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LYHENNELUETTELO 
 

A&B Arts & Business 

ABSA Association for the Support of Immigrant Workers 

ACE Arts Council England 

ACRI The National Association of Local Savings Banks and Banking 
Foundations 

ADMICAL Carrefour du Mécénat d’Entreprise (yritysfilantropian verkosto) 

AEDME Asociación Española para el Desarrollo del Mecenazgo Empresarial 

BC Bondardo Comunicazione 

BDI Haus der Deutschen Wirtschaft (Saksan teollisuuden liitto) 

CAF Charities Aid Foundation 

CATI Tietokoneavusteinen puhelinhaastattelu  

CCR Yritysten kulttuurillinen vastuu 

CEG Creative Exports Group 

CEREC European Committee for Business, Arts and Culture 

CHPA Kulttuuriperinnön suojelulaki 

CIAV Audiovisual Investment Certificate Programme 

CNC Centre National de la Cinématographie 

CSR Yritysten yhteiskunnallinen vastuu 

CZK Tšekin kruunu, valuutta 

DCMS Department for Culture, Media and Sport 

EC Euroopan komissio 

ETA Euroopan talousalue 

EFCS Kulttuuritilastojen eurooppalainen toimintakehys  

EGEDA Audiovisual Producers’ Rights Rearrangement Association 

EIS Enterprise Investment Scheme  

EU Euroopan unioni 

EUR Euro, valuutta  
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FPC Elokuvatuotantoyhtiö 

GBP Englannin punta, valuutta 

BKT  Bruttokansantuote 

ICAA Institute of Cinematography and Audiovisual Arts 

IFCIC Institut de Financement du Cinéma et des Industries Culturelles 

IMO Institut za međunarodne odnose (kansainvälisten suhteiden 

instituutti)  

IWK Initiativen Wirtschaft  fur Kunst  (Itävallan yritysten 
taidekomitea)321 

JSKD Public Fund for Cultural Activities 

LOF Säätiölaki 

MKIDN Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (kulttuurin ja 

kansallisperinnön ministeriö)  

MLA Museum, Libraries and Archives Council 

NCK Narodowe Centrum Kultury  
NDPB Ministeriön ulkopuolinen virasto  

NESTA The National Endowment for Science, Technology and the Arts 

NEA National Endowment for the Arts 

NGO Kansalaisjärjestö 

NHMF National Heritage Memorial Fund 

NIOK Nonprofit Information and Training Centre 

NPO Voittoa tavoittelematon yhteisö  

NSRK The National Strategy for the Development of Culture  

Nyx Forum Tanskan taiteiden ja liike-elämän foorumi 

OECD Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö 

PBA Puolan yleishyödyllistä toimintaa ja vapaaehtoistyötä koskeva laki 

PBO Yleishyödyllinen organisaatio  

PDAAIA Slovenian asiakirjojen ja arkistojen suojelua sekä 
arkistointilaitoksia koskeva laki  

PLN Polish zloty, valuutta 

PPP Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet  
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PVF Philanthropic Ventures Foundation 

RCAHMW Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of 
Wales 

T&K Tutkimus ja kehittäminen 

RTV Radio/televisio 

SAZAS Združenje skladateljev in avtorjev za zaščito glasbene avtorske 
pravice Slovenije (Slovenian säveltäjien, kirjailijoiden ja 
julkaisijoiden tekijänoikeusyhdistys) 

SEK Ruotsin kruunu, valuutta 

SKK Slovakian koruna, valuutta 

Pk-yritys Pienet ja keskisuuret yritykset 

SOFICA Société pour le Financement de l'Industrie Cinématographique et 
Audiovisuelle 

TCA Irlannin verotuksen konsolidointia koskeva laki 

SEUT Sopimus Euroopan unionin toiminnasta 

UK Yhdistynyt kuningaskunta 

UNESCO Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö 

USA Yhdysvallat 

USD Yhdysvaltain dollari, valuutta 

ALV Arvonlisävero 

VP Filantrokapitalismi 

ZUJIK Yleisen edun noudattamista kulttuurialalla koskeva laki 

ZAMP Združenje avtorjev Slovenije (Slovenian kirjailijayhdistys) 

WWIK Alankomaiden taiteilijoiden tuloja koskeva laki 
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YHTEENVETO 

1.1. Johdanto 

1.1.1. Tutkimuksen kattavuus 
Taiteen ja kulttuurin yhdistelmärahoitusta on yleisesti pidetty kestävän rahoituksen mallina. 
Kulttuuritoimintojen rahoituslähteisiin kuuluvat julkinen tuki, yksityinen tuki ja ansaitut 
tulot, mutta tässä tutkimuksessa keskitytään analysoimaan kulttuurialan yksityisiä 
investointeja. Tutkimuksessa tarkastellaan yksityisten investointien eri muotoja 
kulttuuripolitiikan ja käytössä olevien kannustustoimien kannalta. Sen tarkoituksena on 
antaa Euroopan parlamentille lisää tietoa kulttuurialan yksityisen rahoituksen julkisten 
kannustinten tärkeydestä. Tutkimuksessa keskitytään pääasiassa hallitusten kulttuurialan 
yksityisen rahoituksen edistämiseksi kehittämien rahoitusmallien ja -mekanismien 
taloudellisiin, poliittisiin ja kulttuurillisiin näkökohtiin sekä näiden mallien ja mekanismien 
käytön leviämiseen. Siinä pyritään tunnistamaan kulttuurialan yksityisen rahoituksen yleisiä 
suuntauksia EU:ssa ja antamaan esimerkkejä EU:n jäsenvaltioiden uusista käytännöistä ja 
toimista. Tutkimuksen pääpaino on kulttuurialan rahoituksen tärkeimpien vaikutinten ja 
yksityisten sijoittajien kohtaamien ongelmien selvittämisessä. Siinä käsitellään tarvetta 
toteuttaa kulttuuripolitiikkoja vertailevaa tutkimusta alalla ja painotetaan EU:n 
jäsenvaltioiden yhteistä velvollisuutta tarjota vertailutietoja EU:n tasolla. Mukana on myös 
lyhyt analyysi suuntauksista Yhdysvalloissa ja keskeisimmistä eroista Yhdysvaltoihin 
nähden. 
 
Tässä tutkimuksessa termillä yksityinen investointi tarkoitetaan yksityishenkilöiden, 
yritysten ja yksityisten organisaatioiden kaikenlaista varojen sijoittamista, lahjoittamista tai 
käyttämistä kulttuuriin. Määritelmä on laajempi kuin pääasiassa pääoman tuottoon 
yhdistettävä yksityisen sijoituksen käsite, sillä se kattaa yksityishenkilöiden, yritysten ja 
voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulttuuriin sijoittaman, sponsoroiman, lahjoittaman 
tai käyttämän yksityisen tuen ja ansaitut tulot. Tutkimuksessa tarkasteltavat keskeiset 
tukimuodot ovat suora investointi, sponsorointi, lahjoitukset ja omasta toiminnasta saadut 
tulot, kuten lipuista, sisäänpääsymaksuista ja muista hyödykkeistä saadut tuotot. Varojen 
sijoittaminen, lahjoittaminen ja käyttäminen perustuvat eri vaikuttimiin. Sijoittaminen 
perustuu edunsaannin periaatteeseen, jossa mittapuuna on voitto, lahjoittamisessa on 
kysymys yhteiskuntavastuun periaatteesta, jota kulttuurin sosiaaliset, symboliset ja 
vastaavat ei-taloudelliset arvot ilmaisevat, ja varojen käyttäminen perustuu kuluttajien 
suvereniteetin periaatteeseen, jossa mittapuuna on kulttuurin markkina- tai käyttöarvo 
sekä kulttuurin itseisarvo.  
 
