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Kulttuuria kartalla

17 Päijät-Häme

17.1 Kuntatyypit ja 
kulttuuripalvelujen sijainti

Päijät-Hämeen maakunta koostuu 11 kunnasta, joista 
kolme on kaupunkeja. Vuonna 2010 kuntia oli 12. 
Väkiluvultaan maakunta on maan kahdeksanneksi 
suurin. Päijät-Hämeen maakuntakeskus on Lahti.

Maakunnan kunnista vain Artjärvellä ei ole tar-
jolla kartassa 17.1 tarkasteltavia kulttuuripalveluita. 
Artjärvestä tuli vuoden 2011 alusta osa Orimattilan 
kaupunkia.

Päijät-Hämeen valtionosuuslaitokset ovat keskit-
tyneet maakuntakeskus Lahteen, jossa toimivat kaksi 
valtionosuusmuseota sekä maakunnan ainoat valtion-
osuusteatteri ja -orkesteri (Kartta 17.1). Valtionosuus-
museoita toimii muista maakunnan kunnista Heino-
lassa (Heinolan kaupunginmuseo). 

Kuten valtionosuuslaitokset, myös valtionavustusta 
saavat kulttuuritapahtumat ovat keskittyneet maakun-
nan kaupunkimaisiin kuntiin: suurin osa tapahtumis-
ta järjestetään Lahdessa, mutta yksi valtionavustusta 
saava kulttuuritapahtuma toimii myös Lahden naa-
purikunnassa Hollolassa. Lisäksi maaseutumaisessa 
Sysmässä järjestetään yhtä valtionavustusta saavaa 
kulttuuritapahtumaa.

Taiteen perusopetuksen päätoimipisteitä sijaitsee 
maakunnan kaupunkimaisten kuntien ohella taajaan 
asutuissa (Asikkala, Orimattila) ja maaseutumaisessa 
(Hartola) kunnassa. 

PÄIJÄT-HÄME

Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl

Taajaan asutut: 3 kpl

Maaseutumaiset: 5 kpl

Yhteensä: 11 kpl

Väkiluku 201 930

Väestötiheys 39,4 as./km²

Kokonaispinta-ala 6 254,7 km²

Valtionosuuslaitokset Valtionosuusmuseot: 3 kpl 

(67 310 as./museo)

Valtionosuusteatterit: 1 kpl 

(201 930 as./teatteri)

Valtionosuusorkesterit: 1 kpl 

(201 930 as./orkesteri)

Valtionavustusta 

saavat valtakunnalliset 

kulttuuritapahtumat

8 kpl (25 241,3 as./

tapahtuma)

Taiteen perusopetuksen 

päätoimipisteet

19 kpl (10 627,9 kpl/

päätoimipiste)

Taiteen aluekeskukset 1  kpl

Alueellinen 

taidetoimikunta

Hämeen taidetoimikunta 

(toimialue: Kanta-Häme, 

Päijät-Häme)

Kulttuuritoimialan 

työllisten osuus alueen 

kaikista työllisistä (%)

3,75 %

Taulukko 17.1.
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Kartta 17.1. Kulttuuripalvelujen sijainti kuntatyypeittäin Päijät-Hämeessä

17.2 Yleisen kulttuuritoimen 
nettokustannukset ja 
kulttuuripalvelujen sijainti

Yleisen kulttuuritoimen asukaskohtaiset nettokus-
tannukset (Kartta 17.2) olivat vuonna 2009 Päijät-
Hämeen kunnista korkeimmat taajaan asutussa Asik-
kalassa (24 €/asukas), jossa toimii tarkasteltavista 
kulttuuripalveluista taiteen perusopetuksen päätoimi-
piste. Tarkasteltavien kulttuuripalvelujen maakunnal-
lisessa keskittymässä Lahdessa yleisen kulttuuritoimen 
asukaskohtaiset nettokustannukset olivat maakunnan 
kunnista toiseksi korkeimmat (22 €/asukas). Kol-
manneksi korkeimmat yleisen kulttuuritoimen net-
tokustannukset olivat Heinolassa (19 €/asukas), jossa 
toimivat yksi valtionosuusmuseo sekä kaksi taiteen 
perusopetuksen päätoimipistettä. 

