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6 Kainuu

6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen 
sijainti

Kainuun maakuntaan kuuluu yhdeksän kuntaa, joista 
valtaosa on tyypiltään maaseutumaisia. Maakunnan 
ainoa kaupunkimainen kunta on maakuntakeskus 
Kajaani. Väkiluvultaan Kainuu on Manner-Suomen 
maakunnista toiseksi pienin.

Kaikissa maakunnan kunnissa on tarjolla joitakin 
tarkasteltavista kulttuuripalveluista. Kainuussa ei toi-
mi lainkaan valtionosuutta saavia orkestereita ja tai-
teen aluekeskuksia. Ristijärven kunnan osalta ei ollut 
tietoa vuoden 2009 yleisen kulttuuritoimen asukas-
kohtaisista nettokustannuksista. Kulttuuritapahtumia 
tuottaa Ristijärvellä Kulttuuritapahtumat ry, jota kun-
ta tukee avustuksilla. Avustukset kirjataan yleishallin-
non ja elinkeinotoimen luokkiin, joten kustannukset 
eivät näy yleisen kulttuuritoimen luokassa.

Kainuussa tarkasteltavat kulttuuripalvelut ovat kes-
kittyneet maakuntakeskus Kajaaniin, jossa sijaitsevat 
molemmat maakunnan valtionosuusmuseot (Kainuun 
museo ja Kajaanin taidemuseo) sekä maakunnan ai-
noa valtionosuusteatteri (Kajaanin kaupunginteatteri) 
(Kartta 6.1).

Valtionavustusta saavista valtakunnallisista kult-
tuuritapahtumista valtaosa toimii Kajaanissa. Ka-
jaanin ohella Kuhmossa järjestetään valtionavustus-
ta saavaa kulttuuritapahtumaa (Kuhmon Kamari-
musiikki -tapahtuma).

KAINUU

Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl

Taajaan asutut: 1 kpl

Maaseutumaiset: 7 kpl

Yhteensä: 9 kpl

Väkiluku 81 751

Väestötiheys 3,8 as./km²

Kokonaispinta-ala 24 451,6 km²

Valtionosuuslaitokset Valtionosuusmuseot: 2 

kpl (40 875,5 as./museo)

Valtionosuusteatterit: 1 

kpl (81 751 as./teatteri)

Valtionosuusorkesterit: -

Valtionavustusta 

saavat valtakunnalliset 

kulttuuritapahtumat

3 kpl (27 250,3 as./

tapahtuma)

Taiteen perusopetuksen 

päätoimipisteet

15 kpl (10 290,6 as./

päätoimipiste)

Taiteen aluekeskukset -

Alueellinen taidetoimikunta Oulun läänin 

taidetoimikunta 

(toimialue: Pohjois-

Pohjanmaa, Kainuu)

Kulttuuritoimialan työllisten 

osuus alueen kaikista 

työllisistä (%)

1,98 %

Taulukko 6.1.

Kulttuuria kartalla
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Kaikissa Kainuun maakunnan kunnissa tarjotaan 
taiteen perusopetusta. Useampia päätoimipisteitä si-
jaitsee kaupunkimaisessa Kajaanissa (neljä päätoimi-
pistettä) ja taajaan asutussa Kuhmossa (kaksi päätoi-
mipistettä). Maaseutumaisista kunnista useimmissa 
(Paltamo, Puolanka, Sotkamo, Suomussalmi, Vaala) 
toimii taiteen perusopetuksen päätoimipiste. 

6.2 Yleisen kulttuuritoimen 
nettokustannukset ja 
kulttuuripalvelujen sijainti

Yleisen kulttuuritoimen asukaskohtaiset nettokustan-
nukset olivat vuonna 2009 maakunnan korkeimmat 
maakuntakeskus Kajaanissa (18 €/asukas), joka on 
tarkasteltavien kulttuuripalvelujen maakunnallinen 
keskittymä (Kartta 6.2). Toiseksi eniten tarkasteltavia 

kulttuuripalveluja tarjoavassa Kuhmossa yleisen kult-
tuuritoimen nettokustannukset olivat maakunnan 
kolmanneksi korkeimmat (11 €/asukas). Kaikkiaan 
yleisen kulttuuritoimen asukaskohtaiset nettokustan-
nukset olivat maakunnassa varsin matalat: asukaskoh-
taisten nettokustannusten keskiarvo oli 7,1 €/asukas, 
kun kaikissa Suomen kunnissa yleisen kulttuuritoi-
men nettokustannusten keskiarvo oli 11,6 €/asukas.

