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Kulttuuripalvelujen visio 2025 

Kulttuuripalveluiden merkitys 
alueen elinvoimaisuuden ja 
kuntalaisten hyvinvoinnin 
kannalta on suuri.  

Jokaisella on oikeus 
kulttuuripalveluihin iästä, 
kulttuuritaustasta ja 
elämäntilanteesta 
riippumatta ja palvelut ovat 
luonteva osa kuntalaisten 
jokapäiväistä elämää.  
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Sivistyksen suunta 2025 – Suomen Kuntaliiton sivistyspoliittinen ohjelma 
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Kulttuuri on monta ja moninaista 

• Harrastustoiminta, kerhot, tavoitteellinen 
taidekasvatus (taiteen perusopetus). 

• Teatterit, orkesterit, museot ammatillisen toiminnan 
perusta. 

• Tilat esittämiseen, harrastamiseen ja ammatilliseen 
työskentelyyn. 

• Taide katukuvassa, seinillä, palvelutaloissa ja 
palveluketjuissa. 

• Festivaalit ja tapahtumat osa kaupunkikulttuuria, 
paikallista kulttuuriperintöä, matkailua. 
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Opetus- ja kulttuuripalveluja jokaiselle 
kansalaiselle 
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• 

• 

• 

• 540 000 oppilasta perusopetuksessa 

• 212 000 lasta kunnallisessa päivähoidossa 

• 170 000 opiskelijaa ammatillisessa peruskoulutuksessa 

• 140 000 opiskelijaa ammattikorkeakouluissa 

• 120 000 opiskelijaa lukiokoulutuksessa, joista aineopiskelijoita noin 20 000 

• 130 000 lasta ja nuorta taiteen perusopetuksessa 

• 60 000 lasta esiopetuksessa 

• 35 000 kunnallista liikuntapaikkaa 

• 1 000 nuorisotilaa ja 240 nuorten työpajaa 

• N. 800 kirjastotoimipistettä ja 137 kirjastoautoa, joissa vuositasolla 
noin 9 kirjastokäyntiä ja 16 lainausta per asukas 

250 ammatillista kulttuuri- ja taidelaitosta 

180 kansalaisopistoa, joissa noin 500 000 opiskelijaa  

120 kulttuuritaloa ja -keskusta 
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Kunnat satsaavat kulttuuriin 

• Museo- ja näyttelytoiminta, teatteri-, tanssi- ja 
sirkustoiminta sekä musiikkitoiminta yhteensä 309 
miljoonaa euroa. 

• Taiteen perusoletus yhteensä 87 miljoonaa euroa 

• Muu kulttuuritoiminta 126 miljoonaa euroa. 

• Kansalaisopisto ja muu vapaa sivistystyö 188 
miljoonaa euroa.  

• Opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannukset 
yhteensä 12,78 mrd. euroa (=toimintamenot + poistot ja 

arvonalentumiset+ vyörytyserät) 
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Mitä kunta tekee tulevaisuudessa? 

Osaamisen ja kulttuurin edistäminen Kunnan elinvoiman edistäminen 

Elinympäristön kehittäminen 

Paikallisen identiteetin ja demokratian 
edistäminen 

Kuntalaisen  
hyvinvoinnin  
edistäminen 

• Varhaiskasvatus 
• Esi- ja perusopetus 
• Lukiokoulutus 
• Ammatillinen koulutus 
• Vapaa sivistystyö 
• Taide- ja kulttuuripalvelut 
• Kirjastopalvelut 
• Nuorisopalvelut 
• Liikuntapalvelut 

• Paikkakunnan vetovoimaisuus 
• Vaikeasti työllistyvien tuki: etsivä 

nuorisotyö, työpajat, 
työttömyyden pitkittymisen 
ehkäisy, kaupunginosatyö 

• Kotouttaminen 
• Elinkeinopolitiikka: 

yritysneuvonta, 
kehittämishankkeet, yritystontit, 
alueen markkinointi, avoin data 

• Resurssiviisaat toimintatavat 

• Maapolitiikka 
• Kaavoitus ja maankäytön 

suunnittelu 
• Liikenne, joukkoliikenne, 
• Tieverkkojen rakentaminen  

ja ylläpito 
• Vesihuolto 
• Jätehuolto 
• Energiantuotanto ja -jakelu 
• Rakennusvalvonta 
• Asuntotoimi 
• Ympäristönsuojelu ja terveellisen 

elinympäristön turvaaminen 
• Turvallisuudesta ja 

varautumisesta huolehtiminen 

• Monipuoliset 
osallistumismahdollisuudet 

• Paikallinen yhteisöllisyys 
• Viestintä ja vuorovaikutus 
• Vaalit ja edustuksellinen 

demokratia 
• Kansalaisjärjestöjen 

toimintamahdollisuudet 
• Asukkaiden omaehtoinen 

toiminta 
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Kulttuuri on hyvän elämän ja 
kaupunkikehityksen voimavara  

 
 

• Ylläpidetään palveluja, luodaan edellytyksiä/tuetaan 
ammattimaista toimintaa, harrastamista ja taiteen 
kokemista. 

• Oman kunnan strategiaan osallistuminen; toimialan 
näkökulma yhteisiin tavoitteisiin ja seurantaan. 
» kulttuurin painoarvo ja merkitys kasvaa  
» kulttuuriin investoidaan: monipuoliset palvelusisällöt 
» kulttuurin soveltava käyttö osana muita palveluja 

• Kuntalaisia ja muita kumppaneita kuullen ja osallistaen ja 
yhteistyötä tehden. 
» verkostomainen toimintatapa  
» kumppanuudet 
» kaupunki/kuntastrategiat, kulttuurikasvatussuunnitelmat, 

kulttuurihyvinvointisuunnitelmat, hyvinvointikertomukset 
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Viisas laki tukee kuntia 

• kehittämään omaa toimintaansa. 

• tiedostamaan kulttuuripalvelujen vaikutuksen 
hyvinvointiin. 

• ymmärtämään kulttuurin merkityksen kunnan 
elinvoimalle. 

• käymään vuoropuhelua ja etsimään omat 
vahvuutensa yhteistyössä kuntalaisten kanssa. 

• hyödyntämään oman organisaation sekä 
muiden toimijoiden osaamista monipuolisesti. 
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Kiitos paljon! 
Johanna Selkee, johanna.selkee@kuntaliitto.fi 

p. 050 435 9420 

mailto:johanna.selkee@kuntaliitto.fi