1.1.2. Käytetyt tietolähteet 
Laajalle levinnyt käsitys, jonka mukaan taiteen ja kulttuurin yhdistelmärahoitus voi tuoda 
uusia näkökulmia kulttuurialan toimintojen kestävyyteen, loi paineen löytää uusia 
rahoituslähteitä julkisten varojen täydentämiseksi ja kannustaa niiden käyttöön. Siksi on 
yllättävää, ettei kulttuurialan yksityisten varojen määrästä sekä toimien ja eri menetelmien 
tehokkuudesta Euroopassa ole olemassa vertailukelpoisia tietoja. Eri maiden tilanteista on 
saatavilla rajoitetusti tietoa yksityisiä lahjoituksia ja kulttuurin sponsorointia koskevista 
tutkimuksista ja kyselyistä, joita taide- ja yritysjärjestöt ovat toteuttaneet. Tiedot on 
kuitenkin kerätty eri menetelmin, joten ne eivät ole vertailtavissa Euroopan tasolla. 
 
Jotta kulttuurialan yksityisiin investointeihin ja erityisesti EU:ssa käytettäviin yksityisten 
investointien kannustimiin liittyvien järjestelmällisten tietojen puute saadaan korjattua, 
EU:n eri valtioiden yksityisten investointien tilanteista on pyritty saamaan lisätietoja 
kyselylomakkeiden avulla. Kyselylomake lähetettiin EU:n 27 jäsenvaltion 
kulttuuriministeriöihin tietojen saamiseksi yksityisten investointien kannustimista 
kulttuurialalla. Saadut vastaukset erosivat toisistaan yksityiskohtaisuuden tasoltaan. 
Monista kulttuuriministeriöistä vastattiin, ettei ministeriö kerää järjestelmällisesti tällaisia 



Yksityisten investointien edistäminen kulttuurialalla 
____________________________________________________________________________________________ 

 

7 

tietoja tai että asia kuuluu valtiovarainministeriön toimialaan. Otimme yhteyttä myös 
Euroopan taide- ja yritysjärjestöihin sekä kulttuurijärjestöihin lähettämällä niille lyhyitä 
kyselyjä kulttuurialan yksityisistä investoinneista. Tiettyjen maiden (Italian, Alankomaiden, 
Puolan, Slovenian ja Yhdistyneen kuningaskunnan) tilanteeseen on tutustuttu tarkemmin 
tekemällä viisi tapaustutkimusta. Myös yleiseurooppalainen kulttuuripolitiikan 
kartoitusohjelma Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe on ollut arvokas 
tietolähde analyysille. Aiheesta on tehty myös laaja aiheeseen liittyvän lähdeaineiston 
asiakirjatutkimus. 
 
1.1.3. Tutkimuksen rakenne 
Tutkimus koostuu seitsemästä luvusta. Luku I on tutkimuksen johdanto. Luvussa II 
selitetään tutkimuksessa käytetyt keskeiset termit, kulttuuripolitiikan peruskäsitteet ja 
rahoitusmallit sekä pohjustetaan verotuksen ja sen pääpiirteiden roolin ymmärtämistä. 
Siinä esitetään yleiskatsaus taiteen ja kulttuurin rahoitukseen, joka on luokiteltu kolmen 
lähteen (julkinen rahoitus, yksityinen rahoitus ja ansaitut tulot) ja eri rahoittajien (yritys, 
yksityishenkilö ja voittoa tavoittelematon yhteisö) mukaan.  Luvussa tarkastellaan 
rahoitusmalleja niiden taloudellisen, poliittisen ja kulttuurillisen ulottuvuuden pohjalta. 
Koska EU:n jäsenvaltiot ovat kulttuurin osalta suvereeneja ja EU:n rooli verotusta 
koskevassa sääntelyssä on rajallinen, luvussa käsitellään lyhyesti myös EU:n verotusta 
koskevan sääntelyn vaikutusta jäsenvaltioihin. Erilaiset yksityiset investoinnit on luokiteltu 
investointien vaikutinten mukaan (esimerkiksi suora investointi, joka kattaa julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuudet, sponsoroinnin ja lahjoitukset). Tässä korostuu, että 
kaikki hallitusten pyrkimykset ovat läheisessä yhteydessä ennakoivan kulttuurialan kanssa: 
kulttuurialan yrittäjyys, tehokas markkinointi, tehokas varainkeruu ja yleisön kehittäminen 
sekä digitalisoituminen tuovat uusia haasteita kaikille sidosryhmille. Luvussa III kuvataan 
veronalennuksiin ja verovähennyksiin liittyviä valittuja mekanismeja, välineitä ja toimia, 
mahdollisten yhdistelmärahoittajien houkuttamiseen tarkoitettuja taloudellisia kannustimia, 
taiteen ja yritykset tai taiteen ja valtion sektorit yhteen sovittavia suuria organisaatioita 
sekä muita poliittisia suuntaviivoja, jotka saattavat luoda uusia suuntauksia. Luku IV 
sisältää viisi tapaustutkimusta eri puolilta Euroopan unionia: pohjoisesta ja etelästä, 
vanhoista ja uusista jäsenvaltioista sekä erilaisten kulttuuripolitiikkaperinteiden valtioista 
(Italiasta, Alankomaista, Puolasta, Sloveniasta ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta). Niiden 
avulla pyritään tunnistamaan kulttuurialan yksityisten investointien edistämiseen 
käytettäviä käytäntöjä ja suuntauksia. Luvussa V tarkastellaan Yhdysvaltain kulttuurialan 
yksityisten investointien kannustinjärjestelmää vertailevasta näkökulmasta. Yksi syy eroihin 
on Euroopan ja Yhdysvaltain rahoitusjärjestelmien kulttuurilliset ja systeemiset erot. Siksi 
valitut Yhdysvaltain yksityisten investointien mekanismit otetaan tutkimuksessa harkintaan. 
Luvussa VI esitetään päätelmiä, ja luvussa VII annetaan suosituksia siitä, miten alan 
yksityistä rahoitusta voidaan edistää EU:n tasolla ja poliittisin keinoin, jotka jäävät EU:n 
varsinaisen toimivallan ulkopuolelle mutta saattavat vastata kansallisten ja alueellisten 
hallitusten kannalta keskeisiä havaittuja suuntauksia.  
 
Projektiryhmän kehittämä materiaali, johon tämä raportti perustuu, koostuu viidestä 
tutkimukseen lisätystä liitteestä. Liitteessä 1 esitellään toimia, joilla edistetään yksityisiä 
investointeja valituilla kulttuurialoilla, audiovisuaalisella ja kulttuuriperinnön alalla. Liite 2 
sisältää täyden yksityiskohtaisen kuvauksen tapaustutkimuksista, jotka esitellään 
tutkimuksen luvussa IV. Liitteessä 3 on tutkimuksen työasiakirjaksi laadittu luettelo 
käytössä olevista kannustimista, joilla edistetään kulttuurialan yksityisiä investointeja EU:n 
jäsenvaltioissa. Liitteessä 4 esitellään Yhdysvaltain yksityisen lahjoittamisen järjestelmää ja 
sen piirteitä yksityiskohtaisemmin kuin luvussa V, ja liite 5 sisältää lyhyen sanaston 
tutkimuksen termeistä.  
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1.2. Yksityiset investoinnit kulttuurialalla: peruskäsitteet 
Tutkimuksessa termi kulttuuri tarkoittaa alkuperäisen luovan taiteen ympärille 
rakentunutta toiminnanalaa, joka vaikuttaa talouteen ja tarjoaa sosiaalisia etuja luomalla, 
tuottamalla ja jakamalla hyödykkeitä ja palveluja kulttuurin eri aloilla. Kulttuurialan 
tuotokset edustavat kulttuurin eri arvoja. Jotta kulttuurin arvo voidaan arvioida 
asianmukaisesti, kulttuuria on tarkasteltava yksityisten markkinoiden hyödykkeenä sekä 
julkishyödykkeenä. Kulttuurin arvon kaksi päämuotoa ovat taloudellinen arvo ja 
kulttuuriarvo. Taloudellinen arvo koostuu käyttöarvosta ja muusta kuin käyttöarvosta. 
Kulttuurin markkina- tai käyttöarvo voidaan ilmaista kulttuurihyödykkeistä ja -palveluista 
veloitettavan hinnan mukaan. Muulla kuin käyttöarvolla tarkoitetaan arvoja, joita ihmiset 
liittävät kulttuurihyödykkeisiin ja -palveluihin, vaikka eivät käytä niitä henkilökohtaisesti 
(esimerkiksi osallistu tapahtumiin, käy näyttelyissä tai lue kirjoja) (Hansen, 1997; Navrud 
ja Ready, 2002). Muut kuin käyttöarvot voidaan jakaa mahdollisuuteen, perintöön, 
olemassaoloon, arvostukseen ja koulutuksellisiin arvoihin (Frey ja Pommerehne, 1989). 
Kulttuuriarvon käsitteellä viitataan arvoon, joka kulttuurihyödykkeellä tai -palvelulla on 
riippumatta sen paikasta talousjärjestelmässä. Kulttuuriarvot jaetaan sosiaalisiin, 
symbolisiin, esteettisiin, henkisiin, historiallisiin ja aitoutta koskeviin arvoihin (Throsby, 
2001).  
 
