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Kulttuuriyhdistys Kuvio ry Lastenkulttuurikeskus LEKA – Leikki & Kasvu 

Rahoituksen muutosesitys  
Lastenkulttuurikeskus LEKA – Leikki & Kasvu 
Jakelu: kunnat 

 Forssa 
 Tammela 
 Jokioinen 
 Humppila 
 Ypäjä 

 

Kulttuuriyhdistys Kuvio esittää kunnille Lastenkulttuurikeskus LEKA – Leikki & Kasvun 
toimintamaksun nostamista 2 eurosta 4 euroon per alle 18-vuotias kuntalainen. 
 

Kuntien toimintamaksun muutos:  
 

 2022 (vanha) 2023 (uusi) 
Forssa  5292 € 10 584 € 
Tammela  2422 € 4844 € 
Jokioinen  2034 € 4068 € 
Humppila  818 € 1636 € 
Ypäjä  790 € 1580 € 

 

Miksi lisäys tarvitaan  
 
Kuvion ja lastenkulttuurikeskuksen toimintaympäristö ja rahoitus on 
muuttunut viime vuosina useaan kertaan, ja toiminnan rahoitusta on 
tarpeen vakauttaa, jotta pystymme tuottamaan laadukasta 
lastenkulttuuria kuntiin jatkossakin säännönmukaisesti. 

 
Aiempi tilanne Kuvio on saanut lastenkulttuuritoimintaan suuren osan rahoituksesta EU:n 

Maatalousrahaston sekä LounaPlussan rahoittamasta Taidetalo liikkeessä -
hankkeesta vuosina 2017–2021.  

 
40 % lastenkulttuurirahoituksestamme (v. 2020–2021 = 35 000 €/vuosi) on 
tullut Opetus- ja kulttuuriministeriön lastenkulttuurikeskusten 
rahoituksesta. Kuntien omarahoitusosuus on siis tähän asti ollut verrattain 
pienehkö osa LEKA:n kuntien lastenkulttuuritoiminnan kokonaisrahoitusta.  
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Kulttuuriyhdistys Kuvio ry Lastenkulttuurikeskus LEKA – Leikki & Kasvu 

Tilanne nyt  Taidetalo liikkeessä -hankkeemme on päättynyt, emmekä ole 
hakemuksistamme huolimatta saaneet uusia hankerahoituksia. Jos emme 
saa hankerahoituksia, kuntien rahoitusosuus muodostaa jatkossa 60 % 
kokonaisrahoituksesta.  
 
Jos taas kuntien toimintaraha pysyy samana kuin aiemmin, OKM:n 40 % 
rahoitusosuus laskee huomattavasti, mikä taas vähentää lastenkulttuuriin 
käytettävää rahoitusta entisestään. Tämä uhkaa jo 
toimintamahdollisuuksia kunnissa. 

 
Johtopäätös  Kuntien lastenkulttuuritoiminnalla on oltava vakaa pohja, joka ei ole 

riippuvainen vuosittaisista hankerahoitushauista ja niiden päätöksistä. 
Voidaksemme edesauttaa lasten ja nuorten kulttuurihyvinvointia, kasvua 
ja kehittymistä meidän tulee toteuttaa kunnissa lastenkulttuuria 
säännöllisesti, suunnitelmallisesti, luotettavasti ja kattavasti.  

 
Tämän vuoksi pyydämme kuntia korottamaan omia LEKA-
toimintamaksujaan vuodesta 2023 alkaen.  

 
Rahoitus suoraan kuntien lastenkulttuuriin 
 
 Kunnilla ei ole velvollisuutta rahoittaa Kuvion toimintaa, emmekä me siksi 

korotusta haekaan. Haemme lisärahoitusta, jotta voimme toimittaa sillä 
rahalla lastenkulttuuria teidän kuntaanne. Kaikki saamamme rahoitus 
menee suoraan lastenkulttuuritoimintaan ja sen organisoimiseen.  

 
Sijoitus Lastenkulttuurikeskus LEKA:aan palaa myös kuntaan aina takaisin 
korkojen kera, koska Opetus- ja Kulttuuriministeriö rahoittaa toimintaa 
omalta osaltaan. Tätä etua ei ole kunnilla itsellään käytettävissä. 
 
 

2023 Käytettävissä kuntien 
lastenkulttuuriin 
LEKA:sta 

Käytettävissä 
kokonaismäärä sis. 
palkka- ja hallintokulut  

OKM:n avustuksen 
osuus kuntaa kohden 

Forssa 16 573,64 € 32 840,38 € 13 048,26 € 
Tammela 7 728,03 € 14 843,90 € 5 971,82 € 
Jokioinen 6 393,32 € 12 592,09 € 5 015,15 € 
Humppila 2 531,67 € 5 115,60 € 2 016,91 € 
Ypäjä 2 537,32 € 4 820,02 € 1 947,87 € 
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Kulttuuriyhdistys Kuvio ry Lastenkulttuurikeskus LEKA – Leikki & Kasvu 

Jatkotoimet  Myös ulkopuolisten rahoitusten haku lastenkulttuuritoimintaan jatkuu. 
Kun saamme hankerahoituksia, voimme silloin tarvittaessa laskea 
toimintamaksua vastaavasti.  

 
Toimintamaksusta puolet (2€/alle 18-vuotias) laskutetaan kunnilta 
tavalliseen tapaan alkuvuodesta. Jos/kun LEKA on saanut hankerahoitusta 
vuoden aikana, toinen myöhempi laskutuserä voidaan perua tai sitä 
voidaan pienentää vastaavasti. Kunnat siis varaavat talousarviossaan 
LEKA:n toimintamaksuun 4 euroa/lapsi, mutta osa siitä saattaa kuitenkin 
loppuvuodesta säästyä. 

 
Lisäetu kunnille  Kuviolla on nyt myös oma kulttuurituottaja, jonka tehtävä on tuottaa 

lastenkulttuuria kuntiin, jolloin kunnissa säästyy työaikaa lastenkulttuurin 
tuottamisesta. Kuvion kulttuurituottaja on käytännössä kunnilla työssä, 
mutta palkan maksaa Kulttuuriyhdistys Kuvio ja Lastenkulttuurikeskus 
LEKA.  

 
Tavoitteena on, että kulttuurituottaja on pysyvä osa Lastenkulttuurikeskus 
LEKA:n toimintaa, jotta voimme suunnitella lastenkulttuuria kaikkiin 
kuntiimme kattavasti, vaikuttavasti ja jatkuvasti. 

 
LIITTEET 
 

1. Lastenkulttuurikeskuksen toiminta ja vaikuttavuus kunnittain 2021–2022 
+ Toimintasuunnitelma kunnittain vuodelle 2023 

2. Lastenkulttuurikeskus LEKA – Leikki & Kasvun toimintasuunnitelma 2023 
3. Talousarvio 2023 

 
 
 

Yhteistyöterveisin 
 
Minna Autio  
hallituksen puheenjohtaja 
p. 050 592 1914 
minna.autio@kuvio.org 
 
 
 
 
 
 
 

Päivi Paija 
hallituksen varapuheenjohtaja 
p. 050 3765 162 
paivi.paija@tammela.fi  