Matalimmat maakunnan yleisen kulttuuritoimen 
nettokustannukset olivat Lahden ympäryskunnissa 
Hollolassa (1 €/asukas), Nastolassa (3 €/asukas) ja 
Orimattilassa (4 €/asukas), joissa on tarkasteltavista 
palveluista tarjolla taiteen perusopetusta. Hollolassa 
järjestetään lisäksi yhtä valtionavustusta saavaa kult-
tuuritapahtumaa. Kunta on Heinolan ja Lahden ohel-
la kolmas maakunnan kaupunkimaisista kunnista. 

Päijät-Hämeen kuntien yleisen kulttuuritoimen 
asukaskohtaisten nettokustannusten keskiarvo (11,8 
€/asukas) oli hieman korkeampi kuin kaikkien maan 
kuntien keskiarvo (11,6 €/asukas). 
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Kartta 17.2. Yleisen kulttuuritoimen nettokustannukset ja kulttuuripalvelujen sijainti

17.3. Valtionosuuslaitosten (museot, 
teatterit ja orkesterit) sijainti

Valtaosa maakunnan valtionosuuslaitoksista toimii 
maakuntakeskus Lahdessa (Kartta 17.3). Lisäksi val-
tionosuuslaitoksia toimii Heinolassa sekä maakunnan 
lähikunnissa Hyvinkäällä, Kouvolassa ja Riihimäellä, 
joissa toimivien laitosten palvelut ovat 30 kilometrin 
säteellä saavutettavissa osasta Päijät-Hämeen kuntia. 

Valtionosuusmuseoiden alueellista saavutettavuut-
ta kuvaavat kehät kattavat osittain tai kokonaan maa-
kunnan eteläosan kunnat (Kartta 17.4). Etenkin valti-
onosuusteattereiden ja -orkestereiden kohdalla (Kartat 
17.5 ja 17.6) valtaosa maakunnan pohjoisosan kun-
nista jää kehien ulkopuolelle. 

Lahden kaupunki/kaupunginorkesteri sai vuonna 
2011 opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää 

avustusta alueelliseen konserttitoimintaan. Avustusta 
myönnetään valtionosuuden piirissä oleville alueelli-
sesti merkittäville orkestereille, jotka voivat järjestää 
muun muassa kiertuetoimintaa. Siten alueellisen val-
tionosuusorkesterin palveluja on käytännössä Päijät-
Hämeen kunnissa tarjolla kartalla esitettyä kattavam-
min. Säännöllisesti Sinfonia Lahti konsertoi Hämeen-
linnan Verkatehtaalla.
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Kartat 17.3–17.6. Asukkaat sekä valtionosuuslaitokset Päijät-Hämeessä ja lähikunnissa: 17.3) kaikki valtionosuuslaitokset, 17.4) 
valtionosuusmuseot 30 kilometrin säteellä, 17.5) valtionosuusteatterit 30 kilometrin säteellä sekä 17.6) valtionosuusorkesterit 30 
kilometrin säteellä
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17.4  Valtionavustusta 
saavien valtakunnallisten 
kulttuuritapahtumien sijainti

Valtaosa Päijät-Hämeen valtionavustusta saavista 
kulttuuritapahtumista järjestetään maakuntakeskus 
Lahdessa. Lisäksi valtionavustusta saavia tapahtumia 
järjestetään asukasluvultaan maakunnan toiseksi suu-
rimmassa kunnassa Hollolassa sekä kahdeksanneksi 
suurimmassa Sysmässä.

Maakunnan kunnissa järjestettävien tapahtumien 
lisäksi useat maakunnan lähikunnissa toimivat valti-
onavustusta saavat kulttuuritapahtumat ovat Päijät-
Hämeessä asuvien kuntalaisten saavutettavissa 30 ki-
lometrin säteellä. Alueellista saavutettavuutta kuvaavat 
kehät kattavat osittain tai kokonaan valtaosan Päijät-
Hämeen kunnista. 

