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Globaali talous on voimakkaassa murroksessa. Taloudel-
lisen epävarmuuden lisääntyminen leimasi merkittävästi 
myös suomalaisen julkisen hallinnon ja opetusministeriön 
hallinnonalan toimintaa vuonna 2008. Haasteita luovat 
erityisesti globaalin liikkuvuuden lisääntyminen, väestön ikä-
rakenteen muutokset sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset. 
 Kilpailukyvyn varmistaminen ja hyvinvointipalvelujen tur-
vaamisen tulee olla perustana suomalaisen yhteiskunnan 
kehittämisessä ja talouden kasvun turvaamisessa. Opetus-
ministeriöllä on Suomen menestymisessä ja hyvinvoinnin 
varmistamisessa tärkeä rooli. Opetusministeriö vastaa 
osaamisen, luovuuden ja osallistumisen perustasta.

 Vuosi 2008 oli opetusministeriön hallinnonalan kannal-
ta tuloksellinen. Varjon vuoteen loi Kauhajoen ampumista-
paus. Jälkihoito ja ennaltaehkäisevät toimet jatkuvat vielä 
pitkään. 
 Perusopetuksen laadun kehittämisen painopisteenä 
olivat oppilaan ohjaus ja erityistä tukea tarvitsevien oppi-
laiden aseman parantaminen sekä koulun ja kodin yhteis-
työ. Ensi kertaa tehty selvitys perusopetuksen ryhmäkoista 
valmistui. Ammatillisen koulutuksen suosio kasvoi nuorten 
keskuudessa. Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon 
kokoaminen jatkui.
 Yliopistouudistus ja korkeakoulujen rakenneuudistus 
etenivät. Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia valmis-
tui. Tutkimusrahoitus kasvoi ja t&k-toimintaa vahvistettiin.  
Aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus eteni.

J O H D O N  K A T S A U S
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 Opintoprosessien kehittämiseen ja keskeyttämisen 
vähentämiseen kiinnitettiin edelleen huomiota mm. haku-
järjestelmiä ja opintotukea kehittämällä sekä opintojen 
etenemisen seurannan tehostamisen keinoin. Koulutuksen 
nivelvaiheissa opiskelijoiden siirtymistä koulutusasteelta 
toiselle edistettiin.
 Alueellisten taidetoimikuntien hallinnonuudistus vahvisti 
taide- ja taiteilijapolitiikan kokonaisvaltaista toteuttamista. 
Museoviraston kehittämistä selvitettiin. Kilpailukyvyn sekä 
kansainvälistymisen edellytyksiä vahvistettiin muun muassa 
kulttuuriviennin edistämisen keinoin. 
 Kulttuuripolitiikan strategian valmistelu eteni ja liikun-
nan edistämisen linjoja koskeva periaatepäätös valmistui. 
Nämä kokonaisuudet luovat vankan perustan toimialojen 
tulevaisuudelle. 

 Merkittävä osa hallituskauden koulutus- ja kulttuuri-
poliittisista tavoitteista on saavutettu. Hallituksen tulee
 loppukaudella kiinnittää erityisesti huomiota opintoaikojen 
lyhentämiseen, työurien pidentämiseen sekä lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin edistämiseen.

Helsingissä kesäkuussa 2009

Opetusministeri Henna Virkkunen
Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin
Kansliapäällikkö Harri Skog

Ministerit kuvattuna opetusministeriön 
Meritullinkatu 10 kokouskeskuksessa. 

Taustalla Anu Tuomisen teokset 
Aikainen aamu sekä Päivä taittuu.
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naa euroa  |  Valtioneuvosto päätti osallistumisesta 
Turun kulttuuripääkaupunki -hankkeen rahoitukseen  

Maaliskuu:  Neljä uutta lupaa esi- ja perusopetuksen järjestä-
miseen  |  Verovapaus koskemaan myös kulttuuriseteliä  

Huhtikuu:  Etsivän nuorisotyön ammattilaisten palkkaukseen 
2,5 miljoonaa euroa  |  Liikuntapaikkarakentamiselle 16,5 
miljoonaa euroa  

Toukokuu:  Sarkomaa: Yliopistouudistuksen tavoitteena 
alueellisesti vahvempi ja vaikuttavampi yliopistoverkko  |   
Wallin: Ikärajan laskemista kunnallisvaaleissa selvitetään  

Kesäkuu:  Suullisen kielitaidon arviointi lukioihin 2010  |  
Aalto-korkeakoulun synty vahvistettiin allekirjoituksin  |  
Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanke käynnistyi

Tammikuu:  Työsuhdetekijänoikeudesta ja tekijänoikeus-
hallinnosta selvitykset  |  15,5 miljoonaa euroa nuorten 
työllistämiseen ja koulutukseen.

Helmikuu:  Kulttuuritapahtumille yli 3,7 miljoonaa euroa 
tukea  |  Perusopetuksen laadun kehittämiseen 11,8 miljoo-

V U O D E N  2 0 0 8 
T A P A H T U M I A
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Lokakuu:  Opetusministeri Sarkomaa: Lähes 5 000 uutta 
kerhoa käyntiin POP-ohjelman kehittämisavustuksilla  |  
Ministeri Sarkomaa myönsi 265 000 euron avustukset 
Kauhajoelle  

Marraskuu:  Opetusministeriö julkaisi teettämänsä selvityk-
sen elokuvan julkisesta rahoituksesta  |  Lastenkulttuurin-
valtionpalkinnon saivat kuvataiteilija Alexander Reichstein ja 
Tanssiteatteri Hurjaruuth.  

Joulukuu:  Henna Virkkusesta uusi opetusministeri  |  
Vuoden 2008 Suomi-palkinnon saivat professori Pirkko 
Anttila, Faces-festivaali, Kassandra r.y, arkkitehdit Ilmari 
Lahdelma ja Rainer Mahlamäki, runoyhdistys Nihil Interit r.y. 
sekä muusikko Marko “Signmark” Vuoriheimo.

Heinäkuu:  Ammatilliseen koulutukseen lähes 
3 200 uutta paikkaa  

Elokuu:  Aalto-korkeakoulusäätiölle valitaan hallitus  |  
KiVa Koulu -ohjelma vähentää kiusaamista merkittävästi  

Syyskuu:  Ministeri Wallin myönsi Kauhajoelle avustusta te-
hostettuun nuorisotyöhön  |  Maahanmuuttajille tarkoitetun 
perusopetukseen valmistavan opetuksen oppimäärä kak-
sinkertaistuu  |  Sarkomaa: Verovähennysoikeus vauhdittaa 
yliopistouudistusta  

Maisema  |  Anu Tuominen
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Tikkataulu  |  Anu Tuominen
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10 Lasten ja nuorten hyvinvointia korostettiin 
erityisesti perusopetuksessa. Ammatillisen 
koulutuksen suosio kasvoi. Yliopistotutkintoja 
suoritettiin ennätysmäärä. Kertomusvuonna 
valmisteltiin merkittäviä uudistuksia erityisesti 
korkeakoulusektorilla ja aikuiskoulutuksessa. 
Yliopistouudistus ja korkeakoulujen rakenteel-
linen kehittäminen olivat keskeisiä uudistus-
hankkeita. Ammatillisen aikuiskoulutuksen laaja 
kokonaisuudistus (AKKU) aloitettiin ja vapaan 
sivistystyön kehittämisohjelmaa valmisteltiin.  

Perusopetuksessa panostettiin lasten hyvinvointiin
 Perusopetuksen laatua kehitettiin Perusopetus paremmak-
si -ohjelmalla. Ohjelmassa tuettiin erityisavustuksin oppi-
laanohjauksen, tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien 
oppilaiden opetuksen, kerhotoiminnan sekä kodin ja koulun 
yhteistyön kehittämistä. Myös perusopetuksen laatukriteeri-
en valmistelu eteni. 
 Opetusryhmien kokoa koskeva selvitys tuotti tietoa 
myöhemmin toteutettavien toimenpiteiden pohjaksi. Seu-
ranta on jatkossa tarkoitus toteuttaa säännöllisesti.
 Lasten ja nuorten hyvinvointi oli esillä erityisesti perus-
opetuksessa. Opetusministeriö tuki kuntien kehittämistyötä, 
jolla autetaan nuoria, jotka ovat vaarassa keskeyttää perus-
opetuksen ja syrjäytyä. Erityisopetuksen kehittämisen edel-
lyttämä lainvalmistelu käynnistettiin.
 Joustavan perusopetukseen kehittämistoimintaa oli 
käynnissä 90 kunnassa.  Joustavan perusopetuksen ryhmiä 
oli yhteensä 72 ja niissä opiskeli runsaat 700 oppilasta. 
Oppivelvollisuuden laiminlöi vain 60 oppilasta ja ilman pe-
rusopetuksen päättötodistusta koulun jätti 115 oppilasta. 
Koulukiusaamisen vähentämiseen ja ehkäisemiseen tähtää-
vä KiVa-koulu -ohjelma laajentui. 

