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Opetus- ja kulttuuriministeriö

Undervisnings- och kulturministeriet



Undervisnings- och 
kulturministeriets utgifter 

6 374,4 miljoner euro 
under 2010

Högskole-
undervisning och 
forskningsutgifter

2 754,5

Studiestödet
881

Allmänbildande 
utbildning

841,9

Yrkesutbildning
674,6

Vuxen-
utbildning

498,3

Konst
och kultur 

400,6

Förvaltning, kyrkliga ärenden 
och gemensamma utgifter 

för verksamhetsområdet 
116,5 

Idrottsväsendet 137,7
Ungdomsarbete 69,3

komPetent och kreAtivt
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Att främja kompetens, kreativitet och deltagande är 
viktigt när det gäller att trygga Finlands välfärd och 
framgång. Merparten av utbildnings- och kulturprojek-
ten under regeringsperioden 2007–2011 har genom-
förts och man har slutfört ett flertal utvecklingsåtgärder. 
Omfattande strukturella reformer har omsatts i praktik 
då det reformerade universitetet och den nya regionför-
valtningen inledde sin verksamhet i början av året.

Finländska ungdomar uppvisade fortsättningsvis topp-
resultat i läskunnighet, matematik och naturvetenska-
per i PISA 2009-undersökningen. För att påskynda 
högskolestudierna framförde man förslag till utveck-
lingsprojekt som gäller studiehandledningen, intagning 
av studerande och studiestödet.

Det har skapats goda förutsättningar för att utveckla 
kulturpolitiken. Finansieringen av konst och kultur växte 
under hela valperioden, vilket visar att kulturen fått en 
ökad samhällelig och ekonomisk betydelse.

Anslagen för ungdomsarbete ökade. Ett brett 
samarbete och uppsökande ungdomsarbete ledde till 
resultat i fråga om att förebygga marginalisering av 
unga. På grund av att idrottsanslagen har ökat har det 
varit möjligt att främja och skapa förutsättningar för 
motionshobbyer.
 
I början av maj 2010 ändrades ministeriets namn till 
undervisnings- och kulturministeriet. I undervisnings- 
och kulturministeriets verksamhet betonas välfärd och 
konkurrenskraft, att utnyttja möjligheterna inom infor-
mationssamhällsutvecklingen, att uppmärksamma be-
folkningsutvecklingen och den regionala differentie-
ringen i fråga om tjänster, att främja medborgarnas 
delaktighet och att förebygga marginalisering.

Maj 2011
Undervisningsminister Henna Virkkunen
Kultur- och idrottsminister Stefan Wallin
Kanslichef Harri Skog

komPetent och kreAtivt



1 200 000 personer 
inom utbildning som 

är underställd 
utbildningsförvaltningen 

under 2010

Förskole-
undervisning 

58 767

Grundläggande 
undervisning 

530 678

Gymnasie-
utbildning 
107 400

Grundläggande 
yrkesutbildning 

164 390

Yrkesinriktad 
tilläggsutbildning

55 981

Grundexamina 
vid yrkeshögskola 

118 015

Grundexamina 
vid universitett 

144 321

Doktorsexamina 
vid universitet

1 518

Högre yrkeshög-
skoleexamina
6 580

utBildning  Forskning
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Den grundläggande utbildningens kvalitet 
utvecklades genom programmet Bättre 
grundläggande utbildning. Man utökade 
yrkesutbildningen ytterligare. Universiteten 
inledde sin verksamhet enligt den nya 
universitetslagen. Reformerna gjorde att flera 
deltog i vuxenutbildning. 

undervisningsgruPPernA mindre
2010 beviljades 30 miljoner euro för att minska undervisnings-
grupperna inom den grundläggande utbildningen. Antalet 
stora elevgrupper har minskat sedan 2008. I regel minskade 
antalet grupper med över 20 elever och antalet grupper med 
under 20 elever ökade.
 Enligt utredningen har den genomsnittliga gruppstorleken 
minskat en aning inom alla klassnivåer. Under våren 2010 
var den genomsnittliga gruppstorleken i klasserna 1.–6. 19,2 
elever, medan motsvarande antal var 19,6 under våren 2008.  
Grupperna har minskat mest inom klasserna 4.-6. Gruppstor-
leken i klasserna 7.–9. har minskat en aning. Den genomsnitt-
liga gruppstorleken 2010 var 17,1 elever, medan antalet var 
17,3 elever 2008. 

ProgrAmmet kivA skolA FöreBygger moBBning
I de skolor där man provat KiVa-programmet har mobbning-
en minskat med nästan hälften. Programmet KiVa skola, som 
främjar tryggheten i skolsamfund, har ökat skoltrivseln och 
-motivationen och minskat förekomsten av depression och 
ångest. Fysisk mobbning bland elever i klasserna 4–6 har 
under programmets verksamhetsperiod minskat med 53 pro-
cent och mobbning på nätet har minskat med hälften. Före-
komsten av mobbningsfall i skolorna har utretts med hjälp av 
skolornas egna team genom så kallade utredningsdiskussio-
ner. Av de elever som deltog i diskussionerna upplevde 98 
procent att de hade fått hjälp.
 Över 80 procent av grundskolorna deltog i programmet 
KiVa skola.

enhetligA kvAlitetskriterier
Målet med kvalitetskriterierna för den grundläggande utbild-
ningen är att trygga en hög kvalitet på utbildningen och ett 
brett utbud. Man vill också garantera trygga barns och ungas 

utBildning  Forskning



rättighet till utbildning och bildning oberoende av boplats, 
språk eller ekonomisk ställning. Undervisnings- och kulturmi-
nisteriet har delat ut statens specialunderstöd på ca 3,3 mil-
joner euro till anordnare av utbildning för att ta i bruk kvali-
tetskriterierna. Finansiering beviljades på basis av ansökan till 
128 anordnare av utbildning.

