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1 Lukijalle 

Kulttuuria kartalla

Kulttuuria kartalla -julkaisu on osa opetus- ja kulttuuriministeriön kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistyötä 
ja Jyväskylän yliopiston KUULTO-hanketta. Tavoitteena on tuottaa tietoa kulttuuripolitiikan eri toimijoiden 
käyttöön heidän pyrkiessään parantamaan kulttuuripalvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta sekä luomaan 
uudenlaisia, kestäviä kulttuuripalveluiden tuotantomalleja asiakkaiden tarpeisiin.

Julkaisun taustalla on vuonna 2011 opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisusarjassa julkaistu professori Anita 
Kankaan ja ministeri Kalevi Kivistön laatima selvitys kuntien kulttuuritoiminnan tuki- ja kehittämispolitiikasta. 
Selvityksen mukaan alueelliset erot kulttuurin kulutuksessa ovat Suomessa EU-maiden suurimpia, ja asukkaiden 
mahdollisuudet osallistua kulttuuritoimintaan ovat toteutuneet eriarvoisesti maan eri osissa. 

Eriarvoisuus näyttäytyy muun muassa kuntien yleisen kulttuuritoiminnan rahoituksessa. Yhteensä 2,4 mil-
joonaa suomalaista asuu kunnissa, jotka käyttävät 0-15 euroa/asukas yleiseen kulttuuritoimeen. Muu osa suo-
malaista asuu kunnissa jotka käyttävät tarkoitukseen 16–70 euroa. Valtionosuus kuntien yleiseen kulttuuritoi-
meen on asukaskohtainen (noin euro per asukas).

Yleiseen kulttuuritoimintaan osoitettu rahoitus on osa kuntien kulttuuritoimintaan käyttämästä rahoituk-
sesta. Sen lisäksi valtio ja kunnat rahoittavat kirjastoja, taiteen perusopetusta, kansalais- ja työväenopistojen 
kulttuuritoimintoja, teattereita, orkestereita, museoita sekä erilaisia tapahtumia ja kulttuurialan EU-hankkeita 
ym. vastinrahoituksella. Myös kolmannen sektorin toimijat ja yksityinen sektori tuottavat kulttuuripalveluita 
merkittävässä määrin. 

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen (2011-) ohjelmassa korostetaan laadukkaiden ja yhdenvertaisten 
kunnallisten palvelujen turvaamista asiakaslähtöisesti koko maassa.  ”Kuntauudistuksella luodaan palvelura-
kenne, jossa valta ja vastuu palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta ovat yhdellä, riittävän laajaan asukas- ja 
osaamispohjaan perustuvalla taholla. Vahva ja itsenäinen kunta kykenee hallitsemaan markkinoita palveluiden 
tuotantotapojen monipuolistuessa ja vastaamaan vaatimuksiin asukkaiden valinnanvapauden lisäämisestä.”  Hal-
litus käynnisti kuntauudistuksen vuonna 2011, ja sen jälkeen eri ministeriöissä ryhdyttiin laatimaan selvityksiä 
kuntien eri sektorien tilanteista maanlaajuisesti. 

Opetus- ja kulttuuriministeriössä korkeakouluharjoittelija Vappu Renko ryhtyi kesällä 2011 laatimaan selvi-
tystä kuntien kulttuuritoiminnasta. Selvitys laadittiin aluksi valtiovarainministeriön ohjeiden mukaan kolmesta 
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maakunnasta, jotka olivat Uusimaa, Satakunta ja Lappi. Sitä koskevan raportin Renko kirjoitti yhdessä FM 
Emmi Lahtisen kanssa. 

Kesän ja syksyn 2011 aikana ministeriössä laadittiin myös jatkosuunnitelmia Kankaan ja Kivistön selvityksen 
jatkoksi. Vuoden 2011 lopussa käynnistyi Jyväskylän yliopiston toteuttamana ja opetus- ja kulttuuriministe-
riön rahoittamana KUULTO-hanke. Koska Rengon ja Lahtisen alustava materiaali kolmesta maakunnasta oli 
lupaavaa ja sai myönteistä palautetta alueellisilta ja paikallisilta toimijoilta, päätettiin selvitystyötä jatkaa osana 
KUULTO-hanketta ja toteuttaa se koko maata koskien.

KUULTO-hankkeessa systematisoitiin tiedon tuotannon tapaa ja valittiin lopulliset tiedon tuotannon koh-
teet. Julkaisun materiaali tuotettiin hyödyntäen paikkatietoaineistoja ja MapInfo-ohjelmaa. Aineistoksi valittiin 
valtion tukemat taide- ja kulttuuritoiminnot, joista on saatavissa vertailukelpoista materiaalia. Yleisen kulttuu-
ritoimen henkilöstöä koskeva materiaali tuotettiin kuitenkin kokonaan uutena FM Anna Vilkunan toimesta. 

Raportti ei luonnollisestikaan anna täydellistä kokonaiskuvaa kuntien kulttuuritoiminnan nykytilasta, koska 
paikallisella tasolla on paljon toimintaa, jota ei tilastoida systemaattisesti. Puutteet koskevat esimerkiksi kuntien 
kulttuuritoiminnan tilastointia, jossa on luokitteluihin, mittaamiseen ja vertailukelpoisuuteen liittyviä ongelmia, 
sekä kolmannen sektorin toimintojen tilastointia. 

Edellämainituista syistä käsilläolevaan julkaisuun pyydettiin luonnosvaiheessa kommentteja alueellisilta toi-
mijoilta.  Alkukesän 2012 aikana materiaali oli kommentoitavana elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla, 
alueellisilla taidetoimikunnilla ja maakuntien liitoilla. Heistä suuri osa lähetti korjauksia ja täydennyksiä mate-
riaaliin. Korjauksista ja täydennyksistä on tässä julkaisussa huomioitu ne tiedot, jotka ovat liittyneet karttojen 
sisältöjen kuvaamaan ajankohtaan. Kaikkea palautetta ei siis ole huomioitu, sillä tavoitteena on ollut, että 
julkaisun materiaali säilyy ajallisesti mahdollisimman vertailukelpoisena. Palaute otetaan kuitenkin huomioon 
tiedontuotannon jatkokehitystyössä. 

Kulttuuria kartalle -julkaisun materiaalia on käytetty tausta-aineistona talven 2012 aikana toteutetussa kult-
tuuritoimen peruspalveluiden arvioinnissa, joka laadittiin ensimmäisen kerran sekä valtakunnallisesti että alu-
eellisesti. 

Jatkossa materiaalia pyritään päivittämään ja kehittämään, tekemällä se edelleen vuorovaikutuksessa paikal-
listen, alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa.  Toiveenamme on, että mikäli havaitset korjattavaa 
tai pohdit materiaalia koskevia kehittämisehdotuksia, kertoisit niistä opetus- ja kulttuuriministeriölle. 

Kulttuuria kartalle -raportti julkaistaan opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisusarjassa. Raporttia on edellä 
kuvatun mukaisesti ollut toteuttamassa suuri joukko ihmisiä. Haluamme kiittää erityisesti VTM Vappu Renkoa 
raportin kirjoittamisesta sekä kaikkia heitä, jotka ovat materiaaleja ja julkaisua työn aikana kommentoineet. 
Julkaisulle toivomme mahdollisimman laajaa käyttöä! 

   
  Kirsi Kaunisharju    Anita Kangas
  Kulttuuriasiainneuvos   Professori
  Opetus- ja kulttuuriministeriö   Jyväskylän yliopisto
      KUULTO-projekti
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2 Kartoituksen tavoitteet, aineistot ja toteutus

2.1 Tavoitteet

Kulttuuripalvelujen kartoituksessa tarkasteltavina ovat 
valtion osarahoittamien kulttuuripalvelujen sijainti ja 
alueellinen saavutettavuus sekä kulttuurin rahoitus 
Suomen kunnissa. Tarkoituksena on luoda rinnastuk-
sia sekä tarkastella kulttuuripalvelujen sijoittumista ja 
kulttuurin rahoitusta karttapohjaisesti.

