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Kulttuuria kartalla

16 Pohjois-Savo

16.1 Kuntatyypit ja 
kulttuuripalvelujen sijainti

Pohjois-Savo on väkiluvultaan maan kuudenneksi 
suurin maakunta. Maakunta koostuu 21 kunnasta, 
joista kaupunkeja on seitsemän. Vuonna 2010 kuntia 
oli 23. Pohjois-Savon maakuntakeskus on Kuopio.

Pohjois-Savon kunnista Tervossa ja Karttulassa ei 
ole tarjolla kartassa 16.1 tarkasteltavia kulttuuripalve-
luja. Karttulan kunta liittyi Kuopioon vuoden 2011 
alusta.

Pohjois-Savossa tarkasteltavat kulttuuripalvelut ovat 
keskittyneet maakuntakeskus Kuopioon, jossa toimi-
vat kolme valtionosuusmuseota, kaksi valtionosuus-
teatteria (Kuopion kaupunginteatteri ja Tanssiteatteri 
Minimi) ja maakunnan ainoa valtionosuusorkesteri 
(Kuopion kaupunginorkesteri) (Kartta 16.1). Valti-
onosuusmuseoita sijaitsee Kuopion ohella kaupunki-
maisessa Varkaudessa (Varkauden museo ja taidemu-
seo) sekä maaseutumaisissa Lapinlahden (Lapinlahden 
taidemuseo) ja Rautalammin (Rautalammin museo) 
kunnissa. Maakunnan kolmas valtionosuusteatteri toi-
mii Varkaudessa (Varkauden teatteri).

Kuten valtionosuuslaitokset, myös valtionavustusta 
saavat kulttuuritapahtumat ovat Pohjois-Savossa kes-
kittyneet kahteen kaupunkimaisista kunnista: Kuopi-
ossa järjestetään kahta (ANTI – Contemporary Art 
Festival ja Kuopio tanssii ja soi) ja Varkaudessa yhtä 
valtionavustusta saavaa kulttuuritapahtumaa (Vekara-
Varkaus Festivaaliviikko).

Taiteen perusopetuksen päätoimipisteitä sijaitsee 
Pohjois-Savossa kaikentyyppisissä kunnissa. Päätoimi-

Taulukko 16.1.

POHJOIS-SAVO

Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl

Taajaan asutut: 2 kpl

Maaseutumaiset: 16 kpl

Yhteensä: 21 kpl

Väkiluku 247 628

Väestötiheys 14,8 as./km²

Kokonaispinta-ala 20 365,8  km²

Valtionosuuslaitokset Valtionosuusmuseot: 6 kpl 

(41 271,3 as./museo)

Valtionosuusteatterit: 3 kpl 

(82 543 as./teatteri)

Valtionosuusorkesterit: 1 kpl 

(247 628 as./orkesteri)

Valtionavustusta 

saavat valtakunnalliset 

kulttuuritapahtumat

3 kpl (82 542,7 as./

tapahtuma)

Taiteen perusopetuksen 

päätoimipisteet

25 kpl (9 905,1 as./

päätoimipiste)

Taiteen aluekeskukset 4  kpl

Alueellinen 

taidetoimikunta

Pohjois-Savon 

taidetoimikunta

Kulttuuritoimialan 

työllisten osuus alueen 

kaikista työllisistä (%)

2,33%
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pisteistä valtaosa toimii Kuopiossa, mutta jokaisessa 
maakunnan kaupunkimaisessa ja taajaan asutussa 
kunnassa toimii vähintään yksi taiteen perusopetuk-
sen päätoimipiste. 

16.2 Yleisen kulttuuritoimen 
nettokustannukset ja 
kulttuuripalvelujen sijainti

Yleisen kulttuuritoimen asukaskohtaiset nettokustan-
nukset (Kartta 16.2) olivat vuonna 2009 Pohjois-Sa-
von kunnista korkeimmat Kiuruvedellä (34 €/asukas), 
Juankoskella (25 €/asukas) ja Sonkajärvellä (20 €/asu-
kas), joissa toimi tarkasteltavista kulttuuripalveluista 
taiteen perusopetuksen päätoimipisteitä. Maakun-
nan tarkasteltavien kulttuuripalvelujen keskittymässä 
Kuopiossa yleisen kulttuuritoimen nettokustannukset 
olivat maakunnan kunnista neljänneksi korkeimmat 
yhdessä Iisalmen ja Pielaveden kanssa (17 €/asukas).

