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Kulttuuri tea –hanke – miksi?

• Tiedontuotannon ja tietovarannon kehittäminen 

– opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategiaan 2025 linjauksiin ja 

niiden seurantaan 

– tarve tietopohjan ja arvioinnin kehittämiselle esitetään uudessa kuntien 

kulttuuritoiminnasta annetussa laissa (166/2019)

– pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman ”Taide- ja kulttuuripalveluiden 

saavutettavuuden parantaminen” – kärkihankkeeseen

• Aloite Kulttuurin TEAviisarista OKM:ltä keväällä 2018

• THL toteuttaa tiedonkeruun, omistajuus OKM:ssä
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Kulttuuri tea 2019 -tiedonkeruu

• Selvitetään kulttuurin, erityisesti hyvinvointia ja terveyttä edistävän 

kulttuurin toimenpiteitä, resursseja ja toimintakäytäntöjä kunnassa

• Tiedonkeruu täydentää olemassa olevia tiedonkeruita 

Tietopohja kulttuuritoiminnan sekä taiteen ja 

kulttuurin keinoin tapahtuvan hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen suunnitteluun, johtamiseen 

ja arviointiin
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Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) ulottuvuudet

• Sitoutuminen – organisaation sitoutuminen strategisella tasolla

• Johtaminen – organisointi, vastuiden määrittely sekä toimeenpano

• Seuranta ja tarveanalyysi – seuranta ja tarveanalyysi väestöryhmittäin 

sekä raportointi johtoryhmälle ja luottamushenkilöille

• Voimavarat – resursointi ja osaaminen

• Yhteiset käytännöt – yhteisistä toimintakäytännöistä sopiminen

• Osallisuus – väestön mahdollisuus osallistua toiminnan kehittämiseen ja 

arviointiin

• Muut ydintoiminnat – toimialakohtaiset toiminnot, jotka jokaisessa 

organisaatiossa tulisi toteuttaa
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Tiedonkeruu käsittää mm.:
 Kulttuuri kuntastrategiassa

 Eri väestöryhmien huomioon ottamista kunnan kulttuuritoiminnassa

 Kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamistapoja

 Kulttuurin huomiointia laajassa hyvinvointikertomuksessa

 Kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävän kulttuuritoimintasuunnitelman

 Kulttuuripalveluiden saavutettavuuden osa-alueiden arviointia

 Yhteistyötä kulttuuritoimijoiden ja kunnan kanssa

 Kulttuuritilojen käyttöä

 Lasten ja nuorten kulttuurikasvatusta ja taiteen perusopetusta edistäviä 

toimenpiteitä

 Päätöksiä rakentamiseen liittyvän prosenttiperiaatteen noudattamisesta
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Tietoja täydennetään 

Suomen yleisten 

kirjastojen tilastot -

tietojärjestelmän ja 

Tilastokeskuksen 

tiedoilla.



Tiedonkeruun aikataulu 2019

 Ennakkoinfo tiedonkeruusta kuntien kulttuuritoiminnasta vastaaville 

viranhaltijoille lähetetty helmikuussa

 Tiedonkeruu käynnistyy maaliskuussa ja osoitetaan kunnan kulttuurin 
edistämisen vastuuhenkilölle

 Perustaulukot julkaistaan TEAviisari-verkkopalvelussa syksyllä 2019 

 Marraskuussa 2019 tiedot kuntakohtaisesti TEAviisarissa

www.teaviisari.fi

• Tiedonkeruu jatkossa joka toinen vuosi parittomina vuosina
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http://www.teaviisari.fi/
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http://www.teaviisari.fi/kulttuuri


Teaviisari=terveyden edistämisen 

vertailutietojärjestelmä

• Kuntakohtaisen tiedon lähde, joka kehitetty erityisesti toiminnan arvioinnin, 

kehittämisen ja johtamisen tueksi

• Kattaa kuusi toimialaa

• Tiedot kuvaavat terveydenedistämisaktiivisuutta eli kunnan toimintaa 

asukkaidensa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi
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Liikunta 2018 



TEAviisarin tiedonkeruut

Perusterveydenhuolto
• 2008: 191 (83 %) terveyskeskusta

• 2010: 155 (89 %) terveyskeskusta

• 2012: 158 (100 %) terveyskeskusta

• 2014: 154 (99 %) terveyskeskusta

• 2016: 152 (96%) terveyskeskusta

• 2018: 142 (97%) terveyskeskusta

Liikunta
• 2010: 268 (79 %) kuntaa

• 2012: 230 (68 %) kuntaa

• 2014: 249 (78 %) kuntaa

• 2016: 271 (91%) kuntaa

• 2018: 283 (96%) kuntaa

Kuntajohto
• 2011: 195 (58 %) kuntaa

• 2013: 214 (67%) kuntaa

• 2015: 250 (79 %) kuntaa

• 2017: 270 (92%) kuntaa

Peruskoulut
• 2009: 1803 (63 %) koulua

• 2011: 2078 (73 %) koulua

• 2013: 2023 (74 %) koulua

• 2015: 2013 (80%) koulua

• 2017: 2073 (88%) koulua

Lukiot
• 2012: 343 (86 %) lukiota

• 2014: 323 (82 %) lukiota

• 2016: 335 (90 %) lukiota

• 2018: 340 (93 %) lukiota

Ammatilliset oppilaitokset
• 2012: 158 (92 %) ammatillista oppilaitosta

• 2014: 133 (90 %) ammatillista oppilaitosta

• 2016: 317 (90 %) toimipistettä

• 2018: 300 (76 %) toimipistettä
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Yhdessä 

tulosnäky-

mässä yli 

800 

indikaattoria



Kiitos!

KulttuuriTEA-tiedonkeruun asiantuntijaryhmä

• OKM; Esa Pirnes (pj), Kirsi Kaunisharju, Petra Havu, Hanna Koskimies, Leena Aaltonen,

• STM; Heli Hätönen

• Etelä-Suomen AVI; Antti-Pekka Seppänen 

• Tilastokeskus; Juha Haaramo, 

• THL; Timo Ståhl, Niina Saukko (siht.), Anne Lounamaa,

• OPH; Mikko Hartikainen

• Taiteen edistämiskeskus; Johanna Vuolasto

• Cupore; Minna Ruusuvirta, 

• Helsingin kaupunki; Jenni Räsänen (Stuba Nikula) 

• Leppävirran kunta; Ann-Mari Karvinen

• Rauman kaupunki; Risto Kupari

• Suomen kuntaliitto; Johanna Selkee

11

Seuraa 
ajankohtaisia 

päivityksiä.

https://teaviisari.fi

https://teaviisari.fi/

