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Tiivistelmä

Aluehallintovirastojen ja elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskusten arviointikohteena olevilla peruspalveluilla tarkoitetaan 
lähinnä niitä palveluja, jotka koskevat suurta määrää ihmisiä ja vaikuttavat kansalaisten jokapäiväiseen elämään ja joiden 
puuttuminen aiheuttaa merkittäviä ongelmia. 

Vuotta 2011 koskevan arvioinnin arviointikohteet on määritelty aluehallintovirastojen ydinprosessien pohjalta. Ydinprosessit 
ovat seuraavat:

Tasa-arvoinen yhteiskunta – oikeusturvaprosessit
Hyvinvoiva yhteiskunta – hyvinvointiprosessit
Turvallinen yhteiskunta – turvallisuusprosessit

Lisäksi poikkihallinnollisena arviointikohteena on käsitelty turvallisuusprosessin alla paikallista turvallisuusyhteistyötä.

Arvioinnissa käytettävät tiedot ovat uusimpia saatavissa olevia tilastotietoja. Arvioinnin lähtökohtana on peruspalvelujen alu-
eellisen saatavuuden arviointi. Arvioinnin avulla saatuja tuloksia hyödynnetään säädösvalmistelussa, taloussuunnittelussa ja 
valtakunnallisessa päätöksenteossa. Edellisen vuoden tapaa vuotta 2011 koskeva arviointi toteutetaan siten, että valtakun-
nallinen arviointiraportti laaditaan ennen alueellisia arviointiraportteja. Tällä menettelyllä sidotaan arviointi osaksi keskushal-
linnon suunnittelu- ja päätöksentekosykliä.

Vuotta 2011 koskeva arviointi hyödyntää soveltuvin osin karttaesittämistä. Keskeistä on kuvata palvelujen alueellista saa-
tavuutta ottamalla huomioon palvelutarve. Käytettävissä olevan perustiedon laadun vuoksi arviointi pohjautuu määrälliseen 
arviointiin, mihin kokonaisuuteen aluehallintovirastojen sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten asiantuntijat tuovat 
lisäarvoa oman asiantuntemuksensa avulla.

Arvioinnin tulokset esitetään arviointikohteesta riippuen tarkoituksenmukaisilla aluejaoilla. Arviointiraportti palvelee edus-
kunnan ja keskushallinnon lisäksi palvelujen laadun ja saatavuuden kehittämistä aluehallintovirasto-, maakunta-, seutu- ja 
kuntatasolla.
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Sammandrag
Med den grundläggande service som är föremål för regionförvaltningsverkens samt närings-, trafik- och 

miljöcentralernas utvärdering avses främst sådan service som berör ett stort antal människor och som påverkar 
medborgarnas vardagliga liv, och vilkas avsaknad medför betydande problem. 

Utvärderingsobjekten för utvärderingen 2011 har valts utgående från regionförvaltningsverkens kärnprocesser. 
Kärnprocesserna är följande: 

Ett jämlikt samhälle – rättsskyddsprocesserna 
Ett välmående samhälle – välfärdsprocesserna 
Ett tryggt samhälle – säkerhetsprocesserna 

Dessutom har det lokala säkerhetssamarbetet behandlats som ett förvaltningsöverskridande utvärderingsob-
jekt inom området för säkerhetsprocesserna. 

De uppgifter som används vid utvärderingen består av den nyaste tillgängliga statistiska informationen. Utvär-
deringen baserar sig på utvärdering av den regionala tillgängligheten av grundläggande service. Utvärderingsre-
sultaten kommer att utnyttjas vid lagberedning, ekonomiplanering och beslutsfattande på riksplan. Utvärderingen 
av 2011 kommer i enlighet med det föregående året att genomföras så att man sammanfattar en riksomfattande 
utvärderingsrapport före de regionala utvärderingsrapporterna. På så sätt kopplas utvärderingen till en del av 
planerings- och beslutsfattandecykeln inom den offentliga förvaltningen. 

Vid utvärderingen som gäller 2011 utnyttjas till tillämpliga delar presentation i kartform. Det viktigaste är att 
beskriva den regionala tillgången till service med beaktande av servicebehovet. Arten av den tillgängliga grundläg-
gande informationen gör att utvärderingen baserar sig på en kvantitativ bedömning till vilket sakkunniga från både 
regionförvaltningsverken samt närings-, trafik- och miljöcentralerna tillför mervärde tack vare sin egen expertis. 

Utvärderingsresultaten presenteras beroende på utvärderingsobjektet med hjälp av ändamålsenliga områdes-
begränsningar. Utvärderingsrapporten betjänar förutom riksdagen och centralförvaltningen även utvecklandet av 
kvaliteten hos och tillgången på service på regionförvaltningsverks-, landskaps-, region- och kommunnivå.



5

Description page
Publisher and date Regional State Administrative Agency for Northern Finland, March 

2012

Author(s) Regional State Administrative Agency for Northern Finland, Basic 
Public Services Assessment Group, Mr Olli Aulaskari

Title of publication Key Evaluations by the Regional State Administrative Agencies on 
Basic Public Services in 2011

Assessment by the Regional State Administrative Agencies on 
their Scope of Basic Public Services

Parts of publication/ 
other versions released

The publication is available in Finnish at  
http://www.avi.fi/fi/virastot/pohjoissuomenavi/Ajankohtaista/julkai-
sut/Sivut/default.aspx

Keywords -

Publication series and  
number

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja 10/2012

Distribution and sale -

Printed by

ISBN  - (nid.) 
ISSN  -  (nid.)
ISBN 978-952-5900-06-4  (PDF) 
ISSN 1799-1072 (PDF)

260 Language  Finnish

Price 20 EUR

Abstract
The basic public services evaluated by the Regional State Administrative Agencies and the Centres 

for Economic Development, Transport and the Environment mainly refer to services that are used by large 
numbers of people and impact people’s everyday lives and which, if not available, are a major problem. 

The evaluation carried out in 2011 relates to the core processes of the Regional State Administrative 
Agencies. The core processes are as follows:

Equal society – legal processes
Well-being society – well-being processes
Safe society – safety processes

In addition, local safety cooperation has been discussed as a cross-administrative evaluation criterion 
under the safety process.

The data used in the evaluation are the latest statistical data available. The starting point for the 
evaluation is an assessment of the regional accessibility of basic public services. Results obtained with 
aid of the evaluation will be utilised in statute preparation, financial planning and national decision-making 
processes. As in the previous year, the 2011 evaluation is implemented such that the national evaluation 
report is prepared before the regional evaluation reports. This procedure helps integrate the evaluation 
into the central government planning and decision-making cycle.

The 2011 evaluation utilises cartographic presentations where applicable. The main purpose is to 
illustrate the regional availability of services taking into account the need for such services. Owing to the 
basic data that was available, the evaluation was essentially a numerical one, complemented by added 
value brought in by experts in the Regional State Administrative Agencies and the Centres for Economic 
Development, Transport and the Environment.

The results are divided into selected regional groupings depending on the field of evaluation. Besides 
serving Parliament and central government, the evaluation report can be used to develop service quality 
and accessibility in the Regional State Administrative Agencies and at various regional and local levels.
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JOHDANTO 
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Johdanto

Aluehallintovirastot ovat jälleen arvioineet kattavasti kansalaisten tarvitsemia peruspal-
veluja.  Arvioinneissa tarkastellaan erityisesti yhdenvertaisuuden toteutumista eri puolilla 
Suomea.  Läpikäyvinä teemoina peruspalvelujen arvioinnissa olivat syrjäytymisen ehkäi-
sy ja palvelujen saatavuus harvaanasutuilla alueilla.

Uuden näkökulman arviointiin toi sukupuolinäkökulman huomioonottaminen. 
Peruspalvelujen arviointi oli mukana sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa Val-
tavirtaistaminen käyttöön -hankkeessa, jolla pyritään edistämään sukupuolinäkökulman 
huomioon ottamista julkisella sektorilla.

Peruspalvelujen saatavuuden valtakunnallinen arviointiraportti laaditaan ennen alueellisia 
raportteja. Tämänvuotisen arviointiraportin tuloksia käytettiin hyväksi valtiovarainminis-
teriön Peruspalvelujen tila –raportin laadinnassa.  Aluehallintovirastokohtaiset alueelliset 
raportit valmistuvat huhtikuun loppuun mennessä. Niissä syvennetään valtakunnallisia tu-
loksia ja painotetaan alueellisia erityispiirteitä.

Peruspalvelujen saatavuuden arvioinnissa seurataan vuosittain osittain samojen 
peruspalvelujen yleistä toteutumista maan eri osissa ja verrataan alueita keskenään.  Nyt 
toteutetussa arvioinnissa arviointikohteet on jaoteltu ensimmäistä kertaa aluehallintoviras-
tojen ydinprosessien mukaisesti. Yhteispalvelujen saatavuutta on tarkasteltu tasa-arvoisen 
yhteiskunnan näkökulmasta.  Nuorten, koulutuksen, liikunnan, kirjaston, kulttuurin, päih-
detyön ja joukkoliikenteen asioita on arvioitu hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta.  
Poliisin, pelastuksen, tiestön, elintarvikevalvonnan, eläinlääkintähuollon sekä turvalli-
suusyhteistyön arvioinnit löytyvät turvallinen yhteiskunta - ydinprosessin alta.

Arvioinnin teemana oli syrjäytymisen ehkäisy.  Nuorten syrjäytymiseen johtavia syitä on 
useita.  Huolestuttavaa on, että lähes joka kymmenes peruskoulun päättänyt jatko-opin-
toihin pyrkijä jäi ilman toisen asteen koulutuspaikkaa.  Ensisijainen keino ehkäistä nuor-
ten syrjäytymistä ja nostaa heitä työmarkkinoille on koulutus.  Jos nuori jää koulutuksen 
ulkopuolelle, syrjäytymisen polku voi olla nopeasti edessä.  Oleellisia lasten ja nuorten 
syrjäytymistä ehkäiseviä keinoja ovat mm. riittävä perusopetus sekä mielekkäät jatko-
opinnot, kaikilla koulutusasteilla toteutettava opetus ja tuki, opinto-ohjaus sekä oppilas- ja 
opiskelijahuoltopalvelut.

Lasten ja nuorten hyvinvointi luodaan perheissä. Siksi perheitä ja vanhemmuutta tulisi tu-
kea.  Tämä on suuri haaste niin julkiselle sektorille kuin yrityksille ja yhteisöillekin.  Alue-
hallintovirastojen yksi keskeinen tavoite on hyvinvointi- ja sivistyserojen kaventaminen.
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Peruspalvelujen saatavuuden turvaaminen tulevaisuudessa maaseudulla on entistä haas-
teellisempaa.  Asioiminen, työssä käynti ja koulumatkat sekä pelastus- ja muiden palvelu-
jen saaminen kylille ovat autoliikenteen varassa.  Liikkumisen turvaaminen on ensiarvoi-
sen tärkeää haja-asutusalueilla.

Arviointiraportti sisältää tärkeää tietoa peruspalveluista ja yhdenvertaisuuden toteutumi-
sesta Suomessa.  Raportin tuloksia voidaan hyödyntää aluehallintovirastojen omassa pe-
rustyössä.  Ministeriöt hyödyntävät raporttia omia selontekoja ja kehys- ja vuosibudjetteja 
valmistellessaan sekä lainsäädäntötyössä. 

Lämpimät kiitokset kirjoittajille, kartantekijöille ja kaikille muille arviointiin osallistu-
neille virkamiehille.

Terttu Savolainen
Ylijohtaja
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto



1.
TOIMEKSIANTO JA

TYöN ORGANISOINTI
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Valtiovarainministeriö on määritellyt arviointikohteet 
(VM:n kirje 3.11.2011, VM/1711/00.02.07/2011) 
vuoden 2011 peruspalvelujen saatavuuden arvioin-
nille. Asianomaiset ministeriöt ja keskushallinnon vi-
rastot ohjaavat arviointia omalla toimialallaan. Elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukset osallistuvat 
liikenteen sekä kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen 
peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointiin.

Aluehallintovirastojen 15.9.2011 allekirjoitetussa 
strategia-asiakirjassa vuosille 2012-2015 aluehallin-
tovirastoille on asetettu tavoitteeksi seurata, valvoa 
ja arvioida peruspalvelujen saatavuuden alueellista 
ja yhdenvertaista toteutumista. Arviointikierroksen 
teemana ovat syrjäytymisen ehkäisyn ja harvaan 
asuttujen alueiden turvallisuuden kannalta keskeiset 
palvelut.

Vuotta 2011 koskevan arviointikierroksen suurin 
muutos on se, että arviointikohteet on ryhmitelty 
aluehallintovirastojen ydinprosessien mukaisesti. 
Aluehallintovirastojen suorittama valtakunnallinen 
arviointi tuottaa osaltaan tietoa mm. peruspalvelujen 
tila –raporttiin.

Arviointikohteiden taustatiedoiksi valtakunnalliseen 
arviointiraporttiin ja alueellisiin arviointiraportteihin 
kootaan seuraavat taustatiedot:

väestötiedot ja väestökehitys•	
koulutettujen osuus väestöstä•	
työttömyysaste•	
tulotaso•	
asunnottomuus•	
perusasteen päättäneiden sijoittuminen•	
koulupudokkaiden määrä•	

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaa koske-
van arviointikohteen, ehkäisevän päihdetyön toteu-
tuminen alueilla/kunnissa, valtakunnallisen yhteen-
vedon laatii Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), 
jota aluehallintovirastot tukevat.

Valtakunnallisessa sekä alueellisissa raporteissa tu-
lee käyttää hyväksi olemassa olevia tietoja erityis-
opetuksen saatavuudesta, oppilashuollon palvelujen 
saatavuudesta sekä työpajatoiminnasta ja etsivästä 
nuorisotyöstä. Peruspalvelujen saatavuuden arviointi, 
mikäli siihen on saatavissa riittävä tietopohja.

Peruspalvelujen arvioinnin valtakunnallisen raportin 
kartta-aineisto, taulukot ja arvioinnin analyysit toi-
mitetaan valtionvarainministeriölle Kunnallistalou-
den- ja hallinnon neuvottelukunnan arviointijaoston 
käyttöön 31.1.2012 mennessä sellaisessa muodossa, 
että tietoa voidaan käyttää peruspalvelujen tila –ra-
porttia valmisteltaessa. Valtakunnallinen raportti val-
mistellaan kokonaisuudessaan valmiiksi 29.2.2012 
mennessä. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto koor-
dinoi valtakunnallisen raportin valmistelua. Alue-
hallintovirastot valmistelevat aluekohtaiset raportit, 
joiden pohjana on aluehallintovirastojen toimialue 
30.4.2012 mennessä. Kaikki raportit tehdään ainoas-
taan sähköisinä.

Arvioinnissa hyödynnetään karttaesittämistä silloin, 
kun se tuo lisäarvoa analyysiin. Arvioinnin keskeise-
nä näkökulmana on palvelujen kysynnän ja tarjonnan 
samanaikainen tarkastelu, mihin arvioinnin taustal-
la oleva väestön sijaintitieto antaa mahdollisuuden. 
Tulosten vertailtavuuden saavuttamiseksi arviointi 
tehdään kaikissa aluehallintovirastoissa ja elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksissa yhdenmukaisesti. 
Myös aineistollisesti ja esittämistavaltaan arviointi-
käytännöt ovat yhteneväiset.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto vastaa kartta-
sovellusten käytön koordinoinnista arviointityössä 
aluehallintovirastojen kesken sekä paikkatiedon hal-
linnan kehittämisestä peruspalvelujen saatavuuden 
arvioinnissa.

Vuoden 2011 arviointikohteet ovat valtiovarainmi-
nisteriön ohjauskirjeen mukaan seuraavat:

1. Toimeksianto ja työn organisointi
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Syrjäytymisen ehkäisyn kannalta keskeiset palvelut

1.Tasa-arvoinen yhteiskunta – oikeusturvaprosessit
Nuoriin kohdistuvien edunvalvontapalvelujen saatavuus
Perusopetuksen alueellinen saavutettavuus
Toisen asteen koulutuksen alueellinen saavutettavuus
Kuntien taloudelliset resurssit ja henkilöstö liikunnan peruspalvelujen tuottamisessa
Yleisten kirjastojen verkkoaineistojen hankinta ja käyttö
Kuntien yleisen kulttuuritoiminnan ja valtionosuuslaitosten palvelut
Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, työpajat ja etsivä nuorisotyö – sosiaalisen vahvistamisen vä-
lineitä

2.Hyvinvoiva yhteiskunta – hyvinvointiprosessit
Ehkäisevän päihdetyön toteutuminen kunnissa

3.Turvallinen yhteiskunta - turvallisuusprosessit
Ennalta ehkäisevä toiminta

Harvaan asuttujen alueiden turvallisuuden kannalta keskeiset palvelut

1.Tasa-arvoinen yhteiskunta – oikeusturvaprosessit
Yhteispalvelun kattavuus

2.Hyvinvoiva yhteiskunta - hyvinvointiprosessit
Joukkoliikenteen peruspalvelutaso

3.Turvallinen yhteiskunta - turvallisuusprosessit
Nopean avun saanti
Tutkintapalvelut
Ennalta ehkäisevä toiminta
Turvallisuusyhteistyö
Tieverkon kunto
Elintarvikevalvonta
Eläinlääkintähuolto

Arvioinnin kirjoittajat ja karttavastaavat on esitelty kyseisen arviointikohteen yhteydessä.

Arviointityöryhmän puheenjohtajana on toiminut ke-
hittämispäällikkö, FM Olli Aulaskari. Aulaskari on 
toiminut myös karttaryhmän puheenjohtajana. 

Yhteystiedot:
Puhelin 020 636 1020
Sähköposti	muotoa:	etunimi.sukunimi@avi.fi
www.avi.fi/pohjois
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TOIMINTAYMPäRISTö
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2. Toimintaympäristö

2.1. Väestö- ja asutusrakenne

Suomen väkiluku oli vuoden 2010 lopussa 5 375 276 
henkilöä, missä on lisäystä edelliseen vuoteen lähes 
24 000 henkilöä. Suomessa asuvien ulkomaalais-
ten lukumäärä on kasvanut tasaisesti 1980 –luvulta 
lähtien. Kokonaismäärästä ruotsinkielisiä oli 5,4 %, 
saamenkielisiä 0,03 %, venäjänkielisiä noin 1,0 % ja 
vironkielisiä noin 0,5 %.

Kuntia oli vuoden 2011 alussa 336, joista 108 käyt-
ti itsestään kaupunki –nimitystä. Edelliseen vuoteen 
verrattuna kuntien lukumäärä aleni kuudella. Vuonna 
2010 Suomessa oli kahdeksan kuntaa, joissa oli yli 
100 000 asukasta. Lukumääräisesti eniten kuntia oli 
luokassa 2001 – 6000 asukasta. Alle 2 000 asukkaan 
kuntia oli 46 kappaletta.

Kuvasta 2.1. käy ilmi Suomen väestö- ja asutusraken-
teen alueellinen jakautuminen vuoden 2010 lopussa. 
Kehityssuunta on selvä – väestö keskittyy yhä pie-
nemmälle maantieteelliselle, mikä näkyy myös ai-
emmista arviointiraporteista. Väestö on keskittynyt 
keskuskaupunkeihin ja niiden lähiseuduille, liiken-
nereittien varsille sekä toimiville teollisuus-, kaivos- 
ja matkailupaikkakunnille. Tämän keskittymiskehi-
tyksen on arvioitu kestävän vielä 10–15 vuotta, jonka 
jälkeen Suomen kaupungistumisaste on muiden Poh-
joismaiden ja Länsi-Euroopan tasolla.

Väestön sijoittumisen alueellinen muutos osoittaa, 
että vahvojen keskusten vetovoima ohjaa voimak-
kaasti väestön muuttoa ja siten koko aluerakenteen 
muotoutumista. Todennäköisesti vahvoista toimin-
nallisista keskuksista ja niiden vastakohtana elinvoi-
maansa menettävistä syrjäseuduista koostuva aluera-
kenne vahvistuu myös tulevaisuudessa. Poikkeuksen 
yleisen aluekehityksen suuntaan muodostavat syr-
jäisille alueille muodostuneet kehittyvät teollisuus-, 
kaivos- ja matkailupaikkakunnat, joiden kohdalla 
lisääntynyt taloudellinen toimeliaisuus voi kääntää 
muuttovirtoja merkittävästikin takaisinpäin.

Syyt muita monia muita maita myöhemmin tapah-

tuvaan keskittymiskehitykseen ovat löydettävissä 
Suomen itsenäisyyden ajan harjoitetusta asutustoi-
minnasta, joka talous- ja sosiaalipolitiikan keinona 
siirsi väestöä syrjäseuduille aina 1960-luvulle saak-
ka. Maa- ja metsätalouden työllistävyyden huippua 
seurasi teollistuminen ja palveluelinkeinojen kasvu, 
jonka seurauksena väestö alkoi siirtyä kohti rintamai-
ta ja teollisuus-, palvelu- sekä koulutuksen keskuksia. 
Yhteiskunnan rakentaminen alkoi perustua vähitellen 
yhä enemmän koulutuksen, osaamisen ja tietotaidon 
varaan. Tämä yhteiskunnallinen kehitys alkoi muo-
kata asutusrakennetta eritasoisten keskusten verkos-
toksi ja kaupunkien välisten liikenneväylien asutuk-
seksi. Saman aikaisesti syrjäisten seutujen elinvoima 
alkoi hiipua sekä väestön ja talouden rakenteelliset 

Kuva 2.1. Suomen väestö neliökilometrin ruuduissa 
31.12.2011
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Kuva 2.2. Väkiluvun muutos kunnittain 2000–20010 Kuva 2.3. Syntyneiden enemmyys kunnittain 2008–2010

erot kasvaa.

Myös koulutetut sijoittuvat yhä pienemmälle maan-
tieteelliselle alueelle. Käytännössä nämä ovat aluei-
ta, jotka ulottuvat sadan kilometrin säteelle Helsin-
gistä, Tampereelta ja Oulusta. Koulutetun väestön 
muuttoliike on siirtänyt sekä väestön uusiutumista 
että innovatiivista kehittäjäpotentiaalia maakunnista 
keskeisten yliopistokaupunkien liepeille ja pääkau-
punkiseudulle. Kehitys osoittaa, että keskusten veto-
voima toimii muutoksen moottorina ohjaten väestön 
muuttovirtoja sekä siten koko rakennekehitystä ja 
aluerakenteen muuttumista. Yleistäen voidaan tode-
ta, että nuoret ikäluokat keskittyvät rannikkoalueelle 
Vaasan seudulta pohjoiseen, Pohjois-Pohjanmaalle ja 
keskeisille kaupunkiseuduille. Vanhemmat ikäluokat 
keskittyivät puolestaan valtakunnan itäosiin sekä kes-
keisimpien kaupunkiseutujen välisille syrjäisemmille 
alueille.

Kuvasta 2.2. nähdään Suomen väkiluvun kehitys vuo-

silta 2000–2010, jona ajanjaksona muutos oli +3,7 
%. Kartan tumma väri ilmaisee positiivista väkiluvun 
kehitystä Helsinki-Tampere-Turku –kolmiossa sekä 
keskeisimmillä yliopisto- ja teollisuuskeskuksissa lä-
hialueineen. Näiden alueiden ulkopuolelle sijoittuvat 
lievemmän negatiivisen kehityksen alueet, jotka ovat 
pääasiassa rannikkoseudulla. Negatiivisinta väestön-
kehitys on ollut itäisen ja keskisen Suomen maaseu-
tumaisilla alueilla sekä Pohjois-Satakunnassa. Yk-
sittäisistä kunnista väkiluvun suhteellinen kasvu on 
ollut suurinta Limingassa, jossa väkiluku on kasvanut 
tarkasteluajanjaksolla 57,6 %. Negatiivisin väestön-
kehitys on ollut Hyrynsalmella, jossa vähentymistä 
on tapahtunut reilun viidenneksen verran.

Kuvassa 2.3. havainnollistuu luonnollisen väestön-
lisäyksen (elävänä syntyneiden ja kuolleiden erotus) 
alueellinen jakautuminen Suomessa. Se on voimak-
kainta keskeisillä kaupunkialueilla, minkä lisäksi 
Kokkolan tienoilta Kemiin asti ulottuu varsin yhte-
näinen luonnollisen väestönlisäyksen alue. Negatii-

Väkiluvun muutos kunnittain 
2000 - 2010

Muutos (%)

Tietoa ei voida ilmoittaa 
osa-alueliitosten vuoksi

Vuoden 2011 k untarajat
Lähde: Tilas tok es k us /Väes tö

-21 .5 - -1 0 .0

  -9 .9 - -5 .0
  -4 .9 - 0 .0

   0 .1 - 5 7 .6

M a a ku n ta ra ja

Vuoden 2011 kuntarajat
Lähde: Tilastokeskus/Väestö

Syntyneiden enemmyys 
kunnittain 2008 - 2010

Promillea väestöstä,
vuosien keskiarvo

Tietoa ei voida ilmoittaa 
osa-alueliitosten vuoksi

-17 .1 - -5 .0
  -4 .9 - 0 .0

   0 .1 - 4 .0
   4 .1 - 1 9 .4

M a a ku n ta ra ja
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visen luonnollisen väestönlisäyksen alueet sijoittui-
vat pääasiassa valtakunnan pohjois- ja itäosiin sekä 
paikoin Keski-Suomeen ja Pohjois-Satakuntaan. 
Vuosina 2008–2010 luonnollinen väestönlisäys oli 
Suomessa 1,9 promillea. Kunnittain tarkasteltuna 
suurimmat luonnolliset väestönlisäykset olivat Li-
mingassa (+19,4 promillea), Puumalassa Sysmässä ja 
Kökarissa vastaava luku oli vähintään -15 promillea. 
Ilman muuttoliikkeen mahdollista vaikutusta tilanne, 
jossa kunnan tai alueen syntyvyys on pienempi kuin 
kuolleisuus, aiheuttaa väistämättä ikärakenteen van-
henemisen.

Luonnollisen väestönlisäyksen ohella toinen alueen 
väestömäärää ja ikärakennetta muokkaava tekijä on 
muuttoliike. Usein muuttajat ovat nuorta ja työikäistä 
väestöä, mikä vaikuttaa lähtömuuttoalueiden väestön 
uusiutumiskykyyn negatiivisesti ja tulomuuttoaluei-
den uusiutumispotentiaaliin positiivisesti. Muuttolii-
ke on luonteeltaan valikoivaa ja sitä kuvataan muutto-
taseella, joka koostuu kuntien välisestä muutosta sekä 

siirtolaisuudesta. Kuvassa 2.4. nähdään kunnittainen 
muuttotase Suomessa vuosina 2008–2010. Kartasta 
havaitaan selvästi, että tarkasteluajanjaksolla väestö 
on siirtynyt keskusalueille ja –kaupunkeihin. Suo-
men kokonaismuuttotase oli tarkasteluajanjaksolla 
+2,7 promillea. Positiivisen muuttotaseen alueet ovat 
pitkälti samat kuin luonnollisen väestönkasvunkin 
alueet. Suurimat positiivisen muuttotaseen kunnat 
olivat Geta (24,8 promillea), Pirkkala (20,4 promil-
lea) ja Hammarland (20,1 promillea) Toista ääripäätä 
edustivat Pyhäntä (-27,9 promillea) ja Kesälahti (17,1 
promillea).

Suomen asutus- ja väestörakenteen nykytila ha-
vainnollistuu asuttujen ja asumattomien neliökilo-
metriruutujen alueellisena mosaiikkina (Kuva 2.5.). 
Asutusrakenteen keskittyminen, alueellisesti eriyty-
vä väestö- ja tulorakenne sekä taloudellinen tilanne 
muodostavat haasteen palvelutason ylläpitämisel-
le ja palvelujen tasapuoliselle saamiselle. Valikoiva 
muuttoliike on siirtänyt sekä väestön uusiutumista 

Kuva 2.4. Muuttotase kunnittain 2008–2010 Kuva 2.5. Suomen asutut ja asumattomat 1 km x 1km 
karttalehtiruudut 31.12.2011

Muuttotase kunnittain 
2008 - 2010

Vuoden 2011 kuntarajat
Lähde: Tilastokeskus/Väestö

Promillea väestöstä, 
vuosien keskiarvo

Tietoa ei voida ilmoittaa 
osa-alueliitosten vuoksi

-27 .9 - -5 .0
  -4 .9 - 0 .0

   0 .1 - 4 .0
   4 .1 - 2 4 .8

M a a ku n ta ra ja

Asuttu 1 km2 ruutu
Asumaton 1 km2 ruutu
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että innovatiivista kehittäjäpotentiaalia maakunnista 
keskuskaupunkeihin ja pääkaupunkiseudulle. Lähtö-
muuttoalueilla ongelmana on palvelujen katoaminen 
ja tulomuuttoalueilla se, että palvelujen kysyntä kas-
vaa nopeammin kuin palvelujen tuotantokapasiteetti. 
Tämän kehityskulun vaarana on kansalaisten eriar-
voistuminen peruspalvelujen saamisen suhteen. Eri-
arvoistumiskehitys nähdään yhtenä keskeisimpänä 
suomalaista yhteiskuntaa kohtaavana uhkana.

Vuoteen 2020 ulottuvan väestöennusteen mukaan 
Suomen väestömäärä kasvaa 5,8 %-yksikön verran 
vuoden 2008 väestömäärään verrattuna (Kuva 2.6). 
Vaikka kokonaiskehitys on selvästi positiivinen, alu-
eelliset erot ovat suuret. Väestön kasvualueet sijait-
sevat pääasiassa valtakunnan eteläosassa, läntisellä 
rannikkoalueella sekä keskeisimmissä yliopistokau-
pungeissa lähialueineen. Ennusteen mukaan suurim-
pia väestön menettäjiä ovat Itä-Lappi, Kainuu, Poh-
jois-Karjala, Keski-Suomen syrjäiset maalaiskunnat 
ja Pohjois-Satakunta. Nuorten ikäluokkien keskitty-

minen tietyille alueille keskittää myös väestön uusiu-
tumisen näille alueille. Lähtömuuttoalueilla ikäänty-
minen johtaa väestön luonnolliseen vähenemiseen. 
Tarkasteluajanjaksolla Limingan väestömäärän en-
nustetaan kasvavan 46,6 %:lla ja vähenevän Pellossa 
lähes viidenneksellä.

Ikäryhmittäisten väestöennusteiden avulla voidaan 
tarkentaa kuvaa ikäryhmien alueellisesta sijoittumi-
sesta. Vuoteen 2020 ulottuvan ennusteen mukaan 
alle 15-vuotiaat keskittyvät pääkaupunkiseudulle, 
yliopistokaupunkeihin lähialueineen sekä Pohjan-
maan rannikkoseudulle (kuva 2.7.). Ikärakenteeltaan 
nuorimmilla alueilla ikäluokan osuuden ennustetaan 
olevan jopa kolmannes kokonaisväestöstä. Limingan 
kunnassa tämä ennusteluku on yli 35 % ja Tyrnäväl-
läkin lähes 33 %. Pohjois-Lapissa ja laajoilla alueilla 
Itä- ja Pohjois-Suomessa vastaava osuuden ennuste-
taan olevan noin 10 %:n tuntumassa ja Puumalassa 
vain noin 8 % kokonaisväestöstä. Ääripäiden erot 

Väestöennuste alle 15-vuotiaista
kunnittain 2020

Osuus väestöstä (%)

  8 .2 - 1 3 .5
13 .6 - 1 6 .0

16 .1 - 1 8 .5
18 .6 - 3 5 .4

M a a ku n ta ra ja

Vuoden 2009 kuntarajat
Lähde: Tilastokeskus/Väestöennuste 2009

Muutos vuodesta 2008 (%)

Vuoden 2009 kuntarajat
Lähde: Tilastokeskus/Väestöennuste 2009

-19 .5 - -8 .0
  -7.9 - 0 .0

   0 .1 - 8 .0
   8 .1 - 4 6 .6

M a a ku n ta ra ja

Väestöennuste kunnittain
vuoteen 2020

Kuva 2.6. Väestöennuste kunnittain vuoteen 2020 Kuva 2.7. Väestöennuste alle 15-vuotiaista kunnittain 
vuoteen 2020
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lisääntyvän vanhusväestön tarpeista ja perusoikeuk-
sien toteutumisesta. Esimerkiksi Kainuussa vuoteen 
2040 ulottuvan ennusteen mukaan suurin yksittäinen 
ikäluokka ovat 75–79 -vuotiaat. Jatkossa on pakko 
miettiä uusia keinoja esimerkiksi julkisen terveyden-
huollon kohdalla.

Suomen yli 64-vuotiaitten osuus on kasvanut vuosien 
2000-2010 välisenä aikana 2,5 %-yksiköllä. Nopeinta 
väestön vanheneminen on ollut Lapissa, Itä-Suomessa 
sekä syrjäisemmillä alueilla Keski-Suomessa. Kemi-
järvellä yli 64-vuotiaiden osuus on kasvanut tarkas-
teluajanjaksolla 9,6 %-yksikköä, mikä on noin nelin-
kertainen maan keskiarvolukuun verrattuna. Vastaava 
osuus on alentunut Oulun ympäristökunnissa sekä 
yksittäisissä kunnissa Lounais-Suomessa. Limingas-
sa luku oli -2,8 %-yksikköä ja Vesilahdellakin -2,4 
%-yksikköä. Väestön ikärakenteen alueellinen eriy-
tyminen näkyy kuvasta 2.8., jossa esitetään työikäis-
ten (15–64 -vuotiaat) osuus koko väestöstä kunnittain 
vuonna 2010. Suurimmat työikäisten osuudet olivat 
Helsingissä, Tampereella, Oulussa ja Järvenpäässä, 
joissa kaikissa osuus oli yli 70 %. Toista ääripäätä 
edustivat Luhanka ja Kivijärvi, joissa vastaava osuus 
oli alle 55 %. Koko maan keskiarvoluku oli 66 %.

2.2. Elinkeinot

Alkutuotanto työllisti vuonna 2009 Suomessa keski-
määrin 3,7 % työllisestä työvoimasta. Vaikka alku-
tuotannon työllistävyys alenee, voi sen merkitys olla 
alueellisesti suuri. Tuotannon paikkasidonnaisuus on 
aluerakennetta tasapainottava tekijä, jolla on suuri 
vaikutus maaseutualueiden asutus- ja työpaikkara-
kenteeseen. Maa- ja metsätalousvaltaisille alueille 
ominaisia piirteitä ovat harva asutus, ikääntyvä väes-
tö, negatiivien muuttotase sekä keskimääräistä mata-
lampi tulotaso. Alkutuotannon työllistävyyden vähe-
neminen ei kuitenkaan tarkoita maataloustuotannon 
supistumista, koska keskimääräinen yksikkötilakoko 
kasvaa. Perinteisen maatilatalouden lisäksi maatiloil-
la harjoitetaan myös muuta yritystoimintaa.

Yhdessätoista kunnassa alkutuotanto työllisti vähin-
tään neljänneksen kunnassa asuvasta työllisestä työ-
voimasta. Alkutuotantovaltaisimmat kunnat olivat 
Lestijärvi, Vieremä ja Savukoski Vertailuna mainitta-

ovat huomattavan suuret Suomen keskiarvoon (16,6 
%) verrattuna. Vanhojen ikäluokkien maantieteellinen 
sijoittuminen on lähes peilikuva nuorten ikäluokkien 
sijoittumisesta. Yli 64-vuotiaiden osuuden keskiar-
vo on 22,9 %, mistä kunnittaiset ääriarvot poikkea-
vat suuresti. Kuhmoisten kohdalla yli 64-vuotiaiden 
osuuden ennustetaan olevan runsaat 44 % kokonais-
väestöstä. Limingassa vastaava ennusteluku on alle 
9 %.

Ikärakenteelliset muutokset ovat hyvin ennustetta-
vissa olevia pitkäkestoisia prosesseja. Ikääntyminen 
on Suomen väestöä kokonaisuudessaan koskeva on-
gelma, joka korostuu alueellisesti. Muuttoliikkeen 
trendin jatkuessa uhkaa yhä laajenevia syrjäseutuja 
asutuksen harventuminen. Kehityskulusta huolimat-
ta myös näiden alueiden ihmisille on turvattava tietty 
peruspalvelujen saatavuus ja tietty taso. Harvaan-
asuttujen alueiden palvelutuotannossa on kyettävä 
huolehtimaan sekä vähenevien kouluikäisten että 

Kuva 2.8. 15-64 –vuotiaat kunnittain 2010

15 - 64-vuotiaat kunnittain 
2010

Vuoden 2011 kuntarajat
Lähde: Tilastokeskus/Väestö

Osuus väestöstä (%)

52 .3 - 6 0 .0

60 .1 - 6 2 .0
62 .1 - 6 4 .0

64 .1 - 7 1 .5

M a a ku n ta ra ja
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koon, että 21 kunnassa alkutuotanto työllisti alle pro-
sentin työllisestä työvoimasta. Espoossa alkutuotan-
non työllistävyys oli 0,2 % (Kuva 2.9.). Pääasiallinen 
karjatalous- ja maidontuotantoalue sijoittuu Keski-
Suomen pohjoisosista ja Ylä-Savosta Etelä-Lappiin. 
Läntinen rannikkoseutu ja Etelä-Suomen maaseutu 
ovat pääasiassa kasvintuotantoalueita. Luonnonolo-
suhteista johtuen Kainuussa, Koillismaalla ja Lapissa 
metsätalous painottuu maataloutta voimakkaammin.

Jalostuselinkeinolle on luonteenomaista, että sen 
työvoimaosuus kunnissa saattaa muuttua nopeasti ja 
ennustamattomasti yritysjärjestelyjen sekä irtisano-
misten takia. Energian ja raaka-aineiden hinnan kallis-
tuminen voi muuttaa toimialojen toimintaedellytyksiä 
nopeasti. Vuonna 2009 jalostuksen työllistävyys oli 
22,2 % Suomen työllisestä työvoimasta. Edelliseen 
vuoteen verrattuna vähennystä tapahtui peräti 2,4 
%-yksikköä. Jalostuselinkeinojen korkeimmat osuu-

det löytyvät maan etelä- ja lounaisosista, länsiranni-
kolta sekä sisämaan suurimmista kaupungeista. (Kuva 
2.10.). Maan pohjois- ja itäosissa teollisuuden osuus 
työllistäjänä on alhaisempi ja usein voimakkaasti 
keskittynyt. Pohjoisen teollisuus on usein metsän ja 
metallin perusteollisuutta ja keskuksissa myös tekno-
logiateollisuutta. Kaivostoiminnan osuus tuotantora-
kenteesta kasvaa erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa. 
Etelä-Suomen ja suurimpien kaupunkien teollisuuden 
rakenne on monipuolisempaa ja kansainvälisempää. 
Viidessä kunnassa jalostuksen työllistävyys on yli 40 
%. Korkeimmat osuudet olivat Eurassa, Pyhännällä 
ja Pyhärannassa. Kahdeksassa kunnassa jalostuksen 
työllistävyys oli alle 10 %. Vähäisintä jalostuksen 
työllistävyys oli Kumlingessa ja Föglössä.

Palvelutoimialojen työllistävyys riippuu alueen väes-
tömäärästä, ikä- ja elinkeinorakenteesta, ostovoimas-
ta ja ihmisten liikkumisesta. Syrjäisillä alueilla, joilla 

Alkutuotannon työllistävyys 
kunnittain 2009

Osuus (%)

TOL 2008
Vuoden 2011 aluerajat

Lähde: Tilastokeskus

Maakuntaraja

0,2 - 4,0
4,1 - 10,0

10,1 - 15,0
15,1 - 35,8

Osuus kunnassa asuvasta
työllisestä työvoimasta

Kuva 2.9. Alkutuotannon työllistävyys kunnittain 2009 Kuva 2.10. Jalostuksen työllistävyys kunnittain 2010

Jalostuksen työllistävyys 
kunnittain 2009

Osuus (%)

TOL 2008
Vuoden 2011 aluerajat

Lähde: Tilastokeskus

Maakuntaraja

7,1 - 20,0

20,1 - 25,0

25,1 - 30,0

30,1 - 43,9

Osuus kunnassa asuvasta
työllisestä työvoimasta
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työllistivät yli 85 % kunnassa asuvasta työllisestä 
työvoimasta. Palvelujen työllistävyyden suhteen tois-
ta ääripäätä edustivat Pyhäntä, Karijoki, Sievi ja Sii-
kainen, joissa osuus oli enintään 45 %.

2.3. Työvoima ja työllisyys

Työllisyysaste oli Suomessa vuoden 2010 ennak-
kotiedon mukaan 68,8 %, missä on parannusta 1,2 
%-yksikön verran edelliseen vuoteen. Korkeimmat 
työllisyysasteen (72,1–82,8 %) alueet sijoittuivat 
Etelä- ja Länsi-Suomeen sekä suurimmille kaupun-
kiseuduille. Maan pohjois-, itä- ja paikoin keskiosis-
sakin työllisyystilanne oli selvästi heikompi jääden 
53,5–63,0 %:n väliin (Kuva 2.12.). Matalan työlli-
syysasteen alueet ovat pitkälti samoja alueita, jotka 
kohtaavat negatiivisen väestönkehityksen ja yleisen 
elinvoimaisuuden vähenemisen mukanaan tuomat 
ongelmat. Korkeamman työllisyysasteen alueet ovat 

ei ole merkittävää matkailullista vetovoimaa, palve-
luelinkeinot hiipuvat väestön ikääntymisen myötä 
mahdollisesti lukuun ottamatta terveydenhuolto- ja 
sosiaalipalveluja. Matkailuelinkeinosta on muodos-
tunut monille alueille ratkaisevan tärkeä toimiala, 
jolla suoria ja välillisiä vaikutuksia peruspalvelujen 
saatavuuteen ja laatuun myös alueen pysyvän väestön 
kannalta.

Palvelutoimialat työllistivät vuonna 2009 Suomessa 
keskimäärin 72,9 % työllisestä työvoimasta, missä on 
kasvua edelliseen vuoteen 1,3 %-yksikköä. Palvelu-
toimialat työllistävät suhteellisesti eniten Pohjois- ja 
Itä-Suomessa sekä suurimmissa kaupunkikeskuk-
sissa ympäristöineen (Kuva 2.11).. Kaupungeissa 
painottuvat kaupan ja hallinnon työpaikat. Maaseu-
tumaisemmilla ja syrjäisemmillä alueilla korostuvat 
terveydenhuollon ja sosiaalialan työpaikat. Helsin-
gissä, Kauniaisissa ja Maarianhaminassa palvelualat 

Kuva 2.11. Palvelutoimialojen työllistävyys kunnittain 
2009

Palvelutoimialojen työllistävyys 
kunnittain 2009

Osuus (%)

TOL 2008
Vuoden 2011 aluerajat

Lähde: Tilastokeskus

Maakuntaraja

41,7 - 57,0
57,1 - 62,0
62,1 - 70,0
70,1 - 87,6

Osuus kunnassa asuvasta
työllisestä työvoimasta

Työllisyysaste kunnittain 2010*

Työllisyysaste (%)

*ennakkotieto
Vuoden 2012 aluerajat

Lähde: Tilastokeskus

Maakuntaraja

53,5 - 63,0
63,1 - 68,0
68,1 - 72,0
72,1 - 82,8

18 - 64-vuotiaiden työllisten 
osuus samanikäisestä 
väestöstä

Kuva 2.12. Työllisyysaste kunnittain 2010, ennakkotieto
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puolestaan positiivisen väestönkehityksen alueita. 
Korkeimmat työllisyysasteet löytyivät Sottungan, Jo-
malan, Sundin ja Finströmin kunnista, joissa luku oli 
yli 81 %. Matalimman työllisyysasteen kunnat olivat 
Pelkosenniemi, Puolanka, Hyrynsalmi ja Salla, joissa 
kaikissa luku oli alle 55 %.

Edelliseen vuoteen verrattuna keskimääräinen työt-
tömyysaste oli alentunut 9,4 %:iin (alentumista 1,0 
%-yksikköä). Korkeimman työttömyyden alueet si-
joittuivat Pohjois-, Itä- ja osin Keski-Suomeen sekä 
Pohjois-Satakuntaan (Kuva 2.13.). Yli kahdenkym-
menen prosentin työttömyysasteen kunnat olivat Sal-
la ja Pelkosenniemi. Matalimman työttömyyden alu-
eet sijoittuivat perinteisesti valtakunnan eteläosiin ja 
läntiselle rannikkoseudulle. Matalimmat työttömyys-
asteen kunnat olivat Sottunga, Lumparland ja Joma-
lassa, joissa luku oli alle 1,5 %. Suurin työttömyys-
asteen kasvu vuoden aikana tapahtui Kinnulassa (4,1 
%-yks.) ja Enokoskella (2,6 %-yks.). Voimakkainta 

työttömyysasteen aleneminen oli Paltamossa (-7,1 
%-yks.) ja Tuusniemellä (-4,4 %-yks.).

Pitkäaikaistyöttömien (yli vuoden työttömänä olleet) 
osuus kaikista työttömistä oli vuoden 2011 maalis-
kuussa 23,2 %, mikä on 4,5 %-yksikköä enemmän 
kuin edeltävänä vuonna. Pitkäaikaistyöttömien alu-
eellinen jakautuminen (Kuva 2.14.) poikkeaa jossain 
määrin työttömyyden alueellisesta jakautumisesta 
ollen alueellisesti keskittyneempää kuin työttömyys 
yleensä. Alueellisen jakautumisen erilaisuuteen vai-
kuttavat työttömyyden kovan ytimen alueellinen si-
joittuminen sekä toisaalta pitkien työttömyysjaksojen 
katkaisuun tähtäävien tukitoimien alueellinen onnis-
tuminen Pitkäaikaistyöttömyys painottui Hämeeseen 
sekä yksittäisiin kuntaryhmiin eri puolella maata.

Tutkinnon suorittaneiden osuus Suomen 15 vuotta 
täyttäneestä väestöstä jatkaa kasvuaan. Vuonna 2010 

Työttömyysaste kunnittain 
maaliskuussa 2011

Vuoden 2011 kuntarajat
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö

Työttömyysaste (%)

  0 .0 - 7 .5

  7 .6 - 1 0 .0

10 .1 - 1 2 .5
12 .6 - 2 1 .5

M a a ku n ta ra ja

Pitkäaikaistyöttömät kunnittain
maaliskuussa 2011
Osuus työttömistä

Yli vuoden työttömänä 
olleiden osuus 
työttömistä (%)

Vuoden 2011 kuntarajat
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö

  0 .0 - 1 5 .0

15 .1 - 2 0 .0

20 .1 - 2 5 .0
25 .1 - 5 0 .0

M a a ku n ta ra ja

Kuva 2.13. Työttömyysaste kunnittain  
maaliskuussa 2011

Kuva 2.14. Pitkäaikaistyöttömät kunnittain  
maaliskuussa 2011
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heidän osuutensa oli 67 %, missä on kasvua edelli-
seen vuoteen 0,8 %-yksikköä. Tutkinnon suorittaneet 
ovat keskittyneet suurimpiin kaupunkeihin ja niiden 
lähialueille (Kuva 2.15.). Kunnittain tarkasteltuna 
suurimmat osuudet olivat Kauniaisissa (79,2 %) ja 
Oulussa (75,2 %). Luhangalla, Kivijärvellä ja Rauta-
vaaralla tutkinnon suorittaneiden osuus oli alle 49 % 
kunnan 15 vuotta täyttäneistä.

Taloudellinen huoltosuhde kertoo työvoiman ulko-
puolella olevien ja työttömien määrän yhtä työllistä 
kohti. Se on merkittävä alueen yleistä kehittämispo-
tentiaalia kuvaava suhdeluku. Väestön vanhuspainot-
teisuus, yksipuolinen elinkeinorakenne, alhainen työ-
hön osallistuvuus ja korkea työttömyys ovat tekijöitä, 
jotka vaikuttavat huoltosuhteeseen negatiivisesti. En-
nakkotiedon mukaan valtakunnan keskiarvo vuonna 
2009 oli 1,31, mikä luku on hieman parempi kuin 
vuotta aiemmin. Raskaimman taloudellisen huolto-
suhteen alueet sijoittuvat Pohjois- ja Itä-Suomeen 

sekä osin Keski-Suomeen (Kuva 2.16.). Huoltosuh-
teeltaan parhaat alueet sijaitsevat Etelä- ja Länsi-Suo-
messa. Kunnittain tarkasteltuna raskain taloudellinen 
huoltosuhde oli Kivijärvellä (2,47) ja parhaat Joma-
lassa (0,95), Vantaalla (1,01) ja Järvenpäässä (1,01).

2.4. Peruspalvelujen tuottaminen

Kansalaisten lakisääteisiä peruspalveluja tuottavat 
kunnat ja niiden yhteenliittymät sekä tätä julkista 
palvelutuotantoa täydentävä kolmas sektori. Kuntien 
ja kuntayhtymien palvelutuotantoa ohjaa perustus-
laki ja erityislainsäädäntö sekä muut annetut ohjeet. 
Kunnilla kuntalaissa määritelty autonomia päättää it-
senäisesti palvelutuotannon tavoista. Palvelutuotanto 
rahoitetaan kunnan itsensä määräämillä verotuotoilla, 
asukasperusteisilla valtionosuuksilla ja sekä harkin-
nanvaraisella tilapäisillä valtionavuilla. Tämän lisäksi 
kunnat perivät palveluistaan itse määräämiään palve-

Tutkinnon suorittaneet 
kunnittain 2010

Osuus 15 vuotta 
täyttäneistä (%)

Vuoden 2011 aluerajat
Lähde: Tilastokeskus

Maakuntaraja

46,4 - 57,0
57,1 - 61,0
61,1 - 65,0
65,1 - 79,2

Taloudellinen huoltosuhde 
kunnittain 2010*

Taloudellinen
huoltosuhde

*ennakkotieto
Vuoden 2012 aluerajat

Lähde: Tilastokeskus

Maakuntaraja

0,95 - 1,35

1,36 - 1,50

1,51 - 1,75

1,76 - 2,47

Työvoiman ulkopuolella
olevat ja työttömät yhtä
työllistä kohti

Kuva 2.15. Tutkinnon suorittaneet kunnittain 2010 Kuva 2.16. Taloudellinen huoltosuhde kunnittain 2010, 
ennakkotieto
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lumaksuja. Kunnat määräävät lainsäädännön puit-
teissa itse henkilökunnastaan ja toimintatavoistaan. 
Palvelutuotantoa joudutaan jatkuvasti mitoittamaan 
ja kohdentaman väestön tarpeista, avoimen talouden 
vaatimuksista ja elinolojen muuttumisesta muodostu-
vassa kokonaisuudessa,

Peruspalveluihin luetaan kuuluvaksi väestön usein 
tarvitsemat välttämättömyyspalvelut, joiden toimi-
vuus ja saatavuus ovat hyvän ja turvallisen elämän 
perusta. Peruspalveluja voidaan ryhmitellä suhteessa 
ihmisen elinkaaren eri vaiheisiin, jolloin puhutaan äi-
tiys- ja lastenneuvola-, synnytys-, päivähoito-, kou-
lutus-, kirjasto-, liikunta-, nuoriso-, terveyden- ja 
sairaanhoito-, julkiset liikenne- ja vanhustenhuollon-
palvelut. Elinkeinoihin liittyen tarvitaan eläinlääkä-
ri-, ympäristöterveydenhuolto-, elintarviketarkastus-, 
kuluttajansuoja- ja lupahallinnon palveluja. Toimivan 
yhteiskunnan perusedellytyksiä ovat erilaiset rekiste-
ripalvelut sekä kuluttaja- ja velkaneuvonta. Pääasi-
assa valtion vastuulla on turvallisuus-, järjestys- ja 
lupa- sekä arviointipalveluista muodostuva kokonai-
suus. Avoimen sektorin peruspalveluista ovat keskei-
siä kaupan, postin, pankin ja apteekin sekä liikenteen 
palvelut.

Palvelujen tuottamisen näkökulmasta on eroa sillä, 
tapahtuuko se metropolialueella, keskeisillä kaupun-
kiseuduilla vai maaseutualueilla. Lisääntyvän väes-
tön alueilla keskeiset palvelutarpeet koskevat paljolti 
lasten, nuorten ja työikäisten palveluja sekä sosiaali-
sen muutoksen mukanaan tuomien ongelmien ratkai-
semiseen liittyviä palveluja. Väestöään menettävillä 
alueilla on haasteena kyetä suuntaamaan palvelutuo-
tantoa vanhushuoltoon, logistiikan turvaamiseen ja 
palvelujen yhteistuotantoon. Väestön ikäjakaumalla 
on selvät yhtymäkohdat talouden toimintaedellytyk-
siin. Suuret nuorten ikäluokkien osuudet indikoivat 
pidemmällä aikavälillä positiivisella tavalla alueen 
elinvoimaisuutta ja uusiutumiskykyä. Päinvastainen 
tilanne taas vaikeuttaa työvoiman saantia sekä asettaa 
haasteita ikääntyvän väestön kasvavien palvelutar-
peiden tyydyttämiselle.

Suomessa pitkät etäisyydet, väestön alueellinen 
keskittyminen sekä ikärakenteen alueellinen eriyty-

minen ovat realiteetteja, jotka joudutaan ottamaan 
huomioon peruspalvelujen järjestämisessä. Julkiset 
palvelut ja palvelurakenteen monipuolisuus ovat kil-
pailukykytekijöitä ja perusedellytyksiä myös muulle 
toiminnalle. Alueiden kilpailukyvyn ja menestymisen 
kannalta niiden ylläpitäminen ja kehittäminen on tär-
keää. Palveluja tuotetaan ja ylläpidetään tilanteessa, 
jossa alueiden väliset menestyserot kasvavat. Suomi 
jakaantuu menestyviin alueisiin ja häviäviin alueisiin. 
Alueellisen kehityksen eriytymisestä johtuen kunnil-
la on hyvin erilaiset voimavarat kehittää palvelutoi-
mintaansa ja -rakennettaan.

Valtion tehostamistavoitteet ja palvelutoiminnan ra-
tionalisointitoimenpiteet tulevat jatkumaan. Muutok-
set koskevat voimakkaasti harvaan asuttuja seutuja. 
Sähköinen tiedonsiirto helpottaa asioiden omatoi-
mista vireillepanoa mutta realismia on myös se, että 
kaikilla ei ole mahdollisuutta tai valmiuksia käyttää 

Valtionveron alaiset tulot
kunnittain 2010

Euroa/tulonsaaja

Vuoden 2012 aluerajat
Lähde: Tilastokeskus

Maakuntaraja

17 666 - 20 500

20 501 - 22 500

22 501 - 25 000

25 001 - 51 843

Kuva 2.17. Valtionveron alaiset tulot kunnittain 2010
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tietokoneita. Toiminnan tehokkuusvaatimuksesta 
asiantuntijaratkaisua ja johtamista keskitetään suu-
rempiin palvelukeskuksiin. Tällä tavoitellaan voima-
varojen siirtoa itse palvelutuotantoon. Lakisääteisten 
peruspalvelujen turvaaminen edellyttää yhteispalve-
luyksiköitä, joissa henkilökunta palvelee asiakkaita 
useilla eri toimialoilla.

Valtionveron alaiset tulot tulonsaajaa kohti olivat 
vuonna 2009 keskimäärin 24 657 euroa. Luku oli 41 
euroa pienempi kuin edellisenä vuonna. Suurimmat 
tulot olivat Etelä- ja Lounais-Suomen kunnissa sekä 
suurissa kaupungeissa ympäristöineen (Kuva 2.17.). 
Kunnittain tarkasteltuna tulonsaajaa kohti lasketut 
valtionverot alaiset tulot olivat Kauniaisissa (48 701 
euroa), Espoossa (35 029 euroa) ja pienimmät Ki-
vijärvellä (16 786 euroa) ja Rautavaaralla (17 161 
euroa). Edelliseen vuoteen verrattuna tulonsaajakoh-
taiset erot ovat hieman kaventuneet. Asuntokuntien 

välisiä eroja tarkasteltaessa huomataan, että vuonna 
2010 suurimmat tulot olivat Länsi- ja Sisä-Suomessa 
ja pienimmät tulot puolestaan Itä-Suomessa (Tauluk-
ko 2.1.).

Valtaosa kuntien kustannuksista koostuu koulutuk-
sen, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen menoista, 
joiden suuruus ja jakauma vaihtelevat alueellisesti. 
Tämä johtuu kuntien erilaisesta väestörakenteesta, 
asutusrakenteesta, palvelujen tarpeesta ja niiden to-
teuttamistavasta. Valikoiva muuttoliike voimistaa 
edelleen näitä alueellisia eroja. Kunnat ovat taloudel-
lisesta tilanteestaan johtuen joutuneet tarkastelemaan 
tai tinkimään palvelutuotannostaan opetustoimessa 
sekä terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa. Suomes-
sa väestö ikääntyy lähivuosien aikana nopeammin 
kuin useimmissa muissa maissa, mistä syystä terve-
ydenhuollon menoihin ei ole odotettavissa alenemis-
ta. Ikääntymisen vaikutukset ulottuvat yhteiskunnan 
kaikille sektoreille.

Vuonna 2010 opetustoimen nettokustannukset olivat 
1 082 euroa asukasta kohden, missä oli kasvua edelli-
seen vuoteen verrattuna 56 euroa (Kuva 2.18.). Kunti-
en väliset erot opetustoimen nettokustannuksissa ovat 
erittäin suuret. Korkeimmat kustannukset olivat omi-
naisia alueille, joita luonnehtivat harva asutus, pitkät 
etäisyydet tai vaikeakulkuisuus. Tilanne ei ole yksi-
selitteinen, sillä yksittäisiä korkean kustannustason 
kuntia löytyy myös muilta alueilta. Suurimmat net-
tokustannukset asukasta kohden ovat Jalasjärvellä (2 
550 euroa), Sottungassa (2 370 euroa) ja Kauniaisissa 
(1 990 euroa). Pienimmät kustannukset olivat puoles-
taan Marttilassa (754 euroa/asukas), Kihniössä (779 
euroa/asukas) ja Varkaudessa (780 euroa/asukas).

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset muo-
dostuvat lasten päivähoidosta, perusterveydenhuol-
lon, erikoissairaanhoidon ja muista kustannuksista 
(esimerkiksi vanhusten ja vammaisten laitos- ja muut 
palvelut). Yleisellä tasolla voidaan todeta, että sosiaa-
li- ja terveystoimen kustannusrakenteeseen vaikutta-
vat väestölliset tekijät ja palvelujen organisointitapa.

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset vuon-
na 2010 olivat asukasta kohden 3 062 euroa, missä 

Opetustoimen nettokustannukset 
kunnittain 2010

Euroa/asukas

Vuoden 2011 aluerajat
Lähde: Tilastokeskus

Maakuntaraja

754 - 950
951 - 1 050

1 051 - 1 200
1 201 - 2 550

Kainuussa 
hallintokokeilu

Kuva 2.18. Opetustoimen nettokustannukset kunnittain 2010
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on kasvua edelliseen vuoteen 41 euroa (Kuva 2.19.). 
Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset eroavat 
voimakkaasti alueellisesti. Keskimäärin korkeimmat 
asukaskohtaiset nettokustannukset ovat Pohjois-, 
Keski- ja Itä-Suomessa. Etelä-Suomessa ja länti-
sellä rannikkovyöhykkeellä nettokustannukset ovat 
pääsääntöisesti matalammat. Kunnittain suurimmat 
sosiaali- ja terveyspalvelujen asukaskohtaiset netto-
kustannukset olivat Sallassa (4 343 euroa/asukas), 
Rautavaaralla (4 190 euroa/asukas) ja Rääkkylässä (4 
166 euroa/asukas). Toista ääripäätä edustivat Pornai-
nen (2 430 euroa/asukas), Kontiolahti (2 460 euroa/
asukas) ja Muurame (2 487 euroa/asukas).

Vuosikatteella kuvataan kunnan tulojen ja menojen 
erotusta, joka jää käytettäväksi investointien rahoit-
tamiseen. Vuosikatteiden kohdalla ei ole havaittavis-
sa selkeää alueellista jakaumaa, vaan positiivisten ja 
negatiivisten katteiden kunnat ovat sijoittuneet eri 
puolille maata ilman säännönmukaisuutta. Vuosikate 

ei myöskään suoraan kerro alueen yleisestä kehitty-
neisyydestä, taloudellisesta tai sosiaalisesta tilasta. 
Vuonna 2010 keskimääräinen vuosikate kuntien ta-
lousarvioissa oli 461 euroa/asukas, mikä on lähes 282 
euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Positiivisin 
vuosikate on Eurajoella (2 665 euroa/asukas) ja nega-
tiivisimmat katteet Sottungassa (-748 euroa/asukas) 
ja Tarvasjoella (-210 euroa/asukas).

2.5. Teemana syrjäytymisen ehkäisyn 
kannalta keskeiset palvelut ja har-
vaanasuttujen alueiden turvallisuu-
den kannalta keskeiset palvelut

Alueiden väliset erot ovat todellisuutta Suomessa 
- maa on jakaantunut menestyviin alueisiin ja hä-
viäviin alueisiin. Palveluja tuotetaan ja ylläpidetään 
tilanteessa, jossa alueiden väliset menestyserot ovat 
suuret ja kasvavat edelleen. Pitkät etäisyydet, väestön 
alueellinen keskittyminen sekä ikärakenteen alueel-

Taulukko 2.1. Asuntokuntaväestön ja asuntokuntien lukumäärät sekä tulot 
AVI -alueittain vuosina 2000, 2005 ja 2010

AVIalue Vuosi Asuntokuntien 
lukumäärä

Asuntokunnan 
keskikoko, 
henkilöä

Asuntokunnan 
käytettävissä 
oleva rahatulo, 
keskiarvo, €

Etelä-Suomi 2000 944 347 2,15 29 038
2005 1 006 736 2,07 32 133
2010 1 057 272 2,02 34 862

Itä-Suomi 2000 262 852 2,21 26 093
2005 270 957 2,10 29 135
2010 276 695 2,01 31 598

Lappi 2000 81 959 2,31 26 758
2005 84 252 2,17 29 913
2010 86 693 2,08 32 237

Lounais-Suomi 2000 310 719 2,16 28 025
2005 324 627 2,08 31 443
2010 334 511 2,03 34 335

Länsi- ja Sisä-Suomi 2000 497 940 2,35 28 668
2005 530 134 2,24 32 191
2010 556 841 2,18 35 062

Pohjois-Suomi 2000 186 496 2,38 28 199
2005 200 748 2,24 30 823
2010 212 291 2,16 33 148

Koko maa 2000 2 295 386 2,21 30 072
2005 2 429 500 2,12 33 109
2010 2 537 197 2,07 35 967
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linen eriytyminen ovat realismia. Moniulotteisesta 
alueellisen kehityksen erisuuntaisuudesta johtuen 
kunnilla on hyvin erilaiset voimavarat kehittää palve-
lutuotantoaan. Tämä on asettanut myös eri alueiden 
väestön eriarvoiseen tilanteeseen suhteessa palvelu-
jen saatavuuteen. 

Peruspalveluihin luetaan kuuluvaksi väestön usein 
tarvitsemat välttämättömyyspalvelut, joiden toimi-
vuus ja saatavuus ovat ihmisen elämän perusta. Näitä 
palveluja voidaan ryhmitellä monella tavalla, esimer-
kiksi suhteessa ihmisen elinkaareen, perustarpeisiin, 
elinkeinoihin, yrittäjyyteen ja turvallisuuteen. Palve-
lujen tuottamisen kannalta on merkitystä millaisilla 
alueilla se tapahtuu. Lisääntyvän väestön alueilla 
keskeiset palvelutarpeet ovat toisenlaisia verrattuna 
väestöään menettäviin alueisiin. Kansalaisten laki-
sääteisiä peruspalveluja tuottavat kunnat ja niiden 
yhteenliittymät sekä tätä julkista palvelutuotantoa 

täydentävä kolmas sektori. Palvelutuotannon volyy-
miä ja tuottamistapoja joudutaan arvioimaan ja mi-
toittamaan toimintaympäristön jatkuvasta muutok-
sesta johtuen.

Syrjäytyminen on käsitteenä hyvin moniulotteinen ja 
siitä on olemassa monenlaisia sisällöllisiä määritel-
miä. Myös syrjäytymisen ehkäisyn kannalta keskei-
set palvelut ovat moninaiset. Laajasti ajatellen lähes 
kaikkien peruspalvelujen avulla voidaan vaikuttaa 
syrjäytymisen ehkäisyyn. Näin ollen syrjäytymisen 
ehkäisyyn liittyvien palvelujen määrittely on kyt-
köksissä siihen, kuinka syrjäytyminen määritellään. 
Yhden määritelmän mukaan kysymys on yksilöä 
ja yhteiskuntaa yhdistävien siteiden heikkoudesta, 
syrjäytymiseen valtavirrasta ja normaaliudesta sekä 
yksilön heikosta integroitumisesta yhteiskuntaan. 
Syrjäytyminen ei ole tiettyyn ikään liittyvä asia, vaan 
se voi kohdistua hyvin eri-ikäisiin ihmisiin.

Sosiaali- ja terveystoimen 
nettokustannukset kunnittain 2010

Euroa/asukas

Vuoden 2011 aluerajat
Lähde: Tilastokeskus

Maakuntaraja

2 430 - 2 900
2 901 - 3 200
3 201 - 3 500
3 501 - 4 343
Ei ilmoitusta

Kainuussa 
hallintokokeilu

Tilastollinen kuntaryhmitys 2012

Tilastollinen kuntaryhmitys

Vuoden 2012 aluerajat
Lähde: Tilastokeskus

Maakuntaraja

Kaupunkimaiset kunnat
Taajaan asutut kunnat
Maaseutumaiset kunnat

Kuva 2.19. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset 
kunnittain 2010

Kuva 2.20. Tilastollinen kuntaryhmitys 2012
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Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan erityisiä ris-
kiryhmiä ovat pitkäaikaistyöttömät, syrjäytymisvaa-
rassa olevat nuoret henkilöt, asunnottomat, pitkä-
aikaissairaat ja vajaakuntoiset, päihdeongelmaiset, 
toimeentulovaikeuksissa olevat, rikokseen syyllis-
tyneet, syrjäytymisvaarassa olevat maahanmuuttajat 
sekä vahvasti köyhyyteen ja huono-osaisuuteen kyt-
köksissä olevat henkilöt. 

Taulukkoon 2.2. on koottu AVI-alueittain joitakin 
muuttujia, joilla on liittymäkohtia syrjäytymiseen tai 
syrjäytymisriskin kasvamiseen. Huomiota kiinnittä-
vät merkittävät suhteelliset erot esimerkiksi nuoriso- 
ja pitkäaikaistyöttömyydessä sekä asunnottomuudes-
sa. On todettava, että moniulotteisen kokonaisuuden 
kuvaaminen yksittäisten muuttujien avulla antaa vail-
linaisen kuvan todellisuudesta. Yksittäisten muuttuji-
en tarkastelu ei suoraan kerro asioiden välisistä riip-
puvuuksista eikä syy-seuraus –suhteista. Kuitenkin 
syrjäytymisen ja yhteiskunnan eriarvoistuminen näh-
dään kokonaisuutena yhtenä keskeisenä ongelmana, 
jonka ratkaisemiseen yhteiskunnan tavalla tai toisella 

kyettävä. Joissakin yhteyksissä edellä mainitut tekijät 
on nähty merkittävimpänä yksittäisenä yhteiskunta-
rauhan säilyttämiseen liittyvän tekijänä.

Harvaan asuttujen alueiden muodostuminen on joh-
donmukainen tulos pitkään jatkuneesta alueellisesta 
keskittymiskehityksestä. Kuva 2.20. perustuu Tilas-
tokeskuksen kuntaryhmitykseen, jossa kunnat jaetaan 
kaupunkimaisiin, taajaan asuttuihin ja maaseutumai-
siin kuntiin. Tässä yhteydessä ei ole tarpeen tehdä 
eroa maaseutumaisten ja harvaan asuttujen kuntien 
välillä. Tärkeämpää on hahmottaa niitä olosuhteita ja 
asioita, jotka ovat ominaisia alueille, jossa ihmisiä on 
vähän ja etäisyydet ovat pitkät.

Kuten syrjäytyminenkin, myös turvallisuus, on mo-
niulotteinen ilmiö. Myös turvallisuuden edistämistä 
lisäävien palvelujen kirjo on moninainen. On myös 
huomattava, että turvallisuuden tunteen kokeminen 
on yksilöllistä. Seuraavaan listaan on määritelty har-
vaan asuttujen alueiden turvallisuuden tilaan vaikut-
tavia tekijöitä Turvallisuus harvaan asutuilla alueilla 

Taulukko 2.2. Koonnos joistakin syrjäytymistä kuvaavista 
muuttujista vuosilta 2009-2010

Huostas-
sa olleet 
0-17-vuoti-
aat viimei-
simmän si-
joitustiedon 
mukaan, 
% vastaa-
vanikäisestä 
väestöstä

Poliisin 
tietoon 
tulleet 
omaisuus-
rikokset 
/ 1000 
asukasta

Poliisin tie-
toon tulleet 
henkeen ja 
terveyteen 
kohdistu-
neet rikok-
set / 1000 
asukasta

Nuoriso-
työttö-
mät, % 
18-24 
-vuoti-
aasta 
työvoi-
masta

Pitkäai-
kaistyöt-
tömät, % 
työttö-
mistä

Päihde-
huollon 
avopal-
veluissa 
asiakkai-
ta / 1000 
asukasta

Asunnot-
tomat yk-
sinäiset 
/ 1000 
asukasta

Ulkona, 
yömajoissa, 
tilapäis-
suojissa ja 
laitoksissa 
olevat 
yksinäiset 
asunnotto-
mat / 1000 
asukasta

Koko maa 2009 1 47,8 6,7 13,8 15,7 9,8 1,5 0,6
Koko maa 2010 1,1 46,0 6,6 13,0 20,4 9,3 1,5 0,5
Etelä-Suomen AVI 2009 1,2 59,7 7,3 10,5 16,1 11,2 2,6 0,8
Etelä-Suomen AVI 2010 1,2 57,9 7,2 9,9 20,9 10,5 2,5 0,7
Itä-Suomen AVI 2009 1,2 33,5 6,8 19,2 16,3 7,8 0,9 0,4
Itä-Suomen AVI 2010 1,2 34,3 6,6 17,3 19,9 8,0 1,0 0,3
Lapin AVI 2009 1 40,9 6,8 22,1 11,8 10,2 0,3 0,1
Lapin AVI 2010 1 38,4 6,4 20,8 15,3 9,2 0,4 0,2
Lounais-Suomen AVI 2009 1 46,9 6,5 12,8 15,2 9,5 0,9 0,5
Lounais-Suomen AVI 2010 1,1 42,1 6,6 12,8 20,3 8,5 0,9 0,5
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 2009 0,8 35,5 5,7 15,2 16,4 7,7 0,9 0,4
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 2010 0,9 34,7 5,7 14,5 21,8 7,3 0,7 0,2
Pohjois-Suomen AVI 2009 0,7 39,2 5,9 19,3 14,3 10,4 0,5 0,3
Pohjois-Suomen AVI 2010 0,7 37,3 6,2 17,3 18,3 10,7 0,6 0,4

Â©; THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2005 - 2012
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–tilanneraportin (2009) pohjalta:

Väestön määrä vähenee edelleen•	
Nopean avun saaminen voi kestää kauankin•	
Ensivastetehtävien toimintavalmiusaika•	
Vapaaehtoisten palokuntien rooli ja henkilökunnan •	
riittävyys
Poliisitoimen toimintavalmiusaika•	
Rajavartiolaitoksen rooli•	
Laajakaistaliittymien käyttömahdollisuus•	
Joukkoliikennepalvelujen saatavuus•	
Terveyspalvelujen saatavuus•	
Koulutuspalvelujen saatavuus•	
Saaristoalueiden erityispiirteet•	

Toimenpide-ehdotuksina mainitaan mm. viran-
omaisyhteistyön kehittäminen, ikääntyvän väestön 
turvallisuuden parantaminen, ensivastetoiminnan 
jatkuvuuden turvaaminen ja sopimuspalokuntien 
henkilöstön määrän turvaaminen. Edelleen koroste-
taan aluehallintovirastojen roolia yhteistyön edistä-
jänä, ihmisten omatoimista varautumista, yhteistyön 
lisäämistä vapaaehtoisjärjestöjen kanssa, kattavia 
tietoverkkoja, etäpalvelujen kehittämistä ja ruotsin-
kielisten palvelujen turvaamista. Myös toimenpide-
ehdotusten moninaisuudesta voidaan päätellä, että 
kyse on vaikean yhteiskunnan rakennemuutokseen 
liittyvän ongelman ratkaisemisesta.

Tietolähteet

Aluehallintovirastojen keskeiset arviot •	
peruspalvelujen tilasta 2009, Valtiovarainminis-
teriö 26/2010

Aluehallintovirastojen keskeiset arviot  •	
peruspalvelujen tilasta 2010, 5/2011

Tilastokeskus•	
Tilastokeskus, AlueOnline –palvelu•	
Turvallisuus harvaan asutuilla alueilla, Tilanne-•	
raportti 2009, Sisäasiainministeriön julkaisuja 
20/2009

www.kunnat.net•	
www.sotkanet.fi•	
www.vrk.fi•	
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3.
ARVIONNIN KESKEISET TULOKSET
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Yhteispalvelun kattavuus

Suomessa on 180 yhteispalvelupistettä vuoden 2011 
lopussa ja määrä näyttäisi kasvavan maltillisesti vuo-
den 2012 alussa. Julkisten palvelujen saavutettavuus 
on pysynyt lähes ennallaan ja on keskimäärin hyvällä 
tasolla. Hallitusohjelman yhteispalvelulinjausten to-
teuttaminen edellyttää yhteispalvelulainsäädännön ja 
yhteispalveluun liittyvien palveluprosessien kehittä-
mistä.

3. Arvioinnin keskeiset tulokset

Tasa-arvoinen yhteiskunta

Hyvinvoiva yhteiskunta

Nuoriin kohdistuvien edunvalvontapalvelujen 
saatavuus

Holhoustoimesta annetun lain ( 442/1999) nojalla 
täysi-ikäiselle voidaan määrätä edunvalvoja, jos hän 
sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, hei-
kentyneen terveydentilan tai vastaavan muun syyn 
vuoksi on kykenemätön valvomaan etuaan taikka 
huolehtimaan itseään tai varallisuuttaan koskevista 
asioista, jotka vaativat hoitoa eivätkä muulla tavoin 
tule hoidetuiksi. Edunvalvoja voidaan määrätä joko 
tiettyyn tehtävään tai kaikkien taloudellisten asioiden 
hoitoa varten. Tuomioistuimen päätöksellä edunval-
voja voidaan määrätä edustamaan päämiestä myös 
sellaisissa tämän henkilöä koskevissa asioissa, joi-
den merkitystä päämies itse ei kykene ymmärtämään.   
Edunvalvojaksi voidaan määrätä tehtävään sopiva 
henkilö, joka antaa siihen suostumuksensa. Valtion 
oikeusaputoimistot tarjoavat yleisen edunvalvonnan 
palveluita. Tällä hetkellä yleisillä edunvalvojilla on 
päämiehiä noin 32.000, kun edunvalvonnassa olevien 
täysi-ikäisten kokonaismäärä on hieman alle 49.000. 

Maistraatit toimivat paikallisina holhousviranomaisi-
na ja vastaavat edunvalvojien valvonnasta sekä osal-
taan myös edunvalvonnan tarpeen selvittämisestä ja 
edunvalvojan määräämisestä.

Maistraateille helmikuussa 2012 suoritetun kyse-
lyn mukaan nuorille, 18-30 –vuotiaille määrättävät 
edunvalvonnat ovat erityisesti kaupunkialueilla olleet 
monin paikoin hienoisessa kasvussa, joskin vaihtelua 
esiintyy. Asiaa ei kuitenkaan ole tarkemmin seurat-
tu. Nuorille aikuisille määrätään edunvalvoja usein 
mielenterveys- tai päihdeongelmien tai monista eri 
syistä johtuvan velkaantumisen ja pärjäämättömyy-
den vuoksi. Kehitysvammaisuuden vuoksi määrät-
tävät edunvalvonnat eivät tässä ryhmässä ole olleet 
kasvussa.

 Vuodelta 2011 laaditun tilaston mukaan alle 30-vuo-
tiaiden täysi-ikäisten osuus kaikkia täysi-ikäisiä kos-
kevista edunvalvonnoista on 7 prosenttia. Alueellista 
vaihtelua esiintyy siten, että Pohjois- ja Itä-Suomessa 
samoin kuin Länsi- ja Sisä-Suomessakin osuus on hie-
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man valtakunnallista keskiarvoa alhaisempi ja Etelä- 
ja Lounais-Suomessa vastaavasti hieman korkeampi. 
Erot selittyvät osittain ikärakenteella. Suurimmissa 
kaupungeissa ja niiden lähialueilla luvut näyttäisivät 
myös olevan keskiarvoa korkeammat. 

Maistraattien käsityksen mukaan alle 30-vuotiaille 
aikuisille määrätään edunvalvojaksi varsin usein ylei-
nen edunvalvoja. Asiasta ei tällä hetkellä ole saata-
vissa tilastotietoa. Edunvalvonnan keskimääräisestä 
kestosta ei myöskään tällä hetkellä ole saatavissa luo-
tettavaa tietoa. Maistraateista kyselyn kautta saatujen 
tietojen mukaan alle 30-vuotiaan osalta edunvalvonta 
on yleensä määräaikainen, ellei kyse ole päämiehen 
pysyvästä kyvyttömyydestä hoitaa asioitaan, kuten 
esimerkiksi kehitysvammasta.

Maistraateille vuodelle 2011 asetettujen palveluta-
voitteiden mukaan edunvalvojan määräämistä kos-
kevan asian käsittelyaikatavoite on neljä kuukautta. 
Tässä ajassa asia tulisi joko ratkaista maistraatissa tai 
toimittaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Maistraattien 
asianhallintajärjestelmästä vuodelta 2011 kerättyjen 
tietojen mukaan maistraatit ovat vuonna 2011 tehneet 
käräjäoikeuksille 267 edunvalvojan määräämishake-
musta, joissa päämies on ollut 18–30 -vuotias. Näistä 
88,7 prosenttia on toimitettu käräjäoikeuden ratkais-
taviksi tavoiteajassa. Alueellisia eroja käsittelyajoissa 
ei ole havaittavissa. Maistraatin omalla päätöksellä 
ratkaistuista asioista ei ole ko. ikäluokan osalta omaa 
tilastoa. Kaikista edunvalvojan määräämispäätöksis-
tä alle 4 kuukaudessa on ratkaistu 75,4 %.

Perusopetuksen alueellinen saavutettavuus

Koulujen määrä on vähentynyt vuosittain ja erityisesti 
pieniä kouluja on lakkautettu ja yhdistetty. Perusope-
tuksen alueellinen saavutettavuus on kuitenkin pysy-
nyt ennallaan usean vuoden ajan valtakunnan tasolla 
tarkasteltuna ja oli keskimäärin varsin hyvä. Eteläisen 
ja läntisen Suomen väkirikkaiden ja tiiviisti asuttujen 
kuntien painoarvo näkyi valtakunnan tason saavutet-
tavuudessa. Maan eri osissa asuvat perusopetuksen 
oppilaat eivät ole saavutettavuudessa tasa-arvoisessa 
asemassa suurten kuntakohtaisten erojen vuoksi. Vä-
henevät oppilasmäärät erityisesti Itä-Suomen ja La-

pin alueilla lisäävät entisestään eroja. 

Kuljetusten piirissä oli vajaa neljännes oppilaista, 
vaihdellen Etelä-Suomen alueen alle viidenneksestä 
Itä-Suomen noin kolmannekseen. Kuljetusoppilai-
den osuudessa ei ole tapahtunut muutosta aiempiin 
vuosiin verrattuna. Pisimmät koulumatkat olivat 
haja-asutusalueiden ja pinta-alaltaan laajojen kuntien 
oppilailla. Noin viidennes oppilaista kuljetettiin alle 
viiden kilometrin matkasta. Nuorimmista oppilaista 
kolmannes sai kuljetuksen alle viiden kilometrin kou-
lumatkaan. Kuljetusoppilailla oli edelleen lakisäätei-
set maksimiajat ylittäviä koulumatkoja. Koulumat-
ka-aikojen ylitysten yleisimpiä syitä olivat vaikeat 
kuljetusolosuhteet, aikataulut, kuljetusjärjestelyistä 
johtuva odotusaika ja kuljetusreitin pituus.  
 
Kouluverkon harventumisen voidaan ennakoida jat-
kuvan tulevina vuosina. Väestön ikärakenteen ke-
hitysnäkymät ovat palvelujen turvaamisen kannalta 
haasteellisia. Ratkaisuja palvelujen tasapuolisen saa-
tavuuden turvaamiseen haetaan kuntarakenteiden uu-
distamisesta.  

Muutoksen hallinta edellyttää kunnilta suunnitel-
mallisuutta ja ennakkoluulotonta uusien toimintata-
pojen etsimistä sekä tarvittaessa kuntarajat ylittävää 
yhteistyötä. On huolehdittava perusopetuspalvelujen 
järjestämisestä niin, että kunnan eri osissa asuvilla 
oppilailla tasapuoliset mahdollisuudet perusopetuk-
seen lähipalveluna säilyvät. Kouluverkkoratkaisuissa 
on turvattava nuorimpien oppilaiden koulunkäynti 
mahdollisimman lähellä kotia.  Keskushallinnon on 
omilla toimenpiteillään tuettava laadukkaiden pe-
rusopetuspalvelujen säilymistä. Koulukuljetukset on 
järjestettävä siten, että perusopetuslaissa säädetyt 
enimmäisajat eivät ylity ja oppilaiden hyvinvointi 
tulee huomioon otetuksi. Vaihtoehtoisesti oppilaille 
on tarjottava perusopetuslain edellyttämä maksuton 
majoitus ja täysihoito.

Tillgänglighet till svenskspråkig  
grundläggande utbildning

Två nya svenskspråkiga skolor har grundats i 
kommuner, som tidigare saknat svenskspråkig 
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skola.  Elevantalet har ökat i årskurserna 1-6 och 
beräknas ytterligare öka framöver. Det sammanlagda 
elevantalet beräknas vara på nuvarande nivå 
efter medlet av innevarande decennium.  
Elevutvecklingen uppvisar dock variationer 
regioner	och	kommuner	emellan.	Den	geografiska	
tillgängligheten till grundläggande utbildning mätt i 
andelen barn i läropliktsåldern som bor inom en fem 
kilometers radie från skolan har i landet i genomsnitt 
inte förändrats. Andelen elever med transportförmån 
har i genomsnitt inte förändrats under de senaste 
åren. Skärgårdsförhållanden är orsaken till att 
skolresor överskridit de lagstadgade tiderna. 

Alla elever skall ha jämbördig tillgång till 
grundläggande utbildning av hög kvalitet 
oberoende av bostadsort, språk och kommunens 
ekonomiska situation. Avgöranden som 
gäller servicestrukturen bör stöda såväl den 
geografiska	tillgängligheten	till	som	kvaliteten	på	
utbildningstjänsterna.	Det	geografiska	avståndet	
till skolan som mått på tillgängligheten till 
grundläggande utbildning bör utgående från 
kvalitetskriterier kompletteras med indikatorer, 
som även beskriver verksamhetsförutsättningar 
och ger information, som möjliggör en analys av 
den grundläggande utbildningens såväl strukturella 
som funktionella kvalitet på nationell och lokal 
nivå.  Utvecklandet av undervisningsmiljöer, 
som kombinerar närundervisning med 
nätundervisning och olika former av informations- 
och kommunikationstekniska lösningar och 
som skapar möjligheter för lärmiljöer utanför 
skolans närmiljö, kräver även indikatorer för 
uppföljning	och	utvärdering.	Den	officiella	
statistikföringen och statistiska uppföljningar som 
grundar sig på administrativa indelningar bör på 
grund av kommunsammanslagningar allt större 
kommunenheter kompletteras för att bättre beskriva 
och	beakta	frågor	specifika	för	de	olika	delarna	
av kommunen, såväl tätorter som olika former av 
landsbygdsförhållanden. 

Toisen asteen koulutuksen alueellinen saavu-
tettavuus 2011

Toisen asteen koulutuksen alueellinen saavutettavuus 
oli viidennen kerran arviointikohteena. Arviointiase-
telma on pysynyt joka vuosi lähes samana. Tänä vuon-
na oli opiskelupaikkojen jakaantumisen tarkastelussa 
mukana sukupuolinäkökulma. Alueellista saavutetta-
vuutta arvioitiin tarkastelemalla kuinka suurelle osal-
le alueen 16-vuotiaista oli tarjolla lukiokoulutusta 
sekä ammatillista koulutusta vähintään yhdellä ja vä-
hintään kolmella koulutusalalla 10 kilometrin ja 30 
kilometrin etäisyydellä nuoren asuinpaikasta. 

Lukiokoulutuksen maantieteellinen saavutettavuus 
oli melko hyvä koko maassa. Pohjois-Suomen ja 
Itä-Suomen aluehallintovirastojen toimialueilla oli-
vat 10 kilometrin etäisyydellä asuvien 16-vuotiaiden 
osuudet kasvaneet, mutta vähentyneet hieman Lapin 
alueella. Manner-Suomessa ei ole tapahtunut kovin 
suuria muutoksia ammatillisen koulutuksen saavu-
tettavuudessa. Maan eri osien väliset erot ammatil-
lisen koulutuksen saavutettavuudessa ovat edelleen 
suuret. Saavutettavuuden muutokset johtuvat pääosin 
16-vuotiaiden lukumäärän sekä heidän asuinpaikko-
jen muutoksista. Oppilaitosverkko on toistaiseksi py-
synyt melko vakaana 

Nuorilla katsottiin olevan hyvät ammatillisen koulu-
tuksen valintamahdollisuudet, kun hänellä oli valitta-
vana koulutusta vähintään kolmelta eri koulutusalalta. 
Näin tarkasteltuna korostuivat Etelä-Suomen nuorten 
varsin hyvät mahdollisuudet lähellä kotia sijaitseviin 
opetuspisteisiin. Itä-Suomen, Pohjois-Suomen ja La-
pin alueiden nuorilla olivat vähäisimmät ammatilli-
sen koulutuksen valintamahdollisuudet. 

Toisen asteen ammatilliseen koulutukseen haku oli 
edelleen hieman suositumpaa kuin hakeminen lu-
kiokoulutukseen. Ammatilliseen koulutukseen haki 
enemmän hakuvuotta aiemmin peruskoulun päättä-
neitä opiskelijoita kuin suoraan peruskoulusta. Tytöt 
valitsivat yhä mieluimmin lukiokoulutuksen ja pojat 
ammatillisen koulutuksen. Lähes joka kymmenes pe-
ruskoulun päättänyt hakija jäi ilman tutkintoon johta-
vaa toisen asteen koulutuspaikkaa. 
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Arvioinnin teemana oli syrjäytymisen ehkäisyn kan-
nalta keskeiset palvelut. Syrjäytymiseen johtavia syi-
tä on monia. Oleellisia lasten ja nuorten syrjäytymistä 
ehkäiseviä keinoja ovat mm. riittävä perusopetus sekä 
mielekkäät jatko-opinnot, kaikilla koulutusasteilla to-
teutettava opetus ja tuki, opinto-ohjaus sekä oppilas- 
ja opiskelijahuoltopalvelut.

Manner-Suomessa 16-vuotiaiden ikäluokka pienenee 
melko jyrkästi vuoteen 2017. Ennusteen mukaan 
16-vuotiaiden ikäluokka on pienimmillään vuosien 
2015–2020 välillä. 

Tillgängligheten till svenskspråkig  
utbildning på andra stadiet

Regionförvaltningsverkens svenskspråkiga service-
enhet för undervisningsväsendet utvärderat hur väl 
basservicen fungerar på den svenska bildningens 
område. Tillgången till grundläggande utbildning, 
till andra stadiets utbildning och till bibliotekstjäns-
ter utvärderas skilt. I utvärderingen av andra stadiets 
utbildning beaktades gymnasier och den grundläg-
gande yrkesutbildningen för ungdomar, dock inte 
specialyrkesläroanstalterna. Åland ingick inte i 
utvärderingen.

Tillgängligheten till gymnasium för de svensksprå-
kiga ungdomarna är oförändrad, medan viss för-
sämring skedde i tillgängligheten till grundläggande 
yrkesutbildning år 2011. Valmöjligheterna inom 
yrkesutbildningen förbättrades något. Av de svensk-
språkiga 16-åringarna i landet hade 72 % tillgång till 
gymnasium inom 10 kilometer från sitt hem. 56 % 
av de unga hade en yrkesutbildningsenhet på 10 ki-
lometers avstånd och 43 % av ungdomarna hade tre 
yrkesutbildningsalternativ på 10 kilometers avstånd. 
Således är gymnasieutbildning avståndsmässigt 
mera tillgänglig än grundläggande yrkesutbildning.

Den regionala variationen är fortsättningsvis hög på 
svenskt håll och i snitt är tillgängligheten till andra 
stadiets utbildning svagare än för landets 16-åringar 
i genomsnitt.

Gymnasienätet är oförändrat. Inom den grundläg-

gande yrkesutbildningen har antalet huvudmän klart 
minskat under de senaste åren och läroanstalter har 
ofta ombildats till utbildningsenheter. Men antalet 
enheter har också minskat – från 30 till 25 på två 
år – och några har bytt ort, varmed tillgängligheten 
till yrkesutbildningen försämrats de senaste åren. 
Utvärderingen visar att utbildningens tillgänglighet 
inverkar på val av studieinriktning bland de unga.

Bland de svenskspråkiga i genomsnitt är gymnasiet 
ett populärare val än yrkesutbildningen som andra 
stadiets utbildningsform, men variation mellan 
regionerna	finns.	Flickor	söker	sig	i	större	utsträck-
ning till gymnasium och pojkar oftare till yrkesut-
bildning. Majoriteten söker vidare till andra stadiets 
utbildning direkt efter avslutad grundskola. Till 
yrkesutbildningen söker dock ett större antal unga 
som avslutat sin grundskola tidigare, vilket behöver 
beaktas i dimensionering av studieplatser.

Mottagande av studieplats sker oftast bland dem som 
söker direkt efter avslutad grundskola. Därmed kan 
mellanår efter avslutad grundskola utgöra en risk för 
avbruten studiegång. Gymnasiesökande får och mot-
tar i högre grad sin studieplats, 96 %, jämfört med 
91 % bland sökande till yrkesutbildningen. Flickor 
mottar i större utsträckning sin gymnasieplats, med-
an pojkar oftare mottar sin yrkesutbildningsplats.

Kuntien taloudelliset resurssit ja henkilöstö 
liikunnan peruspalvelujen tuottamisessa

Kuntien liikunnan peruspalvelujen järjestämiseen 
käyttämät määrärahat painottuvat erittäin selkeästi 
kolmen AVI-alueen, Etelä-Suomen, Lounais-Suomen 
sekä Länsi- ja Sisä-Suomen alueille. Erilaisista lii-
kuntamenoista 72 – 77 % keskittyi edellä mainitulle 
alueelle.

Liikunnan kokonaismenoista sekä kokonaiskäyttöme-
noista syntyi suurin osa Etelä-Suomen alueella ja kau-
punkimaisissa kunnissa. Erilaisia liikunta-avustuksia 
myönnettiin väestöpohjaan suhteutettuna eniten La-
pin ja Lounais-Suomen alueilla. Liikuntapaikkojen 
käyttö- ja kunnossapitomenot olivat asukasta kohti 
arvioituna suurimmat Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen 
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alueilla ja palkka- ja henkilöstömenot puolestaan pie-
nimmät Pohjois-Suomen alueella.
 
Liikunnan peruspalveluja tuottavaa henkilöstöä oli 
yhteensä koko maassa 3828 henkilötyövuotta, jos-
ta suurin osa työskenteli Etelä-Suomen ja Länsi- ja 
Sisä-Suomen alueiden kunnissa. Valtaosa (58,1 %) 
henkilöstöstä oli liikuntapaikkojen käyttö- ja kun-
nossapitotehtävissä. Näistä työntekijöistä puolestaan 
suurin osa (71,4 %) oli kuntien liikuntatoimen palve-
luksessa ja vakinaisessa työsuhteessa (72,4 %).

Yleisten kirjastojen verkkoaineistojen hankinta 
ja käyttö

Kirjastotoimen arviointikohteena oli verkkoaineisto-
jen saatavuus ja käyttö Suomen yleisissä kirjastoissa. 
Arvioinnissa tarkasteltiin kaupallisesti saatavilla ole-
via verkkoaineistoja. Lisäksi arvioitiin yleisten kir-
jastojen asemaa tietoyhteiskunnan toimijoina.

Yleisten kirjastojen verkkoaineistojen hankintaa ja 
käyttöä selvitettiin edellisen kerran vuoden 2004 
peruspalveluarvioinnissa. Tuolloin todettiin, etteivät 
kirjastoja koskevat tietoyhteiskuntatavoitteet olleet 
toteutuneet tasapuolisesti maan eri osissa. Kaupallis-
ten verkkoaineistojen tarjonta ei vastannut yleisten 
kirjastojen tarpeita ja niiden hankinta kirjastoihin oli 
vähäistä. Verkkoaineistojen käytön seurannassa oli 
puutteita. Toimenpiteinä suositeltiin verkkoaineisto-
jen resursointia kansallisesti, kansallista suositusta 
verkossa välitettävästä perusaineistosta sekä verkko-
aineistojen käytön tilastoinnin parantamista. Vuoden 
2004 arvioinnissa ehdotetut verkkoaineistoja koske-
vat toimenpide-ehdotukset eivät ole toteutuneet.

Verkkoaineistojen ja erityisesti e-kirjojen hankinta ja 
tarjonta vaihtelee maakunnittain huomattavasti. Edel-
leen on paljon kuntia, joissa kirjasto ei tarjoa pääsyä 
mihinkään maksullisiin verkkoaineistoihin. Joka nel-
jännessä kirjastossa ei ole lainkaan maksullisia verk-
koaineistoja ja yli 80 % kirjastoista ei hankkinut e-
kirjoja vuonna 2011. 

Verkkoaineistojen käyttö ja e-kirjojen lainaus on kir-
jastojen perinteisten materiaalien käyttölukuihin ver-

rattuna vieläkin häviävän pientä ja käytön tilastointi 
vaihtelevaa. Asiakkaille tarjotaan yleensä etäkäytön 
sijaan aineiston käyttömahdollisuutta kirjastossa.

Varsinkin pienten kirjastojen mahdollisuudet toteut-
taa niille asetettuja tietoyhteiskuntatavoitteita ovat 
hyvin rajalliset. Kirjastoille esitetyn tietoyhteiskun-
taroolin haltuunoton vaatima tekninen varustus on 
kunnossa, mutta kirjastot näkevät mahdollisuutensa 
aktiivisiksi toimijoiksi edelleen heikoiksi. Eniten riit-
tämättömyyttä kirjastot kokivat hankittujen verkko-
aineistojen käytön seurannassa, markkinoinnissa ja 
näkyvyydessä. 

Parhaiten kirjastot arvioivat onnistuvansa verkko-
aineistojen henkilökohtaisen käytönopetuksen sekä 
verkkoaineistojen käyttöön tarkoitettu tilan ja hyvän 
varustetason tarjoamisessa. Henkilökunnan perehty-
mättömyys aineistoihin vaikutti asiakkaiden saamaan 
opastukseen. Toisaalta kirjastojen merkitys on juuri 
sähköisten aineistojen sisältöjen tuntemisessa. Kir-
jastojen tekninen valmius verkkoaineistojen tarjoa-
miseen on hyvä. Nettiasiakaspäätteitä on lähes kai-
kissa yleisissä kirjastoissa.

Tulevaisuudessa kirjastojen tehtävä aineistojen si-
sältöjen avaajina, tuottajina, jäsentäjinä ja välittäjinä 
kasvaa. Yleisten kirjastojen rooli tietoyhteiskuntaval-
miuksien tasa-puolisessa toteutumisessa ja tiedollisen 
syrjäytymisen ehkäisyssä on merkittävä.

Anskaffning och användning av nätmaterial vid 
de allmänna biblioteken
 
Föremål för utvärderingen av biblioteksverksam-
heten var tillgång och användning av nätmaterial i 
de allmänna biblioteken i Finland. I utvärderingen 
granskades kommersiellt tillgängligt nätmaterial. 
Även de allmänna bibliotekens position som aktörer 
i informationssamhället utvärderades. 
Anskaffning och användning av nätmaterial vid de 
allmänna biblioteken utvärderades senast år 2004 
i utredning av basservicen. Den rapporten gav vid 
handen att de mål som ställts gällande bibliotekens 
nya roll i informationssamhället inte hade förverkli-
gats på ett jämbördigt sätt i olika delar av landet att 
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utbudet av kommersiella nätmaterial inte motsvarade 
de allmänna bibliotekens behov samt att bibliotekens 
anskaffning av nätmaterial var blygsam. Åtgärder 
som rekommenderades var nationell resursering av 
nätmaterialen, delgivning av nationella rekommen-
dationer om basmaterial som förmedlas via nätet 
samt förbättring av användarfrekvensen av nätma-
terial. Resultaten av årets utredning av basservicen 
ger vid handen att de åtgärdsförslag som framlades i 
utredningen av basservicen år 2004, inte har förverk-
ligats.
Utbudet och anskaffningen av nätmaterial, framfö-
rallt e-böcker varierade betydligt i de olika landska-
pen.	Det	finns	fortsättningsvis	många	kommuner	i	
Finland där biblioteken inte kan erbjuda tillgång till 
avgiftsbelagt	nätmaterial.	I	vart	fjärde	bibliotek	finns	
inget avgiftsbelagt nätmaterial tillgängligt och över 
80 procent av biblioteken anskaffade inte e-böcker 
år 2011. Dock köpte majoriteten av biblioteken i 
Svenskfinland	in	e-böcker	i	form	av	skönlitterära	
verk.
Användningen av nätmaterial och utlåningen av 
e-böcker är fortfarande försvinnande liten om man 
jämför med användningen av bibliotekens tradi-
tionella material. Dessutom varierade bibliotekens 
statistikföring av nätmaterialens användarfrekvens 
avsevärt. I stället för distansanvändning erbjöds kun-
derna i allmänhet möjlighet att använda elektroniskt 
materialet på biblioteket.
Speciellt de små biblioteken anser att de har mycket 
begränsade möjligheter att uppnå de mål, som 
förväntades av dem i informationssamhället. Den 
tekniska	utrustning	finns	tillgänglig	men	bibliote-
ken ansåg likväl sin roll som aktiv aktör begränsad. 
Biblioteken anser att de inte lyckats speciellt bra 
beträffande uppföljningen av anskaffat nätmaterial, i 
marknadsföringen och i synligheten av nätmaterial.
Biblioteken är av den åsikten att de lyckats bra i 
individuell handledning av nätmaterial och i att ut-
veckla ändamålsenliga biblioteksutrymmen med god 
utrustning avsedd för användning av nätmaterial. 
Personalens bristande insikter i nätmaterials innehåll 
inverkade på den vägledning som kunderna kunde 
få. Å andra sidan är biblioteken betydelsefulla just 
genom att de har kännedom om innehållet i det elek-
troniska materialet. Bibliotekens tekniska utrustning 

för att erbjuda tillgång till nätmaterial är god. Majo-
riteten av Finlands allmänna bibliotek kunde erbjuda 
webbterminaler till kundernas förfogande. I samtliga 
bibliotek	i	Svenskfinland	har	kunderna	tillgång	till	
antingen trådlös Internetförbindelse eller kundwebb-
terminal i huvud- och närbiblioteket, vilket bidrar 
till att medborgarna i glesbygden har tillgång till 
information via Internet.
I framtiden växer bibliotekens roll vad gäller struktu-
rering, tolkning, produktion, distribution och tillgäng-
liggörande av informationsmaterial. De allmänna bib-
lioteken har en betydelsefull uppgift i att säkerställa 
medborgarnas jämlika informationsförsörjning och i 
att motverka kunskapsmässig marginalisering bland 
invånarna. 

