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3 Etelä-Karjala

3.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen 
sijainti

Etelä-Karjalan maakunta jakautuu kahteen seutu-
kuntaan ja kymmeneen kuntaan. Kunnista Imatra ja 
maakuntakeskus Lappeenranta ovat tyypiltään kau-
punkimaisia, muut maaseutumaisia. Etelä-Karjala on 
väkiluvultaan Manner-Suomen kolmanneksi pienin 
maakunta.

Etelä-Karjalan kunnista Suomenniemellä ja Taipal-
saarella ei ole tarjolla kartassa 3.1 tarkasteltavia kult-
tuuripalveluja. Taipalsaari on runsaasti palveluja tar-
joavan Lappeenrannan naapurikunta. Suomenniemi 
taas sijaitsee aivan maakunnan luoteisosassa kaukana 
kaupunkimaisista kunnista. Kunta yhdistyy vuoden 
2013 alussa Mikkelin kaupunkiin.

Etelä-Karjalassa toimii yhteensä kuusi valtionosuus-
laitosta, joista kaikki sijaitsevat maakunnan kaupunki-
maisissa kunnissa. Maakuntakeskus Lappeenrannassa 
sijaitsevat kaksi valtionosuusmuseota, valtionosuuste-
atteri ja valtionosuusorkesteri. Imatralla toimivat val-
tionosuusmuseo ja -teatteri.

Taulukko 3.1.

ETELÄ-KARJALA

Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 2 kpl

Taajaan asutut: - 

Maaseutumaiset: 8 kpl

Yhteensä: 10 kpl

Väkiluku 133 371

Väestötiheys 23,8 as./km²

Kokonaispinta-ala 7 235,1 km²

Valtionosuuslaitokset Valtionosuusmuseot: 3 

kpl (44 457 as./museo)

Valtionosuusteatterit: 

2 kpl (66 685,5 as./

teatteri)

Valtionosuusorkesterit: 

1 kpl (133 371 as./

orkesteri)

Valtionavustusta 

saavat valtakunnalliset 

kulttuuritapahtumat

2 kpl (66 685,5 as./

tapahtuma)

Taiteen perusopetuksen 

päätoimipisteet

12 kpl (11 114,3 as./

päätoimipiste)

Taiteen aluekeskukset 2 kpl

Alueellinen taidetoimikunta Kaakkois-Suomen 

taidetoimikunta 

(toimialue: Kymenlaakso 

ja Etelä-Karjala)

Kulttuuritoimialan työllisten 

osuus alueen kaikista 

työllisistä (%)

2,04 %

Kulttuuria kartalla
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Molemmat maakunnan valtionavustusta saavista 
valtakunnallisista kulttuuritapahtumista järjestetään 
Imatralla. Lappeenrannassa taas sijaitsevat molem-
mat maakunnassa toimivista taiteen aluekeskuksista: 
Kaakkois-Suomen valokuvakeskus sekä Etelä-Karja-
lan lastenkulttuurikeskus Metku. Metkuun kuuluvat 
Suomenniemeä lukuun ottamatta kaikki Etelä-Kar-
jalan kunnat. Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus 
Metku ja Kymenlaakson lasten ja nuorten kulttuuri-
verkosto Koppa muodostavat lasten ja nuorten kult-
tuuriverkosto Kaakun.

Taiteen perusopetuksen pää- ja sivutoimipisteitä 
lukuun ottamatta kartassa 3.1 tarkasteltavat kulttuu-
ripalvelut ovat Etelä-Karjalassa keskittyneet kaupun-
kimaisiin kuntiin. Taiteen perusopetuksen päätoi-
mipisteitä sijaitsee Lappeenrannan ja Imatran lisäksi 
Savitaipaleen, Ruokolahden ja Rautjärven kunnissa. 
Parikkalassa, Lemillä ja Luumäellä toimii taiteen pe-
rusopetuksen päätoimipisteiden sijaan yksi tai useam-
pi taiteen perusopetuksen sivutoimipiste.

Kartta 3.1. Kulttuuripalvelujen sijainti kuntatyypeittäin Etelä-Karjalassa.
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3.2 Yleisen kulttuuritoimen 
nettokustannukset ja 
kulttuuripalvelujen sijainti

Yleisen kulttuuritoimen nettokustannukset olivat vuon-
na 2009 korkeimmat maakunnan toisessa kaupunkimai-
sessa kunnassa Imatralla (28 €/asukas). Lappeenrannassa 
ja Ruokolahdella kustannukset olivat 11 €/asukas. Ruo-
kolahti on runsaasti tarkasteltavia kulttuuripalveluja tar-
joavien Imatran ja Lappeenrannan naapurikunta. Yleisen 
kulttuuritoimen nettokustannukset olivat siis Etelä-Kar-
jalassa korkeimmat niissä kunnissa, joihin tarkasteltavat 
kulttuuripalvelut ovat keskittyneet.

