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Tällä lomakkeella kerätään tietoja kulttuuritoiminnan edistämisestä sekä hyvinvointia ja terveyttä edistävästä kulttuuritoiminnasta kunnassa.
Tiedonkeruun tarkoituksena on selvittää, millaiset voimavarat kunnalla on ja millaiset edellytykset se on luonut hyvinvointia ja terveyttä edistävän
kulttuuritoiminnan toteuttamiseksi. Koska kaikella kulttuuritoiminnalla on yhteys hyvinvointiin, lomake sisältää myös kulttuurin edistämistä kunnassa
yleisesti koskevia kysymyksiä.

Kuntakohtaiset tiedot julkaistaan TEAviisari-verkkopalvelussa syksyllä 2021.

Ohjeita lomakkeen täyttämiseen:

Kaikki tiedot koskevat vuotta 2021 ellei toisin mainita.
Lomakkeen alalaidassa olevasta Jatka myöhemmin -painikkeesta voi keskeyttää lomakkeen täyttämisen ja jatkaa myöhemmin.
Lähettämisen jälkeen lomakkeeseen ei voi palata. Jos tietoja halutaan lähettämisen jälkeen korjata tai tarvitaan kopio lähetetyistä tiedoista,
pyydämme ottamaan yhteyttä: teaviisari@thl.fi (mailto:teaviisari@thl.fi)
Lomakkeen voi tulostaa lähettämisen jälkeen.
Lukumääriä koskeviin kysymyksiin kirjoitetaan vain pelkkä numero.
Lomakkeessa on avointa vastaustilaa lisätäydennyksille ja kommenteille.

Kunta: Tyrnävä

YHTEYSTIEDOT

TAUSTATIEDOT

1. Mikä toimielin pääasiassa vastaa kulttuuritoiminnasta kunnassa?

2. Onko tiedonkeruulomaketta käsitelty

Ei Kyllä Käsittelypäivämäärä:

kulttuurin edistämisestä vastaavassa työryhmässä tai toimialan johtoryhmässä? 17.5.2021

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vastaavassa työryhmässä tai johtoryhmässä? 10.6.2021

Kulttuuri kunnan toiminnassa 2021

Kulttuuri kunnan toiminnassa 2021


Kiitos vastauksestanne. Olemme vastaanottaneet antamanne tiedot.

 Tulosta lomake Palaa ja täytä uusi lomake   Kirjaudu ulos  

Avaa tästä lisätietoa ja määritelmiä

Vastaajan nimi Elina Huurre

Vastaajan ammattinimike kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

Vastaajan sähköpostiosoite elina.huurre@tyrnava.fi

 

 Kulttuurilautakunta tai muu vastaava
 Vapaa-aikalautakunta tai muu vastaava
 Sivistyslautakunta tai muu vastaava
 Jokin muu,






mikä? 

 

 

mailto:teaviisari@thl.fi
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SITOUTUMINEN

3. Miten kulttuurin edistämisestä vastaavassa LUOTTAMUSHENKILÖHALLINNOSSA (lautakunta/valiokunta tms.) on käsitelty
seuraavia tietolähteitä ja asiakirjoja tämän valtuustokauden aikana (2017–2021)?

Ei

lainkaan

Jaettu

tiedoksi

Esitelty ja

keskusteltu

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019)

Peruspalvelujen saatavuuden arviointi 2019: Kulttuuripalvelut ja Kirjastotilat

Suositus taiteen ja kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi sosiaali- ja

terveydenhuollossa (2018, OKM & STM)

4. Miten kulttuurista vastaavan TOIMIALAN JOHTORYHMÄSSÄ TAI TYÖRYHMÄSSÄ on käsitelty seuraavia tietolähteitä ja
asiakirjoja tämän valtuustokauden aikana (2017–2021)?

Ei

lainkaan

Jaettu

tiedoksi

Esitelty ja

keskusteltu

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019)

Peruspalvelujen saatavuuden arviointi 2019: Kulttuuripalvelut ja Kirjastotilat

Suositus taiteen ja kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi sosiaali- ja

terveydenhuollossa (2018, OKM & STM)

Terveyden edistämisen vertailutietokanta TEAviisarin kulttuuritiedonkeruun tulokset 2019

5. Onko kunnassa vakiintuneita POIKKIHALLINNOLLISIA rakenteita tai käytäntöjä (esim. työryhmä/-ryhmiä), joissa käsitellään
hyvinvointia ja terveyttä edistävää kulttuuritoimintaa?

