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‒ Mikä kuntanäkökulma? Kuntakenttä tuottaa hyvin kirjavaa puhetta esim. 

kulttuurin merkityksestä 

• Kuntanäkökulma saattaa muuttua, jos sitä kysytään kulttuuriviranhaltijan sijasta 

vaikkapa rahoitusjohtajalta 

• Kuntanäkökulmaan vaikuttaa kunnan koko, alueellinen tai kansallinen rooli, sijainti, 

palvelutarjotin, palvelujen järjestämistavat… 

‒ Kulttuuripoliittinen keskustelu kunnassa on kulttuurin käsitteen määrittämistä 

sekä arvoasemaan asettamista: Mitä taiteena tai perinnetoimintana 

representoituvaa kulttuuriaktiivisuutta pidetään milloinkin tukemisen arvoisena? 

Missä asemassa taide ja perinnekulttuuri ovat muihin palvelualueisiin verrattuna 

kunnan vuosittaista toimintaa suunniteltaessa? 
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Kuntanäkökulmasta 



‒ Lain uudistusprosessissa on syytä problematisoida käsite kulttuuritoiminta. 

Onko laissa tehty rajaus edelleen ajantasainen, ja riittävä? Vaatiiko 

käsitemäärittely syvempää tai laajempaa avaamista? Onko taide käsitteenä 

tänään sama kuin 1990-luvun alussa? Miten perinnekulttuuri määrittyy 

nykykeskustelussa? Mikä on kulttuurilain suhde tieteeseen? 

‒ Toisaalta pohdittavaa löytyy myös kunnan tehtävien määrittelyssä. Sisältääkö 

määrittely ”edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa” kaikki ne 

piirteet, joita kunnalliseen kulttuuritoimintaan liittyy? Sisältyykö esim. taiteen / 

kulttuurin harrastamisen olosuhteiden luominen ja tukeminen tehtävänantoon? 

Mikä on ad hoc ja Pop Up -kansalaistoiminnan rooli? 

‒ Ja tärkein kysymys: Kuka määrittelee nuo käsitteet niin laissa kuin sitä 

soveltavissa kunnissakin? 
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Määrittelemään siis 



‒ Osallisuus on tässä esityksessä kokemus, tunne kuulumisesta johonkin ja 

mahdollisuudesta omalla toiminnalla vaikuttaa yhteisten asioiden ja omien 

asioiden väliseen suhteeseen 

‒ Osallisuus on osa yksilön kokemusta oman elämän kokonaisuuden 

hahmottamisesta ja hallinnasta, koherenssista 

‒ Osallistuminen on konkreettista toimintaa, liittymistä johonkin yhteisöön, jolla on 

sama aktiivisuuden suunta 

‒ Osallistuminen on yksi osallisuuden osatekijöistä, muttei kuitenkaan synonyymi 

osallisuuden käsitteelle 
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Ja vielä se osallisuuskin 



‒ Mikä on voimassa olevan lain näkökulma kuntalaiseen subjektina? 

‒ Nykyinen laki käsittelee kunnan kulttuuritoimintaa valtion ja kunnan välisenä 

sopimuksena 

‒ Voisiko uusi laki nostaa kulttuurin asemaa yhtenä kuntalaisosallisuuden 

rakennetekijänä? 

‒ Voisiko uusi laki ohjata katsetta kuntalaisten kulttuuriosallistumiseen niin oman 

kulttuurin määrittelijänä kuin vaikkapa kulttuuripalvelujen käyttäjänä? 

‒ Kolmas ja neljäs sektori ovat jo nyt kuntien kulttuuritoiminnan keskeisiä 

voimatekijöitä. Miten niiden merkitys osoitetaan laissa? 

