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Suomen 
Kuntaliitto ry

▪ Suomen vaikuttavimpia 
edunvalvontajärjestöjä.

▪ Jäseninä kaikki Suomen 311 
kuntaa ja kaupunkia. 

▪ Toiminnassa mukana myös 
maakuntien liitot, sairaanhoitopiirit, 
muut kuntayhtymät sekä 
kuntataustaiset osakeyhtiöt.

▪ 200 oman alansa 
huippuasiantuntijaa:

▪ laki, talous, sote, elinvoima, 
demokratia, ympäristö, 
tietoyhteiskunta, koulutus, kulttuuri 
jne.

▪ Ydintehtävinä edunvalvonta, 
kehittäminen ja palvelut.
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Kunnan tehtävänä on 
järjestää  
kulttuuritoimintaa

▪ Uusi laki 166/2019

▪ Astui voimaan 1.3.2019

▪ Kulttuuri on peruspalvelu.
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Demokratia, asukaslähtöisyys, tasa-arvo, kestävä 
kehitys sekä kulttuurinen moninaisuus ja vuoropuhelu.

▪ Tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun 
ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja 
kokemiseen;

▪ Edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, 
taiteeseen ja sivistykseen;

▪ Vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä 
osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuurin ja taiteen 
keinoin;

▪ Luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen 
elinvoiman kehittymiselle ja sitä tukevalle luovalle 
toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin.

▪ Edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja 
monipuolista käyttöä;

▪ Luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja 
toiminnalle;

▪ Edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä niihin liittyvää 
kansalaistoimintaa;

▪ Tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen eri muotojen ja alojen 
tavoitteelliseen taide- ja kulttuurikasvatukseen;

▪ Edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä sekä paikallista 
identiteettiä tukevaa ja kehittävää toimintaa;

▪ Edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja 
terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja 
alueellista elinvoimaa;

▪ Edistää kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa ja 
toteuttaa muita kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä toimia.
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Kulttuuritoimintalaki tunnistaa läheisyysperiaatteen ja 
tukee alueellista yhteistyötä 

▪ Meillä 311 erilaista todellisuutta ja 
toimintaympäristöä.

▪ Keskimääräinen kuntakoko 17 743 asukasta. 
Kuntien mediaanikoko on 6 081 asukasta. 

▪ Toteuttamisessa joustavuus ja yhteistyö. 

▪ Paikalliset olosuhteet, voimavarat sekä eri 
väestöryhmien tarpeet ja osallisuus.
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Kuntien kulttuurin edistäminen – kunnilta iso panostus 
(netto 2017)

▪ Kirjasto 57e/asukas (316 milj. euroa)

▪ Taiteen perusopetus 12e/asukas (68 milj. euroa)

▪ Yleinen kulttuuritoiminta 24e/asukas (131 milj. euroa).

▪ Teatteri-, tanssi- ja sirkustoiminta/musiikkitoiminta/museo- ja näyttelytoiminta 
yhteensä 48e/asukas (262 milj. euroa)
▪ teatteri, tanssi ja sirkus 13e, musiikki 13e ja museot 22e.

▪ Yhteensä 141e/asukas

▪ Yhteensä 777 miljoonaa euroa 
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Kohti Sivistyksen suuntaa 2030:
Kohti palveluja ja toimia, joilla luodaan mahdollisuuksia 
jokaiselle elää täyttä ja osallistuvaa elämää. Kunnille  
mahdollisuuksia lisätä elinvoimaansa ja tukea vireää 
kansalaisyhteiskuntaa. 
▪ Ilmastonmuutos – palvelut ja eläminen 

kestävällä tavalla.

▪ Moninainen osallisuus ja uudistuva 
päätöksenteko.

▪ Väestörakenne ja alueellinen 
erilaistuminen.

▪ Sivistyskunta - sivistyspalvelujen merkitys 
kasvussa. 

▪ Sivistyspalvelujen kehittämisellä 
hyvinvointia jokaiselle. 

▪ Jatkuvaa oppimista,  osaamisen 
päivittämistä ja luovuutta tarvitsee 
jokainen.

