
105

11 Lappi

11.1 Kuntatyypit ja 
kulttuuripalvelujen sijainti

Lappi on Suomen pohjoisin maakunta, jonka ainoa 
naapurimaakunta on Pohjois-Pohjanmaa. Lapin maa-
kunnan muodostavat 21 kuntaa, jotka jakautuvat 
kuuteen seutukuntaan. Kunnista neljä (Kemi, Kemi-
järvi, Rovaniemi ja Tornio) ovat kaupunkeja. 

Utsjoki on Lapin ainoa kunta, jossa ei ole tarjolla 
kartassa 11.1 tarkasteltavia kulttuuripalveluja. Suo-
men pohjoisimpana kuntana sillä on vain yksi naapu-
rikunta Inari, jossa toimivat valtionosuusmuseo sekä 
taiteen perusopetuksen päätoimipiste. Matkaa Inarin 
palveluihin kertyy kuitenkin Utsjoelta yli 30 kilometriä.

Lapin valtionosuuslaitokset ovat keskittyneet maa-
kunnan kaupunkimaisiin kuntiin Kemiin, Tornioon 
ja Rovaniemelle (Kartta 11.1). Valtionosuusmuseoita 
toimii kuitenkin myös taajaan asutussa Sodankylässä 
(Kultamuseo) sekä maaseutumaisissa Inarissa (Saame-
laismuseo Siida) ja Kittilässä (Särestöniemi-museo). 
Valtionosuusteattereita ja -orkestereita sijaitsee vain 
Kemissä ja Rovaniemellä. Valtionosuuslaitoksista mu-
seot ovat siis kattavimmin maakunnan asukkaiden 
saavutettavissa. 

Vuonna 2011 opetus- ja kulttuuriministeriön 
myöntämää avustusta alueteatteritoimintaan sai Lapin 
Alueteatteriyhdistys ry/Rovaniemen teatteri ja alueel-
liseen konserttitoimintaan Rovaniemen kaupunki/
Lapin

Kamariorkesteri sekä Kemin kaupunki/kaupun-
ginorkesteri. Avustusta myönnetään valtionosuuden 
piirissä oleville alueellisesti merkittäville teattereille ja 

Taulukko 11.1.

LAPPI

Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl

Taajaan asutut: 3 kpl

Maaseutumaiset: 15 kpl

Yhteensä: 21 kpl

Väkiluku 183 348

Väestötiheys 2,0 as./km²

Kokonaispinta-ala 100 367,0 km²

Valtionosuuslaitokset Valtionosuusmuseot: 8 kpl 

(22 918,5 as./museo)

Valtionosuusteatterit: 3 kpl 

(61 116 as./teatteri)

Valtionosuusorkesterit: 2 kpl 

(91674 as./orkesteri)

Valtionavustusta 

saavat valtakunnalliset 

kulttuuritapahtumat

10 kpl (18 334,8 as./

tapahtuma)

Taiteen perusopetuksen 

päätoimipisteet

20 kpl (9 167,4 as./

päätoimipiste)

Taiteen aluekeskukset 3 kpl

Alueellinen 

taidetoimikunta

Lapin taidetoimikunta (Ro-
vaniemi)

Kulttuuritoimialan 

työllisten osuus alueen 

kaikista työllisistä (%)

2,63 %

Kulttuuria kartalla

orkestereille, jotka voivat järjestää muun muassa kier-
tuetoimintaa. Vuonna 2009 Rovaniemen teatterin 
esityksistä 18 % oli kotikunnan ulkopuolella. Siten 
alueellisten valtionosuuslaitosten palveluja on käytän-
nössä tarjolla maakunnan kunnissa kartalla esitettyä 
kattavammin.  
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Valtionavustusta saavia kulttuuritapahtumia järjes-
tetään Lapissa kaiken tyyppisissä kunnissa. Kussakin 
kaupunkimaisessa kunnassa järjestetään yhtä tarkas-
teltavaa tapahtumaa ja taajaan asutuissa Sodankylässä 
sekä Kemijärvellä kummassakin kahta tapahtumaa. 
Maaseutumaisista kunnista valtionavustusta saavia 
kulttuuritapahtumia toimii Kolarissa (kaksi tapahtu-
maa) ja Enontekiöllä (yksi tapahtuma).