Kulttuuritoimi - tiivistelmä

Valtaosa Suomen kunnista hoitaa yleisen kulttuuritoi-
men alle yhdellä henkilötyövuodella. Asukaslukuun 
suhteutettu henkilötyövuosimäärä vaihtelee paljon 
eri kuntien välillä; yhtä henkilötyövuotta kohti voi 
olla 4000 tai 80 000 asukasta. Pienissä ja keskisuuris-
sa kunnissa oli yhtä lailla vaihtelua. Sen sijaan suuris-
sa kaupungeissa henkilötyövuosimäärä oli tasaisesti 
lähempänä koko maan keskiarvoa (1htv/13 500 asu-
kasta). 

Yleisen kulttuuritoimen nettokustannukset vaihteli-
vat huomattavasti kunnasta riippuen. Yleisen kulttuu-
ritoimen nettokustannukset olivat alle 16 € asukasta 
kohti 274 kunnassa, joissa asui yhteensä noin 2 420 
000 asukasta. Yleiseen kulttuuritoimeen suunnattu 
rahoitus oli sama tai vähemmän kuin valtionosuuden 
määrä vain 19 kunnassa. Yleisen kulttuuritoimen asu-
kaskohtaiset nettokustannukset olivat vuonna 2009 
kunnissa keskimäärin 11,6 €/asukas. Yleisen kulttuu-
ritoimen asukaskohtaiset nettokustannukset nousivat 
keskimäärin vuodesta 2005 vuoteen 2011.

Vuonna 2009 museoiden, teattereiden ja orkestereiden 
nettokustannukset olivat 25–154 €/asukas. Asukasti-
heys ei korreloi yleisen kulttuuritoimen nettokustan-
nusten kanssa mutta sen sijaan se vaikuttaa museoi-
den, teattereiden ja orkestereiden nettokustannuksiin. 
Ne olivat korkeimpia pääosin asukasluvultaan suuris-
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sa kunnissa, joissa toimi lukuisia valtionosuuslaitok-
sia. Myös kokonaisnettokäyttökustannukset nousivat 
korkeimmiksi pääosin asukasluvultaan suurissa maa-
kuntakeskuksissa, joihin valtionosuuslaitokset ovat 
keskittyneet. Taide- ja kulttuurilaitosten alueellinen 
saatavuus vaihtelee siten maan eri osissa etenkin kun-
nan asukasluvusta riippuen. Kaikissa maakunnissa ei 
ole valtionosuusorkestereita. Valtionosuutta saavia 
museoita sijaitsee valtionosuuslaitoksista kattavim-
min suurten kaupunkien ulkopuolella.

Nuorisotoimi

Vuoden 2011 lopulla nuorten ohjaus- ja palveluver-
koston oli perustanut 60 prosenttia Manner-Suomen 
kunnista. Kun otetaan mukaan valmisteilla olevat 
verkostot, osuus kohoaa 90 prosenttiin. Nuorisolain 
säätämä velvoite nuorten ohjaus- ja palveluverkoston 
olemassaolosta kaikissa kunnissa on siis hyvin toteu-
tunut, mutta ei vielä täyty.  

Lain mukaan kuntien nuorten ohjaus- ja palveluver-
kostoon tulee kuulua opetus-, sosiaali-, terveys- ja 
nuorisotoimet sekä työ- ja poliisihallinto. Opetus-, 
sosiaali- ja nuorisotoimi olivat kaikissa perustetuissa 
verkostoissa, mutta muita toimialoja verkostoista vie-
lä puuttui. Suurin osa nuorten ohjaus- ja palveluver-
kostojen puheenjohtajista uskoi, että nuorisolain 7 a § 
ohjaa kunnan eri tahoja nuorisopoliittiseen ajatteluun 
ja verkoston tehtävät jäsentyvät. Yhteistyön kunnan 
nuorten asioiden hoitamisessa arvioitiin parantuneen 
uuden pykälän myötä.    

Vuonna 2010 työpajatoiminnan piirissä oli 80 pro-
senttia Manner-Suomen kunnista. Työpajoilla oli 20 
772 valmentautujaa, joista yli 60 prosenttia oli alle 
29-vuotiaita. Kaikki työpajapalveluja tarvitsevat nuo-
ret eivät kuitenkaan päässeet mukaan toimintaan, sillä 
vain 29 prosenttia työpajoista pystyi ottamaan vastaan 
kaikki valmentautujat, jotka olisivat halunneet tulla 
toimintaan mukaan. Tilanpuute ja liian vähäinen hen-
kilökunta olivat tärkeimmät syyt siihen, ettei kaikkia 
halukkaita pystytty ottamaan työpajalle.

Etsivä nuorisotyö kattaa 70 prosenttia Manner-Suo-
men kunnista. Etsivät nuorisotyöntekijät tavoittivat 

vuoden 2010 aikana yhteensä 5 724 nuorta. Sekä 
tavoitettujen nuorten että etsivien nuorisotyönteki-
jöiden määrä kasvoi paljon edelliseen vuoteen verrat-
tuna. Tämä oli mahdollista, koska valtio lisäsi mer-
kittävästi panostusta etsivään nuorisotyöhön. Etsivä 
nuorisotyö tavoitti suurimman osan nuorista jonkin 
viranomaisen pyynnöstä. Silti neljännes nuorista ta-
voitettiin sosiaalisten verkostojen kautta eli esimer-
kiksi nuoren vanhemmat, kaverit tai nuori itse ottivat 
yhteyttä etsivään nuorisotyöntekijään.

Ehkäisevän päihdetyön alueellinen saatavuus 
ja toiminnan laatu

Kuntalaiset ovat Suomessa eriarvoisessa asemassa 
sen suhteen, miten heidän asuinkunnassaan panos-
tetaan päihdehaittojen ehkäisyyn. Vuoden 2004 val-
takunnalliseen peruspalvelujen arviointiin verrattuna 
ehkäisevän päihdetyön rakenteissa ei ole juurikaan 
tapahtunut muutosta. Ainoastaan ehkäisevän päihde-
työn strategiatyö on edistynyt. Toisaalta näyttöön pe-
rustuvia ehkäisevän päihdetyön menetelmiä on kui-
tenkin onnistuneesti otettu käyttöön sekä eri puolella 
Suomea että eri peruspalvelujen tehtävissä. 

Ehkäisevän päihdetyön rakenteet vaihtelevat suuresti 
alueittain/ kunnittain. Vain pienessä osassa kuntia eh-
käisevän päihdetyön rakenteet ja toiminta ovat suosi-
tusten mukaisesti järjestetty ja ne muodostavat sys-
temaattisen kokonaisuuden. Osassa kuntia ehkäisevä 
päihdetyö ei toteudu lain edellyttämällä tavalla. Eh-
käisevän päihdetyön koordinaatiota hoidetaan kun-
nissa pääsääntöisesti oman työn ohella. Koordinaatio 
tehtävän haasteena on resurssien vähäisyys, epäsel-
vä työnkuva, osa-aikaisuus ja työhön tarjolla olevan 
tuen riittämättömyys. Alueiden/ kuntien ehkäisevän 
päihdetyön rakenteiden kehittäminen palvelu- ja kun-
tarakenne muutoksessa ja osana kuntien terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämistä edellyttää vahvaa tukea.

Mini-intervention ja varhaisen puheeksiottamisen 
mallit ovat levinneet laajasti työvälineiksi peruspal-
veluihin. Puheeksiottamisen mallien käytön toteut-
taminen systemaattisesti edellyttää valtakunnallista 
koordinaatiota ja seurannan kehittämistä. Pakka-toi-
mintamallin toteuttamisalueella asuu jo 1,8 miljoo-
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naa suomalaista. Jatkossa on huolehdittava mallin 
levittämisestä koko Suomeen ja sen juurruttamisesta 
osaksi pysyviä kuntarakenteita.

Kunta- ja palvelurakenneuudistus on tuonut sekä 
haasteita että mahdollisuuksia kuntien ehkäisevän 
päihdetyön toteuttamiselle. Jo tapahtuneet rakenteel-
liset uudistukset ovat kehittäneet kuntarakennetta ja 
tiivistäneet kuntien yhteistoimintaa ja tuoneet uuden-
laisia mahdollisuuksia panostaa ehkäisevään työhön. 
Toisaalta kuntaliitosten ja yhteistoiminta-alueiden 
muodostamisen myötä monille seuduille on muodos-
tunut monia limittäisiä ja päällekkäisiä rakenteita, 
ehkäisevän päihdetyön järjestäminen on unohtunut ja 
vastuu ehkäisevästä päihdetyöstä on hämärtynyt.

Hallitusohjelman linjauksen mukaan alkoholilaki 
uudistetaan säilyttäen siinä nykyisen lain keskeiset 
lähtökohdat; terveellisten elintapojen edistäminen ja 
haittojen vähentäminen. Parhaimmillaan laki ehkäi-
sevästä päihdetyöstä kuvaa ne puitteet, jolla alkoho-
lilakiin sisältyvä paikallinen työ toteutetaan.  Uuden 
lain toivotaan takaavan ehkäisevälle päihdetyölle ny-
kyistä selkeämmän ja vahvemman perustan.

Joukkoliikenteen peruspalvelutaso
Liikennepalvelujen arviointikohteena oli joukkolii-
kenteen peruspalvelutason toteutuminen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY -keskusten) te-
kemissä joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyissä. 

Määrittelyissä kuvattiin joukkoliikenteen nykytila ja 
tulevaisuuden tahtotila. Palvelutason määrittäminen 
on lakisääteinen tehtävä ja se koskee joukkoliikenne-
laissa mainittuja toimivaltaisia viranomaisia. 

Peruspalvelutasoisen liikenteen hankkiminen on yksi 
ELY -keskusten perustehtävistä. Peruspalvelutasoi-
sella liikenteellä tarkoitetaan yhteyksiä, jotka mah-
dollistavat ihmisten jokapäiväiset liikkumistarpeet 
työskentely-, opiskelu- ja asiointimatkojen osalta. 
Tavoitteena on turvata arjen liikkumistarpeet ja tarjo-
ta mahdollisuus käyttää joukkoliikennettä.

Palvelutasomäärittelyt osoittivat, että peruspalveluta-
soisessa joukkoliikennetarjonnassa on puutteita kaik-
kialla Suomessa. On olemassa yhteysvälejä, joille ei 
taloudellisten resurssien takia ole järjestetty tarvitta-
via joukkoliikennepalveluja, vaikka liikkumistilas-
toista nähdään, että potentiaalista kysyntää on. Toi-
saalta on myös olemassa yhteysvälejä, joilla kysyntää 
ei ole tarpeeksi ja palvelujen järjestäminen olisi koh-
tuuttoman kallista. Varsinkin harvaan asutuilla alueil-
la säännönmukaista joukkoliikennettä tulisi täydentää 
kutsu- ja palveluliikenteillä.

Palvelutasomäärittelyt tulevat ohjaamaan joukkolii-
kenteen suunnittelua ja hankintaa lähivuosina. Tun-
nistetut peruspalvelutason puutteet huomioidaan ja 
ne pyritään korjaamaan mahdollisten liikennöinti-
muutosten yhteydessä tai viimeistään siirtymäajan 
jälkeisen liikenteen hankinnoissa.

Turvallinen yhteiskunta

Poliisitoimi

Ennalta estävä toiminta on poliisin tärkeimpiä teh-
täviä. Paikallisessa poliisitoiminnassa tulee korostaa 

ennalta estävää toimintasisältöä selvästi suhteessa 
reaktiiviseen työhön. Perhe- ja läheisväkivallan yh-
teydessä tämä tarkoittaa sitä, että siinä vaiheessa kun 
asia tulee poliisin tietoon, on pyrittävä myös poliisin 
keinoin ohjaamaan asiakasta tilannetta korjaavien 
palvelujen pariin.



45

vitysasteen perusteella. Vuoteen 2010 verrattuna eri-
tyisen voimakkaasti lisääntyivät seksuaalirikokset, 
alkoholirikokset sekä henkeen ja terveyteen kohdistu-
neet rikokset. Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden 
rikosten määrä kasvoi lähes 20 prosentilla vuoteen 
2010 verrattuna. Vuoden 2011 alussa tuli voimaan 
lakimuutos, jonka johdosta perhe- ja lähisuhteessa 
tapahtuneet, alle 18-vuotiaaseen tai työtehtäväänsä 
hoitavaan kohdistuneet lievät pahoinpitelyt muuttui-
vat virallisen syytteen alaisiksi. Muutos on johtanut 
siihen, että nämä rikokset kirjautuvat entistä useam-
min.

Rikosten selvitystaso lasketaan siten, että tiettynä ai-
kana selvitettyjen rikosten määrä suhteutetaan
samana aikana tietoon tulleiden rikosten määrään. Ri-
kosten selvitysasteet heikkenivät selvästi
vaikka selvitettyjen rikosten kappalemäärä kasvoikin 
hieman. Vuonna 2011 poliisi selvitti noin 79
prosenttia kaikista tietoon tulleista rikoksista.

Pelastustoimi

Pelastustoimen onnettomuuksia ehkäisevien pal-
velujen tarjonta vaihtelee merkittävästi jopa saman 
pelastustoimen alueen sisällä. Erityiskohteiden pa-
lotarkastukset suoritettiin täysimääräisesti viidellä 
pelastustoimen alueella, joka toisella alueella tarkas-
tusmäärät vähenivät. Asuinrakennusten tarkastusta-
voitteesta toteutui jälleen ainoastaan puolet. Pelas-
tustoimen valistustyön valtakunnallinen tulostavoite 
saavutettiin kuudella pelastustoimen alueella. Järjes-
tettyjen valistus- ja neuvontatilaisuuksien määrässä 
ei tapahtunut merkittävää muutosta. Valistus- ja neu-
vontatyön toteutustavat painottuvat yhä hyvin eri ta-
voin pelastustoimen alueesta riippuen.

Väestön ja toiminnanharjoittajien asema onnetto-
muuksia ennalta ehkäisevien palvelujen saajana tu-
lee saattaa tasapuoliseksi asuinkunnasta riippumatta. 
Otettaessa käyttöön uusia onnettomuuksien ehkäi-
syyn liittyviä toimintatapoja tulee kiinnittää huomio-
ta kansalaisten yhdenvertaisuuden toteutumiseen. 
Pelastustoimen toteuttaman valvonnan lisäksi myös 
muu onnettomuuksia ehkäisevä työ tulee saattaa voi-
makkaammin uhkiin ja turvallisuustarpeisiin perustu-

Perheväkivallaksi kirjattujen kotihälytysten määrä 
kasvoi vuodesta 2010 runsaat kahdeksan
prosenttia. Perheväkivallan aiheuttamat tehtävät mitä 
ilmeisimmin lisääntyivät ilmoituskynnyksen
laskun takia. Kansallisten uhritutkimusten mukaan 
parisuhdeväkivalta on lievässä laskussa. Ilmoituskyn-
nyksen lasku tarkoittaa sitä, että aiemmin näkymättö-
missä ollut ilmiö on tullut paremmin näkyväksi. Tä-
män seurauksena yhteiskunnan mahdollisuus puuttua 
ilmiöön on parantunut.

Vuoteen 2010 verrattuna alle 21-vuotiaiden määrä 
väkivaltarikosten asianomistajina on kasvanut
noin 15 prosenttia. Alle 15-vuotiaiden ikäryhmässä 
kasvua oli lähes 19 prosenttia. Kun
tarkastellaan ilmiötä pidemmällä aikavälillä, niin juu-
ri tuo alle 15-vuotiaiden ikäryhmä on ollut
suuren kasvun kohteena, heihin kohdistuneiden väki-
valtarikosten määrä on kaksinkertaistunut
vuodesta 2005.

Nopean avun saannin palvelutaso on hieman parantu-
nut vuoteen 2010 verrattuna kun
tarkastellaan asiaa toimintavalmiusajan perusteella. 
Samaan aikaan hälytyspalvelujen kysyntä, eli tehtä-
vämäärä on kuitenkin kasvanut.

Toimintavalmiusajat kertovat poliisilaitoksen toimin-
taympäristöstä. Jos poliisilaitoksen alueella on
selvät väestökeskittymät, on hälytystoiminta helpom-
pi järjestää kuin sellaisilla alueilla, joissa
asutus on hajanaista ja välimatkat taajamien välil-
lä pitkiä. Vuonna 2011 poliisi oli tapahtumapaikalla 
keskimäärin 22 minuutissa. Edellisvuoteen verrat-
tuna parannusta oli noin puoli minuuttia. Aiempiin 
vuosiin verrattuna poliisin toimintavalmiutta voidaan 
pitää varsin hyvänä.

Hälytyspalvelujen kysyntää arvioitiin AB-kiireelli-
syysluokan ja 0-4 tehtäväluokkien tehtävämäärän
perusteella. Tehtävämäärä kasvoi vuonna 2011 vuo-
teen 2010 verrattuna kokonaisuutena noin neljä
prosenttia. Ainoastaan Pohjanmaan ja Peräpohjolan 
poliisilaitosten tehtävämäärät vähenivät.

Tutkintapalveluja arvioitiin rikosten määrän ja sel-
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vaksi. Toimintaympäristöä ja sen kehittymistä koske-
van tiedon lisäksi tarvitaan keinoja mitata ja arvioida 
eri toimenpiteiden vaikuttavuutta. 

Julkisten voimavarojen vähentyessä yhteistyön ja 
resurssien yhteisen käytön merkitys koskettaa myös 
onnettomuuksien ehkäisyyn tähtäävää työtä. Paikal-
linen turvallisuusyhteistyö tarjoaa keinon vaikuttaa 
asiaan paikallisessa toimintaympäristössä, mutta rat-
kaisuja on löydettävissä myös valtakunnallisesti eri 
organisaatioiden rooleja tarkasteltaessa. Media ja 
oppilaitokset ovat esimerkkejä toimijoista, joilla on 
päivittäinen yhteys suureen osaan väestöstä ja siten 
mahdollisuus osaltaan liittyä turvallisuuteen liittyvän 
tiedon välittämiseen.

Pelastustoimen hälytystehtävät lisääntyivät osal-
la pelastustoimen alueita. Tehtävämäärän kasvu on 
seurausta ennen kaikkea joulun jälkeisten päivien 
myrskyistä ja niiden aiheuttamista vahingontorjunta-
tehtävistä. Poikkeuksellisen suurista tehtävämääristä 
ja infrastruktuurin häiriöistä selviämiseksi tulee etsiä 
keinot pelastustoiminnan turvaamiseksi toimintaa tu-
kevan tekniikan ja voimavarojen joustavan keskittä-
misen osalta. Myös ensivastetehtävien määrä jatkoi 
kasvuaan. Automaattisten paloilmoitinlaitteistojen 
aiheuttamien erheellisten hälytysten määrä vähentyi, 
mutta on edelleen hyvin kaukana tavoitteista. Uudis-
tuneen pelastuslain tuomat mahdollisuudet ja muut 
toimiviksi havaitut keinot erheellisten automaattisten 
palohälytysten vähentämiseksi tulee ottaa käyttöön 
valtakunnallisesti ja täysimääräisesti. 

Erot sekä ajassa, joka pelastustoimelta kuluu onnet-
tomuuskohteen tavoittamiseen että onnettomuuskoh-
teeseen saatavissa voimavaroissa vaihtelevat alueen 
ja vuorokaudenajan mukaan huomattavasti. Pelas-
tustoimi tavoittaa onnettomuuskohteet keskimäärin 
valtakunnallisesti asetetuissa tavoiteajoissa. Pelastus-
toimen toimintavalmiuden arvioinnissa tulee lähtö- ja 
ajoaikojen lisäksi ottaa tarkasteluun onnettomuuspai-
kalle saatavat voimavarat, valmius niiden johtamiseen 
sekä yksittäisten pelastusyksiköiden toimintakyky 
erilaisissa onnettomuustilanteissa. Onnettomuuden 
tapahtumahetkestä pelastustoiminnan alkamiseen ku-
luva aika tulee ottaa seurantaan sen kaikkien osate-

kijöiden osalta. Keskeistä on kehittää pelastustoimen 
tietojärjestelmiin ominaisuuksia ja menettelytapoja, 
jotka tukevat pelastustoimintaan liittyvän tiedon ke-
räämistä ja vertailtavuutta. Uudistuvan pelastustoi-
men toimintavalmiusohjeen vaikutuksia tulee seura-
ta. Pelastustoimea valvovien aluehallintovirastojen 
tulee tässä yhteydessä huolehtia kansalaisten yhden-
vertaisuudesta.

Pelastustoimen palvelutaso perustuu tällä hetkellä 
pääosin usean vuoden välein laadittuun riskianalyy-
siin, jossa tilanne esitetään stabiilina. Todellisten on-
nettomuusriskien havaitsemiseksi tullaan kuitenkin 
staattisen riskiaineiston lisäksi tarvitsemaan reaali-
aikaista turvallisuuden tilannekuvan seurantaa. Sekä 
onnettomuuksien ehkäisyä että valmiutta tuottaa no-
peaa apua tulee kyetä tarjoamaan yhteiskunnan dy-
naamisuus huomioiden. Viranomaisten tuleekin kyetä 
havaitsemaan kehityssuunnat ja muuttuvat tarpeet ja 
muokkaamaan toimintaansa nykyistä joustavammin. 
Palveluiden tarve vaihtelee ja kehittyy vuodenajan, 
kuukauden, viikonpäivän ja vuorokaudenajan sekä 
kunnan ja sen osan mukaan. Valmistumaisillaan oleva 
uusi toimintavalmiusohje tiedostaa jatkuvasti muut-
tuvat olosuhteet, mutta ei kuitenkaan tarjoa ratkaisua 
niiden huomioimiseksi. Soveltuvien ratkaisukeinojen 
saamiseksi tultaneen tarvitsemaan yksittäisten pelas-
tuslaitosten itsenäistä kehitystyötä ja sen myötä löy-
tyviä hyviä käytäntöjä.

Tieverkon kunto

Tienpitoviranomaisen mahdollisuudet säädösten edel-
lyttämään toimintaan voivat vaarantua, jos toimintaa 
ohjaavat ja valvovat organisaatiot eivät vastaa mää-
rän ja osaamisen osalta hyvän hallintotavan edelly-
tyksiä. Tästä johtuen henkilöstön määrä ja osaamisen 
taso tulee pitää optimaalisena tehtävien laajuuteen ja 
vaativuuteen nähden.

Tierakenteiden ikääntymisen johdosta niin sanottu 
korjausvelka koko ajan kasvaa, ellei rahoitusta suun-
nattaisi korjausvelkakohteisiin. Tämä heikentää jo nyt 
erityisesti harvaanasuttujen alueiden palvelutasoa, 
koska varat kohdistetaan kuitenkin ensisijaisesti vilk-
kaiden teiden toimivuuden varmistamiseen, lähinnä 
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kansantaloudellisista syistä. Kuitenkaan muidenkaan 
teiden kuntoon tarkoitettua rahoitusta ei saa vähen-
tää liiaksi, jotta päivittäinen harvaan asuttujen alu-
eiden liikenne voi toimia riittävän hyvin. Erityisesti 
on varmistettava, että pelastustoimen tehtävät eivät 
häiriinny liiaksi tiestön huonokuntoisuuden vuoksi. 
Myös liikennöitävyyden varmuutta lisääviä korjaus- 
ja parannustoimenpiteitä tulisi voida tehdä nykyistä 
enemmän, jotta äkkiarvaamattomien toimenpiteiden 
määrä pysyy hallinnassa.

Poikkeukselliset luonnonolosuhteet voivat tilapäises-
ti estää liikennettä tai hidastaa sitä.  Siksi valmiut-
ta poikkeuksellisten olosuhteiden hoitamiseen tulee 
lisätä mm. pelastus- ja yhteistoimintaharjoitusten 
avulla sekä lisätä valmiutta liikenteen ohjaamiselle 
varareiteille.

Harvaan asuttujen alueiden pidentyvät etäisyydet pal-
velukeskuksiin lisäävät tiestön kunto- ja hoitotason 
merkitystä.  Alueellisesti tuleekin lisätä tarkasteluita 
liikenteellisestä näkökulmasta, kun palveluita keski-
tetään yhä enemmän. Yhteystarpeet muuttuvat, joten 
palveluiden saavutettavuudella täytyy olla merkitystä 
sille, miten tienpidon keinoin mukaudutaan muuttu-
neisiin olosuhteisiin. 

Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonnan arviointi kuului teemaan ”Har-
vaan asuttujen alueiden kannalta keskeiset palvelut”.  
Arvioinnissa tarkasteltiin, onko harvaan asuttujen ja 
taajamaan asuttujen seutujen välillä eroa elintarvike-
valvonnan saatavuudessa. Tavoitteena on, että elin-
tarvikevalvonnan palvelujen saatavuus on valtakun-
nallisesti tasalaatuista ja kaikilla alueilla yhtenäisillä 
periaatteilla toteutettua.  

Arviointi tehtiin perustuen vuotta 2010 koskeviin 
tietoihin. Pääasiallisena aineistona käytettiin kuntien 
taajama-astetta sekä kuntien vuosittain raportoimia 
tietoja suunnitelmallisten elintarvikehuoneistojen 
tarkastusten ja näytteenoton toteutumisesta. Niiden 
kuntien osalta, jotka hoitavat elintarvikevalvonnan 
tehtäviä yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa, 
tarkastelu tehtiin yhteistoiminta-aluekohtaisesti eli 

valvontayksiköittäin.
Elintarvikehuoneistojen tarkastussuunnitelmien to-
teutumisen ja valvontayksiköiden taajama-asteiden 
välillä ei ollut sellaista riippuvuutta toisistaan, että 
eroa harvaan asuttujen ja taajamaan asuttujen seutujen 
välillä olisi ollut havaittavissa. Sen sijaan havaittiin 
vähäinen riippuvuus siinä, että valvontayksiköiden 
taajama-asteen kasvaessa näytteenottosuunnitelmien 
toteutumisaste kasvoi. Kuntien näytteenottosuunni-
telmien epäyhtenäisyyden vuoksi tulosta ei kuiten-
kaan voitu pitää merkittävänä.

Kaikkien valvontayksiköiden elintarvikehuoneistojen 
tarkastussuunnitelmien toteutumisasteiden keskiarvo 
oli 64 % eli elintarvikevalvontaa ei pystytä toteut-
tamaan siten, että lainsäädännön vaatimukset täyt-
tyisivät. Tarkastussuunnitelmien toteutumisasteiden 
keskiarvo on vielä valtakunnallista tasoa pienempi 
niiden valvontayksiköiden osalta, jotka ovat jo muo-
dostaneet ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-
alueita. Tämä on osoitus siitä, että uusien valvontayk-
siköiden toiminnan aloittamiseen liittyvä organisointi 
vaatii henkilöstöltä paljon työaikaa, mikä vähentää 
suoraan valvontatyöhön käytössä olevaa työaikaa.

Eläinlääkintähuolto

Eläinlääkintähuollon arvioinnissa tarkasteltiin eläin-
suojeluvalvonnan saatavuutta kunnassa suhteessa 
eläinlääkintähuoltolain vaatimuksiin ja riittäviin re-
sursseihin. Palvelutavoitteena asetelmassa pidettiin, 
että kunnassa on erillinen eläinlääkäripalveluja tarjo-
amaton valvontaeläinlääkäri. Resursseja arvioitaessa 
tarkasteltiin epäilyyn perustuvien eläinsuojelutarkas-
tusten lukumäärää suhteessa kunnan väestömäärään 
ja verrattiin saatua lukua valtakunnan keskimääräi-
siin arvoihin.

Yli puolet ympäristöterveydenhuollon yhteistoimin-
ta-alueista on järjestänyt eläinsuojeluvalvonnan erilli-
sen kunnallisen valvontaeläinlääkärin avulla tai muu-
ten varmistanut, että eläinsuojeluvalvonnasta vastaa 
pääsääntöisesti eläinlääkäripalveluja tarjoamaton vir-
kaeläinlääkäri. Nämä yhteistoiminta-alueet kattavat 
noin 70 % kunnista. Koska uudistettu eläinlääkintä-
huoltolaki on tullut voimaan marraskuussa 2009, voi-
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daan tilanteen kehittymistä vuoteen 2011 mennessä 
pitää hyvänä.   

Arvioinnissa laskettiin kuntakohtaisesti epäilyyn pe-
rustuvien eläinsuojelutarkastusten lukumäärän suh-
de kunnan asukaslukuun. Tarkastelussa olennaisena 
poikkeamana valtakunnan keskimääräisestä tasosta 
pidettiin kunnan kuulumista tuloksissa huonoimpaan 
neljännekseen. Kuuluminen huonoimpaan neljän-
nekseen voi viitata puutteellisiin resursseihin kunnan 
eläinsuojeluvalvonnassa. Asiaa on kuitenkin syytä 
tarkastella alueellisesti ympäristöterveydenhuollon 
yhteistoiminta-aluetasolla ennen lopullisten johto-
päätösten tekemistä. Epäilyyn perustuvia eläinsuo-
jelutarkastuksia tehtiin asukaslukuun suhteutettuna 
enemmän harvaan asutuilla tuotantoeläinvaltaisilla 
alueilla kuin taajaan asutuilla alueilla.

Paikallinen turvallisuusyhteistyö

Paikallista turvallisuusyhteistyötä toteutetaan laajas-
sa yhteistyössä. Sen tuloksena syntyneet turvallisuus-
suunnitelmat ovat valtaosin valmistuneet ja ne kat-
tavat keskeiset valtakunnalliset tavoitteet. Kunnille 
suunnattuun kyselyyn saadut vastaukset heijastelevat 
aiempaa myönteisempää suhtautumista turvallisuus-
yhteistyöhön. Turvallisuusyhteistyön toimintamal-
leissa ja työn aktiivisuudessa on suuria eroja erityises-
ti turvallisuussuunnitelman seurannan ja asukkaiden 
osallistumismahdollisuuksien suhteen. 

Turvallisuusyhteistyön vakiintuessa kuntien toimin-
nassa tulee jatkossa kuitenkin voimistumaan tarve 
työn vaikuttavuuden arvioimiselle. Tarkoituksenmu-
kaisten toimenpiteiden valinta tulee olemaan yhä tär-
keämpää tilanteessa, jossa erityisesti julkisten palve-
lujen osalta toimitaan yhä rajallisemmin voimavaroin. 
Kehitystoimenpiteitä tuleekin suunnata paikallisten 
turvallisuussuunnitelmien toteutumisen seurantaan ja 
vaikuttavuuden mittaamiseen. 

Kuluvan vuoden aikana valmistuu kolmas valtakun-
nallinen sisäisen turvallisuuden ohjelma. Ohjelman 
keskeisenä ja uutena elementtinä tullaan laatimaan 
alueellisia toimeenpanosuunnitelmia. Ohjelmat laa-
ditaan aluehallintovirastojen johdolla laajassa yh-

teistyössä alueen eri toimijoiden kanssa siten, että 
valtakunnallisen ohjelman painopisteiden lisäksi 
huomioidaan paikalliset erityispiirteet ja tarpeet. Täs-
sä yhteydessä on tarve päättää myös niistä keinois-
ta, joilla alueella voidaan edistää ja tukea paikallista 
turvallisuusyhteistyötä. Edelleen tulee harkita olisiko 
tarpeen luoda valmiita malleja turvallisuusyhteistyön 
aktiiviseksi ja pitkäjänteiseksi toteuttamiseksi erityi-
sesti niiden alueiden tueksi, joilla työ ei käynnisty, on 
pysähtynyt tai koetaan vaikeaksi.
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4.
TIEDON HANKINTA JA 

ARVIOINTIMENETELMäT
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Peruspalvelujen saatavuuden arviointi tarvitsee 
pohjakseen varsin mittavaa tietomäärää. Aineistot 
hankitaan pääasiassa olemassa olevista tietolähteistä 
ja AVIen ja ELYjen omista rekistereistä. Niissä tapa-
uksissa, joissa relevanttia tietoa ei ole käytettävissä, 
se hankitaan sähköisten kyselyjen avulla. Olemas-
sa olevat aineistot ovat pääasiassa Tilastokeskuksen 
aineistoja, mutta myös muiden tahojen aineistoja 
hyödynnetään. Näitä tahoja ovat esimerkiksi VRK, 
ministeriöt, valtakunnalliset organisaatiot ja tutki-
muslaitokset. Arviointiin osallistuvien henkilöiden 
oma asiantuntemus, kunta- ja työkokoukset sekä tar-
kastusmatkat ovat myös arvokas arviointia palveleva 
tietovaranto. Yhtenä tietolähteenä on käytetty organi-
saatioiden omia www-sivuja sekä kirjallisia lähteitä.

Arvioinnissa on käytetty valtaosin vuotta 2011 
koskevaa tilasto- ja muuta materiaalia. Väestöruutu-
aineisto on vuodelta 2010 (31.12.2010 tilanne). Val-
takunnallisen arvioinnin valmistuminen jo helmikuun 
loppuun mennessä saattaa joissakin tapauksissa vai-
kuttaa tilastotiedon tuoreuteen. On mielenkiintoista 
nähdä kuinka keskushallinnon tavoitteet tiedon tehok-
kaammasta hyödyntämisestä sekä Inspire –direktiivin 
mukaiset tavoitteet tiedon julkisuudesta ja hinnoitte-
lusta käytännössä toteutuvat tulevina vuosina.

Arviointi painottuu aineistollisista seikoista joh-
tuen määrälliseen arviointiin. Arviointimenetelmänä 
on käytetty pääasiassa suoria jakaumia ja niistä las-
kettuja prosenttiosuuksia sekä joissakin tapauksissa 
mediaanilukuja. Arviointikohteissa, jotka ovat säi-
lyneet samansisältöisinä useampia vuosia, on suori-
tettu aikasarja-analyysia vallitsevien kehityssuuntien 
todentamiseksi. Saavutettavuusanalyysit ovat käyttö-
kelpoinen työkalu palvelujen kysyntää ja tarjontaa ar-
vioitaessa. Kartta-analyysit ovat keskeinen arviointi-
menetelmä. Ne ovat osoittaneet käyttökelpoisuutensa 
yhteiskunnan kehityssuuntien sekä arviointitulosten 
esittämistapana.

Kuntarajojen muuttuessa ja keskimääräisen 
kuntakoon kasvaessa on keskeistä, että myös jatkos-

sa pystytään hyödyntämään laadukkaita ja riittävän 
tarkalle aluetasolle paikallistettavissa olevaa tietoa. 
Tulevaisuudessa on enenevässä määrin hyödynnettä-
vä palvelujen kysynnän ja tarjonnan koordinaatteihin 
sidottua sekä kilometriruutuihin paikallistettua tietoa. 
Tämä on välttämätöntä, koska kuntien yhdistyessä 
keskiarvotiedolla on aiempaa vähemmän informaatio-
arvoa. Paikkatietopohjaisen tarkastelun kehittäminen 
edellyttää palvelujen tarjontaan liittyvien ominaisuus-
tietojen monipuolistumista nykyisestä. Koordinaatti- 
tai kilometriruutupohjainen tieto ei ole sidoksissa hal-
linnollisiin rajoihin, mikä mahdollistaa arvioitavien 
asioiden tarkastelun itse ilmiön eikä hallinnonrajojen 
näkökulmasta.

Patio -tietojärjestelmä tukee peruspalvelujen 
saatavuuden arvioinnissa muodostuvan tiedon tehok-
kaampaa	hallintaa,	käyttöä	sekä	kartografisen	esittä-
misen kehittämistä. Se tarjoaa myös välineen laajentaa 
peruspalvelujen arvioinnin tulosten hyödynnettävyyt-
tä esimerkiksi AVIen ja ELYjen kannalta keskeisistä 
aihealueista laadittavien tilannekuvien avulla. Lisäksi 
sitä voidaan hyödyntää valtion aluehallintoa palvele-
vana tiedonvälityskanavana. Arviointikierroksen tu-
lokset tallennetaan pääasiassa tilannekuvina Patioon. 
Järjestelmän sisällöllisen kehittämisen päävastuu on 
Pohjois-Suomen AVIlla. Pation kehittämiseen on 
haettu hankerahoitusta.

Vuotta 2011 koskevalla arviointikierroksella 
korostetaan arvioinnin keskeisten tulosten tiivistä 
esittämistapaa, kirjoittajaryhmien organisoitumisen 
tärkeyttä ja käytettyjen aineistojen oikeellisuuden tar-
kistamista. Painotuksella pyritään lisäämään raportin 
käyttökelpoisuutta ja helppolukuisuutta käyttäjien 
kannalta.

4. Tiedonhankinta ja arviointimenetelmät
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5.
TASA-ARVOINEN

YHTEISKUNTA
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5. Tasa-arvoinen yhteiskunta

Arviointikriteerit Arviointikysymykset Arviointimittarit Palvelutavoitteet

Tarjonta
Yhteispalvelupisteet Kuinka monta yhteispalvelu-

pistettä Suomessa on ja 
missä ne sijaitsevat?

Yhteispalvelupisteiden määrä
ja sijainti aluehallintovirastojen 
toimialueilla

Kunnassa on yhteispalvelupiste 
tai paikallishallinnon keskeiset 
palvelut ovat muutoin saatavilla

Palveluvalikoima Minkä hallinnonalojen palve-
luja yhteispalvelupisteet 
tarjoavat ja millä tavoin?

Yhteispalvelupisteiden toimijat
Asiantuntijapalvelujen tarjonta:
a) oma virkailija paikalla
b) ajanvarauksella
c) etäyhteys asiantuntijaan

Palvelun taso Miten keskeiset palvelun-
tuottajat tarjoavat palveluja 
yhteispalvelupisteissä?

Palvelun taso
a) täydet palvelut
b) laajempi kuin vakiopalvelut
c) vakiopalvelut
d) vähemmän kuin vakiopalvelut

Yhteispalvelupisteessä on 
tarjolla vähintään vakiopalvelu-
valikoima

Asiakaspäätteiden
määrä

Kuinka monta asiakaspää-
tettä yhteispalvelupisteissä
on?

Asiakaspäätteiden määrä
yhteispalvelupisteissä

Jokaisessa 
yhteispalvelupisteessä on vähin-
tään yksi asiakaspääte varustei-
neen (tulostin ja skanneri)

Apudiaarin käyttö Kuinka moni yhteispalvelu-
piste käyttää apudiaaria?

Apudiaarin käyttö Apudiaari on käytössä kaikissa 
yhteispalvelupisteissä

Palveluyhteistyö Kuinka monessa yhteispal-
velupisteessä tehdään
muuta palveluyhteistyötä?

Lukumäärä

Saavutettavuus
Yhteispalvelupisteet
Valtion paikallishallinnon 
keskeiset palvelut

Kuinka suuri osa väestöstä
asuu 20 km:n säteellä Kelan
palvelujen, poliisin lupapal-
velujen, TE-toimistojen sekä
verotoimistojen palvelupis-
teistä tai yhteispalvelupis-
teistä?

Enintään 20 km:n etäisyydellä
Kelan palvelujen, poliisin
lupapalvelujen, TE-toimistojen
sekä verotoimistojen palvelu-
paikoista ja yhteispalvelu-
pisteistä asuvien osuus 
väestöstä

Yhteispalvelupisteiden tai valtion 
paikallishallinnon palvelupis-
teiden palvelut ovat tarjolla 20 
km:n säteellä asuvista /  vähin-
tään yhtä suuri osa väestöstä 
kuin vuonna 2010

Arviointiasetelma

5.1. Yhteispalvelun kattavuus

Johdanto

Yhteispalvelu perustuu lakiin julkisen hallinnon 
yhteispalvelusta (223/2007). Yhteispalvelu on tapa 
tarjota julkisenhallinnon –kuntien, valtion ja Kan-
saneläkelaitoksen – avustavia asiakaspalveluja sa-
massa paikassa siten, että toinen viranomainen hoitaa 
ns. avustavia asiakaspalvelutehtäviä toisen viran-
omaisen puolesta yhteispalvelusopimuksen nojalla. 
Yhteispalvelun tavoitteena on, että julkisen hallinnon 
yhteistyöllä turvataan monipuoliset ja laadukkaat jul-

kiset hallintopalvelut lähietäisyydellä kustannuste-
hokkaasti ja mahdollisimman suurelle osalle väestöä. 
Yhteispalvelun toimijoita ovat kuntien lisäksi yleisim-
min Kansaneläkelaitos, poliisi, maistraatti, verohallin-
to sekä työ- elinkeinohallinto. Yhteispalvelupisteessä 
voi toimia kumppaneina myös muita palveluntuotta-
jia, kuten kolmannen sektorin toimijoita ja yksityisiä 
yrityksiä.
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Johtopäätökset Toimenpide-ehdotukset

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa 
22.6.2011 on yhteispalvelulle asetettu seuraavat tavoitteet:

”Luodaan koko maassa kuntatasolle kattava 
yhteispalvelupisteiden verkko. Määritellään jokaisessa 
yhteispalvelupisteessä vähintään etäpalveluna saatavilla 
olevat valtion, kuntien ja eri viranomaisten palvelut.”

”Selvitetään kuntien mahdollisuudet toimia 
yhteispalvelupisteiden vastuuviranomaisena ja ainoana 
keskeisenä asiakasrajapintana julkisiin palveluihin.”

Hallitusohjelman yhteispalvelulinjausten toteuttaminen 
edellyttää yhteispalvelulainsäädännön ja yhteispalveluun 
liittyvien palveluprosessien kehittämistä. Tavoitteiden 
saavuttamisen edellytyksenä on yhteispalvelupisteiden 
perustamista ja ylläpitämistä, palveluvalikoimaa ja kus-
tannusten jakamista koskevien säännösten muuttami-
nen. Hallitusohjelman linjausten toteuttaminen vaikuttaa 
myös eri hallinnonalojen omiin palvelupisteverkkoihin ja 
palvelujen tarjoamiseen. Palvelukanavien ja –prosessien 
kehittämisen tulee parantaa asiakaspalvelun laatua, saa-
vutettavuutta ja tuottavuutta. Yhteispalvelun uudistaminen 
kytkeytyy valtion hallinnon rakenteen muuttumiseen ja 
kuntarakenteen uudistamiseen.

Valtiovarainministeriön johtamassa Julkisen hallinnon 
asiakaspalvelun kehittämishankkeessa (15.1.2012 – 
31.5.2013) luodaan yhteispalvelulle ja etäpalvelulle sellai-
nen hallinnollinen pohja, että hallitusohjelman yhteispalve-
lua koskevat tavoitteet voidaan saavuttaa. 

Hankkeessa selvitetään mahdollisuudet tehdä yhteispalve-
lusta kuntien tai muun viranomaisen vastuulla oleva tehtä-
vä ja julkisen hallinnon keskeisin fyysisen asioinnin asia-
kasrapapinta. Hanke tuottaa ehdotukset yhteispalvelun 
uuden järjestämistavan vaatimaksi lainsäädännöksi, 
yhteispalvelun rahoitusmalliksi, palveluprosessin toiminta-
malliksi sekä muut tarvittavat ehdotukset.

Hankkeessa tehdään ehdotus valtion hallinnon ja kuntien 
asiakaspalveluista, jotka lakisääteisesti kuuluisivat yh-
teispalvelussa annettaviksi mukaan lukien etäpalveluna 
tarjottavat palvelut ja kuntien järjestämät palvelut.

Hankkeessa tehdään myös ehdotus yhteisiksi 
yhteispalvelun tietoteknisiksi ratkaisuiksi sekä yhteispalve-
luun ja etäpalveluun liittyväksi yhteisen palveluprosessin 
toimintamalliksi. Hankkeen tehtävänä on tukea toimijoita 
yhteispalveluun ja etäpalveluun liittyvien palvelustrategioi-
den valmistelussa. Lisäksi hankkeessa tehdään ehdotus 
yhteispalvelupisteiden sijoittamiskriteereiksi, yhteispalve-
lupisteverkoksi ja toimenpiteiksi hallinnonalakohtaisten 
palvelupisteverkkojen sopeuttamiseksi siihen.

Suomessa on 180 yhteispalvelupistettä vuoden 
2011 lopussa. Määrä on kasvanut muutamalla 
edellisestä vuodesta ja kasvu näyttäisi jatkuvan 
maltillisesti vuoden 2012 alussa. Suomen 336 
kunnasta 149:ssa on yhteispalvelupiste.

Kuntien palvelutarjonta yhteispalvelupisteissä on 
kasvanut, Kelan palvelutarjonta on pysynyt ennal-
laan, muiden valtion palveluntuottajien palveluja 
on tarjolla yhteispalvelupisteissä harvemmin kuin 
aikaisemmin. Tarkkaa vertailua vaikeuttaa se, että 
vuonna 2011 otettiin käyttöön uudistettu yhteis-
palvelurekisteri, jonka käyttöönoton yhteydessä 
tehtiin koko tietokannan käsittävä tietosisällön 
laadun ja oikeellisuuden tarkistus. Tarkistus-
työn tuloksena rekisteristä poistettiin sellaisten 
yhteispalvelupisteiden tiedot, jotka eivät täyttäneet 
voimassa olevan yhteispalvelulainsäädännön aset-
tamia kriteerejä. 

Yhteispalvelupisteissä tarjotaan kunnan ja valtion 
paikallishallinnon palveluja. Muita palveluita niissä 
tarjotaan vähän. Yhteispalvelupisteiden palveluva-
likoima vaihtelee paljon, palvelutarjonta muotoutuu 
aina paikallisten olosuhteiden mukaan. Palvelun-
tuottajien määrittelemien vakiopalveluvalikoimien 
tarjonta yhteispalvelupisteissä on lisääntynyt. 
Yhteispalvelun keskeisenä tavoitteena olevaa yh-
tenäistä palveluvalikoimaa ei ole vielä saavutettu. 

Yhteispalvelupisteissä asiakkaiden käyttöön tar-
koitettuja asiakaspäätteiden määrä on kasvanut. 
Asiakaspäätteitä on 147 yhteispalvelupisteessä, 
mutta 33 pisteestä asiakaspääte puuttuu edelleen. 
Sähköisen asioinnin ja etäpalvelun kehittymisen 
tueksi tarvitaan lisää asiakaspäätteitä.

Apudiaarin käyttö on yhteispalvelupisteissä kasva-
nut, mutta vielä se ei ole käytössä kaikissa yhteis-
palvelupisteissä (käyttöaste 80 %). Kustannusten 
jako tehdään pääsääntöisesti kuukausimaksuna, 
ei palvelusuoritteiden mukaan. Apudiaarin uudis-
tamisen suunnittelu on aloitettu ja tavoitteena on 
kehittää erityisesti järjestelmän raportointiominai-
suuksia.

Julkisten palvelujen saavutettavuus on pysynyt 
lähes ennallaan ja on keskimäärin hyvällä tasolla. 
Suomen kansalaisista lähes 98 % asuu enintään 
20 kilometrin etäisyydellä Kelan palveluista. TE-toi-
mistojen ja poliisin lupapalvelujen osalta vastaava 
luku on noin 95 %, verohallinnon osalta noin 85 % 
ja maistraattien osalta 79 %.
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Harvaan asuttujen alueiden kannalta 
keskeiset palvelut

Harvaan asuttujen alueiden hyvinvoinnin ja elinvoi-
maisuuden ylläpitämisessä turvallisuudella ja turvalli-
suuden tunteella on keskeinen merkitys. Turvallisuu-
den ja turvallisuuden tunteen vahvistamisen kannalta 
toimivat peruspalvelut ovat tärkeitä, sillä ihmisten 
turvallisuuden tunne perustuu pitkälti näiden varaan. 
Esimerkiksi ikääntyneiden ja nuorten kohdalla on 
varsin vaikea vetää rajaa hyvinvointia turvaavien ja 
turvallisuutta varmistavien palvelujen välille. 

Harvaan asutuilla alueilla ikääntyneen väestön mää-
rä on suuri ja kasvaa edelleen. Ikääntyneen väestön 
turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta voidaan yl-
läpitää ainoastaan niin, että heidän hyvinvointiinsa 
ja turvallisuuteensa vaikuttavat asiat nähdään koko-
naisuutena, yli palveluja tuottavien organisaatioiden 
rajojen. Harvaan asuttujen alueiden turvallisuutta pa-
rannetaan tehostamalla viranomaisyhteistyötä.

Valtiovarainministeriössä saatiin valmiiksi helmi-
kuussa 2011 valtakunnallinen toiminta-suunnitelma, 
jonka tavoitteena on lisätä yhteispalvelupisteiden lu-
kumäärää ja olemassa olevien palvelupisteiden pal-
veluvalikoimia. Toimintasuunnitelma käsiteltiin ja 
yhteistyöstä sovittiin Paikallishallinnon ja palvelui-
den yhteistyöryhmässä, jossa kaikki keskeiset toimi-
jat ovat edustettuna.

Tavoitteet tarkoittavat, että keskeisten julkisen hal-
linnon palvelujen tulee olla saatavilla jokaisessa kun-
nassa. Palvelujen saatavuus tarkoittaa, että tarjolla on 
oltava kaikentasoiset palvelut mukaan lukien asian-
tuntijapalvelut ja henkilökohtaista käyntiä edellyt-
tävät palvelut. Toimintasuunnitelmissa otettiin huo-
mioon myös muiden kuin viranomaisten tarjoamat 
palvelut, esimerkiksi kolmannen sektorin toimijat ja 
paikalliset yritykset.

Edellä mainittuihin tavoitteisiin liittyi olennaisesti 
SADe –ohjelman Etäpalveluhanke, jossa on tavoit-
teena saada julkisen hallinnon yhteinen etäpalvelu 
tuotantokäyttöön vuoden 2014 alkupuoleen mennes-
sä. Etäpalvelu tarjoaa merkittävän uuden asiointika-
navan asiantuntijapalveluihin ja muihin henkilökoh-

taista käyntiä vaativaan asiointiin.

Kunnissa, joissa ollaan lakkauttamassa jotakin ole-
massa olevaa palvelupistettä, on aina käytävä palve-
lutuottajien kesken neuvottelut, joiden tavoitteena on 
korvata lakkaavat palvelut yhteispalvelulla. Palvelu-
jen saavutettavuus kunnissa ei voi nykyisten tavoit-
teiden voimassa ollessa heikentyä.

Palveluja käyttävien tosiasialliset asiointimahdolli-
suudet otetaan huomioon tärkeysjärjestystä tehtäes-
sä. Kunnat, joista puuttuu joitakin julkisen hallinnon 
palveluja tai jotka ovat vaikeimpien asiointiyhteyk-
sien takana, ovat yhteispalvelupisteen perustamisen/
palveluvalikoiman laajentamisen suhteen kiireelli-
simpiä. Väestön määrä ja asiointi-mahdollisuudet 
vaikuttavat harkintaan. Mitä suurempi väestömäärä 
kärsii heikosta palvelujen saavutettavuudesta, sitä 
tärkeämpää on yhteispalvelupisteen perustaminen. 

Yhteispalvelupisteiden perustamisen toimivalta 
on paikallisilla viranomaisilla. Maakunnan liitto-
jen tehtävänä on tällä tasolla edistää yhteispalvelua, 
yhteispalvelupisteiden syntymistä ja palveluvali-
koiman laajentumista. Aluehallintovirastot tukevat 
maakunnan liittoja yhteispalvelun edistämisessä. Jo-
kainen maakunnan liitto laati kuntakohtaisen toimen-
pidesuunnitelman, jotka toimitettiin valtiovarainmi-
nisteriölle kesäkuussa 2011.

Maakunnan liitoilta saatujen selvitysten mukaan 
palvelutarjonta ei vastaa kaikissa kunnissa palvelun-
tarvetta. Valtiovarainministeriö pyysi syksyllä 2011 
maakunnan liittoja tarkentamaan ja päivittämään 
kuntakohtaiset palvelutarve-esitykset, jotka valtiova-
rain-ministeriö toimitti valtion palveluntuottajille. 

Toimintasuunnitelman toteutumista seurataan maa-
kuntakohtaisesti paikallishallinnon ja palvelujen yh-
teistyöryhmässä sekä maakunnan liitojen ja aluehal-
lintovirastojen ao. henkilöiden yhteistapaamisissa.

Lähitulevaisuuden näkymät

Yhteispalvelun kehittämisen visiona on, että ylei-
simmät alue- ja paikallishallinnon palvelut tarjotaan 
asiakkaille pääsääntöisesti yhteispalveluna ja että 
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Taulukosta 5.1.1. nähdään, että yhteispalvelupisteiden 
määrä on pysynyt samalla tasolla vuosina 2009-2011. 
Yhteispalvelupisteiden määrä oli vuoden 2011 lo-
pussa 180 kappaletta. Vuonna 2011 otettiin käyttöön 
uudistettu yhteispalvelurekisteri, jonka käyttöönoton 
yhteydessä tehtiin koko tietokannan käsittävä tieto-

yhteispalvelu toimii pääväylänä julkisen sektorin 
palveluihin. Tavoitteena on taata julkishallinnon pal-
velut kattavasti koko maassa. Yhteisen asiakaspalve-
lun avulla ja tietotekniikkaa tehokkaasti hyödyntäen 
turvataan laadukas ja kattava palveluverkko, lisätään 
paikallisen palveluverkon tuottavuutta ja säästetään 
tilakustannuksissa.

Julkisten palvelujen sähköistyminen on vähentänyt 
fyysisten palvelujen kysyntää, mutta kokonaan säh-
köiset palvelut eivät voi korvata fyysisten palvelu-
jen tarvetta. Yksi kanava sähköisen asiakaspalvelun 
toteuttamiseen on etäpalvelu, jossa asiakas voi olla 
yhteydessä viranomaisen omaan toimipisteeseen tai 
asiantuntijaan teknisten välineiden avulla. Yhteyden 
avulla voidaan välittää videokuvaa, ääntä, tekstiä ja 
asiakirjoja.

Etäpalvelu mahdollistaa kansalaisille sekä yrityksille 
paikasta riippumattoman, asiakaslähtöisen ja kustan-
nustehokkaan asiointikanavan julkiseen hallintoon. 
Ennen kuin etäpalvelu levitetään kotien ja yritysten 
käyttöön, rakennetaan yhteispalvelupisteistä palve-
lupisteitä, joissa asiakkaat voivat käyttää etäpalve-
lua viranomaisten kanssa asioimiseen. Etäpalvelun 
käyttöönoton yhteydessä yhteispalvelupisteiden pal-
veluvalikoima laajentuu asiantuntijapalveluihin ja 
yhteispalveluun osallisten viranomaisten määrä voi 
kasvaa. Etäpalvelu vaatii viranomaisten välistä yh-

teistoiminnallisuutta sekä eri hallinnonaloilta ja vi-
ranomaisilta yhtenäisiä linjauksia ja toimintatapoja. 
Etäpalveluhanke on käynnissä ja tavoitteena on pääs-
tä etäpalvelun laajaan käyttöönottoon vuoden 2014 
alkupuolella.

Yhteispalveluun liittyviä apuvälineitä kehitetään 
yhteispalvelukentän toimijoita paremmin palvele-
viksi. Vuonna 2011 toteutettiin yhteispalvelurekiste-
rin kehittämisprojekti, jonka yhteydessä keskityttiin 
myös rekisterin tietosisällön ja sopimusliitteiden laa-
dun parantamiseen. Myös Apudiaarin kehittämistyö 
aloitettiin vuonna 2011 ja uudistettu Apudiaari ote-
taan käyttöön vuoden 2012 aikana. Yhteispalvelun 
Internet-sivuston	 (www.yhteispalvelu.fi)	 kehittämi-
nen liittyy osaksi laajempaa sähköisiä palveluja ja 
asianhallintaa tukevien järjestelmäratkaisujen kehit-
tämishanketta eli valtiovarainministeriön asettamaa 
SPA-hanketta, jonka toimikausi jatkuu vuoden 2012 
puolelle.

Työkalujen ja menetelmien kehittämisen tavoitteena 
on lisätä asiakaslähtöisyyttä ja parantaa yhteispal-
velua koskevan tilastoinnin, seurannan ja arvioin-
nin luotettavuutta ja vaivatonta toteutusta. Tulevai-
suudessa valtiovarainministeriö, palveluntuottajat, 
aluehallintovirastot ja maakunnan liitot voivat tehdä 
yhteistyötä ja kehittää yhteispalvelua ajantasaisten 
tietojen pohjalta nykyaikaisia sähköisiä mahdolli-
suuksia toiminnassa hyödyntäen.

5.1.1. Yhteispalvelupisteet Suomessa

Kuinka monta yhteispalvelupistettä Suomessa on ja missä ne sijaitsevat?
Suomessa oli vuoden 2011 lopussa yhteensä 180 yhteispalvelupistettä.

sisällön laadun ja oikeellisuuden tarkistus. Tarkis-
tustyön tuloksena rekisteristä poistettiin sellaisten 
yhteispalvelupisteiden tiedot, jotka eivät täyttäneet 
voimassa olevan yhteispalvelulainsäädännön asetta-
mia kriteerejä. Yhteispalvelupisteiden kokonaismäärä 
on tämän jälkeen hieman kasvanut ja kasvu näyttäisi 
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Toimialue 2009 2010 2011
 Etelä-Suomen aluehallintovirasto 44 41 40
 Lounais-Suomen aluehallintovirasto 25 23 21
 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 60 64 65
 Itä-Suomen aluehallintovirasto 28 32 38
 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 19 14 14
 Lapin aluehallintovirasto 1 2 2
 Yhteensä 177 176 180

Taulukko 5.1.1. Yhteispalvelupisteiden luku-
määrä vuosina 2009-2011

Kuva 5.1.1. Yhteispalvelupisteet 
ja niiden keskeiset palveluntuot-
tajat 31.12.2011
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jatkuvan myös vuoden 2012 alussa. Olemassa olevi-
en yhteispalvelupisteiden sopimusperusta on myös 
muuttunut vakaammaksi ja kaikki yhteispalvelu pe-
rustuu yhteispalvelusopimuksiin. Huomionarvoista 

on myös, että palvelujen tasossa ja laajuudessa on ta-
pahtunut suotuisaa kehitystä. Yhteispalvelupisteiden 
määrä, joissa tarjotaan koko vakiopalveluvalikoima, 
on kasvanut lähes puolella (Kuva 5.1.1.).

Minkä hallinnonalojen palveluja yhteispalvelupisteet tarjoavat ja millä tavoin?
Kunnat, Kela ja poliisi tarjoavat yleisimmin palveluja yhteispalvelupisteissä.

Suomen 336 kunnasta 149 kunnassa on yhteispalvelu-
piste. Osassa kuntia yhteispalvelupisteitä on enemmän 
kuin yksi. Viidessä kunnassa yhteispalvelupisteitä on 
neljä tai enemmän.

Taulukosta 5.1.2. nähdään, minkä hallinnonalo-
jen palveluja yhteispalvelupisteissä on tarjolla ja 
miten tilanne on kehittynyt vuosina 2007-2011. 
Yhteispalvelupisteiden toimeksisaajina eli isäntinä 
toimivat lähes yksinomaan kunnat. Kunta on toimek-
sisaaja 173 yhteispalvelupisteessä, Kansaneläkelai-
tos 5 yhteispalvelupisteessä ja TE-toimisto kahdessa 
yhteispalvelupisteessä.

Kunta oli yhteispalvelupisteiden yleisin toimija ja 
Kansaneläkelaitoksen palveluja oli saatavilla 80 
%:ssa yhteispalvelupisteitä. Poliisin lupapalveluja 

tarjottiin noin puolessa yhteispalvelupisteissä. Työ- 
ja elinkeinohallinnon, verohallinnon sekä maistraatin 
palveluja oli harvemmin tarjolla yhteispalvelupisteis-
sä.

Suurin osa nykyisistä yhteispalvelupisteistä tarjoaa 
toimeksisaajan palveluiden lisäksi ainoastaan yhden 
toimeksiantajan (45 % yhteispalvelupisteistä) tai 
kahden toimeksiantajan palveluita (32 % yhteispal-
velupisteistä). Kolme toimeksiantajaa on 11 %:ssa, 
neljä toimeksiantajaa 8 %:ssa ja viisi toimeksiantajaa 
4 %:ssa yhteispalvelupisteistä. Lähes 80 %:ssa yh-
teispalvelupisteistä yhteispalveluyhteistyö on siis 
enintään kolmen palveluntuottajan yhteistyötä. 
Yhteispalvelun palvelutarjonta muotoutuu aina pai-
kallisten olosuhteiden mukaan.

2007 2008 2009 2010 2011
 Yhteispalvelupisteitä 187 179 177 176 180
 Kunta 152 151 159 156 172
 Kela 144 136 117 141 142
 Poliisi 124 114 97 85 83
 Verohallinto 80 62 56 53 50
 Työ- ja elinkeinohallinto 77 64 48 21 39
 Maistraatti 87 69 52 35 34

Taulukko 5.1.2. Keskeiset palveluntuotta-
jat yhteispalvelupisteissä vuosina 2007-
2011
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Miten keskeiset palveluntuottajat tarjoavat palvelujaan yhteispalvelupisteissä?
Yhteispalvelupisteiden palvelujen taso oli vaihteleva; vakiopalveluvalikoimaa tarjotaan 
yhteispalvelupisteissä aikaisempaa useammin.

Kuntien asiakaspalveluita on tarjolla lähes kaikissa 
yhteispalvelupisteissä. Saatavilla olevien kunnan pal-
veluiden vaihtelu on kuitenkin erittäin suurta, mikä 
osittain johtuu kuntien valitseman asiakaspalvelujen 
järjestämistavan perusrakenteen vaihtelevuudesta 
(hallinnonaloittain hajautettu malli vs. keskitetty asia-
kaspalvelumalli). Toisin kuin muilla yhteispalveluun 
osallistuvilla keskeisillä toimijoilla, ei kuntia koskien 
ole määritetty tarkkarajaista vakiopalveluvalikoimaa, 
vaan ainoastaan esimerkinomaisesti kartoitettu kun-
tien eri hallinnonalojen yhteispalveluun soveltuvia 
palveluja.

Kansaneläkelaitos oli vuoden 2011 lopulla mukana 
142 yhteispalvelupisteessä eli Kelan palveluja saa noin 
80 %:ssa yhteispalvelupisteistä. Kansaneläkelaitok-
sen vakiopalveluvalikoima kattaa hyvin laajasti Kelan 
palveluita. Asiakas voi panna yhteispalvelupisteessä 
vireille hakemusasiansa (pl. työeläkehakemukset ja 
työeläkejärjestelmän kuntoutushakemukset) ja saada 
niihin sekä muutoinkin elämäntilanteeseensa liitty-
vää Kela-asioiden neuvontaa. Vakiopalveluvalikoi-
man mukaisessa yhteispalvelussa myös opastetaan 
Kelan verkkopalveluiden käytössä sekä hoidetaan 
ajanvarauksia Kelan puhelinajanvarauspalveluun tai 
tapaamiseen. Kansaneläkelaitoksen vakiopalveluva-
likoiman mukaiset palveluja saa 85 %:ssa pisteistä, 
vakiopalveluvalikoimaa laajemmat palvelut 11 %:ssa 
pisteistä ja vakiopalveluvalikoimaa suppeammat pal-
velut on 3 %:ssa pisteistä.

Poliisin lupapalveluita oli vuoden 2011 lopussa saata-
villa 83 yhteispalvelupisteestä eli 46 %:ssa yhteispal-
velupisteistä. Näissä yhteispalvelupisteissä (83) po-
liisin vakiopalvelut on saatavilla 43 %:ssa pisteistä, 
vakiopalveluvalikoimaa laajemmat palvelut 8 %:ssa 
pisteistä ja vakiopalveluvalikoimaa suppeampi pal-
veluvalikoima on 48 %:ssa pisteistä.

Poliisin vakiopalveluvalikoima kattaa useita poliisin 
lupapalveluita. Määrällisesti merkittävät passi-, hen-

kilökortti- ja aselupa-asiat eivät kuitenkaan lukeudu 
poliisin vakiopalveluvalikoimaan, sillä niiden vireil-
lepano edellyttää käyntiä toimivaltaisessa viranomai-
sessa. Poliisin vakiopalvelut sisältävät esimerkiksi 
hakemusten vireillepanoa, siihen liittyvää neuvontaa, 
maksujen vastaanottamista, sähköisen ajanvarauksen 
tekemistä sekä sähköisten hakemusten täyttämisessä 
avustamista. 

Verohallinto oli vuoden 2011 lopussa toimeksianta-
jana 50 yhteispalvelupisteessä eli 28 %:ssa yhteis-
palvelupisteistä. Näissä yhteispalvelupisteissä (50) 
verohallinnon vakiopalvelut on saatavilla 74 %:ssa 
yhteispalvelupisteistä, 6 %:ssa on tarjolla vakiopalve-
luvalikoimaa laajemmat palvelut ja 20 %:ssa on va-
kiopalveluvalikoimaa suppeampi palveluvalikoima. 
Verohallinnon vakiopalveluvalikoimaan kuuluu Vero-
hallinnon sähköisten palvelujen käytön opastaminen 
sekä sähköisessä muodossa olevien lomakkeiden, oh-
jeiden ja esitteiden jakelu. Verohallinnon vakiopalve-
luihin ei kuulu verotusasioiden vastaanottaminen tai 
verotusasioiden vireille saattaminen. 

TE-toimistojen palveluita oli vuoden 2011 lopussa 
saatavilla 39 yhteispalvelupisteessä, joten TE-toimis-
tojen osallistuminen kattaa 22 % yhteispalvelupisteis-
tä. Näissä yhteispalvelupisteissä (39) TE-toimistojen 
vakiopalvelut on saatavilla 56 %:ssa yhteispalvelu-
pisteistä, 12 %:ssa on tarjolla vakiopalveluvalikoimaa 
laajemmat palvelut ja 32 %:ssa on vakiopalveluvali-
koimaa suppeampi palveluvalikoima. TE-toimistojen 
vakiopalvelut sisältävät työ- ja elinkeinohallinnon 
verkkopalveluiden yleisesittelyn asiakkaille sekä 
verkkopalvelujen käyttömahdollisuuden ja niissä 
opastamisen. Työ- ja elinkeinohallinnon lomakkeiden 
vastaanotto sekä asiantuntijapalvelut ajanvarauksella 
ovat paikallisesti tarkemmin sovittavia mahdollisia 
palveluita.

Maistraatti osallistui vuoden 2011 lopussa yhteispal-
veluun 34 yhteispalvelupisteessä eli noin 20 %:ssa 
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yhteispalvelupisteistä. Vakiopalvelut maistraatti tar-
joaa 48 %:ssa niistä yhteispalvelupisteistä, joihin se 
osallistuu, vakiopalveluvalikoimaa laajemmat pal-
velut saa ainoastaan yhdestä pisteestä ja vähemmän 
kuin vakiopalvelut on saatavilla 48 %:ssa yhteispal-
velupisteistä. Maistraattien vakiopalveluvalikoima 
sisältää lukuisia rekisteröinti- ja hakemusasioita, jot-
ka asiakas voi panna vireille yhteispalvelupisteessä. 

Viranomaisten oman henkilöstön antama asiantunti-
japalvelu yhteispalvelupisteessä, joko tiettyinä sovit-

tuina aikoina tai ajanvarauksella, on hieman laskenut 
vuoden 2010 tasosta. Etäpalvelun lisääntyessä asian-
tuntijapalvelujen tarjoaminen toteutuu tulevaisuu-
dessa paremmin. Poliisin oma henkilö oli sovittuina 
aikoina paikalla 14 yhteispalvelupisteessä, Kansan-
eläkelaitoksen osalta vastaava luku oli 23. Ajanva-
rauksella poliisin henkilöstöä tuli paikan päälle 8 
yhteispalvelupisteessä, Kelan henkilöstöä kuudessa 
pisteessä.

Kuinka monta asiakaspäätettä yhteispalvelupisteissä on?
Asiakaspääte oli käytössä 147 yhteispalvelupisteessä,  
33 yhteispalvelupisteestä asiakaspääte puuttui edelleen.

Asiakaspäätteillä varustettujen yhteispalvelupisteiden 
määrä lisääntyi verrattuna vuoteen 2010. Huomioita-
vaa on myös, että 40 yhteispalvelupisteessä oli käytös-
sä kaksi asiakaspäätettä tai enemmän. Asiakaspäättei-
den merkitys kasvaa edelleen toiminnan ja palvelujen 

sähköistymisen lisääntyessä. Yhteispalvelupisteiden 
palvelutaso on parempi, kun niiden tiloissa on asia-
kaspääte sekä tulostin ja skanneri, joita asiakkaat 
voivat käyttää itsenäisesti tai palveluneuvojan avus-
tamana.

Kuinka moni yhteispalvelupiste käyttää apudiaaria?
Apudiaari on käytössä 151 yhteispalvelupisteessä. 

Apudiaarin käyttö kasvoi vuoden aikana 26 yhteis-
palvelupisteellä ja vuoden 2011 lopussa apudiaarin 
käyttöaste oli 80 %. Kelan palvelusuoritteet merki-
tään apudiaariin kaikissa pisteissä ja kaikista apudi-
aariin kirjattavista palvelutapahtumista noin 80 % on 
Kelan tapahtumia. Poliisin ja verohallinnon palvelu-
jen osalta apudiaaria käyttö on vuoden 2011 aikana 
hieman kasvanut. Poliisin palvelutapahtumia apudi-
aariin kirjataan 46 yhteispalvelupisteessä ja verohal-

linnon palvelutapahtumia 36 pisteessä.

Tyypillinen apudiaarin kirjaus on Kelan hakemuksen, 
liitteen tai muun asiakirjan toimittaminen. Näitä pal-
velutapahtumia on kaikista tapahtumista noin 60 %. 
Poliisin palvelutapahtumista ajokortteihin liittyy noin 
68 %. Verohallinnon palvelutapahtumista noin 95 % 
liittyy lomakkeiden, vero-ohjeiden ja informaation 
jakeluun.
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Kuinka monessa yhteispalvelupisteessä tehdään muuta palveluyhteistyötä?
Yhteispalvelurekisteriin kirjattujen tietojen mukaan 50 yhteispalvelupisteellä oli vuoden 2011 
lopussa palveluyhteistyösopimus eri viranomaisten kesken.

Palveluyhteistyösopimusten määrä on hieman pie-
nentynyt edellisestä vuodesta, kun vuonna 2010 
tehdyn kyselyn mukaan sopimuksia oli 63. Palve-
luyhteistyösopimusten sopimusosapuolena ovat 
useimmiten Kela ja poliisi. Yhteispalvelupisteissä on 

myös tarjolla muiden kuin viranomaisten palveluja. 
Esimerkiksi tapahtumalippujen myynti, matkakort-
tien lataus ja järjestöjen palvelut kuuluvat joidenkin 
yhteispalvelupisteiden palveluvalikoimaan.

5.1.2. Hallinnon palvelujen saavutettavuus

Kuva 5.1.2. Kuvateksti: Viranomaisten palvelu-
pisteet 2011
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Kuinka suuri osa väestöstä asuu 20 km:n säteellä Kelan palveluiden, poliisin lupapalveluiden, 
TE-toimistojen sekä Verotoimistojen palvelupisteistä tai yhteispalvelupisteistä?
Arvioitavien palveluiden saavutettavuus on pysynyt kohtuullisella tasolla.

Valtion palveluntuottajista Kela on laajimmin muka-
na yhteispalvelussa. Kelan palveluverkosto on kaik-
kiaan hyvin kattava, lähes 98 % väestöstä asuu alle 
20 km:n etäisyydellä Kelan palveluista. Poliisin sekä 
työ- ja elinkeinohallinnon palvelut ovat myös hyvin 
saavutettavissa. Väestöstä hieman yli 94 % asuu alle 
20 km:n etäisyydellä näistä palveluista. Kelan, po-
liisin ja työ- ja elinkeinohallinnon palveluiden saa-
tavuus on parantunut vuonna 2010 muutamalla pro-
senttiyksiköllä suhteessa vuoteen 2010.

Verohallinnon ja maistraattien palveluverkosto ei ole 
yhtä kattava kuin Kelan ja poliisin palveluverkosto. 
Lisäksi molempien osalta saatavuus on hieman huo-
nontunut suhteessa vuoden 2010 tilanteeseen. Vuo-
den 2011 lopun tilaston mukaan hieman alle 85 % vä-
estöstä asuu alle 20 km:n etäisyydellä verohallinnon 
palvelupisteestä. Maistraattien osalta vastaava luku 
on hieman alle 80 %. Kuvassa 5.1.3. esitetään val-
tionhallinnon palvelupisteiden saavutettavuus vuoden 
2011 lopussa. Kelan palvelujen saavutettavuus on py-
synyt viime vuosina lähes ennallaan, poliisin, työ- ja 

elinkeinohallinnon ja verottajan palvelujen saatavuus 
on hieman heikentynyt. 

Fyysisten palvelupisteiden merkitys on edelleen vä-
hentymässä, koska palveluja tuotetaan ja käytetään 
joka vuosi laajemmin sähköisessä palvelukanavassa. 
Siten palvelupisteen etäisyys ei ole ainoa ratkaiseva 
tekijä, vaan asiakkaiden käytettävissä olevat yhteydet 
ja laitteet vaikuttavat myös palvelujen saavutettavuu-
teen.

Etäpalvelu tuo viestintäteknologian avulla toimival-
taisen viranomaisen täydet palvelut yhteispalvelu-
pisteeseen. Asiakas ja toimivaltainen viranomainen 
saatetaan yhteispalvelupisteessä asiakaspalvelutilan-
teeseen videoneuvotteluna ja palvelutapahtumassa 
tarvittavia asiakirjoja on mahdollista käsitellä säh-
köisesti. Etäpalvelukonsepti mahdollistaa usean eri 
viranomaisen samanaikaisen neuvottelun asiakkaan 
kanssa. Etäpalvelussa yhteispalvelulain piiriin kuulu-
vat yhteispalvelupisteessä tapahtuva asiakkaan hen-
kilöllisyyden toteaminen sekä asiakkaan neuvonta 
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ja ohjaus kun taas itse palvelutapahtuma etäpalvelun 
välityksellä on toimivaltaisen viranomaisen omaa 
palvelutoimintaa.

Parhaillaan on käynnissä Etäpalvelut –hanke, joka 
on osa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdit-
tamisohjelmaa (SADe-ohjelmaa). Pilottikohteeksi 
valitut 19 yhteispalvelupistettä Keski-Suomen ja 
Etelä-Pohjanmaan maakunnista ottavat etäpalvelun 
käyttöön toukokuussa 2012. Pilottikohteissa etäpal-
veluun osallistuvat yhteispalvelupisteiden isäntinä 
olevien kuntien lisäksi Kansaneläkelaitos, maistraa-

tit, oikeusapu sekä Verohallinto. Etäpalveluhankkees-
sa ei luoda ainoastaan teknistä ratkaisua etäpalvelun 
toteuttamiselle, vaan lisäksi hanke kehittää toimivan 
etäpalvelun edellyttämää yhteistyötä ja luo yhteisiä 
toimintamalleja viranomaisten välille.

Manner-Suomessa oli vuoden 2011 lopussa edelleen 
noin 50 sellaista kuntaa, joissa ei ole Kelan, poliisin, 
työ- ja elinkeinohallinnon, verohallinnon tai maist-
raatin palveluja eikä myöskään yhteispalvelupistettä. 
(Kuva 5.1.4.).

Kuva 5.1.4. Palvelupisteiden määrät 
kunnittain ja yhteispalvelupisteet vuonna 
2011
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Vuonna 2011 otettiin käyttöön uudistettu yhteispal-
velurekisteri, jonka ylläpidosta vastaa Aluehallinto-
virastojen toiminnan kehittämisyksikkö. Rekisteriin 
on tallennettu tiedot yhteispalvelusopimuksen osa-
puolista, yhteispalvelupisteen sijaintipaikasta, sen 
palveluvalikoimasta ja sopimuksen voimassaoloajas-
ta sekä muita sopimusten seurannan edellyttämiä tie-
toja. Kaikille yhteispalvelun kehittämiseen osallistu-
ville viranomaistoimijoille luodaan käyttäjätunnukset 
rekisteriin, jonka avulla kaikilla kehittämisverkos-
ton toimijoilla on käytettävissään ajantasainen tieto 
yhteispalvelupisteiden määrästä, voimassa olevista 
sopimuksista ja palvelutasoista. Alla on listattuna joi-
takin poimintoja ajantasaisesta yhteispalvelurekiste-
ristä:

yhteispalvelupisteissä on töissä noin 260 kokopäi-•	
vätoimista sekä noin 135 osa-aikaista palveluneu-
vojaa
yhteispalvelupisteen kulun esteettömyys toteutuu •	
noin 95 %:ssa yhteispalvelupisteessä
noin 70 %:ssa yhteispalvelupisteessä on erillinen •	
tila tai huone palveluneuvojan ja asiakkaan välisiä 

luottamuksellisia keskusteluja varten
43 yhteispalvelupisteessä on erillinen tila etäpalve-•	
lun toteuttamiselle
31 yhteispalvelupisteessä on soveltuvat etäpalvelu-•	
laitteet käytettävissä
yhteispalvelupisteissä myydään joukkoliikenteen-•	
lippuja, yleisötilaisuuksien pääsylippuja, tarjotaan 
Matkahuollon ja postin asiamiespalveluja sekä kir-
jastopalveluja
myös kolmannen sektorin ja järjestöjen palvelut •	
ovat laajasti edustettuina yhteispalvelupisteissä

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan 
yhteispalvelun toimeksisaajan on ilmoitettava alue-
hallintovirastolle tiedot (yhteispalvelurekisteriin) yh-
teispalvelusopimuksen tekemisestä, muuttamisesta ja 
päättymisestä kuukauden kuluessa edellä mainitusta 
tapahtumasta. Tässä raportissa esitetyt luvut perustu-
vat yhteispalvelurekisterin tilanteeseen 31.12.2011.
Aluehallintovirastojen laatimat alueelliset arvioinnit 
julkaistaan huhti-toukokuussa 2012 ja ne löytyvät 
aluehallintovirastojen peruspalvelujen arviointirapor-
teista	verkkosivustolta	www.avi.fi.

5.1.3. Tietoa yhteispalvelupisteiden palveluista
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Arviointiryhmä

Kehittämispäällikkö, HTM Jouni Nieminen,  
puhelin	+358	40	672	1780,	jouni.nieminen@avi.fi
Suunnittelija, sosionomi AMK Ritva Penttinen,  
puhelin	+358	40	762	1948,	ritva.penttinen@avi.fi	
Suunnittelija, merkonomi Eija Rasila (kartat),  
puhelin	+358	40	590	5104,	eija.rasila@avi.fi
AVIen toiminnan kehittämisyksikön yhteispalvelun valtakunnallinen kehittämisryhmä

Tietolähteet

Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta (223/2007)
Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta (1096/2010)

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelma 22.6.2011

Selvitys yhteispalvelun nykytilasta. Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen muistio. Valtiovarain-
ministeriö. Helmikuu 2012
Katsaus yhteispalvelun kehittämiseen ja kehittymiseen. Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen 
muistio. Valtiovarainministeriö. Helmikuu 2012

Harvaan asuttujen alueiden turvallisuusseminaari -esitysaineisto, Joensuu 16.-17.2.2011

Yhteispalvelurekisteri	(www.yhteispalvelu.fi/virka)
Apudiaari

Internet-sivustot:	www.kela.fi,	www.poliisi.fi,	www.mol.fi,	www.vero.fi,	www.maistraatti.fi
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6.
HYVINVOIVA YHTEISKUNTA
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6. Hyvinvoiva yhteiskunta

Arviointikriteerit Arviointikysymykset Arviointimittarit Palvelutavoitteet
Alle 30-vuotiaat, jotka on mää-
rätty edunvalvontaan

Edunvalvonta koskee taloudelli-
sia kysymyksiä

Edunvalvonta koskee henkilöä 
koskevia kysymyksiä

Määräaikaisen edunvalvonnan 
kesto

Hakemuksista % on käsitelty 
neljän kuukauden määräajassa

Johdanto

Holhoustoimesta annetun lain ( 442/1999) nojalla 
täysi-ikäiselle voidaan määrätä edunvalvoja, jos hän 
sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, hei-
kentyneen terveydentilan tai vastaavan muun syyn 
vuoksi on kykenemätön valvomaan etuaan taikka 
huolehtimaan itseään tai varallisuuttaan koskevista 
asioista, jotka vaativat hoitoa eivätkä muulla tavoin 
tule hoidetuiksi. Edunvalvoja voidaan määrätä joko 
tiettyyn tehtävään tai kaikkien taloudellisten asioiden 
hoitoa varten. Tuomioistuimen päätöksellä edunval-
voja voidaan määrätä edustamaan päämiestä myös 

6.1. Nuoriin kohdistuvien edunvalvontapalvelujen saatavuus

Johtopäätökset Toimenpide-ehdotukset

Sosiaalitoimen toimenpiteiden tehokkuus (mm. 
välitystilien käyttö) vähentäisi nuorten aikuisten 
edunvalvonnan tarvetta.

Maistraattien resursseista edunvalvonta-asioiden 
käsittelyssä tulee huolehtia myös jatkossa.

Yleisen edunvalvonnan resursseista tulee huoleh-
tia myös jatkossa.

Alle 30-vuotiaitten aikuisten osuus kaikista täysi-
ikäisistä edunvalvontaan määrätyistä on 7%

Edunvalvontahakemukset käsitellään pääsääntöi-
sesti tavoiteaikataulussa.

Nuoren aikuisen edunvalvojana toimii usein ylei-
nen edunvalvoja

Nuoriin kohdistuvien edunvalvontapalveluiden saatavuus on otettu arviointikohteeksi en-
simmäistä kertaa vuotta 2011 koskevaan peruspalveluiden arviointiin.

sellaisissa tämän henkilöä koskevissa asioissa, joi-
den merkitystä päämies itse ei kykene ymmärtämään.   
Edunvalvojaksi voidaan määrätä tehtävään sopiva 
henkilö, joka antaa siihen suostumuksensa. Valtion 
oikeusaputoimistot tarjoavat yleisen edunvalvonnan 
palveluita. Tällä hetkellä yleisillä edunvalvojilla on 
päämiehiä noin 32.000, kun edunvalvonnassa olevien 
täysi-ikäisten kokonaismäärä on hieman alle 49.000. 
Maistraatit toimivat paikallisina holhousviranomaisi-
na ja vastaavat edunvalvojien valvonnasta sekä osal-
taan myös edunvalvonnan tarpeen selvittämisestä ja 
edunvalvojan määräämisestä.
Yleisen edunvalvonnan palveluiden tuottaminen 

Arviointiasetelma
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siirtyi vuoden 2009 alusta kunnilta valtion vastuul-
le. Edunvalvontapalveluiden tuottamisesta vastaa 
oikeusministeriö ja palveluita tarjoavat oikeusaputoi-
mistot.  Edunvalvontapalveluita tarjotaan 38 oikeus-
aputoimistossa. Edunvalvontapalvelut voidaan tarjo-
ta myös ostopalveluna. Tällä hetkellä ostopalvelun 
piirissä on yli 3500 päämiestä.

Maistraateille helmikuussa 2012 suoritetun kyse-
lyn mukaan nuorille, 18-30 –vuotiaille määrättävät 
edunvalvonnat ovat erityisesti kaupunkialueilla olleet 
monin paikoin hienoisessa kasvussa, joskin vaihtelua 
esiintyy. Asiaa ei kuitenkaan ole tarkemmin seurat-
tu. Nuorille aikuisille määrätään edunvalvoja usein 
mielenterveys- tai päihdeongelmien tai monista eri 
syistä johtuvan velkaantumisen ja pärjäämättömyy-
den vuoksi. Kehitysvammaisuuden vuoksi määrät-
tävät edunvalvonnat eivät tässä ryhmässä ole olleet 
kasvussa.

Vuodelta 2011 laaditun tilaston (Taulukko 6.1.1.) 
mukaan alle 30-vuotiaiden täysi-ikäisten osuus kaik-
kia täysi-ikäisiä koskevista edunvalvonnoista on 7 
prosenttia. Alueellista vaihtelua esiintyy siten, että 
Pohjois- ja Itä-Suomessa samoin kuin Länsi- ja Sisä-
Suomessakin osuus on hieman valtakunnallista kes-
kiarvoa alhaisempi ja Etelä- ja Lounais-Suomessa 
vastaavasti hieman korkeampi. Erot selittyvät osittain 
ikärakenteella. Suurimmissa kaupungeissa ja niiden 
lähialueilla luvut näyttäisivät myös olevan keskiar-
voa korkeammat.

Syrjäytymisen ehkäisyn kannalta keskeiset 
palvelut

Edunvalvojan määrääminen tulee yleensä ajankoh-
taiseksi silloin, kun syrjäytyminen on jo tapahtunut 
eikä taloudellisten asioiden hoitaminen enää onnistu. 
Parhaassa tapauksessa edunvalvonnan avulla voidaan 
kuitenkin päästä eroon velkakierteestä ja saadaan 
nuori aikuinen oppimaan omien asioittensa hoitoa. 
Edunvalvoja voi vähitellen antaa nuorelle enemmän 
ja enemmän vastuuta asioittensa hoidosta, kunnes 
edunvalvontaa ei enää tarvita.  Edunvalvonnalla ei 
ehkäistä syrjäytymistä, mutta se voi olla yksi keino, 
jolla jo syrjäytyneitä nuoria voidaan auttaa.

Lähitulevaisuuden näkymät

Alle 30-vuotiaiden edunvalvonta-asiakkaiden mää-
rän odotetaan lähitulevaisuudessa kasvavan lähinnä 
kaupunkialueilla. Edunvalvontaan joutumista voi-
taisiin parhaiten ehkäistä tehokkailla sosiaalitoimen 
toimenpiteillä. Nuorilla aikuisilla ei useinkaan ole 
omaisuutta, jolloin sosiaalitoimen välitystili saattaisi 
olla toimiva vaihtoehto asioiden hoitamiseksi. Run-
sas velkaantuminen kuitenkin saattaa estää välitysti-
livaihtoehdon käytön. 

Lähivuosina ei ole odotettavissa suuria muutoksia 
nuoriin kohdistuvien edunvalvontapalveluiden saa-
tavuuteen. Yleisen edunvalvonnan palvelut säilyvät 
joko valtion tuottamina tai ostopalveluna. Maistraat-
tien edellytykset käsitellä edunvalvontahakemuksia 
säilyvät ennallaan, vaikka toimialueet ovat laajene-
massa vuoden 2012 alussa siten, että Manner-Suomen 
24 maistraattia yhdistyvät 11:ksi.

Taloudellisiin asioihin tai henkilöä koskeviin 
asioihin määrättävä edunvalvonta

Edunvalvoja hoitaa harvoin henkilöä koskevia 
asioita. Edunvalvoja voidaan määrätä hoitamaan 
joko henkilön taloudellisia sekä henkilöä koskevia 
asioita, tai pelkästään toista näistä. Henkilöä koske-
viin asioihin ulottuvan edunvalvontamääräyksen an-
taa aina tuomioistuin. Edellytyksenä on, ettei henkilö 
itse ymmärrä kyseisen, edunvalvojan hoidettavaksi 
määrättävän henkilöään koskevan asian merkitys-
tä. Useimmat henkilöä koskeviin asioihin määrätyt 
edunvalvonnat ovat koskeneet päämiehen asumisesta 
tai hoidosta päättämistä. Edunvalvoja määrätään hen-
kilöä koskeviin asioihin verraten harvoin. Tilastotie-
toja asiasta ei ole saatavilla.

Määräaikaisen edunvalvonnan kesto

Maistraattien käsityksen mukaan alle 30-vuotiaille 
aikuisille määrätään edunvalvojaksi varsin usein ylei-
nen edunvalvoja. Asiasta ei tällä hetkellä ole saata-
vissa tilastotietoa. Edunvalvonnan keskimääräisestä 
kestosta ei myöskään tällä hetkellä ole saatavissa luo-
tettavaa tietoa. Maistraateista kyselyn kautta saatujen 
tietojen mukaan alle 30-vuotiaan osalta edunvalvon-
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ta on yleensä määräaikainen, ellei kyse ole 
päämiehen pysyvästä kyvyttömyydestä 
hoitaa asioitaan, kuten esimerkiksi kehitys-
vammasta. Määräaikaiset edunvalvonnan 
kestävät tyypillisesti muutaman vuoden.

Palvelutavoitteet

Palvelutavoitteena edunvalvontahakemuk-
silla on neljän kuukauden käsittelyaika.

Myös maistraateille vuodelle 2011 asetet-
tujen palvelutavoitteiden mukaan edunval-
vojan määräämistä koskevan asian käsit-
telyaikatavoite on neljä kuukautta. Tässä 
ajassa asia tulisi joko ratkaista maistraatissa 
tai toimittaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi. 
Maistraattien asianhallintajärjestelmästä 
vuodelta 2011 kerättyjen tietojen mukaan 
maistraatit ovat vuonna 2011 tehneet kärä-
jäoikeuksille 267 edunvalvojan määräämis-
hakemusta, joissa päämies on ollut 18–30 
-vuotias. Näistä 88,7 prosenttia on toimitettu 
käräjäoikeuden ratkaistaviksi tavoiteajassa. 
Alueellisia eroja käsittelyajoissa ei ole ha-
vaittavissa. Maistraatin omalla päätöksellä 
ratkaistuista asioista ei ole ko. ikäluokan 
osalta omaa tilastoa. Kaikista edunvalvojan 
määräämispäätöksistä alle 4 kuukaudessa 
on ratkaistu 75,4 %.

Taulukko 6.1.1. Päämiehet maistraateittain vuonna 2011

Maistraatti täysi-ikäiset
päämiehet 
31.12.2011

18-30 -v. päämiehet

Etelä-Suomi lkm %
Espoon maistraatti 1 800 139 7,7
Helsingin maistraatti 5 213 351 6,7
Hyvinkään maistraatti 1 461 153 10,5
Hämeenlinnan maistraatti 1 724 106 6,1
Kymenlaakson maistraatti 1 604 107 6,7
Lahden maistraatti 1 468 73 4,9
Lappeenrannan maistraatti 1 450 71 4,9
Porvoon maistraatti 700 70 10,0
Raaseporin maistraatti 420 45 10,7
Vantaan maistraatti 1 128 106 9,4
Etelä-Suomi yht. 16 968 1 221 7,2

Lounais-Suomi
Satakunnan maistraatti 1 996 114 5,7
Turun Seudun maistraatti 3 349 264 7,9
Turunmaan maistraatti 166 27 16,3
Lounais-suomi yht. 5 511 405 7,3

Länsi- ja Sisä-Suomi
Keski-Suomen maistraatti 3 063 210 6,8
Kokkolan maistraatti 570 39 6,8
Seinäjoen maistraatti 1 766 97 5,5
Tampereen maistraatti 3 649 262 7,2
Vaasan maistraatti 1 263 90 7,1
Länsi- ja Sisä-Suomi yht. 10 311 698 6,7

Itä-Suomi
Etelä-Savon maistraatti 2 183 133 6,1
Pohjois-Karjalan maistraatti 2 280 174 7,6
Pohjois-Savon maistraatti 3 855 260 6,7
Itä-Suomi yht. 8 318 567 6,8

Pohjois-Suomi
Pohjois-Pohjanmaan maistraatti 3 752 259 6,9
Kainuun maistraatti 1 319 74 5,6
Pohjois-Suomi yht. 5 071 333 6,6

Lappi
Lapin maistraatti 2 440 159 6,5
Lappi yht. 2 440 159 6,5

Ahvenanmaa
Ahvenanmaan valtionvirasto 234 32 13,6
Ahvenanmaa yht. 234 32 13,6

Koko maa yht. 48 853 3 415 7
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Arviointiryhmä

kehittämispäällikkö Aila Heusala, Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö, Itä-Suo-
men aluehallintovirasto

Tietolähteet

Laki holhoustoimesta (442/1999)
Kysely maistraateille koskien vuotta 2011, tehty tammi-helmikuussa 2012, vastauspro-
sentti Manner-Suomen osalta 100 %, Ahvenanmaalta ei vastauksia
Maisa –asianhallintajärjestelmä



74 Aluehallintovirastot   |   Peruspalvelujen arviointi 2011

Johdanto

Tehtävänä oli arvioida perusopetuksen alueellista 
saavutettavuutta ja siinä tapahtuneita muutoksia edel-
lisiin vuosiin verrattuna. Tämän lisäksi arvioitiin kul-
jetuksessa olevien esi- ja perusopetuksen oppilaiden 
koulumatka-aikojen säädöstenmukaisuutta. 

6.2. Perusopetuksen alueellinen saavutettavuus

Johtopäätökset Toimenpide-ehdotukset

Koulutuksen järjestäjien on pyrittävä säilyttämään 
kouluverkko sellaisena, että ainakin vuosiluokkien 
1–6 oppilaat voivat käydä koulua mahdollisimman 
lähellä kotia ja myös harvimmin asutuilla alueil-
la kotona asuen. Esiopetuspalvelujen tulee olla 
kohtuullisesti kaikkien oppilaiden saavutettavissa. 
Kuntien on yhteistyössä suunniteltava niiden raja-
alueilla asuvien lasten opetuspalvelujen järjestä-
mistä.  

Valtion keskushallinnon tulee omilla toimenpi-
teillään tukea kuntia sellaisten ratkaisumallien 
kehittämisessä, joilla perusopetuspalvelut voidaan 
turvata lähipalveluna myös haja-asutusalueilla. 

Käsite ”lähipalvelu” esi- ja perusopetuksen jär-
jestämisessä on tarkennettava pitkän aikavälin 
suunnitelmien lisäksi säädöstasolla.  

Koulukuljetukset on järjestettävä siten, että 
perusopetuslaissa säädetyt enimmäisajat eivät 
ylity. Kuljetukset ja oppilaiden työjärjestykset on 
pyrittävä suunnittelemaan niin, ettei päivittäinen 
tai viikoittainen työmäärä ja ajankäyttö koulumat-
koineen muodostu oppilaan hyvinvoinnin kannalta 
liian pitkäksi. Vaihtoehtoisesti oppilaille on tar-
jottava perusopetuslain edellyttämä majoitus ja 
täysihoito. 

Suomenkielisten peruskoulujen määrän vähenemi-
nen hidastui edellisiin vuosiin verrattuna.  Koulujen 
lakkautusten ja yhdistämisten ennakoidaan kuiten-
kin jatkuvan maan eri osissa. Lakkautetut ja yhdis-
tetyt koulut olivat suurimmaksi osaksi 1-6-luokkien 
kouluja. Yhtenäiskoulujen määrä lisääntyi aiempi-
en vuosien tapaan. 

Eteläisen ja läntisen Suomen väkirikkaiden kuntien 
painoarvo vaikutti siten, että saavutettavuus oli val-
takunnan tasolla varsin hyvä. Keskimäärin 93 pro-
senttia 7–12-vuotiaista ja 80 prosenttia 13–15-vuo-
tiaista asui enintään viiden kilometrin etäisyydellä 
ikäluokkansa perusopetusta antavasta koulusta.  
Mitä pienempinä aluekokonaisuuksina saavu-
tettavuutta tarkastellaan, sitä selvemmin alueet 
eroavat toisistaan ja sitä enemmän saavutettavuus 
poikkeaa valtakunnallisesta keskiarvosta. Maan eri 
osissa asuvat perusopetuksen oppilaat eivät ole 
saavutettavuuden näkökulmasta tasa-arvoisessa 
asemassa suurten kuntakohtaisten erojen vuoksi. 
Vähenevät oppilasmäärät erityisesti Itä-Suomen ja 
Lapin alueilla lisäävät entisestään eroja. 

Koko maan peruskoululaisista oli noin neljännes 
kuljetusedun piirissä. Kuljetusoppilaiden määrä on 
hieman vähentynyt, mutta osuus kaikista oppilaista 
oli edelliseen vuoteen verrattuna samalla tasolla.  
Kunnille tehdyn kyselyn perusteella koulumatkaan 
käytetyn lakisääteisen maksimiajan ylityksiä esiin-
tyi jonkin verran lähes koko maassa. Koulumatka-
aikojen ylitysten yleisimpiä syitä olivat vaikeat 
kuljetusolosuhteet, aikataulut, kuljetusjärjestelyistä 
johtuva odotusaika ja kuljetusreitin pituus.  

Maksuton perusopetus on Suomen perustuslaissa 
(731/1999) säädetty perusoikeus. Perusopetuksen 
järjestämisestä, järjestämispaikkojen sijainnista, kul-
jetusten järjestämisestä ja kuljetusoppilaiden koulu-
matka-aikojen enimmäiskestosta on säädetty perus-
opetuslaissa (628/1998 ja muutos 642/2010). 
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Arviointikriteerit Arviointikysymykset Arviointimittarit Palvelutavoitteet

Perusopetuksen alueellinen saavutettavuus 

Alueellinen saavutettavuus Mitä muutoksia perusopetuksen 
saavutettavuudessa on tapahtu-
nut viime vuosina? 

Koulusta 5 km etäisyydellä  asu-
vien 7–12- ja 13–15-vuotiaiden 
osuus ko. ikäluokasta ja muutos. 
Tarkasteluvuodet 2010 - 2011

Saavutettavuus on säilynyt  
edellisvuosien tasolla tai paran-
tunut

Miten perusopetuksen koulujen 
ja oppilaiden määrä on muuttu-
nut ? 

Koulujen lukumäärä, oppilas-
määrät, muutos. Tarkasteluvuo-
det 2009 - 2011.

Miten ikäluokkien on ennustettu 
muuttuvan?

Ikäluokkien ennustettu muutos 
2011 - 2025 

Miten kuntien kouluverkon arvi-
oidaan muuttuvan lähivuosina?

Kuntien opetustoimen  edusta-
jien arvio muutoksista vuoden  
2015 loppuun mennessä

Mitä muutoksia esi- ja perusope-
tuksen kuljetus- ja majoitusoppi-
laiden   määrissä on tapahtunut?

Kuljetus- ja majoitusoppilaiden 
määrä ja osuus,  tarkasteluvuo-
det 2009-2011 

Miten monella esi- ja perus-
opetuksen kuljetusoppilaalla 
koulumatka-aika odotuksineen 
ylittää säädösten mukaisen 
enimmäisajan?   

