Tehhään yhessä –hanke / Kuntien kulttuurin talous

Hankkeen tavoite
Selvitetään kuntien kulttuuritoiminnan ja talouden nykytilanne vertailukelpoisella tavalla, otetaan käyttöön
ja vakiinnutetaan yhteinen menettelytapa tiedon keruuseen.
Kunta sopeuttaa tiedonkeruutaan kulttuuritoiminnoista ja niihin käytettävistä resursseista Kuntaliiton ja
Cuporen ”Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa” tutkimuksen laskentatapaan mahdollisimman
vertailukelpoisen tiedon saamiseksi. Ylä-Savossa tutkittiin mallin soveltamista pienten kuntien käyttöön.
Esitys kunnassa sovellettavaksi rungoksi:
KUNNAN KULTTUURITOIMINNAN TALOUDEN TIEDOT
1. YLEISTÄ
Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja
palveluvalinnoista.)
Kunnan kulttuuripalveluista vastaava lautakunta ja tulosyksikkö tai tulosalue:
Kirjastot
Taide- ja kulttuurilaitokset
Kulttuuritalot ja keskukset
Taideoppilaitokset ja taiteen perusopetus
Yleinen kulttuuritoiminta
Lisätietoja:
2. YLEINEN KULTTUURITOIMINTA
2.1. Kunnan järjestämän tai tuottaman kulttuuritoiminnan kuvaus, toiminnan painopistealueet, merkittävät
muutokset: (Yleinen kulttuuritoiminta sisältää erityisesti pienissä kunnissa avustuksiin, tapahtumiin,
kuntalaisten kulttuuripalveluiden hankintaan ja järjestämiseen liittyviä tehtäviä. Lisäksi vastuualueeseen
kuuluu yleensä kunnan kotiseutumuseo ja –arkistotehtävät. Kuvataan kunnan valitsemat menettelyt,
palvelutuotantomallit ja palveluiden suuntaaminen.)
2.2. Kunnan yleisessä kulttuuritoimessa työskentelevien henkilöiden lukumäärä ja arvio henkilötyövuosista:
Toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet
Määräaikaiset työsuhteet
Työllistetyt, siviilipalvelusmiehet, tms.
Yhteensä

henkilöä
henkilöä
henkilöä
henkilöä

htv
htv
htv
htv

2.3. Vakinaisten (toistaiseksi voimassa olevien) toimien ja virkojen määrä kunnan yleisessä
kulttuuritoimessa:

2.4. Lisätietoja:
2.5. Kunnan yleisen kulttuuritoiminnan käyttökustannukset
Henkilöstömenot yhteensä
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä
Palvelujen ostot yhteensä
Vuokramenot, ulkoiset yhteensä
Vuokramenot, sisäiset yhteensä
Muut menot yhteensä
Avustukset kulttuuritoimintaan
Poistot, arvonalennukset ja laskennalliset menot yhteensä
KÄYTTÖKUSTANNUKSET YHTEENSÄ
2.6. Avustukset kulttuuritoimintaan (erittely myönnetyistä summista):
Ammattitaiteilijat ja taiteilijaryhmät
Tila- ja vuokra-avustukset
Muut avustukset
2.7. Avustukset kulttuuritoimintaan: 5 suurinta kunnan yleisen kulttuuritoiminnan myöntämien avustusten
saajaa ja niille myönnetty avustussumma:
1
2
3
4
5
2.8. Kunnan yleisen kulttuuritoiminnan käyttötuotot:
Myyntitulot yhteensä
Maksut yhteensä
Tuet ja avustukset yhteensä
Vuokratulot yhteensä
Muut tulot yhteensä
Laskennalliset tulot yhteensä
KÄYTTÖTUOTOT YHTEENSÄ
2.9. Kohdan 2.8. Tuet ja avustukset, erittely: 5 suurinta kunnan yleisen kulttuuritoiminnan saamaa tukea ja
avustusta:
1
2
3
4
5

2.10. YHTEENVETO Kunnan yleisen kulttuuritoiminnan nettokäyttökustannukset yhteensä:
Käyttökustannukset yhteensä
Käyttötuotot yhteensä
NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET YHTEENSÄ
2.11. Lisätietoja:
2.12. Toiminnolle myönnetty valtionosuus:
3. TAIDE- JA KULTTUURILAITOKSET
3.1. Kunnalliset ja kunnan avustamat taide- ja kulttuurilaitokset sekä avustetuista laitoksista
avustussummat:
Kunnalliset
Kunnan avustamat, avustussumma €
Museot
Teatterit
Orkesterit
3.2. Kunnallisten ja kunnan avustamien taide- ja kulttuurilaitosten lukumäärä
Museot Teatterit Orkesterit Yhteensä
a Kunnalliset yhteensä
b Kunnan avustamat
joista
kuntayhtymiä
säätiöitä
yhdistyksiä
osakeyhtiöitä
muita
Yhteensä
3.3. Taide- ja kulttuurilaitosten käyttökustannukset
LAITOS:
Henkilöstömenot yhteensä
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä
Palvelujen ostot yhteensä
Vuokramenot, ulkoiset yhteensä
Vuokramenot, sisäiset yhteensä
Muut menot yhteensä
Poistot, arvonalennukset ja laskennalliset menot yhteensä
KÄYTTÖKUSTANNUKSET YHTEENSÄ
3.4 Käyttötuotot

LAITOS:
Myyntitulot yhteensä
Maksut yhteensä
Tuet ja avustukset yhteensä
Vuokratulot yhteensä
Muut tulot yhteensä
Laskennalliset tulot yhteensä
KÄYTTÖTUOTOT YHTEENSÄ
3.5. Kohdan 3.4. sisältyvät 5 suurinta tukea
Avustuksen summa

