KULTA ry:n lausunto Suurelle valiokunnalle Suomen EU-puheenjohtajuuskauden painopisteissä
SUOMEN NOSTETTAVA LUOVIEN SISÄLTÖJEN EDISTÄMINEN YHDEKSI
KÄRKITEEMAKSI
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry esittää, että yksi Suomen puheenjohtajuuskauden
kolmesta pääteemasta on:
-

Sisällöt talouden kilpailykyvyn perustana / Content as the driver of our economy

Teemasta on käyty keskustelua laajasti kulttuuri- ja taidealan toimijoiden kanssa tuki- ja
tuottajaorganisaatioista yrittäjiin ja tekijöihin.
Taide ja kulttuuri ovat luovan talouden ydin. Luovien alojen osuus BKT:sta, 3,5 prosenttia, on
suurempi kuin esimerkiksi elektroniikkateollisuuden, paperiteollisuuden tai ravintola- ja
majoitustoiminnan.
Luovat sisällöt ovat Euroopan talouden perusta jo nyt, ja kaikkien indikaatioiden mukaan
entistäkin enemmän tulevaisuudessa. Vaikka luovista sisällöistä toki EU-tasolla puhutaan, ne eivät
kuitenkaan ole vielä EU:n fokuksessa. On riski, että EU-alue menettää tässä suurimman
mahdollisuutensa. Suomi voi olla nyt edelläkävijä, joka tekee historiaa. Suomen maabrändiin
teema ”Sisällöt talouden perustana” sopii erittäin hyvin. Jo nyt tänne tulevat ulkomaalaiset
nimeävät kulttuurin luontoa useammin vetovoimatekijäksi. Kasvaaksemme EU:n täytyy luoda
luoville sisällöille suotuisa toimintaympäristö.
Maailman suurimpien ja nopeimmin kasvavien ns. FAANG-ryhmän yritysten (eli Facebook,
Amazon, Apple, Netflixt ja Google) tärkein ja nopeimmin kasvava liikevaihtoalue ei ole teknologia,
digitaalisuus tai rauta, vaan sisällöt. Maailman merkittävimpien yritysten liiketoiminnan perusta on
siis luovissa sisällöissä. Lähes kaikilla näistä sisällöistä tärkein yksittäinen ja nopeimmin kasvava
liiketoiminta-alue on musiikki. KULTA ry viestii myös luovan työn tekijöiden ja yrittäjien
yhteenliittymän LYHTY:n vaatimuksesta korjata arvokuiluongelma. Tämä asia edennee jo ennen
puheenjohtajuuskautta.
KULTA ry muistuttaa Euroopan uuden Kulttuuriohjelman mahdollisuuksista kulttuurin ja muiden
politiikan alojen välisiin yhteyksiin ja siten kulttuurin ja taiteen merkityksen vahvistamiseen
politiikassa. On ehdottomasti Suomen etu olla nostamassa luovia sisältöjä eurooppalaisen
elinkeinopolitiikan kovaan ytimeen, sillä siinä kasvun mahdollisuutemme ovat erinomaiset ja se on
myös linjassa Suomen ilmastopoliittisten pyrkimysten kanssa.
KULTA ry toivoo, että Suomi on puheenjohtajakaudellaan aktiivinen niiden resurssien suhteen,
jotka liittyvät Luova Eurooppa -ohjelman ja muiden kulttuurihankkeita tukevien EU-ohjelmien
rahoitusmahdollisuuksiin. Neuvoston ajankohtaisessa kulttuuripoliittisessa
työohjelmaluonnoksessa todetaan, että ”Cultural mainstreaming requires a holistic and horizontal
approach as regards legislation, financing and cross-sectoral cooperation.” On siis tunnistettava
sellaisia ohjelmia, aloitteita ja rahoitusmalleja, joilla eurooppalaisen kulttuuripolitiikan edellytyksiä
tuetaan hankkeilla, joiden vetovastuu ja rahoitus tulee varsinaisen kulttuuribudjetin ulkopuolelta.

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö
Kultur- och konstområdets centralorganisation

KULTA ry esittää, että luovia sisältöjä edistetään puheenjohtajuuskaudella poistamalla kulttuurin
ja taiteen liikkuvuuden esteitä. Lisäksi on vahvistettava kulttuurialan yhdenvertaisuutta nostamalla
esiin konkreettisia toimia, joilla vähennetään häirintää kulttuurialalla ja parannetaan kulttuurin ja
taiteen saavutettavuutta. KULTA ry pyytää kiinnittämään huomiota Euroopan kulttuuriohjelman
viittaukseen siitä, että tutkimusten mukaan kulttuuripalvelujen saatavuus on toiseksi tärkein
taustatekijä psykologisessa hyvinvoinnissa - sitä tärkeämpää on ainoastaan terveys.
Tarvitsemme taiteen vahvaa mukaanottoa Erasmus+ -ohjelmaan, erilaisten työmarkkinastatusten
ratkaisemista liikkuvuuden esteenä ja CITES-sääntöjen (uhanalaisista lajeista valmistettujen
soittimien kuljetusta rajojen yli) tarkastelua tästä näkökulmasta.
Tavoitteet luovien sisältöjen painottamiselle ovat seuraavat:
- Vauhdittaa luovien alojen kasvua Euroopassa.
- Parantaa eurooppalaisten luovien sisältöjen kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla.
- Lisätä luovien sisältöjen vientiä.
- Rakentaa luoville sisällöille suotuisaa toimintaympäristöä tekijänoikeuksien, alustatalouden
sekä kulttuurin ja taiteen tuki- ja tuottajaorganisaatioiden osalta.
- Lisätä luovien sisältöjen tekijöiden liikkuvuutta.
- Pitää huolta eurooppalaisen kulttuurin diversiteetistä ja saavutettavuudesta.
- Tehdä luovista sisällöistä yhä houkuttelevampi ja kannattavampi liiketoiminnan alue.
- Vahvistaa kulttuurin ja taiteen rahoituspohjaa.
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