Valtaosassa Lapin maakunnan kunnista toimii tai-
teen perusopetuksen päätoimipiste. Päätoimipisteitä 
on eniten Rovaniemellä. Kaikissa kuntatyypiltään 
kaupunkimaisissa ja taajaan asutuissa kunnissa toimii 
ainakin yksi taiteen perusopetuksen päätoimipiste. 

11.2 Yleisen kulttuuritoimen 
nettokustannukset ja 
kulttuuripalvelujen sijainti

Yleisen kulttuuritoimen asukaskohtaiset nettokustan-
nukset olivat vuonna 2009 maakunnan korkeimmat 
Savukoskella (39 €/asukas) (Kartta 11.2). Savukoski 
on maaseutumainen kunta, jossa on kartassa tarkas-
teltavista palveluista tarjolla taiteen perusopetusta. 
Asukaskohtaiset nettokustannukset olivat maakun-
nan korkeimpia myös Savukosken naapurikunnassa 
Sodankylässä (31 €/asukas) ja Kemijärvellä (32 €/
asukas), joissa on tarjolla useampia tässä tarkasteltavia 
kulttuuripalveluja. 

Kartta 11.1. Kulttuuripalvelujen sijainti kuntatyypeittäin Lapissa
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Lapin kolmessa kaupunkimaisessa kunnassa yleisen 
kulttuuritoimen asukaskohtaiset nettokustannukset ei-
vät kuuluneet maakunnan korkeimpiin: kustannukset 
olivat Kemissä 8 €/asukas, Rovaniemellä 6 €/asukas ja 
Torniossa 11 €/asukas. 

Kaikkiaan yleisen kulttuuritoimen nettokustannuk-
set olivat korkeimpia maakunnan itäosan kunnissa. 
Matalimmat yleisen kulttuuritoimen asukaskohtaiset 
nettokustannukset olivat maakunnan länsiosassa sijait-
sevassa Muoniossa (1 €/asukas). Lapin kuntien yleisen 
kulttuuritoimen asukaskohtaisten kuntien keskiarvo 
(12,7 €/asukas) oli hieman koko maan kuntien keski-
arvoa (11,6 €/asukas) korkeampi.

11.3 Valtionosuuslaitosten (museot, 
teatterit ja orkesterit) sijainti

Valtaosa Lapin valtionosuuslaitoksista toimii maa-
kunnan kolmessa kaupunkimaisessa kunnassa (Ro-
vaniemi, Kemi ja Tornio), jotka ovat asukasluvultaan 
maakunnan suurimpia (Kartta 11.3). Eniten valtion-
osuuslaitoksia sijaitsee maakuntakeskus Rovaniemellä 
(kaksi museota, kaksi teatteria ja yksi orkesteri). Ro-
vaniemen teatteri saa avustusta alueteatteritoimintaan 
ja Lapin Kamariorkesteri alueelliseen konserttitoimin-
taan, joten niiden palveluja on tarjolla myös kotikun-
nan ulkopuolella. Lisäksi avustusta saa Lapissa Kemin 
kaupunginorkesteri.

Kartta 11.2. Yleisen kulttuuritoimen nettokustannukset ja kulttuuripalvelujen sijainti
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Valtionosuuslaitoksista teattereita ja orkestereita 
sijaitsee vain Rovaniemellä ja Kemissä. Valtionosuus-
museoita toimii myös taajaan asutuissa ja maaseutu-
maisissa kunnissa. Museoita toimii Rovaniemen, Tor-
nion ja Kemin ohella Rovaniemen naapurikunnissa 
Kittilässä ja Sodankylässä sekä pohjoisempana sijait-
sevassa Inarissa. 