Niissä Kainuun kunnissa, joissa ei taiteen perusope-
tuksen toimipisteitä lukuun ottamatta ole tarjolla kar-
toitettavia kulttuuripalveluja, yleisen kulttuuritoimen 
asukaskohtaiset nettokustannukset kuuluivat maakun-
nan matalimpiin. Kustannukset olivat maakunnan 
kunnista matalimmat Puolangalla (2 €/asukas) sekä 
Hyrynsalmen ja Vaalan kunnissa (1 €/asukas). 

Kartta 6.1. Kulttuuripalvelujen sijainti kuntatyypeittäin Kainuussa
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6.3 Valtionosuuslaitosten (museot, 
teatterit ja orkesterit) sijainti

Kaikki Kainuun valtionosuuslaitokset (kaksi valtion-
osuusmuseota ja yksi valtionosuusteatteri) toimivat 
maakuntakeskus Kajaanissa (Kartta 6.3). Siten valti-
onosuuslaitosten palvelut ovat 30 kilometrin säteellä 
saavutettavissa lähinnä Kajaanista sekä naapurikun-
nista Paltamosta ja Sotkamosta (Kartat 6.4–6.6). 
Maakunnan lähikunnissa ei toimi valtionosuuslaitok-
sia, joiden palvelut olisivat Kainuusta saavutettavissa 
tarkasteluetäisyydellä.

Kajaanin kaupunginteatteri sai vuonna 2011 ope-
tus- ja kulttuuriministeriön myöntämää harkinnanva-
raista valtionavustusta alueteatteritoimintaan. Avus-
tusta voidaan myöntää alueellisesti merkittäville teat-
tereille tai orkestereille esimerkiksi kiertuetoiminnasta 
aiheutuviin menoihin. Kajaanin kaupunginteatteri 
kiersi alueteattereista eniten vuonna 2009: kiertue-

esitysten osuus kaikista esityksistä oli 37 % (99 esitys-
tä). Siten valtionosuusteatterin palveluita on tarjolla 
muissakin kuin symbolin osoittamassa kunnassa.

Alueellista saavutettavuutta 30 kilometrin säteellä 
kuvaavat kehät eivät kata kokonaan yhtään Kainuun 
kunnista. Palvelukeskittymä Kajaanin suuresta pinta-
alasta johtuen kunnan etelä- ja länsiosista kertyy kes-
kustan kulttuuripalveluihin matkaa yli 30 kilometriä.

6.4 Valtionavustusta 
saavien valtakunnallisten 
kulttuuritapahtumien sijainti

Kainuussa järjestetään kolmea valtionavustusta saavaa 
valtakunnallista kulttuuritapahtumaa (Kartta 6.7). 
Tapahtumista kaksi toimii asukasluvultaan maakun-
nan suurimmassa kunnassa Kajaanissa ja yksi asu-
kasluvultaan kolmanneksi suurimmassa Kuhmossa. 
Kajaaniin valtionavustusta on myönnetty Kajaani 

Kartta 6.2. Yleisen kulttuuritoimen nettokustannukset ja kulttuuripalvelujen sijainti
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Kartat 6.3–6.6. Asukkaat sekä valtionosuuslaitokset Kainuussa ja lähikunnissa: 6.3) kaikki valtionosuuslaitokset, 6.4) valtionosuus-
museot 30 kilometrin säteellä, 6.5) valtionosuusteatterit 30 kilometrin säteellä sekä 6.6) valtionosuusorkesterit 30 kilometrin säteellä
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tanssii -tapahtuman ja valtakunnallisen koreografia-
katselmuksen sekä Kajaanin Runoviikon Sana ja Sävel 
-tapahtuman järjestämiseen. Kuhmossa järjestetään 
Kuhmon Kamarimusiikki -tapahtuma, joka oli vuon-
na 2011 yksi eniten valtionavustusta saaneista kult-
tuuritapahtumista.