Valtio edistää paikallistason kulttuuritoimintaa 
mm. tukemalla kuntien yleistä kulttuuritoimintaa, 
kirjastojen ja kansalais- ja työväenopistojen toimin-
taa sekä kunnissa toimivia taide- ja kulttuurilaitoksia. 
Valtion tuki ohjautuu kunnille pääasiassa kuntien val-
tionosuuksina, jonka lisäksi kunnallista kulttuuritoi-
mintaa tuetaan erityisavustuksilla. Valtion osarahoitta-
milla palveluilla tarkoitetaan tässä kartoituksessa pal-
veluja, joiden kustannuksiin valtio osallistuu yhdessä 
kuntien tai muiden toimijoiden kanssa. Tarkastelun 
ulkopuolelle jäävät valtion rahoittamat kulttuuripal-
velut, kuten valtion museot (mm. Suomen kansallis-
museo ja valtion taidemuseo). 

Tarkasteltavat valtion osarahoittamat kulttuuripal-
velut muodostavat vain osan kuntien kulttuuritarjon-
nasta. Esimerkiksi paikallismuseot, kesäteatterit tai 
kuntien kaikki kulttuuritapahtumat eivät näy kult-
tuuripalvelujen sijainnin tarkastelussa, koska niissä ei 
ole valtion osarahoitusta.

Kulttuuripalveluja tuottavat kuntien ohella niin 
yksilöt, yritykset kuin erilaiset kolmannen sektorin 
toimijat. Yritysten, yhdistysten, seurojen ja järjestöjen 
rooli palvelujen tarjoajina voi olla hyvin merkittävä 

etenkin pienemmissä kunnissa, joissa kulttuuri- ja 
taidelaitoksia ei välttämättä kirjastoa lukuun ottamat-
ta toimi lainkaan. Esimerkiksi kolmannen sektorin 
toimijoiden tuottamien palvelujen tarkastelua hanka-
loittaa etenkin tilastoidun tiedon niukkuus: suuri osa 
kolmannen sektorin kulttuuritoiminnasta jää tilasto-
jen ulkopuolelle.

Käsillä olevaan kartoitukseen on valittu seuraavat 
valtion osarahoittamat toiminnot ja yksiköt: valtion-
osuuslaitokset, valtionavustusta saavat valtakunnalliset 
kulttuuritapahtumat, taiteen perusopetuksen pää- ja 
sivutoimipisteet, kulttuurialan opetustarjonta kansa-
laisopistoissa sekä yleisen kulttuuritoimen työntekijät. 
Kaikkien kohdalla tarkastellaan palvelujen sijaintia. 
Valtionosuuslaitosten ja kulttuuritapahtumien kohdal-
la havainnollistetaan myös alueellista saavutettavuut-
ta. Kulttuuripalvelujen lisäksi tarkastellaan kulttuurin 
rahoitusta kulttuurin asukaskohtaisten nettokustan-
nusten kautta. Tarkasteltavat kustannusluokat ovat 
yleinen kulttuuritoimi, museot, teatterit ja orkesterit, 
kirjasto, taiteen perusopetus sekä kansalaisopistojen 
vapaa sivistystyö. 

Tavoitteena on kuvata tarkasteluun valittujen val-
tion osarahoittamien kulttuuripalvelujen sijaintia ja 
alueellista saavutettavuutta pyrkien vastaamaan seu-
raaviin kysymyksiin: Asukasluvultaan ja kuntatyypil-
tään millaisissa kunnissa tarkasteltavat kulttuuripalve-
lut sijaitsevat? Millainen on valtionosuuslaitosten ja 
valtionavustusta saavien kulttuuritapahtumien alueel-
linen saavutettavuus? Miten kulttuurin rahoitus vaih-
telee erikokoisissa ja -tyyppisissä kunnissa?

Kulttuuria kartalla
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Kartoituksessa on kyse ajallisesta poikkileikkaukses-
ta valittuihin valtion osarahoittamiin kulttuuripalve-
luihin. Tavoitteisiin ja niistä johdettuihin kysymyksiin 
pyritään vastaamaan tuottamalla toimintoja, yksikkö-
jä ja kustannuksia kuvaava kartta. Laadittuja karttoja 
analysoidaan maakunnittain. Lopussa luodaan myös 
valtakunnallinen katsaus kulttuuripalvelujen sijaintiin, 
alueelliseen saavutettavuuteen sekä kulttuurin kustan-
nuksiin. 

Aiemmin kulttuuripalvelujen sijaintia on tarkastel-
tu muun muassa Anita Kankaan julkaisussa Kunta, 
taide ja markat (1991) sekä Ritva Mitchellin tutki-
muksessa Taidepohjaisen kulttuurin yhteiskunnalli-
sen hallinnan kehityksestä ja kehittämisestä: tutkimus 
Suomen taidesektorin julkistumisesta ja julkistamises-
ta (1978). 

Kankaan teoksessa havainnollistettiin karttapoh-
jaisesti muun muassa kulttuurilautakuntien asukas-
kohtaisia menoja vuonna 1986 (Kangas 1991, 51). 
Tutkimuksessa havaittiin, että kuntien halukkuutta 
edistää kulttuuritoimintaa kulttuurilautakuntien kaut-
ta oli vaikea selittää kuntien rakennetekijöiden kautta. 
Ainoastaan kaksikielinen, varakas kaupunkikunta oli 
selvimmin kulttuurimenoiltaan keskimääräistä suu-
rempi. Kartan tulos oli, että kulttuurimenot/asukas 
vaihtelivat alueittain, mutta vaihtelua ei selittänyt 
alueen kuuluminen ns. kehittyneisiin alueisiin tai 
teollisuus-Suomeen. Selitystä haettiin enemmän pai-
kalliskulttuurihistoriallisista aineksista. (Kangas 1991, 
41–42, 51–52). 

Mitchellin tutkimuksessa kulttuuripalvelujen tar-
jontaa tarkasteltiin karttojen sijaan taulukoiden avulla. 
Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin kaupunki- ja kaup-
palakuntien kaupallisen kulttuurin palvelupisteiden 
(elokuvateatterit, musiikkikaupat, kirjakaupat) tarjon-
taa pisteyttämällä kunnat tarkasteltavien palvelupistei-
den lukumäärän mukaan (Mitchell 1978, 343–345).  

Kartoituksessa tarkastellaan sijainnin lisäksi valti-
onosuuslaitosten sekä valtionavustusta saavien kult-
tuuritapahtumien alueellista saavutettavuutta 30 kilo-
metrin säteellä palvelujen sijaintikunnan keskuksesta. 
Mittaa on käytetty aiemmin muun muassa ennen 
vuotta 2011 toteutetuissa peruspalvelujen arvioinneis-
sa. Arvioinneissa esimerkiksi lukiokoulutuksen saavu-
tettavuus on 10 kilometrin etäisyydellä lukion ope-
tuspisteestä erittäin hyvä ja 30 kilometrin etäisyydellä 

melko hyvä1. Kartoituksessa kehät havainnollistavat 
eroja palvelujen sijainnissa. Lisäksi kehät kuvaavat 
kuntien kokoeroja: esimerkiksi suurten kuntien kes-
kustassa sijaitsevat kulttuuripalvelut eivät välttämättä 
tavoita tarkasteluetäisyydellä kuntarajan asukkaita. 

Kulttuurin rahoitusta on tarkasteltu muun muassa 
professori Anita Kankaan ja ministeri Kalevi Kivistön 
selvityksessä Kuntien kulttuuritoiminnan tuki- ja ke-
hittämispolitiikka (2011), jossa nostettiin esiin kun-
tien väliset erot kulttuurin rahoituksessa. Suomessa 
oli vuonna 2009 yhteensä 348 kuntaa, joiden yleisen 
kulttuuritoimen nettokäyttökustannukset asukasta 
kohden vaihtelivat välillä 0–70 €. Eniten rahaa (16–
70 €/asukas) käyttävien joukkoon kuului 74 kuntaa. 
Suurin osa suomalaisista asui kunnassa, jossa yleisen 
kulttuuritoimen nettokäyttökustannukset asukasta 
kohti olivat 15 € tai vähemmän.2 

2.2 Aineistot

Kartoitukseen valittiin aineistot, joista on saatavilla 
tilastoitua ja keskenään vertailukelpoista tietoa. Ne 
kuvaavat valtion osarahoittamien kulttuuripalvelujen 
sijoittumista sekä kulttuurin rahoitusta kunnissa. Seu-
raavassa esitellään tarkemmin kulttuuripalvelujen si-
joittumista ja kulttuurin rahoitusta koskevat aineistot. 
Aineistolähteet esitellään taulukoituna luvussa 2.2.3.