PisA-resultAten Fortsättningsvis 
i sPetsen BlAnd oecd-ländernA 
PISA 2009 -resultaten publicerades i december 2010. De 
finländska ungdomarna kom på tredje plats i läskunnighet ef-
ter Shanghai och Korea. Läskunnigheten hos finländska unga 
har försvagats en aning, men nivån var ändå hög jämfört med 
övriga OECD-länder. I matematik kom Finland på andra plats 
av OECD-länderna och på sjätte plats av alla deltagande 
länder. I naturvetenskaper kom Finland på andra plats efter 
Shanghai. 

tillgänglighet till grundläggAnde utBildning  
Den grundläggande utbildningens regionala tillgänglighet har 
enligt regionalförvaltningsmyndigheternas uppskattningar hål-
lits på nästan samma riksnivå under de senaste sju åren och 
är i genomsnitt mycket bra. Skillnader mellan kommunerna var 
fortsättningsvis stora på alla områden. Nästan alla kommuner 
ordnar för- och eftermiddagsverksamhet. Över 45 000 elever 
deltog i verksamheten.
 Andelen personer som fortsatte sin utbildning direkt efter 
grundskolan sjönk något under 2009 jämfört med föregående 
år. Trots det var det 97 procent som fortsatte sina studier di-
rekt efter grundskolan. Under året beredde man  den grund-
läggande utbildningens allmänna målsättningar och ändring-
ar i förordningar som gäller timfördelningen. Regeringen har 
ännu inte fattat beslut om detta.

utvecklingsFörslAgen För 
gymnAsieutBildningen Blev FärdigA   
Under året föreberedde man utvecklingsförslagen för gymna-
sieutbildningen. Utvecklingsförslagen innehåller strukturella 
och pedagogiska ändringar i utbildningen. Målet är att garan-
tera gymnasiets attraktionskraft och kvalitet i hela landet samt 
att stärka gymnasiets roll som en allmänbildande utbildning 
som leder till fortsatta högskolestudier.

Skolelever, studerande och examina 1

      Ändring
Förskoleundervisning 2006 2007 2008 2009 2010 09–10
Elever 57 930 57 510 56 650 57 745 58 767 1 022
Grundläggande undervisning
Nya elever 58 010 57 650 57 030 56 770 57 876 1 106
Utfärdade avgångsbetyd 65 790 65 570 66 810 65 083 64 621 - 462
Elevantal 568 720 560 610 551 710 536 776 530 678 - 6 098
Gymnasieutbildning      
Nya elever 39 544 39 395 38 744 38 054 38 000 -54
Avlagda studentexamina 2 32 790 33 100 32 600 32 619 32 298 321
Elevantal  114 140 112 390 110 180 108 480 107 400 - 1 080
Grundläggande yrkesutbildning 3      
Nya elever 64 710 67 710 68 400 67 370 65 500 - 1 870
Avlagda studentexamina 37 280 38 860 39 110 42 520 43 500  980
Elevantal 4  150 450 156 860 161 670 162 300 164 390  2 090
Yrkesinriktad tilläggsutbildning 5      
Nya elever 26 500 28 920 30 100 31 700 30 400 - 1 300
Avlagda studentexamina 16 160 16 350 16 700 17 300 17 900 600
Antalet studerande inom
utbildning i skolform 28 389 28 048 28 000 28 900 28 800 - 100
Antalet studerande inom
utbildning i läroavtalsform 22 150 24 500 27 131 29 025 27 181 - 1 844
Grundexamina vid yrkeshögskola     
Personer som inlett studier 32 370 32 120 32 920 33 676 34 305 629
Avlagda examina 20 770 20 570 21 090 20 044 20 581 
Studerandeantal 115 760 114 730 113 390 115 830 118 015 2 185
- därav utländska studerande 4 600 5 400 6 294 6 962 – –
Högre yrkeshögskoleexamina     
Personer som inlett studier 1 220 1 770 1 990 2 308 2 722 414
Avlagda examina 150 360 680 940 1 273 
Studerandeantal  2 070 3 430 4 535 5 544 6 580 1 036
Grundexamina vid universitet
Nya studerande 20 150 19 650 19 640 20 169 19 988 - 181
Avlagda lägre högskoleexamina 3 810 5 880 13 876 10 775 12 300 1 525
Avlagda högre högskoleexamina 13 130 13 880 21 825 10 535 14 384 3 849
Studerandeantal 152 160 152 200 140 560 145 330 144 321 - 1 009
Doktorsexamina vid univ. 1 410 1 520 1 527 1 642 1 518 - 124
1) Utbildning inom undervisningsförvaltningen. Uppgifterna för 2010 om nya studerande inom den grundläggande 
utbildningen, gymnasieutbildningen och den yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildningen, utfärdade avgångsbetyg 
inom den grundläggande utbildningen, avlagda examina inom den yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildningen 
samt utländska studerande är uppskattningar. Studerandeantalen för förskoleundervisningen, den grundläggande 
utbildningen, gymnasieutbildningen, den grundläggande yrkesutbildningen, grundläggande yrkesutbildning som 
ordnas genom läroavtalsutbildning samt yrkeshögskolornas grund- och påbyggnadsexamen är studerandeantal 
enligt statsandelssystemet.  2) IB-gymnasieexamina och Reifeprüfungexamina ingår inte.  3) Omfattar sådan 
utbildning i skolform och läroavtalsform som leder till yrkesinriktad grundexamen samt sådan utbildning enligt 
läroavtalsgrunderna som förbereder för fristående examen.  4) Inkluderar även studerande i annan utbildning än 
sådan som leder till examen.  5) Nya studerande och avlagda examina omfattar sådan utbildning i skolform och 
läroavtalsform som leder till yrkesexamen och specialyrkesexamen.  
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utredning om vilkA Prov som vAlts i studentexAmen 
Antalet personer som skriver det andra inhemska språket i 
studentexamen har stadigt minskat sedan reformen av exa-
mensstrukturen. På årsnivå har antalet personer som skriver 
det andra inhemska språket i studentexamen under 2009 
sjunkit till 68 procent. Antalet personer som skriver matema-
tik har stigit med ca en procentenhet sedan strukturreformen.  
Realprovets popularitet har däremot under den här tiden vuxit 
med drygt fem procent. Antalet personer som skriver prov i 
främmande språk har sjunkit med en procentenhet jämfört 
med fem år tidigare.

studiehAndledningen i gymnAsiet utvecklAs  
Ministeriet har beviljat finansiering ett utvecklingsprojekt för 
studiehandledning i gymnasiet till 12 anordnare av utbildning. 
Varje gymnasieelev får en personlig plan för fortsatta studier. 
Målet är att under pilotprojektet utveckla en fungerande hand-
ledningsmodell i samarbete mellan gymnasier, högskolor, ar-
betskraftsmyndigheter och arbetslivet. På så sätt påskyndar 
man ungas övergång från andra stadiet till högskolestudier.