Tutkimuksen tarpeisiin on kehitetty rahoituslähteet luokitteleva 
yhdistelmärahoitusjärjestelmä. Sen mukaan Euroopassa on kolme pääasiallista 
kulttuurin rahoituslähdettä: julkinen tuki (suora ja välillinen), yksityinen tuki (yritysten 
antama tuki, yksityishenkilöiden lahjoitukset, säätiöt ja rahastot) sekä ansaitut tulot.  
 
Julkinen tuki sisältää julkisen suoran tuen ja julkisen välillisen tuen. Kulttuurialan julkinen 
suora tuki määritellään miksi tahansa hallituksen ja/tai muiden julkisten elinten 
kulttuuritoiminnalle antamaksi tueksi. Se kattaa muun muassa tuet, avustukset ja apurahat 
eli tilanteet, joissa raha siirretään suoraan julkisista varoista vastaanottajan tilille. Julkinen 
välillinen tuki taas koostuu toimista, joita hallitus ja/tai muut julkiset elimet ovat 
hyväksyneet kulttuurijärjestöjen eduksi tavallisesti säädösten muodossa ja joihin ei liity 
rahan siirtämistä ensin mainitulta viimeksi mainitulle. Välillisillä toimilla tarkoitetaan 
pääasiassa veromenoja eli tuloja, joista paikalliset ja kansalliset hallitukset luopuvat 
kulttuurijärjestöille myönnettyjen veronalennusten ja verovapauksien, yhteisavustusten 
sekä muiden rahoitus- ja pankkijärjestelmien muodossa, jolloin edunsaajat hallituksen 
virkamiesten sijaan päättävät, mitkä järjestöt hyötyvät.  
 
Yksityinen tuki – Kulttuurialan yksityinen tuki tarkoittaa kaikenlaista taloudellista tukea, 
jota saadaan varojen investoinnista, lahjoittamisesta tai käyttämisestä yksilön tasolla tai 
muulla kuin julkisella tasolla. Yksityinen tuki voidaan jakaa yritysten antamaan tukeen, 
yksityishenkilöiden lahjoituksiin sekä säätiöistä ja rahastoista saatavaan tukeen. Yritysten 
antamalla tuella tarkoitetaan pääoman tuottoon tähtääviä suoria investointeja, kuten 
julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia ja sijoittamista taidekokoelmiin sekä 
sponsorointia ja yrityslahjoituksia. Yksityishenkilöiden lahjoitukset kattavat kaikki 
yksittäisten henkilöiden suoritukset, joiden tarkoituksena on lahjoittaa rahaa kulttuurialalle. 
Ne tulee pitää erillään talouksien kulttuurimenoista, jotka kuuluvat ansaittujen tulojen 
luokkaan. Säätiöistä ja rahastoista saatavalla tuella tarkoitetaan tukia, jotka ovat peräisin 
välittäjälaitoksista, jotka ovat yleensä lakisääteisiä, joilla on erityinen tarkoitus tai tehtävä 
ja joita tuetaan yksityisillä lahjoituksilla.  
 
Ansaittu tulo – Tämä luokka sisältää kaikki yksittäisten henkilöiden kulttuuritarkoituksiin, 
kuten sisäänpääsymaksuihin ja kulttuurialan esineiden ostamiseen, käyttämät rahat. 
Ansaitut tulot tarkoittavat siis kulttuurijärjestöjen markkinoilla saamia suoria tuloja.  
 
Kulttuurialalle myönnetty julkinen suora tuki on tällä hetkellä laskussa, ja viimeaikaisen 
talouskriisin vaikutukset nopeuttavat suuntausta. Monet maat ovat saavuttaneet 
budjettinsa rajat ja alkavat siksi osoittaa kiinnostusta kulttuurialan yksityisen tuen 
järjestelmien kokeilemiseen. Aiempina vuosikymmeninä yritysten antama tuki on kasvanut 
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Euroopan maissa, mutta nyt se on taas vähenemässä viimeaikaisen talouskriisin vuoksi. 
Myös eurooppalaiset yksityiset säätiöt leikkaavat budjettejaan, ja yksityishenkilöiden 
varojen käyttö on vähentynyt.  
 
Kulttuuriin investoinnin ja kulttuurin arvojen välillä on yhteys. Kulttuurialan yksityiset 
investoinnit jakautuvat investointien vaikutinten mukaan neljään alaluokkaan: 
suorat/pääoman investoinnit, joiden tärkeimpänä vaikuttimena on voitto (ja joissa on 
siksi kysymys pääasiassa taloudellisesta arvosta), sponsorointi, joka on 
kahdensuuntainen liiketoimi (se tuo yrityksille tuottoa ja tekee tuotemerkkiä tunnetuksi 
sekä hyödyttää kulttuurijärjestöjä), lahjoitukset, jossa lahjoittajien vaikuttimet liittyvät 
pääasiassa sosiaalisiin, symbolisiin ja muihin vastaaviin ei-taloudellisiin arvoihin niiden eri 
muodoissa, sekä ansaitut tulot, jotka heijastavat sekä taloudellisia arvoja että 
kulttuuriarvoja.  
 
Yksityiseen rahoitukseen liittyy myös monia puutteita, kuten rahoituksen keskittyminen 
perinteisiin taideohjelmiin ja arvostettuihin kulttuurijärjestöihin. Siksi yhdistelmärahoitus, 
jossa julkinen rahoitus luo vankan perustan alan pysyvyydelle ja jossa yksityisellä 
rahoituksella tuetaan valittuja tapahtumia ja tuottajia yksittäisten henkilöiden 
kiinnostuksen mukaan ja ansaitut tulot antavat vastinetta kuluttajien rahoille, auttaa 
välttämään kunkin yksittäisen rahoitusmuodon puutteet. Rahoituslähteiden 
monipuolistamisella pyritään lieventämään epäsystemaattista riskiä, jolloin yhden 
rahoituslähteen myönteinen vaikutus neutraloi muiden kielteiset ominaisuudet. 
 
Kulttuurialan yksityisten investointien edistämisen kulmakivi on veropolitiikka. 
Veropolitiikalla ja kulttuuripolitiikalla on selvä yhteys, sillä verolainsäädäntö voi vaikuttaa 
kulttuuriin myönteisesti tai haitallisesti. Kulttuuripolitiikka ja veropolitiikka ovat aina olleet 
yhteydessä toisiinsa ja yhteys kasvaa jatkuvasti. Verolainsäädäntö on tärkeä tekijä 
kulttuurialan taloudellisen riippumattomuuden lisäämisessä. Veropolitiikan suurin etu 
julkisen rahoituksen taiteisiin ohjaamisen välineenä on sen neutraalius, sillä 
verokannustimet eivät liity taiteelliseen sisältöön. Perusteet ovat yleisluonteisia ja liittyvät 
ennemminkin edunsaajien erityisalaan tai tyyppiin. Yksittäiset ihmiset, yritykset ja voittoa 
tavoittelemattomat yhteisöt saavat itse tehdä omat kulttuuriin liittyvät päätöksensä. Siksi 
on tärkeää ymmärtää ja edistää kulttuurinäkökulmat huomioon ottavaa veropolitiikkaa 
kulttuuripolitiikan keskeisenä välineenä, sillä näin mahdollistetaan yksilöllinen 
päätöksenteko kulttuurihankkeiden tukemisessa. 
 
