
Laki kuntien
kulttuuritoiminnasta

1
tukea ihmisten 

mahdollisuuksia
luovaan ilmaisuun ja 

toimintaan
sekä kulttuurin ja 

taiteen tekemiseen ja 
kokemiseen;

Lain tavoitteena on

Kulttuuritoiminnan järjestäminen on kunnan 
lakisääteinen tehtävä. Kunnalla on velvollisuus 

toteuttaa tehtävää laissa säädetyllä tavalla (166/2019). 

Kunta voi järjestää kulttuuritoiminnan itse tai 
yhteistyössä toisten kuntien kanssa tai 

muulla tavoin.

2
edistää kaikkien 
väestöryhmien 

yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia
ja osallistumista

kulttuuriin, taiteeseen 
ja sivistykseen;

3
vahvistaa väestön 
hyvinvointia ja 
terveyttä sekä 
osallisuutta ja 

yhteisöllisyyttä
kulttuurin ja taiteen 

keinoin;

4
luoda edellytyksiä 

paikallisen ja 
alueellisen elinvoiman 

kehittymiselle ja sitä 
tukevalle luovalle 

toiminnalle kulttuurin ja 
taiteen keinoin.

2§



Kunnan tehtävät3§

2
Luoda edellytyksiä

ammattimaiselle taiteelliselle 
työlle ja toiminnalle

Kunta voi tukea ammattimaista taidetta 
ylläpitämällä kohtuuhintaisia työtiloja, 

myöntämällä avustuksia ja työllistämällä 
taiteilijoita kulttuuri- ja muilla sektoreilla.

Kunnassa tapahtuva taiteellinen työ ja 
toiminta ovat perusta sille, että taidetta ja 

kulttuuria on asukkaiden saatavilla 
ja käytettävissä.

1
Edistää kulttuurin ja taiteen 

yhdenvertaista saatavuutta ja 
monipuolista käyttöä

Kunnan kulttuuritoiminta vahvistaa kulttuuri- 
ja taidepalveluiden yhdenvertaista saatavuutta 

ja toteutumista perus- ja lähipalveluna.

Kunnan tulee järjestää kulttuuripalveluja eri 
ikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa 

oleville asukkaille.

3
Edistää kulttuurin ja taiteen 

harrastamista sekä niihin liittyvää 
kansalaistoimintaa

Harrastaminen ja kansalaistoiminta lisäävät 
sekä hyvinvointia että kiinnostusta kulttuuriin ja 

taiteeseen. 

Kuntalaisten luovaa ilmaisua ja kulttuuri-
toimintaa tuetaan muun muassa vapaan 

sivistystyön, järjestötoiminnan ja 
taiteen perusopetuksen 

avulla. 



5
Edistää kulttuuriperinnön

ylläpitämistä ja käyttöä sekä 
paikallista identiteettiä tukevaa 

ja kehittävää toimintaa

Kulttuuriperinnöllä tarkoitetaan 
sekä aineellista että aineetonta 

kulttuuriperintöä.
Paikallista identiteettiä voidaan 
hyödyntää voimavarana kunnan 

kehittämisessä. 

4
Tarjota mahdollisuuksia 

kulttuurin ja taiteen eri muotojen 
ja alojen tavoitteelliseen taide- ja 

kulttuurikasvatukseen

Taide- ja kulttuurikasvatusta voidaan toteuttaa 
taiteen perusopetuksena sekä osana 

varhaiskasvatusta, perusopetusta, vapaata 
sivistystyötä, lastenkulttuuritoimintaa sekä 

kerhotoimintaa.

Kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma on keino 
tarjota tavoitteellista taidekasvatusta ja taata 

kulttuurilliset oikeudet kaikenikäisille 
asukkaille.



Suomen kunnat ovat 
erilaisia. Oman kunnan 

kulttuurin arviointia voi 
seurata TEA-viisarista.

Kunnan kulttuuripalveluista 
tärkeintä on tunnistaa, miten 

 laki kuntien kulttuuritoiminnasta 
toteutuu omassa kunnassa.

7
Edistää kulttuurista vuorovaikutusta

ja kansainvälistä toimintaa ja 
toteuttaa muita kulttuuriin ja 

taiteeseen liittyviä toimia.

Kulttuurinen vuorovaikutus ja kansainvälisyys, 
mm. ystävyyskuntatoiminta, avartaa ja tuo

yhteistyösuhteita.

Taide ja kulttuuri tuo eri väestöryhmiä 
yhteen. Kulttuurinen moninaisuus rakentuu 

yhteisöllisistä kokemuksista. Uusien 
asukkaiden kotoutumisessa 

kulttuuri on voimavara.

6
Edistää kulttuuria ja taidetta osana 

asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, 
osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä 
paikallista ja alueellista elinvoimaa

Taide ja kulttuuri 
sekä osallisuus 
ja yhteisöllisyys 

lisäävät 
kuntalaisten 

terveyttä ja 
hyvinvointia. Kunta 
voi vaikuttaa näihin 

merkittävästi 
ennaltaehkäisevän 

toiminnan 
avulla.

Elinvoimainen kunta on aktiivinen 
ja tulevaisuuteen suuntautuva. 
Se rakentuu yhteisöllisyydestä ja 
kumppanuuksista. Kulttuuri ja luovat 
alat ovat elinkeinopolitiikkaa. Kunta 
voi luoda toimintaympäristön alan 
yrittäjille, palveluiden tarjoajille ja 
kulttuurimatkailulle. 

Taloudellisia vaikutuksia kertyy 
matkailusta, henkilöstön palkoista, 
tilavuokrista, hankinnoista ja 
investoinneista.

www.teaviisari.fi

Lähde: Finlex.fi ja HE 195/2018 


