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Läpileikkaavat ja teemakohtaiset linjaukset

• Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

• Moninainen kulttuuriperintö

• Sivistys ja osaaminen

• Kulttuuripolitiikka

• Rahoitus

• Työllistyminen

• Ammatillinen kehittyminen

• Kulttuuripalvelut

• Kulttuurien välinen vuoropuhelu

• Tilastot ja tutkimus

• Toimenpideohjelma
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Cross-cutting and thematic guidelines

• Equity and equality

• The diverse Finnish cultural
heritage

• Education and competence

• Cultural policy

• Funding

• Employment

• Professional development

• Cultural services

• Intercultural dialogue

• Statistics and research

• Action plan
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Ehdotuksia moninaisuuden edistämiseen esittävissä taiteissa

• Ulkomaalaistaustaiset mukaan toiminnan sisältöjen suunnitteluun ja päätöksentekoon

• Moninaisuus- ja yhdenvertaisuusosaamisen lisääminen ja moninaisuusasiantuntijoiden 
käyttö kehitystyössä

• Taiteellisten sisältöjen tietoinen monipuolistaminen

• Järjestetään monikielisiä tapahtumia, esim. suurimmilla vähemmistökielillä ja mahd. muilla kielillä

• Ohjelmistovalintoihin eri esteettisistä käsityksistä ja kulttuuriperinnöistä nousevia sisältöjä

• Kannustetaan kiinnittämään huomiota syrjiviin ja rodullistaviin toimintamalleihin, esim. 
stereotyyppinen tarinankerronta ja roolitukset

• Kielen oppiminen työelämässä ja selkokielen lisääminen suunnittelutyössä, viestinnässä 
ja toiminnassa

• Moninaisuuden toteutumisen seuranta ja tiedon kerääminen hyvistä käytänteistä
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Miten politiikka- ja toimenpide-ehdotuksia edistetään?

• Laki esittävän taiteen edistämisestä – seuraava hakukierros käynnistyy 2024 alusta 
ajanjaksolle 2025-2027

• Erityisavustukset kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtäviin, valtakunnallinen 
kehittämistehtävä, haku päättyi 31.8.2022

• Ehdotus kulttuuriperintöstrategiaksi 2022–2030: Kulttuuriperintö voimavarana kestävälle 
tulevaisuudelle ja hyvälle elämälle 

• Elävän perinnön wikiluettelon kartuttaminen projektilla, johon kutsutaan eri kulttuuritaustoista 
olevia osallistujia (Museovirasto)

• Kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen dialogityökalu, OKM ja Taike

• Tietokortti moninaisuuteen liittyvän seurantatiedon kehittämisestä, Cupore

• Virastojen yhdenvertaisuuden edistämisen prioriteetit (esim. osaaminen, antirasismityö, 
rekrytointi, ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö, dialogityökalun käyttö organisaation 
koulutuksissa ja käytännön työelämän kehittämisessä)
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Tapahtumia

• Building artists’ future – Strengthening solidarity symposiumi, 22.9. Suomen 
Taiteilijaseura

• CulturaWeek. Konferenssi 29.-30.9., Cultura-säätiö

• Yhteenkuulumisen tulevaisuus: kulttuuri, yhteiskunta ja vähemmistöt

• Panel ”I need ammunition, not a ride.” Culture as a weapon of war. 1.10., Music x 
Media, Tampere

• Y-FESTIVAALI, Yhdenvertaisuutta taiteen keinoin! 8.10., oikeusministeriö ja 
taidekenttä

• Maahanmuuttodialogit 7.10., 27.10. ja 3.11., sisäministeriön pilotti

• Maahanmuuttaneet, osallisuus ja kulttuuritarjonnan monipuolistaminen, 3.11., opetus-
ja kulttuuriministeriö

• ”Boost your Future” -tapahtuma 14.11., Taideyliopisto, Globe Art Point ja Taike
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Kiitos!

Thank you! 
Loppuraportti: 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/100
24/162663 

Final report:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/100
24/162665


