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Kulttuuri ja kaupunkikehitys
”Kulttuuri on kommunikaatiota, kulttuuri on tapa elää ja
käyttäytyä. Kulttuuri ja taide rakentavat ihmisen identiteettiä
koko elämän ajan. Kaikilla on oikeus kulttuuriin. Kaupunkikulttuuri edistää moninaisuutta ja kestävää elämäntapaa
kaupungeissa. Kulttuuri on kaupungin keskeinen vetovoimatekijä
ja se tarjoaa edellytyksiä monipuoliselle yritystoiminnalle.”
( K U LT T U U R I E S P O O 2 0 3 0 )

Miten kulttuuri kytkeytyy Espoo-tarinaan?
Espoo-tarina on Espoon kaupungin strategia,
joka ohjaa kaupungin kehitystä. Espoo-tarinan
päämäärät kohdentuvat 1) sivistykseen ja
hyvinvointiin, 2) elinvoimaan, kilpailukykyyn
ja työllisyyteen, 3) ympäristöön, rakentamiseen ja liikenteeseen sekä 4) talouteen,
henkilöstöön ja johtamiseen.

KulttuuriEspoo 2030 on Espoon kaupungin
kulttuuristrategia, joka tarkentaa kulttuurin
ja taiteen näkökulmaa Espoo-tarinan toteuttamisessa. Siinä todetaan, että kulttuurilla ja
taiteella tulisi olla näkyvämpi rooli kaupungin
kehityksessä. Myös tutkimustieto osoittaa,
että kulttuurilla ja taiteella on vahva yhteys
Espoo-tarinan päämääriin.

• Taide- ja kulttuurikasvatus vahvistaa lasten ja nuorten kulttuurista
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pääomaa ja valmiuksia toimia aktiivisesti yhteiskunnassa sekä
edistää oppimista, hyvinvointia ja sosiaalisten taitojen kehittymistä.
Osallistavalla taide- ja kulttuuritoiminnalla torjutaan yksinäisyyttä.
Yhteistyö kulttuurialan sekä sosiaali- ja terveysalan välillä on toimiva
tapa huolehtia erityisesti heikommassa asemassa olevien ihmisten
kulttuurisista perusoikeuksista ja vahvistaa heidän hyvinvointiaan.

• Kulttuuri työllistää. Kulttuuritoiminnan ennaltaehkäisevien vaikutusten
kautta säästetään julkisia kustannuksia. Kulttuurimatkailu edistää
paikallista ja alueellista taloutta. Taide- ja kulttuuritoiminta tekee
alueista eläviä, elämyksellisiä, kiinnostavia ja helposti lähestyttäviä
sekä uudistaa ajattelua ja toimintaa.

• Kulttuuritoiminta rakentaa paikallista identiteettiä. Taiteen ja

kulttuurin huomioiminen rakentamisessa tuo taiteen lähelle ihmisiä
sekä luo esteettisiä, viihtyisiä ja turvallisia elinympäristöjä. Panostukset
arkkitehtuuriin ja taiteeseen lisäävät kohteen vetovoimaisuutta.

• Taide- ja kulttuuritoiminta toimii työhyvinvoinnin ja tuottavuuden

lähteenä työpaikoilla. Taiteella ja kulttuurilla on myönteisiä vaikutuksia
organisaatiotaitoihin ja yhteistyöhön, johtajuuteen sekä työntekijöiden
kehittymiseen. Taide ja kulttuuri edistävät ajattelutapojen uudistumista
ja innovaatioita.
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Miten Espoo-tarinaa toteutetaan kulttuurin keinoin?
Kulttuuristrategian keskeisiä tavoitteita ovat:

• Kulttuuri edistää saavutettavuutta ja
turvallisuutta

• Kulttuuri auttaa osaamisen uusiutumisessa
• Kulttuuri on osa asukaslähtöistä
kaupunkikehitystä

• Kulttuuri turvaa yhteiskuntarauhaa
ja rakentaa yhteisöllisyyttä

• Kulttuuri rohkaisee yllätyksellisyyteen
ja riskinottoon

Näihin tavoitteisiin pääseminen vaatii valintoja.
Kuviossa 1 esitetään kuusi kysymystä, joiden
kautta voidaan tarkastella kulttuuripoliittisia
valintoja ja painotuksia kaupungissa.

Tekemällä valintoja kaupunki luo omaa
kulttuuriprofiiliaan. Se, mitä asioita toiminnassa painotetaan, vaikuttaa eri tavoin
kaupungin kehitykseen ja kulttuurin rooliin
tässä kehityksessä. Erilaiset painotukset
eivät sulje pois toisiaan. Ne on kuitenkin
hyvä tiedostaa ja ottaa huomioon.

”Kulttuuri ylittää ja läpäisee
yhteiskunnan sektoreiden
rajat sekä sosiaalisesti että
taloudellisesti”.
( K U LT T U U R I E S P O O 2 0 3 0 )

Kuvio 1. Kulttuuri ja kaupunkikehitys.³

Miten kulttuuri ymmärretään?
Kapeasti
taiteena ja
taiteellisena
toimintana

Kuinka
kulttuuripalvelut
toteutetaan?

Mihin
resurssit
kohdennetaan?