KOU LUTUS 
JA  T I E D E

Viiva  |  Anu Tuominen



11 Helsingin Eurooppalaisen koulun toiminta käynnistet-
tiin. Vaikka peruskouluverkko on harventunut, niin tilanne 
on koko maan kannalta edelleen hyvä. Noin 93 prosenttia 
7–12 -vuotiaista ja 80 prosenttia 13–15 -vuotiaista asui vii-
den kilometrin säteellä koulustaan. 
 Kunnista 90 prosenttia järjesti aamu- ja iltapäivätoimin-
taa. Taiteen perusopetuksen valtionosuuden piiriin otettiin 
viisi uutta oppilaitosta. Verkosto kattaa nyt 87 musiikkiop-
pilaitosta ja 41 muiden taiteenalojen oppilaitosta (arkkiteh-
tuuri, kuvataide, käsityö, tanssi, teatteritaide, sanataide ja 
sirkustaide). 
 Lukiokoulutuksen saavutettavuudessa ei ole tapahtu-
nut suuria muutoksia. Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä vä-
heni kahdella tuhannella. Lukiokoulutuksen keskeyttäminen 
oli vähäistä. Myös opintoajat lyhenivät. Keväällä käyttöön 
otetun lukion ja ammatillisen koulutuksen sähköisen haun 
käyttö ylitti odotukset: 99 prosenttia hakemuksista jätettiin 
sähköisesti.  
 Opetusministeriössä vieraili sata ulkomaista valtuus-
kuntaa lähes 60 maasta tutustumassa Suomen koulutusjär-
jestelmään.

Ammatilliseen koulutukseen lisäpaikkoja
Ammatillista koulutusta lisättiin hallitusohjelman mukaisesti. 
Lisäykset kohdennettiin työvoimatarpeiden mukaan ja kas-
vukeskuksiin. Ammatillisen koulutuksen tutkintojen kehittä-
minen jatkui tavoitteena tutkintojen työelämävastaavuuden 
ja joustavuuden parantaminen. Valtion ylläpitämät ammatil-
liset erityisoppilaitokset siirtyivät osaksi muita erityisopetuk-
sen järjestäjiä vuoden 2009 alussa.
 Ammatillisen koulutuksen suosio kasvoi ja ammatillisen 
peruskoulutuksen opiskelijamäärä kasvoi 5 600 opiskelijal-
la ja oppisopimuskoulutuksen 2 600:lla. Opiskelijamäärää 
lisätään vuoden 2009 alusta noin 4 200 vuosiopiskelijalla.
 Ammatillisen koulutuksen opiskelijoista noin 61 pro-
senttia suorittaa perustutkinnon kolmen vuoden kuluessa 
opintojen aloittamisesta. Opintojen keskeyttäminen on vä-

K O U L U T U S  J A  T I E D E

hentynyt viimeisten viiden vuoden ajan. Ohjaavan ja valmis-
tavan koulutuksen eli ns. ammattistartin aloitti noin tuhat 
opiskelijaa, joista hieman yli puolet tuli suoraan perusope-
tuksesta. Ammatillisen erityisopetuksen opiskelijamäärä 
kasvoi noin 6 prosenttia edellisestä vuodesta.
 Ammattiosaamisen näyttöjen käyttöönottoa tuettiin lisä-
rahoituksella sekä kouluttamalla opettajia ja työpaikkaohjaa-
jia. Ammatillisen koulutuksen järjestäjien lukumäärä väheni 
neljällä.
 Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijapalautejärjestel-
mä otettiin käyttöön. Sähköisen haun laajentamista valmis-
teltiin. Haku tulee jatkossa kattamaan myös kansanopisto-
jen järjestämät linjat, perusopetuslain mukaisen lisäopetuk-
sen sekä aikuisten ammatillisen koulutuksen.

Yliopistouudistus ja korkeakoulujen 
rakenteellinen kehittäminen etenivät
Yliopistouudistuksen valmistelu eteni. Yliopistojen talou-
dellista ja hallinnollista autonomiaa vahvistava yliopistolaki-
luonnos oli laajalla lausuntokierroksella syksyllä 2008. Hal-
lituksen esitys annettiin eduskunnalle helmikuussa 2009. 
Lakiuudistuksen rinnalla valmisteltiin yliopistojen rahoitus-
järjestelmän uudistusta ja ammattikorkeakoululain muutos-
ta. Aalto-korkeakoulusäätiö perustettiin ja Aalto-yliopiston 
toiminnan suunnittelu pääsi vauhtiin. Tampereen teknillisen 
yliopiston säätiö perustettiin vuoden 2009 alussa.   
 Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen jatkui. 
Yliopistot ja korkeakoulut uudistavat strategiansa vuoden 
2010 tulos- ja tavoiteneuvotteluissa käytettäviksi. Turkuun 
ja Itä-Suomeen yhdistymisten kautta syntyvien uusien 
yliopistojen perustamista ja Sisä-Suomen yliopistoallianssin 
kehittymistä tuettiin. Tampereen ja Pirkanmaan ammattikor-
keakoulujen yhdistymistä valmisteltiin.
 Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia valmistui. 
Suomesta ulkomaille lähtevien opiskelijoiden määrä on 
kymmenen viimeksi kuluneen vuoden aikana kasvanut yli 
nelinkertaiseksi.
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2005 2006 2007 2008 Muutos 07–08

Esiopetus

Opiskelijamäärä 57 940 57 930 57 510 56 650 – 860

Perusopetus

Uudet opiskelijat 57 550 58 010 57 650 57 030 – 620

Päättötodistuksen saaneet 63 760 65 790 65 570 66 810 1 240

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

Lukiokoulutus

Uudet opiskelijat 39 550 39 400 38 520 38 500 – 20

Suoritetut ylioppilastutkinnot 2 34 060 32 790 33 100 32 600 – 500

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

Ammatillinen peruskoulutus 3

Uudet opiskelijat 61 860 64 710 67 700 68 600 900

Suoritetut tutkinnot 37 220 38 280 38 860 39 700 840

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

Ammatillinen lisäkoulutus 5

Uudet opiskelijat 29 170 31 000 33 500 34 960 1 460

Suoritetut tutkinnot 14 320 16 170 18 100 18 650 550

Opiskelijamäärä oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa 6 28 400 33 840 35 000 35 000 -

Opiskelijamäärä oppisopimuskoulutuksessa 19 770 22 150 24 500 27 131 2 631

Ammattikorkeakoulun perustutkinnot 7

Aloittaneet 33 260 32 370 32 120 32 920 800

Suoritetut tutkinnot 21 140 20 770 20 570 21 090 520

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

Josta ulkomaalaiset opiskelijat 3 930 4 600 5 400 – –

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Aloittaneet 630 1 220 1 770 1 990 220

Suoritetut tutkinnot 180 150 360 680 320

Opiskelijamäärä 1 050 2 070 3 430 4 535 1 105

Yliopiston perustutkinnot 8

Uudet opiskelijat 20 790 20 150 19 650 19 640 – 10

Suoritetut alemmat korkeakoulututkinnot 2 910 3 810 5 880 13 876 7 996

Suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot 12 920 13 130 13 880 21 825 7 945

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

Yliopiston tohtorintutkinnot 9 1 420 1 410 1 520 1 526 3

1 - Opetushallinnon alainen koulutus.  Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen uusia opiskelijoita, perusopetuksen päättötodistuksen saaneita ja ammatillisen
perus- ja lisäkoulutuksen tutkinnon suorittaneita sekä ulkomaalaisia opiskelijoita koskevat luvut ovat vuoden 2007 osalta arvioita. Esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja
ammatillisen peruskoulutuksen, oppisopimuskoulutuksena järjestetyn perus- ja lisäkoulutuksen  opiskelijamäärät ovat valtionosuusjärjestelmän mukaisia opiskelijamääriä.

2 - Ei sisällä I-lukioiden eikä Reifeprüfung -tutkintoja.
3 - Sisältää ammatilliseen perustutkintoon johtavan oppilaitosmuotoisen ja oppisopimusmuotoisen koulutuksen sekä opetussuunnitelmaperusteisena että näyttötutkintoon valmistavana koulutuksena.
4 - Sisältää myös muun kuin tutkintoon johtavan koulutuksen  opiskelijat.
5 - Uudet opiskelijat ja suoritetut tutkinnot sisältävät ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon valmistavan oppilaitosmuotoisen ja oppisopimusmuotoisen koulutuksen.-
6 - Osa opiskelijamäärän lisäyksestä johtuu vuoden 2004 alusta lukien tilastoinnissa tapahtuneista muutoksista.
7 - 20.9. läsnäolevat
8 - Sisältää alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijat ja tutkinnot.