Kuntien suuresta pinta-alasta johtuen niissä toi-
mivat valtionosuuslaitokset ovat harvoin saavutetta-
vissa naapurikunnista 30 kilometrin säteellä (Kartat 
11.4–11.6). Inarissa, Kittilässä, Sodankylässä ja Ro-
vaniemellä saavutettavuutta kuvaavat kehät eivät kata 
edes koko kunnan aluetta. 

11.4 Valtionavustusta 
saavien valtakunnallisten 
kulttuuritapahtumien sijainti

Valtionavustusta saavia kulttuuritapahtumia järjes-
tetään Lapissa eniten Kemijärvellä, Sodankylässä ja 
Kolarissa (kaksi tapahtumaa kussakin) (Kartta 11.7). 
Yksikään näistä kunnista ei ole tyypiltään kaupunki-
mainen. Maakunnan kaupunkimaisissa kunnissa jär-
jestetään kussakin yhtä valtionavustusta saavaa tapah-
tumaa. Näiden lisäksi tarkasteltavia tapahtumia toimii 
Enontekiön kunnassa (Hetan Musiikkipäivät).

Kuntien suurista pinta-aloista johtuen 30 kilomet-
rin säteellä piirretyt kehät eivät juuri ulotu tapahtu-
mapaikkakuntien keskuksista naapurikuntiin (Kartta 
11.8). Maakunnan lähikunnissa järjestettävistä tapah-
tumista vain Kuusamon kehä yltää Posion kohdalla 
maakuntarajan tuntumaan. 

11.5 Taiteen perusopetuksen 
toimipisteiden sijainti

Valtaosassa Lapin kunnista toimii taiteen perus-
opetuksen päätoimipiste (Kartta 11.9). Useampia 
päätoimipisteitä toimii Rovaniemellä, Kemissä ja 
Kemijärvellä, joista Rovaniemi ja Kemi kuuluvat asu-
kasluvultaan maakunnan suurimpiin kuntiin. Asukas-
luvultaan maakunnan kolmanneksi suurimmassa Tor-
niossa taiteen perusopetuksen päätoimipisteitä toimii 
yksi. Kunnassa 7–15-vuotiaita on Rovaniemen jälkeen 
Lapin kunnista määrällisesti eniten (Kartta 11.10).

Suurin osa taiteen perusopetuksen päätoimipisteis-
tä maakunnassa on kansalaisopistoja. Tiedossa olevista 
päätoimipisteiden taiteenaloista suurin osa on musii-
kin alan perusopetusta.

Lähes puolesta maakunnan kunnista puuttui tieto 
kunnan taiteen perusopetuksen kustannuksista. Tie-
dossa olevat asukaskohtaiset nettokustannukset olivat 
korkeimmat kunnissa, joissa toimii useampia taiteen 
perusopetuksen päätoimipisteitä: Kemijärvellä (73 €/
asukas), Kemissä (40 €/asukas) ja Rovaniemellä (24 €/
asukas). Matalimmat taiteen perusopetuksen asukas-
kohtaiset nettokustannukset olivat Sodankylässä (3 
€/asukas), jossa sijaitsee yksi taiteen perusopetuksen 
päätoimipiste.

11.6 Kulttuuriala kansalaisopistoissa

Kansalaisopistojen vapaan sivistystyön nettokustan-
nukset olivat maakunnan korkeimmat Kittilässä (108 
€/asukas) (Kartta 11.11). Matalimpia nettokustan-
nukset maakunnan asukasluvultaan suurimmissa 
kunnissa Rovaniemellä (12 €/asukas), Kemissä (25 €/
asukas) ja Torniossa (22 €/asukas). Kansalaisopistojen 
vapaan sivistystyön nettokustannukset olivat matalat 
myös Savukoskella (17 €/asukas), jossa taas yleisen 
kulttuuritoimen, museoiden, teattereiden ja orkes-
tereiden sekä kirjaston nettokustannukset kuuluivat 
maakunnan korkeimpiin.

