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Kunta Nettokustannukset, €/asukas Asukkaat 
31.12.2010 

7–15-
vuotiaat  

Pää-
toimiset 
yl. kult-
tuuri-
toimen 
työn-
tekijät 

Yl. 
kulttuuri-
toimeen 
kohdistuvat 
henkilö-
työvuodet 
yhteensä 

Yl. 
kult-
tuuri-
toimi 

Yl. kult-
tuuri-
toimi + 
museot, 
teatterit 
ja orkes-
terit 

Kir-
jasto 

Yl. 
kulttuuri-
toimi + 
museot, 
teatterit ja 
orkesterit 
+ kirjasto 

Taiteen 
perus-
opetus 

Kansalais-
opistojen 
vapaa 
sivistystyö 

Imatra 28 85 46 131 26 20 28 540 2406 2 2 
Lappeenranta 11 87 47 134 12 4 71 982 6503 3 3,5 
Lemi 8 8 51 59 6 6 3 064 350  - 0,1 

Luumäki 6 8 48 56 15 4 5 147 467  - Ulkoistettu 
Parikkala 7 9 60 69 5 29 5 787 442  - 0,4 

Rautjärvi 8 9 68 77 5 41 3 937 338  - 0,7 

Ruokolahti 11 11 44 55 5 34 5 668 516  - Ulkoistettu 

Savitaipale 9 9 44 53 Ei tietoa 78 3 863 344  - 0,5

Suomenniemi 7 7 54 61 Ei tietoa 12 804 73  - 0,1 
Taipalsaari 1 2 52 54 8 1 4 911 604  - 0,25 

 

4 Etelä-Pohjanmaa

4.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen 
sijainti

Etelä-Pohjanmaan maakunnassa on 19 kuntaa, jotka 
muodostavat neljä seutukuntaa. Maakunnan kunnista 
vain maakuntakeskus Seinäjoki on tyypiltään kaupun-
kimainen kunta. Väkiluvultaan Etelä-Pohjanmaa on 
väkiluvultaan maan yhdeksänneksi suurin maakunta.

Kaikissa Etelä-Pohjanmaan kunnissa on tarjolla joi-
takin tarkasteltavista kulttuuripalveluista.

ETELÄ-POHJANMAA

Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl

Taajaan asutut: 5 kpl

Maaseutumaiset: 13 kpl

Yhteensä: 19 kpl

Väkiluku 193 828

Väestötiheys 14,4 as./km²

Kokonaispinta-ala 13 998,9 km²

Valtionosuuslaitokset Valtionosuusmuseot: 2 

kpl (96 914 as./museo)

Valtionosuusteatterit: 1 

kpl (193 828 as./teatteri)

Valtionosuusorkesterit: 

1 kpl (193 828 as./

orkesteri)

Valtionavustusta 

saavat valtakunnalliset 

kulttuuritapahtumat

6 kpl (Eteläpohjalaiset 

Spelit -tapahtuma 

Kauhajoella, Teuvalla ja 

Isojoella) (32 304,7 as./

tapahtuma)

Taiteen perusopetuksen 

päätoimipisteet

17 kpl (11 401,6 as./

päätoimipiste)

Taiteen aluekeskukset 2 kpl

Alueellinen taidetoimikunta Pohjanmaan 

taidetoimikunta 

(toimialue: Etelä-

Pohjanmaa, Pohjanmaa, 

Keski-Pohjanmaa)

Kulttuuritoimialan työllisten 

osuus alueen kaikista 

työllisistä (%)

2,18 %

Taulukko 4.1

Kulttuuria kartalla
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Tarkasteltavat kulttuuripalvelut ovat Etelä-Pohjan-
maalla keskittyneet Seinäjoelle, jossa toimivat yksi val-
tionosuusmuseo sekä maakunnan ainoat valtionosuus-
teatteri ja -orkesteri. Seinäjoen ohella myös maaseu-
tumaisessa Alajärven kunnassa toimii valtionosuuden 
piirissä oleva museo.