Verotuksellisiin toimiin viitataan useilla eri termeillä, joita ovat muun muassa verohelpotus, 
veronhuojennus, verovähennys, verovapaus ja verokannustin. Suurin osa termeistä viittaa 
poistoihin, jotka pienentävät veropohjaa, mutta verokannustimilla tarkoitetaan erityisiä 
toimia, joilla pyritään edistämään toivottua käytöstä taiteen ja kulttuurin alalla. 
Verohelpotuksia ei ole tavallisesti suunniteltu erityisesti kulttuurin ja taiteen alalle vaan 
laajemman filantrooppisen alan tarpeisiin (O'Hagan, 1998). Kulttuuriala on yksi monista 
yleishyödyllisistä aloista, joihin kuuluvat myös muun muassa sosiaaliala, terveysala, urheilu 
ja uskonto. Koska tilastoissa ei tehdä aina eroa kulttuurin ja muiden yleishyödyllisten alojen 
välille, kulttuurialalla tehtyjen yksityisten investointien määrää on vaikea seurata käytössä 
olevilla välineillä. EU:n tasolla alennettu alv-kanta on yksi merkittävimmistä välillisen 
julkisen rahoituksen toimista, mikä tekee arvonlisäveropolitiikasta tärkeän välineen 
Euroopan kulttuuripolitiikassa. 

1.3. Yksityiset investoinnit kulttuurialalla: valitut mekanismit ja 
toimet  

Taide- ja kulttuurialan yksityisen rahoituksen tukemiseksi on kehitetty erilaisia toimia ja 
mekanismeja, joita ovat muun muassa verokannustimet lahjoittajille, kuluttajille ja 
sponsoreille, varainhankinnan edistäminen yhteisavustuksilla, joissa yhdistyvät julkiset 
avustukset ja yksityisesti kerätyt varat, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden 
sääntely, välittäjämekanismien (kuten taide- ja yritysfoorumeiden, avustussäätiöiden, 
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lottotulorahastojen ja yhteisöllisten riskirahastojen) tukeminen, julkisesti rahoitetut 
kupongit, jotka kannustavat kulttuuriorganisaatioita kilpailemaan yleisöstä, ja 
pankkiohjelmat, jotka mahdollistavat suotuisat lainat. Toisin kuin suoran julkisen tuen 
muotoina toimivat julkiset avustukset, kuten tuet ja apurahat, nämä toimet toimivat 
kulttuurin välillisen julkisen tuen muotoina. Valtio tukee taide- ja kulttuurialaa välillisesti 
käyttämällä erilaisia kannustimia, kuten veropoliittisia toimia, joiden puitteissa hyödyn 
saavista organisaatioista päättävät veronmaksajat ja edunsaajat, eivät valtion 
viranomaiset.  
 
Tässä luvussa esitellään 16 erityistä mekanismia ja toimenpidettä, joilla edistetään 
kulttuurialan yksityisiä investointeja Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Ne perustuvat 
jäsenvaltioiden kulttuuriministeriöihin lähetettyihin kyselyihin, Compendium of Cultural 
Policies and Trends in Europe -ohjelmasta ja muista tutkimuksessa käytetyistä toissijaisista 
lähteistä saatuihin tietoihin sekä tapaustutkimusten tuloksiin.  

1. Kulttuurin nauttimista koskevat verokannustimet ovat toimia, joissa verotuksen 
kohteena on mikä tahansa kulttuurin nauttimisen muoto (esimerkiksi musiikin, 
maalausten tai veistosten ostaminen). Tällaisten toimien yleisimpiä muotoja ovat 
kulttuurituotteiden ostamisen alennettu alv-kanta, kulttuuriesineiden ostamista 
koskevat verovähennykset ja muut toimet, kuten taiteen siirtäminen 
veronmaksamisen sijaan. Kulttuuriesineiden ja -palvelujen ostamisen alennettu 
alv-kanta on kulttuurialan tärkein välillinen tuki erityisesti markkinoiden vajavaisen 
toiminnan tapauksissa (esimerkiksi silloin, kun kulttuurituotteita on tuettava, koska 
markkinat ovat liian pienet toimiakseen tehokkaasti).  

2. Kyselyihin perustuva tutkimuksemme ja Compendium-ohjelmasta saadut tiedot 
osoittavat, että sponsorointia tukevia toimenpiteitä koskevia tietoja seurataan 
vaihtelevasti. Yritykset sponsoroivat kulttuurialaa kaikissa kyselyyn vastanneissa 
maissa. Vaikka sponsorointiin liittyy suurta potentiaalia ja sitä edistetään 
verokannustimin, se kattaa vain pienen osan kulttuurijärjestöjen budjettituloista.  

3. Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudella tarkoitetaan yleensä valtion 
ja yksityisen sektorin välistä sopimusta julkisten palvelujen tai infrastruktuurin 
tarjoamisesta. Sosiaaliset painopisteet yhdistetään näin yksityisen sektorin 
johtamistaitoihin, jolloin valtion laajojen pääomamenojen hallintataakka helpottuu 
ja määrärahojen ylittämisen riski siirtyy yksityiselle sektorille. 

4. Prosenttilainsäädäntö on verotuksellinen toimenpide, jonka avulla 
veronmaksajat voivat määrätä tietyn prosenttiosuuden tuloveroistaan 
kohdistettavaksi tietylle voittoa tavoittelemattomalle kansalaisjärjestölle ja joissain 
tapauksissa muille organisaatioille, kuten kirkoille. Tähän toimeen liittyy kaksi 
piirrettä: 1) veronmaksajat päättävät itse, mihin osa heidän maksamistaan 
veroista kohdistetaan ja 2) kohdistettavien varojen käyttö rajoittuu tiettyjen 
edunsaajien tukemiseen (Bullain, 2004). Prosenttilainsäädäntöjärjestelmä on EU:n 
jäsenvaltioista laajimmin käytössä Itä-Euroopan maissa, kuten Unkarissa, 
Liettuassa, Puolassa, Slovakiassa, Romaniassa ja Sloveniassa, mutta järjestelmä 
on olemassa myös joissain muissa maissa, kuten Italiassa. 

5. Yksityishenkilöiden kulttuurialalle tekemät lahjoitukset määritellään 
yksisuuntaisiksi liiketoimiksi, joista lahjoittajat ei odota suoraa etua. Lahjoitukset 
voidaan tehdä käteisellä tai luontoissuorituksena. Ne perustuvat tavallisesti 
korkeampiin kulttuuriarvoihin, eikä voitto ole ensisijainen vaikutin. 
Kulttuurijärjestöille saadaan kuitenkin parempia tuloksia tilanteessa, jossa 
lahjoittaja saa kannustimen lahjoituksen tekemiseen kulttuurialalle. Monissa EU:n 
jäsenvaltioissa on toteutettu toimia yksityisten lahjoitusten edistämiseksi. Useat 
maat tarjoavat yksityisille lahjoittajille vähennyksiä Yhdysvaltain ja anglosaksisten 
maiden kulttuuriperinteen esimerkin mukaisesti. Joillakin näistä maista (esimerkiksi 
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Saksalla, Italialla ja Kreikalla) on erityisiä perintöveroa koskevia kannustimia, joilla 
perinnöstä maksettavaa veroa voidaan vähentää jopa 60 prosenttia (Saksa). 