▪ Voimavaroja tulee koota - yhteistyötä, 
kumppanuuksia ja verkostoitumista.
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Taide, kulttuuri ja kulttuuriperintö toimivat kaupunkilaisten 
arjessa oppimisen, kasvun,

sivistyksen ja hyvinvoinnin lähteinä. 
(Visio kulttuurikaupungista, Jyväskylän kulttuurisuunnitelma)

▪ Tehdään selkeät suuntaviivat ja tavoitteet tuleville vuosille.

▪ Seurataan toteutumista säännöllisesti – päivitetään muutostilanteissa ja etsitään 
ratkaisuja.

▪ Suunnitelma on tahtotilan ilmaisu muille toimijoille ( kuntalaiset, taitelijat, järjestöt, 
yhdistykset, yritykset, oppilaitokset). 

▪ Suunnitelmallisuus auttaa rakentamaan yhteistä kulttuurivisiota ja sen pohjalta yhteistyötä 
ja työnjakoa.

▪ Huomioidaan myös yhdyskuntasuunnittelussa ja investoinneissa (kaavoitus, tilat, 
rakentaminen).

▪ Näkyy talousarviossa: toimenpiteet konkretisoidaan ja niiden toteutumista arvioidaan.
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Kulttuurin keskeiset tavoitteet hallitusohjelmassa

▪ Luovien alojen työpaikat lisääntyvät, 
osuus BKT:stä nousee ja työntekijöiden 
työskentelyolosuhteet paranevat.

▪ Kulttuuripalvelut ovat paremmin 
saavutettavissa ja kulttuurin 
toimintaedellytykset ovat vahvistuneet.

▪ Turvataan Veikkauksen edunsaajien 
määrärahat.

Kaikissa keskeisissä tavoitteissa on sekä 
pysyviä että kertaluonteisia 
lisäyksiä/toimenpiteitä.
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Kulttuuri- ja kirjastoasiat
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Tavoitteet
• Siirretään valtionosuudet asteittain 

Veikkauksesta  budjettivaroihin.
• Turvataan kulttuurin toimintaedellytykset 

huolehtimalla valtionosuuksien tasosta.
• Huolehditaan kirjastojen 

saavutettavuudesta, kirjastoautoista ja 
kokoelmien monipuolisuudesta. 

• Kehitetään kulttuuripalveluita.
• Kehitetään rakentamisen 

prosenttiperiaatetta.   
• Vahvistetaan kulttuurimatkailua ja luovia 

aloja. 
• Valmistaudutaan rahoittamaan  Euroopan 

kulttuuripääkaupunkia v. 2026.
• Edistetään lastenkulttuuria.
• Selvitetään tilojen yhteiskäyttöä, 

kiertuetoiminnan edellytysten 
parantamista ym. ym. ym.

Toimenpiteet
• Toteutetaan esittävien taiteiden 

valtionosuusjärjestelmän uudistus. 
• Pitkällä aikavälillä pyritään 

kasvattamaan kulttuurin ja taiteen 
osuutta valtion budjetissa asteittain 
yhteen prosenttiin.

• Perustetaan luovia aloja ja 
kulttuuritoimintaa tukeva rahasto.

• Laaditaan kulttuuriperintöstrategia ja 
toteutetaan uuden 
Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman 
tavoitteita.

• Tuetaan taiteen perusopetusta ja 
nostetaan lastenkulttuurin avustuksia.

• Selvitetään minimikorvausten 
määrittelemistä eri taiteenaloilla.

• Käynnistetään ohjelma kulttuuritilojen 
käytön tehostamiseksi. 

Voimavarat:

Pysyvät lisäykset kulttuuriin 15,5 
miljoonaa euroa. 

Kertaluonteiset investoinnit kulttuuriin 
2020-2022 yhteensä 73 miljoonaa euroa.

Luovaan talouteen liittyviä asioita myös 
3.4 Elinvoimainen Suomi.

Kuntien tehtävät rahoitetaan kestävästi 
kuntien omilla verotuloilla sekä 
oikeudenmukaisella
ja riittävällä valtion tuella (100% 
korvaus).



KUTU-PÄIVÄT KOKOAA KENTÄN YHTEEN – 
YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA!
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Kiitos!
Johanna Selkee
erityisasiantuntija
Suomen Kuntaliitto
johanna.selkee@kuntaliitto.fi
p. 050 435 9420
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