


Vapaa taide on luovan
talouden kasvun edellytys
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Taidekoulutus on erittäin vetovoimaista 
– taide houkuttelee osaajia Suomeen
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7%

meille hakeneista noin

valitaan opiskelijaksi.

Taideyliopisto on Suomen halutuin opiskelupaikka:

30 %

Uusista aloittavista opiskelijoista 

ei-suomalaisia on jo noin

Kansainvälistymme nopeasti. Kaikista 
perustutkinto-
opiskelijoista 
18 % tulee 
Suomen 
ulkopuolelta.



Koulutus kilpailee 

maailman parhaiden 

kanssa
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• Taideyliopiston Sibelius-Akatemia 

seitsemättä vuotta QS World University 

Ranking kärkijoukossa

• Palaute opiskelijoilta erinomaista: 

Suomen yliopistojen ykkönen 

kandipalautteessa jo vuosia 

• Erasmus-palautteen perusteella Suomen 

tyytyväisimmät vaihto-opiskelijat

• Uraseurantakyselyn perusteella 

työnantajat arvostavat Taideyliopistosta 

valmistuneiden osaamista



Taide luo työtä ja 

kilpailukykyä
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• Taideyliopistosta valmistuneiden 

työllisyys on vähintään samalla tasolla kuin 

muista yliopistoista valmistuneiden, kun 

huomioidaan taidealalle ominaiset 

epätyypilliset työsuhteet. 

• Uraseurantakyselyssä joka kolmas 

(31 %) Taideyliopistosta valmistunut on 

erittäin tyytyväinen suorittamaansa 

tutkintoon työuran kannalta. 

(Muissa yliopistoissa opiskelleista 24 %)

• Tulevaisuuden ratkaisut edellyttävät 

monialaista ajattelua – luovalle ajattelulle 

ja taidelähtöisille menetelmille on 

kysyntää työelämässä.



Taide luo kestävää 

kasvua – ala 

yrittäjyyden ja uuden 

ajattelun pohjana
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• 12 % Taideyliopistosta valmistuneista 

työllistää itsensä yrittäjinä (kaikkien 

yliopistojen keskiarvo 4 %)

• Taideyliopiston opiskelijat toivovat lisää 

yrittäjyysvalmiuksien opintoja. Kysyntään 

on vastattu rekrytoimalla 

työelämälehtoreita ja perustamalla 

yrityshautomo-ohjelma.

• Uniarts Hub -hautomoon runsaasti 

hakijoita.



Kansainväliset osaajat jäävät 
valmistuttuaan Suomeen
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20 %

alle

muuttaa pois Suomesta.

Taideyliopistosta valmistuvista ulkomaalaisista

38 %
Taideyliopistosta valmistuneista 

ulkomaalaisista on työllistynyt Suomeen.

Vuoden kuluttua valmistumisesta



Kulttuuri tuottaa 

enemmän kuin valtio 

sitä rahoittaa
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• Valtion 1,2 miljardin euron tuki tuotti 13 miljardia

euroa vuonna 2020.

• Kulttuuriala työllistää 123 000 henkilöä.

• Kulttuurialan palkkasumma 

kerrannaisvaikutuksineen on 5,1 miljardia euroa

vuodessa. Julkinen sektori kerää näistä vero- ja 

maksutuloja yhteensä 3,3 miljardia.

• Kotitaloudet ostivat kulttuuria 5,7 miljardin 

euron arvosta vuonna 2020.

• WHO suosittelee jäsenvaltioitaan käyttämään 

kulttuuria osana hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämistä ja terveydenhuoltoa.

• OECD suosittelee näkemään kulttuurin 

investointina, ei menoeränä. 

Lähteet: KULTA ry, WHO ja OECD

https://kulttuurijataide.fi/wp-content/uploads/2022/10/Taloustutkimus_KULTAry_2022.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/344101
https://issuu.com/oecd.publishing/docs/the_culture_fix_policy_highlights_2022/12