2.2.1 Kulttuuripalvelujen sijoittuminen

Yleinen kulttuuritoimi

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (728/1992) mää-
rittelee kuntien tehtäväksi edistää, tukea ja järjestää 
kulttuuritoimintaa kunnissa. Kuntien tulee järjestää 
asukkailleen mahdollisuuksia taiteen perusopetuk-
seen sekä harrastusta tukevaan opetukseen taiteen eri 
aloilla. Laissa kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan tai-
teen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten 
tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen 
kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.

Kunnalliseen kulttuuritoimeen kuuluvat yleinen 
kulttuuritoimi, museot, teatterit ja orkesterit, taiteen 
perusopetus ja kirjastot. Yleiseen kulttuuritoimintaan 
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katsotaan kuuluvaksi mm. kunnan jakamat avustuk-
set taide- ja kulttuuritoimintaa tekeville yhteisöille ja 
yksityisille henkilöille. Kunnat ylläpitävät kulttuuriti-
loja, kuten esitys-, harrastus- tai työskentelytiloja sekä 
järjestävät tapahtumia ja erilaisia kotiseutu- ja kult-
tuuritilaisuuksia. Kulttuuritoimintaan saattaa kuulua 
kilpailujen ja taidekurssien järjestäminen. Kuntien 
tehtäviin kuuluu myös kulttuuriympäristön, histori-
allisesti arvokkaiden rakennusten ja muistomerkkien 
suojelu.3 

Kuntien yleisen kulttuuritoimen työntekijöitä kos-
kevat tiedot kerättiin Kuntien kulttuuritoiminnan ke-
hittämishankkeen (KUULTO) toimesta syksyllä 2011. 
Tiedot kerättiin taidetoimikuntien kautta toteutetulla 
kyselyllä. Kerätty aineisto käsittää muun muassa tie-
don kuntien yleisen kulttuuritoimen päätoimisista 
sekä osa-aikaisista tai sivutoimisista työntekijöistä, 
kulttuurin osuudesta sivutoimisten työntekijöiden 
työajasta, yleiseen kulttuuritoimeen kokonaisuudes-
saan kohdistuvista henkilötyövuosista sekä yleisen 
kulttuuritoimen työntekijöiden nimikkeistä. Hen-
kilöstökyselyssä kerättiin tietoja yleisen kulttuuritoi-
men virkasuhteisista työntekijöistä. Siten esimerkiksi 
kunnissa toimivien kulttuurilaitosten henkilökunta ja 
määräaikaiset työntekijät rajautuivat tarkastelun ul-
kopuolelle. Suurella osalla osa-aikaisesti yleisen kult-
tuuritoimen tehtäviä hoitavista henkilöistä ei työso-
pimuksessa ole määritelty tehtäväkohtaisia työaikoja. 
Tästä johtuen henkilötyövuosiosuudet ovat näiden 
kohdalla arvioita.  

Valtionosuuslaitokset

Laki ei velvoita kuntia ylläpitämään kulttuuri- ja tai-
delaitoksia. Silti etenkin isommissa kaupungeissa niil-
lä on vakiintunut asema kuntien kulttuuripalvelujen 
joukossa. Kulttuuri- ja taidelaitokset voivat olla kun-
nallisia tai yksityisten omistamia. Yksityisten laitosten 
kohdalla kunnat osallistuvat yleensä osaltaan laitosten 
kustannuksiin. Kaikkiaan noin kaksi kolmasosaa tai-
de- ja kulttuuribudjetista ohjataan kunnille ja kansal-
lisille kulttuurilaitoksille lakisääteisinä valtionosuuksi-
na ja -avustuksina.

Valtionosuutta saavista taide- ja kulttuurilaitok-
sista säädetään museolaissa (729/1992) sekä teatte-
ri- ja orkesterilaissa (730/1992). Museolain mukaan 

museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvis-
taa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan 
ja ympäristöstään. Museoiden tulee edistää kulttuu-
ri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta 
tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista 
kulttuuriperintöä tuleville sukupolville harjoittamalla 
siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä 
sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. Valtionosuuden 
saamiselle asetetaan laissa useita edellytyksiä: museol-
la tulee muun muassa olla ympärivuotista toimintaa 
sekä toiminnasta vastaava päätoiminen museonjohta-
ja ja riittävä määrä museoalan koulutuksen saanutta 
henkilöstöä.  

Teatteri- ja orkesterilain mukaan teatteri- ja orkes-
teritoimintaan myönnettävän valtionosuuden tavoit-
teena on taiteellisista lähtökohdista tuottaa teatteri- ja 
orkesteripalveluja ja edistää niiden alueellista saata-
vuutta sekä saavutettavuutta eri väestöryhmille. Val-
tionosuuden saamiselle asetettuja edellytyksiä on, että 
teatteri tai orkesteri harjoittaa vakinaista ja ammatillis-
ta esitystoimintaa ja sen omistaa kunta, kuntainliitto 
tai yksityinen yhteisö tai säätiö, jonka sääntömääräi-
siin tehtäviin kuuluu teatteri- tai orkesteritoiminnan 
harjoittaminen. Teatterilla tai orkesterilla tulee myös 
olla vähintään yksi päätoiminen työntekijä ja taiteelli-
sesta toiminnasta vastaavana työntekijänä alan koulu-
tuksen tai riittävän perehtyneisyyden omaava henkilö. 
Valtionosuuteen oikeutettuja teattereita ja orkesterei-
ta ovat lain mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön 
valtion talousarvion rajoissa teatterin ja orkesterin 
valtionosuuteen oikeutetuiksi hyväksymät teatterit ja 
orkesterit sekä Svenska Teatern i Helsingfors ja Tam-
pereen Työväen Teatteri. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy museon, 
teatterin tai orkesterin valtionosuuteen oikeutetuksi 
valtion talousarvion rajoissa. Vuonna 2011 valtion-
osuutta sai 125 museota, 57 teatterin ylläpitäjää ja 
28 orkesterin ylläpitäjää. Yli puolet museolain piirissä 
olevista kulttuurihistoriallisista sekä taide- tai erikois-
museoista on kuntien ylläpitämiä. Näistä alueteh-
täviensä vuoksi korotettua valtionosuutta saavat 20 
maakuntamuseota ja 16 aluetaidemuseota, jotka edis-
tävät ja ohjaavat kulttuurihistoriallisten museoiden ja 
taidemuseoiden toimintaa ja kehittävät museoyhteis-
työtä omalla alueellaan.

Osa valtionavustusta saavista taidemuseoista on 
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nimetty aluetaidemuseoiksi, jotka saavat korotettua 
valtionosuutta alueellisen toiminnan hoitamiseen. 
Alueteatterit ja -orkesterit taas saavat harkinnanvarais-
ta valtionavustusta, jota opetus- ja kulttuuriministeriö 
voi myöntää valtakunnallisesti tai alueellisesti merkit-
täville teattereille tai orkestereille esimerkiksi kiertue-
toiminnasta syntyviin menoihin. 

Valtionavustusta saavat valtakunnalliset 
kulttuuritapahtumat

Valtionosuuksien ohella valtio tukee paikallistason 
kulttuuritoimintaa valtionavustuksilla. Valtionavus-
tuslajeja ovat yleisavustus ja erityisavustus. Harkin-
nanvaraisten valtionavustusten myöntämiseen sovel-
letaan valtionavustuslakia (688/2011). Opetus- ja 
kulttuuriministeriö tukee avustuksilla muun muassa 
valtakunnallisten kulttuuritapahtumien järjestämistä. 

Avustuksen tarkoitus on turvata ja parantaa valtion 
osalta taiteellisesti korkeatasoisten ja valtakunnallisesti 
merkittävien kulttuuritapahtumien järjestäminen eri 
puolilla maata. Avustuksia myöntäessään opetus- ja 
kulttuuriministeriö ottaa huomioon tapahtuman mer-
kityksen taiteenalansa tai -alojensa kentässä, tapahtu-
man valtakunnallisuuden, tapahtuman talousarvion ja 
järjestävän yhteisön taloudellisen kokonaistilanteen, 
tapahtuman vakiintuneisuuden sekä vuosittaiset val-
tion talousarviossa olevat tai muut opetusministeriön 
hallinnonalaa koskevat painopisteet. Avustusta myön-
netään vain oikeustoimikelpoisille yhteisöille.4  

Vuonna 2011 valtionavustusta sai 162 tapahtumaa 
ympäri Suomea. Lisäksi Suomen Elokuvasäätiö tuki 
samana vuonna seitsemää valtakunnallista elokuvafes-
tivaalia. Maakuntien kohdalla mainitaan alaviitteissä 
myös valtionavustusta vuonna 2010 ja 2012 saaneet 
valtakunnalliset joka toinen vuosi ja joka kolmas vuosi 
järjestettävät kulttuuritapahtumat (biennaalit ja trien-
naalit), joita ei järjestetty vuonna 2011. 