Fler PlAtser inom yrkesutBildningen  
Inom yrkesutbildningen ökade man antalet platser med totalt 
4 500. Efterfrågan på arbetskraft styrde hur de nya platserna 
placerades och man hade som mål att unga ska få en stu-
dieplats, att sänka ungdomsarbetslösheten, att förebygga ut-
slagning bland unga och att trygga utbildningsmöjligheterna 
för vuxna.
 Under 2008 sjönk antalet personer som avbryter sina 
studier för första gången till under 10 procent. 
 Examensstrukturen inom den grundläggande yrkesut-
bildningen reformerades så att den bättre motsvarar arbets-
livets kompetensbehov. I samband med att man granskade 
grunderna för examina skrev man in grunderna för yrkeskom-
petensproven som en del av grunderna för examina. Under 
2010 granskade man grunderna för 30 grundexamina. Under 
2010 deltog över 1 100 lärare inom grundläggande yrkesut-
bildning i utbildning för utveckling av arbetskompetens.

utBildningen yrkesstArt inFörs PermAnent  
Undervisnings- och kulturministeriet beviljade 49 anordnare 
av utbildning permanent tillstånd att ordna utbildningen 
Yrkesstart. Nästan 1 500 studerande deltog i utbildningen 

Placering i utbildning omedelbart efter avslutad 
grundläggande utbildning  | %
 2005 2006 2007 2008 2009
Yrkesutbildning 40,7 41,9 42,9 44,2 44,0
• utbildning som leder till grundexamen 39,4 40,1 40,7 41,9 41,2
• förberedande utbildningar   1,3 1,8 2,2 2,3 2,8
Gymnasieutbildning 53,3 51,1 50,8 50,6 50,2
Grundskolans påbyggnadsundervisning   3,0 2,5 2,5 2,5 2,5
• i grundskolor   2,5 2,0 2,0 2,0 2,0
• i folkhögskolor Uppskattning   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Utbildningar som leder till examina 92,7 91,2 91,5 92,5 91,4
Tilläggsutbildning och förberedande utbildningar   4,3 4,3 4,7 4,8 5,3
Totalt 97,0 95,5 96,2 97,3 96,7

Yrkesstart som orienterar och förbereder för vidare studier 
inom grundläggande yrkesutbildning. Av höstens nya stude-
rande hade 73 procent avslutat sin grundläggande utbildning 
samma vår. Förra hösten var andelen 65 procent.

högskolornA inledde en ny erA   
Universiteten övergick från och med början av 2010 till att en-
ligt universitetslagen fungera som självständiga juridiska per-
soner. Som stöd för universitetens solvens överlät man statlig 
fastighetsegendom och likviditeten tryggades. Dessutom be-
redde man sig på statens finansiella placeringar i förhållande 
till det privata kapital som universiteten samlar in. Utvecklingen 
av universitetens statsfinansiering är bundet till universitetsin-
dexet från och med 2011. 
 Den strukturella utvecklingen av högskolorna fortsat-
te. Det finns 16 universitet - Aalto-universitetet som fungerar 

Finlands resultat i OECD:s PISA-undersökning  
 2003 2006 2009 Placering  Placering      
 realisering       realisering       realisering       OECD alla länder
Läskunnighet 543 547 536 2. 3.
Matematik 544 548 541 2. 6.
Naturvetenskap 548 563 554 1. 2.
Inom PISA-programmet utvärderas med tre års mellanrum 15-åringarnas kunskaper 
och färdigheter i matematik, naturvetenskaper och läskunnighet. Undersökningen betonar 
olika områden olika år. PISA-undersökningen 2009 betonade läskunnighet.
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Högre högskoleexamen

Yrkeshögskoleexamen 

att utveckla förhållandet mellan studerande och arbetslivet, 
yrkeshögskolornas forsknings och utvecklingsarbete, högre 
yrkeshögskoleexamina, utveckling av lärararbetet och den 
internationella verksamheten samt främjande av företagsamhet 
inom yrkeshögskolorna.
  Verkställandet av högskolornas internationaliseringsstra-
tegi gjordes till en del av det strategiarbete som är igång inom 
högskolorna. Det internationella studentutbytet ökade med 
12,5% jämfört med året innan.

målsättning Att klArA Av högskolestudiernA snABBAre  
Effektivitet och kvalitet i högskolestudierna har särskilt varit 
mål för utveckling och uppföljning. Universiteten effektivera-
de uppföljningen av hur studierna framskrider. Man uppnådde 
inte målet som var att minst 75 % av de personer som inleder 
sina studier avlägger högre högskoleexamen inom utsatt tid.
 Universitetens första gemensamma elevansökan genom-
fördes elektroniskt 2010. Man slog också samman yrkes-
högskolornas och universitetens ansökningstider. Andelen 
nya studenter som ansökte och tog emot en studieplats var 
liksom förra året lite över 35 %. Intagningen av studerande 
luckrades upp och utvecklingen av undervisningen fortsatte. 
 Målsättningar för en effektivering av inlärningsprocesser-
na skrevs in i yrkeshögskolornas avtal för 2010–2012.
 Man påbörjade en utveckling av intagningen av studeran-
de vid högskolorna och påbörjade också utvecklandet av det 
nya elektroniska ansökningssystemet för yrkeshögskolor och 
universitet som skall tas i bruk 2013.

