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Kesällä 2011 aloittanut hallitus on kirjannut 
tavoitteekseen nostaa suomalaiset maail-
man osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 
mennessä. Tavoitteena on, että Suomi 
sijoittuu OECD-maiden kärkijoukkoon kes-
keisissä nuorten ja aikuisten osaamisvertai-
luissa, koulupudokkaiden vähyydessä sekä 
nuorten ja työikäisten korkea-asteen koulu-
tuksen suorittaneiden väestöosuudessa.
 Kaikessa koulutuksessa, tieteessä, 
kulttuurissa, liikunnassa ja nuorisotyössä 
toteutetaan yhdenvertaisuusperiaatetta. 

Palveluiden on oltava tasa-arvoisesti ja 
tasalaatuisesti kaikkien saatavilla. Hallitus-
ohjelman painopiste on köyhyyden, eriar-
voisuuden ja syrjäytymisen ehkäiseminen.  
 Hallitusohjelman toteutus käynnistyi 
monella tasolla. Perusopetuksen laatua 
vahvistettiin. Yleissivistävän koulutuksen 
lähtökohtana on koulutuksen perusturva 
kaikille. Vuoden aikana valmisteltiin ammat-
tikorkeakoulu-uudistusta sekä korkeakoulu-
jen opiskelijavalinnan ja yliopistojen rahoi-
tusmallin uudistamista. Kertomusvuonna 

hyväksyttiin koulutuksen ja tutkimuksen ke-
hittämissuunnitelma vuosille 2011–2016, 
joka ohjaa hallitusohjelman tavoitteiden 
toteutusta koulutus- ja tutkimuspolitiikassa.
 Kulttuuripolitiikan tehtävänä on tukea 
sekä alan ammattilaisten työtä että harras-
tajien ja kuluttajien aktiivista toimintaa. 
Vuoden aikana käynnistettiin hanke, jolla 
parannetaan kuntien kulttuuripalveluiden 
saatavuutta. Luovan työn tekijöiden ase-
maan tehtiin parannuksia. Luovan talouden 
ja kulttuuriyrittäjyyden edistämistoimet 
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olivat onnistuneita.  Liikuntapolitiikassa 
painopisteenä oli liikunnallista elämänta-
paa vahvistavat toimenpiteet, joilla tuettiin 
liikuntapaikkojen rakentamista ja seuratoi-
mintaa. Nuorisopoliittista työtä leimasi 
Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjel-
man 2012–2015 valmistelu.
 Opintotuen myöntämiskäytäntö 
muutettiin vastaamaan korkeakoulujen 
kaksiportaista tutkintorakennetta.

 Talouskehityksen vaikutukset heijastui-
vat valtionhallintoon. Hallinnonalan ja minis-
teriön onkin varauduttava tulevina vuosina 
julkisen talouden kestävyyden edellyttämiin 
säästöihin ja rakenteellisiin uudistuksiin. 
Ministeriö käynnisti hallinnonalalla useita 
rakenteellisia ja sisällöllisiä uudistushank-
keita. Osaamisen, luovuuden ja osallistu-
mismahdollisuuksien edistäminen on 
nähtävä jatkossakin erittäin keskeisessä 
roolissa Suomen hyvinvoinnin ja menes-
tyksen turvaamisessa.

Toukokuu 2012

Opetusministeri 
Jukka Gustafsson

Kulttuuri- ja urheiluministeri 
Paavo Arhinmäki

Kansliapäällikkö 
Harri Skog
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Osaamisen, hyvinvoinnin ja kil-
pailukyvyn varmistaminen yli ta-
loudellisen taantuman edellyt-
tää panostamista koulutukseen, 
tutkimukseen ja innovaatiotoi-
mintaan. Pyrkimyksenä on ollut 
työurien pidentäminen, työllisyys-
asteen nostaminen, osaamisen 
vahvistaminen, tuottavuuden pa-
rantaminen, laadun parantami-
nen kaikilla koulutusasteilla, mo-
nikulttuurisuuden vahvistuminen 
sekä elinikäisen oppimisen edel-
lytysten toteutuminen.

Tiedepolitiikan painopisteitä 
olivat tutkimuksen laadun, tutki-
jankoulutuksen ja tutkijanuran 
kilpailukyvyn, tutkimuksen inno-
vatiivisuuden ja uusiutumiskyvyn 
kehittäminen sekä kansainvälis-
tyminen.

Ammatillisen koulutuksen 
läpäisyyn panostettiin
Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehosta-
misohjelma käynnistettiin alkuvuodesta 
2011. Neljän miljoonan euron määräraha 
kohdennettiin 14 verkostohankkeelle eri 
puolilla maata. Käyttöön otettiin uudistettu 
tulosrahoitus, joka huomioi aiempaa pa-
remmin, kuinka koulutuksen järjestäjä on 
kyennyt lisäämään opiskelijoiden tutkinnon-
suorittamis- ja työllistymisvalmiuksia ja toi-
saalta vähentämään opintojen viivästymi-
sen tai keskeyttämisen todennäköisyyttä 
verrattuna muihin koulutuksen järjestäjiin.
 Ammatillista peruskoulutusta lisättiin 
vuonna 2011 ja kohdennettiin työvoimatar-
peiden mukaisesti lähinnä kasvukeskuksiin. 
Tavoitteena oli erityisesti nuorten koulutuk-
seen pääsyn turvaaminen, nuorisotyöttö-
myyden alentaminen ja nuorten syrjäytymis-
kehityksen ennaltaehkäiseminen. 
 Ammatillisen koulutuksen tutkintora-
kenteen kehittämistä jatkettiin ja opintosuo-
ritusten eurooppalaisen siirtojärjestelmän 
(ECVET) käyttöönottoa valmisteltiin. 
 Ammatillisen koulutuksen palvelu-
kyvyn vahvistamiseen ja rakenteelliseen 
kehittämiseen tähtäävää vauhdittamishan-
ketta jatkettiin. Vuoden 2011 alusta toteu-
tui kolme järjestäjäfuusiota ja yksi ylläpi-
täjävaihdos. Ministeriö teki lisäksi järjes-
tämislupapäätökset vuoden 2012 alkuun 
ajoittuvasta kahdesta järjestäjäfuusiosta. 
Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjiä 
on yhteensä 137.
 Ammatillisen peruskoulutuksen opis-
kelijamäärä kasvoi oppilaitosmuotoisessa 
koulutuksessa noin 1 350 opiskelijalla ja 
väheni oppisopimuskoulutuksessa yli 
2 200 opiskelijalla. Kertomusvuonna eri-
tyisopetusta sai noin 21 300 opiskelijaa. 
Vammaisten valmentavan ja kuntouttavan 
opetuksen ja ohjauksen opiskelijamäärä 
säilyi edellisvuoden tasolla. Maahanmuut-
tajien valmistavan koulutuksen opiskelija-

Koulutus- ja tiedepolitiiikka

Yleissivistävä koulutus 
koulutuksellisen tasa-arvon 
perustana
Yleissivistävän koulutuksen kehittämisen 
lähtökohtana on koulutuksen perusturvan 
takaaminen ja vahvistaminen kaikille asuin-
paikasta, kielestä ja taloudellisesta ase-
masta riippumatta koko maan kattavasti. 
 Kertomusvuonna perusopetuksen laa-
tua kehitettiin suuntaamalla siihen lisävoi-
mavaroja. Painopisteenä olivat opetusryh-
mien koon pienentäminen, tehostettua ja 
erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ope-
tuksen ja tukitoimien sekä oppilaanohjauk-
sen vahvistaminen. Erityisavustuksia myön-
nettiin myös kerhotoiminnan sekä kodin ja 
koulun yhteistyön kehittämiseen. Perus-
opetuksen opetusryhmien pienentämiseen 
myönnettiin 30 miljoonaa euroa. 
 Kouluyhteisöjen turvallisuutta edistä-
vä koulukiusaamisen vastainen KiVa Koulu 
-toimenpideohjelma vakiinnutettiin koulujen 
käyttöön. Tietoverkkovälitteistä perusluku-
taidon ja matematiikan oppimisvaikeuksi-
en oppimis- ja arviointiympäristöä kehitet-
tiin edelleen ja sitä laajennettiin tukemaan 
maahanmuuttajataustaisten lasten oppi-
mista. 
 Työryhmän esitys uudistetuiksi perus-
opetuksen valtakunnallisiksi tavoitteiksi ja 
tuntijaoksi valmistui helmikuussa 2012. Uu-
distuksessa vahvistetaan taito- ja taideai-
neiden opetusta, liikuntaa, yhteiskunnallis-
ta ja arvokasvatusta, ympäristökasvatuksen 
asemaa ja oppiaineiden välistä yhteistyötä 
sekä monipuolistetaan kieliohjelmia.
 Lukiokoulutuksen ja ylioppilastutkinnon 
kehittämistä jatkettiin. 
 Vuoden aikana valmisteltiin myös var-
haiskasvatuksen ja päivähoitopalveluiden 
lainsäädännön, hallinnon ja ohjauksen siir-
toa opetus- ja kulttuuriministeriöön.

Yleisivistävä
koulutus

905 milj. euroa

Ammatillinen
koulutus

698 milj. euroa

Aikuiskoulutus
513 milj. euroa

Korkeakoulu-
opetus ja tutkimus
2 927 milj. euroa

Opintotuki
937 milj. euroa

Vuonna 2011 
koulutukseen

5 980 miljoonaa
euroa
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2009 2010 2011

59 000

58 000

57 000

56 000

55 000

54 000

Esiopetuksen oppilaat

määrä säilyi niin ikään edellisen vuoden 
tasolla jääden alle 1 600 opiskelijan. Am-
matilliseen peruskoulutukseen ohjaavassa 
ja valmistavassa koulutuksessa, ammattis-
tartissa, opiskeli 1 550 opiskelijaa, mikä oli 
noin 100 enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Syksyn uusista ammattistartin opiskelijois-
ta 70 prosenttia oli samana keväänä perus-
opetuksen 9. luokan päättäneitä.

Koulutustakuun 
valmistelu aloitettiin
Osana hallitusohjelmaan sisältyvää nuorten 
yhteiskuntatakuuta toteutetaan koulutus-
takuu, jossa jokaiselle peruskoulun päät-
täneelle taataan koulutuspaikka lukioissa, 
ammatillisessa koulutuksessa, oppisopi-
muskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuk-
sessa tai muulla tavoin. Koulutustakuu on 
keskeinen peruste koulutuspaikkojen mää-
rän alueelliselle suuntaamiselle. 
 Nuorten yhteiskuntatakuun tavoittei-
ta tuetaan koulutuspoliittisilla toimenpiteillä. 
Ammatillista koulutusta lisätään ja suunna-
taan niille alueille, joilla sitä on nuorisoikä-
luokkaan suhteutettuna muita vähemmän. 
Oppilaaksi ottamisen kriteereitä uudiste-
taan niin, että perusasteen päättävät nuo-
ret todella pääsevät koulutukseen. 

Osaavalla opetus-
henkilöstöllä suuri merkitys
Pätevän ja osaavan opetushenkilöstön saa-
tavuus turvataan. Tavoitteena on parantaa 
opettajien kelpoisuustilannetta ja täyden-
nyskoulutusmahdollisuuksia.