Oppilaat, opiskelijat ja tutkinnot 1



13Tutkintoja ennätysmäärä 
Yliopistojen myöntämien ylempien korkeakoulututkintojen 
määrä kasvoi 60 prosentilla. Tämä johtui pääosin tutkin-
torakenneuudistuksen yleisen siirtymäajan päättymisestä. 
Yliopistot tehostivat opintojen etenemisen seurantaa. Kor-
keakoulututkintojen keskimääräisessä suorittamisajassa 
tai tutkinnon suorittaneiden keski-iässä ei ollut merkittäviä 
muutoksia. 
 Yliopistojen sähköinen hakujärjestelmä otettiin käyt-
töön. Tavoite, jonka mukaan uusista opiskelijoista vähintään 
50 prosenttia on toisen asteen tutkinnon samana vuon-
na suorittaneita, saavutettiin lähinnä teknillistieteellisellä ja 
luonnontieteellisellä alalla. Päävalinnoissa hakeneista uusia 
ylioppilaita oli hieman alle 30 prosenttia. 

 Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin 680, 
niiden määrä kasvoi lähes 90 prosenttia edellisestä vuo-
desta.

Ammattikorkeakouluverkko tiivistyy
Vuoden 2009 loppuun mennessä nuorten tutkintoon johta-
va koulutus lakkaa 16 paikkakunnalla.  Ammattikorkeakou-
lujen lukumäärä väheni kahdella. 
 Ammattikorkeakoulujen valtakunnallisten kehittämisver-
kostojen toiminta jatkui. Verkostot keskittyvät opiskelijan ja 
työelämän välisten suhteiden kehittämiseen, ammattikor-
keakoulujen tutkimus- ja kehittämistyön, ylempien ammatti-
korkeakoulututkintojen, ammattikorkeakoulujen opettajuu-
den ja kansainvälisen toiminnan kehittämiseen sekä ammat-
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2002 20072005 2006

Ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen sij. (%) 40,7

Lukiokoulutukseen sijoittuneet (%) 50,8

Peruskoulun lisäopetukseen sijoittuneet (%) 2,0

Tutkintoon johtavaan koulut. tai perusk. lisäopetukseen sij. yht. (%) 93,5

Sijoittuneiden määrä 65 250

Koulutustakuu: perusopetuksen päättäneiden
välitön sijoittuminen koulutukseen

2003 2004

Koulutustakuu: perusopetuksen päättäneiden välitön
sijoittuminen koulutukseen 2007

10 %

8 %

6 %

4 %

2 %

2003 20072005 20062004

 Lukiokoulutus 2,0 %

 Ammatillinen peruskoulutus** 9,2 %

 Ammattikorkeakouluopinnot 6,8 %

 Yliopistokoulutus 4,8 %

*Opetushallinnon alainen koulutus. Syyskuussa opiskelleiden tilanne seuraavan vuoden
syyskuussa.  Kokonaan opintonsa keskeyttävät, jotka eivät sijoitu muualle koulutusjärjestelmään.
**Tilasto ei sisällä näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon valmistavaa
koulutusta, oppisopimuskoulutusta eikä erityisoppilaitoksissa järjestettävää koulutusta.

Tutkintoon johtavan koulutuksen keskeyttäminen (%) Tutkintoon johtavan koulutuksen keskeyttäminen 2007*

K O U L U T U S  J A  T I E D E



14 tikorkeakoulujen yrittäjyyden edistämiseen. KOTA-tulos-
ohjausportaalin käyttöönottoa ammattikorkeakoulujen 
ohjauksessa valmisteltiin.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja 
vapaan sivistystyön uudistushankkeet etenivät
Ammatillisen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen val-
mistelu aloitettiin. Uudistuksen lähtökohtana on 2010-lu-
vun tarpeisiin vastaava aikuiskoulutuspolitiikka. Kehityslinja-
na on työssä ja työn ohella tapahtuva oppiminen, aiemmin 
hankitun osaamisen tunnustaminen, tutkintojen ja tutkinnon 
osien joustavat yhdistelymahdollisuudet ja kysyntälähtöi-
syys. Ammatillisia tutkintoja ja koulutusta kehitetään työelä-
mälähtöisesti. Tutkintojen suorittamiseen lisätään jousta-
vuutta ja näyttötutkintojärjestelmää vahvistetaan. Kehitetään 
ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen sekä korkeakoulujen 
koulutustarjontaa ja rahoitusperusteita kannustamaan eri 
tavoin hankitun osaamisen tunnustamista.  

 Aikuisopiskelun tietopalvelujen, neuvonnan ja ohjauk-
sen tehostamiseksi laadittiin suunnitelma aikuisopiskelua 
tukevien sähköisten koulutustietopalvelujen (Opintoluotsi, 
Koulutusnetti, Ammattinetti) yhteensovittamisesta.
 Vapaa sivistystyö tarjoaa vuosittain lähes miljoonalle 
suomalaiselle yleissivistäviä, harrastustavoitteisia ja yhteis-
kunnallisia opintoja. Opinnot lisäävät osaamista, hyvinvoin-
tia, itsetuntoa ja yhteisöllisyyttä sekä sosiaalista pääomaa.  
Vapaan sivistystyön oppilaitosten koulutustarjontaa suun-
nattiin erityisesti osallistumispohjan laajentamiseen ja ali-
edustettujen kansalaisryhmien osallistumiseen. 
 Ehdotus vapaan sivistystyön kehittämisohjelmaksi val-
mistui maaliskuussa 2009. Valmisteluryhmä esittää vapaan 
sivistystyön lainsäädäntöä uudistettavaksi siten, että siinä 
huomioitaisiin nykyistä enemmän kansainvälisyyden ja mo-
nikulttuurisuuden vaatimukset. Lainsäädännössä tulisi ny-
kyistä selkeämmin määritellä vapaan sivistystyön asema ja 
eri oppilaitosmuotojen tehtävät aikuisoppilaitoksina sekä 

Yliopistoissa opiskelupaikan vastaanottaneet ikäryhmittäin

40 %

30 %

20 %

10 %

20082005 2006 20072004

 19-vuotias tai nuorempi 27 %

 20–24 -vuotias 44 %

 25-vuotias tai vanhempi 29 %

Yliopistoissa opiskelupaikan
vastaanottaneet ikäryhmittäin 2008

30 %

20 %

10 %

2005 2006

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden keski-ikä (mediaani)

2004

 Ammattikorkeakoulututkinto (nuorten koulutus) 25,1 %

 Ylempi korkeakoulututkinto 27,5 %

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden keski-ikä
(mediaani) 2007

2007



15lasten ja nuorten koulutusta antavina oppilaitoksina elin-
ikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti. Lakiin tulisi myös 
lisätä oppilaitosten välistä yhteistyötä koskeva velvoite. 

Tieteen ja tutkimuksen resursseja vahvistettiin
Tutkimuksen lisärahoitusta kohdennettiin Suomen Akate-
mian kautta jaettavaan kilpailtuun tutkimusrahoitukseen 
ja yliopistojen perusrahoitukseen. Tutkijankoulutukseen 
panostettiin pitkäjänteisesti. 
 Suomen Akatemian tutkimushankkeiden myöntämis-
valtuutta osoitettiin vuoden 2008 talousarviossa 245,6 mil-
joonaa euroa, mikä oli 20,3 miljoonaa euroa enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Lisäys kohdennettiin huippuyksiköiden 
rahoituksen lisäämiseen, laatuun perustuvan kilpailun kaut-
ta strategisen huippuosaamisen keskittymien tukemiseen, 
kansainvälistymisen vahvistamiseen, ammattimaisen tutki-
januran vahvistamiseen sekä uusien avauksien rahoittami-
seen. Lisäksi tuettiin tutkijanuria 0,5 miljoonan euron taso-
korotuksella. 
 Suomen tieteen kansainvälisen tason vahvistamiseksi 
kartoitettiin kansallisesti merkittävät tutkimusinfrastruktuu-
rit ja osallistuminen kansainvälisiin tutkimusinfrastruktuuri-