Ei Kyllä

Kunnan kulttuurin edistämisestä vastaavan toimialan koordinoimana työnä

Jonkin muun tahon koordinoimana työnä

6. Onko kunnassa vakiintuneita alueellisia rakenteita, joissa käsitellään hyvinvointia ja terveyttä edistävää kulttuuritoimintaa?

Ei Kyllä

Kuntien välisenä yhteistyönä

Maakunnan ja kunnan välisenä yhteistyönä

Sairaanhoitopiirin ja kunnan välisenä yhteistyönä

7. Onko kunnassa voimassa olevassa kuntastrategiassa käsitelty seuraavia asioita?

Ei tietoa Ei Kyllä

Kulttuuripalvelujen edistämiseen liittyvät asiat

Hyvinvointia ja terveyttä edistävään kulttuuritoimintaan liittyvät asiat

8. Sisältyykö viimeksi laadittuun kunnan laajaan hyvinvointikertomukseen tai muuhun vastaavaan tavoitteita kunnan
kulttuuritoiminnasta?

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 Ei tietoa
 Ei
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9. Onko kunnassa voimassa oleva suunnitelma hyvinvointia ja terveyttä edistävästä kulttuuritoiminnasta (esim.
kulttuurihyvinvointisuunnitelma)?

Lisätietoja ”Sitoutuminen”-osion tiedoista

JOHTAMINEN 

10. Onko sovittu, mikä hallinnonala koordinoi hyvinvointia ja terveyttä edistävää kulttuuritoimintaa kokonaisuutena?

11. Onko kunnassa nimetty henkilö, joka vastaa hyvinvointia ja terveyttä edistävästä kulttuuritoiminnasta?

12. Onko vuoden 2021 toiminnan ja talouden suunnittelussa (talousarvio) määritelty erityisiä tavoitteita ja resursseja joidenkin
seuraavien asioiden ja väestöryhmien huomioimiseksi?

Tavoitteet Resurssit

Lasten ja nuorten kulttuuritoiminta

Työikäisten kulttuuritoiminta

Ikääntyneiden kulttuuritoiminta

Erilaisia vähemmistö- ja erityisryhmiä huomioon ottava kulttuuritoiminta

Hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta edistävä kulttuuritoiminta

 Kyllä

 

 Ei
 Kyllä, erillisenä suunnitelmana
 Kyllä, osana laajempaa kokonaisuutta kuten laajaa hyvinvointikertomusta





Lisätietoja 

 

 Ei
 Kyllä,




mikä? sivistys- ja hyvinvointiosasto/kulttuuritoimi

 

 Ei
 Kyllä,




henkilön virka-/toiminimike: kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

 Ei

Kyllä



 Ei

Kyllä



 Ei

Kyllä



 Ei

Kyllä



 Ei

Kyllä



 Ei

Kyllä



Lisätietoa  Ei

Kyllä



 Ei

Kyllä



 Ei

Kyllä



 Ei

Kyllä
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13. Onko kunnassa tehty päätös rakentamiseen liittyvän taiteen prosenttiperiaatteen noudattamisesta ja/tai sovellettu sitä
rakentamiseen liittyvissä investointihankkeissa tai asuinalueiden kaavoituksessa (esim. uudisrakennus-, peruskorjaus- ja
väylähankkeet)?

14. Onko kunnan suunnittelussa (maankäyttö, kaavoitus, strateginen suunnittelu) hyödynnetty kulttuuriympäristön ylläpitoa ja
kehittämistä asukkaiden viihtyvyyden ja hyvinvoinnin lisäämisessä?

15. Onko kunnalla virallisesti hyväksytyt perusteet, joilla jaetaan tilojen käyttövuoroja kulttuuritoimintaan? (Esim.
kunnanhallituksen, valtuuston tai kulttuurista vastaavan lautakunnan hyväksymät.)

Lisätietoja Johtaminen-osion tiedoista

Kulttuuri kunnan toiminnassa 2021

SEURANTA JA ARVIOINTI 

16. Onko vuosien 2019–2021 aikana arvioitu joitain tai kaikkia kulttuuripalveluiden saavutettavuuden osa-alueista (esim.
taloudellinen, sosiaalinen, fyysinen saavutettavuus, mm. ilmaiset tai jalkautuvat palvelut, tilojen esteettömyys, tulkkaukset)?

