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Den globala ekonomin har drabbats av genomgripande 
omvälvningar och recessionen är ett faktum över hela värl-
den. Den växande osäkerheten präglade under 2008 i hög 
grad även verksamheten inom den offentliga förvaltningen 
och undervisningsministeriets förvaltningsområde i Finland. 
De största utmaningarna i dagens läge är den ökade glo-
bala rörligheten, förändringarna i befolkningens åldersstruk-
tur och klimatförändringens effekter. 
 Arbetet med att utveckla det fi nländska samhället och 
trygga den ekonomiska tillväxten måste utgå från en säker-
ställd konkurrenskraft och tryggade välfärdstjänster. Un-
dervisningsministeriet spelar en viktig roll i detta genom att 
bygga grunden till kompetens, kreativitet och deltagande.
 År 2008 var ett resultatrikt år för undervisningsminis-
teriets förvaltningsområde. Sjutningsincidenten i Kauhajoki 

kastade dock en mörk skugga över året; eftervården och å 
andra sidan de förebyggande åtgärderna kommer att kräva 
många års arbete. 
 När det gäller kvalitetshöjningen inom den grundläg-
gande utbildningen låg tyngdpunkten på att utveckla elev-
handledningen samt förbättra situationen för elever som 
behöver särskilt stöd och samarbetet mellan hem och sko-
la. För första gången gjordes en utredning om gruppstorle-
karna inom den grundläggande utbildningen. Allt fl er unga 
valde att satsa på yrkesutbildning. Arbetet med att bygga 
upp ett nätverk av utbildningsanordnare inom yrkesutbild-
ningen fortsatte.
 Universitetsreformen och den strukturella utvecklingen 
av högskolorna framskred, och internationaliseringsstrate-
gin för högskolorna färdigställdes. Forskningsfi nansiering-

L E D N I N G E N S 
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en utökades och FoU-verksamheten stärktes. Även totalre-
formen av vuxenutbildningen fortsatte.
 Ministeriet satsade fortsättningsvis på att utveckla stu-
dieprocesserna och minska antalet studieavbrott bland an-
nat genom att förbättra ansökningssystemen och studiestö-
det och effektivisera uppföljningen av studiernas framskrid-
ning. De studerandes övergång från ett utbildningsstadium 
till följande främjades.
 Reformen av de regionala konstkommissionernas för-
valtning stärkte den övergripande konst- och konstnärs-
politiken. Möjligheterna att utveckla Museiverket utreddes. 
Förutsättningarna för god konkurrenskraft och internationa-
lisering stärktes bland annat genom kulturexportfrämjande 
åtgärder. 

 Beredningen av en kulturpolitisk strategi fortsatte och 
ett principbeslut fattades om riktlinjerna för främjandet av 
idrott och motion. Dessa helheter skapar en stabil grund 
för branschernas framtid. 
 En betydande del av de utbildnings- och kulturpolitis-
ka mål som uppsatts för regeringsperioden har uppnåtts. 
Under regeringens återstående mandatperiod ska särskild 
uppmärksamhet fästas vid målet att förkorta studietiderna, 
förlänga arbetskarriärerna och främja barns och ungas väl-
färd.

Helsingfors, juni 2008
Undervisningsminister Henna Virkkunen
Kultur- och idrottsminister Stefan Wallin
Kanslichef Harri Skog

Ministrarna fotograferade i undervisnings-
ministeriets mötescentrum på Sjötullsgatan 10. 

I bakgrunden verk av Anu Tuominen; 
En tidig morgon och Dagen bryts.
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Mars: Fyra nya tillstånd beviljas för att ordna förskole-
undervisning och grundläggande utbildning.  |  
Skattefrihet ska gälla även kultursedeln.  

April: 2,5 miljoner euro anvisas till att anställa professionella 
personer för uppsökande ungdomsarbete.  |  Idrottsanlägg-
ningar understöds med 16,5 miljoner euro.  

Maj: Sarkomaa: Målet med universitetsreformen är att 
skapa ett regionalt sett starkare och effektivare universi-
tetsnät.  |  Wallin: En sänkning av åldersgränsen i kommu-
nalval utreds.  

Juni: Bedömning av muntlig språkfärdighet införs i 
gymnasierna 2010  |  Aalto-högskolans stiftelseurkund 
undertecknades.  |  Ett projekt för ett nationellt digitalt 
bibliotek inleds.

Januari: Utredningar om upphovsrätten i anställningsförhåll-
anden och om upphovsrättsförvaltningen verkställs.  |  
15,5 miljoner euro anvisas till sysselsättning och utbildning 
av unga.  

Februari: Mer än 3,7 miljoner euro delas ut i understöd till 
kulturevenemang.   |  11,8 miljoner euro delas ut för 
utveckling av den grundläggande utbildningen.  |  
Statsrådet beslutar att delta i fi nansieringen av 
kulturhuvudstadsåret i Åbo.  
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Oktober: Undervisningsminister Sarkomaa: Närmare 5 000 
nya klubbar startas med hjälp av bidrag ur programmet för 
bättre grundläggande utbildning (POP-programmet). |  
Minister Sarkomaa beviljar Kauhajoki 265 000 euro i 
understöd.  

November: Undervisningsministeriet publicerar en utredning 
av det offentliga fi nansieringssystemet för fi lm.  |  Statspri-
sen för barnkultur går till bildkonstnär Alexander Reichstein 
och Dansteater Hurjaruuth.  

December: Henna Virkkunen utnämns till ny undervisnings-
minister.  |  Finlandsprisen för 2008 går till professor Pirkko 
Anttila, festivalen Faces, Kassandra rf, arkitekterna Ilmari 
Lahdelma och Rainer Mahlamäki, poesiföreningen Nihil 
Interit rf samt musikern Marko ”Signmark” Vuoriheimo.

Juli: Yrkesutbildningen får nästan 3 200 nya studieplatser.  

Augusti: Stiftelsen för Aalto-högskolan får styrelse  |  
Programmet KiVa Skola minskar förekomsten av mobbning 
avsevärt.  

September: Minister Wallin beviljar Kauhajoki understöd för 
det intensifi erade ungdomsarbetet.  |  Mängden förbere-
dande undervisning för invandrare före den grundläggande 
utbildningen fördubblas.  |  Sarkomaa: Skatteavdragsrätten 
snabbar upp universitetsreformen.  

Maisema (Landskap)
Anu Tuominen

H Ä N D E L S E R  U N D E R  2 0 0 8
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Tikkataulu (Piltavla)  |  Anu Tuominen
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10 Barns och ungas välfärd prioriterades högt inom 
den grundläggande utbildningen. Yrkesutbild-
ningen lockade allt fl er sökande. Ett rekordantal 
universitetsexamina avlades. Betydande refor-
mer bereddes under verksamhetsåret särskilt 
inom högskolesektorn och vuxenutbildningen. 
Universitetsreformen och den strukturella ut-
vecklingen av högskolorna hörde till ministeriets 
centrala reformprojekt. Totalreformen av den yr-
kesinriktade vuxenutbildningen (AKKU) inled-
des och ett utvecklingsprogram för det fria bild-
ningsarbetet bereddes.  

Barnens välfärd i fokus inom den grundläggande utbildningen
Kvaliteten inom den grundläggande utbildningen förbättra-
des med hjälp av programmet för bättre grundläggande ut-
bildning. Genom programmet beviljades specialbidrag för ut-
veckling av elevhandledningen, undervisningen av elever som 
behöver intensifi erat och särskilt stöd samt samarbetet mel-
lan hem och skola. Beredningen av kvalitetskriterier för den 
grundläggande utbildningen fortsatte. 
 Utredningen om undervisningsgruppernas storlek resul-
terade i information som används som grund för senare åt-
gärder. Regelbundna uppföljningar planeras på detta område.
 Barns och ungas välfärd var ett uppmärksammat ämne 
inom den grundläggande utbildningen. Undervisningsministe-
riet stödde kommunernas utvecklingsarbete avsett att stödja 
unga som riskerar att avbryta sin grundläggande utbildning 
och bli utslagna. Lagberedningen i anknytning till utveckling-
en av specialundervisningen inleddes.
 Den fl exibla grundläggande utbildningen utvidgades och 
omfattade drygt 700 elever. Endast 60 elever försummade 
sin läroplikt och 115 elever blev utan avgångsbetyg från den 
grundläggande utbildningen. Programmet KiVa Skola, som 
strävar efter att minska och förebygga skolmobbning, utvid-
gades. 

