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KULTTUURI RAKENTAA IDENTITEETTIÄMME
Kulttuuri on yhteisömme liimaa, joka auttaa rakentamaan
identiteettiämme ja antaa mahdollisuuksia osallisuuteen.
Kulttuuri kannattelee. Kirjasto-, museo- ja kulttuuripalvelut
kiinnittävät meidät yhteisöömme ja luovat osaltaan 
turvallisen arjen.

KULTTUURIN JA LIIKUNTAAN INVESTOIMINEN LUO 
ELINVOIMAA JA HYVINVOINTIA
Kunnat ovat merkittäviä työnantajia kirjasto-, museo-,
kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluissa. Panostaminen
näiden alojen työpaikkoihin maksaa itsensä takaisin.  
Hyvätasoiset kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut ovat veto-
voimatekijöitä: ne houkuttelevat paitsi asukkaita,  
myös osaavaa työvoimaa ja matkailijoita.

Tarvitsemme investointeja kulttuurihankkeisiin ja raken-
nuksiin kuten kulttuuri- ja liikuntatiloihin. Näillä investoin-
neilla on sekä henkisesti että aineellisesti elvyttävä vaiku-
tus kuntaan esimerkiksi työpaikkojen syntymisen kautta.

ILMAN KUNNON RESURSSEJA PALVELUT EIVÄT  
TOIMI EIVÄTKÄ KEHITY
Hyvätasoisten ja houkuttelevien kirjasto-, museo-,  
kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen tuottaminen  
kustannustehokkaasti edellyttää osaamista, jonka  
perusta on korkeakoulutuksessa.

1. ELINVOIMAA JA HYVINVOINTIA KULTTUURIPALVELUISTA 

Korkeakoulutettua henkilöstöä tulee olla riittävästi  
myös toimintojen kehittämiseen. Palvelujen tasoa ei  
saa madaltaa pätevyysvaatimuksista, palkkatasosta  
tai työhyvinvoinnista tinkimällä. 

KANSALAISET TARVITSEVAT OMAEHTOISEN  
OPPIMISEN MAHDOLLISUUKSIA
Kirjasto-, museo-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä  
taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö tarjoavat  
kenelle tahansa mahdollisuuden oppia, kehittyä ja  
rentoutua. Niiden avulla voimme paremmin pitää huolta 
omasta henkisestä ja fyysisestä terveydestämme.

Nuorisotyö tukee nuorten aktiivista toimintaa ja oma- 
ehtoista oppimista sekä kasvua aktiivisiksi ja täysi- 
valtaisiksi kansalaisiksi.

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT  
EHKÄISEVÄT SYRJÄYTYMISTÄ 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan
keskeinen tehtävä. Ehkäisevä työ on yhteiskunnalle
huomattavasti edullisempaa kuin ongelmien korjaaminen
jälkikäteen. Kirjasto-, museo-, kulttuuri-, liikunta- ja  
nuorisopalvelut ehkäisevät yhteiskunnallisia ja  
terveydellisiä ongelmia.

Kuntien kannattaa panostaa etupainotteisesti kansalais-
ten fyysiseen toimintakykyyn hyvillä liikuntapalveluilla ja
nuorten hyvinvointiin nuorisotyön kautta. On panostettava
riittävästi myös sektorirajat ylittävään palveluyhteistyöhön.

LISÄÄ HYVINVOINTIA PALVELUYHTEISTYÖLLÄ 
Kuntalaisia uhkaavia sosiaalisia tai terveyden ongelmia
tulee ratkoa ennakolta ennakkoluulottomasti kunnan  
eri toimialojen yhteistyönä. Sama yhteistyö jatkuu  
suunniteltujen maakuntien kanssa.

Hyvinvointia voidaan tukea myös monin julkisen ja 
kolmannen sektorin sekä yritysten yhteistyöllä  
tuotetuin palveluin. 

•  Kuntien elinvoimaa vahvistavat hyvin
 resursoidut kirjasto-, museo-, kulttuuri-,
 liikunta- ja nuorisopalvelut.
•  Näiden palvelujen on oltava kaikkialla
 Suomessa kansalaisten saatavilla.
•  Palveluja on kehitettävä riittävin
 asiantuntijavoimin.
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JULKISTEN PALVELUJEN PERUSTANA ON HYVÄ 
HALLINTO
Hyvä julkinen hallinto on kansalaisten yhdenvertaisen
kohtelun edellytys. Hyvä hallinto on kansalaisia  
kuuntelevaa ja osallistavaa, avointa ja läpinäkyvää  
sekä vaikuttavaa. Vain ammattimaisella hallinnollisella 
valmistelulla voidaan saada aikaan kuntapalveluilla  
tavoiteltuja tuloksia.