Valtionavustusta saavia valtakunnallisia kulttuuri-
tapahtumia järjestetään maakunnassa kaiken tyyppi-
sissä kunnissa. Useimpia tapahtumia toimii Seinäjo-
ella (kolme tapahtumaa). Taajaan asutuissa Ilmajoen, 
Kauhajoen ja Lapuan kunnissa sekä maaseutumaisissa 
Isojoen ja Teuvan kunnissa järjestetään kussakin yhtä 
tarkasteltavaa tapahtumaa.

Etelä-Pohjanmaalla sijaitsee kaksi taiteen aluekes-
kusta. Pohjanmaan Valokuvakeskuksen toimitilat 

sijaitsevat Lapualla. Valokuvakeskuksen toiminta-
alueena ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja 
Pohjanmaan maakunnat. Seinäjoella taas toimii Sei-
näjoen seudun lasten ja nuorten rytmimusiikkiverkos-
to Louhimo. Lisäksi lastenkulttuuria alueella edistää 
Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto BARK, johon 
kuuluvat kaikki Pohjanmaan kunnat sekä Kokkola. 
BARK toimii Pohjanmaan Mustasaaren kunnasta kä-
sin. Etelä-Pohjanmaa on mukana myös Pohjanmaan 
tanssin aluekeskuksen toiminnassa. Aluekeskuksen 
symboli on sijoitettu Vaasaan Pohjanmaalle (luku 13).

Kaikissa Etelä-Pohjanmaan kaupunkimaisissa ja 
taajaan asutuissa kunnissa toimii yksi tai useampi tai-
teen perusopetuksen päätoimipiste. Eniten päätoimi-
pisteitä sijaitsee maakuntakeskus Seinäjoella. 

Kartta 4.1. Kulttuuripalvelujen sijainti kuntatyypeittäin Etelä-Pohjanmaalla
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4.2 Yleisen kulttuuritoimen 
nettokustannukset ja 
kulttuuripalvelujen sijainti

Yleisen kulttuuritoimen nettokustannukset olivat 
vuonna 2009 Etelä-Pohjanmaan kunnista korkeim-
mat Kauhajoella (25 €/asukas). Kunnassa on tarkas-
teltavista kulttuuripalveluista tarjolla kaksi taiteen 
perusopetuksen päätoimipistettä sekä yksi valtion-
avustusta saava valtakunnallinen kulttuuritapahtu-
ma. Samat palvelut ovat tarjolla myös Lapualla, jossa 
yleisen kulttuuritoimen nettokustannukset ovat maa-
kunnan toiseksi korkeimmat (20 €/asukas). Lapualla 
toimii lisäksi valokuvan aluekeskus. Maakuntakeskus 
Seinäjoella, jossa toimii valtaosa maakunnan tarkas-

teltavista kulttuuripalveluista, kustannukset olivat lä-
hempänä maakunnan keskitasoa (Seinäjoella kustan-
nukset 12 €/asukas, maakunnan kuntien keskiarvo 
9,8 €/asukas).

Yleisen kulttuuritoimen nettokustannukset olivat 
maakunnan matalimmat maakuntarajan tuntumassa 
sijaitsevissa Evijärven (1 €/asukas), Vimpelin (2 €/
asukas) ja Ilmajoen (2 €/asukas) kunnissa. Evijärvel-
lä ja Vimpelissä on tarkasteltavista palveluista tarjolla 
taiteen perusopetuksen sivutoimipisteet. Ilmajoel-
la toimivat perusopetuksen päätoimipiste sekä yksi 
valtionavustusta saava kulttuuritapahtuma (Ilmajoen 
Musiikkijuhlat). Ilmajoen naapurikunta on runsaasti 
tarkasteltavia palveluita tarjoava Seinäjoki. 