KOU LUTUS 
JA  T I E D E

Viiva (Streck)  |  Anu Tuominen



11 Europeiska skolan i Helsingfors startade. Även om 
grundskolenätet har blivit glesare är situationen fortfarande 
god nationellt sett. Omkring 93 procent av eleverna i åldern 
7–12 år och 80 procent av eleverna i åldern 13–15 år bod-
de inom fem kilometers radie från skolan. 
 Morgon- och eftermiddagsverksamhet anordnades av 
90 procent av kommunerna. Fem nya läroanstalter beviljades 
statsandel för grundläggande konstundervisning. Nätverket 
omfattar nu 87 musikläroanstalter och 41 läroanstalter inom 
andra konstarter (arkitektur, bildkonst, hantverk, dans, teater-
konst, ordkonst och cirkuskonst). 
 Inga större förändringar har skett i tillgången till gymna-
sieutbildning. Antalet gymnasieelever minskade med två tu-
sen. Endast ett fåtal elever avbröt sina gymnasiestudier. Elev-
erna slutförde dessutom sina studier i snabbare takt. Syste-
met med elektronisk ansökan till gymnasie- och yrkesutbild-
ning, som infördes på våren, överträffade förväntningarna: 99 
procent av alla ansökningar lämnades på elektronisk väg.  
 Hundra utländska delegationer från närmare 60 länder 
besökte undervisningsministeriet för att sätta sig in i utbild-
ningssystemet i Finland.

Yrkesutbildningen fi ck fl er studieplatser
Yrkesutbildningen utökades i enlighet med regeringspro-
grammet. De nya studieplatserna riktades in enligt arbets-
kraftsbehoven och till tillväxtcentrumen. Utvecklingen av exa-
mina inom yrkesutbildningen fortsatte med målet att göra 
dem bättre arbetslivsanpassade och mer fl exibla. Statens yr-
kesinriktade specialläroanstalter blev vid ingången av 2009 
privata anordnare av specialundervisning.
 Yrkesutbildningen lockade allt fl er sökande: antalet stu-
derande inom den grundläggande yrkesutbildningen och 
läroavtalsutbildningen ökade med 5 600 respektive 2 600 
studerande. Antalet studerande utökas med cirka 4 200 års-
studerande från början av 2009.
 Cirka 61 procent av studerandena avlägger yrkesinrik-
tad grundexamen inom tre år efter att de inlett yrkesstudier. 

U T B I L D N I N G  O C H  V E T E N S K A P

Antalet studerande som avbryter sina studier har minskat un-
der de senaste fem åren. Omkring tusen studerande deltog i 
försöket med orienterande och förberedande utbildning inför 
grundläggande yrkesutbildning dvs. den s.k. yrkesstarten och 
drygt hälften av dessa hade precis slutfört sin grundläggan-
de utbildning. Antalet studerande inom yrkesinriktad special-
undervisning ökade med cirka 6 procent från året innan.
 Införandet av yrkesprov främjades genom tilläggsfi nan-
siering och utbildning av lärare och arbetsplatshandledare. 
Antalet anordnare av yrkesutbildning minskade med fyra.
 Ett system för studeranderespons infördes inom den yr-
kesinriktade tilläggsutbildningen. En utvidgning av det elek-
troniska ansökningssystemet förbereddes. Systemet ska i 
framtiden omfatta även folkhögskolornas utbildningslinjer, till-
läggsundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning 
samt yrkesinriktad vuxenutbildning.

Universitetsreformen och den strukturella 
utvecklingen av högskolorna framskred
Beredningen av universitetsreformen fortsatte. Utkastet till 
den nya universitetslagen, som stärker universitetens eko-
nomiska och administrativa autonomi, var på en omfattande 
samrådsrunda hösten 2008. Regeringens proposition över-
lämnades till riksdagen i februari 2009. Vid sidan av lagre-
formen bereddes en reform av systemet för fi nansiering av 
universiteten och ändringen av yrkeshögskolelagen. Stiftel-
sen för Aalto-högskolan bildades och planeringen av Aalto-
universitetets verksamhet inleddes. Stiftelsen för Tammerfors 
tekniska universitet bildades i början av 2009.   
 Den strukturella utvecklingen av högskolorna fortsatte. 
Universiteten och högskolorna ser över sina strategier inför 
2010 års resultat- och målförhandlingar. Stiftandet av de nya 
universitet som uppkommer i Åbo och Östra Finland till följd 
av sammanslagningar och utvecklingen av universitetsalli-
ansen för Centrala Finland främjades. Sammanslagningen av 
Tammerfors och Birkalands yrkeshögskolor förbereddes.
 Internationaliseringsstrategin för högskolorna färdigställ-
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2005 2006 2007 2008 Förandring 07–08

Förskoleundervisning

Elevantal 57 940 57 930 57 510 56 650 – 860

Grundläggande utbildning

Nya elever 57 550 58 010 57 650 57 030 – 620

Utfärdade avgångsbetyg 63 760 65 790 65 570 66 810 1 240

Elevantal  578 110 568 720 560 610 551 710 – 8 900

Gymnasieutbildning

Nya studerande 39 550 39 400 38 520 38 500 – 20

Avlagda studentexamina 2 34 060 32 790 33 100 32 600 – 500

Studerandeantal 116 350 114 140 112 390 110 180 – 2 210

Grundläggande yrkesutbildning 3

Nya studerande 61 860 64 710 67 700 68 600 900

Avlagda examina 37 220 38 280 38 860 39 700 840

Studerandeantal 4 146 050 149 680 155 510 161 140 5 630

Yrkesinriktad tilläggsutbildning 5

Nya studerande 29 170 31 000 33 500 34 960 1 460

Avlagda examina 14 320 16 170 18 100 18 650 550

Antalet elever inom utbildning i skolform 6 28 400 33 840 35 000 35 000 -

Antalet elever inom utbildning i läroavtalsform 19 770 22 150 24 500 27 131 2 631

Grundexamina vid yrkeshögskola 7

Personer som inlett studier 33 260 32 370 32 120 32 920 800

Avlagda examina 21 140 20 770 20 570 21 090 520

Studerandeantal 116 700 115 760 114 730 113 390 – 1 340

Därav utländska studerande 3 930 4 600 5 400 – –

Högre yrkeshögskoleexamina

Personer som inlett studier 630 1 220 1 770 1 990 220

Avlagda examina 180 150 360 680 320

Studerandeantal 1 050 2 070 3 430 4 535 1 105

Grundexamina vid universitet 8

Nya studerande 20 790 20 150 19 650 19 640 – 10

Avlagda lägre högskoleexamina 2 910 3 810 5 880 13 876 7 996

Avlagda högre högskoleexamina 12 920 13 130 13 880 21 825 7 945

Studerandeantal 151 030 152 160 152 200 140 560 – 11 642

Doktorsexamina vid universitet 1 420 1 410 1 520 1 526 3

1 – Utbildning inom undervisningsförvaltningen.  Uppgifterna för 2007 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 en 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 – Omfattar sådan utbildning i skolform och läroavtalsform som leder till yrkesexamen och specialyrkesexamen.
6 – En del av ökningen av antalet beror på ändringar i statistikföringen från och med ingången av 2004.
7 – 20.9. närvarande.
8 – Omfattar studerande och examina för lägre och högre högskoleexamen.