6. Yritysten lahjoitukset ovat yritysten tai muiden oikeussubjektien 
kulttuurijärjestöille tai yksittäisille taiteilijoille käteisenä tai luontoissuorituksena 
antamia lahjoja. Yritysten lahjoituksia tukevat toimet ovat usein lahjoittajille 
annettavia verokannustimia. Vaikka nämä tukitoimet ovat vakiintuneessa käytössä 
anglosaksisen kulttuuripolitiikkaperinteen maissa, niitä esiintyi kyselyyn annetuissa 
vastauksissa vähemmän kuin yksityishenkilöiden lahjoituksia koskevia toimia. 
Tähän luokkaan kuuluvien vastausten vähäisempi määrä saattaa johtua 
asianmukaisten tietojen ja seurannan puutteesta alalla.  

7. Monet maat antavat veronmaksajille mahdollisuuden siirtää omaisuuttaan, kuten 
taideteoksia, erilaisten verojen, kuten perintöverojen, maksamisen sijaan. 
Tällainen järjestely toimii tehokkaana verohyvitysjärjestelmänä 
verovähennysjärjestelmän rinnalla (Freudenberg, 2008) ja on siksi hyödyllisempi 
veronmaksajille kuin valtionkassalle. 

8. Yhteisrahoitus eli yhteisavustus on termi, jotka käytetään kuvaamaan 
vaatimusta, jonka mukaan rahana tai luontoissuorituksena tehdyn yksityisen 
lahjoituksen rinnalla on oltava tiettyä suhteellista osuutta lahjoituksesta vastaava 
kolmannen osapuolen (esimerkiksi valtion tai paikallisen yhteisön) tekemä 
lahjoitus. Julkisen tuen ja yksityisen investoinnin välillä on myönteinen suhde, sillä 
yksityiset sijoittajat antavat kulttuurialalle todennäköisesti enemmän silloin, kun 
hallituksen antama tuki antaa heille varmuuden investoinnin arvosta. Siksi 
yhteisrahoitusta tutkitaan mahdollisena tapana varmistaa, että julkisen 
investoinnin ala pyrkii tehokkaasti valjastamaan suurempia investointeja 
yksityiseltä sektorilta. 

9. Lottovarat ovat monissa maissa tärkeä kulttuurialan yksityisten investointien 
lähde, sillä niiden käyttö on mahdollistanut kulttuuritoimintaa, jota ei olisi muuten 
voitu toteuttaa. Lottovarojen käyttäminen on melko uusi toimintatapa, mutta 
muuttuu yhä tärkeämmäksi, kun kulttuurialalle etsitään lisätukia. Lottovarojen 
keräämis- ja jakamismenetelmät vaihtelevat eri maiden välillä. Varat yhdistetään 
usein kohdennettuihin verotuloihin ja kohdistetaan siten erityisiin kulttuurialan 
tarkoituksiin. 

10. Kulttuurialan yksityistä investointia voidaan edistää myös kuponkien avulla. 
Yleisellä tasolla kuponki on tietyn rahasumman arvoinen lipuke, joka voidaan 
käyttää vain tiettyyn tarkoitukseen. Kulttuurialalla kuponkeja käytetään 
kulttuurituotteiden kysynnän kasvattamiseen. Euroopan maista tunnetuin 
kuponkijärjestelmä on Slovakialla. Vastaavanlaisia ohjelmia on kokeiltu Saksassa ja 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa. 

11. Kohdennettu vero on vero, jonka tulot kohdistetaan (lain mukaan) vain tietylle 
ryhmälle tai tiettyyn käyttötarkoitukseen. Joissain tapauksissa kohdennettujen 
verotulojen vastaanottajat saavat myös lisävaroja valtion budjetista. 
Kohdennettuja veroja käytetään tavallisesti koulutuksen, moottoriteiden 
rakentamisen, ympäristöasioiden ja sosiaaliturvan aloilla (Pasquesi, n.d.). 
Kohdennettujen varojen käyttö mainittiin kyselyn vastauksissa ja muussa 
lähdeaineistossa vain harvoin. Se tarjoaa uuden mahdollisuuden osoittaa 
tehokkaasti lisävaroja kulttuuritoimintaan. 

12. Pankkiohjelmat ovat yleensä pankkien toteuttamia tai pankkien työhön liittyviä 
ohjelmia, joilla pankit antavat tukea kulttuurialalle. Pankkiohjelmiin voi kuulua 
lainaohjelmia, joiden kautta kulttuuritoimille annetaan suotuisa korko, tai mitä 
tahansa muita kulttuuritoimintaa tukevia välineitä. Yksi hyvä esimerkki 
pankkiohjelmasta tulee Alankomaista, jossa Triodos Bank on päättänyt keskittää 
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viestintä- ja yritysvastuutoimensa kulttuurialan tukemiseen. Triodosin 
kulttuurirahastosta myönnetään lainoja kulttuurijärjestöille ja rahoitetaan 
kulttuurilaitosten, kuten museoiden ja teattereiden, rakentamista ja kunnostamista 
(Holterhues, 2009). 

13. Kulttuurialan yksityiseen tukemiseen kannustavia järjestelmiä ylläpitävät erilaiset 
avustuslaitokset. Säätiöillä viitataan sellaisten voittoa tavoittelemattomien 
yhteisöjen oikeudelliseen luokkaan, jotka tavallisesti joko lahjoittavat varoja ja 
tukea muille järjestöille tai tarjoavat rahoituslähteen omiin 
hyväntekeväisyyskohteisiinsa. Euroopan säätiöala kasvaa vauhdikkaasti ja on 
saamassa keskeisen ja merkittävän aseman kulttuurialalla. Monet säätiöt tukevat 
sosiaalialan asioita ja ohjelmia, mutta pienempi osa säätiöistä keskittyy 
toiminnassaan kulttuurialaan.  

14. Eräs toinen esiin nouseva kulttuurialan yksityisen investoinnin muoto on 
filantrokapitalismi, jossa riskipääomasijoitusten periaatteita, kuten pitkäaikaisia 
investointeja ja valmiuksien kehittämistukea, sovelletaan vapaaehtois- ja 
yhteisöaloilla. Se on "sitoutunut" filantropian muoto. 

15. Olemassa olevat taide- ja yritysjärjestöt tarjoavat tärkeitä palveluja 
koulutustoiminnan, tietoisuuden lisäämistä koskevan toiminnan sekä taide- ja 
yritysalan välisen yhteyden muodossa. Tällaiset erikoistuneet laitokset, jotka 
vahvistavat yritysten ja taidealan välistä yhteyttä, lisäävät yritysalan yksityisiä 
investointeja. Erityisen tärkeä osa niiden toimintaa on yritysten antamistoimien 
seuraaminen ja niistä raportoiminen, sillä kulttuurialan yksityisistä investoinneista 
ei kerätä järjestelmällisesti tietoja kansallisella eikä Euroopan tasolla.  

16. Digitaalialalla kehitettäviä uusia mekanismeja, kuten joukkorahoitusta ja 
varainkeruuta verkossa, pidetään kulttuurialan yksityisen investoinnin tärkeinä 
uusina välineinä. 

1.4. Yksityiset investoinnit kulttuurialalla: maiden 
tapaustutkimukset  

Euroopassa on käytössä erilaisia kulttuuripoliittisia järjestelmiä, joilla pyritään vastaamaan 
haasteisiin, jotka koskevat taloudellisen tehokkuuden ja tuottavuuden sekä toisaalta 
haluttujen sosiaalisten ja kulttuuristen tavoitteiden tavoittelun välistä tasapainoa (Boorsma, 
1998). Järjestelmien organisaatiomallit eroavat toisistaan ja vaihtelevat keskitetyistä 
byrokraattisista malleista riippumattomiin malleihin. Näin ollen myös välillisten julkisen 
politiikan toimien, kuten verovähennysten ja -kannustimien, sekä kysyntään perustuvien 
avustusten, kuten kuponkien, korottomien lainojen, yhteisrahoituksen ja julkisen 
rahoituksen kumppanuuksien, käyttö ja rooli eroavat toisistaan, samoin kuin myös 
välittäjälaitosten, kuten taide- ja yritysjärjestöjen ja yleishyödyllisten säätiöiden, 
osallistumisen taso.  
 
