin tehtävä. Toinen ongelma on tutkimuskohteina olevien maiden valinta.
Pääpaino tässä tutkielmassa on Suomessa, mutta vertailukohtina käytetään myös
muita Pohjoismaita ja Yhdysvaltoja. Muihin Pohjoismaihin tehdään vertailua, koska ne
ovat hyvin samankaltaisia kuin Suomi. Toisenlaisena vertailukohtana käytetään
Yhdysvaltoja, jossa julkiselle sektorille ei mielellään anneta niin suurta roolia kuin
Pohjoismaissa. Näitä maita tutkimalla pitäisi saada jonkinlainen käsitys siitä, miten eri
Länsimaissa tuetaan taidetta.

Taloustiede ja taide ovat molemmat hyvin vaikeita aiheita. Vielä vaikeampaa on
näiden kahden yhdistäminen. Yleensä ne mielletään täysin erilaisiksi aloiksi, melkein
jopa toistensa vastakohdiksi. Talous on helppo mieltää kylmäksi laskemiseksi ja voiton
tavoitteluksi, kun taas taiteessa korostetaan aivan toisenlaisia arvoja. Näiden kahden
välillä on kuitenkin välttämättä jotain tekemistä toistensa kanssa. Taide vaatii
rahoitusta pysyäkseen hengissä ja taiteella voi olla erilaisia vaikutuksia yhteiskunnan
toimintaan ja talouteen.
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On myös asiallista kysyä, onko taiteen hyötyjen kvantifiointi ja mittaaminen
mitenkään mahdollista. Jos joku katsoo hyvän elokuvan tai ihailee taulua, miten
näistä saadut hyvät kokemukset heijastuvat yksilön toimintaan tai talouteen ja ovatko
ne jollain tavalla mitattavissa? Ainakin historian saatossa taiteen kukoistuskaudet da
Vincistä van Goghiin ovat usein osuneet aikakausiin, jolloin myös taloudella on
mennyt hyvin. Voisi olla esimerkiksi mahdollista, että jommankumman menestys
seuraa toista tai että ne tukevat toisiaan.

Noin puolet työstä käytetään taiteen tukemisen ja rahoituksen syiden tutkimiseen eli
lukuun 2. Taiteen tukemiseen käytetään hyvin paljon rahaa, Suomessakin valtion
budjetista taiteeseen menee satoja miljoonia euroja. Täten tuelle on oltava hyvät,
vankat perustelut. Luvun tarkoituksena on siis selvittää miksi taidetta rahoitetaan
perinteisestä mallista poiketen voittoatavoittelemattomilla menetelmillä kuten
tukirahoilla ja palkinnoilla. Tässä luvussa tuodaan esiin mahdollisimman paljon
kansantaloustieteellistä näkökulmaa. Luvun alussa käsitellään taiteen määritelmää ja
loppupuolella taiteen tukemisen vastustusta.

Luvussa 3 käsitellään taiteen tukemista Suomessa. Luvun alussa käsitellään nopeasti
taiteen rahoituksen historiaa. Tarkoituksena on selvittää, millaisia suuria muutoksia
rahoituksessa on tapahtunut viime vuosikymmeninä. Historiaosion jälkeen esitellään
eri rahoittajia, joista tärkeimmät Suomessa ovat kunnat, valtio ja säätiöt. Nämä
tukevat taidetta lähinnä erilaisilla tuilla ja avustuksilla. Yritysten roolia julkisen
tukemisen rinnalla ja kilpailijana käsitellään myös nopeasti. Rahoittajien jälkeen
esitellään

tuen

ja

rahoituksen

saajia,

joita

löytyy

niin

musiikki-

ja

elokuvateollisuudesta kuin myös kirjallisuudesta sekä kuva-, tanssi- ja näyttämötaiteesta. Rahoituksen ja tuen muodot ja määrät vaihtelevat näiden alojen välillä
tietenkin hyvin paljon, koska tuotantotavat ovat hyvin erilaisia.

Luvussa
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käsitellään

taiteen

tukemista

Yhdysvalloissa

ja

Pohjoismaissa.

Tarkoituksena on vertailla, miten paljon tuen määrissä ja menetelmissä on eroja
2

maiden välillä. Jos jossain maassa jokin asia tehty erilailla kuin muualla, on syytä
selvittää miksi näin tehdään ja toimiiko asia paremmin kuin muualla. Viimeisessä
luvussa esitetään yhteenveto ja työn edetessä muodostuneita johtopäätöksiä.
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2 Perusteluita taiteen tukemiselle

Tässä luvussa etsitään syitä ja perusteluita taiteen julkiselle rahoittamiselle. Suurta
osaa taiteesta tuetaan julkisin varoin, ja yleensä tällä tuella ei tavoitella taloudellista
voittoa. Tällöin tukemista pitää perustella joillain muilla syillä. Tarkoituksena on siis
selvittää lyhyt ja ytimekäs yleinen selitys verorahojen taiteen hyväksi kuluttamiseen.

2.1 Taiteen määritelmä

Työn rajaamisen kannalta on tärkeää määritellä, mitä tässä työssä tarkoitetaan
taiteella. Yksiselitteistä määritelmää ei kuitenkaan ole olemassa, ja asiasta on monia
erilaisia näkemyksiä. Oman näkemykseni mukaan taiteella pyritään sanomaan jotain,
esimerkiksi herättämään yhteiskunnallista keskustelua, tai sitten taiteessa pyritään
vain luomaan teos jollakin innovatiivisella ja luovalla tavalla. Toinen tapani määritellä
taide on nähdä se leikin ja rationaalisen ajattelun välimuotona.

Tietosanakirja Factum määrittelee taiteen aistein havaittavaksi tai havaintomielikuviin
perustuvaksi, luovaksi inhimilliseksi toiminnaksi, jonka katsotaan ilmaisevan tai
hahmoittavan joitakin keskeisiä tai merkittäviä inhimillisiä kokemuksia tai olevaisen
rakenteen puolia. Taiteeseen on myös usein yhdistetty esteettisiä arvoja. (Honkala
2009, 194.)

Määritelmät ovat siis yleensä melko abstrakteja, eikä käsitteistä ole helppo päästä
siihen, mitkä tuotteet tai teokset lasketaan taiteen piiriin. Esimerkiksi Stanley
Kubrickin ohjaamia elokuvia on helpompi puolustaa taiteena kuin Steven Seagalin
toimintapläjäyksiä, joita suurin osa ihmisistä pitää pelkkänä viihteenä. On siis helppo
eksyä harmaalle alueelle, jossa jonkin teoksen kelpoisuus taiteeksi on helposti
kyseenalaistettavissa.
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Historian saatossa taiteelle on kehitetty lukuisia erilaisia määritelmiä ja oikeanlaisesta
määritelmästä voisi keskutella vaikka kuinka pitkään. Näiden määritelmien pohjalta
jonkinlainen rajaus on kuitenkin tehtävä ja olen päätynyt käsittelemään näyttämö- ja
tanssitaidetta,

elokuvateollisuutta,

televisiota,

kirjallisuutta,

säveltaidetta,

musiikkiteollisuutta ja kuvataidetta. Esimerkiksi peliteollisuus ja arkkitehtuuri on tästä
työstä jätetty pois. Saattaa myös olla, että tuotoksia, jotka olisi helpompi laskea
viihteeksi, on tässä työssä otettu taiteen piiriin.

Välillä työssä joudutaan viittaamaan taiteeseen muiden käsitteiden kautta. Tällainen
käsite on esimerkiksi kulttuuri. Työn nimi voisikin yhtä hyvin olla kulttuurin rahoitus,
mutta halusin keskittyä enemmän juuri nimenomaan taiteen rahoitukseen, vaikka
rajaus onkin vaikea tehdä.

2.2 Taiteen ja talouden yhteys pitkällä aikavälillä

Taiteen rahoitusta suunnitellessa on hyvä miettiä, kuinka paljon taide ja talous
vaikuttavat toisiinsa. Luultavasti helpoin tapa lähestyä asiaa on tutkia talouden ja
taiteen pitkän aikavälin muutoksia ja syklejä. Taiteen erilaiset aikakaudet eivät
kuitenkaan ole sama asia kuin melko säännönmukaiset ja helposti mitattavat
talouden pitkät syklit. Jonkinlaista vertailua pystytään silti tekemään.

Pekka Korpinen (2010) käsittelee teoksessaan ”Taiteesta ja taloudesta” näitä pitkän
aikavälin muutoksia ja toteaa, että taantuvana ja hajoavana aikakautena objektiivinen
todellisuus tuottaa yksilöille jatkuvia pettymyksiä, mikä kääntää huomion sisäiseen
elämään ja ideoiden maailmaan. Taloudellisena kukoistuskautena todellisuus taas
imaisee yksilöt mukaansa muutoksen kollektiiviseen hurmokseen painaen samalla
subjektiiviset tuntemukset taka-alalle. Täten talous määrittelee taiteen ja kulttuurin
syklejä. Marxilaisen analyysin käsittein taloudellinen perusta määrittää kulttuurin ja
muun päällysrakenteen, joka puolestaan määrittää kunkin aikakauden tyylin.
(Korpinen 2010, 40.)
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Talous on siis tärkeä osa nykytilan perustaa muiden tekijöiden kuten esimerkiksi
politiikan ohella. Talous määrittelee hyvin vahvasti, millaisessa maailmassa ihmiset
elävät. Taide heijastaa tätä nykytilaa ja perustuu talouden luomalle pohjalle.
Taiteessa usein tutkitaan maailman tilannetta, esimerkiksi käsitellään jotain asiaa
kriittisesti. Jos taide toimii näin, herättämällä ihmisiä ajattelemaan ja tuomalla esiin
epäkohtia taide voi myös vaikuttaa vallitsevaan nykytilaan, pyrkimyksenä muuttaa
sitä paremmaksi. Viihde ei välttämättä toimi näin, sen tarkoituksena on lähinnä
viihdyttää ihmisiä ja piristää heidän elämäänsä. Tällöin taiteella on yhteiskunnan
kannalta tärkeä rooli, jota viihteellä ei ole.

Korpisen omien ja N.D. Kondratjevin tutkimusten mukaan taiteen tyylivaihtelut
noudattavan hyvin talouden syklejä. Tutkimuksissaan he käsittelivät taiteen ja
talouden muutoksia viimeisen 200 vuoden ajalla maailmantalouden kehittyneimmissä
keskuksissa. Eri aikakausien nousu- ja laskukaudet kestivät heidän mukaansa noin
neljännesvuosisadan, mikä tarkoittaa, että täyden kierron tekeminen kestää noin 50
vuotta. Tämä on tietenkin hyvin karkea arvio syklien pituudesta, koska monet eri syyt
vaikuttavat niiden muodostumiseen. Sodat, nälänhädät ja muut mullistukset
muovaavat syklejä. (Korpinen 2010, 40-44.)

Syklien yhtenevyyttä voidaan tutkia edellä esitetyn talouden laskukausien
subjektiivisten tuntemuksien ja nousukausien kollektiivisen hurmoksen teorian
kautta. 1800-luvun alkupuoli aina vuosisadan puoliväliin asti oli talouden laskukautta.
Samalle ajalle osui todellisuutta suuriin ajatuksiin pakoileva romantiikka, jonka
kuuluisimpia taiteilijoita oli esimerkiksi Caspar David Friedrich. Romantiikka etsi pakoa
todellisuudesta suuriin ajatuksiin kuten vapaus ja totuus. (Korpinen 2010, 41-44.)

Toisen teollistumisen kauden ja rautateiden avulla talous kääntyi nousuun 1800-luvun
puolivälissä, kun taiteessa samaan aikaan romantiikka alkoi vaihtua tarkasti
yhteiskuntaa kuvaavaan realismiin ja naturalismiin. Tälle aikakaudelle oli ominaista
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tarkka asioiden kuvaaminen ja havainnointi. Realismissa haettiin sympatiaa tavallisia
ihmisiä kohtaan ja esimerkiksi kuvailtiin ihmisten elämää arkisissa töissä. 1800-luvun
loppupuolella käännyttiin taloudessa pitkään laskuun ja taiteessa realismi alkoi
väistyä esimerkiksi post-impressionismin tieltä. Taiteessa tapahtui siis taas käänne ja
siirryttiin kohti idealismia ja sisäistä sielunelämää. (Korpinen 2010, 41-44.)

1800-luvulla teoria talouden ja taiteen yhteisistä sykleistä siis näyttäisi pitävän hyvin
paikkansa. Taloudessa koettiin erilaisia kriisejä lyhyellä aikavälillä ja nämä arviot
nousu- ja laskukausien pituuksista ovat hyvin suuripiirteisiä, mutta kun pitkän
aikavälin trendejä vertaa taiteen muutoksiin, löytyy selkeitä yhtäläisyyksiä. Seuraaksi
tarkastellaan, miten teoria pitää paikkansa seuraavalla vuosisadalla.

1900-luvulla taloudella meni hyvin vielä ennen ensimmäistä maailmansotaa.
Maailmansodat ja niiden välinen aika oli taloudessa selkeästi laskukautta. Molemmat
sodat iskivät länsimaiden talouksiin kovaa ja suurta pörssiromahdusta seurannut suuri
lama 1930-luvulla oli yksi pahimmista talouskriiseistä koskaan. Toisen maailmansodan
jälkeen elettiin vahvaa nousukautta aina vuoden 1973 öljykriisiin asti. Kriisin jälkeen
kärsittiin ensin hitaasta kasvusta ja korkeasta inflaatiosta ja sitten hitaasta kasvusta ja
korkeasta työttömyydestä. Talous kääntyi kunnolla nousuun vasta teknologiabuumin
myötä 1990-luvulla. (Korpinen 2010, 63-64.)

Taiteen tärkeimpiä suuntauksia 1900-luvun alussa olivat muun muassa kubismi,
fauvismi ja futurismi. Näistä ainoastaan futurismi edustaa selkeästi realistista
suuntausta. Korpisen tulkinnan mukaan myös ainakin kubismin voi ajatella olevan
realistista, mutta tämä tulkinta ei ole mitenkään yksiselitteinen. Selkeää linjaa tämän
kauden taiteesta ei ole helppo vetää. (Korpinen 2010, 64-66.)

Sotien välisen laskukauden suuntauksista tyylihistoriallinen linjaus on helpommin
erotettavissa. Aikakauden suuntauksia olivat esimerkiksi dadaismi ja surrealismi, jotka
ovat helposti luokiteltavissa subjektiivisiksi tyyleiksi. Totalitaarisissa maissa oli tällä
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aikakaudella myös omat subjektiiviset taidevirtauksensa. Propagandassa luotiin yliihmismäisiä sankarikuvia ja ihanteellisia kuvia ankeasta arjesta. (Korpinen 2010, 6869.)

Sotien jälkeen Yhdysvaltojen merkitys taiteessa korostui, ja vallitsevia taidesuuntauksia olivat informalismi ja pop-taide, joita on myös kutsuttu uudeksi
realismiksi. Informalismissa taiteilijan subjektiivista panosta pienennettiin ja
korvattiin sattuman roolin vahvistumisella. Pop-taide suhtautui ajan kaupallisuuteen
myönteisesti raaka-aineena, joka tarjosi loputtomasti mahdollisuuksia taiteelliseen
ilmaisuun. Pop-taiteen suhtautuminen on havaittavissa esimerkiksi Andy Warholin
teoksista. (Korpinen 2010, 69-70.)

1970-luvun loppupuolella Yhdysvaltojen merkitys taiteessa alkoi vähentyä. Uudet
taiteilijat olivat epäkunnioittavia, röyhkeitä, ekspressiivisiä, ylenpalttisia ja vakavia.
Heidän teoksissaan korostui maalauksellisuus, romanttisuus, historiallisuus ja
mahtipontisuus eli taiteessa otettiin taas käänne kohti subjektiivisempaa suuntaa.
(Korpinen 2010, 70-71.)

1900-luvulla taiteesta tuli entistä pirstaleisempaa ja on vaikempi nähdä selkeitä
linjanmuutoksia. Suuntauksia oli paljon 1800-lukua enemmän ja niiden lokeroiminen
entistä vaikeampaa. Vaikka talouden ja taiteen yhteys ei ole aivan niin vahva kuin
1800-luvulla näyttäisi olleen, Korpisen esittämän teorian kaltainen linkki on silti
löydettävissä.

Korpinen tarkasteli myös aikakausia ennen 1800-lukua, jolloin yhteys taiteen ja
talouden syklien välillä näyttäisi myös löytyvän (Korpinen 2010, 44-63). Ongelmana
on kuitenkin varman tiedon vähyys mitä kauemmaksi historiassa mennään. Näiden
kaikkien Korpisen tarkastelujen perusteella on kuitenkin helppo yhtyä toteamaan,
että ainakin taide näyttäisi seuraavan taloutta. Niiden välinen suhde siis ei ole vain
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sitä, että jos rahaa riittää ja talous antaa myöten, taidetta tehdään, vaan
taloudellinen tilanne vaikuttaa vahvasti taiteen sisältöön.

Rahoittajien näkökulmasta kuitenkin varmasti mielenkiintoisempaa miettiä, miten
taide vaikuttaa takaisin talouteen. Kuten aiemmin tässä luvussa totesin, taiteella voi
olla yhteiskunnan kannalta tärkeä rooli kommentoijana ja muokkaajana. Tällaista
taidetta, joka pyrkii parantamaan maailmaa, pitäisi pyrkiä rahoittamaan. Politiikan
päättäjien ja yksityisten rahoittajien intressiä rahoittaa taidetta vähentää se, että
taiteen hyötyjä on vaikea mitata ja hyötyjen esiin tuleminen vaatii paljon aikaa.
Esimerkiksi äänestäjät ja muu yhteiskunnan paine saattavat vaatia päättäjiltä näkyviä
tuloksia jo lyhyemmällä aikavälillä.

Tänä päivänä taide voisi auttaa esimerkiksi Eurooppaa nousemaan paremmalle
taloudellisen kehityksen tasolle ja toimia eräänlaisena Euroopan kasvuvoimana.
Nykyisen talouskriisin aikana Euroopan unioni on heikentynyt ja jäsenmaiden välit
ovat kiristyneet. Jotta tulevaisuudessa yhtenäisyys säilyisi, on kansakuntien
sulauduttava enemmän yhteen. Unionin jäsenmaat ovat kaukana toisistaan eivätkä
ne helpolla luovuta valtaansa EU:n päättäjille. Taiteeseen ja kulttuuriin panostaminen
voisi auttaa maita lähentymään pitkällä tähtäimellä ja auttaa siten talouskasvua.
(Korpinen 2010, 84-91.)

Taiteen ja talouden pitkän tähtäimen tarkastelu osoittaa, että näiden kahden asian
välillä on yhteys ja ne vaikuttavat toisiinsa. Varojen käyttäminen taiteen
kehittämiseen ei ole pelkkää rahantuhlausta, vaan sillä voidaan parantaa yhteiskuntaa
ja auttaa talouden kehitystä. Oli kyseessä sitten demokraattinen maa, jossa vallan on
tarkoitus olla kansalaisilla tai millainen maa tahansa, on sen toimimisen kannalta
tärkeää saada ihmiset kyseenalaistamaan asioita, ajattelemaan ja olemaan kriittisiä.
Taide ja kulttuuri ovat voimia, jotka kannustavat toimimaan näin.
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Näiden tarkasteluiden pohjalta ei kuitenkaan saa vetää liikaa johtopäätöksiä. Vaikka
Korpinen toteaa, että taiteen ja talouden välillä on selkeä linkki, on otettava
huomioon, että tarkastelu on tehty hyvin yleisellä tasolla. Monien vuosikymmenien
aikakausien toteaminen yhdeksi suuntaukseksi jättää monia asioita huomioimatta.
Korpisen teoria on siis suuntaa antava ja hyvä pohja tarkastelulle, mutta lisää
perusteluja ja tutkimusta tarvitaan.