17.5 Taiteen perusopetuksen 
toimipisteiden sijainti

Viidessä Päijät-Hämeen kunnassa toimii yksi tai use-
ampi taiteen perusopetuksen päätoimipiste (Kartta 
17.9). Valtaosa maakunnan päätoimipisteistä sijait-
see Lahdessa, jossa asuu lähes puolet maakunnan 
7–15-vuotiaista (Kartta 17.10). Lahdessa, kuten koko 
maakunnassa, taiteen perusopetusta päätoimipisteis-

sä tarjotaan tiedossa olevista aloista eniten musiikis-
sa. Lahden lisäksi useampia taiteen perusopetuksen 
päätoimipisteitä toimii asukasluvultaan maakunnan 
kolmanneksi suurimmassa kunnassa Heinolassa sekä 
kolmanneksi pienimmässä Hartolassa.

Taiteen perusopetuksen asukaskohtaiset nettokus-
tannukset olivat huomattavasti muita maakunnan 
kuntia korkeammat Heinolassa (22 €/asukas). Eniten 
päätoimipisteitä omaavassa Lahdessa taiteen perus-
opetuksen nettokustannukset olivat 7 €/asukas. Ma-
talimmat asukaskohtaiset nettokustannukset olivat 
Lahden naapurikunnassa Orimattilassa (1 €/asukas), 
jossa asuu maakunnan kunnista neljänneksi eniten 
7–15-vuotiaita. Orimattila on myös asukasluvultaan 
maakunnan neljänneksi suurin kunta.

17.6 Kulttuuriala kansalaisopistoissa

Kansalaisopistojen vapaan sivistystyön nettokustan-
nukset (Kartta 17.11) olivat vuonna 2009 maakun-
nan korkeimmat Lahdessa (24 €/asukas), jossa myös 
yleisen kulttuuritoimen, museoiden, teattereiden ja 
orkestereiden sekä kirjaston yhteenlasketut kustan-
nukset (Kartta 17.17) olivat maakunnan korkeimmat. 

Kansalaisopistojen vapaan sivistystyön asukaskoh-
taiset nettokustannukset olivat maakunnan matalim-
mat Artjärven ja Kärkölän (5 €/asukas) sekä Heino-
lan, Sysmän ja Hämeenkosken (4 €/asukas) kunnissa. 

Kartat 17.7–17.8. Valtionavustusta saavat kulttuuritapahtumat Päijät-Hämeessä ja lähikunnissa 30 kilometrin säteellä
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Kartat 17.9–17.10.  Taiteen perusopetus Päijät-Hämeessä: 17.9) taiteen perusopetuksen pää- ja sivutoimipisteet sekä taiteen peru-
sopetuksen nettokustannukset22, 17.10) taiteen perusopetuksen päätoimipisteiden taiteenalat ja 7–15-vuotiaat kunnassa

Heinolassa taas edellä tarkastellut taiteen perusopetuk-
sen asukaskohtaiset nettokustannukset (Kartta 17.9) 
olivat maakunnan kunnista korkeimmat. Artjärvellä 
(vuodesta 2011 osa Orimattilaa), Kärkölässä sekä Hä-
meenkoskella toimii Lahden ylläpitämä Wellamo-opis-
to, jonka toiminta kattaa yhteensä yhdeksän kuntaa. 

Wellamo-opiston lisäksi Lahdessa toimii Harjulan 
kansalaisopisto. Wellamo-opistossa kulttuurialan ope-
tustuntien osuus kaikista opetustunneista oli maakun-
nan kansalaisopistoista korkein (58,0 %). Harjulan 
kansalaisopistossa taas kulttuurialan tuntien osuus oli 
maakunnan matalin (37,4 %). 

Kulttuurialan opetustuntien osuus kaikista ope-
tustunneista oli kaikissa Päijät-Hämeen alueella toi-
mivissa kansalaisopistoissa varsin matala. Myös kan-
salaisopistojen vapaan sivistystyön asukaskohtaiset 
nettokustannukset olivat maakunnassa matalat: Päijät-
Hämeen kuntien asukaskohtaisten nettokustannusten 
keskiarvo oli 10,1 €/asukas, kun taas kaikkien Suo-
men kuntien keskiarvo oli 29,2 €/asukas.