Kuopion ympäryskunnissa yleisen kulttuuritoi-
men nettokustannukset olivat suhteellisen matalat 
maakunnan kaikkiin kuntiin nähden (Pohjois-Savon 
kuntien nettokustannusten keskiarvo 10,8 €/asukas). 
Kahdeksasta ympäryskunnasta kustannukset nousivat 
maakunnan keskiarvon yli vain kahdessa kunnassa 
(Juankoski 25 €/asukas, Suonenjoki 14 €/asukas). 
Koko maan tasoon nähden Pohjois-Savon kaikkien 
kuntien keskiarvo oli hieman keskimääräistä matalam-
pi: Suomen kaikkien kuntien asukaskohtaisten yleisen 
kulttuuritoimen nettokustannusten keskiarvo oli 11,6 
€/asukas.

Yleisen kulttuuritoimen nettokustannukset olivat 
maakunnan matalimmat Varpaisjärven kunnassa (1 
€/asukas). Kustannukset olivat matalat (2 €/asukas) 
myös Karttulassa, joka liittyi vuoden 2011 alusta 
osaksi Kuopion kaupunkia.

Kartta 16.1. Kulttuuripalvelujen sijainti kuntatyypeittäin Pohjois-Savossa
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16.3 Valtionosuuslaitosten (museot, 
teatterit ja orkesterit) sijainti

Maakuntakeskus Kuopiossa toimii valtaosa maakun-
nan valtionosuuslaitoksista (Kartta 16.3). Useampi 
valtionosuuslaitos toimii myös asukasluvultaan maa-
kunnan toiseksi suurimmassa kunnassa Varkaudessa. 
Lisäksi valtionosuusmuseoita sijaitsee asukasluvultaan 
maakunnan kuudenneksi suurimmassa Lapinlahden 
kunnassa ja kahdeksanneksi pienimmässä Rautalam-
min kunnassa. 

Valtionosuusmuseoiden osalta alueellista saavutetta-
vuutta 30 kilometrin säteellä kuvaavat kehät kattavat 
useimpia Pohjois-Savon kuntia: valtionosuusmuseoita 
toimii useita sekä maakunnassa että useissa maakun-
nan lähikunnissa (Kartta 16.4). Suuri osa maakunnan 
kunnista jää kuitenkin saavutettavuutta kuvaavien ke-
hien ulkopuolelle. 

Valtionosuusteattereiden ja -orkestereiden koh-
dalla kehät kattavat lähinnä vain laitosten sijainti-
kunnat (Kartat 16.5 ja 16.6). Kuitenkin käytännössä 
valtionosuuslaitosten palveluja on tarjolla muissakin 
maakunnan kunnissa: esimerkiksi vuonna 2009 Tans-
siteatteri Minimin esityksistä 39 % järjestettiin koti-
paikkakunnan ulkopuolella. 

16.4 Valtionavustusta 
saavien valtakunnallisten 
kulttuuritapahtumien sijainti

Valtionavustusta saavia kulttuuritapahtumia järjeste-
tään Pohjois-Savossa väkiluvultaan maakunnan suu-
rimmissa kunnissa (Kartta 16.7). Lisäksi useat maa-
kunnan lähikunnissa järjestettävät tapahtumat ovat 
saavutettavissa 30 kilometrin säteellä Pohjois-Savon 
kunnista käsin (Kartta 16.8). 

Kartta 16.2. Yleisen kulttuuritoimen nettokustannukset ja kulttuuripalvelujen sijainti
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Kartat 16.3–16.6. Asukkaat sekä valtionosuuslaitokset Pohjois-Savossa ja lähikunnissa: 16.3) kaikki valtionosuuslaitokset, 16.4) valtionosuus-
museot 30 kilometrin säteellä, 16.5) valtionosuusteatterit 30 kilometrin säteellä sekä 16.6) valtionosuusorkesterit 30 kilometrin säteellä
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Alueellista saavutettavuutta kuvaavat kehät kattavat 
lähinnä maakunnan eteläosan kuntia. Lisäksi lähikun-
tien tapahtumat ovat saavutettavissa tarkasteluetäisyy-
dellä osasta Pohjois-Savon länsiosan kuntia. Suuri osa 
etenkin maakunnan pohjoisosissa sijaitsevista kunnista 
jää kokonaan tai osittain kehien ulkopuolelle.