Oppilaiden määrä, joilla on 
ylityksiä, tarkasteluvuodet   
2009-2011 

Perusopetuslain 32 §:n mukai-
sesti 2,5 h (alle 13-vuotiailla) ja  
3 h (13 vuotta täyttäneillä)

Mitkä ovat syitä koulumatka-
aikojen ylityksille?

Syyt luokiteltuna

Arviointiasetelma

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman mu-
kaan perusopetuksen lähtökohtina ovat laadukas ja 
turvallinen lähikoulu sekä yhtenäinen peruskoulu. 
Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitel-
massa 2011–2016 ja opetus- ja kulttuuriministeriön 
talous- ja toimintasuunnitelmassa 2013–2016 on li-
säksi todettu, että taataan lapsen oikeus turvalliseen 
ja laadukkaaseen opetukseen lähikoulussa.  Kehit-
tämissuunnitelman mukaan tavoitteena on parantaa 
peruskoulun edellytyksiä toimia kaikkien lasten op-
pivelvollisuuskouluna ottamalla huomioon toimin-
taympäristö niiden ohjauksessa ja rahoituksessa. En-
nen valtionosuusjärjestelmän uusimista toteutetaan 
tutkimukseen perustuvan taustaselvitys toimintaa 
kuvaavista indikaattoreista.  

Arviointiaineistona käytettiin Tilastokeskuksen kou-
lu- ja väestötietoja sekä kuljetusoppilaiden määrää 
koskevia tietoja. Kunnille tehtiin syksyllä 2011 kyse-

ly, jolla selvitettiin kuljetusoppilaiden koulumatkaan 
käytettävän ajan säädöstenmukaisuutta ja kuntien 
kouluverkkoa koskevia suunnitelmia. Kyselyyn vas-
tasi 94 prosenttia kunnista. Vastausten määrä vaihteli 
kysymyksittäin. 

Alueellista saavutettavuutta arvioitiin käyttämällä 
karttamenetelmää, jolla kuvattiin kuntakohtaisesti 
laskien, kuinka suuri osuus 7–12- ja 13 –15-vuotiaista 
asui enintään viiden kilometrin etäisyydellä ikäluok-
kansa opetusta antavasta oman kuntansa koulusta. 
Laskelmissa olivat mukana kuntien, valtion ja yk-
sityisten ylläpitämät koulut lukuun ottamatta perus-
kouluasteen erityiskouluja.  Käytetty laskentatapa 
ottaa mukaan kunnan rajojen sisällä olevat 7–12- ja 
13 –15-vuotiaat, mutta ei erottele toisessa kunnassa 
koulua käyviä tai kotiopetuksessa olevia oppilaita. 
Lisäksi 13 –15-vuotiaat, joiden asuinkunnassa ei ole 
vuosiluokkien 7–9 opetusta, jäävät laskelman ulko-
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puolelle. 

Raportti on laadittu vuoden 2010 alussa voimaan 
tulleiden aluehallintovirastojen aluejaon sekä 2011 
maakunta- ja kuntajakojen mukaisesti. Vuosina 
2009–2011 on tapahtunut useita kuntien yhdistymi-
siä, mikä on vaikeuttanut kuntatason tietojen vertai-
lua aiempiin vuosiin. 

Syrjäytymisen ehkäisyn kannalta keskeiset 
palvelut

Perusta syrjäytymisen ehkäisylle luodaan hyvin var-
haisessa vaiheessa jo lapsuudessa. Koulutuksen ja 
tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa (2011–2016) 
todetaan, että koulutuksellinen tasa-arvo muodostaa 
perustan suomalaiselle hyvinvoinnille. Koulutuksel-
lisen tasa-arvon kannalta on ensiarvoisen tärkeää, 
että jo varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa pys-
tytään varmistamaan hyvät oppimisen edellytykset 
kaikille sekä tukemaan monipuolisin toimin eri syistä 
tukea tarvitsevia ja syrjäytymisvaarassa olevia lapsia. 
Lähipalveluna toteutetun perusopetuksen tulisi jo sel-
laisenaan tarjota turvallinen oppimisympäristö kai-
kille lapsille ja nuorille. Tätä tukemaan on rakennettu 
tukijärjestelmät, joita ovat erityisopetus, oppilaille 
annettavan muu tuki ja oppilashuolto. 

Oppilaiden erityistä tukea koskeva lainsäädäntö uu-
distui 1.1.2011. Sen mukaan oppilailla on oikeus 
kolmiportaisesti yleiseen, tehostettuun ja erityiseen 
tukeen. Tavoitteena on vahvistaa oppilaan oikeutta 
suunnitelmalliseen, varhaiseen ja vaikeuksia ennalta 
ehkäisevään oppimisen ja kasvun tukeen. Oppilaille, 
jotka tarvitsevat pidempikestoista ja laajempaa tukea, 
tehdään päätös erityisestä tuesta. Tavoitteena on siir-
tää painopistettä yleisopetuksen yhteydessä annetta-
viin tukitoimiin (yleinen ja tehostettu tuki) ja siten 
mahdollisesti vähentää erityiseen tukeen siirtämisen 
tarvetta. Uudistusta edelsi vuonna 2008 alkanut laaja 
kansallinen tehostetun ja erityisen tuen kehittämis-
toiminta (KELPO), jossa on ollut mukana suurin osa 
Suomen kunnista.

Perusopetuslain 17 §:n 1 momentin mukaan eri-
tyisopetus järjestetään muun opetuksen yhteydessä, 
osittain tai kokonaan erityisluokalla tai muussa so-

veltuvassa paikassa. Erityisiä tukitoimia tarvitsevan 
oppilaan opetuksen järjestäminen arvioidaan kunkin 
oppilaan kohdalla erikseen. Yleisopetuksessa oppi-
laan tukimuotoja voivat olla oppimista vaikeuttavista 
tekijöistä riippuen esimerkiksi tukiopetus, osa-aikai-
nen erityisopetus, psykososiaalinen tai avustajan anta-
ma tuki. Kaikki perusopetuslain mukaiset tukimuodot 
on säädetty oppilaan oikeudeksi ja niihin ovat oikeu-
tettuja sekä yleisopetuksessa että erityisopetuksessa 
olevat oppilaat. Erityisluokan ja erityiskoulun perus-
taminen on opetuksen järjestäjän päätettävissä, kuten 
muutkin opetuspaikkoja koskevat ratkaisut. Syksyllä 
2011 kaikista peruskoululaisista tehostettua tukea sai 
3,3 ja erityistä tukea 8,2 % (Taulukko 6.2.1.).  

Yleisimpiä syitä oppilaan erityisopetukseen siirtämi-
seen ovat olleet vaikea tai lievä kehitysviivästymä, 
kielen kehityksen häiriöt (dysfasia), aivotoiminnan 
häiriöt tai muu syy. Tilastoissa ”muun syyn” osuus on 
ryhmistä suurin, mikä mahdollisesti kertoo siitä, että 
samalla oppilaalla voi olla monia edellä mainituista 
oppimista haittaavista vaikeuksista tai syiden kirjo on 
niin laaja, että kaikkia ei ole pystytty tilastointia var-
ten etukäteen määrittelemään. Asiaa ei ole valtakun-
nallisesti tarkemmin tutkittu. Poikia on ollut erityis-
opetukseen siirretyistä huomattavasti enemmän kuin 
tyttöjä. (Taulukko 6.2.2)

Tilastoluvut eivät anna vastausta kysymykseen, onko 
tehostettua ja erityistä tukea saatavissa oppilaiden 
tarpeeseen nähden riittävästi, jotta varhaisella puut-
tumisella voidaan tehokkaasti ennalta ehkäistä muun 
muassa syrjäytymistä. Lainsäädännön muutoksesta 
on myös kulunut niin vähän aikaa, että vielä ei voi 
tehdä johtopäätöksiä siitä, miten uudistus on paranta-
nut oppilaiden tuen saantia. 
Perusopetuslaissa on säädetty oppilaan oikeudesta 
saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttä-
mä oppilashuolto. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppi-
laan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen 
terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä 
ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä ylläpitämää 
toimintaa.  Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on selvittä-
nyt perusopetuslain mukaisen oppilashuollon toteutu-
mista ja tammikuun lopussa julkistetussa päätökses-
sään ilmaissut näkemyksenään, että oppilashuollon 
asianmukainen toteutuminen vaatii nykyistä vel-
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Maakunta Peruskoulun 
oppilaat  
yhteensä

Tehostetun tuen oppilaat Erityisen tuen oppilaat

oppilaita % oppilaita %
Uusimaa 152 400 4 912 3,2 14 475 9,5
Varsinais-Suomi 45 096 1 754 3,9 4 000 8,9
Satakunta 22 098 511 2,3 1 780 8,1
Kanta-Häme 18 246 534 2,9 1 147 6,3
Pirkanmaa 48 375 1 781 3,7 3 074 6,4
Päijät-Häme 19 623 531 2,7 2 095 10,7
Kymenlaakso 17 245 815 4,7 1 629 9,4
Etelä-Karjala 12 096 292 2,4 1 136 9,4
Etelä-Savo 14 267 399 2,8 1 267 8,9
Pohjois-Savo 24 359 711 2,9 2 016 8,3
Pohjois-Karjala 15 740 548 3,5 1 431 9,1
Keski-Suomi 27 459 1 106 4,0 2 039 7,4
Etelä-Pohjanmaa 21 236 495 2,3 1 553 7,3
Pohjanmaa 18 845 959 5,1 1 266 6,7
Keski-Pohjanmaa 7 752 153 2,0 495 6,4
Pohjois-Pohjanmaa 49 057 1 729 3,5 2 827 5,8
Kainuu 7 637 201 2,6 550 7,2
Lappi 17 560 525 3,0 1 188 6,8
Manner-Suomi 539 091 17 956 3,3 43 968 8,2
Koko maa 541 931 17 956 3,3 44 081 8,1
Lähde: Tilastokeskus, perusopetustilastot

Kuva 6.2.1. Suomen-
kielisen perusopetuk-
sen vuosiluokkien 1-6 
koulujen saavutetta-
vuus kunnittain 2011

Otto- tai siirtopäätöksen peruste Vuosiluokat Muutos edellisestä 
vuodesta

Esi-
opetus

1–6 7–9 Lisä-
opetus

Yht. Lkm  % Poikia Tyttöjä

Vaikea kehitysviivästymä 252 1 561 859 77 2 749 –316 –10,3 1 708 1 041
joista vaikeimmin kehitysvammaisia 147 757 395 56 1 355 –14 –1,0 .. ..
Lievä kehitysviivästymä 278 3 680 3 514 70 7 542 –575 –7,1 4 594 2 948
Aivotoiminnan häiriö, liikuntavamma tai vastaava 79 4 590 2 635 40 7 344 –69 –0,9 5 316 2 028
Tunne-elämän häiriö tai sosiaalinen sopeutumat-
tomuus

11 3 268 2 582 33 5 894 –115 –1,9 4 995 899

Autismiin tai Aspergerin oireyhtymään liittyvät 
oppimisvaikeudet

47 815 503 17 1 382 –12 –0,9 1 155 227

Kielen kehityksen häiriöstä (dysfasiasta) johtuvat 
oppimisen vaikeudet

392 5 923 3 541 17 9 873 124 1,3 6 590 3 283

Näkövamma 12 145 86 9 252 –28 –10,0 156 96
Kuulovamma 24 250 140 6 420 –4 –0,9 239 181
Muu syy 134 5 652 5 434 34 11 254 537 5 7 390 3 864
Yhteensä 1 229 25 884 19 294 303 46 710 –458 –1,0 32 143 14 567
Osuus peruskoulun oppilasmäärästä, % 9,3 7,5 10,4 23,4 8,5 .. .. 11,5 5,5
Peruskoulun oppilasmäärä 20.9.2010 13 146 345 615 186 368 1 294 546 423 –6 906 –1,2 280 166 266 257

Lähde : Tilastokeskus, Peruskoulutilastot/erityisopetustilasto

Taulukko 6.2.2. Erityisopetukseen siirretyt peruskoulun oppilaat otto- tai siirtopäätöksen perusteen mukaan syksyllä 2010

voittavampia ja sisältöjä täsmällisemmin määrittäviä 
säännöksiä. 

Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
THL (aiemmin Stakes) ovat koonneet tietoa tervey-

den ja hyvinvoinnin edistämistä kuvaaviksi indikaat-
toreiksi perusopetuksessa. Varsinaista oppilashuollon 
palvelujen saatavuutta kuvaavaa mittaria on ollut 
vaikea löytää. Viimeisimmässä Opetushallituksen 
julkaisemassa raportissa on oppilashuollon ammatti-
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henkilöiden työpanosta kuvaava mittari, mikä osal-
taan kuvaa palvelutasoa (Taulukko 6.2.3). 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on usean vuo-
den ajan tehnyt Kouluterveyskyselyjä mm. perusope-
tuksen 8. ja 9. luokan oppilaille. Näissä kyselyissä on 
kartoitettu oppilaiden kokemuksia myös oppilashuol-
lon palvelujen saatavuudesta. Oppilaiden mielestä 
vaikeinta on ollut päästä koululääkärin ja koulupsy-
kologin vastaanotolle. 

Lähitulevaisuuden näkymät

Lasten ja nuorten ikäluokat ovat pienentyneet 2010 
-luvun alkuvuosiin asti, mikä on heijastunut koulu-
tuspalvelujen toteuttamiseen. Perusopetuksen kou-
luverkko on harventunut viime vuosien aikana mer-
kittävästi ja harvenee myös tulevina vuosina, joskin 
hitaammin kuin aiemmin. Tilastokeskuksen vuoden 
2009 väestöennusteen mukaan perusopetusikäisten 
määrä on kääntymässä kasvuun vuoden 2012 tienoil-
la.  Alueiden väliset erot perusopetusikäisten määrän 
kehityksessä ovat kuitenkin varsin suuria. Maan itä- 
ja pohjoisosissa sekä koko maassa haja-asutusalueilla 
ikäluokat pienenevät vielä senkin jälkeen, kun ne 
muualla kasvavat. Harvaan asutuissa kunnissakin vä-
estö keskittyy taajamiin, jonne myös palvelut sijoit-
tuvat. 

Koulutuspalvelujen tasapuolinen turvaaminen haja-
asutusalueilla asuville lapsille ja nuorille on haas-
teellista niin pienissä kuin pinta-alaltaan suurissa 
kunnissa. Kasvualueille syntyy uusia asutusalueita 
ja sitä kautta tarve palveluihin, joiden oikea-aikainen 
mitoittaminen on myös osattava ennakoida palvelu-
verkkosuunnitelmissa. 

Oman haasteensa niin opetuspalvelujen kuin mui-
den peruspalvelujen toteuttamiseen ja tasapuoliseen 
järjestämiseen tuo käynnissä oleva kuntauudistus. 
Kuntaliitosten seurauksena muodostuneissa ja muo-
dostuvissa aiempaa suuremmissa kunnissa esi- ja 
perusopetuksen koulutuspalveluja on mahdollista 
toteuttaa ottaen huomioon koulujen alueellinen saa-
vutettavuus. 

Kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet käyttämiin-
sä palveluihin tulevat lisääntymään tietoverkkojen 
tarjoamien osallistumiskanavien kautta.  Fyysinen 
oppimisympäristö tulee muuttumaan ja tätä kautta 
monipuolisten opetuspalvelujen tasa-arvoinen saavu-
tettavuus paranee. Perusopetukseen muodostuu lisää 
yhtenäiskouluja ja kyläkouluja yhdistyy keskustan 
kouluihin. Kuntien välinen yhteistyö perusopetus-
palvelujen järjestämisessä kasvaa. Koulujen oppilaat 
ovat yhä useammin taustaltaan monikulttuurisia.

Työtunnit viikossa/100 oppilasta / keskiluku
Maakunta Kouluterveyshoitaja Koululääkäri Koulupsykologi Kuraattori
Uusimaa 5,94 0,44 2,28 3,55
Itä-Uusimaa 3,87 0,19 0,67 4,18
Kanta-Häme 4,41 0,3 0,11 0,54
Päijät-Häme 5,16 0,18 0,81 0,71
Kymenlaakso 4,83 0,13 0,23 2,03
Etelä-Karjala 4,76 0,23 0,26 1,02
Varsinais-Suomi 4,78 0,41 0,94 1,09
Satakunta 5,19 0,11 0,51 0,96
Pirkanmaa 5,46 0,38 0,49 1,06
Keski-Suomi 4,97 0,33 0,74 0,72
Etelä-Pohjanmaa 2,8 0,23 0,00 0,9
Pohjanmaa 3,59 0,16 0,1 2,18
Keski-Pohjanmaa 3,4 0,15 0,00 1,08
Etelä-Savo 4,17 0,28 0,63 0,82
Pohjois-Savo 4,37 0,48 0,34 1,28
Pohjois-Karjala 4,72 0,27 0,48 0,47
Pohjois-Pohjanmaa 3,92 0,18 0,16 0,97
Kainuu 4,35 0,00 0,13 1,39
Lappi 4,51 0,00 0,00 0,39
Ahvenanmaa 7,89 0,23 0,66 2,0
Koko maa 4,8 0,28 0,48 1,29
Lähde: Opetushallitus ja THL Hyvinvoinnin ja terveudenedistäminen perusopetuksessa 2009 raportin aineistot

Taulukko 6.2.3. Oppilashuollon 
ammattihenkilöiden mitoitus 
keskimäärin viikkotyötunti/100 
oppilasta lukuvuonna 2008–2009 
maakunnan mukaan
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Mitä muutoksia perusopetuksen saavutettavuudessa on tapahtunut viime vuosina?
Perusopetuksen saavutettavuus oli valtakunnan ja aluetasolla lähes sama kuin vuonna 
2010 ja edelleen keskimäärin hyvä. Muutos aiempiin vuosiin verrattuna oli vähäistä.  

Perusopetuksen alueellisen saavutettavuus oli val-
takunnallisesti katsoen edellisten vuosien tasolla.  
Koko maan, aluehallintovirastojen toiminta-alueen 
ja maakunnan tasolla tarkasteltuna saavutettavuus on 
pysynyt varsin vakaana. Alueiden väliset erot olivat 
melko pieniä.  Sen sijaan kuntien väliset saavutetta-
vuuserot olivat suuria kaikilla alueilla. Mitä suurem-
piin aluekokonaisuuksiin mennään, sitä selvemmin 
erot tasoittuvat. Etelä-, Lounais- sekä Länsi- ja Sisä-
Suomen väkirikkaiden ja tiheästi asuttujen kuntien 

painoarvo on niin suuri, että valtakunnallisesti saavu-
tettavuus on varsin hyvä niin vuosiluokkien 1–6 kuin 
7–9 opetuksen osalta ja se on myös pysynyt lähes 
samalla tasolla koko seuranta-ajan.  Sama pätee, kun 
saavutettavuutta tarkastellaan aluehallintovirastojen 
alueiden mukaisesti. Maakunnissakin keskimääräi-
nen saavutettavuus on ollut hyvää tasoa ja säilynyt 
lähes ennallaan, tosin maakuntien välillä on jonkin 
verran eroja (Taulukko 6.2.4). Kuntien yhdistymiset 
ja kuntien maantieteellinen laajentuminen ovat vai-

Maakunta/ 
Aluehallinto-viraston alue

2010 2011 Muutos 2010/2011  
%-yksikköä

7-12 v 13-15 v 7-12 v 13-15 v 7-12 v. 13-15 v.

Uusimaa 98 92 99 91 1 -1
Itä-Uusimaa 91 64 * * * *
Kanta-Häme 93 76 94 76 1 0
Päijät-Häme 93 80 94 79 1 -1
Kymenlaakso 93 81 93 81 0 0
Etelä-Karjala 92 79 92 78 0 -1
Etelä-Suomi 96 87 97 87 1 0
Varsinais-Suomi 95 77 95 78 0 1
Satakunta 94 79 94 80 0 1
Lounais-Suomi 95 77 95 78 0 1
Etelä-Savo 85 68 84 69 -1 1
Pohjois-Savo 86 71 86 70 0 -1
Pohjois-Karjala 85 61 85 58 0 -3
Itä-Suomi 85 67 85 66 0 -1
Pirkanmaa 95 84 95 83 0 -1
Keski-Suomi 91 75 90 74 -1 -1
Etelä-Pohjanmaa 91 67 91 67 0 0
Pohjanmaa 89 79 89 77 0 -2
Keski-Pohjanmaa 93 75 92 75 -1 0
Länsi- ja Sisä-Suomi 93 77 92 77 -1 0
Pohjois-Pohjanmaa 92 77 92 79 0 2
Kainuu 81 69 80 69 -1 0
Pohjois-Suomi 91 75 90 77 1 -2
Lappi 86 73 87 72 1 -1
Lappi 86 73 87 72 1 -1

Manner-Suomi 93 80 93 80 0 0

Lähde: Aluehallintovirastojen  laskemat saavutettavuusluvut,  2010 ja 2011
* Itä-Uudenmaan maakunta on yhdistynyt Uudenmaan maakuntaan 2011

Taulukko 6.2.4. Saavutettavuus 
maakunnittain 2011, muutos 
edelliseen vuoteen, suomenkieli-
nen perusopetus
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keuttaneet saavutettavuuden vertai-
lua eri vuosien kesken. 

Vuosiluokkien 1–6 opetusta antavien 
koulujen määrä on vähentynyt vuo-
sittain. Vuosina 2009 ja 2010 koko 
peruskouluverkko harventui hieman 
vajaalla sadalla koululla vuotta koh-
den. Vuonna 2011 kouluverkko har-
ventui alle 70 koululla. Koko maassa 
7–12-vuotiaiden ikäluokasta keski-
määrin 93 % asui enintään viiden ki-
lometrin etäisyydellä vuosiluokkien 
1–6 koulusta. Vuosiin 2009 ja 2010 
verrattuna saavutettavuus oli ennal-
laan. Keskimäärin perusopetuksen 
alueellinen saavutettavuus oli siten 
edelleen hyvä. Opetus- ja kulttuu-
riministeriön toiminta- ja talous-
suunnitelmaan 2012–2015 on perus-
opetuksen alueellisen saatavuuden 
tavoitteiksi asetettu sen säilyminen 
edellisten vuosien tasolla; tavoitteen 
ollessa 94 % 7–12-vuotiaiden ja 79 
% 13–15-vuotiaiden ikäluokan ope-
tuksessa. Valtakunnallisesti tavoit-
teisiin päästäneen edelleen, mutta 
kunta- ja maakuntatasolla erot maan 
eri osien kesken ovat todennäköisiä 
jatkossakin.

Aluehallintovirastojen alueiden mu-
kaan tarkasteltuna saavutettavuusluvut sijoittuivat 
Etelä-Suomen 97 %:n ja Itä-Suomen 85 %:n välille. 
Etelä-Suomessa ja Lounais-Suomessa saavutettavuus 
oli parempi kuin koko maassa keskimäärin. Maakun-
nittain saavutettavuus vaihteli Uudenmaan 99 %:sta 
Kainuun 80 %:in. Seitsemässä maakunnassa keski-
määräinen saavutettavuus oli sama tai parempi kuin 
koko maan keskiarvo. Saavutettavuus oli ennallaan 
edelliseen vuoteen verrattuna yli puolessa maakun-
nista. Muutokset maakuntien keskimääräisissä saa-
vutettavuusluvuissa olivat varsin pieniä. Mitä pie-

nempinä aluekokonaisuuksina tarkastelua tehdään, 
sitä suuremmiksi alueiden väliset erot muodostuvat. 
Suurimmat saavutettavuuserot koko maassa olivat 
kuntien välillä. (Kuva 6.2.1.). 

Vuosiluokkien 7–9 opetusta antavien koulujen ko-
konaismäärä on pysynyt varsin vakiona ja jopa hie-
man kasvanut yhtenäiskoulujen lisääntymisen myötä. 
Näin ollen 13–15-vuotiaiden ikäryhmässä opetuksen 
saavutettavuudessa ei ole juurikaan tapahtunut muu-
tosta, vaan se on pysynyt koko maassa aiempien vuo-
sien tasolla ollen keskimäärin 80 %. Saavutettavuus 

Kuva 6.2.1. Suomenkielisen perus-
opetuksen vuosiluokkien 1-6 koulujen 
saavutettavuus kunnittain 2011
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vaihteli Etelä-Suomen 87 %:sta Itä-Suomen 66 %:in. 
Vain Etelä-Suomessa saavutettavuus ylitti koko maan 
keskiarvon. Maakuntien väliset saavutettavuuserot 
olivat suuremmat kuin 7–12-vuotiaiden ikäryhmäs-
sä. Vaikka saavutettavuus valtakunnallisesti ja alue-
hallintovirastojen alueilla oli edellisvuoden tasolla, 
keskimääräinen saavutettavuus oli hieman heikenty-
nyt yli puolessa maakunnista. Muutokset olivat var-
sin pieniä, kokonaislukuina yhden prosenttiyksikön 
luokkaa, osittain muutamia kymmenyksiä.   (Tauluk-
ko 6.2.4). 

Kuntien väliset erot olivat vuo-
siluokkien 7–9 opetuksen saavu-
tettavuudessa suuria (kuva 6.2.2). 
Heikointa saavutettavuus oli maa-
seutumaisissa kunnissa. Vuonna 
2011 koko maassa oli neljä kuntaa, 
joissa ei ollut suomenkielistä perus-
opetusta antavaa koulua. Lisäksi 18 
kunnassa ei ollut omaa vuosiluok-
kien 7–9 opetusta antavaa koulua. 
Kuntien yhdistymisten myötä näi-
den kuntien määrä on vuosittain vä-
hentynyt. Yhtenäiskoulujen (vuo-
siluokat 1–9)  muodostaminen ja 
toisaalta kuntaliitokset ovat paran-
taneet jonkin verran vuosiluokkien 
7–9 opetuksen saavutettavuutta.

Kuva 6.2.2. Suomenkielisen perus-
opetuksen vuosiluokkien 7–9 koulujen 
saavutettavuus kunnittain 2011
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Miten perusopetuksen koulujen ja oppilaiden määrä on muuttunut?
Koulujen määrä on edelleen vähentynyt, pieniä kouluja on entistä vähemmän.

Syksyllä 2011 perusopetuksen kouluja oli 160 vähem-
män kuin vastaavana ajankohtana kaksi vuotta aikai-
semmin. Luvussa eivät ole mukana perusopetuksen 
erityiskoulut. Vaikka kouluja on lakkautettu ja yhdis-
tetty, niin myös uusia kouluja on perustettu vuosit-
tain. Vuonna 2011 perustettiin kuusi uutta 1–6-luok-
kien ja kaksi 1–9-luokkien suomenkielistä koulua 
sekä kolme erityiskoulua.  Koulujen kokonaismäärää 
on vähentänyt koulun yhdistäminen hallinnollisesti 
toiseen kouluun. Tämä ei kuitenkaan ole välttämättä 
muuttanut oppilaan koulunkäyntipaikkaa.

Syksyllä 2011 suomenkielisiä peruskouluja ilman 
erityiskouluja oli 2492, mikä oli 66 koulua vähem-
män kuin vuonna 2010. Tilastoista poistuneet kou-
lut olivat enimmäkseen vuosiluokkien 1–6  kouluja, 
joiden määrä on vähentynyt edellisestä vuodesta 66 
koululla. Vuosiluokkien 7–9 koulujen määrä väheni 
18 koululla. Vuosiluokkien 1–9 koulujen määrä taas 
kasvoi edellisvuodesta samoin 18 koululla. Koulu-
jen määrä on vähentynyt kaikilla alueilla vaihdellen 
Lapin yhdestä koulusta Pohjois-Suomen 18 kouluun. 
(Taulukko 6.2.5)

Suomenkielisiä vuosiluokkien 1–6  kouluja oli syk-
syllä 2011 yhteensä 1814. Yli puolet (56 %) tilastois-
ta poistuneista kouluista oli alle 50 oppilaan kouluja 
(Taulukko 6.2.6). Lukumääräisesti eniten pieniä kou-
luja oli Länsi- ja Sisä-Suomen alueella ja suhteellises-
ti eniten Lapissa, jossa lähes puolet vuosiluokkien1 –6 
kouluista oli alle 50 oppilaan kouluja. Etelä-Suomes-
sa koulut olivat keskimäärin suurempia kuin muilla 
alueilla. 

Syksyllä 2011 suomenkielisiä vuosiluokkien 7–9 
kouluja oli 336 ja vuosiluokat 1–9 käsittäviä koulu-
ja 342. Suurin osa näistä koulusta oli vähintään 100 
oppilaan kouluja. Lähes 60 % sekä 7–9 -luokkien että 
1–9-luokkien kouluista oli yli 300 oppilaan kouluja. 
(Taulukko 6.2.7) 

Perusopetuksen oppilasmäärä väheni Tilastokeskuk-
sen tietojen mukaan koko maassa 0,8 % vuodesta 
2010. Syksyllä 2011 Manner-Suomessa oli kaikkiaan 
543 582 peruskoululaista kaikki vuosiluokat, kieliryh-
mät ja erityisoppilaat mukaan lukien. Oppilasmäärä 
väheni vajaalla 4500 oppilaalla edellisestä vuodesta. 
Oppilaista 49 % oli tyttöjä ja 51 % poikia. 

Alue 1-6 luokat 7-9 luokat 1-9 luokat

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Etelä-Suomi 595 584 574 122 122 116 122 121 126

Lounais-Suomi 276 264 256 53 50 48 33 34 37

Itä-Suomi 261 244 229 44 41 37 45 48 51

Länsi- ja Sisä-Suomi 519 495 482 99 96 95 48 49 50

Pohjois-Suomi 234 211 192 42 36 31 34 42 48

Lappi 86 82 81 11 9 9 28 30 30

Alueet yhteensä 1971 1880 1814 371 354 336 310 324 342

Lähde: Tilastokeskus, peruskoulutilastot

Taulukko 6.2.5. 
Suomenkieliset 
perusopetuksen 
koulut 2009, 2010 
ja 2011 aluehallinto-
virastojen aluejaon 
mukaan
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Alue vl 1-6, alle 50 opp. vl 1-6, yli 50 opp.

2009 2010 2011 Muutos 
2009/2011

2009 2010 2011 Muutos 
2009/2011

Etelä-Suomi 124 108 105 -19 471 476 469 -2

Lounais-Suomi 87 73 71 -16 189 191 185 -4

Itä-Suomi 107 102 93 -14 154 142 136 -18

Länsi- ja Sisä-Suomi 200 178 163 -37 319 317 319 0

Pohjois-Suomi 76 62 54 -22 158 149 138 -20

Lappi 43 39 39 -4 43 43 42 -1

Alueet yhteensä 637 562 525 -128 1334 1318 1289 -45

Lähde: Tilastokeskus, peruskoulutilastot

vl 7-9, alle 300 opp. vl 7-9,  yli 300 opp.
2009 2010 2011 muutos 

2009/2011
2009 2010 2011 muutos 

2009/2011
Etelä-Suomi 36 42 38 2 86 80 78 -8
Itä-Suomi 27 24 21 -6 17 17 16 -1
Lounais-Suomi 24 23 22 -2 29 27 26 -3
Länsi- ja Sisä-Suomi 46 46 46 0 53 50 49 -4
Pohjois-Suomi 19 17 15 -4 23 19 16 -7
Lappi 6 5 5 -1 5 4 4 -1
Manner-Suomi 158 157 147 -11 213 197 189 -24

vl 1-9, alle 300 opp. vl 1-9, yli 300 opp.
2009 2010 2011 muutos 

2009/2011
2009 2010 2011 muutos 

2009/2011
Etelä-Suomi 24 25 26 2 98 96 100 2
Itä-Suomi 21 26 28 7 24 22 23 -1
Lounais-Suomi 13 12 15 2 20 22 22 2
Länsi- ja Sisä-Suomi 28 29 28 0 20 20 22 2
Pohjois-Suomi 14 15 17 3 20 27 31 11
Lappi 22 24 25 3 6 6 5 -1
Manner-Suomi 122 131 139 17 188 193 203 15
Lähde: Tilastokeskus, peruskoulutilastot

Taulukko 6.2.7. 
Suomenkieliset 
perusopetuksen 7–9 
ja 1–9 luokkien alle 
ja yli 300 oppilaan 
koulut 2008, 2009 
ja 2010 aluehallinto-
virastojen aluejaon 
mukaan

Taulukko 6.2.6. 
Suomenkieliset 
perusopetuksen 
1–6 luokkien alle 
ja yli 50 oppilaan 
koulut 2009, 2010 
ja 2011 aluehal-
lintovirastojen 
aluejaon mukaan
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Taulukko 6.2.8. Ennuste perusopetuksen ikäluokkien kehittymisestä alueittain 
2011–2025, vertailu vuoteen 2009 aluehallintovirastojen aluejaon mukaan

Alue 7-12 -vuotiaiden ikäluokat yhteensä Muutos  
2010-2025

2010 2011 2012 2014 2015 2020 2025 %
Etelä-Suomi 142 188 143 164 143 680 146 674 148 528 155 054 159 499 12,2
Lounais-Suomi 42 867 42 838 42 490 42 837 43 137 44 289 44 545 3,9
Itä-Suomi 34 457 34 136 33 745 33 297 33 321 33 597 33 690 -2,2
Länsi- ja Sisä-Suomi 78 010 79 036 79 698 81 818 83 243 87 923 90 198 15,6
Pohjois-Suomi 35 657 35 950 36 519 37 741 38 295 39 965 40 644 14,0
Lappi 11 341 11 220 11 168 11 132 11 279 11 803 12 048 6,2
Manner-Suomi 344 520 346 344 347 300 353 499 357 803 372 631 380 624 10,5

Alue 13-15-vuotiaiden ikäluokat yhteensä Muutos 
2010-2025

2010 2011 2012 2014 2015 2020 2025 %
Etelä-Suomi 76 039 73 671 72 705 72 020 71 597 75 469 78 634 3,4
Lounais-Suomi 23 537 22 820 22 424 21 863 21 425 21 914 22 533 -4,3
Itä-Suomi 19 278 18 663 18 324 17 702 17 237 16 920 17 092 -11,3
Länsi- ja Sisä-Suomi 41 605 40 524 39 847 39 578 39 530 42 309 44 539 7,1
Pohjois-Suomi 18 624 17 883 17 769 17 723 17 779 19 432 20 078 7,8
Lappi 6 265 6 127 5 958 5 775 5 691 5 721 6 015 -4,0
Manner-Suomi 185 348 179 688 177 027 174 661 173 259 181 765 188 891 1,9
Lähde: Tilastokeskus, Väestöennuste 2009-2040, vuosi 2010 väestönmuutos ikäryhmittäin (toteuma)

Miten ikäluokkien on ennustettu muuttuvan? 
Perusopetusikäisten määrä on kääntymässä kasvuun.

Manner-Suomen perusopetusikäisten määrä oli vuo-
den 2010 lopussa hieman alle 530 000, mikä oli 
noin 7000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tilas-
tokeskuksen vuoden 2009 väestöennusteen mukaan 
7–15-vuotiaiden määrä vähenee koko maassa vuo-
teen 2012 saakka, minkä jälkeen suunta vähitellen 
kääntyy nousuun.

Väestöennusteen perusteella nykyisten aluehallinto-
virastojen alueilla 7–12-vuotiaiden määrä alkaa kas-
vaa vuoden 2010 jälkeen, kun taas 13–15-vuotiaiden 

määrä vähenee vuoden 2015 tienoille asti (Taulukko 
6.2.8). Suhteellisesti eniten ikäluokat kasvavat Län-
si- ja Sisä-Suomen sekä Pohjois-Suomen alueilla. 
Ikäluokkien kehityksessä on maakuntien kesken ero-
ja. Perusopetusikäisten määrä alkoi kasvaa Pohjois-
Pohjanmaalla jo 2011 ja Uudellamaalla kasvu alkaa 
2012. Etelä-Suomen kaakkoisissa maakunnissa, 
Itä-Suomen kaikissa maakunnissa sekä Kainuussa 
ja Lapissa perusopetusikäisten väheneminen jatkuu 
ennusteen perusteella pidempään kuin muissa maa-
kunnissa. 
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Miten kuntien kouluverkon arvioidaan muuttuvan? 
Kasvukeskuksissa kouluja laajennetaan ja rakennetaan uusia.

Syksyllä 2011 tehdyssä kyselyssä kuntien edusta-
jia pyydettiin arvioimaan kouluverkossa tapahtuvia 
muutoksia sanallisesti. Kysymykseen vastasi vain 
osa kunnista. Näiden arvioiden perusteella kouluja 
lakkaisi edelleen eri puolilla maata useita kymmeniä 
vuoteen 2015 mennessä, painopisteen ollessa pienis-
sä kyläkouluissa. Uusia kouluja on suunnitteilla tai 
rakenteilla noin kymmenessä vastanneista kunnista. 
Koulujen yhdistäminen ja yhtenäiskoulut mainit-
tiin useassa vastauksessa. Kouluverkkoselvityksiä 
ja suunnitelmia tehdään eripuolilla maata. Osittain 
selvitystyö liittyy valmisteilla oleviin kuntaliitoksiin 
ja osittain niitä tehdään palvelujen tiivistämisen tar-
peisiin. Melko monen kunnan vastauksessa todettiin, 
että muutoksia ei ole tulossa. Vastanneiden kuntien 
osuus oli kuitenkin niin pieni, että todellista koulujen 
määrän muutosta on vaikea arvioida. 

Mitä muutoksia esi- ja perusopetuksen kuljetus- ja 
majoitusoppilaiden määrissä on tapahtunut?
Kuljetusoppilaiden määrä on pienentynyt, osuus kai-
kista oppilaista on ennallaan. 

Kuljetusedun sai Manner-Suomessa noin 124 300 pe-
rusopetuksen oppilasta eli vajaa neljännes oppilais-
ta.  Kuljetusoppilaiden määrä on vähentynyt viime 
vuosina suhteessa hieman enemmän kuin oppilaiden 
kokonaismäärä. Kuljetusoppilaiden osuus on kui-
tenkin pysynyt lähes samana vuosiin 2009 ja 2010 
verrattuna. Suhteellisesti eniten kuljetusoppilaita oli 

Itä-Suomessa, kolmannes kaikista perusopetuksen 
oppilaista.  Perusopetuslain muutoksen vuoksi erityis-
opetuksen kuljetusedun saavien oppilaiden määrää ja 
osuutta 2009 ja 2010 ei voi suoraan verrata vuoden 
2011 lukuihin. Vuonna 2010 erityisopetuksen oppi-
laista kuljetusedun piirissä oli 21 000 oppilasta eli 40 
%. Syksyllä 2011 erityisen tuen päätöksen saaneis-
ta oppilaista kuljetusedun piiriin kuului lähes saman 
verran oppilaita, mutta osuus oli 47 %. (Taulukko 
6.2.9) Esiopetuksen oppilaista päivähoidon esiopetus 
mukaan lukien kuljetusten piirissä oli noin 15 %. 

Tilastokeskuksen tietojen mukaan majoitusoppilai-
ta oli 265 syksyllä 2011. Noin kolmannes oppilaista 
oli 11-vuotisen oppivelvollisuuden piiriin kuuluvia 
muita kuin vaikeimmin kehitysvammaisia oppilaita. 
Ylipitkien koulumatkojen välttämiseksi kunnat voi-
vat tarjota oppilaille majoitusta koulun läheisyydestä. 
Tätä mahdollisuutta on käytetty viime vuosina varsin 
vähän. Majoitusoppilaista pääosa onkin eri sisäoppi-
laitosten oppilaita eikä kuntien perusopetuksen kou-
luissa opiskelevia.  

Kunnille tehdyn kyselyn perusteella alle viiden ki-
lometrin koulumatka oli vajaalla neljänneksellä 
kyselyyn vastanneiden kuntien kuljetusoppilaista. 
Suhteellisesti eniten oppilaita kuljetettiin alle viiden 
kilometrin matkoista Etelä-Suomessa ja vähiten Itä-
Suomessa ja Lapissa. Etelä-Suomen luvuissa ei ole 
mukana Helsingin kaupungin tietoja.  Alle viiden 

Taulukko 6.2.9. Kuljetusedun saavien 
oppilaiden osuus kaikista oppilaista 
2009, 2010 ja 2011 aluehallintoviras-
tojen aluejaon mukaan

Perusopetus yhteensä Erityisopetus* Erityisen 
tuen 
päätöksen 
saaneet

2009 2010 2011 Muutos 
2009/2011
% -yksikköä

2009 2010 2011
Alue osuus oppilaista   % osuus oppilaista   %

Etelä-Suomi 18,4 17,9 17,6 -0,8 40,3 40,1 42,6
Lounais-Suomi 24,9 25,0 24,6 -0,2 44,5 54,4 55,4
Itä-Suomi 33,4 33,8 33,0 -0,4 49,8 49,6 48,9
Länsi- ja Sisä-Suomi 26,8 26,8 25,7 -1,2 37,1 47,6 50,2
Pohjois-Suomi 26,2 26,4 25,7 -0,5 38,8 45,7 50,6
Lappi 28,4 28,2 28,2 -0,2 48,6 47,6 45,4
Manner-Suomi 23,8 23,7 23,1 -0,8 41,5 45,1 47,1
* Lakimuutos, 2011 Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat/kuljetusedun saavien osuus
Lähde:Tilastokeskus, kuljetusoppilastilastot ja  perusopetuksen oppilastilastot
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kilometrin matka oli 45 %:lla esiopetuksen kulje-
tusoppilaista, vuosiluokkien 1–6 oppilaista noin kol-
manneksella, samoin erityisopetuksen oppilaista. Sen 

Alue  Esiopetus Luokat 1-6 Luokat 7-9 Erityisen tuen 
päätöksen saa-
neet

Yhteensä

oppilaita, 
joilla 
kuljetus-
matka 
alle 5 km

osuus 
kulj. 
opp. 
%

oppilaita, 
joilla 
kuljetus-
matka 
alle 5 km

osuus 
kulj. 
opp. 
%

oppilaita, 
joilla 
kuljetus-
matka 
alle 5 km

osuus 
kulj. 
opp. 
%

oppilaita, 
joilla 
kuljetus-
matka 
alle 5 km

osuus 
kulj. 
opp. 
%

oppilaita, 
joilla kuljetus-
matka alle 
5 km

osuus 
kulj. 
opp. 
%

Etelä-Suomi 610 46,0 4509 42,0 367 4,0 2214 37,0 7700 29,0

Lounais-Suomi 307 36,1 2257 34,4 145 2,4 894 24,8 3603 21,6

Itä-Suomi 499 41,6 1865 25,0 289 4,8 547 28,5 3200 19,3

Länsi- ja Sisä-Suomi 906 48,2 4065 35,1 497 4,4 1054 30,5 6522 23,1

Pohjois-Suomi 670 51,3 2058 31,2 82 1,5 429 28,5 3239 21,8

Lappi 144 38,5 727 30,1 50 2,7 188 34,9 1109 21,4

Alueet yhteensä 3136 45,3 15481 34,2 1430 3,6 5326 32,1 25373 23,5

Lähde: Aluehallintovirastojen kunnille syksyllä 2011 tekemä kysely, vastausprosentti 94,  
%-osuudet laskettu kuntien antamien tietojen perusteella. Etelä-Suomesta puuttuvat Helsingin tiedot

Taulukko 6.2.10. Kuljetusedun saavat oppilaat, joiden koulumatka alle 5 km, 
tilanne syksyllä 2011 kyselyyn vastanneissa kunnissa

Kuinka monella esi- ja perusopetuksen kuljetusoppilaalla koulumatka-aika odotuksineen ylitti 
säädöstenmukaisen enimmäisajan? 
Enimmäisaikojen ylitykset ovat vähentyneet vuosittain. 

Lakisääteisen koulumatka-ajan ylityksiä oli kyselyyn 
vastanneissa kunnissa 80 oppilaalla. Etelä-Suomen 
alueen vastanneista kunnista ei yhdelläkään ollut yli-
tyksiä. Aiempina vuosina Etelä-Suomessakin on ol-
lut joitain yksittäisiä tapauksia. Koulumatka-aikojen 

ylityksiä on seurattu vuodesta 2005 alkaen. Kunnilta 
saatujen vastausten perusteella ylitykset ovat satun-
naisia ja niiden määrä näyttää vähentyneen vuosit-
tain. 

Mitkä ovat syitä koulumatka-aikojen ylityksille?
Pitkä koulumatka sekä kuljetusten aikataulut ja järjestelyt olivat syitä ylityksiin.  

Keskeisimpiä syitä ylityksille olivat pitkät tai han-
kalat useamman kuljetusvälineen käyttöä vaativat 
koulumatkat. Syinä mainittiin myös vuoroliikenteen 
aikatauluista tai oppilaiden eripituisista koulupäivis-
tä johtuva odotustunti ja valinnaisainetunneista tai 

tukiopetuksesta johtuva pidempi koulupäivä. Kulje-
tusreitit, aikataulujen sovittaminen, kuljetuskaluston 
rajallisuus ja kustannusten säästäminen sekä vuorolii-
kenteen käyttö aiheuttavat tilanteita, joissa ylityksiä 
syntyy. 

sijaan 7–9 luokkien oppilaita kuljetettiin harvoin alle 
viiden kilometrin matkoista. (Taulukko 6.2.10)
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6.3. Tillgänglighet till svenskspråkig grundläggande utbildning

Slutsatser Åtgärdsförslag

Alla elever skall ha jämbördig tillgång till grundläggande 
utbildning av hög kvalitet oberoende av bostadsort, 
språk och kommunens ekonomiska situation. Avgö-
randen som gäller servicestrukturen bör stöda såväl 
den geografiska tillgängligheten till som kvaliteten på 
utbildningstjänsterna. 

Det geografiska avståndet till skolan som mått på till-
gängligheten till grundläggande utbildning bör utgående 
från kvalitetskriterier kompletteras med indikatorer, som 
även beskriver verksamhetsförutsättningar och ger 
information, som möjliggör en analys av den grundläg-
gande utbildningens såväl strukturella som funktionella 
kvalitet på nationell och lokal nivå.

Förverkligandet av elevernas lagstadgade rätt till 
centrala stödåtgärder såsom olika former av specialun-
dervisning och förvaltningsövergripande elevvårdstjäns-
ter, som tar sikte på att stödja barnens växande och 
utveckling och främja deras inlärning och skolgång, bör 
även följas upp såväl nationellt som på lokal nivå.  

Utvecklandet av undervisningsmiljöer, som kombinerar 
närundervisning med nätundervisning och olika former 
av informations- och kommunikationstekniska lösningar 
och som skapar möjligheter för lärmiljöer utanför sko-
lans närmiljö, kräver även indikatorer för uppföljning och 
utvärdering. 

Den officiella statistikföringen och statistiska uppfölj-
ningar som grundar sig på administrativa indelningar 
bör på grund av kommunsammanslagningar allt större 
kommunenheter kompletteras för att bättre beskriva och 
beakta frågor specifika för de olika delarna av kommu-
nen, såväl tätorter som olika former av landsbygdsför-
hållanden. 

Hösten 2011 inledde två nya svenskspråkiga skolor sin 
verksamhet i kommuner, som tidigare saknat svensk-
språkig skola. Två skolor hade sammanslagits och 
en skola hade ingen verksamhet under läsåret. Sam-
manlagt var skolornas antal detsamma som året innan. 
Jämfört med år 2009 har antalet svenskspråkiga skolor 
dock minskat med 14 skolor.

Elevantalet har ökat i årskurserna 1-6. Det samman-
lagda elevantalet har dock fortsatt att minska. Elev-
minskningen har skett i årskurserna 7-9. Antalet elever i 
årskurserna 1-6 kommer ytterligare att öka framöver och 
det sammanlagda elevantalet i årskurserna 1-9 beräk-
nas vara på nuvarande nivå efter medlet av innevarande 
decennium. Elevutvecklingen uppvisar dock variationer 
regioner och kommuner emellan. 
 
Tillgängligheten till grundläggande utbildning mätt i 
andelen barn i läropliktsåldern som bor inom en fem 
kilometers radie från skolan har i landet i genomsnitt inte 
förändrats jämfört med året innan.
Andelen elever med transportförmån varierar regioner 
och kommuner emellan men i genomsnitt har andelen 
skolskjutsberättigade elever inte förändrats under de 
senaste åren. Skärgårdsförhållanden är orsaken till att 
skolresor överskridit de lagstadgade tiderna. 

Inledning

Regionförvaltningsverken har utrett om den 
geografiska	 tillgängligheten	 till	 grundläggande	
utbildning förändrats och om skolresornas längd 
i tid mätt hållits inom ramen för vad som stadgats 
i lagen om grundläggande utbildning. Tematiskt 
skall utredningen utom ramen för det egentliga 
utvärderingsuppdraget även fokusera på centrala 
åtgärder, som är avsedda att avvärja marginalisering.

Alla har grundlagsenlig rätt till avgiftsfri 
grundläggande utbildning.  Kommunerna är skyldiga 
att ordna grundläggande utbildning för alla barn i 

läropliktsåldern, som bor på kommunens område. En 
kommun	 som	 har	 såväl	 finsk-	 som	 svenskspråkiga	
invånare är skyldig att ordna grundläggande utbildning 
separat för vardera språkgruppen. 

I gällande regeringsprogram, i utvecklingsplanen 
för utbildning och forskning 2011-2016 och i 
undervisnings- och kulturministeriets ekonomi- och 
verksamhetsplan 2013-2016 utgår man från barnets 
rätt till en trygg närskola av hög kvalitet och en 
enhetlig grundskola. Nätet av läroanstalter skall 
anpassas till befolkningsutvecklingen så att tillgången 
till utbildning och den bildningsmässiga jämlikheten 
tryggas	i	landets	alla	delar.	Målet	är	att	finansieringen	
av den grundläggande utbildningen i högre grad 
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Den utbildningsmässiga jämställdheten utgör 
grunden	 för	 den	 finländska	 välfärden.	 I	 centrala	
utbildningspolitiska linjedragningar betonas vikten 
av att man redan inom småbarnsfostran och den 
grundläggande utbildningen kan garantera alla barn 
goda förutsättningar för inlärning samt genom olika 
åtgärder stödja barn och unga, som behöver stöd eller 
som riskerar att marginaliseras.

Syftet med de ändringar, som berör specialundervisning 
och annat stöd, som gjorts i lagen om grundläggande 
utbildning och som trädde i kraft i början av år 
2011 är att främja elevens lärande genom att stärka 

Kriterier Frågeställningar Indikatorer Mål för servicenivån

Tillgänglighet till 
grundläggande utbildning

Har det skett förändringar i 
tillgängligheten till grundläggande 
utbildning? 

Andelen 7-12 åringar och 13-15 
åringar av hela åldersgruppen, 
som är bosatt inom en fem 
kilometers radie från skola inom 
grundläggande utbildning för  
respektive åldersgrupp åren 
2010  och 2011

Tillgängligheten till 
grundläggande utbildning har 
bibehållits på samma nivå som 
året innan eller förbättrats.

Har det skett förändringar i 
skolnätet och elevunderlaget? 

Förändringar i antalet skolor och 
antalet elever åren 2009-2011.

Hur kommer åldersgrupperna i 
läropliktsåldern att utvecklas 

Beräknat antal barn i 
läropliktsåldern åren 2011-2017 

Har det skett förändringar 
i andelen elever med 
transportförmån?

Andelen elever med 
transportförmån åren 2009- 2011

Uppfylldes de i lagen om 
grundläggande utbildning 
stadgade tiderna för skolresans 
längd i tid mätt? 

Skjutsberättigade elever för vilka 
skolresans längd överstiger de 
lagstadgade tiderna åren 2009-
2011.

Skolresornas längd i tid 
mätt uppfyller de i lagen om 
grundläggande utbildning 32 § 
stadgade gränserna. 

Utvärderingsuppdrag

Region Elever inom grundläggande 
utbildning sammanlagt *

Intensifierat 
stöd 

Särskilt stöd

antal % antal %
Södra Finland 15 557 562 3,6 992 6,4
Sydvästra Finland 2 907 97 3,3 167 5,7
Västra och Inre Finland 12 031 658 5,5 689 5,7
Fastlandsfinland 30 732 1 317 4,3 1 848 6,0
*elever i åk 0-10
Källa: Statistikcentralen

elevens rätt till planmässigt och förebyggande 
stöd	 i	ett	 tidigt	skede.	Stödet	definieras	 i	 tre	nivåer,	
allmänt,	 intensifierat	och	särskilt	 stöd.	 	Elever,	 som	
för sin inlärning eller skolgång behöver regelbundet 
stöd	 eller	 flera	 olika	 former	 av	 stöd	 samtidigt	 ska	
ges	 intensifierat	 stöd	 i	 enlighet	 med	 en	 plan	 som	
gjorts upp för elevens lärande. Det särskilda stödet 
består av specialundervisning och annat stöd, som 
ges enligt lagen om grundläggande utbildning. 
Specialundervisningen ordnas i mån av möjlighet i 
anslutning till den övriga undervisningen eller delvis 
eller helt i specialklass eller på något annat lämpligt 
ställe. 

Tabell 6.3.1. Elever med 
intensifierat stöd och särskilt 
stöd inom den svenskspråkiga 
grundläggande utbildningen 
enligt regionförvaltningsverkens 
verksamhetsområden på 
Fastlandsfinland år 2011

än nu ska grunda sig på indikatorer, som beskriver 
grundutbildningens verksamhetsmiljö.

Den	geografiska	 tillgängligheten	 till	 grundläggande	
utbildning har mätts i andelen 7-12 åringar respektive 
13-15 åringar, som bodde inom en fem kilometers 

radie från skola för respektive ålders- och språkgrupp. 
Statistiska uppgifter grundar sig på Statistikcentralens 
material. Uppgifter som berör elevernas skolresor 
baserar sig på en till utbildningsanordnarna riktad 
enkät. Utredningen omfattade inte specialskolorna.  

Specialundervisning och övriga stödåtgärder
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År	 2011	 fick	 4,3	 %	 av	 samtliga	 elever	 inom	 den	
svenskspråkiga grundläggande utbildningen på 
Fastlandsfinland	intensifierat	stöd	och	6,0	%	särskilt	
stöd (Tabell 6.3.1). Motsvarande andelar då det gäller 
såväl	finsk-	som	svenskspråkiga	i	hela	landet	var	3,3	
% och 8,1 %. Fördelningen fanns inte tillgänglig enligt 
kön på språklig grund.  En bedömning av huruvida 
eleverna erhållit stöd i enlighet med behov är inte 

att nivån varierat i olika kommuner. Detta har 
även påpekats av justitiekanslern (31.1.2012), som 
även framhållit avsaknaden av stadganden i den 
nuvarande lagstiftningen om hur förverkligandet 
av den lagstadgade elevvården skall efterföljas och 
övervakas. 

Enligt uppställda utbildningspolitiska mål-
formuleringar skall åtgärder vidtas för att minska de 
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möjligt	att	bedöma	på	basen	av	befintliga	statistiska	
uppgifter, som berör år 2011, då lagen varit i kraft ett 
år. 

Vid	uppföljning	av	elevernas	rätt	till	intensifierat	och	
särskilt stöd är även tillgången till behöriga speciallärare 
en central indikator. Andelen speciallärare, som 
saknar formell behörighet har minskat under de 
senaste åren.  Hösten 2010 saknade dock fortfarande 
22 % av speciallärarna och specialklasslärarna inom 
den svenskspråkiga grundläggande utbildningen 
formell behörighet. Motsvarande andel var 34 % i 
Södra Finland (Figur 6.3.1).

Hösten 2010 hade sammanlagt 6,7 % av samtliga elever 
inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen 
på	Fastlandsfinland	överförts	till	specialundervisning.	
Av	pojkarna	 hade	 8,8	%	överförts	 och	 av	flickorna	
4,5 %. (Figur 6.3.2 ). Grunden för överföring till 
specialundervisning framgår ur tabell 6.3.2. 

Elevvården är ett av medlen för tidigt ingripande. 
En elev har rätt till avgiftsfri elevvård för att främja 
och upprätthålla studieframgång, god psykisk och 
fysisk hälsa och social välfärd. Utredningar påvisar 
emellertid att elevvården inte varit tillräcklig och 

Figur 6.3.1. Andel av speciallärare och specialklasslärare 
inom svenskspråkig grundläggande utbildning med formell 
behörighet enligt regionförvaltningsverkens verksamhets-
områden på Fastlandsfinland åren 2008 och 2010 (%)
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könsrelaterade skillnaderna i fråga om kunskapsresultat 
och dämpa tendensen att utbildning går i arv. 
Skolhälsovården skall utvecklas och ett tillräckligt 
utbud av specialundervisning och stödundervisning 
skall säkras. Stödtjänsterna ska karakteriseras av 
multidisciplinärt och förvaltningsövergripande 
samarbete, som tar sikte på att stödja barnens 
växande och utveckling och främja deras inlärning 
och skolgång

Utmaningar i verksamhetsmiljön

Att säkra tillgången till grundläggande utbildning 
och tryggandet av en utbildning av hög kvalitet 
även i kommuner med ett minskande elevunderlag 
är en utmaning på såväl nationell som lokal nivå. 
Förändringarna i befolkningsstrukturen kan förorsaka 
problem	 inom	 regioner	 med	 flyttningsförlust,	 men	
också i tätorter och i tillväxtcentra. Den regionala 
fördelningen av välfärd och hälsa liksom fördelningen 
mellan olika befolkningsgrupper är ojämn. Social 
utslagning	 kan	 sträcka	 sig	 över	 flera	 generationer.	
Skillnaderna mellan skolor har ökat kraftigt under 
2000-talet. 

Figur 6.3.2. Andel elever som överförts till 
specialundervisning sammanlagt och enligt kön 
inom svenskspråkig grundläggande utbildning på 
Fastlandsfinland åren 2005-2010 (%)
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Enligt centrala utbildningspolitiska strategidokument 
skall utmaningarna i verksamhetsmiljön beaktas. 
Ambitionen är att minska skillnaderna mellan skolor 
och områden, skillnaderna i inlärningsnivån mellan 
könen samt den sociala och etniska bakgrundens 
statistiska korrelation med inlärningsresultaten. 
Målet	 är	 att	 finansieringen	 av	 den	 grundläggande	
utbildningen ska framöver i högre grad än nu grunda 
sig på indikatorer, som beskriver grundutbildningens 
verksamhetsmiljö, som till exempel andelen 
invandrare i kommunen, den vuxna befolkningens 
utbildningsnivå samt arbetslöshetsnivån. Vidare 
betonar man att acceptansen av olikheter och ett 
likvärdigt individuellt bemötande ska förbättras i 
våra skolor. I sin verksamhet ska skolorna betona 
delaktighet, välmående, trygghet, tolerans och 
medmänsklig respekt. Man betonar vikten av att 
förebygga skolmobbning, utslagning och rasism. 

Kvalitetskriterier för den grundläggande 
undervisningen ska kunna vara ett verktyg med 
vars hjälp man kan ta fram information om den 
grundläggande utbildningens strukturella och 
funktionella kvalitet på nationell och lokal nivå. 
Kvalitetskriterierna	 definierar	 också	 de	 grunder	
på vilka verksamheten kan analyseras och hur 
man förväntar sig att verksamheten genomförs 
för att den ska motsvara de mål som ställts upp.
tvecklandet av undervisningsmiljöer, som kombinerar 
närundervisning med nätundervisning och olika 
former av informations- och kommunikationstekniska 
lösningar och som skapar möjligheter för lärmiljöer 
utanför skolans närmiljö, kräver även indikatorer för 
uppföljning och utvärdering. 

Grund för överföring till specialundervisning överförts till specialundervisning
Antal Andel (%) 

enligt grunden 
för överföring 
år 2010

2009 2010 Förändring 
2009-2010

Svår utvecklingsstörning 75 59 -16 2,8
Försening i utvecklingen 241 210 -31 10,1
Olika grad av störningar i hjärnfunktionerna, rörelsehandikapp eller motsvarande 125 116 -9 5,6
Störning i känslolivet eller social missanpassning 235 224 -11 10,7
Autism eller Asperger syndrom 91 90 -1 4,3
Dysfasi 593 571 -22 27,3
Synskada 19 12 -7 0,6
Hörselskada 24 22 -2 1,1
Annan än tidigare nämnd orsak 773 785 12 37,6
Sammanlagt 2 176 2 089 -87 100,0
Andel (% ) av det sammanlagda elevantalet inom grundläggande utbildning * 6,9 6,7 -4,0

*Elever i åk 0-10
Källa: Statistikcentralen.  Utbildningsstyrelsen, WERA –webbrapporteringstjänst 

Tabell 6.3.2. Elever som överförts till specialundervisning inom svenskspråkig grundläggande 
utbildning på Fastlandsfinland enligt grunden för överföring åren 2009-2010

Har det skett förändringar i skolnätet?
Två nya svenskspråkiga skolor har grundats i kommuner, som tidigare saknat 
svenskspråkig skola.

På	 Fastlandsfinland	 förmedlades	 hösten	 2011	
svenskspråkig grundläggande utbildning i sammanlagt 
241	skolor	i	48	kommuner	på	Fastlandsfinland.	I	två	
av dessa kommuner förmedlades undervisningen i 
svenskspråkiga	 undervisningsgrupper	 i	 finskspråkig	
skola. 

Två nya svenskspråkiga skolor med åk 1-6 grundades 
i kommuner, som tidigare saknat svenskspråkig 
skola d.v.s. Svenskbacka skola i Kervo och St:Karins 
svenska skola i St:Karins. I Pedersöre hade Lappfors 
skola ingen verksamhet under läsåret. I Helsingfors 
sammanslogs Blomängens lågstadieskola med Botby 
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högstadieskola till Botby grundskola med åk 1-9. 
De sammanlagda antalet svenskspråkiga skolor på 
Fastlandsfinland	(239)	var	således	detsamma	som	året	
innan. Under tidsperioden 2009-2011 hade antalet 
svenskspråkiga skolor dock minskat med 14 skolor 
och under 2000 talet med sammanlagt 47. (Tabell 
6.3.3.).

Hösten 2011 hade de svenskspråkiga skolorna inom 
grundläggande utbildning i genomsnitt 128 elever.  Då 
det gäller samtliga skolor har skolornas medelstorlek 
inte nämnvärt förändrats under de tre senaste åren. 

Skolor med årskurserna 1-6 hade i genomsnitt 93 
elever, en ökning med tio elever jämfört med år 2009.  
Medelstorleken på skolor med årskurserna 7-9 hade 
under de senaste tre åren minskat med ca tio elever 
årligen. Hösten 2011 hade dessa skolor i genomsnitt 
270 elever. I de 17 enhetsskolorna gick hösten 

Region Skolor med åk 1-6 Skolor med åk 7-9 Skolor med åk 1-9
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Södra Finland 95 89 89 15 15 14 7 7 8
Sydvästra Finland 15 12 13 3 3 3 5 5 5
Västra och Inre Finland 97 92 91 11 11 11 3 3 3
övriga regioner 1 1 1 0 0 0 1 1 1
Fastlandsfinland 208 194 194 29 29 28 16 16 17
Källa: Statistikcentralen

Region Skolor med åk 1-6

under 30 30-49 50-99 100-299 300 - Skolor 
sammanl.

Förändring  
2009-2011

Förändring  
2010-2011

Södra Finland 8 15 31 30 5 89 -6 0

Sydvästra Finland 2 3 4 2 2 13 -2 1

Västra och Inre Finland 16 18 26 31 0 91 -6 -1

övriga 1 0 0 0 0 1 0 0

Fastlandsfinland 27 36 61 63 7 194 -14 0

Källa: Statistikcentralen

2011 sammanlagt 16 % av samtliga elever inom 
den svenskspråkiga grundläggande. utbildningen. 
Enhetsskolornas medelstorlek på ca 290 elever, med 
en variation på skolor med under 20 elever till över 
700 elever, har under de tre senaste åren varit relativt 
stabil (Tabell 6.3.4; Tabell 6.3.5).  

I en till utbildningsanordnarna riktad enkät frågades 
vilka eventuella förändringar man uppskattar att 
kommer att ske då det gäller kommunens skolnät fram 
till år 2015. Av de 30 kommuner med svenskspråkig 
grundläggande utbildning, som svarat på frågan, 
uppskattade drygt hälften att det inte kommer att ske 
några förändringar i skolnätet. I några kommuner 
pågick utredningar, som berörde skolnätet och det 
var därför inte möjligt att i detta skede bedöma vilka 
de eventuella förändringarna kommer att bli. I sju av 
de svarande kommunerna uppskattade man dock att 
skolnätet kommer att decimeras fram till år 2015. 

Tabell 6.3.3. Antal svenskspråkiga 
skolor inom grundläggande utbildning 
enligt regionförvaltningsverkens verk-
samhetsområden på Fastlandsfinland 
år 2011

Tabell 6.3.4. Antal svenskspråkiga skolor inom grundläggande ut-
bildning med årskurserna 1-6 enligt skolans storlek mätt i elevantal 
enligt regionförvaltningsverkens verksamhetsområden på Fast-
landsfinland år 2011
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Regioner Skolor med åk 7-9 Skolor med åk 1--9
< 100 100-299 300- Skolor 

sammanl.
Förändr. 
2010-2011

< 100 100-299 300- Skolor 
sammanl.

Förändr. 
2010-2011

Södra Finland 0 11 3 14 -1 0 4 4 8 1
Sydvästra Finland 1 0 2 3 0 2 3 0 5 0
Västra och Inre Finland 0 7 4 11 0 0 1 2 3 0
övriga regioner 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Fastlandsfinland 1 18 9 28 -1 2 9 6 17 1
Källa: Statistikcentralen

Har det skett förändringar i elevantalet? Hur kommer åldersgrupperna i 
grundskoleåldern att förändras? 
Eleverna i årskurserna 1-6 har sammanlagt ökat och kommer att öka framöver. 
Variationer i elevutvecklingen regioner och kommuner emellan.

Tabell 6.3.5. Antal svenskspråkiga skolor inom grundläggande utbildning med årskur-
serna 7-9 och 1-9 enligt skolans storlek mätt i elevantal enligt regionförvaltningsver-
kens verksamhetsområden på Fastlandsfinland år 2011

Hösten 2011 hade de svenskspråkiga skolorna inom 
grundläggande utbildning sammanlagt 29 762 elever 
i årskurserna 1-9. Det sammanlagda elevantalet 
hade under de senaste åren årligen minskat. 
Elevminskningen hade skett i årskurserna 7-9.  I 
årskurserna 1-6 hade elevantalet däremot ökat såväl 
jämfört med året innan som jämfört med år 2009 
(Tabell 6.3.6).

Enligt Statistikcentralens befolkningsuppgifter 
kommer antalet svenskspråkiga 7-12 åringar att 
årligen öka framöver. Eleverna i de svenskspråkiga 
skolorna i årskurserna 1-6 beräknas öka med över 

tusen elever fram till år 2017. Elevutvecklingen 
uppvisar dock skillnader regioner och kommuner 
emellan.	Som	regel	skrivs	också	årligen	flere	barn	in	i	
de svenskspråkiga skolorna än motsvarande antal barn, 
som är registrerade med svenska som modersmål. 
Elevtillskottet i de svenskspråkiga skolorna, d.v.s. 
andelen	 barn	 registrerade	 med	 finska	 eller	 annat	
språk som modersmål har årligen varierat mellan 
8-11 procent. Antalet svenskspråkiga 13-15 åringar 
kommer att minska ytterligare några år framöver, 
men efter medlet av innevarande decennium beräknas 
det sammanlagda antalet elever i årskurserna 1-9  att 
vara på nuvarande nivå och därefter öka (Figur 6.3.3; 
Tabell 6.3.7).

Region elever i åk 1-6 elever i åk 7-9

År Förändr. 2010-2011 År Förändr. 2010-2011

2009 2010 2011 n % 2009 2010 2011 n %

Södra Finland 9 986 9 957 10 082 125 1,3 5 516 5 348 5 082 -266 -5,0

Sydvästra Finland 1 876 1 863 1 870 7 0,4 1 093 1 030 991 -39 -3,8

Västra och Inre Finland 7 570 7 532 7 525 -7 -0,1 4 395 4 239 4 053 -186 -4,4

övriga regioner 105 106 119 13 12,3 38 42 40 -2 -4,8

Fastlandsfinland 19 537 19 458 19 596 138 0,7 11 042 10 659 10 166 -493 -4,6

Källa: Statistikcentralen

Tabell 6.3.6. Antalet elever i årskurserna 1-6 och 7-9 inom 
svenskspråkig grundläggande utbildning enligt regionförvaltningsverkens 
verksamhetsområden på Fastlandsfinland åren 2009-2011
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Har tillgängligheten till grundläggande utbildning förändrats? 
Tillgängligheten till grundläggande utbildning har i landet i genomsnitt inte förändrats. 

Tabell 6.3.7. Antal som svenskspråkiga registrerade 7-12 åringar och 13-15 åringar år 2010 
och beräknat antal åren 2011-2017 enligt regionförvaltningsverkens verksamhetsområden på 
Fastlandsfinland

Region 7-12 åringar
2010* 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Förändring 2010-2017

Södra Finland 9186 9299 9240 9350 9483 9584 9742 9806 620 6,7
Sydvästra Finland 1731 1737 1722 1720 1734 1773 1830 1840 109 6,3
Västra o Inre  Finland 6889 6857 6877 6861 6988 7106 7217 7277 388 5,6
övriga regioner 106 117 121 130 129 136 144 138 32 30,2
Fastlandsfinland 17912 18010 17960 18061 18334 18599 18933 19061 1149 6,4

13-15 åringar
Södra Finland 5005 4792 4743 4631 4666 4529 4555 4633 -372 -7,4
Sydvästra Finland 974 948 881 894 874 844 837 863 -111 -11,4
Västra o Inre  Finland 3878 3704 3560 3506 3402 3403 3383 3455 -423 -10,9
övriga regioner 43 40 46 50 56 55 56 61 18 41,9
Fastlandsfinland 9900 9484 9230 9081 8998 8831 8831 9012 -888 -9,0

Källa: Statistikcentralen. Svenskspråkiga 0-15 åringar år 2010. Det beräknade antalet svenskspråkiga barn i grundskoleåldern åren 2011-2017 beaktar ej eventuella 
flyttningsrörelser
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Figur 6.3.3. Antal 
som svenskspråkiga 
registrerade 7-12 
åringar och 13-15 
åringar år 2010 
och beräknat antal 
svenskspråkiga barn 
i grundskoleåldern 
samt beräknat antal 
elever inom den 
svenskspråkiga 
grundläggande 
utbildningen på 
Fastlandsfinland åren 
2011-2017

Den	 geografiska	 tillgängligheten	 till	 grundläggande	
utbildning mätt i andelen 7-12 åringar och 13-
15 åringar, som hösten 2011 bodde inom en fem 
kilometers radie från skola för respektive ålders- och 
språkgrupp, har i landet i genomsnitt inte förändrats 
jämfört med året innan. 

Enligt	 beräkningar,	 som	 berör	 den	 geografiska	
tillgängligheten till svenskspråkig grundläggande 

utbildning	på	Fastlandsfinland	bodde	i	genomsnitt	85	
% av de svenskspråkiga 7-12 åringarna och 53 % av 
13-15 åringarna inom en fem kilometers radie från 
svenskspråkig skola Andelen var densamma som 
året innan. Antalet svenskspråkiga skolor var även 
detsamma som året innan.

Vid	beräkning	av	den	geografiska	tillgängligheten	till	
finskspråkig	 grundläggande	 utbildning	 har	 förutom	
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finskspråkiga	barn	i	läropliktsåldern	även	inkluderats	
barn,	 som	 registrerats	 med	 annat	 språk	 än	 finska	
och svenska. Enligt beräkningen bodde hösten 2011 
sammanlagt 93 % av dessa 7-12 åringar och 78 % 
av 13-15 åringarna inom en fem kilometers radie 
från	finskspråkig	skola.	Antalet	finskspråkiga	skolor	
var 66 färre än året innan. Andelen barn som bodde 
inom en fem kilometers radie från skolan var dock 
även i genomsnitt densamma som året innan. (Tabell 
6.3.8.). 

Beräkningar,	 som	 berör	 den	 geografiska	 till-
gängligheten till grundläggande utbildning mätt i 
andelen barn, som bor inom en fem kilometers radie 
från skolan, kan ses som riktgivande. Beräkningarna 
grundar sig på administrativa gränser, d.v.s på 
kommunerna som utbildningsanordnare och beaktar 
inte avstånd över kommungränserna och omfattar inte 
heller riksomfattande entydigt jämförbara uppgifter, 
som berör elever som går i skola i annan kommun. 

Enligt lagen om grundläggande utbildning har en 
elev i grundläggande utbildning, som har längre än 
fem kilometer till skolan rätt till fri transport. En elev 
i grundläggande utbildning har rätt till fri transport 
också när skolvägen med beaktande av elevens 
ålder eller andra omständigheter är alltför svår, 
ansträngande eller farlig. 
Officiell	statistik	om	antalet	elever	med	transportförmån	
fanns inte tillgänglig på språklig grund. Enligt 
förfrågan till kommuner med svenskspråkig skola 

Region Andel (%) inom fem kilometers radie från skola för respektive åldersgrupp

      7–12 åringar (%) 13–15 åringar (%)

2010 2011 2010 2011

Södra Finland 86 86 60 59

Sydvästra Finland 64 70 59 59

Västra och Inre Finland 89 90 44 44

Fastlandsfinland 85 85 53 53

Källa: Statistikcentralen

Tabell 6.3.8. Andel svenskspråkiga 7-12 åringar och 13-15 åringar, som bodde inom 
en fem kilometers radie från svenskspråkig skola för respektive åldersgrupp enligt 
regionförvaltningsverkens verksamhetsområden på Fastlandsfinland åren 2010 och 2011

Har andelen elever med transportförmån förändrats?
Andelen elever med transportförmån har inte nämnvärt förändrats.

på	 Fastlandsfinland	 var	 sammanlagt	 37	 %	 av	
eleverna i årskurserna 1-9 i de svenskspråkiga 
skolorna berättigade till skolskjuts hösten 2011. 
Skjutsberättigade var ca en tredjedel av eleverna i åk 
1-6 och ca hälften av eleverna i åk 7-9 med variationer 
regioner och kommuner emellan.  Andelen elever 
med	 transportförmån	 hade	 på	 Fastlandsfinland	 i	
genomsnitt inte nämnvärt förändrats under de senaste 
åren. 

Har lagstadgade tider för skolresornas längd överskridits?
Lagstadgade tider för skolresans längd med väntetider inberäknade har överskridits i två kommuner.

Om elevernas rätt till transportförmån och skolvägens 
längd	i	tid	mätt	finns	stadgat	i	lagen	om	grundläggande	
utbildning.  Enligt lagen får elevens dagliga skolresa 

med väntetider inberäknade ta högst två och en halv 
timme i anspråk. Om eleven när läsåret börjar har fyllt 
13 år, får skolresan ta högst tre timmar i anspråk. 
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Skärgårdsförhållanden har varit den årligen 
återkommande orsaken till att lagstadgade tider för 
skolresans längd överskridits. Enligt en förfrågan 
hösten 2011 till de kommuner, som hade svenskspråkig 
skola inom grundläggande utbildning, hade de 
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lagstadgade tiderna för skolresornas längd överskridits 
då det gällde fyra elever i två skärgårdskommuner, 
där barnen bodde på holmar och var beroende av 
såväl skoltaxi som förbindelsebåtens tidtabell. 
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6.4. Toisen asteen koulutuksen alueellinen saavutettavuus

Johtopäätökset Toimenpide-ehdotukset

Opetus- ja kulttuuriministeriön on huolehdittava 
siitä, että nuorille on tarjolla riittävästi toisen as-
teen koulutuksen aloituspaikkoja koko Suomessa, 
jotta turvataan mahdollisimman monen nuoren 
pääsy tutkintoon johtavaan koulutukseen. Toisen 
asteen koulutuksen mitoituksessa on otettava 
huomioon sekä suoraan peruskoulusta hakevat 
nuoret että kasvava aiemmin peruskoulunsa 
päättäneiden määrä. Koulutusalatarjonnan suun-
nittelussa ja ennakoinnissa on otettava huomioon 
nuorten koulutustoiveet ja alueellisen elinkeinoelä-
män tarpeet. Valtion on tuettava harvaan asuttujen 
alueiden toisen asteen koulutustarjonnan säily-
mistä. Erityisesti pienten lukioiden olemassaoloa 
on tuettava, sillä se vaikuttaa myös laadukkaan 
perusopetuksen saatavuuteen. 

Kuntien on erityisesti huolehdittava perusopetuk-
sen ja toisen asteen koulutuksen opinto-ohjauk-
sen saatavuudesta ja riittävyydestä. Opinto-oh-
jaajien on kannustettava nuoria pohtimaan myös 
omalle sukupuolelle epätavanomaisia koulutusva-
lintoja. Kuntien on panostettava oppilas- ja opiske-
lijahuollon yhdenvertaiseen saatavuuteen.

Koulutuksen järjestäjien on edistettävä toisen 
asteen koulutuksen verkostoitumista ja teknolo-
gian hyödyntämistä. Eri oppilaitosten ja oppilai-
tosmuotojen välistä yhteistyön kehittämistä on 
tarpeen jatkaa. Julkisen liikenteen toimivuus on 
varmistettava erityisesti haja-asutusalueilla, jotta 
koulutuksen saavutettavuus voidaan turvata. 
Ammatillisen- ja lukiokoulutuksen järjestäjien on 
mahdollisuuksien mukaan tarjottava asuntolapal-
veluja kodin ulkopuolella asuville opiskelijoille.

Koko maassa noin 86 prosentille perusopetuksen 
hakuvuonna päättäneistä nuorista on tarjolla lu-
kiokoulutusta vähintään 10 kilometrin etäisyydellä. 
Lukiokoulutuksen maantieteellinen saavutettavuus 
on parantunut edellisvuoteen verrattuna jonkin 
verran Pohjois-Suomen ja Itä-Suomen aluehallin-
tovirastojen toimialueilla mutta heikentynyt hie-
man Lapin alueella. Tämä kehitys johtuu pääosin 
16-vuotiaiden lukumäärän sekä heidän asuinpaik-
kojen muutoksista. Lukiokoulutuksen saavutetta-
vuus on keskimäärin hyvä.

Ammatillisen koulutuksen maantieteellinen saa-
vutettavuus on parantunut hieman vuoteen 2010 
verrattuna. Koko maassa lähes 80 prosenttia 
peruskoulun päättäneistä nuorista asuu enintään 
10 kilometrin etäisyydellä ammatillisen koulutuk-
sen opetuspisteestä. Maan eri osien väliset erot 
ammatillisen koulutuksen saavutettavuudessa ovat 
suuret. Etelä-Suomen alueen nuorilla on huomat-
tavasti parempi ammatillisen koulutuksen saavu-
tettavuus kuin maan pohjoisempien- ja itäosien 
nuorilla.

Koko Suomessa noin 70 prosenttia peruskoulun 
päättäneistä asuu enintään 10 kilometrin etäisyy-
dellä vähintään kolmen ammatillisen koulutusalan 
opetuspisteestä. Eteläisessä Suomessa asuvien 
nuorten valinnan mahdollisuudet ovat edelleen 
varsin hyvät. Itä-Suomen, Lapin ja Pohjois-Suo-
men alueilla ne ovat paljon rajatummat. 

Toisen asteen ammatilliseen koulutukseen haku 
on edelleen hieman suositumpaa kuin hakeminen 
lukiokoulutukseen. Ammatilliseen koulutukseen 
hakee enemmän hakuvuotta aiemmin peruskoulun 
päättäneitä opiskelijoita kuin suoraan peruskoulus-
ta. Tytöt valitsevat yhä mieluimmin lukiokoulutuk-
sen ja pojat ammatillisen koulutuksen. Lähes joka 
kymmenes peruskoulun päättänyt hakija jää ilman 
tutkintoon johtavaa toisen asteen koulutuspaikkaa. 
Myöhemmin koulutukseen pääsy on vielä hanka-
lampaa. Välivuosi saattaa muodostua riskiksi. 
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Johdanto

Aluehallintovirastojen tehtävänä oli arvioida toisen 
asteen koulutuksen saavutettavuutta. Arviointi koski 
nuorten lukiokoulutusta ja toisen asteen ammatillisiin 
perustutkintoihin johtavaa koulutusta. Arvioinnissa 
eivät olleet mukana ammatilliset erityisoppilaitokset.

Perustuslain (731/1999) mukaan julkisen vallan on 
turvattava jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada 
kykyjensä ja erityisesti tarpeidensa mukaisesti myös 
muuta kuin perusopetusta ja kehittää itseään varatto-
muuden sitä estämättä.

Lukiolain (629/1998) ja ammatillisesta koulutuksesta 
annetun lain (630/1998) mukaan opetus- ja kulttuu-
riministeriö myöntää koulutuksen järjestämisluvan. 
Koulutustarjonnasta päättää koulutuksen järjestäjä 
vuosittain koulutustehtävänsä mukaisesti. Laki kou-
lumatkatuesta (48/1997) määrittelee, että tukea voi-
daan myöntää vähintään 10 kilometrin ja enintään 
100 kilometrin matkalle. Toisen asteen koulutuksen 
järjestäjällä ei ole velvollisuutta järjestää opiskelijoil-

Arviointikriteerit Arviointikysymykset Arviointimittarit Palvelutavoitteet

Toisen asteen koulutuksen 
alueellinen saavutettavuus

Millä etäisyydellä alueen 16-vuo-
tiaille on tarjolla lukiokoulutusta?

Enintään 10 km ja 30 km  
etäisyydellä lähimmästä lukion 
opetuspisteestä asuvien 16-vuo-
tiaiden osuus maakunnittain. 

Saavutettavuus on säilynyt edel-
lisvuosien tasolla tai parantunut

Millä etäisyydellä alueen 16-vuo-
tiaille on tarjolla ammatillista 
koulutusta?

Enintään 10 km ja 30 km  etäi-
syydellä lähimmästä ammatilli-
sen oppilaitoksen opetuspistees-
tä asuvien 16-vuotiaiden osuus 
maakunnittain.

Saavutettavuus on säilynyt edel-
lisvuosien tasolla tai parantunut

Millä etäisyydellä alueen 16-vuo-
tiaille on tarjolla ammatillista 
koulutusta vähintään kolmella eri 
koulutusalalla? 

Niiden 16-vuotiaiden osuus, 
joille on tarjolla vähintään 
kolme ammatillisen koulutuksen 
koulutusalaa  10 km ja 30 km 
etäisyydellä maakunnittain.

Saavutettavuus on säilynyt edel-
lisvuosien tasolla tai parantunut

Määrällinen saavutettavuus Kuinka moni yhteishaussa hake-
neista sai opiskelupaikan?                              

Yhteishaussa opiskelupaikan 
saaneiden osuus suoraan perus-
opetuksesta ja sen ulkopuolelta 
hakeneista. 

Saavutettavuus on säilynyt edel-
lisvuoden tasolla tai parantunut

Kuinka opiskelupaikat jakaantui-
vat sukupuolen mukaan?

Sukupuolijakauma. Sukupuolten väliset erot tasaan-
tuvat

Arviointiasetelma

le kuljetusta eikä majoitusta. Harvaan asutuilla alu-
eilla jotkut koulutuksen järjestäjät kuitenkin tarjoavat 
opiskelijoille asuntolapalveluita sekä kuljetustukea 
pitkämatkalaisille.

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman mukaan 
tavoitteena on nostaa suomalaiset maailman osaa-
vimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä. Suomi 
sijoittuu tällöin OECD-maiden kärkijoukkoon kes-
keisissä nuorten ja aikuisten osaamisvertailuissa, 
koulupudokkaiden vähyydessä sekä nuorten ja työ-
ikäisten korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden 
väestöosuudessa vuoteen 2020 mennessä. Sukupuol-
ten välisiä eroja osaamistuloksissa, koulutukseen 
osallistumisessa ja koulutuksen suorittamisessa ka-
vennetaan ja koulutuksen periytyvyyttä vähennetään. 
Niin ikään hallitusohjelman mukaan jokaiselle perus-
koulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukioissa, 
ammatillisissa oppilaitoksissa, oppisopimuksessa, 
työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin (=yh-
teiskuntatakuu). Perusasteen päättäneet ja ilman toi-
sen asteen tutkintoa ja koulutuspaikkaa olevat hakijat 
valitaan ensin toisen asteen opiskelijavalinnassa.
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Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman 
vuosille	2011−16	mukaan	nuorten	syrjäytymisen	eh-
käisemisen ja työvoiman saatavuuden näkökulmasta 
on tärkeää, että kaikki nuoret osallistuvat perusasteen 
jälkeiseen koulutukseen ja mahdollisimman moni 
heistä aloittaisi tutkintoon johtavassa koulutukses-
sa heti perusopetuksen päätettyään. Opetus- ja kult-
tuuriministeriön Toiminta- ja taloussuunnitelmassa 
vuosille	 2013−2016	 on	 arvioitu,	 että	 vuonna	 2011	
suoraan peruskoulusta lukiokoulutukseen sijoittuu 
välittömästi 51,2 prosenttia ja ammatilliseen perus-
tutkintoon johtavaan koulutukseen 41 prosenttia.
 
Tässä raportissa alueellista saavutettavuutta ar-
vioitiin tarkastelemalla kuinka suurelle osalle 
alueen 16-vuotiaista oli tarjolla lukiokoulutusta 
sekä ammatillista koulutusta vähintään yhdellä ja 
vähintään kolmella koulutusalalla 10 kilometrin 
ja 30 kilometrin etäisyydellä nuoren asuinpaikas-
ta.

Arviointiaineistona käytettiin Tilastokeskukses-
ta hankittua karttaruuduttaista väestöaineistoa ja 
aluehallintovirastojen ylläpitämiä opetuspistei-
den koulutustarjonta- ja paikkatietoja. Maantie-
teellistä saavutettavuutta arvioitiin mittaamalla 
peruskoulun päättävän ikäluokan eli 16-vuotiai-
den asuinpaikan etäisyys toisen asteen opetuspis-
teisiin. Mittaaminen suoritettiin muodostamalla 
jokaisen opetuspisteen ympärille pyöreät 10 ja 
30 kilometrin säteiset puskurit ja niiden sisään 
sijoittuneiden nuorten määrää verrattiin ulkopuo-
lelle jääneiden määrään.

Nuorten asuinpaikan etäisyys opetuspisteistä las-
kettiin suorina etäisyyksinä, jolloin todellinen 
matka opetuspisteeseen oli jonkin verran pitem-
pi ja tämä aiheutti hieman todellista paremman 
saavutettavuuden. Arvioinnissa vuoden 2011 tu-
loksia verrattiin kahteen edelliseen vuoteen niin, 
että kaikkien vuosien tiedot noudattivat vuoden 
2011 kuntarajoja. Laitoksissa asuvat henkilöt on 
sijoitettu väestöaineistoon laitoksen koordinaat-
tien mukaan, mikäli ne olivat tiedossa. Nämä 
henkilöt ovat mukana saavutettavuuslaskelmis-
sa, mutta ilman osoitetietoja olevat laitoksissa 

asuvat henkilöt eivät sisälly laskentaan, mikä 
aiheuttaa tilastoharhaa erityisesti suuremmissa 
kaupungeissa.

Yhteishakuun liittyvään arviointikysymykseen 
otettiin mukaan valtavirtaistaminen, jolla tar-
koitetaan sukupuolinäkökulman sisällyttämistä 
kaikkeen suunnitteluun, toimintaan ja päätöksen-
tekoon. Valtavirtaistamisen ensisijainen hyöty on 
toiminnan ja palvelujen laadun ja vaikuttamisen 
parantamisessa ottamalla eri asiakas- ja kohde-
ryhmien tarpeet paremmin huomioon. Lähtökoh-
tana on sukupuolijaotellun tiedon hankkiminen 
sekä toimintojen ja palvelujen tai esimerkiksi 
arvioitavan kohteen sukupuolirelevanssin arvi-
ointi.

Syrjäytymisen ehkäisyn kannalta keskeiset 
palvelut

Syrjäytymiseen johtavia syitä on monia mää-
rittelyistä riippuen. Oleellisia lasten ja nuorten 
syrjäytymistä ehkäiseviä keinoja ovat mm. riit-
tävä perusopetus sekä mielekkäät jatko-opinnot, 
kaikilla koulutusasteilla toteutettava opetus ja 
tuki, opinto-ohjaus sekä oppilas- ja opiskelija-
huoltopalvelut.

Tilastokeskuksen mukaan koulupudokkaita eli 
peruskoulun tavalla tai toisella kesken jättänei-
tä oli lukuvuonna 2009/2010 yhteensä 193, neljä 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Oppivelvol-
lisuuden kokonaan laiminlyöneitä oli 41 ja op-
pivelvollisuusiän ohittaneita, ilman peruskoulun 
päättötodistusta eronneita oli yhteensä 152. Pe-
ruskoulun päättäneiden sekä uusien ylioppilai-
den välitön pääsy jatko-opintoihin oli entisestään 
vaikeutunut. Peruskoulun päättäneistä noin puo-
let jatkoi opintoja lukiossa ja noin 40 prosenttia 
toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Tut-
kintotavoitteista opiskelua ei jatkanut yhdeksän 
prosenttia, osuus kasvoi vajaat puoli prosenttia 
edellisvuodesta. Jatko-opintoihin jätti hakematta 
vajaat kaksi prosenttia. Yli viisi prosenttia opis-
kelijoista keskeytti tutkintoon johtavan koulutuk-
sen eikä jatkanut missään tutkintoon johtavassa 
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koulutuksessa. Nuorille suunnatussa lukiokou-
lutuksessa keskeyttämisprosentti oli vajaa neljä 
prosenttia ja nuorille suunnatussa ammatillisessa 
koulutuksessa yli kahdeksan prosenttia. Edel-
lisvuoteen verrattuna keskeyttäminen kuitenkin 
väheni kaikilla koulutussektoreilla, eniten am-
matillisessa koulutuksessa. Miehet keskeyttivät 
koulutuksen naisia useammin. 

Oikeuskansleri Jaakko Jonkan mukaan yhden-
vertainen oppilashuolto ei edelleenkään toteudu 
riittävästi ja yhdenvertaisuuden edellyttämällä 
tavalla. Toteutuminen vaatii nykyistä velvoitta-
vampia ja täsmällisempiä säännöksiä. Oppilas-
huoltoa ohjaa valtio ja sitä toteuttavat opetusta 
järjestävät kunnat. Valtiolta tuleva ohjaus ja 
tiettyyn käyttötarkoitukseen sitomaton rahoitus 
ei kuitenkaan sido kuntia. Oppilas- ja opiskeli-
jahuolto ovat keskeisiä varhaisen puuttumisen ja 
syrjäytymisen ehkäisyn keinoja, joiden tavoittee-
na on kehittää koko opiskeluyhteisön hyvinvoin-
tia. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen vii-
meisimmän Kouluterveyskyselyn mukaan sekä 
peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisista, lukion 1. ja 
2. vuoden opiskelijoista että ammatillisten oppi-
laitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista noin joka 
neljäs kertoo edelleen vaikeuksistaan päästä kou-
lulääkärin tai koulupsykologin vastaanotoille.

Lakia opiskelijahuollosta ollaan valmistelemas-
sa opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja 
terveysministeriön yhteistyönä.  Lain tavoitteena 
on yhtenäistää nykyistä pirstaleista eri hallinnon-
alojen lainsäädäntöä ja vahvistaa ehkäisevää ja 
yhteisöllistä toimintaa sekä osallisuutta.

EVAn tuoreessa analyysissa Pekka Myrskylä 
on lähestynyt asiaa tilastojen kautta ja luokitel-
lut syrjäytyneiksi sellaiset työvoiman ja opis-
kelun ulkopuoliset nuoret, joilla ei ole perus-
koulun lisäksi muuta koulutusta. Vuonna 2010 
syrjäytyneitä	 15−29	 -vuotiaita	 nuoria	 oli	 yh-
teensä noin 51 300 eli noin 5 prosenttia kaikista 
tämänikäisistä nuorista. Syrjäytymisen kovassa 
ytimessä on 32 500 ulkopuolista nuorta, jotka 
eivät näy missään tilastoissa. Ulkopuolisiksi tai 

työttömiksi päätyneistä nuorista 80 prosenttia 
ei myöhemminkään suorita perusastetta korke-
ampaa tutkintoa. Miehiä syrjäytyneistä nuorista 
oli 64 prosenttia. Syrjäytyneistä nuorista lähes 
neljännes on maahanmuuttajataustaisia. Syrjäy-
tyneiden määrä on pysynyt suhteellisen tasaise-
na, mutta syrjäytyneet eivät ole vuodesta toiseen 
samoja henkilöitä. Viiden vuoden kuluessa 60 
prosenttia heistä siirtyy töihin tai opiskelemaan. 
Juuri nämä tilastoissa näkymättömät nuoret ovat 
viime vuosina nousseet keskustelun kohteiksi.

Lasten ja nuorten tarvitsemat palvelut edellyttävät li-
säksi viranomaisten ja muiden lasten ja nuorten kans-
sa toimivien hyvää yhteistyötä, jotta kaikin tavoin es-
tetään ajoissa mahdollinen syrjäytymiskehitys. Usein 
eri hallintokuntien välisen yhteistyön esteenä koetaan 
lapsia ja nuoria koskevien tietojen välittyminen, jo-
hon ei kaikilta osin ole lakiperustaa. 

Lähitulevaisuuden näkymät 

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan vuo-
desta 2009 alkaen Manner-Suomessa 16-vuotiai-
den ikäluokka pienenee melko jyrkästi vuoteen 
2017 asti, jolloin ikäluokka on 13 prosenttia 
pienempi kuin vuonna 2009. Tämän jälkeen 
16-vuotiaiden ikäluokan koko kasvaa vuoteen 
2035 saakka. Ennusteen mukaan 16-vuotiaiden 
ikäluokka on pienimmillään vuosien 2015–2020 
välillä. Alueellisia eroja on, mutta useimmissa 
maakunnissa kriittiset vuodet ovat 2016–2017. 
Nuorten määrän väliaikainen väheneminen on 
otettava huomioon koulutusratkaisuissa.

Oppilaitosverkko on toistaiseksi pysynyt melko 
vakaana. Opetuspisteiden lakkauttamispaineet 
ovat ikäluokkien pienenemisen ja mahdollisesti 
myös koulutuksen järjestäjien taloudellisen tilan-
teen seurauksena kasvamassa.

Kiinnostus ammatillista koulutusta kohtaan tullee 
vielä kasvamaan suhteessa lukiokoulutukseen. Koko 
maassa peruskoulun päättäneistä vuonna 2011 hie-
man yli puolet valitsi ammatillisen koulutuksen, maa-
kunnittain tarkasteltuna eroja oli jonkin verran. Etelä-
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Suomen alueen nuorista kuitenkin useimmat hakivat 
lukiokoulutukseen. Kiinnostuksen väheneminen lu-
kiokoulutusta kohtaan ja 16-vuotiaiden ikäluokan 
pieneneminen vaarantaa osaltaan harvaanasutuilla 
alueilla pienten lukioiden elinkelpoisuutta ja mahdol-
linen oppilaitosverkon harveneminen heikentää maa-
seudulla koulutuksen saavutettavuutta.

Työvoimasta siirtyy tulevina vuosina enemmän eläk-
keelle kuin mitä nuoria valmistuu työmarkkinoil-
le. Työvoiman tarjonnan niukentuessa työelämän ja 
alueiden koulutustarpeiden ennakoinnin merkitys 
kasvaa. Koulutusjärjestelmältä odotetaan entisestä 
enemmän joustavuutta ja oppilaitoksilta erilaisia ope-
tusjärjestelyjä. 

Millä etäisyydellä alueen 16-vuotiaille on tarjolla lukiokoulutusta?
Lukiokoulutuksen maantieteellinen saavutettavuus oli edelleen melko hyvä, 
sillä yli 80 prosentilla nuorista oli tarjolla lukiokoulutusta enintään 10 kilometrin 
etäisyydellä asuinpaikasta lukuun ottamatta Itä-Suomen ja Lapin alueita.

Manner-Suomen lukiokoulutuksen maantieteel-
linen saavutettavuus 10 kilometrin puskurilla pa-
rani hieman edellisiin vuosiin verrattuna. Käytet-
täessä 30 kilometrin puskuria lukiokoulutuksen 
saavutettavuus säilyi samana kaikkina tarkaste-
luvuosina (Taulukko 6.4.1.).

10 kilometrin etäisyydellä asuvien nuorten osuu-
det olivat jonkin verran suurempia Itä-Suomen 
ja Pohjois-Suomen alueilla verrattuna edellis-
vuoteen. Lapin alueella saavutettavuus heikkeni 
hiukan, mikä johtuu opiskelijoiden asuinpaik-
kojen satunnaisesta vaihtelusta. Itä-Suomen ja 
Lapin alueiden lukiokoulutuksen saavutettavuus 
oli edelleen noin 10 prosenttiyksikköä alle maan 
keskiarvon. Etelä-Suomen alueen lukiokoulutuk-
sen saavutettavuus 10 kilometrin puskurilla ylitti 
maan keskiarvon.

Alue Lukio 10 Lukio 30 16-vuotiaat
2 009 2 010 2 011 2 009 2 010 2 011 2009 2010 2011

Etelä-Suomen AVI 92,6 92,4 92,4 98,6 98,5 98,5 26 820 27 036 26 189

Lounais-Suomen AVI 84,5 84,5 84,8 98,2 98,2 98,3 8 098 8 263 8 094
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 83,3 83,0 83,4 99,3 99,2 99,1 14 701 14 802 14 254
Itä-Suomen AVI 75,8 74,3 75,3 98,4 98,6 98,5 6 812 6 913 6 653
Pohjois-Suomen AVI 81,9 82,5 83,1 97,0 97,4 97,3 6 607 6 412 6 512
Lapin AVI 76,9 78,0 76,9 93,0 93,4 92,5 2 410 2 369 2 134
Manner-Suomi 86,1 85,9 86,2 98,3 98,3 98,3 65 448 65 795 63 836

Taulukko 6.4.1. Lukiokoulutuksen saavutettavuus enintään 10 ja 30 
kilometrin etäisyydellä alueittain vuosina 2009, 2010 ja 2011

Lukiokoulutuksen saavutettavuuserot tasaantui-
vat, kun mittausetäisyyttä kasvatettiin 30 kilomet-
riin. Pohjois-Suomen ja Lapin alueet jäivät maan 
keskiarvon alapuolelle. Pohjoisen alueita lukuun 
ottamatta lähes kaikilla 16-vuotiailla nuorilla oli 
enintään 30 kilometriä lähimpään lukioon. 

Lukiokoulutuksen saavutettavuutta voidaan pitää 
melko hyvänä lähes koko Suomessa. Runsasvä-
kisimmillä alueilla lukiot ovat helposti nuorten 
saavutettavissa ja haja-asutusalueilla lukioita on 
edelleen pienissäkin kunnissa.

Vuoteen 2010 verrattuna 16-vuotiaiden ikäluok-
ka oli koko maassa vajaa 2000 nuorta pienempi. 
Ikäluokka pieneni eniten Etelä-Suomen alueella 
sekä Länsi- ja Sisä-Suomen alueella. 
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Millä etäisyydellä alueen 16-vuotiaille on tarjolla ammatillista koulutusta?
Vuonna 2011 oli ammatillista koulutusta tarjolla enintään 10 kilometrin etäisyydellä 78 pro-
sentille nuorista ja enintään 30 kilometrin etäisyydellä noin 96 prosentille nuorista.

Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus parani koko 
maassa hieman 10 kilometrin puskurilla mitaten ja 
pysyi samana 30 kilometrin puskurilla vuoteen 2010 
verrattuna (Taulukko 6.4.2.). Manner-Suomessa noin 
80 prosenttia peruskoulun päättäneistä asui enintään 
10 kilometrin etäisyydellä ammatillisen koulutuksen 
opetuspisteestä. Alueelliset erot ammatillisen koulu-
tuksen saavutettavuudessa olivat edelleen huomat-
tavat. Edellisvuoteen 2010 verrattuna muilla paitsi 
Lapin alueella saavutettavuus oli hieman parantunut. 
Ainoastaan Etelä-Suomen alue ylitti maan keskiarvon 
ja Lounais-Suomen alue ylti lähelle maan keskiarvoa. 
Itäsuomalaisilla nuorilla oli edelleen vaikein tilanne 
saada ammatillista koulutusta enintään 10 kilometrin 
etäisyydellä asuinpaikasta. Verrattuna Etelä-Suomen 

Millä etäisyydellä alueen 16-vuotiaille on tarjolla toisen asteen ammatillista 
koulutusta vähintään kolmella eri koulutusalalla?
Vuonna 2011 oli tarjolla ammatillista koulutusta vähintään kolmella koulutusalalla 
69 prosentille nuorista enintään 10 kilometrin etäisyydellä asuinpaikasta ja 92 
prosentille enintään 30 kilometrin etäisyydellä. Alueelliset erot olivat huomattavia.

Ammatillisen koulutuksen hyvä saavutettavuus 
edellyttää maantieteellisen sijainnin lisäksi riittävän 
monipuolisia koulutusalavaihtoehtoja. Tässä arvi-
oinnissa katsottiin riittävän valinnanmahdollisuuden 
muodostuvan, kun nuorella oli valittavana koulutus-

Alue Ammatillinen 10 Ammatillinen 30 16-vuotiaat
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Etelä-Suomen AVI 89,4 88,7 88,7 97,6 97,2 97,2 26 820 27 036 26 189
Lounais-Suomen AVI 73,3 73,4 75,0 97,2 97,0 97,6 8 098 8 263 8 094
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 70,8 70,7 71,3 96,6 95,9 96,3 14 701 14 802 14 254
Itä-Suomen AVI 63,3 61,3 62,3 90,7 90,7 91,0 6 812 6 913 6 653
Pohjois-Suomen AVI 70,0 69,6 70,5 94,5 94,7 94,5 6 607 6 412 6 512
Lapin AVI 71,0 73,9 71,0 85,6 89,7 85,8 2 410 2 369 2 134
Manner-Suomi 77,9 77,5 77,9 95,8 95,7 95,7 65 448 65 795 63 836

Taulukko 6.4.2. Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus enintään 10 ja 30 
kilometrin etäisyydellä alueittain vuosina 2009, 2010 ja 2011

alueeseen Lapin nuorilla oli lähes 18 prosenttiyksik-
köä ja Itä-Suomen nuorilla noin 26 prosenttiyksikköä 
heikompi ammatillisen koulutuksen saavutettavuus 
10 kilometrin mittausetäisyydellä.

Tarkasteltaessa ammatillisen koulutuksen saavu-
tettavuutta 30 kilometrin mittausetäisyydellä alu-
eelliset erot tasaantuivat. Maan keskiarvon alle 
jäivät Pohjois-Suomen, Itä-Suomen ja Lapin alu-
eet. Pohjois-Suomen ja Lapin alueiden saavutet-
tavuus heikkeni jonkin verran verrattuna vuoteen 
2010. Heikoin saavutettavuus oli Lapin alueella. 
Korkein ammatillisen koulutuksen saavutetta-
vuusaste oli Lounais-Suomen alueella.

ta vähintään kolmelta eri koulutusalalta (Taulukko 
6.4.3.).

Manner-Suomessa noin 69 prosenttia peruskoulun 
päättäneistä asui enintään 10 kilometrin etäisyydellä 
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vähintään kolmen ammatillisen koulutusalan tarjon-
nasta. Parin vuoden aikana osuus oli kasvanut lähes 
yhden prosenttiyksikön. Muilla paitsi Etelä-Suomen 
ja Lapin alueilla ammatillisen koulutuksen vähin-
tään kolmen eri koulutusalan saavutettavuus parani 
vuoteen 2010 verrattuna. Koko maata tarkastellen 
Itä-Suomen alueen nuorilla oli heikoin tilanne. Muut 
alueet Etelä-Suomea lukuun ottamatta jäivät maan 
keskiarvon alapuolelle, Lounais-Suomen alue jäi 
keskiarvosta kahden prosenttiyksikön päähän.  Etelä-
Suomen alueella oli koulutustarjonnan tilanne hyvä, 
sillä jopa lähes 83 prosenttia nuorista asui vähintään 
10 kilometrin etäisyydellä vähintään kolmen amma-
tillisen koulutuksen koulutusalan opetuspisteistä.

Koko maan nuorista noin 92 prosenttia asui enintään 
30 kilometrin päässä kolmen koulutusalan opetus-
pisteestä. Luku oli yhden prosenttiyksikön suurempi 
kuin vuonna 2010. Lounais-Suomen, Etelä-Suomen 
sekä Länsi- ja Sisä-Suomen alueilla kolmen koulu-
tusalan saavutettavuus oli parempi kuin maassa kes-
kimäärin. Etelä-Suomen luku pysyi samana, Lapissa 
saavutettavuuden ero Manner-Suomeen verrattuna 
hiukan kasvoi.

Maantieteellinen saavutettavuus ymmärrettävästi 
heikkenee, kun tarkastellaan kolmen koulutusalan 
saavutettavuutta yhden sijasta. Saavutettavuuden 
heikkeneminen ei kohdistu kaikkiin alueisiin samalla 
tavalla, vaan Etelä-Suomessa saavutettavuus heikke-
ni suhteellisesti vähemmän kuin maan pohjois- ja itä-
osissa. Etelä-Suomessa asuvalla nuorella oli tarjolla 
koulutusvaihtoehtoja runsaasti melko lähellä asuin-
paikkaa, toisin kuin muiden alueiden nuorilla.

Alue Kolme alaa 10 Kolme alaa 30 16-vuotiaat
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Etelä-Suomen AVI 83,0 83,2 82,9 96,5 96,5 96,5 26 820 27 036 26 189
Lounais-Suomen AVI 63,9 65,7 67,3 95,7 95,7 96,7 8 098 8 263 8 094
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 56,5 56,3 58,3 92,3 90,2 92,5 14 701 14 802 14 254
Itä-Suomen AVI 52,0 52,1 52,6 81,3 79,2 81,8 6 812 6 913 6 653
Pohjois-Suomen AVI 59,0 58,6 60,1 86,7 85,2 87,2 6 607 6 412 6 512
Lapin AVI 61,3 63,8 59,6 73,2 74,4 71,9 2 410 2 369 2 134
Manner-Suomi 68,3 68,6 69,2 92,0 91,3 92,3 65 448 65 795 63 836

Taulukko 6.4.3. Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus vähintään kolmen koulutusalan 
tarjonnalla 10 ja 30 kilometrin etäisyydellä alueittain vuosina 2009, 2010 ja 2011

Aluehallintovirastojen toimialueet ovat niin suuria, 
että niiden sisällä olevat saavutettavuuserot jäivät 
tässä arvioinnissa tarkemmin selvittämättä. Aluehal-
lintovirastot tekevät erikseen toisen asteen koulutuk-
sen alueelliset saavutettavuuden arvioinnit ja niissä 
kunkin alueen sisäisiin eroihin voidaan syventyä 
paremmin ja alueiden ongelmia voidaan kuvata sel-
keämmin kuin tässä. 

Manner-Suomen kartoilla (Kuva 6.4.1.) voidaan ha-
vainnollistaa toisen asteen koulutuksen maantieteelli-
sen saavutettavuuden alueellisia eroja. Suomessa oli 
38 kuntaa, joissa ainoallakaan kunnan 16-vuotiaalla 
nuorella ei ollut lukiokoulutusta 10 kilometrin etäi-
syydellä kodistaan. Nämä kunnat olivat sijoittuneet 
eri puolille Suomea. Edellisvuonna tällaisia kuntia oli 
36. Koko maassa kuitenkin 70 kunnassa oli 16-vuo-
tiailla hyvät mahdollisuudet tavoittaa lukiokoulutus. 
Ammatillisen koulutuksen kartassa oli 109 kuntaa, 
joissa yhdelläkään 16-vuotiaasta ei ollut alle 10 ki-
lometrin etäisyydellä ammatillisen koulutuksen ope-
tuspisteitä. Myös nämä kunnat sijoittuivat eri puolille 
maata. Edellisvuoteen verrattuna tällaisia kuntia oli 
kaksi vähemmän. Kolmen eri ammatillisen koulu-
tusalan määreellä ”valkoisten kuntien” määrä kas-
voi 166:een. Edellisvuonna sellaisia kuntia oli 174. 
Koko maassa vain 32 kunnassa oli yli 90 prosentilla 
16-vuotiaista hyvät valintamahdollisuudet ammatilli-
sessa koulutuksessa.
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Kuva 6.4.1. Enintään 10 kilometrin etäisyydellä 
lukion  (vasen yllä), ammatillisen koulutuksen (oikea 
yllä) ja kolmen eri ammatillisen koulutusalan opetus-
pisteestä (vasen alla) asuvien 16-vuotiaiden osuus 
(%) ikäluokasta vuonna 2011.
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Kuinka suuri osa yhteishaussa hakeneista sai opiskelupaikan?
Ammatilliseen koulutukseen oli enemmän hakijoita kuin lukiokoulutukseen. Lukio-
koulutuksen paikan vastaanotti lähes 94 prosenttia suoraan peruskoulusta hakeneis-
ta nuorista ja ammatillisen koulutuksen paikan noin 82 prosenttia. Aiemmin perus-
koulun suorittaneita haki ammatilliseen koulutukseen enemmän kuin nuoria suoraan 
peruskoulusta, mutta paikan vastaanotti heistä vain alle puolet.

Opetushallituksen ylläpitämä WERA on koulutuksen 
ja siihen läheisesti liittyvien tilastotietojen raportoin-
tipalvelu. Ammatillisen koulutuksen ja lukiokou-
lutuksen yhteishakurekisteri (KOULUTA) sisältää 
yhteishaku- ja valintatietojärjestelmän ja oppilastie-
tojärjestelmän päivitetyt tiedot. Vuodesta 2008 kou-
lutuksen järjestäjät ovat tallentaneet opiskelupaikan 
vastaanottamista koskevat tiedot. Arvioinnissa käy-
tettiin kevään 2011 ja syksyn 2010 yhteishakutieto-
ja eli vuonna 2011 alkanutta koulutusta ja siinä vain 
varsinaisen haun tuloksia. Vertailuaineistona käytet-
tiin vuoden 2010 yhteishaun tietoja. Jokainen hakija, 
hyväksytty ja paikan vastaanottanut on luvuissa vain 
yhden kerran viimeisimmän hyväksymis- tai vastaan-
ottotietonsa perusteella.

Manner-Suomessa oli vuonna 2011 peruskoulun päät-
täneitä yhteensä 65 469, mikä oli noin 1 140 nuorta 
vähemmän kuin edellisvuonna. Nuoret hakivat suo-
raan peruskoulusta melko tasaisesti molempiin kou-
lumuotoihin. Ammatillinen koulutus oli hieman ha-
lutumpi.

Peruskoulusta suoraan lukiokoulutukseen sijoittui 
lähes 46 prosenttia, mikä oli viisi prosenttiyksikköä 
vähemmän kuin ministeriön esittämä arvio. Suoraan 
peruskoulusta lukiokoulutukseen hakeneista nuoris-
ta lähes 94 prosenttia vastaanotti paikan (Taulukko 
6.4.4.). Vastaava luku oli edellisvuonna 85,2 pro-
senttia. Aiemmin peruskoulun päättäneitä eli muualta 
kuin suoraan peruskoulutusta tulevia, haki lukioon 1 
017, joista 40 prosenttia vastaanotti koulutuspaikan. 
Lapin ja Pohjois-Suomen alueilla heitä sijoittui lukio-
koulukseen hieman useammin kuin muilla alueilla.

Ammatilliseen koulutukseen sijoittui suoraan perus-
koulusta yli 41 prosenttia. Ammatillisen peruskou-
lutuspaikan suoraan peruskoulusta vastaanotti noin 
82,3 prosenttia hakeneista (Taulukko 6.4.5.), mikä oli 
noin puoli prosenttiyksikköä vähemmän kuin edel-
lisvuonna. Lounais-Suomessa sijoittui ammatilliseen 
koulutukseen muuta maata helpommin, vaikeinta se 
oli Etelä-Suomen ja Pohjois-Suomen alueilla.

Merkille pantavaa on, että ammatilliseen koulutuk-
seen haki enemmän aiemmin peruskoulun suorit-

AVI Suoraan perusopetuksesta Muualta
Ensisijaiset 
hakijat

Paikan 
vastaanotta-
neet

Vastaan-
ottaneiden 
osuus 
hakijoista

Ensisijaiset 
hakijat

Paikan vas-
taanottaneet

Vastaan-
ottaneiden 
osuus 
hakijoista

Perusope-
tuksen 
päättäneet 

Etelä-Suomi 14241 13220 92,8 488 184 37,7 26786
Lounais-Suomi 4036 3776 93,6 93 32 34,4 8265
Länsi- ja Sisä-Suomi 6705 6322 94,3 189 66 34,9 14701
Itä-Suomi 3196 3027 94,7 73 30 41,1 6831
Pohjois-Suomi 3035 2848 93,8 130 68 52,3 6740
Lappi 786 782 99,5 44 31 70,5 2146
Manner-Suomi 31999 29975 93,7 1017 411 40,4 65469
Lähde: WERA

Taulukko 6.4.4. Yhteishaussa vuonna 2011 lukiokoulutukseen suoraan perus-
opetuksesta ja muualta hakeneet sekä paikan vastaanottaneet alueittain
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taneita kuin suoraan peruskoulusta. Aiemmin kuin 
hakuvuonna peruskoulun päättäneitä hakijoita amma-
tilliseen koulutukseen oli yli 41 000, mikä oli lähes 4 
000 enemmän kuin edellisvuonna. Näistä hakijoista 

paikan vastaanotti kuitenkin vain 42 prosenttia. Itä-
Suomen alueella aiemmin peruskoulun päättäneistä 
lähes joka toinen otti opiskelupaikan vastaan.

Kuinka opiskelupaikat jakaantuivat sukupuolen mukaan?
Lukiokoulutus oli tyttöjen väylä ja ammatillinen peruskoulutus poikien – edelleen.

Vuonna 2011 peruskoulun päättäneistä yli puolet oli 
poikia. Alueittainkin tarkasteltuna poikia oli enem-
mistö. Lukiopaikan vastaanottaneista noin 43 pro-
senttia oli poikia ja lähes 57 prosenttia tyttöjä. Alu-
eittain lukiopaikan vastaanottaneiden poikien osuus 
vaihteli Etelä-Suomen 44,6 prosentin ja Lapin 39,9 
prosentin välillä. Lukiokoulutukseen meni siis enim-
mäkseen tyttöjä, Lapin tyttöjen 60,1 prosentin osuus 
oli suurin (Taulukko 6.4.6.).

Ammatilliseen koulutukseen meni tasaisemmin tyt-
töjä ja poikia. Eroja tulisi todennäköisesti näkyviin 
koulutusalakohtaisissa tarkasteluissa. Ammatilliseen 
koulutukseen sijoittuneista poikien osuus oli koko 
maassa 51 ja tyttöjen 49 prosenttia. Poikien suuri 
osuus näkyy selkeästi myös alueittain tarkasteltuna. 
Poikkeuksena edelliseen oli Lapin alue, jossa myös 
ammatillisen koulutuksen aloittaneista hiukan yli 
puolet oli tyttöjä. 

Taulukko 6.4.5. Yhteishaussa vuonna 2011 ammatilliseen koulutukseen suoraan 
perusopetuksesta ja muualta hakeneet sekä paikan vastaanottaneet alueittain

AVI Suoraan perusopetuksesta Muualta
Ensisijaiset 
hakijat

Paikan 
vastaanotta-
neet

Vastaan-
ottaneiden 
osuus 
hakijoista

Ensisijaiset 
hakijat

Paikan 
vastaanotta-
neet

Vastaan-
ottaneiden 
osuus 
hakijoista

Perusope-
tuksen 
päättäneet

Etelä-Suomi 12375 9780 79,0 17064 6703 39,3 26786
Lounais-Suomi 4146 3626 87,5 4843 2067 42,7 8265
Länsi- ja Sisä-Suomi 7881 6623 84,0 8572 3581 41,8 14701
Itä-Suomi 3559 3027 85,1 4551 2185 48,0 6831
Pohjois-Suomi 3627 2897 79,9 4459 1804 40,5 6740
Lappi 1359 1152 84,8 1746 789 45,2 2146
Manner-Suomi 32947 27105 82,3 41235 17129 41,5 65469
Lähde: WERA

Alue Osuus lukiokoulutuk-
sen opiskelupaikan 
vastaanottaneista

Osuus toisen asteen 
ammatillisen koulu-
tuksen opiskelupaikan 
vastaanottaneista

Peruskoulun päättäneet 2011

Poikia Tyttöjä Poikia Tyttöjä Yhteensä Poikia Tyttöjä Poikia% Tyttöjä%
Etelä-Suomen AVI 44,6 55,4 51,5 48,5 26786 13777 13009 51,4 48,6
Lounais-Suomen AVI 41,7 58,3 52,3 47,7 8265 4231 4034 51,2 48,8
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 43,0 57,0 50,5 49,5 14701 7479 7222 50,9 49,1
Itä-Suomen AVI 40,7 59,3 51,2 48,8 6831 3428 3403 50,2 49,8
Pohjois-Suomen AVI 42,8 57,2 50,6 49,4 6740 3474 3266 51,5 48,5
Lapin AVI 39,9 60,1 49,0 51,0 2146 1092 1054 50,9 49,1
Manner-Suomi 43,2 56,8 51,1 48,9 65469 33481 31988 51,1 48,9
Lähde: WERA

Taulukko 6.4.6. Yhteishaussa vuonna 2011 toisen asteen 
koulutukseen hakeneet alueittain ja sukupuolen mukaan
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6.5. Tillgängligheten till svenskspråkig utbildning på andra stadiet

Slutsatser Åtgärdsförslag

Man behöver fästa uppmärksamhet vid tillgängligheten 
till högklassig svenskspråkig utbildning på andra 
stadiet i synnerhet i Nyland, eftersom tillgängligheten 
främst till yrkesutbildningen försämrats i denna region 
och tillgängligheten till finskspråkig yrkesutbildning i 
regionen är jämförelsevis bättre. För att fortsättningsvis 
attrahera studerande behöver den svenskspråkiga 
utbildningen både vara god och mera tillgänglig. 
Därför bör utbildningsanordnarna i hög grad satsa på 
kvalitetsutveckling inom sin utbildning.

Särskilt i områden där tillgängligheten är sämre eller har 
försämrats behöver boendet och transportmöjligheterna 
för de studerande främjas.

Förändringar i geografiska indelningar ändrar på 
resultaten i tillgänglighetsmätningen, såsom var fallet 
då östra Nyland uppgick i landskapet Nyland. Med 
större landområden där variationen inom samma 
landskap kan vara stor är ett medelvärde mindre 
användbart och behöver eventuellt kompletteras med 
standardavvikelsen.

övergångarna mellan stadierna utgör en riskfaktor 
för utslagning och medvetna tjänster såsom 
studievägledning, elevvård och ett smidigt samarbete 
mellan aktörerna i övergångskedet behöver ombesörjas 
av kommunerna. Satsningar på förebyggande arbete 
och tillräckliga personalresurser är viktigt.

Utbildningsanordnarna har skäl att föra informationen 
om tendenser och risker som hänför sig till 
stadieövergångarna till elevernas kännedom; 
exempelvis innebär mellanår eventuell risk för avbruten 
studiegång och vissa könsbundna mönster som 
relaterar till yrkesval framträder redan vid inledandet av 
andra stadiets studier. Det är motiverat att uppmuntra 
de unga till självständig val och studievägledningen 
behöver vara uppmärksam på att inte reproducera 
stereotypier eller förväntningar bundna till könsroller.

Tillgängligheten till gymnasium för de svenskspråkiga 
ungdomarna är oförändrad, medan viss försämring 
skedde i tillgängligheten till grundläggande 
yrkesutbildning år 2011. Valmöjligheterna inom 
yrkesutbildningen är oförändrade. Av de svenskspråkiga 
16-åringarna i landet hade 72 % tillgång till 
gymnasium inom 10 kilometer från sitt hem. 56 % 
av de unga hade en yrkesutbildningsenhet på 10 
kilometers avstånd och 43 % av ungdomarna hade tre 
yrkesutbildningsalternativ på 10 kilometers avstånd. 
Således är gymnasieutbildning avståndsmässigt mera 
tillgänglig än grundläggande yrkesutbildning.

Den regionala variationen är fortsättningsvis hög på 
svenskt håll och i snitt är tillgängligheten till andra 
stadiets utbildning svagare än för landets 16-åringar i 
genomsnitt.

Gymnasienätet är oförändrat. Inom den grundläggande 
yrkesutbildningen har antalet huvudmän klart minskat 
under de senaste åren och läroanstalter har ofta 
ombildats till utbildningsenheter. Men antalet enheter 
har också minskat – från 30 till 25 på två år – och några 
har bytt ort, varmed tillgängligheten till yrkesutbildningen 
försämrats de senaste åren.

I Mellersta österbotten och på språköarna är 
gymnasietillgången god eller rimlig, medan 
svenskspråkig grundläggande yrkesutbildning saknas 
helt. Följaktligen är gymnasiebenägenheten mycket 
hög på språköarna, och i Mellersta österbotten söker 
sig relativt sett få till yrkesutbildningen i första hand. 
Därmed inverkar utbildningens tillgänglighet på val av 
studieinriktning.

Bland de svenskspråkiga i genomsnitt är gymnasiet ett 
populärare val än yrkesutbildningen som andra stadiets 
utbildningsform, men variation mellan regionerna finns. 
Flickor söker sig i större utsträckning till gymnasium 
och pojkar oftare till yrkesutbildning. Majoriteten söker 
vidare till andra stadiets utbildning direkt efter avslutad 
grundskola.  Till yrkesutbildningen söker dock ett större 
antal unga som avslutat sin grundskola tidigare, vilket 
behöver beaktas i dimensioneringen av studieplatser.

Mottagande av studieplats sker oftast bland dem som 
söker direkt efter avslutad grundskola. Därmed kan 
mellanår efter avslutad grundskola utgöra en risk för 
avbruten studiegång. Gymnasiesökande får och mottar 
i högre grad sin studieplats, 96 %, jämfört med 91 % 
bland sökande till yrkesutbildningen. Flickor mottar i 
större utsträckning sin gymnasieplats, medan pojkar 
oftare mottar sin yrkesutbildningsplats.
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Inledning

Regionförvaltningsverkens svenskspråkiga service-
enhet för undervisningsväsendet (i forts. svenska en-
heten) har i uppdrag att utvärdera hur väl basservicen 
fungerar på den svenska bildningens område. Tillgån-
gen till grundläggande utbildning, till andra stadiets 
utbildning och till bibliotekstjänster utvärderas skilt. 
Utvärderingen är en lagstadgad uppgift och temat 
samt kriterierna för utvärderingen fastslås årligen av 
finansministeriet.	Andra	stadiets	utbildning	utvärde-
rades	år	2011,	liksom	året	innan,	för	sin	geografiska	
tillgänglighet där skolbyggnadens placering jämför-
des med var landets svenskspråkiga 16-åringar var 
bosatta. Mätning gjordes på en radie av 10 respekti-
ve 30 kilometer och sträckorna räknades fågelvägen. 
För att få en bild av utbudet och valmöjligheterna 
iakttog man dessutom avståndet till tre olika yrke-
sutbildningsområden på andra stadiet. Målsättningen 
är att tillängligheten har hållits på samma nivå eller 
har förbättrats jämfört med året innan. Placeringen i 
utbildning iakttogs genom att jämföra antalet sökan-
de i gemensam ansökan och andelen som erhöll och 
mottog sin studieplats. Genom projektet Valtavir-

taistaminen käytäntöön (2010–2012) beaktades i år i 
basserviceutvärderingen könsfördelningen i fråga om 
studieplatserna.

I utvärderingen av andra stadiets utbildning beaktades 
gymnasier och den grundläggande yrkesutbildningen 
för ungdomar, dock inte specialyrkesläroanstalterna. 
Utvärderingen över den svenska utbildningen på 
andra stadiet gjordes landskapsvis i de svenskspråkiga 
områdena där svenskspråkig utbildning erbjuds. 
Åland ingick inte i utvärderingen. De svenska 
siffrorna jämförs med motsvarande siffror för hela 
åldersklassen. Uppgifterna om antalet 16-åringar 
och avstånden till utbildningsenheter har hämtats 
från Statistikcentralen och sammanställts gemensamt 
av regionförvaltningsverken. Förändringarna i det 
svenska skolnätet har utretts och sammanställts av 
svenska enheten. Uppgifterna om gemensam ansökan 
har hämtats ur Utbildningsstyrelsens WERA-webb-
rapporteringstjänst.

Det svenska skolnätet på andra stadiet bestod år 2011 av 
35 gymnasier, nio yrkesläroanstalter, tre folkhögskolor 
och ett idrottsinstitut, se Tabell 6.5.1. Här har endast 

Kriterier Frågeställningar Indikatorer Mål för servicenivån

Utbildningens regionala 
tillgänglighet

På vilket avstånd har 
svenskspråkiga 16-åringar 
tillgång till gymnasieutbildning 
respektive grundläggande 
yrkesutbildning?                               

Andelen svenskspråkiga 
16-åringar som har tillgång till 
gymnasium eller en enhet med 
grundläggande yrkesutbildning 
på högst 10 respektive 30 
kilometers avstånd.

Tillgängligheten är på samma 
nivå som tidigare år eller har 
förbättrats.

På vilket avstånd har 
svenskspråkiga 16-åringar 
tillgång till grundläggande 
yrkesutbildning inom minst tre 
utbildningsområden?

Andelen svenskspråkiga 
16-åringar som har 
tillgång till grundläggande 
yrkesutbildning inom minst tre 
utbildningsområden på högst 10 
respektive 30 kilometers avstånd.

Tillgängligheten är på samma 
nivå som tidigare år eller har 
förbättrats.

Tillgänglighet enligt 
dimensionering av utbildning

Hur stor andel av de sökande 
via gemensam ansökan erhöll 
studieplats?

Andelen som mottagit studieplats 
av sökande direkt från 
grundskolan och av sökande 
som avslutat grundskolan 
tidigare.

Tillgängligheten är på samma 
nivå som tidigare år eller har 
förbättrats.

Hur fördelades studieplatserna 
enligt kön?

Könsfördelningen. En utjämning av könsbundna 
mönster.

Utvärderingsuppdrag
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enheter med utbildning för ungdomar beaktats, inte 
vuxenutbildningen. Beträffande folkhögskolorna 
medräknas endast de som ifrågavarande år ordnat 
sådan grundläggande yrkesutbildning som leder 
till yrkesinriktade grundexamina. Gymnasienätet 
är oförändrat sedan åtminstone 2006. Däremot har 
några förändringar skett i yrkesutbildningsnätet från 
2010 till 2011. Axxells enheter med utbildning för 
unga har minskat från nio till sju. De två enheter som 
minskningen beror på är Finns folkhögskola i Esbo 
och Axxell, Kuggom i Lovisa. År 2011 erbjöds vid 
Axxell, Kuggom, ingen yrkesutbildning för unga, och 
Finns folkhögskola i Esbo har uppgått i Folkhögskolan 
Axxell, varmed svenskspråkig utbildning inte längre 
ordnas	 på	 adressen	 Finnsbacken	 4.	 I	 Esbo	 finns	
nu två läroanstalter som erbjuder grundläggande 
yrkesutbildning för unga mot tidigare tre. År 2010 
fanns Axxell Överby, Finns folkhögskola och Solvalla 
idrottsinstitut, den sistnämnda driven av Folkhälsan 
Utbildning Ab. Att verksamheten på Finnsbacken 
upphört har medfört försämring i tillgängligheten 
geografiskt	sett.

Antalet utbildningsenheter inom yrkesutbildningen 
för unga har på två år minskat från 30 till 25. 
Trenden inom yrkesutbildningen de senaste åren 
har varit att antalet huvudmän klart minskat, men 
de tidigare läroanstalterna har vanligen ombildats 
till utbildningsenheter och såtillvida har inverkan på 
tillgängligheten hittills varit marginell. Men då även 
antalet enheter minskat, börjar också en försämring i 
tillgänglighet redan märkas.

Landskapet Östra Nyland uppgick 1.1.2011 i landskapet 
Nyland. Genom en kommunsammanslagning mellan 
Vörå-Maxmo och Oravais kommuner i Österbotten 
bildades Vörå kommun 1.1.2011. Optimas enhet 
på Vasavägen 72 i Jakobstad använder nu adressen 
Lannäslund	 1,	 men	 läroanstalten	 finns	 på	 samma	
plats.

Förebyggande av utslagning

Årets tema i basserviceutvärderingen inom 
utbildningen är förebyggandet av utslagning. 
Definitionen	 av	 marginalisering	 och	 utslagning	
kan variera beroende på infallsvinkel och i vilken 

samhällssektor som diskussionen förs. För att kunna 
uppskatta antalet marginaliserade unga, för att 
identifiera	 riskfaktorer	 och	 för	 att	 kunna	 fastställa	
specifika	 åtgärder	 finns	 skäl	 att	 i	 diskussionerna	
tydligare	 definiera	 och	 avgränsa	 fenomenet	 föreslår	
en färsk analys från Näringslivets delegation 
EVA (Myrskylä 2012). Enligt analysen avses med 
utslagning ofta ett komplext problemfält med inslag 
av psykiska besvär, kemiskt beroende, ett utanförskap 
från samhällets vanliga praxis och olika former av 
kriminalitet, vilka sammantaget har konsekvenser för 
personens psykosociala och materiella tillvaro (s. 2). 
Myrskylä avgränsar utslagning i sin rapport till de 
unga som efter grundskolan varken har studie- eller 
arbetsplats. De som avlagt en andra stadiets examen 
räknas i Myrskyläs analys inte till marginaliserade. 
En målsättning som fastslås i Regeringsprogrammet 
för statsminister Jyrki Katainens regering (2011) 
är att över 90 % av 20–24 åringarna ska ha avlagt 
examen efter grundstadiet fram till år 2020 (s. 36). 
Ur Utbildning och forskning 2011–2016 framgår 
att en metod att nå denhär målsättningen är den så 
kallade utbildningsgarantin, enligt vilken varje person 
som gått ut grundskolan garanteras en möjlighet 
till fortsättning i gymnasium, yrkesutbildning, 
läroavtalsutbildning, verkstad, rehabilitering 
eller på annat sätt (s. 22).   Genomförandet av 
utbildningsgarantin förverkligas inom ramen för 
samhällsgarantin och programhelheterna genomförs 
av regeringen från år 2013.

Sammantaget kan slutsatsen dras att 
”utbildningsobligatoriet” eller läroplikten håller 
på	 att	 flyttas	 fram;	 en	 andra	 stadiets	 examen	 är	
målsättning utöver avslutad grundskola. Samma 
trend går att hitta i övriga Norden, vilket framkom 
på Nordiska ministerrådets arbetsseminarium om 
utbildningspolicy ”Delaktighet i ett mångkulturellt 
Norden” i Vasa 1–2.12.2011. Man utgår från att 
utbildning ger bättre möjligheter till arbete och 
delaktighet, och därigenom motar utslagning. Frågan 
om andra stadiets lagstiftning småningom behöver 
närma sig lagstiftningen för den grundläggande 
utbildningen aktualiseras; innebär strävan om 
avlagd andra stadiets examen också subjektiv rätt till 
inlärning, och behöver då stöd för lärande erbjudas på 
ett sätt som motsvarar trestegsmodellen i 16 §, 16 a § 
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och 17 § i lagen om grundläggande utbildning för att 
studerande ska komma igenom utbildningen?

Genom utbildningsgarantin blir det allt viktigare 
att utbildningsanordnarna har olika särlösningar i 
beredskap för att alla studerande ska hitta sin plats och 
så att studieavbrotten hindras. Utbildningsenheterna 
bör ha strategier för hur de tar hand om studerande 
i beråd att avbryta eller studerande som har svårt att 
klara av studierna. Ett mångprofessionellt samarbete 
inom och utom skolans gränser behövs här. Samtidigt 
kan behovet av differentiering inom utbildningen 
komma att öka, för att också de välpresterande ska 
få utbyte av sina studier. Substansmässig didaktisk 
kvalitetsutveckling behöver löpa parallellt med det 
sociala och vårdmässiga utvecklingsarbetet i skolan.
I	 det	 mångprofessionella	 arbetet	 finns	 skäl	 att	
utveckla det förebyggande arbetet. Den nya 7 c § i 
ungdomslagen, som trädde i kraft 1.1.2011, förpliktar 
utbildningsanordnaren att lämna ut en studerandes 
kontaktuppgifter till det uppsökande ungdomsarbetet 
om denna avbryter sina yrkes- eller gymnasiestudier. I 
förebyggande syfte borde dock nära samarbete mellan 
skola	och	ungdomsarbetet	finnas	redan	innan	avbrottet	
är ett faktum. Vägledningen till olika elevvårds- och 
andra tjänster, däribland ungdomsarbetet, behöver 
också vara tillräcklig.

Inom andra stadiets utbildning saknas det i såväl 
gymnasielagen som lagen om yrkesutbildning 
tvingande bestämmelser om någon annan elevvård 
än skolhälsovårds-, kurators- och psykologtjänster. 
I grunderna för läroplanen för gymnasiet 2003 
och i examensgrunderna inom den grundläggande 
yrkesutbildningen nämns dock att elevvården borde 
koordineras mångprofessionellt. Det vore viktigt att 
skolan i sitt elevvårdsarbete mångsidigt utnyttjar 
också	de	tjänster	som	finns	utanför	skolan.	Även	om	
de förhållandevis snäva sekretessbestämmelserna i 
vissa situationer kan begränsa det mångprofessionella 
samarbetet utgör dessa inte något hinder om 
elevvården genomförs i samråd med den studerande.

Framtidsutsikter

Enligt Statistikcentralens befolkningsprognos 
minskar åldersklassen 16-åringar på fastlandet från 

2011 till år 2018 med cirka 10 %. Men mellan 2018 
och 2035 växer åldersklassen 16-åringar igen, så 
att åldersklassen år 2035 ungefär är lika stor som år 
2011, dryga 64 000 personer. Enligt prognosen är 
16-åringarnas antal lägst åren 2015–2020. Då man 
relaterar åldersklassernas storlek till dimensioneringen 
av utbildningsplatser är det viktigt att man uppfattar 
att åldersklassens minskning är tillfällig.

En aspekt att beakta på andra stadiet är att aktörerna har 
olika ägar- och förvaltningsstrukturer. Gymnasierna 
är i nuläget ofta kommunala, medan en stor del av 
yrkesutbildningen numera är privatägd. Det ger 
olika villkor för bland annat beslutsfattande och 
ekonomi. Inom yrkesutbildningsnätet har omfattande 
strukturändring skett de senaste åren. Framöver är 
troligen reformer att vänta inom gymnasienätet, 
exempelvis koordinerar Kommunförbundet projektet 
Studentexamen på lika villkor, vars utredare 
under våren 2012 tar fram olika alternativ för 
gymnasieutbildningen	i	Svenskfinland.

Det	 finns	 skäl	 att	 vara	 uppmärksam	 på	 diskurser	
och debatteknik också inom utbildningens område; 
begrepp	som	tätort	och	glesbygd	figurerar	i	dag	ofta	
som beskrivningar av vårt samhälle, men kan också bli 
självuppfyllande. Med dagens teknologi behöver inte 
informationssvackor	 finnas;	 kunskap	 är	 oberoende	
av plats. Att tillskriva ort och plats betydelse i större 
utsträckning saknar validitet och öppnar inte för nya 
perspektiv. Substansmässigt behöver sådan diskurs 
och argumentation undvikas inom bildningen som i 
sig kan behöva illustrera potentialen i informations- 
och kommunikationsteknologin och bära upp tron 
på jämlik utbildning. Såsom professor Michael 
Uljens konstaterar i sin analys av senaste PISA-
undersökning	 finns	 över-	 och	 underpresterande	
skolor	 i	 alla	 regioner	 i	Svenskfinland,	både	 i	 stads-	
och landsbygdsmiljö, på en- och tvåspråkiga orter. 
Variationen mellan skolor är större än variationen 
mellan regioner (Uljens 2012). Även om PISA 
hänför sig till 15-åringarna och beskriver kunskaper 
före ingången i andra stadiet, kan man anta att 
den regionala aspekten föga förklarar kvalitet och 
prestation på övriga stadier heller. Slutledningen är 
att lika gott innehåll kan inhämtas i skolor oberoende 
av	var	de	finns	placerade,	skillnaderna	beror	mindre	
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på placering än exempelvis kommunernas eller 
organisationens ekonomi, samarbetskultur och 

På vilket avstånd finns gymnasieutbildning att tillgå för svenskspråkiga 
16-åringar?
Tillgängligheten är oförändrad, men sämre än i landet överlag och svagast är läget 
i Egentliga Finland, Österbotten och på språköarna.

År 2011 var årskullen 16-åringar i hela landet nästan 
2 000 personer färre än år 2010. De svenskspråkiga 
16-åringarna minskade med 79. Sammanlagt fanns 
3 398 svenskspråkiga 16-åringar i landet, vilket 
utgör 5,3 % av hela årsklassen 16-åringar (Åland 
är inte medräknat). Antalet svenskspråkiga är störst 
i landskapen Nyland och Österbotten, med 1 651 
respektive 1 243 unga.

År 2011 bodde 72,4 % av landets svenskspråkiga 
16-åringar inom 10 km från närmaste gymnasium. En 
marginell försämring har skett jämfört med tidigare 
(73,6 %), men tillgängligheten har varit på ungefär 
samma nivå de senaste åren. Dock är situationen sämre 
för de svenskspråkiga unga än för 16-åringarna överlag, 
86,2 %, där bättre gymnasietillgänglighet bland 
finskspråkiga	höjer	på	det	gemensamma	medeltalet.	
På svenskt håll är läget bäst i Mellersta Österbotten där 
92 % bor inom 10 km från gymnasium, medan läget i 
grannlandskapet Österbotten är förhållandevis svagt, 
om än nästan oförändrat från föregående år, med en 
nivå på 64 %. Läget i Nyland är fortsättningsvis rätt 
bra, 81 %, men har försämrats något från föregående 
år. I Tabell 6.5.2. är siffrorna för Östra Nyland och 
Nyland år 2009 och 2010 sammanräknade så att de 
är jämförbara med siffrorna för det nya landskapet 
Nyland år 2011. Kategorin övriga landskap omfattar 
de svenskspråkiga gymnasierna i Björneborg, Kotka, 
Tammerfors och Uleåborg och här har läget ytterligare 
försvagats och ligger nu på 29 %. Sammanfattningsvis 
kan konstateras att tillgängligheten förbättrats en 
aning i Egentliga Finland och i Mellersta Österbotten, 
försämrats lite i Nyland och försämrats märkbart på 
språköarna, medan läget i Österbotten är oförändrat.
Ändringarna procentuellt sett behöver dock ses i 

relation	 till	 elevunderlaget,	 som	 i	 flera	 landskap	 är	
relativt	 litet	 och	 där	 enskilda	 elevers	 geografiska	
läge drastiskt kan påverka procenttalet. Variablerna 
man rör sig med är gymnasiebyggnadens adress 
och de 16-åringarnas hemadress. Det har inte skett 
ändringar i gymnasienätet, varmed variationerna i 
tillgängligheten beror på förändringar i 16-åringarnas 
antal och position. Behållningen i den här jämförelsen 
är därmed främst en kontrastering av regionerna, 
en jämförelse med majoritetsbefolkningen samt en 
jämförelse mellan tillgängligheten av grundläggande 
yrkesutbildning och gymnasietillgängligheten inom 
regionerna. Exempelvis kan noteras att Mellersta 
Österbotten inom svenskspråkig utbildning bjuder 
på den bästa gymnasietillgängligheten medan samma 
landskap uppvisar landets sämsta tillgänglighet av 
grundläggande yrkesutbildning (0 %), se Tabell 6.5.3. 
I en del regioner skulle en motsvarande utbildning på 
finska	vara	mera	tillgänglig	för	de	svenskspråkiga	än	
på modersmålet.

Då	gränsvärdet	 höjs,	 finner	 vi	 att	 över	 95	%	 av	 de	
svenskspråkiga ungdomarna bor inom 30 km från ett 
gymnasium. I Egentliga Finland och kategorin övriga 
landskap	finns	dock	ett	större	antal	unga	som	har	mer	
än 30 km till närmaste svenskspråkiga gymnasium. 
I Egentliga Finland bor 7,5 % längre än 30 km 
från gymnasium, men läget hade ändå förbättrats 
något under de två senaste åren. I kategorin övriga 
landskap är resultatet direkt alarmerande där över 
hälften av de svenskspråkiga ungdomarna har längre 
än 30 km till närmaste svenskspråkiga gymnasium. 
Vi talar om skärgårdsmiljö och språköar, två utsatta 
lägen som även i fortsättningen behöver särskild 
uppmärksamhet.

personalpolitik. Utvecklingspotentialen behöver 
hittas i annat än platsen.
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Yrkesläroanstalter Enheter Gymnasier Antal
Axxell 7 Nyland 16
Borgå handelsläroverk 1 Egentliga Finland 3
Finlands fiskeri- och miljöinstitut 1 österbotten 11
Optima 4 Mellersta österbotten 1
Vasa yrkesinstitut 1 övriga landskap 4
Yrkesakademin i österbotten (YA!) 6 (Björneborg, Kotka, Tammerfors
Yrkesinstitutet Prakticum 2  Uleåborg)
Åbo yrkesinstitut 1
östra Nylands yrkesinstitut Inveon 2
Totalt 9 yrkesläroanstalter
Enheter totalt 25 Totalt 35

Folkhögskolor Antal Idrottsinstitut Antal
Fria Kristliga Folkhögskolan 1 Solvalla idrottsinstitut 1
Kristliga folkhögskolan i Nykarleby 1
Norrvalla folkhögskola 1
Totalt 3 Totalt 1

Landskap 16-åringar som bor högst 10 km 
från ett gymnasium

16-åringar som bor högst 30 km 
från ett gymnasium

Antal 16-åringar

År 2009 År 2010 År 2011 År 2009 År 2010 År 2011 År 2009 År 2010 År 2011
Nyland 81,7 83,8 81,2 98,8 98,7 98,4 1 716 1 707 1 651
Egentliga Finland 72,5 65,8 67,9 90,8 92,7 92,5 295 316 318
österbotten 63,6 63,2 63,9 97,4 97,4 97,1 1 257 1 261 1 243
Mellersta österbotten 88,6 90,4 91,9 98,9 98,9 97,7 88 94 86
övriga landskap 41,3 37,4 29,0 54,7 53,5 47,0 75 99 100
Hela landet svenskspr 73,6 73,6 72,4 96,6 96,4 95,9 3 431 3 477 3 398
Hela landet fi+sve 86,1 85,9 86,2 98,3 98,3 98,3 65 448 65 795 63 836

Landskap 16-åringar som bor högst 10 km 
från en yrkesutbildningsenhet

16-åringar som bor högst 30 km 
från en yrkesutbildningsenhet

Antal 16-åringar

År 2009 År 2010 År 2011 År 2009 År 2010 År 2011 År 2009 År 2010 År 2011
Nyland 65,7 69,5 57,5 97,0 96,0 92,9 1 716 1 707 1 651
Egentliga Finland 72,2 64,2 67,3 90,8 92,4 91,5 295 316 318
österbotten 61,7 58,5 59,5 97,7 94,8 96,3 1 257 1 261 1 243
Mellersta österbotten 87,5 0,0 0,0 98,9 76,6 66,3 88 94 86
övriga landskap 0,0 0,0 0,0 6,7 5,1 2,0 75 99 100
Hela landet svenskspr. 63,9 61,2 56,0 94,8 92,2 90,7 3 431 3 477 3 398
Hela landet fi+sve 77,9 77,5 77,9 95,8 95,7 95,7 65 448 65 795 63 836

Landskap 16-åringar med tillgång till 
yrkesutbildning inom minst tre 
utb.områden högst 10 km från 
hemmet

16-åringar med tillgång till 
yrkesutbildning inom minst tre 
utb.områden högst 30 km från 
hemmet

Antal 16-åringar

År 2009 År 2010 År 2011 År 2009 År 2010 År 2011 År 2009 År 2010 År 2011
Nyland 41,8 40,9 42,7 92,7 92,1 92,2 1 716 1 707 1 651
Egentliga Finland 63,1 58,5 57,2 82,0 78,2 81,5 295 316 318
österbotten 46,0 44,6 46,2 88,8 87,5 89,6 1 257 1 261 1 243
Mellersta österbotten 0,0 0,0 0,0 70,5 73,4 62,8 88 94 86
övriga landskap 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 75 99 100
Hela landet svenskspr 43,2 41,6 43,0 87,7 86,1 86,8 3 431 3 477 3 398
Hela landet fi+sve 68,3 68,6 69,2 92,0 91,3 92,3 65 448 65 795 63 836

Tabell 6.5.4. Andelen (%) svenskspråkiga 16-åringar, som åren 2009–2011 hade tillgång till svenskspråkig 
grundläggande yrkesutbildning inom minst tre utbildningsområden högst 10 km respektive 30 km från hemmet

Tabell 6.5.1. Antalet svensk-
språkiga gymnasier och 
anordnare av grundläggande 
yrkesutbildning för ungdomar 
år 2011

Tabell 6.5.2. Andelen (%) svenskspråkiga, som åren 2009–2011 bodde högst 
10 km respektive 30 km från ett svenskspråkigt gymnasium

Tabell 6.5.3. Andelen (%) svenskspråkiga 16-åringar, som åren 2009–2011 bodde högst 
10 km respektive 30 km från en yrkesutbildningsenhet med svenskspråkig utbildning
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På vilket avstånd finns grundläggande yrkesutbildning att tillgå  
för svenskspråkiga 16-åringar?
Tillgängligheten har försämrats genomsnittligt sett de senaste åren och en tydlig försäm-
ring skedde i Nyland år 2011. Variationen mellan landskapen är fortsättningsvis stor.

År 2011 hade 77,9 % av landets 16-åringar tillgång 
till grundläggande yrkesutbildning inom 10 km 
från sitt hem, medan talet för de svenskspråkiga 
16-åringarna var 56,0 %. Under de senaste åren har 
tillgängligheten till svenskspråkig grundläggande 
yrkesutbildning klart försämrats. Nu uppvisar de 
flesta	 regioner	 en	 tillgänglighet	 på	 omkring	 60	
%. I Mellersta Österbotten skedde den drastiska 
ändringen från 87,5 % till 0 % för två år sedan, då 
den svenska utbildningen vid Karleby handelsinstitut 
upphörde. Nyland hade ännu ifjol ett förhållandevis 
gott	resultat	och	det	bästa	resultatet	i	Svenskfinland,	
då 73 % hade tillgång till yrkesutbildning inom 10 
km från sitt hem. Men samgången med landskapet 
Östra Nyland, som hade en sämre tillgänglighet 
till yrkesutbildning, sänkte genomsnittet i det nya 
landskapet Nyland till 58 %, vilket är lägst efter 
regionerna med 0 %. Sänkningen från 2010 till 2011 
med jämförbara tal för det nya landskapet Nyland är 
hela 12 procentenheter. Förändringen beror förutom 
på sammanslagna resultat för de två landskapen även 
på	att	Finns	folkhögskola	i	Esbo	inte	längre	finns	som	
svenskspråkig utbildningsenhet samt på att Axxell, 
Kuggom i Lovisa inte erbjöd yrkesutbildning för unga 
år 2011. En marginell förbättring skedde i Egentliga 
Finland och de unga i den regionen har nu den mest 

tillgängliga	 yrkesutbildningen	 i	 Svenskfinland,	 en	
positiv utveckling. Läget i Österbotten hade förbättrats 
lite. I kategorin övriga landskap ligger procenttalet 
oförändrat	på	noll	sedan	flera	år.	Därmed	är	utbildning	
för de svenskspråkiga unga på eget språk inte alls lika 
tillgänglig	som	för	finskspråkiga	unga.

Med	ett	förhöjt	avståndsmått	befinner	sig	i	snitt	över	
90 % av de svenskspråkiga 16-åringarna inom en 
30 kilometers radie från närmaste svenskspråkiga 
yrkesutbildningsanordnare, dock inte i Mellersta 
Österbotten och på språköarna. Situationen hade 
försvagats ytterligare i dessa regioner. Även i Nyland 
hade tillgängligheten försämrats något. I övriga 
regioner var tillgängligheten sånär oförändrad. 
Genomsnittet har försämrats något under de senaste 
åren.

Då man jämför tillgången till gymnasial utbildning 
med tillgången till grundläggande yrkesutbildning, ser 
man att gymnasieutbildningen är klart tillgängligare 
i landskapen Nyland, Mellersta Österbotten och på 
språköarna. Däremot är tillgängligheten till båda 
dessa andra stadiets utbildningsformer ungefär lika i 
landskapen Österbotten och Egentliga Finland.

På vilket avstånd finns grundläggande yrkesutbildning inom tre olika utbildningsområ-
den att tillgå för svenskspråkiga 16-åringar?
Läget är oförändrat, men variationen mellan regionerna är mycket stor och tillgängligheten 
för svenskspråkiga är sämre än för finskspråkiga.

År 2011 hade 43 % av landets svenskspråkiga att 
välja mellan minst tre utbildningsområden 10 km 
från hemmet och 87 % hade samma möjlighet 30 km 
från hemmet. Medeltalet för alla 16-åringar i landet 
var 69 % respektive 92 %. Därmed är yrkesutbildning 
klart	 tillgängligare	 för	 finskspråkiga	 på	 ett	 avstånd	

av 10 km, medan tillgängligheten är ungefär lika 
för båda språkgrupperna med ett avstånd på 30 km, 
dvs. kring 90 %. Genomsnittet hade förbättrats en 
aning för de svenskspråkigas del, även om det är 
en marginell förändring. Viss förbättring skedde i 
Egentliga Finland och i Österbotten på avståndet 
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högst 30 km. I Mellersta Österbotten försämrades 
läget. Men inga förändringar skedde i skolnätet i 
dessa regioner, varmed resultaten beror på ändringar 
i 16-åringarnas antal och position. Tillgången till 
flera	 yrkesutbildningsalternativ	 på	 nära	 håll	 är	 bäst	
i	 Egentliga	 Finland.	 I	 Mellersta	 Österbotten	 finns	

Landskap Avslutat grundskolan år 2011 Första-
hands-
sökande 
till gymn.

Första-
hands-
sökande 
till yrke-
sutb.

Fördelningen av de 
som mottog gymna-
sieplats

Fördelningen av de 
som mottog yrkesut-
bildningsplats

Antal Flickor % Pojkar % % % Flickor % Pojkar % Flickor % Pojkar %
Nyland 1 812 49,1 50,9 61,1 34,5 52,5 47,5 46,5 53,5
Egentliga Finland 355 48,7 51,3 46,8 45,4 62,4 37,6 36,2 63,8
österbotten 1 284 48,6 51,4 48,1 58,7 52,4 47,6 41,5 58,5
Mellersta österbotten 101 51,5 48,5 48,5 29,7 64,0 36,0 27,6 72,4
övriga landskap 79 45,6 54,4 91,1 6,3 63,4 36,6 60,0 40,0
Hela landet svenskspr 3 631 48,9 51,1 55,4 43,4 54,0 46,0 42,9 57,1

inga svenskspråkiga yrkesutbildningsalternativ inom 
10	 km,	men	 nog	 inom	 30	 km.	 På	 språköarna	 finns	
de svenska yrkesutbildningsmöjligheterna på mer 
än 30 kilometers avstånd. I dessa fall är gymnasial 
utbildning mycket tillgängligare.

Landskap Direkt från grundskolan till gymnasium övriga sökande
Förstahandssökande Mottog av de sökande Förstahandssökande Mottog av de sökande
Antal Flickor 

%
Pojkar 
%

Elever 
totalt %

Flickor 
%

Pojkar 
%

Antal Flickor 
%

Pojkar 
%

Elever 
totalt %

Flickor 
%

Pojkar 
%

Nyland 1 108 52,3 47,7 95,2 95,5 94,9 25 32,0 68,0 48,0 62,5 41,2
Egentliga Finland 166 62,0 38,0 98,8 100 96,8 1 0,0 100 0,0 0,0 0,0
österbotten 617 52,2 47,8 96,3 96,6 95,9 3 66,7 33,3 100 100 100
Mellersta österbotten 49 65,3 34,7 100 100 100 1 0,0 100 0,0 0,0 0,0
övriga landskap 72 65,3 34,7 95,8 95,7 96,0 2 0,0 100 0,0 0,0 0,0
Hela landet svensksp 2 012 53,8 46,2 96,1 96,6 95,5 32 31,3 68,7 46,9 70,0 36,4

Landskap Direkt från grundskolan till yrkesutbildning övriga sökande
Förstahandssökande Mottog av de sökande Förstahandssökande Mottog av de sökande
Antal Flickor 

%
Pojkar 
%

Elever 
totalt %

Flickor 
%

Pojkar 
%

Antal Flickor 
%

Pojkar 
%

Elever 
totalt %

Flickor 
%

Pojkar 
%

Nyland 625 44,2 55,8 92,3 89,5 94,6 235 57,0 43,0 52,8 59,0 44,6
Egentliga Finland 161 34,8 65,2 96,3 92,9 98,1 53 47,2 52,8 56,6 60,0 53,6
österbotten 754 39,5 60,5 89,8 89,6 89,9 210 63,8 36,2 43,3 38,8 51,3
Mellersta österbotten 30 30,0 70,0 93,3 77,8 100 2 50,0 50,0 50,0 100 0,0
övriga landskap 5 40,0 60,0 60,0 0,0 100 8 75,0 25,0 50,0 100 50,0
Hela landet svensksp 1 575 40,7 59,3 91,4 89,4 92,8 508 59,1 40,9 49,2 50,0 48,1

Tabell 6.5.5. Årsklassen som avslutade grundskolan 2011, samtliga sökandes första-
handssval av studieplats och könsfördelningen av de som mottog sina studieplatser

Tabell 6.5.7. Antalet förstahandssökande till grundläggande yrkesutbildning direkt 
från grundskolan och senare, samt andelen som fått och mottagit sin studieplats

Tabell 6.5.6. Antalet förstahandssökande till gymnasium direkt från grundskolan 
och senare, samt andelen som fått och mottagit sin studieplats
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Hur stor andel av de sökande via gemensam ansökan erhöll studieplats?
Gymnasiet är ett populärare val efter grundskolan, men variation mellan regionerna finns. 
Mottagande av studieplats sker oftast bland dem som söker direkt efter avslutad grundskola 
och fler får och mottar plats vid gymnasium (96 %) än vid yrkesutbildningen (91 %).

Antalet svenskspråkiga elever som avslutade grund-
skolan år 2011 var totalt 3 631 i hela landet (utom 
Åland).	Av	dem	var	49	%	flickor	och	51	%	pojkar,	
varmed pojkarna utgjorde en knapp majoritet. Nyland 
hade den största avslutande årsklassen nior, tätt följt 
av Österbotten.

Av  alla svenskspråkiga förstahandssökande i gemen-
sam	ansökan	sökte	fler	till	gymnasiet	än	till	yrkesut-
bildning, 55 % mot 43 % (se Tabell 6.5.5.). Gymnasiet 
är ett populärare val efter avslutad grundskola i Ny-
land, Mellersta Österbotten och på språköarna, medan 
valet i Egentliga Finland faller jämt och i Österbotten 
med en viss fördel för yrkesutbildningen. I Mellersta 
Österbotten och på språköarna är tillgängligheten en 
förklaring till gymnasiets popularitet; svenskspråkig 
yrkesutbildning	finns	 inte	på	ett	 rimligt	avstånd.	Av	
den avslutande svenskspråkiga grundskoleklassen 
2011 lät 44 elever eller 1,2 % bli att söka i gemensam 
ansökan.

Majoriteten söker vidare till andra stadiets utbildning 
direkt efter avslutad grundskola (se antal i Tabell 
6.5.6. och Tabell 6.5.7.). Till yrkesutbildningen söker 
dock ett större antal unga som avslutat sin grundskola 
tidigare (Övriga sökande), vilket behöver beaktas i 
dimensioneringen av studieplatser. Gymnasiesökande 
får och mottar i högre grad sin studieplats, 96 %, jäm-
fört med 91 % bland sökande till yrkesutbildningen. 
För personer som söker studieplats i ett senare skede 
än direkt efter grundskolan är mottagandeprocenten 
betydligt lägre både för gymnasium och för yrkesut-
bildning jämfört med de som söker direkt efter grund-
skolan. Trots att valet av studieplats varit första prio-
ritet väljer en relativt stor andel övriga sökande som 
fått studieplats ändå bort sin studieplats; mottagande 
sker endast i hälften av fallen. Att inleda andra stadi-
ets studier efter mellanår är således ovanligare och 
kan innebära risk för marginalisering.

Hur fördelades studieplatserna enligt kön?
Gymnasiet är populärt bland flickorna, medan yrkesutbildningen tilltalar oftare pojkarna.

Jämförelse	 visar	 att	 flickor	 i	 större	 utsträckning	
söker sig till gymnasium och pojkar oftare söker sig 
till yrkesutbildning. Av de förstahandssökande till 
gymnasium direkt efter grundskolan var i genomsnitt 
54	%	flickor	 och	 46	%	 pojkar,	medan	 flickorna	 av	
de förstahandssökande till yrkesutbildning utgjorde i 
genomsnitt 41 % och pojkarna 59 % (se Tabell 6.5.6. 
och Tabell 6.5.7.). Bland de övriga sökande är dock 
mönstret	 omvänt.	Variation	mellan	 regionerna	finns	
också. I Tabell 6.5.5. beskriver fördelningen av de 
som mottog sina studieplatser hur könsfördelningen 
utfaller i den påbörjande klassen vid gymnasiet och 
i	 yrkesutbildningen,	 54	%	 flickor	 och	 46	%	 pojkar	

vid gymnasiet samt fördelningen 43 % respektive 
57 % i yrkesutbildningen. Flickor mottar i större 
utsträckning sin gymnasieplats, medan pojkar oftare 
mottar sin yrkesutbildningsplats.
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Johdanto

Liikuntatoimen arviointikohde vuonna 2011 oli 
kuntien talous- ja henkilöstöresurssit liikunnan 
peruspalvelujen tuottamisessa.

Kuntalain (365/1995) mukaan kuntien tehtävänä on 
edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Lii-
kunta on kunnan hyvinvointipolitiikan väline ja sil-
lä on merkittävä rooli kuntalaisten toimintakyvyn ja 
terveyden ylläpidossa. Liikunta on myös peruspal-
velu, joka kuuluu kuntien lakisääteisiin tehtäviin. 

6.6. Kuntien taloudelliset resurssit ja henkilöstö liikunnan 
peruspalvelujen tuottamisessa

Johtopäätökset Toimenpide-ehdotukset

Varmistetaan riittävät kuntakohtaiset edellytykset 
taloudellisten resurssien ja laadukkaan henkilös-
tön osalta liikunnan peruspalvelujen tuottamiseksi 
mahdollisimman yhdenvertaisesti kaikissa kunnis-
sa riippumatta kunnan sijainnista. 

Huolehditaan siitä, että väestön liikuntakäyttäy-
tymistä palvelevien liikuntapaikkojen saatavuus 
on mahdollisimman hyvä ja suhteessa väestö-
pohjaan. Samalla varmistetaan, että liikuntapaik-
kojen kunnossapidosta huolehtii määrällisesti ja 
laadullisesti riittävä henkilöstö, jolla on kunnolliset 
toimintaedellytykset.

Kuntien liikunnan peruspalvelujen järjestämiseen 
käyttämät määrärahat painottuvat erittäin selkeästi 
kolmen AVI-alueen, Etelä-Suomen, Lounais-Suo-
men sekä Länsi- ja Sisä-Suomen alueille. Liikun-
nan kokonaismenoista, kokonaiskäyttömenoista, 
myönnetyistä avustuksista, palkka- ja henkilöstö-
menoista sekä liikuntapaikkojen käyttö- ja kunnos-
sapitomenoista 72–77 % keskittyi edellä maini-
tulle alueelle. Myös liikuntapalveluja tuottavasta 
henkilöstöstä 74 % työskenteli samalla alueella. 
Kyselyyn vastanneiden kuntien yhteenlasketusta 
väestöstä sijoittui tälle alueelle kaikkiaan 73,4 % 
(Huom. arvioinnista puuttuvat Helsingin kaupungin 
tiedot).

Liikuntapalveluja kunnissa tuottavasta henkilöstös-
tä enemmistö (58,1 %) työskentelee liikuntapaik-
kojen käyttö- ja kunnossapidon tehtävissä. Näistä 
työntekijöistä puolestaan suurin osa (71,4 %) on 
kuntien liikuntatoimen palveluksessa ja vakinaises-
sa työsuhteessa (72,4 %).

Liikunnan peruspalvelujen arvioinnissa vuonna 
2011 keskityttiin selvittämään kuinka paljon kunnat 
käyttävät varoja liikuntapalvelujen järjestämiseen 
ja kuinka paljon kunnilla on henkilöstöä tähän 
tarkoitukseen. Tällä arviointiasetelmalla ei pystytä 
suoraan arvioimaan peruspalvelujen laatutasoa tai 
määrällisiä eroja.

Jotta liikuntapalvelut voidaan turvata kaikille tasa-
arvoisesti ja yhdenvertaisesti, edellyttää se maan eri 
alueet huomioivaa liikuntapolitiikkaa. Liikuntalain 
(1054/1998) 2 §:n mukaan kunnan tulee luoda edel-
lytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikal-
lista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää 
liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla 
liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen 
huomioon myös erityisryhmät. Liikuntalain asettami-
en tavoitteiden toteutumiseksi suunnataan kuntatasol-
le monenlaisia tukitoimenpiteitä, esimerkiksi erilaisia 
hankekohtaisia avustuksia.  Liikuntalain 1§:n mukaan 
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Valtion harjoittaman liikuntapolitiikan ja alueellisten 
ohjaustoimien lisäksi liikuntatoimen järjestäminen 
kunnissa vaatii riittäviä taloudellisia resursseja ja 
koulutettua ja osaavaa henkilöstöä. Kuntien liikunta-
toimen talous- ja henkilöstöselvitykseen vastanneissa 
kunnissa liikuntatoimen toimialaan liittyvissä tehtä-
vissä oli vuonna 2007 yhteensä 4 111,4 henkilötyö-
vuotta ja vuonna 2008 kokonaishenkilömäärä oli 4 
167. Tuhatta asukasta kohden määrä oli 0,9 henkilö-
työvuotta molempina vuosina. Suomen Kuntaliiton 
arvion mukaan kaikissa Suomen kunnissa kunnalli-
sen liikuntatoimen piirissä työskentelee lähes 5 000 
työntekijää vuonna 2012. 

Kunnille myönnetään veikkausvoittovaroista valtion-
osuutta liikuntatoimen käyttökustannuksiin kunnan 
asukasmäärän ja asukasta kohden määrätyn yksik-
köhinnan perusteella (laki opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoituksesta 1705/2009). Kunnan valtionosuudeksi 
muodostuu 29,7 % siitä euromäärästä, joka saadaan 
kunnan asukasmäärän ja yksikköhinnan tulona. Vuon-
na 2009 yksikköhintaa korotettiin 12 euroon ja vuon-
na 2010 kuntien liikuntatoimen käyttökustannuksista 
valtionosuudet kattoivat noin 3,3 %. Liikuntalain mu-
kaan opetus- ja kulttuuriministeriö voi avustaa myös 
muuta paikallista liikunnan kehittämistyötä. Lisäksi 
valtion talousarvioon otetaan vuosittain määräraha 
avustusten myöntämiseksi liikuntapaikkojen ja niihin 

Arviointikriteerit Arviointikysymykset Arviointimittarit Palvelutavoitteet

Kunnan liikuntapalvelujen tuotta-
miseen osoittamat taloudelliset 
resurssit 

Kuinka paljon kunta käyttää 
varoja liikuntapalvelujen järjestä-
miseen ? 

Kokonaiskustannukset

Käyttö- ja kunnossapito- menot

Palkka- ja henkilöstömenot

Avustukset

Investointimenot

Palvelutaso- tavoitteita ei ole 
asetettu.

Kunnan liikuntapalvelujen tuot-
tamiseen osoittamat henkilö-
resurssit

Kuinka paljon henkilöstöä 
kunnalla on liikuntapalvelujen 
järjestämiseen

Henkilöstön määrä

Henkilöstön sijoittuminen eri 
tehtäviin

Henkilöstön työsuhteiden laatu

Arviointiasetelma

lain tarkoituksena on lisäksi edistää liikunnan avulla 
tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukea kulttuurien 
moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä. 
Edellisen kerran opetus- ja kulttuuriministeriön jul-
kaisua varten lääninhallitusten liikuntatoimet keräsi-
vät tietoja kuntien liikuntatoimen talous- ja henkilös-
töresursseista vuonna 2009. Tiedot koskivat vuoden 
2007 ja 2008 tilinpäätöstietoja. Sitä ennen vastaava 
kysely toteutettiin vuonna 2007, jolloin kerättiin vuo-
den 2006 tilinpäätöstietoja. Kuntien liikuntatoimen 
talous- ja henkilöstö selvityksen mukaan kaikkien ky-
selyyn vastanneiden kuntien (vastausprosentti oli 75 
%) yhteenlasketut liikuntatoimen käyttömenot olivat 
391,8 milj. euroa vuonna 2007 ja asukasta kohden me-
not olivat 87,20 euroa. Vastaavat luvut vuonna 2008 
olivat 406,2 miljoonaa euroa ja 88,84 euroa asukasta 
kohden. Liikuntatoimen käyttömenoihin sisällytettiin 
myös teknisen toimen tai muiden hallinnonalojen ti-
linpäätöksiin kirjatut käyttö- ja kunnossapitokustan-
nukset. Liikuntatoimen kokonaismenot, jotka sisäl-
sivät liikuntatoimen käyttö- ja investointimenot sekä 
liikuntapaikkojen käyttö- ja kunnossapitokustannuk-
set myös teknisen toimen ja muiden hallintokuntien 
osalta, olivat 486 miljoonaa euroa vuonna 2007 ja 
498 miljoonaa euroa vuonna 2008. Asukasta kohden 
tarkasteltuna liikuntatoimen kokonaismenot olivat 
108,30 vuonna 2007 ja 109 euroa vuonna 2008. 
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liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeisiin. 
Vuonna 2011 oli valtion talousarviossa liikuntapaik-
karakentamiseen 28,1 miljoonaa euroa. Avustuksilla 
edistetään erityisesti laajojen käyttäjäryhmien tar-
peisiin tarkoitettujen liikuntapaikkojen rakentamista, 
hankkimista, peruskorjaamista ja varustamista.

Liikuntatoimi tilastojen valossa 2010 -julkaisun mu-
kaan arviolta neljäsosa valtion liikuntamäärärahoista 
osoitettiin kuntien liikuntatoimintaan vuonna 2010 
(OKM, 2010). Kuntien liikuntatoimen käyttökus-
tannuksista valtionosuudet kattoivat runsaat kolme 
prosenttia, kun taas liikuntainvestoinneista noin 13,4 
prosenttia. Vuonna 2010 kunnat käyttivät henkilöstö-
menoihin noin 29 prosenttia liikuntatoimen toiminta-
menoista ja avustuksiin puolestaan vajaat 9 prosent-
tia.
 
Kuntaliitokset, yhteistoiminta-alueet sekä muut hal-
linnon viimeaikaiset muutokset vauhdittivat edelleen 
kuntien erilaistumista, joka näkyi muun muassa lii-
kuntapalvelujen tuotantotapojen sekä tilinpäätöskäy-
täntöjen erilaistumisessa. Vastuu liikuntapalvelujen 
tuottamisessa saattoi olla jakaantunut usealle eri hal-
lintokunnalle, jonka vuoksi varsinkin suuret kaupun-
git joutuivat kokoamaan tiedot useista eri budjeteista 
kunnan sisällä. Jatkuvasti muuttuvassa tilanteessa on 
tärkeää saada päätöksenteon tueksi vertailukelpoista 
tietoa kuntien taloudesta ja hallinnosta. Kyselyn tu-
loksia tulkittaessa on otettava huomioon kyselytutki-
muksena tehtävän selvityksen rajoitteet ja että tulok-
set ovat suuntaa antavia.

Kuntien talous- ja henkilöstöresurssit liikunnan 
peruspalvelujen tuottamisessa – arviointikysely to-
teutettiin verkkokyselynä. Kysely lähetettiin kuntien 
liikuntatoimesta vastaaville viranhaltijoille. Kyselyn 
vastaukset perustuvat kuntien vuoden 2010 tilin-
päätöstietoihin. Raportissa esitetyillä tuloksilla tar-
koitetaan nimenomaan kyselyyn vastanneita kuntia.  
Kyselyyn vastasi yhteensä 281 kuntaa eli vastauspro-
sentti oli 87,8 %. Kyselyyn vastanneiden kuntien yh-
teenlaskettu asukasmäärä oli 83,4 % koko maan vä-
estöstä. Huomioitavaa on, että Helsingin kaupungin 
tietoja ei tässä arvioinnissa ollut lainkaan käytettävis-
sä.  Tulokset on kerätty liikuntatoimesta vastaavien 

ELY-keskusten toimialueittain, jotka maakunnittain 
ovat seuraavat: 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Pohjois-Suo-•	
men AVI): Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Savon ELY-keskus (Itä-Suomen AVI): •	
Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala
Pohjanmaan ELY-keskus (Länsi- ja Sisä-Suomen •	
AVI): Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, 
Keski-Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa 
Varsinais-Suomen ELY-keskus (Lounais-Suomen •	
AVI): Varsinais-Suomi ja Satakunta
Uudenmaan ELY-keskus (Etelä-Suomen AVI): •	
Päijät-Häme, Uusimaa, Kymeenlaakso, Kanta-
häme ja Etelä-Karjala
Lapin ELY-keskus (Lapin AVI): Lappi•	

Syrjäytymisen ehkäisyn kannalta keskeiset 
palvelut

Liikuntatoimen osalta arvioinnissa ei varsinaisesti tut-
kittu liikunnan vaikutuksia syrjäytymisen ehkäisyssä. 
Kattavasti tuotetut liikuntapalvelut ja kansalaisten 
tasa-arvoa edistävä käyttömaksu- ja vuoropolitiikka 
voivat merkittävästi ehkäistä syrjäytymistä varsinkin 
lasten ja nuorten osalta. Tulevaisuudessa korostuu 
tasa-arvoisten ja yhdenvertaisten liikuntapalvelu-
jen saavutettavuuden turvaaminen. Toimenpiteiden 
kohderyhmänä ovat etenkin lapset ja nuoret, joiden 
liikunta-aktiivisuus luo perustan koko elämänkulun 
mittaiselle liikunnalliselle elämäntavalle. Lisäksi toi-
menpiteitä tulee kohdistaa sellaisiin väestöryhmiin, 
joiden liikuntaosallistumisessa voi olla esteitä sosi-
aalisten, kulttuuristen, taloudellisten tai muiden, esi-
merkiksi ikään liittyvien tekijöiden johdosta.

Lähitulevaisuuden näkymät

Kuntaliitokset, yhteistoiminta-alueet ja muutokset 
kuntien sisäisissä palvelurakenteissa vaikuttavat 
vahvasti kuntien liikuntatoimiin. Kunnallisten lii-
kuntapalvelujen tuottamiseen käytetään jo nyt useita 
erilaisia toimintamalleja ja tulevaisuudessa tämä ke-
hitys tulee entisestään voimistumaan. Kunnat voivat 
itse määritellä tavat, joilla liikunta kunnallisena pe-
ruspalveluna toteutetaan. Liikunnan edistäminen on 
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kunnan kaikkien toimialojen tehtävä ja kuntajohdon 
strategiset linjaukset antavat kehykset liikuntatoimen 
ja muiden toimialojen yhteistyölle ja sitoutumiseen. 
Liikunnasta voidaan tehdä kunnan keskeinen strategi-
nen valinta, jolloin siihen sitoutuvat kaikki liikuntaa, 
terveyttä ja fyysistä ja henkistä hyvinvointia edistä-
vät toimialat. Liikuntakunnan aseman saavuttaminen 
vaatii liikunta- ja hyvinvointistrategian osaksi kunta-
suunnitelmaa sekä riittävät resurssit edellytysten luo-
miseksi liikunnalle. (STM, 2010) 

Tulevaisuudessa kuntien on tehtävä entistä enemmän 
yhteistyötä sekä yksityisten liikunta-alan yrittäjien 
että liikuntatoimintaa järjestävien yhdistysten kans-
sa. Yksityiset palveluntuottajat ja urheiluseurat ovat 
varteenotettavia yhteistyökumppaneita kunnallisen 
liikuntatoimen järjestämisessä ja kehittämisessä. Yh-
teistyöllä palveluntarjonta monipuolistuu ja tarjoaa 
kuntalaisille laajemmat mahdollisuudet liikkua ja to-
teuttaa itseään terveyttä edistävän ja ylläpitävän har-
rastuksen parissa. 

Kuinka paljon kunta käyttää varoja liikuntapalvelujen järjestämiseen?
Liikunnan kokonaismenoista sekä kokonaiskäyttömenoista syntyi suurin osa Etelä-Suomen 
alueella ja kaupunkimaisissa kunnissa. Erilaisia liikunta-avustuksia myönnettiin väestöpohjaan 
suhteutettuna eniten Lapin ja Lounais-Suomen alueilla. Liikuntapaikkojen käyttö- ja kunnossa-
pitomenot olivat asukasta kohti arvioituna suurimmat Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen alueilla ja 
palkka- ja henkilöstömenot puolestaan pienimmät Pohjois-Suomen alueella. 

Liikunnan kokonaismenoilla tarkoitetaan tässä arvi-
oinnissa liikuntatoimen käyttö- ja investointimenoja 
sekä teknisen toimen liikuntaan suuntaamia menoja 
yhteensä. Taulukosta 6.6.1. nähdään, että liikuntaan 
käytettiin koko maassa vuonna 2010 varoja yhteensä 
523,8 milj. euroa. Alueittain tarkasteltuna havaitaan, 
että kolmannes koko maassa liikuntaan kohdistuneis-
ta menoista syntyi Etelä-Suomen alueella. Jos tähän 
lisätään Länsi- ja Sisä-Suomen (23 %) sekä Lounais-
Suomen (17 %) alueet, nähdään, että edellä maini-
tuilla alueilla käytettiin peräti kolme neljäsosaa koko 
maan liikuntamäärärahoista (Kuva 6.6.1.). Asukasta 

kohden tarkasteltuna eniten liikuntaan panostettiin 
Lounais-Suomen alueella (141,28 euroa asukasta 
kohden) ja vähiten Länsi- ja Sisä-Suomen alueella 
(108,51 euroa asukasta kohden) koko maan keskiar-
von ollessa 116,79 euroa asukasta kohden. Kuntaryh-
mittäin tarkasteltuna voidaan todeta, että kaupunki-
maisten kuntien liikunnan kokonaismenot olivat noin 
kolme neljäsosaa koko maan menoista.

Liikuntatoimen kokonaiskäyttömenoihin sisältyvät 
tässä tarkastelussa kaikki liikuntatoimen palvelujen 
tuottamiseen liittyvät menot, esimerkiksi liikunta-

AVI alue Kokonaismenot yhteensä 
(Kokonaiskäyttökustannukset + 
investoinnit)

Kokonaiskäyttömenot yhteensä Liikuntapaikkojen investointimenot

€  €/as € €/as. € €/as
ETELä-SUOMI 172 726 908 111,51 147 718 615 95,37 25 008 293 16,15
LOUNAIS-SUOMI 91 313 051 141,28 58 079 150 89,86 33 233 900 51,42
LäNSI-  JA SISä-SUOMI 119 160 568 108,51 100 346 592 91,38 18 813 977 17,13
ITä-SUOMI 58 946 248 110,63 48 836 800 91,66 10 109 447 18,97
POHJOIS-SUOMI 60 185 589 126,73 42 593 693 89,69 17 591 895 37,04
LAPPI 21 440 588 116,82 16 293 736 88,77 5 146 852 28,04
YHTEENSä 523 772 952,00 116,79 413 868 587 92,28 109 904 364 24,51

Taulukko 6.6.1. Kuntien liikunnan kokonaismenot, kokonaiskäyttömenot sekä 
liikuntapaikkojen investointimenot (€, €/as) AVI-alueittain
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paikkojen käyttö- ja kunnossapitokustannukset, palk-
ka- ja henkilöstömenot, ostopalvelut sekä seuroille 
myönnetyt toiminta- ja kohdeavustukset. Käyttöme-
noihin on laskettu liikuntatoimen menojen lisäksi 
myös tekniselle toimelle sekä muille hallinnonaloille 
aiheutuneet liikuntapaikkojen käyttö- ja kunnossapito-
kustannukset.  Kuntien liikuntatoimen kokonaiskäyt-
tömenot olivat koko maassa vuonna 2010 yhteensä 
413,9 milj. euroa, mikä tarkoitti 92,28 euroa asukasta 

33 %

17 %
23 %

11 %

12 %

4 %

Kokonaismenot
485 M€

Etelä-Suomi Lounais-Suomi Länsi- ja Sisä-Suomi

Itä-Suomi Pohjois-Suomi Lappi

Kuva 6.6.1. Liikunnan koko-
naismenojen jakaantuminen 
AVI-alueittain
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Kokonaiskäyttömenot (mukana tekninentoimi ja  muut hallintokunnat)  413 M€

Etelä-Suomi Lounais-Suomi Länsi- ja Sisä-Suomi

Itä-Suomi Pohjois-Suomi Lappi

Kuva 6.6.2. 
Liikuntatoi-
men koko-
naiskäyttö-
menojen 
jakaantumien 
AVI-alueittain

kohden (Taulukko 6.6.1.). Selvästi eniten kokonais-
käyttömenoja oli Etelä-Suomen alueella sekä abso-
luuttisesti että asukasta kohden tarkasteltuna, vaikka 
Helsingin kaupungin tiedot puuttuivat. Koko maan 
kokonaiskäyttömenoista peräti 60 % muodostui Ete-
lä-Suomen sekä Länsi- ja Sisä-Suomen alueiden me-
noista (Kuva 6.6.2.). Kuntaryhmiä vertailtaessa voi-
daan todeta kuten kokonaismenojenkin kohdalla, että 
kaupunkimaisten kuntien osalta liikunnan kokonais-
käyttömenot olivat noin kolme neljäsosaa koko maan 
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menoista. Liikunnan kokonaiskäyttömenot asukasta 
kohden koko maassa kunnittain ja AVI-alueittain on 
esitetty oheisella kartalla (Kuva 6.6.3.). 

Kuntien liikuntatoimen myöntämissä erilaisissa 
avustuksissa on otettu mukaan urheiluseuroille ja 
yhdistyksille myönnetyt toiminta- ja kohde- sekä 
toimitila-avustukset, yrityksille myönnetyt toimitila-
avustukset sekä muut avustukset. Avustusten koko-
naismäärä koko maassa oli vuonna 2010 yhteensä 
22,9 milj. euroa jakaantuen alueittain siten, että sel-
västi eniten avustuksia myönnettiin Etelä-Suomen 
alueella ja vähiten Lapin alueella (Taulukko 6.6.2.). 
Etelä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Lounais-
Suomen alueiden osuus koko maassa jaetuista avus-
tuksista oli peräti 77 % (Kuva 6.6.4.). Asukasta kohti 
tarkasteltuna suurimmat avustusmäärät olivat Lapin 
(7,49 euroa asukasta kohden) ja Lounais-Suomen 
(6,37 euroa asukasta kohden) alueilla. Valtakunnan 
keskiarvo oli 5,11 euroa asukasta kohden. Valtaosa 
(69,3 %) avustuksista myönnettiin kaupunkimaisissa 
kunnissa, mutta väestöpohjaan suhteutettuna erot oli-
vat varsin pieniä (4,56–5,27 euroa asukasta kohden). 
Avustettujen seurojen lukumäärät vaihtelivat melko 
paljon eri puolilla Suomea (esimerkiksi: Etelä-Suomi: 
1 392 kpl, Lounais-Suomi: 874 kpl, Lappi: 284 kpl), 
mikä luonnollisesti vaikutti myös avustusmääriin. 

Kuva 6.6.3. Liikunnan kokonaiskäyttömenot asukasta 
kohti koko maassa kunnittain ja AVI-alueittain
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Kuva 6.6.4. Kuntien myöntämien avus-
tusten jakaantuminen AVI-alueittain
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AVI alue Avustukset yhteensä Palkkamenot yhteensä Liikuntapaikkojen käyttö- ja kunnos-
sapitomenot yhteensä

€ €/as €  €/as €  €/as
ETELä-SUOMI 7 899 081 5,10 31 638 609 20,43 104 040 131 67,17
LOUNAIS-SUOMI 4 118 164 6,37 14 122 650 21,85 37 078 604 57,37
LäNSI-  JA SISä-SUOMI 5 735 676 5,22 30 599 374 27,86 69 127 029 62,95
ITä-SUOMI 1 980 252 3,72 14 449 373 27,12 40 046 898 75,16
POHJOIS-SUOMI 1 792 252 3,77 9 318 949 19,62 33 679 493 70,92
LAPPI 1 375 558 7,49 4 253 664 23,18 7 908 947 43,09
YHTEENSä 22 900 983 5,11 104 382 619 23,28 291 881 101 65,08

Taulukko 6.6.2. Kuntien liikunta-avustusten, palkkamenojen sekä liikuntapaikkojen 
käyttö- ja kunnossapitomenojen kokonaismäärät (€,  €/as) AVI-alueittain

Palkka- ja henkilöstömenot sisältävät liikunnan 
peruspalvelujen tuottamiseen liittyvät kuntien lii-
kunta- ja teknisen toimen sekä muiden hallintokun-
tien menot. Liikunta-asioita hoitavien työntekijöiden 
palkka- ja henkilöstömenot olivat koko maassa vuon-
na 2010 yhteensä 104,4 milj. euroa (Taulukko 6.6.2.) 
jakaantuen alueittain siten, että Etelä-Suomen (30 %) 
ja Länsi- ja Sisä-Suomen (29 %) alueiden menot kat-
toivat yhteensä n. 59 % koko maan menoista (Kuva 
6.6.5.). Lounais-Suomen (14 %) ja Itä-Suomen (14 
%) kustannukset olivat yhteensä n. 28 %, Pohjois-
Pohjanmaan ja Lapin alueiden kattaessa loput. Asu-
kasta kohden tarkasteltuna suurimmat palkka- ja 
henkilöstömenot olivat Länsi- ja Sisä-Suomen (27,86 
euroa asukasta kohden) sekä Itä-Suomen (27,12 eu-
roa asukasta kohden) alueilla, pienimmät puolestaan 
Pohjois-Suomen (19,62 euroa asukasta kohden) alu-
eella. Koko maan keskiarvo oli 23,28 euroa asukasta 
kohden. Palkka- ja henkilöstömenoja syntyi asukasta 
kohden kaupunkimaisissa kunnissa 25,84 euroa, taa-
jaan asutuissa kunnissa 19,52 euroa ja maaseutumai-
sissa kunnissa 16,54 euroa.

Kuntien liikuntapaikkojen käyttö- ja kunnossapito-
menoihin on otettu mukaan kunnossapitoon liittyvät 
palkka- ja henkilöstömenot, liikuntatilojen sisäiset 
vuokrat sekä siivous- ja ostopalvelukulut hallinto-
kunnittain. Liikuntapaikkojen käyttö- ja kunnossa-
pitokustannukset olivat koko maassa vuonna 2010 
yhteensä 291,9 milj. euroa (65,08 euroa asukasta 
kohden) (Taulukko 6.6.2.). Etelä-Suomen alueella 
menot olivat suurimmat 104,0 milj. euroa, Länsi- ja 
Sisä-Suomen 69,1 milj. euroa ja Lapin alueella 7,9 
milj. euroa (Kuva 6.6.6.). Muilla alueilla menot vaih-
telivat 33,7–40,0 milj. euron välillä. Asukasta koh-

den tarkasteltuna Itä-Suomen (75,16 euroa asukasta 
kohden) ja Pohjois-Suomen (70,92 euroa asukasta 
kohden) alueilla menot olivat suurimmat. Vähiten lii-
kuntapaikkojen käyttö- ja kunnossapitoon osoitettiin 
määrärahoja asukasta kohden Lapin alueella (43,09 
euroa asukasta kohden, 3 %). Kyselyyn vastanneista 
kunnista kaupunkimaiset kunnat käyttivät peräti 79,7 
% liikuntapaikkojen käyttö- ja kunnossapitoon liitty-
vistä määrärahoista.
Kuntien liikuntapaikkojen investointimenoihin on 
otettu mukaan liikuntapaikkojen rakentamis- ja ka-
lustamismenot. Mikäli investointimenoja on kirjattu 
tilinpäätöksessä muille hallintokunnille, on ne täs-
sä yhteydessä otettu tarkasteluun mukaan. Liikun-
tapaikkojen investointimenojen kohdalla vaihtelut 
voivat olla erittäin suuria sekä kunnittain että vuo-
sittain. Tarkastelu kuvaa tässä tapauksessa vuoden 
2010 tilannetta. Koko maan osalta liikuntapaikkojen 
investointimenot olivat yhteensä 109,9 milj. euroa 
(Taulukko 6.6.1.). Tästä Lounais-Suomen ja Etelä-
Suomen alueiden osuudet kattoivat yhteensä 53 % 
(Kuva 6.6.7.). Lapin alueella menot olivat pienimmät 
eli 5,1 milj. euroa. Asukasta kohden tarkasteltuna 
investointimenot olivat selvästi suurimmat Lounais-
Suomen alueella (51,42 euroa asukasta kohden) ja 
pienimmät Etelä-Suomen (16,15 euroa asukasta koh-
den) ja Länsi- ja Sisä-Suomen (17,13 euroa asukasta 
kohden) alueilla (Kuva 6.6.8.). Näiden tietojen osalta 
on erityisesti huomioitava, että Helsingin kaupungin 
investointimenot puuttuvat Etelä-Suomen alueen tie-
doista kokonaan. Kaupunkimaiset kunnat käyttivät 
liikuntapaikkainvestointeihin vastanneiden kuntien 
osalta yhteensä 80,9 milj. euroa eli noin 73,6 % käy-
tetyistä määrärahoista. Väestöpohjaan suhteutettuna 
kaupunkimaiset kunnat käyttivät 26,86 euroa asu-
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en AVI-alueittain

Kuva 6.6.7. Liikuntapaikkojen inves-
tointimenojen jakaantuminen AVI-
alueittain
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AVI alue Liikunnan peruspalveluja tuottava henkilöstö
HTV HTV / 1000 as

ETELä-SUOMI 1225,8 0,8
LOUNAIS-SUOMI 530,6 0,8
LäNSI-  JA SISä-SUOMI 1077,5 1,0
ITä-SUOMI 513,8 1,0
POHJOIS-SUOMI 330,4 0,7
LAPPI 150,2 0,8
YHTEENSä 3 828,2 0,9

Taulukko 6.6.3. Liikunnan peruspalveluja tuottavan 
henkilöstön kokonaismäärä (htv, htv/1 000 as) AVI-
alueittain
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Kuva 6.6.8. Liikuntapaikkojen investointimenojen 
jakaantuminen asukasta kohti AVI-alueittain
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kasta kohden, maaseutumaiset kunnat 24,17 euroa 
asukasta kohden ja taajaan asutut kunnat vain 15,25 
euroa asukasta kohden. 

Kuinka paljon henkilöstöä kunnalla on liikuntapalvelujen järjestämiseen?
Liikunnan peruspalveluja tuottavaa henkilöstöä oli yhteensä koko maassa 3 828 henkilö-
työvuotta, josta suurin osa työskenteli Etelä-Suomen ja Länsi- ja Sisä-Suomen alueiden 
kunnissa. Valtaosa henkilöstöstä oli liikuntapaikkojen käyttö- ja kunnossapitotehtävissä. 
Työsuhteen laatu oli vakinainen noin 80–90 %:lla henkilöstöstä. 

Liikunnan peruspalveluja kunnissa tuottava henki-
löstö on kuvattu henkilötyövuosina kuntien vuoden 
2010 tilinpäätöstietojen mukaan. Henkilöstöä kos-
kevia tietoja kysyttäessä on eroteltu hallinto- ja oh-
jaushenkilöstö, erityisliikuntapalveluja tuottava hen-
kilöstö ja muut sekä vielä erikseen liikuntapaikkojen 
käyttö- ja kunnossapitohenkilöstö, jossa on huomioi-
tu myös esimerkiksi teknisen toimen palveluksessa 
olleet työntekijät.

 Henkilöstön kokonaismäärä oli koko maassa yhteen-
sä 3 828 henkilötyövuotta (Taulukko 6.6.3.). Tämä 
jakaantui siten, että Etelä-Suomen (1 226 henkilötyö-
vuotta) ja Länsi- ja Sisä-Suomen (1 077 henkilötyö-
vuotta) alueiden kunnissa henkilöstöstä työskenteli 
selvästi valtaosa eli yhteensä 60 % (Kuva 6.6.9.). Tu-
hatta asukasta kohden tarkasteltuna liikuntapalveluja 
tuottavan henkilöstön kokonaismäärä oli koko maan 
keskiarvoa suurempi Länsi- ja Sisä-suomen sekä 
Itä-Suomen alueilla ja vastaavasti pienin Pohjois-
Suomen alueella. Valtaosa (64,7 %) liikuntapalveluja 
tuottavasta henkilöstöstä työskentelee kaupunkimai-
sissa kunnissa, sen sijaan väestöpohjaan suhteutettu-
na henkilöstöä on eniten maaseutumaisissa kunnissa 
(1,0 henkilötyövuosi/1000 asukasta, muut 0,8 henki-

lötyövuotta/1 000 asukasta). 

Liikunnan peruspalveluja tuottava henkilöstö sijoittui 
eri tehtäviin siten, että edellä mainitusta kokonais-
henkilömäärästä 13.2 % oli hallintohenkilöstöä, 17.8 
% liikunnanohjaushenkilöstöä, 2,9 % erityisliikun-
nanohjaajia ja 8,1 % muita työntekijöitä (esimerkiksi 
asiakaspalvelijat, harjoittelijat, apulaiset, tuntityön-
tekijät jne.). Liikuntapaikkojen käyttö- ja hoitohen-
kilöstöä oli koko henkilöstömäärästä yhteensä 58,1 
%, joka jakaantui siten, että liikuntatoimen palveluk-
sessa oli 41.4 % ja teknisen tai muun hallintokunnan 
palveluksessa 16,6 %.

Eri työntekijäryhmien välillä selvitettiin myös työ-
suhteen laadun vaihteluja. Hallintohenkilöstön osalta 
vakinaisten työsuhteiden osuus oli noin 89 %, vastaa-
va luku liikunnanohjaushenkilöstön osalta oli noin 64 
% ja erityisliikunnanohjaajien osalta noin 78 %. Lii-
kuntapaikkojen käyttö- ja kunnossapitohenkilöstön 
osalta liikuntatoimen palveluksessa olleista työnteki-
jöistä noin 85 % oli vakinaisia ja teknisen tai muun 
hallintokunnan työntekijöistä vastaava luku oli noin 
80 %.
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6.7. Yleisten kirjastojen verkkoaineistojen hankinta ja käyttö

Johtopäätökset Toimenpide-ehdotukset

Sähköiset sisällöt -projektin ja tarvittaessa muiden kan-
sallisen tason selvitysten kautta kartoitetaan maksul-
listen ja vapaiden verkkoaineistojen tarjontaa ja niiden 
vastaavuutta käyttäjien toiveisiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimittää valtakunnalli-
sen työryhmän määrittelemään kirjastojen tarjoamat 
tietoyhteiskuntapalvelut. Määrittelyssä hyödynnetään 
olemassa olevia hyviä käytäntöjä sekä Avoimissa 
oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi – ke-
hittämisohjelman tuloksia. Uusi osaaminen ja palvelu-
konsepti jalkautetaan täydennyskoulutuksella ja hyvin 
mallinnetuilla esimerkeillä.

Verkkoaineistojen ja erityisesti e-kirjojen hankinta ja tar-
jonta vaihtelee maakunnittain huomattavasti. Edelleen 
on paljon kuntia, joissa kirjasto ei tarjoa pääsyä mihin-
kään maksullisiin verkkoaineistoihin. E-kirjojen osalta 
tilanne on suomenkielisissä kunnissa jopa heikentynyt 
vuoden 2004 kyselyn tuloksiin verrattuna.

Kirjastot pitävät tarjolla olevia verkkoaineistoja kalliina 
suhteessa käytössä oleviin määrärahoihin. Myös yleis-
ten kirjastojen asiakkaille sopivien aineistojen vähyys 
ja siitä seuraava kysynnän puute vaikuttavat hankinta-
päätöksiin. Osaltaan tilanteeseen voi vaikuttaa myös 
kustannusalan kirjastoille tarjoamien sopimusehtojen 
kirjavuus ja epäedullisuus.

Verkkoaineistojen käyttö ja e-kirjojen lainaus on kirjas-
tojen perinteisten materiaalien käyttölukuihin verrattuna 
vieläkin häviävän pientä ja käytön tilastointi vaihtelevaa. 
Asiakkaille tarjotaan yleensä etäkäytön sijaan aineiston 
käyttömahdollisuutta kirjastossa. Riittävän yksinkertai-
nen tekninen toteutus esimerkiksi käyttäjätunnistukses-
sa voisi lisätä sekä kirjastojen halukkuutta tarjota verk-
koaineistoja että asiakkaiden halukkuutta käyttää niitä.

Varsinkin pienten kirjastojen mahdollisuudet toteuttaa 
niille asetettuja tietoyhteiskunnan tavoitteita ovat hyvin 
rajalliset. Kirjastoille esitetyn tietoyhteiskuntaroolin hal-
tuunoton vaatima tekninen varustus on kunnossa, mutta 
kirjastot näkevät mahdollisuutensa aktiivisiksi toimijoiksi 
edelleen heikoiksi. Verkkoaineistojen hankintaa voi-
daankin pitää vain yhtenä kirjastojen tehtävistä tietoyh-
teiskunnassa. Kirjastoilla on merkitystä tietosisältöjen 
tuottajina, välittäjinä, jäsentäjinä ja käyttöön saattajina.

Arviointikriteerit Arviointikysymykset Arviointimittarit Palvelutavoitteet

Verkkoaineistojen saatavuus 
ja käyttö

"Mitä verkkoaineistoja yleisiin 
kirjastoihin hankittiin? 
"

"Hankittuja tietokantoja ja e-
kirjoja % kunnista v. 2011 
"

Miten hankittuja verkkoaineistoja 
käytettiin?

"Verkkoaineistojen käyttökerrat,  
e-kirjojen lainamäärät 
verkkoaineistojen hankintakulut 
v.2004 ja v.2011"

Millaiseksi yleiset kirjastot arvioi-
vat asemansa tietoyhteiskunnan 
toimijana?

Asukkaiden sivistyksellisten 
perusoikeuksien toteutuminen ja 
verkkoaineistojen tasavertainen 
saatavuus eri alueilla. Tiedolli-
sen syrjäytymisen ehkäisy.

Arviointiasetelma
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Johdanto
Kirjastotoimen arviointikohteena oli verkkoaineisto-
jen saatavuus ja käyttö Suomen yleisissä kirjastoissa. 
Arvioinnissa tarkasteltiin kaupallisesti saatavilla ole-
via verkkoaineistoja. Lisäksi arvioitiin yleisten kir-
jastojen asemaa tietoyhteiskunnan toimijoina.

Yleisten kirjastojen verkkoaineistojen hankintaa ja 
käyttöä selvitettiin edellisen kerran vuoden 2004 
peruspalveluarvioinnissa. Tuolloin todettiin, etteivät 
kirjastoja koskevat tietoyhteiskuntatavoitteet olleet 
toteutuneet tasapuolisesti maan eri osissa. Kaupallis-
ten verkkoaineistojen tarjonta ei vastannut yleisten 
kirjastojen tarpeita ja niiden hankinta kirjastoihin oli 
vähäistä. Verkkoaineistojen käytön seurannassa oli 
puutteita. Toimenpiteinä suositeltiin verkkoaineisto-
jen resursointia kansallisesti, kansallista suositusta 
verkossa välitettävästä perusaineistosta sekä verkko-
aineistojen käytön tilastoinnin parantamista. Vuoden 
2004 arvioinnissa ehdotetut verkkoaineistoja koske-
vat toimenpide-ehdotukset eivät ole toteutuneet kuin 
osittain.

Kirjastolain mukaan yleisten kirjastojen tavoittee-
na on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia si-
vistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, 
jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien 
kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäi-
seen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena 
on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten 
verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen 
kehittymistä.

Kirjastoille on asetettu kansallisissa kirjastoja ja 
tietoyhteiskuntaa yleisesti koskevissa ohjelma-asia-
kirjoissa tehtäviä, joiden tavoitteena on varmistaa 
sivistykselliset perusoikeudet tasavertaisesti kaikille 
kansalaisille. Kirjastoja pidetään näissä ohjelma-asia-
kirjoissa keskeisenä tietoyhteiskuntatoimijana tiedol-
lisen syrjäytymisen ehkäisemisessä. Opetus- ja kult-
tuuriministeriön kirjastopolitiikka 2015 -ohjelmassa 
on nimetty kansallisen tason toimenpiteet keskeisten 
sähköisten tieto- ja kulttuurituotteiden saamiseksi 
kaikkien kansalaisten käyttöön. Kirjastopoliittinen 
ohjelma edellyttää, että yleisten kirjastojen roolia 
verkkomaailmassa konkretisoidaan. Kirjastojen roo-
lia selkiytetään sivistyksellisten verkkosisältöjen jä-
sentäjänä, järjestäjänä, tekijänä, jakelijana sekä käyt-
töön saattajana. Lisäksi politiikkaohjelma edellyttää, 

että kansalaisten sivistykselliset perusoikeudet verk-
kotarjonnassa määritellään samoin kuin ne perusai-
neistot ja -palvelut, jotka tulee olla maksutta kaikkien 
saatavilla. 

