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Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus 
Cupore

o Korkeatasoista tutkimus- ja asiantuntijatietoa, mm. kulttuuripoliittisen päätöksenteon tueksi

Graphic Design

Luovien alojen 
tuotantorakenteet, 

toimintamallit ja 
osaamistarpeet

Taiteiljoiden asema 
ja toiminta, 

arvoketjut ja 
arvoverkot

Taide- ja 
kulttuuritoiminnan 

rakenteet, rahoitus ja 
ohjaus

Valtio, 
kunnat, 

taidelaitokset, 
kolmas sektori

Taide- ja kulttuuritoiminnan ja kulttuuripolitiikan toimintaympäristö

Kulttuuriset oikeudet 
ja kulttuurinen 
osallisuus ja 

osallistuminen

Yleisöt, 
saatavuus, 

saavutettavuus, 
oikeudet

Kulttuuripolitiikan vaikuttavuus ja sen arviointi
Kulttuuripolitiikan tutkimuksen menetelmien kehittäminen
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Cuporen hankkeita
o Kuntien kulttuuritoiminnan tiedonkeruut, julkaisut 2008, 2012, 2014, 2018 – 

raportointi Kuntaliiton sivuilla (viimeisin: Ruusuvirta & Renko)

o Peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi (2017 > AVI, seuraava 
tekeillä)

o Kulttuurialan kolmas ja neljäs sektori (Ruusuvirta & Renko ym. 2018)

o Käynnissä olevia hankkeita kaupunkien kanssa
• EspooCult (kaupungin kulttuuripalvelut, kulttuuriprofiili, strateginen kehittäminen)
• Oulu2026 (hakuprosessi / seuranta)
• Jyväskylän kulttuuri- ja taidelaitokset (keskustan kehittäminen, kaupunkilaisten näkemykset)

o  Fokuksena osallisuus / osallistuminen, mm.: 
• ArtsEqual (iso konsortio, Cuporessa Socially responsible arts institutions and artists -ryhmä)
• AVAUS (ulkomaalaissyntyiset taiteilijat taide- ja kulttuurikentillä)
• Aiempia esim. Kulttuuriosallistumisen muuttuvat merkitykset (Virolainen 2015), Aktiiviset 

osallistujat. Kuntalaiset kulttuuri- ja liikuntapalvelujen kehittäjinä (Kangas, Sokka, Itkonen, 
Jakonen 2018)

o  Cuporen kaikki hankkeet: www.cupore.fi/tutkimus, 
    julkaisut www.cupore.fi/julkaisut

http://www.cupore.fi/tutkimus
http://www.cupore.fi/julkaisut
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Osallistumisen lähtökohtia: lainsäädäntö

”Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia 
osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään 

koskevaan päätöksentekoon” (PL 14 §) 

”Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan 
toimintaan.” (Kuntalaki 22 §) 

”Tämän lain tavoitteena on edistää kaikkien väestöryhmien 
yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja 

sivistykseen.” (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 2 §) 
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Osallistumisen lähtökohtia: strategiat

Kansallisesti osallistuminen yksi painopiste!
” Osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin: Osallisuus kulttuuriin on lisääntynyt ja eri 

väestöryhmien erot osallistumisessa ovat kaventuneet.” (Opetus- 
ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2025) 

Kunnissa ja kaupungeissa erilaisia linjauksia; useat kaupungit 
ovat nostaneet osallistumisen/osallisuuden aiempaa 
enemmän esiin suhteessa kaupungin järjestämiin palveluihin

…mutta keinoja ja osaamista puuttuu! (onko tahtoa? – 
asenteet)
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Kuka osallistuu ja mihin osallistuu?

(Arnstein 1969)

• Mitä esim. kulttuuritoimessa tehdään, 
miten ja kenen kanssa?

• Toimien legitimointi 🡪 näennäisyys / 
todellinen päätösvalta?

• Pysyvyys / päätöksenteon rakenteet / 
”projektiyhteiskunta” 🡪 mitä esim. 
osallistamisprojekteissa saadaan 
aikaan, mitä jää jäljelle?
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Osallistuminen – osallisuus?