‒ Laki kuntien kulttuuritoiminnasta >>> Laki kulttuuritoiminnasta kunnissa 
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Kuntalainen ja kulttuurilaki 



‒ Kansalainen on aktiivinen ja vastuullinen toimija, joka osallistuu omaan 

elämäänsä vaikuttaviin ratkaisuihin yhdessä muiden kansalaisten kanssa 

‒ Asiakas on vaativa, palveluja odottava individuaali, jota ei vastuu ja 

osallistuminen kiinnosta 

‒ Ihannetapauksessa uusi laki ohjaa kuntalaisen roolia takaisin kohti aktiivista 

kansalaisuutta, johon osallistuminen kuuluu luonnollisena osatekijänä 

‒ Lain ei tulisi antaa mahdollisuutta tunteeseen, että ”valtio ja kunta siinä taas 

päättävät päidemme ylitse siitä, miten meidän elämämme järjestetään” 
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Kuntalainen kansalaisena ja asiakkaana 



‒ Osallistuminen kulttuuritoimintaan ja kulttuuripalveluihin on kuntalaiselle 

matalan kynnyksen osallistumista 

‒ Yhteys kulttuuriin ja sen tiedostaminen tukevat osallisuuden kokemusta 

‒ Kuntien keskinäinen erilaisuus ja vaihtelu esimerkiksi toimintaympäristön, 

palveluvaatimusten ja resurssien osalta vaikuttaa merkittävästi asukkaiden 

kulttuuriseen tasavertaisuuteen 

‒ Jos uudella kulttuuritoimintalailla halutaan edistää tasa-arvoa saatavuuden ja 

saavutettavuuden osalta, on kysyttävä: Mitä se tasa-arvo näin heterogeenisen 

kuntajoukon kohdalla voisi olla? Mikä on kansalaisen kulttuuristen oikeuksien 

minimi? Saatavuuden ja saavutettavuuden käsitemäärittelyt ja niiden 

konkretisointi vaativat siis huomiota lainsäädäntötyön yhteydessä 

 

 

7 

Kulttuurilaki ja tasavertaisuus 



‒ Käyttömenojensa kasvun ja rahoituksensa kiristymisen kanssa kamppailevien 

kuntien näkökulmasta uudesta laista ei toivota kunnan kannalta nykyistä 

sitovampaa ja velvoittavampaa 

‒ Mikäli velvoittavuutta lisätään, on lailla säädettävä myös valtion nykyistä 

merkittävämpi mukanaolo palvelujen rahoittamisessa 

‒ Kansalaisten yhdenvertaisuuden tavoite ja kuntien itsemääräämisoikeuteen 

liittyvien tavoitteiden suhde saattaa muodostua ristiriitaiseksi 

‒ Lainsäädäntötyössä on syytä huomioida se säädösten kokonaisuus, joka tulee 

vaikuttamaan kulttuuritoimintaan kunnissa 

• Miten VOS-laki ja maakuntauudistus sopivat yhteen uuden kulttuurilain kanssa? 
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Kulttuurilaki ja kunnat 



‒ Määrittelyroolinsa lisäksi kulttuuripoliittisella keskustelulla niin kansallisesti kuin 

paikallisesti on perinteisesti legitimointi-tehtävä 

• Yhteisöissä taitetaan peistä siitä, rahoitetaanko kulttuuria, ja jos niin millä perusteilla 

‒ Olisiko aika saada voimaan laki, joka legitimoi kulttuuritoiminnan julkisen 

rahoituksen? 

‒ Kulttuuritoiminnan julkisen rahoituksen legitimointipuhe on vaihdellut kausittain  

• Kansakunnan rakentaminen, talouden virkistäminen, terveys ja hyvinvointi…  

‒ Laki, joka tunnustaa kulttuuritoiminnan laaja-alaiset ja monipuoliset vaikutukset 

niin yksilölle kuin yhteisöille saattaisi heikentää uhkaa ajautua seuravan 

legitimointi-trendin pyörteisiin 
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Laki ja legitimiteetti 



 

KIITOS! 

 

Sampo Purontaus 

Kulttuuritoimenjohtaja 

Kokkolan kaupunki 

sampo.purontaus@kokkola.fi 
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Keskusteltavaa riittää 