Suomen kustannusala on vasta heräämässä e-aineisto-
jen julkaisuun, joten toistaiseksi lähes kaikki yleisten 
kirjastojen tarvitsema aineisto on saatavana fyysises-
sä muodossa. Sen sijaan julkishallinnon aineistot, ns. 
harmaa aineisto, on pääosin julkaistu verkossa, mut-
ta tätä aineistoa ei luetteloida kirjastojärjestelmiin. 
Tämä haastaa kansalaisten tiedonhankintataidot ja 
kirjastohenkilöstön ammatillisen osaamisen sisältö-
jen hallinnassa.

Parhaillaan on käynnissä Sähköiset sisällöt yleisiin 
kirjastoihin -hanke, jonka tavoitteena on asiakas-
kunnan tarpeita vastaava sähköisten sisältöjen ta-
sapuolinen tarjonta. Lisäksi hankkeessa kehitetään 
kirjastohenkilöstön sähköisten aineistojen osaamista, 
hankinta- ja rahoitusmallia sekä yhteistä e-aineisto-
strategiaa.

Yleisten kirjastojen neuvosto pitää strategiassaan 
yleisten kirjastojen kriittisenä menestystekijänä tieto-
yhteiskuntataitojen opastamista. Kirjaston toiminnas-
sa se tarkoittaa kirjastojen oman roolin haltuunottoa 
medialukutaitotalkoissa ja henkilöstön osaamisen 
päivittämistä. 

Syrjäytymisen ehkäisyn kannalta keskeiset 
palvelut

Tiedollinen syrjäytyminen on yksi syrjäytymisen 
muoto. Uusi informaatioteknologia voi entisestään 
syventää kansalaisten välistä eriarvoisuutta ja eroja 
osallistumismahdollisuuksissa. Tutkimusten mukaan 
digitaalisen kuilun tai syrjäytymisen syntyyn vaikut-
tavat tulo- ja koulutustaso. Uusi informaatioteknolo-
gia vahvistaa sosioekonomisesti korkean statuksen 
omaavien mahdollisuuksia saada tietoja ja osallistua 
yhteiskunnallisiin asioihin. Pelkkä laitteiden tarjolla 
olo ei tasaa digitaalista kuilua. Tarvitaan osaamista ja 
omalla kielellä olevia aineistoja.

Suomessa verkottuminen on tilastollisesti korkealla ja 
kirjastot turvaavat tasavertaista verkkoon pääsyä tar-
joamalla yhteyksiä ja laitteita. Tästä huolimatta verk-
koaineistot eivät ole tasavertaisesti kaikkien saatavil-
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la. Perinteisen aineiston kohdalla kirjastot pystyvät 
verkostona toimimalla turvaamaan aineistojen saan-
nin tarvitsijalle.  Kirja toimitetaan toisesta kirjastosta 
asiakkaalle. Verkkoaineistojen kohdalla tämä ei ole 
mahdollista. Verkkoaineistojen käyttöoikeudet ovat 
usein kuntakohtaisia ja käyttö sallitaan vain sopimuk-
sen mukaisilta koneilta. Asiakkaan verkkoaineistojen 
käyttömahdollisuuksia  rajaavat  kunnankirjaston ta-
loudelliset ja osaamiseen liittyvät resurssit. Myös kir-
jasto voi syrjäytyä tiedollisesti.

Lähitulevaisuuden näkymät

Kirjastojen toimintaympäristöä määrittää yhä enene-
vässä määrin teknologian kehittyminen. Langattomi-
en 4G-verkkojen rakentaminen kattaviksi jatkuu, ja 
niitä käyttävät mobiililaitteet yleistyvät. Tietoverkon 
sisältöjen ja palvelujen käyttö ei ole enää paikkasi-
donnaista, sillä mobiiliteknologian avulla tarvittava 
tieto kulkee ihmisten mukana. Langattomien verk-
kojen kehittymisen ulkopuolelle jäävien alueiden 
yhteyksien varmistaminen tehdään riittävät laaja-
kaistayhteydet rakentamalla. Koulujen, kirjastojen 
ja yhteispalvelupisteiden yhteydet on varmistettava 
erillistoimenpitein.
Tietoverkkojen sisällöt monipuolistuvat ja lisäänty-
vät. Tietoverkkojen käytön luonne muuttuu pelkästä 
tiedon ja palvelujen hausta ja käytöstä sisällön tuotta-
miseen ja jakamiseen. Avoimet ohjelmistot ja sisällöt 
laajentavat tietoverkkojen käyttömahdollisuuksia.

Kokonaisvaltainen näkemys kirjastojen roolista tie-
toyhteiskunnan toimijana selkiytyy. Kirjasto auttaa 

kansalaisia kehittämään perinteisen lukutaidon lisäk-
si informaatioluku- ja tietotekniikkataitojaan. Tämä 
tehdään yhteistyössä muiden elinikäistä oppimista 
edistävien toimijoiden kanssa. Laajentuva sähköisen 
aineiston valikoima ja uudet teknologiat laajentavat 
ja syventävät kirjastohenkilöstön osaamista. Medialu-
kutaidon hallinta ja sen opettaminen ovat kirjastojen 
keskeisiä tehtäviä, ja niiden osaamisen kehittämisestä 
huolehditaan erillisten koulutussuunnitelmien avulla.

Kirjastojen kautta kansalaisilla on pääsy digitaaliseen 
kirjastoon, joka tarjoaa keskitetysti pääsyn digitaali-
siin aineistoihin kuten elokuviin, peleihin, musiikkiin 
ja kirjallisuuteen. Kirjastot edistävät sähköisten ai-
neistojen saatavuutta eri kirjastosektoreiden välillä ja 
vaikuttavat julkisin varoin tehdyn tutkimuksen avoi-
meen saatavuuteen. Kirjastojärjestelmät kehittyvät 
niin, että niiden avulla pystytään paremmin jäsentä-
mään, järjestämään ja välittämään myös laajentuvaa 
ja monipuolistuvaa sähköisen aineiston tarjontaa.

Aineisto ja menetelmät

Vuoden 2011 peruspalveluarvioinnin aineistona on 
yleisille kirjastoille syksyllä 2011 tehty verkkokysely, 
jonka tuloksia verrattiin soveltuvin osin vuoden 2004 
aineistoon. Arvioinnissa käytettiin myös Suomen 
yleisten kirjastojen tilastotietokantaa sekä Kansalli-
sen elektronisen kirjaston yleisille kirjastoille toimit-
tamia verkkoaineistotilauksia ja näiden aineistojen 
käyttötilastoja. Aineistona oli myös Kansalliskirjas-
ton yleisten kirjastojen asiakkaille tekemä Yleisten 
kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2010.

Mitä verkkoaineistoja yleisiin kirjastoihin hankittiin vuonna 2011?
Verkkoaineistojen ja erityisesti e-kirjojen hankinta ja tarjonta vaihtelee maakunnittain huo-
mattavasti. Edelleen on paljon kuntia, joissa kirjasto ei tarjoa pääsyä mihinkään maksullisiin 
verkkoaineistoihin.

Joka neljännessä kirjastossa ei ole lainkaan maksulli-
sia verkkoaineistoja ja yli 80 % kirjastoista ei hank-
kinut e-kirjoja vuonna 2011. Edelliseen arviointiin 
(vuonna 2004) verrattuna tilanne ei ole ratkaisevasti 
muuttunut, vaikka myönteistä kehitystä on tapahtu-
nut verkkoaineistojen tarjonnassa.

Suomenkielisissä kunnissa kirjastot hankkivat asiak-
kaitaan varten käyttöoikeuksia kotimaisten aikakaus-
lehtiartikkelien viitetietokantaan, kansallisiin tilastoi-
hin ja tietosanakirjaan. Melko moni kirjasto tarjoaa 
käyttöön lehtien kokotekstejä lehtiportaalien kautta.  
Myös musiikkitietokantoihin pääsy on yleistynyt.  
Ruotsinkielisissä kunnissa valikoima oli erilainen.



132 Aluehallintovirastot   |   Peruspalvelujen arviointi 2011

Maakunta tietokantoja on % 
kirjastoista 

e-kirjoja on % 
kirjastoista

2004 2011 2004 2011

Varsinais-Suomi 33,9 75,0 51,8 46,4
Satakunta 39,3 66,7 35,7 5,6

Pohjanmaa 61,1 100,0 61,1 87,5
Pirkanmaa 54,5 85,7 21,2 9,5
Keski-Suomi 53,3 45,0 10,0 0,0
Keski-Pohjanmaa 50,0 66,7 90,9 50,0
Etelä-Pohjanmaa 59,3 60,0 77,8 53,3

Uusimaa 54,5 88,9 21,2 55,6
Kanta-Häme 31,2 81,8 81,3 63,6
Päijät-Häme 33,3 70,0 0,0 10,0
Kymenlaakso 66,7 100,0 0,0 0,0
Etelä-Karjala 35,7 80,0 28,6 40,0

Etelä-Savo 68,4 90,9 78,1 54,5
Pohjois-Karjala 38,9 66,7 28,6 0,0
Pohjois-Savo 24,0 57,1 52,0 28,6

Pohjois-Pohjanmaa 55,0 75,8 42,5 42,4
Kainuu 40,0 11,1 0,0 11,1

Lappi 63,6 94,5 13,6 11,1

Koko maa 55,0 72,3 38 30,5

Taulukko 6.7.2. Eniten hankitut 
verkkoaineistot 2011

Taulukko 6.7.1. Tietokannat ja e-kirjat Suomen 
yleisissä kirjastoissa vuosina 2004 ja 2011
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Taulukko 6.7.4. Verkkoaineistojen käyttö yleisissä 
kirjastoissa vuonna 2011

Maakunta Verkkoaineiston 
hankintakulut 
vuonna 2004 %

Verkkoaineiston 
hankintakulut 
vuonna 2011 %

Uusimaa 1,7 2,8
Kanta-Häme 0,9 2,1
Päijät-Häme 1,2 2,5
Kymenlaakso 2,5 2,3
Etelä-Karjala 2,2 2,4
Varsinais-Suomi 1,6 2,7
Satakunta 1,8 9,5
Pirkanmaa 1,9 2,9
Keski-Suomi 1,7 2,2
Etelä-Pohjanmaa 2,0 1,0
Pohjanmaa 1,6 2,7
Keski-Pohjanmaa 3,3 2,6
Etelä-Savo 2,3 2,6
Pohjois-Karjala 1,2 2,2
Pohjois-Savo 1,6 1,3
Pohjois-Pohjanmaa 1,5 1,7
Kainuu 0,9 2,4
Lappi 1,5 2,6
Koko maa 1,6 2,6

Taulukko 6.7.3. Verkkoaineiston hankintakulujen osuus 
kirjastoaineistohankintakuluista  vuosina 2004 ja 2011

Maakunta tehdyt haut yhteyden-
otot

 yhteensä ladatut 
artikkelit

ladatut 
artikkelit / 
1000 as.

eKirja-lainat ”eKirja-
lainat/ 
1000 as.”

Kanta-Häme 5 784 2 549 8 333 2 255 12,9 443 2,5
Päijät-Häme 6 995 1 967 8 962 2 142 10,6 117 0,6
Kymenlaakso 3 136 13 952 17 088 11 361 62,3 0 0,0
Etelä-Karjala 2 822 459 3 281 648 4,8 187 1,4
Uusimaa pl. Helsinki 29 016 13 967 42 983 20 731 22,0 4 973 5,3
Helsinki 11 251 192 12 303 11 263 495 64 127 109,0 8 340 14,2

Pohjanmaa 8 416 1 197 9 613 16 116 90,6 2107* 11,8
Pirkanmaa 33 414 7 588 41 002 10 488 21,5 10 0,0
Keski-Suomi 5 343 1 597 6 940 1 756 6,4 0 0,0
Etelä-Pohjanmaa 3 524 102 3 626 749 3,9 122 0,6
Keski-Pohjanmaa 1 645 1 892 3 537 3 168 46,4 0 0,0

Satakunta 5 130 1 207 6 337 1 613 7,1 59 0,3
Varsinais-Suomi 5 713 11 957 17 670 17 862 38,4 1 466 3,2

Pohjois-Savo 4 728 2 725 7 449 2 853 11,5 1 030 4,2
Etelä-Savo 3 273 756 4 029 1 000 6,5 422 2,7
Pohjois-Karjala 2 643 3 746 6 389 1 560 9,4 31 0,2

Kainuu 733 0 733 4 0,05 0 0,0
Pohjois-Pohjanmaa 12 100 4 764 16 864 6 090 13,7 128 0,3

Lappi 6 232 4 878 11 110 5 396 29,4 112 0,6

Koko maa 11 391 839 87 606 11 479 441 169 919 31,6 17 440 3,7

*ruotsinkielisiä 2099
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Suomenkielisten kuntien kirjastot ostavat vähän e-
kirjoja. Asiakas joutuu hankkimaan niitä käyttöönsä 
yleensä muuta kautta. Ruotsinkielisissä kunnissa ti-
lanne on selvästi parempi. Lähes kaikki vastanneiden 
ruotsinkielisten kuntien kirjastot hankkivat e-kirjoja. 
Vuosittaiset hankintamäärät vaihtelevat muutamasta 
sadasta yleensä vajaaseen tuhanteen teokseen. Tau-
lukossa 6.7.1. on esitetty tietokantojen ja e-kirjojen 
hankinnan kehitys.

Yleiset kirjastot hankkivat verkkoaineistoja joko 
Kansalliskirjaston palveluyksikön FinElibin (Kansal-
linen Elektroninen kirjasto) kautta tai suoraan verk-
koaineistojen kustantajilta. FinELibiä käytetään, kos-
ka  lisenssineuvottelut edellyttävät erityisosaamista ja  
keskitetyt sopimukset ovat yleensä myös edullisem-
pia. Maakuntakirjastot ovat alueensa verkkoaineis-
tojen hankkijana merkittäviä. Suuri osa kirjastoista 
ilmoitti kommenteissaan tarjoavansa käyttöön vain 
maakuntakirjaston kustantamia aineistoja. Tauluk-
koon 6.7.2. on koottu luettelo yleisimmin hankituista 
verkkoaineistoista. Kirjastot hankkivat eniten suo-
menkielistä aineistoa; viitetietokantoja, sanomalehti-
tietokantoja ja e-kirjoja. Ulkomaisista tietokannoista 

suosituimpia olivat kokotekstiset artikkelitietokannat 
ja musiikkitietokannat.

Kirjastot suunnittelevat verkkoaineistojen hankintaa 
yhdessä hyvin vähän. Vain kaksi kirjastoa kymme-
nestä ilmoitti muiden kirjastojen aineistotarjonnan 
vaikuttavan omiin hankintapäätöksiinsä. Suurissa 
kaupungeissa otetaan huomioon kaupungissa sijaitse-
vien korkeakoulukirjastojen hankinnat. Kirjastoissa ei 
ole laadittu verkkoaineiston hankintasuunnitelmia tai 
niitä koskevia kokoelmapoliittisia linjauksia. Sellais-
ten tekoa suunnitteli neljännes kirjastoista. Myöskään 
alueellisesti asiaa ei ole yleensä pohdittu tai linjattu. 
Maakunnalliset hankintasuunnitelmat ovat harvinai-
sia, samoin kirjastokimppojen sisäiset suunnitelmat 
tai linjaukset. 

Verkkoaineistoihin käytettyjen hankintakulujen osuus 
kaikista aineistonhankintakuluista on edelleen pieni, 
(vuonna 2011 vain 2,6 prosenttia). Moni kirjasto ei 
käytä verkkoaineistoihin rahaa lainkaan, eniten hank-
kiva kirjasto käytti niihin 120 000 euroa (Taulukko 
6.7.3.). 

Suomenkielisissä kunnissa e-kirjojen hankinnassa, 
tarjonnassa ja käytössä ei viime vuosina ole tapahtu-
nut juurikaan muutoksia. Kokoelmissa olevia e-kir-
joja lainattiin keskimäärin 3,7 kertaa tuhatta asukas-
ta kohden vuoden 2011 aikana. Ruotsinkielisissäkin 
kunnissa, joissa tarjontaa on paremmin, ovat laina-
määrät edelleen melko vaatimattomia (muutama sata 
lainaa /vuosi). Niissä käyttö on kuitenkin kirjastojen 
mukaan kasvussa. Kymmenen prosenttia vastaajista 
ilmoitti e-kirjojen lainauksen lisääntyneen edelliseen 
vuoteen verrattuna. Taulukkoon 6.7.4. on koottu maa-
kunnittain tiedot verkkoaineistojen käyttömääristä ja 
e-kirjalainoista.

Miten hankittuja verkkoaineistoja käytettiin?
Verkkoaineistojen käyttö ja e-kirjojen lainaus on kirjastojen perinteisten materiaalien 
käyttölukuihin verrattuna vieläkin häviävän pientä ja käytön tilastointi vaihtelevaa. Asiak-
kaille tarjotaan yleensä etäkäytön sijaan aineiston käyttömahdollisuutta kirjastossa.

Kansalliskirjaston tekemässä valtakunnallisessa yleis-
ten kirjastojen asiakaskyselyssä 2010 saatiin tulok-
seksi, että asiakkaat käyttävät melko vähän ostettuja 
aineistoja, mutta paljon verkkokirjastoa ja kirjaston 
verkkosivuja. Neljännes vastaajista ei osannut sanoa, 
vastasivatko kirjastojen tarjoamat verkkoaineistot 
heidän tarpeitaan. Asiakaskyselyn perusteella kirjas-
tojen aineistoista tiedottamiselle, markkinoinnille ja 
opastukselle tuntuisi olevan tarvetta. Käyttäjäkunnan 
käyttötarpeiden ja toiveiden parempi tuntemus aut-
taa kirjastoja hankkimaan asiakkaiden tarvitsemaa 
aineistoa ja lisäämään sekä tietoa saatavilla olevista 
verkkoaineistoista että edistämään niiden käyttöä.
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Verkkoaineistojen tilastointikäytännöt vaihtelevat 
suuresti. Vain FinELibin aineistosta on saatavissa 
tilastoja, joissa niissäkin on puutteita. Kustantajien 
vaihtelevat käytännöt vaikuttavat siihen, että alle 15 
prosenttia vastaajista piti saamaansa tilastointia riit-
tävänä verkkoaineiston käytön seurannassa ja vain 
kahdeksan prosenttia ilmoitti tilastoivansa sitä. Kun 
läheskään kaikista aineistoista ei ole saatavilla luo-
tettavia ja helposti seurattavia tilastoja, ne eivät ole 
vertailukelpoisia keskenään. 
Jos aineistojen käyttöä ei tilastoida kunnolla, on vai-
kea nähdä niiden merkitystä asiakkaille.
Digitaalisten aineistojen palveluntuottajien olisikin 
kehitettävä tuotteidensa tilastointia, jotta kirjastot 
pystyisivät tehokkaasti seuraamaan ja kehittämään 
omaa toimintaansa.

Vaikka FinElibin aineistot sallivat yleensä niiden etä-
käytön, asiakas voi käyttää vain pientä osaa kirjas-
tojen verkkoaineistosta kotoaan. 70 % vastaajista il-
moitti, että verkkoaineistoja voi käyttää joko pää- tai 
lähikirjastossa tai kirjastoautossa. Etäkäyttö oli mah-
dollista hieman alle 30 % vastanneista kirjastoista. 

Aineistoja tilanneet kirjastot eivät ilmeisesti aina tie-
dä etäkäytön olevan mahdollista. Etäkäytön puutteen 

koettiin vähentävän verkkoaineistojen hankkimista 
ja hankaloittavan aineistojen tarjoamista asiakkaille. 
Etäkäyttöä pidettiin hankalana ja sen käytönopastusta 
aikaa vievänä. On helpompaa rajata aineiston käyt-
tö vain kirjaston asiakaspäätteisiin. Tämä epäkohta 
vähentää sekä aineiston kysyntää että käyttöä. Asi-
akkaat ovat tottuneet siihen, että virtuaalimaailmassa 
aineistot eivät ole sidottu tiettyyn paikkaan, vaan ne 
ovat vapaasti käytettävissä ajasta, paikasta tai lait-
teesta riippumatta. Lisensoitujen verkkoaineistojen 
hyötyjen ei koeta vielä kilpailevan vapaasti saatavan 
verkkoaineiston kanssa. 

Riittävän yksinkertainen tekninen toteutus esimerkik-
si käyttäjätunnistuksessa voi lisätä sekä kirjastojen 
halukkuutta tarjota verkkoaineistoja että asiakkaiden 
halukkuutta käyttää niitä.
Tiedotus ja henkilöstön täydennyskoulutus edistä-
vät verkkoaineistojen laajempaa ja tasapuolisempaa 
käyttöä. Maaseutukuntien etäopiskelumahdollisuuk-
sia voidaan parantaa verkkoaineistojen etäkäytöllä. 
Tasa-arvoiset etäopiskelumahdollisuudet ehkäisevät 
osaltaan sosiaalista syrjäytymistä. 

Millaiseksi yleiset kirjastot arvioivat asemansa tietoyhteiskunnan toimijana?
Varsinkin pienten kirjastojen mahdollisuudet toteuttaa niille asetettuja tietoyhteiskuntatavoitteita ovat 
hyvin rajalliset. Kirjastoille esitetyn tietoyhteiskuntaroolin haltuunoton vaatima tekninen varustus on 
kunnossa, mutta kirjastot näkevät mahdollisuutensa aktiivisiksi toimijoiksi edelleen heikoiksi.

Arvioinnissa pyydettiin kirjastoilta näkemyksiä siitä 
kuinka väitteiden muodossa esitetyt valtakunnalli-
set kirjastopoliittiset linjaukset kirjastossa on otettu 
huomioon, missä asioissa koetaan riittämättömyyttä, 
missä taas onnistumisia. Eniten riittämättömyyttä kir-
jastot kokivat seuraavista asioista:

hankittujen aineistojen käyttöä ei seurata sään-• 
nöllisesti
hankittuja verkkoaineistoja ei markkinoida tehok-• 
kaasti
hankittujen verkkoaineistojen näkyvyys kirjastos-• 

sa on heikko
verkkoaineistojen hankinnasta ei ole suunnitelmia • 
tai hankintapoliittisia linjauksia

Parhaiten kirjastot arvioivat onnistuvansa verkko-
aineistojen henkilökohtaisen käytönopetuksen sekä 
verkkoaineistojen käyttöön tarkoitettu tilan ja hyvän 
varustetason tarjoamisessa. Useimmissa kirjastoissa 
käytön opastusta järjestettiin joko kirjallisilla ohjeil-
la (32 %), tiedottamalla kirjaston kotisivuilla (33 %) 
tai henkilökohtaisella käytön opastuksella (65 %). 
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Opastusta ei ollut tarjolla henkilöstöresurssien tai 
kysynnän puutteen takia. Henkilökunnan perehty-
mättömyys aineistoihin vaikutti asiakkaiden saamaan 
opastukseen. Toisaalta kirjastojen merkitys on juuri 
sähköisten aineistojen sisältöjen tuntemisessa. Kir-
jastojen rooli on tuottaa, välittää, jäsentää ja avata 
sisältöjä sekä saattaa sisältöjä asiakkaiden käyttöön. 
Asiantuntevan henkilöstön merkitys korostuu myös 
vapaasti saatavan verkkoaineistojen ja –palvelujen 
välittämisessä ja niiden käytön opastuksessa. 
Myös kirjastojen merkitys tiedollisen syrjäytymisen 
ehkäisijänä oli vastanneiden mielestä tunnustettu hy-
vin kuntien päätöksenteossa ja toiminnassa.

Kirjastojen tekninen valmius verkkoaineistojen tar-
joamiseen on hyvä. Nettiasiakaspäätteitä on lähes 
kaikissa yleisissä kirjastoissa. Langaton verkko löy-

tyy melkein 200 kyselyyn vastanneesta kirjastosta. 
Kannettavia tietokoneita saa lainaan noin 40 kirjas-
tosta.

Edellä mainittuja havaintoja tukivat kyselyn avointen 
kysymysten vastaukset (yhteensä 238 kpl). Suurim-
pina ongelmina kirjastot pitivät verkkoaineistojen 
kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuutta. Kun asia-
kaskuntaa kiinnostavaa suomenkielistä kokotekstiai-
neistoa ei ole käytettävissä, ei synny myöskään ky-
syntää (Kuva 6.7.1.).

Toiseksi kirjastot joutuvat miettimään investoinnin 
kannattavuutta. On päätettävä mihin niukkoja han-
kintaresursseja kannattaa panostaa. Kolmas tärkeä 
este liittyy kirjaston henkilökunnan osaamiseen. Jos 
henkilöstöä on vähän, ei e-aineistojen haltuunottoon 
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riitä aikaa eikä motivaatiota. Aineistoja ei markki-
noida ja niihin kouluttautuminen on puutteellista. 
Olemassa olevatkin verkkoaineistot jäävät muun tar-
jonnan taka-alalle. Neljäs verkkoaineistojen käytön 
laajenemista hidastava este on tekninen. Järjestelmät 
eivät taivu verkkoaineiston lainaukseen, etäkäyttö-
mahdollisuus on liian vaikea tai puuttuu kokonaan ja 
käytön tilastointi on puutteellista.    

Verkkoaineistojen käytön ja saatavuuden kehittämi-
seksi kirjastot tekivät runsaasti ehdotuksia (202 kpl) 
(Kuva 6.7.2.). Aineistojen kohtuullisten hintojen 
ohella kirjastot pitävät ensisijaisena oman asiantun-
temuksensa kehittämistä. Kirjastot tunnistavat mark-
kinoinnin merkityksen verkkoaineistojen kysynnälle. 
Markkinoiva työote edellyttää, että tunnetaan kunnol-
la markkinoitavat aineistot. On oltava aikaa ja asiaan 
innostunutta henkilöstöä. Tekniset esteet on pystyttä-
vä murtamaan. Keskitettyjen palvelujen kehittäminen 
on kirjastojen mukaan järkevä tapa edetä. Jokaisella 
kunnalla ei ole esteiden raivaamisen resursseja eikä 
tarvittavia hankintamäärärahoja. Alueellisesti tai val-
takunnallisesti yhdessä toimien kehittämisresurssit 
voidaan paremmin turvata ja saada entistä tehok-
kaampaan käyttöön. 

Yksittäiset kirjastot kokevat toimivansa verkkoaineis-
tojen kanssa yksin. Siksi toivotaan seudullista, maa-
kunnallista tai valtakunnallista keskitettyä palvelua, 
jonka toimijoina voisivat olla esimerkiksi maakun-
takirjastot	 tai	Kirjastot.fi	 –palvelu.	 Seudullinenkaan	
yhteistyö ei ratkaisevasti paranna tilannetta, jos kun-
tien tietoteknisiä ratkaisuja ei yhtenäistetä.  Esille tuli 
myös, että sähköisten aineistojen hankinta olisi mi-
nisteriötason asia, jolloin kaikki kirjastojen asiakkaat 
saisivat haluamansa aineistot etäkäyttöön kirjastojen 
yhteisen asiakkuuden kautta.

Kirjastot voivat helposti joutua verkkoaineistojen 
suhteen passiiviseen, negatiiviseen kierteeseen. Kun 
aineistoja ei ole tarjolla, eivät asiakkaat niitä enää 
kyselekään. Positiivisen kierteen voisi käynnistää 
esimerkiksi kotimaisten uutuuskirjojen saaminen 
kirjastoon e-kirjoina. Tulevaisuudessa kirjastojen 
tehtävä aineistojen sisältöjen avaajina, tuottajina, 
jäsentäjinä ja välittäjinä kasvaa. Yleisten kirjastojen 
rooli tietoyhteiskuntavalmiuksien tasa-puolisessa to-
teutumisessa ja tiedollisen syrjäytymisen ehkäisyssä 
on merkittävä.
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6.8. Anskaffning och användning av nätmaterial vid de allmänna biblioteken

Slutsatser Åtgärdsförslag

Via projektet ”Sähköiset sisällöt yleisiin 
kirjastoihin” (Elektroniskt innehåll) och vid behov 
med hjälp av andra utredningar på nationell nivå 
kartläggs utbudet av såväl avgiftsbelagt som fritt 
tillgängligt nätmaterial och samtidigt granskas 
hur väl dessa motsvarar användarnas behov och 
önskemål.

Undervisnings- och kulturministeriet utnämner en 
nationell arbetsgrupp som definierar de tjänster 
inom informationssamhället som biblioteken ska 
tillhandahålla. I definitionen tar man tillvara god 
praxis samt resultaten av programmet ” Aktiv 
medborgare i öppna lärmiljöer”. Ny kompetens 
och nytt servicekoncept införs genom fortbildning 
och med hjälp av goda beskrivande exempel

Utbudet av nätmaterial och särskilt anskaffningen 
och utbudet av e-böcker varierar betydligt i de 
olika landskapen. Det finns fortsättningsvis 
många kommuner där biblioteket inte kan erbjuda 
tillgång till några avgiftsbelagda nätmaterial. 
För e-böckernas del har situationen till och med 
försämrats i finskspråkiga kommuner jämfört 
med resultat från Internetförfrågan gjort år 2004. 
De brokiga och oförmånliga avtalsvillkoren som 
förlagsbranschen erbjuder kan till en del också 
inverka på situationen.

Biblioteken anser att de nätmaterial som erbjuds 
är dyra i förhållande till de anslag man har. Det 
finns också återhållsamt med material som lämpar 
sig för de allmänna biblioteken, med bristande 
efterfrågan som följd, vilket självfallet inverkar på 
anskaffningsbesluten. även de avtalsvillkor som 
förlagsbranschen erbjuder biblioteken är brokiga 
och oförmånliga.

Användningen av nätmaterial och utlåningen av 
e-böcker är fortfarande försvinnande liten då man 
jämför med antalet användare av bibliotekens 
traditionella material. Statistikföringen av 
nätmarialens användning varierar. I stället för 
distansanvändning erbjuds kunderna i allmänhet 
möjligheten att använda materialet på biblioteket. 
En tillräckligt enkel teknisk lösning av till exempel 
användaridentifiktion kunde intensifiera såväl 
bibliotekens vilja att erbjuda nätmaterial och 
kundernas benägenhet att använda materialen.

Speciellt de små biblioteken har mycket 
begränsade möjligheter att uppnå de mål som 
förväntas av dem i informationssamhället. Den 
tekniska utrustningen fanns tillgänglig men 
biblioteken ansåg likväl sin roll som aktiva aktörer 
begränsade. Anskaffningen av nätmaterial 
är enbart en del av bibliotekens funktioner i 
informationssamhället. Biblioteken är även 
betydelsefulla producenter av informationsinnehåll, 
som förmedlare, tolkare och ibruktagare. 
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Inledning

Föremål för utvärderingen av biblioteksverksamheten 
var tillgång och användning av nätmaterial i 
de allmänna biblioteken i Finland. Årets tema i 
basserviceutvärderingen inom biblioteksväsendet 
var förebyggande av utslagning med beaktande av 
kunskapsmässig marginalisering. I utvärderingen 
granskades kommersiellt tillgängligt nätmaterial. 
Användningen av nätmaterial utreddes genom 
att granska antalet kundbesök och bibliotekens 
statistikföring av användarfrekvensen 
beträffande nätmaterial. Vidare utvärderades de 
allmänna bibliotekens position som aktörer i 
informationssamhället.

Anskaffning och användning av nätmaterial vid de 
allmänna biblioteken utvärderades senast år 2004 
i en utredning av basservicen. Då konstaterades att 
de mål som ställts gällande bibliotekens nya roll i 
informationssamhället inte hade förverkligats på ett 
jämbördigt sätt i olika delar av landet. Utbudet av 
kommersiella nätmaterial motsvarade inte de allmänna 
bibliotekens behov och anskaffningen av nätmaterial 
till biblioteken var blygsam. Det fanns brister i 
uppföljningen av användningen av nätmaterialet. 
Åtgärder som rekommenderades var att nätmaterialen 
skulle resurseras nationellt, att det skulle ges nationella 
rekommendationer om basmaterial som förmedlas 

via nätet och att statistiken över nätanvändningen 
skulle förbättras. I samband med årets utvärdering av 
nätmaterial, kan man konstatera att de åtgärdsförslag 
som framlades i utredningen av basservicen år 2004, 
inte har förverkligats.

Enligt bibliotekslagen 904/1998, är syftet 
med de allmänna bibliotekens biblioteks- och 
informationstjänster, att främja befolkningens lika 
möjligheter till bildning, litterära och konstnärliga 
intressen, fortlöpande utveckling av kunskaper 
och färdigheter samt medborgerliga färdigheter, 
internationalisering och till livslångt lärande. 
Biblioteksväsendet bör också arbeta för att virtuella 
och interaktiva nättjänster samt deras kulturrelaterade 
innehåll utvecklas. Till kommunens uppgifter hör att 
ordna verksamheten vid de allmänna biblioteken så att 
målsättningarna förverkligas. I lagstiftningen bestäms 
också att bibliotekens basservice är avgiftsfri.

I statsminister Jyrki Katainens regeringsprogram 
säkerställs att alla utan hinder kan delta i 
informationssamhället och den digitala världen 
oberoende av förmögenhet, hälsotillstånd, ekonomisk 
situation och boningsort. Enligt regeringsprogrammet 
ska biblioteken utvecklas så att de kan svara mot 
informationssamhällets utmaningar. 

I Undervisnings- och kulturministeriets publikation 

Kriterier Frågeställningar Indikatorer Mål för servicenivån

Nätverksmaterialens 
tillgänglighet och användning

Hurudant nätmaterial 
anskaffades till de allmänna 
biblioteken?

Andel databaser och e-böcker 
som anskaffades år 2011

Hur användes de nätmaterial 
som anskaffades?

Mängden nätmaterial som lånats, 
utlåning av e-böcker, 
nätmaterialens anskaffnings-
kostnader år 2004 och år 2011

De allmänna bibliotekens egen 
uppfattning om sin position som 
aktör i informationssamhället.

Förverkligandet av invånarnas 
rätt till bildning och tillgång till 
nätmaterial på ett jämlikt sätt i 
olika områden. 
Förebyggande av kunskapsmäs-
sig marginalisering

Utvärderingsuppdrag
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Bibliotekspolitik 2015 har man fastställt åtgärder 
som nationellt ska vidtas för att alla medborgare ska 
ha tillgång till viktiga elektroniska informations- och 
kulturprodukter. Bibliotekspolitiken förutsätter att de 
allmänna bibliotekens roll i nätvärlden konkretiseras 
och att deras roll som tolkar, arrangörer, skapare, 
förmedlare och introducerare av nätinnehåll ska 
klargöras. Vidare förutsätter politikprogrammet en 
definition	 av	 medborgarnas	 grundrättigheter	 till	
bildning i nätutbudet samt av de basmaterial och 
–tjänster som avgiftsfritt ska stå till förfogande för 
alla. 

Förlagsbranschen i Finland börjar först nu vakna 
upp i fråga om publicering av elektroniskt material 
och	 tillsvidare	finns	 i	 stort	 sätt	allt	material	 som	de	
allmänna biblioteken behöver i fysisk form. Däremot 
är den offentliga förvaltningens publikationer, s.k. grå 
litteratur, till största delen publicerad på nätet, men 
detta material katalogiseras inte i bibliotekssystemen. 
Detta är en utmaning med tanke på medborgarnas 
informationssökningsfärdigheter och även för 
bibliotekspersonalens yrkeskompetens i hanteringen 
av materialet. 

Som bäst pågår projektet ”Sähköiset sisällöt yleisiin 
kirjastoihin”, vars syfte är att få till stånd ett jämlikt 
utbud av elektroniskt material som motsvarar 
kundkretsens behov. Inom projektet utvecklas 
även bibliotekspersonalens kompetens gällande 
kännedom om elektroniskt material, anskaffnings- 
och	 finansieringsmodell	 samt	 gemensam	
e-materialstrategi.

Rådet för de allmänna biblioteken anser i sin 
strategi för de allmänna biblioteken att handledning 
i färdigheter i informationssamhället är en kritisk 
framgångsfaktor. I bibliotekets verksamhet betyder 
det att biblioteken ska ha kontroll över den egna rollen 
då det gäller medieläskunnighet och uppdatering av 
personalens kompetens.

Förebyggande av kunskapsmässig margi-
nalisering.

Årets tema i basserviceutvärderingen inom 

biblioteksväsendet är förebyggandet av 
kunskapsmässig marginalisering, varigenom 
bibliotekens roll som reducerare av ojämlikhet är 
betydelsefullt. I de programdokument som berör de 
nationella biblioteken, och informationssamhället 
i allmänhet, åläggs biblioteken uppgifter där syftet 
är att på ett jämlikt sätt garantera grundrättigheter 
till bildning för alla medborgare. I dessa 
programdokument ses biblioteken som en viktig 
aktör i informationssamhället med uppgift att 
förhindra marginalisering i fråga om information. 
En förutsättning för förverkligande av målen är att 
biblioteken har ändamålsenliga utrymmen, utrustning 
och internetanslutning, personal som är utbildad och 
väl förtrogen med informationssamhällets nätinnehåll 
och som väl känner till alla tjänster samt har 
tillgång till alla viktiga nationella informations- och 
kulturkällor oberoende av tid och plats. Förebyggande 
bibliotekstjänster som ökar medborgarens 
välbefinnande,	ska	utvecklas	som	närtjänster	för	alla.	

Att endast erbjuda teknisk utrustning räcker inte till för 
att jämna ut den digitala klyftan. Det behövs kunnande 
och material på det egna språket. Att behärska 
teknikens arenor av idag, är inte en självklarhet för 
alla medborgare. Dagens informationssamhälle kan 
åstadkomma en tudelning mellan de människor 
som har tillgång till informationsteknik och de 
som inte har det. Kommunbibliotekets begränsade 
statsunderstöd kan ge intrycket av en eftersläpning, 
gällande kundernas möjligheter till nätmaterial och 
höjning av bibliotekspersonalens kunskapsnivå. Även 
biblioteket kan marginaliseras kunskapsmässigt

Framtidsutsikter

Den teknologi som möjliggör användning av 
datanätverk utvecklas fortgående. Byggandet av 
trådlösa 4G-nät fortsätter och de mobilanordningar 
som använder dem blir allt allmännare. Innehållet och 
användningen av datanätverk är inte längre bundet 
till någon plats eftersom den mobila teknologin gör 
att	behövlig	information	hela	tiden	finns	tillgänglig.	
Kontakterna till områden som hamnar utanför 
utvecklandet av de trådlösa nätverken ska garanteras 
genom utbyggnad av bredband. Kontakterna till 
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skolor, bibliotek och samserviceställen ska garanteras 
genom särskilda åtgärder. 
Innehållet i datanäten ökar och blir allt mångsidigare. 
Nätverksanvändningen ändrar karaktär från att enbart 
gälla informations- och servicesökning till produktion 
och delning av innehåll. Öppna program och innehåll 
ökar datanätens användningsmöjligheter. 

Det övergripande synsättet på bibliotekens roll som 
aktör i informationssamhället klarnar. Biblioteket 
hjälper medborgarna att förutom traditionell 
läskunnighet även utveckla sina färdigheter i 
medieläskunnighet och datateknik. Detta görs i 
samarbete med andra aktörer som arbetar med 
livslångt lärande. Det växande utbudet av elektroniskt 
material och ny teknologi ökar och fördjupar 
bibliotekspersonalens kompetens. En av bibliotekens 
centrala uppgifter är att behärska och att lära ut 
medieläskunnighet och utvecklandet av detta sköts 
med hjälp av separata utbildningsplaner.

Via biblioteken har medborgarna tillgång till det 
digitala biblioteket som centraliserat ger tillgång till 
digitalt	material	som	filmer,	spel,	musik	och	litteratur.	
Biblioteken främjar tillgången till elektroniskt material 
mellan olika bibliotekssektorer och medverkar till en 
öppen tillgänglighet av forskning som utförts med 
offentliga medel. Bibliotekssystemen utvecklas så att 
man med deras hjälp bättre kan planera, arrangera och 
förmedla också ett växande och allt mer mångsidigt 

utbud av elektroniskt material

Material och tillvägagångssätt

År 2004 utvärderades senast bibliotekens utbud 
och användning av nätmaterial. Materialet för 
utvärderingen av basservicen år 2011 utgjordes av en 
riksomfattande webbenkät som hösten 2011, sändes till 
alla kommunbibliotek i Finland förutom Åland som inte 
ingick i utvärderingen. Samtliga 15 kommunbibliotek 
(i fortsättningen svenska biblioteksdistriktet) med 
svenska som majoritetsspråk besvarade enkäten. 
Resultaten jämfördes till valda delar med material från 
år 2004. Som jämförelsematerial användes material 
från statistikdatabasen för de allmänna biblioteken i 
Finland, beställt statistiskt material som registrerats av 
det Nationella Elektroniska Biblioteket FinElib samt 
den användarenkät som Nationalbiblioteket utformat 
år 2010 till de allmänna bibliotekens kunder.

År 2011 omfattade det svenska biblioteksdistriktet 
biblioteks- och informationsservice i femton 
kommuner	 i	 Svenskfinland.	 I	 Österbotten	 fanns	 11	
kommuner, i Egentliga Finland två och i Nyland 
två. Det svenska biblioteksdistriktet jämförs i vissa 
hänseenden med motsvarande tal för hela landskapet 
och för hela landet. Kommunjämförelser är inte 
ändamålsenligt	 med	 beaktande	 av	 det	 geografiskt	
varierande svenska befolkningsunderlaget i landet.

Hurudant nätmaterial skaffades till de allmänna biblioteken år 2011?
Anskaffningen och utbudet av nätmaterial och speciellt e-böcker varierade betydligt inom olika 
landskap. Majoriteten av biblioteken i Svenskfinland köpte in e-böcker i form av skönlitterära verk.

Det fanns fortsättningsvis många kommuner där 
biblioteket inte erbjöd något avgiftsbelagt nätmaterial. 
I vart fjärde bibliotek fanns inte avgiftsbelagt 
nätmaterial och drygt 80 % av biblioteken hade 
inte skaffat några e-böcker år 2011. Jämfört med 
föregående utvärdering (år 2004) har situationen inte 
nämnvärt förändrats. Positiv utveckling har dock 

skett i utbudet av nätmaterial.

I	 de	 finskspråkiga	 kommunerna	 gav	 biblioteken	
låntagarna användarrätt till referensdatabaser 
innehållande inhemska tidskriftsartiklar, nationell 
statistik och uppslagsverk. Rätt många bibliotek 
erbjuder tidningar i fulltext via tidningsportalerna. 



143

till Elib som är en gemensam Fredrika-tjänst. De 
finskspråkiga	 kommunernas	 bibliotek	 köper	 få	
e-böcker. De låntagare som önskar sådana får skaffa 
dem på annat håll. I de svenskspråkiga kommunerna 
var situationen klart bättre. Nästan alla svenskspråkiga 
kommunbibliotek som svarat uppgav att de skaffat 
e-böcker. De årliga anskaffningarna varierade 
vanligen från några hundra till knappt ettusen verk 
(Tabell 6.8.1.).

De allmänna biblioteken skaffade sitt nätmaterial 
antingen via Nationalbibliotekets serviceenhet FinElib 
eller direkt från förlagen. FinElib användes eftersom 
licensunderhandlingarna förutsatte specialkunnande 
och eftersom de centraliserade avtalen i allmänhet 
också var förmånligare. Landskapsbiblioteken hade 
stor betydelse som anskaffare av nätmaterial inom 
sitt verksamhetsområde. En stor del av biblioteken 
uppgav att de endast skaffar material som bekostas av 
landskapsbiblioteken. 

Biblioteken	 i	 finskspråkiga	 kommuner	 köpte	
främst	 finskspråkigt	 material;	 referensdatabaser,	
tidningsdatabaser och e-böcker. Populärast av de 
utländska databaserna var fulltext artikeldatabaser 
och musikdatabaser. Samtliga biblioteken i 
Svenskfinland	uppgav	att	de	köpt	 in	någon	databas.	
Biblioteken i det svenska distriktet anskaffade närmast 

svenskspråkigt nätmaterial. Drygt 
70 procent av biblioteken hade köpt 
in användarrätt till uppslagsverket 
Nationalencyklopedin. Hälften av 
biblioteken hade tillgång till både 
Ebsco MasterFile och PressDisplay. 
Låntagarna hade även tillgång till 
musikdatabasen Naxos. (Figur 
6.8.1.).

Biblioteken planerade sällan inköp 
av nätmaterial gemensamt. Endast 
två av tio uppgav att materialutbudet 
på andra bibliotek påverkade de 
egna anskaffningsbesluten. I de 
stora städerna beaktade man de 
anskaffningar som gjordes vid 
högskolebiblioteken. Biblioteken 
hade ingen anskaffningsplan 

Landskap databasernas andel i 
bibliotek

e-böckernas andel  i 
bibliotek

2004 2011 2004 2011

Egentliga Finland 33,9 75,0 51,8 46,4
Satakunta 39,3 66,7 35,7 5,6

österbotten 61,1 100,0 61,1 87,5
Birkaland 54,5 85,7 21,2 9,5
Mellersta Finland 53,3 45,0 10,0 0,0
Mellersta österbotten 50,0 66,7 90,9 50,0
Södra österbotten 59,3 60,0 77,8 53,3

Nyland 54,5 88,9 21,2 55,6
Egentliga Tavastland 31,2 81,8 81,3 63,6
Päijänne-Tavastland 33,3 70,0 0,0 10,0
Kymmenedalen 66,7 100,0 0,0 0,0
Södra Karelen 35,7 80,0 28,6 40,0

Södra Savolax 68,4 90,9 78,1 54,5
Norra Karelen 38,9 66,7 28,6 0,0
Norra Savolax 24,0 57,1 52,0 28,6

Norra österbotten 55,0 75,8 42,5 42,4
Kajanaland 40,0 11,1 0,0 11,1

Lappland 63,6 94,5 13,6 11,1

Hela landet 55,0 72,3 38 30,5

0
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Nationalencyklopedin

antal bibliotek

Figur 6.8.1. Mest köpta databaser år 2011

Tabell 6.8.1. Databaser och e-böcker vid de allmänna 
biblioteken i Finland åren 2004 och 2011

Det har också blivit vanligare att man fått tillgång till 
musikdatabaser. I de svenskspråkiga kommunerna är 
urvalet annorlunda. Låntagarna erbjuds användarrätt 
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för nätmaterial eller några samlingspolitiska 
linjedragningar. En fjärdedel av biblioteken planerade 
att göra sådana. Få bibliotek hade funderat på eller 
gjort upp regionala riktlinjer. Anskaffningsplaner 
för ett helt landskap var sällsynta och likaså interna 
planer eller linjedragningar för biblioteksnätverk. 
Trenden	var	likadan	för	bibliotek	i	Svenskfinland.	

Anskaffningskostnaderna för nätmaterial 
utgjorde endast en liten del av alla 
materialanvändningskostnader, år 2011 endast 
2,6 procent. Många bibliotek införskaffade inget 
nätmaterial och det bibliotek som köpte mest använde 
120 000 euro. Biblioteken i det svenska distriktet 
använde en betydligt blygsammare summa för 
anskaffning av nätmaterial (Tabell 6.8.2.).

Hur användes det nätmaterial som anskaffats?
Användningen av nätmaterial och utlåningen av e-böcker omfattades av en försvinnande 
liten del av bibliotekens traditionella materialanvändning. I det svenska biblioteksdistriktet 
har tillgängligheten till nätmaterial i genomsnitt ökat jämfört med föregående år.

Tabell 6.8.2. Anskaffningskostnader för nätmaterial vid 
de allmänna biblioteken i Finland åren 2004 och 2011

Landskap Nätverksmaterialens 
anskaffningkostnader 
år 2004 %

Nätverksmaterialens 
anskaffningskostnader 
år 2011 %

Nyland 1,7 2,8
Egentliga Tavastland 0,9 2,1
Päijänne-Tavastlans 1,2 2,5
Kymmenedalen 2,5 2,3
Södra Karelen 2,2 2,4

Egentliga Finland 1,6 2,7
Satakunta 1,8 9,5

Birkaland 1,9 2,9
Mellersta Finland 1,7 2,2
Södra österbotten 2,0 1,0
österbotten 1,6 2,7
Mellersta österbotten 3,3 2,6

Södra Savolax 2,3 2,6
Norra Karelen 1,2 2,2
Norra Savolax 1,6 1,3

Norra österbotten 1,5 1,7
Kajanaland 0,9 2,4

Lappland 1,5 2,6

Hela landet 1,7 2,6

Bibliotekens statistikföring av statistiska uppgifter om 
användarfrekvens av nätmaterial, varierade avsevärt.  
I stället för distansanvändning erbjöds låntagarna 
i allmänhet möjlighet att använda materialet på 
biblioteket.	 I	 de	 finskspråkiga	 kommunerna	 hade	
det knappt skett någon förändring alls i fråga om 
anskaffning, utbud och användning. E-böcker som 

ingick i samlingarna lånades i medeltal ut 3,7 gånger 
per tusen invånare, år 2011. I de svenskspråkiga 
kommunerna var lånemängderna fortfarande ganska 
anspråkslösa, några hundra lån/år. Enligt biblioteken 
ökade användningen ändå hela tiden. Tio procent av 
de svarande uppgav att utlåningen av e-böcker hade 
ökat jämfört med föregående år medan motsvarande 
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siffra för det svenska biblioteksdistriktet var drygt 70 
procent.

Resultatet av Nationalbibliotekets riksomfattande 
kundenkät  år 2010 visade att låntagarna ganska 
sparsamt använde det inköpta materialet men att 
de däremot använde nätbiblioteket och bibliotekets 
nätsidor mycket. En fjärdedel av de svarande 
kunde inte säga huruvida bibliotekens nätmaterial 
motsvarade deras behov eller inte. Utgående från 
kundenkäten	verkade	det	finnas	behov	av	information,	
marknadsföring och handledning gällande bibliotekens 
material. Bättre kännedom om kundernas behov och 
önskemål kunde hjälpa biblioteken att skaffa sådant 
material som kunderna behöver.

Landskapsvisa statistikuppgifter över 
användningsfrekvensen av nätmaterial och lån av 
e-böcker har sammanställdes och det visade sig 
att det fanns stora variationer i statistikföringen 
av nätmaterial. Statistik att tillgå fanns endast över 

FinELibs material och också i det framkom brister 
med sannolika felmarginaler. Förlagens olika praxis 
inverkade. Under 15 procent av de svarande ansåg 
att den statistik de fått var tillräcklig med tanke på 
uppföljning av nätmaterialanvändningen. Inom 
det svenska biblioteksdistriktet meddelade över 
hälften av biblioteken att de inte var tillfredsställda 
med de statistiska uppgifter de kunde få om 
användarfrekvensen av nätmaterial. Eftersom det inte 
på långt när fanns pålitlig och lättillgänglig statistik 
över allt material var de inte heller jämförbara 
sinsemellan. Om statistikföringen är bristfällig är 
det svårt att uppfatta dess betydelse för kunderna. 
De som producerar digitalt material borde utveckla 
produkternas statistikföring så att biblioteken 
effektivare kunde följa upp och utveckla sin egen 
verksamhet.

Fastän FinElibs material i allmänhet tillåter 
distansanvändning kunde kunden använda bara en 
bråkdel av bibliotekens nätmaterial hemifrån. Av de 

Landskap antal sök antal nät- 
kontakter

 totalt laddade 
artiklar

laddade 
artiklar / 
1000 inv.

lån av e-
böcker

”lån av e-
böcker/ 
1000 inv.”

Egentliga Tavastland 5 784 2 549 8 333 2 255 12,9 443 2,5
Päijänne-Tavastland 6 995 1 967 8 962 2 142 10,6 117 0,6
Kymmenedalen 3 136 13 952 17 088 11 361 62,3 0 0,0
Södra Karelen 2 822 459 3 281 648 4,8 187 1,4
Nyland utom Helsingfors 29 016 13 967 42 983 20 731 22,0 4 973 5,3
Helsingfors 11 251 192 12 303 11 263 495 64 127 109,0 8 340 14,2

österbotten 8 416 1 197 9 613 16 116 90,6 2107* 11,8
Birkaland 33 414 7 588 41 002 10 488 21,5 10 0,0
Mellersta Finland 5 343 1 597 6 940 1 756 6,4 0 0,0
Södra österbotten 3 524 102 3 626 749 3,9 122 0,6
Mellersta österbotten 1 645 1 892 3 537 3 168 46,4 0 0,0

Satakunta 5 130 1 207 6 337 1 613 7,1 59 0,3
Egentliga Finland 5 713 11 957 17 670 17 862 38,4 1 466 3,2

Norra Savolax 4 728 2 725 7 449 2 853 11,5 1 030 4,2
Södra Savolax 3 273 756 4 029 1 000 6,5 422 2,7
Norra Karelen 2 643 3 746 6 389 1 560 9,4 31 0,2

Kajanaland 733 0 733 4 0,05 0 0,0
Norra österbotten 12 100 4 764 16 864 6 090 13,7 128 0,3

Lappland 6 232 4 878 11 110 5 396 29,4 112 0,6

Hela landet 11 391 839 87 606 11 479 441 169 919 31,6 17 440 3,7

*svenskspråkiga 2099

Tabell 6.8.3. Användning av nätmaterial vid de allmänna biblioteken i Finland år 2011
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svarande var det 70 procent och drygt 80 procent för 
bibliotek	i	Svenskfinland	som	uppgav	att	man	kunde	
använda nätmaterial i huvud- eller närbiblioteket 
eller	biblioteksbussen.	Bokbussarna	 i	Svenskfinland	
saknade användningsmöjligheter av nätmaterial. 
Distansanvändning var möjlig hos knappt 30 procent 
av de bibliotek som svarade medan motsvarande siffra 
för bibliotek i det svenska distriktet var 80 procent.

De bibliotek som hade beställt material ansåg att 
distansanvändningen var krånglig och att det var 
tidskrävande att lära ut dess användning. Då var 
det lättare att begränsa materialanvändningen till 
bibliotekets användarterminaler. Detta missförhållande 
minskade såväl efterfrågan som användningen av 
materialet. Kunderna har vant sig vid att materialet 

i den virtuella världen inte är bundet till någon viss 
plats utan att det fritt kan användas oberoende av 
tid, plats eller utrustning. Nyttan av licensbelagt 
material upplevdes tillsvidare inte konkurrera med 
fritt tillgängligt material. 

Ett tillräckligt enkelt tekniskt genomförande av 
till	 exempel	 användaridentifikationen	 kunde	 öka	
såväl bibliotekens vilja att erbjuda nätmaterial som 
kundernas benägenhet att använda dem. Information 
och fortbildning av personal torde främja en mera 
omfattande och jämlikare användning av nätmaterial. 
Distansstudiemöjligheterna i landsbygdskommunerna 
kunde förbättras genom distansanvändning av 
nätmaterial medan jämlika studiemöjligheter 
förhindrar social marginalisering.

I utvärderingen ingick en rad påståenden där 
biblioteken ombads ge sina synpunkter på hur de 
nationella bibliotekspolitiska linjedragningarna har 
beaktats. Oroande svaga (illa eller inte alls) var enligt 
biblioteken följande punkter: 

 användningen av anskaffat material följs inte upp •	
regelbundet 
anskaffat nätmaterial marknadsförs inte effektivt•	
det anskaffade nätmaterialets synlighet i biblioteket •	
är svag
det	 finns	 inga	 planer	 eller	 anskaffningspolitiska	•	
linjedragningar för anskaffning 

Bäst förverkligades tillgången till utrymmen 
och god utrustning med tanke på personlig 
användarundervisning och användning av 
nätmaterial.	 I	 de	 flesta	 biblioteken	 arrangerades	
användarundervisning antingen med hjälp av 

skriftliga anvisningar (32 %), genom information 
på bibliotekets hemsida (33 %) eller personlig 
handledning (65 %). Motsvarande siffror för 
biblioteken	i	Svenskfinland	var	53	procent,	80	procent	
och 73 procent. Avsaknad av handledning berodde 
på bristande personalresurser. Den handledning 
kunderna	fick	påverkades	av	att	personalen	inte	hade	
bekantat sig med materialet. Å andra sidan ligger 
bibliotekens betydelse för de elektroniska materialen 
just i att bibliotekspersonalen känner till innehållet. 
Bibliotekens roll är att producera, förmedla, tolka 
och introducera innehållet åt kunderna. Betydelsen 
av en sakkunnig bibliotekspersonal accentueras även 
i fråga om förmedling av fritt tillgängligt material 
och tjänster och i handledningen av användningen 
av dem. Bibliotekens betydelse som förebyggare av 
marginalisering var enligt de svarande känt och erkänt 
inom kommunernas beslutsfattande och verksamhet. 
Bibliotekens tekniska beredskap för tillhandahållande 

Hur ser de allmänna biblioteken på sin position som aktör i informationssamhället?
Speciellt de små biblioteken ansåg att de hade begränsade möjligheter att uppnå de mål, 
som förväntades av dem i informationssamhället. Den tekniska utrustningen fanns till-
gänglig men biblioteken ansåg likväl sin roll som aktiv aktör begränsade. 
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av nätmaterial var god. Det fanns nätanslutna 
kundterminaler i nästan samtliga allmänna bibliotek. 
Trådlöst nät fanns i nästan alla de 200 bibliotek som 
svarat på enkäten. Bärbara datorer som lånas ut fanns 
i ca 40 bibliotek. Ett fåtal bibliotek i det svenska 
distriktet hade möjlighet att låna ut bärbara datorer.
Ovan nämnda iakttagelser stödde svaren från de 
öppna frågorna i enkäten. Biblioteken ansåg att de 
största problemen var att efterfrågan och utbudet på 
nätmaterial inte möttes. Biblioteken var tvungna att 
överväga vilka anskaffningar det var lönsamt att göra 
och om personalstyrkan var liten uppstod tidsbrist 
och följden blev svårheter att känna till det e-material, 
som fanns. Vilket i sin tur ledde till att e-materialet 
inte marknadsfördes tillräckligt och utbildningen i 
att använda dem blev bristfälligt. Även rent tekniska 
hinder fanns, som fördröjde en ökande användning av 
nätmaterial. Systemen lämpade sig inte för utlåning av 
nätmaterial, distansanvändningen eller var för svåra 
eller saknas helt. Dessutom var statistikuppföljningen 
av användningen bristfällig.

Orsaker som utgör hinder för anskaffning 
och användning samt tillgång till nätmaterial

Från biblioteken kom rikligt med förslag på hur 
man kunde utveckla användningen och tillgången 
till nätmaterial. Vid sidan om rimliga priser ansåg 
biblioteken att det primära var att utveckla den 
egna sakkunskapen. Biblioteken var medvetna om 
marknadsföringens betydelse för efterfrågan på 
nätmaterial. För att kunna marknadsföra förutsätts att 
man känner väl till de material som ska marknadsföras. 
Det	måste	finnas	tid	och	personal	som	är	intresserad	
av ärendet. De tekniska hindren måste kunna lösas. 
Biblioteken anser att ett förnuftigt sätt att gå framåt 
var att utveckla ett centraliserat utbud av tjänster. Alla 
kommuner har inte resurser att undanröja hindren. 
Genom att samarbeta regionalt eller nationellt kan 
man bättre trygga utvecklingsresurserna och bli 
effektivare.

Förbättringsförslag gällande användning av 
och tillgång till nätmaterial

Enskilda bibliotek upplevde att de arbetar ensamma 

med nätmaterialen. Därför önskade man en 
centraliserad service på regional-, landskaps- eller 
riksnivå där aktörerna kunde vara exempelvis 
landskapsbiblioteken	 eller	 Kirjastot.fi	 –tjänsten.	
Ett regionalt samarbete förbättrar inte nämnvärt 
situationen om inte kommunernas tekniska lösningar 
förenhetligas. Det framfördes också att anskaffningen 
av elektroniskt material kunde behandlas på 
ministerienivå, varigenom alla bibliotekskunder 
kunde få tillgång till önskat nätmaterial från ett och 
samma ställe. 

Biblioteken kan lätt hamna i en passiv, negativ spiral 
i fråga om nätmaterial. Då utbudet av nätmaterial inte 
finns	 frågar	 kunderna	 inte	 heller	 efter	 det.	 Spiralen	
kunde vända uppåt och bli positiv om man till 
exempel kundefå inhemska nyutgivna böcker som 
e-böcker. I framtiden ökar bibliotekens roll som 
introducerare, producenter, tolkar och förmedlare av 
material. De allmänna biblioteken har en betydande 
roll som förverkligare av jämlik beredskap för 
informationssamhället och som den instans som 
förhindrar marginalisering gällande tillgång till 
information.
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Valtakunnallinen peruspalvelujen arviointiraportti.  
6.7. Yleisten kirjastojen verkkoaineistojen hankinta ja käyttö. Arviointiryhmä.

Verkkokysely verkkoaineistojen hankinnasta ja käytöstä kuntien yleisille kirjastoille, syksy 
2011 (svarsprocent 95)

Webropol-förfrågan till enspråkigt svenska tvåspråkiga kommunerna med svenska som 
majoritetsspråk, hösten 2011. Anskaffning och användning av nätmaterial vid de allmänna 
biblioteken (svarsprocent 100).

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2010. Kansalliskirjasto, 2010. 
De allmänna bibliotekens användarenkät 2010. Nationalbiblioteket 2010. 
http://www.kansalliskirjasto.fi/attachments/5zeol7ZX9/5piPTxSqb/Files/CurrentFile/Yleiset_
yhteenveto_2010.pdf
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Kulttuuritoimen arviointikohteena on kuntien kult-
tuuripalveluiden tuottaminen. Kulttuuripalvelut 
rajattiin arviointiasetelmaa määritettäessä kuntien 
yleisen kulttuuritoiminnan sekä taiteen ja kulttuurin 
valtionosuuslaitosten (museot, teatterit, orkesterit) 
tuottamiin palveluihin. Nämä palvelut perustuvat 

6.9. Kuntien yleisen kulttuuritoiminnan ja valtionosuuslaitosten palvelut

Johtopäätökset Toimenpide-ehdotukset

lainsäädäntöön: laki kuntien kulttuuritoiminnasta 
(728/1992), museolaki (729/1992) sekä teatteri- ja or-
kesterilaki (730/1992).  Myös muilla lainsäädäntöön 
perustuvilla palveluilla, kuten kansalaisopistoilla, 
taiteen perusopetuksella ja kirjastoilla on tärkeä mer-
kitys kulttuuripalveluiden tuottamisessa. Kirjastoja 

Kulttuuripalveluiden organisoinnin ja tuottamisen tavat 
ovat kunnissa moninaiset ja vaihtelu kuntien välillä 
varsin suurta. Useimmissa kunnissa yleiseen kulttuuri-
toimintaan kohdistuu alle yksi henkilötyövuosi. 

Kaikissa kunnissa järjestetään yleistä kulttuuritoimin-
taa. Yleisen kulttuuritoimen asukaskohtaiset nettokus-
tannukset olivat vuonna 2009 kunnissa keskimäärin 
11,7 euroa/asukas. Koko Suomessa keskimäärin 
yleisen kulttuuritoimen nettokustannukset olivat 22 
euroa/asukas. Yleisen kulttuuritoiminnan määrässä ja 
nettokustannuksissa on mittavia kuntakohtaisia eroja. 
Tilastoinnin pohjalta ei saa selkeää kuvaa yleisen kult-
tuuritoiminnan kokonaisvolyymistä.

Valtionosuuslaitosten maantieteellinen saavutettavuus 
vaihtelee maan eri osissa etenkin kunnan asukaslu-
vusta riippuen. 

Valtionosuusteattereita ja -orkestereita toimii pääosin 
asukasluvultaan suurissa maakuntakeskuksissa ja 
muissa kaupunkimaisissa kunnissa. Valtionosuusmu-
seoita sijaitsee valtionosuuslaitoksista kattavimmin 
myös asukasluvultaan pienemmissä kunnissa. 

Vähintään päätoiminen (100 %) kulttuuritoimen työnte-
kijä kunnassa, jonka asukasluku on 5 000-24 999,
lisäksi johtava kulttuuritoimen työntekijä (100 %) kun-
nassa, jonka asukasluku ylittää 25 000 asukasta.
Yhdistelmävirka tai -toimi kunnassa, jonka asukasluku 
on alle 5000 asukasta (suositus 0,5 htv, minimi 0,3 htv) 

Suositus määrittelee käytettävää henkilötyövuosimää-
rää, ei kulttuuripalveluiden järjestämistapaa. Kunta voi 
järjestää kulttuuripalvelut esimerkiksi toisen kunnan 
kanssa tai ostopalveluna yhdistykseltä / yritykseltä. 
Olennaista on, että kunnassa on riittävät ja asiantun-
tevat henkilöstöresurssit palveluiden tuottamiseen tai 
tilaamiseen. 

Vastuutaho: Kunnat

Suosituksia tarkistetaan tarvittaessa kuntauudistuksen 
etenemisen mukaan.

Yhtenäistetään ja kehitetään kuntien kulttuuritoiminnan 
tilastotiedon tuotantoa, jotta se olisi paremmin vertailu-
kelpoista erityisesti yleisen kulttuuritoiminnan osalta.

Vastuutaho: Tilastokeskus, opetus- ja kulttuuriministeriö

Tarkastellaan yleisen kulttuuritoiminnan sisältöä, mm. 
kuntien myöntämiä avustuksia kolmannelle ja yksityi-
selle sektorille.

Vastuutaho: opetus- ja kulttuuriministeriö

 
Selvitetään valtionosuuslaitosten kiertuetoiminnan 
kattavuus eri maakunnissa.

Vastuutaho: taide- ja kulttuurilaitokset ja opetus- ja 
kulttuuriministeriö
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tarkastellaan peruspalveluiden arvioinnissa omana 
kokonaisuutenaan.

Yleiseen kulttuuritoimintaan myönnetään valtion-
osuutta (ns. kulttuurieuro) valtiovarainministeriöstä. 
Museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuu-
det muodostavat merkittävän osan opetus- ja kulttuu-
riministeriön talousarviosta, lähes 30 % taiteen ja 
kulttuurin osuudesta. Kuntien oma rahoitus on tärkeä 
taide- ja kulttuurilaitoksille ja yleisestä kulttuuritoi-
minnasta se muodostaa olennaisen osan. 

Hallitusohjelman mukaan kulttuuripalveluiden on 
oltava tasa-arvoisesti ja tasalaatuisesti kaikkien saa-
tavilla. Kulttuurilla on keskeinen asema yhteiskuntaa 
rakennettaessa. Kulttuurilla on paitsi itseisarvoinen 
asemansa, myös merkittäviä vaikutuksia kansantalo-
uteen sekä yksilöiden hyvinvointiin.

Arviointikriteerit Arviointikysymykset Arviointimittarit Palvelutavoitteet

Kuntien kulttuuripalveluiden 
resurssit

Kuinka paljon kunnalla on 
käytettävissään henkilötyövuo-
sia yleisen kulttuuritoiminnan 
järjestämiseen?

Yleisen kulttuuritoimen henkilö-
työvuosimäärä, HTV/kunta

Kulttuuripalveluiden saatavuus 
alueellisesti

Kuinka paljon kunta käyttää 
varoja yleisen kulttuuritoiminnan 
järjestämiseen?

Kunnan yleisen kulttuuritoimen 
nettokäyttökustannukset, €/
asukas

Kulttuuripalveluiden organisoimi-
seksi riittävät resurssit

Kuinka paljon kunta käyttää 
varoja kulttuuripalveluiden tuot-
tamiseen kokonaisuudessaan?

Kunnan kulttuuritoiminnan 
kokonaisnettokäyttökustannuk-
set (yleinen kulttuuritoimi sekä 
museot, teatterit ja orkesterit), €/
asukas

Valtionosuuslaitosten (museot, 
teatterit, orkesterit) saavutetta-
vuus maantieteellisesti

Miten valtionosuuslaitokset sijait-
sevat ja ovat saavutettavissa?

Valtionosuuslaitosten sijainti ja 
saavutettavuus 30 kilometrin 
säteellä 

Valtionosuuslaitosten palvelui-
den saatavuus alueellisesti

Maakunnan valtionosuuslai-
tosten osuus (% koko maan 
määrästä) verrattuna asukas-
määrään (% osuus koko maan 
asukasmäärästä)

Kuinka suuri osuus väestöstä 
asuu 30 kilometrin säteellä valti-
onosuuslaitosten palveluista?

Enintään 30 kilometrin etäisyy-
dellä lähimmästä valtionosuus-
laitoksesta asuvan väestön 
osuus alueen väestöstä

Arviointiasetelma

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta tuli ensimmäisen 
kerran voimaan vuonna 1981. Lain tärkein tavoite oli 
kulttuuritoiminnan vakiinnuttaminen osaksi kunnan 
tehtäväkenttää. Voimassa oleva laki kuntien kulttuu-
ritoiminnasta (728/1992) määrittää kunnan tehtäväksi 
edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnas-
sa. Lain mukaan kunnan on myös järjestettävä kun-
nan asukkaille mahdollisuuksia taiteen perusopetuk-
seen sekä harrastusta tukevaan opetukseen taiteen eri 
aloilla. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan laissa tai-
teen harjoittamista ja harrastamista, taidepalveluiden 
tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen 
kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. 

Kunnat vastaavat kulttuurin peruspalveluista alueel-
laan. Arvioinnissa kuntien kulttuuripalveluiden re-
sursseja tarkastellaan kuntien yleisen kulttuuritoimen 
henkilötyövuosien sekä kuntien kulttuuritoiminnan 
nettokustannusten kautta. Valtionosuuden piiriin kuu-
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luvien kulttuuri- ja taidelaitosten osalta tarkastellaan 
lisäksi niiden alueellista sijaintia ja saavutettavuutta.

Kuntien kulttuuritoiminnan tuki- ja kehittämispo-
litiikka - julkaisussa (2011) nostettiin esiin kuntien 
väliset erot kulttuurin rahoituksessa. Vuonna 2009 
Suomessa oli 348 kuntaa. Niiden yleisen kulttuuritoi-
men nettokäyttökustannukset asukasta kohden vaih-
telivat miinus kahdesta 70 euroon. Eniten rahaa (yli 
15 €/asukas) käyttävien joukkoon kuului 74 kuntaa. 
Lähes puolet suomalaisista asui kunnassa, jossa ylei-
sen kulttuuritoimen nettokäyttökustannukset asukas-
ta kohti olivat 15 euroa tai vähemmän. Suurimmassa 
osassa kuntia yleiseen kulttuuritoimeen osoitettu ko-
konaisrahoitus ylittää kuitenkin selvästi valtion osuu-
den määrän.

Tarkastelussa hyödynnetään Tilastokeskuksen Kunti-
en ja kuntayhtymien talous ja toiminta- tilastoa 2009, 
johon kunnat toimittivat tiedot mm. kulttuurin kus-
tannuksista. Kuntien kirjaustavat vaihtelevat, joten 
tiedot kulttuuritoiminnan kustannuksista ovat jossain 
määrin puutteellisia. Kokonaiskuvan saamista kunti-
en yleisestä kulttuuritoimesta vaikeuttaa entisestään 
se, että siihen kuuluvia kustannuksia kirjataan sekä 
yleisen kulttuuritoiminnan että museoiden, teatte-
reiden ja orkestereiden luokkaan* . Jälkimmäisessä 
ei ole eroteltu valtionosuuslaitosten kustannuksia 
muusta toiminnasta. Tiedontuotannon erojen vuoksi 
asukaskohtaisista nettokustannuksista ei voida teh-
dä suoria johtopäätöksiä kunnan kulttuuritarjonnan 
määrästä tai laadusta.

Syrjäytymisen ehkäisyn kannalta keskeiset 
palvelut

Kulttuuritoiminta rakentaa yhteisöllisyyttä ja vahvis-
taa identiteettiä. Kulttuurin ala on myös merkittävä 
työllistäjä: vuonna 2008 kulttuurin toimialoilla työs-
kenteli eri ammateissa 4,3 % Suomen koko työllises-
tä työvoimasta. Kulttuuripalveluiden merkitys osana 
Suomen kansantaloutta onkin merkittävämpi kuin 
usein ajatellaan. Kulttuurityövoiman osuus oli vuon-
na 2009 Euroopan unionin tilastovirasto Eurostatin 
mukaan Suomessa EU-maiden korkeimpia. Kulttuu-

rin tuotanto, talous ja palvelut keskittyvät käytännös-
sä suuriin kaupunkeihin. Pääkaupunkiseudulla toimi-
vat kulttuurialan organisaatiot työllistävät noin puolet 
kaikista kulttuurialan työllisistä ja arvonlisäyksestä n. 
55 % muodostuu Uudellamaalla.

Kulttuurin kulutuksen alue-erot ovat Suomessa 
EU-maiden suurimpia tiheään ja harvaan asuttujen 
alueiden välillä. Kulttuuripalveluiden tarjonta on 
niukkaa pääkaupunkiseudun ja maakuntakeskusten 
ulkopuolella. Osallisuuden ja osallistumisen kehit-
täminen edellyttää tiheää palveluverkkoa sekä liik-
kuvien ja sähköisten palvelujen kehittämistä. Kult-
tuuripalveluiden käytön erilaistuminen näkyy paitsi 
alueellisissa, myös sosiaaliryhmien välisissä eroissa. 
Asiakkaiden varattomuus ei saisi olla este kulttuuri-
palveluiden käytölle. Kulttuuripalvelut ovat perus- ja 
lähipalveluita, joiden saatavuus ja saavutettavuus tu-
lisi mahdollistaa kaikissa kunnissa. Kulttuuripalve-
luista kansalaisopisto- ja kirjastopalveluja on tarjolla 
koko maassa.

Lähitulevaisuuden näkymät

Kuntien kulttuuritoimintaan vaikuttavat kuntaraken-
teen muutokset. Hallitusohjelman mukaan toteutetaan 
laaja kuntauudistus, jonka tavoitteena on vahvoihin 
peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntaraken-
ne. Kuntien erilaistuminen tuo haasteita paikallisen 
kulttuuritoiminnan kehittämiselle. Haasteena ovat 
erityisesti alueet, joissa kulttuuripalveluita on jo nyt 
heikosti tarjolla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
toteuttamien alueellisten terveys- ja hyvintointitutki-
musten mukaan osa suomalaista kokee kulttuuripal-
velut riittämättöminä. Esimerkiksi Keski-Satakunnan, 
Oulun Eteläisen ja Lakeuden asukkaista noin 40 % on 
tätä mieltä. Sen sijaan maakuntakeskuksissa (Kajaani, 
Oulu, Turku) vastaava luku on vain noin 10-15 %. 

* Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastossa on 
ko. luokka jaettu kolmeen eri luokkaan: museot, teatterit ja 
orkesterit. Kuitenkin kaikille saatavilla olevassa tilastossa 
luokat on yhdistetty yhdeksi luokaksi ja sen vuoksi arvioin-
nissa puhutaan kolmen luokan sijaan yhdestä luokasta. 
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Kuinka paljon kunnalla on käytettävissään henkilötyövuosia 
yleisen kulttuuritoiminnan järjestämiseen?
Valtaosa Suomen kunnista hoitaa yleisen kulttuuritoimen alle 
yhdellä henkilötyövuodella. 

Kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kult-
tuuritoimintaa kunnassa. Kulttuuritoiminnan järjestä-
misen tavat vaihtelevat kuntien välillä: kunnassa voi 
toimia päätoiminen tai sivutoiminen kulttuuritoimen 
työntekijä tai kulttuuripalvelut voidaan toteuttaa os-
topalveluna tai yhteistyössä toisen kunnan tai muun 
toimijan kanssa. 

Vuonna 1981 Opetusministeriö suositteli kunnille, 
että 4000 asukasta ylittävässä kunnassa olisi ainakin 
yksi yleisen kulttuuritoimen työntekijä ja että yli 25 
000 asukkaan kunnassa olisi kulttuuriohjaajan/sih-
teerin lisäksi myös johtajan ja taideohjaajan päävir-

ka. Alle 4000 asukkaan kunnille suositeltiin sivu- tai 
yhdistelmävirkaa. Nykyisistä 4000-25 000 asukkaan 
kunnista 36% ja yli 25 000 asukkaan kunnista 66% 
yltää vuoden 1981 suositukseen. Manner-Suomessa 
on yksi yleisen kulttuuritoimen henkilötyövuosi noin 
13 500 asukasta kohti. 

Asukaslukuun suhteutettu henkilötyövuosimäärä 
vaihtelee paljon eri kuntien välillä; yhtä henkilötyö-
vuotta kohti voi olla 4000 tai 80 000 asukasta. Pienis-
sä ja keskisuurissa kunnissa oli yhtä lailla vaihtelua. 
Sen sijaan suurissa kaupungeissa henkilötyövuosi-
määrä oli tasaisesti lähempänä koko maan keskiarvoa 
(1htv/13 500 asukasta). 

Kuva 6.9.1. Yleiseen kulttuuritoi-
meen kohdistuvat henkilötyövuodet
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Yleiseen kult-
tuuritoimeen 
kohdistetut henki-
lötyövuodet

Kuntien luku-
määrä

Kuntien keski-
määräinen 
asukasluku

≥ 10 5 265 730
5–9,9 7 103 372
2–4,9 33 36 644
1–1,9 63 14 735
0,6–0,9 30 8 054
0,2–0,5 118 5 458
< 0,2 60 4 992
Ulkoistettu 10 5 272

1990-luvun laman seurauksena useat kunnat vähensi-
vät yleisen kulttuuritoimen työntekijöitä: virat vähe-
nivät vuodesta 1992 vuoteen 1996 liki 17 %. Eniten 
virkoja katosi alle 15 000 asukkaan kunnissa, joissa 
liki joka toisessa lakkautettiin kulttuurisihteerin virka. 
2000-luvun aikana useassa kunnassa tilanne on joko 
korjattu lamaa edeltävälle tasolle tai jopa sitä parem-

maksi. Kuitenkin noin liki 10 % kunnista on jättänyt 
henkilökuntaresurssin lamavuosien tasolle ja lisäksi 
runsaassa 10 % kunnista tilanne on heikentynyt.  

Yleisen kulttuuritoimen henkilötyövuosia koskevat 
tiedot (Kuva 6.9.1.) keräsi Kuntien kulttuuritoimin-
nan kehittämishanke (KUULTO) marras–joulukuus-
sa 2011 alueellisten taidetoimikuntien avulla. Suu-
rella osalla osittain yleiselle kulttuuritoimelle työtä 
tekevistä ei ole määriteltyä työaikajakoa eri tehtävien 
kesken. Tästä johtuen usean yhdistelmäviranhoitajan 
ja oto-työntekijän henkilötyövuosiosuudet ovat arvi-
oita. 

Valtaosa Suomen kunnista hoitaa kulttuuritoimen-
sa vajaalla yhdellä henkilötyövuodella (Taulukko 
6.9.1.). Henkilötyövuosien määrä on suurin asukas-
luvultaan suurimmissa kunnissa (esimerkiksi Turku, 
Tampere, Vantaa, Pori ja Jyväskylä). Ostopalveluna 
kulttuuripalvelut toteutettiin kymmenessä kunnassa. 

Kuinka paljon kunta käyttää varoja yleisen kulttuuritoiminnan järjestämiseen?
Vuonna 2009 lähes puolet suomalaisista asui kunnassa, jossa yleisen kulttuuritoimen 
nettokäyttökustannukset asukasta kohti olivat 15 euroa tai vähemmän.

Taulukko 6.9.1. Yleiseen kulttuuritoimeen kohdistuvat 
henkilötyövuodet ja kuntien lukumäärä

Kunnalle myönnetään valtionosuutta kulttuuritoi-
mintaan peruspalvelujen valtionosuudesta säädetyn 
lain mukaan. Kuntien valtionosuusjärjestelmä uu-
distui vuoden 2010 alusta, jolloin sosiaali- ja terve-
ydenhuollon sekä esi- ja perusopetuksen, kirjaston, 
kuntien kulttuuritoimen sekä asukaskohtaisen taiteen 
perusopetuksen valtionosuudet yhdistettiin. Mallin 
ulkopuolelle jäivät opetus- ja kulttuuriministeriön ta-
lousarviosta maksettavat valtionosuudet kulttuuri- ja 
taidelaitoksille sekä taiteen perusopetuksen tuntipe-
rusteinen valtionosuus. 

Kuntia motivoidaan kulttuuritehtäviin taloudelliseen 
kantokykyyn suhteutetulla kustannusperusteisella 
valtionosuudella. Kuntien kulttuuritoiminnan lasken-
nallisen valtionosuuden perustana on laskennallinen 
yksikköhinta 3,5 €/asukas. Siihen maksettiin vuonna 
2011 valtionosuutta 34,11 % eli 1,19 €/asukas. Vuon-
na 2009 valtionosuus oli 1,04 euroa asukasta kohti.

Talous- ja toimintatilaston luokitusten mukaan ylei-
sen kulttuuritoimen luokkaan kuuluu muu kunnan 
järjestämä kulttuuritoiminta, jonka tarkoituksena on 
kulttuuriharrastusten ja 
-palvelujen tarjonta ja tukeminen. Muuhun kulttuu-
ritoimintaan ei lueta museo- ja näyttelytoimintaa, 
teatteri-, tanssi- ja sirkustoimintaa sekä musiikkitoi-
mintaa, joiden kustannukset on kirjattu omaan teh-
täväluokkaansa. Yleisen kulttuuritoimen kuluihin 
kuuluvat yleiseen kulttuuritoimeen luettavan henki-
löstön palkkauksesta ym. aiheutuvat menot sekä kult-
tuurikeskusten toiminnasta aiheutuvat kulut. Lisäksi 
mukaan luetaan kaikki kulttuuritoimen ja muiden 
hallintokuntien kulttuuritapahtumille sekä kulttuuri-
toiminnalle myönnetyt avustukset lukuun ottamatta 
museo- ja näyttelytoiminnan, teatteri-, tanssi- ja sir-
kustoiminnan sekä musiikkitoiminnan avustuksia. 
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Yleisen kulttuuritoimen nettokustannukset vaih-
telivat huomattavasti kunnasta riippuen. (Tau-
lukko 6.9.2.). Nettokustannukset lasketaan vä-
hentämällä käyttökustannuksista käyttötuotot**.  
Vuonna 2009 asukaskohtaiset yleisen kulttuu-
ritoimen nettokustannukset olivat korkeimmat 
Kymenlaakson ja Uudenmaan maakunnissa 
kaupunkimaisissa kunnissa. Etelä-Pohjanmaalla, 
Lapissa, Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa 
taas asukaskohtaiset yleisen kulttuuritoimen 
nettokustannukset olivat korkeimmat kaupunki-
maisten kuntien sijaan taajaan asutuissa tai maa-
seutumaisissa kunnissa. Kunnan asukastiheys ei 
korreloi yleisen kulttuuritoimen asukaskohtais-
ten nettokustannusten kanssa. 

Yleisen kulttuuritoimen nettokustannukset olivat alle 
16€ asukasta kohti 274 kunnassa, joissa asui yhteensä 
noin 2 420 000 asukasta. Yleiseen kulttuuritoimeen 
suunnattu rahoitus oli sama tai vähemmän kuin val-
tionosuuden määrä vain 19 kunnassa. Valtionosuu-
den laskennallinen määrä (3,5 €) alittui 57 kunnassa. 
Korkeimmat yleisen kulttuuritoimen asukaskohtaiset 
nettokustannukset olivat vuonna 2009 Marttilassa, 70 
euroa/asukas. Varsinaissuomalaisessa Marttilassa oli 
tuolloin 2019 asukasta. Maan toiseksi korkeimmat 
yleisen kulttuuritoimen asukaskohtaiset nettokustan-
nukset olivat Helsingissä, 53 €/asukas. 

Nettokäyttökus-
tannukset, €/
asukas

Kuntien 
lukumäärä

Kuntien koko

Alle 1 €/asukas 14 Alle 1 000 asukasta – 5 kuntaa
1 000–2 000 asukasta – 3 kuntaa
2 000–5 000 asukasta – 4 kuntaa
6 000–10 000 asukasta – 2 kuntaa

1 €/asukas 19 Alle 5 000 asukasta - 15 kuntaa

2 €/asukas 18 Alle 5 000 asukasta - 12 kuntaa

3 - 5 €/asukas 60 Alle 5 000 asukasta - 39 kuntaa
5 000 - 10 000 asukasta - 12 kuntaa
11 000 - 20 000 asukasta - 8 kuntaa
28 000 asukasta - 1 kunta

6 - 15 €/asukas 163 Alle 5000 asukasta – 64 kuntaa
5 000–10 000 asukasta – 54 kuntaa
11 000–20 000 asukasta – 27 kuntaa
Yli 20 000 asukasta – 18 kuntaa

16 - 70 €/asukas 74 Alle 5000 asukasta – 15 kuntaa
5 000–10 000 asukasta – 20 kuntaa
11 000–20 000 asukasta – 15 kuntaa
Yli 20 000 asukasta – 24 kuntaa

Yhteensä 348

Lähde: Kangas & Kivistö 2011, 16.

Taulukko 6.9.2. Yleisen kulttuuritoimen nettokäyttökus-
tannukset kunnissa vuonna 2009

Yleisen kulttuuritoiminnan asukaskohtaisia keski-
arvoja voidaan tarkastella sekä kuntakohtaisesti että 
valtakunnallisesti (Taulukko 6.9.3.). Yleisen kulttuu-
ritoimen asukaskohtaiset nettokustannukset olivat 
vuonna 2009 kunnissa keskimäärin 11,6 €/asukas. 
Koko Suomessa yleisen kulttuuritoimen nettokus-
tannukset olivat keskimäärin 22 €/asukas ***.  Valta-
kunnallisen keskiarvon kohdalla eivät käy ilmi kun-
takohtaiset erot. Lisäksi sitä nostaa etenkin Helsingin 
osuus. Yleisen kulttuuritoimen asukaskohtaiset net-
tokustannukset nousivat keskimäärin vuodesta 2005 
vuoteen 2011.

** Kustannuksia suuremmat tuotot voi-
vat myös kääntää nettokustannukset 
miinusmerkkisiksi.

Yleisen kulttuuritoimen nettokustannukset 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Suomessa keskimäärin (€/asukas) 18 20 21 22 22 23
Kunnissa keskimäärin (€/asukas) 10,3 9,9 10,2 10,9 11,6 11,9

Taulukko 6.9.3. Yleisen kulttuuritoimen nettokustannukset keski-
määrin kunnissa ja koko maassa (€/asukas).
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Kuinka paljon kunta käyttää varoja kulttuuripalveluiden tuottamiseen?
Kunnat vastaavat kulttuurin peruspalveluista alueellaan. Kuntien ja kuntayhtymien ta-
lous- ja toimintatilastossa on eritelty museo-, teatteri- ja orkesteritoiminta**** sekä muu 
kulttuuritoiminta (yleinen kulttuuritoiminta) -luokat. Nämä muodostavat kuntien kulttuuri-
palveluiden kokonaisnettokäyttökustannukset. Lisäksi kunnat käyttävät varoja kirjasto-
jen, kansalaisopistojen ja taiteen perusopetuksen tuottamiseen ja ylläpitämiseen. 

*** Kun lasketaan yhteen kaikkien kuntien asukaskohtaiset 
nettokustannukset (luokka 4195, Kuntien ja kuntayhtymien talous 
ja toiminta -tilasto) ja jaetaan summa kuntien määrällä, saadaan 
kustannusten keskiarvoksi Manner-Suomen kunnissa 11,7 euroa/
asukas. Tilastokeskuksen sivuilla on laskettu koko maan asukas-
kohtainen keskiarvo vähentämällä koko maan yhteenlasketuista 
kulttuuritoimen käyttökustannuksista (luokka 4186) käyttötuotot 
(luokka 4190) ja jakamalla tulos koko maan asukasmäärällä, 
jolloin kustannuksiksi Suomessa keskimäärin on saatu 22 euroa/
asukas.
**** Museo-, teatteri- ja orkesteritoiminta –luokkaan kuuluvat 
museo-,  näyttely-, teatteri-, tanssi-, sirkus- ja musiikkitoiminta. 
Kustannuksiin sisältyvät kunnan oma toiminta ja vastaavan 
toiminnan tukeminen, kuten kunnan myöntämät avustukset yhtei-
söille, yhdistyksille ja yksittäisille taiteilijoille. Näyttelytoimintaan 
luetaan kuuluvaksi taidenäyttelyt sekä yleisemmin kulttuurialaan 
kuuluvat näyttelyt. Musiikkitoiminta sisältää mm. orkesteri- ja 
bänditoiminnan, oopperan, kuorot, esitysten järjestämisen sekä 
kunnan antamat avustukset. 

Vuonna 2009 museoiden, teattereiden ja orkesterei-
den nettokustannukset olivat 25–154 €/asukas. 129 
kuntaa ei ilmoittanut kuntien ja kuntayhtymien ta-
lous- ja toimintatilastoon museoiden, teattereiden ja 
orkestereiden kustannuksia.  Tilastointieroista johtu-
en tämä ei tarkoita, että näissä kunnissa ei olisi ollen-
kaan kyseistä toimintaa. Kuntien kulttuuritoiminnan 
kokonaisnettokäyttökustannukset vaihtelivat -13–165 
€/asukas (Kuva 6.9.2.).

Asukastiheys ei korreloi yleisen kulttuuritoimen net-
tokustannusten kanssa mutta sen sijaan se vaikuttaa 
museoiden, teattereiden ja orkestereiden nettokustan-
nuksiin. Ne olivat korkeimpia pääosin asukasluvul-
taan suurissa kunnissa, joissa toimi lukuisia valtion-
osuuslaitoksia (mm. Vaasa, Tampere, Kotka, Turku, 
Kuopio, Oulu, Espoo, Helsinki ja Lahti). Myös koko-
naisnettokäyttökustannukset nousivat korkeimmiksi 
pääosin asukasluvultaan suurissa maakuntakeskuk-
sissa, joihin valtionosuuslaitokset ovat keskittyneet.

Kuva 6.9.2. Yleisen kulttuuritoimen sekä museoiden, 
teattereiden ja orkestereiden nettokäyttökustannuk-
set vuonna 2009
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Miten valtionosuuden piiriin kuuluvat kulttuuri- ja taidelaitokset sijaitsevat ja 
ovat saavutettavissa?
Taide- ja kulttuurilaitosten alueellinen saatavuus vaihtelee maan eri osissa etenkin 
kunnan asukasluvusta riippuen. Valtionosuusteattereita ja -orkestereita on pääosin 
pääkaupunkiseudulla, maakuntakeskuksissa ja muutamissa muissa kaupunkimai-
sissa kunnissa. Kaikissa maakunnissa ei ole valtionosuusorkestereita. 

Valtionosuutta saavia museoita sijaitsee valtion-
osuuslaitoksista kattavimmin keskusten ulkopuolella. 
Valtionosuuden piiriin kuuluvien museoiden lisäksi 
Suomessa oli vuonna 23 muuta ammatillisesti hoidet-
tua museota ja 11 valtion museota. Paikallismuseoita 
on Suomessa yli 1 000. Näistä 725 on kuntien, yh-
distysten ja säätiöiden omistuksessa ja ne ylläpitävät 
yli 860 museokohdetta. Kävijöitä niissä on vuosittain 
lähes miljoona.

Valtion tuki taide- ja kulttuurilaitoksille oli harkin-
nanvaraista vuoteen 1992, jolloin tulivat voimaan 
teatteri- ja orkesterilaki sekä II museolaki, joka kor-
vasi vuonna 1988 säädetyn lain. Lain mukaan kult-
tuurilaitoksen ylläpitäjälle osoitettava tuki perustuu 
laitoksen laskennallisiin henkilötyövuosiin. Kulttuu-
rilaitoksen ylläpitäjä voi olla kunta tai kuntayhtymä, 
yksityinen yhteisö tai säätiö. Valtionosuus (37 %) 
suhteutetaan henkilötyövuoden hintaan, joka tarkis-
tetaan määräajoin kustannuskehitystä vastaavaksi. 

Vuonna 2005 hyväksytyn opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoituslain uudistuksen ja valtionosuuksien yksikkö-
hinnan kasvattamisen myötä museoiden, teattereiden 
ja orkestereiden valtionosuudet kasvoivat vuosina 
2008–2010 lähes 80 %. Taide- ja kulttuurilaitoksille 
maksettavat valtionosuudet ohjataan taidelaitoksen 
ylläpitäjälle, joka voi olla kunta tai yksityisoikeu-
dellinen yhteisö. Valtionosuudet maksetaan suoraan 
yksityisoikeudelliselle yhteisölle, mutta kunnille val-
tionosuudet maksetaan kokonaisuutena, jolloin kunta 
voi päättää itse valtionosuuksien kohdentumisesta. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy museon, 
teatterin tai orkesterin valtionosuuteen oikeutetuksi 
valtion talousarvion rajoissa. Vuonna 2011 valtion-
osuutta sai 125 museota, 57 teatterin ylläpitäjää ja 28 

orkesterin ylläpitäjää. Yli puolet museolain piirissä 
olevista kulttuurihistoriallisista sekä taide- tai eri-
koismuseoista on kuntien ylläpitämiä. Näistä alue-
tehtäviensä vuoksi korotettua valtionosuutta (+10%) 
saavat 20 maakuntamuseota ja 16 aluetaidemuseota. 
Valtionosuuslaitoksia toimii eri puolilla Suomea.

Museot 

Museolain (729/1992) mukaan museotoiminnan ta-
voitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmär-
rystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. 
Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperin-
töä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säi-
lyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä 
tuleville sukupolville harjoittamalla siihen liittyvää 
tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- 
ja julkaisutoimintaa. Valtionosuuden saamiselle ase-
tetaan laissa ja asetuksessa useita edellytyksiä: mm. 
toiminnan pitää olla ympärivuotista ja kokoelmat 
museon käyttäjien tavoitettavissa. 

Valtionosuusmuseoita on kaupunkimaisissa, taajaan 
asutuissa ja maaseutumaisissa kunnissa (Kuvat 6.9.3. 
ja 6.9.4.). Useimmat valtionosuusmuseot sijaitsevat 
kuitenkin asukasluvultaan suurimmissa kaupungeis-
sa. Kartalla ei näytetä museoiden museokohteita, 
joita vuonna 2009 oli keskimäärin kaksi kappaletta 
museota kohti. Siten valtionosuusmuseotoiminnan 
verkko on todellisuudessa karttaa kattavampi. Toi-
saalta useimmat museokohteet eivät ole avoinna ym-
pärivuotisesti. 

Ammatillisesti hoidetuissa museoissa tilastoitiin 
vuonna 2009 hieman yli viisi miljoonaa käyntiä. Val-
taosa museokäynneistä tehtiin valtionosuusmuseoi-
hin. Museokävijöistä 25,4 % vieraili valtakunnallisis-
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sa keskusmuseoissa ja yhteensä 8,8 % muissa valtion 
museoissa sekä valtionosuuden ulkopuolisissa am-
matillisesti hoidetuissa museoissa.

Museoista maakuntamuseoilla ja aluetaidemuseoilla 
on alueellisia tehtäviä. Niiden toimialueet on määri-
telty museoittain, pääosin maakuntarajoja noudattaen. 
Aluemuseot tarjoavat asiantuntijapalveluitaan mm. 
kunnille museokentän neuvonnassa ja esimerkiksi 
kulttuuriympäristön suojeluun liittyvissä tehtävissä. 
Yhteistyö toimialueen muiden museoiden kanssa ja 
paikallismuseoiden neuvontatyö ovat tärkeä osa alue-
museoiden tehtäviä. Myös museoiden näyttely- ja 
yleisötoiminta kattaa useimmiten sijaintikuntaa laa-
jemman alueen mm. kiertonäyttelyiden kautta, joita 
tuotetaan vuosittain yhtensä 30-50. 

Teatterit ja orkesterit

Valtionosuusteattereiden ja valtionosuusorkesterei-
den toiminnasta säädetään teatteri- ja orkesterilaissa 

(730/1992). Lain mukaan teatteri- ja orkesteritoimin-
taan myönnettävän valtionosuuden tavoitteena on tai-
teellisista lähtökohdista tuottaa teatteri- ja orkesteri-
palveluja ja edistää niiden alueellista saatavuutta sekä 
saavutettavuutta eri väestöryhmille. Valtionosuuden 
saamiselle asetettuja edellytyksiä on, että teatteri tai 
orkesteri harjoittaa vakinaista ja ammatillista esitys-
toimintaa. Teatterilla tai orkesterilla tulee myös olla 
vähintään yksi päätoiminen työntekijä ja taiteellisesta 
toiminnasta vastaavana työntekijänä alan koulutuk-
sen tai riittävän perehtyneisyyden omaava henkilö. 
Vuonna 2011 valtionosuutta sai 57 teatterin ja 28 or-
kesterin ylläpitäjää (Kuvat 6.9.5. ja 6.9.6.).

Valtionosuusteattereiden joukkoon kuuluu suuria ja 
keskisuuria teattereita, ryhmiä ja pienteattereita sekä 
tanssiteattereita (10 kpl). Vuonna 2009 yhteensä noin 
3,96 miljoonaa katsojaa kävi valtionosuusteatterei-
den sekä muiden, kuten kesäteattereiden, sirkusten 
ja alueoopperoiden, esityksissä. Rahoituslain piiriin 
kuuluvien teattereiden kokonaiskatsojamäärä oli yh-

Kuva 6.9.3. Valtionosuuden piiriin kuuluvien 
museoiden sijainti

Kuva 6.9.4. Valtionosuuden piiriin kuuluvien museoiden 
saavutettavuus 30 kilometrin säteellä
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teensä noin 61 % kaikista katsojista. Kesäteattereissa 
kävi yli 420 000 katsojaa eli hieman yli 10% katso-
jista.

Joidenkin valtionosuusteattereiden ja -orkestereiden 
palvelut ovat kiertuetoiminnan johdosta laajemman 
yleisön saavutettavissa. Kotikunnan ulkopuolella 
järjestettyjen esitysten osuus oli vuonna 2009 kai-
kissa teattereissa yhteensä 13 %. Kiertue-esitysten 
osuudessa oli selviä eroja teatterityypeittäin: kiertue-
esityksiä oli suurilla ja keskisuurilla teattereilla 6 %, 
alueteattereilla 27% (pl. Joensuun Kaupunginteatte-
ri), ryhmillä 31 % ja tanssiteattereilla 30 % esityk-
sistä. Teattereista eniten kiertue-esityksiä oli Teat-
teri Rollolla (84 %) Teatteri Mukamaksella (73 %), 
Teatteri Eurooppa Neljällä (66 %) ja Tero Saarinen 
Companylla (66 %) sekä suurista teattereista Kajaa-
nin kaupunginteatterilla (37%). 

Viisi valtionosuusteatteria sai harkinnanvaraista 
avustusta (vuonna 2011 yhteensä 1 427 000€) alue-

Kuva 6.9.5. Valtionosuuden piiriin kuuluvien teattereiden 
sijainti ja saavutettavuus 30 kilometrin säteellä

Kuva 6.9.6. Valtionosuuden piiriin kuuluvien orkesterei-
den sijainti ja saavutettavuus 30 kilometrin säteellä

teatteritoimintaan.  Myös muut paljon kiertuetoi-
mintaa harjoittaneet teatterit saivat valtionosuuden 
lisäksi harkinnanvaraisia avustuksia.  Opetus- ja 
kulttuuriministeriö voi myöntää valtakunnallisesti 
tai alueellisesti merkittäville teattereille tai orkeste-
reille harkinnanvaraista valtionavustusta esimerkiksi 
kiertuetoiminnasta syntyviin menoihin. Vuonna 2011 
avustusta sai kiertuetoimintaan kolme teatteria (129 
000€) ja 11 orkesteria (590 000€).