Kartta 4.2. Yleisen kulttuuritoimen nettokustannukset ja kulttuuripalvelujen sijainti.
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4.3 Valtionosuuslaitosten (museot, 
teatterit ja orkesterit) sijainti

Etelä-Pohjanmaan valtionosuuslaitokset ovat keskit-
tyneet maakuntakeskus Seinäjoelle, jossa toimivat 
maakunnan ainoat valtionosuusteatteri ja -orkesteri. 
Valtionosuusmuseoita toimii Seinäjoen lisäksi maa-
seutumaisessa Alajärven kunnassa. Asukasluvultaan 
Alajärvi on maakunnan seitsemänneksi suurin kunta. 

Seinäjoella toimiva museo on tyypiltään kulttuu-
rihistoriallinen museo, kun taas Alajärvellä toimii 
taidemuseo. Valtaosa lähikunnissa Kankaanpäässä, 
Keuruulla ja Vaasassa toimivista museoista on tyy-
piltään taide- ja kulttuurihistoriallisia museoita. Näi-
den museoiden alueellista saavutettavuutta kuvaavat 
kehät ulottuvat Etelä-Pohjanmaan maakuntarajan 
tuntumaan. Etenkin useat maakunnan itä- ja etelä-
osan kunnista (mm. Vimpeli, Alajärvi, Soini, Ähtäri, 
Töysä, Teuva, Kauhajoki ja Karijoki) jäävät kehien 
ulkopuolelle.

Maakunnan ainoat valtionosuusteatteri ja -orkesteri 
sijaitsevat Seinäjoella. Lähikunnista valtionosuusteat-
tereita toimii Vaasassa sekä Kaustisella. Kansanmusiik-
kiorkesteri Tallari on Kaustisella päämajaansa pitävä 
kansanmusiikin ammattilaisyhtye, joka esiintyy eri 
puolilla Suomea.

4.4 Valtionavustusta 
saavien valtakunnallisten 
kulttuuritapahtumien sijainti

Etelä-Pohjanmaan kunnissa järjestetään valtionavus-
tusta saavia valtakunnallisia kulttuuritapahtumia 
asukasluvultaan pienimpiä kuntia lukuun ottamatta. 
Eniten tapahtumia järjestetään Seinäjoella, joka on 
asukasluvultaan maakunnan suurin kunta. 

Etelä-Pohjanmaan lähikunnissa valtionavustusta 
saavia kulttuuritapahtumia järjestetään Kaustisella 
(kolme tapahtumaa), jonka palvelut ovat saavutetta-
vissa 30 kilometrin säteellä osasta Evijärven ja Lappa-
järven kuntia.

Alueellista saavutettavuutta kuvaavat kehät kattavat 
valtaosan maakunnan pohjois- ja länsiosan kunnista. 
Kehien ulkopuolelle jää etenkin maakunnan itäosan 
kuntia. 

4.5 Taiteen perusopetuksen 
toimipisteiden sijainti

Etelä-Pohjanmaalla eniten taiteen perusopetuksen 
päätoimipisteitä toimii Seinäjoella, jossa myös asuu 
maakunnan kunnista eniten 7–15-vuotiaita. Seinä-
joella opetustarjonta on maakunnan kunnista moni-
puolisinta: kaupungissa tarjotaan taiteen perusopetus-
ta musiikin, tanssin sekä visuaalisten taiteiden aloilla. 

Muissa kunnissa useat taiteen perusopetuksen pää-
toimipisteet ovat kansalaisopistoja, joiden osalta ei ole 
tietoa tarjolla olevista taiteenaloista. Tiedossa olevista 
aloista useimmassa maakunnan kunnassa tarjotaan 
musiikin perusopetusta.4 

Tieto taiteen perusopetuksen kustannuksista puut-
tuu kahdeksasta Etelä-Pohjanmaan kunnasta, muun 
muassa maakuntakeskus Seinäjoelta. Tiedossa olevat 
asukaskohtaiset nettokustannukset olivat maakunnan 
korkeimmat Alajärvellä (56 €/asukas) ja Lapualla (46 
€/asukas), joissa kummassakin toimii kaksi taiteen 
perusopetuksen päätoimipistettä. Matalimmat taiteen 
perusopetuksen asukaskohtaiset nettokustannukset 
olivat Teuvalla (4 €/asukas) sekä Karijoella ja Isojoella 
(5 €/asukas), joista viimeksi mainituissa taiteen perus-
opetusta tarjotaan sivutoimipisteissä.

