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Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019
2 § Lain tavoite
Tämän lain tavoitteena on:
1) tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä
kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen;
2) edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja
osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen;
3) vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja
yhteisöllisyyttä kulttuurin ja taiteen keinoin;
4) luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja
sitä tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin.
Tavoitteiden toteuttamisen lähtökohtina ovat demokratia, asukaslähtöisyys,
tasa-arvo, kestävä kehitys sekä kulttuurinen moninaisuus ja vuoropuhelu.
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3 § Kunnan tehtävät
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Kunnan tehtävänä on järjestää kulttuuritoimintaa. Tämän tehtävän
toteuttamiseksi kunnan tulee:
1) edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista
käyttöä;
2) luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle;
3) edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä niihin liittyvää
kansalaistoimintaa;
4) tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen eri muotojen ja alojen
tavoitteelliseen taide- ja kulttuurikasvatukseen;
5) edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä sekä paikallista
identiteettiä tukevaa ja kehittävää toimintaa;
6) edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä,
osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa;
7) edistää kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa ja
toteuttaa muita kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä toimia.
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§ Kunnan tulee 1 momentin mukaisia tehtäviä ja niihin liittyviä palveluita
järjestäessään ottaa huomioon paikalliset olosuhteet ja voimavarat sekä
eri väestöryhmien tarpeet.
§ Kunta voi järjestää kulttuuritoiminnan itse taikka yhteistyössä toisten
kuntien kanssa tai muulla tavoin. Kuntien kulttuuritoiminnan
järjestämisessä tulee olla riittävää ja monipuolista asiantuntijaosaamista.
§ Kunnan tulee kulttuuritoimintaa järjestäessään ottaa huomioon toiminta,
joka perustuu yleisistä kirjastoista annettuun lakiin (1492/2016), taiteen
perusopetuksesta annettuun lakiin (633/1998), museolakiin (729/1992),
teatteri- ja orkesterilakiin (730/1992) ja vapaasta sivistystyöstä annettuun
lakiin (632/1998).
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Kuntaliiton sivistyspoliittinen ohjelma – keskeiset
vaikuttavat ilmiöt
§ Ilmastonmuutos – palvelut ja eläminen
kestävällä tavalla
§ Moninainen osallisuus ja uudistuva
päätöksenteko – jokainen vaikuttaa
§ Väestö ja alueellinen erilaistuminen –
tehtävien ja vastuiden uusjako

§ Hyvinvointia jokaiselle – sivistys kantaa
§ Jatkuva oppiminen - osaamista ja
luovuutta läpi elämän
§ Voimavaroja tulevaisuuteen - kuntien
sivistyspalveluiden rahoitusta on lisättävä

§ Sivistyskunta mahdollistaa - yhteistyö,
kumppanuudet ja verkostoituminen
toimintatapana
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Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt
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Tpo –osallistuminen, koonti
Päällekkäisyyksiä sisällä. Tilastot eivät ole yhtenäisiä.
§ Tuntiperusteinen taiteen perusopetus: 86 000 osallistujaa (oph 2017)
§ Koramo (2008): Taiteen perusopetuksen opiskelijoita 135 000:
§ yleisen piirissä 49 000
§ laajan piirissä 81 500

§ Aluehallintovirasto (2012): Manner-Suomessa 126 000 oppilasta taiteen
perusopetuksessa. 2-19-vuotiaden keskimääräinen osallistumisaste 12
%.
§ Oppilaista 26 % yleistä: 32 600 oppilasta
§ Oppilaista 44 % laajaa: 55 056 oppilasta
§ Oppilaista 30 % varhaisiän kasvatus: 38 137 oppilasta
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Selvitys taiteen perusopetuksesta kehittämiskohteita
§ Tilastopohja on epätäydellinen, ei
kokonaiskuvaa.

§ Saatavuus ja saavutettavuus
uudistamisen lähtökohdaksi.

§ Rahoitusjärjestelmä ei kohtele toimijoita
tasapuolisesti.

§ Kehitettävä kaikkia taiteenaloja.

§ Toiminnan laajentaminen vaatii
lisämäärärahoja.

§ Kunnan rooli ja vastuu on vapaaehtoinen.

§ Järjestelmä perustuu instituutioihin –
miten joustavat opintiet, osaamisen
kerryttäminen?
§ Koulutuksen järjestäminen, rahoitus,
valvonta – joustava vai säädelty
järjestelmä?

§ Oppimäärien tasapuolinen huomioiminen.
§ Lakisääteinen tehtävä? Kustannukset
korvattava 100% (laki peruspalvelujen
valtionosuudesta). Vert. Kuntien
kulttuuritoimintalain tehtävät.
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Ei ole riittävää kokonaiskuvaa taide- ja kulttuurikasvatuksen
palveluista ja saavutettavuudesta eri puolilla maata.
Kuntien tehtävänä on luoda edellytyksiä tasapuolisesti eri
väestöryhmille ja toimijoille taiteen tekijänä, kokijana,
harrastajana.
10.4.2019
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Resurssi paremmin käyttöön: elinikäinen, jatkuva
oppiminen
§ Syrjäytymisen ehkäisy, kotouttaminen,
osallisuus, kulttuuriset oikeudet ja
kulttuurikompetenssi, vapaa-aika,
työssäjaksaminen.
§ Joustavat opintopolut ja saavutettavat
palvelut
§ Strateginen ote ja ohjaus: painotuksia,
panostuksia.
§ Taideosaamisen edistäminen:
varhaiskasvatus, perusopetusta, toinen
aste…

§ Taidekasvatusta ja taiteen perusopetusta
yhteistyössä, opettajia ja muita resursseja
joustavasti hyödyntäen.
§ Kansalaisopisto tärkeä toimija
turvaamassa taiteen perusopetuksen ja
muun taide- ja taitoaineen opetuksen
saatavuutta.
§ Kuntien valinnanvapaus ja painotukset
opetuksen järjestämisessä tukevat
toimijoita, tarjontaa ja kysyntää.
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Kiitos!
Johanna Selkee
p. 050 435 9420
johanna.selkee@kuntaliitto.fi
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