Valtionosuuden piiriin kuuluvista orkestereista (23) 
valtaosa keskittyy klassiseen musiikkiin. Muita mu-
siikinlajeja edustavia orkestereista  viisi sai valtion-
osuutta vuonna 2011. Valtionosuusorkestereiden kon-
serteissa kävi kaikkiaan 638 971 kuulijaa vuonna 2009 
*****.  Niiden kotimaan esiintymisistä kaikkiaan 30 
% tapahtui kotipaikkakunnan ulkopuolella. Erot eri 

***** Vuonna 2009 valtionosuusorkestereita oli 27.
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orkesterityyppien välillä olivat suuret: pienillä, pää-
asiassa kiertuetoimintaa harjoittavilla orkestereilla 
kotipaikkakunnan ulkopuolella toteutettujen esiinty-
misten osuus kaikista esiintymisistä oli 73 %, kun se 
kaupunginorkestereilla oli noin 10 %. Valtionosuus-
orkestereista eniten esiintymisiä kotipaikkakunnan 
ulkopuolella oli vuonna 2009 Lastenmusiikkiorkeste-
ri Loiskiksella (167 esitystä, 79 %) ja Kansanmusiik-
kiorkesteri Tallarilla (50 esitystä, 58 %). Kotipaikka-
kunnan ulkopuolisten esiintymisten osuus oli korkea 
myös Kamariorkesteri Avantilla (70 %).

Suurista valtionosuusorkestereista kaksi esiintyy 
säännöllisesti kahdessa kaupungissa: Kymi Sinfoniet-
ta on Kotkan ja Kouvolan yhteinen orkesteri, Lahden 
kaupunginorkesterin toimialueeseen kuuluu myös 
Hämeenlinna. Lapin kamariorkesterin (Rovaniemen 
kaupunginorkesteri) toiminta-alueena on koko Lapin 
lääni. 

Kehät kuvaavat valtionosuuslaitosten maantieteellistä 
saavutettavuutta. Arvioinnissa palveluiden alueellista 
saavutettavuutta on tarkasteltu 30 kilometrin säteellä. 

0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 %

Uusimaa

Pirkanmaa

Varsinais-Suomi

Pohjois-Pohjanmaa

Kanta-Häme ja Päijät-Häme

Etelä-Karjala ja Kymenlaakso

Keski-Suomi

Pohjois-Savo

Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa

Satakunta

Etelä-Pohjanmaa

Lappi

Pohjois-Karjala

Etelä-Savo

Kainuu

Valtionosuuslaitokset ja väestö 
maakunnittain vuonna 2007 (osuus koko maasta, %)

Väestö (osuus koko maasta, %) VOS-laitokset (osuus koko maasta, %)

Tarkastelutapa ei ota huomioon todellista matkaa tai 
tiestön kuntoa, joka voi vaikuttaa matka-aikaan. Se ei 
myöskään ota huomioon palveluiden saavutettavuut-
ta julkisen liikenteen avulla tai aukioloaikoja, jotka 
vaihtelevat riippuen palvelusta. Ympyrän keskipiste 
on sijoitettu sen kunnan keskukseen, jossa valtion-
osuuslaitos toimii. Valtionosuusmuseot ovat valtion-
osuuslaitoksista kattavimmin saavutettavissa (Kuva 
6.9.4.). Valtionosuusteatterit ja -orkesterit  kattavat 
pääosin asukasluvultaan suuret, tiheästi asutut kunnat 
(Kuvat 6.9.5. ja 6.9.6.).

Valtionosuuslaitoksia on eniten Uudellamaalla, jossa 
sekä valtionosuuslaitosten että väestön osuus koko 
maan osuudesta oli 28,2 % vuonna 2007. Toisek-
si korkein valtionosuuslaitosten osuus oli Hämeen 
ELY-alueella (9,8 %), jossa asui 7,1 % koko maan 
väestöstä. Hämeen ELY-alue kattaa Kanta-Hämeen 
ja Päijät-Hämeen maakunnat. (Taulukko 6.9.4.). Hei-
koin kattavuus oli Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Sa-
vossa, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa. Vähiten laitok-
sia maakunnista on Kainuussa. 

Taulukko 6.9.4. Valtion-
osuuslaitokset ja väestö 
maakunnittain (osuus koko 
maasta, %)
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Kuinka suuri osuus väestöstä asuu 30 kilometrin säteellä valtionosuuslaitosten palveluista?
Valtionosuusmuseot ovat valtionosuuslaitoksista kattavimmin alueellisesti saavutettavissa 30 kilomet-
rin säteellä. Heikoin on valtionosuusorkestereiden saavutettavuus. Kainuun kaikki asukkaat asuvatkin 
yli 30 kilometrin matkan päässä valtionosuusorkestereista.

Manner-Suomen asukkaista 87,4 %:lla oli vuonna 
2011 kodistaan matkaa valtionosuusmuseoon enin-
tään 30 kilometriä. Valtionosuusteattereiden kohdalla 
osuus oli 73,1 % ja valtionosuusorkestereiden koh-
dalla 70,0 %. Valtionosuusmuseoiden- ja teatterien 
saavutettavuutta mitattiin museon tai teatterin sijainti-
paikasta ja valtionosuusorkestereiden saavutettavuut-
ta orkesterin pääasiallisesta esiintymispaikasta käsin. 

Ilman omaa esiintymistilaa olevat teatterit ja orkes-
terit on jätetty saavutettavuuslaskennan ulkopuolel-
le, mutta käytännössä ne tarjoavat palveluita useissa 
kunnissa ja parantavat siten valtionosuusteattereiden 
ja -orkestereiden alueellista saavutettavuutta. Myös 
muiden teattereiden ja orkestereiden kiertuetoiminta 
lisää saavutettavuutta. 

Arviointiryhmä:

Vappu Renko, Jyväskylän yliopisto/Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke (KUULTO)

Anna Vilkuna, Jyväskylän yliopisto/Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke (KUULTO)

Kirsi Kaunisharju, OKM

Tietolähteet:

Employment in cultural sectors as a share of total employment, 2009 (%). Eurostat. Saatavilla 
Internetissä 10.2.2012 osoitteessa: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/culture/
data/cultural_employment

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (728/1992)

Museolaki (729/1992)

Teatteri- ja orkesterilaki (730/1992)

Kysely kunnille yleisen kulttuuritoimen työntekijöistä vuonna 2011. Pää- ja sivutoimiset 
yleisen kulttuuritoimen työntekijät ja yleiseen kulttuuritoimeen kohdistuvat henkilötyövuodet 
marras–joulukuu 2011. 

Museoiden, teattereiden ja orkestereiden nettokustannukset. Tilastokeskus: Kuntien ja kun-
tayhtymien talous ja toiminta 2009. WWW

Opetus-	ja	kulttuuritoimen	rahoitusjärjestelmän	raportit.	Opetushallitus	2009.	http://vos.uta.fi/
rap/kust/v09/raportit.html

Väestötiedot 2009. Tilastokeskus. WWW
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Yleisen kulttuuritoimen nettokustannukset. Tilastokeskus: Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toi-
minta 2009. WWW

Suomen Kuntaliitto 2005: Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2006. 
WWW

Kangas ja Kivistö 2011: Kuntien ja kulttuuritoiminnan tuki- ja kehittämispolitiikka. Selvittäjien Ani-
ta Kangas ja Kalevi Kivistö laatima raportti. Opetus- ja kulttuuriministeriön työtyhmämuistioita ja 
selvityksiä 2011:12.

Keltti, Pia 2001: Kuntien kulttuuritoimen virat 1990-luvulla. Kunnalliseen henkilörekisteriin perus-
tuva selvitys kuntien kulttuuritoimen virkojen määrän muutoksista vuosina  1992, 1996 ja 1999. 
Suomen Kuntaliitto.

Museotilasto 2009. Museovirasto.

Opetushallitus 2011: Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus. Yksikköhintojen ja rahoituksen määräyty-
minen vuonna 2011. Oppaat ja käsikirjat 2011:1.

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma. 22.6.2011.

Ruusuvirta,	Saukkonen,	Selkee	&	Winqvist	2008a:	Kulttuuritoiminnan	kustannukset	14	kaupungissa	
vuonna 2006. Raportti tiedonkeruun pilottihankkeen tuloksista. Cupore ja Suomen Kuntaliitto.

Ruusuvirta,	Saukkonen,	Selkee	&	Winqvist	2008b:	Kuntien	kulttuuritoiminta	lukujen	valossa.	Kult-
tuuritoiminnan kustannukset 23 kaupungissa vuonna 2007. Cupore ja Suomen Kuntaliitto.

Suomen Kuntaliitto 2005. Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2006.

Teatteritilastot 2009. Teatterin tiedotuskeskus.
Tietoa väestön terveydestä alueittain ja väestöryhmittäin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Saatavilla 
Internetissä	10.2.2012	osoitteessa:	http://www.terveytemme.fi

Asiantuntijat Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, 
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta, Pohjois-Savon taidetoimikunnasta, Tai-
teen keskustoimikunnasta sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta
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6.10. Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, työpajat ja etsivä nuorisotyö – 
sosiaalisen vahvistamisen välineitä

Johtopäätökset Toimenpide-ehdotukset

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto on perustettava 
niihin kuntiin, joissa sitä ei vielä ole. 

Kuntien on tarvittaessa täydennettävä nuorten oh- 
jaus- ja palveluverkostoja niin, että kaikki laissa sääde-
tyt toimialat ovat edustettuina.

Työpajatoimintaa tulee laajentaa edelleen ja työpajoja 
resursoida niin, että kaikki työpajapalveluja tarvitsevat 
nuoret pääsevät mukaan toimintaan. Etsivän nuoriso-
työn tehostumisen myötä pitää ottaa huomioon yhä 
suurempi nuorten määrä.

Etsivän nuorisotyön tulee tavoittaa mahdollisimman 
paljon erityisesti kaikkien palvelujen ulkopuolella olevia 
nuoria.

Etsivää nuorisotyötä tulee kehittää kunnissa monialai-
sena yhteistyönä.

Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston on perustanut 60 
prosenttia kunnista. Kun otetaan mukaan valmisteilla 
olevat verkostot, osuus kohoaa 90 prosenttiin. Nuori-
solain säätämä velvoite nuorten ohjaus- ja palveluver-
koston olemassaolosta kaikissa kunnissa on siis hyvin 
toteutunut, mutta ei vielä täyty.  

Nuorisolaki määrittelee, että nuorten ohjaus- ja palve-
luverkostoon tulee kuulua opetus-, sosiaali-, terveys- ja 
nuorisotoimet sekä työ- ja poliisihallinto. Näin ei vielä 
kaikissa verkostoissa ole, sillä terveystoimi puuttuu 
kymmenesosasta verkostoja sekä työ- ja poliisihallinto 
noin joka viidennestä.

Suurin osa nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen pu-
heenjohtajista on sitä mieltä, että nuorisolain 7 a § ohjaa 
kunnan eri tahoja nuorisopoliittiseen ajatteluun. Sen 
uskotaan myös jäsentävän nuorten ohjaus- ja palvelu-
verkoston tehtäviä. Useimmat puheenjohtajista arvioivat 
yhteistyön kunnan nuorten asioiden hoitamisessa paran-
tuneen nuorisolain 7 a §:n voimaantulon myötä. 

Työpajatoiminnan piirissä on 80 prosenttia Manner-
Suomen kunnista. Sekä valmentautujien että valmen-
tajien määrät ovat kasvaneet paljon viime vuosina. 
Kaikki työpajapalveluja tarvitsevat nuoret eivät kuiten-
kaan pääse mukaan toimintaan. Vuonna 2010 vain 29 
prosenttia työpajoista pystyi ottamaan vastaan kaikki 
valmentautujat, jotka olisivat halunneet tulla toimintaan 
mukaan. Tilanpuute ja liian vähäinen henkilökunta ovat 
tärkeimmät syyt siihen, ettei kaikkia halukkaita pystytä 
ottamaan työpajalle.

Etsivä nuorisotyö kattaa 70 prosenttia Manner-Suomen 
kunnista. Vuonna 2010 etsivän nuorisotyön tavoittamien 
nuorten määrä samoin kuin etsivien nuorisotyöntekijöi-
den määrä kasvoi paljon edelliseen vuoteen verrattuna. 
Tämä oli mahdollista, koska valtio lisäsi merkittävästi 
panostusta etsivään nuorisotyöhön. 

Etsivä nuorisotyö tavoittaa suurimman osan nuorista 
jonkin viranomaisen pyynnöstä. Silti neljännes nuorista 
tavoitetaan sosiaalisten verkostojen kautta, mikä tarkoit-
taa sitä, että esimerkiksi nuoren vanhemmat, kaverit tai 
nuori itse ottavat yhteyttä etsivään nuorisotyöntekijään. 
Nämä nuoret ovat todennäköisimmin juuri niitä, jotka 
ovat kaikkien yhteiskunnan palvelujen saavuttamatto-
missa.
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Johdanto

Nuorisotoimen peruspalvelujen arviointikohteena 
olivat kuntien nuorten ohjaus- ja palveluverkostot, 
työpajat ja etsivä nuorisotyö, jotka kaikki ovat sosiaa-
lisen vahvistamisen välineitä. Nuorten työpajatoimin-
nan arviointi keskittyi siihen, onko palveluja olemas-
sa riittävästi tarpeeseen nähden. Etsivän nuorisotyön 
arvioinnissa tarkastelu painottui tavoitettujen nuorten 
määrään. 

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen arvioinnissa 
on käytetty tietoja, jotka elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskukset keräsivät verkostojen puheenjohta-
jille lähetetyllä kyselyllä marraskuussa 2011. Kyselyn 

Arviointikriteerit Arviointikysymykset Arviointimittarit Palvelutavoitteet

Nuorten ohjaus- ja palveluver-
kostojen kattavuus 

Onko nuorten ohjaus- ja palvelu-
verkostoja kattavasti?

Kuntien määrä, joissa on nuor-
ten ohjaus- ja palveluverkosto

Paikallisten viranomaisten 
monialaisen yhteistyön yleistä 
suunnittelua ja toimeenpanon 
kehittämistä varten kunnassa 
on oltava nuorten ohjaus- ja 
palveluverkosto.*

Nuorten ohjaus- ja palveluver-
kostojen kokoonpano

Mikä on nuorten ohjaus- ja 
palveluverkostojen kokoonpano?

Kuntien nuorten ohjaus- ja 
palveluverkostoihin kuuluvat 
toimialat

Nuorten ohjaus- ja palvelu-
verkostoon kuuluvat opetus-, 
sosiaali- ja terveys- ja nuorisotoi-
men sekä työ- ja poliisihallinnon 
edustajat. *

Nuorisolain 7 a §:n vaikuttavuus Onko nuorisolain 7 a §:n voi-
maantulolla vaikutusta?

Ohjaako nuorisolain 7 a § 
nuorisopoliittiseen ajatteluun?                                                                                                                                      
Jäsentyvätkö monialaisen 
verkoston tehtävät nuorisolain 7 
a §:n myötä?  
Onko yhteistyö kunnan nuorten 
asioiden hoitamisessa parantu-
nut nuorisolain 7 a §:n myötä?

Nuorten työpajatoiminnan 
riittävyys

Onko työpajatoimintaa saatavilla 
riittävästi tarpeeseen nähden?

Työpajojen mahdollisuus ottaa 
vastaan kaikki toimintaan ha-
luavat

Kaikki työpajapalveluja tarvit-
sevat nuoret pääsevät mukaan 
toimintaan.

Etsivän nuorisotyön  
tavoittamat nuoret 

Kuinka paljon etsivä nuorisotyö 
tavoitti tuen tarpeessa olevia 
nuoria?

Kaikkien tavoitettujen nuorten 
määrä
Palvelujen ulkopuolella olevien 
tavoitettujen nuorten määrä 
(neet-ryhmä) 
Tahot joiden kautta nuoret 
tavoitettiin

Arviointiasetelma

vastausprosentti oli 93. Varsinais-Suomen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen sivistystoimentar-
kastaja Erik Häggman keräsi opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön toimeksi antamana nuorten työpajojen ja 
etsivän nuorisotyön arvioinnissa käytetyt tiedot vuo-
den 2011 alkupuolella tekemillään kyselyillä. Etsivää 
nuorisotyötä koskevan kyselyn vastausprosentti oli 
sata ja työpajatoimintaa koskevan kyselyn 90.
 

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostot

Vuoden 2011 alusta lähtien on ollut voimassa nuo-
risolain 7 a §, jonka mukaan kunnassa on oltava 
nuorten ohjaus- ja palveluverkosto paikallisten viran-
omaisten monialaisen yhteistyön yleistä suunnittelua 
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ja toimeenpanon kehittämistä varten. Verkostoon 
tulee kuulua edustajat opetus-, sosiaali- ja terveys- 
ja nuorisotoimesta sekä työ- ja poliisihallinnosta. 
Lisäksi verkostoon voi kuulua puolustushallinnon 
ja muiden viranomaisten edustajia.  Verkosto toimii 
vuorovaikutuksessa nuorten palveluja tuottavien yh-
teisöjen kanssa. Kunnat voivat koota myös yhteisen 
verkoston.

Kunnissa on jo aikaisemmin ollut erilaisia monia-
laisia yhteistyöryhmiä. Uutta verkostoa ei tarvitse 
perustaa, kunhan aiemmin perustettua verkostoa tar-
vittaessa täydennetään lain edellyttämillä toimialoilla 
ja yhteistyöryhmä toteuttaa laissa verkostolle sääde-
tyt tehtävät. On huomioitava, että nuorten ohjaus- ja 
palveluverkoston tehtävät koskevat kaikkia kunnan 
alle 29-vuotiaita nuoria. Kyseessä ei näin ollen ole 
pelkästään erityisen tuen tarpeessa oleviin nuoriin 
kohdistuva työ. Verkosto ei myöskään käsittele yk-
sittäistä nuorta koskevia asioita, vaan toimii yleisem-
mällä tasolla eri viranomaisten välisenä yhteistyön 
foorumina.	(Lybeck	&	Walldén	2011,	31).

Nuorten työpajatoiminta 

Nuorisolain 7 §:ssä todetaan, että nuorten työpajapal-
velut kuuluvat tarvittaessa kunnan nuorisotyöhön ja 
-politiikkaan. Nuorten työpajatoiminnan keskeinen 
tehtävä on tukea nuoren elämäntaitoja, sosiaalista 
vahvistumista ja omatahtista yksilöllistä kasvua sekä 
tekemällä oppimista. Työpaja tarjoaa mahdollisuuden 
ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn 
polkuun koulutukseen, sen loppuunsuorittamiseen tai 
avoimille työmarkkinoille työllistymiseen. Nuorten 
työpajatoiminnan kohderyhmänä ovat ensisijaisesti 
ne alle 29-vuotiaat nuoret, jotka ovat koulutuksen ja 
työelämän ulkopuolella tai työttöminä.

Valtion vuoden 2012 talousarvioesityksessä todetaan 
nuorten työpajatoiminnan tavoitteet. Niitä ovat nuor-
ten arjen- ja työelämävalmiuksien vahvistaminen, 
opiskeluun motivoiminen sekä nuorisotyöttömyyden 
vähentäminen. Pajatoiminnan tehoa lisätään etsivän 
nuorisotyön avulla.

Monialainen yhteistyö on nuorten työpajatoiminnas-
sa tärkeää ja ollut pitkään monessa työpajassa osa 

arkea. Opetusministeriö teki jo vuonna 2006 päätök-
sen nuorten työpajatoiminnan yleisistä perusteista ja 
suosituksista, jossa edellytti työpajatoiminnan olevan 
moniammatillista työtä ja työpajan olevan osa paikal-
lista moniammatillista verkostoa. Työpajojen yhteis-
työkumppaneita ovat erityisesti sosiaali- ja opetustoi-
mi sekä työhallinto. Valtiontalouden tarkastusvirasto 
piti toiminnantarkastuskertomuksessaan (2007, 140–
141) työpajatoimintaa esimerkkinä sellaisesta nuorten 
syrjäytymistä ehkäisevästä toiminnasta, jossa moni-
ammatillisuus on vakiintunutta ja jossa yhteistyö toi-
mii tavoitteiden mukaisesti luoden samalla keskeiset 
edellytykset toiminnan vaikuttavuudelle.

Etsivä nuorisotyö

Nuorisolain etsivää nuorisotyötä koskevat pykälät 7 
b ja 7 c tulivat voimaan vuoden 2011 alussa. Etsi-
vän nuorisotyön tehtävänä on yrittää tavoittaa tuen 
tarpeessa oleva nuori ja pyrkiä löytämään hänelle 
apua. Nuori voi itsekin hakeutua etsivän nuorisotyön 
pariin. Myös nuoren läheiset tai viranomaiset voivat 
pyytää apua etsivältä nuorisotyöltä. Etsivä nuorisotyö 
ei tarjoa varsinaisia palveluja, vaan tarkoituksena on 
auttaa nuorta saavuttamaan sellaiset palvelut, joilla 
edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä 
pääsyään koulutukseen tai työmarkkinoille. Etsivässä 
nuorisotyössä painotetaan varhaisen tuen ja matalan 
kynnyksen	 periaatteita.	 (Lybeck	 &	 Walldén	 2011,	
42). 

Etsivä nuorisotyö perustuu ensisijaisesti nuoren itsen-
sä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen 
tarpeesta. Joillekin viranomaisille on kuitenkin sää-
detty velvoite nuoren yhteystietojen luovuttamisesta 
nuoren kotikunnan etsivälle nuorisotyölle. Velvoite 
on säädetty, koska halutaan turvata nuorelle mahdol-
lisuus saada viiveettä apua ja tietoa hänen tarvitse-
mistaan	palveluista	(Lybeck	&	Walldén	2011,	49).	Il-
man nuoren suostumustakin on opetuksen järjestäjän 
luovutettava etsivälle nuorisotyölle tiedot perusope-
tuksen päättäneestä nuoresta, joka ei ole sijoittunut 
jatko-opintoihin. Ammatillisen tai lukiokoulutuksen 
järjestäjän on luovutettava tiedot alle 25-vuotiaasta 
nuoresta, joka keskeyttää opinnot. Myös puolustus-
voimien tai siviilipalvelukeskuksen on luovutettava 
tiedot alle 25-vuotiaasta nuoresta, joka vapautetaan 
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palveluksesta tai joka keskeyttää sen.

Nuorisolain mukaan etsivällä nuorisotyöntekijällä on 
oltava riittävä koulutus ja kokemus nuorten kanssa 
tehtävästä työstä. Tämä toteutuu varsin hyvin, sillä 
vuonna 2010 etsivää nuorisotyötä tekevillä oli taka-
naan keskimäärin 9 vuotta työkokemusta nuorten pa-
rissa tehtävästä työstä. Heistä 65 prosentilla oli suori-
tettuna vähintään ammattikorkeakoulututkinto. 

Syrjäytymisen ehkäisyn kannalta keskeiset 
palvelut

Syrjäytymisen käsite on monissa yhteyksissä todettu 
leimaavaksi ja epäselväksi. Syrjäytymisen ehkäisyn 
sijasta tai rinnalla voidaan puhua sosiaalisesta vahvis-
tamisesta. Nuorisolaissa olevan määritelmän mukaan 
sosiaalisella vahvistamisella tarkoitetaan nuorille 
suunnattuja toimenpiteitä elämäntaitojen parantami-
seksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Keskeistä on 
varhainen puuttuminen oireiluun ja ongelmiin. 

Kaikki tässä arvioinnissa käsiteltävät työmuodot ovat 
sosiaalisen vahvistamisen ja syrjäytymisen ehkäisyn 
kannalta keskeisiä palveluja. Nuorten ohjaus- ja pal-
veluverkoston toiminta koskee kaikkia alueen nuoria, 
mutta erityishuomiota tulee kiinnittää syrjäytymis-
vaarassa olevien nuorten sujuvaan ohjautumiseen 
palvelusta toiseen niin sanotusti saattaen vaihtamalla. 
Tarkoituksena on tunnistaa mahdolliset ongelmat riit-
tävän	varhain.	(Lybeck	&	Walldén	2011,	39).			

Sosiaalisen vahvistamisen ja syrjäytymisen ehkäi-
syn kannalta keskeisiin palveluihin kannattaa satsa-
ta. Niillä voidaan katsoa olevan huomattavaa talou-
dellista merkitystä. Valtiontalouden tarkastusvirasto 
(2007, 17) on laskenut, että jos nuori syrjäytyy pysy-
västi työmarkkinoilta ja ajautuu sosiaalisesti huono-
osaiseen elämään, tästä aiheutuu yhteiskunnalle noin 
miljoonan euron kustannukset ennen kuin kyseinen 
henkilö täyttää 60 vuotta. Puhumattakaan niistä in-
himillisistä seurauksista, joita se saattaa aiheuttaa 
henkilölle itselleen ja hänen lähipiirilleen. Ongelmat 
voivat olla muitakin kuin taloudellisia. Yhteiskunnan 
rakenteiden – kuten koulutuksen ja työelämän – ul-
kopuolelle jäämiseen liittyvät usein myös elämänhal-

linnan ongelmat ja jääminen sosiaalisten verkostojen 
ulkopuolelle.  

Lähitulevaisuuden näkymät 

Kesäkuussa 2011 laaditun pääministeri Jyrki Kataisen 
hallitusohjelman yksi painopistealue on köyhyyden, 
eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Nuor-
ten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö on mainittu 
ohjelmassa useaan kertaan. Hallitusohjelman mukaan 
etsivän nuorisotyön toiminta laajennetaan koko maa-
han ja nuorten työpajatoimintaa kehitetään. Työpajal-
la on myös oma tärkeä roolinsa nuorten yhteiskunta-
takuun toteuttajana. Yhteiskuntatakuulla tarkoitetaan 
sitä, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 
30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, har-
joittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka vii-
meistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi 
joutumisesta. Hallitusohjelmaan on myös kirjattu, 
että jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan kou-
lutuspaikka lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksis-
sa, oppisopimuksella, työpajassa, kuntoutuksessa tai 
muulla tavoin.

Työministeriö asetti syyskuussa 2011 työryhmän val-
mistelemaan nuorten yhteiskuntatakuun saattamista 
voimaan täysimääräisesti vuoden 2013 alusta. Työ-
ryhmässä on jäseniä eri ministeriöistä, Kansaneläke-
laitoksesta, Suomen Kuntaliitosta, nuorisotyön valta-
kunnallisesta palvelu- ja vaikuttajajärjestö Allianssi 
ry:stä sekä työmarkkinajärjestöistä. Työryhmän ta-
voitteena on valmistella esitykset yhteiskuntatakuun 
toteuttamisesta, esitysten budjettivaikutuksista sekä 
mahdollisista säädösmuutoksista 29.2.2012 mennes-
sä. Hallitusohjelman mukaan nuorten yhteiskuntata-
kuun toteuttamiseksi varataan lisämäärärahaa 60 mil-
joonaa euroa vuodessa.  

Uudessa, valtioneuvoston 8.12.2011 hyväksymäs-
sä lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmassa 
2012−2015	nuorten	työpajatoimintaa	ja	etsivää	nuo-
risotyötä käsitellään osana nuorten yhteiskuntatakuun 
toteuttamista. Ohjelman mukaan alueellisella ja pai-
kallisella tasolla kehitetään ja resursoidaan matalan 
kynnyksen monialaisia palveluja nuorille. Valtakun-
nallisessa toteutuksessa muun muassa varmistetaan, 
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että nuoriso- ja sosiaalialan oppilaitoksissa niin etsivä 
nuorisotyö kuin työpajatoiminta tulevat opiskelijoille 
tutuksi. Erilaisten oppimis- ja työllistymispolkujen 
osalta suuntaviivoina alueelliselle ja paikalliselle toi-

minnalle ohjelmassa esitetään eri toimijoiden – työ-
pajatoiminta, etsivä nuorisotyö, koulutuksen järjestä-
jät, työnantajat – yhteistyön vahvistamista.  

Onko nuorten ohjaus- ja palveluverkostoja kattavasti?
Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston on perustanut 60 prosenttia Manner-Suomen kun-
nista ja 30 prosenttia on verkoston valmisteluvaiheessa.

Tieto nuorten ohjaus- ja palveluverkoston tilan-
teesta saatiin tätä arviointia varten jokaisesta 
Manner-Suomen kunnasta. Verkoston oli perusta-
nut 191 kuntaa, mikä on 60 prosenttia kunnista. 
Kunnista 99 eli 31 prosenttia oli verkoston val-
misteluvaiheessa. Yhdeksän prosenttia eli 30 kun-
taa ei ollut perustanut verkostoa eikä ollut sitä vie-
lä valmistelemassakaan. Allianssi ry:n ja Suomen 
Kuntaliiton (2011, 28) mukaan verkosto löytyy 
83 prosentista kuntia ja 17 prosenttia kunnista ei 
ole verkostoa perustanut. Ero tiedoissa johtunee 
suurelta osin erilaisesta kysymyksenasettelusta. 
Sellaiset jo ennen lakia toimineet verkostot, joita 
oltiin täydentämässä lain vaatimusta vastaavik-
si, olivat ehkä valinneet vaihtoehdon ”valmis-
teilla”, jota Allianssi ry:n ja Suomen Kuntaliiton 
tekemässä kyselyssä ei ollut ollenkaan. Kartassa 
6.10.1.näkyy kunnittain, missä vaiheessa nuorten 
ohjaus- ja palveluverkoston perustaminen oli vuo-
den 2011 lopulla.

Kyselyyn nuorten ohjaus- ja palveluverkostoista 
saatiin vastaus 18 sellaiselta kunnalta, jossa ver-
kostoa ei ollut perustettu eikä se ollut valmisteil-
lakaan. Vastaajilta tiedusteltiin arviota siitä, miksi 
kuntaan ei ollut verkostoa perustettu. Syiksi mai-
nittiin valmisteilla olevat kuntaliitokset, vähäiset 
resurssit, kiire tai se, että kunnassa toimi jo sa-
mantapainen ryhmä tai jopa useampia sellaisia. 
Yksittäisinä syinä nousivat esiin esimerkiksi sel-
laiset asiat, että kunnassa ei ole päätetty, kenelle 
asia kuuluu tai kunnassa koetaan, että nuoria on 
liian vähän verkoston perustamiseen.

Kuva 6.10.1. Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston kattavuus 2011

Kuntien perustamista nuorten ohjaus- ja palveluverkostoista 
kaksi kolmasosaa oli perustettu nuorisolain 7 a §:n voimaan-
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tulon jälkeen. Kuntien yhteisiä verkostoja ei ollut pal-
jon, sillä lähes 90 prosenttia verkostoista oli kuntien 
omia. Yli kolmasosa verkostoista oli kunnanhallituk-
sen tai -valtuuston asettamia. Oli myös useita sellaisia 

Asettaja Verkostojen määrä %
n=166

Kunnanhallitus 51 31
Lautakunta 47 28
Viranhaltija 25 15
Kunnanvaltuusto 8 5
Muu 8 5
Perustamisesta ei ole tehty päätöstä 27 16

Lähde: Nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille marraskuussa 2011 tehty kysely.

Taulukko 6.10.1. Kuntien ohjaus- ja palveluverkostojen asettajatahot

verkostoja, joiden perustamisesta ei ollut tehty viral-
lista päätöstä.  Taulukossa 6.10.1. näkyy tarkemmin, 
mikä taho oli toiminut verkoston asettajana.

Mikä on nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen kokoonpano?
Opetus-, sosiaali- ja nuorisotoimi ovat edustettuina kaikissa  
verkostoissa, muita toimialoja vielä puuttuu.

Nuorisolaissa on selkeästi määritelty, mitä toimialoja 
kuntien nuorten ohjaus- ja palveluverkostoon tulee 
kuulua. Pakollisia ovat opetus-, sosiaali-, terveys- ja 
nuorisotoimet sekä työ- ja poliisihallinto. Kaikkien 
kuntien verkostoissa näin ei ainakaan vielä vuonna 
2011 ollut. Opetus-, sosiaali- ja nuorisotoimi olivat 
kaikissa perustetuissa verkostoissa, mutta muita toi-
mialoja verkostoista vielä puuttui. Terveystoimi puut-
tui kymmenesosasta verkostoja, työ- ja poliisihallinto 
noin joka viidennestä. Näiden toimialojen edustajia 
puuttui myös sellaisista verkostoista, jotka oli perus-
tettu vasta nuorisolain 7 a §:n tultua voimaan. Kyse 
ei siis ole ainoastaan siitä, ettei olemassa olevia ver-
kostoja vielä ole ehditty täydentää lain vaatimusten 
mukaisiksi.
 
Nuorisolain mukaan verkostoissa voi olla myös puo-
lustushallinnon ja muiden viranomaisten edustajia. 
Puolustushallinnon edustaja oli kymmenesosassa 
verkostoja. Laissa mainittujen toimialojen lisäksi sel-
keästi useimmin verkostoissa oli edustaja seurakun-
nasta, joka kuului lähes puoleen verkostoja. Edustajia 
oli myös esimerkiksi työpajoilta, järjestöistä, liikun-

tatoimesta ja etsivästä nuorisotyöstä. Nuorisovaltuus-
ton edustaja kuului verkostoon harvoin, mutta löytyi 
kuitenkin viidestä verkostosta.

Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston puheenjohtajana 
toimi lähes aina kunnan viranhaltija. Vain kuudessa 
verkostossa puheenjohtajana oli luottamushenkilö ja 
yhdessä kolmannen sektorin edustaja. Yli kolmasosa 
puheenjohtajista oli nuoriso- tai vapaa-aikatoimen 
viranhaltijoita ja yli neljännes sivistystoimenjohta-
jia. Sosiaalitoimen viranhaltija oli puheenjohtajana 
noin joka kymmenennessä verkostossa ja lähes sama 
osuus puheenjohtajista oli opetustoimen viranhalti-
joita, lähinnä rehtoreita. Sihteereistä yli 60 prosenttia 
oli nuoriso- tai vapaa-aikatoimen viranhaltijoita. Sih-
teeri valittiin puheenjohtajaa useammin kokouskoh-
taisesti.
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Onko nuorisolain 7 a §:n voimaantulolla vaikutusta?
Suurin osa nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen puheenjohtajista uskoo, että nuoriso-
lain 7 a § ohjaa kunnan eri tahoja nuorisopoliittiseen ajatteluun ja lain myötä verkosto-
jen tehtävät jäsentyvät.

Yli kaksi kolmasosaa kuntien nuorten ohjaus- ja pal-
veluverkostojen puheenjohtajista oli sitä mieltä, että 
nuorisolain 7 a § ohjaa eri tahoja kunnassa nuorisopo-
liittiseen ajatteluun. Lähes neljännes ei ollut muodos-
tanut asiaan mielipidettä, mutta ainoastaan muutaman 
verkoston puheenjohtajan mielestä lain voimaantu-
lolla ei ole ollut tällaista vaikutusta. 

Jo ennen nuorisolain 7 a §:n voimaantuloa perustet-
tujen verkostojen puheenjohtajilta kysyttiin muuta-
ma kysymys uuden pykälän vaikutuksesta verkoston 
toimintaan. Kysymyksiin vastasi 55 henkilöä. Heistä 
60 prosenttia uskoi, että verkoston työskentely tulee 
muuttumaan pykälän myötä. Lähinnä arvioitiin, että 
työskentelystä tulee säännöllisempää ja yhteistyös-
tä tiiviimpää. Useimmat niistä, jotka eivät uskoneet 
työskentelyn muuttuvan, olivat sitä mieltä, että toi-

minta oli jo ennestään hyvää ja toimivaa.

Yhdeksän kymmenestä vastaajasta uskoi nuorisolain 
7 a §:n jäsentävän nuorten ohjaus- ja palveluverkos-
ton tehtäviä. Useimpien mielestä tämä tapahtuu siten, 
että verkoston tehtävänkuva selkeytyy. Suurin osa ar-
vioi myös yhteistyön kunnan nuorten asioiden hoita-
misessa parantuneen 7 a §:n myötä. Noin kolmasosa 
oli silti sitä mieltä, että yhteistyö ei ollut parantunut. 
Syynä mainittiin useimmin, että siihen ei ollut tar-
vetta, sillä yhteistyö oli ollut jo aikaisemmin hyvää. 
Yhteistyön parantuminen näkyi siten, että tiedonkul-
ku oli tehostunut, yhteistyö tiivistynyt ja laista saa-
tiin perusteluja ja voimaa tehtävälle työlle. Myös lain 
myötä mukaan tulleiden verkoston uusien jäsenten 
tuomaa erilaista näkökulmaa arvostettiin.

Onko työpajatoimintaa saatavilla riittävästi tarpeeseen nähden?
Ainoastaan 29 prosenttia työpajoista pystyy ottamaan vastaan kaikki 
toimintaan haluavat.

Vuonna 2010 nuorten työpajatoimintaa oli tarjolla 
eri puolilla maata 264 kunnassa. Näin ollen työpa-
jatoiminta kattoi 81 prosenttia Manner-Suomen 326 
kunnasta. Työpajoilla oli 20 772 valmentautujaa, jois-
ta 13 015 eli yli 60 prosenttia oli alle 29-vuotiaita. 
Valmentautujien määrä on kasvanut viime vuosina 
paljon. Vuonna 2010 alle 29-vuotiaita valmentautujia 
oli yli kaksinkertainen määrä vuoteen 2004 verrattu-
na. Maakunnittain ajatellen kasvu on ollut suurinta 
Keski-Pohjanmaalla, jossa työpajanuorten määrä on 
kasvanut yli viisinkertaisiksi vuosien 2004 ja 2010 
välillä. Myös valmentajien henkilötyövuosien mää-
rä on kasvanut paljon, joskin hieman maltillisemmin 
kuin valmentautujien määrä. Vuonna 2010 valmenta-

jat tekivät 1 663 henkilötyövuotta, missä on lähes 90 
prosenttia kasvua vuoteen 2004 nähden. 

Kaikki työpajapalveluja tarvitsevat nuoret eivät pääse 
mukaan toimintaan. Vuonna 2010 työpajoista vain 29 
prosenttia pystyi ottamaan vastaan kaikki valmentau-
tujat, jotka olisivat halunneet tulla toimintaan mu-
kaan. Osuus on pysynyt suunnilleen samana viime 
vuodet. Tilanne on kuvattu maakunnittain taulukossa 
6.10.2.

Tilanpuute oli tärkein syy siihen, ettei kaikkia ha-
lukkaita pystytty ottamaan työpajalle. Muita syitä 
olivat ennen kaikkea liian vähäinen henkilökunta ja 



170 Aluehallintovirastot   |   Peruspalvelujen arviointi 2011

taloudellisten resurssien puute. Joskus syy saattoi olla 
lähettäjässä eli nuoria ei syystä tai toisesta oltu valmii-
ta lähettämään pajalle, vaikka siihen olisi ollut tarvet-
ta. Muuna syynä voi olla esimerkiksi se, että nuori oli 
päihteiden käytön vuoksi niin huonokuntoinen, ettei 
olisi pystynyt osallistumaan pajatoimintaan.

Maakunta Kaikki 
työpajat

Pajat, jotka 
pystyivät otta-
maan vastaan 
kaikki haluavat

Määrä Määrä
Etelä-Karjala 4 1
Etelä-Pohjanmaa 5 1
Etelä-Savo 7 1
Itä-Uusimaa 2 0
Kainuu 5 1
Kanta-Häme 5 2
Keski-Pohjanmaa 2 1
Keski-Suomi 15 4
Kymenlaakso 4 0
Lappi 17 10
Pirkanmaa 25 9
Pohjanmaa 6 2
Pohjois-Karjala 4 1
Pohjois-Pohjanmaa 19 3
Pohjois-Savo 11 4
Päijät-Häme 5 1
Satakunta 10 1
Uusimaa 22 5
Varsinais-Suomi 19 7
Koko maa 187 54
Koko maa 29 %

Lähde: Työpajojen hallinnoijille tehty valtakunnallinen 
kysely vuoden 2010 toiminnasta.

Taulukko 6.10.2. Maakunnittain työpajat, jotka pystyivät 
ottamaan mukaan kaikki toimintaan haluavat vuonna 2010

Kuinka paljon etsivä nuorisotyö tavoitti tuen tarpeessa olevia nuoria?
Etsivä nuorisotyö tavoitti vuoden 2010 aikana yhteensä 5 724 nuorta.

Etsivän nuorisotyön keskeinen kohderyhmä ovat ne 
nuoret, jotka ovat kaikkien yhteiskunnan tarjoamien 
palvelujen ulkopuolella. Heidän muodostamaansa 
nuorten ryhmää kutsutaan nimellä neet, joka on ly-
henne englanninkielisistä sanoista ’not in employment, 
education or training’. Vuonna 2010 palvelujen ulko-
puolella, pelkän perusasteen koulutuksen varassa oli 
32	511	nuorta	15−29-vuotiaista.	Kun	otetaan	mukaan	
pelkän perusasteen koulutuksen omaavat työttömät 
nuoret, luku kohoaa 51 341:een.  Ulkopuolisuuden 
riski on erityisen suuri ulkomaalaistaustaisilla ja  
huostaan otetuilla nuorilla. On kuitenkin muistettava, 
että ulkopuolella olo ei aina ole huono asia eivätkä 
kaikki ulkopuolella olevat ole syrjäytymisvaarassa. 
Palvelujen ulkopuolella olevat voivat olla hoitamas-

sa lapsiaan, valmentautumassa pääsykokeisiin tms. 
Tällainen ulkopuolella olo on yleensä väliaikaista ja 
nuori siirtyy ennen pitkää opiskelemaan tai työhön. 
Pitkittynyt ulkopuolisuus voi kuitenkin johtaa syrjäy-
tymiseen.	(Myrskylä	2011,	9−18;	Myrskylä	2012,	2.)	

Valtionavulla tuettavaa etsivää nuorisotyötä oli 223 
kunnassa vuonna 2011. Etsivä nuorisotyö siis kattoi 
70 prosenttia Manner-Suomen kunnista, joita vuoden 
2011 alusta lähtien on ollut 320. Vuonna 2010 etsivät 
nuorisotyöntekijät olivat yhteydessä lähes 11 000 
nuoreen. Yhteydessä olemisella tarkoitetaan sitä, että 
nuori on ollut yhteydessä etsivään nuorisotyönteki-
jään tai etsivä nuorisotyöntekijä on ollut häneen 
yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla. Yhteyde-
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Maakunta 2008 2009 2010
Tavoitetut 

nuoret
Etsivät Tavoitetut 

nuoret
Etsivät Tavoitetut 

nuoret
Etsivät

Etelä-Karjala 67 4 168 5 227 10
Etelä-Pohjanmaa 159 6 197 6 253 11
Etelä-Savo 222 4 97 4 240 13
Itä-Uusimaa 34 2 69 2 120 6
Kainuu 12 2 3 1 83 4
Kanta-Häme 0 0 0 0 22 4
Keski-Pohjanmaa 25 2 24 2 62 3
Keski-Suomi 91 8 248 8 434 27
Kymenlaakso 29 2 101 4 148 5
Lappi 137 6 158 10 197 18
Pirkanmaa 182 12 338 13 314 11
Pohjanmaa 21 4 69 4 227 7
Pohjois-Karjala 118 6 91 5 156 13
Pohjois-Pohjanmaa 128 10 271 13 668 25
Pohjois-Savo 126 6 409 9 323 18
Päijät-Häme 57 4 66 4 77 4
Satakunta 23 2 109 3 145 6
Uusimaa 403 18 585 18 1 447 54
Varsinais-Suomi 165 16 360 25 581 25
Koko maa 1 999 114 3 363 135 5 724 264
Lähde: Etsiville nuorisotyöntekijöille tehdyt valtakunnalliset 
kyselyt vuosien 2008−2010 toiminnasta.

Maakunta Koulutuksen 
järjestäjät

Nuorisotyö ja 
työpajat

Sosiaali- ja terveystoimi tai 
työ- ja elinkeinohallinto

Sosiaaliset ver-
kostot

Muu Nuoret

Määrä % Määrä % Määrä % Määrä % Määrä % yhteensä
Etelä-Karjala 71 31 31 14 31 14 85 37 9 4 227
Etelä-Pohjanmaa 51 20 44 18 99 39 16 6 43 17 253
Etelä-Savo 64 27 52 22 11 5 32 13 81 33 240
Itä-Uusimaa 47 39 22 18 14 12 32 27 5 4 120
Kainuu 25 30 6 7 11 13 33 40 8 10 83
Kanta-Häme 2 9 9 41 0 0 8 36 3 14 22
Keski-Pohjanmaa 21 34 4 7 20 32 7 11 10 16 62
Keski-Suomi 126 29 76 18 106 24 75 17 51 12 434
Kymenlaakso 38 26 7 5 32 21 46 31 25 17 148
Lappi 54 27 22 11 45 23 67 34 9 5 197
Pirkanmaa 102 32 12 4 121 39 37 12 42 13 314
Pohjanmaa 95 42 34 15 55 24 38 17 5 2 227
Pohjois-Karjala 80 51 15 10 22 14 19 12 20 13 156
Pohjois-Pohjanmaa 243 36 88 13 118 18 168 25 51 8 668
Pohjois-Savo 77 24 39 12 60 19 100 31 47 14 323
Päijät-Häme 14 18 10 13 2 3 37 48 14 18 77
Satakunta 54 37 19 13 27 19 33 23 12 8 145
Uusimaa 417 29 95 7 519 36 314 21 102 7 1447
Varsinais-Suomi 131 23 35 6 89 15 238 41 88 15 581
Koko maa 1712 30 620 11 1382 24 1385 24 625 11 5724
Lähde: Etsiville nuorisotyöntekijöille tehty valtakunnallinen kysely vuoden 2010 toiminnasta.

Taulukko 6.10.3. Etsivän nuoriso-
työn tavoittamien nuorten ja etsivien 
nuorisotyöntekijöiden määrä vuosina 
2008−2010 maakunnittain

Taulukko 6.10.4. Maakunnittain ta-
hot, joiden kautta etsivä nuorisotyö 
tavoitti nuoret vuonna 2010

notot lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna noin 
kolmanneksella.
 
Nuoren tavoittaminen on kyseessä silloin, kun et-
sivä nuorisotyöntekijä on käynyt nuoren kanssa kes-

kusteluja henkilökohtaisemmalla tasolla ja nuoren 
tuen tarvetta on selvitetty. Etsivä nuorisotyö tavoitti 
vuoden 2010 aikana yhteensä 5 724 nuorta. Edelli-
seen vuoteen nähden kasvua oli 70 prosenttia. Kas-
vun on mahdollistanut etsivien nuorisotyöntekijöiden 
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palkkaaminen, sillä vuonna 2010 etsivinä toimi 264 
henkilöä eli lähes kaksinkertainen määrä vuoteen 
2009 verrattuna. Taulukossa 6.10.3 näkyy tavoitet-
tujen nuorten ja etsivien nuorisotyöntekijöiden määrä 
maakunnittain	 vuosina	 2008−2010.	 Etsivien	 nuori-
sotyöntekijöiden määrän suuri kasvu vuodesta 2009 
vuoteen 2010 oli mahdollista, koska valtio lisäsi jäl-
kimmäisenä vuonna merkittävästi panostusta etsivään 
nuorisotyöhön. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 
etsivään työhön valtionavustusta 6,9 miljoonaa euroa 
vuonna 2010, kun edellisenä vuonna vastaava sum-
ma oli 2,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2011 etsivien 
määrä on vielä hieman noussut, sillä valtionavustusta 
myönnettiin 7,9 miljoonaa euroa 273 etsivän nuori-
sotyöntekijän palkkakustannuksiin. (Häggman 2011, 
5, 7.) 

Suurin osa nuorista tavoitettiin jonkin viranomaisen 
pyynnöstä. Eniten etsivän nuorisotyön apua nuoren 
tavoittamisessa pyysivät toisen asteen ammattiop-
pilaitokset, peruskoulu ja sosiaalitoimi. Vaikka useim-
mat pyynnöt tulivat virallisten tahojen kautta, peräti 
neljännes nuorista tavoitettiin erilaisten sosiaalisten 
verkostojen avulla. Nämä nuoret ovat juuri niitä, jot-

ka ovat kaikkien yhteiskunnan palvelujen saavutta-
mattomissa. Sosiaalisten verkostojen kautta tavoitet-
tujen nuorten osuus vaihteli paljon eri maakunnissa, 
enimmillään etsivä nuorisotyö tavoitti puolet nuorista 
tällä tavoin. Sosiaalisten verkostojen kategoriaan on 
laskettu esimerkiksi nuoren vanhempien tai kaverien 
yhteydenotto, nuoren tavoittaminen katutyön tai säh-
köisen median kautta sekä nuoren oma yhteydenotto. 
Nuorista seitsemän prosenttia otti itse yhteyttä et-
sivään nuorisotyöntekijään. Taulukosta 6.10.4. näkyy 
maakunnittain, mitä kautta etsivä nuorisotyö tavoitti 
nuoret. 

Tavoitetuista nuorista 70 prosentilla oli pelkkä pe-
ruskoulun päättötodistus. Tämä tieto on yhdenmu-
kainen	 Pekka	 Myrskylän	 (2011,	 10−13)	 esittämien	
tulosten kanssa. Koulutuksen puute lisää merkit-
tävästi riskiä joutua yhteiskunnan palvelujen ulko-
puolelle tai työttömäksi. Pelkän perusasteen varassa 
olevilla on kolminkertainen riski kuulua kaikkien 
palvelujen ulkopuolella olevien ryhmään verrattuna 
ammatillisen keskiasteen koulutuksen saaneisiin. He 
myös jäävät useammin ilman työ- ja elinkeinotoimis-
ton palveluja. 
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Johdanto 

Laadukkaalla ehkäisevällä päihdetyöllä ehkäistään 
tehokkaasti kuntalaisten syrjäytymistä. Tässä 
arvioinnissa tarkastellaan ehkäisevän päihdetyön 
toteuttamista kunnissa sekä sen rakenteellisten 
edellytysten että tarkoituksenmukaisen toiminnan 
näkökulmasta. Arvioinnin pääaineistona on vuonna 
2011 Alkoholiohjelman toteuttama kysely kunnan 
ehkäisevän päihdetyön toimijoille. Kysely tavoitti 

6.11. Ehkäisevän päihdetyön toteutuminen kunnissa

Johtopäätökset Toimenpide-ehdotukset

Tuetaan edelleen alueiden/  kuntien päihdetyön 
rakenteiden kehittämistä palvelu- ja kuntarakenne 
muutoksessa ja osana kuntien terveyden ja hy-
vinvoinnin edistämistä. Mallinnetaan ehkäisevää 
päihdetyötä hyvin toteuttavien erilaisten alueiden 
rakenteita ja toimintaa muiden kuntien hyödynnet-
täväksi. 

Selkiytetään ja kuvataan ehkäisevän päihdetyön 
koordinaattorin työn merkitystä, tehtäviä ja työn 
vaatimaa resurssia kuntarakenteissa ja osana 
kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja 
päihdetyötä. Vahvistetaan koordinaation asemaa 
uudessa raittiustyölaissa.

Ylläpidetään ja luodaan rakenteita kuntarajat 
ylittävän yhteistyön tueksi. Hyödynnetään vertais-
kehittämistä ja oppimista kuntien ehkäisevän päih-
detyön kehittämisessä ja koordinaatiotyön tukena. 

Koordinoidaan, seurataan ja arvioidaan mini-inter-
vention ja puheeksiottamisen mallien tosiasiallista 
käyttöä säännöllisesti. Kehitetään työn seuranta-
järjestelmää peruspalveluissa.

Pakka- toimintamallin levittämistä jatketaan niin, 
että toiminta kattaa koko Suomen. Pakka- toimin-
tamallin toteuttamisen edellytyksiä osana kunnan 
ehkäisevää päihdetyötä vahvistetaan raittiustyö-
lakiuudistuksessa. Pakka- toimintamallia hyödyn-
netään myös tupakoinnin  ehkäisyssä ja rahapeli-
haittojen vähentämisessä. 

Ehkäisevän päihdetyön rakenteet vaihtelevat suu-
resti alueittain/ kunnittain. Vain pienessä osassa 
kuntia ehkäisevän päihdetyön rakenteet ja toiminta 
ovat suositusten mukaisesti järjestetty ja ne muo-
dostavat systemaattisen kokonaisuuden. Osassa 
kuntia ehkäisevä päihdetyö ei toteudu lain edellyt-
tämällä tavalla. 

Ehkäisevän päihdetyön koordinaatiota hoidetaan 
kunnissa pääsääntöisesti oman työn ohella. Koor-
dinaatio tehtävän haasteena on resurssien vähäi-
syys, epäselvä työnkuva, osa-aikaisuus ja työhön 
tarjolla olevan tuen riittämättömyys

Ehkäisevän päihdetyön toimijat tekevät aluerajat 
ylittävää yhteistyötä, mikäli siihen on resursseja. 

Mini-intervention ja varhaisen puheeksiottami-
sen mallit ovat levinneet laajasti peruspalveluihin 
työvälineeksi. Haasteena on puheeksiottamisen 
mallien käytön toteuttaminen systemaattisesti ja 
käytön seurannan toteuttaminen.

Pakka-toimintamallin toteuttamisalueella asuu jo 
1,8 miljoonaa suomalaista. Haasteena on mallin 
levittäminen koko Suomeen ja sen juurruttaminen 
osaksi pysyviä kuntarakenteita.

Suomen 320 kunnasta 152 kuntaa. Vastausprosentti 
oli 48. Aineistosta on julkaistu Teija Strandin 
raportti Ehkäisevän päihdetyö Suomessa 2011 - 
missä mennään, minne haluamme? Raporttia on 
hyödynnetty arvioinnissa.

Vuonna 2010 alkoholijuomien kokonaiskulutus vähe-
ni noin kaksi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. 
Alkoholia kulutettiin vuonna 2010 sataprosenttiseksi 
alkoholiksi muutettuna 10,0 litraa asukasta kohti. Al-
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koholinkulutus vaikuttaisi olevan yhä lievässä laskus-
sa, mutta kokonaiskulutus on kuitenkin suomalaisen 
yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta liian korkealla 
tasolla. 

Tupakointi on vähentynyt Suomessa, mutta meillä 
on edelleen lähes miljoona tupakoijaa. Vuonna 2010 
päivittäin tupakoi työikäisistä miehistä 23 prosenttia 
ja naisista 16 prosenttia. Nuorista, 15–24-vuotiaista 
miehistä 18 prosenttia ilmoitti tupakoivansa päivit-
täin ja satunnaisesti 6 prosenttia. Nuorista naisista 18 
prosenttia tupakoi päivittäin ja 8 prosenttia satunnai-
sesti.

Suomen huumetilanne on heikentynyt usean vakaan 

Arviointikriteerit Arviointikysymykset Arviointimittarit Palvelutavoitteet

Saatavuus

Moniammatillinen työryhmä Onko kunnissa ehkäisevän 
päihdetyön moniammatillinen 
työryhmä?

Kuntien määrä, jossa moniam-
matillinen työryhmä on nimetty 
ja työryhmän kokoonpano on 
kattava?

Kunnissa on ehkäisevän päihde-
työn moniammatillinen työryhmä 
ja sen kokoonpano on kattava

Johtaminen ja vastuunjako Onko kunnissa sovittu ehkäise-
vän päihdetyön johtamisesta ja 
vastuista?

Kuntien määrä, jossa johtami-
sesta ja vastuista on sovittu

Kunnissa ehkäisevän päihde-
työn johtamisesta ja vastuista 
on sovittu

Yhdyshenkilö Onko kunnissa nimetty yhdys-
henkilö?

Kuntien määrä, jossa ehkäise-
vän päihdetyön yhdyshenkilö 
on nimetty ja tehtävänkuva on 
määritelty

Yhdyshenkilöllä on selkeä 
tehtäväkenttä ja yhdyshenkilö on 
tiedossa eri tahoilla

Strategia Onko kunnissa strateginen 
suunnitelma ehkäisevän päihde-
työn edistämiseksi?

Kunnat, joissa ehkäisevän päih-
detyön strategia 1) on olemassa 
2) on suunnitteilla tai valmistu-
massa 3) Ei ole strategiaa

Strategia ehkäisevän päihdetyön 
edistämiseksi on laadittu ja sen 
toteuttamisesta ja seurannasta 
on huolehdittu

Seutuyhteistyö Ovatko kunnat mukana alueelli-
sessa yhteistyössä?

Kuntien määrä, jossa tehdään 
seudullista yhteistyötä

Kunnat tekevät seudullisesti 
yhteistyötä

Toiminnan laatu

Mentelmät Onko kunnissa käytössä 
näyttöön perustuvia ehkäisevän 
päihdetyön menetelmiä kuten 
Pakka-malli ja mini-interventio 
tai muut varhaisen puheeksiotta-
misen mentelmiä?

Pakka- malli on käytössä /vä-
estömäärä. Mini-intervention ja 
muiden varhaisen puheeksioton 
menetelmien käytön laajuus                            

Pakka- malli on käytössä koko 
maassa. Mini-intervention ja 
muiden varhaisten puheeksiot-
tamisen menetelmien käyttö o 
systemaattista koko maassa.

Toiminnan tason itsearviointi Minkälaiseksi kunnat arvioivat 
ehkäisevän päihdetyön toimin-
nan tason?

Toiminnan taso on 1) Hyvä 2)
Tyydyttävä 3)Huono

Kunnat arvioivat toiminnan tason 
hyväksi

Arviointiasetelma

vuoden jälkeen. Suomessa huumausaineiden on-
gelmakäytölle tyypillistä on laittomien huumeiden, 
lääkkeiden ja alkoholin sekakäyttö. Kannabiksen 
käyttö on lisääntynyt erityisesti nuorten keskuudessa 
ja asenteet kannabiksen käyttöä kohtaan ovat höllen-
tyneet. Vuoden 2010 väestökyselyn mukaan 15–69 
-vuotiaassa väestössä joskus kannabista kokeilleiden 
osuus oli 17 prosenttia. 

Syrjäytymisen ehkäisyn kannalta keskeiset 
palvelut

Ehkäisevä päihdetyö on avainasemassa kuntalaisten 
syrjäytymisen ehkäisyssä.  Päihteet ovat yksi mer-
kittävämpiä syrjäytymisen riskitekijöitä. Alkoholista 
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ja muista päihteistä aiheutuvat haitat vaikuttavat ih-
misen terveyteen, sosiaalisiin suhteisiin, talouteen ja 
työelämään osallistumiseen. Päihteet ovat tällä het-
kellä yleisin työikäisten kuolinsyy ja yksi suurimmis-
ta kansalaisten raportoimista hyvinvointia uhkaavista 
tekijöistä.

Parhaimmillaan peruspalveluissa toteutetaan ehkäi-
sevää päihdetyötä osana perustehtävää. Ehkäisevä 
päihdetyö sekä vähentää päihteistä aiheutuvia haitto-
ja että ehkäisee niiden aiheuttamaa syrjäytymistä. Sen 
tavoitteena on osaltaan taata kuntalaiselle terveellinen 
ja turvallinen elinympäristö. Parhaimmillaan kunnan 
ehkäisevällä päihdetyöllä edistetään päihteettömiä 
elintapoja, vähennetään päihdehaittoja ja edistetään 
päihdeongelmista kärsivien ihmisten oikeuksia. 

Laadukas ehkäisevä päihdetyö kunnassa on pitkä-
jänteistä, poikkihallinnollista, koordinoitua, kaikki 
ikäryhmät huomioivaa ja sitä toteutetaan näyttöön 
perustuvin menetelmin. Ehkäisevän päihdetyön pe-
rusta on kunnan peruspalveluissa. Ehkäisevä päihde-
työ on myös olennainen osa kuntien hyvinvointityötä. 
Laadukkaalla ehkäisevällä päihdetyöllä vähennetään 
muiden palveluiden tarvetta. 

Ehkäisevä päihdetyö on kuntien lakisääteistä toimin-
taa. Kuntien kannalta oleellisin työtä ohjaava laki on 
raittiustyölaki (828/1982). Ehkäisevää päihdetyötä 
säätelevät myös useat muut eri lait ja säädökset. Esi-
merkiksi perustuslain perusoikeussäännöksissä, alko-
holilaissa ja päihdehuoltolaissa on ehkäisevää työtä 
koskevia kohtia. Myös tupakkalaki, huumausainelaki, 
terveydenhuoltolaki ja mielenterveyslaki määrittävät 
osaltaan ehkäisevää päihdetyötä. Oleellista ja yhteis-
tä näille eri laeille on velvoite huolehtia kansalaisten 
hyvinvoinnista. Päihteiksi luetaan alkoholi, huumeet 
ja tupakka. Lääkkeet, liuottimet ja muut aineet luetaan 
päihteiksi, jos niitä käytetään päihtymistarkoitukses-
sa. Nykyään myös toiminnalliset riippuvuudet, kuten 
peliriippuvuus, kuuluvat ehkäisevään päihdetyöhön

Lähitulevaisuuden näkymät

Kunta- ja palvelurakenneuudistus on tuonut sekä haas-
teita että mahdollisuuksia kuntien ehkäisevän päih-

detyön toteuttamiselle. Jo tapahtuneet rakenteelliset 
uudistukset ovat kehittäneet kuntarakennetta ja 
tiivistäneet kuntien yhteistoimintaa ja tuoneet 
uudenlaisia mahdollisuuksia panostaa ehkäisevään 
työhön. Toisaalta kuntaliitosten ja yhteistoiminta-
alueiden muodostamisen myötä monille seuduille 
on muodostunut monia limittäisiä ja päällekkäisiä 
rakenteita, ehkäisevän päihdetyön järjestäminen on 
unohtunut ja vastuu ehkäisevästä päihdetyöstä on 
hämärtynyt.

Nykyiseen hallitusohjelmaan sisältyvät ehkäisevän 
päihdetyön kannalta merkittävät alkoholilain sekä 
raittiustyölain uudistukset.  Raittiustyölaki on käsit-
teellisen uudistuksen tarpeessa. Perinteinen raittiustyö 
itsenäisenä toimialana ajettiin kunnissa käytännössä 
alas 1980- ja 1990-luvuilla ja raittiustyö käsitteenä on 
liudentunut osaksi laajaa ja monialaista ehkäisevän 
päihdetyön käsitettä. Vaikka raittius sana hävinnee 
lain nimestä, säilynee se osana lain sisältöä.

Hallitusohjelman linjauksen mukaan alkoholilaki 
uudistetaan säilyttäen siinä nykyisen lain keskeiset 
lähtökohdat; terveellisten elintapojen edistäminen 
ja haittojen vähentäminen.  Keskeisinä elementteinä 
haittojen vähentämisessä on saatavuuden ja hinnan 
sääntely paikallista vaikuttamista korostaen.  Alkoho-
lilaki ja raittiustyölaki kytkeytyvät toisiinsa ja niiden 
valmistelu yhdessä on perusteltua. Parhaimmillaan 
laki ehkäisevästä päihdetyöstä kuvaa ne puitteet, jol-
la alkoholilakiin sisältyvä paikallinen työ toteutetaan. 
Uuden lain toivotaan takaavan ehkäisevälle päihde-
työlle nykyistä selkeämmän ja vahvemman perustan.
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Onko kunnissa ehkäisevän päihdetyön moniammatillinen työryhmä?
Noin puolessa Suomen kuntia oli nimetty ehkäisevän päihdetyön moniammatil-
linen työryhmä. Elinkeinon edustajat olivat työryhmien jäseninä harvinaisia.

Vuonna 2011 keskimäärin noin puolessa Suomen 
kuntia toimi raittiustyölainmukainen ehkäisevän 
päihdetyön moniammatillinen työryhmä.  Ehkäise-
vän päihdetyön työryhmä puuttui tai sen olemassaolo 
oli epäselvää yhteensä kolmasosassa kuntia. Kuntien 
ehkäisevän päihdetyön moniammatillisen työryhmän 
kokoonpano, tehtävät ja toiminnan sisältö vaihtelivat 
jonkin verran kunnittain. Ehkäisevän päihdetyön 

työryhmään kuului useimmiten sosiaalitoimi, 
terveystoimi, nuorisotoimi, vapaa- aikatoimi, poliisi 
ja seurakunta. Alkoholielinkeinon edustajat sekä 
kokemusasiantuntijat ovat kuitenkin vain harvoin 
työryhmässä edustettuina. Osassa kuntia ehkäisevän 
päihdetyön työryhmän tehtäviä hoiti joku muu työ-
ryhmä kuin virallisesti nimetty ehkäisevän päihde-
työn työryhmä

Onko kunnassa sovittu ehkäisevän päihdetyön johtamisesta ja vastuista?
Yleisimmin kuntien ehkäisevästä päihdetyöstä vastasi perusturvalautakunta

Johtamista ja selkeitä vastuunjakoja pidetään laaduk-
kaan ehkäisevän päihdetyön edellytyksenä. Kyselyyn 
vastaajista 40 prosenttia ilmoitti perusturvalautakun-
nan raittiustyölain mukaisista velvoitteista vastaavak-
si hallintokunnaksi. Osa vastaajista ei tiennyt kenelle 

vastuu ehkäisevästä päihdetyöstä kunnassa kuuluu. 
Vastaajista neljäsosa oli sitä mieltä, että alueella tie-
detään kuka johtaa ehkäisevää päihdetyötä ja että, 
siihen liittyviä kysymyksiä käsitellään poliittisella 
tasolla.

Onko kunnissa nimetty ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö?
Noin kahdessa kolmasosassa kuntia oli nimetty ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö

Vuonna 2011 noin kaksi kolmasosaa kunnista oli 
nimennyt ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön. 
Yhdyshenkilön työtä määrittää osa-aikaisuus, tehtävän 
kirjavuus ja kirjaamattomuus. Yhdyshenkilölle annetut 
tehtävät liittyvät usein kunnan tai seudun ehkäisevän 
päihdetyön koordinaatioon, päihdestrategian 
valmistelun koordinointiin ja tiedon välittämiseen. 
Yhdyshenkilö oli kokopäiväinen vain muutamassa 

kunnassa (11 kuntaa).  Reilussa neljäsosassa kuntia 
yhdyshenkilön tehtävä ja mandaatti oli määritelty, 
mutta peräti 41 prosentissa yhdyshenkilön tehtävä ja 
mandaatti olivat vastaajien mukaan määrittelemättä. 
Tehtävänkuvasta ja toimintavallasta oli myös epäsel-
vyyksiä. Osa vastaajista ei tiennyt, onko yhdyshenki-
lön tehtävänkuva määritelty. 

Onko kunnissa strateginen suunnitelma ehkäisevän päihdetyön edistämiseksi?
Suuressa osassa kuntia oli päihdestrategia tai suunnitelma sen tekemisestä 

Päihdepalveluiden laatusuosituksissa (STM, 2002) 
edellytetään, että jokaisella kunnalla tulisi olla päih-
destrategia. Päihdestrategiassa määritellään, miten 

kunnassa ehkäistään päihdehaittojen syntymistä, 
miten päihdepalvelut on järjestetty. Päihdestrategia 
parhaimmillaan myös selkeyttää sosiaali- ja tervey-
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denhuollon työnjako päihdepalveluissa. Vuonna 2011 
80 prosenttia kyselyyn vastanneista kunnista ilmoitti, 
että heillä on päihde- tai muu strategia, jossa käsitel-
lään ehkäisevää päihdetyötä. Strategian puuttumisen 

syyksi nimettiin esimerkiksi kunnan pieni koko, or-
ganisaatiomuutokset ja kiire. Strategian seurannasta 
vastasi useimmiten perusturvalautakunta.

Ovatko kunnat mukana alueellisessa yhteistyössä?
Kuntien yhdyshenkilöt tekivät seudullista yhteistyötä 

Vuonna 2011 kuntien ehkäisevän päihdetyön yhdys-
henkilöt tekivät pääsääntöisesti yhteistyötä lähialu-
eiden muiden yhdyshenkilöiden kanssa. Seudullisen 
yhteistyön foorumeina toimivat lähinnä verkostot ja 
pääasiallisena työmuotona kokoukset. Seudullisen 
yhteistyön puuttumisen syynä oli rakenteiden vakiin-

tumattomuus tai työn ja toimintojen koordinoinnin 
puuttuminen. Myös pitkät välimatkat ja työtehtävien 
hoitajien vaihtuvuus hankaloittavat seudullista yhteis-
työtä. Osassa kuntia yhdyshenkilö on vain nimellinen 
tehtävä ja sen hoitamiseen ei ole osoitettu työaikaa, 
jolloin myös yhteistyön tekeminen on mahdotonta. 

Onko kunnassa käytössä näyttöön perustuvia ehkäisevän päihdetyön menetelmiä?
Pakka-mallia alkoholihaittojen ehkäisemiseksi toteutettiin noin 1,8 miljoonan kuntalaisen 
asuinalueella. Mini-intervention ja muiden puheeksiottomenetelmien käytön aktiivisuus vaihteli 
kunnittain ja työaloittain 

Pakka-malli on Stakesissa vuonna 2004–2008 ke-
hitetty näyttöön perustuva toimintamalli, jonka ta-
voitteena on vähentää alkoholista aiheutuvia haittoja 
vaikuttamalla alkoholin saatavuuteen. Malli yhdistää 
julkisen säätelyn, ehkäisevän päihdetyön toimijat, 
vastuulliset markkinat sekä median ja kansalaisten 
toiminnan. Pakka-toiminta on käynnistynyt useilla 
seuduilla ja vuonna 2011 toiminta-alueella asui jo lä-
hes yksi kolmasosa kuntalaisista. Pakka-toimintamal-

lin käyttöönotto eri alueilla on käynnistynyt hyvin, 
mutta haasteena on mallin pysyvä juurtuminen osaksi 
kunnan ehkäisevää päihdetyötä. 
Mini- intervention ja muiden puheeksiottomenetel-
mien käytön aktiivisuus vaihteli kunnittain ja tehtä-
väkohtaisesti.  Erityisesti neuvolapalveluissa kyettiin 
systemaattiseen puheeksiottamiseen paremmin kuin 
muissa peruspalveluissa. 

Miten kunnat itse arvioivat toiminnan tason?
Neljäsosa vastanneista kunnista oli tyytyväisiä alueensa ehkäisevään päihdetyöhön 

Ehkäisevä päihdetyö toteutui vastaajien mukaan hy-
vin tai kiitettävästi lähes neljäsosassa vastanneita 
kuntia. Huonosti sen arvioitiin toteutuneen 14 prosen-
tissa kuntia. Vain kahdessa kunnassa toteutuminen oli 
vastaajien mukaan erittäin huonoa. Yleisesti ottaen 
ehkäisevä päihdetyö toteutui kunnissa ja yhteistoi-
minta-alueilla vastaajien mukaan tyydyttävästi; noin 
puolet kaikista vastanneista kunnista ja vajaa puolet 

yhteistoiminta-alueista vastasi ehkäisevän päihde-
työn toteutuneen tyydyttävästi. 

Suurimpana ongelmana pidettiin työn arvostukseen ja 
johtamiseen liittyviä pulmia. Työn arvostuksen puute 
näkyy kunnissa yhdyshenkilön työn resursoimatto-
muutena, korjaavan työn korostumisena ja vastuiden 
epäselvyytenä. 
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Johdanto

Joukkoliikenteen arviointikohteena oli elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten (jatkossa ELY -kes-
kusten) määrittämät joukkoliikenteen palvelutasot ja 
peruspalvelutason toteutuminen. Tarkoituksena oli 
selvittää, millä alueilla joukkoliikenteen palvelut ovat 
tällä hetkellä vähintään peruspalvelutasoisia. 

Joukkoliikenteen palvelutason määrittäminen on 
lakisääteinen tehtävä. Joukkoliikennelaissa maini-

6.12. Joukkoliikenteen peruspalvelutaso

Johtopäätökset Toimenpide-ehdotukset

Peruspalvelutasoista joukkoliikennettä on edelleen 
hankittava mahdollisuuksien mukaan. Valtakun-
nallisesti yhtenäisesti tehdyt palvelutasomäärit-
telyt suuntaavat jatkossa liikenteen hankintaa ja 
osoittavat kunkin alueen kannalta olennaiset yhte-
ysvälit. Matkaketjujen sujuvuuteen tulee kiinnittää 
erityistä huomiota.

Harvaan asutuilla alueilla säännönmukaista jouk-
koliikennettä tulee täydentää 
kutsujoukkoliikenteellä ja palveluliikenteellä. Nämä 
joukkoliikenteen muodot palvelevat erityisesti 
asukkaiden asiointitarpeita.

Joukkoliikennetä järjestävien ja hankkivien tahojen 
tulee tehdä yhteistyötä. Liikkumista tulee tarkastel-
la kokonaisvaltaisesti ja joukkoliikenteen palveluja 
on mahdollisuuksien mukaan yhteensovitettava. 

Joukkoliikenteen palvelutasomääritystyö osoitti, 
että peruspalvelutasoisessa joukkoliikenteessä on 
puutteita koko maassa. Erityisesti työ- ja opiske-
lumatkoille sopivia vuoroja puuttuu olennaisilta 
yhteysväleiltä.

Osa harvaan asuttujen, maaseutumaisten, kuntien 
asukkaista on peruspalvelutasoisten joukkoliiken-
nepalvelujen ulkopuolella.

Joukkoliikennettä järjestetään monen eri tahon 
toimesta ja palvelujen yhteensopivuutta ei ole aina 
varmistettu.

Arviointikriteerit Arviointikysymykset Arviointimittarit Palvelutavoitteet

Peruspalvelutasoisen joukkolii-
kenteen tarjonta.

Miten joukkoliikenteen palvelu-
tasomäärittelyn tavoitteellinen 
peruspalvelutaso on toteutunut?

Liikennöintiaika, vuoroväli, 
vuoromäärä

Peruspalvelutasoisten joukko-
liikenneyhteyksien turvaaminen 
koko maassa.

Arviointiasetelma

tut toimivaltaiset viranomaiset, liikenne- ja viestin-
täministeriö (jatkossa LVM), ELY -keskukset sekä 
kunnalliset ja seudulliset viranomaiset, määrittelivät 
oman toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelu-
tason vuoden 2011 loppuun mennessä. Ennen jouk-
koliikennelain voimaantuloa (3.12.2009) laaditut 
palvelutasomäärittelyt ovat voimassa vuoden 2013 
loppuun asti. Yhteistyössä alueen eri toimijoiden 
kanssa tehtävän määrittelytyön tavoitteena on kuvata 
joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden tavoiteti-
la. (Kuva 6.12.1.).
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Arvioinnissa ei ole otettu huomioon muiden toimi-
valtaisten kaupunki- tai seutuviranomaisten omia si-
säisiä palvelutasomäärittelyjä, eikä myöskään LVM:n 
tekemää, yli 100 kilometrin yhteysvälejä kattavaa, 
kaukoliikenteen palvelutasomäärittelyä (LVM:n jul-
kaisuja 30/2011). Palvelutasomäärittelypäätökset ja 
-aineistot saatiin ELY -keskuksista ja ne ovat pääosin 
vuosilta 2010 ja 2011.  

Joukkoliikenteen peruspalvelutason turvaamista ko-
rostetaan liikennepoliittisessa selonteossa ja LVM:n 
joukkoliikennestrategiassa 2009-2015. ELY -keskus-
ten yksi perustehtävä on tukea ja hankkia peruspal-
velutasoista liikennettä. ELY -keskusten ostamassa 
liikenteessä peruspalvelutasoiset yhteydet on asetettu 
etusijalle muuhun ostoliikenteeseen nähden. Jouk-
koliikenteen peruspalvelutasoa ja sen kriteereitä ei 
ole määritelty laissa. Termiä on käytetty kuvaamaan 
joukkoliikenteen palvelutasoa, joka turvaa ihmis-
ten jokapäiväiset liikkumistarpeet työ-, opiskelu- ja 
asiointimatkojen osalta. LVM:n julkaisussa Julkisen 
liikenteen peruspalvelutaso 7/2005 käsitettä on avat-
tu seuraavasti: ”Kuntakeskusten ja isojen taajamien 
välisessä liikenteessä turvataan työ-, opiskelu- ja 
liityntämatkojen tarpeita palvelevat yhteydet sekä 
asiointimahdollisuudet kuntakeskuksista ja merkittä-
vimmistä taajamista alueen keskuskaupunkiin ja seu-
tukunnallisesti tärkeisiin palvelukeskuksiin. Julkisen 
liikenteen palvelut muodostavat kattavan alueellisen 
liikenneverkon. Määritelty julkisen liikenteen pe-

Kuva 6.12.1. Palvelutasomäärittelyn osateki-
jät (Liikenneviraston ohjeita 7/2010)

ruspalvelutaso on tavoite, ei subjektiivinen oikeus. 
Yhteiskunta hankkii vain sellaisia julkisen liikenteen 
palveluja, joille on käyttäjiä.”

Liikennevirasto on antanut suosituksen alueellisen 
joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyssä käytettä-
vistä kriteereistä (Liikenneviraston ohjeita 15/2011). 
Suosituksen mukaan palvelutasoluokat ovat: kilpailu-
taso, houkutteleva taso, keskitaso, peruspalvelutaso, 
minimitaso ja lakisääteinen taso. Luokittelu tehdään 
pääosin määrällisten tekijöiden, kuten vuorovälin ja 
liikennöintiaikojen, perusteella. Myös kaluston ja 
pysäkkiolosuhteiden laadulliset tekijät huomioidaan. 
Esimerkiksi houkuttelevalla tasolla olevat joukkolii-
kenteen palvelut tarjoavat käyttökelpoisen vaihtoeh-
don henkilöauton käytölle. Lakisääteisen tason palve-
lut puolestaan takaavat asukkaille vain lainsäädännön 
perusteella kuntien järjestettäväksi määrätyt koulu- ja 
sosiaalitoimenkuljetukset sekä Kelan erilliskyydit. 
Peruspalvelutason kuvaus on hyvin samantyylinen, 
kuin LVM:n vuonna 2005 tehdyssä julkaisussa. Pe-
ruspalvelutasoinen liikenne tarjoaa perusyhteydet, 
jotka mahdollistavat työssäkäynnin ja opiskelun. Asi-
oinnin lähimmässä kuntakeskuksessa voi suorittaa 
kahdesti viikossa. Peruspalvelutason tavoitteena on 
turvata arjen liikkumistarpeet ja tarjota mahdollisuus 
käyttää joukkoliikennettä. (Taulukko 6.12.1.).
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Harvaan asuttujen alueiden turvallisuuden 
kannalta keskeiset palvelut

Harvaan asutuilla alueilla joukkoliikenteen palveluja 
on vähän tai ei ollenkaan. Varsinkaan työ- ja opiske-
lumatkat eivät yleensä onnistu ilman omaa autoa. Eri-
tyisen ongelmallinen tilanne on autottomissa talouk-
sissa, joita koko maassa on 26 % (LVM:n ohjelmia ja 
strategioita, Liikenne 2030 1/2007).  Osa maaseutu-
maisiksi luokitelluista kunnista on peruspalvelutasoa 
heikompien joukkoliikennepalvelujen varassa. Paras 

Määrälliset 
tekijät”

Kilpailutaso ”Houkutteleva 
taso”

Keskitaso Peruspalvelutaso Minimitaso

Liikennöintiaika
Talvi: arki 06.00-00.00 07.00-21.00 07.00-20.00 07.00/8.00-17.00 08.00-16.00
Kesä: arki 06.00-00.00 07.00-21.00 07.00-20.00 07.00/8.00-17.00 9-15 välillä
Talvi: lauantai 07.00-00.00 09.00-21.00 09.00-17.00 Asiointiyhteys
Kesä: lauantai 07.00-00.00 09.00-21.00 09.00-17.00 Asiointiyhteys
Talvi: sunnuntai 09.00-23.00 10.00-21.00 12.00-17.00 ”Liityntä 

kaukoliikenteeseen”
Kesä: sunnuntai 09.00-23.00 10.00-21.00 12.00-17.00 ”Liityntä 

kaukoliikenteeseen”
Vuoroväli/ -määrä
Talvi: ruuhka 10-20 min 15-30 min 30 min
Kesä: ruuhka 20-30 min 30 min 60 min
Talvi: arkipäivä 30 min 30-60 min 60-120 min ”3-5 vuoroa/ suunta 

koulu- ja asiointitarpeiden 
mukaisesti”

”1-2 vuoroa/ suunta 
kylien ja kuntakeskus-
ten välillä”

Kesä: arkipäivä 30-60 min 60-90 min 60-120 min ”1-3 vuoroa/ suunta 
työmatka- ja asiointitarpei-
den mukaisesti”

”1-2 vuoroa/ suunta 
kylien ja kuntakeskus-
ten välillä”

Talvi: arki-ilta (klo 18-) 30 min 30-60 min 60-120 min tarpeen mukaan
Kesä: arki-ilta (klo 18-) 30-60 min 60-90 min 60-120 min tarpeen mukaan
Talvi: lauantai 30 min 30-60 min 60-120 min tarpeen mukaan
Kesä: lauantai 30-60  min 60-90 min 60-120 min tarpeen mukaan
Talvi: sunnuntai 30 min 60 min 120 min tarpeen mukaan
Kesä: sunnuntai 30-60 min 60-120 min 120 min tarpeen mukaan
Etäisyys pysäkille ”300-500 m 

kävelyetäi-
syys”

”500-800 m 
kävelyetäi-
syys”

Kokonaismatka-aika ”Korkeintaan 
1,3 
kertaa 
henkilöauton 
matka-aika 
(tai polkupyö-
rän kaupunki-
oloissa)”

Vaihtojen määrä ”Enintään 
yhden 
vaihdon 
yhteydet, 
poikkeuksena 
liityntävaih-
dot tiheään 
säännölliseen 
liikenteeseen”

”Enintään 
yhden 
vaihdon 
yhteydet, 
poikkeuksena 
liityntävaih-
dot tiheään 
säännölliseen 
liikenteeseen”

Vaihto sallittu Vaihto sallittu

Taulukko 6.12.1. Alueellisen joukkoliikenteen määrälliset palvelutasotekijät (Liikenneviraston ohjeita 25/2011)

palvelutaso on luonnollisesti maakuntien keskuskau-
punkien tuntumassa. Joistakin kunnista puuttuu työ-
matkaliikenteen yhteydet lähimpään kaupunkimaisia 
palveluja tarjoavaan keskukseen ja viikonloppuyhte-
ydet, mutta asiointiyhteydet arkisin ovat olemassa. 
Monilta alueilta puuttuu työssäkäyntiin sopivat yhte-
ydet kaupunkikeskuksesta oman työssäkäyntialueen 
kuntakeskuksiin. Kun riittäviä joukkoliikennepalve-
luja ei synny yritysaloitteisesti, peruspalvelutaso on 
pyrittävä turvaamaan muilla tavoin. ELY –keskusten 
ostamaa peruspalvelutasoista liikennettä ei ole mah-
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dollista ulottaa kattavasti kaikkialle. Säännöllisen 
vuorotarjonnan lisäksi tulee kehittää myös muita 
vaihtoehtoja, kuten kuntien järjestämiä kutsu- ja pal-
veluliikenteitä.

Valtioneuvoston vuonna 2011 tekemä maaseutupo-
liittinen periaatepäätös on osa erilaisten alueiden ke-
hittämisen kokonaisuutta. Alueiden kehittämistyöllä 
pyritään turvaamaan eri alueilla asuvalle väestölle 
hyvän elämän edellytykset asuinpaikasta riippumat-
ta. Tavoitteena on turvata kansalaisten peruspalvelut 
ja yhteydet koko Suomessa. Periaatepäätöksessä on 
todettu, että maaseudun keskeisiä haasteita ovat väes-
tön ikääntymiseen varautuminen ja palveluiden saa-
tavuuden varmistaminen. Periaatepäätöksen mukaan 
jo olemassa olevaa joukkoliikennettä tulee soveltuvin 
keinoin täydentää harvaan asutulla maaseudulla, jos-
sa etäisyydet ovat pitkiä ja joukkoliikenteen toiminta-
edellytykset heikot. Ratkaisu voi tulevaisuudessa olla 
esimerkiksi kyytitakuu. Kyytitakuu tarkoittaa käytän-
nössä sitä, että kaikkialta - asuinpaikasta riippumatta - 
taataan vähintään asiointimahdollisuus omassa kunta- 
tai palvelukeskuksessa julkisella liikenteellä kahtena 
tai kolmena päivänä viikossa. Tarvelähtöisen kyytita-
kuun toteutuminen on yksi LVM:n voimassaolevan 
joukkoliikennestrategian kärkihankkeista. Ministeriö 
on käynnistänyt kyytitakuukokeiluja v.2009 ja 2010. 
Kokeiluilla pyritään saamana käytännön kokemuksia 
kyytitakuun toteuttamismahdollisuuksista.

Lähitulevaisuuden näkymät

Peruspalvelutasoisen joukkoliikenteen tarjonta on 
ELY -keskusten asiantuntija-arvioiden mukaan hei-
kentynyt merkittävästi viimeisten vuosien aikana. 
Valtion määräraha, joka on osoitettu alueellisen ja 
paikallisen liikenteen ostamiseen ja hintavelvoit-
teisiin, ei ole kasvanut samassa suhteessa linja-au-
toliikenteen kustannusten kanssa. ELY -keskusten 
hankkiman liikenteen määrä on siten vähentynyt. 
Myöskään joukkoliikenteen kulkutapaosuuksissa ei 
ole tapahtunut merkittävää kasvua, mikä ei edistä it-
sekannattavan liikenteen muodostumista, varsinkaan 
harvaan asutuille maaseutumaisille alueille. Joukko-
liikenteen palvelukykyä on heikennetty sallimalla ha-
jarakentamista sen sijaan, että yhdyskuntarakennetta 

eheyttävällä maankäytöllä tuettaisiin joukkoliiken-
teen toimintaedellytyksiä. Samanaikaisesti ei voida 
hajarakentaa ja edellyttää, että kaikille kuntalaisille 
järjestyy riittävät joukkoliikennepalvelut.

Joukkoliikenteen tarjonta muodostuu nykyään itse-
kannattavasta liikenteestä sekä yhteiskunnan erilaisin 
taksatuin tukemasta liikenteestä ja täydentävästä os-
toliikenteestä. Kunnat järjestävät lisäksi asukkailleen 
lakisääteisiä koulu- ja sosiaalitoimen kuljetuksia. 
Kunnat hankkivat myös kunnan sisäistä joukkoliiken-
nettä, joka on osittain kaikille matkustajille avointa. 
ELY -keskukset ja muut toimivaltaiset viranomaiset 
ovat uuden tilanteen edessä, kun joukkoliikenteen 
lainsäädännön muutosten seurauksena vanhoihin 
linjaliikennelupiin perustuvat siirtymäajan sopimus-
liikenteet päättyvät asteittain 30.6.2014 alkaen aina 
vuoteen 2019 saakka. Siirtymäajan jälkeen liikenne 
järjestetään joko markkinaehtoisesti ilman yhteis-
kunnan rahallista tukea tai sitten yhteiskunnan tuen 
mahdollistavan palvelusopimusasetuksen mukaan. 
Nyt tehdyt palvelutasomäärittelyt tulevat ohjaamaan 
joukkoliikennepalvelujen järjestämistä siirtymäajan 
jälkeen. Määrittelytyössä mukana olleet eri tahot ovat 
luoneet yhteisen näkemyksen siitä, millaiseen jouk-
koliikenteen palvelutasoon on perusteltua pyrkiä. 
Siirtymäajan jälkeen järjestettävää liikennettä tulee 
tarkastella myös peruspalvelun toteutumisen näkö-
kulmasta. Palvelutasomäärittelyiden avulla pyritään 
turvaamaan kullekin alueella peruspalvelutasoisia 
joukkoliikennepalveluja. 

Siirtymäajan lähestyessä liikenteen järjestämiseen 
liittyvät kysymykset ovat luonnollisesti voimakkaas-
ti esillä. Joukkoliikenteen houkuttelevuutta tulee 
edelleen lisätä myös kehittämällä lippujärjestelmiä, 
huolehtimalla joukkoliikenteen toimivuudesta ja luo-
tettavuudesta sekä tarkastelemalla liikennemuotojen 
yhteensopivuutta.
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Miten joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyjen peruspalvelutaso on toteutunut?
Peruspalvelutasossa on puutteita lähes kaikissa maakunnissa.

ELY –keskukset, muut laissa mainitut toimivaltaiset 
viranomaiset ja LVM ovat vahvistaneet toimivalta-
alueensa joukkoliikenteen palvelutason vuoden 2011 
lopussa.  Palvelutasotyötä tehtiin eri tavoin eri puolil-
la maata. Osa ELY -keskuksista teki määrittelyn oma-
na työnä tai erillishankkeena ja osassa se yhdistettiin 
johonkin sopivaan projektikokonaisuuteen, esimer-
kiksi liikennejärjestelmäsuunnittelun osaksi. 

Tässä arvioinnissa on käyty lyhyesti läpi ELY –kes-
kuksittain palvelutasomäärittelyn tuloksia. Havaitut 
puutteet peruspalvelutasossa perustuvat pääosin kun-
tien välisestä työmatkapendelöinnistä ja toisen asteen 
opiskelumatkustuksesta saatuihin tietoihin. Mikäli 
kuntien välillä kulkee merkittävä määrä työmatkalai-
sia (yli sata) tai toisen asteen opiskelijoita, ELY -kes-
kukset pyrkivät järjestämään peruspalvelutasoinen 
liikenteen kyseiselle yhteysvälille. Myös muu perus-
teltu seikka voi olla syynä, että peruspalvelutasoisen 
joukkoliikenteen olemassaolo on katsottu tarpeelli-
seksi. 

Palvelutasoissa havaittuja puutteita ei välttämättä 
pystytä korjaamaan välittömästi, koska ELY -keskuk-
sille alueellisen ja paikallisen liikenteen tukemiseen 
tarkoitetut määrärahat ovat pitkälti sidottuja jo voi-
massaolevien sopimusten perusteella. Myös kuntien 
joukkoliikenteen hankkimiseen tarkoitetut varat ovat 
rajalliset. Tunnistetut puutteet kuitenkin huomioidaan 
ja ne pyritään korjaamaan mahdollisten liikennöinti-
muutosten yhteydessä tai viimeistään siirtymäajan 
jälkeisen liikenteen suunnittelussa ja hankinnoissa. 

Seuraavassa on esitetty tiivistettyjä havaintoja kun-
kin maakunnan palvelutasosta. Aluekeskuksella on 
tekstissä tarkoitettu seudullista keskusta, jossa on 
työpaikkoja, opiskelumahdollisuuksia ja alueen kan-
nalta olennaisia palveluja (terveyspalveluja, erikois-
tavarakauppoja jne.). Tiivistelmässä tuotiin esiin vain 
peruspalvelua koskevat tavoitteet. Myös muita pal-
velutasojen korotustavoitteita on olemassa ja ne on 
tuotu esiin ELY -keskusten vahvistamissa palveluta-
sopäätöksissä.

Lounais-Suomi/ Varsinais-Suomen ELY 
-keskuksen toiminta-alue

Varsinais-Suomen keskuskaupunki on Turku. Yhte-
ydet maakunnan muista aluekeskuksista ja kunnista 
Turkuun ovat vähintään peruspalvelutasoisia. Paras 
palvelutaso on Turun kaupunkiseudun kuntien liiken-
teessä. Aluekeskusten ja kuntien välinen liikenne si-
joittuu viiteen alimpaan luokkaan. Palvelutason nos-
taminen peruspalvelutasoon on nostettu tavoitteeksi 
yhteysväleillä Pyhäranta-Laitila ja Huittinen-Loimaa. 
Yhteydet maakunnan ulkopuolelle ovat hyvät. Lii-
kenne Turusta Salon kautta Helsinkiin on houkutte-
levaa tasoa.

Satakunnan keskuskaupunki on Pori. Yhteydet maa-
kunnan muista aluekeskuksista ja kunnista Poriin 
ovat Laviaa lukuun ottamatta vähintään peruspalvelu-
tasoisia. Paras palvelutaso on Porin, Ulvilan, Nakki-
lan, Harjavallan ja Kokemäen välillä. Aluekeskusten 
ja kuntien välinen liikenne sijoittuu neljään alimpaan 
luokkaan. Usean yhteysvälin liikenne on minimi- tai 
lakisääteistä tasoa. Palvelutason nostaminen perus-
palvelutasoon on nostettu tavoitteeksi yhteysväleillä 
Honkajoki-Kankaanpää, Köyliö-Säkylä ja Kiikoinen-
Sastamala. Yhteydet maakunnan ulkopuolelle ovat 
pääosin vähintään peruspalvelutasoiset. 

Etelä-Suomi/ Uudenmaan ja Kaakkois-Suo-
men ELY -keskusten toiminta-alueet

Uudenmaan keskuskaupunki on Helsinki. Yhtey-
det maakunnan muista aluekeskuksista ja kunnista 
Helsinkiin ovat hyvät. Maakunnan joukkoliiken-
teen palvelutaso on kaupunkiseutuja lukuun otta-
matta Suomen paras, eikä keskeisillä yhteysväleillä 
ole peruspalvelutasoa alhaisempaa joukkoliikenteen 
palvelutasoa. Olemassa olevat puutteet kohdistuvat 
lähinnä kylä-, ja kuntakeskusten välisiin yhteyksiin. 
Aluekeskusten ja kuntien väliset yhteydet sijoittuvat 
kaikkiin kuuteen palvelutasoluokkaan, kunnan maan-
tieteellisestä sijainnista riippuen. Keski-Uusimaa 
erottuu korkeamman palvelutason alueena verrattuna 
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muuhun maakuntaan. Palvelutason nostaminen pe-
ruspalvelutasoon on nostettu tavoitteeksi yhteysvä-
leillä Pernaja-Helsinki, Myrskylä-Porvoo, Myrsky-
lä-Orimattila ja Siuntio as.-Kirkkonummi. Yhteydet 
maakunnan ulkopuolelle ovat hyvät.

Kanta-Hämeen keskuskaupunki on Hämeenlinna. Yh-
teydet maakunnan muista aluekeskuksista ja kunnista 
Hämeenlinnaan ovat vähintään peruspalvelutasoisia. 
Paras palvelutaso on Hämeenlinnasta Helsinkiin. 
Aluekeskusten ja kuntien välinen liikenne on houkut-
televaa, peruspalvelu-, minimi - ja lakisääteistä tasoa. 
Palvelutason nostaminen peruspalvelutasoon on nos-
tettu tavoitteeksi yhteysväleillä Forssa-Ypäjä. Muut 
tavoitteet koskevat muutaman yhteysvälin lakisäätei-
sen tason nostoa minimitasoon. Yhteydet maakunnan 
ulkopuolelle ovat vähintään peruspalvelutasoiset.

Päijät-Hämeen keskuskaupunki on Lahti. Yhtey-
det maakunnan muista aluekeskuksista ja kunnista 
Lahteen ovat vähintään peruspalvelutasoiset. Paras 
palvelutaso on kaupunkiliikenteen ohella Lahdesta 
Helsinkiin. Aluekeskusten ja kuntien välinen liiken-
ne on peruspalvelu-, minimi- ja lakisääteisen tasoa. 
Yhteydet maakunnan ulkopuolelle ovat vähintään pe-
ruspalvelutasoiset.

Etelä-Karjalan keskuskaupunki on Lappeenranta. Yh-
teydet maakunnan muista aluekeskuksista ja kunnista 
Lappeenrantaan ovat vähintään peruspalvelutasoisia. 
Paras palvelutaso on Lappeenrannan ja Imatran vä-
lillä. Aluekeskusten ja kuntien väliset yhteydet ovat 
pääosin peruspalvelutasoisia. Peruspalvelua koskevia 
tavoitteita ei ole. 

Kymenlaakson keskuskaupunki on Kouvola. Yhte-
ydet maakunnan muista aluekeskuksista ja kunnista 
Kouvolaan ovat keski-, peruspalvelu- ja minimitasoa. 
Paras palvelutaso on Lahdesta ja Kotkasta Kouvo-
laan. Aluekeskusten ja kuntien väliset yhteydet ovat 
pääosin peruspalvelutasoisia. Peruspalvelua koskevia 
tavoitteita ei ole. Yhteydet maakunnan ulkopuolelle 
ovat vähintään peruspalvelutasoisia johtuen edulli-
sesta sijainnista pääteiden ja rautateiden varsilla, jol-
loin sekä linja-auto- sekä junaliikennetarjonta paran-
tavat palvelutasoa.

Länsi- ja Sisä-Suomi/ Pirkanmaan, Keski-
Suomen ja Etelä-Pohjanmaan ELY -keskus-
ten toiminta-alueet

Pirkanmaan keskuskaupunki on Tampere. Yhteydet 
maakunnan muista aluekeskuksista ja kunnista Tam-
pereelle ovat vähintään peruspalvelutasoisia. Paras 
palvelutaso kaupunkiliikenteen ohella on Hämeen-
kyröstä, Sastamalasta ja Valkeakoskelta Tampereelle. 
Aluekeskusten ja kuntien välinen liikenne on joko pe-
ruspalvelutasoista tai minimitasoista. Yhteydet maa-
kunnan ulkopuolelle merkittävimpiin kohteisiin ovat 
pääosin peruspalvelutasoisia, Satakunnan suuntaan 
taso on joillakin yhteyksillä alhaisempi. Yhteydet 
Tampereelta Helsingin suuntaan ovat houkuttelevaa 
tasoa.

Keski-Suomen keskuskaupunki on Jyväskylä. Yhte-
ydet maakunnan muista aluekeskuksista ja kunnista 
Jyväskylään ovat vähintään peruspalvelutasoisia. Pa-
ras palvelutaso on Jyvässeudulla sekä Jämsästä, Keu-
ruulta ja Äänekoskelta Jyväskylään. Aluekeskusten ja 
kuntien välinen liikenne on joko peruspalvelutasoista 
tai alempaa. Joidenkin kuntien välisessä liikenteessä 
minimitaso tarjoaa riittävät perusyhteydet. Joukkolii-
kenteen nostaminen vähintään peruspalvelutasoiseksi 
on asetettu tavoitteeksi yhteysvälillä Äänekoski-Kon-
nevesi. Yhteydet maakunnan ulkopuolelle merkittä-
vimpiin kohteisiin ovat pääosin peruspalvelutasoisia.
 