Kuntapalveluja on kehitettävä aktiivisesti ja tulevaisuu-
teen katsoen. Elinvoimainen kunta osallistaa asukkaansa 
mukaan luomaan hyvinvointia. Digitalisaation mahdolli-
suudet on hyödynnettävä ihmiskasvoisesti niin,  
että lähtökohtana ovat kuntalaisten palvelutarpeet.

Työntekijöitä ja viranhaltijoita kannustetaan hallinnon 
avoimuuteen ja vuoropuheluun kuntalaisten kanssa.  
Vuoropuhelua on voitava käydä turvallisesti ilman  
pelkoa vihapuheesta tai häirinnästä.

VIESTINTÄ JA KIELI LUOVAT POLUN PALVELUIHIN 
Kuntapalvelujen saavutettavuus edellyttää ammattimaista
kuntaviestintää ja tietoa palveluista omalla kielellä.  
Viestinnällä tuetaan kuntalaisten pääsyä laajasti  

2. HYVÄ HALLINTO ON TOIMIVIEN KUNTAPALVELUJEN EDELLYTYS

palveluiden piiriin. Omalla äidinkielellä saadulla kunta-
viestinnällä on suuri merkitys yhdenvertaisuuden ja 
vuorovaikutteisen hallinnon toteutumisessa.

Kansalaisten osallistumista tuetaan kertomalla kunnan
toiminnasta ja palveluista selkeässä muodossa,  
kiinnostavasti eri kanavissa ja eri kielillä.

AVOIN PÄÄTÖKSENTEKO EDELLYTTÄÄ HYVÄÄ  
TIEDONHALLINTAA 
Avoimessa valmistelussa ja päätöksenteossa käsitellyn 
tiedon määrä on suuri. Siksi tiedon on oltava järjestettyä 
ja sen käyttöön on voitava palata helposti. Tämä edellyt-
tää, että kunnan tiedonhallinnon on oltava ammatti- 
maisesti hoidettua, järjestelmällistä ja jatkuvaa.

SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS HYVÄN  
HALLINNON PERIAATTEIN
Sote- ja maakuntauudistuksella tulee tavoitella elin- 
voimaista kunta- ja maakuntarakennetta. Julkisen hallin-
non on taattava kansalaisten tasa-arvoinen kohtelu uudis-
tuksessa. Onnistuneen tuloksen avaimia ovat muutoksen
riittävästi resursoitu ammattimainen valmistelu,  
johtaminen ja viestintä kansalaisille.

Uudistuksessa tulee korostaa myös terveyttä edistävien
palvelujen merkitystä. Kirjasto-, museo-, kulttuuri-,  
liikunta- ja nuorisopalvelut ehkäisevät terveydellisiä 
ongelmia. Suun terveydenhuolto ehkäisee suun ja muita 
sairauksia. Ehkäisevä työ on yhteiskunnalle huomattavasti 
edullisempaa kuin ongelmien korjaaminen jälkikäteen.

Hyvällä johtamisella, viestinnällä ja yhteistoiminnalla  
varmistetaan muutosta toteuttavan henkilöstön  
sitoutuminen ja hyvinvointi.

•  Hallinnollinen valmistelu tehdään laaja-
alaisesti, avoimesti ja osallistavasti.

•  Palvelujen saavutettavuus ja hallinnon
 vuorovaikutteisuus edellyttävät  

ammattimaista kuntaviestintää ja  
tietoa palveluista omalla kielellä.

• Hallittu sote- ja maakuntauudistus on
 toteutettava hyvin valmistellen, johtaen,
 viestien ja yhdessä henkilöstön kanssa.
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KUNTIEN KANNATTAA PANOSTAA ASIANTUNTIJOIHIN
Kunnat ovat merkittäviä työnantajia kirjasto-, museo-,
kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluissa. Panostaminen
näiden alojen työpaikkoihin maksaa itsensä takaisin.
Asiantuntevasti tuotetut palvelut edistävät kuntalaisten
hyvinvointia, lisäävät kunnan elinvoimaa sekä ehkäisevät
yhteiskunnallisia ja terveydellisiä ongelmia.

Kirjasto-, museo-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut  
on tuotettava asiantuntevasti. Korkeakoulutettua  
henkilöstöä tulee olla riittävästi myös toimintojen  
kehittämiseen ja henkilöstön palkkauksen tulee olla  
työn vaativuuden mukaista.

Asiantuntijaosaamiseen perustuvaa lähipalvelua on  
tarjottava kattavasti eri puolilla maata. 
 