1400

1200

1000

800

600

400

200

Tohtorintutkinnot 1991–2008

1991 20082005 2006 20071995 2000 2003 2004

Naiset

Miehet

Aikuiskoulutus*
Tilastotietoja tutkintoon johtavasta/valmistavasta koulutuksesta

2005 2006 2007 2008

Lukiokoulutus

Uudet opiskelijat** 4 500 4 300 4 300 4 200

Opiskelijamäärä 12 100 11 700 11 500 11 200

Oppilaitosmuotoinen näyttötutkintoon valmistava ammatillinen peruskoulutus

Uudet opiskelijat 12 693 7 120 7 400 8 000

Suoritetut tutkinnot 3 650 3 760 3 900 4 000

Opiskelijamäärä 13 060 13 100 13 600 14 200

Oppisopimuksena järjestetty ammatillinen peruskoulutus

Uudet opiskelijat/aloittaneet 7 160 9 470 13 100 14 400

Suoritetut tutkinnot 3 190 3 300 3 600 4 400

Opiskelijamäärä 12 720 14 270 19 700 21 900

Oppilaitosmuotoinen ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

valmistava ammatillinen lisäkoulutus

Uudet opiskelijat 12 693 14 445 13 219 13 200

Suoritetut tutkinnot 7 378 8 377 8 833 8 900

Opiskelijamäärä 23 876 28 389 28 048 28 000

Oppisopimuskoulutuksena järjestetty ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

valmistava ammatillinen lisäkoulutus

Uudet opiskelijat 12 645 12 050 15 701 16 900

Suoritetut tutkinnot 6 899 7 786 7 517 7 800

Opiskelijamäärä 31 723 32 122 35 257 36 900

Ammattikorkeakoulututkinnot (perustutkinto)

Aloittaneet 6 900 6 230 6 210 6 260

Suoritetut tutkinnot 4 500 4 100 3 865 3 900

Opiskelijamäärä 17 400 18 300 18 600 19 600

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot (ylempi AMK)

Aloittaneet 630 1 220 1 770 1 990

Suoritetut tutkinnot 180 150 360 680

Opiskelijamäärä 1 050 2 070 3 300 4 530

*Opetushallinnon alainen koulutus | **Vuosi 2008 arvio

K O U L U T U S  J A  T I E D E



16 hankkeisiin. Lisäksi laadittiin ehdotus, ns. tiekartta, uusista 
ja uudistettavista infrastruktuureista. 
 Tietohuollon instituutioiden ja rakenteiden kehittämis-
tä jatkettiin. Sota-arkisto ja valtioneuvoston kanslian arkis-
to siirrettiin arkistolaitokseen. Kotimaisten kielten tutkimus-
keskuksen arviointi valmistui ja selvitystyö käynnistettiin. 
Varastokirjaston asemaa selvitetään korkeakoulukirjastojen 

rakenteellisen kehittämisen hankkeessa. Edistettiin kulttuu-
riaineiston digitointia ja saatavuutta asettamalla Kansallinen 
digitaalinen kirjasto -hanke.

Opintotuen korotukset tulivat voimaan
Opintotukea kehitettiin hallitusohjelman mukaisesti. Opinto-
tuessa huomioon otettavat opiskelijan omat tulorajat nousi-
vat vuoden alussa 30 prosenttia ja opintorahat kaikilla kou-
lutusasteilla vähintään 15 prosenttia. Yhteensä noin 238 
400 opiskelijaa sai opintorahan perusmääriin korotuksen. 
Lisäksi luovutaan puolison tulojen huomioonottamisesta 
asumislisää myönnettäessä.

Aasia ja Venäjä painopisteinä koulutus-, 
tiede- ja kulttuuriyhteistyön kehittämisessä
Opetusministeriön hallinnonalan Aasia-yhteistyötä kehitet-
tiin vuonna 2007 laaditun koulutusvientisuunnitelman poh-
jalta. Yhtenä konkreettisena toimenpiteenä oli Kansainväli-
sen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen ja Finnpron kans-

Opintotuen saajat 2005 2006 2007 2008

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

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

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

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

Taulukkoon ei sisälly Kansaneläkelaitoksen tilastoimat muissa kuin mainituissa oppilaitoksissa opiskelevat ja ulkomaisissa oppilaitoksissa opiskelevat opintotuen saajat.

20082005 2006 2007

Miljoonaa euroa %

 Yritykset 4 661,3 72,0

 Julkinen sektori ml yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta 559,5 8,7

 Korkeakoulu 1 225,2 19,0

Yhteensä 6 446,0

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot miljoonaa euroa

2004

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot 2008

4 000

3 000

2 000

1 000

4 %

3 %

2 %

1 %

Tutkimus ja kehittämistoiminnan menojen osuus
bruttokansantuotteesta eräissä maissa 2007

Norja EU-15 Tanska Suomi Ruotsi



17sa yhteistyössä toteutettu hanke Suomen ja Kiinan välisen 
koulutus-, tiede- ja kulttuuriyhteistyön kehittämisestä vas-
taavan erityisasiantuntijan lähettämisestä Kiinaan. Erityisasi-
antuntija aloittaa tehtävässään vuoden 2009 alussa asema-
paikkanaan Shanghai. Aasia oli myös yhtenä painopisteenä 
nousevia talouksia käsitelleessä seminaarissa, joka pidettiin 
alkuvuodesta 2008.
 Opetusministeriön Venäjä-toimenpideohjelman 2003–
2007 sisältö ja toteutuminen on arvioitu sekä jatkotoimen-
piteistä on sovittu. Jatkotoimenpiteissä on linjattu yksityis-
kohtaisemmin opetusministeriön osalta myös hallitusohjel-
massa olevat tavoitteet Venäjä-osaamisen sekä kielen ja 
kulttuurintuntemuksen edistämisestä.

 Mediakasvatusta sekä globaalikasvatuksen laadun ja 
vaikuttamisen lisäämistä painottavaa Kansainvälisyyskasva-
tus 2010 -ohjelmaa on toteutettu monipuolisesti. Toimen-
pide-ehdotuksista on toteutunut mm. globaalikasvatuksen 
professuuri, joka on perustettu Oulun yliopistoon. Ope-
tushallitus on toteuttanut Maailmankansalainen ja media 
-hankkeen, jonka tavoitteena oli luoda globaalin mediakas-
vatuksen hyviä käytäntöjä perusopetuksessa. Kansainväli-
syyskasvatus 2010 -ohjelmaan sisältyvän Globaalivastuu-
projektin tuloksena globaalin vastuun edistäminen on yhte-
nä päätavoitteena Korkeakoulujen kansainvälistymisstrate-
giassa 2009-1015.

Suomen koulutusjärjestelmä

Tohtorintutkinnot
Lisensiaatintutkinnot

Ylemmät korkeakoulututkinnot

Alemmat korkeakoulututkinnot
Yliopistot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Ammattikorkeakoulututkinnot  |  Ammattikorkeakoulut

Ammatilliset perustutkinnot
Ammatilliset oppilaitokset  |  Oppisopimuskoulutus

Ylioppilastutkinnot  |  Lukiot

Perusopetus 7–16 vuotiaat  |  Oppivelvollisuuskoulutus

Lisäopetus

Esiopetus 6-vuotiaat

ISCED-luokitus:  0 Esiaste  |  1-2 Perusaste  |  3 Keskiaste  |
4 Ylempi keskiaste  |  5 Korkea-aste  |  6 Tutkija-asteen koulutus

Opetushallinnon koulutusluokitus: 0 Esiaste  |  1-2 Perusaste  |  3 Toinen aste
6 Alempi korkeakouluaste  |  7 Ylempi korkeakouluaste  |  8 Tutkijakoulutuaste
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Työkokemus 3 v.

Työkokemus 3 v.

Työkokemus 3 v. Erikoisammatti-
tutkinnot

Ammatti-
tutkinnot
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Kalat  |  Anu Tuominen
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21Taiteen ja kulttuurin avustukset kasvoivat
Avustusta sai 27 ammattimaista teatteriryhmää ja neljä uut-
ta sirkuksen toimijaa. Toiminta-avustuksina orkestereiden ja 
yhtyeiden toimintaan myönnettiin 57 hakijalle. Vammaisyh-
teisöjen kulttuuritoimintaa ja kulttuurin saavutettavuutta 
edistettiin. Myös tuki saamenkieliselle kulttuurille kasvoi 
noin 15 prosenttia. Osana Terveyden edistämisen politiik-
kaohjelmaa käynnistettiin poikkihallinnollinen taiteen ja kult-
tuurin hyvinvointivaikutusten edistämishanke. 
 Tanssin aluekeskuksissa työllistettyjen taitelijoiden 
määrä on kasvanut noin 22 prosenttia vuodesta 2005. Pro-
duktioita on tuotettu 63 prosenttia aiempaa enemmän ja 
esitysten määrä on kasvanut lähes 123 prosenttia. Yleisö-
määrä on kasvanut keskimäärin 3,5-kertaiseksi.
 Museoiden kävijämäärät kasvoivat kaikissa museotyy-
peissä. Teatterikäyntien määrä laski lähelle vuoden 2006 
tasoa. Myytyjä lippuja asukasta kohden oli keskimäärin 
0,48. Orkestereiden kuulijamäärät kasvoivat sekä kotimaas-
sa että ulkomailla. Kansallisoopperan täyttöaste nousi 87 
prosenttiin. Teatteri- ja orkesterilain muutos kasvatti teatte-
reiden ja orkestereiden vuoden 2009 toimintaan tarkoitet-
tuja valtionosuuksia 20 prosenttia eli 10,9 miljoonaa euroa.

