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Kultur för människor samman. Vi behöver gemensamma upplevelser och vi behöver förverkliga oss
själva också i svåra tider. Kultur och bildning har därutöver ett egenvärde. Kommunerna spelar en
viktig roll både för att möjliggöra ett blomstrande kulturliv och som producenter av kulturtjänster.
Kommunerna stöder årligen kulturen och konsten med en större summa än vad staten gör.
Skillnaderna mellan kommunerna är stora: från under femtio euro per invånare till fyrahundra euro
per invånare. Kulturyrkena sysselsätter 135 000 personer och branschens andel av alla sysselsatta är
4,9 %. Som bransch är kulturen alltså en medelstor sysselsättare och mervärdesproducent. Med hjälp
av kultur – och de kreativa branscherna överlag – kan man i Finland på kort sikt skapa över 10 000 nya
arbetsplatser.
Kultur konsumeras om den erbjuds. Eftersom människornas preferenser varierar, måste kulturlivit
vara mångsidigt. Lagen om kommunernas kulturverksamhet förutsätter att allas rätt till kultur
förverkligas. Det är klokt, eftersom kulturen och konsten främjar förutom regionens livskraft och
attraktionsskraft, även människors hälsa, välbefinnande och lärande. Vi hävdar att kulturen och
konsten ger en bättre framtid för barnen och de unga. Kortsiktiga nedskärningar kan leda till
långsiktiga, bestående skador.
Konst och konstnärlig verksamhet främjar vårt sociala välbefinnande, genom att det till exempel ökar
delaktigheten, minskar utslagningen, stöder invandrares integration och förebygger ensamheten.
Särskilt starka belägg finns det på kopplingen till det mentala välbefinnandet. Därför ska kultur och
konst erbjudas människor i alla åldrar. Det är viktigt att man får uppleva, men också själv göra konst.
Förmågan att tåla motgångar stärks och upplevelserna av att lyckas och känna relevans blir fler. Detta
kan därutöver bidra till att svänga tyngdpunkten på konsumtion i en mer hållbar och bärkraftig
riktning. Ett eget kulturliv är av många orsaker viktigt i alla kommuner.

Vi ger en Kulturstjärna till: Alla kommuner som har ansökt om att bli
europeisk kulturhuvudstad. Rätt utfört ger ett år som
kulturhuvudstad både sysselsättning och tillväxt i hela området!

Varför är kultur viktigt för kommunens ekonomi?
Kulturbranscherna är arbetsintensiva. Kulturen har även kraft att återuppliva tillbakagående orter.
Många delar av Finland är glesare bebodda och har en allt äldre befolkning: Det är ett utmaning som vi
måste hitta andra visioner för än att be den sista bara släcka lamporna efter sig.
Effekterna på den regionala ekonomin, har i färska undersökningar om bland annat Jyväskylä stads
konstcenter, Seinäjokis kluster för rytmisk musik och Pori Jazz, visat att kulturen ger penningflöden både
till stadens centrum och hela den ekonomiska regionen. Av turisterna är 40 % ute efter kultur.

Vilka konkreta beslut behöver kommunerna nu ta för att
främja kulturen och konsten?
Det lönar sig för kommunen att finansiera kulturen, eftersom dess inverkan på hela
ekonomin i regionen är stor i förhållande till kulturens andel av kommunens
utgifter. Genom att investera i kulturen och dra nytta av dess positiva effekter har
man goda möjligheter att åstadkomma en positiv cirkel i kommunekonomin.
Vi ger en kulturstjärna till:
Suomussalmi, som har bevarat sin status som en attraktiv kulturkommun med egen prägel, trots den negativa
befolkningsutvecklingen. Sommarteatern besöks årligen av mer publik än det finns invånare i kommunen.
Vi ger en kulturstjärna till:
Mänttä-Vilppula, som tidigare varit känt för Serlas pappersbruk. Numera är ett mångsidigt och högklassigt
kulturutbud Mänttäs främsta ess, och det är ingen överraskning att staden kallar sig konststad. Mänttä är ett
utmärkt resmål.
Vi ger en Kulturstjärna till:
Regementsparken i Tusby, där konsten identifierats som en stark attraktion för regionen/orten. På andra
orter kallas konstens procentprincip för en utopi, men i Regementsparken vet de bättre och använder hela
4,5 % på konst.
Vi ger en Kulturstjärna till:
Salla, som har gjort sitt bibliotek till kommunens gemensamma vardagsrum. Där kan man distansarbeta och
där trivs även turister och gäster.
Vi ger en Kulturstjärna till:
Oravais, som utnyttjar sitt kulturarv och sin dramatiska krigshistoria i kulturen. Fänrik Ståls sägner lever i
museicentret i hela det historiska område där slaget vid Oravais utkämpades.

