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Kuntien 

kulttuuritoiminnasta 

annetun lain 

infotilaisuus



KULTTUURI-ILMASTONMUUTOS
Cultural Climate Change



ROHKEASTI

REUNALLA
Hinterland



Millainen on kaupunki metropolialueen ulkopuolella, 
jossa asuu Euroopan sivistynein metsäkansa. Miten 
pohjoinen luonto liikuttaa meitä, innostaa kokemaan, 
liikkumaan, pelaamaan ja leikkimään?

#movedbynature #northernemotion #winterland #worlclasshinterland #liiku 
#liikutuluonnosta #liikujaliikutu 



VASTAKOHTIEN

Voima
Contrasts



Miten opimme ymmärtämään toisiamme paremmin? 
Mitä uusia ja yllättäviä yhteyksiä voimme luoda? 
Kuuntelemme, arvostamme, olemme uteliaita ja 
kiinnostumme toisistamme.

#celebratecontrasts #connectingpeople #celebrateOulu #burstingbubbles 
#vittuilustavoimaa #muutaOuluun #lifechangingexperiences 
#syrjässämuttakeskellä



VILLISTI
KAUPUNKI

Wild City



Millainen on luova kaupunki keskellä villiä luontoa? 
Millainen on virkeä, luova kylä? Miten taide, alakulttuurit 
ja luovat tilat täyttävät tyhjyyttä, hiljaisuutta ja pimeyttä?

#wildcity #arcticurban #viehkoOulu #vauhkoOulu #urbanwild #villiurbaani 
#hallittuhulluus #maailmanluokankaupunni #paskakaupunni #kyliäkaupunnissa