2.3 Julkistaloudellista perustaa

2.3.1 Julkisen sektorin tehtävät

Pitkän aikavälin tarkastelu kertoi, että talouden ja taiteen välillä on yhteys. Taiteella
voi olla tärkeä rooli yhteiskunnan muokkaajana, mutta se ei kuitenkaan tarkoita
automaattisesti sitä, että julkisen puolen varoja kannattaa käyttää taiteen
tukemiseen. Myös yksityisen sektorin rooli on otettava huomioon.

Kysymys julkisen sektorin roolista on yksi taloustieteen isoimmista ja vanhimmista
väittelyn aiheista. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että ollaan taas kääntymässä julkisen
sektorin

roolin

kasvattamisen

puoleen.

Monta

vuotta

kestäneen

markkinavetoisemman ilmapiirin jälkeen rahoitusjärjestelmä on ajautunut syvään
kriisiin ja valtioille vaaditaan vahvempaa roolia markkinoiden säätelijänä.
Taloustieteen ja politiikan todellista tulevaa suuntaa on kuitenkin mahdoton tietää
vielä, se selviää vasta tulevaisuudessa joidenkin vuosien päästä.

Yleisillä suunnanmuutoksilla on kuitenkin merkitystä myös taiteen rahoituksen
kannalta. Jos julkiselle sektorille vaaditaan suurempaa roolia, vaikuttaa se myös
taiteen

julkisen

rahoituksen

määrään.

Esimerkiksi

markkinavetoisemmissa

Yhdysvalloissa taiteen julkinen rahoitus on reilusti pienempää kuin Suomessa, jossa
valtion rooli on paljon suurempi (lisää vertailua luvussa 4).
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Julkisen sektorin päätehtävät tiivistetään usein Richard Musgraven 1959 kehittelemän
määritelmän mukaan tulojen uudelleenjakoon, resurssien allokaatioon ja talouden
vakauden säilyttämiseen. Toimiessaan markkinat ovat tehokkaita ja kasvattavat
kaikkien varallisuutta, mutta markkinavoimat kasvattavat usein myös tuloeroja.
Julkiselle sektorille jää silloin tärkeä rooli tulojen uudelleenjaossa. Jos markkinat taas
eivät onnistu kohdentamaan resursseja tehokkaasti, julkiselle sektorille avautuu
mahdollisuus parantaa tehokkuutta. Kolmatta tehtäväänsä, talouden vakauden
säilyttämistä, julkinen sektori voi yrittää toteuttaa, jos markkinat eivät onnistu
pitämään

taloutta

tasapainossa.

Markkinat

epäonnistuivat

esimerkiksi

rahoitusmarkkinoilla ennen kuin ajauduttiin nykyiseen talouskriisiin. (Tuomala 2009,
18-19.)

Näitä kolmea tehtävää voi myös miettiä taiteen kannalta. Taiteen rahoitus pitäisi
kohdistua lähinnä taiteilijoille itselleen, joten jakaessaan rahojaan köyhemmille
taiteilijoille julkinen sektori voi toteuttaa tulojen uudelleenjaon tehtäväänsä.
Taiteilijan, joka ei ilman avustusta pystyisi toimimaan ammatissaan, ei tarvitse vaihtaa
ammattia. Ongelmana on kuitenkin se, ettei tarkoituksena ole vain elättää
menestymättömiä taiteilijoita, vaan tavoitteena on antaa uusille taiteilijoille
mahdollisuus luoda jotain uutta ja siten edesauttaa innovaatioita ja luovuuden
kasvamista.

Köyhiä taiteilijoita varten on kuitenkin olemassa muitakin tuki-instrumentteja sekä
normaali sosiaaliturva. Uudelleenjaossa on siis huomioitava, että köyhät taitelijat
voivat saada tukea muualtakin kuin taiteen rahoituksen kautta. Tukijärjestelmä on
saatava pysymään tarpeeksi selkeänä ja yksinkertaisena. Esimerkiksi kannustinloukun
kaltaiset tilanteet tulee ottaa huomioon järjestelmää suunnitellessa. Tuen jakamisen
haasteina on siis mahdollisimman suuren tehokkuuden saavuttaminen ja tuen
ohjautuminen oikeille henkilöille.

11

Taiteen tehtäviksi on tässä tutkielmassa jo todettu esimerkiksi yhteiskunnan
ongelmien kommentoiminen ja kritisoiminen, kulttuurien lähentäminen sekä
innovaatioiden kasvu. Nämä ovat sellaisia tavoitteita, joihin markkinat harvemmin
haluavat käyttää resursseja. Taiteesta saatu hyöty on laadultaan helposti sellaista,
ettei se kohdistu rahoittajaan itseensä. Lisäksi taiteen hyötyjä ei välttämättä näe
lyhyellä tähtäimellä. Tässä tapauksessa julkiselle sektorille siis jäisi tehtäväksi
allokoida resursseja taiteelle.

Talouden vakauden säilyttämisen tehtävänkin voidaan nähdä toteutuvan julkisen
taiteen rahoituksen kautta, joskin hieman epäsuoralla tavalla. Luvun 2.2 lopussa
käsiteltiin taiteen roolia kulttuurien lähentäjänä ja Euroopan unionin yhteisten
voimavarojen esiintuojana. Yhteinen ymmärrys eri kulttuurien välillä tukee siis
talouskasvua ja pitää taloutta vakaampana.

Yksi oleellinen tapa, jolla julkinen sektori eroaa yksityisestä sektorista, on sillä hallussa
oleva pakotusvoima. Kun johonkin asiaan päätetään käyttää julkisia varoja, jokaisen
veronmaksajan on mieltymyksistään riippumatta osallistuttava hankkeeseen.
(Tuomala 2009, 17-18.) Taiteen toimivuus julkisen sektorin tehtävien toteuttajana ei
ole mikään itsestäänselvyys ja siitä on eri ihmisillä erilaisia mielipiteitä. Kuinka paljon
yhteisiä varoja saa siis käyttää taiteen rahoitukseen, jos valtaosa väestöstä vastustaa
sen tukemista? Tätä kollektiivisen valinnan ongelmaa käsitellään lisää luvussa 2.4.

2.3.2 Markkinoiden epäonnistuminen

Syynä julkisen sektorin tekemiin toimiin ja markkinamekanismiin puuttumiseen on
markkinoiden epäonnistuminen. Markkinoiden pitäisi toimia tehokkaasti, mutta
joistakin syistä ne eivät toimi ja julkiselle sektorille avautuu tilaisuus yrittää korjata
tilanne. Markkinoiden epäonnistuminen ei silti automaattisesti tarkoita, että julkinen
puoli osaisi hoitaa asian sen paremmin. Pahimmassa tapauksessa julkisen sektorin
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tilanteeseen puuttuminen voi pahentaa asioita. On siis selvitettävä, miksi markkinat
epäonnistuvat ja miksi julkinen sektori voisi tehdä asian paremmin.

Markkinoiden epäonnistumisen syitä voidaan luokitella monella tavalla. Yleisimmissä
määritelmissä syitä ovat ainakin ulkoisvaikutukset, julkishyödykkeet, kilpailun
puuttuminen, informaatio-ongelmat ja meriittihyödykkeet. (Tuomala 2009, 18-20, 4652.)

Ulkoisvaikutuksella

tarkoitetaan

tilannetta,

jossa

tuotannon

aiheuttamat

kustannukset ja sen tuomat hyödyt eivät täysin heijastu markkinahinnoissa. Toiminta
aiheuttaa sivuvaikutuksia, joita markkinat eivät ole ottaneet huomioon. Tässä
tapauksessa talouden voimavarat on kohdennettu väärin. Ulkoisvaikutukset voivat
olla luonteeltaan positiivisia tai negatiivisia. (Tuomala 2009, 19, 48.)

Julkishyödykkeellä taas tarkoitetaan hyödykettä, jonka lisäkulutuksesta ei koidu
lisäkustannuksia eikä ole ole helppoa tai halpaa estää yksittäisen kuluttajan kulutusta.
Klassinen esimerkki puhtaasta julkishyödykkeestä on majakka. Kun majakka on
käytössä, uusista majakkapalvelujen käyttäjistä ei koidu lisäkustannuksia eikä
minkään yksittäisen laivan majakkapalveluiden käyttö vähennä muiden saamaa
palvelua.

Yksityisillä markkinoilla on yleensä vaikeuksia tuottaa sopivaa määrää

julkishyödykettä, ja siksi julkishyödykkeiden tuotanto jää yleensä julkisen sektorin
harteille. Tämä ongelma on usein kiteytetty vapaamatkustajan ongelmaksi. On
vaikeaa ellei mahdotonta kehittää keinoa, jolla kaikki hyödykkeestä hyötyvät
maksaisivat tuotannosta todellisen maksuhalukkuutensa mukaan. (Tuomala 2009,
19, .)

Sekä ulkoisvaikutus- että julkishyödykenäkökulmaa voidaan käyttää hyödyksi, kun
pohditaan julkisen sektorin roolia taiteen rahoituksessa. Aiemmin mainitut taiteen
tavoitteet yhteiskunnan muuttamisesta, kulttuurien lähentämisestä ja innovaatioiden
kasvusta on helppo mieltää positiivisina ulkoisvaikutuksina. Ne ovat tavoitteita, joita
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markkinat eivät usein osaa ottaa huomioon. Samat tavoitteet sopivat hyvin myös
julkishyödykenäkökulmaan. Kun taiteilijan tekemästä taiteesta hyötyy koko
yhteiskunta, ei pelkästään tuottaja ja ostaja, kyseessä on julkishyödyke.

Kolmas syy markkinoiden epäonnistumiseen on kilpailun puuttuminen. Ihanteellisessa
tilanteessa kilpailevat markkinat toimivat tehokkaasti, mutta jos ostaja tai myyjä voi
vaikuttaa hintoihin, tilanne on aivan toinen. Äärimmäinen esimerkki vääristyneetä
tilanteesta on monopoli. Silloin hyödykkeen hinta on liian suuri ja sitä tarjotaan liian
vähän. (Tuomala 2009, 20.)

Taiteen kannalta kilpailun puuttuminen ei vaikuta niin tärkeältä seikalta kuin
ulkoisvaikutukset ja julkishyödykkeet, mutta esimerkiksi elokuvateollisuudessa voisi
kuvitella olevan mahdollista päätyä tilanteeseen, jossa pienemmillä tuottajilla on
vaikeuksia

pärjätä

Hollywoodin

suurtuottajia

vastaan.

Taiteen

maailmassa

oleellisempi kilpailun puuttumisen muoto voisi kuitenkin olla hyvien tuottajien
vähyys. Jos taiteilija ei saa rahoitusta työlleen, teokset jäävät tekemättä ja
markkinoilla on vähemmän hyvää ja innovatiivista taidetta.

Informaatio-ongelmat yleensä kiteytyvät epäedulliseen valikoitumiseen eli adverse
selection –ongelmaan ja henkilökohtaisen kannustimen puuttumiseen eli moral
hazard –ilmiöön. (Tuomala 2009, 49-50.) Näillä ongelmilla ei kuitenkaan taiteen
maailmassa varmaankaan ole yhtä suurta roolia kuin aiemmin mainituilla
markkinoinnin

epäonnistumisen

syillä.

Voidaan

ajatella,

että

rahoittajan

näkökulmasta on vaikea nähdä keitä taiteilijoita kannattaa tukea ja taiteilijat voivat
käyttää rahoitusta hyväkseen, mutta muilla syillä pystytään paremmin perustelemaan
taiteen rahoitusta julkisen sektorin kautta.

Viimeinen syy markkinoiden epäonnistumiseen on meriittihyödykkeiden olemassaolo.
Liberaalin ajatteluperiaatteen mukaan ihmiset toimivat rationaalisesti ja tietävät aina
mikä itselle on parasta. Yhteiskuntapolitiikassa on kuitenkin usein perusteltu julkisen
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vallan toimintoja vetoamalla paternalismiin. Tämän perustelun mukaan ihmiset eivät
aina toimi omaksi parhaaksensa, ja markkinat tuottavat joitakin tuotteita liian vähän.
Esimerkiksi laiminlyömällä omaa terveyttään ja olemalla välinpitämätön henkilö voi
edistää vaikkapa kulkutautien leviämistä. (Tuomala 2009, 52.)

Ottamalla paternalistisen otteen julkinen valta siis tarjoaa meriittihyödykkeitä, joilla
on tarkoitus poistaa ihmisten epärationaalisen toiminnan aiheuttamat haitat.
Meriittihyödykkeiden tarjontaa voidaan perustella esimerkiksi vetoamalla myönteisiin
ulkoisvaikutuksiin. Julkisen vallan tehtävänä on tällöin tehdä poliittisia päätöksiä
sellaisin perustein, että se parantaa ihmisten hyvinvointia pitkällä aikavälillä.
(Tuomala 2009, 52.)

Taiteen näkeminen meriittihyödykkeenä sopii hyvin aikaisempienkin tarkastelujen
pohjalta, ja paternalistisen kannan ottaminen voi olla perusteltua. Ongelmana on se,
etteivät ihmiset näe linkkiä taiteen ja yleisen kehityksen välillä. Esimerkiksi joku
henkilö saattaa kannattaa yhteistyön lisäämistä eri maiden välillä, mutta heille ei tule
mieleen, että taiteella voisi olla tässä tärkeä rooli. Taiteesta on yhteiskunnalle
monenlaista hyötyä, mutta se ei ehkä aina näy kaikille ihmisille. Vaikka näin olisi, on
silti epäselvää, kuinka pitkälle julkinen valta voi viedä paternalistisen näkemyksensä,
jos suurin osa väestöstä kuitenkin vastustaa taiteen rahoitusta. Päästään taas
kollektiivisen valinnan ongelmaan, josta myöhemmin lisää.

Valtio voi puuttua markkinoiden toimintaan suorilla tai epäsuorilla toimilla. Suoria
keinoja ovat julkinen tuotanto ja tulonsiirrot. Julkinen tuotanto vastaa Suomessa
esimerkiksi

koulujärjestelmästä,

armeijasta,

poliisista

ja

suurelta

osin

terveydenhuollosta. Tulonsiirrot voidaan sitoa johonkin hyödykkeeseen (esim.
asumistuki) tai ne voidaan antaa rahana (sosiaaliturva). Epäsuoriin keinoihin kuuluvat
erilaiset säätelytoimet ja rahoitus. Säätelytoimia ovat esimerkiksi lainsäädäntö, ja
rahoituksella

julkinen

sektori

voi

vaikuttaa

verojärjestelmän kautta. (Tuomala 2009, 21.)
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ihmisten

tuloihin

esimerkiksi

Näistä keinoista muut paitsi julkinen tuotanto sopivat hyvin myös taiteen tukemiseen.
Koska taiteen luonteeseen kuuluu, ettei se saa olla riippuvainen päättäjien
toiminnasta eikä sen tarvitse olla linjassa yleisimpien mielipiteiden kanssa, julkisessa
tuotannossa taiteen sisältö kärsii. Tässä tapauksessa taiteen riippumattomuus siis
kärsisi, ja vaarana on, että tuettaisiin vain poliittisesti korrektia taidetta. Muissa
keinoissa sen sijaan ei näyttäisi olevan ongelmia.

Julkisen sektorin roolia pohtiessa on hyvä pitää aina mielessä, että sen toiminta
vääristää markkinoita. Jos julkinen sektori harjoittaa korjaavaa politiikkaa, se voi myös
aiheuttaa ongelmia. Esimerkiksi verot ja tulonsiirrot, jotka eivät perustu
könttäsummaan, muuttavat suhteellisia hintoja, jolloin paretotehokkuusehdot
rikkoutuvat. (Tuomala 2009, 53.)

Myös taiteen rahoituksessa on oltava varovainen, ettei julkisen sektorin toimilla
tuhota markkinamekanismia tai tehdä tilannetta muuten huonommaksi. Julkista
valtaa on usein syytetty tehottomaksi, joten taiteen rahoitusjärjestelmän täytyy olla
hyvin organisoitu. Tehottomuuden lisäksi on varottava, ettei julkisella rahoituksella
vähennetä muualta tulevan rahoituksen määrää.

2.3.3 Taiteen positiiviset ulkoisvaikutukset

Pohditaan vielä lisää taiteen ulkoisvaikutuksia, sillä ne tuntuvat sopivan hyvin taiteen
rahoituksen perusteluksi. Michael Rushton (2004) listaa artikkelissaan taiteen
rahoitusta puolustavia tekijöitä taloustieteilijän näkökulmasta. Rushton toteaa, että
taiteen julkinen tukeminen on markkinoiden epätäydellisyyden korjaamista. Taiteella
on siis positiivisia ulkoisvaikutuksia, joita markkinoiden resurssien allokaatiossa ei
oteta

huomioon.

Rushton

kiteyttää

ulkoisvaikutukseen. (Rushton 2004.)
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taiteesta

saadut

hyödyt

viiteen

Ensimmäinen

listattu

ulkoisvaikutus

on

kulttuurin

säilyttäminen.

Nykyinen

kulttuurinen aktiviteetti mahdollistaa kulttuurin kukoistamisen myös tulevaisuudessa,
ja tavallaan kyseessä on kulttuuriperinnön jättämisestä tuleville sukupolville, mitä
markkinat ja yksilöt eivät ota huomioon kulutuksessaan. Toinen syy on valtion tai
jonkin muun alueen paikallisen identiteetin kasvattaminen. Valtion tai esimerkiksi
kaupungin menestyksestä kulttuurikeskuksena tai taiteilijoiden syntypaikkana
voidaan tuntea ylpeyttä. (Rushton 2004.)

Kolmantena perusteluna on kulttuurin tarjonnan kasvun myötä tapahtuva ihmisten
kuluttaman kulttuurin tason kasvu, jota ihmiset eivät itse ole ottaneet huomioon.
Neljäs perustelu on se, että monet kulttuurihyödykkeet ovat julkishyödykkeitä.
Esimerkiksi julkiset installaatiot ja taideteokset ovat hyödykkeitä, joiden kuluttamista
on vaikea mitata ja hinnoittelu lähes mahdotonta. (Rushton 2004.)

Viides ja viimeinen argumentti on kulttuuriin sijoitettujen varojen aiheuttama
talouden kerroinvaikutus. Panostus kulttuuriin aiheuttaa taloudessa liiketoiminnan
kasvua ja on eräänlainen finanssipolitiikan muoto. Rushton ei kuitenkaan mene kovin
pitkälle analysoidessaan kerroinvaikutusten erilaisia mikro- ja makrotason todellisia
merkityksiä. (Rushton 2004.)

Rushtonin argumentit sopivat hyvin aiemmin määriteltyjen taiteen tehtävien tueksi ja
ne ovat hieman aikaisempia määritelmiä spesifimpiä. Kaksi ensimmäistä argumenttia
liittyvät kulttuurin vahvistamiseen ja ne ovat hieman samanlaisia kuin aiemmin
mainittu taiteen tehtävä kulttuurien yhteistyön lisäämisestä. Paitsi että taide voi
toimia kulttuurien välisenä yhdistäjänä, se voi toimia yhdelle kulttuurille tai valtiolle
voimavarana ja yhtenäisyyden luojana.