Kajaanin lähikunnista valtionavustusta saavaa kult-
tuuritapahtumaa järjestetään Taivalkoskella (Päätalo-
viikko) (Kartta 6.8). Tapahtuman alueellista saavutet-
tavuutta kuvaava kehä ulottuu juuri maakuntarajalle.

6.5 Taiteen perusopetuksen 
toimipisteiden sijainti

Taiteen perusopetuksen pää- tai sivutoimipisteitä toi-
mii jokaisessa Kainuun maakunnan kunnassa (Kartta 
6.9). Päätoimipisteitä sijaitsee eniten maakuntakeskus 
Kajaanissa, jossa myös opetustarjonta on maakunnan 
kunnista monipuolisinta (Kartta 6.10). Useimmissa 
Kainuun kunnissa taiteen perusopetuksen päätoimi-
pisteenä toimii kansalaisopisto, joiden osalta ei ole tie-
toa tarjolla olevista taiteenaloista.

Taiteen perusopetuksen asukaskohtaiset nettokus-
tannukset olivat maakunnan kunnista korkeimmat 
Kuhmossa (53 €/asukas), jossa toimii kaksi taiteen 
perusopetuksen päätoimipistettä. Toiseksi korkeimmat 
kustannukset olivat Kajaanissa (36 €/asukas). Tieto 
taiteen perusopetuksen asukaskohtaisista nettokus-
tannuksista puuttui kolmasosasta Kainuun kunnista.

6.6 Kulttuuriala kansalaisopistoissa

Kansalaisopistojen vapaan sivistystyön asukaskohtaiset 
nettokustannukset (Kartta 6.11) olivat vuonna 2009 
maakunnan korkeimmat Paltamossa (101 €/asukas), 
Hyrynsalmella (71 €/asukas) ja Suomussalmella (60 
€/asukas), joissa tarkasteltavat yleisen kulttuuritoi-
men, museoiden, teattereiden ja orkestereiden sekä 
kirjaston kustannukset (Kartta 6,17) olivat maakun-
nan keskitasoa. Kansalaisopistojen vapaan sivistystyön 
asukaskohtaiset nettokustannukset olivat maakunnan 
matalimmat Ristijärvellä (16 €/asukas), jossa taas 
kirjaston nettokustannukset kuuluivat maakunnan 
korkeimpiin. Yleisen kulttuuritoimen tai museoiden, 
teattereiden ja orkestereiden nettokustannukset eivät 
olleet tiedossa.

Kainuussa kansalaisopistojen vapaan sivistystyön 
nettokustannukset olivat maan keskitasoon verraten 
korkeat: Kainuun kunnissa asukaskohtaisten kustan-
nusten keskiarvo oli 51,4 €/asukas, kun koko maan 
kuntien keskiarvo oli 29,2 €/asukas. 

Paltamon ja Ristijärven alueella toimiva Paltamon 
kansalaisopisto oli maakunnan ainoa useamman kun-
nan alueella toimiva kansalaisopisto. Kajaanin alueella 
toimi kaksi kansalaisopistoa, joissa kulttuurialan ope-
tustuntien osuudet kaikista opetustunneista kuuluivat 
maakunnan matalimpiin (Kainulan kansalaisopisto 
54,0 %, Kaukametsän opisto 51,2 %). Matalin kult-
tuurialan tuntien osuus kaikista opetustunneista oli 
Sotkamon kansalaisopistossa (18 %) ja korkein Hy-
rynsalmen kansalaisopistossa (92,6 %).

