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KULTTUURIOIKEUDET SANOISTA TEOIKSI 
 
Suomessa on viime aikoina keskusteltu taide- ja politiikkatoimijoiden kesken 
kulttuuripolitiikasta. Ei vähiten siksi, että opetusministeriö julkaisi 9.3. 
ehdotuksen selonteoksi kulttuurin tulevaisuudesta sekä viime vuoden lopulla 
uuden Kulttuuripolitiikan strategian. 

Keskeisimpiin kulttuuripolitiikan haasteisiin kuuluu kulttuurioikeuksien 
toteuttaminen. Suomi on useiden kansainvälisten sopimusten kautta 
sitoutunut huolehtimaan näistä oikeuksista. Niihin lasketaan mukaan muun 
muassa oikeus kulttuuriperintöön, kulttuuriseen vuorovaikutukseen, 
kulttuurielämään osallistumiseen ja kulttuurin saavutettavuuteen, oikeus valita 
oma kulttuurinsa, oikeus luovaan työhön ja sen tuloksiin sekä taiteen vapaus.  

Parhaimmillaan kulttuuristen oikeuksien toteutuminen kehittää 
yhteiskuntaa kokonaisvaltaisesti. Käytännössä ratkaisua vaativat monenlaiset 
kysymykset, sillä oikeuksien toteutuminen edellyttää useiden erilaisten 
ryhmien kulttuuritarpeiden ymmärtämistä. Muun muassa uusien ja vanhojen 
etniskulttuuristen vähemmistöjen, vammaisten, vanhusten, pienituloisten sekä 
myös syrjäseutujen kulttuuritoimijoiden oikeuksien kannalta on tärkeää, että 
kulttuuripalvelut taataan ja niiden mahdollisimman laajasta saatavuudesta 
huolehditaan. Lisähaasteita oikeuksien toteutumiselle luovat 
maailmanlaajuinen väestökehitys ja kasvavat siirtolaisvirrat. 

Sekä tuoreessa selvityksessä että kulttuuripolitiikan strategiassa kulttuuri 
halutaan ulottaa eri alojen ytimeen. Kulttuurioikeuksien toteutumisen kannalta 
on tällöin olennaista, että kulttuurin merkitys osattaisiin nähdä riittävän 
syvällisesti. On selvää, että kulttuurioikeudet eivät toteudu tarkastelemalla 
kulttuuria vain taloudellisena kysymyksenä. 

Oikeuksien toteutuminen edellyttää laajoja mahdollisuuksia 
omaehtoiseen kulttuuritoimintaan. Tällainen toiminta ei aina ole – 
lyhytnäköisesti katsoen – taloudellisesti kannattavaa. Omaehtoisen toiminnan 
arvo heijastuu esimerkiksi yhteiskunnan vakaudessa, joka syntyy 
väestöryhmien välisestä tasa-arvoisesta kanssakäymisestä sekä toisten 
kulttuurien tuntemisesta. Yksilöllisellä tasolla kulttuurioikeuksia toteuttava 
omaehtoinen toiminta lisää muun muassa kokemusta oman elämän 
mielekkyydestä.  

Uuden selonteon kehittämisehdotuksissa Suomi halutaan nostaa EU:n 
kärkeen eri väestöryhmien kulttuuristen oikeuksien toteutumisessa ja 
osallisuudessa kulttuuriseen merkityksenantoon. Tämä tavoite toteutuu vain, 
mikäli oikeudet otetaan huomioon kautta linjan, kun kulttuurin rahoitusta ja 
kulttuuripalveluja uudistetaan. Sen täytyy myös tarkoittaa kulttuurioikeuksien 
tunnustamista yhteiskuntapolitiikan käytännöissä. 

Kulttuurialojen hallinnoinnissa on vahvistunut markkinahenkisyys. 
Kulttuurin kansainvälistyviin markkinoihin sekä dynaamisen rahoitus- ja 



ohjausjärjestelmän luomiseen viitataan toistuvasti. Tavoitteena on julkisten 
instituutioiden ulkopuolisten toimijoiden aseman vahvistaminen.  

Kriittisessä luennassa nämä uudistussuunnat nivoutuvat yhteen 
”uusliberalistiseksi” tulevaisuusprojektiksi, jossa kulttuuriala tarvitsee nykyistä 
vahvempaa liiketalousosaamista ollakseen hyödyllistä. Nähtäväksi jää 
tapahtuuko kulttuurialalla käytännössä sama kuin muilla yhteiskuntapolitiikan 
lohkoilla: tähdättäessä hallinnon keventämiseen tuloksena onkin byrokratian 
ja talousjohdon kasvu sekä perustoiminnan resurssien kaventuminen. 
Antauduttaessa liiaksi markkinalogiikan vietäväksi riskinä on sekin, että 
kulttuuritoimijoista tulee leikittelevien kokeilijoiden ja innovaattoreiden sijaan 
taloudelliseen laskelmointiin ja taseen seurantaan keskittyviä 
”liikkeenharjoittajia”. 

Talouteen keskittyvässä yhtälössä kulttuurioikeudet toteutuvat vain, jos 
oikeuksiensa puolesta toimivilla on riittävästi tiedollisia ja taloudellisia 
resursseja tuoda itsensä esiin. Lisäksi toiminnan tulisi olla lähtökohtaisesti 
taloudellisesti kannattavaa. Kuten yllä todettiin, tämä ei aina ole paras 
toimintamalli kulttuuristen oikeuksien toteutumisen kannalta. Keskittymisen 
liiketaloudellisiin tekijöihin voi siis perustellusti sanoa kaventavan 
mahdollisuuksia kulttuurioikeuksien huomioon ottamiseen. 

Miten käy esimerkiksi maahanmuuttajataiteilijoille tai syrjäseutujen 
taiteilijoille? Entä kriittiselle taiteelle, joka ei istu markkinoilla määräytyvän 
taidemaun valtavirtaan? Kuinka vähemmistöryhmien oikeus kulttuuriperintöön 
taataan, kun yhtenäiskulttuurin illuusio murenee? Ohitetaanko vaikkapa 
saamelaisten edustuselinten vaatimukset maaomistuskysymysten 
huomioimisesta kulttuurioikeuksien toteuttamisessa? 

Suomalaisessa yhteiskuntapolitiikassa yhdenvertaisuusperiaatteella on 
ollut suuri arvo. Mikäli se halutaan ottaa vakavasti jatkossakin, tarvitaan 
pysyvää, erityistarpeet huomioivaa julkista tukea kulttuurille. Sen lisäksi on 
heräteltävä keskustelua oikeuksista, arvoista ja niiden käytännön 
toteutumisesta. Tämä keskustelu ei saa rajoittua vain kulttuurin 
portinvartijoihin pääkaupunkiseudulla. Pikemminkin sen soisi 
kulttuurioikeuksien hengessä lähtevän maakunnista ja valtavirrasta syrjään 
asetettujen kulttuuritoimijoiden suusta. Yhdenvertaisuus on huomioitava jo 
silloin, kun kokonaisvaltaista taiteen ja kulttuurin politiikkaohjelmaa 
rakennetaan. 
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