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1)Mikä on soveltavan taiteen hintalappu ja mistä se koostuu? 

No ainakin: 

”Mielikuvitusprojekti 10x2 h taidetyöpaja haastavassa sote-yksikössä, 
esim. muistisairaiden vanhusten kanssa” 

Kulttuurihyvinvointitoiminnan kulurakenne  
- kuluiksi tulee/ voidaan laskea seuraavat kulut: 

-* Palkat ja palkkiot sekä sivukulut 35 % - 39 % sis. lomakorvaus (TYÖ)  

- Kenen työtä ja mitä työtä sillä saa?: ... 

* tuotannollinen työ: myynti, valmistelu, viestintä, koordinointi, sopimukset ja 
laskutus (muu työ/ 22€/h suositus)  
* osallistujien hankinta ja tiedottaminen  
* suunnittelu ja varsinainen taiteellinen työ  
* seuranta, raportointityö 
 
@ MITÄ UUSIA RAKENTEITA TÄHÄN VOISI OLLA? – 
VÄLITTÄJÄTUOTTAJAT/ LUOVAT TUOTTAJAT/  UUSIA TUKIRAKENTEITA 
– PARASTETAAN MAATALOUDEN PUOLELETA (MELASTA)? 
@ KOKONAISHINNOTTELU - KUSTANNUKSET OLTAVA LÄPINÄKYVÄT 
 
- toimintaan kohdistuvan vakituisen henkilökunnan palkka ja muut 
henkilöstökulut 
  
- ulkopuolisen ohjaavan taiteellisen henkilökunnan palkkakulut (esim.43€/h 
45-60min + kohtuullinen määrä suunnittelua/ TEME:n suositus – ei sis. 
tuotannollista työtä)  
 
Tanssi ja sirkus erilaisissa ympäristöissä -suositus: 
http://www.teme.fi/files/2756/TSEY-low.pdf  
 
- muut henkilöstösivukulut (esim. työterveyshuolto, työnohjaus, 
henkilöstökoulutus yms.) 10% 
 
- toiminnan koordinoinnin, tuottamisen ja johtamisen kulut 
 
- hallinnonkulut (noin 10% kokonaiskuluista) 

http://www.teme.fi/files/2756/TSEY-low.pdf


 
- markkinointi-, tiedotus- ja viestintäkulut 
 
- matka- ja majoituskulut 
 
- materiaalit ja välineet 
 
- tilakustannukset (jyvitysosuus) toimintatila + mahdolliset muut tilat 
 
 
VOITTOA TAVOITTELEMATON YHDISTYS  KATE 0% 
 
YRITYSTOIMINTA  KATE ?% 
 
ALV%? 0 %, 10 % vai 24 %?  
Suhde ostajan alv-statukseen ja vaikutukset ”ostovoimaan” => voiko 
ostaja vähentää ALV:n vai ei? 

Jos yritys hakee apurahaa, mikä on alv-käytäntö? 

JOS MYYTÄVÄ TOIMINTA OLISI ESIM. HENKILÖSTÖKOULUTUSTA – 
OLISKO PALKKA ERI KUIN TAIDETYÖPAJATOIMINNASSA? 

MITEN TÄMÄ TODELLISUUS KOHTAA MAKSAJAN MAKSUKYVYN VAI 
KOHTAAKO? (näillä elementeillä arvioitu kulu 10 kerran taidetyöpajalle 
on noin 4000 € => 400 e/kerta) 

TÄMÄ HINTAKESKUSTELU PITÄISI NOSTAA ISOSTI KESKIÖÖN – 
ROHKEUTTA TÄHÄN! 

2) Mitä korkea laatu maksaa (ja mitä se vaatii)? 

Esim:  

Huom! Sopimuksellisuus--> hoitovastuullisuus, ammatilliset verkostot ja 
sidosryhmät (kenellä töissä?), työvaiheet 

koulutus (onko Valviran koulutus pakollinen), korkeakoulututkinto 

palkkatasot  

välineet 

tilat 