6.7 Yleisen kulttuuritoimen 
työntekijät

Kainuussa yleisen kulttuuritoimen työntekijöitä toi-
mi kolmessa kunnassa, joissa yleisen kulttuuritoimen 
nettokustannukset olivat maakunnan korkeimmat 
(Kartta 6.12). Kunnista Kajaani on asukasluvultaan 
maakunnan suurin, Kuhmo kolmanneksi suurin ja 
Suomussalmi neljänneksi suurin kunta. Asukasluvul-
taan toiseksi suurimmassa Sotkamossa yleiseen kult-
tuuritoimeen kohdistui 0,6 henkilötyövuotta (Kartta 
6.13). Kunnan yleisen kulttuuritoimen asukaskohtai-
set nettokustannukset olivat maakunnan neljänneksi 
korkeimmat (8 €/asukas).

Yleiseen kulttuuritoimeen kohdistui eniten henki-
lötyövuosia kolmanneksi suurimmassa kunnassa Kuh-
mossa (1,25 HTV), jossa toimi päätoimisen työnteki-
jän lisäksi yksi sivutoiminen yleisen kulttuuritoimen 
työntekijä. Vähiten henkilötyövuosia yleiseen kult-
tuuritoimeen kohdistui asukasluvultaan maakunnan 
pienimmissä kunnissa, joissa myös yleisen kulttuuri-
toimen asukaskohtaiset nettokustannukset kuuluivat 
maakunnan matalimpiin.
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Kartat 6.7–6.8. Valtionavustusta saavat kulttuuritapahtumat Kainuussa ja lähikunnissa 30 kilometrin säteellä.

Kartat 6.9–6.10.  Taiteen perusopetus Kainuussa: 6.9) taiteen perusopetuksen pää- ja sivutoimipisteet sekä taiteen perus-
opetuksen nettokustannukset, 6.10) taiteen perusopetuksen päätoimipisteiden taiteenalat ja 7–15-vuotiaat kunnassa
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Kartta 6.11. Kansalaisopistot ja kulttuurialan opetustunnit Kainuussa

6.8 Kulttuurin nettokustannukset

Yleisen kulttuuritoimen asukaskohtaiset nettokustan-
nukset (Kartta 6.14) olivat vuonna 2009 Kainuun 
korkeimmat maakuntakeskus Kajaanissa (18 €/asu-
kas) ja toiseksi korkeimmat Suomussalmella (12 €/
asukas). Matalimmat nettokustannukset olivat Vaalan 
(1 €/asukas), Hyrynsalmen (1 €/asukas) ja Puolan-
gan (2 €/asukas) kunnissa. Vaalan naapurikunta on 
runsaasti palveluja tarjoava maakuntakeskus Kajaani. 
Puolangan ja Hyrynsalmen naapurissa taas sijaitsee 
toiseksi korkeimmat yleisen kulttuuritoimen netto-
kustannukset omaava Suomussalmi. 

Yleisen kulttuuritoimen sekä museoiden, teatterei-
den ja orkestereiden yhteenlasketut nettokustannukset 

(Kartta 6.15) olivat huomattavasti muita maakunnan 
kuntia korkeammat Kajaanissa (114 €/asukas), jossa 
toimivat kaikki maakunnan valtionosuuslaitokset. 
Yhteenlasketut kustannukset ovat matalimmat Vaa-
lassa (1 €/asukas), Puolangalla (4 €/asukas) ja Hy-
rynsalmella (4 €/asukas), joissa myös pelkät yleisen 
kulttuuritoimen nettokustannukset olivat maakunnan 
matalimmat. Vaalassa ei ollut lainkaan kustannuksia 
museoiden, teattereiden ja orkestereiden osalta.

Kirjaston nettokustannukset (Kartta 6.16) olivat 
maakunnan korkeimmat kunnissa, joissa yleisen kult-
tuuritoimen nettokustannukset olivat matalimmat. 
Kirjaston nettokustannukset olivat Vaalassa 79 €/
asukas ja Hyrynsalmella 73 €/asukas. Sen sijaan Puo-
langalla sekä yleisen kulttuuritoimen että kirjaston 
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Kartat 6.12–6.13. Yleisen kulttuuritoimen työntekijät Kainuussa: 6.12) päätoimiset työntekijät ja yleisen kulttuuritoimen net-
tokustannukset, 6.13) yleiseen kulttuuritoimeen kohdistuvat henkilötyövuodet (kaikki kulttuuritoimen työntekijät yhteensä).

nettokustannukset kuuluivat maakunnan matalim-
piin. Kirjaston nettokustannukset olivat matalimmat 
maakuntakeskus Kajaanissa (54 €/asukas), jossa taas 
yleisen kulttuuritoimen nettokustannukset olivat maa-
kunnan korkeimmat. Kainuun kuntien kirjaston net-
tokustannusten keskiarvo (64,9 €/asukas) ylitti koko 
maan kuntien keskiarvon (57,3 €/asukas).