(Virolainen 2015, 97)
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o Osallistuminen: yksilön toiminta lähtökohtana, mutta yhtä 
keskeisiä osallistumisen mahdollistavat yhteiskunnalliset mekanismit .

o Osallistumattomuus: usein tässä on korostunut ”ei-kävijöiden” 
näkökulma

• ns. ei-käyttäjät voivat olla myös varsin aktiivisia kulttuuriin 
osallistujia, mutta eivät vain käytä perinteisiä taide- ja 
kulttuurilaitosten palveluja 

• miten nähdään julkisen kulttuuripolitiikan ja -palvelut ohittava 
omaehtoinen kansalaistoiminta?

o Osallisuus: yhteisöllisyys, kuuluminen, osallistuminen yhteisön 
tai yhteiskunnan toimintaan > oikeus osallistua kulttuurielämään, 
yhtäläisesti saatavissa ja saavutettavissa olevat kulttuuripalvelut 

• Keskeiset osallisuuden lähtökohdat kulttuuripalveluiden suhteen: 
1. palveluiden saavuttaminen ja käyttäminen 
2. osallistuminen palveluita koskevaan suunnitteluun, 

päätöksentekoon ja palveluiden järjestämiseen

Legitimointi, näennäisyys ja lyhytjänteisyys – pysyvyys, rakenteet 
ja tosiasiallinen osallisuus? 
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Kuka päättää?

www.cupore.fi/julkaisut > Aktiiviset osallistujat

 
KENELLÄ KUNNASSASI ON ENITEN VALTAA 
KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUJEN SISÄLLÖSTÄ 
PÄÄTETTÄESSÄ? (aineisto kerätty vuonna 2014)
 

 
KESKIARVO
(1-3)

MAININTOJA
KOLMEN
JOUKKOON

(n=675)

1. Viranhaltijat 1,58 517

2. Liikuntajärjestöt tai urheiluseurat 1,87 425

3. Kunnanhallituksen jäsenet 1,89 263

4. Kunnanvaltuuston jäsenet 1,91 288

5. Lautakunnan jäsenet 1,92 301

6. Kaupungin- tai kunnanjohtaja 1,97 204

7. Kulttuuri- tai taideyhdistykset ja -seurat 2,06 269

8. Yksityinen palveluntuottaja 2,28 221

9. Kuntalainen 2,40 208

10. Kaupunginosat, kylät, asukasyhdistykset 2,41 167

http://www.cupore.fi/julkaisut
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Osallistuminen – osallisuus – 
saavutettavuus?

o Osallisuus, osallistuminen ja saavutettavuus ovat eri asioita, mutta 
tiiviisti suhteessa toisiinsa.

”Saavutettavuus on eri asia kuin saatavuus. Saatavuus merkitsee sitä, että 
palvelu tai tuote on saatavilla, mutta ei vielä kerro, onko se hyvin toimiva eli 
saavutettava.”

”Saavutettavuutta lisää myös osallistumisen ja ymmärtämisen tukeminen 
sekä tiedon ja elämysten tarjoaminen eri aistien välityksellä.”

”Osallisuus tarkoittaa osallistumista itselle tärkeään ja merkitykselliseen 
toimintaan. Hyvä saavutettavuus on osallisuuden kokemisen edellytys.”

www.cupore.fi/julkaisut > Tietokortit: Yhdenvertaisuus ja saavutettavuus 
kulttuuripolitiikassa (Lahtinen, Jakonen, Sokka 2017)

http://www.cupore.fi/julkaisut
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Oleellisia kysymyksiä

o Millaisia ovat kulttuurituottajien ja muiden toimijoiden valta 
ja vaikutusmahdollisuudet osallisuuden edistämisessä? Kuntien palvelut, 
tapahtumatuotannot, yms.?

• Kenellä on mahdollisuus osallistua sisältöjen tuottamiseen?

• Missä kohtaa prosessia ja miten on mahdollisuus osallistua? 

• Jos on mahdollisuus osallistua, mihin ja kuinka pitkälle sillä on 
vaikutusta?

�  Kuulluksi tuleminen, vuorovaikutuksen rakenteet ? 
- Yhteistyön keskeinen ja kasvava rooli kulttuuritoiminnan ja -palveluiden 
järjestämisessä esimerkiksi kunnissa.

o Kansalaisyhteiskunnan ja vapaaehtoistoiminnan merkitys ja 
toimintamallit?
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Kiitos!

sakarias.sokka@cupore.fi
Puh. 050 387 2728

mailto:sakarias.sokka@cupore.fi

