
Kysely koronaviruspandemian ja sen pitkittymisen vaikutuksista
taiteen, kulttuurin ja luovien alojen toimijoiden toimintaan

(maalis-elokuu 2020)

Koronapandemia on vaikeuttanut monin tavoin taiteen ja kulttuurin toimialan toimintoja. Opetus- ja
kulttuuriministeriö pyrkii muodostamaan ja ylläpitämään ajantasaista tilannekuvaa poikkeustilanteen
vaikutuksista toimialalla. Tietoja kerätään sekä nopeiden johtopäätösten ja politiikkatoimien
muodostamisen tueksi että pitemmän aikavälin politiikan ja toiminnan suunnittelemiseksi. Kartoitamme
oheisella kyselyllä tilannekuvaa taiteen ja kulttuurin eri aloilla. Museoalalla kysely koskee
paikallismuseoita ja paikallisia erikoismuseoita. Osaan kyselyn vastaanottajista ministeriö on jo ollut
aiemmin yhteydessä samassa tarkoituksessa saaden arvokkaita tietoja.

Entistä paremman kokonaiskuvan muodostamiseksi ministeriö toteuttaa nyt laajemmalle vastaajajoukolle
suunnatun kyselyn. Voitte vastatessanne hyödyntää myös aiemmin antamianne tietoja niitä tarpeen
mukaan päivittäen. On mahdollista, että myöhemmin keväällä (ja myöhemminkin, riippuen
poikkeustilanteen kestosta) lähestymme teitä uudelleen ja pyydämme päivittämään tilannetietoja.

Kyselyssä saatuja tietoja välitetään tutkimuksellista ja tilastollista käsittelyä varten taiteenalakohtaisille
organisaatioille. Välitettävät tiedot eivät sisällä henkilötietoja eikä niitä ole mahdollista yhdistää tiedon
toimittaneeseen organisaatioon. Kyselyn tuloksista voidaan julkaista tilannekuvatietoa verkossa.
Julkaistavista katsauksista ja tiedotteista ei voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia. Kyselyn tietosuojailmoitus
on saatavilla verkkosivuilla osoitteessa https://minedu.fi/asiointi

Kyselyyn voivat vastata sekä erilaiset organisaatiot että yksityishenkilöt. Organisaatiot vastaavat
kyselyyn yhdellä organisaation edustajan lähettämällä vastauksella. Vastaus pyydetään toimittamaan
viimeistään 26.4.2020.

Kysely on kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa pyydetään arviota vaikutuksista  ajalla 15.3. –
31.5.2020, toisessa osassa ajalla 1.6. – 31.8.2020. Kyselyvastauksen voi tallentaa ja täydentää
vastauksia myöhemmin sähköpostilinkin kautta.

Merkittävistä uusista tiedoista pyydämme informoimaan oma-aloitteisesti opetus- ja kulttuuriministeriön
kulttuuri- ja taidepolitiikan osastoa.

Lisätietoja kyselystä saatte Minna Karvoselta, minna.karvonen@minedu.fi, 040 578 0410 ja kyselyyn
vastaamisesta Tapani Sainiolta, tapani.sainio@minedu.fi, 050 353 4389.

Yhteystiedot *

https://minedu.fi/asiointi


Organisaation
nimi (jos vas-
taaja yksityis-
henkilö, merkit-
se viiva)

Organisaation
ylläpitäjä (jos
vastaaja yksi-
tyishenkilö,
merkitse viiva)

Vastaajan nimi

Vastaajan säh-
köpostiosoite

Toimijatyyppi *

Toiminnan pääasiallinen ala / muoto *

julkisyhteisö

yhdistys

säätiö

yritys

yksityishenkilö, työryhmä tai toiminimi

muu, mikä

näyttämötaide (sis. performanssi- ja esitystaide)

 sirkustaide

 tanssitaide

musiikki

visuaaliset taiteet

muotoilu

arkkitehtuuri

taidekäsityö

 käsityökulttuuri

 kirjallisuus



Maakunta *

Arvio siitä, miten vastaajan edustama toimija on pystynyt ja pystyy jatkossa huolehtimaan

kulttuuriperintöala (seurantalo / paikallismuseo / muu)

elokuva- ja av-ala

peliala

lastenkulttuuri (lastenkulttuurikeskus / muu lastenkulttuuritoimija / korkeakoulu)

taiteen perusopetus

kulttuuritapahtuma tai kulttuurifestivaali (voit valita tapahtuman alan seuraavassa
kysymyksessä)

 muu, mikä

Uusimaa

Varsinais-Suomi

Satakunta

Kanta-Häme

Pirkanmaa

Päijät-Häme

Kymenlaakso

Etelä-Karjala

Etelä-Savo

Pohjois-Savo

Pohjois-Karjala

Keski-Suomi

Etelä-Pohjanmaa

Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaa

Kainuu

Lappi

Ahvenanmaa



tehtävästään koronapandemian aikana *

Toteutuu
suunnitellusti
(muutoksia
tekemällä)