 Opetustoimen henkilöstökoulutuksel-
la tuettiin koulutuspoliittisten uudistusten 
toteutumista. Valtion rahoittamaan opetus-
toimen henkilöstökoulutukseen osallistui 
vuonna 2011 noin 50 000 henkeä, joka on 
yli 20 prosenttia enemmän kuin edellise-
nä vuonna. Koulutukseen pääsyä edistet-
tiin erityisesti määräaikaisella vuonna 2010 
aloitetulla Osaava-ohjelmalla. Osallistunei-
den määrä on noussut toista vuotta peräk-
käin Osaava-ohjelman ansiosta. 
 Opettajan ammatti on edelleen suosit-
tu. Luokanopettajakoulutukseen hakeutui 
vuonna 2011 yli 7 000 hakijaa, joista valit-
tiin 800.

Aikuiskoulutusta vahvistettiin
Aikuiskoulutuksen painopisteinä olivat työ-
elämässä tapahtuvan koulutuksen vahvis-
taminen ja aikuiskoulutuksen laadun ja vai-
kuttavuuden lisääminen. Työssä oppimista 
ja korkea-asteen täydennyskoulutusmallien 
kehittämistä jatkettiin korkeakoulujen yhtei-
sissä kehittämis- ja tutkimushankkeissa.
 Aikuiskoulutusetuuksien laajentaminen 
lisäsi edelleen aikuiskoulutukseen osallistu-
mista jopa ennakoitua enemmän.
 Ammatillisen lisäkoulutuksen tulos-
rahoitusjärjestelmän toisen vaiheen selvi-
tystyö käynnistettiin. Toteutettiin oppisopi-
muskoulutuksen laadun kehittämishanke. 
Toimeenpantiin oppisopimuskoulutuksen 
rahoitusta koskevia takaisinperintäpäätök-
siä ja jatkettiin kuljettajien ammattipätevyys-
koulutusta koskevaa selvitystä. 

 Vapaan sivistystyön kehittämisohjel-
man toimeenpanoa jatkettiin. Oppilaitos- 
ja ylläpitäjärakennetta kehitettiin ja kan-
sanopistojen ylläpitämisluvat uudistettiin. 
Kansanopistoille osoitettiin lisäresursseja 
nuorisotyöttömyyden torjumiseksi.

Ammattikorkeakoulu-
uudistus aloitettiin
Ammattikorkeakoulu-uudistus käynnistettiin 
hallitusohjelman mukaisesti. Uudistuksella 
pyritään lisäämään ammattikorkeakoulujen 
toiminnan laatua ja vaikuttavuutta. Ammatti-
korkeakoulujen rahoitus- ja säädösohjausta 
uudistetaan vuoden 2014 alusta. Samalla 
aikataululla uudistetaan ja selkeytetään 
ammattikorkeakoulujen koulutusvastuita 
ja rakenteita. 
 Korkeakouluopintojen tehokkuus ja 
laatu on ollut erityisen seurannan ja kehittä-
misen kohteena. Opintoprosessien tehos-
tamista koskevia tavoitteita on kirjattu am-
mattikorkeakoulujen sopimuksiin vuosille 
2010–2012.
 Ammattikorkeakoulujen aloituspaikko-
ja kohdennetaan alueellisiin ja valtakunnalli-
siin tarpeisiin. Ammattikorkeakoulujen 
koulutustarjontaa vähennetään yhteensä 
2 030 aloituspaikalla vuodesta 2013 
alkaen. Vähentämistarvetta on erityisesti 
kulttuurialalla, mutta myös matkailu-, ravit-
semis- ja talousalalla sekä tekniikan ja lii-
kenteen alalla. Vähennykset on suunnattu 
pääasiassa näille aloille. Alueellisesti vä-
hennyksissä on otettu huomioon ikäluokki-
en pieneneminen. 

2009 2010 2011

Päättö-
todistus
65 090

540 000

530 000

520 000

510 000

500 000

490 000

Päättö-
todistus
64 960 Päättö-

todistus
64 000

Perusopetuksen oppilaat

2009 2010 2011

Ylioppilas-
tutkinto
32 650

109 000

108 000

107 000

106 000

105 000

104 000

Ylioppilas-
tutkinto
33 000

Ylioppilas-
tutkinto
33 000

Lukion opiskelijat
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Korkeakoulujen opiskelijavalin-
nan uudistaminen työn alla
Ministeriö on yhdessä korkeakoulujen ja 
sidosryhmien kanssa valmistellut korkea-
koulujen opiskelijavalintojen uudistamista. 
Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yh-
teinen sähköinen hakujärjestelmä otetaan 
käyttöön vuoden 2014 valinnoissa.

Yliopistojen laatua ja 
vaikuttavuutta vahvistettiin
Yliopistoja tuettiin toimintarakenteiden ja 
-sisältöjen kehittämisessä laadun ja vaikut-
tavuuden vahvistamiseksi. Lisäksi tehtiin 
julkisoikeudellisten yliopistojen ja Aalto-
yliopiston osalta viimeiset valtion vastinra-
hoituspäätökset. Vuoden 2011 loppuun 
mennessä kerättyjen yksityisten lahjoitus-
ten (332 miljoonaa euroa) perusteella 
yliopistoille on kohdennettu yhteensä 829 
miljoonaa euroa valtion vastinrahoitusta. 
Opintoprosessien kehittämistä ja yliopisto-
jen tutkintorakenneuudistusta tuettiin.
 Ministeriön ja yliopistojen työryhmä 
teki tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien 
kanssa ehdotuksen yliopistojen rahoitus-
mallin uudistamiseksi vuodesta 2013 
alkaen. Säädösmuutoksista päätettiin 
huhtikuussa 2012. Uusi rahoitusmalli 
korostaa laatua, vaikuttavuutta, tulokselli-
suutta ja kansainvälistymistä. Yliopistojen 
perusrahoituksella turvataan kaikille yliopis-
toille pitkäjänteisen kehittämisen edelly-

tykset ja resurssit lakisääteisten tehtävien 
hoitamiseen. Uudella rahoitusmallilla kan-
nustetaan yliopistoja profiloitumisen ja laa-
dun parantamisen ohella tuottavaan ja talo-
udelliseen toimintaan. 
 Vuoden 2013 alusta aloittavan taide-
yliopiston valmistelu aloitettiin yhdessä 
Kuvataideakatemian, Teatterikorkeakoulun 
ja Sibelius-Akatemian kanssa.

Yliopistouudistuksen 
vaikutuksia johtamiseen 
ja henkilöstöpolitiikkaan 
arvioitiin
Eduskunnan edellyttämä arviointi vuonna 
2010 voimaan tulleen yliopistolain vaiku-
tuksista valmistui maaliskuussa 2012. 
Arvioinnin painopisteenä olivat uudistuk-
sen vaikutukset yliopistojen strategiseen 
johtamiseen, johtamisen välineisiin sekä 
henkilöstöpolitiikkaan. Lain vaikutuksia siir-
tymävaiheessa tarkasteltiin henkilöstön, 
hallintoelinten ja sidosryhmien näkökul-
masta.
 Arviointiraportin mukaan yliopistolaki-
uudistus on vaikuttanut ensivaiheessa 
enemmän yliopistojen strategiseen johta-
miseen kuin henkilöstöpolitiikkaan. Vaiku-
tukset näkyvät mm. strategisen ohjauksen 
ja talousjohtamisen vahvistumisena, sidos-
ryhmäyhteistyön kehittymisenä sekä sisäi-
sessä organisoitumisessa ja johtamisjärjes-
telmissä. Opetuksen ja tutkimuksen puo-

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämis-
suunnitelma vuosille 2011-2016:
Koulutuksellista tasa-arvoa varhais-
kasvatuksesta aikuiskoulutukseen
Tavoitteena on vähentää sukupuolten ja alueiden 
välisiä osaamis- ja koulutuseroja sekä sosioeko-
nomisen taustan vaikutusta koulutukseen osal-
listumisessa. Kehittämissuunnitelma vahvistaa 
elinikäistä oppimista ja luo opinpolun jatkumoa 
varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.
 Valtioneuvosto hyväksyi joulukuussa 2011 
suunnitelman opetus- ja kulttuuriministeriön 
hallinnonalan koulutuksen ja yliopistoissa harjoi-
tettavan tutkimuksen kehittämisestä.  
  
KEhiTTämissuunniTELmAn PääKOhdAT

Tavoitteena tasa-arvoinen varhaiskasvatus 
ja perusopetus

Yhteistyötä ja joustavuutta lisätään 
toisella asteella

Korkeakoulutusta vahvistetaan

huippututkimukselle luodaan edellytykset

Tavoitteena kaikille avoin aikuiskoulutus

Opintotukea kehitetään

Koulutuksen saatavuus paranee

Koulutus- ja tiedepolitiikka

2009 2010 2011

Tutkinnot
42 520

Tutkinnot
43 140 Tutkinnot

44 500

Ammatillisen perus-
koulutuksen opiskelijat

2009 2010 2011

Tutkinnot
17 300 Tutkinnot

17 900

Tutkinnot
17 900

Ammattilisen lisä-
koulutuksen opiskelijat

2009 2010 2011

Tutkinnot
20 044

Tutkinnot
20 581

Tutkinnot
21 312

Ammattikorkeakoulu-
tutkintojen opiskelijat

164 000

163 000

162 000

161 000

160 000

159 000

58 000

57 000

56 000

55 000

54 000

53 000

131 000

130 000

129 000

128 000

127 000

126 000
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lella vaikutukset ovat toistaiseksi olleet vä-
häisiä. Lakiuudistus on ainakin välillisesti 
vauhdittanut yliopistojen strategista tavoit-
teenasettelua ja tätä tukevia voimavarojen 
kohdennuksia. 

Tutkimuksen laatu 
painopisteenä 
Tutkimus- ja kehitysmenojen BKT-osuus on 
pysynyt hyvällä tasolla ja ylittää Suomessa 
Euroopan unionin asettaman tavoitetason 
selvästi. 
 Tutkimushenkilöstön määrä on noussut 
maltillisesti, samoin tohtoreiden osuus tut-
kimustyötä tekevistä. Tieteellisten julkaisu-
jen määrä on pysynyt vakaana. Tutkijakun-
nan määrän ja tason riittävyys varmistettiin 
panostamalla pitkäjänteisesti tutkijankoulu-
tukseen ja tutkijanuran kehittämiseen. 
 Suomen tiedepoliittisten tavoitteiden 
toteutumista edistettiin osallistumalla aktii-
visesti eurooppalaisen tutkimusalueen ke-
hittämiseen. 
 Suomalainen tutkimus on kansainvälis-
tynyt suotuisasti, muun muassa suomalais-
ten tutkijoiden kansainvälisten tieteellisten 
julkaisujen kokonaismäärä on kasvanut sel-
västi. Tätä on tukenut kansainvälistymisen 
vahvistuminen yliopistojen strategiatyössä.
 Tutkimusinfrastruktuuripolitiikkaa vah-
vistettiin. Tietohuollon instituutioiden ja ra-
kenteiden kehittämistä jatkettiin. Toimeen-
pantiin Helsingin yliopiston yhteydessä 

2009 2010 2011

Tutkinnot
940

Tutkinnot
1 253

Tutkinnot
1 521

Ylempien ammattikorkeakoulu- 
tutkintojen opiskelijat

2009 2010 2011

maisterit.
10 535

Kandidaattit.
10 775

maisterit.
14 384

Kandidaattit.
12 300

maisterit.
12 512

Kandidaattit.
13 275

Yliopiston perustutkintojen opiskelijat

2009 2010 2011

Yliopiston tohtorintutkinnot

toimivan Kansalliskirjaston arviointi ja käyn-
nistettiin sen jatkotoimet. Kansallista digi-
taalista kirjastoa kehitettiin.
 Kotimaisten kielten keskusta koskeva 
lainsäädäntö uudistettiin ja osa keskuksen 
tehtävistä siirrettiin yliopistoille. 
 Tutkimus- ja innovaationeuvosto ase-
tettiin hallituskaudelle.