RIITTÄVÄ RESURSOINTI ON EDELLYTYS HALLINNON 
TOIMIVUUDELLE
Julkisen sektorin toimintaedellytykset on turvattava.  
Riittävät ja hyvinvoivat henkilöstöresurssit kuntien hallin-
nossa ja viestinnässä turvaavat kuntalaisten mahdollisuu-
det saada tietoa palveluista ja päästä niiden piiriin.

Laadukas ja riittävästi resursoitu palvelutuotannon 
johtaminen on kuntasektorin kokonaistalouden kannalta 

3. KULTTUURIN JA HALLINNON RESURSSIT KUNTOON

edullisempaa ja vaikuttavampaa kuin osaoptimointi.  
Arvokkaaseen palvelutyöhön vapautuu enemmän  
käsipareja, kun hallinto- ja esihenkilötehtäviä ei pilkota  
muiden tehtävien ohella hoidettavaksi.

ASIANTUNTIJA TARVITSEE OSAAMISEN  
TÄYDENTÄMISTÄ 
Asiantuntijatyön tuloksellisuus varmistetaan kehittämällä
osaamista, mitoittamalla työ oikein ja hyödyntämällä  
joustavia työaika- ja etätyöratkaisuja. Digitalisaatio ja  
panostaminen avoimuuteen ja vuoropuheluun  
kuntalaisten kanssa edellyttävät resursointia ja  
osaamisen täydentämistä.

TASA-ARVOA PALKKAUKSEEN
Vastuullinen työnantaja arvostaa korkeakoulutettua
osaamista myös oikeudenmukaisella palkkauksella.
Vastuun, erityisosaamisen, joustamista edellyttävien  
sekä epäsäännöllisten työaikojen ja korkean koulutuksen 
tulee näkyä palkassa. 

Palkkatasa-arvoa edistetään korjaamalla kunta-alan 
naisvaltaisten asiantuntija-ammattien – erityisesti kirjasto-, 
museo-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen – palkkaus 
vastaamaan työn vaativuutta ja edellytettyä koulutusta.

Myös projektityöntekijät ansaitsevat kunnon palkan.  
Palkoissa ja palkkioissa on huomioitava työn sivukulut,
eläkemaksut ja lomakorvaukset.

ASIANTUNTIJA-ALOILLA EDELLYTETTÄVÄ   
KORKEAKOULUTETTUA OSAAMISTA
Kuntapalvelujen asiantunteva valmistelu, laadukas  
tuottaminen ja palvelujen kehittäminen edellyttävät 
korkeakoulutettua osaamista. Palvelujen tasoa  
ei saa heikentää osaamisvaatimuksista tinkimällä.

•  Kunta-alan naisvaltaisten kirjasto-, 
 museo-, kulttuuri-, liikunta- ja nuoriso- 

alojen asiantuntija-ammattien palkkaus 
on korjattava vastaamaan työn  
vaativuutta ja edellytettyä koulutusta.

•  Hallintoa tulee resursoida riittävästi.
•  Asiantuntija-alojen osaamis- 

vaatimuksista ei saa tinkiä.
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SUOMALAISET ARVOSTAVAT KULTTUURIA, LIIKUNTAA JA  
HYVÄÄ HALLINTOA 

Enemmistö suomalaisista pitää 
jokseenkin selviönä, että kunta huolehtii 
alueensa kulttuurista. Neljän viidesosan 
(83 %) mielestä oman kotipaikkakunnan 
”on panostettava hyviin kirjasto-, museo- 
ja kulttuuripalveluihin”. 

Suomalaiset vaativat panostuksia
nuoriso- ja liikuntapalveluihin. 
Palvelujen laadun takeena nähdään 
koulutetut asiantuntijat. 

 Täysin samaa mieltä       Jokseenkin samaa mieltä       Ei osaa sanoa       Jokseenkin eri mieltä       Täysin eri mieltä

Nuorten syrjäytymistä on ehkäistävä  
panostamalla nuorisopalveluihin.

Laadukkaisiin liikuntapalveluihin
on panostettava.

Laadukkaiden nuorisopalvelujen tuottamisen    
edellytyksenä ovat koulutetut asiantuntijat.

Liikuntapalveluita pitää tukea verovaroista, jotta
pääsylippu- ja käyttömaksut pysyvät edullisina.

Laadukkaiden liikuntapalvelujen tuottamisen 
edellytyksenä ovat koulutetut asiantuntijat.