Skolelever, studerande och examina 1



13des. Antalet utbytesstuderande som åker utomlands från 
Finland har ökat mer än fyrfaldigt under de senaste tio åren.

Rekordantal examina 
Antalet avlagda högre högskoleexamina vid universitet öka-
de med 60 procent. Detta berodde huvudsakligen på att 
den allmänna övergångsperioden till den nya examensstruk-
turen löpte ut. Universiteten effektiviserade uppföljningen 
av studiernas framskridande. Inga nämnvärda förändringar 
kunde noteras vare sig i de genomsnittliga studietiderna för 
högskoleexamina eller i medelåldern hos de utexaminerade. 
 Ett elektroniskt system för ansökning till universiteten 
infördes. Målet att minst 50 procent av de nyantagna stude-
randena ska ha avslutat sin utbildning på andra stadiet sam-
ma år uppnåddes främst på det teknisk-vetenskapliga och 

naturvetenskapliga området. I universitetens huvudantag-
ning var knappt 30 procent av de sökande nya studenterna. 
 Sammanlagt avlades 680 högre yrkeshögskoleexamina, 
vilket innebär en ökning på närmare 90 procent från föregå-
ende år.

Yrkeshögskolenätet koncentreras
Den examensinriktade utbildningen för unga upphör på 16 
orter fram till utgången av 2009. Antalet yrkeshögskolor 
minskade med två. 
 Yrkeshögskolornas nationella utvecklingsnätverk fort-
satte sin verksamhet. Nätverken fokuserar på att utveckla 
kontakterna mellan de studerande och arbetslivet, forsk-
nings- och utvecklingsverksamheten vid yrkeshögskolorna, 
högre yrkeshögskoleexamina, lärarskapet och den inter-

2002 20072005 2006

I yrkesutbildning (%) 40,7

I gymnasieutbildning (%) 50,8

I grundskolans påbyggnadsundervisning (%) 2,0

I examensutbildning eller grundskolans

påbyggnadsundervisning, sammanlagt (%) 93,5

Placerade i utbildning sammanlagt 65 250

Utbildningsgaranti: ungas placering i utbildning
direkt efter slutförd grundläggande utbildning

2003 2004

Utbildningsgaranti: ungas placering i utbildning
direkt efter slutförd grundläggande utbildning 2007

80 000

60 000

40 000

20 000
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8 %

6 %

4 %

2 %

2003 20072005 20062004

 Gymnasieutbildning 2,0 %

 Grundläggande yrkesutbildning** 9,2 %

 Yrkeshögskolestudier 6,8 %

 Universitetsutbildning 4,8 %

*Utbildning inom undervisningsförvaltningen. Situationen ett år senare för personer som
studerat i september. Personer som helt avbrutit sina studier och som inte placerar sig på
annat håll inom utbildningssystemet.
**Statistiken innehåller inte fristående examina som förbereder för yrkesinriktad grundexamen,
läroavtalsutbildning eller utbildning inom specialläroanstalt.

Avbrutna studier inom utbildning
som leder till examen (%)

Avbrutna studier inom utbildning
som leder till examen 2007*

U T B I L D N I N G  O C H  V E T E N S K A P



14 nationella verksamheten vid yrkeshögskolorna samt på att 
främja företagsinriktningen vid yrkeshögskolorna. Ibrukta-
gandet av resultatstyrningsportalen KOTA för styrningen av 
yrkeshögskolorna förbereddes.

Reformen av den yrkesinriktade vuxenutbildningen 
och det fria bildningsarbetet framskred
En totalreform av den yrkesinriktade vuxenutbildningen bör-
jade beredas. Reformen utgår från en vuxenutbildningspoli-
tik som möter 2010-talets behov. Utvecklingslinjen tar fasta 
på lärande i och vid sidan av arbetet, tillgodoräknande av 
tidigare förvärvad kompetens, fl exibla möjligheter att kom-
binera examina och delar av examina samt fokusering på 
efterfrågan. Yrkesexamina och yrkesutbildningen utveck-
las utifrån arbetslivets behov. Avläggandet av examina görs 
mer fl exibelt och systemet med fristående examina stärks. 
Utbildningsutbudet och fi nansieringsgrunderna för den yr-
kesinriktade grund- och tilläggsutbildningen och högskolor-
na utvecklas så att de sporrar till erkännande av kompetens 

som förvärvats via olika vägar.  
 I syfte att effektivisera informations-, rådgivnings- och 
handledningstjänsterna inom vuxenstudier utarbetades en 
plan för samordningen av de elektroniska utbildningsinfor-
mationstjänsterna (Opintoluotsi, Studieinfo, Yrkesinfo).
 Det fria bildningsarbetet erbjuder årligen närmare en 
miljon fi nländare allmänbildande, hobbyinriktade och sam-
hälleliga studier. Studierna ökar individernas kompetens, 
välbefi nnande, självkänsla, samhörighetskänsla och sociala 
kapital.  Utbildningsutbudet vid läroanstalterna inom det fria 
bildningsarbetet inriktades särskilt på en bredare deltagarbas 
och deltagandet hos underrepresenterade medborgargrup-
per. 
 Ett förslag till utvecklingsprogram för det fria bildnings-
arbetet färdigställdes i mars 2009. Beredningsgruppen före-
slår att lagstiftningen om det fria bildningsarbetet revideras 
så att den i högre grad tar hänsyn till internationaliseringen 
och den kulturella mångfalden. Lagstiftningen bör entydigare 
defi niera det fria bildningsarbetets status och de olika läro-

Personer som mottagit studieplats vid universitet per åldersklass
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20082005 2006 20072004

 19 år eller yngre 27 %

 20-24 år 44 %

 25 år eller äldre 29 %

Personer som mottagit studieplats vid
universitet per åldersklass 2008
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Medianålder för personer som avlagt högskoleexamen

2004

 Yrkeshögskoleexamen (utbildning för unga) 25,1

 Högre högskoleexamen 27,5

Medianålder för personer som
avlagt högskoleexamen 2007

2007



15anstaltsformernas uppgifter som vuxenläroanstalter och lä-
roanstalter som tillhandahåller utbildning för barn och unga 
enligt principen för livslångt lärande. Gruppen föreslår också 
att i lagen intas ett tillägg som förpliktar till samarbete mel-
lan läroanstalterna. 

Vetenskaps- och forskningsresurserna stärktes
Tilläggsfi nansieringen för forskning kanaliserades till den 
konkurrensutsatta forskningsfi nansiering som delas ut via 
Finlands Akademi samt till universitetens basfi nansiering. 
Långsiktiga satsningar gjordes på forskarutbildningen. 
 I budgeten för 2008 reserverades 245,6 miljoner euro 
till Finlands Akademis fullmakt att bevilja forskningsanslag, 
vilket är 20,3 miljoner euro mer än året innan. Ökningen in-
riktades på att öka fi nansieringen av spetsenheterna, stödja 
de strategiska centren för vetenskap, teknologi och innova-
tion via kvalitetsbaserad konkurrens, stärka internationalise-
ringen, stödja möjligheterna till en professionell forskarkarri-
är och fi nansiera nya initiativ. Dessutom främjades forskar-
karriärerna genom en nivåhöjning på 0,5 miljoner euro. 
 I syfte att stärka den internationella nivån på forskning-
en i Finland kartlades de nationellt betydande forskningsin-
frastrukturerna och deltagandet i internationella infrastruk-
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Doktorsexamina 1991-2008

1991 20082005 2006 20071995 2000 2003 2004

Kvinnor

Män

Vuxenutbildning*
Statistik över utbildning som leder till eller förbereder för examen

