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Kuva: Marjaana Malkamäki/Kuvatoimisto Keksi/Finland Promotion Board

Ohjelma
10.00-10.10 Tilaisuuden avaus, Esa Pirnes, opetus- ja kulttuuriministeriö
10.10-10.30 Haun tavoitteet ja sisältö, Kirsi Kaunisharju ja Esa Pirnes,
opetus- ja kulttuuriministeriö
10.30-10.45 Kulttuuria yhteistuumin – valtakunnallisen kehittämistehtävän
esittely, Tiina Kasvi ja Teemu Hokkanen, Espoon kaupunki
10.45-11.00 Alueellinen kehittämistehtävä – case Etelä-Pohjanmaa, Hanna
Hangasluoma, Etelä-Pohjanmaan liitto ja Päivi Alaniska, Seinäjoen kaupunki
11.00-11.15 Peruspalveluiden arvioinnin ja muiden kuntiin liittyvien
tutkimusten alustavia tuloksia, Minna Ruusuvirta, Vappu Renko ja Mervi
Luonila, Cupore
11.15-12.00 Kysymyksiä ja keskustelua hausta

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta - tehtävät
4§ Kunnan kulttuuritoiminnan tehtävät
Kunnan tehtävänä on järjestää kulttuuritoimintaa. Tämän tehtävän toteuttamiseksi
kunnan tulee:
1) edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä;
2) luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle;
3) edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä niihin liittyvää
kansalaistoimintaa;
4) tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen eri muotojen ja alojen
tavoitteelliseen taide- ja kulttuurikasvatukseen;
5) edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä sekä paikallista identiteettiä
tukevaa ja kehittävää toimintaa;
6) edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä,
osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa;
7) edistää kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa ja toteuttaa
muita kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä toimia.

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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Odotuksia kehittämistehtäville
• Toiminta (hakemus) vastaa haun tavoitteisiin ja kriteereihin
• Toimija tunnistaa mahdollisuudet ja löytää keinot tukea kuntia
kulttuuritoimintalain tavoitteiden ja tehtävien toteuttamisessa
(kaikkia tai määriteltyä joukkoa kuntia, erityisesti pieniä kuntia)
• Tunnistaa toiminnan erityisluonteisuuden ”näytön paikkana” (ei
pysyvä kehittämistoimija, vaikka toiminta voi johtaa vakiintuviin
toimintoihin kunnissa)
• On altis yhteistyöhön ja valmis seurantaan (itse hankkeessa ja
kehittämistehtävien muodostamassa verkostossa)
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Kulttuurin valtakunnalliset ja alueelliset
kehittämisavustukset
• Myönnetyt kehittämistehtävät 2020-2021
• Valtakunnallinen kehittämistehtävä
– Espoon kaupunki
• Alueellinen kehittämistehtävä
– Etelä-Pohjanmaan liitto (Etelä-Pohjanmaa)
– Jyväskylän kaupunki (Keski-Suomi)
– Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy (Etelä-Karjala ja
Kymenlaakso)
– Kaakon taide (Etelä-Karjala)
– Kuopion kaupunki (Pohjois-Savo)
•

