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6 §Kehittämistehtävä
– Opetus- ja kulttuuriministeriö voi osoittaa hakemuksesta kunnalle tai muulle
toimijalle kehittämistehtävän, jolla luodaan edellytyksiä kuntien kulttuuritoiminnalle.
Kehittämistehtävällä tuetaan kuntien kulttuuritoiminnan laatua, vaikuttavuutta,
henkilöstön osaamista, asukkaiden yhdenvertaisuutta ja kuntien keskinäistä
yhteistoimintaa.
– Kehittämistehtävä on kunnille tai muille toimijoille vapaaehtoinen.
Kehittämistehtävän toteuttajalla tulee olla tehtävän hoitamisen kannalta
monipuolista valtakunnallista tai alueellista kulttuuritoiminnan tuntemusta sekä
riittävä osaaminen.
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Lain yksityiskohtaiset ja yleiset perustelut/kehittämistehtävä
– Mahdollistaa kulttuuritoiminnan vaikuttavuuden lisäämisen
– Vahvistaa kuntien mahdollisuuksia toteuttaa lain tavoitteita ja tehtäviä
(erityisesti niissä kunnissa joissa vähän voimavaroja toteuttamiseen)
– Mahdollistaa erityistarpeiden tai kulttuuripoliittisten painopisteiden huomioimisen
– Kuntien kulttuuritoimintaa voidaan kehittää samalla tavoin kuin muita
sivistystoimen toimialoja
• esim. kirjastotoimessa toimintaa kehittävät osin aluehallintovirastot sekä
kehittämistehtävän saaneet kirjastot ja nuorisotoimessa aluehallintovirastojen lisäksi
nuorisoalan osaamiskeskukset)
• KUULTO-kokeilujen loppuraportissa yhtenä toimenpiteenä ehdotettiin
täydennyskoulutuksen järjestämistä asiantuntijuuden ja osaamisen vahvistamiseksi

– Toimeenpanossa huomioitava alueellinen kattavuus
• koskee kuntia laajasti joko alueellisesti tai valtakunnallisesti siten, että se tukee eri
puolilla maata toteutettavaa toimintaa
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Yleisten kirjastojen valtakunnallinen ja alueellinen
kehittämistehtävä
– Yleisellä kirjastolla voi olla niiden keskeisten tehtävien lisäksi valtakunnallinen
kehittämistehtävä, alueellinen kehittämistehtävä ja erityinen tehtävä
• Valtakunnallisella kehittämistehtävällä toteutetaan yleisten kirjastojen
yhteisiä palveluja ja edistetään yleisten kirjastojen keskinäistä
yhteistoimintaa.
– Yhteisten palvelujen toteuttamisessa kehittämistehtävää tulee hoitaa
yhteistyössä yleisten kirjastojen ja muiden kirjastojen kanssa.
• Alueellisella kehittämistehtävällä luodaan edellytyksiä toimialueen yleisten
kirjastojen toiminnan vahvistumiselle, tuetaan toimialueen yleisten
kirjastojen kehittymistä ja henkilöstön osaamista sekä edistetään yleisten
kirjastojen keskinäistä yhteistoimintaa.
– Aluehallintovirastot vastaavat muun muassa valtionavustuksista,
täydennyskoulutuksesta ja tiedon tuottamisesta.
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Nuorisoalan osaamiskeskukset
– Muodostavat valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman tavoitteiden
toimeenpanoa tukevan kokonaisuuden
– Kehittävät ja edistävät nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua
nuorisolain mukaisesti.
– Osaamiskeskusten painopistealueet vuosille 2018-2019 ovat
• 1) nuorten osallisuus (koulutusta ja tukea nuorten osallisuudesta; nuorten
kansalaistoiminta, kansalaisjärjestöjen nuorisotyö)
• 2) nuorten sosiaalinen vahvistaminen (mielenterveystaidot, ehkäisevä päihdetyö,
koulutusta ja tukea nuorten työpajatoiminnasta ja etsivästä nuorisotyöstä),
• 3) verkossa tapahtuva nuorisotyö, nuorten tieto- ja neuvontapalvelut (koulutusta ja
tukea nuorten tieto- ja neuvontatyöstä sekä digitaalisesta nuorisotyöstä) sekä
• 4) nuorisotyön palvelujen, laadun ja menetelmien kehittäminen (kunnallinen
nuorisotyö, tietoa nuorten elinoloista ja nuorten palveluista sekä epävirallinen
oppiminen)
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Verkkoaivoriihen 2018 tuloksia
• Tarve sekä valtakunnalliselle että alueelliselle kehittämistehtävälle
• Keskeisimmät osaamistarpeet
–
–
–
–

