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Muutossuuntia

• Tulevaisuuden sivistyskunta - kuntia koskevan 
kulttuuritoimintalain uudistaminen

• Museopoliittinen ohjelma ja museolain 
uudistaminen

• Teatteri-, orkesteri- ja museolakien sekä 
rahoitusjärjestelmän uudistaminen

• Taiteen perusopetuksen uudet ops-perusteet

• Uusi kirjastolaki käyttöön!

[pvm]
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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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Kunnan tehtävänä on edistää, 

tukea, järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa.

Järjestää asukkaille mahdollisuuksia taiteen 
perusopetukseen sekä harrastusta tukevaan 

opetukseen taiteen eri aloilla. 

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (728/1992)
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Tulevaisuuden sivistyskunta

• Kuntia koskevan kulttuuritoimintalain uudistaminen.
• Kulttuuri ja taide osa hyvää elämää, hyvinvoinnin 

edistämistä, ihmisen luova toiminta ammattilaisena, kokija ja 
harrastajana.

• Kulttuuri koko kunnan strateginen valinta: yhteistyö eri 
toimialojen välillä. 

• Yhteistyö ja yhdyspinnat tulevan maakuntahallinnon kanssa:
» Kulttuurin edistäminen osana aluekehittämistä ja luovaa taloutta
» Kulttuuriympäristön hoito
» Maakunnallinen identiteetti yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa
» Kulttuurisuunnitelmat osaksi maakuntastrategiaa ja –ohjelmaa
» Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

• Verkostomainen toimintatapa, osallistaminen, kumppanuudet 
ja sopimukset eri toimijoiden välisessä yhteistyössä.

[pvm]
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Museopoliittinen ohjelma tukee paikallista 
ja alueellista museotoimintaa ja 
yhteistyötä
• Ehdotus museopoliittiseksi ohjelmaksi annettu 

keväällä 2017: http://minedu.fi/museopoliittiset-
linjaukset

• Erityisesti ammattimaisesti hoidetun museokentän 
kehittämisen väline.

• Lausuntokierros kevään aikana.

• Ohjelma hyväksytään vuoden 2017 aikana.

• Eväitä museolain uudistamiseksi.

[pvm]

6

http://minedu.fi/museopoliittiset-linjaukset


Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

Teatteri-, orkesteri- ja museolakien sekä 
rahoitusjärjestelmän uudistaminen
• Kulttuurin vos-järjestelmän uudistus jatkuu vuoden 

2017 loppuun asti: http://minedu.fi/kulttuurivos

• Työryhmän esitys hallituksen esitykseksi 
luovutetaan ministerille joulukuussa 2017. 

• Uudistuksen tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 
alusta.

• Uudistetaan nyk. museolaki, nyk. teatteri- ja 
orkesterilaki sekä taidelaitosten valtionosuutta 
koskevat pykälät opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoituslaissa + asetuksessa. 

[pvm]
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Valtion rahoitus tällä hetkellä:

 Valtionosuudet
Laskennallinen laskentapohja
Organisaatio hyväksytään rahoituksen piiriin

 Valtionavustukset (okm ja Taike)
Myönnetään organisaatiolle hakemuksen perusteella 
(harkinta)

Kunnallisen toimijan valtionosuus maksetaan kunnalle
Yksityisen maksetaan yksityisille laitoksille
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Nykyinen rahoitusjärjestelmä
TAE 2017: museot (123), teatterit (57), orkesterit (28)

Harkinnanvaraiset avustukset
• teatteri- ja orkesterilain 6a§:n mukaan **

• museolain 4 a §:n mukaan ***

(noin 8,8 milj. €)

Perusrahoitus
(94 803 969 €)

Korotettu osuus *
maakunta- ja aluetaidemuseot sekä 

valtakunnalliset erikoismuseot (5 169 000 €)
Tampereen työväen teatteri, Svenska teatern

(3 413 000 €)

(8 582 000 €)

* Valtionosuus 
suoritetaan 10% korkeampana. 
**Valtakunnallisesti/alueellisesti 
merkittäville teattereille/orkestereille 
+ toiminnan kehittämiseen.
***Erikoismuseoiden erityistehtävät.
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Valtionrahoitus esittävälle taiteelle

Harkinnanvarainen 
projektiavustus 
(määräaikainen ja 
kertaluontoinen)

LUONNOS
8.6.2017

Harkinnanvarainen 
toiminta-avustus 

1-3 v.