Opintotuki tukemaan 
korkeakoulujen kaksiportaista 
tutkintorakennetta
Opintotukea kehitettiin päätoimiseen ja 
suunnitelmalliseen opiskeluun kannusta-
vaksi muuttamalla opintotuen myöntämis-
käytäntö korkeakoulujen kaksiportaisen 
tutkintorakenteen mukaiseksi, tehostamalla 
opintojen edistymisen seurantaa sekä 
parantamalla opintotuen riittävyyttä. 
 Lukiokoulutuksen ja ammatillisen 
koulutuksen opiskelijoiden oikeus koulu-
matkatukeen laajeni. Korkeakouluopiskeli-
joiden ateriatukea ja opiskelijaravintolan 
ylläpitäjälle maksettavaa ylimääräistä 
avustusta korotettiin.
 Opintotukimenot olivat vuonna 2011 
yhteensä 862,8 miljoonaa euroa, jossa on 
vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna 
18,2 miljoonaa euroa.

6 500

6 000

5 500

5 000

4 500

4 000

145 000

144 000

143 000

142 000

141 000

140 000

1 600

1 500

1 400

1 300

1 200

1 100

maisteri = ylemmät korkeakoulututkinnot  |  Kandidaatti = alemmat

Korkeakoulututkinnon 
suorittaneiden keski-ikä (mediaani)

2006 2011*2007 2008 2009 2010
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Kulttuuri-, 
liikunta-
ja nuoriso-
politiikka
Suomessa kulttuuriosallistumi-
nen on aktiivista. Kulttuurin 
kysyntä myös kasvaa koulutus-
tason kohoamisen myötä. 
Kulttuurin merkitys ja luovan 
talouden perusta vahvistuvat 
tietoteknisesti verkottuneessa 
kansalaisyhteiskunnassa. 
Väestörakenteen muutokset ja 
alueiden sekä kuntien talous-
kehitys vaikeuttavat kuitenkin 
kulttuuripalveluiden tarjontaa, 
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minkä vuoksi tarvitaan uusia 
kehittämistoimia. Hallitusohjelma 
toi kulttuuripolitiikan sektorille 
säästövelvoitteita ja rakenteelli-
sia uudistuksia.

Liikunnallisen elämäntavan 
vahvistaminen on tärkeä paino-
piste. Toimenpiteitä on kohdis-
tettu kaikkiin ikäryhmiin. Liikun-
tapaikkarakentamisavustuksia 
myönnettäessä otettiin huomi-
oon laajoja käyttäjäryhmiä palve-
levat liikuntapaikat. Seuratoimin-
nan kehittämistuella on saatu 
seuratoimintaan uutta ryhtiä. 

Ministeriön nuorisopoliittista 
työtä leimasi Lapsi- ja nuoriso-
politiikan kehittämisohjelman 
valmistelu. Vuoden 2011 alussa 
voimaan tulleiden nuorisolain 
muutosten mukaisesti esillä oli 
monialaisen viranomaisyhteis-
työn lisääminen kunnissa ja 
etsivä nuorisotyö. 
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Kulttuurin perustaa vahvistettiin
Valtion kulttuurimäärärahat ovat kasvaneet 
koko 2000-luvun ajan. Vuonna 2011 mää-
rärahat kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 
vielä noin 25 miljoonaa euroa, mutta sääs-
tövelvoitteiden vuoksi vuoden 2012 talous-
arvio taittaa kehityksen. 
 Teattereiden, orkestereiden ja muse-
oiden valtionosuudet kasvoivat vuosina 
2008–2010 merkittävästi, kun yksikköhin-
tojen jälkeenjääneisyys korjattiin. Vuoden 
2011 hallitusohjelman mukaiset menoleik-
kaukset kohdistuvat jo vuoden 2012 ta-
lousarviossa myös näihin valtionosuuksiin. 
Valtionosuusjärjestelmän kannustavuutta 
ollaan lisäämässä. 
 Taide- ja kulttuurihallintoon valmistel-
tiin rakenteellisia uudistuksia. Taiteen edis-
tämiskeskusta koskevaa uudistamistyötä 
jatkettiin.
 Vuosina 2007–2011 Suomesta 
koordinoitiin 37 EU:n Kulttuuriohjelman 
hanketta, jotka saivat tukea 2,1 miljoonaa 
euroa. Lisäksi 53 suomalaista järjestäjää 
oli mukana muualta koordinoiduissa hank-
keissa (tuki 29,6 miljoonaa euroa). Media-
ohjelman tuotot Suomeen ovat olleet 
7,5 miljoonaa euroa. 
 Kulttuuripolitiikan strategiaa 2020 
toteutettiin ottaen huomioon kulttuurin 
tulevaisuutta koskevan valtioneuvoston 
selonteon linjaukset. Eduskunta hyväksyi 
tammikuussa 2011 linjaukset.  

 Lapset ja media -ohjelmasta tuetuilla 
hankkeilla on luotu perustaa mm. kirjastois-
sa ja verkon avulla tapahtuvalle mediakas-
vatukselle.  Mediakasvatuksen mahdolli-
suuksia lisää Valtion elokuvatarkastamon 
muuttaminen Mediakasvatus- ja kuvaohjel-
makeskukseksi vuoden 2012 alusta.
 Yleisten kirjastojen määrä (pää- ja sivu-
kirjastot) on edelleen hieman vähentynyt. 
Samoin jatkuu kehitys, jossa fyysiset kirjas-
tokäynnit hieman vähentyvät ja verkkokäyn-
nit vastaavasti lisääntyvät. 
 Kansallista digitaalista kirjastoa  on 
toteutettu  pilotoimalla yhteistä asiakas-
liittymää kirjastojen, museoiden ja arkisto-
jen aineistoihin ja palveluihin ja käynnistä-
mällä digitaalisten kulttuuriperintöaineisto-
jen pitkäaikaissäilytysjärjestelmän valmis-
teluvaihe. 
 Lastenkulttuurikeskukset tavoittivat 
kävijöitä 18 prosenttia vähemmän (noin 
420 000) kuin vuotta aiemmin. Uudella 
viisivuotiskaudella jatketulla tanssin alue-
keskustoiminnalla tanssitaidetta vietiin 
paikkoihin, missä tarjonta muutoin jäisi 
olemattomaksi. Esitystoiminnasta ja työ-
tilaisuuksista 85 prosenttia oli pääkaupun-
kiseudun ulkopuolella. 
 Elokuvateattereiden esitystekniikan 
digitalisointihankkeen ja alan digitalisoinnin 
rahoitusjärjestelmien käyttöönoton myötä 
on digitoitu yli 70 prosenttia kaikista teatte-
risaleista, mikä on parantanut kotimaisten 
elokuvien saatavuutta erityisesti pienillä 
paikkakunnilla.

Taide ja 
kulttuuri
426 milj. 

euroa

nuoriso
62

milj. euroa

Liikunta
144

milj. euroa
Vuonna 2011 

taiteelle, liikunnalle
ja nuorisotyölle
635 miljoonaa

euroa

Kulttuuri-, liikunta 
ja nuorisopolitiikka
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2009 2010 2011

Kirjastojen 
määrä
815

Kirjastojen 
määrä
798

Kirjastojen 
määrä
794

 Audiovisuaalisen alan tukijärjestelmää 
on vahvistettu. Toimenpiteillä on vahvistet-
tu kotimaisen elokuvan monipuolisuutta ja 
laatua kasvattamalla budjettien kokoa. 
Näin on voitu lisätä kuvauspäiviä ja vahvis-
taa alan yritystoiminnan kehittymistä ja 
työllisyyttä.
 Turku oli Euroopan kulttuuripääkau-
punki vuonna 2011. 
 Toteutettiin paikallismuseotoiminnan 
kehittämishanke, jonka tavoitteena on pa-
rantaa paikallismuseoiden toimintaedelly-
tyksiä, sekä lisätä museoiden yhteistoimin-
taa.  Käynnistettiin selvitys valtakunnalli-
sesta erikoismuseojärjestelmästä. 

Luovan työn tekijöiden toiminta-
edellytyksiä parannettiin
Kulttuuriammateissa työskentelevien määrä 
on noussut; vuonna 2011 heitä oli noin 
97 000 henkilöä. Ammattitaiteilijat saavat 
Suomessa toimeentulonsa omasta taiteel-
lisesta työstään kuitenkin vain 50-prosent-
tisesti, muissa Pohjoismaissa noin 70-pro-
senttisesti. Taidealan ammattien työttömien 
työnhakijoiden määrä oli vuonna 2011 
hivenen suurempi kuin edellisvuonna 
mutta pienempi kuin vuonna 2009.
 Heikoimmassa asemassa työmahdolli-
suuksien kannalta ovat ns. vapaat taiteilijat, 
joita taidelaitokset eivät työllistä. Taiteilijoil-
le myönnettyjen apurahojen ja avustusten 
kokonaissumma kasvoi hieman. Valtion yli-
määräisten taiteilijaeläkkeiden määrää lisät-
tiin 35:stä 51:een täyttä eläkettä vastaa-

vaan määrään. Sekä eläkettä hakeneiden 
että saavien määrä kasvoi.

Luovien alojen yrittäjyyttä tuettiin
Kulttuurialan yritysten ja henkilöiden liike-
toiminta- ja muuta osaamista voidaan eri 
toimin parantaa merkittävästi. Opetus- ja 
kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinominis-
teriö sopivat yhteistyöstä ja työnjaosta 
luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden 
edistämistoimissa.
 Kulttuuriviennin arvoa voidaan kasvat-
taa – yleisen markkinoinnin ja tuotteistami-
sen ohella – erityisesti parantamalla tuot-
tajien kykyä säilyttää tuotteidensa ja palve-
luidensa tekijänoikeudet ja vahvistamalla 
kotimaista välittäjäporrasta jakelun ja myyn-
nin lisäämiseksi. 
 ESR-rahoitteisessa Luovien alojen 
yritysten kasvun ja kansainvälistymisen 
valtakunnallisessa ohjelmassa oli vuoden 
2011 loppuun mennessä käynnistynyt 
22 hanketta. Kehittämisohjelmarahoitusta 
hankkeisiin oli sidottu 11 miljoonaa euroa. 
Hankkeissa on mukana yli 700 yritystä ja 
3 000 henkilöä, joiden osaaminen ja kyky 
kannattavaan liiketoimintaan ovat parantu-
neet merkittävästi.