K U LT T U U R I ,  L I I K U N T A  J A  N U O R I S O
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2005 20082006 2007

Taiteilija-apurahat ja avustukset 17,4

Muut harkinnanvaraiset avustukset 57,7

Kansallisten taide- ja kulttuurilaitokset 143,0

Kirjastojen, teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuudet 212,2

Taide ja kulttuuri yhteensä 430,3

Taiteen ja kulttuurin rahoitus miljoonaa euroa Taiteen ja kulttuurin rahoitus 2008 miljoonaa euroa

Opetusministeriön strategia kulttuuripolitiikan 
kehittämiseksi vuoteen 2020 valmisteltiin. 
Kulttuuripolitiikan indikaattorituotannon kehittä-
mishanke käynnistettiin. Alueellisten taidetoimi-
kuntien hallinto yhdistettiin Taiteen keskustoi-
mikuntaan. Eduskunta hyväksyi taiteilija- ym. 
apurahoihin liittyvän lakisääteisen sosiaali-
turvauudistuksen.

Kulttuurin toimialojen arvonlisäys oli vuonna 2006 hieman 
yli 4,5 miljardia euroa, mikä vastaa 3,2 prosenttia koko ta-
louden arvonlisäyksestä. Toimialojen osuus työllisestä työ-
voimasta oli noin 4 prosenttia eli runsaat 85 000 henkeä. 
Suomalaiset kotitaloudet kuluttivat kulttuuriin ja joukkovies-
tintään keskimäärin 1 638 euroa, mikä vastasi 5,4 prosen-
tin osuutta kokonaiskulutusmenoista. Yhteensä Suomen 
2,5 miljoonaa kotitaloutta käytti kulttuuri- ja joukkoviestin-
nän hyödykkeisiin ja palveluihin hieman yli neljä miljardia 
euroa.

Kulttuuriseteli käyttöön
Kulttuuriseteliä koskeva tuloverolain muutos säädettiin. 
Kulttuurisetelit ovat verovapaita vuoden 2009 alusta lukien. 
Verovapaa etu on yhtä vuotta ja yhtä työntekijää kohti 400 
euroa. Etu sisältää sekä kulttuuri- että liikuntatoiminnan.

Perhosystävällinen kokoelma  |  Anu Tuominen



22 Kirjastojen verkkopalvelujen käyttö vakiintunut
Suomalainen kirjastolaitos voi edelleen hyvin. Yleisten kir-
jastojen perinteisen kirjastonkäytön ja lainauksen rinnalla 
verkkopalvelujen käyttö on vakiintunut. Kirjastojen palvelu-
jen saatavuus on kattavaa. Kirjastoautojen määrän vähene-
minen on kuitenkin heikentänyt haja-asutusalueiden kirjas-
topalvelujen saatavuutta. Opetusministeriö on yhteistyössä 
lääninhallitusten kanssa aktivoinut kuntia etsimään vaihto-
ehtoisia ratkaisuja kirjastojen muuttuvaan rooliin.
 Näkövammaisten kirjastossa lainaus- ja toimitusmäärät 
ovat kasvaneet digitaalisen äänikirjan käyttöönoton myötä. 
Koska äänikirjasta voidaan tehdä levyke tilattaessa, lainaus 
on nopeutunut ja varausjonoista on päästy.

Kulttuuriperintöalan rakenteet ja palvelut uudistuivat
Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanke (2008–2011) käyn-
nistyi. Hankkeen tavoitteena on edistää kirjastojen, arkis-
tojen ja museoiden keskeisten kansallisten tietovarantojen 
saatavuutta ja käytettävyyttä tietoverkoissa sekä kehittää 
sähköisten kulttuuriperintöaineistojen pitkäaikaissäilytysrat-
kaisuja. Kansallinen digitaalinen kirjasto toteuttaa valtioneu-
voston periaatepäätöstä kansallisen tietoyhteiskuntapolitii-
kan tavoitteista vuosina 2007–2011. 
 Kansallisen audiovisuaalisen arkiston (KAVA) osallis-
tumista hankkeeseen tuettiin av-perintöaineistojen osalta 
ja valmistautumista radio- ja televisioarkiston käynnistämi-
seen. Radio- ja televisioaineiston digitaalisen tallentamisen 
myötä luodaan myös tutkijoille uusi mahdollisuus analysoi-
da kansallista mediakulttuuria.  

Kulttuurin harkinnanvarainen tuki miljoonaa uroa

Suomen Kansallisooppera

Suomen Kansallisteatteri

Taiteenaloittain jakamattomat

Valokuvataide

Tanssitaide

Taideteollisuus

Säveltaide

Rakennustaide

Näyttämötaide

Museot ja kulttuuriperinne

Kuvataide

Kulttuurivienti ja muu kv. yhteistyö

Kirjastotoiminta

Kirjallisuus

Elokuvataide

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

 2004

 2005

 2006

 2007

 2008
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K U LT T U U R I ,  L I I K U N T A  J A  N U O R I S O

2006 2007 2008 Muutos 07-08, %

Pääkirjastoja 409 386 384 - 0,5

Sivukirjastoja 449 454 449 - 1,1

Kirjastoautoja 172 166 161 - 3,0

Fyysiset käynnit, 1 000 kpl 59 526 57 337 55 611 - 3,0

Verkkokäynnit 1 000 kpl* – 37 584 45 957 + 22,3

Kokonaislainaus, 1 000 kpl 102 579 100 862 99 777 - 1,1

Lainaajia, % asukasluvusta 43 42 41 - 2,4

Kirjahankinta, kpl/1 000 as. 307 315 340 + 7,9

Muut aineistohankinta, kpl/1 000 as. 57 59 63 + 6,8

Henkilötyövuodet  4 202 4 188 4 218 0,7

*Tilastointiohje muuttunut. Vertailua vuoteen 2006 ei voida tehdä

Kirjastot
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2006 20082007

 Erikoismuseot 1 621

 Luonnontieteelliset museot 308

 Taidemuseot 1 520

 Kulttuurihistorialliset museot 1 729

Yhteensä 5 178
Luonnontieteellinen keskusmuseo oli suljettuna koko vuoden 2007

Museoiden kävijät 1 000 henkilöä Museoiden kävijät 2008 1 000 henkilöä
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Valtionosuutta saavien orkesterien kuulijat 778 000

 Suomen kansallisoopperan kävijät 251 000

 Ulkomailla  64 000

 Kuulijat kotimaassa 714 000

Valtionosuus kokonaisrahoituksesta, % 68

Julkinen tuki/asiakaskontakti, euroa 123

Valtionosuuden piirissä olevat orkesterit
ja Suomen Kansallisooppera 2008

Valtionosuuden piirissä olevien orkestereiden ja
Suomen Kansallisoopperan kuulijat 1 000 henkeä



24  Museoviraston toimintaa ja organisaation uudistamista 
koskeva esitys valmistui. Kehittämistyöllä pyritään Museovi-
raston toiminnan ja tavoitteellisuuden parantamiseen. Pai-
nopisteinä ovat alueellisten asiantuntijapalveluiden kehittä-
minen, aineistojen digitaalisen saatavuuden parantaminen 
sekä museoalan kehittämistyö. Uudistustyö toteutetaan 
vuosien 2009–2010 aikana.

Elokuvatukea lisättiin
Elokuvatuotannon määrärahojen huomattavalla lisäyksel-
lä nostettiin julkisen tuen osuus keskimäärin 30 prosenttiin 
tuotantobudjeteista. 
 Elokuvateattereiden digitalisointia valmisteleva yhteis-
työryhmä perustettiin alueellisesti kattavan elokuvakulttuu-
rin jakelun turvaamiseksi. Ilman julkista tukea teattereiden 
digitalisointiin lähes 90 prosenttia nykyisistä elokuvateat-
tereista on lakkauttamisuhan alla. Lakkauttamisilla olisi ker-
rannaisvaikutuksia myös elokuvan levittäjiin ja kotimaisiin 
tuotantoyhtiöihin.

Lasten ja nuorten taiteen ja kulttuuripalveluja edistettiin
Lastenkulttuuritoimintaa on laajennettu perinteiseltä kulttuu-
risektorilta osaksi lasten kasvatusta, terveyttä ja hyvinvoin-
tia koskevaa työtä. Lastenkulttuurikeskusten verkosto Taika-
lampun toiminta on laajentunut ja monipuolistunut. 
 Lapset ja media -hankkeilla vaikutettiin mediakasvatuk-
sen vakiintumiseen. Valtakunnallisia mediakasvatuskoulu-
tuksia toteutettiin yhteistyössä opettajankoulutuslaitosten 
kanssa. Kansallisen mediakasvatus.fi  -portaalin kehittämis-
tä jatkettiin ja luotiin siihen ruotsinkielinen osio. Työryhmä 
valmisteli esityksen kuvaohjelmalain osauudistuksesta. 