Kokeilut 4 kpl (Mäntyharjun kunta, Myrskylän kunta, Oulun kaupunki, Vaasan kaupunki)
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Haun tavoitteet ja sisältö
• Alueellinen kehittämistehtävä
– Vuonna 2020 haetaan ensisijaisesti alueellisen kehittämistehtävän toteuttajia
alueilla, joilla ei vielä toteuteta alueellista kehittämistehtävää
– Alueellisen toiminnan tulee olla vähintään yhden maakunnan laajuista ja
toiminnan tulee kattaa sen kaikki kunnat
– Toiminnan toteuttaminen edellyttää osallistujilta keskinäistä yhteistyötä
– Alueellisena kehittämistehtävänä voidaan tukea myös toimintaa, jota toteutetaan
aluerakenteeltaan useammilla saman tyyppisillä tai kokoisilla alueilla eri
puolilla Suomea. Näitä alueita tai seutuja voivat olla esimerkiksi
kaupunkiseudut, maaseutumaiset alueet, kaupunkien lähiöt tai muutoin
samankaltaisia haasteita kulttuuripalveluiden tuottamisessa kohtaavat alueet
– Alueellinen kehittämistehtävä kohdistuu kulttuurin ja taiteen yhdenvertaisen
saatavuuden ja monipuolisen käytön edistämiseen eri väestöryhmissä sekä
taiteellisen työn ja toiminnan edellytysten luomiseen. Tämä on tavoitteena
erityisesti niissä kunnissa tai kuntien osissa, joissa taide- ja kulttuuripalveluita on
saatavilla vähän tai palveluiden käyttö on vähäistä
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Haun tavoitteet ja sisältö
• Alueellinen kehittämistehtävä
– Kehittämistehtävä voi kohdistua esimerkiksi:
• Palveluiden erilaisten käyttäjien ja ei-käyttäjien tarpeiden ja odotusten
tunnistamiseen
• Palveluiden järjestämisen ja tuottamisen tapoihin eri väestöryhmille
• Kulttuuri- ja taidepalveluiden yhteisten alueellisten tuotantorakenteiden
luomiseen (esim. kuntien, taide- ja kulttuurilaitosten sekä muiden toimijoiden
yhteistyö, resurssit ja palvelut yli kunta- ja maakuntarajojen)
• Taiteilijoiden uusien työskentelymahdollisuuksien luomiseen alueilla, missä
taiteellisesta työskentelystä saatava toimeentulo on vähäistä ja taidetta on
vähän asukkaiden saatavilla
• Rakenteisiin ja toimintaan, millä vahvistetaan taide- ja kulttuuripalveluiden
alueellisia välittäjä- ja koordinaatiorakenteita
– Ministeriön tavoitteena on, että alueellisen kehittämistehtävän toimeenpanoon
valitaan 4-8 toimijaa (noin 100 000-200 000 euroa/toimija)
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Haun tavoitteet ja sisältö
• Valtakunnallinen kehittämistehtävä
– Valtakunnallisen kehittämistehtävän haku kohdistuu vuonna 2020 kuntien
kulttuuritoiminnan tietoperustan kehittämiseen
– Tavoitteena on luoda kuntien kulttuuritoiminnan tietoperustaratkaisu, joka
sisältää yhdellä alustalla keskeisiä tietoja kuntien kulttuuritoiminnasta
– Keskeisillä tiedoilla tarkoitetaan ensisijaisesti kuntien kulttuuritoiminnan
talous-, sisältö- ja kävijätietoja
– Tietoperustaratkaisun tulee sisältää yhden alustan luomisen ja keskeisen
tietosisällön mätietovirta-, tietokanta- ja käyttöliittymäratkaisutmäärittelyn lisäksi
muun muassa
– Tietoperustan kehittämisen tulee perustua avoimeen dataan ja avoimiin
rajapintoihin ja siihen sisällytettävien tietojen tulee olla avoimesti käytettävissä
– Alustalle tulee voida tuoda kuntien ja muiden keskeisten toimijoiden järjestelmistä
kulttuuritoimintaa kuvaavia tietoja ja alustalta tulee voida viedä tietoja muihin
järjestelmiin
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Haun tavoitteet ja sisältö
• Valtakunnallinen kehittämistehtävä
– Kuntien kulttuuritoiminnan tietoperustaratkaisun tuottaminen liittyy kuntien
kulttuuritoimintalain 8 §:n toteuttamiseen, missä säädetään tiedon tuottamisesta
ja toiminnan arvioinnista
– Tietoperustaratkaisu tukee kuntia, aluekehittämistä sekä valtakunnallista
kehittämistä.
– Tässä haussa rahoitettavan kehittämistehtävän tulee varmistaa
tietoperustaratkaisun jatkuvuus myös tämän rahoituskauden jälkeen
– Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on, että kuntien kulttuuritoiminnan
tietoperustan valtakunnallisen kehittämistehtävän toimeenpanoon voidaan valita
1 toimija yhteistyökumppaneineen vuonna 2020 siten, että rahoitus myönnetään
kolmeksi vuodeksi
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Haun tavoitteet ja sisältö
• Kokeilut
– Kokeilut ovat valtakunnallista tai alueellista kehittämistehtävää
pienimuotoisempia kuntien kulttuuritoiminnan edistämistä tukevia hankkeita
– Kokeilujen tavoitteena on luoda kuntien kulttuuritoiminnan uusia ja
innovatiivisia toimintamalleja tai soveltaa muualla jo toteutettuja malleja
– Kokeilut voivat tapahtua yhdessä tai useammassa kunnassa tai kunnan
osassa
– Toimintamallien tulee edistää kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain
tavoitteita ja tehtäviä
– Kokeiluhankkeiden luonteeseen kuuluu, että niiden tuloksena voi myös olla, että
kokeilua ei ole mahdollista viedä käytäntöön
– Kokeiluhankkeiden kesto voi olla korkeintaan yksi vuosi ja enimmäisrahoitus
enintään 40 000 euroa/rahoituspäätös
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Kiitos!
Lisätietoja:
– https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/taide-ja-kulttuuritoiminnankehittaminen-ja-kokeilut-aluieilla-ja-kunnissa
– https://minedu.fi/tapahtumat/2020-06-08/infotilaisuus-kuntien-kulttuuritoiminnankehittamistehtavista-ja-kokeiluista (Infon esitykset löytyvät tältä sivulta)
– kirsi.kaunisharju@minedu.fi

12