Kansalaisopistojen vapaan sivistystyön asukaskoh-
taiset nettokustannukset olivat Lapissa verraten kor-
keat: Lapin kuntien keskiarvo vuonna 2009 oli 49,0 
€/asukas, kun taas koko maan kuntien keskiarvo oli 
29,2 €/asukas.

Kemissä ja Rovaniemellä toimii kummassakin kak-
si kansalaisopistoa. Kulttuurialan opetustuntien osuus 
kaikista opetustunneista oli korkein Rovaniemen 
kaupungin kansalaisopistossa (84,7 %). Rovaniemen 
kansalaisopistossa taas kulttuurialan tuntien osuus oli 
maakunnan opistoista kolmanneksi matalin (53,1 %). 
Kaikista maakunnan kansalaisopistoista matalin kult-
tuurialan opetustuntien osuus oli Utsjoen kansalais-
opistossa (40,3 %).
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Kartat 11.3–11.6. Asukkaat sekä valtionosuuslaitokset Lapissa (lähikunnissa ei valtionosuuslaitoksia): 11.3) kaikki valtionosuuslaitokset, 
11.4) valtionosuusmuseot 30 kilometrin säteellä, 11.5) valtionosuusteatterit 30 kilometrin säteellä sekä 11.6) valtionosuusorkesterit 30 
kilometrin säteellä
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Kartat 11.7–11.8. Valtionavustusta saavat kulttuuritapahtumat Lapissa ja lähikunnissa 30 kilometrin säteellä

Kartat 11.9–11.10.  Taiteen perusopetus Lapissa: 11.9) taiteen perusopetuksen pää- ja sivutoimipisteet sekä taiteen perusopetuksen 
nettokustannukset, 11.10) taiteen perusopetuksen päätoimipisteiden taiteenalat ja 7–15-vuotiaat kunnassa.
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Kartta 11.11. Kansalaisopistot ja kulttuurialan opetustunnit Lapissa

11.7 Yleisen kulttuuritoimen 
työntekijät

Eniten päätoimisia yleisen kulttuuritoimen työnte-
kijöitä toimi Lapin kunnista Rovaniemellä, joka on 
asukasluvultaan maakunnan suurin kunta (Kartta 
11.12). Asukasluvultaan toiseksi suurimmassa Kemis-
sä toimi päätoimisen sijaan sivutoiminen työntekijä, 
jonka työajasta kulttuurin osuus oli 25 %. Kolman-
neksi suurimmassa Torniossa työskenteli kaksi päätoi-
mista työntekijää. Rovaniemi ja Tornio kuuluvat asu-
kasluvultaan maakunnan suurimpiin kuntiin, mutta 
niiden yleisen kulttuuritoimen nettokustannukset 
olivat maakunnan keskitasoa.

Kulttuuritoimeen kohdistuvien henkilötyövuosien 
määrä ei Lapissa suoraan vastaa kunnan asukasluvulla 

mitattua suuruutta (Kartta 11.13). Asukasluvultaan 
suurimmassa Rovaniemen kunnassa ja kolmanneksi 
suurimmassa Tornion kunnassa henkilötyövuosia oli 
eniten. Kolmanneksi eniten kulttuuritoimeen koh-
distuvia henkilötyövuosia oli kuitenkin Sallassa, joka 
kuuluu asukasluvultaan maakunnan pienempiin kun-
tiin. Sallassa toimi päätoimisten sijaan kaksi sivutoi-
mista yleisen kulttuuritoimen työntekijää, joiden työ-
ajat muodostivat yhteensä yhden henkilötyövuoden. 
Asukasluvultaan maakunnan toiseksi suurimmassa 
kunnassa Kemissä yleiseen kulttuuritoimeen kohdistui 
0,25 henkilötyövuotta.

