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Päijät-Hämeen kulttuurin suunta 2030 

Hankesuunnitelma 

1.8.-31.12.2022 

 

Hankkeen tausta ja tarve 

Päijät-Hämeessä ei ole juuri toteutettu maakunnallista kulttuurin kehittämistä. Kehittämis- ja yhteistyötä yli 

kuntarajojen on tehty lähinnä lastenkulttuurikeskus Efektin puitteissa. Kuntatoimijat saavat ja jakavat tietoa 

toisille kunnille ajankohtaisista kulttuuriin liittyvistä asioista sekä keskustelevat alueensa toimijoiden 

kanssa, mutta suunnitelmallinen maakunnallinen kehittäminen puuttuu. Lisäksi laajemman, eri 

kulttuuritoimijoiden joukon yhteistyö on hajanaista, esimerkiksi eri toimijasektoreiden välillä tieto ei 

välttämättä kulje kehittämistoimista tai yhteistyömahdollisuuksista.  

Päijät-Hämeen liiton joulukuussa 2020 järjestämän luovien alojen web-työpajan yhtenä keskeisenä 

tuloksena oli tarve lisätä yhteistyötä. Päijät-Häme ei ole myöskään menestynyt kulttuurin EU-

rahoitushauissa, jotka edellyttäisivät yhteistä näkemystä kehittämisen kohteista ja laajaa yhteistyötä. 

Lisäksi epävarmuutta rahoituksesta ja toimintaympäristöstä aiheuttaa sosiaali- ja terveyspalveluiden 

siirtyminen pois kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa. Todennäköisesti kulttuuripalveluiden 

rahoitus ei tule kasvamaan, joten on tarpeen määritellä kehittämisen kärjet, joihin niukkoja resursseja 

kohdennetaan ja joissa maakunnallinen yhteistyö tuottaa lisäarvoa. 

Päijät-Hämeessä ei ole maakunnallista kulttuuristrategiaa tai -ohjelmaa. Jotta kulttuuria voidaan kehittää 

maakunnallisesti, niin ensin tulee olla maakunnan kulttuuritoimijoiden yhteinen näkemys siitä, mitä tulee 

kehittää. Siten on tarpeellista määrittää Päijät-Hämeen kulttuurin suunta vuoteen 2030. Kulttuurin 

kehittäminen on tällä hetkellä erityisen tärkeää, koska Lahden visuaalisten taiteiden museo Malva avautui 

huhtikuussa 2022. Malvan avautumisen myötä päijäthämäläinen kulttuuritarjonta kiinnostaa tällä hetkellä 

sekä asukkaita että matkailijoita. Nyt on tarpeen kehittää kulttuuritoimintaa, jotta Malvan avaamisesta 

saadaan positiivinen kierre koko kulttuurisektorille koronapandemian jälkeen, joka on runnellut erityisesti 

kulttuurialaa ja luovia aloja. 

 

Miten hanke toteuttaa maakuntaohjelmaa ja AKKE-kriteereitä 

Hankkeessa kehitetään maakunnan kulttuuritoimintaa, joka lisää sekä veto- että pitovoimaa. Vetovoima ja 

pitovoima koostuvat paitsi kovista tekijöistä, kuten työpaikoista ja liikenneyhteyksistä, niin myös pehmeistä 

veto- ja pitovoimatekijöistä, kuten kulttuurista. Kulttuuri, kulttuuritarjonta ja -tapahtumat sekä taide 

lisäävät alueen ja kuntien omaleimaisuutta ja houkuttelevat uusia kävijöitä ja matkailijoita, mikä tuottaa 

vetovoimaa. Ne lisäävät osaltaan myös kaupunkien ja kylien eläväisyyttä, mikä tuottaa pitovoimaa. Veto- ja 

pitovoiman parantuminen lisäävät alueen kasvua. 

Hankkeessa eri toimijoiden yhteistyö kehittyy ja kulttuuria voidaan edistää elinkeinona, mikä lisää 

uudistumista. Kulttuuri luo lisäksi hyvinvointia ja osallisuutta, koska kulttuuri lisää merkityksellisyyden 

kokemusta ja elämänlaatua sekä mahdollistaa itsensä toteuttamista. 