17.7 Yleisen kulttuuritoimen 
työntekijät

Päijät-Hämeessä päätoimisia yleisen kulttuuritoimen 
työntekijöitä toimii Lahdessa, Heinolassa, Padasjo-
ella ja Orimattilassa, joissa yleisen kulttuuritoimen 
asukaskohtaiset nettokustannukset olivat Orimattilaa 
lukuun ottamatta maakunnan korkeimpia (Kartta 
17.12). Korkeimmat yleisen kulttuuritoimen asukas-
kohtaiset nettokustannukset olivat Asikkalassa, jossa 
yleiseen kulttuuritoimeen kohdistui 0,25 henkilötyö-
vuotta (Kartta 17.13).

Yleiseen kulttuuritoimeen kohdistui Päijät-Hä-
meessä huomattavasti muita maakunnan kuntia 
enemmän henkilötyövuosia asukasluvultaan maa-
kunnan suurimmassa kaupungissa Lahdessa (10 hen-
kilötyövuotta). Asukasluvultaan maakunnan toiseksi 
suurimmassa kunnassa Hollolassa yleiseen kulttuuri-
toimeen kohdistui Kärkölän ohella maakunnan toi-
seksi vähiten henkilötyövuosia (0,1). Kärkölässä on 
yli neljä kertaa vähemmän asukkaita kuin Hollolassa, 
jossa yleisen kulttuuritoimen asukaskohtaiset netto-
kustannukset olivat maakunnan kunnista matalimmat 
(1 €/asukas).
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Kartta 17.11. Kansalaisopistot ja kulttuurialan opetustunnit Päijät-Hämeessä23  

Yleisen kulttuuritoimen palvelut toteutetaan osto-
palveluna Sysmässä, joka on asukasluvultaan maakun-
nan neljänneksi pienin kunta.

17.8. Kulttuurin nettokustannukset

Yleisen kulttuuritoimen asukaskohtaiset nettokus-
tannukset (Kartta 17.14) olivat vuonna 2009 Päijät-
Hämeen kunnista korkeimmat Asikkalassa (24 €/asu-
kas) ja toiseksi korkeimmat Lahdessa (22 €/asukas), 
jossa taas yhteenlasketut yleisen kulttuuritoimen sekä 
museoiden, teattereiden ja orkestereiden nettokus-
tannukset (Kartta 17.15) olivat huomattavasti mui-
ta maakunnan kuntia korkeammat (111 €/asukas). 
Toiseksi korkeimmat yhteenlasketut kustannukset 

olivat Heinolassa (38 €/asukas), jossa sijaitsee valtion-
osuuslaitoksista yksi valtionosuusmuseo. Matalimmat 
yhteenlasketut kustannukset olivat Lahden naapuri-
kunnissa Hollolassa (1 €/asukas) ja Nastolassa (3 €/
asukas), joissa myös pelkät yleisen kulttuuritoimen 
kustannukset olivat maakunnan matalimpia. Kunnis-
sa ei ollut lainkaan kustannuksia museoiden, teatterei-
den ja orkestereiden osalta.

Kirjaston asukaskohtaiset nettokustannukset (Kart-
ta 17.16) olivat maakunnan kunnista korkeimmat Pa-
dasjoella (75 €/asukas), jossa yleisen kulttuuritoimen 
asukaskohtaiset nettokustannukset olivat maakunnan 
neljänneksi korkeimmat. Toiseksi korkeimmat kirjas-
ton nettokustannukset olivat Sysmässä (67 €/asukas), 
jossa taas yleisen kulttuuritoimen nettokustannukset 
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Kartat 17.12–17.13. Yleisen kulttuuritoimen työntekijät Päijät-Hämeessä: 17.12) päätoimiset työntekijät ja yleisen kulttuuritoimen 
nettokustannukset24, 17.13) yleiseen kulttuuritoimeen kohdistuvat henkilötyövuodet (kaikki kulttuuritoimen työntekijät yhteensä)

olivat maakunnan kunnista neljänneksi matalimmat. 
Matalimmat kirjaston nettokustannukset olivat Nas-
tolassa (34 €/asukas), jossa myös yleisen kulttuuritoi-
men nettokustannukset kuuluivat maakunnan mata-
limpiin.

