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KaSiltk 12.06.2018 § 102
Valmistelijat: kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Eila Ylioja, hallinto- ja
sivistysjohtaja Juha Rinta-Jouppi
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevasta
muistiosta kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistamiseksi.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 17.10.2017 työryhmän, jonka
tehtävänä oli laatia ehdotus kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain
muuttamiseksi.
Työryhmän
toimikaudeksi
asetettiin
17.10.2017-30.9.2018. Työryhmän tuli valmistella ehdotus hallituksen esityksen muotoon. Työryhmän tuli valmistelutyössä ottaa huomioon toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset kuntien
kulttuuritoimintaan, kulttuuripalveluiden saatavuuteen, saavutettavuuteen, moninaisuuden turvaamiseen ja edistämiseen, kulttuuripalveluja koskevien tavoitteiden toteutumisen ja toiminnan arviointi sekä osaamisen varmistaminen kulttuuripalveluiden järjestämisessä.
Lisäksi työssä tuli ottaa huomioon kuntien yhteistyömahdollisuudet
kuntien sisällä, niiden välillä sekä kolmannen, yksityisen sekä muun
julkisen sektorin kanssa. Myös hallitusohjelmaan sisältyvät uudistukset ja hallituksen linjaukset tuli ottaa huomioon.
Lakiesityksen tarkoitus on saattaa kuntien kulttuuritoimintaa koskeva
laki ajan tasalle siten, että se vastaa kulttuuria ja taidetta sekä kuntia
koskevia toimintaympäristömuutoksia.
Työryhmä ehdottaa esityksessä säädettäväksi lain kuntien kulttuuritoiminnasta, joka korvaisi nykyisen lain vuodelta 1992. Esityksen tavoitteena on uudistaa laki vastaamaan kuntien kulttuuritoiminnassa
ja sen toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia sekä perustuslain säännöksiä ja kulttuuritoimintaa koskevien kansainvälisten sopimusten toimeenpanoa. Ehdotettuun lakiin lisättäisiin kuntien kulttuuritoiminnan tavoitteet, valtion viranomaisten tehtävät, kunnan asukkaiden osallistuminen, kehittämistehtävä, yhteistyö sekä tiedon tuottaminen ja arviointi. Samalla muutetaan ajan tasalle kunnan tehtäviä
ja valtionrahoitusta koskevat säännökset.
Lausunto on pyydetty antamaan viimeistään 28.6.2018 mennessä.
Oheismateriaali: lausuntopyyntö
Ehdotus

Kasvatus- ja sivistyslautakunta antaa asiassa seuraavanlaisen lausunnon:
Tällä hetkellä voimassa oleva laki kuntien kulttuuritoiminnasta on
varsin suppea ja yleistasoinen. Lakiluonnoksessa uudeksi laiksi kun-
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tien kulttuuritoiminnasta on määritelty varsin kattavasti lain soveltamisala ja tavoite, joskin kulttuuria sinällään on täsmällisesti vaikea
määritellä.
Lakiluonnoksessa tehtävät määritellään riittävän monipuolisesti,
mutta ei kuitenkaan liian velvoittaviksi. Kuntien erilaiset mahdollisuudet toteuttaa lakia omien resurssien puitteissa otetaan hyvin huomioon. On tärkeää, että kulttuuripalvelut katsotaan osaksi kuntien perus- ja lähipalvelulta.
Maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen kunnille jääviin tehtäviin sisältyvät myös kulttuuripalvelut, joten on hyvä, että lakia tässä yhteydessä täsmennetään. Varsinkin pienten kuntien identiteetin esiin
nostaminen ja kulttuuriperinnön säilyttäminen tulee entistä tärkeämmäksi tulevaisuudessa. Tämä on hyvin huomioitu uudessa lakiluonnoksessa.
Kuntien kulttuuritoiminnan järjestämisessä tulee lakitekstin mukaan
olla "riittävää ja monipuolista osaamista". Tämä on varsin yleisellä
tasolla ilmaistu. Suomessa koulutetaan kulttuurialalle varsin paljon
nuoria, joten olisi suotavaa, että erikseen määriteltävää kulttuurialan
koulutusta (tutkintoa) pidettäisiin edellytyksenä kuntien kulttuuritoiminnasta vastaavalle.
Lakiluonnos on hyvin linjassa juuri uudistetun kirjastolain kanssa ottaessaan huomioon kansalaisten yhdenvertaisuuden, palvelujen
saavutettavuuden ja palvelujen elinikäisen vaikuttavuuden.
Luonnos laiksi kuntien kulttuuritoiminnoista antaa hyvät mahdollisuudet toteuttaa kulttuurityötä kunnissa.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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