Kolmas argumentti kulttuurin tason kasvusta kiteyttää idean siitä, etteivät markkinat
osaa ajatella taiteesta tulevia hyötyjä tarpeeksi laajasti ja pitkällä tähtäimellä. Jos
taiteen julkisella rahoituksella saadaan taiteen tasoa korkeammalle tasolle, pitkällä
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tähtäimellä se edistää yhteiskunnan kehitystä. Neljännen perustelun näkemys
taiteesta julkishyödykkeenä voi myös nähdä liittyvän ulkoisvaikutuksiin, sillä
julkishyödykkeet voidaan tulkita äärimmäiseksi esimerkiksi ulkoisvaikutuksista.

Rushtonin viimeisessä argumentissa mainittujen kerroinvaikutusten todellista
merkitystä

pohtiessa

voidaan

tukeutua

Suomesta

löytyvään

tietoon.

Opetusministeriön mukaan tuotetun tilastotiedon perusteella voidaan sanoa, että
kulttuuri on kansantaloudellisesti merkittävä toimiala. Kulttuurin tuottama osuus
koko talouden arvonlisäyksestä on yli kolme prosenttia, mikä on vain hieman
vähemmän kuin vähittäiskaupan tuottama arvonlisäys, mutta enemmän kuin
esimerkiksi massan ja paperin jalostuksen arvonlisäysosuus. Vaikka kulttuurin
arvonlisäysosuus suhteessa koko talouden arvonlisäykseen ei ole kasvanut viimeisten
kymmenen vuoden aikana, on käypähintainen arvonlisäys kasvanut noin 50 % ollen yli
4,6 miljardia euroa vuonna 2006. Kulttuurin toimialoilla työskentelee yli 100 000
henkilöä ja kulttuuri on elintarvikkeiden jälkeen toiseksi suurin yksityisen kulutuksen
erä. (OPM 2010.)

Rushtonin artikkelissa käsitellään vain taiteen positiivisia ulkoisvaikutuksia, mutta
voiko taiteella olla myös negatiivisia vaikutuksia? Taide voi normaalin kritiikin lisäksi
pyrkiä vaikkapa tuhoamaan jotain yhteiskunnan rakenteita. Vaikka taiteen tai
kulttuurin liikkeiden myötä yhteiskunnassa otettaisiinkin askelia taaksepäin, on
kuitenkin vaikea nähdä esimerkiksi ajattelun ja kritisoinnin korostamista huonona
missään tapauksessa. Mahdollisia negatiivisia ulkoisvaikutuksia on varmasti
positiivisia ulkoisvaikutuksia vähemmän.

2.3.4 Taide julkishyödykkeenä

Ulkoisvaikutusten lisäksi tärkeä perustelu taiteen rahoitukselle on taiteen näkeminen
julkishyödykkeenä. Kuten mainittiin, sen määritelmään kuuluu kuluttamisen
poissulkemisen

mahdottomuus

ja

ulkoisvaikutukset.
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Vapaamatkustajia

on

mahdotonta välttää, ja maksun periminen ja hinnoittelu muodostuvat ongelmaksi.
Ulkoisvaikutuksia, niin negatiivisia kuin positiivisia, ei pystytä ottamaan markkinoilla
huomioon.

Marshall (2007) käsittelee artikkelissaan taiteen julkista rahoittamista ja ottaa
lähtökohdaksi nimenomaan taiteen näkemisen julkishyödykkeenä. Marshallin
mukaan todelliset taiteen kuluttajat saavat vain murto-osan kaikesta hyödystä ja
tämä johtaa vääjäämättä taiteen liian pieneen tuotantoon. Ainoa ratkaisu saada
kaikki hyötyvät osalliset mukaan allokaatioprosessiin on ottaa näkökulmaksi
yksilöiden sijaan koko yhteiskunta. Marshall siis korostaa kollektiivisen päättämisen ja
politiikan merkitystä päätösten tekemisessä. Näin voidaan järkevästi vaikuttaa taiteen
rooliin kulttuurin muokkaajana. (Marshall 2007, 1-5.)

Taiteen näkeminen julkishyödykkeenä ei ole kuitenkaan aivan yksiselitteinen asia. On
erittäin vaikea määritellä, kuinka suuren osan taiteen varsinaiset kuluttajat saavat
kaikesta hyödystä. Lisäksi on perusteltua kysyä, kuinka suuri painoarvo ulkoisvaikutuksille kuuluu antaa, eli tuleeko korostaa kuluttajan saamaa kokemusta ja
suoraa hyötyä vai yhteiskuntaan epäsuorasti saatua muuta hyötyä. Ulkoisvaikutusten
merkitys vaihtelee myös hyvin paljon eri taiteen aloilla. Esimerkiksi teatteri ja
konsertit keräävät pääsymaksuja, jonka takia vapaamatkustajaongelma on aivan
erilainen

kuin

julkisen

installaation

tapauksessa.

Vioistaan

huolimatta

julkishyödykenäkökulma on silti hyvä tapa käsitellä taiteen rahoitusta ja siihen liittyviä
ongelmia.

2.3.5 Baumolin tauti

Kaikkien muiden vaikuttavien tekijöiden lisäksi Rautiainen (2008) korostaa income
gapin eli Baumolin taudin vaikutusta taiteen rahoitukseen. William J. Baumolin
mukaan nimetyllä Baumolin taudilla eli income gap –teesillä tarkoitetaan
stagnaattisen tuottavuuden aiheuttamaa kustannusten kasvua. Tuotantosektorin
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tuottavuuden noustessa työvoimavaltaisen taidesektorin (esimerkiksi orkesterien ja
teattereiden) tuottavuus ei nouse, mutta molempien palkat nousevat suhteessa
tuotantosektorin tuottavuuden nousuun. Tällöin

Baumolin

taudista

kärsivä

taidetoiminta tarvitsee julkisen tuen kasvua vähintään palkkakustannusten nousun
verran nykyisen toimintarakenteensa säilyttämiseksi. (Rautiainen 2008, 12-14.)

Baumol ja hänen kollegansa William G. Bowen julkaisivat idean Baumolin taudista
ensimmäisen kerran vuonna 1966 kirjassaan ”Performing Arts: The Economic
Dilemma”. Tässä hyvin vaikutusvaltaisessa teoksessa käsitellään esittävän taiteen
asemaa muuttuvassa ympäristössä ja sitä pidetäänkin alkuna nykyiselle taiteen
taloustieteelle. Bowenin ja Baumolin mukaan työpanos per työntekijä nousee viidestä
eri syystä. Nämä syyt ovat pääoman per työntekijä nousu, kehittyvä teknologia,
kasvavat työntekijöiden taidot, parempi johtaminen ja skaalaedut kun tuotanto
kasvaa. (Heilbrun 2003, 91.)

Näillä tekijöillä on kuitenkin vaikea nostaa tuotoksen määrää esittävän taiteen
tapauksessa. Listatut viisi tekijää sopivat paremmin esimerkiksi teollisuuden aloille,
joissa käytetään paljon koneita ja laitteistoa. Tällaisilla aloilla työpanosta per
työntekijä voidaan parantaa investoimalla uusiin varusteisiin, jotka hyödyntävät uutta
teknologiaa. (Heilbrun 2003, 91-92.)

Vaikka teknologian kehitys on varmasti vaikuttanut myös esittävän taiteen
tuotantoon, on helppo ymmärtää Baumolin taudin idea. Suuren orkesterin, jolla on
useita kymmeniä työntekijöitä, on vaikea pärjätä televisiossa esitettävää sisältöä
vastaan. Orkesterilla on useiden soittajien takia suuret kulut, mutta esittävää taidetta
voi näyttää yhdellä kertaa vain rajatulle yleisölle.

Bowen ja Baumol tutkivat tätä tuottavuuden viiveen ilmiötä tarkastelemalla New
Yorkin filharmonisen orkesterin menoja vuosina 1843-1964. Tuona aikana konserttien
menot kasvoivat keskimäärin 2,5 prosenttia vuodessa, kun taas hintataso
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Yhdysvalloissa nousi keskimäärin vain noin yhden prosentin vuodessa. Toisen
maailmansodan jälkeiselta ajalta he tutkivat 23:n orkesterin, kolmen oopperan, yhden
tanssiyhtiön ja muutamien teatterien menoja. Tässä lyhyemmän ajan mutta
suuremman mittakaavan tutkimuksessa päädyttiin samaan lopputulokseen: esityksen
kustannukset nousivat nopeammin kuin hintataso. Saadakseen tuloksia myös muualta
kuin Yhdysvalloista, kaksikko tutki myös Iso-Britannian teattereita 50- ja 60-luvulla.
Suhde hintatason nousun ja kustannusten nousun välillä oli taas noin 1:2. (Heilbrun
2003, 93-95.)

Esittävän taiteen kulut ovat siis selkeästi nousseet ja siitä on tullut suhteessa
kalliimpaa kuin muu tuotanto keskimäärin. On kuitenkin otettava huomioon, että
kulujen kasvulla ei ole väliä, jos myös tuotot nousevat. Tämän voisi selittää
esimerkiksi sillä, että kun tuottavuus kasvaa, jossain vaiheessa ihmisillä on myös
rahaa käyttää sitä enemmän taiteen kulutukseen. Kulutuksen kasvun myötä myös
tuotot kasvavat.

Vaikka tulot kasvaisivatkin tuottavuuden nousun myötä, taiteen tuottajille voi
Baumolin taudin seurauksena tulla pahoja rahoitusvaikeuksia. Tuottavuuden nousun
aiheuttama taiteen tuontannon kulujen nousu tapahtuu ensin, tuotot voivat nousta
vasta joskus tulevaisuudessa. Koska tuotot nousevat jälkijunassa, tuottajien täytyy
toimia tulevien tuottojen toivossa esimerkiksi lainarahalla, mikä lisää toimialan
riskejä. (Heilbrun 2003, 95.)

On myös mahdollista, että vaikka tuottavuus nousee, taiteen tuotot eivät pysy
kulujen mukana tai pysyvät ennallaan. Tässä tapauksessa esittävä taide muuttuisi
koko ajan vähemmän kannattavaksi Baumolin taudin myötä.

Bowen ja Baumol arvioivat 1960-luvulla, että esittävän taiteen kulut tulevat
lähitulevaisuudessa nousemaan nopeammin kuin niiden tuotot. Heidän arvionsa
mukaan kulut olisivat nousseet vuodessa 5-7 prosenttia ja tuotot vain noin 3,5-5,5
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prosenttia, mikä olisi tarkoittanut kulujen jatkuvaa suhteellista kasvua. Näin ei
onneksi kuitenkaan käynyt. Keskimäärin kaikilla esittävän taiteen aloilla kulujen
suhteellinen osuus ei kasvanut vaan päinvastoin useimmilla aloilla pieneni jonkin
verran. (Heilbrun 2003, 95-96.)

Historia on siis osoittanut, että Baumolin taudin mukainen tuottavuuden kasvu
aiheuttaa työvoimavaltaisten alojen muuttumisen kalliimmiksi suhteessa muihin
aloihin. Kallistuminen ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että toiminnasta tulee
vähemmän kannattavaa, jos kasvava tuottavuuden myötä ihmisillä on enemmän
varoja käytettävissä ja käyttävät rahojaan näiden alojen palveluihin. Ongelmana on
kuitenkin se, että kasvavat tuotot seuraavat kasvavia kuluja jälkijunassa.

Pelkällä päättelyllä voisi helposti sanoa, että taiteen kulutus kasvaa tulojen kasvun
myötä. Taiteen voi ajatella olevan ylellisyyshyödyke, jonka kulutus nousee vasta
perustarpeiden kuten ruuan ja vaatteiden jälkeen. Asia ei kuitenkaan välttämättä ole
näin yksinkertainen. Esimerkiksi Heilbrun ja Gray kertovat teoksessaan ”The
Economics of Art and Culture”, että neljässä tutkimuksessa taiteen kysynnän
tulojouston todetaan olleen hieman yli yhden ja kolmessa tutkimuksessa selvästä alle
yhden (Heilbrun ja Gray, 104-106). Tutkimukset ovat siis hieman ristiriitaisia eikä voi
täydellä varmuudella sanoa, että tuottavuuden ja tulojen kasvu aiheuttaa sen, että
suurempi osa tuloista käytetään taiteeseen.

Tähän mennessä on tarkasteltu Baumolin taudin vaikutusta kuluihin, tuloihin ja
rahoitukseen. Ilmiöllä voi kuitenkin olla vaikutuksia myös taiteen tasoon. Vaikka
rahoitusongelmilta säästyttäisiin ja esittävän taiteen tuottajilla menisi hyvin,
tuottavuuden kasvun ja tulojen nousun välinen viive voi aiheuttaa taiteen tason
heikkenemisen.

Jatkuva kulujen nousu voi saada taiteen tuottajat etsimään tapoja säästää
muuttamalla repertuaaria tai tuotantoprosessia. Tuottajat voivat esimerkiksi päättää
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esittää näytelmiä, joissa on pienempi määrä näyttelijöitä tai vähemmän lavasteita.
Näytelmän valinnassa saatetaan tyytyä helpommin turvallisiin vaihtoehtoihin, jotka
varmemmin

saavat

katsojia.

Orkesterit

voisivat

joutua

vähentämään

harjoitteluaikaansa tai palkkaamaan vähemmän kalliita sooloartisteja. Taulukossa 1
on esitetty Broadway-musikaalien keskimääräinen näyttelijöiden määrä eri vuosina.
Ainakin sen perusteella voisi sanoa, että Baumolin taudin vaikutus taiteen tasoon
saattaa pitää paikkansa. (Heilbrun 2003, 97-98.)

Esityskausi

Esiintyjien lukumäärä, keskiarvo

1946-7

15,8

1953-4

14,4

1957-8

13,4

1962-3

12,4

1967-8

8,9

1972-3

10,2

1977-8

8,1

TAULUKKO 1. Esiintyjien lukumäärä Broadwayn näytelmissä. Lähde: Heilbrun (2003,
98.)

Yhtenä ratkaisuna Baumolin taudin ongelmiin on pidetty teknologian kehittymistä.
Esimerkiksi DVD-myynnin ja internetin avulla esityksille voidaan saada enemmän
katsojia ja sen myötä suurempia tuloja. Tällaisilla uusilla levittämismuodoilla voidaan
lievittää Baumolin taudin vaikutuksia, mutta on vaikea uskoa, että se pystyisi
ratkaisemaan koko ongelman. Vain harvoja esityksiä kuvataan ja jaetaan eteenpäin.
Lisäksi konserteissa, teatteriesityksissä ja muussa elävässä taiteessa on usein juuri
tarkoituksena päästä paikan päälle katsomaan esitystä. Jos esitystä seuraa
kotikoneelta internetin välityksellä, siitä puuttuu jotakin.

Voidaan sanoa, että Baumolin taudilla on selkeästi vaikutusta taiteen rahoitukseen ja
sen tuotantoprosesseihin. Ei silti ole kuitenkaan aivan selvää, kannattaako sen
perusteella antaa julkista tukea. Mielestäni tukea voidaan antaa, mutta tuen kanssa
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täytyy olla hyvin varovainen. Tukea voi antaa, jos jokin taiteen muoto, joka halutaan
pitää hengissä, kärsii todella Baumolin taudista. Heilbrunin ja Grayn kokoomien
tulosten mukaan ongelma saattaa olla todellinen. Asian varmistamiseksi tarvittaisiin
silti lisää tutkimusta. Toinen syy tukemiselle on jäljessä tulevat tuotot. Vaikka
Baumolin tauti ei aiheuttaisi taiteen kulutuksen vähentymistä, jäljessä tulevat tuotot
voivat aiheuttaa suuria ongelmia taiteen tuottajille.

Pääpaino

taiteenkin

rahoituksessa

täytyy

olla

markkinoilla,

ja

aina

markkinamekanismia tuhotessa pitää toimia hyvin varovaisesti. Baumolin taudista
aiheutuva haitta ei välttämättä ole pysyvää, se johtuu erilaisista yhteiskunnan
muutoksista. Julkinen tuki voi toimia turvana jäljessä tulevia tuottoja kohtaan, mutta
on oltava varovainen, ettei tueta kuolevaa ja aikansaelänyttä alaa, jolla tuotot eivät
ole nousemassa. Myös taiteessa uudenlaiset taiteen muodot valtaavat alaa, eikä
julkinen valta saa toimia jarruna, joka antaa tukensa väärille tuottajille. Lopulta
taiteen

kuluttajat

määräävät,

minkälaista

taidetta

he

haluavat

kuluttaa

tulevaisuudessa.

2.4 Kollektiivinen valinta ja tukemisen vastustus

Edellä käsitellyt asiat ovat hyvä pohja teorian lähtökohdaksi, kun aletaan luoda
taiteen julkisen rahoituksen peruspilareita. On kuitenkin otettava vielä huomion se,
etteivät kaikki hyväksy taiteen tukemista. Käyttämällä julkisia varoja taiteeseen
käytetään kaikkien yhteisiä varoja. Esimerkiksi taiteilija, joka yrittää teoksillaan
provosoida uskontoa, voi saada uskonnollisista piireistä hyvin paljon vastustusta.

Miten voidaan määritellä, millaisella taiteella on hyviä ulkoisvaikutuksia? Riittääkö
pelkkä enemmistön mielipide vai pitääkö yksilöiden näkökulmat ottaa huomioon?
Lisäksi usein väitetään, että taiteeseen laitetut rahat tuottaisivat yhteiskunnalle
paremman lopputuloksen, jos rahat sijoitettaisiin jonnekin muualle. Raha voitaisiin
käyttää esimerkiksi elintärkeiden palveluiden tuottamiseen tai urheilun tukemiseen
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taiteen sijaan. Vaikka rahan sijoittaminen taiteeseen nähtäisiin järkevänä, rahalle on
paljon vaihtoehtoisia käyttötapoja ja oikeanlaisen taiteen sisällöstä voi olla monia
mielipiteitä. Toisin sanoen niukkoja resursseja ei voida käyttää kaikkien tarpeiden
tyydyttämiseen.

Brooks (2001) yritti selvittää tutkimuksessaan kuka vastustaa taiteen julkista
tukemista. Tutkimus perustuu kyselytutkimuksiin, joista Brooks teki Logit-mallin.
Kyselytutkimus on tehty USA:ssa eikä sen takia suoraan kuvaa Suomen tilannetta,
mutta tutkimuksen tulokset ovat silti olla hyödyllisiä. Brooksin tuloksista selviää, että
ideologia vaikuttaa julkisen tuen kannattamiseen. Ideologialtaan liberaalimmat
ihmiset kannattavat taiteen tukemista enemmän kuin konservatiiviset ihmiset. Toinen
tulos oli, että korkeatuloiset vastustavat tukemista vähiten. Eniten vastustusta löytyi
keskiluokasta. (Brooks 2001, 355-367.)

Kolmantena tuloksena korkeakoulutetut kannattavat paikallista julkista rahoitusta
enemmän kuin muut, mutta muilla tukemisen tasoilla kannatus on samalla tasolla
kuin muillakin. Tutkimus toi myös esiin vapaamatkustusongelman mahdollisuuden.
Ihmiset, jotka antavat taiteille yksityistä tukea haluaisivat mieluummin mallin, jossa
taidetta tuetaan verorahoilla. Taiteen kuluttamiseen osanottamisella ei sen sijaan
näyttänyt olevan suurta merkitystä. Viimeisenä tuloksena miehet vastustavat taidetta
naisia enemmän. (Brooks 2001, 355-367.)