Varför är kulturen viktig för hälsa och välmående?
Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar att kultur och konst förstås som en del av social- och
hälsopolitiken och en del av främjandet av välbefinnande och hälsa. Konst och kultur främjar vår hälsa
och vårt välmående och det minskar på kommunens SoHä-utgifter. Det lönar sig för kommunerna att
säkerställa att alla dess invånare såväl fysiskt, socialt som ekonomiskt har tillgång till kultur och konst.
Kulturpolitiken är en helhet. Den professionella kulturverksamhet stöder även barns hobbymöjligheter
och tvärtom.

Vilka konkreta beslut borde kommunerna nu ta?
Undervisnings- och kulturministeriet har tillsammans med Social- och hälsoministeriet
publicerat rekommendationer för kommunerna om hur konstens procentprincip kan
utvidgas till att gälla även social- och hälsotjänsterna och främjande av välbefinnande och
hälsa. Rekommendationerna ska verkställas.
Med hjälp av konstens procentprincip tryggar vi att kulturen blir en del av allt byggande och
att kvaliteten i byggandet förbättras. Kommunen kan främja detta genom att utarbeta en
plan för offentlig konst och föra in principen i planläggningen och genomgående i avtalen
om tomtöverlåtelse.

Vi ger en Kulturstjärna till:
Seinäjoki, där man genom samarbete mellan äldretjänsterna och kulturväsendet har lyckats förbättra
hur äldre personers kulturella rättigheter förverkligas och därmed förbättra deras livskvalitet.
Vi ger en Kulturstjärna till:
Raumo, som i sin plan om kulturfostran för åren 2018–2019 fastslog att alla grundskoleelever i Raumo
fick tillgång till kultur.
Vi ger en Kulturstjärna till:
Kajanaland som erbjuder kultur till låginkomsttagare avgiftsfritt med Kaikukortet.
Vi ger en Kulturstjärna till:
Tavastehus stad, som fattade sitt principbeslut om konstens procentprincip redan 1982 och har
lyckats följa beslutet systematiskt.
Vi ger en Kulturstjärna till:
Päijänne-Tavastlands landskapsförbund, som genom en plan för kulturvälbefinnandet i social- och
hälsovårdsreformen, lyckats föra in konstens och kulturens positiva effekter i det tväradministrativa
och tvärprofessionella hälsofrämjandet.

Varför är kulturen viktig för dragningskraft och människors beslut att stanna kvar?
En av effekterna av ett mångsidigt och livligt kulturliv är att kulturen lockar människor till sig. Det
gäller unga vuxna, familjer, högutbildade invånare, tillväxtföretag och företag inom högteknologi till
kommunen. Traditioner lockar återflyttare som är stolta över sina rötter. Kulturen ger också nya
kommunbor nya dimensioner i deras identitet.
I en undersökning som utredde regionstädernas förmåga att få invånare att stanna kvar var goda
sysselsättningsmöjligheter, ett levande och trivsamt centrum, en egen prägel på orten samt goda
tjänster inom kultur och fritid det som förenade de ledande städerna i de positiva svaren. Kulturen
har alltså en stor betydelse för kommunens attraktionskraft, större än vad dess andelav kommunens
utgifter skulle förutbåda.

Vilka konkreta beslut borde kommunen nu ta?
Verksamheter och samarbete över kommungränserna ökar kulturutbudet i hela regionen.
Genom att skapa betydande sammanhang där start up-företag och kulturproffs arbetar
tillsammans, ökar regionens attraktionskraft och sysselsättning. Särskilt för den frivilliga
kulturverksamhetens livskraft är det viktigt med förmånliga verksamhetslokaler, utöver
verksamhetsbidragen och en flexibel byråkrati. Utbudet av kulturevenemang ökas av
församlingar och skolor.

Vi ger en Kulturstjärna till:
Helsingfors, som förutom att ständigt utveckla nya dragplåster för olika konstarter, även på ett
uppfinningsrikt sätt har utvecklat det regionala kulturarbete för att öka delaktigheten. Detta har
stärkt de bostadsområden som behöver piffas upp.
Vi ger en Kulturstjärna till:
Tammerfors, där det finns goda hobbymöjligheter i allt från grundläggande konstutbildning till
underground-kultur, vilket för sin del har gjort att Tammerfors är den mest eftertraktade platsen
att bo.
Vi ger en Kulturstjärna till:
Jyväskylä, som gjort det kulturella ungdomsarbetet till en viktig del av stadens kulturliv. Den
grundläggande utbildningen i konst ökar kulturutbudet i staden.
Vi ger en Kulturstjärna till:
Åbo, som har utrett verksamhetsförutsättningarna för proffskonstnärsgemenskaperna för att
kunna skapa bättre förutsättningar för dem på ett informationsbaserat sätt.