2005 2006 2007 2008

Gymnasieutbildning

Nya studerande** 4 500 4 300 4 300 4 200

Studerandeantal 12 100 11 700 11 500 11 200

Grundläggande yrkesutbildning i skolform som förbereder för fristående examen

Nya studerande 12 693 7 120 7 400 8 000

Avlagda examina 3 650 3 760 3 900 4 000

Studerandeantal 13 060 13 100 13 600 14 200

Grundläggande yrkesutbildning i läroavtalsform

Nya studerande/personer som inlett studier 7 160 9 470 13 100 14 400

Avlagda examina 3 190 3 300 3 600 4 400

Studerandeantal 12 720 14 270 19 700 21 900

Yrkesinriktad tilläggsutbildning i skolform som förbereder

för yrkes- och specialyrkesexamen

Nya studerande 12 693 14 445 13 219 13 200

Avlagda examina 7 378 8 377 8 833 8 900

Studerandeantal 23 876 28 389 28 048 28 000

Yrkesinriktad tilläggsutbildning i läroavtalsform som förbereder

för yrkes- och specialyrkesexamen

Nya studerande 12 645 12 050 15 701 16 900

Avlagda examina 6 899 7 786 7 517 7 800

Studerandeantal 31 723 32 122 35 257 36 900

Yrkeshögskoleexamina (grundexamen)

Personer som inlett studier 6 900 6 230 6 210 6 260

Avlagda examina 4 500 4 100 3 865 3 900

Studerandeantal 17 400 18 300 18 600 19 600

Högre yrkeshögskoleexamina (högre YH)

Personer som inlett studier 630 1 220 1 770 1 990

Avlagda examina 180 150 360 680

Studerandeantal 1 050 2 070 3 300 4 530

*Undervisning inom undervisningsförvaltningen  |  **År 2008 uppskattning

U T B I L D N I N G  O C H  V E T E N S K A P



16 turprojekt. Därtill utarbetades ett förslag, en s.k. vägvisare, 
om infrastrukturer som behöver anläggas eller förnyas. 
 Utvecklingen av institutionerna och strukturerna för in-
formationsförsörjning fortsatte. Krigsarkivet och arkivet vid 
Statsrådets kansli överfördes till arkivverket. Utvärderingen 
av Forskningscentralen för de inhemska språken färdigställ-
des och utredningsarbetet inleddes. Depåbibliotekets ställ-
ning ska utredas i ett projekt om den strukturella utveckling-

en av högskolebiblioteken. Digitaliseringen av och tillgången 
till kulturarvsmaterial främjades genom lanseringen av pro-
jektet Det nationella digitala biblioteket.

Höjningarna av studiestödet trädde i kraft
Studiestödet utvecklades i enlighet med regeringsprogram-
met. Den studerandes egna inkomstgränser, som beaktas 
i studiestödet, höjdes i början av året med 30 procent och 
dessutom höjdes studiepenningen med minst 15 procent 
på alla utbildningsnivåer. Höjningen av studiepenningens 
basbelopp berörde sammanlagt cirka 238 400 studeran-
de. Dessutom fastställdes makens/makans inkomster inte 
längre beaktas vid beviljande av bostadstillägg.

Asien och Ryssland viktiga insatsområden i utvecklingen 
av utbildnings-, vetenskaps- och kultursamarbetet
Asiensamarbetet inom undervisningsministeriets förvalt-
ningsområde utvecklades utifrån den plan för utbildningsex-
port som utarbetats under 2007. Som exempel på en kon-

Antalet mottagare av studiestöd 2005 2006 2007 2008

Gymnasier 27 382 (23 % ) 25 787 (22 %) 27 354 (24 %) 32 171 (28 %)

Yrkesläroanstalter 96 775 (73 %) 95 421(70 %) 97 203 (71 %) 100 333 (72 %)

Yrkeshögskolor 97 043 (82 %) 95 399 (82 %) 93 348 (79 %) 93 663 (79 %)

Universitet 96 737 (60 %) 95 674 (60 %) 94 139 (59 %) 92 889 (58 %)

Tabellen inkluderar inte de av Folkpensionsanstalten statistikförda stödtagare som studerar i andra än de nämnda läroanstalterna och i utländska läroanstalter.

20082005 2006 2007

Miljoner euro %

 Företag 4 661,3 72,0

 Offentliga sektorn* 559,5 8,7

 Högskolesektorn 1 225,2 19,0

Totalt 6 446,0

* Inklusive privat verksamhet som inte strävar efter vinst

FoU-verksamhetens utgifter per sektor Miljoner euro

2004

FoU-verksamhetens utgifter per sektor 2008

4 000

3 000

2 000

1 000

4 %

3 %

2 %

1 %

FoU-utgifternas andel av BNP i vissa länder 2007

Norge EU-15 Danmark Finland Sverige



17kret åtgärd kan nämnas ett projekt som genomfördes till-
sammans med Centret för internationell mobilitet och inter-
nationellt samarbete och Finnpro, vilket gick ut på att sända 
en specialsakkunnig som ansvarar för utvecklingen av 
Finlands och Kinas samarbete kring utbildning, vetenskap 
och kultur till Kina. Tjänstemannen i fråga är stationerad i 
Shanghai och inledde sitt arbete i början av 2009. Asien var 
också ett av tyngdpunktsområdena på det seminarium om 
växande ekonomier som hölls i början av 2008.
 Innehållet i och genomförandet av undervisningsminis-
teriets åtgärdsprogram om Ryssland 2003–2007 har utvär-
derats och fortsatta åtgärder har fastställts. De fortsatta åt-
gärderna har inkluderat att dra upp mer detaljerade riktlinjer 
för undervisningsministeriet även med avseende på de mål 
som i regeringsprogrammet ställts för att främja Rysslands-

kunnandet och förtrogenheten med landets språk och 
kultur.
 Programmet Internationell fostran 2010, som betonar 
vikten av mediefostran och målet att förbättra kvaliteten och 
effekten av global fostran, har genomförts på ett mångsidigt 
sätt. Bland de åtgärdsförslag som verkställts kan nämnas 
den professur i global fostran som inrättats vid Uleåborgs 
universitet. Utbildningsstyrelsen har genomfört projektet 
Maailmankansalainen ja media (Världsmedborgaren och 
medierna) i syfte att ta fram bra metoder för mediefostran 
inom den grundläggande utbildningen. Som ett resultat av 
projektet Fostran till ett globalt ansvar, vilket ingår i pro-
grammet Internationell fostran 2010, har främjandet av glo-
balt ansvar blivit ett av huvudmålen i internationaliserings-
strategin för högskolorna 2009–2015.

Utbildningssystemet i Finland

Doktorsexamina
Licentiatexamina

Högre högskoleexamina

Lägre högsskoleexamina
Universitet

Högre yrkeshögskoleexamina

Yrkeshögskoleexamina  |  Yrkeshögskolor

Yrkesinriktade grundexam.
Yrkesläroanstalter  |  Läroavtalsutbildning

Studentexamina  |  Gymnasier

Grundläggande utbildning 7–16 -åringar  |  Läropliktsutbildning

Påbyggnadsundervisning

Förskloleundervisning, 6-åringar

ISCED-klassificering: 0 Förskoleutbildning  |  1-2 Utbildning på lägre och
högre grundnivå  |  3 Utbildning på mellannivå  |  4 Utbildning efter mellannivå  |
5 Utbildning på högre nivå  |  6 Forskarutbildning

Undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering:
0 Förskolenivå  |  1-2 Grundnivå  |  3 Andra stadiet  |

6 Lägre högskolenivå  |  7 Högre högskolenivå  |  8 Forskarutbildning
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Kalat (Fiskarna)  |  Anu Tuominen
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21kraften i Finland. De fi nländska hushållen konsumerade i 
genomsnitt 1 638 euro på kultur och massmedier, vilket 
motsvarade 5,4 procent av de totala konsumtionsutgif-
terna. Sammanlagt använde samtliga 2,5 miljoner hushåll 
i Finland drygt 4 miljarder euro på varor och tjänster inom 
kultur- och mediesektorn.