FörslAg Av ArBetsgruPP om Att FlAskhAlsAr i 
sAmBAnd med hur studiernA FrAmskrider skA Bort
Enligt det reformförslag som en arbetsgrupp vid undervis-
ningsministeriet kom med i mars 2010 skulle ungas övergång 
från andra stadiet till högskolestudier påskyndas. Förslaget 
möjliggör ett effektivt utnyttjande av de studieplatser som finns 
tillgängliga i och med att studieplatsernas rörlighet inom hög-
skolorna separeras från den gemensamma antagningen som 
involverar personer som söker sin första studieplats. Arbets-
gruppens förslag bildar en helhet som i praktiken gör att 
högskoleutexaminerade är minst ett år yngre då de träder in 
på arbetsmarknaden.  
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som stiftelse, Tammerfors tekniska universitet och 14 universi-
tet som fungerar som offentligrättsliga institutioner. Det finns 
25 yrkeshögskolor. Sammanslagningen av konstuniversiteten 
utreddes under året. Man utredde också yrkeshögskolornas 
ekonomiska och administrativa ställning samt hur man kunde 
stärka forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamhe-
tens roll.
 Verksamheten för yrkeshögskolornas riksomfattande 
utvecklingsnätverk fortsatte. Nätverken koncentrerar sig på 
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     Den totala  Studerande (bor-
  Avlagda Personer som Studerande mängden personer Studerande räknat studerande 
  examina arbetar på heltid som arbetar i arbetslivet, % på heltid som arbetar) % Arbetslösa Övriga
Studentexamen 2007 30 885 5 495 8 125 44 11 870 38 602 4 793
 2008 31 009 5 469 8 613 45 11 619 37 715 4 593
 2009 30 381 5 057 7 469 41 12 186 40 993 4 676
Yrkesexamen på andra stadiet 2007 52 205 32 825 6 060 74 3 690 7 4 847 4 783
 2008 53 579 33 747 5 782 74 3 480 6 5 892 4 678
 2009 53 404 30 178 5 525 67 4 117 8 8 265 5 319
Yrkeshögskoleexamen  2007 20 334 16 412 1 627 89 686 3 905 704
 2008 20 054 16 341 1 554 89 612 3 939 608
 2009 20 535 15 800 1 663 85 836 4 1 540 696
Högre högskoleexamen 2007 12 912 9 181 2 148 88 594 5 474 515
 2008 13 573 9 907 2 077 88 522 4 566 501
 2009 21 249 15 352 3 001 86 778 4 1 210 908

Placering i arbetslivet eller i fortsatta studier 
bland personer som avlagt examen   

Vuxenutbildning som leder till / förbereder för examen inom   
Gymnasieuxtbildning 2006 2007 2008 2009 2010 
• nya studerande 4,300 4,300 4,200  4,200 5,030
• studerandeantal   11,700 11,500 11,200 11,200 12,030
Grundläggande yrkesutbildning i skolform som förbereder för fristående examen     
• nya studerande 7,120 7,820 8,270 10,160 10,000
• avlagda examina  3,760 4,220 3,650 4,230 4,500
• studerandeantal   13,100 13,300 14,020 15,460 17,260
Grundläggande yrkesutbildning i läroavtalsform     
• nya studerande/personer 9,470 12,280 12,360 7,050 5,500
• avlagda examina  3,300 3,460 4,050 5,590 6,000
• studerandeantal   15,050 19,730  22,830 18,380 15,190
Yrkesinriktad tilläggsutbildning i skolform *     
• nya studerande  14,445 13,219 13,200 13,800 13,900
• avlagda examina  8,377 8,833 8,900 9,200 9,600
• studerandeantal   28,389 28,048 28,000 28,900 28,800
Yrkesinriktad tilläggsutbildning i läroavtalsform *
• nya studerande  12,050 15,701 16,900 17,900 17,050
• avlagda examina  7,786 7,517 7,800 8,100 8,700
• studerandeantal   22,150 24,500 27,131 29,025 27,181
Yrkeshögskoleexamina (grundexamen)     
• personer som inlett studier 6,230 6,210 6,260 6,800 7,100
• avlagda examina   4,100 3,865 3,741 3,428 3,710
• studerandeantal   18,300 18,600 19,600 20,500 21,700
Högre yrkeshögskoleexamina     
• personer som inlett studier 1,220 1,770 1,990 2,380 2,722
• avlagda examina   150 360 680 940 1,253
• studerandeantal   2,070 3,300 4,530 5,540 6,580
*som förbereder för yrkes- och specialyrkesexamen

totAlreForm Av vuxenutBildningen  
Totalreformen av vuxenutbildningen fortsatte. Utbudet 
av grundläggande yrkesutbildning, tilläggsutbildning 
och läroavtalsutbildning ökades. Fortbildning av 
läroavtalstyp för högskoleutbildade utvidgades. Att 
utvidga vuxenutbildningsförmånerna ökade deltagandet i 
vuxenutbildning mer än förväntat.
 Verkställandet av utvecklingsprogrammet för det 
fria bildningsarbetet fortsatte. Man beredde ändringar i 
anslutning till det fria bildningsarbetets lagstiftning och 
reformeringen av systemet för anläggningsprojekt, tog i bruk 
understöd för finansiering av kvalitet och utveckling samt 
fortsatte utvecklingsarbetet kring de strukturer som gäller 
läroanstalter och upprätthållande av läroanstalter.

situAtionen Bättre Angående lärArBehörigheten
Enligt uppgifter från 2010 är 89,9% av grundskolans lärare 
och rektorer formellt behöriga. Av gymnasiets rektorer och lä-
rare är 95,5 % formellt behöriga och av lärare och rektorer 
inom yrkesutbildningen 72,6 %.



ProgrAmmet osAAvA tryggAr tillgången 
till komPetent undervisningsPersonAl 
Meningen med Programmet Osaava är att trygga tillgången 
till kompetent undervisningspersonal. Programmet sträcker 
sig till 2016. Målet är öka deltagandet i personalutbildning 
inom undervisningsväsendet och att öka fortbildningens 
verkningsfullhet och arbetstrivseln. Tack vare Osaava ökade 
deltagandet i undervisningsväsendets personalutbildning som 
finansieras av staten med ca en fjärdedel. Det totala antalet 
personer som deltog i statligt finansierad personalutbildning 
inom undervisningsväsendet var ca 40 000 personer.

invAndrArutBildning
Man vidtog åtgärder för att förbättra utbildningsmöjligheterna 
inom alla utbildningsstadier för barn, unga och vuxna med 
invandrarbakgrund. Fortbildning för undervisningspersonal 
med invandrarbakgrund utvidgades. Yrkeshögskolorna 
införde utbildning för invandrare med målet att ge den 
studerande språkliga och andra färdigheter som behövs för 
yrkeshögskolestudier.