Yhteenlasketut yleisen kulttuuritoimen, museoi-
den, teattereiden ja orkestereiden sekä kirjaston net-
tokustannukset (Kartta 17.17) olivat maakunnan 
korkeimmat Lahdessa (173 €/asukas), jossa etenkin 
museoiden, teattereiden ja orkestereiden asukaskoh-
taiset nettokustannukset olivat korkeat. Matalimmat 
yhteenlasketut kustannukset olivat Kärkölässä (47 €/
asukas) sekä Lahden naapurikunnissa Nastolassa (37 
€/asukas) ja Hollolassa (48 €/asukas).

Edellä tarkastellut taiteen perusopetuksen asu-
kaskohtaiset nettokustannukset (Kartta 17.9) oli-
vat maakunnan korkeimmat Heinolassa, jossa myös 
yleisen kulttuuritoimen nettokustannukset kuuluivat 
maakunnan korkeimpiin. Sen sijaan kirjaston net-
tokustannukset olivat Heinolassa Asikkalan ohella 
maakunnan toiseksi matalimmat. Matalimpia taiteen 
perusopetuksen nettokustannukset olivat Padasjokea 
lukuun ottamatta niissä kunnissa, joissa myös yhteen-
lasketut kustannukset (Kartta 17.17) olivat maakun-
nan matalimpia: Orimattilassa, Kärkölässä, Artjärvellä 
ja Nastolassa. Padasjoella yhteenlasketut nettokustan-
nukset olivat maakunnan toiseksi korkeimmat.

Kansalaisopistojen vapaan sivistystyön asukaskoh-
taiset nettokustannukset (Kartta 17.11) olivat maa-
kunnan korkeimmat Asikkalassa, Heinolassa, Lah-
dessa ja Padasjoella, joista yhteenlasketut yleisen kult-
tuuritoimen, museoiden, teattereiden ja orkestereiden 
sekä kirjaston nettokustannukset (Kartta 17.17) olivat 
korkeita etenkin kahdessa jälkimmäisessä. Matalim-
mat kansalaisopistojen vapaan sivistystyön asukaskoh-
taiset nettokustannukset olivat Heinolassa, Sysmässä 
ja Hämeenkoskella, joissa taas yhteenlasketut kustan-
nukset kuuluivat maakunnan korkeimpiin.
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Kartat 17.14–17.17. Asukaskohtaiset nettokustannukset Päijät-Hämeessä: 17.14) yleinen kulttuuritoimi, 17.15) yleinen kulttuuritoimi + 
museot, teatterit ja orkesterit, 17.16) kirjasto, 17.17) yleinen kulttuuritoimi + museot, teatterit ja orkesterit + kirjasto
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Taulukko 17.2.

Kunta Nettokustannukset, €/asukas Asukkaat 
31.12.2010 

7–15-
vuotiaat 

Pää-
toimiset 
yl. 
kulttuuri-
toimen 
työn-
tekijät 

Yl. 
kulttuuri-
toimeen 
kohdistuvat 
henkilö-
työvuodet 
yhteensä 

Yl. 
kult-
tuuri-
toimi 

Yl. 
kulttuuri-
toimi + 
museot, 
teatterit ja 
orkesterit 

Kir-
jasto 

Yl. 
kulttuuri-
toimi + 
museot, 
teatterit ja 
orkesterit 
+ kirjasto 

Taiteen 
perus-
opetus 

Kansalais-
opistojen 
vapaa 
sivistys-
työ 

Artjärvi 12 12 48 60 3 5 1 407 130  -  - 
Asikkala 24 24 38 62 4 10 8 552 818  - 0,25 

Hartola 12 12 64 76 Ei tietoa 13 3 355 273  - 0,2 
Heinola 19 38 38 76 22 4 20 258 1861 4 4,5 
Hollola 1 1 47 48 5 9 21 962 2716  - 0,1 
Hämeenkoski 15 20 61 81 5 4 2 144 203  - 0,5 

Kärkölä 7 7 40 47 3 5 4 882 529  - 0,1 
Lahti 22 111 62 173 7 24 101 588 8801 10 10 
Nastola 3 3 34 37 3 18 14 994 1640  - 0,05 
Orimattila 4 13 40 53 1 12 16 309 1692 1 1 

Padasjoki 17 21 75 96 3 13 3 423 306 1 0,2 
Sysmä 5 14 67 81 6 4 4 305 373  - Ulkoistettu 

 