Klubituki parantamaan rytmi-
musiikin alueellista saatavuutta
Taiteen vapaan kentän rahoitusta on lisät-
ty aikaisempien vuosien aikana, koska 
ryhmien määrä ja toiminta on kasvanut 
huomattavasti. Vuonna 2011 valmistuivat 

Kulttuuri-, liikunta 
ja nuorisopolitiikka

ns. VARES-työryhmän ehdotukset vapaan 
kentän toimeentulomahdollisuuksien paran-
tamiseksi. Tarkoituksena on tukea vapaalla 
kentällä työskentelevien taiteilijoiden ja 
ryhmien toimintaa edelleen.  
 Vuodelle 2011 myönnettiin toiminta-
tukea 40 teatteri-, 17 tanssi- ja 17 sirkus-
ryhmälle sekä 36 orkesterille ja kuorolle 
vapaalla kentällä sekä tuettiin 5 vapaan 
kentän ja valtionosuustoimijoiden yhteistyö-
hanketta. Lisäksi käynnistettiin valmistelut 
mm. tanssin aluekeskustoiminnan raken-
teelliseksi uudistamiseksi tavoitteena tuo-
tannollinen yhteistyö ja tilojen yhteiskäytön 
lisääminen valtionosuutta saavien laitosten 
kanssa.
 Vuonna 2011 otettiin käyttöön pilotti-
na klubituki, jonka tarkoituksena on paran-
taa rytmimusiikin alueellista saatavuutta ja 
musiikin vapaan kentän toimintaedellytyk-
siä. Tukisumma oli 100 000 euroa ja sen 
jakamisesta vastasi Esittävän säveltaiteen 
edistämiskeskus ESEK. Klubitukea myön-
nettiin muusikoiden, musiikkiyhdistysten, 
musiikkiklubien, konserttitalojen, yritysten 
tai yksittäisten tapahtumatuottajien järjestä-
min konserttisarjoihin.

Kuulto-projektilla kehitetään 
kuntien kulttuuripalveluita
Alueelliset erot kulttuurin kulutuksessa on 
todettu Suomessa olevan EU-maiden suu-
rimpia, ja asukkaiden mahdollisuudet osal-
listua kulttuuritoimintaan ovat toteutuneet 
eriarvoisesti maan eri osissa. Jyväskylän 

Yleisten kirjastojen 
kokonaislainaus miljoonaa lainausta

2009 2010 2011
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Valtionosuuden piirissä olevien 
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dään muun muassa sairaaloihin, vankiloi-
hin, vastaanottokeskuksiin ja muihin arjen 
toimintaympäristöihin niiden ihmisten luo, 
jotka kulttuurin voimauttavaa vaikutusta 
tarvitsevat eniten. 

Tekijänoikeuskysymykset 
pysyvät esillä
Aineettomien oikeuksien strategian toi-
meenpanoa jatkettiin tekijänoikeutta kos-
kevien toimien osalta. Hallituksen sivistys-
poliittisessa ministerityöryhmässä sovittiin, 
että hyvitysmaksujärjestelmän uudistami-
seen ryhdytään vuonna 2012. Tekijänoikeu-
dellista tiedotusta, neuvontaa ja koulutusta 
tuettiin. Tekijänoikeustoimikunnassa arvioi-
tiin verkkotallennuspalveluihin ja kaupalli-
seen linkitykseen liittyviä kysymyksiä sekä 
lainsäädännön uudistustarpeita, jotka liit-
tyvät pääsyn estämiseen laitonta aineistoa 
yleisölle välittäville verkkosivustoille tai 
palveluihin.

Liikunnallisen elämäntavan 
edellytyksiä vahvistettiin
Vapaa-ajan liikuntaa vähintään kaksi kertaa 
viikossa harrastavien määrä on kasvanut. 
Valtioneuvosto teki liikunnallisen elämänta-
van vahvistamiseen tähtäävän periaatepää-
töksen vuonna 2008. Sen toteutumisesta 
tehdyn arvioinnin mukaan valtaosa toimen-
piteistä on toteutunut suunnitellulla tavalla.  
 Lasten ja nuorten liikunnan harrasta-
minen on yleistynyt, mutta silti vain lähes 

puolet 12−14-vuotiaista liikkuu liikuntasuo-
situsten kannalta tarkasteltuna riittävästi, 
16−18-vuotiaista enää kolmasosa. He ovat 
huonokuntoisempia kuin ennen. Tämän 
arvioidaan johtuvan arkipäivän liikunnallisen 
aktiivisuuden vähentymisestä. Vähintään 
neljä kertaa viikossa vapaa-ajan liikuntaa 
harrastavien osuus väestöstä on pysynyt 
jokseenkin samalla tasolla 1990-luvun 
puolivälistä lähtien.
 Liikunnan kansalaistoiminta on 
osallistujien määrillä mitattuna vakaata, 
samoin lasten ja nuorten osallistuminen 
seuratoimintaan. 
 Seuratoiminnan kehittämistuella on 
tärkeä liikunta- ja urheiluseurojen toiminta-
edellytyksiä vahvistava vaikutus. Valtaosas-
sa seuroja on yhteistyö lisääntynyt, val-
mennuksen laatu on parantunut ja uusia 
harrastajia on tullut mukaan toimintaan. 
Heikkouksia ovat mm. resurssien vähäi-
syys, työnohjaukselliset puutteet, palkattu-
jen henkilöiden vaihtumiset ja vapaaehtois-
ten aktivoinnin haasteellisuus. 
 Käynnistettiin hanke edistämään 
maahanmuuttajien aktiivista osallistumista 
liikunnan harrastustoimintaan.  
 Liikuntapaikkarakentamisavustukset 
on kohdennettu erityisesti laajoja käyttäjä-
ryhmiä palveleviin liikuntapaikkoihin.

yliopistossa käynnistyi 2011 opetus- ja 
kulttuuriministeriön rahoittama kuntien kult-
tuuripalvelujen kehittämishanke, ns. Kuulto-
projekti, joka tähtää helpommin saataviin 
kulttuuripalveluihin sekä kansalaisten vaiku-
tusmahdollisuuksien parantamiseen 
kulttuuritoiminnan ja -palvelujen osalta. 
 Hankkeessa kerätään ja välitetään 
tietoa kuntien kulttuuripalveluiden saata-
vuuden nykytilasta ja tehdään esityksiä 
mahdollisuuksista järjestää ja tuottaa 
palveluja uudenlaisten toimintamallien 
avulla. Hanke kohdistuu erityisesti niihin 
kuntiin, jotka käyttävät vähän resursseja, 
vain 0–15 euroa vuodessa asukasta kohti 
yleisten kulttuuripalvelujen tuottamiseen. 

Kulttuuritilaisuuksissa käydään
Kulttuuritilaisuuksissa käyminen on lisään-
tynyt 2000-luvulla 76 prosentista 83 pro-
senttiin väestöstä (10 vuotta täyttäneet, 
vähintään kerran vuodessa kävijät), ja eri 
väestöryhmien väliset erot ovat tasoittu-
neet. Kuntien väliset erot kulttuuripalvelui-
den järjestämisessä ovat suuret. Suoma-
laisista 2,4 miljoonaa asuu kunnissa (274 
kuntaa), jotka käyttävät enintään 15 euroa/
asukas yleiseen kult-tuuritoimeen, muut (74 
kuntaa) käyttävät 16–70 euroa/asukas. 
 Tietoisuus kulttuurin hyvinvointivaiku-
tusten edistämismahdollisuuksista on 
lisääntynyt. Se antaa uudenlaisia mahdolli-
suuksia kulttuurin saatavuuden ja saavu-
tettavuuden parantamiseksi. Kulttuuria vie-

Kulttuuri-, liikunta 
ja nuorisopolitiikka
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Lapsi- ja nuorisopolitiikan 
kehittämisohjelma 2012–2015:
Osallisuus, yhdenvertaisuus ja 
arjenhallinta keskeiset lapsi- ja 
nuorisopolitiikan tavoitteet

Lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi ja 
yhteisvastuuta kantaviksi kansalaisiksi.

Lapset ja nuoret voivat osallistua tasavertaisesti 
kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajantoimintaan.

nuoret työllistyvät ja nuorten työllisyysaste 
paranee.

Yhdenvertaisuus toteutuu.

Tytöillä ja pojilla on tasa-arvoiset oikeudet 
ja mahdollisuudet.

nuorilla on mahdollisuus asua ja 
elää itsenäisesti.

Kaikilla lapsilla ja nuorilla on lähtökohdistaan 
riippumatta mahdollisuus saada korkea-
tasoinen koulutus.

Ennaltaehkäisevillä toimilla ylläpidetään lasten 
ja nuorten hyvinvointia ja terveyttä.

Lasten, nuorten ja perheiden asioita hoidetaan 
osaavasti ja hyvässä yhteistyössä.

Liikkuva koulu 
-ohjelma jatkui
Liikkuva koulu -ohjelman mittausten mu-
kaan alakoululaisista noin puolet ja yläkou-
lulaisista vain noin 13 prosenttia täytti 60 
minuutin päivittäisen liikuntasuosituskritee-
rin. Pojilla suositus täyttyi useammin kuin 
tytöillä. Ohjelmaan osallistuvissa kouluissa 
asenteet liikuntaa kohtaan kouluissa ovat 
parantuneet, ja lähes kaikki hankkeet ovat 
lisänneet oppilaiden mahdollisuuksia liikkua 
koulupäivän aikana.

Huippu-urheilua tuettiin
Huippu-urheilun muutostyöryhmän työ jat-
kui. Lajiliittojen kansainvälisten kilpailujen 
hakuprosesseja tuettiin ja vahvistettiin 
yhteistyötä hakijakaupunkien kanssa 
kansainvälisten arvokisojen saamiseksi 
Suomeen. Helsingin Olympiastadionin 
peruskorjausta avustettiin. Liikuntapaikko-
jen rahoitussuunnitelmassa vuosille 2012–
2015 on mukana neljä valtakunnallisesti 
merkittävää liikuntapaikkaa.
 Dopinginvastaisessa toiminnassa 
testaustoimintaa lisättiin edelliseen 
vuoteen verrattuna merkittävästi. 

Lapsi- ja nuorisopolitiikan 
kärkeen osallisuus
Lapsi- ja nuorisopolitiikassa panostetaan 
lähivuosina lasten ja nuorten osallisuuden, 
yhdenvertaisuuden ja arjenhallinnan vah-
vistamiseen. Valtioneuvosto hyväksyi joulu-

2004 2005 20112006 2007 2008 2009 2010

Budjetti

Veikkausvoittovarat

Valtion rahoitus liikuntaan milj. euroa

2009 2010 2011

urheilija-apurahan saajia

2009 2010 2011

dopingtestit

kuussa Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittä-
misohjelman vuosille 2012–2015. Kehittä-
misohjelma sisältää hallituskauden valta-
kunnalliset lapsi- ja nuorisopoliittiset tavoit-
teet sekä suuntaviivat alueelliselle ja paikal-
liselle ohjelmatyölle. Ohjelma koskee alle 
29-vuotiaita, ja se toteuttaa omalta osal-
taan hallitusohjelmaan kirjattuja tavoitteita 
köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen 
vähentämiseksi.
 Lasten ja nuorten kuuleminen, tasa-
arvon edistäminen harrastusmahdollisuuk-
sissa, rasismin vastainen työ ja työpaja-
toiminnan laajentaminen ovat ohjelman 
keskeisiä tavoitteita.  
 Vuonna 2006 voimaan tulleen nuoriso-
lain mukaisesti valtioneuvosto hyväksyy 
joka neljäs vuosi nuorisopolitiikan kehittä-
misohjelman. Ohjelma sisältää tavoitteet 
alle 29-vuotiaiden kasvu- ja elinolojen pa-
rantamiseksi. Kehittämisohjelman toimeen-
panoa arvioi vuosittain valtion nuorisoasiain 
neuvottelukunta. 