17. Seurataanko kulttuurista vastaavalla hallinnonalalla säännöllisesti seuraavia asioita?

Ei

seurata
Valtuustokausittain

Kahden

vuoden

välein

Vuosittain

tai

jatkuvasti

Kunnan järjestämiin kulttuuripalveluihin osallistuneiden määrän kehitystä (lapset ja

nuoret, työikäiset, ikääntyneet)

Kuntalaisten tyytyväisyyttä kaikkiin tai joihinkin kulttuuripalveluihin (ml. myös muut

kuin kunnan itse järjestämät kulttuuripalvelut)

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden asiakkaille/asukkaille tarjotun

kulttuuritoiminnan määrää (tilaisuudet, vierailut, tapahtumat)

 

 Ei tietoa
 Ei
 Kyllä,





viimeisin hanke (vuosi), jossa prosenttiperiaatetta on noudatettu? 

 

 Ei tietoa
 Ei
 Kyllä





 

 Ei tiloja käytössä
 Ei ole yhteisiä perusteita
 On tietyt yhteiset perusteet, mutta ei kirjallisena
 On kirjalliset yhteiset perusteet






Lisätietoja 

 

 Ei tietoa
 Ei
 Kyllä
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Ei

seurata
Valtuustokausittain

Kahden

vuoden

välein

Vuosittain

tai

jatkuvasti

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä järjestettyyn kulttuuritoimintaan

osallistuneiden asiakkaiden määrää

Taiteen perusopetukseen osallistuvien lasten ja nuorten suhteellista osuutta alle 18-

vuotiaista

18. Raportoidaanko seuraavia asioita vuosittain kunnan toimintakertomuksessa, laajassa hyvinvointikertomuksessa tai
vastaavassa kunnan virallisessa asiakirjassa?

Ei

tietoa
Ei Kyllä

Kunnan järjestämiin kulttuuripalveluihin osallistuneiden määrän kehitystä (lapset ja nuoret, työikäiset, ikääntyneet)

Kuntalaisten tyytyväisyyttä kaikkiin tai joihinkin kulttuuripalveluihin (ml. myös muut kuin kunnan itse järjestämät

kulttuuripalvelut)

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden asiakkaille/asukkaille tarjotun kulttuuritoiminnan määrää (tilaisuudet, vierailut,

tapahtumat)

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä järjestettyyn kulttuuritoimintaan osallistuneiden asiakkaiden määrää

Taiteen perusopetukseen osallistuvien lasten ja nuorten suhteellista osuutta alle 18-vuotiaista

19. Onko seuraavia asioita esitelty KUNNAN JOHTORYHMÄLLE tai hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vastaavalle
työryhmälle vuoden 2020 aikana?

Ei Kyllä

Kunnan järjestämiin kulttuuripalveluihin osallistuneiden määrän kehitystä (lapset ja nuoret, työikäiset, ikääntyneet)

Kuntalaisten tyytyväisyyttä kaikkiin tai joihinkin kulttuuripalveluihin (ml. myös muut kuin kunnan itse järjestämät kulttuuripalvelut)

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden asiakkaille/asukkaille tarjotun kulttuuritoiminnan määrää (tilaisuudet, vierailut, tapahtumat)

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä järjestettyyn kulttuuritoimintaan osallistuneiden asiakkaiden määrää

Taiteen perusopetukseen osallistuvien lasten ja nuorten suhteellista osuutta alle 18-vuotiaista

20. Onko seuraavia asioita esitelty kulttuurista ja/tai hyvinvoinnista vastaavalle LUOTTAMUSHENKILÖHALLINNOLLE vuoden
2020 aikana?