Bättre FörutsättningAr För Forskningen
Förutsättningarna för grundforskningen förbättrades genom att 
öka Finlands Akademis forskningsfinansiering. Tyngdpunkter 
är att utveckla forskningens kvalitet, att utveckla forskarutbild-
ningens och forskarkarriärens konkurrenskraft, att effektivera 
växelverkan mellan vetenskap och samhälle samt internationa-
lisering. För att garantera ett tillräckligt antal forskare och en 
tillräckligt hög nivå satsade man på långsiktig forskarutbildning 
och utveckling av forskarkarriären. Utvecklingen av institutioner 
för informationsförsörjning och strukturer fortsatte.
 26 miljoner euro riktades till infrastrukturer inom 
forskning. Projektet ICOS, som hör till programmet ESFRI, 
samt nationell beredning av biovetenskapsprojekt fick stöd 
genom Akademins forskningsanslag. Finland skrev under ett 
allmänt avtal för att grunda den europeiska antiproton och 
jonforskningsanstalten FAIR.
 Delegationen för sektorsforskning och dess sektioner 
utvärderades. Forsknings- och innovationsrådet godkände 
den utbildnings-, forsknings-, och innovationspolitiska 
linjerapporten för åren 2011–2015.

Utbildningssystemet i Finland
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Forsknings- och utvecklingsverksamhetens utgifter        
 Företag  Offentliga sektorn  Högskolesektorn  Totalt Real förändring jämfört  FoU-utgifternas 
 milj. euro % milj. euro % milj. euro % milj. euro med föregående år % andel av BNP % 
1999 2 643,9 68,2 470,1 12,1 764,8 19,7 3 878,8 14,6 3,16
2000 3 135,9 70,9 497,4 11,2 789,3 17,8 4 422,6 11,1 3,34
2001 3 284,0 71,1 500,9 10,8 834,1 18,1 4 619,0 1,4 3,30
2002 3 375,1 69,9 529,7 11,0 925,6 19,2 4 830,3 3,3 3,35
2003 3 527,9 70,5 515,4 10,3 961,7 19,2 5 005,0 4,3 3,43
2004 3 683,5 70,1 530,1 10,1 1 039,8 19,8 5 253,4 4,4 3,46
2005 3 876,9 70,8 554,7 10,1 1 042,1 19,0 5 473,8 3,7 3,48
2006 4 107,8 71,0 574,2 10,0 1 079,2 18,7 5 761,2 4,4 3,45
2007 4 513,4 72,0 564,7 9,0 1 164,6 18,7 6 242,7 5,2 3,47
2008 5 102,0 74,3 588,5 8,6 1 180,6 17,2 6 871,1 8,1 3,72
2009 4 847,2 71,4 656,5 9,7 1 282,8 18,9 6 786,5 - 2,2 3,96
2010* 4 919,3 71,0 644,5 9,3 1 362,0 19,7 6 925,8 - 0,1 3,90
* Statistikcentralen, uppskattning på basis av förfrågningssvar och andra uträkningar. Förklaringen till tillväxten på 350 miljoner euro mellan 2007 och 2008 ligger i företagens preciserade rapporteringspraxis

studiestödet skAll sPorrA till studier På heltid  
Studiestödet utvecklades under 2010. I betänkandet som 
gällde uppföljningen av högskolestudier och utvecklingslinjer 
för andra stadiets studiestöd och bostadsbidrag för 
studerande föreslog man förbättringar för ett mera planenligt 
användande av studiestödet och studiestödets tillräcklighet. 
Man beslöt att det på ett bättre sätt skall vara möjligt att på 
heltid koncentrera sig på sina studier. I forskningsprojektet 
Studentundersökning 2010, som publicerades i oktober 
2010, kartlades faktorer som påverkar studerandes 
utkomster och studier.
 Utgifterna för studiestödet var totalt nästan 881 miljoner 
euro. Antalet personer som får studiestöd växte med ca en 
procent. Studerande som beviljats statsgaranti för studielån 
var ca 133 000 till antalet, dvs. 39 % av alla som fått stöd. 
67 000 studerande fick skolresestöd, dvs. nästan var tredje 
studerande i gymnasiet och studerande som avlägger 
grundläggande yrkesexamen i en yrkesläroanstalt.
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Kulturens samhälleliga betydelse växer. 
Finansieringen av konst och kultur, idrott och 
ungdomsarbete ökade under hela valperioden, 
totalt med 50 procent. I och med ökningen har 
det varit möjligt att på ett mångsidigt sätt stöda 
projekt, olika konstområden, främjande av en 
rörlig livsstil och ungdomsarbete.

Goda förutsättninGar för kulturpolitisk utvecklinG   
Statens stöd till konst och kultur ökade med över 85 miljoner euro 
under 2007-2010. Under 2010 ökade anslagen med över 25 mil-
joner euro. De ökade anslagen är ett tecken på att kulturen fått en 
ökad samhällelig och ekonomisk betydelse. I och med de ökade 
anslagen har man kunnat stöda alla konstområden samt institutio-
ner, organisationer, konstnärer och olika föremål för utveckling.
 Redogörelsen för kulturens framtid som överläts till riksdagen 
innehåller centrala riktlinjer och förslag till åtgärder för att utveckla 
kulturpolitiken och för att skapa en god grund för strävan att för-
bättra kulturpolitikens samhälleliga verkningsfullhet. Redogörelsen 
behandlades i riksdagen i början av 2011.
 I syfte att utveckla kulturförvaltningens struktur bereddes ett 
lagförslag om att omvandla Centralkommissionen för konst till ett 
Centrum för konstfrämjande. I det här skedet verkställdes endast 
förslaget om att göra Statens konstverkskommission till en del av 
Statens konstmuseum samt att omvandla konstnärsprofessurer till 
konstnärsstipendier.