Luovien alojen yritystoimintaa vahvistettiin
Rakennerahastokauden 2007-2013 ESR –rahoitteisen 
Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymi-
sen kehittämisohjelmasta tehtiin vuonna 2008 rahoituspää-
töksiä noin 4 miljoonaa euroa. Rahoitetut hankkeet liittyvät 
eri taiteen ja kulttuurialojen tuotekehitys- ja innovaatiotoi-
minnan kehittämiseen, luovien alojen yritysten liiketoiminta-
osaamisen parantamiseen sekä tuottaja- ja manageritaito-
jen edistämiseen.

Kotimainen elokuva
2006 2007 2008 Muutos 07–08, %

Tuotannon ja jakelun tuki (milj. euroa)) 11,28 13,28 15,23 15

Tuetut teatterielokuvat (kpl) 15 13 19 46

Valtiontuen osuus tuotantobudjeteista (%) 34,4 25,8 30 16,2

Kotimaiset pitkien näytelmäelokuvien ensi-illat (kpl) 14 12 16 33

Käyntejä per asukas 1,3 1,3 1,4 –

Kotimaisten elokuvien katsojaosuus (%) 23,0 19,5 22,7 15,3

Elokuvissa kävijät (miljoonaa katsojaa) 6,8 6,6 7,0 6

Kotimaisten elokuvien katsojat (miljoonaa katsojaa) 1,6 1,3 1,6 23



25 Digitaaliset demot - projektilla on ollut kulttuurisen mer-
kityksen ohella huomattavaa taloudellista vaikutusta kulttuu-
rin ja luovien alojen yrityksille. Vuosina 2003-2006 määrä-
rahasta on tuettu 80 hanketta. Tuotantovaiheessa olevien 
hankkeiden toteuttajista kolmannes arvioi, että kehittämis-
hanke, ja sen myötä kehittynyt liiketoiminta olisi jäänyt to-
teuttamatta ilman avustusta. 

Kulttuurivientiä edistettiin
Kulttuuritoimialojen tuonnin arvo on noin kaksinkertainen 
vastaavaan vientiin verrattuna. Kulttuuriviennin kehittämis-
ohjelman 2007-2011 toimeenpanosta päävastuun kantavat 
opetusministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä ulkoasi-
ainministeriö. Tukiverkostoon on sitoutunut 50 toimijaa. Yh-
teistyö ulkomailla toimivien kulttuuri-instituuttien ja Suomen 
edustustojen välillä on tiivistynyt. Opetusministeriö tuki 49 
kulttuurivientihanketta 1,7 miljoonalla eurolla.

 Yksi näkyvimmistä hankkeista vuonna 2008 oli 100 % 
Finlande – Suomen kulttuuritapahtuma Ranskassa. Hank-
keen puitteissa toteutettiin noin 250 tapahtumaa Pariisissa 
ja muualla Ranskassa, joissa oli mukana yhteensä noin 700 
taiteilijaa ja muuta kulttuuritoimijaa. 
 Toimintaohjelmassa kulttuurin matkailullisen tuotteista-
misen edistämiseksi 2009-2013 on linjattu kehittämistoi-
met, joiden toimeenpanemiseksi opetusministeriö osoittaa 
määrärahan vuodesta 2009 alkaen.
 Suomen aloitteesta käynnistynyt pohjoisen ulottuvuu-
den kulttuurikumppanuushanke eteni. Venäjän ja Itä-Euroo-
pan instituutti osallistui hankkeen edistämiseen laatimalla 
pohjoisen ulottuvuuden alueen kulttuurihankekartoituksen. 
Vuonna 2009 käynnistyvän pohjoismaalais-balttialaisen 
liikkuvuus- ja residenssiohjelman hallinnointivastuu tulee 
Suomenlinnassa sijaitsevalle Pohjoismaiselle kulttuuri-
pisteelle.

2004 2005 2006 2007

Elokuvataide, ei-kaupalliset esityskerrat ulkomailla – 600 500 700

Kansainväliset elokuvapalkinnot – – 70 55

Kirjallisuus: käännetyt suomalaiset kirjat 186 217 191 185

Kuvataide: ulkomaille suunnatut hankkeet 139 149 176 170

Teatteritaide: esityksiin myydyt liput 4 265 12 042 8 727 5 981

 Sirkustaide: katsojamäärät ulkomailla                      – 10 109 14 375 40 577

Säveltaide: suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo (1 000 ) 21 693 28 893 26 227 19 817

- suomalaisten artistien rojaltitulot ulkomailla (milj. euroa) 1,7 2,1 2,2 2,8

- sinfoniaorkesterien konserttien kuulijat/esitykset ulkomailla – 66 378/67 45 327/50 69 464/57

Tanssitaide: katsojamäärä/ esityskerrat 48 284/157 90 288/171 85 964/214 137 784/215

Peliala: Yritysten ulkomailta saama liikevaihto (milj. euroa) 32 53,3 – 66,3

Museot: näyttelyiden määrä ulkomailla – – 31 27

Suomalaisen kulttuurivaihdon tunnuslukuja
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26 Toimialakeskustelut luovien sisältöjen 
sähköisen kaupan edistämiseksi 
Syksyllä käytiin toimialakeskustelut luovien sisältöjen säh-
köisen kaupankäynnin edistämiseksi ja luvattoman verkko-
jakelun vähentämiseksi. Keskusteluihin osallistui elokuva-, 
musiikki- ja pelialan edustajia, Internet-palvelun tarjoajia, si-
sältöliiketoimintaa harjoittavia yrityksiä sekä viranomaisia.
 Keskusteluissa todettiin, että toimialan haasteena on 
saada laillisten verkkopalveluiden aktiivisiksi käyttäjiksi se 
kuluttajien enemmistö, joka ei hanki luovia sisältöjä lainkaan 
verkosta. Haasteeseen vastaamiseksi palveluita tulee kehit-
tää tarjontaa lisäämällä ja monipuolistamalla sekä kulutta-
jaystävällisyyteen panostamalla. Toinen haaste on luovien 
sisältöjen luvaton verkkojakelu, joka vähentää luovan työn 
tekijöiden tulonmuodostusta, tuotannon edellytyksiä ja kau-
pan mahdollisuuksia. Kuluttajille suunnattua viestintää ja 
myös mediakasvatusta tulee kehittää mahdollisimman mo-
nella eri forumilla. 

Tekijänoikeustoimikunta 
uudistamaan tekijänoikeuslakia
Tekijänoikeusasioiden kehittämiseksi asetettiin laajapohjai-
nen tekijänoikeustoimikunta. Toimikunta käsittelee lainsää-
dännön uudistustarpeita ja linjauksia ottaen huomioon te-
kijänoikeuslainsäädäntöön vaikuttava yhteiskunnallinen, ta-
loudellinen, tekninen ja kansainvälinen kehitys. 

Liikuntaseuroille tukea
Suomalaisten liikunta-aktiivisuuden kehittymisessä on ha-
vaittavissa sekä hyviä että huonoja suuntauksia. Liikkuvien 
aikuisten osuudet ovat kasvaneet, kun taas lasten arkiliikun-
nan määrä on laskenut radikaalisti. Arkiliikunnan ja työmat-
kaliikunnan lisäämiseksi on käynnistetty toimenpiteitä. Ope-
tusministeriö käynnisti pilottihankkeen paikallisen liikunta-
seuratoiminnan kehittämiseksi, ja tähän liittyvän ESR-hank-
keen päätoimisten työntekijöiden palkkaamiseksi seuroihin.

Kuntien valtionosuudet

Liikuntapaikkarakentaminen

Lajiliitot

Muut liikuntajärjestöt

Lasten ja nuorten liikuntaohjelma sekä iltapäivätoiminta

Terveyttä edistävän liikunnan kehittäminen

Liikunnan koulutuskeskukset

Liikunnan koulutus, tutkimus ja tiedonvälitys

Huippu-urheilun kehittäminen

Antidoping

Muu liikuntatoimi

Liikunnan määrärahat miljoonaa euroa 2008
16 996
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27 Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen terveyttä edistä-
västä liikunnasta ja ravinnosta. Kunnossa Kaiken Ikää (KKI) 
-ohjelmassa on kiinnitetty erityistä huomiota keski-ikäisten 
suomalaismiesten liikkumisen lisäämiseen. Terveyttä edis-
tävän liikunnan kehittämishankkeiden sekä vammais- ja eri-
tyisliikunnan saamaa taloudellista tukea korotettiin.
 Liikuntapaikkarakentamisessa tuettiin uima- ja liikunta-
hallihankkeita ja myös pieniä paikallisia arki- ja työmatkalii-
kuntaa edistäviä kohteita. Lapsille ja nuorille on voitu tarjota 
monipuolisia mahdollisuuksia liikuntaharrastuksiin. Tällä on 
odotettavissa vaikutuksia sekä hyvinvoinnin että terveyden 
kannalta. 
 Urheilun järjestötoiminnalla on keskeinen asema. Suo-
messa on 130 valtakunnallista ja alueellista liikuntajärjes-
töä, joista lajiliittoja on 74, sekä noin 9 000 liikunta- ja ur-
heiluseuraa. Järjestöjen ja seurojen organisoimaan liikun-
taan osallistuu vuosittain noin 400 000 lasta ja nuorta sekä 
runsaat 400 000 aikuista. 