Matalimmat yleisen kulttuuritoimen nettokustan-
nukset olivat Taipalsaarella (1 €/asukas). Taipalsaari 
on Suomenniemen ohella maakunnan ainoa kunta, 
jossa ei ole tarjolla kartoissa 3.1 ja 3.2 tarkasteltavia 
kulttuuripalveluja.

3.3 Valtionosuuslaitosten (museot, 
teatterit ja orkesterit) sijainti

Etelä-Karjalan valtionosuuslaitokset ovat keskittyneet 
Lappeenrantaan ja Imatralle, joissa asuu valtaosa maa-
kunnan asukkaista. 

Kartta 3.2. Yleisen kulttuuritoimen nettokustannukset ja kulttuuripalvelujen sijainti.
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Valtionosuusmuseoita toimii sekä Imatralla että 
Lappeenrannassa. Kaikki maakunnan valtionosuus-
museot ovat tyypiltään taidemuseoita ja/tai kulttuu-
rihistoriallisia museoita. Lähikunnissa Miehikkälässä, 
Kouvolassa ja Punkaharjulla toimii myös erikoismuse-
oita. Miehikkälän museot käsittävät useita museokoh-
teita, joista Miehikkälän kotiseutumuseo on tyypiltään 
kulttuurihistoriallinen museo ja Salpalinja-museo eri-
koismuseo. Kouvolassa toimivat Kouvolan kaupungin 
museot ja Punkaharjulla Suomen Metsämuseo Lusto.

Miehikkälän museot ovat 30 kilometrin säteellä 
saavutettavissa Luumäen ja Lappeenrannan kunnista. 
Kouvolan museot sijaitsevat noin 30 kilometrin päässä 
maakuntarajasta Luumäen kunnan kohdalla. Punka-
harjun valtionosuusmuseo on saavutettavissa tarkas-
tellulla etäisyydellä lähinnä Parikkalan kunnasta käsin.

Valtionosuusmuseoiden tavoin valtionosuusteat-
terit ovat Etelä-Karjalassa keskittyneet Imatralle ja 
Lappeenrantaan: kummassakin kaupungissa toimii 
yksi valtionosuusteatteri. Lähikuntien valtionosuuste-
attereista Etelä-Karjalasta ovat 30 kilometrin säteellä 
saavutettavissa vain Kouvolan teatterin palvelut.

Lähikunta Kouvolassa toimii myös valtionosuus-
orkesteri. Etelä-Karjalassa valtionosuusorkestereita 
toimii vain maakuntakeskus Lappeenrannassa. Siten 
orkesterien palvelut ovat valtionosuuslaitoksista hei-
koiten Etelä-Karjalan asukkaiden saavutettavissa.

3.4 Valtionavustusta 
saavien valtakunnallisten 
kulttuuritapahtumien sijainti

Molemmat Etelä-Karjalan valtionavustusta saavista 
valtakunnallisista kulttuuritapahtumista järjestetään 
Imatralla. Valtionavustusta myönnettiin vuonna 2011 
Imatra Big Band Festivalin sekä VIII kansainvälisen 
Mustan ja Valkoisen Teatterifestivaalin järjestämiseen. 
Imatran kulttuuripalvelut ovat saavutettavissa 30 ki-
lometrin säteellä osasta Lappeenrannan, Taipalsaaren, 
Ruokolahden ja Rautjärven kuntia. 

Etelä-Karjalan lähikunnissa Kouvolassa ja Mänty-
harjulla järjestettävät valtionavustusta saavat kulttuuri-
tapahtumat ovat 30 kilometrin säteellä saavutettavissa 
Luumäen ja Suomenniemen kunnista. 

3.5 Taiteen perusopetuksen 
toimipisteiden sijainti

Valtaosa Etelä-Karjalassa toimivista taiteen perusope-
tuksen päätoimipisteistä sijaitsee maakuntakeskus 
Lappeenrannassa, jossa asuu maakunnan kunnista 
eniten 7–15-vuotiaita.  Myös opetustarjonta on maa-
kunnan kunnista monipuolisinta: kaupungissa tarjo-
taan taiteen perusopetusta musiikin, tanssin, esittävi-
en taiteiden sekä visuaalisten taiteiden aloilla. 

Lappeenrannassa taiteen perusopetuksen asukas-
kohtaiset nettokustannukset ovat maakunnan kol-
manneksi korkeimmat. Korkeimmat kustannukset 
ovat Imatralla, jossa toimii kaksi taiteen perusopetuk-
sen päätoimipistettä.

