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Sivistyskunnan haasteet
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VÄESTÖ

- vanhenee
- monikulttuuristuu
- polarisoituu

TYÖN JA TUOTANNON 

MURROS
- vaatii jatkuvaa 

oppimista

- muuttaa työelämän 
pelisääntöjä

YHDENVERTAISET 

PALVELUT
- saatavuus ja 

saavutettavuus

- resurssien 
kohdentaminen

KUNTIEN 

ERILAISTUMINEN
- taloudellinen 

kantokyky

- lakisääteiset tehtävät
- toimintaympäristö



Kunnan tehtävänä on järjestää 
kulttuuritoimintaa.
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Kunnan tulee 

kulttuuritoimintaa 

järjestäessään ottaa 

huomioon toiminta, joka 

perustuu yleisistä 

kirjastoista annettuun lakiin 

(1492/2016), taiteen 

perusopetuksesta 

annettuun lakiin (633/1998), 

museolakiin (729/1992), 

teatteri- ja orkesterilakiin 

(730/1992) ja vapaasta 

sivistystyöstä annettuun 

lakiin (632/1998).

Kunta voi järjestää 

kulttuuritoiminnan itse 

taikka yhteistyössä 

toisten kuntien kanssa 

tai muulla tavoin. 

Kuntien 

kulttuuritoiminnan 

järjestämisessä tulee 

olla riittävää ja 

monipuolista 

asiantuntijaosaamista.

Kunnan tulee tehtäviä 

ja niihin liittyviä 

palveluita 

järjestäessään ottaa 

huomioon paikalliset 

olosuhteet ja 

voimavarat sekä eri 

väestöryhmien tarpeet.



Kunnan asukkaiden osallistuminen

 Kunnan asukkailla tulee olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kunnan 

kulttuuritoimintaan ja sitä koskevan päätöksenteon valmisteluun. Kunnan 

asukkaiden oikeudesta osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan 

säädetään kuntalain (410/2015) 22 §:ssä.

 On huolehdittava, että kaksikielisessä kunnassa otetaan huomioon 

molempien kieliryhmien tarpeet samanlaisten perusteiden mukaan. 

 Saamelaisten kotiseutualueen kunnissa on huolehdittava, että 

saamenkielisen ja suomenkielisen väestöryhmän tarpeet otetaan 

huomioon samanlaisten perusteiden mukaan.

 Toiminnan järjestämisessä on lisäksi otettava huomioon paikallisten 

kieliryhmien tarpeet.
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Onnistuva Suomi tehdään lähellä
29

[pvm]

Kuntalaisten arviot kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen hoidosta 2015 ja 2017
Vastausten keskiarvot asteikolla 1-5; mitä suurempi arvo, sitä positiivisempi arvio. N-2017=1811-8278.
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Yhteistyöllä laajemmat hartiat - kunta 
koordinoi, tukee, edistää, tarjoaa, kehittää ja 
kokoaa yhteen.

 Kunnat satsaavat kirjastoon, kulttuuriin, 

taiteeseen vuosittain lähes 800 miljoonaa 

euroa, 141 euroa/asukas (netto). 

 Kunnan tehtävien toteuttamiseksi 

kunnassa tulee tehdä yhteistyötä kunnan 

eri toimialojen välillä.

 Tulee ottaa paikalliset olosuhteet ja 

voimavarat huomioon ja edistää lain 

tavoitteiden ja tehtävien mukaista 

toimintaa yhteistyössä muiden kuntien, 

viranomaisten ja maakunnan sekä 

kulttuuri- ja taidealan ja muiden 

toimialojen toimijoiden kanssa.
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Kulttuuritoiminta kunnassa - tasapuolisesti eri väestöryhmille 
ja toimijoille edellytyksiä toimia taiteen tekijänä, kokijana, 

harrastajana 

6.3.2019 8

Elämys, viihde

Sosiaalinen tasa-arvo

Tekeminen ja kokeminen

Eriytymisen ehkäisy

Osallisuus ja yhteisöllisyys

Luovuus

Identiteetti

Sivistys

Aluekehitys Oppilaitokset

Taiteilijat

Taidelaitokset

Yhdistykset

Harrastajat Taide!

Kulttuuriperintö!

Koti 

Päiväkoti

Koulu Sairaala

Palvelutalo

Kulttuuri!

Pääoma Koulutus ja kasvu

Asuinympäristö



 Kunnan merkittävä rooli asukkaan arjen hyvinvoinnin ja 

turvallisuuden edistäjänä on tunnistettava.

 Kunnan hyvinvointityön edellytyksistä on pidettävä huolta, 

sillä laaja hyvinvointityö koostuu elinympäristön ja 

elinvoiman kehittämisestä, osaamisen ja kulttuurin sekä 

paikallisen identiteetin ja demokratian edistämisestä.

 Kunta koordinoi kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden 

hyvinvointityötä. Kuntien mahdollisuus tukea erilaisia 

yhdistyksiä ja järjestöjä on myös tulevaisuudessa 

turvattava.

 Kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalveluiden 

merkitys kunnan elinvoimaa ja kuntalaisten 

hyvinvointia ja terveyttä vahvistavina tekijöinä on 

tunnistettava ja riittävä rahoitus on turvattava.

 Kuntien hyvinvoinnin edistämisen kannusteita ja 

rahoitusmekanismeja tulee seurata ja kehittää.

Sivistys- ja hyvinvointikunnan 
toimintaedellytyksiä on vahvistettava.



Kiitos

Johanna Selkee
p. 050 435 9420

johanna.selkee@kuntaliitto.fi
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