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22.11. OHJELMA
12:00 Tervetuloa! 

Kohti sivistyskuntaa - kunta edistää taiteen perusopetuksen 
saatavuutta  
Johanna Selkee, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto

12:15 Uudet perusteet opetussuunnitelmatyön lähtökohtana
Mikko Hartikainen, opetusneuvos, Opetushallitus
Eija Kauppinen, opetusneuvos, Opetushallitus
Matti Pietilä, opetusneuvos, Opetushallitus

14:00 Kahvitauko

14:30 Näin meillä Tampereella - opetussuunnitelmaprosessi kuntatasolla
Lauri Savisaari
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja, Tampereen kaupunki

15.30 Tilaisuus päättyy

21.11.2017
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Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (728/1992)

Kunnan tehtävänä on edistää, 

tukea, järjestää kulttuuritoimintaa 
kunnassa.

Järjestää asukkaille mahdollisuuksia 
taiteen perusopetukseen sekä 

harrastusta tukevaan opetukseen taiteen 
eri aloilla.
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Oikeus 
kulttuuripalveluihin

kulttuurikasvatussuunnitelma, 
kulttuurihyvinvointisuunnitelma 

ym.

KIRJASTO
MUSEO JA 

KULTUURIPERINTÖ

ESITTÄVÄ 
TAIDE

HARRASTUSTOIMINTA

TAITEEN PERUSOPETUS 
JA TAIDEKASVATUS

PROSENTTITAIDE 

TUETTU TOIMINTA 
voltti, kimmoke ym.

TAPAHTUMAT JA 
FESTIVAALIT
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Saatavuus (pp-arviointi 2012)

• Tarjonnassa, kysynnässä ja saavutettavuudessa 
isoja alueellisia eroja. 

• 2-19-v. taiteen perusopetuksen piirissä 12 %. 

• Lähes puolet oppilaitoksista on kuntien 
ylläpitämiä, kolmannes yhteisöjen ja viidennes 
yritysten. 

• Yhteistyötä erityisesti varhaiskasvatuksen ja 
perusopetuksen kanssa sekä vapaan 
sivistystyön oppilaitosten kanssa.

21.11.2017
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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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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. 

[pvm]

7

Sivistyksen suunta 2025 – Suomen Kuntaliiton sivistyspoliittinen ohjelma
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Päivän esitykset lähetetään osallistujille. 
Kiitos mielenkiinnosta!