Vähiten henkilötyövuosia (0,05) yleiseen kulttuu-
ritoimeen kohdistui Keminmaan ja Pellon kunnissa, 
joista Keminmaa on asukasluvultaan maakunnan vii-
denneksi suurin ja Pello kymmenenneksi pienin kunta.  
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Posiolla yleiseen kulttuuritoimeen kohdistui 0,15 
henkilötyövuotta, mutta kunnassa työskentelee lisäksi 
hankerahoituksella toistaiseksi määräaikainen tapahtu-
makoordinaattori, jonka vastuulla on isojen kulttuuri-
tapahtumien järjestäminen.

11.8 Kulttuurin nettokustannukset

Yleisen kulttuuritoimen asukaskohtaiset nettokustan-
nukset olivat vuonna 2009 maakunnan korkeimmat 
Savukoskella (Kartta 11.14). Savukosken jälkeen kor-
keimmat yleisen kulttuuritoimen nettokustannukset 
olivat taajaan asutuissa Sodankylässä (31 €/asukas) ja 
Kemijärvellä (32 €/asukas). Matalimmat yleisen kult-
tuuritoimen nettokustannukset olivat Muoniossa (1€/
asukas), Utsjoella (2 €/asukas) ja Posiolla (3 €/asukas), 
joista kaikki sijaitsevat maakuntarajan tuntumassa. Uts-
joki taas on maakunnan ainoa kunta, jossa ei ole tarjolla 
kartoissa 11.1 ja 11.2 tarkasteltavia kulttuuripalveluja.

Yleisen kulttuuritoimen sekä museoiden, teatterei-
den ja orkestereiden yhteenlasketut nettokustannukset 
(Kartta 11.15) olivat korkeimmat kaupunkimaisissa 
kunnissa, joissa toimii valtaosa maakunnan valtion-
osuuslaitoksista: Kemissä (122 €/asukas), Rovaniemel-

lä (67 €/asukas) ja Torniossa (38 €/asukas). Torniota 
korkeammat yhteenlasketut kustannukset olivat Savu-
koskella (44 €/asukas). Savukoskella kuitenkin kus-
tannukset museoiden, teattereiden ja orkestereiden 
osalta olivat 5 €/asukas, kun Torniossa kustannukset 
olivat 27 €/asukas. Yhteenlasketut nettokustannukset 
(Kartta 11.15) olivat matalimmat samoissa kunnissa 
kuin pelkät yleisen kulttuuritoimen nettokustannuk-
setkin (Muonio, Utsjoki, Posio, Simo, Pello). 

Yleisen kulttuuritoimen tapaan myös kirjaston asu-
kaskohtaiset nettokustannukset (Kartta 11.16) olivat 
maakunnan korkeimmat Savukosken kunnassa (121 
€/asukas). Kirjaston nettokustannukset olivat Savu-
kosken ohella korkeat naapurikunnassa Pelkosennie-
mellä (103 €/asukas) sekä maakunnan pohjoisimmas-
sa kunnassa Utsjoella (101 €/asukas). 

Yhteenlasketut yleisen kulttuuritoimen, museoi-
den, teattereiden ja orkestereiden sekä kirjaston asu-
kaskohtaiset nettokustannukset (Kartta 11.17) olivat 
maakunnan korkeimmat Kemissä (182 €/asukas). Toi-
seksi korkeimmat yhteenlasketut kustannukset ovat 
Savukoskella (165 €/asukas), jossa museoiden, teatte-
reiden ja orkesterien kustannukset ovat matalat, mutta 
yleisen kulttuuritoimen ja kirjaston nettokustannukset 