0%                   20%                    40%                    60%                     80%                   100%      

Liikunta- ja nuorisopalveluihin liittyviä mielipiteitä (%)

 53                                              38                 5   3

  40                                      46                      5    8   2

 37                                        46                       7      9    1

37                                      44                      6      9    4

27                                    51                             7       12     2

Kulttuuripalveluita on tuotettava tasapuolisesti  
eri ikä- ja väestöryhmille.

Hyvin toimivat kulttuuripalvelut ovat vetovoimateki-
jä, joka houkuttelee matkailijoita paikkakunnalle.

Hyvät kirjasto-, museo- ja kulttuuripalvelut     
lisäävät mahdollisuuksiani oppia ja kehittyä.

Hyvät kirjasto-, museo- ja kulttuuripalvelut ovat   
kotipaikkakunnalleni tärkeä elinvoimatekijä.

Kotipaikkakuntani on panostettava hyviin  
kirjasto-, museo- ja kulttuuripalveluihin.

Kulttuuri on kansalaisten peruspalvelu. 

Hyvät kirjasto-, museo- ja kulttuuripalvelut 
lisäävät hyvinvointiani.

0%                   20%                    40%                    60%                     80%                   100%      
Kulttuuripalveluihin liittyviä mielipiteitä (%)

       51                                             38                4   6 2

40                                         46                        6    6  2

  43                                        42                    5    8    3

  45                                       38                    6     9    2

41                                       42                       7      9    2

39                                      43                      5      11    2

40                                     40                      7      10    3

Valtaenemmistö suomalaisista ajattelee, 
että hyvä julkinen hallinto on kansalais-
ten yhdenvertaisen kohtelun edellytys. 

Lähde: Kansalaisten käsitykset tasa-arvosta, kulttuurista ja hyvästä hallinnosta. Kantar TNS 2019.  
Koko tutkimus osoitteessa: www.akavanerityisalat.fi/kuntavaalit

Hyvä julkinen hallinto on kansalaisten
yhdenvertaisen kohtelun edellytys.

Suomi ei menesty ilman hyvää julkista  
hallintoa.

Mielipiteitä julkisen hallinnon merkityksestä (%)
0%                   20%                    40%                    60%                     80%                   100%      

     41                                         42                      8     6  2

46                                        37                     9     7   1

Korkeakoulutettujen esimerkkipalkkoja 
kuntasektorilla 

Kirjastonhoitaja   2 747 euroa/kk
Museoamanuenssi  2 851 euroa/kk
Kulttuurituottaja   2 821 euroa/kk
Liikunnanohjaaja  2 465 euroa/kk
Nuoriso-ohjaaja  2 536 euroa/kk

Lähde: KT Kuntatyönantajat, Palkat/ 
ammatit palkkatilasto, lokakuu 2019,  
www.kt.fi/tilastot-ja-julkaisut/palkkatilastot



TAUSTALTA NÄKYVÄKSI!
Asiantuntevasti tuotetut kirjasto-, museo-, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja hallintopalvelut  

lisäävät hyvinvointia. Ne ovat kuntalaisten elämään olennaisesti kuuluvia peruspalveluita.  
Palvelut näkyvät kuntalaisten arjessa ja niitä arvostetaan. Mutta arvostetaanko näiden  

palveluiden edellyttämää ammattitaitoa riittävästi? 

Vain osaavat ammattilaiset luovat laadukkaat palvelut. On aika nostaa tekijät taustalta näkyviksi. 

www.akavanerityisalat.fi/kuntavaalit
#elämäsikuntaan #taustaltanäkyväksi
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Akavan Erityisalat on monialainen ammattiliitto ja palvelujärjestö, johon kuuluu 22 itsenäistä jäsenyhdistystä.  
Jäsenet työskentelevät kulttuurin ja hallinnon sekä viestinnän ja hyvinvoinnin aloilla asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä.

Jaakko Korpisaari
kuntasektorin neuvottelupäällikkö
p. 0201 235 363
jaakko.korpisaari@akavanerityisalat.fi
@JaakkoKorpisaar

Salla Luomanmäki 
toiminnanjohtaja
p. 0201 235 341
salla.luomanmaki@akavanerityisalat.fi
@sallaluo

YHTEYSHENKILÖSI AKAVAN ERITYISALOISSA:

twitter.com/
aivanerityinen

facebook.com/
akavanerityisalat

instagram.com/
akavan_erityisalat

linkedin.com/company/
akavan-erityisalat

Tehdään jäsentemme  
työn merkitys näkyväksi.  
Kuntien kulttuuri- ja  
hallintopalvelut tarvitsevat  
resurssinsa.

Kuntavaalit järjestetään 
18.4.2021. 
Äänestämällä vaikutat  
elämäsi kuntaan! 