Brooksin tutkimuksen tuloksissa ei ole mitään kovin yllättävää. Omat kuvitelmani
taiteen tukemista vastustavista ihmisistä vastaavat pitkälti Brooksin tutkimuksen
tuloksia. Ainoastaan taiteen kuluttamiseen osanottamisen merkityksettömyys tuntuu
oudolta. Voisi kuvitella, että taidetta kuluttavat ihmiset myös kannattaisivat sen
julkista tukemista enemmän.

Myös

Suomesta

on

saatavilla

tilastotietoa

suhtautumisesta

taiteeseen.

Opetusministeriön, Nuorisoasiain neuvottelukunnan, Nuorisotutkimusseuran ja
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Nuorisotutkimusverkoston tekemä Nuorisobarometri 2009 (2009) sisältää myös
taiteeseen liittyviä kysymyksiä. Nuorilta kysyttiin esimerkiksi taiteen merkityksestä. 62
prosenttia kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että taiteella voi vaikuttaa
yhteiskunnassa asioihin. 73 prosenttia piti taidetta mahdollisena kriittisten
näkökulmien ilmaisukanavana. Noin 76 prosentin mielestä taiteella voidaan myös
avata uusia näkökulmia maailmaan. (OPM, NUORA, NTS & NTSV 2009.)

Nuoret olivat myös samaa mieltä siitä, että taiteella voidaan yhdistää eri kulttuureja.
67 prosenttia vastaajista uskoivat, että taide ja kulttuuri lähentävät eri kansoja ja
etnisiä ryhmiä. Taiteen taloutta tukeva vaikutus ei kuitenkaan saanut niin paljoa
kannatusta. 59 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että taiteesta ei ole taloudellista
hyötyä. Kaikenkaikkiaan vain 26 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että taiteella ei
ole mitään merkitystä. (OPM, NUORA, NTS & NTSV 2009.)

Kyselyssä eriteltiin myös mitkä taiteen alat heille olivat tärkeitä. Kaikkein vähiten
merkitystä nuorille oli oopperalla. Näyttelyillä ja museoilla oli hieman enemmän ja
teattereilla kaikkein eniten. Toisaalta nuoret pitivät itselleen tärkeämpänä muunlaista
elävää

taidetta,

esimerkiksi

rock-,

punk-

ja

rap-keikat.

Yleisesti

ottaen

kulttuuripalveluiden (teatteriesitysten, konserttien, näyttelyiden yms.) sisältö vastasi
odotuksia ja tarpeita. (OPM, NUORA, NTS & NTSV 2009.)

Kyselyn vastaukset osoittavat, että nuoret näkevät taiteen arvokkaana ja
säilyttämisen arvoisena asiana. Suurin osa vastaajista siis uskoi, että taiteella on
muunlaistakin arvoa kuin vain taide itseisarvona.

Osa samoista kysymyksistä kysyttiin myös vanhemmilta ihmisiltä samaan aikaan
tehdyssä toisessa kyselyssä nimeltä ”Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden
vertailuaineisto” (2009). Vanhemmista ihmisistä hieman yli 30 prosenttia oli sitä
mieltä, että kulttuuripalveluiden sisältö vastaa odotuksia ja tarpeita. 12 prosenttia oli
jokseenkin eri mieltä ja loput eivät ollee samaa eikä eri mieltä. Kulttuuripalveluiden
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lippujen hintoja 15 prosenttia piti liian korkeina. 23 prosenttia olivat eri mieltä ja noin
puolet vastaajista eivät olleet samaa eikä eri mieltä. Peruskoulujen taideopetuksen
määrää 24 olisi halunnut lisätä. 6 prosenttia oli eri mieltä ja loput vastaajista taas ei
samaa eikä eri mieltä. (OPM, NUORA, NTS & NTSV 2009.)

Vertailuaineistossa kysymyksiä oli paljon vähemmän, mutta myös siinä kysyttiin
hieman suhtautumisesta taiteeseen. Vanhemmissa vastaajissa ilman mielipidettä
olleiden vastaajien osuus oli paljon suurempi kuin nuorilla. Kulttuuripalveluihin
tyytyväisiä oli kuitenkin enemmän kuin niihin tyytymättömiä. Kun molempia
Nuorisobarometrikyselyjä

ajatellaan

kokonaisuutena,

voidaan

todeta,

että

suomalaiset näyttäisivät olevan melko tyytyväisiä taiteen tasoon ja uskovat taiteella
oleva myös merkitystä ja tärkeä rooli yhteiskunnassa, mikä tukee taiteen julkista
rahoittamista.

Rautiainen (2008) kertoo taiteen julkisen tukemisen aiheuttamista yhteiskunnallisista
vaikutuksista. Markkinaperusteisena taiteen tukeminen olisi kokonaan vapaa julkisen
puolen ohjauksesta. Julkinen valta voi käyttää valtaansa taiteen sisällön
manipulointiin ja sensurointiin. Vaikka julkinen valta on tärkeä taiteen tuotannon
mahdollistajana, tulee ottaa myös huomioon markkinaperusteisen mallin myötä
tuleva auktoriteeteista riippumattomuus. (Rautiainen 2008, 15.)

Kollektiivisen valinnan ja julkisen vallan roolin myötä vaarana on siis Rautiaisen
mukaan taiteen riippumattomuuden heikentyminen. Julkinen vallan onkin pyrittävä
allokoimaan resursseja siten, että taide saa toimia vapaasti. Julkisen vallan toimet
vaativat kansalaisten hyväksynnän, mutta se ei välttämättä tarkoita, etteikö taide
voisi toimia vapaasti.

Taiteen rahoitus saattaa herättää jonkin verran vastustusta, mutta taiteella voi nähdä
olevan

yhteiskunnan kannalta tärkeä

rooli, joka

oikeuttaa paternalistisen

lähestymisen julkiseen tukemiseen. Päätösprosessissa on kuitenkin pyrittävä
27

huomioimaan kaikkien ihmisten mielipiteet ja allokoitava resurssit niin, että niistä
hyötyvät kaikki. Olennainen asia taiteen rahoituksessa on tasa-arvon säilyttäminen.
On varmistettava, että taiteen kulutus ja tuottaminen ovat mahdollisia kaikkialla ja
kaikille ihmisille.

2.5 Toisenlainen näkökulma

Edellä esitetyt teoriat taiteen julkisen rahoituksen tueksi ovat herättäneet myös
vastustusta. Esimerkiksi Aldo Spranzi (2005) käsittelee teoksessaan ”Art Economics: A
New Approach” tämänhetkistä taiteen taloustiedettä ja taloustieteen oppien
toteuttamista. Spranzin mukaan taiteen taloustiede toimii vääränlaiselta pohjalta ja
on tehoton taiteen edistäjä. Hän puhuu taiteen taloudellisesta kriisistä, joka on koko
ajan vain pahentumassa. (Spranzi 2005, 9-17.)

Spranzi ottaa kuvitteellisen tilanteen, jossa ekonomi, jolla ei ole kunnon tietämystä
taiteesta, alkaa suunnitella perusteluita taiteen julkiselle rahoitukselle. Taidetta on
hyvin vaikea ymmärtää vaikka olisi perehtynyt siihen paljon ja olisi jonkin taiteen alan
asiantuntija. Vielä vaikeampaa on yrittää kuvailla, millaisia hyötyjä taiteesta seuraa.
Kunnollista tieteellistä todistusta taiteen rahoittamisen hyödyistä on siis lähes
mahdotonta saavuttaa. (Spranzi 2005, 9-17.)

Jos kuviteltu ekonomi eksyy taiteen sisälle ja yrittää selvittää sieltä käsin taiteen
hyötyjä, hän eksyy suohon, josta on mahdotonta päästä ylös. Lopulta ekonomimme
vain toteaa, että taiteesta seuraa kaikkien hyväksi hyötyä, joka kumpuaa taiteen
kulutuksesta. Hän ei osaa tarkalleen määrittää taiteen hyötyjä, mutta päätyy
tukemaan julkisen vallan roolia taiteen mahdollistajana meriittihyödykkeiden
muodossa. Tämä on riittämätön analyysi taiteen tukemiselle, ja lopulta taide ei saa
sellaista tukea mitä se tarvitsee. (Spranzi 2005, 9-17.)
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Spranzi kritisoi myös sitä asemaa, joka taiteelle on hänen mukaansa annettu. Taiteelle
on luotu mystinen kehä, joka suojelee sitä. Hän vertaa taiteen nykyistä asemaa
uskontoon. Taide on jotakin suurta, jota ei saa kritisoida vaan sitä pitää vain
kunnioittaa. Hänen mukaansa asenne näkyy esimerkiksi kielenkäytössäkin, taiteesta
ei käytetä mielellään sanaa kuluttaa (consumption) vaan puhutaan mieluummin
vaikka nauttimisesta. Lopputuloksena ollaan tilanteessa, jossa kaikki periaatteessa
tukevat taidetta, mutta kukaan ei oikeasti ole valmis antamaan sille omia rahojaan.
Spranzin mukaan seurauksena on tilanne, jossa tuki taiteelle ei ole enää investointi
vaan hyväntekeväisyyttä. (Spranzi 2005, 18-41.)

Kun yhdistetään taiteen julkisen tukemisen hatarat perustelut ja taiteelle annettu
asema, päästään Spranzin ongelman ytimeen, josta seuraavaksi muutamaa esimerkki.
Kouluissa panostetaan kyllä taidekasvatukseen, mutta oikeasti taidetta kuluttamaan
innostavan opetuksen sijaan opetetaan vain lapsia kunnioittamaan klassikkokirjoja tai
muita merkittäviä taideteoksia. (Spranzi 2005, 18-41.)

Toisena

esimerkkinä

taideinstituutioiden

päättäjät

eivät

välttämättä

ole

kiinnostuneita taiteen kulutuksen kasvamisesta ja leviämisestä kaikkialle väestöön. He
voivat työllään edistää taidetta tai tehdä hyvää taidetta, mutta koko väestön mukaan
saaminen ei heille ehkä ole mikään tavoite. Kolmantena esimerkkinä taiteelle
annetuilla rahoilla rakennetaan museoita, joissa turistit käyvät nopeasti kääntymässä,
mutta turismi ja museoissa käynti ei välttämättä varsinaisesti edistä todellista taiteen
kuluttamista (pinnallista, näennäistä taiteen kuluttamista). (Spranzi 2005, 18-41.)

Taiteen rahoitus ja taiteen taloustiede keskittyy siis Spranzin mukaan vääriin asioihin.
Vaikka taiteelle annettaisiin rahoitusta ja sille olisi perustelukin, ei riitä, että rahaa
jaetaan eri laitoksille ja toivotaan hyvää lopputulosta. On oltava tarkkoja siitä, että
rahalla todella parannetaan taiteen asemaa ja kuluttamista.
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Spranzin mukaan ekonomin tulisi keskittyä siihen mitä osaa, taiteen rahoituksen
suunnittelun tapauksessa markkinoimaan taidetta hyvin, jakamaan resurssit
tehokkaasti ja huolehtimaan diffuusiosta eli taiteen kollektiivisesta kuluttamisesta.
(Spranzi 2005, 9-17.)

Kaikilla on tarvetta taiteelle, mutta se pitää pystyä markkinoimaan heille hyvin.
Markkinoinnin ongelmana on saada ihmiset innostumaan taiteesta (esimerkiksi
nuoret koululaiset, joille pidetään taidekasvatusta). Resurssit tulee pystyä jakamaan
siten, että kaikki hyötyvät taiteesta ja tehdään todellisia, ei vain näennäisiä,
panostuksia taiteeseen. Diffuusiolla Spranzi tarkoittaa sitä, ettei taide saa jäädä vain
jonkin väestönosan kulutettavaksi. Taide kuuluu kaikille, ja taiteen taloustieteilijöiden
tehtävänä on keksiä, miten taiteesta pääsee nauttimaan kaikki. (Spranzi 2005, 9-17.)

Spranzi tahtoisi siis luoda systeemin, joka on vapaa valmiista oppijärjestelmistä ja
jonka tavoitteena on tuoda ihmisiä mahdollisimman lähelle taidetta sekä innostaa
taiteen kuluttamiseen. Spranzin huolena on, että panostukset taiteeseen ovat
luonteeltaan sellaisia, jotka eivät oikeasti paranna taiteen asemaa. Pahimmillaan
huonot päätökset voivat heikentää taiteen asemaa tai herättää taiteen vastustusta.

Spranzi puhuu kärjistäen taiteen taloustieteen kriisistä ja katastrofista, mutta
mielestäni tilanne ei ole aivan niin huono kuin mitä hän antaa ymmärtää. Spranzin
näkemyksessä on silti paljon sellaista, mikä kannattaa ottaa huomioon rahoitusta
suunnitellessa.

Teoriat

julkisen

rahoituksen

takana

eivät

saa

jäädä

liian

ympäripyöreiksi ja yleisiksi, selkeitä teorioita ja taiteen parantamiseksi on mahdollista
kehittää.

Yllämainituissa ajatuksissa on myös hyviä tavoitteita. Taiteen rahoituksen kuuluu olla
oikeasti taiteen tasoa ja kulutusta parantavaa. ”Näennäisen” taiteen tukeminen ja
taiteen tuottaminen vain osalle ihmisistä ovat ongelmia, jotka on otettava huomioon.
Taiteesta on mahdollista saada todellista hyötyä kaikille ja tasa-arvoisesti.
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2.6 Katsaus taiteen taloustieteen historiaan ja nykytilaan
Mark Blaug (2002) käsitteli paperissaan ”Where are we now on cultural economics”
taiteen taloustieteen lyhyttä historiaa ja sen nykyisiä ongelmia. Paperin tarkoituksena
on toimia eräänlaisena yhteenvetona 1900-luvun taiteen taloustieteestä. (Blaug 2002,
123-124.)

Silmiinpistävin ero moneen muuhun taloustieteen osa-alueeseen on Blaugin mukaan
kunnon

paradigman

puuttuminen.

Esimerkiksi

työn

taloustieteestä

löytyy

tehokkuuspalkka- ja human capital -teoriat, mutta taiteen taloustieteellä ei ole omia
vallitsevia suuntauksiaan. Lähimmäksi tällaista suuntausta pääsee teoria Baumolin
taudista. (Blaug 2002, 124.)

Blaugin väite kunnollisen suuntauksen puutteesta kuulostaa uskottavalta ja vastaan
todennäköisesti nyt 10 vuotta hänen paperinsa jälkeenkin nykytilaa. Jos jonkinlaista
yhtenäistä suuntausta haluaa hakea, se voisi olla esimerkiksi lähes kaikkien taiteen
taloustieteilijöiden näkemys siitä, että taiteella on positiivia ulkoisvaikutuksia
yhteiskunnan kannalta.

Taiteen taloustieteen yhtenä saavutuksena Blaug pitää homogeenisten preferenssien
vastustamista. Monella eri taloustieteen alalla oletetaan homogeeniset preferenssit
eli kaikkien ihmisten mieltymykset toimivat keskimäärin samalla tavalla. Taiteen
taloustieteessä preferenssien muodostumisella on tärkeä merkitys, koska julkisen
tukemisen kannalta sillä on erityistä merkitystä. Homogeenisiä preferenssejä on
vastustettu esimerkiksi kuvaamalla millaiset eri väestönosat kuluttavat mielellään
taidetta. (Blaug 2002, 124-126.)

Kysyntäpuolella taiteen taloustieteessä on tehty jonkin verran tutkimusta, kuten
esimerkiksi tässäkin tutkielmassa mainitut tutkimukset tulojoustosta. Tutkimukset
ovat kuitenkin hieman ristiriidassa keskenään ja lisää tutkimusta tarvitaan.
31

Tarjontapuolella ja kustannusfunktioiden parissa ei Blaugin mukaan ole edistytty
senkään vertaa eikä niihin soveltuvia malleja ole juuri kehitetty. (Blaug 2002, 126127.)

Taiteilijoiden työmarkkinoista on jonkin verran käyty keskustelua ja tehty tutkimusta.
Suurin osa tutkimusta keskittyy ajatukseen, että taiteiljoiden työmarkkinat poikkeavat
normaaleista työmarkkinoista. Esimerkiksi koulutuksella ei näyttäisi olevan niin suurta
merkitystä työllistymiseen kuin muilla aloilla ja taiteilijoilla on usein useita
työpaikkoja. Viimeisenä mainintana kehityksestä voisi sanoa, että taidemarkkinoista
(muun muassa taulukauppa) on muodostunut oma pieni osa-alueensa taiteen
taloustieteessä. (Blaug 2002, 129-130.)

Taiteen taloustieteessä on siis tehty jonkin verran tutkimusta, mutta mitään
suurempia saavutuksia tai mullistavia käänteitä ei alalla ole nähty. Tutkimus taiteen
saralla ei kuitenkaan ole olematonta. Taiteen taloustiede elää ja voi hyvin, vaikka
mitään suurempia tuloksia ei olekaan saavutettu.

Blaug esittää paperissaan myös yleisiä arvioita nykyisistä suuntauksista. Hänen
mukaansa taiteen taloustieteen parissa työskentelevän ekonomin tutkimus ja
taidealalla työskentelevien johtajien näkemykset ovat kaukana toisistaan. Ero on
kaikkein suurimmillaan museoalalla. Esimerkiksi ekonomien kommentit museoiden
tehokkuudesta tai vaikka tukien vaikutuksista ovat usein kaikuneet kuuroille korville.
(Blaug 2002, 127-128.)

Taiteen taloustieteessä siis usein hyväksytään taiteen positiiviset ulkoisvaikutukset.
Blaugin mukaan ongelmana on kuitenkin se, että teoriat yleistävät liikaa eivätkä pysty
tarkasti määrittelemään ulkoisvaikutuksia. Hänen mukaansa teoriat käyttävät välillä
sellaisia metodeja, että niillä voitaisiin todistaa vaikka maanjäristysten olevan
hyödyllisiä yhteiskunnalle. Lisäksi julkisen tuen muodoista on monenlaisia teorioita.
Pitäisikö esimerkiksi mielummin tukea organisaatioita (yleisempi näkemys) vai antaa
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tukea yksilöille? Blaugin mielestä olisi aika siirtyä jo pois normatiivisesta tieteestä
tutkimaan politiikan todellisia vaikutuksia. (Blaug 2002, 131-132.)

Blaugin mukaan taiteen taloustieteellä on tutkittavanaan hyvin laaja aihe ja uusia
ongelmia tulee koko ajan lisää (esimerkiksi uudet taidemuodot ja suhtautuminen
niihin). Tieteenalalla ei ole viimeisien vuosikymmenien aikana kovin suuria teorioita
tai kokonaisuuksia muodostunut, mutta Blaug korostaa, että kyseessä on melko nuori
ala. Taiteen taloustieteen voidaan katsoa syntyneen vasta 60-luvun puolivälissä.
(Blaug 2002, 123, 132-133.)

2.7 Yhteenveto perusteluista

Tämän luvun tarkastelut osoittavat, että taiteen ja talouden välillä on olemassa linkki
ja niiden välisestä suhteesta voidaan esittää monenlaisia näkemyksiä. Taiteesta
saatavien hyötyjen ja rahoituksen tarkastelu on kuitenkin erittäin laaja aihe, ja tämä
on vain pintaraapaisu sen eri puoliin.

Taide on aina ollut osa yhteiskuntaa, mutta parasta tapaa sen tukemiseen tuskin on
vielä löydetty. Taiteen taloustieteen teorioissa riittää vielä kehitettävää. Esimerkiksi
Spranzin kommentit taiteen taloustieteen nykytilanteesta herättää monia kysymyksiä,
joihin on syytä kiinnittää huomiota myös jatkossa.