Kultursedeln togs i bruk
En ändring gällande kultursedeln infördes i inkomstskat-
telagen. Kultursedeln är skattefri från början av 2009. Den 
skattefria förmånen uppgår till 400 euro per år och an-
ställd. Förmånen gäller både kultur- och idrottsverksamhet.

Mer understöd för konst och kultur
Understöd beviljades 27 professionella teatergrupper och 
4 nya cirkusaktörer. Verksamhetsunderstöd för orkestrar 
och ensembler beviljades 57 sökande. Handikappsamman-
slutningarnas kulturverksamhet och kulturens tillgänglig-
het främjades. Även stödet till den samiska kulturen ökade 
med cirka 15 procent. Som en del av Politikprogrammet för 
hälsofrämjande inleddes ett tväradministrativt projekt för att 
främja konstens och kulturens välfärdseffekter. 
 Antalet konstnärer som arbetar vid regionala danscen-
trum har ökat med cirka 22 procent från 2005. Produktio-
nerna har ökat med 63 procent och antalet framföranden 
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2005 20082006 2007

Konstnärsstipendier och -understöd 17,4

Andra understöd enligt prövning 57,7

Nationella konst- och kulturinstitutioner 143,0

Statsandelar till bibliotek, museer, teatrar och orkestrar 212,2

Konst och kultur totalt 430,3

Finansiering av konst och kultur Miljoner euro Finansiering av konst och kultur 2008 Miljoner euro

Bättre premisser för konstnärligt skapande och 
annan kreativitet utgjorde ett centralt mål inom 
kulturpolitiken. Understöden till konst och kul-
tur på det fria fältet utökades. Ett omfattande 
projekt inleddes i syfte att främja tillgången till 
bibliotekens, arkivens och museernas centrala 
nationella datalager och deras användbarhet i 
informationsnäten. Uppmärksamhet fästes vid 
barns och ungas ställning, deltagande och väl-
färd. Utbudet av mångsidiga motionsmöjlighe-
ter för barn och unga främjades.  

Undervisningsministeriets strategi för utveckling av kultur-
politiken fram till 2020 färdigställdes. Ett projekt för utveck-
ling av indikatorproduktionen inom kulturpolitiken inleddes. 
Förvaltningen av de regionala konstkommissionerna över-
fördes till Centralkommissionen för konst. Riksdagen god-
kände en lagstiftningsreform av den sociala tryggheten i 
anslutning till konstnärsstipendier och andra stipendier.
 Kulturbranscherna producerade 2006 ett förädlings-
värde på drygt 4,5 miljarder euro, vilket motsvarar 3,2 pro-
cent av den totala ekonomins förädlingsvärde. Enligt kultur-
sektorns satellitbokföring arbetade över 120 000 personer 
i olika yrken inom kulturens verksamhetsområden år 2006. 
Siffran motsvarar 4,19 procent av den sysselsatta arbets-

Perhosystävällinen kokoelma (Fjärilsvänlig samling)  |  Anu Tuominen



22 med närmare 123 procent. Publiken har i genomsnitt blivit 
3,5 gånger större.
 Antalet museibesökare har ökat i fråga om alla typer 
av museer. Antalet teaterbesök minskade nästan till 2006 
års nivå. I genomsnitt såldes 0,48 biljetter per invånare. 
Orkestrarnas åhörarantal ökade både i Finland och utom-
lands. Nationaloperans beläggning ökade till 87 procent. 
Till följd av ändringen av teater- och orkesterlagen ökade 
statsandelen till teatrars och orkestrars verksamhet 2009 
med 20 procent, dvs. 10,9 miljoner euro.

Bibliotekens webbtjänster anlitas fl itigt
Biblioteksväsendet i Finland mår fortfarande bra. Vid sidan 
av den traditionella användningen av de allmänna bibliote-

ken och utlåningen har också webbtjänsterna vunnit insteg 
bland användarna. Tillgången på bibliotekstjänster är om-
fattande. Det minskade antalet biblioteksbussar har dock 
lett till att befolkningen i glesbygder inte längre har lika bra 
tillgång till bibliotekstjänster. Undervisningsministeriet har i 
samarbete med länsstyrelserna sporrat kommunerna till att 
söka fram alternativa lösningar på bibliotekens föränderliga 
roll.
 Volymen av utlåningar och leveranser vid biblioteket för 
synskadade har ökat i och med att digitala ljudböcker togs 
i bruk. Utlåningen löper snabbare och inga köer uppstår, ef-
tersom ljudboken kan kopieras över på en cd-romskiva när 
någon beställer den.

Kulturunderstöd beroende på prövning Miljoner euro

Finlands Nationalopera

Finlands Nationalteater

Outdelade per konstbransch

Foto konst

Danskonst

Konstindustri

Tonkonst

Arkitektur

Drama

Museer och kulturarv

Bildkonst

Kulturexport och övrigt intern. samarb.

Biblioteksverksamhet

Litteratur

Filmkonst

45 349 386

13 398 513

12 061 242

2 177 952

2 348 836

2 515 392

7 812 899

990 611

6 947 892

9 209 336

6 803 283

14 015 116

3 253 600

7 388 581

20 882 914

2008

500 20 30 4010
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2006 2007 2008 Ändring 07-08, %

Huvudbibliotek 409 386 384 - 0,5

Filialbibliotek 449 454 449 - 1,1

Bokbussar 172 166 161 - 3,0

Fysiska besök, 1 000 st 59 526 57 337 55 611 - 3,0

Besök via webben, 1 000 st* – 37 584 45 957 + 22,3

Den totala utlåningen, 1 000 st 102 579 100 862 99 777 - 1,1

Låntagare, % av invånarantalet 43 42 41 - 2,4

Bokanskaffningar, st/1000 invånare 307 315 340 + 7,9

Annan materialanskaffning, st/1000 invånare 57 59 63 + 6,8

Årsverken  4 202 4 188 4 218 0,7

*Direktiven för statistikföring har ändrats. Det går inte att jämföra med tidigare år.
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 Specialmuseer 1 621

 Naturhistoriska museer* 308

 Konstmuseer 1 520

 Kulturhistoriska museer 1 729

Totalt 5 178

*Naturhistoriska centralmuseet var stängt hela året

Besökarantal i museerna 1 000 personer Besökarantal i museerna 2008 1 000 personer
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 Nationaloperan 251 000

Symfoniorkestrarna 778 000

 Åhörare utomlands  64 000

 Åhörare i hemlandet 714 000

Nationaloperans och symfoniorkestrarnas
publik 2008

Nationaloperans och
symfoniorkestrarnas publik 1 000 personer



24 Förnyade strukturer och 
tjänster inom kulturarvsområdet
Ett projekt för ett nationellt digitalt bibliotek (2008–2011) 
startade. Målet med projektet är att främja tillgången till 
bibliotekens, arkivens och museernas centrala nationel-
la datalager och deras användbarhet i informationsnäten 
samt att utveckla långtidslagringen av det elektroniska kul-
turarvsmaterialet. Det nationella digitala biblioteket följer 
statsrådets principbeslut om målen för den nationella politi-
ken för informationssamhället 2007–2011. 
 Det nationella audiovisuella arkivets (KAVA) deltagan-
de i projektet med avseende på audiovisuellt kulturarvsma-
terial och förberedelserna inför inrättandet av ett radio- och 
televisionsarkiv främjades. Den digitala arkiveringen av ra-
dio- och televisionsprogram ger också forskarna en ny möj-
lighet att analysera den nationella mediekulturen.  
 En proposition om Museiverkets verksamhet och omor-
ganiseringen av dess förvaltning färdigställdes. Målet med 
utvecklingsarbetet är att effektivisera Museiverkets verk-
samhet och göra den mer målinriktad. Viktiga tyngdpunkter 
är att ta fram regionala sakkunnigtjänster, förbättra den di-

gitala tillgången till museernas material och utveckla musei-
branschen som helhet. Reformarbetet genomförs 2009–
2010.