Laskennallinen 
rahoitus 

(valtionosuus)
3 v.

Laskennallinen 
rahoitus 

(valtionosuus)
6 v.

 Valtakunnallisesti ja/tai 
alueellisesti merkittävät 
toimijat:

”Lupaavat 
tulokkaat” 

(1 v.)

Vakiintuneet 
toimijat 
(3 v.)

”Uudistajat ja 
kokeilijat”
- kertaluontoinen  

avustus 5 vuodeksi

Laajan 
palveluvelvollisuuden 

toimijat

Kansallisesti ja 
kansainvälisesti 

merkittävät 
toimijat

Vakinaista 
esitystoimintaa 

harjoittavat 
toimijat
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Museoiden valtionosuudet ja hankerahoitus

Hankerahoitus
1. Kehittämis-

avustukset

2. Hankeavustukset 

- ylläpitäjänä yhteisö 
(ml. kunnat ja 

yliopistot) tai säätiö

LUONNOS
14.6.2017

Tehtäväperust.  
lisärahoitus

(valtionosuus)

- tehtävät ja 
nimeämisen 
edellytykset laissa

- toimi-/vastuualue 
määritelty

- lisärahoituksen määrä 
sidottu hoidettaviin 
tehtäviin

Laskennallinen 
perusrahoitus
(valtionosuus)

- täyttävät yleiset 
valtionosuuden piiriin pääsyn 
edellytykset

- kriteerien täyttyminen 
tarkistetaan määräajoin, 
esim. neljän tai kuuden 
vuoden välein

Ammatillisesti toimivat 
kulttuurihistorialliset 

museot, taidemuseot, 
erikoismuseot ja 

luonnontieteelliset 
museot

Valtakunnalliset 
ja alueelliset 

vastuumuseot

Valtionosuuden 
piirissä 
toimivat 
museot

Valtionosuuden 
ulkopuolella 

toimivat 
museot
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Taiteen perusopetuksen uudet ops-
perusteet
• Perusteet annetaan syyskuussa ja otetaan käyttöön elokuussa 

2018.
• http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tu

tkintojen_perusteet/taiteen_perusopetus/tpo2018
• Yleisen oppimäärän ops-perusteet vuodelta 2005: musiikkiin, 

sanataiteeseen, tanssiin, esittäviin taiteisiin (sirkustaide ja 
teatteritaide) ja visuaalisiin taiteisiin (arkkitehtuuri, 
audiovisuaalinen taide, kuvataide ja käsityö).

• Laajan oppimäärän ops-perusteet vuodelta 2002: musiikkiin, 
tanssiin, teatteritaiteeseen ja visuaalisiin taiteisiin (arkkitehtuuri, 
kuvataide ja käsityö) ja sirkustaiteen laajan oppimäärän 
opetussuunnitelman perusteet.

• Taiteen perusopetuksen ylläpitäjäpäivä 22.11.2017 Kuntatalolla 
yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. Vapaa pääsy. 

[pvm]
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Uusi kirjastolaki käyttöön 1.1.2017!

• Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016). Säädetään 
yleisistä kirjastoista ja niiden toiminnasta sekä 
toiminnan paikallisesta, alueellisesta ja 
valtakunnallisesta edistämisestä, kirjastojen 
yhteistyöstä ja valtionrahoituksesta.

• Määritelty lain tavoite (2§) ja yleisten kirjastojen 
perustehtävät (6§).

• Okm:n asetus yleisistä kirjastoista: valtakunnallista 
ja alueellista kehittämistehtävää hoitavat yleiset 
kirjastot ja näiden toimialueet. 

[pvm]
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Kiitos!
Johanna Selkee

erityisasiantuntija, kulttuuri ja kirjastot
p. 050 435 9420

johanna.selkee@kuntaliitto.fi