Luvussa on kuitenkin saatu aikaiseksi hyvät peruspilarit ja lähtökohdat taiteen julkisen
rahoituksen tutkimiselle. Seuraavissa luvuissa tarkastellaan miten taiteen rahoitus
toimii käytännössä ja yritetään soveltaa teorioita.
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3 Tuki Suomessa

Luvun alkuun käsitellään nopeasti taiteen rahoituksen historiaa ja viime
vuosikymmenien trendejä. Sen jälkeen eritellään tarkemmin, kuka Suomessa taiteelle
antaa rahaa ja kuka sitä saa.

3.1 Taiteen rahoituksen historiaa

Taiteen rahoituksen alkuvaiheet sijoittuvat Suomessa autonomian ajalle. 1830-luvulta
lähtien jaettiin vuotuisia rahalahjoja, joita kutsuttiin eläkkeiksi. Joillekin taiteilijoille
jaettiin elinikäisiäkin eläkkeitä, mutta pääasiassa eläkkeet olivat vuosittain
myönnettäviä. Tukea jaettiin monille kuuluisille suomalaisille taiteilijoille, kuten
esimerkiksi C.L. Engelille, J.L. Runebergille ja Jean Sibeliukselle. Eläkkeitä jaettiin
kaiken kaikkiaan melko harvoin ja ainoastaan hyvin ansioituneille taiteilijoille, mutta
tuen määrä alkoi kasvaa 1900-luvulla. 1860-luvulla alettiin jakaa myös muuta tukea
eläkkeitten lisäksi. Valtion budjettiin ilmestyivät taiteenedistämismäärärahat, ja
taiteilijoille alettiin jakaa rahaa erilaisina matka-apurahoina ja palkintoina. (Rautiainen
2008, 22.)

Itsenäistymisen myötä valtio sai omat taidehallintoelimet, jotka koostuivat viidestä eri
lautakunnasta. Nämä osat olivat kirjallisuuslautakunta, kuvaamataidelautakunta,
draamallinen lautakunta, säveltaidelautakunta ja rakennustaidelautakunta. Vuonna
1964 perustettiin näiden lisäksi myös kamerataidelautakunta. (Rautiainen 2008, 23.)

Seuraava merkittävä muutos tapahtui vuonna 1968, kun lautakuntien tilalle luotiin
taidetoimikuntalaitos ja akatemia-apurahat korvattiin 0,5-5-vuotisilla taiteilijaapurahoilla. Lisäksi perustettiin taiteilijaprofessorien virkoja. Näillä muutoksilla
siirryttiin ensimmäistä kertaa passiivisesta taiteen tukemisesta aktiiviseen taiteen
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edistämiseen.

Tämä

tarkoittaa,

että

taiteen

tukeminen

muuttui

paljon

määrätietoisemmaksi ja tavoitteellisemmaksi toiminnaksi. (Rautiainen 2008, 23-24.)

Järjestelmän

muutos

hyvinvointivaltiollisen

oli

osa

politiikan

1960-

nousua.

ja

1970-luvuilla

Taiteen

kannalta

tapahtunutta
tämä

merkitsi

taiteilijatukeen käytettyjen määrärahojen tuntuvaa korotusta. Suurten muutosten
jälkeen ei tapahtunut mitään kovin merkittävää kehitystä ja taiteilijatuki nousi
tasaisesti 1990-luvulle asti. 1990-luvulla valtion rooli alkoi hieman hiipua ja säätiöiden
rooli alkoi kasvaa. Muutos on esitetty kuvassa 1. (Rautiainen 2008, 29-30, 96-99.)

KUVA 1. Valtion ja säätiöiden taiteilijatuki. Lähde: Rautiainen (2008, 98.)

Rautiainen (2008) listaa kirjassaan taiteen tukemisen ongelmakohtia, joista
tärkeimmät ovat rakenteellinen jähmeys ja pienten askelten politiikka, jossa suuria
muutoksia ei uskalleta tehdä ja tyydytään vain hieman muuttelemaan tukirahojen
määriä. Vaikka nämä ovat pahimmat tulevaisuuden uhat, ne ovat toisaalta myös
järjestelmän koossapitävä voima. Rautiainen korostaa myös, ettei rahoituksen ja
byrokraattisen järjestelmän ongelmakohtia voida korvata pelkällä rahallisella tuella.
Tarvitaan siis joitakin rakenteellisia muutoksia. (Rautiainen 2008, 92-95, 99.)
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Taiteesta vastaava valtion osasto on Opetusministeriö. Se on Suomen vanhimpia
ministeriöitä; se aloitti toimintansa autonomian ajan alussa vuonna 1809.
Nimenomaan Opetusministeriö vastasi niin tunnuspalkintojen jaosta 1860-luvulla,
asiantuntija-lautakuntien
taidetoimikuntien

synnystä

perustamisesta

itsenäistymisen
1960-luvulla.

aikana
Vielä

kuin

myös

mainitsemattomia

Opetusministeriön vastuulla olleita muutoksia olivat Suomen Akatemia perustaminen
1947, taiteen nimeäminen veikkausvoittovarojen saajiksi 1953, Kirjastolaki 1962 ja
Ammattikasvatushallituksen perustaminen 1966. (OPM 2010.)

3.2 Taiteen tuen antajat

Tuen antajat voidaan jakaa kolmeen eri pääryhmään: julkinen valta, yritykset ja
säätiöt ja järjestöt. Näistä selkeästi tärkein on julkinen valta ja toiseksi tärkeimpänä
ovat säätiöt ja järjestöt. Yritysten antama tuki on melko marginaalista, mutta ne
rahoittavat voittoatavoittelevassa mielessä varsinkin musiikki- ja elokuva-alalla.
Poikkeuksen yrityksiin tekee Veikkaus, joka on erittäin tärkeä tekijä taiteen
rahoituksessa. Vaikka Veikkaus on valtion monopoli ja kuuluu julkisen vallan piiriin,
sitä on käsitelty tarkemmin erikseen yritysosiossa.

3.2.1 Julkinen valta

Julkisella vallalla on Suomessa suuri rooli taiteen rahoitusta koskevissa asioissa. Tukea
annetaan suoran ja välillisen taiteilijatuen muodossa. Suoralla tuella tarkoitetaan
taiteen jakeluketjun eri osiin kohdistuvia rahallisia avustuksia, taiteilijoille ja
taideprojekteihin annettavia apurahoja, taidelaitoksille niiden taiteen tuotanto- ja
jakelutoimintaan maksettavia avustuksia ja erilaisia taiteen vastaanottajille jaettavia
etuuksia (esimerkiksi kulttuurisetelit). (Rautiainen 2008, 16-17.)

Siitä, miten suora tuki tulisi jakaa, on olemassa neljä eri näkemystä. Ensimmäisessä
mallissa taide on täysin valtiojohtoista. Toisessa mallissa päätökset tehdään
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kulttuurihallinnon virkamieskoneistossa. Kolmannessa mallissa valtion suoranainen
tuki on vähäistä, mutta sen sijaan valtio pyrkii esimerkiksi verotusratkaisuin tukemaan
taidetta. Tuki näkyy tällöin siis lähinnä valtion tulojen menetyksenä, ei niinkään
varojen käyttönä. Viimeisessä mallissa valtio päättää itse vain julkisen tuen määrästä
ja jättää kohdistamisen taiteilijoista koostuvien taidetoimikuntien päätettäväksi.
Suomessa tällä hetkellä käytössä oleva malli muistuttaa eniten tätä viimeistä mallia,
tosin suomalaisessa kulttuuripolitiikassa on myös hieman piirteitä toisesta mallista.
(Rautiainen 2008, 16-17.)

Epäsuoralla eli välillisellä tuella tarkoitetaan tukea, joka ei perustu suoraan taiteen
tuotantoon, jakeluun tai vastaanottoon osallistuville kohdistettuihin rahallisiin
avustuksiin. Välillisen tuen instrumentteja ovat muun muassa erilaiset verotukselliset
ja sosiaalipoliittiset erityisratkaisut, lainsäädäntö sekä taiteen tukemiseen keskittyvät
ja taiteellisen toiminnan infrastruktuuriin vaikuttavat istituutiot. Lainsäädännön rooli
näkyy esimerkiksi tekijänoikeuslainsäädännössä, ja hyvä esimerkki taidetta tukevasta
instituutiosta on taiteilijakoulutus. (Rautiainen 2008, 18.)

Seuraavissa alaluvuissa tutkitaan tarkemmin eri julkisen vallan toimijoita, joita ovat
valtio, taidetoimikunnat, kunnat ja Euroopan unioni.

3.2.1.1 Valtio

Perinteisesti valtiolla on ollut suuri rooli taiteen rahoittamisessa. Järjestelmän
vakauttamiseksi rahoituksen jatkuvuutta ja varmuutta on suojattu lainsäädännöllä.
Kulttuuriin

liittyvästä

lainsäädännöstä

ja

valtion

kulttuuriin

osoittamasta

rahoituksesta päättää eduskunta. Valtion Valtioneuvosto ja Opetusministeriö sen
osana vastaavat kulttuuripolitiikan strategisesta kehittämisestä. Opetusministeriön
tehtävänä on valmistella muun muassa kulttuuria koskeva lainsäädäntö sekä sitä
koskevat

valtion

talousarvioesitykset

ja

valtioneuvoston

päätökset.

Lisäksi

Opetusministeriö ohjaa ja valvoo hallinnonalan virastojen ja laitosten toimintaa sekä
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luo edellytyksiä kulttuuritoiminnalle ja siihen osallistumiselle. Taiteen ja kulttuurin
edistämiseen ja kehittämiseen liittyvistä tehtävistä vastaa opetusministeriössä
kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto. (OPM 2010.)

Opetusministeriön taide- ja kulttuuripolitiikan tavoitteena on luovuuden edellytysten
ja kulttuuristen oikeuksien toteutuminen sekä tarjota kaikille Suomessa asuville
mahdollisuus osallistua taide- ja kulttuuripalveluihin. Toisin sanoen halutaan tukea
tasavertaisia oikeuksia, monikulttuurisuutta ja palvelujen jatkuvuutta myös
tulevaisuudessa. Kulttuuripolitiikan tavoitteita toteutetaan erilaisilla ohjelmilla,
hankkeilla, hallinnon alan ohjauksella ja toiminnan rahoituksella. Tavoitteiden lisäksi
Opetusministeriöllä on myös taloudellisia edellytyksiä, jonka takia myös toimialan
tuloksellisuudesta tulee huolehtia. (OPM 2010.)

Suurin osa rahoituksesta (noin 85 prosenttia) ohjataan kansallisille kulttuurilaitoksille
ja kunnille lakisääteisinä valtionosuuksina ja -avustuksina. Näillä varoilla tuetaan
esimerkiksi museoita, teattereita ja orkestereita. Muita rahoituksen muotoja ovat
harkinnanvaraisina valtionavustuksina kulttuurin parissa toimiville yhteisöille, eri aloja
edustaville yhdistyksille ja kulttuuri- ja taidekeskuksille jaettavat tuet sekä suorana
taiteilijatukena

annettavat

taiteilija-apurahat.

Taiteilija-apurahat

koostuvat

taidetoimikuntien jakamista apurahoista sekä tekijänoikeusjärjestelmän kautta
kerättävistä tekijänoikeuskorvauksista. (OPM 2010.)

Vuonna 2010 Suomen valtion budjetin loppusumma on 50,19 miljardia euroa, mikä
on

noin

viisi

miljardia

enemmän

kuin

edellisvuonna.

Tästä

summasta

Opetusministeriö saa 6,19 miljardia euroa. Vuonna 2009 osuus oli 7,56 miljardia
euroa, mikä tarkoittaa, että laskua on tapahtunut 18,1 prosenttia. Taiteen ja
kulttuurin osuus Opetusministeriön budjetista on vain noin 6 prosenttia eli 383,56
miljoonaa euroa. Tästä summasta 197,92 miljoonaa euroa tulee Veikkauksen taiteen
edistämiseen antamista varoista. Suurin osa rahasta menee orkestereille, teattereille
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ja museoille, jotka yhdessä vievät hieman alle 100 miljoonaa euroa. Opetusminiseriön
budjetti on esitettynä tarkemmin kuvassa 2. (Helsingin Sanomat 9.1.2010 s. A8-12.)

KUVA 2. Opetusministeriön budjetti vuodelle 2010
Lähde: HS (9.1.2010 s. A9)

Kuten kuvasta 2 voidaan nähdä, Veikkauksen toiminta vaikuttaa hyvin paljon taiteen
rahoitukseen. Tällä hetkellä Veikkauksen toiminta vaikuttaa olevan hyvällä pohjalla,
mutta jos tulevaisuudessa myönnetään uusille yrityksille lupia rahapelien
järjestämiseen tai jos suomalaiset alkavat käyttää ulkomaalaisia palveluita, on
mietittävä, miten taiteen rahoitus saadaan pysymään samalla tasolla. Veikkauksen
toimintaa käsitellään tarkemmin luvussa 4.3.1.
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3.2.1.2 Taidetoimikunnat

Taiteen keskustoimikunnan ja valtion taidetoimikuntien toiminta-ajatuksena on
Suomen taiteen edistäminen tukemalla luovaa ja esittävää taiteellista työtä,
edistämällä taiteen tuntemusta ja taiteen harrastusta sekä tekemällä taiteeseen
liittyvää

tutkimusta.

kulttuuripolitiikkaan

Lisäksi

keskustoimikunta

esityksillä,

lausunnoilla

ja

pyrkii

vaikuttamaan

suunnitelmilla.

(Taiteen

keskustoimikunta 2006, 11-12.)

Taiteen keskustoimikunnan entinen puheenjohtaja Hannu Saha nosti katsauksessaan
(2006) esiin tavoitteen luovasta hyvinvointiyhteiskunnasta. Taidetoimikuntien
kehittämisessä on häneen mukaansa kiinnitettävä paljon huomiota taiteen ja
kulttuurin

nostamiseksi

innovaatiopolitiikan

tieteen

keskiöön.

ja

Luovan

tutkimuksen
ympäristön

rinnalle
luominen

suomalaisen
sopii

hyvin

Opetusministeriön luovuusstrategiaan, jossa yritetään parantaa työtä luovan ihmisen,
luovien ympäristöjen ja luovan talouden näkökulmilla. Taiteen keskustoimikunnan
keskeisimmät vaatimukset taiteen edistämiseksi olivat taiteen rahoituksen lisääminen
sekä taiteen ja tutkimuksen vuorovaikutuksen ja taiteen soveltavan käytön
edistäminen. (Taiteen keskustoimikunta 2006, 4-8.)

Taiteen keskustoimikunta on Opetusministeriön hallinnonalaan kuuluva toimielin ja
se ohjaa valtion taidetoimikuntien, eri jaostojen ja lautakuntien toimintaa. Omalla
luovalla työpanoksellaan taidetta edistävät määräaikaisissa viroissa toimivat
taiteilijaprofessorit.

Koko

taidetoimikuntalaitoksen

kannalta

tärkeänä

asiantuntijajoukkona toimivat lisäksi 13 alueellista taidetoimikuntaa hallintohenkilöstöineen ja läänintaiteilijoineen. Yhdessä nämä kaikki osastot muodostovat
järjestelmän, joka kattaa koko maan ja kaikki eri taiteenalat. Organisaatio on
esitettynä taulukossa 2. (Taiteen keskustoimikunta 2006, 10-13.)
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TAULUKKO 2. Taidetoimikuntaorganisaation jako
Lähde: Taiteen keskustoimikunta (2006, 10.)

3.2.1.3 Kunnat

Valtion ja taidetoimikuntien lisäksi myös kunnilla on tärkeä rooli taiteen
rahoituksessa. Paikallistasolla kuntien vastuulla on monia kulttuuripalveluja kuten
kirjastot ja yleinen kulttuuritoimi sekä paikkakunnasta riippuen myös museoita,
teattereja, orkestereja ja taideoppilaitoksia. Lisäksi kunnat tuottavat tilaisuuksia ja
tapahtumia,

tekevät

monikulttuurisuustyötä

ja

tiedottavat

ajankohtaisista

tapahtumista. (OPM 2010, Cupore ja Kuntaliitto 2008, 73.)

Vuonna 2008 kuntien ja kuntayhtymien ulkoisista menoista 22 prosenttia koostui
opetus- ja kulttuuritoimesta (Kuntaliitto 2009, 1). Ei löytynyt tarkempaa tietoa siitä,
miten menot jakautuivat opetuksen ja kulttuurin välillä. Jos jako kuitenkin muistuttaa
Opetusministeriön budjettia, niin kulttuurin osuus on todennäköisesti melko pieni.
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Cuporen ja Kuntaliiton (2008) tekemän tutkimuksesta saa kuitenkin hieman
tarkempaa

tietoa

23

suurimmasta

kunnasta.

Näissä

kunnissa

kulttuurin

nettokäyttökustannuksien osuus kunnan saamien verotulojen ja valtionosuuksien
kokonaissummasta

vaihteli

2,2

ja

5,2

prosentin

välillä.

Kunnan

oman

kulttuuritoiminnan ja sen itse tuottamien kulttuuripalvelujen kustannusten osuus oli
kaikissa näissä kaupungeissa yli puolet tilinpäätöksissä näkyvistä kulttuuritoiminnan
nettokäyttö-kustannuksista. Yksityisille toimijoille suunnattujen avustusten osuus oli
vastaavasti kaikkialla alle 50 prosenttia. (Cupore ja Kuntaliitto 2008, 72-74.)

Toisaalta kaupunkien välillä oli suurehkoja eroja. Yhdeksässä kaupungissa kunnallisen
toiminnan kustannusosuus oli noin 90 prosenttia (korkeimmillaan 98 prosenttia), kun
taas viidessä kaupungissa vastaava prosenttiosuus oli alle 60 prosenttia. Myös
kuntien rakenteessa ja toimintamalleissa oli hyvin paljon eroja. Yhdessä kunnassa
luotetaan perinteisiin laitoksiin ja palvelutuontantomalleihin, kun taas toisessa
etsitään uusia toimintamalleja ja toiminta-alueita. Rakenteellisista ominaisuuksista
hyvä esimerkki on Vantaan tiedekeskus Heureka, jota vastaavia kulttuurirakennuksia
ei löydy pienemmistä kunnista. (Cupore ja Kuntaliitto 2008, 72-74.)

Tilastokeskuksen tekemän tutkimuksen mukaan taiteen ja kulttuurin talous keskittyy
vahvasti pääkaupunkiseudulle. Kansantalouden tilinpidon tietojen mukaan kulttuurin
ja joukkoviestinnän toimialojen arvonlisäys asukasta kohden pääkaupunkiseudulla oli
runsaat 2 500 euroa. Pääkaupunkiseudun lisäksi vain Ahvenanmaa ja Varsinais-Suomi
ylittivät koko Suomen keskiarvon, joka oli noin 930 euroa. Pienintä asukaskohtainen
lisäys oli Kainuussa, missä lisäys oli noin 300 euroa. (Tilastokeskus 2010.)

Taiteellisten palveluiden keskittäminen yhteen paikkaan on järkevää, täysi panostus
taiteeseen joka paikkakunnalla olisi hyvin tehotonta toimintaa ja resurssien hukkaan
heittämistä. Silti jokaisen kunnan tulisi huolehtia saatavilla olevan kulttuurin määrästä
ja laadusta sekä varmistaa tietyt palvelut asukkailleen. Kuvassa 3 on esitettynä
Tilastokeskuksen tutkimuksen tulokset.
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KUVA 3. Taiteen ja kulttuurin talouden keskittyminen (euroa per asukas).
Lähde: Tilastokeskus (2010.)