Avustuksen tarkoitus

Avustuksen myöntäjä

3.6. YHTEENVETO Nettokäyttökustannukset yhteensä
Käyttökustannukset yhteensä
Käyttötuotot yhteensä
NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET YHTEENSÄ
3.7. Toiminnolle myönnetty valtionosuus eriteltynä laitoksittain:
3.8. Lisätietoja:
4. KULTTUURITALOT JA KULTTUURIKESKUKSET
4.1. Kunnalliset ja kunnan avustamat kulttuuritalot, avustetuista summat
Kulttuuritalot
Konsertti- ja kongressitalot
Lastenkulttuurikeskukset
Elokuvan, valokuvan ja tanssin aluekeskukset
Muu, mikä?
4.2. Kunnallisten ja kunnan avustamien kulttuuritalojen ja –keskusten lukumäärä:
1 Kulttuuritalot 2 Konsertti- ja kongressitalot 3 Lastenkulttuurikeskukset 4 Elokuvan, valokuvan ja tanssin
aluekeskukset 5 Yhteensä
1
a Kunnalliset yhteensä
b Kunnan avustamat
joista
kuntayhtymiä
säätiöitä
yhdistyksiä
osakeyhtiöitä
muita

2

3

4

5

Yhteensä
4.3. Kunnallisissa kulttuuritaloissa työskentelevien henkilöiden lukumäärä ja arvio henkilötyövuosista:
Toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet
Määräaikaiset työsuhteet
Työllistetyt, siviilipalvelusmiehet, tms.
Yhteensä

henkilöä
henkilöä
henkilöä
henkilöä

htv
htv
htv
htv

4.4. Vakinaisten (toistaiseksi voimassa olevien) toimien ja virkojen määrä kunnan kulttuuritaloissa ja –
keskuksissa:
4.5. Lisätietoja:
4.6. Kulttuuritalojen ja -keskusten käyttökustannukset
LAITOS:
Henkilöstömenot yhteensä
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä
Palvelujen ostot yhteensä
Vuokramenot, ulkoiset yhteensä
Vuokramenot, sisäiset yhteensä
Muut menot yhteensä
Poistot, arvonalennukset ja laskennalliset menot yhteensä
KÄYTTÖKUSTANNUKSET YHTEENSÄ
4.7 Kulttuuritalojen ja –keskusten käyttötuotot
LAITOS:
Myyntitulot yhteensä
Maksut yhteensä
Tuet ja avustukset yhteensä
Vuokratulot yhteensä
Muut tulot yhteensä
Laskennalliset tulot yhteensä
KÄYTTÖTUOTOT YHTEENSÄ
4.8. Kohdan 4.7 viisi suurinta tukea
Avustuksen summa

Avustuksen tarkoitus

Avustuksen myöntäjä

4.9. YHTEENVETO Nettokäyttökustannukset yhteensä € (1 Kulttuuritalot 2 Konsertti- ja kongressitalot 3
Lastenkulttuurikeskukset 4 Elokuvan, valokuvan ja tanssin aluekeskukset 5 Yhteensä)

1

2

3

4

5

Käyttökustannukset yhteensä
Käyttötuotot yhteensä
NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET YHTEENSÄ
4.10. Toiminnolle myönnetty valtionosuus eriteltynä laitoksittain:
4.11. Lisätietoja:
5. MUIDEN HALLINTOKUNTIEN KULTTUURIKUSTANNUKSET JA –TUOTOT
5.1. Muiden hallintokuntien kulttuurikustannukset
Avustukset

Muut kulttuurimenot

Yleishallinto
Opetustoimi tai vast.
Sosiaali- ja terveystoimi
Nuorisotoimi
Liikuntatoimi
Tekninen toimi
YHTEENSÄ
5.2. Avustukset, erittely: 5 suurinta avustuksen saajaa ja avustussummat:
1
2
3
4
5
5.3. Muiden hallintokuntien kulttuurituotot
Yleishallinto
Opetustoimi tai vast.
Sosiaali- ja terveystoimi
Nuorisotoimi
Liikuntatoimi
Tekninen toimi
Yhteensä
5.4. Lisätietoja:
6. KUNNAN KULTTUURITOIMINNAN KÄYTTÖKUSTANNUKSET, KÄYTTÖTUOTOT JA
NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET
(Yhteenveto taulukkoina. Ehdotuksia:

1) Kunnan kulttuurikustannusten jakaminen kolmeen erään: henkilöstökustannukset,
kiinteistökustannukset, toimintakustannukset. a) kulttuuritoimen sisällä b) kaikkien kunnan hallintokuntien
näkökulmasta.
2) Kunnan kulttuurikustannusten jakautuminen toiminnoittain. a) kulttuuritoimen sisällä b) kaikkien kunnan
hallintokuntien näkökulmasta.
3) Kunnan kulttuurintulojen jakautuminen: Itse hankitun rahoituksen seuraaminen sekä määrien että
lähteiden osalta.
4) Kunnan kulttuuritoiminnan nettokustannukset. a) kulttuuritoimen sisällä b) kaikkien kunnan
hallintokuntien näkökulmasta.
7. LISÄTIEDOT
7.1. Kulttuurin ostopalvelut ja ulkoistamisratkaisut kunnassa:
7.2. Kulttuurille tilana annettava tuki: kuvaus menettelystä, mittakaavasta, raportoinnista.
7.3. Kunnan kulttuuri-investoinnit raportointivuonna:
7.4. Kunnassa noudatetaan / ei noudateta prosenttiperiaatetta. (Jos noudatetaan: Lisätietoja
prosenttiperiaatteeseen liittyen. Kuvaus menettelystä, mittakaavasta, raportoinnista):