Nuorten järjestötoiminta 
laskussa
Järjestöihin kiinnittyminen on nuorten kes-
kuudessa höltymässä. Valtakunnallisten 
nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön palvelu-
järjestöjen jäsenet vähentyivät yli 50 000 
nuorella vuodesta 2010 vuoteen 2011. 
Järjestöjen ulkopuolinen osallistuminen 
lisääntyy, mutta sitä ei pystytä todenta-
maan tilastollisesti. 
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 Avustusta hakevien nuorisotyötä teke-
vien järjestöjen määrä on lisääntynyt hie-
man viime vuosien aikana. Lasten ja nuor-
ten paikallista harrastustoimintaa tukeviin 
kerhoihin osallistui 53 000 lasta ja nuorta. 
Nuori Kulttuuri -toimintaohjelma, nuorten 
kuulemis- ja osallistumisjärjestelmät, las-
ten parlamentit sekä nuorisovaltuustot ovat 
edelleen tärkeitä aktiivisen kansalaisuuden 
tukemisen toimintamuotoja.
 Nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen 
piirissä oli 245 kuntaa (73 %) vuonna 
2011. Määrä on kasvanut tasaisesti viime 
vuosien aikana.

Etsivä nuorisotyö tavoittaa 
yhä useampia nuoria
Etsivä nuorisotyö -toiminta on onnistunut 
tehtävässään hyvin. Ensimmäisenä lakisää-
teisenä vuotena 2011 etsivä nuorisotyö ta-
voitti 10 044 nuorta, mikä on 3 500 nuor-
ta enemmän kuin vuonna 2010. Kunnilla 
on nyt vuoden ajan ollut lakisääteinen vel-
vollisuus perustaa nuorten ohjaus- ja palve-
luverkosto, johon kuuluvat ainakin opetus-, 
sosiaali- ja terveys- ja nuorisotoimet sekä 
työ- ja poliisihallinnot. Arviointiraportin mu-
kaan nuorten ohjaus- ja palveluverkoston 
perustaminen on edennyt hyvin, verkostoja 
on 60 prosentissa kunnista.

 Tavoitteena on hallitusohjelman mukai-
sesti nuorten yhteiskuntatakuun turvin laa-
jentaa etsivä nuorisotyö koko maahan. 
 Nuorten työpajojen määrä on vähenty-
nyt muutamalla kahden viime vuoden aika-
na mutta pajoihin osallistuneiden määrä on 
lisääntynyt. Koulutukseen, työhön tai muu-
hun ohjattuun toimintaan sijoittuneiden pro-
sentuaalinen osuus työpajanuorista näyttää 
vakiintuneen 75 prosenttiin. Nuorisotyöttö-
miä oli vähemmän (31 600) kuin edellisinä 
vuosina.

Kirkollisasiat 
sisäasiainministerillä
Kirkollisasioista vastaa valtionhallinnossa 
opetus- ja kulttuuriministeriö, jonka tavoit-
teena on turvata uskonnonvapauden toteu-
tuminen ja edistää mahdollisuuksia uskon-
tojen tunnustamiseen ja harjoittamiseen. 
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnona-
laan kuuluvat kirkollisasiat hallituksessa kä-
sittelee sisäasiainministeri Päivi Räsänen. 
Uskonnollisia yhdyskuntia ovat evanke-
lis-luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirk-
kokunta, joilla on lakeihin perustuva julki-
soikeudellinen asema, sekä rekisteröidyt 
uskonnolliset yhdyskunnat, joita voi perus-
taa uskonnonvapauslaissa säädetyillä edel-
lytyksillä.

Kulttuuri-, liikunta 
ja nuorisopolitiikka

2004 2005 20112006 2007 2008 2009 2010

Budjetti

Veikkausvoittovarat

Valtion rahoitus nuorisotyöhön milj. euroa

2009 2010 2011

Pajoja
210

Pajoja
200

Pajoja
205

nuoria työpajoissa
60

50

40

30

20

10

0

13 000

12 000

11 000

10 000

9 000

8 000

7 000

K
an

sa
in

vä
lin

en
 to

im
in

ta



17

Kansainvälinen toiminta
Kansainvälisen toiminnan vaikut-
tavuutta ja kansainvälistä vuoro-
vaikutusta lisättiin. Painopisteinä 
ovat olleet koulutusviennin, hal-
linnonalan Aasia-yhteistyön sekä 
Latinalaisen Amerikan ja Karibi-
an alueen yhteistyön kehittämi-
nen. Opetus- ja kulttuuriministe-
riö osallistui aktiivisesti Suomen 
ulkoasiainhallinnon YK-strategi-
an, ja Suomen Unesco-linjauk-
sen mukaiseen Unescon toimin-
nan kehittämiseen.

EU-rahoitusta 
osaamisen edistämiseen.
EU:n tulevan rahoitus- ja ohjelmakauden 
valmistelussa ministeriö on edistänyt toimi-
alojen vaikuttavuutta. Komission ohjelma-
ehdotuksissa EU-rahoitus edistää osaa-
mista, liikkuvuutta, nuorten osallisuutta, 
kansainvälistymistä ja luovien alojen kehit-
tymistä.
 Aktiivinen osallistuminen Eurooppa 
2020 -strategiaan pohjautuvan Suomen 
kansallisen reformiohjelman valmisteluun 
on tuottanut tuloksia. EU-koheesiopolitiik-
ka on kytketty keskeisiin kehittämisen stra-
tegisiin painopisteisiin ja sen toteuttaminen 
on sisällytetty osaksi kansallista Eurooppa 
2020 -ohjelmaa.
 Vuoden aikana on valmisteltu koulutus-
neuvoston ja kilpailukykyneuvoston kokouk-
sia sekä kansallisia kantoja Yhteinen Eras-
mus -ohjelmaan, Horisontti 2020 -tutkimus-
ohjelmaan sekä ERA-viitekehykseen 
(eurooppalainen tutkimusalue).
 Ministeriö on osallistunut aktiivises-
ti Eurooppalaisen tutkimusalueen komitean 
(ERAC) sekä kansainvälisen T&K -toimin-
nan foorumin SFICin työhön. 

Aasia ja Latinalainen Amerikka 
yhteistyön painopisteenä
Yhteistyötä Aasian maiden kanssa on kehi-
tetty vierailujen ja muiden yhteisten toimien 
sekä yhteistyöasiakirjojen avulla. Tärkeäksi 
yhteistyön välineeksi tulee muodostumaan 
opetus- ja kulttuuriministeriön ja Kiinan tie-
de- ja teknologiaministeriön syksyllä 2011 
allekirjoittama  yhteistyöasiakirja  tiedeyh-
teistyön kehittämisestä ja syventämisestä. 
Lisäksi ministeriö on yhdessä ulkoasiainmi-
nisteriön ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja 
yhteistyön keskus CIMOn kanssa sopinut 
kansallisen korkeakoulu- ja tiedeasiantunti-
jan lähettämisestä Pekingiin. 
 Ministeriö käynnisti selvityksen opetus- 
ja kulttuuriministeriön hallinnonalan yhteis-
työstä Latinalaisen Amerikan ja Karibian 
alueen valtioiden kanssa yhteistyön strate-
gisten painopisteiden kartoittamiseksi. 
Ministeriö on Chilen CONICYTin kanssa 
vetovastuussa EU:n ja Latinalaisen Ameri-
kan ja Karibian alueen huippukokouksen 
toimeenpano-ohjelman tiede- ja teknologia-
osuuden ICT for societal challenges 
-osiosta. 
 Lisäksi on järjestetty koulutusaiheisia 
työpajoja Latinalaisen Amerikan eri maiden 
kanssa ja vastaanotettu useita Suomen 
koulutusjärjestelmään tutustuneita vierailu-
valtuuskuntia.

Koulutusviennin 
klusterissa 70 toimijaa
Koulutusviennin klusterihanke Future 
Learning Finland on käynnistynyt ja siinä 
on mukana yli 70 suomalaista toimijaa. 
Hankkeen puitteissa on kartoitettu kärki-
tuotealueita, käynnistetty alaklustereita ja 
luotu yhteinen sähköinen alusta toimijoiden 
käyttöön. Lisäksi toimijoille on järjestetty 
yhteisiä koulutus- ja markkinointitilaisuuksia 
sekä -matkoja. 

Suomi Pohjoismaiden ministeri-
neuvoston puheenjohtajana
Puheenjohtajuusvuoden aikana valmisteltiin 
Nordplus-ohjelmakausi 2012–2016, pää-
tettiin Nordic Master -ohjelman jatkosta, 
allekirjoitettiin koulutuksen ja tutkimuksen 
yhteistyöaiesopimus Pohjoismaiden minis-
terineuvoston ja Venäjän välillä. Vuoden ai-
kana käynnistettiin uusi eScience-tutkimus-
ohjelma sekä päätettiin pohjoismaisen kou-
lutustutkimusohjelman käynnistämisestä. 
 Nordplus-ohjelma edistää Pohjoismai-
den ja Baltian maiden välistä koulutusyh-
teistyötä myöntämällä liikkuvuus-, hanke- ja 
verkostotukea opiskelijoille ja opettajille pe-
ruskouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa, 
korkeakouluissa että aikuiskoulutuksen pii-
rissä. 
 Koulujen pohjoismainen ilmastopäivä
 järjestettiin kolmannen kerran. Lisäksi edis-
tettiin suunnitelmia Itämeren maat yhdistä-
vän ”Baltic Ring” -tietoverkon rakentami-
seksi ja jatkettiin ilmasto-, energia- ja ym-
päristöalan huippututkimushanketta (TFI). 
Puheenjohtajuuskauden konferensseissa 
ja kokouksissa käsiteltiin mm. liikkuvuutta, 
monikulttuurisuutta, syrjäytymisen ehkäisyä, 
pohjoismaisia kielikysymyksiä, kestävää 
kehitystä sekä eSciencea.
 Kulttuurisektorilla järjestettiin kaksi 
pohjoismaista kulttuuriministerikokousta 
sekä yksi Pohjoismaiden ja Baltian maiden 
kulttuuriministereiden kokous. Luovan ta-
louden edistämiselin KreaNordin johtoryh-
mä kokoontui myös neljä kertaa. Puheen-
johtajuusohjelman puitteissa järjestettiin 
seitsemän kulttuurifoorumia tai puheen-
johtajuustapahtumaa. Suomen edellisel-
lä Pohjoismaiden puheenjohtajuuskaudella 
valmistellun Pohjoisen ulottuvuuden kult-
tuurikumppanuustoiminnan toimeenpano 
käynnistyi vuonna. 2011. Suomi vastaa 
kumppanuuden puheenjohtajuudesta 
vuonna 2012.
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Talouskehityksen 
vaikutukset heijas-
tuivat valtionhallin-
toon ja opetus- ja 
kulttuuriministe-
riön hallinnonalan 
toimintaan. 