Yhdenvertaisuus
Yhteistyö ja verkostot (kunnan sisällä ja yli kuntarajojen)
Asiakastarve ja osallistuminen
Rahoitus ja budjetointi

• Muita kehittämistarpeita
–
–
–
–

Julkisten tilojen parempi hyödyntäminen
Koordinaatio
Sähköinen palvelu/verkkopalvelu, hyvien käytäntöjen jakaminen
Digitaalisuus (osin ristiriitaisia vastauksia)
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Verkkoaivoriihen 2018 tuloksia
• 5 lain vaikeimmaksi koettua tehtävää
– Kulttuurin ja taiteen yhdenvertaisen saatavuuden ja monipuolisen käytön
edistäminen
– Edellytysten luominen taiteelliselle työlle ja toiminnalle
– Kulttuurisen vuorovaikutuksen ja kansainvälisen toiminnan edistäminen
– Mahdollisuuksien tarjoaminen kulttuurin ja taiteen eri muotojen ja alojen
tavoitteelliseen taide- ja kulttuurikasvatukseen
– Kulttuurin ja taiteen edistäminen osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä,
osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.
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Kehittämistehtävän haku 2019
• Kehittämistehtävän hakuun n. 800 000- 1 000 000 euroa
•
•

Kokeiluhankkeisiin n. 300 000-500 000 euroa
Kulttuuri TEA-hanke ja Kulttuurin aluetietoperusta yhteensä 100 000 euroa

• Kehittämistehtävän toimeenpanoa työstetään kuntien kulttuuritoimintalain
infokierroksella (6.3. HKI, 13.3. Kuopio, 20.3. Oulu, 27.3. Tampere)
• Kehittämistehtävän ja kokeiluhankkeiden haku samaan aikaan
– Haku käynnistyy huhtikuussa, loppuu toukokuussa 2019

• Myönnetään
– 1-2 valtakunnallista kehittämistehtävää (n. 200 000 euroa/kehittämistehtävä)
– 3-4 alueellista kehittämistehtävää (n. 100 000 euroa/kehittämistehtävä)
– Kesto 2-3 vuotta/kehittämistehtävä

8

Kehittämistehtävän haku 2019/
mahdollisia teemoja (tarkentuvat infokierroksen työpajoissa):
• Valtakunnallinen kehittämistehtävä:
– Osaaminen ja koulutus
– Yhdenvertaisuus ja osallistuminen (mm. eri väestöryhmien osallistuminen,
vähän osallistuvat)
– Yhteistyön edistäminen (esim. valtakunnallinen verkkopalvelu, hyvät
käytännöt, alueellisen kehittämistehtävän tuki)

• Alueellinen kehittämistehtävä:
– Yhdenvertaisuus ja osallistuminen (mm. eri väestöryhmien osallistuminen,
vähän osallistuvat)
– Alueellinen palveluiden saatavuus ja saavutettavuus
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Lisätietoja:
- opetus- ja kulttuuriministeriön viranhaltijat: etunimi.sukunimi@minedu.fi
- Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen
- https://minedu.fi/avustukset
- Facebook: kuntienkulttuuritoimintalaki
https://www.facebook.com/groups/1758039281164389/
- #kuntienkulttuuritoimintalaki
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