
Taide ja kulttuuri osana 
alueiden kehitystä; 

Näkymä vuoteen 2025



Työryhmän toimeksianto

• 1. kartoittaa alueellisten ja paikallisten taide- ja kulttuuripalvelujen tuottamisen malleja ja 
tilaa maan erilaisilla alueilla ja erilaisissa kunnissa;

• 2. luoda kuva taide - ja kulttuuripalvelujen tarjonnan ja järjestämisen

• kokonaisuudesta alueellisesti ja paikallisesti ottaen huomioon kulttuuripoliittiset 
tavoitteet palvelujen saatavuudesta;

• 3. luoda kuva muiden kuin taide- ja kulttuuripalveluihin liittyvien taiteen, kulttuurin ja 
luovien alojen toimintojen kehittämistarpeista ja –mahdollisuuksista alueellisen 
kehityksen näkökulmasta;

• 4. arvioida taiteen ja kulttuurin toimialan hallinnollisia järjestelyitä, jotka liittymät taiteen 
ja kulttuurin asemaan alueilla;

• 5. hahmottaa ministeriön tulevaisuuskuva kulttuuri- j a taidepolitiikan alueelliselle ja 
paikalliselle kehittämiselle ja painotuksille;

• 6. ehdottaa taiteen ja kulttuurin toimialalle aluepoliittisia strategisia valintoja, tavoitteita, 
vaihtoehtoja ja toimenpiteitä.



Työryhmän työskentely

• Työryhmä kausi 6.5.2015-30.9.2017

• Työryhmän kokoukset (OKM ja asiantuntijaryhmä)

• Tulevaisuusverstas 30.10.2015 

• 6 alueellista tulevaisuushubia



Taiteen ja kulttuurin alueelliset suuntaviivat:

• Vahvistetaan luovia aloja ja kulttuuriyrittäjyyttä alueilla (Luova työ ja 
tuotanto) 

• Parannetaan kulttuuripalveluiden saatavuutta alueellisesti ja 
paikallisesti (Osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin) 

• Kehitetään alueellista tietoperustaa päätöksenteon tukena ja lisätään 
strategista yhteistyötä alueiden kanssa (Kulttuurin perusta ja 
jatkuvuus) 



Vahvistetaan luovia aloja ja kulttuuriyrittäjyyttä 
alueilla 

(Luova työ ja tuotanto)

• Vahvistetaan taiteilijoiden toimeentuloa ja työllistymistä
– Välittäjätoiminta

– Kehittämishankkeet (mm. prosenttiperiaatteen laajentaminen, taiteilijoiden 
palkkaaminen kuntiin, kulttuurimatkailu…)

• Kehitetään taiteen ja kulttuurin välittäjäyhteisöjen toimintaa 
taiteilijoiden työskentelymahdollisuuksien lisäämiseksi alueellisesti

– Taiken kehittämisohjelma

• Edistetään luovien alojen neuvonta- ja ohjauspalveluita osana 
valtakunnallisia, maakunnallisia ja kunnallisia kasvupalveluita

– ESR-kehittäminen; Luovaa osaamista ja tulevan ohjelmakauden valmistelu

– Luovien alojen kehittämisen integrointi kunnallisiin, maakunnallisiin ja 
valtakunnallisiin kasvupalveluihin



Parannetaan kulttuuripalveluiden saatavuutta 
alueellisesti ja paikallisesti 

(Osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin)

• Uudistetaan opetus- ja kulttuuriministeriössä taiteen ja kulttuurin 
ohjelma- ja kehittämistyötä ja rahoitusta alueellisesta näkökulmasta

– Alueelliset painotukset ohjelma- ja kehittämistyössä ja valtionavustusten 
myöntökriteereissä

– Taide- ja kulttuuripalveluiden tuottamisen tukeminen

– Pysyvyyteen ja laaja-alaisuuteen tähtäävien yhteistyömallien tukeminen

– Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen 
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– Laajennetun taiteen prosenttiperiaatteen vakiinnuttaminen (hyvinvointia ja terveyttä 
edistävä taide- ja kulttuuritoiminta)

– Lastenkulttuurin saatavuuden parantaminen

– Selvitetään aluekeskusten toimintaa

– Osaamisen kehittäminen



Kehitetään alueellista tietoperustaa päätöksenteon tukena ja 
lisätään strategista yhteistyötä alueiden kanssa 

(Kulttuurin perusta ja jatkuvuus) 1/2

• Vahvistetaan taiteen ja kulttuurin aluetietoperustaa
– peruspalveluiden arvioinnin vakiinnuttaminen

– Kuntien kulttuuritoiminnan tietopohjan vahvistaminen

– Hyvinvointitiedon keruuseen sisällytetään kulttuuria koskevia tietoja

– Taide ja kulttuuri maakuntien aluetilannekuviin

– Aluetiedon koonti OKM:n ja Taiken tietoperustan kehittämiseen



Kehitetään alueellista tietoperustaa päätöksenteon tukena ja 
lisätään strategista yhteistyötä alueiden kanssa 

(Kulttuurin perusta ja jatkuvuus) 2/2

• Lisätään strategista yhteistyötä alueiden kanssa
– OKM vaikuttaa taiteen ja kulttuurin tavoitteiden sisällyttämiseen eri hallinnonalojen 

ohjelma-asiakirjoihin

– Taike vaikuttaa taide- ja kulttuuripolitiikan tavoitteiden toteutumiseen alueilla

– Taide ja kulttuuri maakuntien ja kuntien strategioihin ja ohjelmiin

– Dialogin tiivistäminen valtion, maakuntien ja kuntien välillä

– Verkostoitumisen tukeminen

– Aluekehittämisen keskustelut





Seuranta ja arviointi

• OKM seuraa suuntaviivojen toteutumista osana kulttuuripolitiikan 
strategian 2025 toteutumisen seurantaa sekä osana alueiden ja 
ministeriön välistä dialogia

• Seurantaa tehdään myös osana OKM:n ohjelmia sekä muiden 
ministeriöiden laatimia strategioita ja linjauksia, kuten alueiden 
kehittämisen tavoitepäätöstä, alueiden kehittämisen keskusteluita jne.



Kiitos!