Ökat stöd till fi lmproduktion
Efter en betydande ökning av anslagen till fi lmproduktion 
stod det offentliga stödet för i genomsnitt 30 procent av 
produktionsbudgeterna. 
 En samarbetsgrupp som ska bereda digitaliseringen 
av biograferna tillsattes för att trygga en regionalt täckande 
distribution av fi lmkultur. Utan det offentliga stödet för digi-
talisering av biografsalar riskerar närmare 90 procent av de 
nuvarande biograferna nedläggning. De indirekta effekterna 
av nedläggningarna skulle drabba även fi lmdistributörerna 
och de inhemska produktionsbolagen.
 Konst- och kulturtjänster för barn och unga främjades
Barnkulturverksamheten har utvidgats från den traditionel-
la kultursektorn till en del av arbetet kring barnens fostran, 
hälsa och välfärd. Barnkulturcentrens nätverk Taikalamp-
pu (Aladdins lampa) har blivit större och dess verksamhet 
mångsidigare. 

Inhemsk film
2006 2007 2008 Förändring 07–08, %

Stöd till produktion och distribution (milj. euro) 11,28 13,28 15,23 15

Understödda biograffilmer (antal) 15 13 19 46

Andelen statligt stöd av produktionsbudgeten (%) 34,4 25,8 30 16,2

Inhemska biografpremiärer (antal) 14 12 16 33

Besök/invånare 1,3 1,3 1,4 –

Tittarandel för inhemsk film (%) 23,0 19,5 22,7 15,3

Biografbesökare (milj. besökare) 6,8 6,6 7,0 6

Biografbesökare, inhemsk film (milj. besökare) 1,6 1,3 1,6 23



25 Barn och media-projekt genomfördes för att ge medie-
fostran starkare fotfäste. Riksomfattande utbildning i med-
iefostran tillhandahölls i samarbete med lärarutbildningsan-
stalterna. Utvecklingen av den nationella portalen Medie-
kunskap.fi  fortsatte, framför allt de svenskspråkiga webbsi-
dorna. Ett förslag till en delreform av lagen om granskning-
en av bildprogram bereddes av en arbetsgrupp. 

Företagsverksamheten inom de kreativa branscherna stärktes
År 2008 fattades fi nansieringsbeslut om utvecklingspro-
grammet för ökad företagsverksamhet och internationali-
sering inom skapande branscher, som drivs med ESF-fi -
nansiering för strukturfondsperioden 2007–2013, för cirka 
4 miljoner euro. De fi nansierade projekten går ut på att ut-
veckla produktutvecklings- och innovationsverksamheten 
inom olika konst- och kulturformer samt förbättra företa-
gens affärskunnande och producent- och managerkunnan-
det inom de kreativa branscherna.

 Projektet Digitaaliset demot har utöver sin kulturella 
betydelse också haft en stor ekonomisk inverkan på företa-
gen inom kultursektorn och de kreativa branscherna. Under 
perioden 2003–2006 har anslagen kanaliserats till 80 oli-
ka projekt. En tredjedel av genomförarna av de projekt som 
nått produktionsstadiet ansåg att utvecklingsprojektet och 
den affärsverksamhet som det lett till knappast skulle ha 
blivit av utan anslag. 

Kulturexporten främjades
Importvärdet för kulturprodukter och kulturtjänster är näs-
tan dubbelt högre än exportvärdet. Huvudansvaret för 
verkställandet av utvecklingsprogrammet för kulturexport 
2007–2011 bärs av undervisningsministeriet, arbets- och 
näringsministeriet och utrikesministeriet. Sammanlagt 50 
aktörer har engagerat sig i stödnätverket. Samarbetet mel-
lan kulturinstituten och Finlands beskickningar utomlands 
har intensifi erats. Undervisningsministeriet beviljade sam-

2004 2005 2006 2007

Filmkonst  icke-kommersiella visningar utomlands – 600 500 700

Internationella filmpris – – 70 55

Litteratur: översättningar av finländska böcker 186 217 191 185

Bildkonst: projekt med inriktning på utlandet 139 149 176 170

Teatrarkonst: Sålda biljetter till föreställningarna 4 265 12 042 8 727 5 981

Cirkuskonst: antal åskådare utomlands                     – 10 109 14 375 40 577

Marknadsvärdet av den finländska musikexporten (1 000 ) 21 693 28 893 26 227 19 817

Danskonst: antal föreställningar / antal åskådare 48 284/157 90 288/171 85 964/214 137 784/215

Museer: antal utställningar utomlands – – 31 27

Nyckeltal för kulturutbyte och -export från Finland
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26 manlagt 1,7 miljoner euro i understöd till 49 kulturexport-
projekt.
 Ett av de mest framträdande projekten 2008 var 
100 % Finlande – Finlands kulturevenemang i Frankrike. 
Inom ramen för projektet genomfördes cirka 250 evene-
mang i Paris och på andra orter i Frankrike med cirka 700 
medverkande konstnärer och andra kulturaktörer. 
 I åtgärdsprogrammet för produktutveckling inom kultur-
turism 2009–2013 uppräknas ett antal utvecklingsåtgär-
der, för vilka undervisningsministeriet beviljar anslag från 
och med 2009.
 Projektet med att åstadkomma ett kulturpartnerskap 
inom den nordliga dimensionen, som inletts på Finlands 
initiativ, fortsatte. Institutet för Ryssland och Östeuropa 
främjade för sin del projektet genom att kartlägga kultur-
projekten inom den nordliga dimensionen. Det nordiskt-
baltiska mobilitets- och residensprogrammet som inleds 
2009 kommer att administreras av Kulturkontakt Nord 
på Sveaborg.

Branschsamtal om att främja den 
elektroniska handeln med kreativt innehåll 
På hösten fördes branschsamtal om att främja den elek-
troniska handeln med kreativt innehåll och minska illegal 
nätdistribution. Representanter för fi lm-, musik- och spel-
branschen, internetleverantörer, företag inom innehålls-
branschen samt myndigheter deltog i samtalen.
 Under samtalen konstaterades att en av branschens 
utmaningar är att ändra attityderna hos den majoritet av 
konsumenterna som aldrig skaffar kreativa innehåll över nä-
tet så att de blir aktiva användare av lagliga nättjänster. För 
att kunna möta denna utmaning gäller det att ta fram ett 
större och mångsidigare serviceutbud och satsa på konsu-
mentvänlighet. En annan utmaning är den illegala distribu-
tionen av kreativt innehåll på nätet, som minskar inkomsten 
för dem som utför kreativt arbete, produktionsförutsättning-
arna och handelns möjligheter. Information till konsumen-
terna och mediefostran ska utvecklas genom så många fo-
rum som möjligt. 

Kommuner

Byggande av idrottsanläggningar

Grenförbund

Andra idrottsorganisationer

Idrottsprog. för barn och unga samt eftermiddagsverks.

Idrottshälsoprogrammet

Idrottsutbildningscentrum

Utbildning, forskning och kunskapsförmedling inom idrott

Elitidrott

Antidopning

Annan idrottsverksamhet

Anslag för idrott Miljoner euro 2008
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27Upphovsrättskommission ska revidera upphovsrättslagen
En bredbasig upphovsrättskommission tillsattes för utveck-
lingen av upphovsrättsliga ärenden. Kommissionen be-
handlar revideringsbehov och riktlinjer i lagstiftningen med 
beaktande av den samhälleliga, ekonomiska, tekniska och 
internationella utvecklingen som inverkar på lagstiftningen 
om upphovsrätt. 
 