3.2.1.4 Euroopan unioni

Euroopan unionissa yhdentyminen on perinteisesti tarkoittanut taloutta ja kauppaa,
mutta sen tavoitteena on myös harjoittaa kulttuuritoimintaa eurooppalaisen
kulttuurin suojaamiseksi, levittämiseksi ja kehittämiseksi. EU:n tehtävänä on kuitenkin
ainoastaan rohkaista jäsenvaltioiden kulttuuritoimijoita yhteistyöhön ja täydentää
niiden toimintaa. Tavoitteena on myötävaikuttaa jäsenvaltioiden kulttuurien
kukoistamiseen pitäen arvossa niiden kansallista ja alueellista monimuotoisuutta sekä
korostaa yhteistä kulttuuriperintöä. Esimerkkejä EU:n kulttuurialoitteista ovat
kulttuuripääkaupunkitapahtumat ja Kulttuuri-ohjelma. (Europa 2010.)
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Tammikuussa 2007 alkanut ja joulukuussa 2013 päättyvä Kulttuuri-ohjelma on jatkoa
Kulttuuri 2000 –ohjelmalle ja ja aiemmille Rafael-, Ariane- ja Kaleidoskooppiohjelmille.

Kulttuuriohjelman

on

tarkoitus olla

kattavampi,

avoimempi

ja

helppokäyttöisempi kuin edeltäjänsä. Ohjelmalla on 400 miljoonan euron
määrärahat, joilla kehitetään jäsenvaltioiden ja ohjelmaan osallistuvien kolmansien
maiden

kulttuuritoimijoiden

välistä

kulttuuriyhteistyötä.

Ohjelmalla

tuetaan

kulttuuriyhteistyötoimia, kulttuurialalla toimivia eurooppalaisia organisaatioita sekä
tiedon keruuta ja levitystä kulttuurialalla. (Europa 2010.)

Neuvosto ja neuvostossa kokoontuvat jäsenvaltiot päättivät vuonna 2008
kulttuurialan työsuunnitelmasta kaudelle 2008-2010. Suunnitelmassa on viisi
painopistettä: taiteilijoiden ja muiden kulttuurialan ammattilaisten liikkuvuuden
edellytysten parantaminen, kulttuurin saavutettavuuden edistäminen, kulttuurialaa
koskevan tutkimustiedon, tilastojen ja menetelmien kehittäminen ja niiden
vertailukelpoisuuden parantaminen, kulttuuri- ja luovan teollisuuden potentiaalin
mahdollisimman tehokas hyödyntäminen ja Unescon yleissopimuksen tavoitteiden
edistäminen ja täytäntöönpano. Kulttuuriohjelman ja työsuunnitelman lisäksi EU:lla
on esimerkiksi audiovisuaalista teollisuutta tukeva Media 2007 –ohjelma, digitoinnin
ja verkkosaatavuuden parantamiseen tähtääviä ohjemia ja erilaisia teemavuosia.
(Europa 2010.)

3.2.2 Säätiöt ja järjestöt

Suomalainen säätiökenttä on laaja ja monipuolinen niin määrällisesti kuin myös
toiminnaltaan. Säätiöt ovat yksityissektorin keskeisiä kulttuurin ja taiteen rahoittajia,
jotka jakavat apurahoja, avustuksia ja palkintoja sekä tukevat yhteiskunnan eri osaalueille kohdistuvaa yleishyödyllistä toimintaa. (Oesch 2008, 6.)

Kaikenkaikkiaan

Suomessa

on

noin

250

taidetta

rahoittavaa

säätiötä

ja

säätiöluontoista yhdistystä. Nämä säätiöt voidaan jakaa toimintamallinsa perusteella
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laitos- ja sijoitussäätiöihin sekä näiden kahden yhdistelmiin. Suurin osa kaikista
säätiöistä on sijoitussäätiöitä, joiden toiminta rahoitetaan säätiöidyn omaisuuden ja
pääoman tuotolla. Valtion ja kuntien tuki kohdistui lähes kokonaan laitossäätiöihin ja
se on monen säätiön toiminnan edellytys. (Oesch 2008, 58-59.)

Joka kymmenes säätiö oli yleisiä kulttuurisäätiöitä, jotka tukevat laajasti sekä
kulttuuria ja taiteita että tieteitä ja jakavat avustuksia useammalle taiteenalalle.
Yhteen taiteenalaan keskittyneiden taidesäätiöiden osuus oli noin puolet kaikista
säätiöistä, ja niistä suurin osa kohdisti tukensa sävel- ja kuvataiteeseen.
Kaikenkaikkiaan vuonna 2005 sävel- ja kuvataiteen yhteenlaskettu osuus säätiöiden
jakamasta kokonaistuesta oli noin 46 prosenttia. Sävel- näyttämö- ja kuvataiteen sekä
kirjallisuuden yhteenlaskettu osuus oli 74 prosenttia. (Oesch 2008, 58-60.)

Kaikkien säätiöiden tuki kulttuurille ja taiteelle ilman niiden valtiolta ja kunnilta
saamia avustuksia oli vuonna 2001 16,9 miljoonaa euroa ja vuonna 2005
kokonaissumma oli noussut 21,8 miljoonaan euroon. Säätiöiden saama julkinen
rahoitus ja yksityinen tuki vuonna 2005 oli noin 69,5 miljoonaa euroa, josta 12,2
miljoonaa meni sijoitussäätiöille, 55,9 miljoonaa laitossäätiöille ja 1,4 miljoonaa
sijoitus- ja laitossäätiöille. (Oesch 2008, 59,70.)

Säätiöiden toimintaa Suomessa tuetaan julkisen rahoituksen lisäksi myös verotukien
avulla. Säätiölain tarkoittamaa hyödyllistä säätiötä verotetaan kuten mitä tahansa
yhteisöä,

mutta

jos

verottaja

arvioi

säätiön

tuloverolain

tarkoittamaksi

yleishyödylliseksi yhteisöksi, on sen toiminta (tulojen koostumuksesta riippuen) joko
kokonaan tai osittain verovapaata (Valtiontalouden tarkastuvirasto 2010, 22). Jos
taitetta tukeva säätiö siis katsotaan yleishyödylliseksi, sitä verotetaan kevyemmin.

Vaikka säätiöiden lukumäärä on suuri, 2000-luvulla taiteen tukeminen oli edelleen
pääosin muutaman yksityisen sijoitussäätiön varassa, jotka on perustettu 1900-luvun
alkupuolella tai aiemmin (Oesch 2008, 58). Suurimpia Suomessa olevia rahastoja ovat
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muun muassa Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Svenska Kulturfonden Finland, Suomen
kulttuurirahasto ja Alfred Kordelinin yleinen edistys ja sivistysrahasto.

3.2.3 Yritykset

3.2.3.1 Veikkaus

Suomalaisista yrityksistä tärkein taiteen tukija on vuonna 1940 perustettu Veikkaus
OY. Yhtiön tuotonjaosta päättää Opetusministeriö ja toimintaa valvoo Sisäasiainministeriö. Vuonna 2009 liikevaihto oli 1,558 miljardia euroa ja tulos oli 469 euroa.
Veikkauksen peleihin käytetyistä varoista 50 prosenttia palautuu voittajille.
Edunsaajat eli taide, liikunta, tiede ja nuorisotyö saavat varoista noin 30 prosenttia.
Loppu jakautuu asiamiespalkkoihin, arpajaisveroihin, yhtiön kuluihin ja varauksiin.
Taiteen osuus koko summasta 2009 oli 11,8 prosenttia, mikä tarkoittaa 44,4 prosentin
osuutta veikkausvoittovaroista. Taide sai siis vuonna 2009 Veikkaukselta 204,7
miljoonaa euroa. Veikkauksen avainluvut löytyvät tarkemmin liittestä 1. (Veikkaus
2010, 2.)

Yhteiskunnan säätelemän rahapelitoiminnan kannatus on Suomessa hyvin korkea,
yksi Euroopan korkeimpia. Euroopan parlamentti oli myös samaa mieltä, kun
maaliskuussa 2009 äänestettiin äänin 544-36 kansallisen rahapelitoiminnan puolesta.
Parlamentin kansallisuuksista ja puoluerajoista riippumaton enemmistö tyrmäsi
yrityksen murtaa yksinoikeusjärjestelmä. Säätelyä puoltaviksi vahvoiksi eduiksi
lueteltiin rahapelien erityislaatuisuus, niihin liittyvär sosiaaliset haitat, rikollisuuden
vaara ja taloudellisen hyödyn kuuluminen koko yhteiskunnalle. (Veikkaus 2010, 4.)

Mielestäni on hyvä, että taidetta rahoitetaan Veikkauksen voitoilla, koska se on
luultavasti jatkuvuuden kannalta parempi ratkaisu. Jos tukirahoista päätettäisiin joka
vuosi erikseen eduskunnassa valtion budjettia suunnitellessa, tukimäärät saattaisivat
vaihdella enemmän eri vuosina. Veikkauksen rooli taiteen tukijana ei ole kuitenkaan
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aivan ongelmaton. Veikkauksen voitot heilahtelevat ja joinakin vuosina tukea voidaan
antaa enemmän ja toisinaan vähemmän. Tulevaisuuden uhkana on myös
rahapelimonopolin mahdollinen purkaminen. Lisäksi saattaa olla, että Veikkauksen
varoja aletaan käyttää johonkin muuhun kuin taiteeseen. Esimerkiksi RAY:n varoja
päätettiin käyttää valtion budjetin korjaamiseksi vuoden 2012 alussa (Helsingin
Sanomat 5.4.2012 s. A4).

3.2.3.2 Muut yritykset

Myös muut yritykset kuin Veikkaus tukevat taidetta taiteen edistämisen takia, vaikka
ne eivät olekaan yhtä merkittäviä. Oeschin (2005) tekemän tutkimuksen mukaan noin
viidesosa yrityksistä tukee taidetta tai tekee taidehankintoja. Annettu tuki on yleensä
melko satunnaista ja saattaa vaihdella vuosittain hyvin paljon. Käytettyjä tukimuotoja
ovat taidehankinnat, sponsorointi, lahjoitukset, markkinayhteistyö ja muu tuki. Näistä
sponsorointi

on

noussut

kahtena

viime

vuosikymmenenä

melkein

täysin

käyttämättömästä kaikkein suosituimmaksi tukimuodoksi. Tämä johtuu siitä, että
yritykset halusivat jotakin vastinetta taiteeseen laittamalle rahalleen. (Oesch 2005, 9,
22-23, 25.)

Kaiken kaikkiaan tukea jaettiin vuonna 2003 noin 4 miljoonaa euroa. Suuryritykset
käyttivät taiteisiin varoja keskimäärin 35 000 euroa, mediaanin ollessa 15 000 euroa.
Pienten ja keskisuurten yritysten keskimääräinen tuki oli noin 13 500 euroa ja
mediaani oli 2300 euroa. (Oesch 2005, 28-29.)

Kaikkein eniten tukea tuli tukku- ja vähittäiskaupan alalta, jonka antama tuki kattoi 20
prosenttia kaikesta tuesta. Toiseksi suurin ala oli vakuutustoiminta 17:llä prosentilla,
ja jaetulla kolmannella sijalla olivat kuljetus, varasto ja tietoliikenne ja teollisuus,
joista molemmilla oli 13 prosenttia. Eri toimialoilla yrityskohtaisen taiteiden tuen
jakautumista taiteenaloittain ja tukimuodoittain ei ole mahdollista arvioida, mutta
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rahoitus on todennäköisesti kohdistunut pääasiassa sponsorointina säveltaiteeseen ja
kuvataidehankintoihin. (Oesch 2005, 32-33.)

Yritysten antama tuen määrä on todella pieni ja koko taiteen rahoituksen kannalta
melko merkityksetön. Yritykset eivät kovin mielellään anna rahaa pois hyvää
hyvyyttään, mutta sponsoroinnin kaltaisia tukimuotoja kannattaa varmasti yrittää
kehittää myös jatkossa.

Sponsorointi on kasvanut viime aikoina paljon taiteen alalla, mutta yritysten antaman
kokonaistuen koon valossa kasvuun on vielä varmasti paljon varaa. Pienenä
vertailukohtana urheilulle jaetaan sponsoritukea noin 48-70 miljoonaa euroa
vuodessa, ja kaikenkaikkiaan yritykset sponsoroivat 80-100 miljoonalla vuodessa (SLU
2010).

En usko, että taiteen sponsoroinnin nostaminen samalle tasolle urheilun kanssa on
mahdollista tai järkevää, mutta jonkinlaiselle parannukselle olisi tilaa. Taide ei saa
myöskään sponsoroinnilla muuttua liian tuloshakuiseksi, koska silloin taiteen taso
saattaisi kärsiä. Yritykset voivat silti tukea taidetta omaa imagoaan parantaen ilman
että taiteelle tulee siitä mitään negatiivisia vaikutuksia. Taiteen rahoituksen
monipuolisuus on vain hyvä asia.

3.3 Taiteen tuen saajat

3.3.1 Näyttämö- ja tanssitaide

Rekolan ja Koskelan (2003) selvitystyön mukaan tanssin vapaan kentän tilanne on
muuttunut kestämättömäksi ja tarvitaan konkreettisia ehdotuksia nykytilanteen
parantamiseksi. Pahimpia ongelmia ovat vapaan kentän kuuluminen teatteri- ja
orkesterilain

ulkopuolelle,

taiteenalojen

korkein

työttömyys

ja

kunnollisen

laitosverkoston puute. Vapaan kentän toiminnan volyymi on kasvanut viime
48

vuosikymmeninä reilusti, mutta tukijärjestelmä ei ole kyennyt vastaamaan
tapahtuneeseen kehitykseen. Käytännössä ryhmille tai produktioille myönnetty tuki ei
riitä työmäärää vastaavan palkan maksamiseen ja työehtosopimuksen yleissitovuus ei
toteudu. Lisäksi ongelmana on tanssijoiden rahoituksen suuri vaihtelu ja jatkuvuuden
puute. Itsenäisten koreografien ja vapaiden tanssiryhmien ahdinkoa voitaisiin
parantaa

tanssitaiteen

edistämisen

määrärahoja

nostamalla

ja

tekemällä

järjestelmästä joustava ja monivuotinen. (Rekola & Koskela 2003, 1, 3-6, 8, 17.)

Teatterin tiedotuskeskuksen (2007) selvityksen mukaan suurin osa teattereista
rahoitetaan julkisilla varoilla. Kunnat ovat tärkeämpi rahoittaja kuin valtio, ja kuntien
tukea saavat eniten täyskunnalliset teatterit ja valtionosuuksia saavat (VOS) teatterit.
Omien tulojen osuus on viime vuosina kasvanut kaikissa teattereissa lukuunottamatta
kunnallisia teattereita ja Suomen Kansallisoopperaa. Tutkimustuloksia löytyy
Liitteestä 2. (Teatterin tiedotuskeskus 2007.)

Julkiset avustukset pääsylippua kohti eri teattereissa olivat puheteattereissa 39,50
euroa, tanssiteattereissa 12,45 euroa ja Kansallisoopperassa 169 euroa. Erot ovat
erittäin suuria, mutta ne tasaantuvat hieman, kun tarkastellaan julkisia avustuksia
henkilötyövuotta kohti: puheteattereissa julkiset avustukset henkilötyövuotta kohti
olivat 30 799 euroa, tanssiteattereissa 19 399 euroa ja Oopperassa 55 651 euroa.
(Teatterin tiedotuskeskus 2008, 4.)

Järjestelmässä on selkeästi puutteita joillakin aloilla, mutta yleisesti näyttämö- ja
tanssitaidetta tuetaan paljon ja toiminta vaikuttaa vakaalta. Tuen antamista tulee
kuitenkin jatkuvasti pohtia, esimerkiksi kannattaako Kansallisoopperaa ylläpitää, jos
se on noin kallis? Jos Kansallisooppera pidetään, niin on järkevää Suomen kokoisessa
maassa

panostaa

yhteen

kunnolliseen,

oopperaan.
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kansainvälisestikin

korkeatasoiseen

3.3.2 Elokuvateollisuus ja televisio

Menestyksen ennakoimattomuuden takia elokuvatuotannon taloudellisen tuoton
arviointi poikkeaa monista muista aloista, ja tämä epävarmuus on johtanut
Euroopassa tukipolitiikan suureen rooliin. Ennakoimattomuus korostuu, kun otetaan
huomioon, kuinka suuri ja monivaiheinen prosessi elokuvan tekeminen on. Ensiksi on
oltava jokin idea elokuvalla ja saatava sille alkurahoitus. Toisessa vaiheessa,
esituotannossa, tehdään käsikirjoitus ja valmistellaan tuotantovaihetta. Kolmannessa
vaiheessa kuvataan itse elokuva ja viimeisessä vaiheessa hoidetaan jälkituotanto,
markkinointi ja levitys. Elokuvan tekeminen vaatii siis paljon aikaa, rahaa, osaamista ja
erikoistumista. Esimerkiksi Suomesta löytyy paljon taitoa ja osaamista digitaaliseen
animaatioon. (Alanen 2008, 38-40.)

Elokuvien tuotanto on Suomessa kasvanut niin määrällisesti kuin myös laadullisesti.
Liikevaihto kasvoi vuoden 1990 62 miljoonasta eurosta vuoteen 2006 149 miljoonaan
euroon. Elokuvasäätiön elokuvien rahoituksen tukiaste on samana aikana pudonnut
40 prosentista 33 prosenttiin. Tämä johtuu lähinnä tuotannossa olevien elokuvien
määrän kasvusta. Pitkän elokuvan, josta yleensä puhutaan elokuvana, osuus on vain
10 prosenttia koko elokuvatuotannon liikevaihdosta Suomessa. Suurin osuus on
televisiolla ja dokumenteilla, noin 44 prosenttia. Muu tuotanto koostuu lähinnä
mainoselokuvista ja jälkituotannosta. (Alanen 2008, 38-40.)

Elokuva-alan kasvu osoittaa, että Suomessa on kysyntää ja tarvetta elokuville.
Kaurismäen kaltaiset menestyjät ovat osoittaneet, että kysyntää löytyy myös
ulkomailta. Elokuvalla on siis selkeä oma roolinsa yhteiskunnassamme ja sitä tulisi
tukea kuten muutakin taidetta. Elokuvien linjaa ja tyyliä suunniteltaessa Suomen ei
kannata yrittää kilpailla Hollywoodin kanssa, vaan yrittää keskittyä luomaan
omannäköistä ja erilaista elokuvaa.
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3.3.3 Kirjallisuus

Tutkija Elina Jokisen mukaan keskeiset kirjailivat elävät Suomessa valtion tuen avulla.
Vapaan kirjailijan titteliä, joka kertoo, että kirjailija tulee toimeen omillaan, käyttää
siis vain pieni osa Suomen kuuluisimmista kirjailijoista. Yli kymmenen vuotta
yhtäjaksoisesti apurahaa saaneita kirjailijoita ovat muun muassa Risto Ahti, Kari
Hotakainen, Pirjo Hassinen, Anna-Leena Härkönen, Olli Jalonen, Tomi Kontio, Kai
Nieminen, Leena Lander ja Leif Sálmen. Jokisen mukaan tuki tuottaa paljon hyvää,
mutta vaikuttaa kirjallisuuden sisältöön (Helsingin Sanomat (3.9.2010 s. C1.)