Yhteenlasketut yleisen kulttuuritoimen, museoi-
den, teattereiden ja orkestereiden sekä kirjaston net-
tokustannukset (Kartta 6.17) olivat huomattavasti 
muita maakunnan kuntia korkeimmat Kajaanissa 
(168 €/asukas). Toiseksi korkeimmat kustannukset 
omaavassa Kuhmossa asukaskohtaiset kustannukset 
olivat alle puolet Kajaanin kustannuksista (81 €/asu-
kas). Yhteenlasketut kustannukset olivat matalimmat 
Puolangan (60 €/asukas) ja Ristijärven (64 €/asukas) 
kunnissa. Puolangalla sekä yleisen kulttuuritoimen 
että kirjaston nettokustannukset kuuluvat maakunnan 
matalimpiin. Ristijärven osalta taas yleisen kulttuuri-

toimen nettokustannukset ja museoiden, teattereiden 
ja orkestereiden nettokustannukset eivät ole tiedossa, 
joten yhteenlasketut kustannukset voivat olla todelli-
suudessa mainittua korkeammat. 

Edellä tarkastellut taiteen perusopetuksen asukas-
kohtaiset nettokustannukset (Kartta 6.9) olivat kor-
keimmat Kuhmossa (53 €/asukas) ja Kajaanissa (36 
€/asukas), joissa myös yleisen kulttuuritoimen sekä 
museoiden, teattereiden ja orkestereiden nettokustan-
nukset (Kartta 6.15) olivat maakunnan korkeimmat. 
Kirjaston (Kartta 5.16) sekä kansalaisopistojen vapaan 
sivistystyön (Kartta 6.11) asukaskohtaiset nettokus-
tannukset taas kuuluivat näissä kunnissa maakunnan 
matalimpiin. Taiteen perusopetuksen asukaskohtaiset 
nettokustannukset olivat maakunnan matalimmat 
Hyrynsalmella (4 €/asukas) ja Vaalassa (3 €/asukas), 
joissa taas kirjaston nettokustannukset olivat maakun-
nan kunnista korkeimmat.
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Kartat 6.14–6.17. Asukaskohtaiset nettokustannukset Kainuussa: 6.14) yleinen kulttuuritoimi, 6.15) yleinen kulttuuritoimi + 
museot, teatterit ja orkesterit, 6.16) kirjasto, 6.17) yleinen kulttuuritoimi + museot, teatterit ja orkesterit + kirjasto
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Taulukko 6.2

Kunta Nettokustannukset, €/asukas Asukkaat 
31.12.2010 

7–15-
vuotiaat  

Pää-
toimiset 
yl. 
kulttuuri-
toimen 
työn-
tekijät 

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 

Kan-
salais-
opis-
tojen 
vapaa 
sivis-
tystyö 

Hyrynsalmi 1 4 73 77 4 71 2 736 229  - 0,3 
Kajaani 18 114 54 168 36 27 38 157 3733 1 1 

Kuhmo 11 20 61 81 53 37 9 492 780 1 1,25 
Paltamo 4 6 70 76 Ei tietoa 101 3 884 379  - 0,2 

Puolanka 2 4 56 60 Ei tietoa 56 3 063 275  - 0,2 
Ristijärvi Ei tietoa Ei tietoa 64 64 Ei tietoa 16 1 513 119  - 0,3 

Sotkamo 8 8 63 71 10 43 10 702 1101  - 0,6 
Suomussalmi 12 16 64 80 10 60 9 156 797 1 1 
Vaala 1 1 79 80 3 52 3 370 343  - 0,3 

 


