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A. Normatiivinen/lakiperusteinen

B. Strateginen



A.Normatiivinen/lakiperusteinen
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• Kuntalaki 1 §: Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja 
alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut 
taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla
• Laki kuntien kulttuuritoiminnasta
• Perusopetuslaki (+ opetussuunnitelman perusteet)
• Varhaiskasvatuslaki
• Laki taiteen perusopetuksesta
• Laki vapaasta sivistystyöstä
• Jne.



Kunnan tehtävät laissa kunnan kulttuuritoiminnasta (3 §)
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1) edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista 
käyttöä;

2) luoda edellytyksiä taiteelliselle työlle ja toiminnalle;
3) edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä niihin liittyvää 
kansalaistoimintaa;
4) tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen eri muotojen ja alojen 
tavoitteelliseen taide- ja kulttuurikasvatukseen;

5 edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä sekä paikallista 
identiteettiä tukevaa ja kehittävää toimintaa;

6) edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, 
osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa;

7) edistää kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa ja 
toteuttaa muita kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä toimia.



1. Edistää kulttuurin ja taiteen 
yhdenvertaista saatavuutta ja 
monipuolista käyttöä

- Edellyttää kaikkien väestöryhmien palvelemista
-> universaalin lisäksi myös kohdentaminen 

(taloudellinen, kielellinen, fyysinen, ikäryhmittäinen 
jne. saatavuus/saavutettavuus)

- Digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien 
lisääminen (streamaus, kuvapuhelinpalvelut, 
saavutettavuusdirektiivin toteutuminen, 
digitaitojen edistäminen)

- Yhteistyö sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa 
tiivistyy (asumispalvelut, terveydenhuollon 
toimipisteet, sairaalat…)

- Aktiivipassi, museoiden ilmaiset pe-iltapäivät…
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2. Luoda edellytyksiä taiteelliselle 
työlle ja toiminnalle

- Taiteilijoiden taloudellinen tuki (Tampereella 
paljon kehitettävää)

- Taiteilijayhteisöjen yhteistyön vahvistaminen
- Taiteilijoiden työskentelyolosuhteiden 

kehittäminen yhteistyössä järjestöjen ja 
yksityisen sektorin kanssa (uudet tilaratkaisut)

- Taidealojen koulutuksen vahvistaminen 
Tampereella (taiteen perusopetuksesta 
korkeakoulutukseen)

- Taiteen esille tuomisen edistäminen (esittävän 
taiteen paikat, galleriat, julkinen taide 
kaupungissa…)
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3. Edistää kulttuurin ja taiteen 
harrastamista sekä niihin liittyvää 
kansalaistoimintaa

- Yhteisöjen toiminta-avustukset

- Kaupungin tarjoamat tilat (kaupunkitilat 
käyttöön 24/7 –hanke ym.)

- Taiteen perusopetuksen tarjonnan 
varmistaminen/vahvistaminen (myös 
kaupunkiseudulla)

- Kansalaisopistotoiminnan tarjonta kysyntää 
vastaavasti

- Tarpeen luoda avoimempia foorumeja 
asukkaiden osallistumiselle
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4. Tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja 
taiteen eri muotojen ja alojen 
tavoitteelliseen taide- ja 
kulttuurikasvatukseen

- Taidekaari-kulttuurikasvatusohjelma läpi koko 
perusopetuksen -> kaikki taiteenalat mukana

- Taiteen perusopetuksen koordinaatio & 
ohjausryhmä Tampereella

- Kaupunkiseudun tpo-tarjonnan kokoaminen
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5. Edistää kulttuuriperinnön 
ylläpitämistä ja käyttöä sekä paikallista 
identiteettiä tukevaa ja kehittävää 
toimintaa

- Monipuolinen museotoiminta (museokeskus 
Vapriikki ym.)

- Kulttuuriperintötyöhön osallistumisen 
mahdollistaminen (mm. Adoptoi monumentti)

- Vapaaehtoistyö (Luotsitoiminta jne.)

- Digitalisaation hyödyntäminen

- Kulttuurin kaupunginosatoiminta, 
kaupunginosayhdistysten toimintaedellytysten 
tukeminen
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6. Edistää kulttuuria ja taidetta osana 
asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, 
osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä 
paikallista ja alueellista elinvoimaa

- Yhteistyö kasvatus- ja opetus- sekä sosiaali- ja 
terveyspalvelujen kanssa (Pirkanmaan 
kulttuurihyvinvointisuunnitelman mukaisesti)

- Julkisen taiteen aseman vahvistaminen 
(Tampereen kaupungin julkisen taiteen 
periaatteet 2017)

- Taidelaitosten matalan kynnyksen tapahtumat
- Strateginen painopiste tapahtumatoiminnassa
- Suurtapahtumien koordinaation kautta tiivis 

yhteistyö koko tapahtumatoimialan kanssa
- Lupa- ja muiden viranomaispalvelujen 

sujuvoittaminen
- ECoC 2026 candidate, WOMEX 2019…
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7. Edistää kulttuurista vuorovaikutusta 
ja kansainvälistä toimintaa ja toteuttaa 
muita kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä 
toimia

- Aktiivinen osallistuminen kv. verkostoihin 
(Eurocities, LIKE, Educating Cities, IFLA, ICOM, 
musiikkiala jne.)

- Ystävyyskaupunkiyhteistyö kulttuurin alalla

- Kansainväliset kulttuuritapahtumat (TFF, 
Teatterikesä, WOMEX 2019, Backlight, 
musiikkijuhlat, Pispalan Sottiisi, TGF…)

- Taiteilijaresidenssitoiminnassa paljon 
kehitettävää

- Kulttuuristrategian valmistelu 2019
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B. Strateginen näkökulma
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• Kaupunkistrategia (lakisääteinen)
• Kulttuuristrategia
• Ohjelmat, suunnitelmat
• Kumppanuudet, verkostot



29.11.2021 13



29.11.2021 14



29.11.2021 15



29.11.2021 16



29.11.2021 17



29.11.2021 18



29.11.2021 19



29.11.2021 20



29.11.2021 21



Kumppanuudet kulttuurikaupungissa
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Kulttuurielämä (Cultural Vibrancy)
Luova talous (Creative Economy)
Mahdollistava toimintaympäristö (Enabling Environment)

-> kyseessä on koko kaupunkiorganisaation ja –yhteisön, 
ei yksin kulttuuripalvelujen
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