Stöd till idrottsföreningarna
Man kan se både positiva och negativa trender i utveck-
lingen av fi nländarnas motionsaktivitet. Andelen fysiskt ak-
tiva vuxna har ökat, medan vardagsmotionen bland barn 
har minskat radikalt. Åtgärder har vidtagits för att öka var-
dagsmotionen och motionerandet på väg till eller från job-
bet. Undervisningsministeriet inledde ett pilotprojekt för att 
utveckla den lokala idrottsföreningsverksamheten och ett 
därtill relaterat ESF-projekt för anställning av föreningsme-
darbetare på heltid.

 Statsrådet fattade ett principbeslut om hälsofrämjande 
motion och kost. Programmet I form för livet har fokuserats 
särskilt på att öka motionen bland fi nländska män i med-
elåldern. Det ekonomiska stödet till utvecklingsprojekt för 
hälsofrämjande motion samt handikapp- och specialidrott 
höjdes.
 Understöden för anläggning av idrottsplatser allokera-
des till simhalls- och idrottshallsprojekt samt även små lo-
kala objekt som främjar vardagsmotionen och motioneran-
det till eller från jobbet. Barn och unga har erbjudits mång-
sidiga möjligheter till motionsaktiviteter. Detta förväntas ha 
positiva effekter med tanke på befolkningens välfärd och 
hälsa. 
 Den organiserade idrottsverksamheten spelar en fram-
trädande roll. Det fi nns 130 riksomfattande och regionala 
idrottsorganisationer i Finland, däribland 74 specialidrotts-
förbund, samt cirka 9 000 motions- och idrottsföreningar. 
Varje år deltar omkring 400 000 barn och unga samt drygt 

K U LT U R ,  I D R O T T  O C H  U N G D O M

Deltagare Anslag*

Kommunernas ungdomsarbete 7,27

Ung.organ. och organ. som bedriver ungdomsarbete 850 000 12,9

Verkstäder för unga, antal 850 000 9,6

- Ungdomsarbetslöshet, pers 22 550

Riksomfattande ungdomscentraler (dagar) 241 252 4,65

Eftermiddagsklubbar för skolelever 1 650 1,15

Ungdomsforskning, projekt 15 1,00

Informations- och rådgivningstjänster 240 1,15

Förebyggande drogarbete, projekt 82 1,0

Regionutveckling, projekt 60 1,5

Programmet Avartti, antal unga 1 000 0,45

Ung kultur - Kulturgrupper (CIMO), unga 1 152 0,15

Ung kultur - evenemang 2 000 0,15

Anslag och nyckeltal för ungdomsarbete 2008
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28 400 000 vuxna i idrott som organiseras av organisationer-
na och föreningarna. 
 Den organiserade verksamheten är i hög grad beroen-
de av de frivilliga aktörernas arbetsinsats, framför allt inom 
föreningarna. En nationell idrottsundersökning från 2005–
2006 visar att cirka 532 000 personer arbetar med olika 
frivilliguppgifter inom idrottsorganisationer och idrottsför-
eningar. Frivilligarbetet gäller i första hand barn- och ung-
domsverksamhet, men även motionsidrottsverksamheten är 
på uppåtgående. Utbildningen av tränare, handledare och 
ledare på föreningsnivå samt statistikföringen av utbildade 
föreningsmedarbetare utvecklades. 
 Lokala projekt för utveckling av en fysiskt aktiv livsstil 
bland barn och unga understöddes i samarbete med Ung 
i Finland rf. Antalet egentliga föreningsprojekt minskade, 
medan det totala antalet utvecklingsprojekt ökade.
 De fi nländska idrottarna vann fyra medaljer i de olym-
piska spelen i Peking, vilket överensstämde med målsätt-
ningen. Resultatet från de paralympiska spelen var sex 
medaljer, vilket innebär att Finland kom på 40:e plats i 
medaljstatistiken.
 Trots att priserna på dopningskontroller steg bibehölls 
antalet kontroller på samma genomsnittliga nivå som under 
tidigare år. 

Ökade anslag för ungdomsarbete
Ungdomsarbetet och ungdomspolitiken stärks genom verk-
ställandet av det horisontella barn- och ungdomspolitiska 
utvecklingsprogrammet 2007–2011 som statsrådet god-
känt 13.12.2007. Beredningen av åtgärder enligt detta pro-
gram har i det stora hela inletts.
 De ökade anslagen användes på många olika sätt till 
att stödja de ungas egen verksamhet och det fostrande 
ungdomsarbetet. Årligt understöd delades ut till 105 riks-
omfattande ungdomsorganisationer, serviceorganisationer 
för ungdomsarbete och organisationer som bedriver ung-
domsarbete.

 De medel som anvisats till kommunernas grundläg-
gande ungdomsarbete, organisationsverksamhet samt fö-
rebyggande alkohol- och drogarbete har gjort det möjligt 
att på ett positivt sätt styra de unga i riktning mot ett aktivt 
medborgarskap och sunda levnadsvanor. Ungdomar röker 
mindre, antalet helnyktra ungdomar har ökat och allt färre 
prövar på eller använder droger. Däremot har psykosoma-
tiska symptom fortsättningsvis blivit allt vanligare särskilt 
bland unga kvinnor. Olika bedömningar ger vid handen att 
14 000–45 000 ungdomar faller utanför utbildningssyste-
met, arbetslivet och samhällets övriga åtgärder.
 Tjänsterna inom ramen för ungdomsverkstäderna täck-
er hälften av kommunerna i Finland. En ny verksamhetsform 
som fi nansierades var uppsökande arbetspar i kommuner-
na. Arbetsparen nådde hela 2 000 ungdomar, av vilka 1 
500 vägleddes till olika åtgärder. Omkring 70 procent av 
alla ungdomar i Finland bor i de kommuner som omfattas 
av ungdomsverkstädernas tjänster. 
 Informations- och rådgivningstjänsterna för unga ut-
vecklades alltjämt i rask takt. År 2008 omfattade de kom-
munala tjänsterna 240 kommuner och cirka 80 procent av 
alla unga i åldern 13–24 år i vårt land.
 Anslag till byggande, renovering och utrustning av ung-
domslokaler beviljades för 57 kommunala projekt och två 
riksomfattande organisationsprojekt. De riksomfattande 
ungdomscentralernas verksamhet har fortsatt att öka i 
volym och utbud. Ett verksamhetsställe för Föreningen 
Suomen nuorisokeskukset ry inrättades på Sveaborg i 
samarbete med Lägerskolföreningen i Finland.



29Politikprogrammet för barns, ungas och familjers välfärd
Regeringens politikprogram främjar ett barnvänligt Finland 
som stöder barns, ungas och familjers välfärd i vardagen 
med målet att minska utslagning, öka barns och ungas 
möjligheter att delta och bli hörda i samhället samt för-
bättra informeringen om barnens rättigheter. Verkställandet 
av politikprogrammet för barns, ungas och familjers välfärd 
samt det barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram-
met framskred som planerat. 
 Politikprogrammet består av tre delområden: ett barn-
vänligt samhälle, välmående barnfamiljer och förebyggan-
de av utslagning. Jämställdhet mellan könen och kulturell 
mångfald lyfts fram som genomgripande teman inom varje 
delområde. Programmet bygger på det barn- och ung-
domspolitiska utvecklingsprogram som godkänts av stats-
rådet. 
 Tre temaarbetsgrupper inledde sitt arbete inom poli-
tikprogrammet. Målet för programmet är bland annat att ta 
fram ett indikatorpaket för barns välfärd bestående av cirka 
40 indikatorer med bakgrundsdata. Ansökningsproces-
sen för Finlands Akademis forskningsprogram SKIDI-KIDS 
(2009–2013) inleddes i januari 2009. Informeringen om 
barnens rättigheter utökades och en informationskampanj 
för 20-årsjubileet av konventionen om barnets rättigheter 
2009 lanserades. Inom ramen för politikprogrammet pla-
nerades en utbildning om tvärprofessionellt samarbete och 
främjandet av barns och ungas delaktighet. Utbildningen 
ska tillhandahållas i kommunerna. 