Kartat 11.12–11.13. Yleisen kulttuuritoimen työntekijät Lapissa: 11.12) päätoimiset työntekijät ja yleisen kulttuuritoimen nettokustan-
nukset, 11.13) yleiseen kulttuuritoimeen kohdistuvat henkilötyövuodet (kaikki kulttuuritoimen työntekijät yhteensä)
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korkeat. Maakuntakeskus Rovaniemellä yhteenlaske-
tut kustannukset olivat maakunnan kunnista kol-
manneksi korkeimmat (124 €/asukas). Rovaniemellä 
toimii maakunnan kunnista eniten valtionosuuslaitok-
sia, mutta sekä yleisen kulttuuritoimen että kirjaston 
nettokustannukset olivat maakunnan keskiarvoa ma-
talammat. Matalimmat yhteenlasketut kustannukset 
olivat Kemin naapurikunnissa Keminmaalla (52 €/
asukas) ja Simossa 62 €/asukas). 

Edellä tarkastellut taiteen perusopetuksen asukas-
kohtaiset nettokustannukset (Kartta 11.9) olivat huo-

mattavasti muita kuntia korkeammat Kemijärven, Ke-
min ja Rovaniemen kunnissa, joissa myös yhteenlaske-
tut kustannukset (Kartta 11.17) kuuluivat Kemijärveä 
lukuun ottamatta maakunnan korkeimpiin. 

Kansalaisopistojen vapaan sivistystyön nettokustan-
nukset (Kartta 11.11) olivat maakunnan korkeimmat 
Kittilässä, Enontekiöllä ja Ylitorniossa, jossa taas yh-
teenlasketut yleisen kulttuuritoimen, museoiden, te-
attereiden ja orkestereiden sekä kirjaston nettokustan-
nukset olivat maakunnan kolmanneksi matalimmat.

Kartat 11.14–11.17. Asukaskohtaiset nettokustannukset Lapissa: 11.14) yleinen kulttuuritoimi, 11.15) yleinen kulttuuritoimi + 
museot, teatterit ja orkesterit, 11.16) kirjasto, 11.17) yleinen kulttuuritoimi + museot, teatterit ja orkesterit + kirjasto
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Taulukko 11.2.

Kunta Nettokustannukset, €/asukas Asukkaat 
31.12.2010 

7–15-
vuotiaat 

Päätoimiset 
yl. 
kulttuuri-
toimen 
työntekijät 

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 

Enontekiö 12 12 63 75 Ei tietoa 96 1 876 141  - 0,2
Inari 23 30 83 113 Ei tietoa 61 6 778 586 1 1 

Kemi 8 122 60 182 40 25 22 537 1868  - 0,25 
Kemijärvi 32 32 51 83 73 57 8 418 628 1 1 
Keminmaa 7 9 43 52 15 64 8 573 998  - 0,05 
Kittilä 14 17 69 86 Ei tietoa 108 6 183 601 1 1 

Kolari 11 11 71 82 Ei tietoa 64 3 839 270  - 0,2 
Muonio 1 2 64 66 Ei tietoa 35 2 401 231  - 0,03-0,1
Pelkosenniemi 4 4 103 107 17 51 1 008 58  - 0,25 
Pello 4 4 63 67 6 35 3 980 315  - 0,05 

Posio 3 5 62 67 8 55 3 874 342  - 0,15 
Ranua 17 18 84 102 Ei tietoa 63 4 337 587  - 0,33 

Rovaniemi 6 67 57 124 24 12 60 090 5946 5 5 
Salla 16 16 66 82 9 54 4 162 305  - 1 

Savukoski 39 44 121 165 14 17 1 179 85  - 0,5 
Simo 4 4 58 62 Ei tietoa 30 3 489 393  - 0,2 
Sodankylä 31 34 56 90 3 44 8 779 811 1 1 
Tervola 14 14 52 66 Ei tietoa 42 3 444 390  - 0,1 

Tornio 11 38 39 77 10 22 22 513 2516 2 2 
Utsjoki 2 2 101 103 Ei tietoa 28 1 297 101  - 0,2 
Ylitornio 8 8 55 63 Ei tietoa 66 4 731 434  - 0,25 

 