Ei Kyllä

Kunnan järjestämiin kulttuuripalveluihin osallistuneiden määrän kehitystä (lapset ja nuoret, työikäiset, ikääntyneet)

Kuntalaisten tyytyväisyyttä kaikkiin tai joihinkin kulttuuripalveluihin (ml. myös muut kuin kunnan itse järjestämät kulttuuripalvelut)

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden asiakkaille/asukkaille tarjotun kulttuuritoiminnan määrää (tilaisuudet, vierailut, tapahtumat)

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä järjestettyyn kulttuuritoimintaan osallistuneiden asiakkaiden määrää

Taiteen perusopetukseen osallistuvien lasten ja nuorten suhteellista osuutta alle 18-vuotiaista

Lisätietoja ”Seuranta ja arviointi” -osion tiedoista

VOIMAVARAT 

   

   

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja 
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21. Onko kunnalla käytössä jokin pysyvä käytäntö, jolla

Ei

tietoa
Ei Kyllä

lasten ja nuorten on mahdollista osallistua taiteen perusopetukseen maksutta ja/tai saada maksuihin huojennusta

taloudellisen tilanteen perusteella?

kunta seuraa maksutta taiteen perusopetukseen osallistuneiden oppilaiden lukumäärää (=vapaaoppilaspaikka)?

kunta järjestää tai tukee taloudellisesti kunnassa järjestettävää kulttuuriluotsi- tai kulttuurikaveritoimintaa tai muuta

vastaavaa vapaaehtoistoimintaa?

vaikeassa elämäntilanteessa olevat kuntalaiset pääsevät maksutta tai alhaisella pääsymaksulla kulttuuritapahtumiin (esim.

Kaikukortti, Kimmoke-ranneke)?

lapsille ja nuorille tarjotaan kulttuuritarjontaa ja -vinkkejä (esim. alennetut liput, harrastuspassi, yläkoululaisten

kulttuurikortti ym.)?

yli 65-vuotiaille erikseen tarjotaan kulttuuritoimintaa (mm. alennettuja lippuja, kulttuurivierailuja)?

järjestetään sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköihin kulttuuritoimintaa?

asukkailla on mahdollisuus osallistua verkon kautta välitettäviin kulttuuripalveluihin ja/tai -tapahtumiin?

22. Mikä on kunnan kulttuuritoiminnasta vastaavan viranhaltijan virka-/toiminimike (esim. kulttuurijohtaja, kulttuuripäällikkö,
sivistystoimenjohtaja, kulttuurituottaja, kulttuurisuunnittelija, hyvinvointijohtaja)?

23. Kuinka suuren osuuden työajastaan em. henkilö käytti vuonna 2020 kulttuuritoiminnan hoitamiseen?

Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain (166/2019) mukaista toimintaa.

24. Toimiko kunnan kulttuuritoiminnassa muuta henkilöstöä (esim. kulttuurituottaja, kulttuurisuunnittelija tai
kulttuurikoordinaattori, joka työskenteli esim. kulttuurihyvinvoinnin, lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan tms. parissa) vuonna
2020?

Henkilöstötiedot koskevat kunnan kulttuuritoimen tai vastaavan alla toteutettua toimintaa. Kysymys ei koske taide- ja kulttuurilaitosten, taiteen
perusopetuksen, vapaan sivistystyön tai kirjastojen henkilökuntaa.

Lisätietoja Voimavarat-osion tiedoista

OSALLISUUS 

25. Toimiiko kunnassa seuraavia kulttuuritoimijoiden ja kunnan yhteiselimiä?

  

  

  

  

  

  

  

  

 kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

 

 100 % (päätoimisesti)
 80 % (4 päivää viikossa)
 60 % (3 päivää viikossa)
 50 % (puolet työajasta)
 40 % (2 päivää viikossa)
 20 % (1 päivä viikossa)
 Vähemmän kuin 20 %









Avaa tästä lisätietoa henkilötyövuosien laskemisesta
 

 Ei
 Kyllä,




heidän työpanoksensa yhteensä henkilötyövuosina? 

Lisätietoja 
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Ei KylläEi Kyllä

Säännöllisesti kokoontuva kulttuuritoimijoiden ja kunnan yhteinen nimetty asiantuntijaelin

Kunnan säännöllisesti koolle kutsuma kulttuuritoimijoiden ja kunnan yhteiskokous (esim. kulttuurifoorumi)

26. Mitä alla olevista osallistumis- ja vaikuttamistavoista on käytetty kunnassanne vuosina 2019–2020 kulttuurin edistämiseen
ja hyvinvointia ja terveyttä edistävän kulttuuritoiminnan kehittämiseen?

