Lag om kommunernas
kulturverksamhet

Kommunens lagstadgade uppgift är att ordna
kulturverksamhet. Kommunen har en skyldighet att
genomföra uppgiften enligt lagen (166/2019).
Kommunen kan ordna kulturverksamhet själv eller i
samverkan med andra kommuner eller
på något annat sätt.

2§

Lagen syftar till att
1

2

stödja människors

främja alla

möjligheter till kreativt
uttryck och kreativ
verksamhet samt till att
skapa och uppleva kultur

befolkningsgruppers

likvärdiga möjligheter
till och deltagande i
kultur, konst och bildning;

och konst;

4

genom kultur och konst

3

skapa förutsättningar för

stärka befolkningens

utvecklingen av lokal och
regional livskraft och
kreativ verksamhet som

välfärd och hälsa

samt delaktighet och

samhörighet genom

stöder livskraften.

kultur och konst;

3§

Kommunens uppgifter
1

Främja likvärdig tillgång till
och mångsidigt bruk av
kultur och konst
Kommunens kulturverksamhet stärker

2

likvärdig tillgänglighet av kultur- och

Skapa förutsättningar för

konsttjänsterna och genomförande som

professionellt konstnärligt arbete
och professionell konstnärlig

grundläggande tjänst och lokaltjänst.
Kommunen ska ordna kulturtjänster

verksamhet

för invånarna i olika åldrar och i olika

Kommunen kan stödja professionell konst genom

livssituationer.

att underhålla arbetslokaler med ett rimligt pris,
bevilja bidrag och sysselsätta konstnärer inom
kultursektorn och andra sektorer.
Kommunens konstnärliga arbete och verksamhet
är grunden till det att invånarna har tillgång till

3

och kan använda konst och kultur.

Främja utövande av kultur och

konst samt medborgarverksamhet
som anknyter till dessa
Utövande och medborgarverksamhet ökar både
välbefinnande och intresse för kultur och konst.
Kommuninvånarnas kreativa uttryck
och kulturverksamhet stödjas bland
annat med hjälp av fritt bildningsarbete,
organisationsverksamhet och den
grundläggande undervisningen i konst.

4

Erbjuda möjligheter till målinriktad
konst- och kulturfostran inom kulturens
och konstens olika former och områden
Konst- och kulturforstran kan genomföras som en
del av grundundervisningen i konst samt som en del
av småbarnspedagogiken, grundundervisningen,
det fria bildningsarbetet, barnens kulturverksamhet
samt klubbverksamheten.
Kommunens plan om kulturfostran är ett sätt att
erbjuda målinriktad konstfostran och garantera
kulturella rättigheter för invånarna i alla åldrar.

5

Främja bevarande och bruk av
kulturarvet och verksamhet som
stöder och utvecklar den lokala

identiteten

Med kulturarvet avses både materiellt och
immateriellt kulturarv.
Den lokala identiteten kan utnyttjas som en
resurs vid kommunens utveckling.

6

Främja kultur och konst som en del av
invånarnas välfärd och hälsa, delaktighet
och samhörighet samt den lokala och
regionala livskraften
Konst och kultur
samt delaktighet och
samhörighet ökar
kommuninvånarnas
hälsa och välfärd.
Kommunen kan
påverka dessa på
ett betydande sätt
genom förebyggande
verksamhet.

En livskraftig kommun är aktiv och
riktar sig mot framtiden. Den byggs av
samhörighet och partnerskap. Kultur
och kreativa områden är en del av
näringspolitiken. Kommunen kan skapa
en verksamhetsmiljö för företagare
inom branschen, tjänsteleverantörer och
kulturturism.
Ekonomiska konsekvenser samlas av
turism, personalens lön, lokalhyror,
anskaffningar och investeringar.

7

Främja kulturell samverkan och
internationell verksamhet samt utföra
andra åtgärder som har samband med
kultur och konst

Källa: Finlex.fi
och RP 195/2018

Kulturell samverkan och internationalism,
bland annat vänortsverksamhet vidgar och ger
samarbetsförhållanden.
Konst och kultur förenar olika folkgrupper. Kulturell
mångfald byggs av samhälleliga erfarenheter. Kultur
är en resurs vid integration av nya invånare.

De finländska kommunerna är olika. Utvärdering av den egna kommunen
kan följas på TEA-viisari. www.teaviisari.fi/sv
Med tanke på kommunens kulturtjänster är det viktigaste att identifiera hur
lagen om kommunernas kulturverksamhet genomförs i den egna kommunen.

UNDERVISNINGS OCH
KULTURMINI STERIET