Hallinnonalan ja ministeriön 
onkin varauduttava julkisen 
talouden kestävyyden edellyttämiin mahdollisiin 
lisätoimiin. Hallitusohjelmaan sisältyvät säästöt 
ajoittuvat pääasiassa vuosille 2012–2014. 

Osaamisen, luovuuden ja osallistumis-
mahdollisuuksien edistäminen ovat 
jatkossakin keskeisessä 
roolissa Suomen 
hyvinvoinnin ja 
menestyksen 
turvaamisessa. 
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KOrKEAKOuLu- 
jA TiEdEPOLiTii-
KAn OsAsTO
strategia- ja 
ohjausryhmä

•	Korkeakoulu-
 tuspolitiikan 
 vastuualue
•	Tiedepolitiikan	

vastuualue
•	Tietohallinnon
 vastuualue

Opetus- ja kulttuuriministeriön organisaatio

Opetusministeri jukka Gustafsson
Valtiosihteeri Tapio Kosunen

Kansliapäällikkö harri skog

Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki
Valtiosihteeri Jarmo Lindén

Viestintäyksikkö Kansainvälisten asiain sihteeristö

KuLTTuuri-, 
LiiKunTA-jA 
nuOrisOPOLiTiiKAn 
OsAsTO

•	Kehittämisyksikkö
•	Taideyksikkö
•	Kulttuuriyksikkö
•	Liikuntayksikkö
•	Nuorisoyksikkö

hALLinTO
-OsAsTO

•	Hallinto-	ja	
 budjettiyksikkö
•	Henkilöstöyksikkö
•	Ministeriöpalvelut
•	Talousyksikkö
•	Tietohallintoyksikkö

KOuLuTus-
POLiTiiKAn 
OsAsTO
strategia- ja 
ohjausryhmä

•	Yleissivistävän	
 koulutuksen 
 vastuualue
•	Ammatillisen	
 koulutuksen 
 vastuualue

Hallitusohjelman toteutus käynnistyi 
vuonna 2011 monella tasolla. Ministeriö 
käynnisti hallinnonalallaan useita rakenteel-
lisia ja sisällöllisiä uudistamishankkeita. 
Erityisesti koulutus- ja tutkimusjärjestelmän 
rahoitusta, rakenteita ja ohjausta koskevat 
uudistustoimet heijastuvat merkittävästi 
hallinnonalan toimintaan. Säästötoimet 
vaikuttivat merkittävästi kulttuurisektorilla 
mm. Museoviraston toimintaan. 
 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallin-
nonalan virastorakennetta ja ohjausta 
koskeva selvitystyö valmistui. Sen pohjalta 
virastokenttää tiivistetään nykyisestä. 
 Taiteen keskustoimikunnasta muodos-
tetaan Taiteen edistämiskeskus vuoden 
2013 alusta. Uudistuksella on tarkoitus 
mm. selkeyttää rakennetta ja koota viraston 
toimintoja suurempiin kokonaisuuksiin.
 Hallitusohjelman myötä Valtion taide-
museon säätiöittäminen käynnistettiin. Val-

tion taidemuseon säätiöittäminen (2014) 
vaikuttanee positiivisesti museoyksiköiden 
toiminnan joustavuuteen ja kykyyn laajen-
taa rahoituspohjaa. Valtion taidemuseon 
noin 20 miljoonan euron menoerä siirtyy 
veikkausvoittovaroin rahoitettavaksi, mikä 
lisää painetta kulttuurin veikkausvoittova-
roihin.
 Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin 
asemasta käynnistettiin selvitys. Myös 
Koulutuksen arviointikeskuksen muodosta-
mista koskeva valmistelutyö käynnistettiin. 
 Opetus- ja kulttuuriministeriö osallis-
tui hallitusohjelman mukaisiin poikkihallin-
nollisiin hankkeisiin kuten yhteiskuntatakuu-
hankkeeseen, työelämän kehittämisstrate-
giatyöhön sekä hallinnon kehittämiseen, 
erityisesti vaikuttavuus- ja tuloksellisuus-
ohjelman ja keskushallintohankkeen käyn-
nistämiseen sekä kuntauudistuksen val-
misteluun.

 Vuonna 2011 luovuttiin valtion omis-
tuksesta vuonna 2010 yhtiöitetyssä yliopis-
tojen palvelukeskus Certia Oy:ssä. Osak-
keet myytiin Certia Oy:lle.
 Ministeriön sisäisessä toiminnassa 
jatkettiin talouden tasapainottamisen edel-
lyttämiä säästötoimia. Myös organisaatio 
uudistui. Koulutus- ja tiedepolitiikan tehtä-
vät organisoitiin uudelleen – koulutuspoli-
tiikan osastoon, korkeakoulu- ja tiedepolitii-
kan osastoon sekä aikuiskoulutuspolitiikan 
yksikköön. Lisäksi hallinto-osaston ja kult-
tuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto-
rakennetta tiivistettiin. 
 Ministeriössä tuettiin johtamisen ja 
esimiestyön kehittämistä sekä osaamisen 
ja työhyvinvoinnin edistämistä. Tulos- ja 
kehityskeskustelujen rakennetta ja sisältöä 
uudistettiin osaamisen ja työhyvinvoinnin 
kehittämisnäkökulma huomioiden. Työym-
päristön ja työn riskejä ja haittoja selvitettiin 
yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.
 SALAMA-asianhallintajärjestelmä otet-
tiin käyttöön 2011. Koko toimialalle tarkoi-
tettu Eduuni-työtilat -palvelu tarjoaa sähköi-
siä työtiloja verkostoille, hankkeille, projek-
teille tai organisaatioille. Opetus- ja kult-
tuuriministeriö on mukana valtiovarainmi-
nisteriön käynnistämässä tietoturvatasojen 
yhteishankkeessa. Tavoitteena on antaa 
ohjeita sekä välineitä tietoturvallisuuden 
perustason toteuttamiseen.
 Tarkastustoimintaa on tehostettu hank-
kimalla ulkoisia tarkastuspalveluja valtion-
osuus- ja valtionavustustarkastuksiin vuo-
sien 2010–2011 tarkastussuunnitelman 
mukaisesti. Lisäksi EU-ohjelmista Elinikäi-
sen oppimisen ohjelman ja Nuorisotoimin-
taohjelman hallinto- ja valvontajärjestelmät 
on arvioitu ja tarkastettu. Ministeriö on 
myös osallistunut valtiontalouden tarkas-
tusviraston ja Euroopan komission tarkas-
tuksiin.
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Oppilaat, opiskelijat ja tutkinnot 1 2008 2009 2010 2011 

Esiopetus     

•	oppilasmäärä	 56	650	 57	750	 58	770	 59	000

Perusopetus    

•	uudet	oppilaat	 57	030	 56	770	 57	880	 57	500

•	päättötodistuksen	saaneet	 66	810	 65	090	 64	960	 64	000

•	oppilasmäärämäärä	 544	410	 536	780	 530	680	 521	000

Lukiokoulutus    

•	uudet	opiskelijat	 38	750	 38	060	 38	000	 38	000

•	suoritetut	ylioppilastutkinnot	2 32 600 32 650 33 000 33 000

•	opiskelijamäärä		 110	080	 108	390	 107	400	 110	000

Ammatillinen peruskoulutus 3    

•	uudet	opiskelijat	 68	400	 67	370	 67	630	 66	400

•	suoritetut	tutkinnot	 39	110	 42	520	 43	140	 44	500

•	opiskelijamäärä	4 161 670 162 300 164 390 163 520

Ammatillinen lisäkoulutus 5    

•	uudet	opiskelijat	 32	500	 31	700	 30	400	 30	400

•	suoritetut	tutkinnot	 17	700	 17	300	 17	900	 17	900

•	opiskelijamäärä	oppilaitosmuotoisessa	koulutuksessa	 34	000	 28	900	 28	800	 28	800

•	opiskelijamäärä	oppisopimuskoulutuksessa	 27	231	 29	025	 27	181	 29	410

Ammattikorkeakoulututkinnot    

•	aloittaneet	 32	590	 33	676	 33	978	 34	963

•	suoritetut	tutkinnot	 20	951	 20	044	 20	581	 21	312

•	opiskelijamäärä		 127	875	 129	282	 131	595	 130	400

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot    

•	aloittaneet	 1	990	 2	308	 2	722	 2	800

•	suoritetut	tutkinnot	 681	 940	 1	253	 1	521

•	opiskelijamäärä		 3	453	 5	557	 6	580	 6	600

Yliopiston perustutkinnot    

•	uudet	opiskelijat	 19	643	 20	169	 19	988	 20	119

•	suoritetut	alemmat	korkeakoulututkinnot	 13	876	 10	775	 12	300	 13	275

•	suoritetut	ylemmät	korkeakoulututkinnot	 21	825	 10	535	 14	384	 12	515

•	opiskelijamäärä	 140	558	 145	033	 144	321	 144	441

Yliopiston tohtorintutkinnot 1 527 1 642 1 518 1 653

1) Opetushallinnon alainen koulutus. Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen uusia opiskelijoita, perusopetuksen päättö-
todistuksen saaneita ja ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen tutkinnon suorittaneita sekä ulkomaalaisia opiskelijoita koskevat luvut ovat vuoden 2010 osalta 
arvioita. Esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen peruskoulutuksen sekä oppisopimuskoulutuksena järjestetyn ammatillisen lisäkoulu-
tuksen opiskelijamäärät ovat valtionosuusjärjestelmän mukaisia opiskelijamääriä. Amk-tiedot vuoden 2010 osalta toteutumia.
2) Ei sisällä iB-lukioiden eikä reifeprüfung-tutkintoja.
3) sisältää ammatilliseen perustutkintoon johtavan oppilaitosmuotoisen ja oppisopimusmuotoisen koulutuksen sekä opetussuunnitelmaperusteisena että näyt-
tötutkintoon valmistavana koulutuksena.
4) sisältää myös muun kuin tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat.
5) uudet opiskelijat ja suoritetut tutkinnot sisältävät ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon valmistavan oppilaitosmuotoisen ja oppisopimusmuotoisen 
koulutuksen.
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Perusopetuksen päättäneiden välitön sijoittuminen koulutukseen, % 2008 2009 2010 2011*

Ammatilliseen koulutukseen sijoittuneet  44,2 44,0 43,8 44,1

•	perustutkintoon	johtava	koulutus	 41,9	 41,2	 40,7	 41,5

•	valmistavat	koulutukset**	2 2,3  2,8 3,1 3,1

Lukiokoulutukseen sijoittuneet  50,6 50,2 50,4 51,2

Perusopetuksen lisäopetukseen sijoittuneet 

•	peruskouluissa	 2,0	 2,0	 	2,0	 2,0

•	kansanopistoissa	 0,5	 0,5	 	0,5	 0,5

Tutkintoon johtavat koulutukset yhteensä 92,5 91,4 91,1 92,2

Lisäopetus ja valmistavat koulutukset yhteensä 4,8 5,3 5,6 5,6

Yhteensä 97,3 96,7 96,7 97,8

Lähde: Tilastokeskus.  |  Perusopetuksen lisäopetukseen sijoittuneita koskevat luvut ovat arvioita.  |  *Vuosi 2011 arvio  |  **sisältää vammaisten valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen, maahanmuuttajien ammatilliseen 
peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen, talouskouluopetuksen sekä ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen (ammattistartin).