Valtionavustusta saavat valtakunnalliset kulttuurita-
pahtuvat muodostavat vain osan koko maan kulttuu-
ritapahtumatarjonnasta. Kaikkia Suomessa järjestet-
täviä kulttuuritapahtumia ei ole tilastoitu kattavasti. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö tilastoi valtionavustusta 
saavia valtakunnallisia kulttuuritapahtumia, ja Finland 
Festivals -järjestö omia jäsentapahtumiaan. Tarkaste-
lun ulkopuolelle jää siten lukuisia festivaaleja ja muita 

kulttuuritapahtumia, jotka voivat saada toimintaansa 
valtion tai aluetoimijoiden rahallista tukea. Esimer-
kiksi alueelliset taidetoimikunnat jakavat tukea pai-
kallisiin ja alueellisiin tapahtumiin, jotka voivat olla 
vuosittaisia tai kertaluontoisia. Näiden tapahtumien 
merkitys voi olla hyvinkin huomattava. 

Taiteen perusopetus

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain 
(728/1992) mukaan kunnan tulee järjestää asukkail-
leen mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen. Laki 
taiteen perusopetuksesta (633/1998) määrittelee tai-
teen perusopetuksen tavoitteelliseksi, tasolta toisel-
le eteneväksi, ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjes-
tettäväksi eri taiteenalojen opetukseksi. Opetuksen 
päämääränä on tarjota oppilaalle valmiuksia ilmais-
ta itseään sekä hakeutua taiteenalan ammatillisen ja 
korkeakouluasteen koulutukseen. Taiteen perusope-
tuksen keskeisin kohderyhmä ovat peruskouluikäiset 
(7–15-vuotiaat) lapset ja nuoret, mutta aikuisten tai-
teen perusopetus lisääntyy kaiken aikaa. Myös varhai-
siän opetusta on runsaasti. 

Taiteen perusopetusta voidaan järjestää eri menet-
telyin. Lain mukaan taiteen perusopetusta voidaan 
järjestää musiikkioppilaitoksissa tai muissa taiteen 
perusopetusta antavissa oppilaitoksissa tai muulla ta-
voin. Kunta voi järjestää taiteen perusopetusta omalla 
päätöksellään ylläpitämissään oppilaitoksissa hyväksy-
miensä opetussuunnitelmien mukaisesti tai yhdessä 
muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. Kunta voi 
hankkia palvelut myös julkiselta tai yksityiseltä yhtei-
söltä tai säätiöltä.5  

Kunnan järjestämää taiteen perusopetusta valtio 
tukee antamalla kunnalle valtionosuutta kunnan asu-
kasmäärän mukaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön 
järjestämisluvan saaneet koulutuksen järjestäjät taas 
saavat toimintaansa varten valtionosuutta laskennal-
listen opetustuntien määrän mukaan. Opetustunti-
kohtaista valtionosuutta sai lukuvuonna 2007–2008 
kaikkiaan 123 oppilaitosta.6 

Opetushallitus selvitti taiteen perusopetuksen tilaa 
syksyllä 2008. Selvityksessä koottiin oppilaitosrekis-
teri taiteen perusopetusta järjestävistä oppilaitoksista 
sekä kerättiin perustietoa niiden toiminnasta. Selvitys 
koski lain mukaisesti järjestettyä taiteen perusopetus-
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ta, jossa noudatetaan Opetushallituksen vahvistamia 
opetussuunnitelmien perusteita. Taiteen perusopetusta 
annetaan musiikissa, sanataiteessa, tanssissa, esittävissä 
taiteissa (sirkustaide ja teatteritaide), visuaalisissa tai-
teissa (arkkitehtuuri, audiovisuaalinen taide, kuvataide 
ja käsityö). Opetusta voidaan antaa yleisen oppimää-
rän tai laajan oppimäärän mukaisesti.7 

Lukuvuonna 2007–2008 Suomessa oli yhteensä 
465 taiteen perusopetusta järjestävää oppilaitosta. Si-
vutoimipisteitä ei merkitty rekisteriin oppilaitoksiksi. 
Opetushallituksen selvityksessä olivat mukana myös 
vapaan sivistystyön oppilaitokset, mikäli ne tarjoavat 
lain tarkoittamaa taiteen perusopetusta. Taiteen perus-
opetusta järjestävien oppilaitosten päätoimipisteitä oli 
206 kunnassa. Kuntia, joissa ei ole taiteen perusope-
tusta järjestävän oppilaitoksen päätoimipistettä mutta 
joissa toimii jonkin oppilaitoksen sivutoimipiste, oli 
selvityksen mukaan yhteensä 119. Taiteen perusope-
tusta järjestävien päätoimipisteiden kanssa samassa 
kunnassa toimivia sivutoimipisteitä oli 276.8  

Kaikkiaan taiteen oppilaitosverkosto on kattava: 
82 %:ssa maan kunnista toimi vuonna 2008 taiteen 
perusopetusta järjestävä oppilaitos tai oppilaitoksen 
sivutoimipiste. Vuonna 2012 taiteen perusopetuk-
sen piirissä opiskelee noin 135 000 lasta ja nuorta, ja 
opetusta annetaan 341 kunnan alueella 464 oppilai-
toksessa. Peruskouluikäisistä oppilaista noin 24 % saa 
taiteen perusopetusta.9 

Tässä lähteenä käytetään Opetushallituksen selvi-
tystä lukuvuoden 2007–2008 perusopetuksesta, sillä 
tuoreempaa tietoa perusopetuksesta on saatavissa vain 
niistä oppilaitoksista, jotka toimivat opetus- ja kult-
tuuriministeriön luvalla ja jotka saavat opetustunti-
kohtaista valtionosuutta. Esimerkiksi kansalais- ja työ-
väenopistojen järjestämästä taiteen perusopetuksesta ei 
ole saatavissa tilastoitua tietoa.

Kansalaisopistot

Jokaisessa Suomen kunnassa on tarjolla kansalaisopis-
topalveluja. Kansalaisopistot ovat kansanopistojen, 
työväenopistojen, kesäyliopistojen, liikunnan koulu-
tuskeskusten ja opintokeskusten ohella vapaan sivis-
tystyön oppilaitoksia, joiden toimintaa säätelee Laki 
vapaasta sivistystyöstä (632/1998). Lain mukaan va-
paan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen 

oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, 
tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulu-
tusta. Koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten 
monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansan-
valtaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, 
monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutu-
mista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen 
oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.

Lain mukaan kansalaisopistot ovat paikallisiin ja 
alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuvia oppilaitoksia, 
jotka tarjoavat mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimi-
selle sekä kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Kansa-
laisopistoja voivat ylläpitää siihen opetus- ja kulttuu-
riministeriöltä luvan saaneet kunnat, kuntayhtymät, 
rekisteröidyt yhteisöt ja säätiöt. Vapaan sivistystyön 
oppilaitoksille maksetaan valtionosuutta opiston jär-
jestämän tuntimäärän pohjalta. 

Suomessa toimi vuoden 2011 alussa 201 kansa-
laisopistoa. Kansalaisopistotoimintaa järjestetään 
monesti sopimuksena naapurikuntien kesken. Hal-
linnollisella pääpaikalla ei kuitenkaan ole käytännön 
opetuksen kannalta merkitystä, eikä jako ylläpitäjä-
kuntiin ja muihin kuntiin kerro toiminnan laajuudes-
ta tai tarjonnan luonteesta. Päätoimipisteiden lisäksi 
kansalaisopistoilla on Suomessa yhteensä yli 10 000 
sivutoimipistettä. Huomionarvoista on, että kansa-
laisopistoverkosto on selvityksessä tarkastelluista kult-
tuuripalveluista kattavin. Myös kirjastopalveluja on 
tarjolla kaikissa Suomen kunnissa.