Hanke tukee lisäksi Päijät-Hämeen vahvuuksia ja erikoistumista. Kun kulttuurin kehittämisen kärkiä 

määritellään, määritellään samalla myös Päijät-Hämeen kulttuurin vahvuuksia ja erikoistumista. 
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Päijät-Hämeen liiton rooli 

Päijät-Hämeen liitto toteuttaa hankkeen, koska Päijät-Hämeen liitto on maakunnallinen kehittäjä, jonka 

tehtäviin kuuluu kulttuurin edistäminen. Maakunnan liiton tavanomaisiin tehtäviin ei kuitenkaan kuulu 

kulttuuristrategian tai -ohjelman laatiminen, vaan ainoastaan kulttuurin edistäminen sekä suunnitelmien ja 

kehittämistoimenpiteiden yhteensovittaminen. Tämä on mahdollista vasta sen jälkeen, kun Päijät-Hämeen 

kulttuurin suunta on määritelty, jotta tiedetään mitä pitää edistää ja mihin kehittämistoimiin keskitytään. 

Hankkeen jälkeen Päijät-Hämeen kulttuurin suunnasta 2030 tulee osa Päijät-Hämeen liiton normaalia 

toimintaa. 

 

Hankkeen tavoitteet 

Tavoitteena on muodostaa Päijät-Hämeen kuntien, oppilaitosten, kulttuuriyhdistysten, kulttuurin tekijöiden 

ja alueen muiden kulttuuritoimijoiden kanssa yhteinen näkemys kulttuurin kehittämisen kohteista ja lisätä 

yhteistyötä, jotta vähäiset resurssit saadaan paremmin hyödynnettyä. 

Kun toimijoilla on yhteinen näkemys kulttuurin kehittämisestä, on mahdollista ryhtyä käytännön toimiin 

kulttuurin kehittämiseksi hankkeen jälkeen. Yhteinen visio ja toimenpide-ehdotukset mahdollistavat 

yhteisen kehittämistoiminnan ja siten enemmän ja laadukkaampaa kulttuuritoimintaa, kun kaikkea ei 

tarvitse tehdä itse. Lisääntynyt ja laadukkaampi kulttuuritoiminta houkuttelee uusia matkailijoita, lisää 

asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä mahdollistaa kulttuurin elinkeinona. Yhteistyön lisääntyminen 

voi lisäksi kasvattaa esimerkiksi osallistumista kansallisiin ja EU-rahoitushakuihin. 

 

Hankkeen toimenpiteet 

Hankkeessa tehdään Päijät-Hämeen kulttuurin suunta 2030 -ohjelma. Tavoitteena on tehdä tiivis ja selkeä 

ohjelma, jossa ilmaistaan maakunnan yhteinen tahtotila kulttuurin kehityskohteista. Ohjelmassa 

määritellään Päijät-Hämeen kulttuurin kehittämisen kärjet ja toimenpide-ehdotukset, miten kärkiä 

toteutetaan. 

1) Lähtötilanneanalyysi, elokuu 2022 

- Tavoite: saadaan kokonaiskuva lähtötilanteesta eli mitä kulttuuritoimia Päijät-Hämeessä tehdään, 

keitä kulttuuritoimijoita Päijät-Hämeessä on, mitä yhteisiä kehittämiskohteita on ollut ja mitä voisi 

olla. 

- Toteutus: kerätään taustatietoa olemassa olevasta materiaalista ja käydään toimijoiden kanssa 

keskusteluja. Perustetaan projektiryhmä, johon kutsutaan n. 5–8 henkilöä kunnista, yhdistyksistä, 

oppilaitoksista ja muista sidosryhmistä. Projektiryhmän tarkoituksena on sparrata ohjelman tekoa, 

antaa palautetta ja varmistaa alueen toimijoiden kuuleminen työpajojen ohella ja niiden välissä. 

Pidetään projektiryhmän kokous ja aloitetaan ohjelman kirjoittaminen. 

 

2) Kulttuurin kehittämisen kärjet, syyskuu 2022 

- Tavoite: tunnistetaan ja määritellään maakunnalliset kulttuurin kehittämisen kärjet, joita 

kehitetään yhdessä koko maakunnassa. 

- Toteutus: järjestetään Päijät-Hämeen kulttuuritoimijoille työpaja, jossa ideoidaan kärkiä. 