Vaikka kukaan ei sanele, mitä kirjallisuus pitää sisällään, jo apurahajärjestelmän
olemassaolo vaikuttaa kirjallisuuteen. Lyhyet, vuoden tai puolen vuoden mittaiset
apurahat painostavat kirjailijoita julkaisemaan useammin. Syntyy houkutus julkaista
viimeistelemättömiä, keskeneräisiä teoksia. Järjestelmä ei myöskään kannusta
erilaisuuteen tai suuriin irtiottoihin. Tukea saa nimenomaan menestyvä ja lukijoiden
suosima kirjallisuus, ja kokeneet kirjailijat saavat tukea muita paljon helpommin.
Monimuotoisuuteen

ja

kokeellisen

tekstin

kannustamiseen

perustuva

apurahajärjestelmän perusteleminen on siis ontuvaa. Tästä kritiikistä huolimatta tuki
on kuitenkin monelle välttämätön elinehto. Tuen avulla kirjailivat voivat kirjoittaa
enemmän ja antaa mahdollisuuden kunnon hiomiseen. (Helsingin Sanomat 3.9.2010
s. C1.)

Jokisen tutkimuksesta selviää, että myös Suomessa pitää jatkuvasti pohtia, miten
kirjallisuudesta

saadaan

mahdollisimman

riippumatonta

valtiosta,

muista

organisaatioista ja markkinavoimista. Tavoitteena pitää aina olla mahdollisimman
luovan, innovatiivisen ja elävän kirjallisuuskulttuurin luominen ja ylläpitäminen.

51

3.3.4 Säveltaide ja musiikkiteollisuus

Säveltaiteessa valtion tuki on merkittävä, ja valtio panostaa vuosittain paljon musiikin
opetukseen ja korkeatasoiseen esittämiseen. Valtion lähes kokonaan vastaaman
Kansallisoopperan ohella oopperatoimintaa harjoittaa 11 alueoopperaa. Paikalliset
yhdistykset ylläpitävät niitä ja valtio tukee harkinnanvaraisin avustuksin. Oopperoiden
lisäksi Suomessa toimii 27 lakisääteisen valtionosuuden piirissä olevaa orkesteria.
Näitä orkestereita rahoittavat ja ylläpitävät kunnat ja yksityiset tahot. Näiden lisäksi
valtio tukee harkinnanvaraisin avustuksin valtionosuuden piiriin kuulumattomia
orkestereita ja yhtyeitä. Musiikkiopistoverkosto on Suomessa hyvin laaja, ja tällä
järjestelmällä pyritään ylläpitämään soittajien korkea koulutustaso. (OPM, 2010.)

Orkesterikonserttien ohella kirjastojen musiikkiosastot lisäävät musiikin kuuntelua.
Vuonna 1999 aloitettiin uutena tukimuotona säveltaiteen kirjastokorvausjärjestelmä.
Musiikin tekijöille (säveltäjille, sanoittajille ja sovittajille) sekä esittäjille myönnetään
apurahoja ja avustuksia sen vuoksi, että heidän teoksiaan on maksutta saatavilla
kirjastoissa.

Näiden

toimien

lisäksi

valtio

tukee

vuosittain

yli

sataa

kulttuuritapahtumaa, joista suurin osa on musiikkifestivaaleja tai tapahtumia, joiden
ohjelmistossa musiikilla on keskeinen asema. (OPM, 2010.)

Ooppera- ja orkesteritoiminnan ulkopuolella toimiva musiikkiteollisuus, joka tuottaa
kaikenlaista musiikkia on hyvin markkinavetoinen ja globaali järjestelmä. Suomessa
suurimmat levy-yhtiöt ovat internationaalisia suuryrityksiä, joista tärkeimmät ovat
EMI, Sony BMG, Universal ja Warner Music Finland (The Economist 2008).

Teknologian kehittymisen myötä varsinkin musiikkiteollisuus on useiden muutoksien
edessä, mikä tarkoittaa, että myös julkisen tuen on pysyttävä ajan tasalla. Piratismia
on yritetty kitkeä pois jo viimeiset kymmenen vuotta, ja Spotifyn kaltaiset ilmaiseksi
musiikkia jakavat ohjelmat luovat uusia haasteita.
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3.3.5 Kuvataide

Kuvataiteilijoiden toimeentulo jakaantuu moneen eri tulonlähteeseen, koska
taiteellinen työ yksinään ei riitä takaamaan riittävää toimeentuloa. Kuvataiteilijoiden
tärkeimmät toimeentulonlähteet ovat oma taiteellinen työ, taiteenalan tuntemusta
vaativa palkkatyö sekä apurahat. Omien töidensä myynnistä kuvataiteilijoista 32
prosenttia saa alle 1000 euroa vuodessa, 32 prosenttia saa 1000-5000 euroa ja 17
prosenttia saa 5000-10 000 euroa vuodessa. On selvää, että nämä myyntitulot eivät
yksinään riitä. Lisäksi vain 11 prosenttia kuvatailijoista sanoo, että tulot pysyvät
vakaana. (Akola 2007.)

Apurahat eivät täysin pelasta kuvataitelijoita epävarmuudelta, sillä apurahoja
myönnetään usein korkeintaan vuodeksi. Tämän takia noin puolet kuvataiteilijoista
käy ansiotyössä. Työhön eksytään yleensä oman taiteellisen työn kautta, esimerkiksi
galleriaan töihin. Työ on toisaalta myös hyvä tapa verkostoitua, luoda kontakteja ja
saada omia töitään myydyksi. Ansiotyökin on kuitenkin kuvataiteilijoilla yleensä
kausiluontoista ja epävarmaa. (Akola 2007.)

Kuvataiteilijat arvioivat toimeentulonsa useimmiten melko vaatimattomaksi. He
kuitenkin kokevat sen parantuneen taiteellisen toiminnan alkuajoista, ja yleisesti
ottaen kuvataiteilijat ovat hyvin tyytyväisiä elämäntilanteeseensa. (Akola 2007.)

Akolan tutkimuksesta selviää, että kuvataidealalla oleminen vaatii eräänlaista
tasapainottelua ansiotyön ja yrittäjyyden välillä. Alan suurin ongelma on jatkuva
epävarmuus, mutta toisaalta taiteilijoiden tyytyväisyys kertoo, että nykyinen
järjestelmä on melko toimiva. Epävarmuuden poistamisessa tärkeintä olisi myöntää
pidempiä apurahoja, sillä kuvataiteilijoiden myyntituloihin on vaikeampi vaikuttaa.
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3.4 Yhteenveto
Voidaan sanoa, että taiteen rahoituksella on Suomessa pitkät perinteet ja se on hyvin
vankalla pohjalla. Jatkuvuutta järjestelmään tuodaan esimerkiksi rahoittamalla
taidetta Veikkauksen voitoilla. Järjestelmä on kuitenkin jatkuvan muutoksen alainen
ja tulee muuttumaan tulevaisuudessakin.

Luvussa 2 esitetyt teoriat näkyvät Suomen taidejärjestelmässä selvästi. Esimerkiksi
taidetoimikuntien ja Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteissa ja arvoissa luetellaan
juuri niitä asioita, joita tässä tutkielmassa aiemmin tarkasteltiin. Taiteen
tarkoituksena on niiden mukaan muun muassa parantaa innovaatioiden syntyä ja
lähentää eri kansoja ja kulttuureja. Järjestelmä rakentuu olettamukseen, että taiteella
on hyviä ulkoisvaikutuksia ja muita yhteiskuntaa parantavia vaikutuksia.

Joidenkin taidealojen ongelmat kertovat siitä, että tulevaisuudessakin on oltava
tarkkoja taiteen rahoitusjärjestelmän toimimisesta. Hyvä rahoitusjärjestelmä ei ole
vain jokin saavutettu tila, vaan sen tulee pysyä muiden yhteiskunnan muutosten
mukana ja pyrkiä muutenkin kehittymään entistä paremmaksi. Nykyinen järjestelmä
tuskin on vielä paras mahdollinen tapa tukea taidetta. Tällaisenaankin se on kuitenkin
asia, josta voi olla ylpeä.

Taiteen rahoitusärjestelmälle on olemassa monenlaisia uhkia. Niitä ovat esimerkiksi
talouskriisien myötä tulevat paineet säästää rahaa. Haasteita voivat tarjota myös
erilaiset mielipiteet kulttuuripolitiikasta. Perussuomalaisten varapuheenjohtaja VesaMatti Saarakkala esitti 4.3.2011 Helsingin Sanomissa, että puolueiden pitäisi saada
päättää taiteen sisällöstä ja taiteen tehtävänä tulisi olla kansallisylpeyden
kohentaminen.(HS 4.3.2011 s. C3). Tällainen näkemys sotii niitä taiteen rahoituksen
periaatteita vastaan, joita luvussa 2 esitettiin ja heikentäisi taiteesta tulevia hyötyjä.

54

Luvussa 2.5 esitetyt Spranzin huolenaiheet on hyvä ottaa huomioon Suomenkin
järjestelmää tarkasteltaessa. Joillakin osa-alueilla rahoitusjärjestelmä vaikuttaa
pirstaleiselta ja kunnon kokonaiskuvaa on vaikea hahmottaa. Järjestelmä ei saa olla
pelkkää sokeaa rahanjakoa eri taidelaitoksille siinä toivossa, että rahoituksella
saadaan aikaiseksi joskus tulevaisuudessa ehkä jotain hyvää.

Taitemaailman päättäjien tehtävänä ei ole vain varmistaa, että taiteilijat saavat
tarvitsemansa tuen. Heidän täytyy myös innostaa ihmisiä kuluttamaan taidetta ja
varmistaa, että järjestelmä toimii tasa-arvoisesti. Esimerkiksi taidekasvatukseen on
syytä panostaa ja sen on oltava oikeasti innostavaa ja kannustavaa. Suurista
hankkeista päättäessä on mietittävä tuleeko resurssit todella kohdennettua
tehokkaasti. Esimerkiksi Guggenheim –museon rahoittamista perusteltiin sillä, että se
tuo Helsinkiin paljon lisää turisteja (HS 25.1.2012 s. C1). Onko turismin edistäminen
paras tapa käyttää taiteelle tarkoitettuja varoja?
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4 Tuki ulkomailla

Tässä osiossa käydään nopeasti läpi taiteen rahoitusta Pohjoismaissa ja
Yhdysvalloissa. Eroja maiden välillä tarkastellaan tutkimalla maiden harrastamaa
taidepolitiikkaa ja vertailemalla talouden lukuja.

4.1 Pohjoismaat
Pohjoismaat ovat melko samanlaisia maita, joten Tanskassa, Norjassa, Islannissa ja
Ruotsissa taiteen julkisen rahoituksen luulisi olevan järjestetty melko samalla tavalla
kuin Suomessakin. Tässä osiossa on tarkoituksena vertailla eri Pohjoismaiden
valtioiden budjetteja ja taiteen tukemisen osuutta koko budjetista sekä taidepolitiikan
mahdollisia eroja.

4.1.1 Budjettien vertailua

Ruotsin valtiovarainministeriön ja Ruotsin verotoimiston arvioiden mukaan vuonna
2012 valtion tulot tulevat olemaan noin 833 miljardia kruunua ja menot noin 1084
miljardia kruunua. Euroiksi muutettuina tulot ovat noin 91,6 miljardia ja menot 119,2
miljardia. Menoista noin 12,3 miljardia kruunua eli noin 1,35 miljardia euroa
käytetään kulttuurin, median, uskonnollisten yhteisöjen ja vapaa-ajan kuluihin. Tämä
kulujen osa tekee noin 11 prosenttia kokonaismenoista. Tästä määrästä kulttuurin
osuus on 6,6 miljardia kruunua eli noin 730 miljoonaa euroa. (Ruotsin
valtiovarainministeriö, 2012). Luvut ja vertailua aikasempiin vuosiin on esitetty
taulukossa 3. (Ruotsin valtiovarainministeriö ja Ruotsin verotoimisto 2012a.)

56

Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Kulttuurin, median, uskonnollisten
yhteisöjen ja vapaa-ajan kulujen
osuus

2010
EUR

2010
SEK

2011
EUR

2011
SEK

2012
EUR

2012
SEK

85,7

779,5

95,0

863,4

91,6

833,1

112,6

1024

117,0

1063

119,2

1084,0

1,2

11,3

1,3

12,1

1,35

12,3

TAULUKKO 3. Ruotsin valtion budjetin tulot ja menot.
Lähteet: Ruotsin valtiovarainministeriö ja Ruotsin verotoimisto (2012a)

Jos näitä lukuja vertaa Suomeen, näyttäisi siltä, että Ruotsissa kulttuurin ja taiteen
tukemiseen käytettäisiin suunnilleen saman verran julkisia varoja. Ero ei ole mikään
merkittävän suuri. Määrällisesti kulttuuriin käytetään yli tuplasti enemmän julkisia
varoja kuin Suomessa, mutta Ruotsin budjettikin on tuplasti enemmän kuin Suomen
valtion budjetti.

Norjan valtiovarainministeriön julkaiseman budjetin mukaan Norjan valtion
kokonaistulot vuonna 2011 ovat noin 1324 miljardia norjan kruunua eli noin 172
miljardia euroa. Kokonaismenot samalle vuodelle ovat noin 1384 miljardia kruunua eli
noin 180 miljardia euroa. Kulttuuriministeriön osuus kaikista menoista on noin 8,4
miljardia kruunua, mikä tarkoittaa noin 1,1 miljardia euroa ja 0,6 prosentin osuutta
kokonaismenoista. (Norjan valtiovarainministeriö 2011.)

Norjassa

julkisia

varoja

käytetään

siis

hyvin

paljon

taiteen

hyväksi.

Kulttuuriministeriön osuus budjetista (1,1 miljardia euroa) on esimerkiksi enemmän
kuin Ruotsin valtion budjetista kulttuurin hyväksi menevät 730 miljoonaa euroa.

Vuonna 2009 Tanskassa valtion kokonaismenot olivat 579 miljardia Tanskan kruunua
ja kokonaistulot 440 miljardia kruunua. Euroina samat lukemat ovat noin 75 miljardia
ja 57 miljardia. (Tanskan valtiovarainministeriö 2012.) Samana vuonna valtio käytti
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kulttuurin edistämikseksi noin 6,3 miljardia kruunua eli noin 820 miljoonaa euroa.
Julkinen kulutus taiteen hyväksi on esiteltynä taulukossa 4. (Statistical Yearbook
2011.)
Rakentava ja luova toiminta

Menot yhteensä
Keskushallinto
Kunnat

Kulttuuriperinnön vaaliminen Korkeampi Muut Kulttuuri
ja levitys
koulutus kulttuurin yhteensä
Apurahat
Arkistot
menot
artisteille Musiikki Teatteri Elokuvat Kirjastot
ym.
Museot
DKK milj.
770
924 1 371
404
3 414
191
1 483
920
1 783
11 260
770
276 1 129
386
781
191
962
920
916
6 331
...
648
242
18
2 633
...
521
...
867
4 929

Menot yhteensä
Keskushallinto
Kunnat

140
140
...

168
50
118

249
205
44

DKK per asukas
73
619
70
142
3
478

35
35
...

269
175
95

167
167
...

324
166
157

TAULUKKO 4. Julkiset menot eri kulttuurin osa-alueilla 2009
Lähde: Statistical Yearbook (2011).

Suomen valtion tukeen verrattuna Tanska käyttää enemmän julkisia varoja taiteen
hyväksi. Muihinkin Pohjoismaihin verrattuna se käyttää enemmän julkisia varoja
taiteen hyväksi.

Vuonna 2010 Islannin julkisyhteisöjen kokonaismenot olivat 791 880 miljoonaa
islannin kruunua ja kokonaistulot 637 289 miljoonaa kruunua. Euroina menot ovat
4,75 miljardia euroa ja tulot 3,82 miljardia euroa. Menoista virkistyksen, kulttuurin ja
uskonnon osuus oli 56 630 miljoonaa islannin kruunua eli 339 miljoona euroa. Tässä
luvussa on siis mukana muutakin kuin pelkästään taiteelle menneet varat. (Statistics
Iceland 2011).

339 miljoonaa on iso osa Islannin budjetista, mutta luku on ehkä hieman liian suuri,
kun otetaan huomioon, että se sisältää myös virkistyksen ja uskonnon. Islanti käyttää
silti hyvin paljon varoja taiteen hyväksi. Pieni maa on esimerkiksi tuottanut monia
menestyneitä artisteja kuten Sigur Ros ja Björk.
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2 043
1 149
894

Vertailussa on käytetty eri vuosien tietoja, mutta ne antavat silti hyvän kuvan eri
maiden julkisista tuista. Yleisesti voidaan sanoa, että kaikissa Pohjoismaissa taidetta
tuetaan paljon julkisin varoin ja mitään kovin suuria eroja maiden välillä ei ole. Eri
maiden tuki taiteelle ja sen osuus koko valtion budjetista on koottu taulukkoon 5.

Tuki kulttuurille EUR

Osuus koko valtion budjetista %

Suomi

384 milj.

0,8 %

Ruotsi

730 milj.

0,6 %

Norja

1100 milj.

0,6 %

Tanska

820 milj.

1,1 %

Islanti

339 milj.

7,10 %

TAULUKKO 5. Tuki taiteelle ja sen osuus koko valtion budjetista
Lähteet: Helsingin Sanomat (9.1.2010 s. A9), Ruotsin valtiovarainministeriö ja Ruotsin
verotoimisto

(2012a),

Norjan

valtiovarainministeriö

(2011),

Tanskan

valtiovarainministeriö (2012), Statistical Yearbook (2011) ja Statistics Iceland (2011).

Koska taulukon luvut ovat hieman eri vuosilta (Suomen ja Islannin 2010, Ruotsin
2012, Norjan 2011 ja Tanskan 2009), on hyvä tarkastella myös tietoa yhdeltä tietyltä
vuodelta. Nordisk statistisk årsbok 2011 (2011) on koonnut tietoa eri Pohjoismaista ja
niiden julkisen sektorin menoista. Sen mukaan vuonna 2009 julkinen sektori käytti
virkitykseen, kulttuuriin ja uskontoon Suomessa 2339 miljoonaa, Ruotsissa 3502
miljoonaa, Norjassa 3776 miljoonaa, Tanskassa 3858 miljoonaa ja Islannissa 321
miljoonaa euroa. Vastaava prosenttiosuus BKT:sta on Suomessa 1,37, Ruotsissa 1,2,
Norjassa 1,4, Tanskassa 1,73 ja Islannissa 3,7. Nämä tiedot on koottu taulukkoon 6.
(Pohjoismaiden neuvosto 2011, 95).
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Virkistys, kulttuuri ja uskonto EUR

Osuus BKT:sta %

Suomi

2 339 milj.

1,37 %

Ruotsi

3502 milj.

1,20 %

Norja

3776 milj.

1,40 %

Tanska

3858 milj.

1,73 %

Islanti

321 milj.

3,70 %

TAULUKKO 6. Julkiset menot kulttuurin ja vapaa-ajan hyväksi vuonna 2009
Lähde: Pohjoismaiden neuvosto (2011)

Tämän taulukon luvut on laskettu jotenkin hieman eri tavalla kuin aikaisempi
tarkastelu, koska summat ovat isompia. Joka tapauksessa sama ilmiö on tästä
nähtävissä kuin aikaisemminkin. Jokaisessa maassa kulttuuria tuetaan suunnilleen
yhtä paljon, Tanskassa isoista maista selkeästi eniten ja Islanti omassa luokassaan.

4.1.2 Taidepolitiikka

Julkisen tuen määrät ovat siis melko samanlaisia eri Pohjoismaiden välillä. Seuraavaksi
on tarkoituksena selvittää, onko maiden taidepolitiikoissa suuria eroja.