Kansalaisopistojen kohdalla kartoituksessa tarkas-
tellaan kansalaisopistojen toimialueita sekä sitä, kuin-
ka suuri osuus kansalaisopistojen opetustunneista on 
kulttuurialan opetusta. Tuntimäärä kertoo kulttuurin 
painoarvosta kansalaisopistojen vapaassa sivistystyössä.  
Tutkintoon johtamattomassa koulutuksessa annettuja 
opetustunteja koulutus- ja opintoaloittain tilastoivat 
Tilastokeskus sekä Opetushallituksen WERA -web-
raportointipalvelu10. 

Kansalaisopisto-opetuksen merkitys on kulttuurin 
alueellisen tarjonnan kannalta merkittävää, sillä esi-
merkiksi vuonna 2007 vapaan sivistystyön oppilai-
tosten tarjoamista opetustunneista 53 % järjestettiin 
kulttuurialalla11.
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Taiteen aluekeskukset 

Taiteen aluekeskuksia toimii Suomessa elokuvan, 
lastenkulttuurin, tanssin ja valokuvan aloilla. Alue-
keskukset on rajattu niihin toimijoihin, jotka saavat 
toiminta-avustusta Taiteen keskustoimikunnan alaisil-
ta toimikunnilta (valokuva ja elokuva) tai opetus- ja 
kulttuuriministeriön kehittämisrahoitusta (tanssi ja 
lastenkulttuuri). Kartoituksessa aluekeskuksia ei tar-
kastella erikseen omilla kartoillaan vaan osana kaikkia 
tarkasteltavia valtion osarahoittamia kulttuuripalvelu-
ja kuvaavia karttoja.

Vuonna 2011 Taiteen keskustoimikunnan toimin-
ta-avustusta sai 10 alueellista valokuvakeskusta12. Va-
lokuvakeskuksien yleisin toimintamuoto on valoku-
vanäyttelyiden järjestäminen keskusten gallerioissa13. 
Elokuvan aluekeskukset edistävät elokuvakulttuuria. 
Vuonna 2011 Taiteen keskustoimikunnan toiminta-
avustusta sai 11 alueellista elokuvakeskusta14. Vuonna 
2010 kolmella elokuvakeskuksista oli vakituisesti käy-
tössään elokuvateatteri, joka mahdollisti säännöllisen 
näytöstoiminnan. Muiden elokuvakeskusten toiminta 
painottui sarjojen näyttämiseen, festivaalien ja tapah-
tumien järjestämiseen, elokuvakerhotoimintaan sekä 
mediakasvatukseen.15 

Tanssin aluekeskusverkostoon kuuluu yhteensä 
kuusi tanssin aluekeskusta: Pohjoinen tanssin aluekes-
kus, Pohjanmaan tanssin aluekeskus, Itäinen tanssin 
aluekeskus, Sisä-Suomen tanssin aluekeskus, Läntinen 
tanssin aluekeskus ja Tanssin aluekeskus Helsinki (Zo-
diak – Uuden tanssin keskus)16. Tanssin aluekeskusten 
tehtävänä on lisätä ammattilaisten työmahdollisuuksia 
sekä tanssin saatavuutta ja saavutettavuutta. Aluekes-
kusten toiminta painottuu vahvasti alueen tanssin am-
mattilaisten työllistämiseen.17 

Lastenkulttuurikeskusten valtakunnalliseen Taika-
lamppu-verkostoon kuuluu 11 lastenkulttuurikeskus-
ta18. Vuonna 2010 lastenkulttuurikeskuksista yksi oli 
yhdistysmuotoinen, yksi kunnan ja yhdistyksen yh-
teistyö ja yhdeksän toimi kunnallisen kulttuuritoimen 
sisällä. Lastenkulttuurikeskukset perustettiin vuonna 
2003 kehittämään lasten- ja nuorten kulttuuripalvelu-
ja tukemalla olemassa olevaa toimintaa ja edistämällä 
palvelujen syntymistä uusille alueille. Lastenkulttuu-
rikeskusten verkosto toimii yhteistyössä valtiollisten, 
kunnallisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kans-

sa. Lastenkulttuurikeskukset ovat kunnallisen kulttuu-
ritoiminnan kehittämisprojekteja, joiden toimintoja 
opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa osana lasten-
kulttuurikeskusten kokonaisuutta.19 

2.2.2 Kulttuuripalvelujen rahoitus

Kunnat vastaavat alueensa kulttuurin peruspalveluista. 
Ne rahoittavat toimintansa etupäässä toimintatuloil-
la, verotuloilla ja valtionosuuksilla. Valtionosuuksista 
säädetään kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 
annetussa laissa (1704/2009) sekä laissa kuntien kult-
tuuritoiminnasta (728/1992). Kuntien omat taide- ja 
kulttuurilaitokset, kulttuuritalot ja kulttuurikeskuk-
set, taiteen perusopetuksen oppilaitokset sekä muut 
kulttuuripalvelut tuovat kunnille myös tuloja.20 

Valtio rahoittaa kuntien toimintaa etenkin lakisää-
teisen valtionosuusjärjestelmän kautta. Sen tarkoitus 
on tukea kuntia palvelujen ylläpitämisessä eri osissa 
maata. Valtionosuuden (VOS) laskennalliset perusteet 
määräytyvät kulttuuritoiminnoittain, ja niitä ovat kir-
jastot, yleinen kulttuuritoiminta, taiteen perusopetus 
sekä museot, teatterit ja orkesterit.21 

Tilastokeskus julkaisee vuosittain Kuntien ja kun-
tayhtymien talous- ja toimintatilastoa, jossa on tietoja 
kuntien ja kuntayhtymien tuotoista ja kustannuksis-
ta, investoinneista, rahoituksesta, varoista ja veloista 
sekä toiminnasta. Kuntien ja kuntayhtymien talous-
tilastojen perustiedot kootaan tehtävittäin meno- ja 
tulolajeittain sekä vara- ja velkalajeittain. Tiedot ovat 
julkisia, ja saatavilla Tilastokeskuksen verkkosivuilta. 
Yksityiskohtaista aluetietoa on talletettu myös Tilasto-
keskuksen maksulliseen Altika-aluetietokantaan. 

Suomen Kuntaliitto on antanut tililuettelomallin 
suosituksen, jonka tavoitteena on muodostaa mahdol-
lisimman pitkälle yhtenäinen luokitusmalli kuntien 
ja kuntayhtymien ulkoiseen kirjanpitoon. Kuitenkin 
kuntien kirjaustavoissa on vaihtelua kuntien välillä. 
Siten tiedot kulttuuritoiminnan kustannuksista ovat 
jossain määrin keskenään erilaisia. Yhtenäistä tietoa 
suurimpien kuntien kulttuuripalvelujen kustannuk-
sista onkin kerätty Cuporen ja Suomen Kuntaliiton 
hankkeilla22. Tiedonkeruuhankkeen ensimmäiseen 
vaiheeseen osallistui 14 kuntaa ja toiseen vaiheeseen 
23 kuntaa. Kolmannessa vaiheessa tietoja kerättiin 25 
kunnasta. Kaikkien Suomen kuntien kulttuurialan 
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kustannuksista on kuitenkin toistaiseksi saatavilla tie-
toa vain Tilastokeskuksen kuntien ja kuntayhtymien 
talous- ja toimintatilastosta. 

Kulttuurialan kustannuksia tarkasteltaessa on huo-
mioitava, että kunnista riippuen kulttuuripalveluja 
paitsi tilastoidaan myös tuotetaan monin tavoin. Asu-
kaskohtaisista nettokustannuksista ei siten voida teh-
dä suoria johtopäätöksiä kunnan kulttuuritarjonnan 
määrästä tai laadusta.23 Kulttuuripalvelujen tuottami-
nen edellyttää tietyn peruspanostuksen riippumatta 
siitä, kuinka asukasluvultaan suuresta kunnasta on 
kyse. 

Kulttuuripalvelujen rahoitusta tarkastellaan tässä 
yleisen kulttuuritoimen, museoiden, teattereiden ja 
orkestereiden, kirjaston, taiteen perusopetuksen ja 
kansalaisopistojen vapaan sivistystyön osilta. Tarkas-
teltavina ovat kunkin kohdalla asukaskohtaiset net-
tokustannukset kunnassa. Luokitukset ovat peräisin 
Tilastokeskuksen Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja 
toimintatilastosta.

