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Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 2019

• Kunnan tehtävänä on järjestää kulttuuritoimintaa. Kunnan tulee:

- edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä;

- luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle 

- edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa

- tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen eri muotojen ja alojen tavoitteelliseen taide- ja kulttuurikasvatukseen 

- edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä sekä paikallista identiteettiä tukevaa ja kehittävää toimintaa 

- edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja 

alueellista elinvoimaa  

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



Tuki kulttuuri- ja taidetoimintaan

Kulttuuri- ja taidetoimintaan tarkoitettu tuki on harkinnanvaraista ja kohdistuu 

pääsääntöisesti Tuusulan kunnan alueella toimiville kulttuuri- ja kotiseututoimintaa sekä 

taiteellista työtä ammatikseen tekeville tai harrastaville yhteisöille, ryhmille ja yksityisille 

henkilöille. 

Tuki ei ole tarkoitettu opiskelun rahoittamiseen, koulujen ja oppilaitosten tms. 

opetusprojektien rahoittamiseen, sosiaaliseen ja humanitääriseen toimintaan, 

tilaisuuksiin, jotka ovat suljettuja tai vain jäsenistölle järjestettyjä eikä sellaiseen 

toimintaan, jonka tukemiseen kunnan muilla toimielimillä tai tulosalueilla on 

määrärahavaraukset.



Tukimuodot 2020
KULTTUURI JA TAIDE

Tuotantotuki ammattilaisille (ammattitaiteilijat ja ryhmät)

Tuotantotuki harrastajille (harrastajat ja yhdistykset)

Työskentelyapuraha ammattilaisille

MUSEOTOIMINTA JA KOTISEUTUTYÖ
Tuotantotuki



Avustuspäätöstä tehtäessä arvioidaan

• Vaikutukset yhteisöllisyyteen, osallisuuteen ja hyvinvointiin

• Kunnan kulttuuri- ja taidetoiminta tarjonnan monipuolistaminen

• Kulttuuri- ja taidetoimijoiden välinen yhteistyö 

• Omarahoitusosuutta ja realistista toimintasuunnitelmaa

• Kaikille avoimet tilaisuudet

• Ei saa rahoitusta muilta toimielimiltä



Avustuksen maksaminen

• Avustus maksetaan, kun vaaditut liitteet on asianmukaisesti toimitettu

• Maksetaan osoitetulle tilille päätöksen jälkeen 



Uudet rahoitusmuodot

Nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimintaan

MATALAN KYNNYKSEN AVUSTUS

- myönnetään ensisijaisesti kertaluonteisiin tapahtumiin ja toimintoihin, jotka 

eivät sisällä merkittäviä toimitilavaatimuksia

- alueella käynnistävä tai uusi toiminta etusijalla

MATKA- JA EDUSTUSAVUSTUS

- matka, edustustehtävä tai osallistuminen kertaluonteiseen tapahtumaan

- edistää positiivisella tavalla Tuusulan kunnan näkyvyyttä

Molemmat harkinnanvaraisia ja niihin on  jatkuva haku



APURAHAT

• Aurora-tietokanta

https://www.aurora-tietokanta.fi/hakualat/

• SKR; Uudenmaan rahasto

• Apurahoja myönnetään kotiseututyön ja paikalliskulttuurin hankkeisiin sekä 

kaikkien taiteenalojen edustajien taiteelliseen työskentelyyn, taideprojekteihin, -

tapahtumiin ja kulttuuritilaisuuksiin. Uudenmaan rahasto ei tue tieteellistä 

tutkimustyötä, eikä myönnä yhtä vuotta pidempiä työskentelyapurahoja.
• Lisätietoja osoitteesta http://skr.fi/uu/apurahat

https://www.aurora-tietokanta.fi/hakualat/
http://skr.fi/uu/apurahat


Mitä huomioitava?

• Talousarvio – omarahoitusosuus

• Suosittelijat

• Suunnitelma – realistinen, mitä – missä – milloin?

• 3 lausetta! 