4.6 Kulttuuriala kansalaisopistoissa

Kansalaisopistojen vapaan sivistystyön nettokustan-
nukset olivat vuonna 2009 maakunnan korkeimmat 
Ilmajoella (81 €/asukas), jossa yleisen kulttuuritoi-
men, museoiden, teattereiden ja orkestereiden sekä 
kirjaston yhteenlasketut kustannukset (Kartta 4.17) 
olivat maakunnan matalimmat. Ilmajoki-opistossa 
kulttuurialan tuntien osuus kaikista opetustunneista 
oli maakunnassa toimivista kansalaisopistoista toiseksi 
korkein (77,9 %).

Kulttuurialan opetustuntien osuus kaikista opetus-
tunneista oli matalin Evijärven, Kauhavan ja Lappajär-
ven alueella toimivassa Järvilakeuden kansalaisopistos-
sa (66,5 %). Näissä kunnissa myös kansalaisopistojen 
vapaan sivistystyön asukaskohtaiset nettokustannukset 
kuuluivat maakunnan matalimpiin. 
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Kartat 4.3–4.6. Asukkaat sekä valtionosuuslaitokset Etelä-Pohjanmaalla ja lähikunnissa: 4.3) kaikki valtionosuuslaitokset, 4.4) valtionosuus-
museot 30 kilometrin säteellä, 4.5) valtionosuusteatterit 30 kilometrin säteellä sekä 4.6) valtionosuusorkesterit 30 kilometrin säteellä.
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Kartat 4.7–4.8. Valtionavustusta saavat kulttuuritapahtumat Etelä-Pohjanmaalla ja lähikunnissa 30 kilometrin säteellä.3

Kartat 4.9–4.10.  Taiteen perusopetus Etelä-Pohjanmaalla: 4.9) taiteen perusopetuksen pää- ja sivutoimipisteet sekä taiteen perus-
opetuksen nettokustannukset, 4.10) taiteen perusopetuksen päätoimipisteiden taiteenalat ja 7–15-vuotiaat kunnassa.
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Kartta 4.11. Kansalaisopistot ja kulttuurialan opetustunnit Etelä-Pohjanmaalla.

4.7 Yleisen kulttuuritoimen 
työntekijät

Useimpia yleisen kulttuuritoimen päätoimisia työnte-
kijöitä toimii Etelä-Pohjanmaan kunnista maakunta-
keskus Seinäjoella. Yksi yleisen kulttuuritoimen pää-
toiminen työntekijä toimii Kauhajoella ja Lapualla, 
joissa yleisen kulttuuritoimen nettokustannukset kuu-
luivat maakunnan korkeimpiin, sekä Kurikassa, jossa 
nettokustannukset ylittivät maakunnan keskitason.

Näiden kuntien lisäksi yleisen kulttuuritoimen pää-
toiminen työntekijä toimii Kauhavalla ja Jalasjärvellä, 
joissa yleisen kulttuuritoimen nettokustannukset alit-
tavat maakunnan keskitason. Jalasjärvellä kustannuk-
set olivat maakunnan kunnista neljänneksi matalim-
mat (4 €/asukas).

Yleiseen kulttuuritoimeen kohdistui Etelä-Pohjan-
maalla eniten henkilötyövuosia asukasluvultaan maa-
kunnan suurimmissa kunnissa. Kuitenkin esimerkiksi 
asukasluvultaan maakunnan yhdeksänneksi suurim-
massa Jalasjärven kunnassa yleiseen kulttuuritoimeen 
kohdistui enemmän henkilötyövuosia kuin seitsemän-
neksi suurimmassa Alajärven kunnassa (0,4 htv) tai 
kuudenneksi suurimmassa Ilmajoen kunnassa (0,15 
htv).
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Kartat 4.12–4.13. Yleisen kulttuuritoimen työntekijät Etelä-Pohjanmaalla: 12) päätoimiset työntekijät ja yleisen kulttuuritoimen netto-
kustannukset, 13) yleiseen kulttuuritoimeen kohdistuvat henkilötyövuodet (kaikki kulttuuritoimen työntekijät yhteensä).