tillGånG till kulturtjänster  
Statsandelarna för teatrar, orkestrar och museer steg med nästan 
80 % under 2008-2010. Det här har möjliggjort aktiv verksamhet 
och tjänster inom konst- och kulturinstitutionerna samt sysselsätt-
ning bland professionella konst- och kulturarbetare. 
 Danskonsten har förts ut till olika delar av Finland via nätver-
ket för regionala danscentra. I början av 2011 presenterade en 
arbetsgrupp ett förslag om förbättring av verksamhetsförutsätt-
ningarna för fria professionella grupper inom scen-, dans och cir-
kuskonsten. Tack vare verksamheten Aladdins lampa har utbudet 
av konsttjänster för barn ökat och tröskeln för att delta i konstfost-
ran har blivit lägre.
 Projekt som ingår i verksamhetsprogrammet Konst och kultur 
ger hälsa och välfärd 2010–2014 har startat i olika delar av lan-
det. I tillgänglighetsprogrammet för konst och kultur 2005–2010 

kultur  idrott  ungA



har man förutom handikappsamfund fäst uppmärksamhet vid 
kulturell mångfald och utveckling av regional verksamhet.
  Kulturevenemang har dragit till sig fler besökare under 
2000-talet. Den andel av befolkningen som besöker kulture-
venemang har ökat från 76 procent till 83 procent. Skillnader-
na mellan befolkningsgrupper i fråga om att besöka kultureve-
nemang har jämnat ut sig.

Audiovisuell kultur och medieFostrAn
De ökade anslagen för filmkulturen har gynnat den inhemska 
filmens mångsidighet och kvalitet samt ökat antalet åskåda-
re (27 %) med det bästa resultatet på 30 år (över 2 miljo-
ner åskådare). Lagreformen där Statens filmgranskningsbyrå 
omvandlades till Centret för mediefostran och bildprogram 
(MEKU) har gjort att förutsättningarna för att utveckla en 
trygg mediemiljö för barn och en nationell koordinering av 
mediefostran har tagit ett steg i rätt riktning.

Bättre ställning För Personer som utFör kreAtivt ArBete  
En utredning om utvecklingsbehoven för konstnärers ut-
komstförutsättningar uppvisade avsevärda brister i arbetar-
skyddet hos konstnärer. På basis av de förslag som utred-
ningspersonerna kom med satte man igång ett samarbete 
mellan olika förvaltningsområden för att förverkliga åtgärder 
som främjar utkomst och sysselsättning.
  Statens konstnärsstipendier ökar från 545 stipendieår till 
567. Antalet nya extra konstnärspensioner som delas ut årli-
gen stiger så att de motsvarar 16 fulla pensioner under 2011, 
varvid antalet fulla pensioner är 51.

en stArkAre kreAtiv ekonomi
Konst och kultur inverkar såväl direkt som indirekt på en ökad 
konkurrenskraft. Särkilt när det gäller stora städers ekonomi 
fungerar har kulturen en betydande roll i utvecklingen. Ande-
len kulturkonsumtion av de privata konsumtionsutgifterna var 
under 2008 nästan 7 %.  Den värdestegring som kulturbran-
scherna producerar – ca 5,1 mrd.euro – är 3,2 % av BNP.
 Utvecklingsprogrammet för kulturexport 2007–2011 har 
möjliggjort ett tiotal exportprojekt, stärkt ministeriernas sam-
arbete och preciserat de strukturella flaskhalsar som finns i 
exporten. Det finländska kulturprogrammet vid världsutställ-
ningen i Shanghai siktade på Kinas kulturmarknad och finan-
sierades inom ramen för utvecklingsprogrammet. Finpros 
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 1999    2009   Befolkning som fyllt 10 år. Statistikcentralen

internationaliseringsprojekt för de kreativa branscherna Luo-
vimo har också genererat samarbetsprojekt mellan företag. 
 I slutet av 2010 deltog över 2100 personer och nästan 
500 företag i det ESF-finansierade utvecklingsprogrammet 
för ökad företagsverksamhet och internationalisering inom 
skapande branscher 2007-2013.
 Helsingfors fick titeln World Design Capital för 2012 och 
för ändamålet beviljades 5 miljoner euro i statsanslag, varav 
undervisnings- och kulturministeriets andel är 2 miljoner euro. 
Åbo - Europas kulturhuvudstad 2011 fick också understöd. 
Statens helhetsfinansiering är ca 18 miljoner euro och kom-
mer nästan i sin helhet ur undervisnings- och kulturministeri-
ets budget.

kulturArvet och BiBlioteken
För att bevara kulturarvet har man ökat understöden för vård 
och underhåll av byggnadsarvet. Under året satte man igång 
ett utvecklingsarbete för den lokala museiverksamheten samt 
en internationell utvärdering av Statens konstmuseum.
 Beredningen av det nationella digitala biblioteket fram-
skred.  Under 2010 digitaliserades närmare 9 miljoner olika 
texter och andra objekt ur bibliotekens, arkivens och museer-
nas samlingar. Därutöver satte man igång ett pilotprojekt med 
ett gemensamt kundgränssnitt för bibliotek, arkiv och museer.
 Antalet bibliotek har minskat något. Utlåningar och fysis-
ka biblioteksbesök har stannat på samma nivå, men webbe-
söken har ökat märkbart. Webbtjänsterna har reformerats och 
blivit mer mångsidiga.