16.5 Taiteen perusopetuksen 
toimipisteiden sijainti

Pohjois-Savossa useimpia taiteen perusopetuksen 
päätoimipisteitä sijaitsee maakuntakeskus Kuopios-
sa, jossa asuu noin kolmasosa kaikista maakunnan 
7–15-vuotiaista (Kartat 16.9 ja 16.10). Kuopiossa 
perusopetusta tarjotaan maakunnan kunnista useim-
malla taiteenalalla. Eniten niin Kuopiossa kuin koko 
maakunnassakin on tarjolla perusopetusta visuaalisis-
sa taiteissa. Kuitenkaan usean päätoimipisteen koh-
dalla opetettavat taiteenalat eivät ole tiedossa.

Kuopion lisäksi useampia taiteen perusopetuksen 
toimipisteitä sijaitsee asukasluvultaan maakunnan kol-
manneksi suurimmassa kunnassa Iisalmessa. Pohjois-
Savon toiseksi suurimmassa kunnassa Siilinjärvellä 
toimii yksi taiteen perusopetuksen päätoimipiste.

Tieto taiteen perusopetuksen asukaskohtaisista net-
tokustannuksista puuttui lähes puolesta maakunnan 
kunnista. Tiedossa olevat kustannukset olivat maa-
kunnan korkeimmat Varkaudessa (33 €/asukas), Iisal-
messa (24 €/asukas) ja Lapinlahdella (20 €/asukas), 

joissa kaikissa toimii yksi tai useampi taiteen perus-
opetuksen päätoimipiste. Matalimmat asukaskohtai-
set nettokustannukset olivat Kuopiossa (0 €/asukas). 
Kunnan kustannukset taiteen perusopetuksen osalta 
lienee kuitenkin käytännössä kirjattu johonkin muista 
kulttuurin kustannusluokista.

16.6 Kulttuuriala 
kansalaisopistoissa

Kansalaisopistojen vapaan sivistystyön nettokustan-
nukset (Kartta 16.11) olivat vuonna 2009 maakun-
nan korkeimmat Varpaisjärvellä (132 €/asukas), jossa 
taas yleisen kulttuuritoimen, museoiden, teattereiden 
ja orkestereiden sekä kirjaston yhteenlasketut kustan-
nukset (Kartta 16.17) olivat maakunnan kolmanneksi 
matalimmat. Maakuntakeskus Kuopiossa kansalais-
opistojen vapaan sivistystyön nettokustannukset oli-
vat maakunnan kunnista seitsemänneksi matalimmat 
(26 €/asukas). Matalimmat asukaskohtaiset nettokus-
tannukset olivat Tervon (7 €/asukas) ja Rautalammin 
(9 €/asukas) kunnissa, joista kummassakin toimi Suo-
nenjoen kunnan ylläpitämä Sisä-Savon kansalaisopisto. 

Kaikkiaan kansalaisopistojen vapaan sivistystyön 
nettokustannukset olivat Pohjois-Savon kunnissa ver-
rattain korkeat: maakunnan kunnissa asukaskohtaiset 
nettokustannukset olivat keskimäärin 41,2 €/asukas, 
kun koko maan kunnissa kustannukset olivat keski-
määrin 29,2 €/asukas.

Kartat 16.7–16.8. Valtionavustusta saavat kulttuuritapahtumat Pohjois-Savossa ja lähikunnissa 30 kilometrin säteellä21
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Kartat 16.9–16.10.  Taiteen perusopetus Pohjois-Savossa: 16.9) taiteen perusopetuksen pää- ja sivutoimipisteet sekä taiteen perus-
opetuksen nettokustannukset, 16.10) taiteen perusopetuksen päätoimipisteiden taiteenalat ja 7–15-vuotiaat kunnassa

Kulttuurialan opetustuntien osuus kaikista opetus-
tunneista oli maakunnassa toimivista kansalaisopis-
toista matalin Kuopion kansalaisopistossa (50,0 %). 
Korkeimmillaan kulttuurialan opetustuntien osuus 
kaikista opetustunneista oli Kaavin kansalaisopistossa 
(84,6 %) ja Tuusniemen kansalaisopistossa (80,8 %), 
joista kumpikin toimii vain yhden kunnan alueella.