4.8 Kulttuurin nettokustannukset

Yleisen kulttuuritoimen nettokustannukset (Kartta 
4.14) olivat vuonna 2009 maakunnan kunnista kor-
keimmat Kauhajoella (25 €/asukas), Lapualla (20 €/
asukas), Lappajärvellä (18 €/asukas) ja Teuvalla (18 €/
asukas). Lappajärveä lukuun ottamatta kaikissa kun-
nissa järjestetään yhtä valtionavustusta saavaa kulttuu-
ritapahtumaa. Kaikissa kunnissa toimii myös taiteen 
perusopetuksen pää- tai sivutoimipiste. Yleisen kult-
tuuritoimen nettokustannukset olivat matalimmat 
Evijärven (1 €/asukas), Vimpelin (2 €/asukas) ja Il-
majoen (2 €/asukas) kunnissa. Evijärvellä ja Vimpelis-
sä sijaitsee tarkasteltavista palveluista (kansalaisopisto-
palveluita lukuun ottamatta) taiteen perusopetuksen 
sivutoimipiste. Ilmajoella toimivat taiteen perusope-
tuksen päätoimipiste sekä valtionavustusta saava kult-
tuuritapahtuma.

Yhteenlasketut yleisen kulttuuritoimen sekä muse-
oiden, teattereiden ja orkestereiden nettokustannukset 
(Kartta 4.15) olivat huomattavasti muita maakunnan 
kuntia korkeammat Seinäjoella (84 €/asukas), jossa 
toimii valtaosa kaikista maakunnan valtionosuuslai-
toksista. Kunnassa museoiden, teattereiden ja orkeste-
reiden nettokustannukset olivat maakunnan korkeim-
mat (72 €/asukas). Toiseksi korkeimmat yhteenlaske-
tut kustannukset (Taulukko 15) olivat Lapualla (35 

€/asukas). Matalimmat yhteenlasketut kustannukset 
olivat Vimpelissä ja Jalasjärvellä (4 €/asukas). Jalasjär-
vellä yleisen kulttuuritoimen kustannukset olivat 4 €/
asukas, joten museoiden, teattereiden ja orkestereiden 
luokassa kustannuksia ei ollut kunnassa lainkaan.

Kirjaston (Kartta 4.16) nettokustannukset olivat 
maakunnan korkeimmat Soinissa (68 €/asukas), Teu-
valla (62 €/asukas) ja Karijoella (62 €/asukas). Teu-
valla myös yleisen kulttuuritoimen nettokustannuk-
set olivat maakunnan kunnista korkeimpia. Soinissa 
taas yleisen kulttuuritoimen kustannukset olivat 9 €/
asukas ja Karijoella 5 €/asukas. Matalimmat kirjaston 
nettokustannukset olivat Ilmajoella (40 €/asukas), 
jossa yleisen kulttuuritoimen nettokustannukset oli-
vat Vimpelin ohella maakunnan toiseksi matalimmat 
(2 €/asukas).

Yhteenlasketut yleisen kulttuuritoimen, museoiden, 
teattereiden ja orkestereiden sekä kirjaston nettokus-
tannukset (Kartta 4.17) olivat korkeimmat Seinäjo-
ella (131 €/asukas), jossa toimii valtaosa maakunnan 
valtionosuuslaitoksista, ja etenkin museoiden, teatte-
reiden ja orkestereiden asukaskohtaiset nettokustan-
nukset olivat korkeat verrattuina muihin maakunnan 
kuntiin. Yhteenlasketut nettokustannukset olivat ma-
talimmat Seinäjoen naapurikunnassa Ilmajoella (48 €/
asukas). Kunnassa etenkin yleisen kulttuuritoimen ja 
kirjaston nettokustannukset olivat matalat. Ilmajoella 
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on kuitenkin tarkasteltavista kulttuuripalveluista tar-
jolla taiteen perusopetuksen päätoimipiste ja valtion-
avustusta saava kulttuuritapahtuma. Lisäksi Seinäjoen 
laaja palvelutarjonta on kunnasta saavutettavissa 30 
kilometrin säteellä.