 Järjestötoiminta nojaa pitkälti vapaaehtoistoimijoiden 
työpanokseen erityisesti seuratasolla. Vuosien 2005-2006 
kansallisen liikuntatutkimuksen mukaan noin 532 000 hen-
kilöä toimi erilaisissa vapaaehtoistehtävissä urheilujärjes-
töissä ja -seuroissa. Ensisijainen vapaaehtoistyön kohde on 
lapsi- ja nuorisotoiminta, mutta myös kuntoliikuntatoimin-
ta on kasvussa. Seuravalmentajien, -ohjaajien ja -johtajien 
koulutusta sekä koulutettujen seuratoimijoiden tilastointia 
kehitettiin. 
 Paikallisia hankkeita lasten ja nuorten liikunnallises-
ti aktiivisen elämäntavan kehittymiseksi tuettiin yhteistyös-
sä Nuori Suomi ry:n kanssa. Varsinaisten seurahankkeiden 
määrä väheni, mutta kehittämishankkeiden yhteismäärä 
kasvoi.
 Pekingin olympiakisoissa saavutettiin neljä mitalia jouk-
kueelle asetetun tavoitteen mukaisesti. Paralympiakisoissa 
saavutettiin kuusi mitalia, joka oikeutti Suomen 40. sijalle 
mitalitilastossa.

Osallistujat Määrärahat*

Kuntien nuorisotyö 7,27

Nuorisojärjestöt ja nuorisotyötä tekevät järjestöt 850 000 12,9

Nuoria työpajoissa, lkm 850 000 9,6

- Nuorisotyöttömyys, hlö 22 550

Valtak. nuorisokeskukset (toimintapäivää) 241 252 4,65

Koululaisten iltapäiväkerhot 1 650 1,15

Nuorisotutkimus, hankkeet 15 1,00

Tieto- ja neuvontapalvelut 240 1,15

Ehkäisevä huumetyö, hankkeet 82 1,0

Aluekehittäminen, hankkeet 60 1,5

Avartti-ohjelma, nuorten määrä 1 000 0,45

Nuori kulttuuri - Kulttuuriryhmät (CIMO), nuoria 1 152 0,15

Nuori kulttuuri - Nuori Kulttuuri tapahtumat 2 000 0,15

Nuorisotyön määrärahat ja tunnusluvut 2008
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Nuorisotyön määrärahat miljoonaa euroa

* Miljoonaa euroa
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28  Dopingtestien hinnan noususta huolimatta niiden mää-
rä pysyi aikaisempien vuosien keskimääräisellä tasolla. 

Nuorisotyöhön lisää määrärahoja
Nuorisotyötä ja -politiikkaa vahvistaa valtioneuvoston 13.12 
2007 hyväksymän horisontaalisen lapsi- ja nuorisopolitiikan 
kehittämisohjelma 2007-2011 toimeenpano. Ohjelman mu-
kaisten toimenpiteiden valmistelu on pääosin käynnistynyt.
 Lisääntyneillä määrärahoilla tuettiin monin tavoin nuor-
ten omaa toimintaa ja kasvatuksellista nuorisotyötä. Vuosi-
avustusta sai 105 valtakunnallista nuorisojärjestöä, nuori-
sotyön palvelujärjestöä ja nuorisotyötä tekevää järjestöä.
 Kuntien perusnuorisotyöhön, järjestötoimintaan sekä 
ehkäisevään päihde- ja huumetyöhön osoitetuin varoin on 
voitu vaikuttaa myönteisesti nuorten aktiiviseen kansalai-
suuteen ja terveisiin elämäntapoihin. Nuorten tupakointi on 
vähentynyt, raittiiden määrä kohonnut sekä huumekokeilut 
ja käyttö vähentyneet. Kuitenkin erityisesti nuorten naisten 
psykosomaattiset oireet ovat edelleen lisääntyneet. Eri arvi-
oiden mukaan koulutuksen, työelämän ja yhteiskunnan mui-
den toimenpiteiden ulkopuolella on 14 000-45 000 nuorta.
 Nuorisotyön työpajapalvelut kattavat puolet Suomen 
kunnista. Uutena toimintamuotona rahoitettiin etsivää 
työparitoimintaa kunnissa. Työparit tavoittivat peräti noin 
2 000 nuorta, joista 1 500 ohjattiin eri toimenpiteisiin. 
Työpajapalvelut kattavat puolet Suomen kunnista ja niiden 
alueella asuu noin 70 prosenttia maamme nuorista. 
 Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut kehittyivät edelleen 
nopeasti. Vuonna 2008 kunnallisten palvelujen piirissä oli 
240 kuntaa ja noin 80 prosenttia maamme 13-24 -vuotiais-
ta nuorista.

 Nuorisotilojen rakentamisen, peruskorjauksen ja va-
rustamisen tukea myönnettiin 57 kuntien hankkeelle sekä 
kahdelle valtakunnalliselle järjestöhankkeelle. Valtakunnal-
listen nuorisokeskusten toiminta on edelleen laajentunut ja 
monipuolistunut. Suomen Nuorisokeskus ry:n toimintapiste 
käynnistettiin Suomenlinnassa yhteistyössä Suomen Leiri-
kouluyhdistyksen kanssa.

Lasten, nuorten ja perheiden 
hyvinvoinnin politiikkaohjelma
Hallituksen politiikkaohjelma vahvistaa lapsiystävällistä 
Suomea, jossa tuetaan lasten, nuorten ja perheiden arjen 
hyvinvointia, vähennetään syrjäytymistä sekä lisätään las-
ten ja nuorten osallistumista, kuulemista ja lasten oikeuksis-
ta tiedottamista. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin 
politiikkaohjelman sekä lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittä-
misohjelman toimeenpano eteni tavoitteiden suunnassa. 
 Politiikkaohjelma jakautuu kolmeen osa-alueeseen: lap-
silähtöinen yhteiskunta, hyvinvoiva lapsiperhe sekä syrjäy-
tymisen ehkäiseminen. Läpileikkaavina teemoina nostetaan 
jokaisessa osa-alueessa esiin sukupuolten tasa-arvo ja mo-
nikulttuurisuus. Politiikkaohjelman lähtökohtana on valtio-
neuvoston hyväksymä lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämis-
ohjelma. 
 Politiikkaohjelman kolme teematyöryhmää aloittivat 
työskentelynsä. Ohjelman tavoitteena on muun muassa las-
ten hyvinvoinnin indikaattoripaketti, joka käsittäisi noin 40 
indikaattoria taustatietoineen. Suomen Akatemia on valmis-
tellut tutkimusohjelman SKIDI-KIDS (2009-2013), jonka 
haku alkoi tammikuussa 2009. Lapsen oikeuksista tiedotta-
mista lisättiin ja Lapsen oikeuksien sopimuksen 20 vuotta 
-juhlavuoden 2009 tiedotuskampanja aloitettiin. Politiikka-
ohjelma valmisteli kunnissa toteutettavaa koulutusta moni-
ammatillisesta yhteistyöstä sekä lasten ja nuorten osallisuu-
den edistämisestä. 



29Kirkollisasiat
Opetusministeriön toimialaan kuuluvat evankelis-luterilainen 
kirkko, ortodoksinen kirkkokunta sekä muut uskonnolliset 
yhdyskunnat. Toimialaan kuuluvat myös uskonnonvapaus-
asiat ja hautaustoimen yleinen järjestäminen, jossa lähtö-
kohtana on uskonnonvapauden ja yhdenvertaisuuden sekä 
arvokkuuden ja kunnioittavuuden toteutuminen. Lisäksi toi-
mialalla hoidetaan sotavainaja-asioiden viranomaistehtävät. 
 Tavoitteena on turvata suotuisat toimintaedellytykset 
evankelis-luterilaiselle kirkolle, ortodoksiselle kirkkokunnal-
le ja muille uskonnollisille yhdyskunnille ja edistää mahdolli-
suuksia uskonnon tunnustamiseen ja harjoittamiseen sekä 
muilla tavoin edistää uskonnonvapauden toteutumista. 
 Uskonnollisten yhdyskuntien tosiasiallisten toiminta-
edellytysten ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Valtion-
avustukset rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien toi-
mintaan myönnettiin ensimmäisen kerran kesällä 2008. 
Avustusta myönnettiin 19 yhdyskunnalle yhteensä 200 000 
euroa. Avustuksen määrä jäsentä kohti oli 4,87 euroa.
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32 Hallinnonalan menot olivat yhteensä 7,2 mil-
jardia euroa. Aluehallinnon uudistus, kunta- ja 
palvelurakenneuudistus, valtionosuusuudistus 
ja tuottavuusohjelman toimeenpano olivat 
keskeisiä hallinnollisia hankkeita. Opetus-
ministeriön toiminnan kehittäminen eteni. 