Kultur och medborgare 2008 2009 2010
Teatrar som får statsandelar och Nationalteatern, besökare 2 645 000 2 588 000 2 700 000
Museer som får statsandelar och övriga museer som sköts på heltid, besökare 5 144 000 5 143 000 4 967 000
Orkestrar som får statsandelar, Radions symfoniorkester och Nationaloperan, besökaret 1 029 000 900 000 1 050 000
Inhemska långfilmspremiärer 15 20 23
Åskådarantal för inhemsk film i biograferna 1 586 000  2 073 000
Utlåningar vid de allmänna biblioteken 99 260 000 98 786 000 99 500 000
Fysiska biblioteksbesök 55 611 000 54 347 000 56 000 000
Biblioteksbesök på webben 45 957 000 51 503 000 50 000 000
Kulturevenemangsbesök 1 920 000 1 870 000 2 030 000

uPPhovsrätt
Upphovsrättsfrågor har varit föremål för allmänt intresse. 
Upphovsrättskommissionen har granskat möjligheterna att 
klargöra upphovsrättslagen. Olikriktade intressen inverkar 
på kommissionens arbete. Man har främjat laglig distribution 
och försökt förhindra illegal genom en kampanj där man ve-
lat komma åt ungas attityder. Man avlät en lagproposition om 
teleoperatörernas skyldighet att meddela abonnemangsinne-
havaren om en kränkning av upphovsrätten inträffat. Åtgärder 
för den nationella strategin för immateriella rättigheter har vid-
tagits genom att förbättra kunskapen om upphovsrätt bland 
lärare, professionella inom de kreativa branscherna och bland 
företag. Behovet av att utveckla ersättningssystemet för privat 
kopiering utreddes och man utvidgade avgiften till att omfatta 
även externa hårddiskar.
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tanke på sin hälsa  
Åldern 15-64

Minst 2 ggr i veckan
Kvinnor
74 %

Män
68 %

sju Fick FinlAndsPriset  
Kultur- och idrottsminister Stefan Wallin belönade sju repre-
sentanter för olika konstområden med Finlandspriset. Prisen 
för 2010 gick till skådespelaren Hannu-Pekka Björkman, för-
fattaren Leena Krohn, grafiska planerarna Kasa och Chris-
toffer Leka, kompositören Magnus Lindberg, kläddesignern 
Marja Rak och serietecknaren Jussi Tuomola. Finlandspriset 
är en erkänsla för en betydande konstnärlig karriär. Priset kan 
även beviljas för en betydande prestation eller ett lovande ge-
nombrott.  

merA motion
66 % av männen och 72 % av kvinnorna säger sig på sin fri-
tid motionera minst två gånger per vecka, minst en halv timme 
per gång. Motionerande på fritiden har ökat sedan 1970. Av 
barn och unga i åldern 3–18 år säger sig 92 % ha idrott eller 
motion som hobby. Det har blivit vanligare att barn och unga 
har idrott eller motion som hobby. Samtidigt bedömer man att 
barn och unga har sämre kondition än förut, eftersom den fy-
siska aktiviteten i vardagen har minskat.
 För att få folk att röra på sig mera fick byggnads- och re-
noveringsprojekt av idrottsanläggningar som tjänar en bred 
användargrupp stöd. Man har fäst särskild uppmärksamhet 
vid barn och unga som rör på sig för lite.
 Med hjälp av projektet Främjande av motion i skolan ökar 
man den fysiska aktiviteten hos barn i skolåldern genom att 
göra skolans verksamhetskultur mera rörlig. Genom 21 pilot-
projekt som startade hösten 2010 söker man god praxis och 
goda verksamhetsmodeller. Med hjälp av ett uppföljningssys-
tem för fysisk funktionsförmåga samlar man information som 
kan användas för jämförelser och uppföljning av barns och 
ungas fysiska funktionsförmåga.
  2010 öppnades hälsorådgivningstjänsten Dopinglinkki. 
Tjänsten har som mål att genom ökad information minska an-
vändandet av dopningsmedel och de hälsorisker det medför.

medBorgArverksAmhet inom idrottsområdet 
Över 600 000 finländare arbetar frivilligt med motion och 
idrott. Under de senaste åren har antalet föreningsanställda 
ökat och man förutspår att tillväxten fortsätter. Ett utvecklings-
projekt för lokala föreningar stöder föreningarnas förutsättning-
ar inom det lokala arbetet. Under året beredde man ett utveck-
lingsprogram för att integrera invandrare med hjälp av motion.
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ändringAr inom elitidrotten
För att förbättra verksamhetsförutsättningarna för den finländ-
ska elitidrotten grundades en förändringsgrupp. Förändrings-
gruppen skall fram till 2012 leda ändringsprocessen tillsam-
mans med de grenförbund som binder sig vid projektet. 
 Ministeriet beviljade 1,6 miljoner euro i statsunderstöd för 
grundlig renovering av Olympiastadion i Helsingfors. Enligt 
målsättningarna ökade man antalet dopningstester. Under året 
beviljades 125 idrottsstipendier, dvs. 30 fler än åren innan.

större AnslAg till ungdomsArBete
Med hjälp av de ökade anslagen för ungdomsarbete har man 
på många sätt understött ungas egen verksamhet samt peda-
gogiskt ungdomsarbete. Under 2010 fick 130 riksomfattande 
ungdomsorganisationer, serviceorganisationer för ungdoms-
arbete och organisationer som utför ungdomsarbete under-
stöd. Av åtgärderna i utvecklingsprogrammet för barn och 
ungdomar 2007–2011 har en stor del antingen förverkligats 
eller är under arbete.

uPPsökAnde ungdomsArBete eFFektivt
Verkstäder hjälper unga att bemästra sin arbets- och livskom-
petens. Det finns verkstäder i 256 kommuner, dvs. i 56 % 
av kommunerna. I dessa kommuner bor ca 85 % av landets 
unga. 2010 deltog ca 12 000 unga under 29 år i verkstads-
verksamhet. Merparten av de unga som deltar i verkstads-
verksamhet får inom 6-12 månader en studieplats eller ett 
arbete eller deltar i annan aktiv verksamhet efter avslutad 
verkstadsperiod.
 Ungdomslagsreformen tryggade ett branschövergripan-
de samarbete och uppsökande ungdomsarbete i kommuner-
na. Den uppsökande arbetsparsverksamheten har med hjälp 
av 232 arbetare utvidgats till att omfatta 192 kommuner. Un-
der 2010 nådde man över 5 700 unga, varav 3 500 har fått 
en plats i en ungdomsverkstad, en studieplats eller fått hand-
ledning för fortsatta åtgärder.

nästAn AllA ungA hAr en hoBBy
Målet med ungdomsarbete är att stöda ungas aktiva medbor-
garskap och sociala ställning. Antalet organisationsmedlem-
skap bland unga har minskat. Samtidigt har hobbyverksamhe-
ten bland unga ökat: 90 procent av unga i åldern 15–29 har 
minst en hobby.

