
KORONAVIRUKSEN 
VAIKUTUKSET KUVATAITEEN 

ORGANISAATIOISSA

MENETYKSET 
KÄYNNEISSÄ

Kuvataidekohteisiin tehtiin vuonna 2018 
noin 4,6 miljoonaa käyntiä. 

620 000 
käyntiä vähemmän.

14 %
laskua kävijämäärissä.

1 milj. €
menetys taidemyynnissä.

5,4 milj. €
tuottomenetys.

Museoliiton kokonaisarvion mukaan 
museoiden toiminnassa tapahtuu

Kyselyyn vastanneiden taidegallerioiden 
osalta seuraa

Kyselyn perusteella laskennallisesti arvioiden 
kuvataidekohteisiin tehdään

Taidegallerioiden 
myynnin heikkeneminen 

vaikuttaa suoraan 
taiteilijoiden 

toimeentuloon.

Yli puolet vastanneista 
organisaatioista kertoi 

joutuvansa 
lomauttamaan 
henkilöstöään.

MENETYKSET 
TAIDEMYYNNISSÄ

MENETYKSET 
MUSEOIDEN TUOTOSSA

Tämä tarkoittaa
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Frame Contemporary Art Finland toteutti kyselyn alan toimijoille 17.–19 maaliskuuta 2020. Toimijoita paikannettu: 212. Vastauksia yhteensä 112.
Lisäksi korteissa on käytetty lähteenä Suomen museoliiton ja Suomen Taiteilijaseuran selvityksiä.

Frame Conemporary Art Finland kartoitti koronaviruksen vaikutuksia Suomen kuvataiteen kentällä olettaen, että poikkeustilanne jatkuu huhtikuun 2020 loppuun saakka.
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SUORAT VAIKUTUKSET 
KUVATAIDEKENTÄLLÄ

• lipputuloista

• taidemyynnistä 
 

• muista tulonmenetyksistä

• taidemuseoilta 
• taidegallerioilta
• kuvataidetapahtumilta

KUVATAITEILIJOIDEN 
TULONMENETYKSET

Kuvataiteilijan keskiansio apurahoja 
lukuun ottamatta on noin 21 000 euroa 
vuodessa. Yli puolet tästä on muuta kuin 

taiteellista työtä.

Opetus, työpajat ja yleisötilaisuudet
&

Kuvaston korvaukset kuvankäyttö-, taiteen 
jälleenmyynti sekä näyttelykorvauksista.

Laskennallinen ansionmenetys 3 kuukauden 
ajalta koko kuvataiteilijakuntaa koskien on 

noin

poikkeustilanteen kestäessä huhtikuun 2020 
loppuun saakka.

Lähes kaikki kuvataidetta esittävät tilat ovat 
joutuneet sulkemaan ovensa.

Kysyimme

arvioita

Taidemuseoiden ja 
taidegallerioiden sulkeminen

&
tapahtumien, taidemessujen ja 

opetuksen peruuntuminen.

________________________________
 

Pääsylipputulojen menetys
& 

teosmyynnin vaikeutuminen 
ja päättyminen.

________________________________

Tulonhankinnan menetykset 
museokauppa- ja 

ravintolatoiminnasta & 
ryhmävaraukista.
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17,3 milj. €
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KUVATAITEEN KENTÄN TOIMIJOIDEN 
TOIVEET TILANTEEN KORJAAMISEKSI

Toiminnan turvaaminen 
lisärahoituksella.

____________________________

• pika-apurahat

• palkkatuki

RAHOITUS VUOKRAKULUT AVUSTUKSET

Helpotusta tilojen 
vuokranmaksuun.

____________________________ 

• jousto

• hyvitys

• taloudellinen tuki

Joustavuutta jo 
myönnettyihin avustuksiin.

____________________________
 

• avustuksia ei perittäisi 
takaisin

• avustusten käyttöaikaa 
voisi pidentää

3/3

LISÄTIETOA
https://frame-finland.fi/tietoa-alasta/tilastot/

Laura Boxberg, viestintäpäällikkö
laura.boxberg@frame-finland.fi
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