Hallituskaudella käynnissä olevilla valtionhallinnon uudistuk-
silla on merkittäviä vaikutuksia yhteiskunnalliseen toiminta-
kenttään. Keskeisimpiä näistä olivat aluehallinnon uudistus, 
kunta- ja palvelurakenneuudistus, valtionosuusuudistus ja 
tuottavuusohjelman toimeenpano. 
 Hallinnonalan toimintamenomäärärahoista suurin osa, 
1,3 miljardia euroa, myönnettiin yliopistoille, joiden perus-
rahoitus kasvoi noin 13 miljoonalla eurolla. Hankerahoitus-
ta kohdennettiin pitkäkestoisiin valtakunnallisiin kehittämis-
hankkeisiin sekä korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen 
tukemiseen. 
 Hallinnonalan siirtomenoista suurimpia olivat kuntien 
opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet, opintotuki, Suo-
men Akatemian tutkimusmäärärahat sekä veikkausvoittova-
roista myönnetyt avustukset.
 Opetusministeriön strategia vuoteen 2020 eteni lop-
pusuoralle. Strategia suuntaa ministeriön toimintaa pitkäl-
lä aikavälillä yli hallituskausien. Alueellisen eriytymisen ja 
erilaistumisen lisääntyminen, uudenlaisten yhteisöllisyyden 
muotojen ilmeneminen, maahanmuuttoon ja monikulttuuri-
suuden lisääntymiseen liittyvät tekijät, yhteiskunnan jakau-
tuminen ja eriarvoisuus sekä elinkeino- ja ammattirakenteen 
muutos ja työn merkityksen muuttuminen heijastuvat ope-
tusministeriön päämääriin ja toimintatapoihin.
 Opetusministeriön sisäistä, kestävän kehityksen toimin-
tavalmiutta tehostettiin. Ministeriön sisäisen, hallitusohjel-
man edellyttämän kestävän kehityksen ohjelman valmiste-
lua jatkettiin. Kestävää kehitystä edistävän koulutuksen 
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33yhteistyötä ja tiedonkulkua kohentamaan perustettiin epä-
virallinen yhteysryhmä, jossa on mukana edustajia myös 
muista ministeriöistä ja toimijatahoista. 
 EU-rakennerahastojen ohjelmakauden 2007-2013 toi-
meenpano on käynnistynyt uudistettujen menettelytapojen 
mukaisena. Ohjelmakauden 2000-2006 sulkeminen hank-
keiden osalta toteutettiin lukuun ottamatta ns. ohjelmakau-
den jatkoaikahankkeita, joiden toteutus jatkuu kesäkuun 
2009 loppuun. Näiden osalta sulkeminen tehdään syksyllä 
2009.
 Opetusministeriön omistajaohjauksen liittyviä toiminta-
tapoja kehitettiin mm. kokoamalla eri yhtiöiden omistajaoh-
jaus yhteen ja antamalla yleiset omistajaohjausohjeet. Ope-
tusministeriön toimialalla on kaksi valtioenemmistöistä osa-
keyhtiötä.
  Veikkaus Oy on valtion kokonaan omistama osakeyh-
tiö, joka harjoittaa mm. raha-arpajaistoimintaa, vedonlyönti-
pelejä ja veikkaustoimintaa. Yhtiön liikevaihto oli kertomus-
vuonna 1 474,8 miljoonaa euroa (1 391,4 vuonna 2007) ja 

H A L L I N T O  J A  R A H O I T U S

tilikauden voitto 449,1 miljoonaa euroa (427,4). Avustus-
toiminnan rahoituksen turvaaminen veikkausvoittovaroista 
EU:n rahapelejä koskevia toimia on seurattu. Suomi on esit-
tänyt huomautukset sellaisissa rikkomus- ja tuomioistuinasi-
oissa, joissa ratkaisu saattaisi kaventaa lainsäätäjän liikku-
mavaraa. 
 CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy tarjoaa ja ke-
hittää keskitettyjä tietoteknisiä palveluja tutkimuksen, ope-
tuksen ja hallinnon tarpeisiin korkeakouluille, tutkimuslaitok-
sille sekä vähäisessä määrin myös yrityksille. Yhtiön liike-
vaihto oli 19,6 miljoonaa euroa (16,7 vuonna 2007) ja tili-
kauden voitto 0,2 miljoonaa euroa (0,1). Yhtiö ei pyri tuotta-
maan voittoa.
 Opetusministeriön hallinnonalalla valmisteltiin kahta yh-
tiöittämistä. Opetusalan koulutuskeskus Opekon muutta-
mista osakeyhtiöksi koskeva laki on annettu vuoden 2009 
alussa ja yhtiöittäminen tapahtuu vuoden 2010 alusta. 
Opeko tarjoaa opetusalan henkilöstön täydennyskoulutus-
palveluja. 
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2005 20082006 2007

Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 274 407 873

Yliopisto-opetus ja -tutkimus 1 730 835 000

Ammattikorkeakouluopetus 381 378 118

Yleissivistävä koulutus 2 057 980 152

Ammatillinen koulutus 600 816 046

Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö 471 754 073

Opintotuki 782 752 084

Tiede 285 672 535

Taide ja kulttuuri 430 255 525

Liikuntatoimi 106 703 530

Nuorisotyö 47 045 081

Yhteensä 7 169 600 017

Opetusministeriön hallinnonalan menot miljoonaa euroa Opetusministeriön hallinnonalan menot 2008 euroa



34  Hallinnonalalle perustettiin vuonna 2008 Yliopisto-
jen palvelukeskus Certia, joka tarjoaa talous- ja henkilös-
töhallinnon tukipalveluja. Certian asiakkuuteen on sitoutu-
nut 11 yliopistoa. Certia on tarkoitus muuttaa osakeyhtiöksi 
1.5.2010.
 Opetushallituksen sekä Kansainvälisen liikkuvuuden ja 
yhteistyön keskuksen CIMO:n toimintaa ja organisaatiota 
koskevat lainsäädännön uudistukset valmistuivat.
 Toimialan kehittämishankkeiden rinnalla ministeriön or-
ganisaatiota ja toimintaa kehitettiin. Ministeriön henkilöstö-
strategia valmistui. Sähköisen asianhallintajärjestelmä SA-
LAMAN toteutus eteni tavoitteena asianhallintaprosessien 
yhtenäistäminen. Riskienhallinnan kehittäminen jatkui. Myös 

tiedolla johtamista ja poliittista päätöksentekoa tukevaa 
analyysityötä vahvistettiin. Viestintää ja julkaisutoimintaa ke-
hitettiin. 
 Opetusministeriön organisaatiota uudistettiin. Hallinto-
osasto aloitti toimintansa tammikuun alussa ja sisäisen tar-
kastuksen yksikkö syyskuun alussa 2008. Rakenneuudis-
tukset ovat jo ensimmäisenä toimintavuonna osoittautuneet 
toimiviksi ratkaisuiksi. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan 
osaston organisaatiota uudistettiin helmikuun alussa 2009. 
Kulttuuripolitiikan toiminnot koottiin taideyksikköön ja kult-
tuuriyksikköön. Vuoden 2008 lopussa opetusministeriöss-
sä oli henkilöstöä 349 ja keski-ikä oli 48,2 vuotta.
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 Taide 165

 Tiede 77

 Kirjastot 25

Yhteensä 407,9
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 Yksityiset 987,0

 Kuntayhtymät 1 346,9

 Kunnat 1 130,0

Yhteensä 3 463,9

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet miljoonaa euroa Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 2008 milj. euroa
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Opetusministeri Henna Virkkunen

Valtiosihteeri Heljä Misukka

Viestintäyksikkö

Opetusministeriön organisaatio
Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin

Valtiosihteeri Carl Haglund

Kansainvälisten asiain sihteeristö

Kansliapäällikkö Harri Skog

Sisäisen tark stuksen yksikkö

Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto

Ylijohtaja Sakari Karjalainen

Esikunta

Yleissivistävän koulutuksen yksikkö

Ammatillisen koulutuksen yksikkö
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