Kulttuuripolitiikkojen ja niiden tätä haastetta koskevan lähestymistavan analysoimista 
varten tutkimukseen sisällytettiin viisi yksityiskohtaista tapaustutkimusta. Viidessä 
valitussa maassa tehdyt tapaustutkimukset valottavat parhaillaan käytössä olevia 
järjestelmiä sekä antavat tietoa käytännöllisistä toimista ja esimerkkejä parhaista 
kansallisista tavoista edistää yksityistä investointia kulttuurialalla. Tapaustutkimuksissa 
nähdään siis erilaisia kulttuurialan rahoittamisen tilanteita ja kysymyksiä. Tarkasteltaviksi 
valitut maat kuvastavat erilaisia eurooppalaisia taustoja. Maat ovat Italia, Alankomaat, 
Puola, Slovenia ja Yhdistynyt kuningaskunta. Tapaustutkimusten tuloksissa korostuvat 
Euroopan maiden yhteneväisyydet ja erot. Tulokset osoittavat, että mekanismit ja toimet, 
joilla yksityistä sektoria kannustetaan tekemään lahjoituksia kulttuurialalle, ovat kaikkein 
edistyneimmät Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Alankomaissa (anglosaksisen 
kulttuuripolitiikkaperinteen maissa). EU:n uudemmilla jäsenvaltioilla Slovenialla ja Puolalla, 
joilla on sosialistinen tausta, on yhä kehittymättömät yksityisen investoinnin 
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tukijärjestelmät kulttuurialan melko joustavien rakenteiden vuoksi. Välimeren valtio Italia 
sijoittuu asiassa puoleen väliin: valtio hallitsee alaa edelleen, mutta yksityisen alan 
investoinneille on paljon mahdollisuuksia. 

 Italian tutkimus osoittaa, että vaikka valtiolla on ensisijainen rooli ja vastuu 
kulttuurin tukemisesta, olemassa on laaja joukko hankkeita, kannustimia ja 
järjestelmiä, joilla edistetään yksityisiä investointeja kulttuurialalla. Näistä 
järjestelmistä merkittävimmässä asemassa ovat pankkisäätiöt. 

 Alankomaissa kulttuurin yksityinen lahjoittaminen, niin kokonaissumman osana kuin 
itsenäisenä kokonaisuutena, on lisääntynyt viimeisten kymmenen vuoden aikana. 
Hallitus on saanut paljon aikaan verolainsäädännön ja yksityiseen lahjoittamiseen 
kannustavien ohjelmien kautta. Alankomaiden nykyisessä kulttuuripolitiikan mallissa 
yhdistyvät riippumattomien mallien ja yritysmallien ominaisuudet. Seuraavalle 
nelivuotiskaudelle ilmoitetuissa kulttuuripolitiikan muutoksissa korostuu 
yritysmallien tärkeys. 

 Puolassa kulttuurialan yksityisten investointien edistäminen on yhä alkuvaiheissa, ja 
sen kehittämiseen tarvitaan yksityiskohtainen strateginen lähestymistapa. Tämä 
tarve yhdistyy Puolan koko kulttuurialan uudistamista koskevaan tarpeeseen. 

 Sloveniassa on liian vähän rakenteellisia muutoksia, jotka johtaisivat yksityisen 
sektorin suurempaan osallistumiseen kulttuurialalla. Vaikka kulttuuripolitiikan 
tavoitteena on uudenaikaistaa kulttuurin julkista sektoria ja saada liikkeelle 
yksityistä rahoitusta, tämän toteuttamiseksi on toteutettu vain vähän konkreettisia 
toimia. 

 Yhdistyneessä kuningaskunnassa kulttuurin rahoittamisen niin kutsuttua kultaista 
standardia pidetään "talouden kolmijalkana", jossa kukin tulonlähde (julkinen, 
yksityinen, ansaittu) kattaa kolmanneksen kokonaistuloista. Todellisuudessa vain 
ansaitut tulot kattavat kolmanneksen (32 prosenttia) kokonaistuloista, sillä julkisen 
rahoituksen osuus on keskimäärin 53 prosenttia taidejärjestöjen tuloista ja 
yksityisten investointien osuus loput 15 prosenttia (Mermiri, 2010a). Koska 
kansallisia ja paikallisia taidebudjetteja on viimeaikoina leikattu, taide- ja 
kulttuurialalle on pakko löytää vaihtoehtoisia tulonlähteitä, yksityisiä investointeja, 
korvaamaan julkiset avustukset. Hallitus tutkii uusia tapoja edistää yksityisen 
sektorin osallistumista kehittämällä haasterahaston kannustamaan lahjoittajia ja 
kasvattamaan taidejärjestöjen varainkeruuvalmiuksia. 

1.5. Eurooppa ja Yhdysvallat: vertaileva katsaus yksityisen 
investoinnin kannustimiin kulttuurialalla  

Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen kulttuurialan julkisia investointeja koskevien 
suuntausten vertailu osoitti, että alueiden välillä on suuria eroja poliittisissa linjauksissa ja 
näin ollen myös tuloksissa. Järjestelmät eroavat toisistaan niin rakenteensa kuin yksityisen 
rahoituksen määränkin suhteen. Osa eroista liittyy poliittiseen ja oikeudelliseen 
ympäristöön, osa taas varainkeruuseen omistettuihin resursseihin ja pyytämisen kulttuurin 
olemassaoloon, ja osaan on syynä antamisen ja varallisuuden kasvattamisen kulttuuri ja 
perinne. 
 
Sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa on tapahtunut 1990-luvun jälkeen suuria poliittisia 
muutoksia. Euroopan maissa on otettu käyttöön verolainsäädäntöä, jolla tuetaan ja 
edistetään yksityisiä investointeja kulttuurialalla, ja Yhdysvalloissa julkiset elimet ovat 
vähentäneet merkittävästi kulttuurialalle myönnettävää julkista tukea ja jättäneet sen 
markkinavoimien armoille. 
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Keskeinen ero vertailtaessa kulttuurialan tukien määrää Euroopan maissa ja Yhdysvalloissa 
on kulttuurin näkeminen yleisenä etuna ja kulttuurin näkeminen markkinahyödykkeenä. 
Euroopassa tärkeimpänä haasteena on yhä taiteen ja kulttuurin tukemista yleisenä etuna 
koskevien saavutusten ylläpitäminen ja yksityisen rahoituksen entistä innostavampien, 
laajempien ja monipuolisempien mekanismien edistäminen. 
 
Useimmat Yhdysvaltain ja EU:n välisistä eroista näkyvät selvästi veropoliittisissa 
järjestelyissä, joissa Yhdysvallat käyttää enemmän verotuksellisia toimia, joilla pyritään 
lisäämään yksityisen sektorin osallistumista kulttuurin rahoittamiseen. Yhdysvalloissa on 
muun muassa moninaisia yksityisen lahjoittamisen muotoja, korkeampi yksityishenkilöiden 
lahjoitusten  osuus kulttuurialan kaikesta yksityisestä rahoituksesta, verokehyksen pohjalta 
luotuja vapaaehtoisen lahjoituksen mekanismeja (muun muassa pooled income fund, 
charitable remainder trust ja charitable lead trust) korkeampi yksityishenkilöiden 
lahjoitusten verohelpotusraja ja verohelpotuskelpoisuuden kriteerit.  
 
Yhdysvalloissa yritysten taiteelle ja kulttuurille antama tuki on siirtynyt 
hyväntekeväisyyslahjoituksista enemmän markkinaperusteiseen ja 
sponsorointipainotteiseen strategiaan.  
 
Yksityisten lahjoitusten määrän erot Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä johtuvat tavallisesti 
liittovaltion tuloverotuksesta, perintöverotuksesta, myyntivoittoverotuksesta ja 
lahjaverotuksesta. Välineet, joita käytetään Yhdysvaltain järjestelmässä mutta harvemmin 
Euroopassa, liittyvät filantrokapitalismiin ja suunniteltuun lahjoittamiseen.  
 