3.6 Kulttuuriala kansalaisopistoissa

Vapaan sivistystyön asukaskohtaiset nettokustannuk-
set olivat vuonna 2009 maakunnan korkeimmat Savi-
taipaleen kunnassa (78 €/asukas), jossa tarkasteltavat 
yleisen kulttuuritoimen, museoiden, teattereiden ja 
orkestereiden sekä kirjaston yhteenlasketut kustan-
nukset (Kartta 3.17) olivat maakunnan matalimmat. 
Savitaipaleen kansalaisopisto toimii myös Lemin ja 
Suomenniemen kunnissa. Savitaipaleen kansalaisopis-
tossa kulttuurialan tuntien osuus kaikista opetustun-
neista oli 59,3 % vuonna 2009. 

Kansalaisopistojen vapaan sivistystyön nettokus-
tannukset olivat matalimmat maakuntakeskus Lap-
peenrannan (4 €/asukas), Luumäen (4 €/asukas) ja 
Taipalsaaren (1 €/asukas) kunnissa. Näiden alueella 
toimii Etelä-Karjalan kansalaisopisto, jonka päätoi-
mipaikka on Lappeenranta. Etelä-Karjalan kansalais-
opistossa kulttuurialan opetustuntien osuus kaikista 
opiston opetustunneista on maakunnassa toimivista 
kansalaisopistoista matalin (40,8 %).

Kulttuurialan opetustuntien osuus kaikista opetus-
tunneista oli korkein Rautjärven (76,5 %) ja Ruoko-
lahden (74,9 %) kansalaisopistoissa. Kumpikin opisto 
toimii vain yhden kunnan alueella.
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Kartat 3.3–3.6. Asukkaat sekä valtionosuuslaitokset Etelä-Karjalassa ja lähikunnissa: 3.3) kaikki valtionosuuslaitokset, 3.4) valtionosuus-
museot 30 kilometrin säteellä1, 3.5) valtionosuusteatterit 30 kilometrin säteellä sekä 3.6) valtionosuusorkesterit 30 kilometrin säteellä.
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Kartat 3.7–3.8. Valtionavustusta saavat kulttuuritapahtumat Etelä-Karjalassa ja lähikunnissa 30 kilometrin säteellä.

Kartat 3.9–3.10.  Taiteen perusopetus Etelä-Karjalassa: 3.9) taiteen perusopetuksen pää- ja sivutoimipisteet sekä taiteen perusopetuksen 
nettokustannukset, 3.10) taiteen perusopetuksen päätoimipisteiden taiteenalat ja 7–15-vuotiaat kunnassa.
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3.7 Yleisen kulttuuritoimen 
työntekijät

Päätoimisia yleisen kulttuuritoimen työntekijöi-
tä toimii Etelä-Karjalassa kahdessa asukasluvultaan 
maakunnan suurimmassa kunnassa Imatralla ja Lap-
peenrannassa, joissa yleisen kulttuuritoimen netto-
kustannukset ovat maakunnan korkeimpia. Kau-
pungeissa yleiseen kulttuuritoimeen kohdistuu myös 
maakunnan kunnista eniten henkilötyövuosia.

Asukasluvultaan maakunnan pienimmissä Suomen-
niemen ja Lemin kunnissa kulttuurin osuus sivutoi-
misten työntekijöiden työajasta on matalin. Kulttuu-
ritoimen palvelut toteutetaan ostopalveluina Luumäen 
ja Ruokolahden kunnissa2.

3.8 Kulttuurin nettokustannukset

Yleisen kulttuuritoimen nettokustannukset (Kartta 
3.14) olivat vuonna 2009 Etelä-Karjalan kunnista 
korkeimmat Imatralla (28 €/asukas). Toiseksi kor-
keimmat nettokustannukset ovat Lappeenrannassa ja 
Ruokolahdella 11 €/asukas. Matalimmat yleisen kult-
tuuritoimen nettokustannukset olivat Lappeenrannan 
naapurikunnassa Taipalsaarella (1€/asukas). Suomen-
niemellä yleisen kulttuuritoimen nettokustannukset 
olivat maakunnan toiseksi matalimmat (7 €/asukas).

Yhteenlasketut yleisen kulttuuritoimen sekä muse-
oiden, teattereiden ja orkestereiden nettokustannuk-
set (Kartta 3.15) nousivat Lappeenrannan ja Imatran 
kohdalla huomattavasti muiden kuntien kustannuksia 

Kartta 3.11. Kansalaisopistot ja kulttuurialan opetustunnit Etelä-Karjalassa.
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Kartat 3.12–3.13. Yleisen kulttuuritoimen työntekijät Etelä-Karjalassa: 3.12) päätoimiset työntekijät ja yleisen kulttuuritoimen nettokustan-
nukset, 3.13) yleiseen kulttuuritoimeen kohdistuvat henkilötyövuodet (kaikki kulttuuritoimen työntekijät yhteensä).

korkeammiksi. Lappeenrannassa yhteenlasketut kus-
tannukset olivat 87 €/asukas ja Imatralla 85 €/asukas. 
Museoiden, teattereiden ja orkestereiden kustannukset 
olivat kunnista korkeimmat Lappeenrannassa (76 €/
asukas). Imatralla ja Lappeenrannassa toimivat kaikki 
maakunnan valtionosuuslaitokset.  