K U LT U R ,  I D R O T T  O C H  U N G D O M

Kyrkliga ärenden
Undervisningsministeriet handlägger frågor som hänför sig 
till den evangelisk-lutherska kyrkan, det ortodoxa kyrkosam-
fundet och övriga religiösa samfund samt religionsfrihet. 
Ministeriet har också hand om det allmänna ordnandet av 
begravningsväsendet, som ska skötas med beaktande av 
religionsfrihet och likställdhet samt med vördnad och res-
pekt, och dessutom även myndighetsuppgifter med avse-
ende på de stupade. 
 Målet är att trygga gynnsamma verksamhetsförutsätt-
ningar för den evangelisk-lutherska kyrkan, det ortodoxa 
kyrkosamfundet och övriga religiösa samfund, främja möj-
ligheterna till bekännandet och utövandet av religion samt 
på andra sätt främja religionsfrihet. 
 De faktiska verksamhetsförutsättningarna för religiösa 
samfund och principen om likställdhet förbättrades. Verk-
samhetsunderstöd till registrerade religionssamfund bevil-
jades första gången sommaren 2008. Understöd bevilja-
des 19 samfund till ett sammanlagt belopp av 200 000 
euro (4,87 euro per medlem).
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32 Utgifterna för undervisningsministeriets förvalt-
ningsområde uppgick till sammanlagt 7,2 mil-
jarder euro. Regionförvaltningsreformen, kom-
mun- och servicestrukturreformen, statsandels-
reformen och verkställandet av produktivitets-
programmet utgjorde centrala administrativa 
projekt. Utvecklingen av ministeriets verksam-
het framskred. 

De statsförvaltningsreformer som pågår under regerings-
perioden har betydande konsekvenser för samhällsverk-
samheten. Bland de viktigaste kan nämnas regionförvalt-
ningsreformen, kommun- och servicestrukturreformen, stat-
sandelsreformen och verkställandet av produktivitetspro-
grammet. 
 Största delen av anslaget för förvaltningsområdets 
verksamhetsutgifter, 1,3 miljarder euro, gick till universi-
teten. Deras basfi nansiering ökade med cirka 13 miljoner 
euro. Projektfi nansieringen fokuserades på långsiktiga na-
tionella utvecklingsprojekt och den strukturella utvecklingen 
av högskolorna. 
 Undervisningsministeriets strategi fram till 2020 är på 
slutrakan. Strategin drar upp riktlinjer för ministeriets verk-
samhet på lång sikt över regeringsperioderna. Den väx-
ande regionala differentieringen, uppkomsten av nya ge-
menskapsformer, faktorerna i anslutning till den tilltagande 
invandringen och kulturella mångfalden, splittringen och 
ojämlikheten i samhället, den förändrade närings- och yr-
kesstrukturen samt arbetets förändrade betydelse åter-
speglar sig i undervisningsministeriets mål och handlings-
sätt.
 Undervisningsministeriets interna verksamhetsresur-
ser för hållbar utveckling effektiviserades. Beredningen av 
ministeriets interna program för hållbar utveckling fortsatte 
i enlighet med regeringsprogrammet. I syfte att effektivisera 
samarbetet och informationen kring utbildning som främjar 
hållbar utveckling tillsattes en inoffi ciell kontaktgrupp som 

Nälkä (Hunger)  |  Anu Tuominen



33även består av representanter från andra ministerier och in-
stanser. 
 Verkställandet av EU:s strukturfondsprogram 2007–
2013 har inletts enligt nya förfaranden. Programperioden 
2000–2006 med tillhörande projekt avslutades med un-
dantag av vissa förlängda projekt som fortsätter fram till 
utgången av juni 2009. I fråga om dessa projekt avslutas 
programmet hösten 2009.
 Undervisningsministeriets verksamhetssätt i relation till 
ägarstyrning utvecklades bland annat genom att ägarstyr-
ningen i olika bolag sammanslogs och allmänna anvisning-
ar för ägarstyrning utfärdades. Det fi nns två aktiebolag på 
undervisningsministeriets verksamhetsområde i vilka staten 
är majoritetsägare.
 Veikkaus Ab idkar verksamhet i form av bland annat 
penninglotterier, vadhållningsspel och tippningsspel. Bo-
lagets omsättning uppgick under redovisningsåret till 1 
474,8 miljoner euro (1 391,4 år 2007) och räkenskapsperi-

F Ö R V A LT N I N G  O C H  F I N A N C I E R I N G

odens vinst till 449,1 miljoner euro (427,4). Tippningsvinst-
medlen används till att stödja idrott, konst, vetenskap och 
ungdomsarbete.
 CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy erbjuder och 
utvecklar centraliserade IT-tjänster för forskning, under-
visning och förvaltning till högskolor och forskningsinsti-
tut samt i liten skala även till företag. Bolagets omsättning 
uppgick till 19,6 miljoner euro (16,7 år 2007) och räken-
skapsperiodens vinst till 0,2 miljoner euro (0,1). Bolaget 
eftersträvar inte vinst.
 Två bolagiseringar förbereddes inom undervisnings-
ministeriets förvaltningsområde. Lagen om ombildning av 
Utbildningscentret för undervisningssektorn, Opeko, till 
aktiebolag stiftade i början av 2009 och bolagiseringen 
sker vid ingången till 2010. Opeko erbjuder fortbildnings-
tjänster för personalen inom undervisningssektorn. 
 År 2008 grundades inom förvaltningsområdet även 
Universitetens servicecenter Certia, som erbjuder stöd-
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Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter 274 407 873

Undervisning och forskning vid universiteten 1 730 835 000

Yrkeshögskoleundervisning 381 378 118

Allmänbildande utbildning 2 057 980 152

Yrkesutbildning 600 816 046

Yrkesinriktad tilläggsutbildning och fritt bildningsarbete 471 754 073

Studiestöd 782 752 084

Forskning 285 672 535

Konst och kultur 430 255 525

Idrottsväsendet 106 703 530

Ungdomsarbete 47 045 081

Förvaltningsområdet totalt 7 169 600 017

Utgifter inom undervisningsministeriets
förvaltningsområde Miljoner euro

Utgifter inom undervisningsministeriets
förvaltningsområde 2008 euro



34 tjänster för ekonomi- och personaladministration. Samman-
lagt 11 universitet är kunder hos Certia, som ska ombildas 
till aktiebolag 1.5.2010.
 Reformerna av lagstiftningen om Utbildningsstyrelsens 
och Centret för internationell mobilitet och internationellt 
samarbete CIMO:s verksamhet och organisation slutför-
des.
 Vid sidan av utvecklingsprojekten inom verksamhets-
området utvecklades även ministeriets organisation och 
verksamhet. Ministeriets personalstrategi färdigställdes. 
Genomförandet av systemet för elektronisk ärendehan-
tering inom undervisningsministeriets förvaltningsområde 
(SALAMA) framskred med målet att förenhetliga proces-
serna kring ärendehantering. Utvecklandet av riskhantering-

en fortsatte. Dessutom stärktes analysarbetet som stödjer 
den kunskapsbaserade ledningen och det politiska be-
slutsfattandet. Kommunikationen och publikationsverksam-
heten utvecklades. 
 Undervisningsministeriet såg över sin organisation. 
Förvaltningsavdelningen inledde sin verksamhet i början av 
januari och enheten för intern revision i början av septem-
ber 2008. Omstruktureringarna har visat sig vara effektiva 
lösningar redan under det första verksamhetsåret. Kultur-, 
idrotts- och ungdomspolitiska avdelningen omorganisera-
des i början av februari 2009. De kulturpolitiska funktio-
nerna koncentrerades till en konstenhet och en kulturenhet. 
I slutet av år 2008 arbetade 349 personer vid undervis-
ningsministeriet och medelåldern var 48,2 år.

F Ö R V A LT N I N G  O C H  F I N A N C I E R I N G
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