Opetusryhmien koko alakoulussa, % 2008 2010 

1-9 oppilasta 0,82 0,93

10-14 oppilasta 7,89 8,89

15-19 oppilasta 30,28 33,12

20-24 oppilasta 40,76 40,32

25-29 oppilasta 17,82 15,04

yli 30 oppilasta 2,44 1,7

Aikuiskoulutus 1  2007 2008 2009 2010 2011

Lukiokoulutus	 •	uudet	opiskelijat	 4	300	 4	200	 	4	200	 –	 –

	 •	opiskelijamäärä		 11	500	 11	200	 11	200	 –	 –

Oppilaitosmuotoinen	näyttötutkintoon	valmistava	ammatillinen	peruskoulutus	 •	uudet	opiskelijat	 7	820	 8	270	 10	160	 10	690	 11	000

	 •	suoritetut	tutkinnot	 4	220	 3	650	 4	230	 4	250	 5	200

	 •	opiskelijamäärä		 13	300	 14	020	 15	460	 17	260	 17	960

Oppisopimuksena	järjestetty	ammatillinen	peruskoulutus	 •	uudet	opiskelijat/aloittaneet		 12	280	 12	360	 7	050	 6	840	 5	400

	 •	suoritetut	tutkinnot		 3	460	 4	050	 5	590	 5	920	 5	800

	 •	opiskelijamäärä		 19	730		 22	830	 18	380	 15	190	 12	960

Oppilaitosmuotoinen	ammatti-	ja	erikoisammattitutkintoon	valm.	ammatillinen	lisäkoulutus	 •	uudet	opiskelijat		 16	890	 17	230	 18	490	 17	830	 17	800

	 •	suoritetut	tutkinnot		 8	830	 7	800	 8	270	 7	640	 7	700

	 •	opiskelijamäärä		 36	945	 35	452	 37	646	 38	205	 38	100

Oppisopimuskoulutuksena	järj.	ammatti-	ja	erikoisammattitutk.	valm.	ammati.	lisäkoulutus	 •	uudet	opiskelijat		 16	050	 15	600	 13	020	 14	800	 15	200

	 •	suoritetut	tutkinnot		 7	520	 8	100	 8	220	 8	360	 8	400

	 •	opiskelijamäärä	 35	344	 37	807	 36	748	 36	094	 36	250

1) Opetushallinnon alainen koulutus. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen uusia opiskelijoita ja ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen tutkinnon suorittaneita koskevat luvut ovat vuoden 2011 osalta arvioita.
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Tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen, % 1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ylioppilastutkinto	 •	työllistyneet	(ei	opiskelevat)	 17,9	 18,0	 19,0	 18,0	 17,0	 17,0	 16,0

	 •	jatko-opintoihin	siirtyneet	(työllisinä)	 22,7	 24,1	 25,8	 25,0	 24,5	 24,0	 23,0

	 •	jatko-opintoihin	siirtyneet	(ei	työllisinä)	 40,8	 38,8	 37,1	 39,0	 41,0	 42,0	 45,0

Ammatillinen	perustutkinto	(opetussuunnitelmaperusteinen)	 •	työllistyneet	 61,4	 63,3	 66,7	 65,0	 63,5	 64,0	 65,5

	 •	jatko-opintoihin	siirtyneet	 10,2	 9.3	 8,9	 8,7		 10,0		 9,5	 9,5

Ammatillinen	perustutkinto	(näyttötutkinto)	 •	työllistyneet	 77,1	 81,4	 83,2	 82,1	 80,0	 81,0	 82,0

	 •	jatko-opintoihin	siirtyneet	 3,0	 2,9	 2,7	 3,0		 3,0		 3,0	 3,0

Ammattitutkinto	 •	työllistyneet	 81,0	 84,0	 85,4	 85,0	 84,0	 84,5	 85,0

	 •	jatko-opintoihin	siirtyneet	 3,0	 2,7	 2,5	 2,8	 3,0		 3,0	 2,5

Erikoisammattitutkinto		 •	työllistyneet	 95,6	 96,2	 96,1	 96,4	 95,5	 96,0	 96,5

	 •	jatko-opintoihin	siirtyneet	 0,5	 0,8	 0,7	 0,5		 0,5		 0,5	 0,5

Ammattikorkeakoulututkinto,	nuorten	koulutus	 •	työllistyneet	 83,0	 84,0	 86,2	 87,2	 84,0	 86,0	 87,0

	 •	jatko-opintoihin	siirtyneet	 4,6	 4,5	 3,8	 3,3	 4,0	 4,0	 4,0

Ammattikorkeakoulututkinto,	aikuiskoulutus	 •	työllistyneet	 91,0	 90,9	 91,5	 92,5	 91,0	 92,0	 92,0

	 •	jatko-opintoihin	siirtyneet	 1,3	 1,3	 1,3	 1,2	 1,4	 1,4	 1,4

Ylempi	korkeakoulututkinto	 •	työllistyneet	 84,2	 84,9	 85,0	 85,6	 84,5	 85,0	 85,5

	 •	jatko-opintoihin	siirtyneet	 4,3	 5,0	 4,5	 3,8	 5,3	 5,0	 5,0

Tohtorintutkinto	 •	työllistyneet	 83,4	 80,5	 79,4	 80,6	 81,0	 82,0	 83,0

	 •	maasta	muuttaneet	 7,1	 8,3	 9,5	 8,2	 9,0	 8,0	 8,0

1) Lähde: Tilastokeskuksen työssäkäyntirekisteri. Kuvaa tarkasteluvuotta edeltävänä vuonna tutkinnon suorittaneiden työllistymisen ja jatko-opintoihin sijoittumisen tarkasteluvuoden lopussa. Työlliset opiskelijat lasketaan työllisiin, pl. ylioppilaissa, 
jossa ne on eroteltu omaksi kohdakseen. Vuoden 2009 luvut ovat ammatillisen koulutuksen osalta vielä arvioita.

Valmistuneiden osuus aloittaneista, %    2008 2009 2010* 2011*

Lukiokoulutus (3 vuotta)    79,1 79,4 79,2 80,0

Ammatillinen perustutkinto (3 v)    58,1 59,5 60,0 61,0

Ammattikorkeakoulututkinto (5 v)    59,8 69,9 64,0 66,0

Alempi ja ylempi korkeak.tutk. (7 v)    55,8 51,4 60,0 64,0

*Vuodet 2010 ja 2011 arvio  |  Lähde: Tilastokeskus. mukana vain opetushallinnon alainen koulutus. Ei sisällä näyttö-tutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon valmistavaa koulutusta eikä oppisopimuskoulutusta. Tarkoittaa alemmissa 
ja ylemmissä korkeakoulututkinnoissa tavoitetutkinnon suorittaneiden osuutta, ylin tutkinto, johon uusi opiskelija on saanut tutkinnon suorittamisoikeuden. Vuoden 2009 luku on ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen osalta arvio.

Ammattikorkeakoulujen kansainvälistyminen   2007 2009 2011

ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat  5 406 7 113 7 892

Yli 3 kk kestävä opiskelija- ja harjoittelijavaihto suomesta ja suomeen  7 182 7 556 8 539
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Opintotuen saajat Opintoraha, asumislisä, koulumatkatuki ja opintolainan valtiontakaus   2009  2010  2011 

Lukiot   32 057 (30 %) 31 815 (29 %) 30 393 (28 %)

Ammatilliset oppilaitokset*   109 003 (63 %) 110 897 (62 %) 109 585 (62 %)

Ammattikorkeakoulut   93 336 (72 %) 93 356 (72 %) 91 289 (70 %)

Yliopistot   92 188 (64 %) 93 147 (62 %) 91 409 (61 %)

Taulukkoon ei sisälly Kansaneläkelaitoksen tilastoimat muissa kuin mainituissa oppilaitoksissa opiskelevat ja ulkomaisissa oppilaitoksissa opiskelevat opintotuen saajat.
*uusi määritelmä: tuen saajien osuus oppilaitosmuotoisen ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen opiskelijoista

Ammattikorkeakoulujen 
tutkimus- ja kehitystyö   2008 2009 2010

T&k -työn menot (milj. euroa) 89,2 123,7 148,4

Kansallisen kilpaillun rahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta 0,4 0,6 0,8

T&k -työn henkilötyövuodet, % päätoimisten opettajien määrästä 23,7 28,2 18,3* 

*Vuoden 2010 tiedot laskettu t&k-työn henkilötyövuodet % päätoimisten opettajien henkilötyövuosista

Yliopistojen opiskelija- ja 
harjoittelijaliikkuvuus   2007 2009 2011

ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat 4 151 6 984 7 809

Vaihto-opiskelijat (yli 3  kk) yhteensä 9 254 10 327 10 257

Opettajien kelpoisuus* 2008 2009 2010 2011

Yleissivistävän koulutuksen opettajista kelpoisia, % 88 89 90 90

Ammatillisen peruskoulutuksen opettajista kelpoisia, % 75,2 78 79 79

* Päätoimiset opettajat  |  Vuosi 2011 arvio

Opetustoimen henkilöstön osallistuminen 
täydennyskoulutukseen* 2008 2009 2010 2011  

Perusopetus ja lukiokoulutus 21 550 21 000 30 040 32 000

Ammatillinen ja aikuiskoulutus 4 540 4 500 9 900 8 000

Vapaa sivistystyö 680 640 1 730 1 500

*Opetushallituksen	ja	lääninhallitusten/aluehallintovirastojen	järjestämä	täydennyskoulutus, 
ml. Osaava-ohjelma vuodesta 2010 alkaen.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot       

 Yritykset julkinen sektori Korkeakoulusektori Yhteensä reaalimuutos T&k-menojen
 milj. euroa % milj. euroa % milj. euroa % milj. euroa ed. vuodesta % BKT-osuus %

2000 3 135,9 70,9 497,4 11,2 789,3 17,8 4 422,6 11,1 3,34

2005 3 876,9 70,8 554,7 10,1 1 042,1 19,0 5 473,8 3,7 3,48

2008 5 102,0 74,3 588,5 8,6 1 180,6 17,2 6 871,1 6,9 3,72

2009 4 847,2 71,4 656,5 9,7 1 282,8 18,9 6 786,5 -2,6 3,92

2010 4 854,5 69,6 692,0 9,9 1 424,8 20,4 6 971,3 1,6 3,89*

*Arvio
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Kulttuurisen perustan vahvistaminen 2009 2010 2011

Valtion (OKm:n hallinnonala) tuki taiteelle, milj. euroa 483,5*  400,6 426,1

Valtionosuuden piirissä olevien teattereiden:      

•	henkilötyövuodet	(myönnetyt)	 2	469	 2	469	 2	469

•	esitysten	määrä	 11	534	 11	941	 12	198

Valtionosuuden piirissä olevien orkestereiden:      

•	henkilötyövuodet	(myönnetyt)	 1	033	 1	033	 1	033

•	konserttien	määrä	 1	716	 1	885	 1	861

suomen Kansallisoopperan      

•	kuukausipalkkaisen	henkilöstön	määrä	 544	 540	 538

•	esitysten	määrä	 348	 423	 386

suomen Kansallisteatterin      

•	henkilöstön	määrä	 333	 330	 346

•	esitysten	määrä	 724	 605	 597

museoille myönnetyt henkilötyövuodet 1 158 1 183 1 183

Eu:n Kulttuuri-ohj. tukea saaneet yhteistyöhankkeet** 17 13 13

suomalaisten saamat tuet mEdiA-ohjelmasta, milj. euroa 2,1 1,5 1,2

suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin partnereiden määrä 113 203 153