 Informations- och rådgivningstjänsterna för unga utvid-
gades ytterligare. 87 % av landets unga i åldern 13–24 samt 
271 kommuner omfattas nu av tjänsterna. Dessutom utvidga-
des en initiativkanal för unga och ett system för hörande av 
unga till att omfatta 140 kommuner.
 Under 2010 blev rapporten om pilotprojektet för barns 
och ungas deltagande färdig och överlämnades till Europarå-
dets ungdomskommitté. Finland har en tidsenlig ungdomslag-
stiftning som understöds av det av statsrådet godkända hori-
sontella utvecklingsprogrammet för barn- och ungdomspolitik.

sAmPos smeder -Priset till 10 ungA
Tio unga, som har varit aktiva och själva utvecklat nya sätt att 
sysselsätta sig, belönades med Sampos Smeder -priset på 
50 000 euro. Statsrådet gjorde i samband med sammanträ-
det för 200-årsjubileet ett principbeslut om att som en en-
gångsföreteelse bevilja hedersprisen.  

regeringens PolitikProgrAm För BArns, 
ungAs och FAmiljers välFärd
Reformen av ungdomslagen kan ses som ett resultat av 
politikprogrammet för barns, ungas och familjers välfärd. 
Tack vare reformen är det möjligt att förebygga utslagning 
bland unga genom uppsökande ungdomsarbete och an-
nat sektoröverskridande arbete. Nu skall alla kommuner 
ha ett handlednings- och servicenätverk för unga för att 
utveckla den allmänna planeringen och verkställandet 
inom de lokala myndigheternas branschöverskridande 
samarbete. Nätverket bör ha representanter från undervis-
nings-, social-, hälsovårds- och ungdomsväsendet samt 
från arbets- och polisförvaltningen.
 Politikprogrammet har utvecklat ett kunskapsunderlag 
för barns välfärd. Genom politikprogrammet ökade infor-
mationen om FN:s avtal om barnens rättigheter betydligt 
från statsmaktens sida, särskilt under avtalets 20-årsju-
bileum 2009. Lättillgängliga tjänster för barnfamiljer har 
ökat genom att men spridit modellen med familjecentra. 
Programmet har också tagit upp frågor som gäller koordi-
neringen av barn-, ungdoms- och familjepolitiken.



internAtionellt sAmArBete
Våren 2010 fattade statsrådet ett principbeslut om de strategiska linjerna för 
utbildningsexport. Inom ramarna för strategin har man startat ett kluster för 
utbildningsexport. Finpro står bakom projektet.
 Man gjorde en extern utvärdering av FN:s organisation för utbildning, 
forskning och kultur Unesco. Under året beredde undervisnings- och 
kulturministeriet Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2011.
 Finlands utmärkta resultat i OECD:s Pisa-undersökning samt universitetens 
strukturella reform har gjort att Finlands utbildningssystem har väckt stort 
intresse utomlands och hos delegationer som besökt Finland. Under året 
besökte totalt 93 delegationer undervisnings- och kulturministeriet. Av dessa 
var 5 ministerbesök, 11 besök på viceminister/regional ministernivå och 10 
parlamentarikerbesök. Flest besökare kom från USA, Kina, Japan och Ryssland.

Bild: Över 5,3 miljoner besökare bekantade sig med Finlands Kirnu-paviljong 
under världsutställningen i Shanghai 

FörvAltning
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Undervisnings- och kulturministeriets bokslut | 1 000 euro
 2008 2009 2010
Förvaltningsområdet totalt 5 686 132 5 978 005 6 374 434
Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter 274 408 243 441 116 535
Allmänbildande utbildning 667 190 700 363 841 915
Yrkesutbildning 600 816 636 462 674 584
Vuxenutbildning 471 754 492 317 498 270
Högskoleundervisning och forskningsutgifter 2 397 886 2 477 302 2 754 473
Studiestödet 782 752 869 466 880 997
Konst och kultur 337 578 375 409 400 642
Idrottsväsendet 106 704 127 631 137 670
Ungdomsarbete 47 045 55 613 69 348

FörvAltningsutveckling
Den ekonomiska utvecklingen syns i verksamheten inom 
undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 
under de kommande åren. Främjande av kompetens, 
kreativitet och möjlighet till deltagande har centrala roller 
när det gäller att trygga Finlands välfärd och framgång. 
Samtidigt måste ministeriets förvaltningsområde anpassa 
sig till den förändrade samhälleliga situationen.
  Ministeriets framtidsöversikt Osaava ja luova Suomi 
(Ett kunnigt och kreativt Finland) blev färdig på hösten som 
stöd för beredningen av den kommande regeringsperioden. 
En utredning om undervisnings- och kulturministeriets 
koncernstyrning och -struktur bereddes under hösten 2010. 
Utvärderingen gick in på hur förvaltningsområdets styrning 
och struktur borde se ut för att klara av de samhälleliga 
utmaningarna. Förslagen i utredningen står till förfogande 
under nästa regeringsperiod.
 Genom att omorganisera vuxenutbildningens uppgifter 
tryggades de resurser som behövs för vuxenutbildningen, 
det fria bildningsarbetet och det livslånga lärandet och en 
utveckling på hög nivå i ministeriet även framöver. Högskole- 
och forskningsenheten svarar för vuxenutbildningens 
uppgifter i högskolorna. Yrkesutbildningsenheten svarar i 
sin helhet för den yrkesinriktade vuxenutbildningen. Enheten 
för allmänutbildning svarar för det fria bildningsarbetets 
uppgifter.
 Ministeriets inbördes verksamhet  anpassades till de 
knappa ekonomiska resurserna. Man kartlade uppgifterna 
och lyfte fram förslag om ministeriets handlingskraft och 
effektivisering av verksamheten. Ett sparprogram som 
leddes av överdirektörerna och som gällde ministeriets 
verksamhetsutgifter blev färdigt. Meningen är att man med 
hjälp av sparprogrammet skall få till stånd besparingar på 
längre sikt inom ministeriet under de närmaste åren. På 
basis av detta utvecklade man ministeriets verksamhet.
 I början av maj 2010 bytte undervisningsministeriet 
namn till undervisnings- och kulturministeriet.
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