Uusi kulttuuristrategia valmistuu vuoden 2019 aikana

Strategia on osa samaa kulttuurista kaupunkikehittämistä 

kuin Oulu2026-kulttuuripääkaupunkihanke

Tavoitteena on yhä vetovoimaisempi, hauskempi ja 

pehmeämpi Oulu, jossa kulttuuri läpäisee kaikkea 

toimintaa

• Oulussa luodaan yhdessä alustoja elävälle 

kaupunkikulttuurille, osallisuudelle ja huipputasoisille 

kulttuurisisällöille

• Tavoitteena tuoda kulttuuri esiin, kuuluviin ja kaikkien 

ulottuville

• Kulttuuri hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden sisältönä

• Kulttuuri Oulun tarinan ja identiteetin kantajana

• Kulttuuri asukkaiden, yritysten ja matkailijoiden vetovoimatekijänä

• Kulttuurin ja teknologian liitto molempia vahvistavana

• Arktinen, kestävä kaupunkikulttuuri

Kulttuuri-
strategia

”Vetovoimaisempi, 

hauskempi 

ja pehmeämpi Oulu 

kulttuurin keinoin



Kulttuuripalvelut ovat Oulussa osa laajaa sivistys- ja 

kulttuuripalveluiden kokonaisuutta

Vuoden alussa on laadittu sivistysohjelma, johon on kirjattu 

sivistys- ja kulttuuripalvelujen tavoitteet vuoteen 2026 ja 

konkreettiset toimenpiteet vuoteen 2021 saakka

Ohjelmaa laadittaessa huomioitiin  kulttuuritoimintalain muutos

• Poimintoja uuden sivistysohjelman tavoitteista

• Edistämme taide- ja kulttuuritoimintaa tukevien luovien paikkojen 

syntymistä

• Luomme yhteistä aluekulttuuria Oulun kaupunginosissa

• Edistämme kulttuurihyvinvointia

• Kansainvälistämme kulttuuripalveluja Oulu2026-hankkeen kautta

 Sivistysohjelmaan kirjattiin myös tavoite yleisten 

kulttuuripalvelujen organisoimisesta Ouluun

Sivistys-
ohjelma

OppivaOulu

KulttuuriOulu

LiikkuvaOulu

NuortenOulu



Oulun kaupungin kulttuuripalveluihin kuuluvat Oulun 

kaupunginkirjasto, Museo- ja tiedekeskus Luuppi, Oulu 

Sinfonia, Oulun teatteri sekä kulttuuritalo Valve ja 

yleiset kulttuuripalvelut

Kulttuuritalo Valveen toimintaan on vuoden alussa 

organisoitu Oulun kaupungin yleisten 

kulttuuripalveluiden tehtävät

• Yleiset kulttuuripalvelut

• tukee ja tuottaa kulttuuripalveluita koko Oulun alueella

• vahvistaa taiteen ja kulttuurin toimintaedellytyksiä ja 

parantaa niiden saatavuutta

• tukee 3. sektoria ja kuntalaisten omaa kulttuuritoimintaa

• kehittää taide- ja kulttuurikasvatusta 

• parantaa kulttuurin moninaisuutta ja tasa-arvoa

Yleiset 
kulttuuri-
palvelut 

”Yleisten 

kulttuuripalveluiden 

tavoitteet tukevat tasa-

arvoisia ja 

monipuolisia 

mahdollisuuksia sekä 

taiteen ja kulttuurin 

tekemiseen että 

kokemiseen



Yleisten kulttuuripalveluiden kokonaisuus

Kulttuuritalo Valveen toiminta 

– Yhteistyö kulttuurialan toimijoiden, taiteilijoiden ja tapahtumajärjestäjien kanssa 
sekä tilat taide- ja kulttuurialan käyttöön

Oulun Lastenkulttuurikeskuksen toiminta 

– Lasten, nuorten ja perheiden kulttuuripalveluiden tuottaminen ja kehittäminen, 
keskeiset toimijat Valveen sanataidekoulu ja elokuvakoulu

Alueelliset kulttuuripalvelut 

– Kulttuuripalvelujen tuottaminen ja kulttuuritoiminnan mahdollisuuksien 
kehittäminen kaupunginosissa

Kulttuurin hyvinvointipalvelut 

– Lisää tietoa taiteen hyvinvointivaikutuksista ja kehittää kulttuuripalveluiden 
tasa-arvoista saavutettavuutta sekä yhteistyötä hyvinvointipalvelujen kanssa

Yleiset 
kulttuuri-
palvelut

Laaja-alaiset 

yhteistyötiimit



Laki kuntien kulttuuritoiminnasta

• Selkeästi kunnan toimintaa ohjaava

• Tuo esille taiteen ja kulttuurin monipuolisen vaikuttavuuden ja 

mahdollisuudet

• Laki tuo myös yhtenäisyyttä toimintaa kuvaavan tiedon 

tuottamiseen ja toiminnan arviointiin, millä on jatkossa merkitystä 

toimialan resursointiin ja asemaan kunnan toiminnassa 

– Lain käytännön toteutukseen vaikuttaa kunkin kunnan 

lähtökohdat ja resurssit

Lakimuutos Oulussa

– Huomioitu sivistysohjelmaa laadittaessa

– Lain sisältö mukana kulttuuristrategian tavoitteissa

– Yleiset kulttuuripalvelut organisoitiin ja on aloittanut toimintansa 

lain toteuttamiseksi

 Kaikilla näillä yhteinen tavoite: kulttuuri-ilmastonmuutos Oulussa

Laki 
kuntien 
kulttuuri-
toiminnasta

– onnistunut 

uudistus 



Oululla on kokemusta laaja-alaisista taiteen ja 

kulttuurin kehittämistehtävistä 

– Ollut mukana luomassa valtakunnallista lastenkulttuurikeskusten 

verkostoa 

– Aktiivinen toimija nykyisessä Suomen lastenkulttuurikeskusten 

liitossa 

– Taidetestaajat-suurhankkeen valtakunnallinen ja alueellinen 

koordinaatio kulttuuritalo Valveella 

– Mukana kulttuurisen vanhustyön valtakunnallisessa AILI-

verkostossa

– Mukana maakunnallisessa kulttuurihyvinvoinnin 

yhteistyöryhmässä



Uuden kulttuuritoimintalain toteutukseen liittyvä kehittämistehtävä 

kiinnostaa 

Erityisen kiinnostava tehtävä olisi olla luomassa uusia 

toimintaedellytyksiä taiteen ammattilaisille

Kehittämis-
tehtävät

Kokemusta taiteen 

ja kulttuurin 

kehittämisteh-

tävistä

– ja kiinnostusta 

tarttua uusiin
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