Laajasti
elämäntapana

Vakiintuneet toimintamuodot ja rakenteet,
instituutiot
Käyttäjälähtöisyys,
omaehtoinen tekeminen,
osallistaminen

Tilat, rakennukset,
välineet

Yksi yhteisö

KULTTUURIN
ROOLI
ESPOO-TARINAN
TAVOITTEIDEN
TOTEUTTAMISESSA

Monta yhteisöä

Keskittyneesti taide- ja
kulttuurilaitoksissa,
kaupunkikeskuksissa
Hajautuneesti
kaupunginosissa,
alueella

Toiminta, tekeminen

Asukkaat,
työntekijät

Matkailijat
ja vieraat

Mikä on kulttuuripalveluiden
kohderyhmä?

Millaista
espoolaisuutta
kulttuurin
kautta tuetaan?

Missä
kulttuuri on?
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Ketkä Espoo-tarinaa toteuttavat?

”Sektori- ja siiloajattelusta
on päästävä eroon kaupungin
sisällä sekä suhteessa yksityiseen ja kolmanteen sektoriin.
Yhteistyö hyödyttää kaikkia
osapuolia. Espoon kulttuuritoiminnan arvot luovat
vahvan perustan verkostoille
ja kumppanuuksille.”
( K U LT T U U R I E S P O O 2 0 3 0 )

Kaupungin organisaation sisällä toimivat
sivistystoimi, sosiaali- ja terveystoimi, tekninen ja ympäristötoimi sekä konsernihallinto.
Jokainen toimiala toteuttaa omalta osaltaan

Espoo-tarinan päämääriä. Kulttuurin näkyvämpi rooli voi edistää päämäärien toteutumista. Siksi on tärkeää, että kaikki toimialat
tunnistavat omasta näkökulmastaan, miten
kulttuuri voi olla mukana kaupunkikehityksessä. Eri hallinnonalojen ja sektoreiden
tulee luoda vakiintuneita malleja ja rakenteita
kulttuurisen näkökulman huomioimiseksi
toiminnassaan.
Espoo-tarinan päämäärien saavuttaminen
vaatii poikkihallinnollista yhteistyötä ja koko
kaupungin toimijuutta. Kuntaorganisaation
lisäksi Espoo-tarinaa ja kulttuuristrategiaa toteuttavat muut paikallisyhteisön
jäsenet.
Poikkihallinnollisuus edistää monin tavoin
päämäärien ja tavoitteiden saavuttamista
sekä myönteisten vaikutusten syntyä.

• Poikkihallinnollisuus ja yhteistoiminta luovat yhteiskuntaan ja
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talouteen positiivisia ja yllättäviä vaikutuksia, jollaisia ei saada
aikaan yhden toimijan tai sektorin kautta (ns. spillover-vaikutus).

• Yhteiskunnallisia ongelmia ja haasteita ratkaistaan organisaatioiden

välisellä ja poikkihallinnollisella yhteistyöllä. Myös kuntalaiset ja muut
keskeiset toimijat on otettava yhteistyöhön mukaan.
Yhteistyöllä kevennetään yksittäisen toimijan taakkaa.

• Poikkihallinnollisia prosesseja ymmärtämällä hyvät vaikutukset

saadaan leviämään tehokkaammin. Yhteistyö ja verkostot edistävät
uusien ja luovien ajattelu- ja toimintatapojen omaksumista sekä
leviämistä käytäntöön. Näin hyödynnetään tehokkaasti useiden
tahojen erilaiset ajattelutavat, tiedot, taidot, kokemukset ja ideat.

• Ilman poikkihallinnollista koordinaatiota eri sektoreilla tehdyt
toimenpiteet voivat olla ristiriitaisia ja lopulta johtaa siihen,
että tavoitteet eivät toteudu.

• Määräaikaisissa projekteissa saavutettuja tuloksia on mahdollista
levittää ja juurruttaa pysyviksi käytännöiksi yhteistyön ja poikkihallinnollisten verkostojen avulla.

• Poikkihallinnollinen yhteistyö tuottaa haluttuja tuloksia, kun vastuut

ja resurssit ovat selvillä ja eri osapuolten vahvuudet otetaan huomioon. Onnistunut yhteistyö edellyttää paikkoja ja välineitä erilaisten
toimijoiden säännölliseen kanssakäymiseen ja verkostoitumiseen.
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EspooCult-tutkimushanke
EspooCult-tutkimushanke on ensimmäinen
laaja kulttuuripoliittinen tutkimus Espoon
kulttuuripalveluista ja kulttuuriprofiilista.
Tutkimus toteutetaan vuosina 2018–2019.
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Tutkimuksessa
• kartoitetaan kulttuuripalveluiden nykytila Espoossa
• arvioidaan KulttuuriEspoo 2030 -strategian
tavoitteiden toteutumista ja mahdollisuuksia
• esitetään johtopäätöksiä ja suosituksia kulttuuripalvelujen kehittämiselle tulevaisuudessa.

Tutkimus käynnistyy!

Espoolainen kulttuurin käyttäjä
– arki ja vapaa-aika

Tutkimus- ja julkaisusuunnitelma
Nykytilanteen haasteet

Tulevaisuuden
ratkaisut
2018

Huhtikuu 2018
Ensimmäinen
tietokortti
julkistetaan

2018

2019

Kulttuuripolitiikan tavoitteet,
rakenteet ja rahoitus

Lähteet
Strategiat
Espoo-tarina
KulttuuriEspoo 2030
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