Ei Kyllä

Asukas-/asiakaskyselyt (esim. nettikyselynä tai paperilomakkeilla)

Asukaskohtaamiset (esim. asukasfoorumit/-illat, kuntalaisraadit)

Palveluiden käyttäjien mukaan ottaminen kunnan toimielimiin (esim. työryhmiin)

Verkko-osallistuminen (esim. palautteen anto, asiointi, aloitteiden tekeminen)

Yhteiskehittäminen (esim. osallistuva budjetointi, kulttuurisuunnittelu tai muut vastaavat)

27. Yleisten kirjastojen tilojen tarjoaminen kansalaistoimintaan

Suomen yleisten kirjastojen tilastot -tietojärjestelmän mukaan kuntanne yleisten kirjastojen lukumäärä on 2 (pääkirjastot, sivukirjastot ja
kirjastoautot). Kuinka monessa kuntanne yleisessä kirjastossa tarjotaan tiloja, joita yhdistykset/järjestöt/asukkaat ym. voivat varata yksityiskäyttöön
kansalaistoimintaa varten?

28. Ovatko kunnan yleisten kirjastojen varattavissa olevat tilat maksuttomia yhdistyksille/järjestöille/asukkaille?

Lisätietoja Osallisuus-osion tiedoista

MUUT KOKO VÄESTÖN KULTTUURIN EDISTÄMISEN YDINTOIMINNAT

29. Onko kunta viestinyt kuntalaisille kohdennetusti seuraavista asioista?

Ei Kyllä

Taiteen ja kulttuurin vaikutuksista hyvinvointiin ja terveyteen

Hyvinvointia ja terveyttä edistävien kulttuuripalveluiden tarjonnasta

Hyvinvointia ja terveyttä edistävien kulttuuripalveluiden tarjoajista

30. Ottiko kunta vuonna 2020 kulttuuripalveluita järjestäessään huomioon seuraavat ryhmät?

Ei tietoa Ei Kyllä

Työttömät

Opiskelun tai työelämän ulkopuolella olevat nuoret

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ei tiloja käytössä
 Ei tietoa
 On tiedossa





kirjastojen lkm: 2

 

 Ei tiloja käytössä
 Ei
 Kyllä





Lisätietoja 
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Ei tietoa Ei Kyllä

Erilaisissa laitoksissa asuvat

Paljon sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitsevat kotona asuvat ikäihmiset

31. Ovatko kulttuurin edistämisestä vastaavat viranhaltijat osallistuneet vuonna 2020 valmisteilla olevien päätösten vaikutusten
ennakkoarviointiin (mm. lautakuntapäätösten valmistelu ja palveluverkon suunnittelu)?

32. Mitä seuraavista lasten ja nuorten kulttuurikasvatusta edistävistä toimenpiteistä kunnassa on toteutettu?

Ei Kyllä

Varhaiskasvatussuunnitelmassa on kirjattuna yhteistyön tavoitteet, rakenteet ja toimintatavat kulttuurista vastaavien tahojen kanssa.

Kunnassa on mahdollisuus harrastaa taidetta ja kulttuuria varhaiskasvatuksen yhteydessä järjestettävillä harrastustunneilla

Kunnassa on käytössä kulttuurikasvatussuunnitelma (esim. perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteydessä)

Kunnassa on mahdollisuus harrastaa taidetta ja kulttuuria perusopetuksen yhteydessä järjestettävillä harrastustunneilla

33. Tarjotaanko kunnassa aikuisten taiteen perusopetusta?

Lisätietoja Muut ydintoiminnat -osion tiedoista

Kulttuuri kunnan toiminnassa 2021

Palautetta ja kommentteja tiedonkeruusta

Ohjeita vastauksen lähettämiseen

Kun haluatte lähettää vastauksenne, painakaa alla olevaa Lähetä-painiketta. Vastauksia ei tämän jälkeen voi enää muuttaa.

Jos teillä on lähettämisen kanssa teknisiä ongelmia, voitte toimittaa lomakkeen myös postitse: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, TEAviisari, Biokatu 10,
33520 Tampere.

© THL 2021

  

  

 

 Ei
 Kyllä




 

 

 

 

 

 Ei tietoa
 Ei
 Kyllä





Lisätietoja 

Palautetta ja kommentteja tiedonkeruusta 

YHTEYSTIEDOT

teaviisari@thl.fi

THL/TEAviisari, Biokatu 10

33520 Tampere