* Yleisten kirjastojen ja kuntien kulttuuritoimen valtionosuudet siirtyivät valtiovarainministeriön pääluokkaan vuoden 
2010 talousarviossa, joten vuoden 2009 määräraha ei ole suoraan vertailukelpoinen vuosien 2010 ja 2011 määrä-
rahojen kanssa. Em. valtionosuuksien määrä vuoden 2009 budjetissa oli n. 125 miljoonaa euroa.
** joissa suomalaisia järjestäjinä

Luovan työn tekijät 2009 2010 2011

Taiteilijoiden apurahat ja avustukset, 1 000 euroa* 18 486 19 013 19 873

Uusien	vuosiapurahan	saajat/hakijat	 277/1	979	 277/1	985	 286/1	971

uusien vuosiapurahan saajien määrä hakijoista, % 14 14 15

Kulttuuriammateissa työskentelevät (työvoimatutkimus) 89 553 92 783 97 310

Taidealan ammattien työttömien työnhakijoiden määrä 4 418 4 274 4 315

Taiteilijaeläkkeiden kokonaismäärä (31.12.) 1 049 1 027 –

Uusien	taiteilijaeläkkeiden	saajat/hakijat,	%	 8,88	 7,98	 13,33

Vapaan kentän valtionosuutta saavat toimijat 83 – 85

Vapaan kentän toiminta-avustusta saavat ryhmät 66 – 108

*Yksityishenkilöille ja työryhmille, ei yhteisöille, myönnetty tuki. 
mukana ei ole taiteilijaprofessorien ja läänintaiteilijoiden palkkoja eikä taiteen palkintoja.

Kulttuuri ja kansalaiset 2009 2010 2011  

Valtionosuuden piirissä olevien teattereiden kävijät 2 419 000 2 502 000 2 507 000

•	Valtion	tuki/kävijä,	euroa		 20	 22,9	 23,2

suomen Kansallisteatterin yleisökontaktit 162 000 116 000 167 000

•	Valtion	tuki/yleisökontakti,	euroa	 61	 97	 67

Valtionosuuden piirissä olevien orkestereiden kuulijat 639 000 670 000 777 000

•	Valtion	tuki/kuulija,	euroa	 29	 32	 28

suomen Kansallisoopperan yleisökontaktit 258 000 295 000 264 000

•	Valtion	tuki/yleisökontakti,	euroa	 133	 125	 143

museoiden kävijät VOs*-museoissa 3 347 000 3 401 000 –

•	Valtion	tuki/kävijä		VOS*-museoissa,	euroa	 9	 11	 –

Kotimaisten elokuvien teatteriensi-illat 20 23 29

Kotimaisten elokuvien katsojat elokuvateattereissa 990 000 2 073 000 1 214 000

Pää- ja sivukirjastojen määrä 815 798 787

Yleisten kirjastojen kokonaislainaus 98 735 000 96 228 000 94 000 000

Fyysiset kirjastokäynnit 54 319 000 52 647 000 50 000 000

Kirjastojen verkkokäynnit 51 503 000 57 078 000 57 300 000

Kulttuuritapahtumissa käynnit 1 870 000 2 030 000 –

*Valtionosuuden piirissä olevissa museoissa

Liikunnallisen elämäntavan edistäminen 2009 2010 2011

2	krt/vko	vapaa-ajan	liikuntaa	harrastavat	15—64	-vuotiaat,	%*	

•	miehet	 66	 69	 69

•	naiset	 72	 74	 74

4	krt/vko	vapaa-ajan	liikuntaa	harrastavat	15—64	-vuotiaat,	%**		

•	miehet	 31	 30	 30

•	naiset	 32	 34	 34

*suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) -tutkimus 2010, arvio 2011 OKm (liikuntaa 
vähintään 30 minuutin ajan, niin että ainakin lievästi hengästyy ja hikoilee). | **Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (ThL) 
suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) -tutkimus 2010, arvio 2011 OKm

Liikunnan kansalaistoiminta 2009 2010 2011

Liikunnan kansalaistoimintaan osallistuvat, miljoonaa 1,1 1,1 1,1

Lasten	ja	nuorten	(6—18	v.)	osallistuminen	seuratoimintaan	 424	000	 424	000	 424	000

•	josta	poikia	 234	000	 234	000	 234	000

•	josta	tyttöjä		 190	000	 190	000		 190	000	

Lähde: Kansallinen liikuntatutkimus 2010  |  Vuoden 2011 tiedot arvioita.
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Veikkausvoittovarat ja samoihin tarkoituksiin 
myönnetyt muut määrärahat milj. euroa    2006 2007 2008 2009 2010 2011

KirjAsTOjEn käyttökustannusten valtionosuus    90,8 110,6 115,2 119,5 - -

•	veikkausvoittovarat	 	 	 	 39,9	 36,5	 24,7	 13,1	 -	 -

•	budjetoidut	varat	 	 	 	 50,9	 74,1	 90,5	 106,4	 *	 -

TiEdE    261,3 270,6 283,7 332,1 355,1 388,3

•	veikkausvoittovarat	 	 	 	 79,5	 76,6	 77,1	 86,9	 95,8	 100,3

•	budjetoidut	varat	 	 	 	 181,8	 194,0	 206,6	 245,2	 259,3	 286,0

TAidE    274,3 281,6 311,2 363,9 400,6 425,1

•	veikkausvoittovarat	 	 	 	 150,4	 152,3	 164,5	 191,3	 209,3	 220,3

•	budjetoidut	varat	 	 	 	 123,9	 129,3	 146,7	 172,6	 191,3	 209,8

LiiKunTA    99,1 101,4 106,7 127,6 137,6 142,3

•	veikkausvoittovarat	 	 	 	 97,8	 100,1	 104,0	 124,3	 135,8	 141,9

•	budjetoidut	varat	 	 	 	 1,3	 1,3	 2,7	 3,3	 1,8	 0,6

nuOrisO    39,9 42,7 47,0 55,6 69,3 65,2

•	veikkausvoittovaratt	 	 	 	 35,2	 36,0	 37,4	 44,7	 51,3	 51,6

•	budjetoidut	varat	 	 	 	 4,7	 6,7	 9,6	 10,9	 18,0	 13,7

Veikkausvoittovarat yhteensä ilman kirjastoa    362,9 365,0 383,2 447,2 492,3 514,1

Veikkausvoittovarat yhteensä    402,8 401,5 407,9 460,3 492,3 514,1

* Kirjastojen käyttökustannusten valtionosuus on siirretty vuodesta 2010 lukien rahoitettavaksi valtiovarainministeriön pääluokasta.

nuorten aktiivinen kansalaisuus 2009 2010 2011

Toimialan tuetut järjestöt* 68+54=122 69+62=131  68+65=133

Alle 29-v jäseniä tuetuissa nuorisojärjestöissä** 644 000 – 590 000

Nuorten	tieto-	ja	neuvontapalvelut/Kuntia	 233	(67	%)	 241	(70	%)	 245	(73	%)

Nuorten	tieto-	ja	neuvontapalvelut/Nuoret	 87	%	 87	%	 –

*Valtakunnalliset nuorisojärjestöt ja nuorisotyön palvelujärjestöt + nuorisotyötä tekevät järjestöt
**jäsenet esitetään vain Valtakunnalliset nuorisojärjestöt ja nuorisotyön palvelujärjestöjen osalta

nuorten työpajatoiminta 2009 2010 2011

Pajat, lkm 210 200 205

Nuoret	pajoissa,	lkm/vuosi	 11	304		 13	000	 13	000

Koulutukseen, työhön tai muuhun ohjattuun toimintaan sij. % 76 75 75

nuorisotyöttömät, lkm 34 700 33 200 31 600

Etsivä nuorisotyö*

•	tavoitettujen	nuorten	määrä	 3	363	 5	724	 10	044

•	etsivän	nuorisotyön	työntekijät	 135	 264	 272**	

nuorten ohjaus- ja palveluverkostot* 
•	perustettuja	verkostoja,	kuntien	lkm	 	 	 203

•	valmisteilla	 	 	 60

•	ei	vastausta	tai	ei	ole	perustettu		 	 	 57

*Laki tuli voimaan 1.1.2011 | **Laskettu vuonna 2011 valtioavustusta saaneiden hakem. ilmoittamista henkilömääristä

urheilija-apurahat ja dopingtestit 2009 2010 2011

urheilija-apurahat 95 125 127

Toteutetut doping-testit 2 128 2 284 3 286

•	ADT:n	tekemät	testit	 1	810	 2	147	 3	126

•	Kansallisen	lajiliiton	tekemät	testit	 14	 9	 						7

•	Kansainvälisen	lajiliiton/WADA:n	tekemät	testit	 304	 128	 		153
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Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätökset milj. euroa  2010 2011 2012 

Pääluokka yhteensä  6 374 6 730 6 644

hALLinTO, KirKOLLisAsiAT jA TOimiALAn YhTEisET mEnOT  116 115 118

OPETusminisTEriön TOimiALA  4 769 5 043 4 941

•	Yleissivistävä	koulutus	 	 842	 905	 964

•	Ammatillinen	koulutus	 	 675	 698	 731

•	Aikuiskoulutus	 	 498	 513	 516

•	Korkeakouluopetus	ja	tutkimus*	 	 2	754	 2	927	 2	731

KuLTTuuri- jA urhEiLuminisTErin TOimiALA  1 489 1 572 1 582

•	Opintotuki	 	 881	 937	 937

•	Taide	ja	kultuuri	 	 401	 426	 430

•	Liikuntatoimi	 	 138	 144	 147

•	Nuorisotyö	 	 69	 65	 70

* Vuoden 2011 summaan sisältyy 236 milj. euroa kertaluontoisia pääomasijoituksia yliopistoille. ilman niitä muutos on +2 %.

hallinnonalalle kuuluvat virastot sekä osakeyhtiöt
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle kuuluu ministeriön lisäksi 16 virastoa sekä kaksi valtion kokonaan omistamaan osakeyhtiötä:
•	Arkistolaitos

•	Celia	-	Näkövammaisten	kirjasto

•	Kansainvälisen	liikkuvuuden	ja	yhteistyön	keskus	CIMO

•	Kansallinen	audiovisuaalinen	arkisto	(KAVA)

•	Kotimaisten	kielten	keskus	(Kotus)

•	Museovirasto

•	Opetushallitus	(OPH)

•	Opintotuen	muutoksenhakulautakunta	(Optum)

•	Suomen	Akatemia	(SA)

•	Suomenlinnan	hoitokunta

•	Taiteen	keskustoimikunta	(TKT)

•	Mediakasvatus-	ja	kuvaohjelmakeskus	(MEKU)*

•	Valtion	taidemuseo	(VTM)

•	Varastokirjasto

•	Venäjä-	ja	Itä-Euroopan	instituutti	(VIEI)

•	Ylioppilastutkintolautakunta	(YTL)

•	CSC-Tieteen	tietotekniikan	keskus	Oy

•	Veikkaus	Oy

*1.1.2012 alkaen. Entinen Valtion elokuvatarkastamo
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