Pohjoismaiden politiikka niin kulttuurin kuin myös median ja uskonnon suhteen ovat
hyvin samanlaisia. Jonkinlaisia pieniä eroja on silti löydettävissä. Esimerkiksi kulttuuriinstituutoiden nykyiseen muotoon vaikuttaa paljon niiden historia ja syntytapa.
Tanskassa ja Ruotsissa kulttuuri-instituutioiden juuret löytyvät monarkiasta. Niissä
instituutioilla on siis paljon pidempi historia takanaan. Sen sijaan esimerkiksi Norjassa
kulttuurilaitoksia tuli vasta paljon myöhemmin. (Pohjoismaiden neuvosto 2011, 94.)

Joitakin eroja maiden väliltä siis on löydettävissä, mutta ne eivät ole mitään kovin
merkittäviä. Kunnon eroja on oikeastaan löydettävissä vasta, kun siirrytään pois
Pohjoimaista muualle Eurooppaan tai vielä kauemmas.
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Julkinen rahoitus tulee valtiolta ja paikallisilta hallinnoilta (esimerkiksi kunnat).
Jokaisella maalla on taiteen tukemista varten oma kansallinen organisaationsa,
esimerkiksi pelkkä kulttuuriministeriö tai erillinen taidetoimikunta. Monissa Keski- ja
Itä-Euroopan maissa, Ranskassa, Espanjassa ja Italiassa vastuu julkisen tuen
antamisesta on ministeriöllä tai jollain sen taiteeseen erikoistuneella osastolla. IsossaBritanniassa,

Irlannissa

ja

Pohjoismaissa

vastuu

on

enemmän

keskittynyt

taidetoimikunnille. Toimikuntien periaatteena on olla lähellä valtiota, mutta kuitenkin
erillään ja itsenäisenä päätöksissään. (Staines 2009.)

Pohjoismaat mielletään melko samanlaisiksi taiteen rahoittajiksi ja niitä usein
ajatellaankin yhtenä pakettina. Taidepolitiikan tavoitteissakin kaikissa Pohjoismaissa
on

tarkoituksena

saada

aikaiseksi

dynaaminen,

haastava

ja

itsenäinen

sananvapauteen perustuva voima, joka ajaa yhteiskuntaa eteenpäin. Lisäksi taiteen
tehtäväksi mainitaan usein kulttuuriperinnön vaaliminen ja tasa-arvon säilymistä
pidetään tärkeänä.

4.1.3 Yhteenveto Pohjoismaista

Luvussa 3.4 käsiteltiin nopeasti tutkielman alun teorioiden toteutumista Suomessa.
Usko taiteen positiivisiin ulkoisvaikutuksiin oli selvästi havaittavissa taidepolitiikan
tavoitteissa.

Sama

voidaan

todeta

myös

muista

Pohjoismaista.

Maiden

taidepolitiikkojen välillä ei näyttäisi olevan hyvin suuria eroja.

Luvussa 3.4 todettiin myös, että taiteen rahoituksella on Suomessa pitkät perinteet ja
se on hyvin vankalla pohjalla. Samaa voidaan sanoa myös muista Pohjoismaista.
Ruotsissa ja Tanskassa taiteen tukemisen juuret löytyvät jo Suomea paljon kauempaa
monarkian kulta-ajoilta.
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4.2 Yhdysvallat

Yhdysvallat on pitkään ollut hyvin markkinavetoinen maa ja sen julkiselle vallalle
antama asema eroaa hyvin paljon Pohjoismaista. On vain loogista ajatella, että sama
kaava on käytössä myös taiteen rahoituksen tapauksessa. Vaikka Yhdysvalloissa
julkisen sektorin rooli on pieni, on se ollut esimerkiksi kuvataiteessa tärkeässä roolissa
toisen maailmansodan jälkeen. Toinen hyvä esimerkki Yhdysvaltojen menestyksestä
on Hollywood, joka tuottaa joka vuosi paljon hyviä elokuvia.

Yhdysvalloissa valtio antaa rahoitusta kongressin perustamalle NEA:lle (National
Endowment for the Arts) ja osavaltioiden taidevirastoille. Lisäksi paikalliset hallinnot
antavat tukea taiteelle. Nämä kolme eri tukijaa tukevat taidetta kukin omalla
tavallaan. Vuonna 2010 NEA sai rahaa 167,5 miljoonaa dollaria, taidevirastot 307,1
miljoonaa dollaria ja paikallinen kulutus oli yhteensä 765,0 miljoonaa dollaria.
Yhteensä nämä kolme rahavirtaa tekevät vuosittaiseksi julkiseksi taiteen tueksi noin
1,2 miljardia dollaria. Jokaista kansalaista kohti se tekee noin 3,98 dollaria. Edelliseen
vuoteen verrattuna virastojen tuki laski 6,9 prosenttia ja paikallinen tuki 8,1
prosenttia. NEA:n saama tuki nousi 8,1 prosentilla. (Han 2010.)

Yhdysvaltojen julkisen sektorin antama tuki vuosina 1986-2010 on esitettynä kuvassa
4. Kuten kuvasta näkyy, tuki on vaihdellut melko paljon eri vuosina. Historian saatossa
taiteen rahoitus on ollut yksi valtion budjetin nopeasti vaihtuvimmista osista.
Huonoina aikoina rahoitusta on vähennetty nopeasti ja hyvinä aikoina se on noussut
jyrkästi takaisin. Taidevirastot eivät kuitenkaan ole selvinneet vieläkään täysin 2000luvun alun kovista leikkauksista, mikä aiheuttaa niille ongelmia edelleen.
Paikallistason tuki vaihtelee vähemmän kuin virastojen tuki, mutta sekin on
riippuvainen talouden tilanteesta. 2010 paikallistason tuki koki pahimman laskun
moneen vuosikymmeneen. NEA:n rahoitus on itsenäisempää ja stabiilimpaa. Sen
rahoitukseen vaikuttaa enemmän vallitseva politiikka. (Han 2010.)
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KUVA 4. Julkinen tuki taiteelle Yhdysvalloissa 1986-2010.
Lähde: Han (2010)

1,2 miljardia dollaria on paljon rahaa käytettynä taiteen tueksi, mutta jos lukua
verrataan Suomeen, se ei ole kovin paljoa. Suomessa valtion budjetista 383,56
miljoonaa euroa meni vuonna 2010 taiteen ja kulttuurin hyväksi. Jos summan jakaa
väkiluvulla, se tekee jokaista kansalaista kohti noin 71,35 euroa (USA:ssa vastaava
summa siis 3,98 dollaria eli noin 3 euroa). Nämä luvut eivät ole täysin verrannollisia
keskenään, mutta antavat silti jonkinlaisen kuvan maiden eroista.

Tulevaisuus näyttää Yhdysvalloissa huolestuttavalta. Terveydenhuolto, eläkkeet ja
koulutus ovat uhattuna nykyisessä taloustilanteessa ja ne ovat etusijalla taiteisiin
nähden. Ainakin taidevirastojen rahoitusta uhkaa lähitulevaisuudessa leikkaukset.
NEA:n rahoitus pysyy toistaiseksi aikalailla ennallaan. Kongressi ja presidentti Obama
eivät ole ehdottaneet suuria muutoksia NEA:n rahoitukseen tulevissa budjeteissa.
(Han 2010.)

Taiteen julkinen rahoitus ei siis Yhdysvalloissa ole vain määrältään pienempää, vaan
se näyttäisi olevan myös herkempi muutoksille. Yhteiskunnasta tuleva paine
aiheuttaa suuriakin muutoksia jo lyhyellä aikavälillä. On huolestuttavaa, jos
unohdetaan taiteen merkitys ja päätetään aina leikata siitä ensimmäisenä hädän
hetkellä budjetin korjaamiseksi. Nyt on kuitenkin kyse vain julkisen sektorin
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rahoituksesta. Ongelma ei ole niin suuri, jos yksityinen sektori pystyy edistämään
taiteen tehtävää. Esimerkiksi Yhdysvaltojen tapauksessa on huomattava, että
lahjoituksista hyväntekeväisyyteen voi saada verovähennyksiä (Fritz 2012). Julkiselle
tuelle on siis joitakin korvaavia muotoja olemassa.

4.2.1 National Endowment for the Arts

Edellämainittu NEA eli National Endowment for the Arts on valtion tapa antaa suoraa
tukea taiteelle. Se on Yhdysvaltojen valtion itsenäinen virasto, joka antaa tukea ja
rahoitusta erilaisille taideprojekteille. NEA perustettiin kongressin toimesta vuonna
1965 ja se on historiansa aikana ehtinyt jakaa tukea taiteelle neljän miljardin dollarin
edestä. (NEA 2012, 1-2.)

Nykyinen puheenjohtaja Rocco Landesman, listaa NEA:n tärkeimpiä tavoitteita
vuosille 2012-2016. Niissä korostuvat taiteen tason pitäminen korkealla, katsojien
saamat kokemukset ja taiteen työllistävä vaikutus. Taide on siis ensinnäkin itsessään
jo tärkeä asia ja sen tasoa on pyrittävä pitämään korkealla. Toiseksi taiteen
tarkoituksena on haastaa, innoittaa ja herättää katsojissa ajatuksia. Taiteen alalla
työskentelee paljon ihmisiä, joten tukemalla taidetta on myös työllistävää vaikutusta.
Lisäksi NEA:n tavoitteisiin kuuluu esimerkiksi informoida ihmisiä taiteen tukemisesta
seuraavista hyödyistä. (NEA 2012, 1-2.)

Nämä NEA:n tavoitteet ovat siis suunnilleen samanlaisia kuin tutkielman alkupuolen
taiteen määritelmien mukaiset taiteen tehtävät. Taiteen tehtävänä on luoda jotain
uutta ja innovatiivista sekä herättää katsojassa ajatuksia.

NEA siis jakaa rahaa antamalla apurahaa yksittäisille taiteijoille tai voittoatavoittelemattomille yhdityksille. Neljäkymmentä prosenttia NEA:n rahoituksesta
menee taidevirastoille eri osavaltioissa ja muissa hallintoalueissa. Kaikki hakemukset
käyvät läpi kolmivaiheisen prosessin, jonka aikana arvioidaan kohteen taiteellista
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arvoa. Kahdessa ensimmäisessä vaiheessa taiteilijat ja taidealan asiantuntijat arvioivat
hakemuksia ja lähettävät hyviksi näkemistään hakemuksista suosituksia eteenpäin.
Viimeisessä vaiheessa NEA:n puheenjohtaja tekee lopulliset päätökset apurahojen
saajista. (NEA 2012, 3.)

Tukea jaetaan apurahoina esimerkillisille projekteille, joita tehdään esimerkiksi
taiteilijayhteisöissä, taideopetuksessa sekä tanssin, suunnittelun, kansantaiteen,
kirjallisuuden, musiikin ja monen muunlaisen taiteen aloilla. Ehtona näissä
projekteille myönnettävissä apurahoissa on voittoatavoittelemattomuus. Tukea
jaetaan myös paikallisille projekteille yhteisöjen elävöittämiseksi. Kirjailijat voivat
saada tukea kumppanuuden myötä (literature fellowships). Näillä tuilla on
tarkoituksena antaa kirjailijalle mahdollisuus keskittyä kirjoittamiseen, tutkimukseen
ja muuhun kirjailijan työhön. Viimeisenä tuen muotona NEA jakaa palkintoja
elinikäisistä saavutuksista (lifetime award). (NEA 2012, 3-9).

4.2.2 Paikallinen tuki – Case New York

Valtion rooli Yhdysvalloissa on hyvin pieni, ja suurin osa tuesta tuleekin paikalliselta
tasolta, kuten aikaisemmin todettiin. Näitä paikallista tukea antavat ovat siis
osavaltiot ja muu paikallishallinto. Käsitellään yhtenä esimerkkinä New Yorkin
kaupunkin antamaa tukea. New Yorkissa taiteen tukemiseen liittyvistä asioista vastaa
kulttuuriasioiden osasto eli DCLA (The Department of Cultural Affairs).

Valtion roolin pienuutta kuvaa hyvin se, että DCLA:n budjetti on yksinään isompi kuin
koko NEA:n budjetti. DCLA antaa rahoitusta ja tukea 1400:lle taide- ja
kulttuuriorganisaatiolle New Yorkin kaikissa viidessä eri kaupunginosassa. Tukea
saavat 375 teatteriyhtiötä, 330 tanssiyhtiötä, 150 museota, 96 orkesteria, 24
esittävän taiteen keskusta, seitsemän kasvitieteellistä puutarhaa, viisi eläintarhaa ja
yksi akvaario. (Mandell 2007.)
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Vuonna 2012 DCLA:n menot olivat noin 152 miljoonaa dollaria ja budjetti seuraavalle
neljälle vuodelle on 632 miljoonaa dollaria. Tukea jaetaan rahoittamalla
kulttuuriorganisaatioita, joista vastineeksi saadaan kulttuuripalveluja, suorilla tuilla
33:lle kaupungin omistamille kulttuuri-instituutioille ja käyttämällä rahaa uusien
paikkojen rakentamiseen ja vanhojen remontointiin. (The City of New York, 2012.)

Tällainen järjestelmä on täysin erilainen kuin Suomessa. Olisi ennenkuulumatonta, jos
esimerkiksi Helsingin kaupunki käyttäisi enemmän varoja taiteen tukemiseen kuin
valtio. Toisen maailmansodan jälkeisenä aikana juuri New York toimi Yhdysvaltojen
taiteen

keskuksena

ja

se

toimii

edelleen

pohjoisamerikkalaisen

taiteen

suunnannäyttäjänä. Voisiko siten olla mahdollista, että kaupungin suuremmat tuet
selittäisivät sen menestystä taiteen maailmassa?

4.2.3 Yhteenveto Yhdysvalloista

Erilaisesta järjestelmästä huolimatta Yhdysvalloissa tuotetaan paljon taidetta. Maasta
löytyy kuitenkin alueellisia eroja ja on aiheellista kysyä, miten paljon paikallinen tuki
vaikuttaa taiteen tasoon. New York on tästä hyvä esimerkki. Taiteen keskus myös
käyttää paljon julkisia varoja taiteen tukemiseen.

Toisaalta esimerkiksi Hollywood tuottaa elokuvia lähinnä yksityisillä varoilla
monenlaiseen eri makuun. Puhtaaksi viihteeksi tarkoitettujen elokuvien lisäksi
tuotetaan myös enemmän taiteen kriteerejä täyttäviä elokuvia. Tässä tapauksessa
voisi

nähdä,

että

suuret

tuotantomäärät

mahdollistavat

monen

erilaisen

elokuvatyypin tuottamisen. Toinen hyvä mietinnän kohde on amerikkalainen
musiikkiteollisuus. Markkinavetoinen maa tuottaa suuren palan maailman musiikista
monenlaiseen eri makuun.

Yhdysvallat on mielestäni esimerkki siitä, että hyvää taidetta pystytään tuottamaan
myös ilman tai pienellä julkisella tuella. Taloudellinen kehitys luo kysyntää taiteelle,
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johon myös jonkin verran aina vastataan. Uskon kuitenkin, että taiteen tasoa
voitaisiin edelleen nostaa tukemalla sitä vielä enemmän julkisilla varoilla.
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5 Yhteenveto
Tässä tutkielmassa on esitelty perusteluja taiteen julkiselle tukemiselle ja sen jälkeen
tarkasteltu julkisen vallan roolia Suomessa, muissa Pohjoismaissa sekä Yhdysvalloissa.
Aiheena taiteen taloustiede on erittäin laaja eikä sen johdosta kaikkiin osa-alueisiin
ole pystytty pureutumaan muuta kuin pintapuolisesti. Tutkielma tarjoaa kuitenkin
tiivistetyn

paketin

taiteen

julkisen

tukemisen

perusongelmista

ja

niiden

ratkaisuyrityksistä.

Tutkielman alussa on tutkittu taiteen roolia yhteiskunnassa ja perusteltu sen
tärkeyttä. Taiteella on monia hyviä vaikutuksia, mutta niitä on toisinaan vaikea
havaita ja saattavat tulla esiin vasta pitkällä aikavälillä. Taide on kuitenkin tärkeä asia
koko yhteiskunnalle eikä se ole mikään turha ylellisyys, josta kannattaa karsia lamaajan yllättäessä. Päinvastoin taide voi toimia voimavarana vaikeina aikoina.
Voimavarana toimimisen lisäksi taiteen tehtävänä on myös kulttuuriperinnön
vaaliminen sekä eri kansojen ja etnisten ryhmien tuominen lähemmäs toisiaan. Me
emme kaikki halua olla samanlaisia, mutta me haluamme oppia ymmärtämään
toisiamme.

Koska kyse on julkisen sektorin rahoituksesta, taiteen tukemisella pitää olla
yhteiskunnan toimijoiden ja asukkaiden hyväksyntä. Taiteen hyötyjen havaittavuuden
vaikeudesta johtuen jonkinasteista paternalista otetta voi pitää hyväksyttävänä.
Taiteen rahoittajien ja rahoituksen saajien on kuitenkin pyrittävä ottamaan huomioon
ihmisten mielipiteet. Julkisin varoin tuotetun taiteen täytyy jossain määrin vastata
kysyntää ja toimijoiden pitää yrittää saada taide osaksi mahdollisimman monen
ihmisen elämää.

Sinänsä taiteen kannalta ei ole tärkeää mistä rahoitus tulee. Suurempi ongelma on se,
miten rahoitus jaetaan tehokkaasti ja oikeisiin tarkoituksiin. Julkinen rahoitus
vääristää markkinoita ja haittaa markkinamekanismin toimintaa. Siksi julkisen
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sektorin on pyrittävä pysymään muuttuvan maailman mukana ja yritettävä jatkuvasti
miettiä, millaisiin kohteisiin varat tulee laittaa. Vaarana on jähmeä järjestelmä, jossa
rahaa jaetaan miettimättä sen kummemin mihin raha käytetään. Luvussa 2.5
käsiteltiin sitä vaaraa, että taide ei välttämättä saa ansaitsemaansa ja tarvitsemaansa
tukea.

Toisena ongelmana rahoituksen allokaatiossa on alueelliset erot ja tasa-arvon
säilyminen. Suomessa taiteen kuluttamisen mahdollisuudet on taattava jokaisessa
kunnassa, mutta ei ole järkevää yrittää tuottaa yhtä paljon taidetta kaikkialla. On
luonnollista, että joitakin taidelaitoksia keskittyy esimerkiksi Helsinkiin.

Suuria projekteja, kuten esimerkiksi Guggenheim –hanketta, harkittaessa tulee
kuitenkin miettiä, tukeeko hanke kaikkien suomalaisten tarpeita vai pitäisikö varat
käyttää taiteen hyväksi jollain muulla tavalla. Toinen esimerkki tasa-arvon ongelmasta
on Kansallisooppera. Sen ylläpitämiseen käytetään hyvin paljon valtion varoja ja
toisaalta sitä on usein kritisoitu siitä, että vain pieni osa kansasta käy katsomassa sen
esityksiä.

Tärkeä avainsana taiteen rahoituksessa on riippumattomuus. Taiteen täytyy pystyä
toimimaan itsenäisesti ilman valtion tai markkinavoimien liiallista kontrollia.
Riippumattomuus tarkoittaa myös vapautta vanhoista tavoista ja perinteistä.
Kulttuuriperintöä on vaalittava, mutta taiteella täytyy olla myös vapaus liikkua
eteenpäin.
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