Yleinen kulttuuritoimi sisältää tiedot kunnan jär-
jestämästä kulttuuritoiminnasta, jonka tarkoituksena 
on kulttuuriharrastusten ja -palvelujen tarjonta ja tu-
keminen. Myös yleiseen kulttuuritoimeen luettavan 
henkilöstön palkkauksesta sekä kulttuurikeskusten toi-
minnasta aiheutuvat menot ja tulot sisältyvät yleiseen 
kulttuuritoimeen. Lisäksi luokkaan kuuluvat kulttuu-
ritoiminnalle myönnetyt avustukset. Luokkaan eivät 
sisälly musiikki-, teatteri- ja orkesteritoiminta, joiden 
menoja ja tuloja tilastoidaan omassa luokassaan.

Museot, teatterit ja orkesterit -luokka sisältää tiedot 
kunnan järjestämästä ja tukemasta museo- ja näyttely-
toiminnasta, teatteri-, tanssi- ja sirkustoiminnasta sekä 
musiikkitoiminnasta. Lukuihin sisältyvät myös avus-
tukset yhteisöille, yhdistyksille sekä yksittäisille taitei-
lijoille.24 Näin ollen tässä aineistossa on mukana myös 
kuntia, joissa ei toimi valtionosuutta saavia taide- tai 
kulttuurilaitoksia.

Kirjaston luokkaan sisältyvät kunnan yleisen kirjas-
totoimen menot ja tulot kunnan järjestämän toimin-
nan osalta, sekä kunnan osuus muiden kuntien kans-
sa tai muulla tavoin järjestetyn yleisen kirjastotoimen 
menoista. On huomattava, että kirjasto tarjoaa oman 
toimintansa osana myös kulttuuritapahtumia.

Taiteen perusopetus sisältää tiedot taiteen perus-
opetuksesta annetun lain (633/1998) mukaisesta kun-

nan tai kuntayhtymän järjestämästä tai avustamasta 
toiminnasta. Tällaista on mm. musiikkioppilaitoksissa 
annettava taiteen perusopetus sekä muissa taidekou-
luissa (kuvataide, sanataide, esittävät taiteet, käsityö) 
annettava taiteen perusopetus. Luokkaan ei sisälly 
kunnan tai kuntayhtymän kansalaisopiston järjestämä 
taideopetus ja taiteen perusopetus.

Taiteen perusopetuksen asukaskohtaisia nettokus-
tannuksia ei ilmoiteta muiden tarkasteltavien kult-
tuurin kustannusten tapaan suoraan Tilastokeskuksen 
verkkosivuilla. Asukaskohtaiset nettokustannukset 
on siksi laskettu Tilastokeskuksesta saaduilla ohjeilla 
Aluetietokanta Altikan tietojen pohjalta25.

Kansalaisopistojen vapaa sivistystyö sisältää tiedot 
kunnan ja kuntayhtymän kansalaisopiston vapaasta si-
vistystyöstä. On huomioitava, että vapaan sivistystyön 
piiriin kulttuurialan lisäksi muidenkin alojen vapaa si-
vistystyö. Kulttuurialan opetuksen kustannuksia ei ole 
tilastoitu eriteltyinä. 

Asukaskohtaisten nettokustannusten keskiarvoja 
voidaan tarkastella kuntakohtaisesti sekä koko maan 
tasolla (Taulukko 1)26. Esimerkiksi yleisen kulttuu-
ritoimen asukaskohtaiset nettokustannukset olivat 
vuonna 2009 kunnissa keskimäärin 11,6 euroa/asu-
kas. Koko Suomessa keskimäärin yleisen kulttuuri-
toimen nettokustannukset olivat 22 euroa/asukas.27  
Koko maan keskiarvon kohdalla eivät käy ilmi kunta-
kohtaiset erot. Koko maan keskiarvoa voi nostaa Kau-
niaisten, Marttilan ja etenkin Helsingin osuus: asu-
kasluvultaan maan suurimmassa kaupungissa yleisen 
kulttuuritoimen asukaskohtaiset nettokustannukset 
olivat maan toiseksi korkeimmat (53 euroa/asukas). 

Tilastokeskuksen Kuntien ja kuntayhtymien talous- 
ja toimintatilastossa ei ole tietoja nettokustannuksista 
kaikkien kuntien osalta. Osassa kunnista asukaskoh-
taiset nettokustannukset taas ovat miinusmerkkiset: 
tällöin käyttötuotot ovat ylittäneet käyttökustannuk-
set. Miinusmerkkisiä kustannuksia on muun muassa 
yleisen kulttuuritoimen, museoiden, teattereiden ja 
orkestereiden sekä taiteen perusopetuksen luokissa.
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Asukaskohtaisten nettokustannusten vertailussa on 
huomioitava, että korkeat nettokustannukset eivät 
suoraan kerro kunnan kulttuuripalvelujen tarjonnan 
kattavuudesta. Olennaista on se, mitä rahoituksella 
todella saadaan aikaan.

2.2.3 Kartta-analyysissa käytetyt 
tilastoaineistot

Tiedot julkisrahoitteisten kulttuuripalvelujen sijain-
nista on kerätty useista lähteistä. Kulttuurin rahoi-
tustietojen lähteitä ovat Tilastokeskuksen vuosittain 
julkaisema Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toi-
mintatilasto sekä Aluetietokanta Altika. Analyysissa 
käytetyt tilasto-aineistot esitellään taulukossa 2.2. 

Kartoitusta on työstetty vuosina 2011 ja 2012. 
Aineistona on pyritty käyttämään tuoreinta saatavil-
la ollutta tietoa ja sen vuoksi tiedot ovat osittain eri 
vuosilta. Kyseessä on kunkin alan osalta poikkileik-
kaus tietyn vuoden tilanteeseen. On siis huomioitava, 
että tarkastelu ei tarjoa todellista kokonaiskuvaa tie-
tyltä vuodelta: tarkoitus on luoda yleiskuva kulttuu-
ripalvelujen sijoittumiseen ja kulttuurin rahoitukseen 
kunnissa.

Taulukko 2.1. Nettokustannusten vaihteluvälit sekä keskiarvot Suomessa ja kunnissa keskimäärin.28 

Yleinen 

kulttuuritoimi

Museot, 

teatterit ja 

orkesterit

Kirjasto Taiteen 

perusopetus

Kansalais-

opistojen 

vapaa 

sivistystyö

Suomessa 

keskimäärin  

(€/asukas)

22 €/ 

asukas

43 €/ 

asukas

55 €/ 

asukas

11 €/ 

asukas

24 €/ 
asukas

Kunnissa keskimäärin 

(€/asukas)

11,6 €/ 

asukas

17,4 €/

asukas

57,3 €/ 

asukas

13,6 €/

asukas

29,2 €/

asukas

Vaihteluväli -2–70 €/ 

asukas 

-25–154 €/

asukas

33–165 €/
asukas 

-1–139 €/

asukas

0–263 €/

asukas

Kuntia, joista tieto 

puuttuu 13 kpl 141 kpl 0 kpl 132 kpl 3 kpl
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Taulukko 2.2. Analyysissa käytetyt tilastoaineistot. 

Sijoittuminen Rahoitus

Yleinen kulttuuritoimi Yleisen kulttuuritoimen henkilöstö: Kuntien 

kulttuuritoiminnan kehittämishanke 

(KUULTO), 2011

Tilastokeskus: Kuntien ja kuntayhtymien 

talous ja toiminta, 2009 (luokka 4195)

Valtionosuusmuseot Valtionosuussovellus: museot, teatterit ja 

orkesterit, 2011; Museotyypit: Museotilasto, 

2009.

Tilastokeskus: Kuntien ja kuntayhtymien 

talous ja toiminta, 2009 (luokka 4166)29 

Valtionosuusteatterit Valtionosuussovellus: museot, teatterit ja 

orkesterit, 2011

”

Valtionosuusorkesterit ” ”

Valtionavustusta 

saavat valtakunnalliset 

kulttuuritapahtumat

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM): 

Valtionavustukset valtakunnallisille 

kulttuuritapahtumille 2011. Biennaalit ja 

triennaalit: OKM 2010; OKM 2012.

Elokuvafestivaalit: Suomen Elokuvasäätiö: 

Tukipäätökset helmikuu 2011.