Etelä-Pohjanmaan keskuskaupunki on Seinäjoki. 
Maakunnan muista aluekeskuksista ja kunnista Sei-
näjoelle suuntautuvista yhteyksistä noin puolet on 
vähintään peruspalvelutasoisia. Ympäri vuoden paras 
palvelutaso on Alavuden kunnasta Seinäjoelle. Jos 
tarkastellaan pelkästään kouluvuotta, paras palvelu-
taso on etelä-pohjoinen akselilla Seinäjoelle. Pohjan-
maan keskuskaupunki on Vaasa. Maakunnan muista 
aluekeskuksista ja kunnista Vaasaan suuntautuvista 
yhteyksistä kaksi kolmasosaa on vähintään perus-
palvelutasoisia. Paras palvelutaso on etelä-pohjoinen 
akselilla Vaasaan. Keski-Pohjanmaan keskuskau-
punki on Kokkola. Yhteys Kannuksesta Kokkolaan 
on peruspalvelutasoinen. Muiden kuntien yhteydet 
Kokkolaan ovat heikommat. Kolmen maakunnan 
aluekeskusten ja kuntien väliset yhteydet ovat alle 
peruspalvelutason. Yhteydet maakuntien ulkopuolel-



186 Aluehallintovirastot   |   Peruspalvelujen arviointi 2011

le Helsinkiin ja Tampereelle ovat toimivat. Muualle 
yhteydet ovat heikommat.

Etelä-Pohjanmaan ELY -keskuksen joukkoliikenteen 
palvelutaso on määritelty ennen nykyisen joukkolii-
kennelain voimaantuloa. Vuonna 2012 käynnistetyssä 
määrittelytyössä luodaan tavoitteelliset palvelutasot 
suuntaamaan joukkoliikennepalvelujen suunnittelua 
ja hankintaa.

Itä-Suomi/ Pohjois-Savon ELY –keskuksen 
toiminta-alue

Pohjois-Savon keskuskaupunki on Kuopio. Yhteydet 
maakunnan muista aluekeskuksista ja kunnista Kuo-
pioon ovat keski-, peruspalvelu- ja minimitasoisia. 
Paras palvelutaso on Siilinjärveltä sekä Varkaudesta 
ja Iisalmesta Kuopioon. Maakunnan koillisosassa 
yhteydet ovat heikoimmat. Aluekeskusten ja kuntien 
välinen liikenne on pääosin peruspalvelutasoista tai 
minimitasoista, mutta esimerkiksi Rautavaaralta ei 
ole työmatkaliikenteeseen sopivaa tarjontaa lainkaan. 
Joukkoliikenteen nostaminen vähintään peruspalve-
lutasoiseksi on asetettu tavoitteeksi Iisalmi-Viere-
mä, Iisalmi-Sonkajärvi, Keitele-Pielavesi-Kuopio, 
Kuopio-Juankoski ja Outokumpu-Tuusniemi-Kuopio 
välillä sekä minimitasoisiksi Pielaveden ja Iisalmen, 
Kajaanin ja Iisalmen, Rautavaaran ja Kuopion sekä 
Juankosken ja Nilsiän välillä. Merkittävimmät yhte-
ydet maakunnan ulkopuolelle ovat yhteydet pääkau-
punkiseudulle, Tampereelle sekä naapurimaakunta-
keskuksiin.

Pohjois-Karjalan keskuskaupunki on Joensuu.  Yhte-
ydet maakunnan muista aluekeskuksista ja kunnista 
Joensuuhun ovat keski-, peruspalvelu- ja minimita-
soisia. Parhaat yhteydet ovat Kontiolahdesta, Lipe-
ristä ja Outokummusta Joensuuhun ja heikoimmat 
puolestaan maakunnan reuna-alueilla. Yhteysvälien 
palvelutasoa heikentää erityisesti työmatkaliikennettä 
palvelevan tarjonnan puuttuminen Joensuusta kunta-
keskuksiin. Aluekeskusten ja kuntien väliset yhteydet 
ovat pääosin minimitasoisia tai joukkoliikenteellä voi 
kulkea satunnaisesti asiointimatkoja, ei kuitenkaan 
työmatkoja. Joukkoliikenteen nostaminen vähintään 
peruspalvelutasoiseksi on asetettu tavoitteeksi väleil-

lä Valtimo-Nurmes, Nurmes-Joensuu, Joensuu-Liek-
sa, Joensuu-Polvijärvi, Joensuu-Ilomantsi sekä mini-
mitasoisiksi Kiteen ja Kesälahden sekä Rääkkylän ja 
Joensuun välillä. Merkittävimmät yhteydet maakun-
nan ulkopuolelle ovat yhteydet pääkaupunkiseudulle, 
Tampereelle sekä naapurimaakuntakeskuksiin.

Etelä-Savon keskuskaupunki on Mikkeli. Yhteydet 
maakunnan muista aluekeskuksista ja kunnista Mik-
keliin ovat keskitasosta minimitasoon, mutta on myös 
yhteysvälejä, joilta puuttuu toiseen suuntaan työmat-
kaliikennettä palveleva tarjonta, vaikka asiointitar-
peet muutoin hoituvat. Paras palvelutaso on Juvalta 
ja Ristiinasta Mikkeliin sekä Savonlinnan ja Kerimä-
en välillä. Aluekeskusten ja kuntien väliset yhteydet 
ovat pääosin minitasoisia, myös muutama peruspal-
velutasoinen yhteys löytyy tai vain satunnaisesti asi-
ointimatkoja palvelevia vuoroja. Joukkoliikenteen 
nostaminen vähintään peruspalvelutasoiseksi on ase-
tettu tavoitteeksi väleillä Pieksämäki-Mikkeli, Mik-
keli-Heinola, Mikkeli-Mäntyharju, Joroinen-Juva ja 
Savonlinna-Sulkava. Merkittävimmät yhteydet maa-
kunnan ulkopuolelle ovat yhteydet pääkaupunkiseu-
dulle, Tampereelle sekä naapurimaakuntakeskuksiin.

Pohjois-Suomi/ Pohjois-Pohjanmaan ELY 
–keskuksen toiminta-alue

Pohjois-Pohjanmaan keskuskaupunki on Oulu. Yh-
teydet maakunnan muista aluekeskuksista ja kunnis-
ta Ouluun ovat pääosin keski- ja peruspalvelutasoa. 
Paras palvelutaso on kaupunkiseudulla ja lähialueilla 
pääteiden suunnilla keskuskaupunkiin. Aluekeskus-
ten ja kuntien välinen liikenne on joko peruspalve-
lutasoista tai alempaa. Palvelutason nostoa tavoitel-
laan erityisesti Oulun ja muiden maakuntakeskusten 
välisessä liikenteessä.  Joukkoliikenteen nostaminen 
vähintään peruspalvelutasoiseksi on asetettu tavoit-
teeksi yhteyksissä Koillismaalle sekä väleille Kalajo-
ki-Ylivieska ha Vihanti-Oulainen. Yhteydet maakun-
nan ulkopuolelle ovat peruspalvelutasoisia. Joidenkin 
kuntien välisessä liikenteessä minimitaso tarjoaa 
riittävät perusyhteydet työ-, opiskelu- ja asiointimat-
koille. Joidenkin kuntien välillä vähäinen kysyntä ja 
joukkoliikennepalveluiden tarve mahdollistaa vain 
yksittäisten vuorojen ylläpidon. Kuntien sisällä on 
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useimpien kuntien toimesta turvattu asiointiyhteydet 
yksi tai kaksi kertaa viikossa kuntakeskukseen. Kun-
tien sisäiset asiointiyhteydet eivät ole kaikkien kunti-
en osalta kattavia.

Kainuun maakunnan keskuskaupunki on Kajaani. 
Yhteydet maakunnan muista kunnista Kajaaniin ovat 
peruspalvelu- tai minimitasoisia. Palvelutaso on Kai-
nuun maakunta -kuntayhtymän asettaman tavoitteen 
mukainen. Palvelutaso maakunnan alueella on par-
haimmillaan peruspalvelutasoa, joka toteutuu yhte-
yksissä Suomussalmelta ja Sotkamosta Kajaaniin. 
Kainuussa kuntien ulkoiset yhteystarpeet kohdistu-
vat selkeästi maakunnan palvelurakenteesta johtuen 
Kajaaniin. Joukkoliikenteen nostaminen vähintään 
peruspalvelutasoiseksi on asetettu tavoitteeksi kaikis-
ta kunnista Kajaaniin. Sotkamon ja Kajaanin välille 
tavoitellaan lähinnä matkailun näkökulmasta kes-
kitason joukkoliikennepalveluja. Kuntien sisällä on 
useimpien kuntien toimesta turvattu asiointiyhteydet 
yksi tai kaksi kertaa viikossa kuntakeskukseen.

Lappi/ Lapin ELY -keskuksen toiminta-alue

Lapin maakunnan keskuskaupunki on Rovaniemi. 
Yhteys maakunnan toisesta aluekeskuksesta Kemi-
Torniosta keskuskaupunkiin on peruspalvelutasoi-
nen. Maakunnan paras palvelutaso on Tornion ja 
Kemin välillä. Yhteysvälin liikenne on keskitasois-
ta. Tavoitteeksi on asetettu keskitaso myös Kemin ja 
Oulun välille. Rovaniemen ja Tornion välistä suoraa 
yhteyttä pyritään nostamaan peruspalvelutasoiseksi. 
Yhteydet muista kunnista Rovaniemelle ovat joko 
peruspalvelu- tai minimitasoisia. Lapin maakunnan 
alueella työssäkäynnin, opiskelun ja asioinnin lisäk-
si myös matkailun näkökulma on tärkeä. Erityisesti 
pyritään ylläpitämään toimivat matkaketjut rautatie- 
ja lentoasemilta kuntakeskuksiin ja matkailukeskuk-
siin.

Arviointiryhmä

Joukkoliikenneasiantuntija Soile Koskela, Varsinais-Suomen ELY –keskus, puhelin 040 749 5899,  
soile.koskela@ely-keskus.fi

Joukkoliikennevastaava Ari Hoppania, Pohjois-Pohjanmaan ELY –keskus, puhelin 040 566 9607,  
ari.hoppania@ely-keskus.fi

Joukkoliikenneasiantuntija Liisa Joenperä, Pohjois-Savon ELY –keskus, puhelin 040 488 0622,  
liisa.joenpera@ely-keskus.fi

Joukkoliikenteen asiantuntija Laura Langer, Uudenmaan ELY –keskus, puhelin 040 572 5191,  
laura.langer@ely-keskus.fi

Ylitarkastaja Rauni Malinen, Keski-Suomen ELY -keskus, puhelin 040 709 0339,  
rauni.malinen@ely-keskus.fi

Joukkoliikenneasiantuntija Anders Pulkkis, Etelä-Pohjanmaan ELY –keskus, puhelin 0400 768 375,  
anders.pulkkis@ely-keskus.fi

Joukkoliikennevastaava Tuomas Talka, Kaakkois-Suomen ELY –keskus, puhelin 040 591 2433,  
tuomas.talka@ely-keskus.fi	

Yksikön päällikkö Juha Tapio, Lapin ELY -keskus, puhelin 040 577 0116,  
juha.tapio@ely-keskus.fi

Ylitarkastaja Seija Siitonen, Pirkanmaan ELY -keskus, puhelin 040 722 5410,  
seija.siitonen@ely-keskus.fi
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Tietolähteet

Joukkoliikennelaki (869/20009)

Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle, LVM:n julkaisuja 17/2008

Arki paremmaksi – joukkoliikenne toimivaksi, LVM:n julkaisuja 19/2009

Liikenne 2030, LVM:n ohjelmia ja strategioita 1/2007

Julkisen liikenteen peruspalvelutaso, LMV:n julkaisuja 7/2005

Ohje joukkoliikenteen palvelutason määrittelyyn, Liikenneviraston ohjeita 7/2010

Alueellisen joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyssä käytettävät kriteerit, Liikenneviraston ohjeita 
15/2011

Kaukoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Suomessa, LVM:n julkaisuja 30/2011

Valtion vuoden 2011 talousarvio, mom 31.30.63 alueellisen ja paikallisen liikenteen ostot, 
hintavelvoitteet ja kehittäminen 

Alueelliset palvelutasopäätökset Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan, 
Pohjois-Savon, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ELY -keskuksista

Asiantuntijahaastattelut ELY -keskuksista
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7.
TURVALLINEN YHTEISKUNTA
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Arvioinnin taustaa

Paikallispoliisi tarjoaa palvelujaan Manner-Suomessa 
24 poliisilaitoksen toimesta. Aiempien arviointivuo-
sien maakunnittaisesta tarkastelusta on voitu luopua, 
sillä poliisilaitokset ovat kooltaan sellaisia, että ne 
mahdollistavat mielekkään esittämisen niin taulukois-
sa kuin kartoissakin. Poliisitoimen arviointikohteet ja 
käytettävät mittarit on määritelty Sisäasiainministe-
riön poliisiosastolla. Arvioinnin käytännön toteutta-
misesta vastaa Poliisihallitus.  Poliisitoimen arvioin-
tikohteina ovat ennalta ehkäisevä toiminta, nopean 
avun saanti sekä tutkinnan palvelutaso. Ennalta eh-
käisevää toimintaa mitataan poliisin tietoon tulleiden 
perheväkivaltatehtävien ja perhe- ja läheisväkival-
tailmoitusten määrällä sekä lapsiin ja nuoriin koh-
distuneen väkivallan määrällä. Nopean avun saannin 
mittareina käytetään poliisin toimintavalmiusaikaa 
kiireellisissä ja viipymättä hoidettavissa hälytystehtä-
vissä sekä näiden hälytystehtävien määrän kehitystä. 

Tutkintapalveluja arvioidaan puolestaan rikoslakiri-
kosten määrällä ja selvitysasteella.

Valtakunnallisessa arvioinnissa kunnittainen tarkas-
telu on lähtökohtaisesti ongelmallista kuntien suuren 
määrän vuoksi. Tämän lisäksi se on tutkintapalvelu-
ja arvioitaessa hyödytöntä, sillä rikoksia ei pääsään-
töisesti tutkita kunnittain. Hälytystoiminnan osalta 
tässä valtakunnallisessa raportissa esitetään poliisi-
laitoskohtaisia lukuja, kuntatason lukuja paikallisine 
erityispiirteineen käsitellään tarkemmin alueellisissa 
raporteissa.

Vuoden 2011 peruspalvelujen arvioinnin läpikäyvänä 
teemana on ilmiöiden läpikäyminen eri sukupuolten 
näkökulmasta. Tätä kutsutaan valtavirtaistamiseksi. 
Poliisin arviointikohteiden osalta teemaa on mahdol-
lista toteuttaa soveltuvin osin ennalta estävän toimin-
nan arvioinnissa.

7.1 Poliisitoimi

7.1.1 Ennalta estävä toiminta

Johtopäätökset Toimenpide-ehdotukset

Poliisi puuttuu perhe- ja läheisväkivaltaan matalal-
la kynnyksellä jatkossakin. Poliisin tulee vaikuttaa 
aktiivisesti siihen, että perheväkivaltaan puuttuvat 
projektit yms. sosiaali- ja terveystoimen palvelut 
tulee saada toimimaan seudullisesti tai muutoin 
kuntien yhteistyönä siten, että palvelujen saata-
vuus varmistetaan koko maassa.

Lasten ja nuorten kohtaaman väkivallan vähentä-
misen tulee olla korkealla prioriteetilla niin paikalli-
sessa turvallisuussuunnittelussa kuin poliisilaitos-
ten oman toiminnan suunnittelussa.

Läheisväkivalta on lisääntynyt vuoteen 2010 ver-
rattuna noin 8 prosenttia poliisin kotihälytystehtävi-
en lukumäärän perusteella arvioituna. 

Väkivaltarikoksen kohteeksi joutuneiden lasten ja 
nuorten määrä on poliisin tilastojen mukaan lisään-
tynyt 15 prosentilla vuodesta 2010. Alle 21-vuoti-
aiden ikäryhmässä pahoinpitelyrikoksista epäillyt 
ovat noin 80 prosenttisesti miehiä. Samoin suurin 
osa pahoinpitelyrikosten uhreista on miehiä.
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Johdanto

Ennalta estävä toiminta on poliisin tärkeimpiä tehtä-
viä. Tämä korostuu esimerkiksi lähipoliisitoiminnan 
strategiassa vuodelta 2010. Paikallisessa poliisitoi-
minnassa tulee korostaa ennalta estävää toimintasi-
sältöä selvästi suhteessa reaktiiviseen työhön. Perhe-
väkivallan yhteydessä tämä tarkoittaa sitä, että siinä 
vaiheessa kun asia tulee poliisin tietoon, on pyrittävä 
myös poliisin keinoin ohjaamaan asiakasta tilannetta 
korjaavien palvelujen pariin. Erityisesti perheväki-
valta on rikollisuuden muoto, joka pysyy pitkään pii-
lorikollisuutena ja tekijä erittäin todennäköisesti uusii 
rikoksensa. Ennalta ehkäisyn kannalta on poliisin ja 
asiakkaiden edun mukaista toimia siten, että palve-
luntuottajilla on perheväkivallan vastaista toimintaa 
tarjolla alueella.

Lasten ja nuorten suojaaminen väkivallalta on koko 
yhteiskunnan kannalta erityisen merkittävä asia. Ri-
kosuhritutkimusten avulla voidaan arvioida sekä 
ilmi- että piilorikollisuuden tasoa ja siinä tapahtuvaa 
kehitystä. Nykyisin maassamme on kolme kyselyjär-
jestelmää, joissa kerätään tietoja mm. nuorten koke-
man väkivallan yleisyydestä. Näitä ovat nuorisorikol-
lisuuskyselyt, kouluterveyskyselyt sekä kansalliset 
uhritutkimukset, joista on saatavissa varsin luotettava 
tieto 15-19-vuotiaiden kokemasta väkivallasta. Nämä 
yhdessä antavat melko yhteensopivan kuvan nuorten 
kokeman yleisen väkivallan kehityksestä viime vuo-
sina: kaikkien kolmen järjestelmän mukaan nuorten 
todennäköisyys joutua väkivallan uhriksi on lievästi 
laskenut. Lisäksi näyttää siltä, että lasten kokemuk-
set ruumiillisen kurituksen kohteeksi joutumisesta 

ovat vähentyneet. Lapset ja nuoret joutuvat väkival-
lan kohteeksi myös vertaisryhmissään. Myös koko 
kouluyhteisö voi joutua, kuten Jokelan tai Kauhajoen 
kouluilla, väkivallan kohteeksi. Tämänkaltaisten ta-
pahtumien ehkäisemiseksi tarvitaan yhteisöllisiä val-
miuksia. Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa lasten ja 
nuorten kohtaaman väkivallan vähentäminen onkin 
nostettu korkealle prioriteetille. 

Syrjäytymisen ehkäisyn kannalta keskeiset 
palvelut

Ks.7.1. Arvioinnin taustaa

Lähitulevaisuuden näkymät

Lievät pahoinpitelyt siirtyivät vuoden 2011 alusta vi-
rallisen syytteen alaisiksi silloin, kun ne kohdistuvat 
alaikäiseen, tekijälle läheiseen henkilöön tai henki-
löön, joka suorittaa työtehtäviään. Tämä muutos pa-
rantaa uhrien asemaa ja osoittaa entistä selvemmin, 
ettei lieväkään väkivalta ole hyväksyttävää. Poliisin 
kannalta tämä tarkoittaa sitä, että lähitulevaisuudessa 
poliisin tietoon tulevan väkivaltarikollisuuden määrä 
lisääntynee.

Edellisvuosien ikävät koulusurmat ovat vaikuttaneet 
merkittävästi yleiseen mielipiteeseen koskien nuor-
ten kohtaamaa ja aiheuttamaa väkivaltaa. On syytä 
epäillä, että koulu-uhkailuja ja kouluissa tapahtuvia 
väkivallantekoja tapahtuu myös jatkossa, ellei tilan-
teeseen puututa riittävän ajoissa. Poliisin on mahdol-
lista korostaa väkivallan nollatoleranssin vaatimusta 
laillisuuskasvatustunneilla. 

Arviointikriteerit Arviointikysymykset Arviointimittarit Palvelutavoitteet

Väkivallan vähentyminen Onko läheisväkivalta ml. perhe-
väkivalta vähentynyt vuodesta 
2010

Poliisin tietoon tulleet perheväki-
valtahälytykset, perheväkivallak-
si luokitellut rikosilmoitukset

Väkivallan vähentyminen 
sisäisen turvallisuuden ohjelman 
mukaisesti

Onko lapsiin ja nuoriin koh-
distuva väkivalta vähentynyt 
vuodesta 2010?

Pahoinpitelyrikokset, joissa uhri 
alle 21-vuotias.

Väkivallan määrän vähentymi-
nen.

Arviointiasetelma
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Taloustilanteen epävarmuuden pitkittyessä heikom-
massa asemassa olevien perheiden vaikeudet kasautu-
vat. Päihteisiin ja perheväkivaltaan liittyvät ongelmat 
ovat vaarassa kasvaa. Lasten ja nuorten heikentyneet 
kasvuolot aiheuttavat viranomaisille kasvavaa inter-

ventiopainetta. Nuorten sosiaalistuminen ja kiinnitty-
minen yhteiskuntaan on välttämätön edellytys sille, 
että päihteiden käyttö, väkivalta ja rikollisuus yleensä 
voidaan pitää siedettävän alhaisella tasolla. 

Onko läheisväkivalta vähentynyt verrattuna vuoteen 2010?
Perheväkivalta on lisääntynyt lähes koko maassa. Poliisi myös tunnistaa perheväkivallan 
entistä paremmin.

Perheväkivallan määrää arvioitiin poliisin tehtävä-
määrien perusteella. Kotihälytysten eräs alalaji on 
perheväkivaltatehtävä. Tehtävälaji määräytyy hätä-
keskuksessa pääosin ilmoittajan antamien ennakko-
tietojen perusteella.

Perheväkivallaksi kirjattujen kotihälytysten määrä 
kasvoi vuodesta 2010 runsaat kahdeksan prosenttia. 
Perheväkivallan aiheuttamat tehtävät mitä ilmeisim-
min lisääntyivät ilmoituskynnyksen laskun takia. 
Kansallisten uhritutkimusten mukaan parisuhdeväki-
valta on lievässä laskussa. Samoin poliisin turvalli-
suustutkimusten mukaan perheväkivallan uhriksi jou-
tuminen on harvinaistunut kuluneen vuosikymmenen 
jälkipuolella. Tämä ilmoituskynnyksen lasku tarkoit-
taa sitä, että aiemmin näkymättömissä ollut ilmiö on 
tullut paremmin näkyväksi. Tämän seurauksena yh-
teiskunnan puuttuminen ilmiöön on mahdollistunut.

Kotihälytystehtävän seurauksena poliisipartio menee 
paikalle ja toteaa tilanteen. Vuoden 2011 alussa tuli 
voimaan lakimuutos, jonka johdosta perhe- ja lähi-
suhteessa tapahtuneet tai alle 18-vuotiaaseen tai työ-
tehtäväänsä hoitavaan kohdistuneet lievät pahoinpite-
lyt muuttuivat virallisen syytteen alaisiksi. Muutos on 
johtanut siihen, että em. rikokset kirjautuvat entistä 
useammin. Lievien pahoinpitelyjen määrä kasvoikin 
yli 15 prosentilla mutta tavallisten pahoinpitelyjen 24 
prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Lakimuutoksen 
vaikutusten voidaan kuitenkin olettaa ulottuvan kaik-
keen pahoinpitelyrikollisuuteen. Tarkemmassa tarkas-
teltaessa voidaan havaita, että erityisen voimakkaasti 
ovat lisääntyneet yksityisasunnoissa tapahtuneet pa-
hoinpitelyt. Edellisvuoteen verrattuna näitä poliisin 

tietoon tuli 35 prosenttia enemmän.

Perheväkivaltatilanteissa tapahtuneiden lievien pa-
hoinpitelyjen siirtyminen virallisen syytteen alaisiksi 
näyttäisi nostaneen naisepäiltyjen määrää. Suoraa syy-
yhteyttä lakimuutokseen on vaikea todentaa, mutta 
poliisin tietoon tulleiden rikosten perusteella naisten 
osuus lievien pahoinpitelyrikosten epäillyistä kasvoi 
runsaat puolitoista prosenttia. Kun tähän yhdistetään 
tieto siitä, että naisten osuus perheväkivallaksi luo-
kitelluista pahoinpitelyrikoksista kasvoi vuoden 2010 
runsaat kaksi prosenttia, voidaan arvioida, että aina-
kin osan perheväkivallan kasvusta selittää kaikkien 
epäiltyjen aiempaa täsmällisempi kirjautuminen. 

Poliisi on jo vuosia luokitellut rikoksia erilaisiin ryh-
miin (rasismi, perheväkivalta, talousrikos jne.). Per-
heväkivallaksi luokiteltujen rikosilmoitusten määrän 
vaihtelu on erittäin suurta poliisilaitosten välillä ja 
vaihtelu perustuu pääsääntöisesti erilaisiin kirjaa-
miskäytäntöihin. Näin ollen tietojen käyttöön liittyy 
suuria epävarmuustekijöitä. On kuitenkin huomioi-
tava, että perheväkivalta -luokittelukoodin käyttö on 
lisääntynyt 43 prosentilla vuodesta 2010.

Asukaslukuun suhteutettuna perheväkivalta näyttäisi 
olevan erityisesti Helsingin ja Pohjois-Suomen on-
gelma. Helsingissä 10 000 asukasta kohden kirjattu-
jen hälytystehtävien määrä oli lähes kolminkertainen 
Länsi-Uusimaahan verrattuna. Nämä muodostivat 
myös aineiston ääripäät.(Kuva 7.1.1.).

Ainoastaan Länsi-Uudellamaalla, Koillismaalla ja 
Lapin poliisilaitoksen alueella poliisille annettiin 
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Perheväkivalta-hälytystehtävät Perheväkivallaksi luokitellut rikosilmoitukset
2010 2011 Muutos 2010-

2011
2010 2011 Muutos 2010-

2011
Helsinki 3 547 3 591 1,24% 500 892 78,40%
Etelä-Karjala 299 346 15,72% 76 115 51,32%
Itä-uusimaa 1 209 1 359 12,41% 319 413 29,47%
Kanta-Häme 672 728 8,33% 96 131 36,46%
Keski-Uusimaa 817 856 4,77% 53 79 49,06%
Kymenlaakso 377 431 14,32% 104 122 17,31%
Länsi-Uusimaa 960 935 -2,60% 283 328 15,90%
Päijät-Häme 801 865 7,99% 159 285 79,25%
Etelä-Pohjanmaa 543 569 4,79% 130 154 18,46%
Keski-Pohjanmaa 287 316 10,10% 144 164 13,89%
Keski-Suomi 768 900 17,19% 167 295 76,65%
Pirkanmaa 1 586 1 756 10,72% 182 296 62,64%
Pohjanmaa 310 344 10,97% 185 240 29,73%
Satakunta 584 691 18,32% 221 255 15,38%
Varsinais-Suomi 1 678 1 701 1,37% 222 303 36,49%
Etelä-Savo 623 703 12,84% 60 106 76,67%
Pohjois-Karjala 354 442 24,86% 121 166 37,19%
Pohjois-Savo 1 012 1 204 18,97% 147 225 53,06%
Jokilaaksot 504 615 22,02% 58 90 55,17%
Kainuu 353 440 24,65% 107 125 16,82%
Koillismaa 148 144 -2,70% 29 39 34,48%
Oulu 1 094 1 170 6,95% 162 241 48,77%
Lappi 558 534 -4,30% 65 65 0,00%
Peräpohjola 390 437 12,05% 55 80 45,45%
YHTEENSÄ 19 474 21 077 8,23% 3 648 5 212 42,87%

perheväkivaltatehtäviä edellisvuotta vähemmän 
(Taulukko 7.1.1.). Pohjois-Karjalassa ja Kainuus-
sa kasvu oli puolestaan kolminkertainen koko maan 
tilanteeseen verrattuna. Lapin poliisilaitosta lukuun 
ottamatta kaikkialla perheväkivallaksi luokiteltujen 
rikosilmoitusten määrä on kasvanut voimakkaasti. 
Kyseessä täytyy olla luokitteluun liittyvän toiminnal-
lisen täsmennyksen tulos - poliisilaitoksia on jo use-
amman vuoden ajan kehotettu kiinnittämään asiaan 
huomiota.

Kun verrataan poliisilaitoksittain sitä, miten perhevä-
kivalta-hälytystehtävien määrä ja perheväkivallaksi 
luokiteltujen rikosilmoitusten määrät esiintyvät suh-
teessa toisiinsa, päädytään suuresti vaihteleviin käy-
tänteisiin. Suurimmillaan suhdeluku on Pohjanmaal-
la, jossa luokiteltujen rikosilmoitusten lukumäärä on 
noin 70 prosenttia perheväkivaltatehtävien määrästä 
(Taulukko 7.1.2.). Alimmillaan suhdeluku on Keski-
Uudenmaan poliisilaitoksessa, jossa vastaava osuus 

Taulukko 7.1.1. Perhe-
väkivaltatehtävien ja 
perheväkivallaksi luoki-
teltujen rikosilmoitusten 
lukumäärä sekä muutos 
2010-2011

Kuva 7.1.1. Perheväkivaltatehtävien asukaslukuun suhteutet-
tu määrä poliisilaitoksittain 2011
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on noin 9 prosenttia. Tällaiset luvut kertovat siitä, 
että luokitusmerkinnän tekemistä ei kaikkialla koeta 
tärkeäksi. Tämä aiheuttaa myös sen, että luokitus-
merkintöjen perusteella tehtävä ilmiön tarkastelu on 
poliisilaitostasolla hyödytöntä.

Poliisin poikkeavat luokittelutavat eivät sinänsä ai-
heuta mitään vahinkoa tapausten oikeudelliselle kä-
sittelylle. Luokittelutieto on poliisin sisäiseen käyt-
töön tarkoitettu toiminnan ja tulosten seurantaa varten 
luotu tieto. Tulevaisuuden tietojärjestelmäkehityksen 
yhteydessä on huolehdittava siitä, että tärkeiden asi-
oiden tallennus on järjestelmän toimin varmistettu ja 
toisaalta on huolehdittava siitä, ettei tällaisia erikseen 
tallennettavia asioita ole liikaa. Tärkeät tiedot on 
mahdollisuuksien mukaan tehtävä pakollisiksi täytet-
täviksi tiedoiksi.

Onko lapsiin ja nuoriin kohdistuva väkivalta lisääntynyt?
Nuoriin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt.

2010 2011 Muutos 
2010-2011 
(%-yks.)

Kainuu 30,3 % 28,4 % -1,9 %
Satakunta 37,8 % 36,9 % -0,9 %
Lappi 11,6 % 12,2 % 0,5 %
Kymenlaakso 27,6 % 28,3 % 0,7 %
Keski-Pohjanmaa 50,2 % 51,9 % 1,7 %
Keski-Uusimaa 6,5 % 9,2 % 2,7 %
Etelä-Pohjanmaa 23,9 % 27,1 % 3,1 %
Jokilaaksot 11,5 % 14,6 % 3,1 %
Pohjois-Karjala 34,2 % 37,6 % 3,4 %
Kanta-Häme 14,3 % 18,0 % 3,7 %
Itä-uusimaa 26,4 % 30,4 % 4,0 %
Pohjois-Savo 14,5 % 18,7 % 4,2 %
Peräpohjola 14,1 % 18,3 % 4,2 %
Varsinais-Suomi 13,2 % 17,8 % 4,6 %
Pirkanmaa 11,5 % 16,9 % 5,4 %
Etelä-Savo 9,6 % 15,1 % 5,4 %
Länsi-Uusimaa 29,5 % 35,1 % 5,6 %
Oulu 14,8 % 20,6 % 5,8 %
Koillismaa 19,6 % 27,1 % 7,5 %
Etelä-Karjala 25,4 % 33,2 % 7,8 %
Pohjanmaa 59,7 % 69,8 % 10,1 %
Helsinki 14,1 % 24,8 % 10,7 %
Keski-Suomi 21,7 % 32,8 % 11,0 %
Päijät-Häme 19,9 % 32,9 % 13,1 %
YHTEENSä 18,7 % 24,7 % 6,0 %

Taulukko 7.1.2. Perheväkivallaksi luokiteltujen rikosilmoi-
tusten osuus perheväkivalta -hälytystehtävistä 2010-2011

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Muutos 
2010-2011

Alle 15 1706 1669 2085 2565 2570 2815 3335 18,5 %
15-17 2433 2417 2782 2862 2666 2609 2944 12,8 %
18-20 3760 3840 4317 4493 4085 4220 4817 14,1 %
Alle 21-vuotiaat yht. 7899 7926 9184 9920 9321 9644 11096 15,1 %
21-30 8517 9212 10485 10276 9453 9528 11553 21,3 %
31-40 6549 6712 7339 7127 6930 6921 8206 18,6 %
41-50 5848 5752 6524 6702 6622 6708 8055 20,1 %
51-60 2802 2954 3122 3136 3191 2913 3599 23,5 %
yli 61 789 843 1056 1036 1176 1221 1424 16,6 %
Kaikki yhteensä 32404 33399 37710 38197 36693 36935 43933 18,9 %

Vuoteen 2010 verrattuna sellaisten pahoinpitelyri-
kosten, joiden asianomistajina oli alle 21-vuotias, 
on kasvanut noin 15 prosenttia. Alle 15-vuotiaiden 
ikäryhmässä kasvua oli jopa 18,5 prosenttia. Kun tar-
kastellaan ilmiötä pidemmällä aikavälillä, niin juuri 

tuo alle 15-vuotiaiden ikäryhmä on ollut suuren kas-
vun kohteena, heihin kohdistuneiden pahoinpitelyjen 
määrä on lähes kaksinkertaistunut vuoteen 2005 ver-
rattuna. (Taulukko 7.1.3).

Taulukko 7.1.3. Pahoinpitelyrikokset ikäryhmittäin asianomistajan iän mukaan 2005-2011
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Ilmoitettu 
epäillyt 
rikoksina

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Muutos 
2005-2011

alle 15 Mies 625 592 910 935 926 1 026 1 164 86,2 %
Nainen 185 181 169 269 192 221 273 47,6 %

15-17 Mies 1 990 1 765 2 081 2 085 1 889 1 861 1 910 -4,0 %
Nainen 523 499 530 517 487 487 573 9,6 %

18-20 Mies 3 104 3 225 3 378 3 472 3 065 3 004 3 469 11,8 %
Nainen 553 572 645 603 616 666 827 49,5 %

21-30 Mies 8 068 8 296 9 022 8 722 8 005 7 768 9 305 15,3 %
Nainen 1 066 1 054 1 252 1 337 1 237 1 430 1 766 65,7 %

31-40 Mies 5 526 5 390 5 936 5 849 5 338 5 320 6 640 20,2 %
Nainen 850 828 924 943 890 992 1 252 47,3 %

41-50 Mies 3 919 3 978 4 271 4 288 4 359 4 260 5 092 29,9 %
Nainen 512 585 723 666 766 755 992 93,8 %

51-60 Mies 1 650 1 785 1 880 1 897 1 839 1 788 2 168 31,4 %
Nainen 189 222 224 268 293 287 383 102,6 %

yli 61 Mies 421 466 541 617 628 670 902 114,3 %
Nainen 41 47 51 66 86 106 121 195,1 %

Yhteensä Mies 25 303 25 497 28 019 27 865 26 049 25 697 30 650 21,1 %
Nainen 3 919 3 988 4 518 4 669 4 567 4 944 6 187 57,9 %

Ikäryhmä 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Muutos 
2005-2011

alle 15 77,2 % 76,6 % 84,3 % 77,7 % 82,8 % 82,3 % 81,0 % 3,8 %
15-17 79,2 % 78,0 % 79,7 % 80,1 % 79,5 % 79,3 % 76,9 % -2,3 %
18-20 84,9 % 84,9 % 84,0 % 85,2 % 83,3 % 81,9 % 80,7 % -4,1 %
21-30 88,3 % 88,7 % 87,8 % 86,7 % 86,6 % 84,5 % 84,0 % -4,3 %
31-40 86,7 % 86,7 % 86,5 % 86,1 % 85,7 % 84,3 % 84,1 % -2,5 %
41-50 88,4 % 87,2 % 85,5 % 86,6 % 85,1 % 84,9 % 83,7 % -4,8 %
51-60 89,7 % 88,9 % 89,4 % 87,6 % 86,3 % 86,2 % 85,0 % -4,7 %
yli 61 91,1 % 90,8 % 91,4 % 90,3 % 88,0 % 86,3 % 88,2 % -3,0 %

Naisten osuus 
asianomistajista 
ikäryhmittäin

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Muutos 
2005-2011

alle 21-v 33,4% 31,5% 31,8% 31,9% 32,3% 33,5% 34,7% 1,3%
21-30 31,2% 30,3% 30,6% 32,0% 32,0% 33,1% 36,1% 4,8%
31-40 43,5% 43,3% 41,8% 43,5% 45,0% 44,7% 47,3% 3,8%
41-50 46,4% 46,4% 46,6% 46,8% 46,2% 46,4% 49,1% 2,8%
51-60 38,9% 40,5% 38,2% 40,0% 41,4% 42,3% 45,5% 6,6%
yli 61 39,4% 39,4% 39,0% 40,4% 39,5% 37,7% 42,8% 3,3%
Naisten osuus 
kaikista asian-
omistajista

37,8% 37,1% 36,7% 37,6% 38,2% 38,7% 41,2% 3,4%

Taulukko 7.1.4. Pahoinpitelyrikosten määrä epäiltyjen 
ikäryhmittäin 2005-2011

Taulukko 7.1.6. Naisten osuus pahoinpitelyrikosten 
asianomistajista ikäryhmittäin 2005-2011.

Taulukko 7.1.5. Miesten osuus pahoinpitelyrikoksista epäillyistä 
ikäryhmittäin 2005-2011



197

Pahoinpitelyrikoksia tarkastellaan myös epäiltyjen 
ikäjakauman perustella (Taulukko 7.1.4.). Pahoinpi-
telyrikosten määrissä on tapahtunut suurimmat muu-
tokset vuodesta 2005 vuoteen 2011 ikäryhmissä alle 
15-vuotiaat (+77,4 %) sekä yli 61-vuotiaat (+121,4 
%). Naisten tekemäksi epäiltyjen pahoinpitelyri-
kosten määrä on kokonaisuutena noussut selkeästi 
enemmän kuin miesten tekemäksi epäiltyjen. Ainoa 
ikäryhmä, jossa miesten kasvulukemat ovat naisia 
suuremmat, on alle 15-vuotiaiden ikäryhmä.

Pahoinpitelyrikoksista epäillyt ovat vuodesta toiseen 
valtaosaltaan miehiä. Vuoteen 2005 verrattuna poi-
kien osuus alle 15-vuotiaiden tekemäksi epäillyistä 
pahoinpitelyrikoksista on kasvanut noin 4 prosent-
tiyksikköä. Muissa ikäryhmissä muutos on kulkenut 
toiseen suuntaan, eli naisten osuus on hieman kasva-
nut. (Taulukko 7.1.5.).

Nuorimmissa ikäryhmissä miehet pahoinpitelevät 
kaikkein todennäköisimmin toisia miehiä (Tauluk-
ko 7.1.6.). Naisten osuus asianomistajista jää alle 
40-vuotiaiden ikäryhmissä alle 40 prosenttiin. Ikä-
ryhmässä 21–30 -vuotiaat on tapahtunut reilu kasvu 
vuonna 2011. On vaikea sanoa, johtuuko kasvu la-
kimuutoksesta vai yleisestä ilmitulleen väkivallan 
määrän lisääntymisestä. Tuon ikäryhmän nuorimmat 
naiset eivät todennäköisesti ole parisuhteessa niin 
yleisesti kuin ikäryhmän vanhimmat naiset.

Vuoden 2011 alussa voimaan tulleen lakimuutoksen 
vaikutusta naisiin kohdistuvan väkivallan esiintulossa 
voidaan pitää merkittävänä. Vuoden 2011 luvuissa on 
kasvua kaikissa ikäryhmissä verrattuna vuoteen 2010. 
Kun tarkastellaan ilmiön kehittymistä pidemmällä ai-
kavälillä, niin verrattuna vuoteen 2005 suurin kasvu 
koskettaa ikäryhmää 51 - 60 -vuotiaat (+6,6%).

Johtopäätökset Toimenpide-ehdotukset

Poliisilaitosten tulee arvioida onko hälytyspalvelujen tuottami-
sessa mahdollisuuksia hyödyntää naapuripoliisilaitosten apua 
varsinkin silloin, kun kyse on toiminta-alueiden rajaseuduista. 
Samoin on varmistettava toimiva yhteistyö Liikkuvan Poliisin 
kanssa.

Poliisihallituksen on selvitettävä, mistä johtuvat suuret erot 
poliisilaitosten kesken niiden tehtävien määrässä, joille ei ole 
asetettu partiota. 

Valtakunnallisesti arvioiden palvelutaso on hieman parantunut 
vuoteen 2010 verrattuna kun tarkastellaan asiaa toimintavalmi-
usajan perusteella. Samaan aikaan hälytyspalvelujen kysyntä 
on kasvanut ja se tarkoittaa arviointiasetelman mukaan heiken-
tynyttä palvelutasoa. 

7.1.2 Nopean avun saanti

Arviointikriteerit Arviointikysymykset Arviointimittarit Palvelutavoitteet

Miten hoidettiin kiireelliset häly-
tystehtävät

Tapahtuiko nopean avun 
saannissa muutosta verrattuna 
vuoteen 2010?

Toimintavalmiusaika AB-hälytys-
tehtävissä tehtäväluokissa 0-4

Toimintavalmiusaikojen vertailu 
vuoteen 2010. Hyvä palvelutaso 
on toimintavalmiusajan paran-
tuminen.

Hälytyspalvelujen kysyntä Tapahtuiko hälytyspalvelujen 
kysynnässä muutosta verrattuna 
vuoteen 2010?

Kiireellisesti ja viipymättä 
hoidettavien (AB) hoidettavien 
hälytystehtävien määrä

Hälytystehtävämäärien vertailu 
vuoteen 2010. Hyvä palvelutaso 
on tehtävämäärien pienentymi-
nen.

Arviointiasetelma
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Johdanto 

Vuoden 2011 peruspalvelujen arvioinnissa poliisin 
toimintaa arvioidaan myös nopean avun saannin nä-
kökulmasta. Arvioinnin kohteina ovat kiireellisten 
hälytystehtävien määrä ja keskimääräinen paikalle-
saapumisnopeus. Toimintavalmiusaikaa kuvataan 
kahdella erilaisella mittarilla, joista perinteinen on 
asiakkaan kokema toimintavalmiusaika ja uudempi 
pelkästään poliisin osuutta toiminnassa mittaava toi-
mintavalmiusaika.

Harvaan asuttujen alueiden turvallisuuden 
kannalta keskeiset palvelut

Ks. 7.1. Arvioinnin taustaa

Lähitulevaisuuden näkymät

Väestön siirtyessä kaupunkeihin ja taajamiin harvaan 
asutut seudut autioituvat. Poliisin resurssien käytön 
osalta tämä tarkoittaa sitä, että kysyntä taajamissa 
kasvaa ja taajamien ulkopuolella laskee. Jotta resurs-
sit tulisivat käytetyksi mahdollisimman tehokkaasti 
ja tarkoituksenmukaisesti niitä on keskitettävä ky-
synnän suuntaan. 

Poliisin keskimääräinen toimintavalmiusaika (ilman 
hätäkeskuksen tehtävään kuluvaa käsittelyaikaa) oli 
vuonna 2011 16,9 minuuttia (Kuva 7.1.2.). Kunta-
kohtainen vaihtelu on suurta. Oheisessa kuviossa on 

esitetty miten keskiarvo muodostuu, kun laskentaan 
lisätään kuntia asukasluvun mukaisessa suuruusjär-
jestyksessä.	 Kuvion	 X-akselilla	 osoitetaan	 kuinka	
suuri osa kokonaisväestöstä on laskennassa mukana 
ja Y-akselilla vastaavan kohdan keskimääräinen toi-
mintavalmiusaika.

Kuviosta selviää mm. se, että jos tarkastellaan vain 
ryhmää Helsinki, Espoo, Tampere ja Vantaa, on vä-
estöstä mukana laskennassa 24 % ja tuossa vaihees-
sa keskimääräinen toimintavalmiusaika on noin 16 
minuuttia. Tuon pisteen jälkeen keskimääräinen toi-
mintavalmiusaika paranee alle 15 minuutin tasolle ja 
pysyy siellä niin pitkään, että mukana on 73 % väes-
töstä. Tuossa vaiheessa laskentaan tulee mukaan mm. 
Akaa, Janakkala, Loimaa ja Lieto, eli asukasluvultaan 
noin 17 000 asukkaan kuntia. 

Siinä vaiheessa, kun väestöstä on mukana 91 %, ko-
hoaa keskimääräinen toimintavalmiusaika jälleen 16 
minuutin huonommalle puolelle.

Poliisin kokonaisresurssien kannalta tilanne on han-
kala. Suurissa kaupungeissa kysyntä ylittää tarjonnan 
ja toisaalta pienten kuntien osalta tilanne on se, että 
vähäinen kysyntä on hoidettava, eikä nykyistä tasoa 
oikein voi heikentääkään. Pienten ja syrjäisten kun-
tien keskimääräiset toimintavalmiusajat kun ovat jo 
nyt liki tunnin luokkaa. Tilanne kehittyy tulevaisuu-
dessa siten, että syrjäseuduilla asuvien osuus väes-
töstä vähenee edelleen ja taajamissa asuvan väestön 
osuus kasvaa. 

Kuva 7.1.2. Poliisin toimintavalmi-
usajan (ei sisällä hätäkeskuksen 
tehtävänkäsittelyyn kuluvaa aikaa) 
muodostuminen
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Tapahtuiko nopean avun saannissa muutosta verrattuna vuoteen 2010?
Toimintavalmiusajat paranivat useimmissa poliisilaitoksissa

Arviointikysymystä tarkastellaan asiakkaan näkökul-
masta ottamalla mukaan myös hätäkeskuksen tehtä-
vän käsittelyyn kuluva aika. 

A- kiireellisyysluokkaan kuuluva tehtävä on hoidet-
tava välittömästi eikä sitä saa laittaa odotukselle
ilman perusteltua syytä. A -kiireellisyysluokan tehtä-
vä keskeyttää vähemmän kiireellisen tehtävän,
jos tehtävä on toiminnallisesti sellaisessa vaiheessa, 
että sen keskeyttäminen on mahdollista.
B- kiireellisyysluokat tehtävät hoidetaan viipymättä, 
mutta ne voidaan tarvittaessa priorisoida
laittamalla ne odotukselle tai keskeyttämällä. C- kii-
reellisyysluokan tehtävä ei edellytä välittömiä
toimia, mutta se on hoidettava toiminnallisesti sopi-
vana ajankohtana tai asiakkaan kanssa erikseen
sovittuna ajankohtana. Tehtäväluokat on määritelty 
sen mukaan liittyykö hälytystehtävään
ihmishengen, henkilön tai omaisuuden suojaamista.

Tehtävälajien pääluokat ovat

0- Hengen ja terveyden suojaan kohdistuvat tehtävät
1- Omaisuuden suojaan kohdistuvat tehtävät
2- Liikenneonnettomuudesta tai liikenteestä johtuvat 
tehtävät
3- Yksilön suojaan kohdistuvat tehtävät
4- Onnettomuudet tai vaaralliset tilanteet
5- Erityistehtävät
6- Perus- ja valvontatehtävät sekä ennalta ehkäisevä 
toiminta

Tehtävälajipääluokkiin 0-4 kuuluvista tehtävistä käy-
tetään yhteistä nimitystä hälytystehtävä. Tässä
arvioinnissa nopean avun saantia tarkastellaan AB- 
kiireellisyysluokkien tehtävien toimintavalmiusajalla. 
Tehtävät on rajattu koskemaan lajeja 0-4 ja tehtävistä 
on poistettu ns. ilmoitinlaitetehtävät. Toimintaval-
miusaika lasketaan lisäksi ainoastaan sellaisille teh-
täville, jotka on annettu partioille eli niin sanotuille 
oma-aloitteisille tehtäville ei lasketa aikaa. Tässä ar-
vioinnissa toimintavalmiusaika on laskettu hätäkes-
kuksen puhelimeen vastaamisesta siihen kunnes po-

liisi on tehtäväpaikalla valmiina hoitamaan tehtävää. 
Toimintavalmiusaikaan sisältyy siis pieni osa toisen 
viranomaisen hoitamaa tehtäväaikaa.

Toimintavalmiusajat kertovat poliisilaitoksen toimin-
taympäristöstä. Jos poliisilaitoksen alueella on
selvät väestökeskittymät, on hälytystoiminta helpom-
pi järjestää kuin sellaisilla alueilla, joissa
asutus on hajanaista ja välimatkat taajamien välillä 
pitkiä. Vuonna 2011 keskimääräinen toimintavalmi-
usaika asiakasnäkökulmasta tarkastellen oli 22,0 mi-
nuuttia. (Taulukko 7.1.7.). Se oli noin puoli minuuttia 
parempi kuin vuonna 2010. Aiempiin vuosiin verrat-
tuna poliisin toimintavalmiutta voidaan pitää varsin 
hyvänä.

Toimintavalmiusaikaa voidaan tarkastella myös siten, 
että selvitetään kuinka monessa hälytystehtävässä toi-
mintavalmiusaika jää tietyn raja-arvon sisään. Tässä 
tarkastelussa käytetään puolestaan poliisin omaa toi-
mintaa mittaavaa toimintavalmiusaikaa.

Kun tarkastellaan sitä, kuinka suureen osaan hälytys-
tehtävistä kyetään vastaamaan 17 minuutissa tai no-
peammin (koko maan keskiarvo oli 16,9 min.), vaih-
telu poliisilaitoksittain on 55 ja 75 prosentin välillä 
- koko maan arvon ollessa 67,4 prosenttia. (Taulukko 
7.1.8.) Jokilaaksojen poliisilaitoksen 55 prosenttia 
on seurausta useiden kuntakeskusten muodostamasta 
toiminta-alueesta, jossa hälytyspalvelujen kysyntä on 
maantieteellisesti hajallaan. Toisessa ääripäässä, eli 
Lapin poliisilaitoksen alueella, kysyntä on keskitty-
nyttä ja jo lähtökohtaisesti sijaitsee siellä, missä polii-
sipalvelut ovat parhaiten saatavilla. Lapin maaseutu 
on siinä määrin harvaan ja vähän asuttua, että ky-
seisten alueiden poliisin hälytyspalvelujen kysynnän 
osuus on suhteellisesti vähäistä koko toiminta-alueen 
kysynnästä. 

Koko maassa 57 prosenttia tehtävistä saa alle 13 mi-
nuutin toimintavalmiusajan. Tämä kertoo siitä, että 
poliisi pääosin toimii siellä missä suurin osa hälytys-
palvelujen kysynnästä ilmenee.
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Muutos 
2010-2011 

(%)
Helsinki 23,2 25,8 25,4 23,9 21,5 23,1 20,8 -10,0%
Kainuu 18,9 27,0 23,6 22,4 22,6 23,0 21,6 -6,1%
Etelä-Savo 23,1 22,1 22,5 23,5 23,6 24,0 22,6 -5,9%
Pohjanmaa 20,2 20,5 19,2 19,0 18,3 20,5 19,4 -5,1%
Etelä-Karjala 19,6 19,9 19,4 19,3 20,7 20,4 19,6 -4,3%
Itä-uusimaa 20,0 20,5 21,1 20,6 20,4 21,2 20,3 -4,1%
Länsi-uusimaa 25,2 26,4 26,0 23,9 21,9 21,4 20,6 -3,9%
Päijät-Häme 19,9 21,8 21,5 21,0 22,8 21,7 20,9 -3,8%
Kanta-Häme 19,6 20,6 19,5 19,9 21,3 22,0 21,5 -2,5%
Pirkanmaa 24,5 24,6 24,3 24,5 25,7 26,4 25,8 -2,0%
Peräpohjola 21,3 22,1 21,3 21,9 21,8 21,5 21,1 -1,9%
Pohjois-Karjala 22,9 22,8 22,0 22,3 23,9 23,1 22,7 -1,8%
Keski-Pohjanmaa 19,0 20,5 20,1 18,7 18,9 19,2 18,9 -1,6%
Keski-Suomi 24,0 24,6 24,5 26,1 27,3 26,1 25,9 -1,0%
Kymenlaakso 20,5 20,6 18,7 17,8 19,1 19,3 19,1 -1,0%
Lappi 20,0 20,2 20,7 20,9 20,0 20,0 20,1 0,2%
Keski-Uusimaa 19,3 18,1 18,9 18,3 18,8 18,4 18,5 0,8%
Pohjois-Savo 22,7 23,0 20,8 20,4 21,3 22,0 22,3 1,0%
Satakunta 20,3 18,0 18,5 18,4 22,3 21,2 21,5 1,2%
Oulu 22,1 27,3 26,1 23,1 23,6 20,7 21,1 1,8%
Varsinais-Suomi 24,3 24,3 23,3 22,4 25,4 25,2 25,8 2,4%
Koillismaa 21,4 24,6 23,9 21,3 23,1 21,0 21,6 3,1%
Jokilaaksot 21,6 25,8 24,9 23,7 25,3 24,4 25,2 3,2%
Etelä-Pohjanmaa 23,0 24,0 23,7 22,9 23,6 24,3 25,3 4,0%
YHTEENSä 22,3 23,4 22,9 22,2 22,5 22,6 22,0 -2,5%

13 min 15 min 17 min 21 min
Lappi 66,9% 71,8% 75,3% 80,2%
Keski-Pohjanmaa 66,3% 70,8% 74,4% 80,0%
Keski-Uusimaa 62,4% 68,3% 73,0% 80,3%
Peräpohjola 63,1% 68,5% 72,7% 79,0%
Etelä-Karjala 62,2% 68,3% 72,7% 79,2%
Varsinais-Suomi 61,5% 67,6% 72,7% 80,3%
Pohjanmaa 62,0% 67,6% 72,3% 79,0%
Kymenlaakso 60,1% 66,7% 72,1% 79,9%
Pirkanmaa 60,1% 66,3% 71,0% 78,6%
Itä-uusimaa 59,7% 65,3% 70,0% 77,2%
Kainuu 61,2% 65,5% 68,6% 73,7%
Päijät-Häme 57,5% 63,7% 68,3% 75,7%
Länsi-uusimaa 55,3% 61,7% 66,9% 74,9%
Helsinki 55,4% 61,3% 66,4% 74,2%
Kanta-Häme 55,1% 61,4% 66,3% 74,0%
Oulu 54,2% 60,5% 65,8% 73,8%
Koillismaa 58,0% 61,5% 65,2% 71,9%
Satakunta 54,7% 60,2% 65,0% 72,7%
Etelä-Savo 55,7% 60,4% 64,5% 71,0%
Pohjois-Karjala 53,3% 58,6% 62,9% 70,1%
Pohjois-Savo 52,6% 58,2% 62,7% 69,9%
Keski-Suomi 48,5% 54,1% 58,9% 66,8%
Etelä-Pohjanmaa 47,9% 52,8% 57,6% 65,7%
Jokilaaksot 47,1% 51,3% 55,1% 62,0%
YHTEENSä 57,0% 62,7% 67,4% 74,8%

Taulukko 7.1.7. (Ylhäällä) 
Kiireellisten ja viipymättä hoidettavien 
hälytystehtävien keskimääräinen toiminta-
valmiusaika 2005 - 2011

Taulukko 7.1.8. (oikealla) 
Kuinka monessa prosentissa tehtävistä 
(AB 0-4) poliisin toimintavalmiusaika jää 
alle raja-arvon vuonna 2011
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Tapahtuiko hälytyspalvelujen kysynnässä muutosta verrattuna vuoteen 2010?
Hälytystehtävien määrä nousi selvästi.

Hälytyspalvelujen kysyntää arvioitiin AB-kiireelli-
syysluokan ja 0-4 tehtäväluokkien tehtävämäärän pe-
rusteella. Tehtävämäärä kasvoi vuonna 2011 vuoteen 
2010 verrattuna kokonaisuutena noin neljä prosenttia 
(Taulukko 7.1.9.). Ainoastaan Pohjanmaan ja Perä-
pohjolan poliisilaitosten tehtävämäärät vähenivät. 
Väestömäärään suhteutettuna kysyntä oli suurinta 
vuonna 2011 Lapissa ja Helsingissä. Korkeita luke-
mia oli myös Peräpohjolassa ja Etelä-Savossa. Vähi-
ten tehtäviä oli Etelä-Pohjanmaalla.

Taulukko 7.1.9. Kiireellisten 
ja viipymättä hoidettavien 
hälytystehtävien lukumäärä 
ja asukaslukuun suhteutettu 
lukumäärä 2010 - 2011

Kun palvelujen kysyntä ylittää tarjonnan, on osa teh-
tävistä jätettävä hoitamatta. Tällöin tehtävistä hoide-
taan ne, joita pidetään tärkeimpinä. Tämä tarkoittaa 
esim. sitä, että ihmisten henkeen ja terveyteen kohdis-
tuvat tehtävät priorisoidaan tärkeämmäksi kuin omai-
suuteen liittyvät tehtävät. Poliisilaitosten välillä on 
suuria eroja partiottomien tehtävien määrässä (Kuva 
7.1.3.). Eroavaisuuksien syyt on tarpeen selvittää.

Hälytystehtävien lukumäärä Hälytystehtävien lukumäärä /10 000 
asukasta

2010 2011 Muutos 
2010-2011

2010 2011 Muutos 
2010-2011

Helsinki 96 897 99 832 3,0% 1646,4 1696,2 3,0 %
Etelä-Karjala 14 960 15 718 5,1% 1118,9 1175,6 5,1 %
Itä-uusimaa 42 765 43 205 1,0% 1452,4 1467,4 1,0 %
Kanta-Häme 23 903 24 867 4,0% 1369,4 1424,6 4,0 %
Keski-Uusimaa 30 706 31 143 1,4% 1391,4 1411,2 1,4 %
Kymenlaakso 19 548 19 688 0,7% 1071,8 1079,5 0,7 %
Länsi-uusimaa 47 289 50 842 7,5% 1103,2 1186,1 7,5 %
Päijät-Häme 29 092 30 167 3,7% 1441,8 1495,1 3,7 %
Etelä-Pohjanmaa 19 928 20 129 1,0% 1029,8 1040,2 1,0 %
Keski-Pohjanmaa 11 550 11 959 3,5% 979,9 1014,5 3,5 %
Keski-Suomi 33 909 35 704 5,3% 1239,2 1304,8 5,3 %
Pirkanmaa 61 682 66 123 7,2% 1264,2 1355,2 7,2 %
Pohjanmaa 13 753 13 399 -2,6% 1130,0 1101,0 -2,6 %
Satakunta 27 252 29 296 7,5% 1200,4 1290,4 7,5 %
Varsinais-Suomi 60 389 62 604 3,7% 1298,2 1345,8 3,7 %
Etelä-Savo 22 946 24 266 5,8% 1483,6 1568,9 5,8 %
Pohjois-Karjala 18 561 18 791 1,2% 1119,0 1132,9 1,2 %
Pohjois-Savo 34 290 36 274 5,8% 1383,0 1463,0 5,8 %
Jokilaaksot 14 293 15 539 8,7% 1150,7 1251,0 8,7 %
Kainuu 10 380 10 956 5,5% 1318,9 1392,1 5,5 %
Koillismaa 4 125 4 422 7,2% 1385,3 1485,0 7,2 %
Oulu 32 524 34 960 7,5% 1331,1 1430,8 7,5 %
Lappi 17 946 18 020 0,4% 1796,0 1803,4 0,4 %
Peräpohjola 14 137 13 836 -2,1% 1691,7 1655,7 -2,1 %
YHTEENSä 702 825 731 740 4,1% 1309,1 1363,0 4,1 %
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Kuva 7.1.3. Tehtävien, 
joille ei ole asetettu 
partiota, osuus kaikista 
hälytystehtävistä 2011. 
(%)
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Johdanto

Rikoslakirikoksilla tarkoitetaan vankeusuhan sisäl-
täviä rikoksia, jotka voidaan edelleen jaotella mm. 
omaisuusrikoksiin, henkeen ja terveyteen kohdistu-
viin rikoksiin, liikennerikoksiin sekä huumerikok-
siin. Kun arvioidaan poliisin palvelukykyä, yleisesti 
käytetty rajaus on rikoslakirikokset vähennettynä lii-
kennerikoksilla. Perusteena tälle on se, että liikenne-
rikokset ovat pääsääntöisesti selviä jo valmiiksi.

Vuonna 2011 poliisin tietoon tuli yhteensä 362 282 
rikoslakirikosta (pl. liikennerikokset). Määrä lisään-
tyi edellisvuodesta yli 20 000 rikoksella eli kuudella 
prosentilla (Taulukko 7.1.10.). Määrä laski ainoastaan 
muutaman poliisilaitoksen alueella, erityisen voima-
kasta kasvu puolestaan oli Oulun, Keski-Pohjanmaan 
ja Etelä-Savon poliisilaitoksilla. Asukaslukuun suh-
teutettuna poliisilaitoskohtainen järjestys säilyi lähes 
samana – kuitenkin niin että väestöään kasvattaneet 
alueet kohensivat sijoitustaan. Kaikkia poliisille il-

7.1.3 Tutkintapalvelut

Johtopäätökset Toimenpide-ehdotukset

Pahoinpitelyrikollisuuden merkittävä kasvu johtui 
pääosin lakimuutoksesta, jonka seurauksena 
entistä suurempi osa lievistäkin väkivallanteoista 
siirtyi virallisen syytteen alaisiksi. Poliisi jatkaa 
edelleen perhe- ja läheisväkivaltaan puuttumista 
matalalla kynnyksellä vaikka rikosmäärät tuon 
seurauksena kasvaisivatkin.

Hyväksi havaittujen toimintamallien kehittämistä 
tulee jatkaa. Poliisilaitosten johto seuraa syste-
maattisesti tutkintayksiköidensä tulosta ja tutkinta-
prosessin laatua sekä puuttuu aktiivisesti havait-
tuihin poikkeamiin. Rikostutkintaa ja rikostorjuntaa 
kehitetään tietojohtoisen poliisitoiminnan periaat-
teiden mukaisesti.

Rikosten määrä on lisääntynyt kuudella prosentilla. 
Kasvu selittyy pääasiassa pahoinpitelyrikollisuu-
den määrän erittäin suurella muutoksella. 

Rikosten selvitysaste on edelleen varsin hyvä 
mutta heikentynyt selvästi. Selvitysasteen keskiha-
jonnan perusteella poliisilaitosten kehitys on ollut 
varsin yhtenäistä - alueelliset erot eivät ole siis 
kasvaneet.

Arviointikriteerit Arviointikysymykset Arviointimittarit Palvelutavoitteet

Rikollisuuden määrä Tapahtuiko tutkintapalvelujen 
kysynnässä muutosta verrattuna 
vuoteen 2010?

Rikoslakirikosten pl. Liikenneri-
kosten määrä

Rikosmäärien vertailu vuoteen 
2010. Hyvä palvelutaso on rikos-
määrien pienentyminen.

Rikosten selvitysaste Onko rikosten selvitysaste muut-
tunut verrattuna vuoteen 2010?

Rikoslakirikosten pl. liikenneri-
kokset selvitysprosentti

Selvitysprosenttien vertailu 
vuoteen 2010. Hyvä palvelutaso 
on selvitysasteen pysyminen 
edellisvuoden tasolla.

Arviointiasetelma
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moitettuja rikoksia tarkasteltaessa kasvua on ollut 
vuodesta 2010 noin 2,5 prosenttia - pääosin väkival-
ta- ja omaisuusrikollisuuden määrän suuresta luku-
määräisestä kasvusta johtuen. Liikennerikkomusten 
määrän vuosia jatkunut kasvu sen sijaan näyttää tait-
tuneen.

Harvaan asuttujen alueiden turvallisuuden 
kannalta keskeiset palvelut

Ks. 7.1. Arvioinnin taustaa

Lähitulevaisuuden näkymät

Erityisesti väkivaltarikollisuuden määrä on kasvanut 
merkittävästi vuosien 2010 ja 2011 välillä – myös 
omaisuusrikoksia poliisin tietoon tuli vuonna 2011 
enemmän kuin vuonna 2010. Omaisuusrikollisuudes-

sa määrät ovat vähentyneet koko 2000 – luvun joten 
jonkinlaisesta käänteestä voidaan puhua. Poliisin ra-
hatilanne alkaa kuitenkin valitettavasti näkyä poliisin 
tuloksissa. Tilanne tulee kuluvana vuonna entisestään 
korostumaan, kun väkeä joudutaan vähentämään. Po-
liisin omalla toiminnallaan paljastamien törkeiden 
huumausainerikosten määrä on vähentynyt merkittä-
västi (vähennystä 20 prosenttia). Kehitys johtuu suu-
relta osin siitä, että huumausaiherikosten paljastami-
seen ei ole voitu keskittyä muiden töiden takia yhtä 
tehokkaasti kuin edellisinä vuosina. Rikostorjunnan 
painotusten tulee olla tulevina vuosina sellaisia, joilla 
pystytään pysäyttämään sekä väkivalta- että omai-
suusrikosten määrän kasvu.

Rikosten määrä, kpl Rikosten määrä 10 000 asukasta 
kohden

2010 2011 Muutos 
2010-2011

2010 2011 Muutos 
2010-2011

Helsinki 74509 80097 7,5 % 1277,3 1360,9 6,6 %
Etelä-Karjala 7363 7763 5,4 % 549,4 580,6 5,7 %
Itä-uusimaa 22173 22615 2,0 % 760,4 768,1 1,0 %
Kanta-Häme 9819 9574 -2,5 % 564,9 548,5 -2,9 %
Keski-Uusimaa 12796 13544 5,8 % 584,2 613,7 5,0 %
Kymenlaakso 10476 10403 -0,7 % 573,7 570,4 -0,6 %
Länsi-Uusimaa 23407 25479 8,9 % 552,6 594,4 7,6 %
Päijät-Häme 12838 13423 4,6 % 637,8 665,3 4,3 %
Etelä-Pohjanmaa 7464 7801 4,5 % 385,7 403,1 4,5 %
Keski-Pohjanmaa 4886 5474 12,0 % 415,9 464,4 11,6 %
Keski-Suomi 14562 15330 5,3 % 533,8 560,2 4,9 %
Pirkanmaa 27520 28963 5,2 % 568,1 593,6 4,5 %
Pohjanmaa 6481 6393 -1,4 % 507,5 497,9 -1,9 %
Satakunta 13372 13189 -1,4 % 588,1 580,9 -1,2 %
Varsinais-Suomi 28454 30629 7,6 % 614,7 658,4 7,1 %
Etelä-Savo 8050 9009 11,9 % 517,5 582,5 12,6 %
Pohjois-Karjala 8439 9208 9,1 % 508,5 555,1 9,2 %
Pohjois-Savo 12968 13946 7,5 % 522,5 562,5 7,6 %
Jokilaaksot 4954 5219 5,3 % 398,0 420,2 5,6 %
Kainuu 4081 4476 9,7 % 515,1 568,7 10,4 %
Koillismaa 1427 1531 7,3 % 474,0 514,1 8,5 %
Oulu 15108 17532 16,0 % 627,0 717,5 14,4 %
Lappi 5675 5858 3,2 % 566,8 586,3 3,4 %
Peräpohjola 4846 4826 -0,4 % 579,5 577,5 -0,3 %
YHTEENSä 341668 362282 6,0 % 641,8 677,5 5,6 %

Taulukko 7.1.10. Rikoslakiri-
kosten (pl. liikennerikokset) 
lukumäärä 2008–2010
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Tapahtuiko tutkintapalvelujen kysynnässä muutoksia verrattuna vuoteen 2010? 
Kaikkien rikosten määrä kasvoi 22 000 kappaleella, rikoslakirikosten (pl. liikennerikokset) 
määrä lisääntyi kuudella prosentilla.

Rikostorjunnassa (sisältää muun muassa rikosten en-
naltaehkäisyn ja tapahtuneiden rikosten esitutkinnan) 
painotetaan suunnitelmallisuutta, pakkokeinojen tar-
koituksenmukaista ja tehokasta käyttöä sekä rikok-
sentekijöiden kattavaa rekisteröintiä. Tietojohtoisen 
poliisitoiminnan periaatteita noudattaen, analysoitua 
tietoa hyväksi käyttäen voimavaroja kohdennetaan 
tehokkaimmalla tavalla. Rikostorjunnan vaikutta-
vuutta parannetaan tehostamalla toimintaa ja lisää-
mällä yhteistoimintaa.

Vuoteen 2010 verrattuna erityisen voimakkaasti li-
sääntyivät seksuaalirikokset, alkoholirikokset sekä 
henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset (Tauluk-
ko 7.1.11.). Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden 
rikosten määrä kasvoi lähes 20 prosentilla vuoteen 
2010 verrattuna. Vuoden 2011 alussa tuli voimaan 
laki-muutos, jonka johdosta perhe- ja lähisuhteessa 
tapahtuneet, alle 18-vuotiaaseen sekä työtehtäväänsä 
hoitavaan kohdistuneet lievät pahoinpitelyt muuttui-
vat virallisen syytteen alaisiksi. Muutos on johtanut 
siihen, että em. rikokset kirjautuvat entistä useam-
min. Lievien pahoinpitelyjen määrä kasvoikin yli 
15 prosentilla mutta tavallisten pahoinpitelyjen 24 
prosentilla. Lakimuutoksen vaikutusten voidaan kui-

2008 2009 2010 2011 Muutos 
2010-2011

Seksuaalirikokset 2 930 2 213 2 426 3 269 34,7 %
Kaikki alkoholirikokset 3 082 2 875 3 368 4 305 27,8 %
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 37 706 35 853 35 798 43 022 20,2 %
Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan 14 503 13 397 13 106 13 859 5,7 %
Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 20 586 20 677 21 557 22 771 5,6 %
Omaisuusrikokset 256 958 254 543 246 537 259 300 5,2 %
Rikokset rikoslain 42, 43 ta 44 lukua vastaan 7 353 7 290 7 571 7 796 3,0 %
Liikennerikokset 183 781 171 397 154 070 156 702 1,7 %
Kaikki muut rikokset 21 624 21 498 20 641 20 966 1,6 %
Huumausainerikokset (uudet RL 50-luku) 15 506 17 483 18 725 19 006 1,5 %
Kaikki liikennerikkomukset 312 844 372 614 401 434 399 741 -0,4 %
Yhteensä 876 873 919 840 925 233 950 737 2,8 %

tenkin olettaa ulottuvan kaikkeen pahoinpitelyrikol-
lisuuteen.

Seksuaalirikosten lähes 30 prosentin kasvu on erittäin 
poikkeuksellista. Lapsen seksuaaliset hyväksikäyttö-
tapaukset ovat lähes kaksinkertaistuneet edellisvuo-
desta. Alueelliset erot kehityksessä ovat suuret mutta 
on myös todettava että kasvua tapahtui valtaosassa 
poliisilaitoksissa. Määrä lähes nelinkertaistui Joki-
laaksojen poliisilaitoksen alueella ja Helsingissä yli 
kaksinkertaistui. Ainoastaan Keski- ja Etelä-Pohjan-
maalla määrä laski selvästi edellisvuodesta ja pidem-
män ajanjakson keskiarvosta.

Omaisuusrikoksia poliisin tietoon tuli viisi prosent-
tia enemmän, erityisesti vapaa-ajan asuntoihin ja 
liikkeisiin kohdistuneiden rikosten määrä oli selvästi 
edellisvuotta korkeampi. Moottoriajoneuvojen käyt-
tövarkauksien määrä kasvoi runsaat kahdeksan pro-
senttia edellisvuodesta ja automurtojen määrä runsaat 
puolitoista prosenttia. Asuntomurtojen määrän kasvu 
näyttäisi sen sijaan taittuneen - vuonna 2011 poliisin 
tietoon tuli prosentin verran vähemmän rikoksia kuin 
vuonna 2010.

Taulukko 7.1.11. Rikosmäärien kehitys lajeittain 2009–2011



206 Aluehallintovirastot   |   Peruspalvelujen arviointi 2011

Onko rikosten selvitysaste parantunut vv. 2008–2010?
Rikosten selvitystaso heikkeni selvästi vuoteen 2010 verrattuna vaikka selvitettyjen 
rikosten määrä lisääntyikin.

rokautta ja edellisenä vuonna 88 vuorokautta, noin 60 
prosenttia rikoksista tutkittiin tuossa ajassa. Vuonna 
2011 osuus oli hieman edellisvuotta korkeampi.

Lapin ja Peräpohjolan poliisilaitoksissa selvästi alle 
20 prosentissa rikoksissa tutkinta-aika oli alle 30 vuo-
rokautta kun Päijät-Hämeessä osuus oli 43 prosenttia 
ja Itä-Uudellamaalla selvästi yli kolmannes. Kyse on 
todennäköisesti eroavaisuuksista toimintatavoissa. 
– rikollisuuden rakenne ei tuota selitä. Suurimmat 
muutokset ovat kuitenkin tapahtuneet Koillismaalla, 
jossa vuonna 2010 lähes 90 prosenttia rikoksista tut-
kittiin alle 180 vuorokaudessa - viime vuonna osuus 
oli enää 76 prosenttia.

Rikosten selvitystaso lasketaan siten, että tiettynä 
aikana selvitettyjen rikosten määrä suhteutetaan sa-
mana aikana tietoon tulleiden rikosten määrään. Ri-
kosten selvitysasteet heikkenivät selvästi, vaikka sel-
vitettyjen rikosten määrä kasvoikin hieman (Taulukko 
7.1.12.). Vuonna 2011 poliisi selvitti noin 79 prosent-
tia kaikista tietoon tulleista rikoksista. Edellisvuoteen 
verrattuna heikennystä oli hieman alle kaksi prosent-
tiyksikköä. Kun arvioidaan poliisin palvelukykyä, 
yleisesti käytetty kokonaisuus on rikoslakirikokset 
vähennettynä liikennerikoksilla. Perusteena tälle on 
se, että liikennerikokset ovat pääsääntöisesti selviä 
jo valmiiksi. Rikoslakirikoksista (pl. liikennerikok-
set) selvitettiin vuonna 2011 50,5 % kun luku vuonna 
2010 oli 52,9 %. Henkeen ja terveyteen kohdistuneis-
ta rikoksista selvitettiin 75,3 prosenttia ja omaisuus-
rikoksista 38,3 prosenttia.

Ainoastaan viidessä poliisilaitoksessa selvitysaste 
koheni vuodesta 2010. Selvästi valtakunnallista kes-
kiarvoa enemmän tilanne heikkeni Kainuussa, Keski-
Pohjanmaalla ja Itä-Uudellamaalla sekä Satakunnas-
sa, Varsinais-Suomessa, Koillismaalla ja Oulussa. 
Näissä on mukana hyvin erilaisia laitoksia eri puolilta 
maata joten väestön tai rikosmäärien kehitys ei tuota 
yksinään selitä. (Kuva 7.1.4.).

Rikosten selvitysasteen rinnalla on mielekästä tarkas-
tella myös tutkinta-aikaa. Poliisi on kyennyt keski-
määrin saattamaan esitutkinnan rikoslakirikosten (pl. 
liikennerikokset) päätökseen hieman vuotta 2010 no-
peammin (Taulukko 7.1.13.). Niin eniten tutkinta-ai-
kaa parantaneiden kuin eniten heikenneiden joukossa 
on tyystin toisistaan poikkeavia poliisilaitoksia. Ke-
hitys ei myöskään noudata rikosmääriä tai selvitys-
asteitakaan. Tutkinta-aika on lyhentynyt kaikkien ri-
kostyyppien osalta.

Tutkinnan joutuisuutta voidaan tarkastella myös si-
ten, että näkökulmana on osuus rikoksista, joiden 
tutkinta saadaan päätökseen tietyssä ajassa. Kun val-
takunnallinen keskiarvo rikoslakirikosten (pl. liiken-
nerikokset) tutkinta-ajassa oli viime vuonna 86 vuo-

Kuva 7.1.4. Rikoslakirikosten (pl. liikennerikokset) selvitysas-
teen muutos 2010–2011 (%-yksikköä)
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2008 2009 2010 2011 Erotus 
2010-2011

Kymenlaakso 43,1 % 50,6 % 50,1 % 51,7 % 1,6 %
Pohjanmaa 44,1 % 50,8 % 56,3 % 57,2 % 0,9 %
Etelä-Pohjanmaa 59,2 % 59,1 % 66,1 % 66,8 % 0,7 %
Kanta-Häme 49,8 % 49,8 % 50,3 % 50,4 % 0,1 %
Jokilaaksot 61,0 % 56,9 % 61,2 % 61,1 % -0,2 %
Keski-Suomi 53,4 % 56,1 % 55,7 % 55,5 % -0,2 %
Peräpohjola 50,3 % 53,3 % 53,0 % 52,7 % -0,3 %
Lappi 49,9 % 51,4 % 52,4 % 51,7 % -0,7 %
Pohjois-Savo 63,9 % 54,9 % 57,1 % 55,9 % -1,1 %
Etelä-Savo 54,7 % 55,7 % 55,0 % 53,4 % -1,6 %
Keski-Uusimaa 45,7 % 46,3 % 51,8 % 49,9 % -2,0 %
Pirkanmaa 53,6 % 53,2 % 55,5 % 53,4 % -2,1 %
Pohjois-Karjala 56,9 % 57,8 % 56,4 % 54,2 % -2,2 %
Länsi-uusimaa 46,4 % 46,9 % 49,4 % 47,2 % -2,3 %
Päijät-Häme 42,7 % 43,6 % 53,6 % 51,2 % -2,3 %
Helsinki 47,0 % 48,1 % 48,2 % 45,1 % -3,1 %
Etelä-Karjala 46,4 % 47,3 % 54,8 % 51,7 % -3,1 %
Koillismaa 66,4 % 71,7 % 60,1 % 55,4 % -4,7 %
Oulu 48,2 % 52,4 % 54,1 % 49,3 % -4,8 %
Itä-uusimaa 49,2 % 50,3 % 51,7 % 46,5 % -5,2 %
Varsinais-Suomi 47,1 % 49,9 % 52,6 % 47,4 % -5,2 %
Satakunta 52,0 % 49,7 % 56,7 % 51,4 % -5,3 %
Keski-Pohjanmaa 51,2 % 61,6 % 60,2 % 53,9 % -6,3 %
Kainuu 59,9 % 58,0 % 62,0 % 54,0 % -8,1 %
Yhteensä 49,7 % 50,8 % 52,9 % 50,2 % -2,7 %

2008 2009 2010 2011 2011  -   
2010

ero (2011, 
2010)

Satakunta 85 104 118 90 -27 -23,2 %
Keski-Pohjanmaa 103 108 109 88 -20 -18,8 %
Etelä-Karjala 72 91 101 86 -15 -14,5 %
Jokilaaksot 77 73 97 84 -13 -13,0 %
Kanta-Häme 67 69 85 74 -11 -12,6 %
Länsi-uusimaa 93 91 95 86 -8 -8,8 %
Keski-Suomi 94 106 113 103 -10 -8,7 %
Etelä-Pohjanmaa 102 96 99 91 -9 -8,7 %
Päijät-Häme 71 74 66 61 -5 -7,0 %
Varsinais-Suomi 77 83 90 84 -6 -7,0 %
Peräpohjola 103 111 105 98 -7 -6,6 %
Oulu 104 87 90 86 -5 -5,1 %
Pirkanmaa 81 84 87 82 -4 -4,9 %
Pohjois-Karjala 48 74 65 62 -2 -3,7 %
Keski-Uusimaa 69 76 86 84 -3 -3,3 %
Kainuu 115 104 106 104 -2 -2,1 %
Pohjois-Savo 69 80 83 83 0 0,3 %
Itä-uusimaa 73 73 71 75 4 6,1 %
Lappi 99 109 119 128 10 8,3 %
Kymenlaakso 90 143 100 109 9 8,6 %
Pohjanmaa 75 100 96 104 8 8,7 %
Etelä-Savo 71 89 95 106 10 11,0 %
Helsinki 66 69 73 83 10 13,2 %
Koillismaa 95 107 77 95 18 23,3 %
Yhteensä 79 86 88 86 -2 -2,2 %

Taulukko 7.1.13. Rikoslakirikosten (pl. liikennerikokset) keskimääräinen 
tutkinta-aika 2008–2011 (vrk)

Taulukko 7.1.12.. Rikoslakirikosten (pl. liikennerikokset) selvitysaste 2008–2011
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Arviointiryhmä

Ylitarkastaja, FM Konsta Korhonen, Poliisihallitus, puhelin 071 878 1819
Poliisitarkastaja, YTM Petri Marjamaa, Poliisihallitus, puhelin 071 878 1764

Tietolähteet

Lähipoliisitoiminnan strategia. Lähipoliisitoiminnan ja turvallisuusyhteistyön kehittämisen strategiset 
linjaukset ja tavoitteet 2010. Poliisihallituksen julkaisusarja 1/2010.

Operatiivisen yhteistyön kehittäminen harvaan asutuilla alueilla. Työryhmän raportti tammikuu 2011. 
Ei julkaistu

Poliisin tietojärjestelmä PolStat
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Johdanto

Pelastustoimelle säädettynä tehtävänä on tulipalojen 
ja muiden onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoimin-
ta ja väestönsuojelu. Pelastustoimen palvelujen saata-
vuuden tason määrittelevät pelastusalan lainsäädäntö, 
jonka lisäksi tavoitteita on asetettu pelastustoimen 
valtakunnallisin tulostavoittein. Palvelujen alueelli-

7.2 Pelastustoimi

7.2.1. Ennalta ehkäisevä toiminta

Johtopäätökset Toimenpide-ehdotukset

Väestön ja toiminnanharjoittajien asema onnetto-
muuksia ennalta ehkäisevien palvelujen saajana 
tulee saattaa tasapuoliseksi asuinkunnasta riippu-
matta. Otettaessa käyttöön uusia onnettomuuksi-
en ehkäisyyn liittyviä toimintatapoja tulee kiinnittää 
huomiota kansalaisten yhdenvertaisuuden toteu-
tumiseen. 

Pelastustoimen toteuttaman valvonnan lisäksi 
myös muu onnettomuuksia ehkäisevä työ tulee 
saattaa voimakkaammin uhkiin ja turvallisuustar-
peisiin perustuvaksi. Toimintaympäristöä ja sen 
kehittymistä koskevan tiedon lisäksi tarvitaan 
keinoja mitata ja arvioida eri toimenpiteiden vai-
kuttavuutta. 

Pelastustoimen onnettomuuksia ehkäisevien pal-
velujen tarjonta vaihtelee merkittävästi jopa saman 
pelastustoimen alueen sisällä. Erityiskohteiden 
palotarkastukset suoritettiin täysimääräisesti vii-
dellä pelastustoimen alueella, joka toisella alueella 
tarkastusmäärät vähenivät. Asuinrakennusten 
tarkastustavoitteesta toteutui jälleen ainoastaan 
puolet.

Pelastustoimen valistustyön valtakunnallinen 
tulostavoite saavutettiin kuudella pelastustoimen 
alueella. Järjestettyjen valistus- ja neuvontatilai-
suuksien määrässä ei tapahtunut merkittävää 
muutosta. Valistus- ja neuvontatyön toteutustavat 
painottuvat yhä hyvin eri tavoin pelastustoimen 
alueesta riippuen.

Arviointikriteerit Arviointikysymykset Arviointimittarit Palvelutavoitteet

Palotarkastusten toteutuminen Onko palotarkastukset tehty 
tavoitteiden mukaisesti?

Tehtyjen palotarkastusten määrä 
suhteessa tarkastettavien koh-
teiden määrään.

Erityiskohteet tarkastetaan 
vuosittain. Muut kohteet tarkas-
tetaan palvelutasopäätöksessä 
määritellysti.

Turvallisuuteen liittyvien neu-
vontapalvelujen ja valistuksen 
saatavuus ja saavutettavuus

Kuinka paljon pelastuslaitokset 
ovat tuottaneet turvallisuuteen 
liittyvää valistusta?

Pelastuslaitosten valistustilai-
suuksien ja valistusta saaneen 
väestön määrä sekä muutos 
edellisestä vuodesta.

Pelastuslaitosten valistus tavoit-
taa vuosittain 20 % väestöstä.

Arviointiasetelma

nen saatavuus ja taso määritellään yksityiskohtaisem-
min pelastustoimen alueen palvelutasopäätöksessä, 
joka laaditaan yhteistyössä alueen kuntien kanssa. 
Pelastuslaitoksen tuottamien onnettomuuksien ehkäi-
syn, pelastustoiminnan ja väestönsuojelun palvelujen 
tason ja kohdentamisen tulee perustua alueen tunnis-
tettuihin ja arvioituihin onnettomuusuhkiin.
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Onnettomuuksia ehkäisevän työn tavoitteena on on-
nettomuuksien ja niiden aiheuttamien vahinkojen 
vähentäminen. Pelastustoimi pyrkii tavoitteeseen li-
säämällä väestön turvallisuustietoisuutta ja -osaamis-
ta sekä valvomalla rakennetun ympäristön käyttöä 
ja olosuhteita erityisesti paloturvallisuuden osalta. 
Pelastustoimen tulee lisäksi toimia yhteiskunnassa 
asiantuntijana erityisesti kaavoituksen ja rakenta-
misen yhteydessä, jolloin onnettomuuksiin voidaan 
vaikuttaa ennalta. Onnettomuusvahinkoja vähentää 
merkittävästi myös se, että pelastustoiminta alueella 
on järjestetty tehokkaasti. 

Peruspalvelujen arvioinnin kohteena olivat pelastus-
toimeen kuuluvien onnettomuuksien ennaltaehkäisyn 
palvelujen osalta valistus- ja neuvontatoiminnan sekä 
palotarkastusten toteutuminen. Tarkastelussa on kes-
kitytty vuoden 2011 toteumaan, jota on kaavioissa 
verrattu edeltäneisiin vuosiin. Arvioinnissa käytetty 
hyvän palvelutason määrittely perustuu sekä pelas-
tustoimen lainsäädäntöön että valtakunnallisiin tulos-
tavoitteisiin.

Palvelujen toteutumisen arvioinnissa on käytetty pe-
lastustoimen resurssi- ja onnettomuustietokannasta 
(PRONTO) saatuja tietoja, joita on paikoin tarkennet-
tu pelastuslaitoksille esitetyin kysymyksin. Tässä yh-
teydessä tulee huomata, että PRONTO-tietokannasta 
kerättyjen tietojen luotettavuus ja vertailtavuus on si-
doksissa siihen, kuinka pelastuslaitos kirjaa aluettaan 
ja toimintaansa koskevat tiedot järjestelmään. Tietojen 
luotettavuus on pääsääntöisesti jatkuvasti parantunut, 
mutta tilastotiedot ovat edelleen osin epätäydellisiä 
ja on myös ilmeistä, että paikoin tietoja on syötetty 
tietokantaan väärin. Pelastustoimessa tulisikin kiin-
nittää erityistä huomiota siihen, että tiedot syötetään 
järjestelmään samoin periaattein koko maassa.

Harvaan asuttujen alueiden turvallisuuden 
kannalta keskeiset palvelut

Pelastustoimen palvelujen perustuessa arvioihin on-
nettomuusriskistä, on nopeaa apua tuottava asema-
verkosto harvempi ja asemapaikkojen yksiköiden 
lähtöajat pidempiä alueilla, jossa rakennuskanta ja 
väestötiheys on pienempi. Pelastusyksiköiden pi-

dempien lähtöaikojen lisäksi on onnettomuuskohtee-
seen siirtymiseen kuluva aika pidempi näillä pitkien 
etäisyyksien alueilla. On myös todettu, että etenkin 
tiettyjen onnettomuustyyppien havaitsemiseen ku-
luu harvaan asutulla alueella enemmän aikaa, jonka 
vuoksi onnettomuusvahingot näissä tapauksissa pää-
sevät kehittymään suuremmiksi.

Lisähaasteita harvaan asutuilla alueilla muodostuu 
vaikeuksista saada käyttöön osaavaa sivutoimista 
pelastushenkilöstöä. Pelastustoimen hälytyspalvelut 
tuottaa erityisesti suurten keskusten ulkopuolella val-
taosin sivutoiminen henkilöstö. Sivutoimisella hen-
kilöstöllä on siten merkittävä rooli harvaan asuttujen 
alueiden pelastuspalvelujen saatavuudelle. Sivutoi-
misen henkilöstön saatavuudessa on monin paikoin 
ongelmia, jotka liittyvät paikkakunnasta riippuen 
nuorten poismuuttoon ja väestön vähentymiseen sekä 
sivutoimisen henkilöstön osaamistasoon ja osallistu-
mismahdollisuuksiin. Työpaikkojen tehostuminen ja 
työelämän olosuhteiden muuttuminen on vaikuttanut 
työnantajan suhtautumiseen sivutoimisen henkilöstön 
osallistumiseen pelastustehtäviin kesken työpäivien. 
Tämän lisäksi pelastustoimella on paikoin esiintynyt 
vaikeuksia jopa päätoimisen henkilöstön saatavuu-
dessa vakituiseen työsuhteeseen. 

Alueilla, jossa pelastustoimen nopean avun voimava-
rat ovat vähäisemmät ja toimintavalmiusajat pidem-
mät, tulisi onnettomuusriskiin vastata ihmisten oman 
turvallisuusosaamisen ja omatoimisen varautumisen 
keinoin. Kuntalaisilla sekä harva-alueiden toimin-
nanharjoittajilla tulisi olla jopa korostuneetkin tie-
dot onnettomuuksien ehkäisemisestä sekä välineet ja 
osaaminen toimia niiden tapahtuessa. Pelastustoimi 
voi tukea tätä kohdistamalla valistus- ja neuvontatyö-
tä sekä valvontaa voimakkaammin sinne, missä avun 
saaminen kestää kauemmin.

Lähitulevaisuuden näkymät

Poikkeuksellisten sääilmiöiden ja niiden aiheuttami-
en infrastruktuurin häiriöiden mahdollisesti lisään-
tyessä korostuu väestön omatoimisen turvallisuus-
osaamisen merkitys. Avainasemassa ovat tuolloin 
yksittäisten ihmisten tietoisuus riskeistä, kyky toimia 
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onnettomuustilanteessa sekä varautuminen yhteis-
kunnan tavanomaiseen toimintaan kohdistuviin häi-
riöihin. Tässä yhteydessä myös pelastustoimella on 
keskeinen rooli turvallisuusviestinnän toteuttajana. 
Pelastuslainsäädännön yhteydessä pelastuslaitoksel-
ta kuitenkin poistui velvollisuus järjestää omatoimi-
sen varautumisen koulutusta asuintalojen ja laitosten 
suojeluhenkilöstölle. Koulutusta on esimerkiksi jär-
jestöjen ja yritysten kautta edelleen tarjolla, mutta 
edellä mainitun muutoksen myötä on todennäköistä 
että koulutuksen alueellinen koordinointi katoaa ja 
tilastointi muuttuu epätäydelliseksi. Tämä asettaa 
haasteen aluehallintovirastolle sen tehtävässä edistää 
varautumista toimialueellaan.

Pelastustoimen henkilöstövoimavarojen saatavuuteen 
liittyvät paikalliset tai alueelliset ongelmat lisäävät 
sekä pelastustoimen onnettomuuksia ennaltaehkäi-
sevien palvelujen että väestön ja erityisriskikohtei-
den omatoimisen turvallisuusosaamisen merkitystä 
sääilmiöistä ja häiriötilanteista riippumatta. Pelastus-
lain uudistamisen yhteydessä toteutetut huomattavat 

muutokset, jotka koskevat sekä turvallista rakennuk-
sesta poistumista että pelastustoimen valvonnan to-
teuttamista tarvearvioinnin kautta tulevat tukemaan 
tätä kehityssuuntaa. Valvonnan lisäksi myös pelastus-
toimen turvallisuusviestintään liittyvät toimet tulee 
jatkossa saattaa voimakkaammin uhkakuviin perus-
tuvaksi. Pelastustoimen keskeinen onnettomuuksien 
ehkäisyyn liittyvä haaste tuleekin koskemaan juuri 
todellisiin onnettomuusuhkiin ja niiden kehittymi-
seen liittyvää tilannekuvaa. 

Julkisten voimavarojen vähentyessä yhteistyön ja 
resurssien yhteisen käytön merkitys koskettaa myös 
onnettomuuksien ehkäisyyn tähtäävää työtä. Paikal-
linen turvallisuusyhteistyö tarjoaa keinon vaikuttaa 
asiaan paikallisessa toimintaympäristössä, mutta rat-
kaisuja on löydettävissä myös valtakunnallisesti eri 
organisaatioiden rooleja tarkasteltaessa. Media ja 
oppilaitokset ovat esimerkkejä toimijoista, joilla on 
päivittäinen yhteys suureen osaan väestöstä ja siten 
mahdollisuus osaltaan liittyä turvallisuuteen liittyvän 
tiedon välittämiseen.

Kuinka paljon pelastuslaitokset ovat tehneet valistus- ja neuvontatyötä?
Pelastustoimen valistus- ja neuvontatyön määrässä on hyvin suuria alueiden ja yksittäisten 
kuntien välisiä eroja. Valtakunnallisen määrällinen tavoite saavutettiin kuudella pelastustoimen 
alueella. 

Valistuksen ja neuvonnan tavoitteena on turvalli-
suustietoutta ja osaamista lisäämällä ennaltaehkäis-
tä onnettomuuksia sekä lisätä oikeita toimintatapoja 
vaara- ja onnettomuustilanteissa. Pelastustoimen tu-
lostavoitteena tässä yhteydessä on viime vuodet ollut 
antaa valistusta ja neuvontaa 20 % väestöstä. Valis-
tus- ja neuvonta tavoitti pelastuslaitosten tilastoimien 
tietojen mukaan 15 % väestöstä säilyen edeltäneen 
vuoden tasolla. Puolella pelastustoimen alueista ta-
voite kuitenkin saavutettiin tai siitä jäätiin hyvin vä-
hän (Kuva 7.2.1.).

Valistuksen ja neuvonnan määrässä on ollut pitkään 
merkittäviä sekä pelastustoimen alueiden että kuntien 
välisiä eroja myös siinä, kuinka voimakkaasti väes-

tön tavoittamiseen on panostettu: pelastustoimen jär-
jestämien valistustilaisuuksien määrä asukaslukuun 
suhteutettuna voi kahden pelastustoimen alueen vä-
lillä olla nelinkertainen, ja yksittäisten kuntien välillä 
erot voivat olla vielä huomattavasti suurempia (Kuva 
7.2.2.). Järjestettyjen valistustilaisuuksien määrä 
on pääsääntöisesti vakiintunut nykyiselle tasolleen 
(Kuva 7.2.3.).

Pelastuslaitosten tilastoimassa valistusprosentissa 
on aikaisemmin esiintynyt huomattavaakin vuosit-
taista vaihtelua (Kuva 7.2.4.). Tilanne on tuolloin 
ollut seurausta ennen kaikkea tilastointitapoihin liit-
tyneestä epätarkkuudesta. Vuodesta 2010 alkaen va-
listus- ja neuvontatyötä on tilastoitu paremmin val-
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Kuva 7.2.1. Pelastustoimen valistuksen ja neuvonnan 
tavoittama osuus (%) pelastustoimen alueen asukasmää-
rästä vuonna 2011

Kuva 7.2.2. Pelastuslaitosten järjestämien valistus- ja 
neuvontatilaisuuksien määrä (kpl) 1 000 asukasta 
kohden vuonna 2011
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takunnallisesti yhtenevin perustein ja siten, että työn 
eri toteutustavat voidaan paremmin erottaa toisistaan. 
Valtakunnallinen 15 % tulos muodostuu turvallisuus-
koulutuksesta (7 %), messu- tai muista yleisötilai-
suuksista (6 %) ja valistuskampanjoista (2 %). Toteu-
tustapojen osuudet valtakunnallisessa tarkastelussa 
ovat edeltäneen vuoden suuruiset, mutta toteutusta-
pojen painotukset vaihtelevat pelastustoimen alueit-
tain merkittävästi.

Pelastustoimen valistuksen ja neuvonnan uutena kat-
tokäsitteenä puhutaan turvallisuusviestinnästä, jolla 
tarkoitetaan edellisten toteutustapojen lisäksi turval-
lisuuteen liittyvää neuvontaa sekä joukkoviestintää. 
Turvallisuusviestinnän kokonaisuuteen liittyvän ti-
lastoinnin yhdenmukaistaminen ja tilastotietojen tar-
kempi yksilöinti parantaa edellytyksiä arvioida toi-
minnan vaikuttavuutta. 

Onko palotarkastukset tehty tavoitteiden mukaisesti?
Erityiskohteiden palotarkastusmäärät ovat kolmessa vuodessa vähentyneet lähes 
kymmenen prosenttiyksikköä. Asuinrakennuksista ja muista harvemmin tarkastettavista 
kohteista tarkastettiin puolet suunnitellusta. Sekä pelastustoimen alueiden että yksittäis-
ten kuntien väliset erot ovat hyvin suuret.

Palotarkastuskohteet jaetaan pääsääntöisesti vuosit-
tain tarkastettaviin niin kutsuttuihin erityiskohtei-
siin sekä asuinrakennuksiin ja niihin rinnastettaviin 
kohteisiin. Säädöksissä luetelluissa erityiskohteissa 
henkilöille, omaisuudelle ja ympäristölle aiheutuvan 
vaaran on toiminnan luonteen vuoksi katsottu olevan 
lähtökohtaisesti tavanomaista suurempi. Tästä johtuen 
näihin kohteisiin on kohdistettu turvallisuutta lisääviä 
velvoitteita, kuten pelastussuunnitelmien laadintaa ja 
vuosittaisia palotarkastuksia. Koulut, sairaalat, kaup-
pakeskukset, majoitustilat ja teollisuuslaitokset ovat 
esimerkkejä kohteista, jotka pelastuslaitoksen tulee 
tarkastaa vuosittain. Erityiskohteita on Suomessa 
noin 42 000. Näistä lähes puolet muodostaa kokoon-
tumis- ja liiketiloiksi luokiteltavat kohteet. 

Vuonna 2011 pelastuslaitokset tarkastivat 83 % eri-
tyiskohteista. Palotarkastustilanne heikentyi lähes 
joka toisella pelastuslaitoksella, valtakunnallisella 
keskiarvolla mitattuna kaksi prosenttiyksikköä edel-
täneestä vuodesta. Tarkastukset kyetään kuitenkin 
edelleen suorittamaan lähes täysimääräisesti valta-
osalla pelastustoimen alueita, jonka vuoksi heikoim-
pien palotarkastustulosten alueet erottuvat tilastotar-
kastelussa selvästi. Pelastustoimen alueiden ja siten 
yksittäisten kuntien väliset erot erityiskohteiden pa-
lotarkastusprosentissa ovatkin merkittäviä (Kuvat 

7.2.5. ja 7.2.6.).

