
Kulturlivet i Österbotten är rikt

18,4 % maataloutta

1,8 % 1,3 %

Vasa stadsorkester uppträdde 74 gånger och hänförde 
35455 åhörare. (2018)

Symfoniorkester med mer än 35 000 åhörare

Dessutom finns det 89 byggda 
kulturmiljöer av riksintresse i 
Österbotten.

Populärast var Stundars
i Solf, Korsholm. Det 
besöktes 24 227 gånger. 
(2017) 

Museerna besöktes 
totalt 89 771 
gånger. (2017)  

I Österbotten finns 11 professionellt skötta museer

Omsättning för 
företag inom kultur 
och masskommu-
nikation. (2016)

207 544 €

spenderade turister 
på kulturtjänster i 
Österbotten. (2015)

8 000 000 €

av arbetstagarna i 
Österbotten jobbar 
inom kultur. (2016)

2,6 %

I Österbotten finns 
regionala dans-, film-
och barnkulturcentrum.

49 bibliotek och 
filialer. I Finland finns 
sammanlagt 720 
verksamhetsställen.

8 bokbussar. I 
Finland finns 
totalt 135 
bokbussar.

14,99 lån per invånare. 
Motsvarande siffra för 
hela Finland är 15,42. 
(2018)

Österbottningarna lånar 15 böcker om året

Kultur är populärt i medborgarinstituten i Österbotten

Medborgarinstituten hade undervisning inom 
kulturområdet i 0,26 timmar per invånare. Motsvarande 
siffra för hela Finland var 0,20. (2017)

I Österbotten finns sju 
konstnärsresidens.

I Österbotten finns en rik 
amatörteater- och 
revykultur. Det finns 
spelplatser i nästan 
varje by.



18,4 % maataloutta

1,8 % 1,3 %

Lisäksi Pohjanmaalla on 
89 valtakunnallisesti 
merkittävää, rakennettua 
kulttuuriympäristöä.

Suosituin kohde oli 
Stundars Mustasaaren 
Sulvalla. Siellä käytiin 24 
227 kertaa. (2017) 

Museoissa käytiin 
yhteensä 89 771 
kertaa. (2017) 

Pohjanmaalla on 11 ammatillisesti hoidettua museota

Pohjanmaalla on tanssin, 
elokuvan ja lastenkulttuurin 
aluekeskukset.

49 kirjastojen 
toimipistettä. 
Koko Suomessa 
toimipisteitä on 
yhteensä 720.

8 kirjastoautoa. 
Suomessa 
kirjastoautoja 
on yhteensä 135.

14,99 lainaa asukasta 
kohden. Koko Suomen 
vastaava luku on 15,42. 
(2018)

Pohjalaiset lainaavat vuodessa 15 kirjaa

Kansalaisopistoissa annettiin kulttuurialan opetusta 0,26 
tuntia asukasta kohden. Koko Suomen vastaava luku oli 
0,20. (2017)

Kulttuuri suosittua Pohjanmaan kansalaisopistoissa Pohjanmaalla 
sijaitsee seitsemän 
taiteilijaresidenssiä.

Pohjanmaalla on aktiivinen 
harrastajateatteri- ja 
revyykulttuuri. 
Esiintymispaikkoja on 
lähes joka kylässä.

Vaasan kaupunginorkesteri esiintyi 74 kertaa ja sen soitosta 
nautti 35 455 kuulijaa. (2018)

Sinfoniaorkesterilla yli 35 000 kuulijaa

Pohjanmaan kulttuurielämä on vilkasta

Kulttuurin ja 
joukkoviestinnän 
yritysten liikevaihto. 
(2016)

207 544 €

Matkailijoiden kulutus 
Pohjanmaan 
kulttuuripalveluihin. 
(2015)

8 000 000 €

2,6 %
Pohjanmaan 
työssäkäyvistä 
työskentelee 
kulttuurialalla. (2016)