16.7 Yleisen kulttuuritoimen 
työntekijät

Pohjois-Savossa useampia päätoimisia yleisen kulttuu-
ritoimen työntekijöitä toimi kahdessa asukasluvul-
taan maakunnan suurimmassa kunnassa Kuopiossa 
ja Varkaudessa (Kartat 16.12 ja 16.13). Kolmanneksi 
suurimmassa Iisalmessa toimi yksi päätoiminen kult-
tuuritoimen työntekijä, samoin kuin pienemmissä 
Kiuruveden, Juankosken ja Suonenjoen kunnissa. 
Juankoskella ja Kiuruvedellä yleisen kulttuuritoimen 
nettokustannukset olivat vuonna 2009 maakunnan 
korkeimpia. 

Vähiten henkilötyövuosia yleiseen kulttuuritoi-
meen kohdistui Vesannolla (0,05) sekä Rautavaaran, 
Maaningan ja Kaavin kunnissa (kussakin 0,1), jotka 
kuuluivat asukasluvultaan maakunnan pienempiin 
kuntiin. Asukasluvultaan maakunnan pienimmässä 

Tervon kunnassa yleiseen kulttuuritoimeen kohdistui 
0,33 henkilötyövuotta – saman verran kuin asukaslu-
vultaan yli puolet suuremmassa Pielaveden kunnassa.

Yleisen kulttuuritoimen palvelut toteutetaan os-
topalveluna asukasluvultaan maakunnan viidenneksi 
suurimmassa Leppävirran kunnassa.

16.8 Kulttuurin nettokustannukset

Pohjois-Savon kunnista yleisen kulttuuritoimen netto-
kustannukset (Kartta 16.14) olivat vuonna 2009 kor-
keimmat Kiuruvedellä (34 €/asukas). Tarkasteltavien 
kulttuuripalvelujen maakunnallisessa keskittymässä 
Kuopiossa yleisen kulttuuritoimen nettokustannukset 
olivat 17 €/asukas. Matalimmat nettokustannukset 
olivat Varpaisjärvellä (1 €/asukas).

Yhteenlasketut yleisen kulttuuritoimen sekä mu-
seoiden, teattereiden ja orkestereiden nettokustan-
nukset (Kartta 16.15) taas olivat huomattavasti mui-
ta maakunnan kuntia korkeammat Kuopiossa, jossa 
toimii valtaosa Pohjois-Savon valtionosuuslaitoksista. 
Kuopion yhteenlasketut kustannukset olivat 129 €/
asukas, kun seuraavaksi korkeimmat kustannukset 
olivat Kiuruvedellä 39 €/asukas. Samoin kuin yleisen 
kulttuuritoimen nettokustannukset, myös yhteenlas-
ketut kustannukset olivat matalimmat Varpaisjärvellä 
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Kartta 16.11. Kansalaisopistot ja kulttuurialan opetustunnit Pohjois-Savossa

– kunnassa ei ollut lainkaan kustannuksia museoiden, 
teattereiden ja orkestereiden luokassa.

Kirjaston asukaskohtaiset nettokustannukset (Kart-
ta 16.16) vaihtelivat Pohjois-Savon kunnissa välillä 
41–71 €/asukas. Maakunnan kunnissa asukaskohtai-
set nettokustannukset olivat 56,5 €/asukas, kun kaik-
kien Suomen kuntien keskiarvo oli 57,3 €/asukas. 
Kuten yleisen kulttuuritoimen nettokustannukset, 
myös kirjaston nettokustannukset olivat maakunnan 
kunnista korkeimmat Kiuruvedellä (71 €/asukas). 
Kirjaston nettokustannukset olivat korkeimpia kun-
nissa, joissa muita tarkasteltavia kulttuuripalveluja oli 
niukasti tarjolla. Kuitenkin myös runsaasti tarkastelta-
via palveluja tarjoavissa Kuopiossa ja Varkaudessa kir-
jaston nettokustannukset olivat muihin maakunnan 
kuntiin verrattuna matalat – Varkaudessa maakunnan 
matalimmat (41 €/asukas).