Edellyttää
merkittäviä

muutoksia, mutta
tärkeimmiltä osin

toteutuu

Tehtävän
toteutuminen

vaarantuu
olennaisesti

tähän saakka

seuraavat 3 kk

seuraavat  6 kk

seuraavat 12 kk

OSA 1: Arvio toiminnallisista, taloudellisista ja muista vaikutuksista 15.3. –
31.5.2020 
 – tilanne: toimintarajoitukset täysimääräisesti voimassa

Yleinen näkymä toimintanne kannalta

3000 merkkiä jäljellä

Vaikutukset toimintaan 
 - toteutetut toimet  
- toteutettavat toimet vastausajankohdasta 31.5.2020 saakka

3000 merkkiä jäljellä

Arvio toiminnassa saamatta jäävistä tuloista, yhteensä (ei koske tekijänoikeustuloja)



Euroina

Lyhyt kuvaus toiminnassa saamatta jäävistä tuloista (ei koske tekijänoikeustuloja)

1000 merkkiä jäljellä

Arvio toiminnan tuloista, yhteensä (ei koske tekijänoikeustuloja)

Euroina

Lyhyt kuvaus toiminnan tuloista (ei koske tekijänoikeustuloja)

1000 merkkiä jäljellä

Arvio ”kiinteistä” kuluista (mm. vuokrat, palkkakustannukset), jotka syntyvät toiminnasta
riippumatta, yhteensä

Euroina

Lyhyt kuvaus ”kiinteistä” kuluista (mm. vuokrat, palkkakustannukset), jotka syntyvät toiminnasta
riippumatta



1000 merkkiä jäljellä

Arvio rajoitusten vuoksi toteutumatta jäävistä kuluista, yhteensä
Mm. mahdollisten lomautusten vaikutus

Euroina

Lyhyt kuvaus rajoitusten vuoksi toteutumatta jäävistä kuluista
Mm. mahdollisten lomautusten vaikutus

1000 merkkiä jäljellä

Muut varautumistoimet ja mahdolliset säästötoimenpiteet (pois lukien lomautukset ja
irtisanomiset)

2000 merkkiä jäljellä

Lomautuksia ajanjaksolla 3-5/2020

on jo lomautettu

todennäköisesti lomautetaan

lomautukset mahdollisia

lomautukset epätodennäköisiä

ei tulla lomauttamaan



Irtisanomisia ajanjaksolla 3-5/2020

Kehitetäänkö poikkeusolojen aikana uusia digitaalisia tai muita palveluita?

2000 merkkiä jäljellä

Muuta huomioitavaa

2000 merkkiä jäljellä

OSA 2: Arvio toiminnallisista, taloudellisista ja muista vaikutuksista
1.6.-31.8.2020  
- oletus: toiminnan rajoitukset jatkuvat ainakin elokuun loppuun

on jo irtisanottu

todennäköisesti irtisanotaan

irtisanomiset mahdollisia

irtisanomiset epätodennäköisiä

ei tulla irtisanomaan



Yleinen näkymä toimintanne kannalta

3000 merkkiä jäljellä

Vaikutukset toimintaan
 - 15.3. – 31.5.2020 toteutuneiden ja 1.6.-31.8. toteutuvien toimien vaikutukset ajanjaksolle 
1.6. – 31.8.2020

3000 merkkiä jäljellä

Arvio toiminnassa saamatta jäävistä tuloista, yhteensä (ei koske tekijänoikeustuloja)

Euroina

Lyhyt kuvaus saamatta jäävistä tuloista, yhteensä (ei koske tekijänoikeustuloja)

1000 merkkiä jäljellä

Arvio toiminnan tuloista, yhteensä (ei koske tekijänoikeustuloja)

Euroina



Lyhyt kuvaus toiminnan tuloista (ei koske tekijänoikeustuloja)

1000 merkkiä jäljellä

Arvio ”kiinteistä” kuluista (mm. vuokrat, palkkakustannukset), jotka syntyvät toiminnasta
riippumatta, yhteensä

Euroina

Lyhyt kuvaus ”kiinteistä” kuluista (mm. vuokrat, palkkakustannukset), jotka syntyvät toiminnasta
riippumatta

1000 merkkiä jäljellä

Arvio rajoitusten vuoksi toteutumatta jäävistä kuluista (mm. mahdollisten lomautuksien
vaikutus), yhteensä

Euroina

Lyhyt kuvaus rajoitusten vuoksi toteutumatta jäävistä kuluista (mm. mahdollisten lomautusten
vaikutus)

1000 merkkiä jäljellä



Muut varautumistoimet ja mahdolliset säästötoimenpiteet (pois lukien lomautukset ja
irtisanomiset)

2000 merkkiä jäljellä

Lomautukset ajanjaksolla 6-8/2020

Irtisanomiset ajanjaksolla 6-8/2020

Kehitetäänkö poikkeusolojen aikana uusia digitaalisia tai muita palveluita?

2000 merkkiä jäljellä

Muuta huomioitavaa

todennäköisesti lomautetaan

lomautukset mahdollisia

lomautukset epätodennäköisiä

ei tulla lomauttamaan

todennäköisesti irtisanotaan

irtisanomiset mahdollisia

irtisanomiset epätodennäköisiä

ei tulla irtisanomaan



2000 merkkiä jäljellä