Taidealan yksityisen tuen korkea taso Yhdysvalloissa ei tee välttämättä alasta taloudellisesti 
vakaata. Kiinteiden kustannusten jatkuva nousu sekä lisääntyvä kilpailu, taiteen 
suojelijoiden korkeammat odotukset, vähentynyt julkinen rahoitus ja talouskriisi 
kokonaisuudessaan käynnistivät uudelleen keskustelun kulttuurin yksityisen ja julkisen 
rahoitustuen tasosta. 

1.6. Päätelmät 
Eurooppalainen kulttuurirahoitusjärjestelmä on valtiopainotteinen, ja halukkuus toteuttaa 
yksityistä lahjoittamista edistäviä kannustimia riippuu julkisesta politiikasta ja poliittisesta 
tahdosta. Koska monet Euroopan maat ovat saavuttamassa budjettinsa rajat ja kärsivät 
erityisesti viimeaikaisesta talouskriisistä, ne alkavat osoittaa kiinnostusta kulttuurialan 
yksityisen tuen järjestelmien kokeilemiseen. Kulttuurialan yksityisten investointien 
edistämiseksi on toteutettu kuitenkin vain vähän uusia poliittisia toimia, mikä osoittaa, että 
poliittiset toimet eivät ole nykyisten suuntausten ja haasteiden tasalla.  
 
Tutkimuksen keskeiset päätelmät ovat seuraavat:  

 Kulttuurialan julkinen suora tuki on vähenemässä, ja viimeaikaisen rahoituskriisin 
vaikutukset vauhdittavat prosessia. Tarve uudistaa kulttuurialaa, muuttaa sitä 
kestävämmäksi ja lisätä yrittäjyyttä näkyy Euroopan kulttuuripolitiikassa, mutta 
käytännössä tämän strategisen tavoitteen saavuttamistoimien taso vaihtelee. 

 Julkisessa suorassa tuessa keskitytään pääasiassa kulttuuri-infrastruktuurin ja 
-tuotannon (eli kulttuuritarjonnan) tukemiseen, mutta poliittisten toimien 
näkökulmaa on viimeaikoina muutettu kulutuksen huomioimiseksi. Kulutuksen 
uudenlaisen huomioimisen seurauksena kulttuurijärjestöjä pyydetään osoittamaan 
tärkeytensä yleisölle. 

 Verokannustimin toteutettavat välillisen julkisen tuen toimet ovat Euroopassa 
pitkälle kehittyneitä, mutta se, miten kansalaiset, kulttuurijärjestöt ja yritykset 
ottavat nämä mahdollisuudet vastaan, vaihtelee maittain. Tämä osoittaa, että 
lahjoittamisen kulttuuria on edistettävä ja kehitettävä.  
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 Taipumus ylikorostaa yksityisen tuen mahdollisuutta toimia vaihtoehtona julkiselle 
tuelle on kiistanalainen, koska yksityiset varat vähenevät nopeasti kriisiaikana ja 
monissa tuloksissa korostuu, että kulttuurialan julkisten ja yksityisten investointien 
välillä on myönteinen riippuvuus. Julkinen osallistuminen yhteisrahoituksen ja 
verokannustinten muodossa lisää sponsoreiden ja lahjoittajien luottamusta 
kulttuurin tärkeyteen, sillä he haluavat hyödyntää jo ennestään menestyvää ja 
tärkeää alaa. 

 Varainkeruun ammattilaistaminen ei ole vielä riittävän kehittynyt Euroopassa. 
Vaikka ammattilaistamiselle on tarvetta, tärkeä päätös varainkerääjien 
palkkaamisesta on vaikea tehdä, sillä varat eivät usein riitä keskeisen kulttuuri- ja 
taidetoiminnan maksamiseen, saati sitten ulkoisten varainkeruuneuvojien 
palkkaamiseen. Siksi varankeruuta ei ole useimmissa kulttuurijärjestöissä otettu 
riittävällä tavalla kiinteäksi osaksi toimintarakennetta.  

Yleistä ajatusta taiteen ja kulttuurin yksityisen rahoituksen lisäämisestä pidetään laajalti 
lupaavana vaihtoehtona, jolla pyritään parantamaan kulttuurialan rahoituksen kestävyyttä 
aikana, jolloin julkista rahoitusta kiristetään. Sponsorointien ja lahjoitusten väheneminen 
talouskriisin aikana ei kuitenkaan tue tätä ajatusta. Lisätoimia tarvitaan vahvemman 
yhteyden luomiseksi yleisön, yritysten ja yhteisöjen välille, jotta kulttuurin eri arvot 
tunnustettaisiin ja niitä voitaisiin hyödyntää yksityisen sektorin kulttuuriin investoimista 
koskevien eri vaikuttimien mukaisesti. Hallitukset kohtaavat haasteita yrittäessään 
parantaa poliittista ja oikeudellista ympäristöä niin, että ne edistäisivät kulttuurialan 
yksityistä tukemista ja palkitsisivat siitä. Sponsoreita on kannustettava kokeilemaan uusia 
mahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin kautta tapahtuvaan innovatiivisempaan mainontaan, 
taiteen suojelijoita on kannustettava löytämään uudelleen intohimonsa tunnistaa uusia 
kykyjä, lahjoittajia on kannustettava tuntemaan itsensä osallisiksi kulttuurielämän 
muokkaamiseen ja kulttuurialaa on kannustettava huomaamaan, että varainkeruu ja 
sponsorointi ovat tärkeitä taloudellisten syiden lisäksi myös kulttuurityön sosiaalisen 
oikeuttamisen kannalta.  

1.7. Suositukset  
Tutkimustulosten perusteella kulttuurialan yksityisen investoinnin edistämisen välittömät 
haasteet ovat seuraavat:  
 Hyvän tasapainon saavuttaminen taide- ja kulttuurialan suoran ja välillisen 

julkisen tuen välille  

Euroopan kulttuurien ja kulttuurikehityksen mallien erityispiirteiden vuoksi kulttuurialan 
yksityisten investointien edistämisen ei tule haitata julkista rahoitusta. Julkiset ja yksityiset 
varat täydentävät toisiaan, sillä julkisen rahoituksen vakaa pohja vahvistaa luottamusta 
kulttuurin julkiseen arvoon ja turvaa kulttuurialan pysyvyyden. Kriisin aikana 
kulttuurituotteiden kysyntä laskee suhteessa enemmän kuin muiden tuotteiden kysyntä. 
Julkinen tuki on välttämätön kulttuurin julkisen arvon säilyttämiseksi.  
 Vertailutietojen keräämismenetelmien kehittäminen  

EU:n kulttuurialaan vaikuttavaa verotustilannetta koskevien järjestelmällisten 
vertailutietojen puute ja yhteisiin menetelmiin perustuvien tietojen puute haittaavat 
vakavasti Euroopan kulttuurialan yksityisten investointien tutkimista. Toisena haasteena on 
kehittää yhteinen kehys filantropian eri muotojen luokittelulle, jossa kulttuuri laskettaisiin 
erilliseksi luokaksi ja johon kuuluisi useita vertailevaa tutkimusta tulevaisuudessa 
helpottavia järjestelmiä. Siksi olemassa olevia hankkeita, kuten Eurostatin 
kulttuuritilastointia sekä Euroopan neuvoston ja ERICartsin Compendium-hanketta on 
käsiteltävä tarkemmin.  
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 Kansainvälisille järjestöille vertailutietojen ja -käytäntöjen seurantaan 
annettavan tuen kehittäminen 

