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Mikä on TEAviisari?

• Valmiiksi tulkittua tietoa kuntien hyvinvointia ja terveyttä edistävästä työstä

• Työväline toiminnan arvioinnin, kehittämisen ja johtamisen tueksi

• Kattaa seitsemän toimialaa 

• THL toteutti tiedonkeruun, omistajuus OKM:ssä
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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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TEAviisari kulttuurista

• Tavoitteena kulttuurin tiedontuotannon ja tietovarannon kehittäminen 

• Tarve pohjautuu mm.

– opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategiaan 2025 linjauksiin ja 

niiden seurantaan 

– tietopohjan ja arvioinnin kehittämiseen uuden kuntien kulttuuritoiminnasta 

annetun lain pohjalta (166/2019)

– kulttuurin hyvinvointivaikutusten lisäämistavoitteeseen

• THL toteutti tiedonkeruun keväällä 2019

• Tiedonkeruun vastaajat: 283 (96 %) kuntaa, väestökattavuus 98,3 %

• Perustaulukot julkaistu ennakkotietona TEAviisarin verkkosivuilla 

kesäkuussa

• Kuntakohtaiset tulokset ja perustaulukot kuvina saatavilla TEAviisarissa

10.10.2019 alkaen www.teaviisari.fi
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Tiedonkeruun asiantuntijaryhmä:
OKM; Esa Pirnes (pj), Kirsi Kaunisharju, Petra Havu, Hanna Koskimies, Leena 

Aaltonen,

STM; Heli Hätönen

Etelä-Suomen AVI; Antti-Pekka Seppänen/ Satu Ihanamäki

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), Jouni Juntumaa

Leppävirran kunta; Ann-Mari Karvinen

Rauman kaupunki; Risto Kupari

Suomen kuntaliitto; Johanna Selkee
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Kulttuuri : Koko maa 2019

Sitoutuminen

Johtaminen

Seuranta ja tarveanalyysi

Voimavarat

Osallisuus

Muut ydintoiminnat

Lähde: teaviisari.fi



Kulttuuri : Koko maa 2019

Lähde: teaviisari.fi



Sitoutuminen: 

Tietolähteiden ja asiakirjojen käsittely 

luottamushenkilöhallinnossa
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Sitoutuminen:

Voimassa olevassa kuntastrategiassa käsitelty
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Johtaminen:

Koordinaatio ja vastuutaho
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• Kunnista 68 % on sopinut, mikä hallinnonala koordinoi hyvinvointia ja 

terveyttä edistävää kulttuuritoimintaa kokonaisuutena 

• Hyvinvointia ja terveyttä edistävästä kulttuuritoiminnasta vastaava 

henkilö on nimetty 58 prosentissa kunnista



Johtaminen:

Toiminnan ja talouden (talousarvio) suunnittelussa 

määritellyt resurssit
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Johtaminen:
Päätös rakentamiseen liittyvän taiteen prosenttiperiaatteen noudattamisesta 

ja/tai soveltamisesta kunnassa
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Lähde: teaviisari.fi



Seuranta ja arviointi:

Kulttuurista vastaava hallinnonala seuraa 

säännöllisesti
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Voimavarat:

Henkilöstö: Koko maa
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- Joka kolmannessa (33 %) 

kunnassa ei ollut kunnan 

yleisessä 

kulttuuritoiminnassa 

johtavan viranhaltijan lisäksi 

muuta henkilöstöä 

- Kunnan yleisessä 

kulttuuritoiminnassa oli 

henkilöstöä 

henkilötyövuosina 

keskimäärin 0,9 

henkilötyövuotta 10000 

asukasta kohden

Lähde: teaviisari.fi



Voimavarat:

Kunnalla käytössä olevat toimintamallit 

kulttuuritoimintaan osallistumisen tukemiseksi
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Lähde: teaviisari.fi



Osallisuus:
Kulttuurin edistämisen ja hyvinvointia ja terveyttä edistävän kulttuuritoiminnan 

kehittämisen osallistumis- ja vaikuttamistavat 
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Muut ydintoiminnot:

Kulttuuritoiminnan järjestäminen erikseen tai 

integroidusti
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Muut ydintoiminnot:

Lasten ja nuorten kulttuurikasvatusta edistävät 

toimenpiteet kunnassa
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Johtopäätökset 1/2

• Kulttuurilainsäädännön, linjausten ja tietolähteiden 
käsittely etenkin toimenpiteiden 
päätöksentekotasolla kunnissa vähäistä. 

• Hyvinvointia ja terveyttä edistävää kulttuuritoimintaa 
ei ole vastuutettu kaikissa kunnissa. 

• Lapset ja nuoret näyttävät olevan kunnissa 
parhaiten huomioitu väestöryhmä tavoitteiden ja 
resurssien näkökulmista. Vähemmistö- ja 
erityisryhmien toiminnalle tavoitteet ja resurssit on 
määritelty heikoimmin. 

19



Johtopäätökset 2/2

• Valtaosassa kunnista käytössä toimintamalli, jolla tuodaan 
sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköihin kulttuuritoimintaa      

-> toiminnan seuraaminen ja raportointi vähäistä.

• Kunnissa monenlaisia toimintamalleja kuntalaisten osallistumisen 
aktivoimiseksi

-> huomiota kiinnitettävä yhdenvertaisuuden toteutumiseen 
kuntien välillä. 

-> Yhdenvertaisuus suuri haaste kuntien kulttuuritoiminnassa 
kuntien erilaisuuden vuoksi.

• Kunnissa on monenlaisia toimintamalleja kuntalaisten 
osallistumisen aktivoimiseksi

• Osassa kuntia kulttuuritoiminnan henkilöstöresurssit ovat erittäin 
vähäiset.
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Kiitos!

• Lisätietoja: www.teaviisari.fi

• Julkaisut:

– Tutkimuksesta tiiviisti ”Kulttuuri kunnan 

toiminnassa 2019 Hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen näkökulmasta” saatavilla Julkarissa: 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-409-7

• Menetelmäraportti julkaistaan loppuvuodesta. 
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http://www.teaviisari.fi/