Kolmanneksi korkeimmat yhteenlasketut yleisen 
kulttuuritoimen sekä museoiden, teattereiden ja or-
kestereiden nettokustannukset olivat Ruokolahdella 
(11 €/asukas). Matalimmat yhteenlasketut kustan-
nukset olivat Taipalsaarella (2 €/asukas), jossa sekä 
yleisen kulttuuritoimen että museoiden, teattereiden 
ja orkestereiden nettokustannukset olivat 1 €/asukas. 
Museoiden, teattereiden ja orkestereiden kustannuk-
siin luetaan myös muun muassa näyttely-, esitys- ja 
musiikkitoimintaan kunnassa myönnetyt avustukset. 
Siten luokassa on kustannuksia sellaisissakin kunnissa, 
joissa ei toimi valtionosuuslaitoksia.

Kirjaston nettokustannukset (Kartta 3.16) olivat 
korkeimmat naapurikunnissa Rautjärvellä (68 €/asu-
kas) ja Parikkalassa (60 €/asukas). Yleisen kulttuuri-
toimen nettokustannukset ovat molemmissa kunnissa 
maakunnan keskitasoa. Tarkasteltavista kulttuuripal-
veluista kunnissa on kansalaisopistopalvelujen lisäksi 
tarjolla vain taiteen perusopetusta. Kirjaston nettokus-
tannukset olivat matalimmat Savitaipaleen ja Ruoko-
lahden kunnissa (kummassakin 44 €/asukas). Myös 

näissä kunnissa on tarkasteltavista palveluista tarjolla 
vain taiteen perusopetusta. Maakunnan kaupunkimai-
sissa kunnissa Imatralla ja Lappeenrannassa kirjaston 
nettokustannukset kuuluivat maakunnan matalim-
piin. Erot kuntien kustannuksissa ovat kuitenkin kir-
jaston kohdalla varsin pieniä.

Yhteenlasketut yleisen kulttuuritoimen, museoiden, 
teattereiden ja orkestereiden sekä kirjaston nettokus-
tannukset (Kartta 3.17) olivat huomattavasti muita 
kuntia korkeammat Lappeenrannassa (134 €/asukas) 
ja Imatralla (131 €/asukas). Näissä kunnissa etenkin 
museoiden, teattereiden ja orkestereiden kustannukset 
olivat huomattavan korkeita maakunnan muihin kun-
tiin verrattuna. Seuraavaksi korkeimmat yhteenlaske-
tut kustannukset olivat Rautjärvellä (77 €/asukas) ja 
Parikkalassa (69 €/asukas), joissa taas kirjaston netto-
kustannukset olivat maakunnan korkeimmat. 

Matalimmat yhteenlasketut kustannukset olivat Sa-
vitaipaleen kunnassa (53 €/asukas). Kunnassa yleisen 
kulttuuritoimen nettokustannukset olivat maakunnan 
keskitasoa, mutta kirjaston nettokustannukset Ruoko-
lahden ohella maakunnan matalimmat. 

Edellä tarkastellut taiteen perusopetuksen asukas-
kohtaiset nettokustannukset (Kartta 3.9) olivat kor-
keimmat Imatralla (26 €/asukas) ja matalimmat Ruo-
kolahdella, Rautjärvellä ja Parikkalassa (5 €/asukas). 

Yhteenlasketut yleisen kulttuuritoimen, museoiden, 
teattereiden ja orkestereiden sekä kirjaston nettokus-
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tannukset olivat kuitenkin näissä kunnissa Ruokolah-
tea lukuun ottamatta maakunnan korkeimpia.

Kansalaisopistojen vapaan sivistystyön nettokus-
tannukset (Kartta 3.11) olivat huomattavasti muita 
maakunnan kuntia korkeammat Taipalsaarella (78 €/
asukas), jossa taas yhteenlasketut nettokustannukset 
(Kartta 3.17) olivat maakunnan toiseksi matalimmat.

Kartat 3.14–3.17. Asukaskohtaiset nettokustannukset Etelä-Karjalassa: 3.14) yleinen kulttuuritoimi, 3.15) yleinen kulttuuritoimi + mu-
seot, teatterit ja orkesterit, 3.16) kirjasto, 3.17) yleinen kulttuuritoimi + museot, teatterit ja orkesterit + kirjasto.
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Taulukko 3.2 

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 

 