Toimien ja mekanismien jakautuminen ympäri EU:n jäsenvaltioita vahvistaa tarvetta 
perustaa kansainvälisiä elimiä ja verkostoja, jotka voisivat antaa tarkkoja ja riippumattomia 
arvioita tiedoista ja käytännöistä sekä jakaa tulokset tehokkaammin kohderyhmille. Taide- 
ja yritysfoorumeilla kerätyt tiedot ovat arvokkaita lähteitä, mutta niitä voitaisiin parantaa 
yhtenäistämällä tietojen keräämis- ja tulkintamenettelyjä. Tuen antaminen olemassa 
olevien taide- ja yritysfoorumien kansainvälisille kattojärjestöille ja muille välittäjäelimille 
tulisi olla EU:n luonnollinen tehtävä sellaisten olosuhteiden luomiseksi ja vahvistamiseksi, 
jotka edistävät yksityistä rahoitusta taiteen ja kulttuurin alalla.  
 Olemassa olevia verotoimia ja -etuja koskevan tietoisuuden ja 

ymmärtämyksen lisääminen 

Suurin ero Yhdysvaltain ja EU:n välillä ei liity varsinaisiin toimiin (vaikka nekin joskus 
eroavat toisistaan) vaan yleensä niiden toteuttamiseen. Euroopassa suotuisat 
verotoimenpiteet määritellään monissa eri laeissa (esimerkiksi tuloverolaissa, perintö- ja 
lahjaverolaissa ja arvonlisäverolaissa), ja ne liitetään eri aloihin (esimerkiksi yleisradiointiin, 
koulutukseen tai ympäristöön). Edunsaajilla, sijoittajilla, lahjoittajilla ja sponsoreilla ei siksi 
ole paljonkaan tietoa asiasta. Olemassa olevia ja suunniteltuja verotoimia koskevan 
tietoisuuden ja ymmärtämyksen lisääminen on tärkeä askel kohti olemassa olevien 
säännösten tuottoisaa hyödyntämistä. Lainkohtien tehokas hyödyntäminen edellyttää 
sellaisen lahjoittamista koskevan kansainvälisen esitteen tai oppaan laatimista, joka 
sisältää perusteellisen kuvauksen voimassa olevasta kansallisesta lainsäädännöstä ja 
kansallisista kampanjoista, joilla edistetään näiden verotoimien käyttöä.  
 
 Varainkeruun ammattilaistamista koskevan julkisen tuen kehittäminen 

Yhdysvaltain ja Euroopan välillä näkyy selvä ero myös tarkasteltaessa 
varainkeruutarkoituksiin kohdistettuja resursseja. Yhdysvaltain kulttuurialan yksityisen tuen 
tason mukaisesti Yhdysvalloissa vaalitaan hyviä varainkeruukäytäntöjä, kun taas Euroopan 
kulttuurijärjestelmässä varainkeruu on vain epäsäännöllinen täydentävä järjestely. Jos 
varoja ei ole riittävästi keskeisten ohjelmakustannusten kattamiseen, varainkeruun 
ammattilaistaminen vaatii kohdistettuja kulttuuripoliittisia toimia varainkeruuohjelmien ja 
-strategioiden kehittämisen tukemiseksi.  
 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 167 artiklan 4 kohdassa 

(aiempi EY-sopimuksen 151 artikla) annettuja edistämismahdollisuuksia 
koskevan tietoisuuden lisääminen 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 167 artiklan 4 kohdassa määrätään, että 
EU:n toimielinten on otettava kulttuuriin liittyvät näkökohdat huomioon muiden 
perussopimusten määräysten mukaisessa toiminnassaan. Artikla antaa EU:n toimielimille 
valtuudet ja mahdollisuuden edistää kulttuuriasioita, kuten yksityisiä investointeja 
kulttuurialalle ohjaavia mekanismeja ja toimia.  
 Alv-toimien yhdenmukaistaminen kulttuurituotteiden ja -palvelujen 

erikoisasemaa uhkaamatta 

Euroopan unioni on ilmoittanut arvonlisäverotoimien yhdenmukaistamisen yhdeksi EU:n 
verolainsäädännön tulevan kehittämisen mahdolliseksi suunnaksi. Tällaisten muutosten 
yhteydessä tarvitaan varovaisuutta, etteivät tutkimuksessa mainitut kulttuurialalle 
saavutetut alv-vapautukset kärsi, ja on noudatettava sellaisten valtioiden esimerkkiä, joissa 
kulttuurialan tuotteilla ja palveluilla on suotuisa ja esimerkillinen asema.  
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 Taide- ja yritysfoorumeiden tukeminen taiteen, yritysten ja lainsäätäjien 
välisinä välittäjinä  

Taide- ja yritysfoorumit ovat välittäjämekanismeja, jotka kannustavat lahjoittajia 
kehittämään lahjoittamisen kulttuuria sekä kulttuurijärjestöjä ja taiteilijoita kehittämään 
pyytämisen kulttuuria. Nämä järjestöt voivat ottaa aktiivisen roolin kulttuuri- ja yritysalan 
välisten kumppanuuksien luomisessa ja edistämisessä. Tällaisissa kumppanuuksissa 
kulttuurihankkeita tukevat yritysorganisaatiot saavat kulttuurijärjestöiltä näkyvyyttä 
tuotekuvilleen ja lisäävät niiden tunnettuutta ja kulttuurijärjestöt saavat lisää varmuutta 
pitkän aikavälin ohjelmien suunnitteluun. Taide- ja yritysfoorumit toimivat myös välineinä 
suotuisien verojärjestelyjen toteuttamiselle käytännössä. 
 Kulttuurialan yksityistä tukemista edistävän veropolitiikan parhaiden 

käytäntöjen edistäminen ja vaihtaminen jäsenvaltioiden välillä 

Veropolitiikasta saatava tuki on erittäin tärkeää luotaessa kehystä yksityisten varojen 
lisäämiselle. Kulttuurialaan vaikuttavilla julkisilla viranomaisilla ja elimillä on melko 
rajoittunut näkemys veroalalla käytettävissä olevien toimien ja mahdollisuuksien 
moninaisuudesta. Siksi ei ole yllättävää, ettei kulttuurialan yksityisiä investointeja edistäviä 
olemassa olevia toimia tai uusien toimien käyttöönottamista paljonkaan tueta. Tilanteessa 
korostuu tarve seurata ja arvioida veropolitiikan täytäntöönpanon vaikutuksia kulttuurialalla 
ja aloittaa EU:n tason vertailuanalyysi parhaiden mahdollisten ratkaisujen löytämiseksi. 
Ilman veroviranomaisten ja valtiovarainministeriöiden tekemää kelvollista 
verokustannusanalyysiä yritykset parantaa veroympäristöä perustuvat ideologiaan eivätkä 
ole selviä, käytännöllisiä ratkaisuja muuttuviin pitkän aikavälin veronäkymiin. 
 Kulttuurin eri arvoihin perustuvat kulttuuripoliittiset toimet 

Kulttuurialan yksityisiin investointeihin vaikuttavat tekijät ovat moninaisia. Osa tekijöistä on 
alan ulkopuolisia (esimerkiksi laajempi poliittinen ja oikeudellinen ympäristö), osa liittyy 
lahjoittajaan (esimerkiksi lahjoittamisen ja varallisuuden kasvattamisen kulttuuri ja sen 
siirtyminen sukupolvelta toiselle) ja osa taas kuuluu kiinteästi kulttuurialaan (esimerkiksi 
varainkeruuseen osoitetut resurssit ja pyytämisen kulttuuri). Tällainen moninaisuus 
edellyttää, että kulttuuripoliittiset toimet ovat muotoilultaan ja toteutukseltaan 
moniulotteisia ja kokonaisvaltaisia ja perustuvat kulttuurin eri arvoihin. Silti yksi 
kulttuuripoliittisten päätösten suurimmista haasteista on sellaisten ennakoivien 
mekanismien luominen, joilla pystytään vastaamaan sosiaalisen, poliittisen ja taloudellisen 
ympäristön lähestyviin muutoksiin. Kulttuurialan yksityisiä investointeja edistävissä 
kulttuuripoliittisissa toimissa tulisi keskittyä ensisijassa kehittämään kulttuurialan kykyä 
solmia tuotteliaita suhteita yksityiseen sektoriin. Lisäksi kulttuuripolitiikan kehittämisestä 
tulisi olla seurauksena riittävä oikeudellinen kehys, jossa asetetaan sekatalouden 
periaatteet kestävyyden saavuttamisen perustaksi. 
 
 