-

Taiteen perusopetus Koramo 2009, s. 10; 45–55.  Tilastokeskus: Aluetietokanta Altika: 

Kuntien käyttötalous, 2009 (luokka 335)

Kansalaisopistot Kansalaisopistojen liitto: 

Kansalaisopistot (2011); Kulttuurialan 

opetustunnit: Opetushallitus, WERA 

- web-raportointipalvelu: Tutkintoon 

johtamattomassa koulutuksessa annetut 

opetustunnit koulutus- ja opintoaloittain 

(aikasarja 2009)30 

Tilastokeskus: Kuntien ja kuntayhtymien 

talous ja toiminta, 2009 (luokka 3890)

Taiteen aluekeskukset OKM 2011: Avustukset (lastenkulttuuri, 

tanssi); Taiteen keskustoimikunta 2011: 

Toiminta-avustukset (elokuva ja valokuva), 

Paltila 2009, s. 74–75; Ruokolainen 2010

-

Kirjasto - Tilastokeskus, Kuntien ja kuntayhtymien 

talous ja toiminta, 2009 (luokka 3970)
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2.3 Kartta-analyysin toteutus

Työn toteutustapana on kartta-analyysi, jonka kautta 
tarkastellaan valtion osarahoittamien kulttuuripalve-
lujen sijoittumista erityyppisissä (maaseutumainen, 
taajaan asuttu, kaupunkimainen) ja asukasluvultaan 
erikokoisissa kunnissa. Kartat on laadittu MapInfo-
ohjelmalla. Tarkasteltavina on kolme pääkysymystä: 
valtion osarahoittamien kulttuuripalvelujen sijoittumi-
nen, valtion osarahoittamien kulttuuripalvelujen alu-
eellinen saavutettavuus sekä kulttuurin kustannukset.

2.3.1 Kulttuuripalvelujen sijoittuminen

Yleisen kulttuuritoimen päätoimisia työntekijöitä ku-
vaavat symbolit on merkitty kartoille, joiden pohja-
na esitetään yleisen kulttuuritoimen asukaskohtaiset 
nettokustannukset kunnissa. Yleisen kulttuuritoimen 
luokkaan sisältyvät muun muassa yleisen kulttuuri-
toimen henkilöstön palkkauksesta aiheutuvat menot. 
Hahmosymbolein esitetään yleisen kulttuuritoimen 
päätoimisten työntekijöiden lukumäärä kussakin kun-
nassa.

Omalla kartallaan kuvataan kuntien kohdalle mer-
kityt yleiseen kulttuuritoimeen kohdistuvat henkilö-
työvuodet, joihin on laskettu yhteen tiedot sekä pää-
toimisista että sivutoimisista yleisen kulttuuritoimen 
työntekijöistä. Yleiseen kulttuuritoimeen kohdistuvat 
henkilötyövuodet esitetään lukuna kunkin kunnan 
kohdalla.

Valtionosuuslaitokset (museot, teatterit, orkesterit) 
esitetään kartalla erilaisina symboleina. Symbolit on 
sijoitettu laitosten sijaintikunnan keskustan tuntu-
maan riippumatta niiden tosiasiallisista koordinaa-
teista kunnassa. Karttaan merkityt symbolit eivät siis 
vastaa valtionosuuslaitosten osoitteiden mukaista si-
jaintia. Useimmiten valtionosuuslaitokset kuitenkin 
toimivat kuntien keskustan tuntumassa. Museoiden 
kohdalla karttaan on merkitty erilaisilla symboleilla 
myös erilaiset museotyypit. Tyypit on jaettu neljään: 
taidemuseo, kulttuurihistoriallinen museo, taidemu-
seo ja kulttuurihistoriallinen museo sekä erikoismuseo 
Museotilastossa (2009) käytetyn jaottelun mukaan.

Useimmilla valtionosuusmuseoilla on useampia 
museokohteita, joista osa toimii useamman kunnan 
alueella. Esimerkiksi vuonna 2009 valtionosuusmu-

seoita oli 123 kappaletta ja valtionosuusmuseoiden 
museokohteita yhteensä 329 kappaletta. Useimmissa 
tapauksissa kaikki kohteet sijaitsevat samalla paikka-
kunnalla. Kuitenkin joissakin tapauksissa museokoh-
teita sijaitsee useamman kunnan alueella. Tässä mu-
seokohteet on rajattu tarkastelun ulkopuolelle. Lisäksi 
kartoituksen ulkopuolelle jäävät valtion omistamat 
museot sekä lukuisat kunnissa toimivat paikallismu-
seot. Museotarjonta on siis todellisuudessa kartoissa 
esitettyä kattavampaa. 

Joidenkin valtionosuusteattereiden ja -orkestereiden 
palvelut ovat kiertuetoiminnan johdosta tarjolla myös 
pääasiallisen sijaintikunnan ulkopuolella. Kotikun-
nan ulkopuolella järjestettyjen kiertue-esitysten osuus 
oli vuonna 2009 kaikissa teattereissa yhteensä 13 %. 
Kiertue-esitysten osuudessa oli selviä eroja teatterityy-
peittäin: kiertue-esityksiä oli suurilla ja keskisuurilla 
teattereilla 6 %, ryhmillä 31 % ja tanssiteattereilla 30 
% esityksistä. Alueteattereista kiersi vuonna 2009 eni-
ten Kajaanin kaupunginteatteri, jossa kiertue-esitysten 
osuus kaikista esityksistä oli 37 % (99 esitystä). Kier-
tuetoimintaa ei ole mahdollista tarkastella kartoituk-
sen puitteissa.

Valtionavustusta saavat valtakunnalliset kulttuuri-
tapahtumat on valtionosuuslaitosten tapaan merkitty 
karttaan symbolein. Symbolit on sijoitettu kulttuu-
ritapahtuman sijaintikunnan keskustan tuntumaan 
riippumatta niiden tosiasiallisista koordinaateista 
kunnassa. Tarkasteltavina ovat valtionavustusta saavat 
kulttuuritapahtumat sekä Suomen elokuvasäätiön tu-
kea saavat elokuvafestivaalit. Siten monet paikallisesti 
ja alueellisesti merkittävät, laajuudeltaan kartoitetta-
via tapahtumia vastaavat kulttuuritapahtumat jäävät 
tarkastelussa näkymättä. Myös suuri osa alueellisesti 
merkittävistä populaarimusiikin tapahtumista jää kar-
toituksen ulkopuolelle.

Osaa kulttuuritapahtumista järjestetään usean kun-
nan alueella. Tällöin tapahtumaa kuvaava symboli on 
pyritty merkitsemään kaikkiin tapahtumakuntiin. 
Useaan kuntaan merkityt, samaa tapahtumaa kuvaavat 
symbolit mainitaan erikseen alaviitteissä.

Taiteen perusopetuksen kohdalla kartoilla esitetään 
taiteen perusopetuksen päätoimipisteet, osa sivutoimi-
pisteistä sekä päätoimipisteissä opetettavat taiteenalat. 
Opetushallituksen ylläpitämän taiteen perusopetuksen 
oppilaitosrekisterin mukaan vuonna 2008 taiteen pe-
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rusopetusta järjestettiin 341 kunnassa. 72 kunnassa ei 
sijainnut taiteen perusopetusta järjestävää oppilaitosta. 
Oppilaitosten päätoimipisteitä sijaitsi 206 kunnassa. 
Yhteensä 82 %:ssa kaikista Suomen kunnista oli joko 
taiteen perusopetuksen oppilaitoksen päätoimi- tai si-
vutoimipiste.31  

Tarkastelussa päätoimipisteitä kuvaavat symbolit on 
merkitty kuntiin laitosten todellisen lukumäärän mu-
kaan. Symbolit eivät kuitenkaan vastaa oppilaitosten 
osoitteidenmukaista sijaintia. Taiteen perusopetuksen 
päätoimipisteiden kohdalle on merkitty erilaisin sym-
bolein myös päätoimipisteissä eri taiteenaloilla tar-
jottava opetus. Luokittelu seuraa Opetushallituksen 
jakoa: Opetushallitus vahvisti vuonna 2005 taiteen 
perusopetuksen yleisen oppimäärän perusteet tasaver-
taisesti seuraaville taiteenaloille: musiikki, sanataide, 
tanssi, esittävät taiteet (sirkustaide ja teatteritaide) ja 
visuaaliset taiteet (arkkitehtuuri, audiovisuaalinen tai-
de, kuvataide ja käsityö). Kuudes ei tietoa -symboli 
on merkitty kuntiin, joissa taiteen perusopetuksen 
päätoimipiste tarjoaa monen taiteenalan opetusta tai 
toimipisteen tarjoaman opetuksen taiteenala ei ole tie-
dossa.  Symboli on merkitty pääasiassa taiteen perus-
opetusta tarjoavien kansalaisopistojen kohdalle.