Yhteenlasketut yleisen kulttuuritoimen, museoiden, 
teattereiden ja orkestereiden sekä kirjaston nettokus-
tannukset (Kartta 16.17) olivat korkeimmat maakun-
takeskus Kuopiossa (178 €/asukas). Toiseksi korkeim-
mat yhteenlasketut kustannukset olivat Kiuruvedellä 
(110 €/asukas). Kunnassa etenkin yleisen kulttuuri-
toimen ja kirjaston nettokustannukset olivat maakun-
nan korkeimpia. Tarkasteltavista kulttuuripalveluista 
Kiuruvedellä toimii taiteen perusopetuksen päätoimi-
piste. Yhteenlasketut kustannukset olivat matalimmat 
Nilsiässä. Käytännössä kustannukset voivat kuitenkin 
olla korkeammat, sillä kunnan osalta ei ollut saatavissa 
tietoa yleisen kulttuuritoimen tai museoiden, teatte-
reiden ja orkestereiden kustannuksista.
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Kartat 16.12–16.13. Yleisen kulttuuritoimen työntekijät Pohjois-Savossa: 16.12) päätoimiset työntekijät ja yleisen kulttuuritoimen 
nettokustannukset, 16.13) yleiseen kulttuuritoimeen kohdistuvat henkilötyövuodet (kaikki kulttuuritoimen työntekijät yhteensä) 

Edellä tarkastellut taiteen perusopetuksen asu-
kaskohtaiset nettokustannukset (Kartta 16.9) olivat 
maakunnan kunnista korkeimpia Varkaudessa, Ii-
salmessa ja Lapinlahdella, joissa taas yhteenlasketut 
yleisen kulttuuritoimen, museoiden, teattereiden ja 
orkestereiden sekä kirjaston nettokustannukset (Kartta 
16.17) eivät kuuluneet maakunnan korkeimpiin. Iisal-
messa ja Lapinlahdella myös kansalaisopistojen vapaan 
sivistystyön asukaskohtaiset nettokustannukset (Kartta 
16.11) olivat maakunnan kunnista matalimpia. Iisal-
mi on asukasluvultaan maakunnan kolmanneksi suu-
rin kunta, jossa toimii tarkasteltavista kulttuuripalve-
luista kaksi taiteen perusopetuksen päätoimipistettä.
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Kartat 16.14–16.17. Asukaskohtaiset nettokustannukset Pohjois-Savossa: 16.14) yleinen kulttuuritoimi, 16.15) yleinen kulttuuritoimi + 
museot, teatterit ja orkesterit, 16.16) kirjasto, 16.17) yleinen kulttuuritoimi + museot, teatterit ja orkesterit + kirjasto
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Taulukko 16.2.

Kunta Nettokustannukset, €/asukas Asukkaat 
31.12.2010 

7–15-
vuotiaat 

Päätoimiset 
yl. 
kulttuuri-
toimen 
työntekijät 

Yl. 
kulttuuri-
toimeen 
kohdistuvat 
henkilö-
työvuodet 
yhteensä 

Yl. 
kulttuuri-
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 

Iisalmi 17 20 51 71 24 26 22 095 2078 1 1 
Juankoski 25 25 53 78 Ei tietoa 37 5 170 456  - 1 

Kaavi 3 3 56 59 5 39 3 377 334  - 0,1 

Karttula 2 2 49 51 3 41 3 498 449  -  - 
Keitele 11 11 62 73 5 39 2 542 211  - 0,6 
Kiuruvesi 34 39 71 110 Ei tietoa 51 9 157 928 1 1,6
Kuopio 17 129 49 178 0 26 96 793 8515 2 2,25 

Lapinlahti 2 11 57 68 20 23 10 412 783  - 0,9 

Leppävirta 9 10 48 58 Ei tietoa 16 10 556 1054  - Ulkoistettu 
Maaninka 5 5 69 74 2 11 3 833 431  - 0,1 
Nilsiä Ei tietoa Ei tietoa 45 45 2 40 6 540 610  - 0,5 

Pielavesi 17 20 52 72 3 46 5 087 496  - 0,33 
Rautalampi 8 8 65 73 4 9 3 475 314  - 0,5 
Rautavaara 12 12 44 56 Ei tietoa 61 1 872 115  - 0,1 

Siilinjärvi 8 15 57 72 Ei tietoa 40 21 010 2715  - 0,5 

Sonkajärvi 20 27 58 85 Ei tietoa 54 4 671 430  - 0,75 
Suonenjoki 14 14 60 74 Ei tietoa 70 7 598 704 1 1,55 
Tervo 9 9 65 74 Ei tietoa 7 1 706 153  - 0,33 
Tuusniemi 2 2 64 66 4 73 2 864 243  - 0,25 

Varkaus 10 37 41 78 33 46 22 777 2073 2 2 

Varpaisjärvi 1 1 53 54 Ei tietoa 132 2 905 264  -  - 
Vesanto 5 9 66 75 Ei tietoa 12 2 426 192  - 0,05 
Vieremä 7 14 65 79 Ei tietoa 49 3 982 401  - 0,2 

 