Kartat 4.14–4.17. Asukaskohtaiset nettokustannukset Etelä-Pohjanmaalla: 4.14) yleinen kulttuuritoimi, 4.15) yleinen kulttuuritoimi 
+ museot, teatterit ja orkesterit, 4.16) kirjasto, 4.17) yleinen kulttuuritoimi + museot, teatterit ja orkesterit + kirjasto.
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Edellä tarkastellut taiteen perusopetuksen asukas-
kohtaiset nettokustannukset (Kartta 4.9) olivat kor-
keimmat Alajärvellä (56 €/asukas) ja Lapualla (46 €/
asukas), joissa myös yhteenlasketut yleisen kulttuu-
ritoimen, museoiden, teattereiden ja orkestereiden 
sekä kirjaston nettokustannukset (Kartta 4.17) olivat 
maakunnan korkeimpia. Tieto taiteen perusopetuksen 
nettokustannuksista kuitenkin puuttui usean Etelä-
Pohjanmaan kunnan kohdalta.

Kansalaisopistojen vapaan sivistystyön nettokus-
tannukset (Kartta 4.11) olivat maakunnan korkeim-
mat Ilmajoen (81 €/asukas) ja Alavuden (71 €/asu-
kas) kunnissa, joissa taas yhteenlasketut kustannukset 
(Kartta 4.17) kuuluivat matalimpiin. Ilmajoella yh-
teenlasketut kustannukset olivat kaikista maakunnan 
kunnista matalimmat.

Taulukko 4.2.
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. 
kult-
tuuri-
toimi + 
museot, 
teatterit 
ja 
orkes-
terit 

Kir-
jasto 

Yl. 
kulttuuri-
toimi + 
museot, 
teatterit ja 
orkesterit 
+ kirjasto 

Taiteen 
perus-
opetus 

Kansalais-
opistojen 
vapaa 
sivistystyö 

Alajärvi 8 31 52 83 56 58 10 487 1226  - 0,4 

Alavus 6 6 54 60 Ei tietoa 71 9 287 998  - 0,8 

Evijärvi 1 21 47 68 Ei tietoa 18 2 755 292  - 0,05 
Ilmajoki 2 8 40 48 Ei tietoa 81 11 841 1386  - 0,15
Isojoki 5 5 54 59 5 15 2 400 234  - 0,09 

Jalasjärvi 4 4 48 52 14 41 8 214 797 1 1 
Karijoki 5 8 62 70 5 20 1 521 128  - 0,05 
Kauhajoki 25 25 53 78 25 32 14 269 1481 1 1 

Kauhava 7 13 52 65 33 11 17 308 1813 1 1 

Kuortane 13 13 56 69 Ei tietoa 17 2 943 357  - 0,15
Kurikka 14 22 54 76 Ei tietoa 16 14 597 1452 1 1 
Lappajärvi 18 18 60 78 6 15 3 440 299  - 0,8 
Lapua 20 35 47 82 46 42 14 428 1606 1 1 

Seinäjoki 12 84 47 131 Ei tietoa 28 57 811 6081 3 3

Soini 9 9 68 77 15 30 2 391 269  - 0,2 
Teuva 18 18 62 80 4 46 5 923 584  - 0,3 
Töysä 5 5 50 55 Ei tietoa 8 3 152 358  - 0,15 

Vimpeli 2 4 47 51 16 17 3 255 334  - 0,33 
Ähtäri 13 13 41 54 Ei tietoa 12 6 482 645  - 0,5 

 