Määritellään kärjet. Pidetään projektiryhmän kokous ja jatketaan ohjelman kirjoittamista. 
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3) Toimenpide-ehdotukset, lokakuu 2022 

- Tavoite: tehdään toimenpide-ehdotukset, miten maakunnallisia kulttuurin kärkiä toteutetaan. 

- Toteutus: järjestetään Päijät-Hämeen kulttuuritoimijoille työpaja, jossa ideoidaan toimenpide-

ehdotuksia kärkien toteuttamiseksi. Määritellään toimenpide-ehdotukset kullekin kärjelle. Pidetään 

projektiryhmän kokous tai työskennellään sähköisellä alustalla. Jatketaan ohjelman kirjoittamista. 

 

4) Ohjelman viimeistely, marras-joulukuu 2022 

- Tavoite: tehdään Päijät-Hämeen kulttuurin suunta 2030 valmiiksi. 

- Toteutus: kirjoitetaan Päijät-Hämeen kulttuurin suunta 2030. Pyydetään kommentteja alueen 

toimijoilta ja annetaan yleinen kommentointimahdollisuus, minkä perustella täydennetään ohjelma 

ja viimeistellään se valmiiksi. Pidetään projektiryhmän kokous. 

Hankkeen työskentelyssä hyödynnetään sähköisiä alustoja, jolloin ohjelmaa voidaan työstää ja 

kommentoida yhdessä projektiryhmän ja muiden toimijoiden kanssa työpajojen ja projektiryhmän 

kokousten välissä. 

 

Hankkeen tulokset 

Hankkeen tuloksena syntyy Päijät-Hämeen kulttuurin suunta 2030 -ohjelma. Siihen on koottu paitsi kärjet ja 

toimenpide-ehdotukset kärkien toteuttamiseksi, niin samalla on aloitettu yhteistyö, jota tarvitaan 

toimenpiteiden toteuttamiseksi hankkeen jälkeen. Ohjelman tekoprosessin jälkeen toimijat tuntevat 

toisensa ja heillä on yhteiset tavoitteet. Tämä mahdollistaa yhteisen tekemisen ja kulttuurin kehittämisen 

yli kunta- ja toimialarajojen ja siten alueen veto- ja pitovoiman lisäämisen ja esimerkiksi rahoitushakuihin 

vaadittavien konsortioiden muodostamisen helpommin. 

 

Hankkeesta ja tuloksista tiedottaminen 

Hankkeesta ja sen tuloksista tiedotetaan Päijät-Hämeen liiton verkkosivuilla ja some-kanavilla. Ohjelman 

luonnokselle avataan yleinen kommentointimahdollisuus. Ohjelma julkaistaan Päijät-Hämeen liiton 

verkkosivuilla. Alueen kulttuuritoimijoihin, kuntiin ja muihin sidosryhmiin ollaan lisäksi suoraan yhteydessä 

hankkeesta ja sen tuloksista. 

 

Tulosten hyödyntäminen hankkeen jälkeen 

Päijät-Hämeen kulttuurin suunta 2030 on alku Päijät-Hämeen yhteisille kulttuuritoimille. Ohjelma määrittää 

kärjet ja siinä on toimenpide-ehdotuksia, joita lähdetään toteuttamaan hankkeen jälkeen. Päijät-Hämeen 

liitto suunnittelee hankehakemusta opetus- ja kulttuuriministeriön kuntien kulttuuritoiminnan alueellisen 

kehittämistehtävän erityisavustushakuun. Jos kyseinen hanke saa rahoitusta, niin siinä ryhdytään 

toteuttamaan kärkiä vuoden 2023 alusta. Muutoin kärkiä toteutetaan toimijoiden omilla resursseilla. 

Ohjelman edistymistä seurataan Päijät-Hämeen liitossa vuosittain osana muiden strategioiden seurantaa. 

Hankkeen jälkeen ohjelman edistämisestä ja kehittämistoimien yhteensovittamisesta tulee osa Päijät-

Hämeen liiton normaalia toimintaa. Kulttuurin maakunnallinen edistäminen ja yhteisten toimien 

edistäminen on mahdollista, kun on määritelty yhdessä maakunnan kulttuuritoimijoiden kanssa kärjet ja 

kaikilla on yhteinen suunta. 