Taiteen perusopetuksen sivutoimipisteitä kuvaava 
symboli on merkitty niihin kuntiin, joissa toimii vä-
hintään yksi taiteen perusopetuksen sivutoimipiste, 
mutta ei lainkaan taiteen perusopetuksen päätoimi-
pisteitä. Näitä kuntia oli 119 kappaletta. On huomat-
tava, että kartoituksen aineistossa eikä siten kartoituk-
sessa ole eritelty lainkaan perusopetusta järjestävien 
päätoimipisteiden kanssa samassa kunnassa toimivia 
sivutoimipisteitä, joita oli vuonna 2008 kaikkiaan 276 
kappaletta. Sivutoimipisteiden osalta ei ole myöskään 
saatavilla lukumäärätietoja: yksi symboli kuvaa yhtä 
tai useampaa sivutoimipistettä.

Kansalaisopistojen osalta tarkastellaan kansalais-
opistojen kulttuurialalla tarjoamia opetustuntimääriä. 
Kulttuurialan tunteihin lasketaan opetustunnit käsi- 
ja taideteollisuuden ja käden taitojen, kirjallisuuden, 
musiikin sekä kuvataiteen alueilla. Opetushallituksen 
raportointipalvelusta on poimittu tiedot kulttuurialan 
sekä kaikkien alojen opetuksen tuntimääristä, joiden 
pohjalta on laskettu kulttuurialan opetustuntien osuus 
kaikista kansalaisopiston opetustunneista (%). Tiedot 
ovat saatavissa päätoimipaikan tarkkuudella. 

Opetustunnit ilmoitetaan koulutusalan mukaan 
oppilaitosten antamasta tutkintoon johtamattomasta 
koulutuksesta sisältäen taiteen perusopetuksen lukuun 
ottamatta seuraavia koulutuksia: kotitalousopetus 
(talouskoulut) maahanmuuttajien ammatilliseen pe-
ruskoulutukseen valmistava koulutus, valmentava ja 
kuntouttava opetus ja ohjaus, alle 6 tuntia kestävät 
koulutukset, yksinomaan lapsille ja nuorille järjeste-
tyt koulutukset sekä opintokeskusten kerhotoiminta. 
Opetustunnit eivät siten sisällä alle kuuden tunnin 
koulutuksissa annettua taiteen perusopetusta ja yk-
sinomaan lapsille ja nuorille järjestettyä taiteen perus-
opetusta.

Kartoissa esitetään tutkintoon johtamatonta kult-
tuurialan koulutusta tarjoavan opiston toiminta-alue, 
jossa kulttuurialan opetustuntien osuus kaikista ope-
tustunneista on merkitty päätoimipaikan kohdalle. 
Käytännössä kulttuurialan opetusta annetaan pää-
toimipaikan ohella myös sivutoimipisteissä. Lukuisat 
kansalaisopistot toimivat useamman kunnan alueella, 
ja monissa kunnissa toimii useampia kansalaisopistoja. 
Tuntiosuuksien lisäksi kartoissa esitetään kuntien va-
paan sivistystyön asukaskohtaiset nettokustannukset. 
Vapaan sivistystyön asukaskohtaisiin nettokustannuk-
siin on kirjattu muidenkin alojen kuin kulttuurialan 
kustannuksia. 

2.3.2 Kulttuuripalvelujen alueellinen 
saavutettavuus

Valtionosuuslaitosten sekä valtionavustusta saavien 
kulttuuritapahtumien kohdalla tarkastellaan palve-
lujen sijainnin lisäksi alueellista saavutettavuutta. 
Alueellista saavutettavuutta kuvataan kehillä, joiden 
säde on 30 kilometriä. Ympyrän keskipiste on sijoi-
tettu sen kunnan keskukseen, jossa valtionosuuslaitos 
tai valtionavustusta saava kulttuuritapahtuma toimii. 
Alueellista saavutettavuutta kuvaavat kehät ovat si-
ten viitteellisiä, sillä karttaan merkityt symbolit eivät 
vastaa valtionosuuslaitosten tai kulttuuritapahtumien 
osoitteiden mukaista sijaintia.

Kartoituksen puitteissa ei ole mahdollista luoda 
kuin yleisluontoinen katsaus alueelliseen saavutetta-
vuuteen. Reaaliset kulkureitit, kuntalaisten asuinpai-
kat ja kulttuuripalvelujen tosiasialliset sijaintipaikat 
koordinaattien tasolla jäävät kartoituksessa huomioi-
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matta. Tarkoitus on tarjota yleinen katsaus kulttuu-
ripalvelujen sijaintiin sekä alueelliseen saavutettavuu-
teen, ja havainnollistaa kunnallisia ja maakunnallisia 
eroja pinta-aloissa sekä palvelujen tarjonnassa.   

2.3.3 Kulttuurin kustannukset

Kuntien kulttuurin asukaskohtaisia nettokustan-
nuksia kunnissa kuvataan karttapohjilla eri värein: 
korkeimmat kustannukset kuvataan tummimmalla 
sävyllä ja matalimmat vaaleimmalla. Eri kustannuk-
sia kuvataan eri värein tarkastelun selkeyttämiseksi. 
Yleisen kulttuuritoimen luokassa puuttuvia kustan-
nuksia on tarkasteltavissa Manner-Suomen kunnissa 
seitsemän kunnan kohdalla. Nämä kunnat on merkit-
ty kartoille matalimman kustannusluokan värillä, ja 
taulukoissa on mainittu kustannustiedon puuttumi-
nen. Taiteen perusopetuksen kustannusluokassa tieto 
puuttuu yli kolmasosasta kunnista. Näiden kuntien 
väritys kartoissa on valkoinen. 

Asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset on jaet-
tu kunkin alan kohdalla kuuteen luokkaan siten, että 
luokat noudattavat valtakunnallisesti mahdollisimman 
suoraa jakaumaa. Taulukossa 2.3 esitetään tarkastel-
tavien asukaskohtaisten nettokustannusten luokat. 
Kartoissa ilmenevien luokitusten lisäksi tarkat kunta-
kohtaiset kustannusluvut esitetään taulukoissa kunkin 
maakunnan yhteydessä.

Kunnat toimittavat itse kustannustiedot Tilasto-
keskukselle. Tililuettelomalleista huolimatta kustan-
nustietojen kirjaustavoissa on eroja kuntien välillä. 
Esimerkiksi yleisen kulttuuritoimen (muu kulttuuri-
toiminta) kohdalla kustannustietoja saatetaan kirjata 
muihin luokkiin ja muiden luokkien tietoja yleiseen 
kulttuuritoimeen. Eri kuntien kustannustiedot eivät 
siis välttämättä ole keskenään vertailukelpoisia. 

Kuntien välillä on eroja myös kulttuuripalvelujen 
tuotantotavoissa. Palveluja voivat tuottaa esimerkiksi 
kunnan tukemat kolmannen sektorin toimijat, jolloin 
kaikki kulttuuripalvelujen tuottamiseen liittyvät kus-
tannukset eivät välttämättä kirjaudu tarkasteltaviin 
luokkiin (Taulukko 2.3). 

Yleinen 

kulttuuritoimi  

(€/asukas)

Yleinen 

kulttuuritoimi + 

museot, teatterit 

ja orkesterit  

(€/asukas)

Kirjasto  

(€/asukas)

Yleinen 

kulttuuritoimi + 

museot, teatterit 

ja orkesterit + 

kirjasto (€/asukas)

Taiteen 

perusopetus  

(€/asukas)

Kansalais-

opistojen vapaa 

sivistystyö  

(€/asukas)

yli 30 € yli 100 € yli 80 € yli 150 € Yli 30 € Yli 60 €
16–30 € 51–100 € 71–80 € 101–150 € 20–30 € 41–60 €
11–15€ 21–50 € 61–70 € 81–100 € 8–19 € 21–40 €
6–10 € 11–20 € 51–60 € 66–80 € 5–7 € 13–20 €

3–5 € 5–10 € 40–50 € 51–65 € 3–4 € 7–12 €
2 € tai alle alle 5 € alle 40 € 50 € tai alle Alle 3 € Alle 7 €

Taulukko 2.3. Kulttuurin asukaskohtaisten nettokustannusten luokitukset.
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