Erityiskohteiden palotarkastustilanne on perinteisesti 
ollut paras majoitustiloissa ja hoitolaitoksissa, mutta 
kohdetyyppien väliset erot tarkastustilanteessa ovat 
tasoittuneet viime vuosina selvästi (Taulukko 7.2.1.). 
Tässä tarkastelussa selvästi heikoin tarkastustilan-
ne on niiden kohteiden osalta, joissa erityiskohdes-
tatuksen perusteena on ainoastaan kohteessa oleva 
automaattinen paloilmoitin- tai sammutuslaitteisto. 
Tilanteessa on positiivista se, että tarkastusmäärien 
vähentyessä lasku on tapahtunut niiden kohteiden 
osalta, joissa onnettomuuden seuraukset ovat lähtö-
kohtaisesti vähäisemmät. Vastaavasti vähäisemmät 
tarkastusmäärät olisi perusteltua kohdistaa selvem-
min erityisen suuren riskin kohteisiin, kuten hoito-
laitoksiin. Esimerkkinä voidaan todeta olevan sellai-
siakin yksittäisiä kuntia, joissa muun muassa edellä 
mainittuja suuren riskin kohteita on lukumääräisesti 
hyvin vähän, mutta tästä huolimatta pelastuslaitos ei 
ole saanut tehtyä niihin lakisääteisiä palotarkastuksia 
täysimääräisesti. Aluehallintoviranomaisen tulisi pal-
velutason valvojana reagoida heikkoon ja eriarvoi-
seen tilanteeseen. Tilanteen tulisi myös olla palvelun 
maksavien ja saavien kuntien, toiminnanharjoittajien 
ja kuntalaisten intressien piirissä.
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Yhteensä 1 2 3 4 5 6 7
Pelastustoimen 
alue

Kohde-
määrä

Tarkastus 
%

Tarkastus%

Etelä-Karjala 884 100 100 100 100 100 100 100 100

Etelä-Pohjanmaa 2 014 97 99 96 100 94 95 0 96

Etelä-Savo 1 378 100 100 98 100 100 100 100 100

Helsinki 4 063 38 31 59 43 34 33 33 0

Itä-Uusimaa 744 91 92 82 92 92 93 75 76

Jokilaaksot 1 228 100 100 100 100 100 100 100 100

Kainuu 1 139 32 41 30 33 26 16 27 52

Kanta-Häme 1 088 59 76 53 56 54 70 41 70

Keski-Pohjanmaa 890 100 99 100 100 100 100 100 100

Keski-Suomi 1 865 92 100 87 85 88 98 100 100

Keski-Uusimaa 2 365 78 85 82 73 69 70 79 100

Kymenlaakso 1 624 96 99 94 98 92 98 100 94

Lappi 1 784 95 97 99 88 100 92 100 100

Länsi-Uusimaa 2 918 94 97 90 92 92 97 95 100

Oulu-Koillismaa 2 260 63 96 74 62 62 72 37 54

Pirkanmaa 3 908 90 100 99 93 88 83 62 81

Pohjanmaa 1 164 89 89 86 92 83 91 96 93

Pohjois-Karjala 1 189 100 100 100 100 100 100 100 100

Pohjois-Savo 1 818 96 98 97 97 97 96 95 84

Päijät-Häme 1 567 97 99 96 96 97 97 96 100

Satakunta 1 705 99 100 100 96 92 100 100 100

Varsinais-Suomi 3 985 83 86 84 84 78 85 81 81

KOKO MAA 41 580 83 88 86 83 85 85 64 91

1 Sairaalat, vanhainkodit, hoitolaitokset

2 Hotellit, asuntolat, lomakylät, leirintäalueet

3 Kokoontumis- ja liiketilat

4 Suurehkot tuotanto-, varasto- ja maataloustilat

5 Kohteet, joissa palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käsittelyä

6 Automaattisella sammutuslaitteistolla tai paloilmoittimella varustetut tilat

7 Muut mahdolliset vuosittain tarkastettavat kiinteistöt

Taulukko 7.2.1. Kerran vuodessa tarkastettavien kohteiden palo-
tarkastusprosentti tarkastuskohteittain vuonna 2011



216 Aluehallintovirastot   |   Peruspalvelujen arviointi 2011

Muiden kuin vuosittain tarkastettavien kohteiden, ku-
ten asuinrakennusten tarkastusvälistä pelastuslaitok-
set päättivät palvelutasopäätöksessään. Tavallisimmin 
tarkastus on suunniteltu tehtävän kymmenen vuoden 
välein. Tällaisia kohteita oli Suomessa vuonna 2011 
noin 1 550 000 kappaletta ja niihin oli suunniteltu teh-
tävän 144 000 tarkastusta. Tavoitteesta toteutui noin 
puolet. Näiden palotarkastusten kokonaismäärä laski 
edeltäneestä vuodesta muutamalla tuhannella. Erot 
kohteiden, suunniteltujen ja toteutettujen tarkastusten 
määrässä ovat pelastuslaitosten välillä huomattavia 
(Kuva 7.2.7.).

Kesällä 2011 voimaan astunut uudistunut pelastuslaki 
tulee viimeistään siirtymäsäännösten jälkeen vaikut-

tamaan merkittävästi pelastustoimen palotarkastus-
työn toteuttamiseen. Uuden säädöksen mukaan val-
vonta kohdistetaan tiettyjen aikaisemmin säädöksissä 
lueteltujen kohteiden ja tarkastusvälien sijaan riskiar-
vioinnin perusteella. Kohdetyyppiin perustuvan uh-
ka-arvioinnin ja kunkin yksittäisen kohteen todellisen 
turvallisuustasoon perustuen pelastuslaitokset laati-
vat valvontasuunnitelmat, joissa tarkastusten kohden-
taminen ja jaksottaminen määritellään. Uudistuksen 
myötä palotarkastus tulee siten rakennusteknisen ja 
turvallisuuskulttuuriin sekä pelastuslainsäädännön 
osoittamien velvoitteidenliittyvän olosuhdevalvon-
nan, valistamisen lisäksi sisältämään keskeisenä ele-
menttinä turvallisuustason arvioinnin.

Kuva 7.2.5. Kerran vuodessa tarkastettavien koh-
teiden palotarkastusprosentti vuonna 2011
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määrästä pelastustoimen alueittain vuonna 2011

Pelastustoimen alueen kuntien tulee hyväksyä val-
vontasuunnitelmat osana palvelutasopäätöstä. Suun-
nitelmat tullaan tekemään valtakunnallisesti yhtene-
vin perustein, eivätkä palotarkastusten lukumäärät 
todennäköisesti tule merkittävästi muuttumaan ny-
kyisestä. Pääsääntöisesti palotarkastukset on vuonna 
2011 edelleen toteutettu edeltäneen lainsäädännön 
periaattein. Voidaan kuitenkin olettaa, että uuden val-
vontasuunnitelmamenettelyn valmistelu on ainakin 
paikoin vähentänyt palotarkastustoimintaan käytettyä 
työaikaa. 
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7.2.2. Nopean avun saanti

Johtopäätökset Toimenpide-ehdotukset

Poikkeuksellisen suurista tehtävämääristä ja 
infrastruktuurin häiriöistä selviämiseksi tulee etsiä 
keinot pelastustoiminnan turvaamiseksi toimintaa 
tukevan tekniikan ja voimavarojen joustavan kes-
kittämisen osalta.

Uudistuneen pelastuslain tuomat mahdollisuu-
det ja muut toimiviksi havaitut keinot erheellisten 
automaattisten palohälytysten vähentämiseksi 
tulee ottaa käyttöön valtakunnallisesti ja täysimää-
räisesti. 

Pelastustoimen toimintavalmiuden arvioinnissa 
tulee lähtö- ja ajoaikojen lisäksi ottaa tarkasteluun 
onnettomuuspaikalle saatavat voimavarat, valmi-
us niiden johtamiseen sekä yksittäisten pelastus-
yksiköiden toimintakyky erilaisissa onnettomuus-
tilanteissa. Onnettomuuden tapahtumahetkestä 
pelastustoiminnan alkamiseen kuluva aika tulee 
ottaa seurantaan sen kaikkien osatekijöiden osal-
ta. Keskeistä on kehittää pelastustoimen tietojär-
jestelmiin ominaisuuksia ja menettelytapoja, jotka 
tukevat pelastustoimintaan liittyvän tiedon kerää-
mistä ja vertailtavuutta. 

Uudistuvan pelastustoimen toimintavalmiusohjeen 
vaikutuksia tulee seurata. Pelastustoimea valvo-
vien aluehallintovirastojen tulee tässä yhteydessä 
huolehtia kansalaisten yhdenvertaisuudesta.

Pelastustoimen hälytystehtävät lisääntyivät osalla 
pelastustoimen alueita. Tehtävämäärän kasvu on 
seurausta ennen kaikkea Joulun jälkeisten päivien 
myrskyistä ja niiden aiheuttamista vahingontorjun-
tatehtävistä. Myös ensivastetehtävien määrä jatkoi 
kasvuaan. Automaattisten paloilmoitinlaitteistojen 
aiheuttamien erheellisten hälytysten määrä vähen-
tyi, mutta on edelleen hyvin kaukana tavoitteista.

Erot sekä ajassa, joka pelastustoimelta kuluu 
onnettomuuskohteen tavoittamiseen että onnet-
tomuuskohteeseen saatavissa voimavaroissa 
vaihtelevat alueen ja vuorokaudenajan mukaan 
huomattavasti. Pelastustoimi tavoittaa onnetto-
muuskohteet keskimäärin valtakunnallisesti asete-
tuissa tavoiteajoissa.

Arviointikriteerit Arviointikysymykset Arviointimittarit Palvelutavoitteet

Hälytyspalvelujen kysyntä Onko pelastustoimen hälytyspal-
velujen kysynnässä tapahtunut 
muutosta?

Hälytystehtävien lukumäärä ja 
jakautuminen.

Hälytystehtävien lukumäärä 
vähenee.

Hälytyspalvelujen saatavuus Onko pelastustoimen häly-
tyspalvelujen saatavuudessa 
tapahtunut muutosta?

Toimintavalmiusajan muutos ja 
suhde palvelutavoitteisiin.

Vahvuus 1+3 saavuttaa kohteen 
riskialueen mukaisessa toiminta-
valmiusajassa.

Arviointiasetelma
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Johdanto

Pelastustoimen tuottamasta nopeasta avusta käytetään 
nimitystä pelastustoiminta. Alueen pelastustoimen 
tulee järjestää alueellaan tehokas onnettomuusuhkien 
mukainen pelastustoiminta, joka edellyttää tietoisuut-
ta onnettomuuksien todennäköisyyksistä ja tyypeistä 
sekä näihin perustuen sijoitettua asemapaikkaver-
kostoa, kalustoa ja henkilöstöä. Pelastustoiminnan 
suunnitteluperusteena ja usein hyvän palvelutason 
määritelmänä käytetään sisäasiainministeriön anta-
mia ohjeita toimintavalmiudesta ja palvelutasopää-
töksistä, jotka tulkitsevat lainsäädännön osoittamaa 
velvoitetta pelastustoiminnan voimavarojen suuntaa-
misesta alueen onnettomuusuhkien mukaisesti. Toi-
mintavalmiusohjetta ollaan parhaillaan uudistamassa. 
Uudistuksella tavoitellaan riskialueiden ja kohteiden 
tarkoituksenmukaisempaa tunnistamista sekä keinoa 
vastata pelastustoimintaan liittyvään resurssiongel-
maan mahdollistamalla voimavarojen kokoaminen 
nykyistä joustavammin.

Peruspalvelujen arvioinnin kohteena oli pelastus-
toiminnan osalta nopean avun kysyntä ja saatavuus 
vuonna 2011. Näitä arvioitiin tarkastelemalla pelas-
tustoimen hälytystehtävien määrää ja toimintavalmi-
usaikaa sekä niissä tapahtunutta muutosta edeltäneis-
tä vuosista. Arvioinnissa käytetty hyvän palvelutason 
määrittely perustuu pelastustoimen valtakunnallisiin 
tulostavoitteisiin.

Harvaan asuttujen alueiden turvallisuuden 
kannalta keskeiset palvelut

Ks. 7.2.1 Johdanto

Lähitulevaisuuden näkymät

Eräänä pelastustoimen haasteena tulee edelleen säily-
mään henkilöstön saatavuusongelmat, jotka ilmene-
vät erityisesti harvaanasutuilla alueilla, joilla väestön 
ikääntyessä ja nuorten määrän vähentyessä pelastus-
toimella on kasvavia vaikeuksia rekrytoida riittävästi 
uutta nuorta sivutoimista henkilöstöä. Pahimmillaan 
henkilöstön saatavuuteen liittyvät ongelmat kohdis-
tuvat juuri niihin vuorokaudenaikoihin, jolloin voi-
mavarojen tarve on suurin.

Voimavaroihin liittyvät haasteet koskevat laajasti 
koko yhteiskuntaa ja sen toimijoita. Tässä tilantees-
sa korostuu yhteistyön ja resurssien yhteisen käytön 
merkitys, johon yhteiskunnan ja arjen turvallisuuden 
kannalta keskeinen menettely on paikallisesti tehtä-
vä turvallisuusyhteistyö. Siten myös pelastustoimen 
tulee säilyä aktiivisena toimijana paikallisessa tur-
vallisuusyhteistyössä, joka tarjoaa työkalun turvalli-
suuteen liittyvien haasteiden ratkaisemiseen paikalli-
sesti, vallitsevan tarpeen mukaan ja saatavilla olevia 
voimavaroja yhteisesti hyödyntäen.

Tapaninpäivän myrskyn kaltaisten poikkeavien sääil-
miöiden vaikutus häiriöherkkään infrastruktuuriin on 
kiistaton. Tällä on suora yhteys sekä pelastustoimen 
tehtävämääriin että sen kykyyn suoriutua näistä teh-
tävistään; tilanteessa, jossa pelastustoimea tarvitaan 
erityisen paljon tulee voida luottaa käytettävissä ole-
viin viesti- ja johtamisjärjestelmiin sekä mahdolli-
suuteen saada käyttöön tarvittavia lisävoimavaroja. 
Kun poikkeavien sääilmiöiden lisääntyminen on to-
dennäköistä, syntyy myös pelastustoimelle haasteita 
sen perustehtävän toteuttamisessa.

Meneillään olevalla kuntauudistuksella on toteutues-
saan yhteys myös kuntien ylläpitämään pelastustoi-
meen. Toistaiseksi kuntien yhdistymiset eivät ole 
merkittävästi näkyneet pelastustoimen palvelujen 
tuottamisessa tai muutoksina palvelutasossa. Suu-
rissa kuntaliitoksissa piilee kuitenkin vaara voima-
varojen keskittämisestä keskuskuntaan liittyneiden 
kuntien asemapaikkojen kustannuksella. Tämä kos-
kisi kuitenkin ensisijaisesti vakinaisia viranhaltijoita, 
eikä siten vaikuttaisi sivutoimisen pelastustoimintaan 
osallistuvan henkilöstön määrään. Todellista palve-
lutason heikentymistä aiheutuisi mahdollisesti tilan-
teesta, jossa asemapaikkoja lakkautettaisiin. Keskeis-
tä on kuitenkin se, että pelastustoimen palvelutaso ja 
valmius tuottaa nopeaa apua perustuu onnettomuus-
uhkiin. Uhka-arviot ovat perusteena voimavarojen 
sijoittamiselle ja siten asemaverkostosta ja toiminta-
valmiudesta päättämiselle.

Pelastustoimen palvelutaso perustuu tällä hetkellä 
pääosin usean vuoden välein laadittuun riskianalyy-
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siin, jossa tilanne esitetään stabiilina. Todellisten on-
nettomuusriskien havaitsemiseksi tullaan kuitenkin 
staattisen riskiaineiston lisäksi tarvitsemaan reaali-
aikaista turvallisuuden tilannekuvan seurantaa. Sekä 
onnettomuuksien ehkäisyä että valmiutta tuottaa no-
peaa apua tulee kyetä tarjoamaan yhteiskunnan dy-
naamisuus huomioiden. Viranomaisten tuleekin kyetä 
havaitsemaan kehityssuunnat ja muuttuvat tarpeet ja 
muokkaamaan toimintaansa nykyistä joustavammin. 
Palveluiden tarve vaihtelee ja kehittyy vuodenajan, 

kuukauden, viikonpäivän ja vuorokaudenajan sekä 
kunnan ja sen osan mukaan. Valmistumaisillaan oleva 
uusi toimintavalmiusohje tiedostaa jatkuvasti muut-
tuvat olosuhteet, mutta ei kuitenkaan tarjoa ratkaisua 
niiden huomioimiseksi. Soveltuvien ratkaisukeinojen 
saamiseksi tultaneen tarvitsemaan yksittäisten pelas-
tuslaitosten itsenäistä kehitystyötä ja sen myötä löy-
tyviä hyviä käytäntöjä.

Onko pelastustoimen hälytyspalvelujen kysynnässä tapahtunut muutosta?
Pelastustoimen hälytystehtävät lisääntyivät edeltäneestä vuodesta muutamalla tuhan-
nella. Kehitys oli paikallista ja seurausta erityisesti joulun jälkeisten päivien myrskyjen 
aiheuttamista vahingontorjuntatehtävistä. 

Pelastustoimella oli 4 % edeltänyttä vuotta enemmän 
hälytystehtäviä. Tehtävämäärä vähentyi kuitenkin 
joka toisella pelastustoimen alueella. Muutokset oli-
vat pääsääntöisesti vähäisiä, mutta paikoittain mää-
rät kasvoivat tai laskivat merkittävästi. Myönteisintä 
kehitys oli Keski-Pohjanmaalla, ja suurinta tehtävä-
määrän lisääntyminen oli neljällä lounaisen Suomen 
pelastuslaitoksella (Kuvat 7.2.8. ja 7.2.9). Tehtävä-
määrän muutokset olivat samansuuntaisia riippumat-
ta siitä, huomioidaanko määrissä pelastuslaitosten 
joillakin alueilla tuottama ensivastepalvelu. 

Hälytystehtävien määrän kasvu on seurausta vahin-
gontorjuntatehtävien hyvin merkittävästä lisäänty-
misestä (Kuva 7.2.10.). Tilannetta selittää osittain 
tilastoinnissa tapahtunut muutos, mutta määrässä on 
ennen kaikkea kysymys Tapaninpäivän ja Hannun 
päivän myrskyvahingoista. Harvinaisen kovien tuu-
lien aiheuttamat vahingot nostivat pelastustoimen va-
hingontorjuntatehtävien määrän joulukuussa paikoin 
30-kertaiseksi tavanomaisesta kuukaudesta. Tilannet-
ta kuvaa se, että vuoden 2011 13 000 vahingontor-
juntatehtävistä lähes puolet ajoittui tuohon hetkeen. 
Tämän lisäksi pelastustoimelle aiheutui tuhansia teh-
täviä, jotka eivät tulleet tilastoiduiksi hätäkeskuksen 

hälyttämiksi onnettomuustehtäviksi. Edelleen tulee 
huomata, että poikkeuksellisen kuormittava tehtä-
vämäärä ei jakaantunut kaikille pelastustoimen alu-
eille, vaan kohdistui lähinnä lounaisen Suomen pe-
lastuslaitosten tehtäväksi. Tilanne oli pelastustoimen 
voimavaroihin nähden paikallisesti niin suuri, että se 
tulee ottaa tarkasteluun tuleviin myrskyihin varautu-
miseksi. On pohdittava esimerkiksi sitä, onko pelas-
tustoimen hälytyskynnystä syytä arvioida uudelleen 
ja onko voimavarojen siirtoa yli pelastustoimen alu-
eiden rajojen tarpeen tehostaa.
 
Tyypillisesti pelastustoimen merkittävimmät hä-
lytystehtävien aiheuttajat ovat ensivastetehtävät ja 
paloilmoittimen tarkistustehtävät, jotka yhdessä 
muodostavat lähes puolet kaikista hälytystehtävistä. 
Paloilmoitinlaitteiston aiheuttamista hälytystehtävis-
tä keskimäärin 98 % on aiheettomia, jonka vuoksi er-
heellisten hälytysten vähentäminen on ollut pelastus-
toimessa eräänä viime vuosien keskeisenä tavoitteena. 
Aiheettomien hälytysten taustalla on pääsääntöisesti 
huolimattomuutta kiinteistön korjaus- ja huoltotöiden 
yhteydessä tai laitteiston kunnossapidossa. Uudistu-
nut pelastuslaki puuttuukin tähän ongelmaan mah-
dollistamalla kiinteistön laskuttamisen tapauksissa, 
joissa aiheettomien hälytysten määrä on suuri. Vuon-
na 2011 määrä vähentyi hieman ja on toivottavaa, 
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Kuva 7.2.8. Pelastustoimen hälytystehtävien määrä (kpl) vuosina 
2008–2011. Määrissä ei ole huomioitu ensivastetehtäviä
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Kuva 7.2.10. Pelastustoimen yleisim-
pien hälytystehtävien määrä vuosina 
2008–2011
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että säädösmuutoksen avulla näiden hälytystehtävien 
määrä saadaan pysyvään laskuun. Valtakunnallisen 
tavoitteen mukaan näiden hälytysten määrään tulisi 
vähentyä alle puoleen nykyisestä.

Kun pelastustoimen hälytystehtävien määrää suh-
teutetaan asukaslukuun, on tehtäviä yleisesti ottaen 
vähemmän tiheään asutuissa taajamissa ja kaupun-
geissa sekä keskimääräistä enemmän harvaan asutul-
la maaseutumaisella alueella. Osittain tätä voi selittää 
merkittävät liikenneväylät ja –määrät ja niihin liit-
tyvät liikenneonnettomuudet. Pelastuslaitoksilla oli 
keskimäärin noin 16 hälytystehtävää 1 000 asukasta 
kohden määrän vaihdellessa 12 ja 20 välillä (Kuva 
7.2.11.). Perinteisesti Lappi on erottunut muuta maata 
suuremmalla ja Oulu-Koillismaa pienemmällä tehtä-
vämäärällä, mutta erot pelastuslaitosten välillä ovat 
pienentyneet. Loppuvuoden myrskytuhot näkyvät 
tässäkin tarkastelussa selvästi lounaisen Suomen teh-
tävämäärien kasvaessa merkittävästi.

Pelastustoiminnan toimintavalmiuden suunnittelu 
perustuu alueen jakamiseen maantieteellisiin riski-
alueisiin sisäasiainministeriön antaman toimintaval-
miusohjeen mukaisesti. Alueelle määräytyy tietty 
riskiluokka alueen rakennetun kerrosalan sekä asuk-
kaiden ja tapahtuneiden tieliikenneonnettomuuksien 
määrän perusteella. Näiden lisääntyessä on arvioitu 
kasvavan myös alueen onnettomuusriskien mahdol-

Kuva 7.2.11. Pelastustoimen hälytystehtävien lukumäärä 
(kpl) 1000 asukasta kohden vuonna 2011. Määrissä ei ole 
huomioitu ensivastetehtäviä

Onko pelastustoimen hälytyspalvelujen saatavuudessa tapahtunut muutosta?
Toimintavalmiusajan muutokset ovat pelastustoimen alueen ja valtakunnan tasolla tarkastel-
tuna hyvin pieniä, eikä selviä kehityssuuntie ole havaittavissa. Valtakunnallista tavoitetta ei 
täysin saavutettu.

lisuus. Riskiluokka voidaan myös päättää alueella 
tapahtuneiden onnettomuuksien määrän perusteella. 
Riskialueluokkia on neljä, joista kolmelle on mää-
ritelty tietty pelastustoiminnan toimintavalmiusai-
katavoite. I-riskialueella, jossa onnettomuuksien 
todennäköisyyden on arvioitu olevan suurin, tulee 
pelastuslaitoksen pyrkiä saavuttamaan onnettomuus-
kohde kuudessa minuutissa saamastaan hälytyksestä. 
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II-riskialueella tavoite on 10 minuuttia ja III-riskialu-
eella 20 minuuttia. IV-riskialueella toimintavalmius-
aikatavoitetta ei ole erikseen määritelty. 

Pelastustoimen valtakunnallisen palvelutavoitteen 
mukaan ensimmäisen pelastusyksikön on kiireelli-
sessä pelastustehtävässä saavutettava riskialueille 
I-II sijoittuva onnettomuuskohde 90 % tapauksissa 
riskialueen edellyttämässä toimintavalmiusajassa. 
Peruspalvelujen arvioinnin yhteydessä toimintaval-
miusajan toteutumista tarkastellaan ensimmäisen 
yksikön sijaan henkilövahvuudella 1+3, sillä toimin-
tavalmiusohje suosittelee pelastusyksikölle tällaista 
vähimmäisvahvuutta. Näin tarkasteltuna ainoastaan 
kolme pelastuslaitosta onnistui tavoitteessa I riski-
alueen osalta, II riskialueella tavoitteen saavutti 6 
pelastuslaitosta (Taulukko 7.2.2.). Tilanne ja kyseiset 
pelastuslaitokset olivat samat edeltäneenä vuotena. 
Tulee kuitenkin huomata, että keskimääräinen toi-

mintavalmiusaika alittaa I riskialueellakin valtaosalla 
pelastustoimen alueita riskialueen edellyttämän ajan, 
eikä millään alueella merkittävästi ylitä tavoiteaikaa. 
Pelastustoimi on siten vahvuudella 1+3 usein kohtees-
sa selvästi tavoitteeksi asetettua aikaa nopeammin, 
joten vaikka merkittävässä osassa tehtäviä kohteen 
saavuttaminen on kestänyt tavoiteaikaa kauemmin, 
eivät toimintavalmiusajat niissäkään tapauksissa ole 
olleet pitkiä. Riskialueella III keskimääräiset toimin-
tavalmiusajat ovat yli puolet tavoitteeksi asettua ai-
kaa lyhyempiä.

Vuonna 2011 kiireellisen tehtävän keskimääräisessä 
toimintavalmiusajassa ei valtakunnallisella keskiar-
volla mitattuna tapahtunut merkittäviä muutoksia. 
Erot pelastustoimen alueiden välillä ovat kuitenkin 
tässäkin suhteessa huomattavia (Taulukko 7.2.2.). 
Muutokset pelastustoimen toimintavalmiusaikojen 
parantumisessa tai huonontumisessa eivät keskimää-

Pelastustoimen

alue 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3
Etelä-Karjala 2:56 1 72 5:45 4 84 7:26 -3 97 9:23 4 15:06 0
Etelä-Pohjanmaa 2:46 1 99 3:20 -4 95 5:38 2 98 8:04 4 12:33 1
Etelä-Savo 3:30 0 87 4:44 2 87 7:15 0 96 9:57 7 16:52 -3
Helsinki 1:23 -6 59 6:00 -2 88 7:13 -6 98 7:11 -8 8:30 -1
Itä-Uusimaa 2:56 -10 54 6:39 0 92 5:38 -3 97 10:01 1 12:20 -4
Jokilaaksot 4:30 6 58 6:28 8 90 6:59 2 98 8:46 -4 14:55 3
Kainuu 4:13 11 78 5:56 5 81 8:15 2 97 10:18 6 20:36 0
Kanta-Häme 2:51 -1 83 4:55 -6 88 6:48 2 95 9:55 3 12:01 -4
Keski-Pohjanmaa 2:47 6 96 3:34 2 99 5:32 4 100 7:18 4 11:14 2
Keski-Suomi 3:34 5 55 6:24 7 80 8:07 2 96 9:53 5 16:02 -1
Keski-Uusimaa 1:38 -9 51 6:30 -3 84 7:25 -2 97 9:01 -3 10:22 1
Kymenlaakso 2:32 3 42 7:11 5 85 7:24 -1 96 8:39 -5 13:15 0
Lappi 3:44 7 71 5:50 -2 77 7:56 8 96 9:57 2 18:03 -1
Länsi-Uusimaa 1:49 -4 58 6:10 -1 89 6:46 -3 96 9:12 -7 11:43 2
Oulu-Koillismaa 3:01 3 69 5:43 -3 81 8:01 2 96 9:52 -1 15:59 4
Pirkanmaa 2:31 5 65 5:52 4 85 7:14 -1 98 8:56 -1 12:56 5
Pohjanmaa 3:25 4 75 5:24 4 85 7:47 -1 95 9:21 4 14:09 -1
Pohjois-Karjala 3:32 3 86 4:51 -6 85 7:32 5 98 9:35 -3 18:32 1
Pohjois-Savo 3:07 1 52 6:28 2 82 7:46 2 97 8:52 -3 15:50 2
Päijät-Häme 2:18 -1 70 5:31 1 84 7:21 5 99 9:05 -8 13:53 6
Satakunta 2:53 1 93 4:22 6 90 6:43 1 98 8:30 3 12:08 1
Varsinais-Suomi 2:41 -1 85 4:44 1 95 6:15 1 98 8:29 1 11:47 -1

KOKO MAA 2:43 2 64 5:49 -1 87 7:07 1 97 9:02 0 14:06 0

0 Ensimmäisen yksikön keskimääräinen lähtöaika (mm:ss) ja muutos vuodesta 2010 (%).

1 Osuus tehtävistä (%), jossa pelastushenkilöstö vahvuudella 1+3 saavuttaa kohteen tavoiteajassa 
(Riskialueella I 6 minuuttia, riskialueella II 10 minuuttia, riskialueella III 20 minuuttia).

2 Keskimääräinen toimintavalmiusaika, jossa pelastushenkilöstö vahvuudella 1+3 saavuttaa kohteen (mm:ss).

3 Toimintavalmiusajan muutos vuodesta 2010 (%).

Riskialue 
IV

0

Riskialue I Riskialue II Riskialue III
Taulukko 7.2.2. Toi-
mintavalmiusajan to-
teutuminen riskialu-
eittain kiireellisissä 
pelastustehtävissä 
vuonna 2011
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rin ole ajallisesti suuria, sillä keskeinen toiminta-
valmiusaikaan vaikuttava asia on asemapaikan sekä 
rakennetun ja asutun ympäristön sijainti, joissa hy-
vin harvoin tapahtuu muutoksia. Yksittäisen kunnan 
alueella tapahtuvia onnettomuuksia tarkasteltaessa 
tilastolliset muutokset voivat kuitenkin olla tuntu-
via; vuosittainen vaihtelu etenkin tehtävämäärältään 
vähäisemmissä kunnissa on voimakkaasti sidoksissa 
siihen, kuinka etäälle pelastustoimen asemapaikasta 
tehtävät sijoittuvat. Edelleen tulee huomata myös se, 
että vuorokaudenaika vaikuttaa toimintavalmiusai-
kaan paikoin merkittävästi riippuen ennen kaikkea 
asemapaikan miehityksestä ja ruuhka-aikojen liiken-
netiheydestä. Muun muassa näistä syistä toimintaval-
miusajoista tehtävät johtopäätökset edellyttävät aina 
yksityiskohtaisempaa tarkastelua. 

Etenkin avun tarvitsijan näkökulmasta toimintaval-
miusajan arviointia tulisi laajentaa koskemaan sitä 
avunsaantiaikaa, joko kuluu onnettomuuden tapahtu-
mahetkestä avun saapumiseen ja alkamiseen. Tällöin 
tarkasteluun ja kehittämistoimenpiteiden kohteeksi 
tulee ottaa kaikki tapahtumaketjuun liittyvät tekijät, 
kuten tapahtuman havaitseminen, hätäkeskuksen toi-

minta, avun lähtö- ja ajoajat sekä toiminnan aloitta-
minen. Apua odottavan ja onnettomuusvahinkojen 
kannalta merkityksellistä on ainoastaan kokonaisaika 
eikä sen osien keskinäiset suhteet.

Arvioitaessa pelastustoimen kykyä tuottaa nopeaa 
apua tulisi tarkastelu ulottaa edellä mainitun tapahtu-
maketjun lisäksi pelastustoiminnan johtamisvalmiu-
teen, käytettävissä oleviin henkilöstövoimavaroihin ja 
pelastusyksiköiden toimintakykyyn erilaisissa onnet-
tomuustilanteissa. Pelastuslaitoksilla on käytettävis-
sään hyvin erilaiset määrät pelastustoimintaan osal-
listuvaa henkilöstöä, kun voimavaroja suhteutetaan 
alueen asukaslukuun sekä hälytystehtävien määrään. 
Tämän vuoksi pelastustehtävistä aiheutuva kuormi-
tus vaihtelee alueittain. Maantieteellisestä sijainnista 
riippuu myös se, kuormittavatko pelastustehtävät va-
kituista, sivutoimista vai vapaaehtoista henkilöstöä. 
Palvelujen keskenään erilaisista järjestämistavoista 
johtuen myös pelastustoiminnan voimavarojen ja toi-
mintakyvyn kokonaisuuden arviointi ja vertailu pe-
lastuslaitosten kesken on hyvin vaikeaa, mutta pelas-
tustoimen kehittämisen kannalta tarpeellista.

Arviointiryhmä

Pelastustarkastaja,	Juha	Vilkki,	puhelin	040	733	7158,	juha.vilkki(a)avi.fi

Pelastusylitarkastaja,	Pentti	Kurttila,	puhelin	0400	379	918,	pentti.kurttila(a)avi.fi

Tietolähteet

Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustietokanta (PRONTO). Arvioinnissa käytetty 31.1.2012–10.2.2012 poimittuja 
tietoja.
Aluehallintovirastojen keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2010. Aluehallintovirastojen suorittama toimialansa 
peruspalvelujen arviointi. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja 5/2011
Ohje alueen pelastustoimen palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta, Sisäasiainministeriö 6.6.2008
Pelastuslaki (468/2003)
Pelastuslaki (379/2011)
Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2011–2014 sekä tulossuunnitelma 2010, Sisäasiainmi-
nisteriön julkaisut 36/2009
Toimintavalmiusohje A:71, 2003, Sisäasiainministeriön pelastusosaston julkaisuja, sarja A
Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (787/2003)
Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407/2011)
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Johdanto

Maantieliikenne ja tieverkko ovat olennainen osa yh-
teiskunnan jokapäiväistä toimintaa. Niiden riittävä 
toimivuus ja palvelutaso ovat edellytys yhteiskunnan 
eri sektoreiden toimivuudelle. Maanteitä on noin 78 
000 km, katuja 27 000 km ja eritasoisia ja -tyyppi-

7.3. Tieverkon kunto

Johtopäätökset Toimenpide-ehdotukset

Tienpitäjien oman henkilöstön määrä ja koulutus-
taso pidetään optimaalisena tehtävien laajuuteen 
ja vaativuuteen nähden, jotta väylänpitoa voidaan 
ammattitaitoisesti ohjata yhteiskunnan kannalta 
tehokkaasti ja vaikutusten kannalta tuloksekkaasti.

Väylänpidon ja sen rahoituksen kohdentamisella 
varmistetaan edelleen välttämätön liikennöitävyy-
den palvelutaso myös harvaan asutuilla alueilla, 
vaikka tiestön ikääntymisestä johtuvat puutteet 
kasautuvat ja edellyttävät lisärahoitusta. Erityistä 
huomiota tulee kiinnittää yksittäisten liikennöi-
tävyyttä vaarantavien kohteiden (esimerkkeinä 
kelirikko- ja kinostumiskohdat) parantamisiin. Kui-
tenkin suuriin liikennevirtoihin panostamisen tulee 
edelleen olla etusijalla, koska niillä on enemmän 
yhteiskunnallista merkitystä. 

Kehitetään poikkeuksellisten olosuhteiden aiheut-
tamien liikennehäiriöiden mahdollisimman sujuvaa 
poistamismenettelyä, jossa kiinnitetään erityistä 
huomiota myös harvaan asuttuihin seutuihin. 
Viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyölle 
luodaan entistä yhtenäisemmät menettelyt, joita 
harjoitellaan riittävästi.

Yhteistyötä eri tienkäyttäjäryhmien kanssa, tien-
käyttäjien tyytyväisyystutkimuksia jatketaan, sekä 
teiden teknisiä kuntomittauksia ja reagoidaan 
näistä saataviin heikkoihinkin signaaleihin niin, 
että sopiva kuntotaso eri tienkäyttäjien ja alueiden 
näkökulmasta voidaan turvata.

Koko tieverkko (maantiet, kadut, yksityistiet) on 
alueellisesti kattava ja antaa riittävän perusvalmiu-
den myös harvaan asuttujen alueiden saavutetta-
vuudelle ja siten muun muassa pelastustoimelle. 
Maantielaki edellyttää, että maantiet pidetään 
liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Tämä antaa 
perustan vähintään minimipalvelutason turvaami-
selle. Maantielaki mahdollistaa teiden liikennöi-
tävyyden palvelutason porrastamisen liikenteen 
määrän ja tien liikenteellisen merkityksen perus-
teella. Tienpitoviranomaisen mahdollisuudet sää-
dösten mukaiseen toimintaan voivat vaarantua, jos 
toimintaa ohjaavat ja valvovat organisaatiot eivät 
vastaa määrän ja osaamisen osalta hyvän hallinto-
tavan edellytyksiä.

Tieverkon kunnon ylläpito ja päivittäisen liikennöin-
nin turvaaminen edellyttävät riittävää vuosittaista 
kunnossapitoa ja teiden rakenteiden korjausta pi-
demmällä aikavälillä. Tienpidon nykyinen rahoitus 
ei riitä kunnon ylläpitoon nykyisellä tasolla. Kumu-
loituva korjaustarve (korjausvelka) kasvaa. Kunto 
huononee erityisesti vähäliikenteisellä tieverkolla, 
mikä heikentää erityisesti harvaanasuttujen aluei-
den palvelutasoa. 

Tieverkon kunto- ja hoitotaso luo liikenteen edel-
lytysten kannalta riittävän peruspalvelun myös 
turvallisuuden osalta harvaan asutuille alueille ja 
se ei ole esteenä elintärkeiden kuljetusten onnistu-
miselle. Kuitenkin poikkeukselliset luonnonolosuh-
teet voivat tilapäisesti estää liikennettä tai hidastaa 
sitä. Osalla tieverkkoa huono kunto sekä talvikelit 
ja kelirikko voivat hidastaa liikennettä. 

Harvaan asuttujen alueiden pidentyvät etäisyydet 
palveluihin lisäävät tiestön kunto- ja hoitotason 
merkitystä. Maan eri alueilla etäisyydet ovat mer-
kittävästi erilaiset.

siä yksityisteitä  300 000 km. Yksityisteistä noin 120 
000 km palvelee asutusta. Maanteiden varsille lähin-
nä taajamiin on rakennettu jalankulku- ja pyöräteitä 
yhteensä 5 600 km.  

Kukin vastuutaho vastaa väyliensä kunnosta omien 
vaatimustensa mukaisesti. Maantielaki määrittelee 
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vain yleiset puitteet tiestön kunnolle ja toimivuu-
delle: maantiet on ”pidettävä yleistä liikennettä tyy-
dyttävästä kunnossa”. Laki ei tarkemmin määrittele 
vaadittavaa kuntoa, mutta se mahdollistaa kunnon eri 
tasot, kunhan liikenteen tarpeet otetaan huomioon. 
Tieviranomainen on luokitellut tiet toiminnallisen 
ja liikenteellisen tärkeyden perusteella luokkiin, jol-
loin laatuvaatimukset on tienpitäjän toimesta saatu 
määriteltyä mahdollisimman hyvin liikenteellisten 
tarpeiden mukaisiksi. Liikennöitävyyteen keskeisesti 
vaikuttavat luokitukset on esitetty kuvissa 7.3.1. (toi-
minnalliset luokat) ja 7.3.3. (hoitoluokat). 

Lain mukaan tienpitoviranomainen voi toistaiseksi 
tai määräajaksi kieltää liikenteen tiellä tai sen osalla 
taikka rajoittaa sitä. Tämä useimmiten koskee keli-
rikkokohtia.

Tieverkko on erittäin laaja suhteessa asukaslukuun. 
Suomessa asutus on muuhun Eurooppaan verrattuna 
tasaisen hajanaisesti jakautunut, mistä syystä kulkue-
täisyydet ovat pitkät ja liikennemäärät erittäin pienet 
suurimmalla osalla tieverkkoa. Puolet kaikkein vähä-
liikenteisimmästä maantiepituudesta välittää vain 5 % 
koko maanteiden liikenteestä. Tällainen verkosto on 
haasteellinen tienpitäjälle, koska tiestön päivittäisen 
hoidon ja ylläpidon kustannukset liikennemäärään 
suhteutettuna ovat eurooppalaisittain suhteellisen 
korkeat. Seutu- ja yhdysteiden liikenteen osuus ilman 
taajamakohtien vilkasta lähiliikennettä olisi huomat-
tavasti alhaisempi.

Maanteiden kunto- ja hoitotaso on pääsääntöisesti 
niin hyvä, että elintärkeät kuljetukset ja matkat voi-
daan hoitaa ympäri vuoden kaikkina vuorokauden 
aikoina. Harvaan asutuilla alueilla liikkumiseen vai-

kuttavat lähinnä talven ongelmakelit sekä kelirikko 
ja siitä aiheutuvat painorajoitukset. Teiden talvihoito 
on ohjeistettu ja mitoitettu siten, että liikkuminen ei 
yleensä esty lumisateen ja liukkauden vuoksi. Kui-
tenkin erityisesti vähäliikenteisellä tiestöllä harvaan 
asuilla alueilla tiet aurataan ja liukkautta torjutaan 
pidemmällä viiveellä kuin päätiestöllä. Tämän vuok-
si näillä alueilla liikkuminen saattaa ongelmakeleillä 
vaikeutua jopa muutamiksi tunneiksi. Poikkeukselli-
set, kerran tai kahdesti vuosikymmenessä esiintyvät 
lumimyrskyt voivat vaikeuttaa huomattavasti liiken-
nettä tai jopa pysäyttää sen muutamien tuntien ajaksi, 
merkittävimmin haja-asutusalueiden vähäliikenteisil-
lä teillä.

Keväällä kelirikkokausi aiheuttaa paikoin liikenne-
ongelmia soratieverkostolla ja samalla heikentää pai-
koin elintärkeiden kuljetusten luotettavuutta. Kelirik-
koa esiintyy varsinkin maan keskivaiheilla erityisesti 
Tampere-Lappeenranta ja Vaasa-Kajaani linjojen vä-
lissä. Soratieverkoston kunto vaikuttaa eniten metsä- 
ja maatalouden kuljetuksiin. 

Harvaan asuttujen alueiden turvallisuuden 
kannalta keskeiset palvelut

Tieliikenne vaikuttaa suoraan tai välillisesti harvaan 
asuttujen alueiden palvelujen toimintaedellytyksiin. 
Vaikka vähäliikenteisten maanteiden ja yksityisteiden 
osuus koko liikenteestä on pieni, merkittävä osa lii-
kenteestä saa alkunsa näiltä teiltä. Harvaan asuttujen 
alueiden laajuutta liikenteen kannalta kuvaa se, että 
Suomessa on noin 20 000 km maanteitä, joiden päivit-
täinen liikennemäärä on korkeintaan 100 ajoneuvoa.  
Tämä liikenne syntyy asutuksen, elinkeinotoiminnan, 
vapaa-ajan asutuksen ja erilaisista satunnaisista liik-

Arviointikriteerit Arviointikysymykset Arviointimittarit Palvelutavoitteet

Tieverkon toimivuus Haittaako tieverkon kunto- tai 
hoitotaso elintärkeitä kuljetuk-
sia? 

Kelirikkorajoitukset, huono- kun-
toisen tiestön määrä, tienkäyttä-
jätyytyväisyyskysely/kansalais-
kysely 

Elintärkeät kuljetukset ovat 
mahdollisia vuoden jokaisena 
päivänä ilman kohtuuttomia 
viivästyksiä 

Arviointiasetelma



229

Kuva 7.3.1. Maanteiden toiminnallisen 
luokituksen mukaiset pituudet ja liiken-
teen kokonaissuoritteen jakauma vuonna 
2011

Kuva 7.3.3. Maan-
teiden hoitoluo-
kittaiset pituudet, 
liikenteen osuudet ja 
kelikuvaukset

kumistarpeista. Myös syrjäisten teiden liikenteellä on 
samat palvelutasotarpeet kuin muiden teiden liiken-
teellä. Tiestön kunnolle ja päivittäiselle palvelutasol-
le tien liikennemäärä on kuitenkin keskeinen kriteeri. 
Vähäliikenteisen tiestön hoitaminen samalla viiveel-
lä kuin vilkkaat tiet ei ole yhteiskuntataloudellisesti 
kannattavaa.  Lähtökohta harvaan asuttujen alueiden 
tiestön palvelevuudelle on, että taso on yleisesti tyy-
dyttävä ja erityistilanteissakin välttävä.

Turvallisuuden kannalta keskeistä on sairaankulje-
tuksen ja muun pelastustoimen sekä sosiaalitoimen 
ja koulukuljetusten toimintaedellytykset. Vastaaval-
la tavoin yksityishenkilöiden kulkemiseen voi liittyä 

kiireellisiä liikkumistarpeita kuten esimerkiksi saira-
ustapauksissa. Kun kaikki asioiminen, työssäkäynti 
ja koulumatkat ovat auton varassa ja kun matkat ovat 
pitkiä, liikenneturvallisuudella on suuri merkitys. 
Huoli koulutien turvallisuudesta on osa yksilön tur-
vallisuutta. 

Palvelurakenteen keskittyminen merkitsee muun 
muassa asioinnin ja koulumatkojen pidentymistä 
harvaan asutuilla alueilla. Tien ja sen kunnon sekä 
päivittäisen hoitotason merkitys korostuu, eikä pel-
kästään vähäliikenteisten teiden palvelutason osalta. 
Pitkällä matkalla häiriöiden todennäköisyys lisääntyy 
ja edellyttää aikataulujen riskimitoitusta. Tämä ei ole 

Kuva 7.3.2. Alimman hoitoluo-
kan tiestön osuus (%) eri 
ELY- keskusten alueella olevan 
maantieverkon liikennesuorit-
teesta
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suoranaisesti turvallisuustekijä, mutta olennainen osa 
palvelutason muodostumista.  – Suunniteltu kuntauu-
distus ja palveluiden keskittäminen tulevat todennä-
köisesti lisäämään edellä kuvattuja vaikutuksia. 

Pitkä tieverkko mahdollistaa suhteellisen hyvän alu-
eiden ja palveluiden saavutettavuuden maan eri osis-
sa. Tieverkon kattavuudella on merkitys erilaisissa 
pelastustehtävissä muun muassa metsäpalojen torjun-
nassa. Vaikka keväisin ja ajoittain myös syksyisin osa 
vähäliikenteisestä tiestöstä on painorajoitettu ja pien-
tiestöllä on painorajoitettuja siltoja, näiden merkitys 
alueiden saavutettavuuden ja turvallisuuden kannalta 
on suhteellisen vähäinen. Yksityisteiden liikennöitä-
vyydestä ja niillä olevista rajoituksista ei ole käytössä 
kattavaa ajantasaista tietoa.

Maanteiden rooli, väestön asumisen kannalta katsot-
tuna, poikkeaa maan eri osissa. Palvelujen ja asutus-
ten välisestä etäisyydestä ei ole kattavaa tilastotietoa. 
Vähäliikenteisen tiestön roolia kuvaa esimerkiksi se, 
kuinka suuri osa kunnan alueella kulkevasta liiken-
teestä käyttää alimman hoitoluokan tiestöä. Maksi-
missaan tämä osuus on 30-40 % ja minimissään 0-2 
%. Koko maassa alimman hoitoluokan tiestön osuus 
liikennesuoritteesta on noin 5 % (Kuva 7.3.2.). Alim-
man hoitoluokan tiestöä on noin puolet maantiever-
kosta (Kuva 7.3.3.). 

Maanteiden palvelutasolla on edellä kuvatulla tavalla 
suuri merkitys haja-asutusalueiden toimintojen ja tur-
vallisuuspalvelujen toimivuuden kannalta. Kuitenkin 
verrattuna muihin palveluihin ja niiden keskittymi-
seen ja osittaiseen heikkenemiseen, tiestön palveluta-
son rooli harvaan asuttujen alueiden toimintaedelly-
tysten säilymisessä on suhteellisen vähäinen. 

Lähitulevaisuuden näkymät

Maantieverkko tulee lähitulevaisuudessa säilymään 
nykyisenkaltaisena. Pitkän maantieverkon säilyttä-
minen edes nykyisessä kunnossa on haaste tienpidon 
rahoitusnäkymien vuoksi. Nykyinen rahoitustaso 
ei riitä kunnon säilyttämiseen. On oletettavaa, että 
käytettävissä olevan rahoituksen ostovoima on tule-
vaisuudessa nykyistä heikompi. Tienpidon strategia 

vaikuttaa myös harvaan asuttujen alueiden tiestöön. 
Strategian mukaan priorisoidaan liikenteen päivittäi-
nen toimivuus rahoituksen muutoksista huolimatta. 
Tämä tarkoittaa, ettei talvikunnossapidon nykyta-
sosta tingitä. Myös keskeisten teiden ja kriittisten 
taitorakenteiden, kuten siltojen, rakenteellinen kunto 
varmistetaan. Vähempiliikenteisen tiestön kuntotaso 
tulee jossakin määrin heikkenemään. Myös erilaisten 
pienten investointien määrä pysyy vähäisenä. Koko-
naisuudessaan alemman tieverkon palvelutaso heik-
kenee, mutta se ei suoranaisesti vaikuta turvallisuu-
den kannalta keskeisiin palveluihin. 

Väyläverkon ja sen rakenteiden vanheneminen, 
infran määrän ja liikenteen kasvu sekä kasvukeskus-
ten liikenneongelmat vaativat aiempaa suuremman 
osuuden käytettävissä olevista määrärahoista. Esi-
merkiksi siltojen peruskorjaustarve on lisääntynyt 
niiden ikärakenteen vuoksi. Korjaustarve tulee vain 
lisääntymään ja sitomaan muutoin varsinaiseen pal-
velutasoon ohjattavia resursseja. 

Vaikka koko maantieliikenteen määrä lisääntyy, se 
tulee vähenemään haja-asutusalueilla ja vähäliiken-
teisillä teillä. Vähäliikenteisen tiestön määrä lisään-
tyy entisestään.  On arvioitu, että maantieverkosta 
on noin 6 000 km sellaista tiestöä, joka ei enää täytä 
maanteiden toiminnallisia ja liikenteellisiä kriteerejä. 
Näitä teitä tullaan ajan myötä siirtämään yksityisteik-
si, mutta suurempi rakennemuutos edellyttäisi poliit-
tista päätöstä. Tasa-arvoisen toimintatavan kannalta 
on suotavaa, että valtion ja yksityisen tienpidon raja-
pinnat ovat eri alueilla ja eri kohteissa yhtenevät. Täl-
lä hetkellä toisaalta valtio ylläpitää teitä, jotka eivät 
yksityisteinä olisi valtionavustuskelpoisia ja toisaalta 
on monia yksityisteitä, joilla on liikenteellisesti suu-
rempi merkitys kuin monilla vähäliikenteisillä maan-
teillä. 

Yksityisteiden ja niiden kunnossapidon rooli tulee 
muuttumaan alueellisen rakennemuutoksen vuoksi. 
Yksityistiet voivat saada kuntien avustusta kunnossa-
pitoon ja parantamiseen sekä valtionavustusta korja-
uskohteisiin, ei varsinaiseen kunnossapitoon. Osassa 
maata kunnat osallistuvat kattavasti yksityisteiden 
kunnossapitoon. Yksityisteiden valtionavustus on 
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suhteellisen pieni ja se säilynee nykytasolla lähivuo-
sina. Aktiivisten toimijoiden vähentyessä yksityistei-
den kunnossapidossa talkootyö vähenee ja vaihtuu 
ostettuihin palveluihin. Tämä lisää tieosakkaiden 
kustannusrasitusta.

Talviliikenteen palvelutaso

Talviaikaan keli vaihtelee paljon, vaikka tiestöä hoi-
detaan vaatimusten mukaisesti. Tieverkko on jaettu 
liikenteen määrän ja tien toiminnallisen luokan mu-
kaan hoitoluokkiin, joille kullekin on määritelty pal-
velutaso. Yli puolet koko pitkästä tieverkosta kuuluu 
alimpaan hoitoluokkaan, näin myös harvaan asuttu-
jen alueiden vähäliikenteinen tiestö (Kuva 7.3.3.). 
Liikenteen kannalta keskeinen ero hoitoluokkien pal-
velutason välillä on siinä, kuinka nopeasti tiet hoide-
taan sään muutoksen jälkeen. Suurten liikennemääri-
en nopea palvelu on koko liikennejärjestelmän ja sen 
turvallisuuden kannalta olennaista ja yhteiskuntata-
loudellisesti tehokasta.

Sydäntalven kalenteriajasta 5-10 prosentilla tiestöstä 
on vallinnut välttävä tai huono ajokeli (Kuva 7.3.4.). 
Vaikka tieverkko on talvellakin käytettävissä kaikkina 

Haittaako tieverkon kunto- tai hoitotaso elintärkeitä kuljetuksia?
Tieverkon kunto- ja hoitotaso ei nykyisellään kovin paljon haittaa elintärkeitä kuljetuksia harvaan 
asutuillakaan alueilla. Talvella ongelmakeleillä ja kelirikkoaikaan voi harvaan asuttujen alueiden 
tieverkko olla muuta tieverkkoa huonommassa kunnossa ja kuljetukset voivat hidastua koko tiever-
kollakin, mutta niiden estyminen on todella poikkeuksellista. Tilanne tulee jossakin määrin heikke-
nemään. Myös koko tieverkon ongelmat heikentävät palvelevuutta, kun harvaan asutuilla alueilta on 
yhä pitenevät etäisyydet keskeisiin palveluihin. 

päivinä ja kaikkina vuorokaudenaikoina, liikkuminen 
voi ajoittain hidastua ja vaikeutua. Vähäliikenteisellä 
tiestöllä aurauksen ja liukkaudentorjunnan toimen-
pideaika on suhteellisen pitkä, jopa 6-8 tuntia. Tänä 
aikana keli tiellä on usein huono. 

Harvaan asuttujen alueiden turvallisuuden kannalta 
ongelmallisia ovat liukkaat tiet, niin sanotut kaljama-
kelit. Tällöin liikkuminen erityisesti raskailla ajoneu-
voilla on hankalaa ja muutoinkin riskialtista. Näiden 
kelien edellyttämä koko tien yhteysvälin hiekoittami-
nen ja sen mahdollinen uusiminen vievät paljon ai-
kaa, minkä seurauksena liikennöinti tiellä vaikeutuu 
tai pahimmassa tapauksessa paikoin estyy. Vastaava 
tilanne voi olla sankkojen lumisateiden jälkeen, jol-
loin lunta on ennen aurausta kertynyt tielle niin pal-
jon, että esimerkiksi mäkien päälle pääsy on vaikeata. 
Tällaisia tilanteita on korkeintaan muutaman kerran 

Kuva 7.3.4. Vuosina 2002-2011 
maanteillä havainnoitujen välttävi-
en ja huonojen ajokelien %-osuudet 
joulu-maaliskuun aikana (vuonna 
2005 ei tehty mittauksia)
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talvessa. Liukkaudentorjunnan tilapäinenkin viiväs-
tyminen voi vaikeuttaa raskasta liikennettä erityisesti 
tiestöllä, jolla on suuria korkeuseroja ja jyrkkiä ylä-
mäkiä.

Kerran tai pari kertaa talvessa esiintyy eriasteisia 
poikkeuksellisen voimakkaita lumisateita ja laaja-
alaisia jäätäviä sateita. Lumisateisiin mahdollisesti 
yhdistyvä tuuli saattaa kinostaa tien vaikeasti ajetta-
vaksi tai jopa estää liikenteen. Teiden kunnossapitoa 
ei mitoiteta niin, että tiet pystyttäisiin hoitamaan täy-
sin liikenteen tarpeiden mukaiseksi näissä tilanteissa. 
Tällöin koko tienhoitokalusto on kuitenkin käytössä, 
mutta se ei kuitenkaan riitä laatuvaatimusten mukai-
sen palvelutason aikaansaamiseen. Tuolloin alemmal-
la tieverkolla on eniten häiriöitä, koska ensisijaisesti 
turvataan pääteiden liikennöitävyys. Tämän vuoksi 
liikkuminen saattaa ongelmakeleillä vaikeutua jopa 
muutamiksi tunneiksi. 

Talvikelit eivät pääsääntöisesti estä elintärkeitä kulje-
tuksia, mutta saattavat häiritä niitä merkittävästikin. 
Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden talvihoitoon
Liikennevirasto teettää vuosittain haastattelututki-
muksen tienkäyttäjien tyytyväisyydestä tienpitoon ja 
tieoloihin. Talven osalta tutkimus tehdään vuosittain 
ja kesän osalta kahden vuoden välein. Kysely toteu-
tetaan kirjeitse ”gallupkyselynä”. Se sisältää yleisen 
tyytyväisyyden lisäksi kohdennettuja kysymyksiä 
tien päivittäisen hoidon ja ylläpidon eri osasektoreille 
ja eri osalle tieverkkoa. 

Kyselyn mukaan tienkäyttäjien tyytyväisyys teiden 
talvihoitoon on pääteiden osalta varsin hyvä ja mui-
den teiden osalta tyydyttävä, osittain välttävä. Am-
mattiliikenne on kauttaaltaan kriittisempi kuin muut 
tienkäyttäjät. Tämä on ymmärrettävää, koska tie ja 
sen olosuhteet ovat heidän päivittäinen työympäris-
tönsä.  Huomionarvoista on, että alempaan tieverk-
koon (muu kuin valta- ja kantatiet) tyytymättömiä on 
talvihoidon osalta noin 40 % ja kesän osalta (päällys-
teet ja soratien kunto) 30 % vastanneista. Kriittiset 
arviot kuvaavat, kuinka suuri merkitys liikkumisedel-
lytyksillä on yksittäisille kansalaisille.  Perillepääsyn 
huoli on osa päivittäistä turvallisuutta, erityisesti kyl-
mään aikaan pitkillä tieosuuksilla. 

Tyytyväisyyden kokonaiskuva on pysynyt pitkään sa-
malla tasolla, vaikka liikenteen määrät ovat lisäänty-
neet ja tienpidon rahoituksen ostoarvo on vähentynyt 
(Kuva 7.3.5.).

Kelirikkorajoitukset

Kelirikkorajoituksilla tarkoitetaan tien kantavuuden 
tilapäisen heikkenemisen vuoksi asetettavia painora-
joituksia. Painorajoituksen syy voi olla tien runkoke-
lirikko (eli tien rungon sulamisen aikainen pehmene-
minen) tai pintakelirikko (eli sulamisen tai liiallisen 
kosteuden aiheuttama soratien pinnan pehmenemi-
nen).  Lisäksi painorajoituksia saatetaan asettaa koh-
teisiin, joissa tien kantavuus on heikentynyt korkean 
vedenpinnan tai jonkun muun syyn vuoksi.  Paino-
rajoitetut tiet ovat pääosin sorateitä. Päällystettyjä 
teitä on noin 15 % koko painorajoitetusta pituudesta.  
Painorajoituksilla suojellaan tietä, jottei sen rakenne 
kokonaan vaurioidu. 

Suurin osa painorajoituksista ajoittuu kevääseen 
roudan sulamisaikaan eli huhti-toukokuulle. Läm-
pimien ja kosteiden loppusyksyjen ja talvien aikana 
sorateiden pinnat saattavat pehmentyä ja johtaa pai-
norajoituksiin. Pääsääntöisesti painorajoitukset ovat 
12 tonnia. Tämä estää suurimman osan raskaasta lii-
kenteestä. Elintärkeät kuljetukset voivat kulkea pai-
norajoitetuilla tiejaksoilla ilman erillislupaa. Tällaisia 
ovat muun muassa hälytysajoneuvot, reittiliikenteen 
linja-autot, energiahuollon välttämättömät kulje-
tukset, maidonkuljetus ja eräät muut aikaan sidotut 
maatalouden kuljetukset. Tämän lisäksi ELY -keskus 
voi myöntää poikkeuslupia muihin kuin elintärkeisiin 
kuljetuksiin. Vaikka tien kelirikkoinen kohta on ly-
hyt, painorajoitus asetetaan koko liittymävälille. 

Kelirikko haittaa liikkumista, vaikka tiellä ei olisi 
painorajoitusta.  Kelirikon alueellinen vaikuttavuus 
riippuu verkon luonteesta ja mahdollisista kiertorei-
teistä.  Painorajoitetun tiestön liikenteen osuus koko 
tieverkon liikenteestä on häviävän pieni, mutta pai-
kallisesti rajoituksilla on merkitystä kyseessä olevan 
tien ”varassa” eläville ja puukuljetuksille. Kelirikkoi-
nen tie on aina hitaampi ajaa ja painorajoitusten uhka 
vaikeuttaa kuljetusten suunnittelua. Liikenneviras-
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Kuva 7.3.5. Tienkäyttäjien tyytyväisyys maan-
teiden talvihoitoon vuosina 1999-2011 (asteik-
ko 1-5)
 

Kuva 7.3.8. Siltojen korjausten rahoitustarve 
(miljoonaa euroa) vuosille 1995-2030 ja toteutu-
ma vuosina 1995-2010

Kuva 7.3.7. Tienkäyttäjän linjaan soitetut puhe-
lut ja niistä välitetyt viestit (LIITO) urakoitsijoille 
vuosina 2004-2011

Kuva 7.3.6. Maanteiden painorajoitusten yhteispi-
tuus vuosina 1987-2011

to julkaisee vuosittain kelirikkoennusteen ja esittää 
internetissä painorajoitukselle uhanalaiset tiet sekä 
reaaliaikaisesti painorajoitustilanteen. Vuosittain ke-
lirikko hankaloittaa liikennettä noin kuukauden ajan. 
Painorajoituksia koskevien liikenteen erillismää-
räysten vuoksi painorajoitukset eivät suoranaisesti 
estä elintärkeitä kuljetuksia. Vastaavalla tavoin kuin 
maanteillä, myös yksityisteillä esiintyy kelirikkoa ja 
painorajoituksia. Niistä ei ole keskitettyä tietoa ole-
massa.

Tiestön kelirikon ja painorajoitusten kokonaismäärä 
on vuosien kuluessa vähentynyt (Kuva 7.3.6.). Vii-
me vuosina tiestöä on korjattu merkittävästi niin sa-

notulla puuhuollon erillisrahoituksella. Soratiet ovat 
suurimmalta osin rakentamattomia, joten erityisesti 
raskas liikenne rasittaa niitä ja ne saattavat muuttua 
kelirikkoisiksi. Palvelutason ylläpito edellyttää jatku-
vaa korjaustoimintaa. 

Teiden pintakunto

Päällystetyillä teillä esiintyy kulumisen, ikääntymisen 
sekä sään ja roudan vaikutuksesta urautumista, epäta-
saisuutta ja erilaisia vaurioita. Niiden määrä alemmal-
la tieverkolla on suurempi kuin muulla tieverkolla. 
Päällysteiden kunnolle ja päällysteiden uusimiselle 
on asetettu tietyt kriteerit. Kriteerit ovat vilkkaim-
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milla ja suuremman nopeuden teillä tiukemmat kuin 
alempiasteisilla teillä. Teitä, jotka eivät näitä kriteere-
jä täytä, kutsutaan huonokuntoisiksi. Huonokuntois-
ten päällystettyjen teiden määrä on suuruusluokkaa 
2-10 % tieluokasta riippuen. Heikosta tien kantavuu-
desta johtuvat vauriot ovat vähäliikenteisellä tiestöllä 
urautumista ja epätasaisuutta merkittävämpi tekijä. 
Sorateillä esiintyy päällysteisiin verrattuna enemmän 
epätasaisuuksia, kuoppia ja lisäksi irtosoraa. Nämä 
hidastavat liikenteen nopeutta. Puutteet ovat lyhytai-
kaisia ja hoitotoimin helposti korjattavissa. Sorapin-
nan kunto muuttuu herkästi sään ja liikenteen vaiku-
tuksesta. 

Teiden pintakunto ei sanottavammin vaikuta harvaan 
asuttujen alueiden turvallisuuteen, mutta sillä on 
kuitenkin merkitystä alueiden liikenteelliseen palve-
lutasoon. Tien kunto hidastaa ajamista ja synnyttää 
pahimmillaan satunnaisen riskin ajoneuvovaurioille. 
Pinnan huonokuntoisuus lisää myös talvikelien koke-
mista huonoiksi. Huonokuntoisia päällystettyjä teitä 
on jonkin verran muutettu sorateiksi, jotta tien pin-
takunto pystytään paremmin hallitsemaan rajallisella 
rahoituksella. 

Tienkäyttäjäpalautteet 

Tienkäyttäjien palaute ja ilmoitukset huonosta ke-
listä tai kuntopuutteista ovat osa tienpidon ohjausta 
ja laadunvarmistusta. Tienkäyttäjä voi ottaa yhteyttä 
Liikenneviraston ja ELY -keskusten yhteiseen asia-
kaspalvelukeskukseen tai soittaa akuutimmassa tilan-
teessa Liikennekeskuksen ”Tienkäyttäjän linjaan”, 
josta tieto välitetään edelleen alueen hoitourakoitsi-
jalle. Vuosittain yhteydenottoja tienkäyttäjän linjaan 
tulee lähes 60 000 kpl (Kuva 7.3.7.). Merkittävä osa 
puutteita koskevista yhteydenotoista käsittelee kuntoa 
ja keliä alemmalla tieverkolla. Yksittäisistä aiheista 
merkittävimmät ovat liukkaus talvella ja sorateiden 
kunto kesäaikaan. Kansalaisille palautekanavat ovat 
osa peruspalvelua ja ääritilanteissa myös mahdolli-
suus hakea kunnossapitoapua. 

Viestien määrän lisääntyminen johtuu ainakin osittain 
palautekanavan tunnettavuuden lisääntymisestä.

Siltojen kunto

Siltojen kunto nykyisellään ei varsinaisesti vaikuta 
tieverkon palvelutasoon eikä harvaan asuttujen alu-
eiden turvallisuuteen. Kuitenkin kuntotilanne ja sen 
kehittyminen kuvastaa rahoituksen tarpeen muutosta 
. Korjaustarpeen lisääntyminen vähentää rahoitusta 
varsinaisen palvelutason tuottamisesta.  Sillankor-
jauksen tarve lisääntyy, kun entistä suurempi osuus 
silloista tulee peruskorjausikään.

Maanteillä on noin 14 200 siltaa, joista noin viisi pro-
senttia on huonokuntoisia. Painorajoitus on asetettu 
180 huonokuntoiselle sillalle. Liikennevirasto arvioi, 
että vuoteen 2020 mennessä silloista on tulossa pe-
ruskorjausikään noin 7000 siltaa. Kuvassa 7.3.8. on 
esitetty siltojen korjaustarpeen edellyttämä rahoi-
tustarve aina vuoteen 2030 saakka sekä toteutuneet 
korjausinvestoinnit. Huonokuntoisten siltojen määrä 
on hitaasti kasvanut, vaikka Liikennevirasto onkin 
panostanut peruskorjauksiin.

Poikkeukselliset olosuhteet

Talven poikkeuksellisten sääolojen ja kelien lisäksi 
tiestön käyttöä voivat haitata tai estää myrskytuhot, 
tulvat, sortumat tai liikenneonnettomuudet. Erityises-
ti raskaiden ajoneuvojen suistumisonnettomuudet ja 
niiden raivaustyöt saattavat katkaista koko tien lii-
kenteen. Eniten liikennekatkoksia aiheuttavat  juuri 
liikenneonnettomuudet. Myrskytuhot ovat tielle kaa-
tuneita puita, pudonneita ilmajohtoja ja yksittäisiä 
rikkoontuneita rakenteita.

Poikkeuksellisten olosuhteiden aikaansaamat tilan-
teet eivät kuitenkaan ole tähän mennessä aiheuttaneet 
vakavia henkilövahinkoja liikenteessä.  Pelastuslaitos 
johtaa onnettomuustilanteiden selvittämistä. Onnet-
tomuustilanteissa keskeinen rooli on liikennettä oh-
jaavalla poliisilla. Pelastuslaitokset toteuttavat myrs-
kytuhojen välttämättömän ensiraivauksen ja muut 
pelastustoimet.  Tien kunnossapitourakoitsijan tehtä-
vänä on pelastuslaitoksen ja poliisin tukeminen sekä 
pelastuslaitoksen määräämien tehtävien tekeminen, 
lähinnä onnettomuuspaikan siivoaminen liikennöitä-
vään kuntoon. Urakoitsijoilla on velvollisuus olla val-
miudessa kaikkina vuorokauden aikoina ja noudattaa 
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sopimuksen mukaisia toimenpideaikoja tehtävissään. 
Yhteistoiminta eri tahojen kesken on pääsääntöisesti 
toiminut hyvin. Saatujen kokemusten hyödyntämisel-
lä sekä pelastus- ja yhteistoimintaharjoituksilla sekä 
säännöllisillä kokoontumisilla parannetaan yhteistoi-
minnan sujuvuutta.

Ongelmatilanteissa tiedonkulku eri tahojen välillä on 
erityisen tärkeä, mistä syystä tieliikennekeskuksella 
on tienpitäjän näkökulmasta katsoen merkittävä roo-
li. Tiedon välitys yksittäisille kansalaisille on kuiten-
kin haaste. 

Vilkkaimmille teille on tehty varareittisuunnitelmat 
siltä varalta, että tieosuus joudutaan sulkemaan. Myös 
liikenteellisesti kriittisten siltojen osalta tehdään kier-
totiesuunnitelmia varsinkin, jos yhteys on vaarassa 
sillan huonon kunnon vuoksi. Pääteiden rumpujen 
kuntokartoituksilla, joita on tehty osassa maata, var-
mistetaan se, että huonokuntoiset rummut korjataan 

ennen niiden sortumista, jolloin niistä olisi haittaa 
sekä liikenteen sujuvuudelle että turvallisuudelle. Va-
rareittisuunnitelmien kattavuutta on tarve parantaa.

Maanteiden tulvavaarakohteet on myös pääosin kar-
toitettu. Tulvista varoittaminen ja yhteyden sulke-
minen sekä varareitit on suunniteltu kriittisimpien 
kohteiden osalta. Myös teiden äkkiarvaamattomiin 
sulkemisiin on varauduttu velvoittamalla maanteiden 
hoidosta vastaavat alueurakoitsijat järjestämään jat-
kuvan päivystyksen ja varaamaan liikenteenohjaus-
välineitä teiden sulkemista varten. Talviajan ulko-
puolella urakoitsijoiden päivystysvalmius ei ole yhtä 
hyvä. Tällöin pelastuslaitoksen ja poliisin vastuunot-
to liikenteenohjaustilanteiden hallinnan suhteen ko-
rostuu.

Arviointiryhmä

Kunnossapidon kehittämispäällikkö, Tapani Angervuori, puh. 0400 108 605, t 
apani.angervuori@ely-keskus.fi

Insinööri,	Jukka	Heikkilä,	puh.	040	727	6061,	jukka.heikkila@ely-keskus.fi	

Kunnossapitopäällikkö,	Heikki	Ikonen,	puh.	0400	333	392,	heikki.ikonen@ely-keskus.fi

Joukkoliikenneasiantuntija,	Liisa	Joenperä,	puh.	040	488	0622,	liisa.joenpera@ely-keskus.fi	

Insinööri,	Eero	Kenttälä,	puh.	0400	290	217,	eero.kenttala@ely-keskus.fi

Kunnossapitopäällikkö,	Otto	Kärki,	puh.	040	772	9491,	otto.karki@ely-keskus.fi	

Talouspäällikkö,	Vesa	Leino,	puh.	040	016	0777,	vesa.leino@ely-keskus.fi

Projektivastaava,	Katja	Levola,	puh.	0400	277	812,	katja.levola@ely-keskus.fi	

Tienpidon	asiantuntija,	Juha	Mäki,	puh.	040	579	4222,	juha.maki@ely-keskus.fi	

Kunnossapitoasiantuntija,	Tauno	Mäkiö,	puh.	0400	824	194,	tauno.makio@ely-keskus.fi	

Insinööri,	Martti	Norrkniivilä,	puh.	0400	284	986,	martti.norrkniivila@ely-keskus.fi	

Kunnossapitopäällikkö,	Pasi	Patrikainen,	puh.	0400	327	948,	pasi.patrikainen@ely-keskus.fi	

Suunnittelupäällikkö,	Olli	Penttinen,	puh.	020	637	3582,	olli.penttinen@liikennevirasto.fi

Insinööri,	Tiina	Salmi,	puh.	040	764	1967,	tiina.salmi@ely-keskus.fi	
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Tietolähteet

Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (20.11.2009/897)

Laki yksityisistä teistä (15.6.1962/358)

Maantielaki (23.6.2005/503)

Liikenneviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus, Valtakunnallinen raportti,  
Talvi 2011, Liikennevirasto 20.4.2011 

Liikenneviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus, Valtakunnallinen raportti,  
Kesä 2010, Liikennevirasto 18.10.2010 

Liikenneviraston tierekisteri

Liikenneviraston tiesiltarekisteri

Tieliikennekeskuksen tilastot asiakasyhteydenotoista, 2012

Vahingonkorvaustilastot, Lapin ELY-keskus 2012
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7.4. Elintarvikevalvonta

Johtopäätökset Toimenpide-ehdotukset

Yhteistoiminta-alueista tehtävien päätösten tulee 
olla kestäviä, jotta niistä saatavat hyödyt kattavat 
haitat: jatkuvia muutoksia toimialueiden organi-
soimisessa tulee välttää, jotta viranhaltijat voivat 
erikoistua tehtäviinsä kunnolla ja keskittyä lain-
säädännön mukaiseen valvontatyöhön.

Suunnitelman mukaisten tarkastusten toteutu-
mista tulee seurata ympäristöterveydenhuollon yh-
teistoiminta-alueilla pidemmällä ajanjaksolla, jotta 
voidaan havaita toimintaympäristön muutosten 
todelliset vaikutukset käytännön valvontatyöhön.

Harvaan asuttujen ja taajamaan asuttujen seutujen 
välillä ei ole eroa elintarvikevalvonnan saatavuu-
dessa eli arviointiasetelman mukainen palveluta-
voite täyttyy.

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-aluei-
den muodostaminen ja uusien organisaatioiden 
käynnistäminen vaatii koko valvontayksiköiden 
henkilöstöltä paljon työaikaa, mikä näkyy suunni-
telman mukaisten tarkastusten määrien vähenemi-
senä.

Johdanto

Elintarvikevalvonta perustuu Suomessa koko elintar-
vikeketjun monivuotiseen kansalliseen valvontasuun-
nitelmaan, joka on laadittu EU:n valvonta-asetuksen 
41 artiklan mukaisesti. Suomessa elintarvikevalvon-
taa säätelee keskeisesti valvonta-asetuksen lisäksi 
EU:n tasolla yleinen elintarvikeasetus sekä kansalli-
sesti elintarvikelaki. Suomessa elintarvikevalvonnan 
tavoitteena on vaikuttava, yhtenäinen ja riskiperustei-
sesti kohdistettu valvonta, jolla taataan elintarvikkei-
den turvallisuus koko elintarvikeketjussa.

Elintarvikevalvontaan kuuluu yhtenä osana viran-
omaisten elintarvikehuoneistoihin tekemät tarkas-

Arviointikriteerit Arviointikysymykset Arviointimittarit Palvelutavoitteet

Elintarvikevalvonnan palvelujen 
saatavuus harvaan asutuilla ja 
taajamaan asutuilla seuduilla

Onko harvaanasuttujen seutujen 
ja taajamaan asuttujen seutujen 
välillä eroa suunnitelmallisen 
elintarvikevalvonnan saatavuu-
dessa?

1) Valvontayksiköiden elintarvi-
kehuoneistoja koskevien tarkas-
tussuunnitelmien toteutumisaste 
(%) 
2) Valvontayksiköiden näytteen-
ottosuunnitelmien toteutumis-
aste (%)

Harvaan asuttujen ja taajamaan 
asuttujen seutujen välillä ei ole 
eroa elintarvikevalvonnan saata-
vuudessa

Arviointiasetelma

tukset ja näytteenotot. Suurin osa elintarvikehuoneis-
tojen välittömästä valvonnasta tehdään paikallisesti 
kuntatasolla, jossa se on osa ympäristöterveydenhuol-
lon toimintaa. Kunnat laativat säännöllistä valvontaa 
koskevan elintarvikevalvontasuunnitelman, jonka 
yhteydessä määritellään kohteisiin tehtävien vuosit-
taisten tarkastusten ja näytteenottojen määrät riskin-
arvioinnin perusteella. Evira on laatinut riskinarvi-
oinnille yhteiset valtakunnalliset periaatteet, joihin 
kuntien tekemän riskinarvioinnin tulee perustua. 
Elintarvikehuoneistojen tarkastustiheyksille on valta-
kunnallisella tasolla annettu yleisen kohdetyyppisen 
riskinarvioinnin perusteella ohjeelliset suositukset, 
mutta viranomaisnäytteenotolle ei ole olemassa yhtei-
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siä määrällisiä ohjeistuksia. Viranomaisnäytteenotto 
ei ole siis samalla tavalla valtakunnallisesti yhtenäi-
sesti suunniteltua toimintaa kuin tarkastukset, vaan 
kunnat laativat näytteenottosuunnitelmat paikallisen 
tason riskinarvioinnin ja oman harkintansa mukaan. 

Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alu-
eesta (YTA-laki) on tullut voimaan 15.6.2009. Lain 
taustalla oli valtioneuvoston periaatepäätös kuntien 
yhteistoiminnasta elintarvikevalvonnassa ja muussa 
ympäristöterveydenhuollossa. Periaatepäätöksen mu-
kaan maahan muodostuisi 50-85 seudullista ympäris-
töterveydenhuollon yksikköä. Lain mukaisesti kunta 
voi huolehtia ympäristöterveydenhuollosta itse, mikä-
li sillä on tehtävän järjestämiseksi sekä tarkoituksen-
mukaisen työnjaon ja erikoistumisen mahdollistami-
seksi käytettävissään vähintään 10 henkilötyövuotta 
vastaavat henkilöresurssit tähän tehtävään. Mikäli 
henkilöresurssit eivät riitä täyttämään lain vaatimuk-
sia, tulee kuntien muodostaa toisen tai useamman 
kunnan kanssa yhteistoiminta-alueita siten, että lain 
vaatimukset täyttyvät. Tämän lain mukaisten ym-
päristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden on 
aloitettava toimintansa viimeistään vuoden 2013 alus-
ta lähtien. Tässä raportissa käytetään sanaa valvon-
tayksikkö kuvaamaan sekä itsenäisesti että yhdessä 
useamman kunnan kanssa ympäristöterveydenhuol-
lon tehtäviä hoitavia kuntia ja yhteistoiminta-alueita. 

Elintarvikevalvontasuunnitelmien toteutuminen ar-
vioidaan ympäristöterveydenhuollon valvontayksi-
köissä vuosittain. Toteutumisen arviointiin liittyen 
kunnilta kerätään valvontatietoja Eviralle ELTU- ja 
VASU-tiedonkeruussa, minkä perusteella Evira koos-
taa valtakunnallisen raportin elintarvikevalvonnan 
toteutumisesta vuosittain. Vuotta 2011 koskevassa 
peruspalvelujen arvioinnissa käytetään elintarvike-
valvonnan aineistona ELTU- ja VASU-tietoja vuo-
delta 2010, sillä arviointiraportin tulee olla valmis 
ennen kuin vuodelta 2011 kerättyjä aineistoja ehdi-
tään käsittelemään. Arvioinnin kohteena on elintarvi-
kevalvonnan palvelujen saatavuus harvaan asutuilla 
ja taajamaan asutuilla seuduilla. Aihetta tarkastellaan 
vertailemalla valvontayksiköiden tarkastussuunnitel-
mien ja näytteenottosuunnitelmien toteutumisasteen 
riippuvuutta valvontayksiköiden taajama-asteesta.

Harvaan asuttujen alueiden turvallisuuden 
kannalta keskeiset palvelut

Kuntien tuottamien elintarvikevalvonnan palvelujen 
ensisijaisena kohderyhmänä ovat elintarvikealan toi-
mijat, jotka tuottavat, valmistavat tai luovuttavat elin-
tarvikkeita tai elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin 
joutuvia materiaaleja kuluttajien käyttöön. Kuluttajil-
le tarjottavien elintarvikkeiden tulee olla turvallisia, 
ja toimijoiden vastuulla on elintarvikeketjun kaikissa 
vaiheissa huolehtia elintarviketurvallisuudesta siten, 
että kuluttajille tarjottavat tuotteet ovat määräysten 
mukaisia. Toimijoihin kohdistetun elintarvikeval-
vonnan kautta kuluttajat tulevat välillisesti osallisiksi 
elintarvikevalvonnan palveluista.

Elintarvikehuoneistojen sijoittuminen ja siitä johtuva 
valvonnan kohdistuminen eri alueille ei kaikissa tapa-
uksissa mukaile väestön tiheyttä. Suoraan kuluttajia 
palvelevien kauppojen ja ravintoloiden lukumäärät 
lienevät melko hyvin verrannollisia alueiden asukas-
määriin. Sen sijaan paljon valvontaresursseja vaativat 
suuret elintarvikkeiden valmistuslaitokset voivat hy-
vinkin sijaita harvaan asutuilla alueilla, mutta niiden 
valmistamien tuotteiden kohderyhmänä olla silti pää-
asiassa muut kuin paikalliset asukkaat.

Elintarvikelain mukaisessa riskinarvioinnissa val-
vonnan kohdentamisessa otetaan huomioon toimin-
nan laajuus ja luonne. Elintarvikelain näkökulmasta 
elintarvikevalvonnan palvelujen saatavuus tulee mi-
toittaa ennen kaikkea elintarvikevalvontakohteiden 
määrän ja niiden valvonnan vaativuuden perusteella. 
Valvontaa toteutetaan samoilla periaatteilla minkä 
tahansa elintarvikehuoneiston kohdalla riippumatta 
kohteen sijainnista. Harvaan asutuilla alueilla, yhtä 
hyvin kuin taajamissa, tulee elintarvikevalvonnan 
palvelujen olla järjestetty yksinomaan siellä olevien 
valvontakohteiden tarpeiden mukaan eikä väestötihe-
yden mukaan. 

Lähitulevaisuuden näkymät

Sosiaali- ja terveysministeriö on elokuussa 2011 päi-
vätyssä muistiossaan todennut, että kunnissa tehtyjen 
päätösten ja suunnitelmien mukaan yhteistoiminta-
aluelain mukaisesti muodostettuja ympäristötervey-
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denhuollon valvontayksiköitä olisi vuoden 2013 
alussa 64 kpl, mikä täyttää lain ja sitä edeltävän peri-
aatepäätöksen tavoitteet.

Elintarvikelakiin tuli 1.9.2011 voimaan melko isoja 
muutoksia, joiden myötä esim. luovutaan omaval-
vontasuunnitelmien hyväksymisistä ja elintarvike-
huoneistojen hyväksymisistä muiden kuin laitosten 

osalta. Valvontaa suunnataan nyt enemmän jälkival-
vontaan kuin ennakkovalvontaan, ja riskinarviointia 
sekä joustavuutta korostetaan. Kohteissa paikan pääl-
lä tehtävien tarkastusten merkitys lisääntyy, ja lain 
mukanaan tuoma vaatimus valvontatulosten julkis-
tamisesta tulee luultavasti lisäämään omalta osaltaan 
tarkastusten määriä ja niiden luonnetta nykyiseen ti-
lanteeseen verrattuna. 

Onko harvaan asuttujen seutujen ja taajamaan asuttujen seutujen vä-
lillä eroa suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan saatavuudessa?
Harvaan asuttujen ja taajamaan asuttujen seutujen välillä ei ole eroa elin-
tarvikevalvonnan saatavuudessa.

Kuva 7.4.1. YTA-lain vaatimusten täyttyminen ympäristöter-
veydenhuollon valvontayksiköissä vuonna 2010

Kuva 7.4.2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköiden 
taajama-asteet (%)
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Arvioinnissa harvaanasuttujen seutujen ja taajamaan 
asuttujen seutujen määrittämisessä käytettiin kunti-
en taajama-astetta, joka tarkoittaa taajamissa asuvien 
osuutta siitä väestöstä, jonka asuinpaikka on koor-
dinaatein määriteltävissä. Koordinaatein määriteltä-
vissä olevaan väestöön kuuluvat haja-asutusväki ja 
taajamaväki yhteensä, ja siihen ei kuulu mm. asun-
nottomat ja laitosväki, ellei laitos kuulu taajamaan tai 
se muodostaa itse taajaman. Tilastokeskuksen määri-
telmän mukaan taajama on vähintään 200 asukkaan 
rakennusryhmä, jossa rakennusten välinen etäisyys ei 
yleensä ole 200 metriä suurempi. Arvioinnissa käy-
tettävät taajama-asteet olivat 1.1.2011 voimassa ole-
van tilanteen mukaisia, ja ne olivat Tilastokeskukselta 
saadussa aineistossa kunnittain ilmoitettuina. Kun-
takohtaiset taajama-asteet muutettiin valvontayksik-
kökohtaisiksi taajama-asteiksi käyttämällä kuhunkin 
valvontayksikköön kuuluvien kuntien yhteenlaskettu-
ja väkilukuja taajama-asteen määritelmän mukaisesti.

Maassamme oli kunnallisia ympäristöterveydenhuol-
lon valvontayksiköitä vuoden 2010 lopussa 119 kpl. 
Ne on esitetty kartalla kuvassa 7.4.1, josta näkyy 
myös, täyttyvätkö YTA-lain vaatimukset kunkin val-
vontayksikön osalta. Valvontayksiköistä puolet oli 
yhden kunnan muodostamia yksiköitä, ja enimmil-
lään yhdessä valvontayksikössä oli mukana 13 kun-
taa. Valvontayksiköistä 48 kpl täytti YTA-lain mukai-
set vaatimukset henkilötyövuosista, ja 71 kpl ei niitä 
täyttänyt. 

Kuvassa 7.4.2. on esitetty valvontayksiköt taajama-
asteen mukaisesti jaoteltuina kolmeen ryhmään. 
Valvontayksiköiden taajama-asteet vaihtelivat 32,1 
prosentin ja 99,9 prosentin välillä. Tarkasteltaessa 
valvontayksiköiden taajama-asteita YTA-lain täyt-
tymisen näkökulmasta, havaittiin kaikkien YTA-lain 
mukaisesti muodostettujen yhteistoiminta-alueiden 
taajama-asteiden olevan 56 prosentin suuremmalla 
puolella. Asiaa havainnollistaa kuva 7.4.3, jossa on 
esitetty valvontayksiköiden taajama-asteet ryhmitel-
tynä YTA-lain täyttymisen mukaisesti. 

Kuvasta voidaan todeta, että kaikki ne kunnat, joiden 
taajama-aste on alle 50 prosenttia, eivät ole vielä muo-
dostaneet ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-

alueita. Näin ollen vuoden 2010 lukujen perusteella 
voidaan päätellä, että yhteistoiminta-alueiden muo-
dostaminen lisää valvontayksiköiden taajama-astetta. 
Pieniväkilukuiset harvaanasutut kunnat ovat siis liit-
tyneet useammin yhteen isompien taajamaan asuttu-
jen kuntien kuin muiden harvaanasuttujen pienivä-
kilukuisten kuntien kanssa. Harvaanasutut kunnat, 
joissa ympäristöterveydenhuollon henkilöresurssit 
yleensä ovat vähäiset, pääsevät vaadittuun 10 htv:n 
resurssitavoitteeseen tällä tavoin ehkä helpommalla 
tavalla. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvien kuntien 
lukumäärä jää siten myös pienemmäksi. Kun kaikki 
YTA-lain vaatimusten mukaiset yhteistoiminta-alueet 
aloittavat toimintansa vuoden 2013 alusta, on toden-
näköistä, että valvontayksiköiden lukumäärä vähe-
nee edelleen eniten juuri pienemmän taajama-asteen 
omaavien kuntien osalta.

Suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan saatavuuden 
arviointi on tehty niiden lukujen perusteella, mitä 
kunnalliset ympäristöterveydenhuollon valvontayksi-
köt ovat ilmoittaneet ELTU- ja VASU-tiedonkeruussa 
suunnitelmallisten elintarvikehuoneistotarkastusten 
ja viranomaisnäytteenoton toteutumisesta vuonna 
2010. Valvontayksiköt laativat tarkastus- ja näytteen-
ottosuunnitelmat riskinarvioinnin mukaan. Taulukos-
sa 7.4.1. on esitetty keskiarvot valvontayksiköiden 
tarkastussuunnitelmien ja näytteenottosuunnitelmien 
toteutumisasteesta eri aluehallintovirastojen toimi-
alueilla. Aluehallintovirastokohtaiset keskimääräiset 
tarkastussuunnitelmien toteutumisasteet vaihtelivat 
59 ja 69 prosentin välillä, ja näytteenottosuunnitel-
mien toteutumisasteet vaihtelivat 70 ja 81 prosentin 
välillä.

Kaikkien Suomen valvontayksiköiden tarkastussuun-
nitelmien ja näytteenottosuunnitelmien toteutumisas-
te on esitetty valvontayksikön taajama-asteen funk-
tiona kuvassa 7.4.4. Suunnitelmien toteutumisasteen 
riippuvuutta taajama-asteesta kuvataan suoralla ja sii-
hen liittyvällä korrelaatiokertoimella. Mitä suurempi 
korrelaatiokerroin on, sitä enemmän valvontayksikön 
taajama-aste vaikuttaa suunnitelman toteutumisas-
teeseen. Valvontayksiköiden tarkastussuunnitelmia 
kuvaavan suoran korrelaatiokerroin on yhden desi-
maalin tarkkuudella 0,0. Näin ollen voidaan todeta, 
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Kuva 7.4.3. Ympäristöterveydenhuollon 
valvontayksiköiden taajama-asteet jao-
teltuna YTA-lain vaatimusten täyttymi-
sen mukaisesti

Kuva 7.4.5. Valvontayksiköiden tarkastus- ja näyt-
teenottosuunnitelmien keskimääräinen toteutumis-
aste YTA-lain vaatimusten täyttymisen mukaisesti

Kuva 7.4.4. Valvontayk-
siköiden tarkastus- ja 
näytteenottosuunnitelmien 
toteutumisaste taajama-
asteen funktiona

että taajama-asteella ei ole merkitystä tarkastussuun-
nitelmien toteutumiseen. Näytteenottosuunnitelmien 
riippuvuutta taajama-asteesta kuvaa nouseva suora, 
jossa korrelaatiokerroin on 0,3. Tämän perusteella 
näytteenottosuunnitelmien voidaan päätellä toteutu-
neen sitä paremmin mitä suurempi taajama-aste val-
vontayksiköllä on. Koska korrelaatiokerroin on pie-
ni, taajama-asteen vaikutus ei ole kuitenkaan kovin 
suuri.

Kuvan 7.4.4. osoittama suunta, että näytteenottosuun-
nitelmat toteutuivat hieman paremmin taajamaan asu-
tuilla kuin harvaan asutuilla seuduilla, saattaa selittyä 
laboratoriopalveluiden paremmalla saatavuudella taa-
jamissa. Pitkät välimatkat harvaan asutuilla seuduilla 
hankaloittavat näytteiden kuljettamista laboratorioon, 
mistä syystä näytteitä saatetaan ottaa helpommin la-
boratorioita lähellä olevista kohteista eli suuremmista 
taajamista. Kuitenkin, koska eri valvontayksiköiden 
laatimat tarkastus- ja näytteenottosuunnitelmat ovat 
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hyvin erilaisten riskinarviointikäytäntöjen mukaan 
laadittuja, ei arvioinnissa käytettyjen tietojen perus-
teella voida tehdä kovin luotettavia johtopäätelmiä. 
Valvontayksiköiden laatimien vuosittaisten valvonta-
suunnitelmien arviointien perusteella voidaan todeta 
tarkastussuunnitelmien olevan totuudenmukaisempia 
ja enemmän oikeaan riskinarviointiin pohjautuvia 
sekä valtakunnallisesti yhtenäisempiä kuin näytteen-
ottosuunnitelmat. Sen takia tarkastussuunnitelman 
perusteella saatua tulosta voidaan pitää merkityksel-
lisempänä kuin näytteenottosuunnitelman perusteella 
saatua tulosta. Voidaan siis todeta, että valvontayk-
siköiden taajama-asteen ja tarkastus- sekä näytteen-
ottosuunnitelmien toteutumisasteen välillä ei ole 
riippuvuutta, ja siten arviointikohteeseen liittyvä pal-
velutavoite täyttyy.

Valvontayksiköiden tarkastus- ja näytteenottosuun-
nitelmien toteutumista on vuoden 2010 osalta mie-
lenkiintoista tarkastella myös YTA-lain täyttymisen 
näkökulmasta siten, että eroaako suunnitelmien to-
teutumisaste yksiköiden välillä, jotka jo ovat muo-
dostaneet YTA-lain mukaisen yhteistoiminta-alueen 
tai eivät sitä vielä ole tehneet. Valvontayksiköiden 
lukumäärä oli vuoteen 2010 mennessä vähentynyt 
jo paljon vuoden 2003 tilanteeseen verrattuna, ja 
tavoitteen mukaisesti lukumäärä edelleen puolittuu 
vuoteen 2013 mennessä vuoden 2010 tilanteeseen 
nähden. Kuvassa 7.4.5. on esitetty tarkastus- ja näyt-
teenottosuunnitelmien toteutumisasteiden keskiarvot 
erikseen valvontayksiköissä, joissa YTA-lain vaati-

mukset eivät täyttyneet ja valvontayksiköissä, joissa 
YTA-lain vaatimukset täyttyivät. Tarkastussuunnitel-
mien toteutumisasteiden keskiarvo on suurempi val-
vontayksiköissä, joissa YTA-lain vaatimukset eivät 
täyty, kun taas näytteenottosuunnitelmien keskiarvon 
osalta tilanne on päinvastainen. Yhteistoiminta-aluei-
den muodostumisen seurauksena siis suunnitelmal-
listen tarkastusten määrät näyttävät keskimääräisesti 
vähentyneen, mutta näytteenotto sen sijaan lisäänty-
neen. 

Uusien valvontayksiköiden muodostamiseen ja uu-
sien organisaatioiden luomiseen käytetään luonnolli-
sesti paljon työaikaa, ja tämä työaika on pois suun-
nitelmallisesta valvonnasta. Valvontaan käytetyn 
työajan vähentyminen näkyy ennen kaikkea tarkas-
tusten määrissä, sillä ajassa mitattuna tarkastukset 
vaativat enemmän työaikaa kuin näytteiden ottami-
nen. Tarkastussuunnitelmien toteutumisastetta olisi 
hyvä seurata valtakunnallisesti YTA-lain mukaisten 
yhteistoiminta-alueiden muodostumisen edetessä 
vuosittain, jotta voitaisiin seurata uusien valvon-
tayksiköiden toiminnan aloittamiseen liittyvien muu-
tosten vaikutuksia suunnitelmalliseen valvontaan. 
Luultavasti tarkastussuunnitelmien toteuttamisessa 
nähdään kasvua vasta muutamien vuosien kuluttua 
yhteistoiminta-alueiden muodostumisen jälkeen, kun 
uusiin valvontayksiköihin saadaan laadittua yhteiset 
toimintatavat ja toimintatavat saadaan vakiinnutettua 
osaksi valvontatyötä.

Ympäristöter-
veydenhuol-
lon valvon-
tayksiköiden 
lkm

Tarkastus-
suunnitelmien 
toteutu-
misasteen 
keskiarvo

Näytteenotto-
suunnitelmien 
toteutu-
misasteen 
keskiarvo

Lappi 17 69 71
Pohjois-Suomi 9 59 76
Länsi- ja Sisä-Suomi 31 63 75
Itä-Suomi 22 66 70
Lounais-Suomi 15 68 73
Etelä-Suomi 25 59 81
Koko Suomi 119 64 74

Taulukko 7.4.1. Valvontayk-
siköiden tarkastus- ja näyt-
teenottosuunnitelmien toteu-
tumisasteiden keskiarvot eri 
aluehallintovirastojen toimialu-
eilla



243

Arviointiryhmä

Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja, FM Nina Rostiala,  
puhelin	+358	50	399	7669,	nina.rostiala@avi.fi

Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja, LuK Piritta Hirvonen,  
puhelin	+358	40	820	3809,	piritta.hirvonen@avi.fi

Suunnittelija, FM Eeva Hyvönen, karttavastaava,  
puhelin	+358	40	847	2699,	eeva.hyvonen@avi.fi

Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja, FM Kirsi Hyvönen,  
puhelin	+358	40	849	5606,	kirsi.hyvonen@avi.fi

Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Matti Mattas,  
puhelin	+358	40	731	4648,	matti.mattas@avi.fi

Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja, ETM Merja Rinta-Koski,  
puhelin	+358	40	522	2206,	merja.rinta-koski@avi.fi

Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja, FM Raisa Romppanen,  
puhelin	+358	40	728	2633,	raisa.romppanen@avi.fi

Tietolähteet

Elintarvikelaki (23/2006)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä kos-
kevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen 
perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004 rehu- ja elintarvikelainsäädän-
nön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi 
suoritetusta virallisesta valvonnasta

Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta (410/2009)

Valtakunnallinen elintarvikevalvontaohjelma (EVO) 2011-2014

Kunnallisen elintarvikevalvonnan ja –tutkimuksen tiedonkeruu (ELTU) vuonna 2010

Kunnan elintarvikevalvonnan raportointi (VASU-raportti) vuonna 2010
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Johdanto

Uudistettu eläinlääkintähuoltolaki tuli voimaan mar-
raskuussa 2009. Uudessa eläinlääkintähuoltolaissa on 
yhtenä tavoitteena varmistaa eläinten hyvinvoinnin 
valvonta, josta säädetään lisäksi eläinsuojelulaissa ja 

7.5. Eläinlääkintähuolto

Johtopäätökset Toimenpide-ehdotukset

Kaikkien ympäristöterveydenhuollon yhteistoi-
minta-alueiden tulisi järjestää valvontatehtävät 
erillisen valvontaeläinlääkärin avulla.

Eläinsuojeluvalvonnan resurssitarpeen laskemi-
sessa on huomioitava asukasluvun lisäksi alueen 
kotieläintuotantorakenne.

Valvontaeläinlääkärit on saatava eläinlääkintä-
huollon tietojärjestelmien käyttäjiksi, jotta tarkas-
tustieto voidaan tallentaa mahdollisimman lähellä 
tiedon syntypaikkaa. Raporttien saamista tietojär-
jestelmästä helpotetaan valvonnan vaikuttavuu-
den parantamiseksi.

Eläinsuojeluvalvonnan resursseista on huoleh-
dittava yhteistoiminta-alueilla myös loma-aikoina 
toimivalla valvontaeläinlääkärin sijaisjärjestelyillä.
Arviointi tehdään uudestaan siinä vaiheessa, 
kun kaikki yhteistoiminta-alueet ovat aloittaneet 
toimintansa ja valvontaeläinlääkärien työ eläinsuo-
jeluvalvonnassa on vakiintunut.

Yli puolet ympäristöterveydenhuollon yhteistoimin-
ta-alueista on järjestänyt eläinsuojeluvalvonnan 
erillisen valvontaeläinlääkärin avulla. Valvonta-
eläinlääkärien toimialueet kattavat noin 70 % 
kunnista. 

Epäilyyn perustuvia eläinsuojelutarkastuksia 
tehdään asukaslukuun suhteutettuna enemmän 
harvempaan asutuilla ja tuotantoeläinvaltaisilla 
alueilla kuin taajaan asutuilla alueilla. 

Arviointikriteerit Arviointikysymykset Arviointimittarit Palvelutavoitteet

Eläinsuojeluvalvonnan saata-
vuus

Onko eläinsuojeluvalvonta jär-
jestetty säädösten edellyttämällä 
tavalla?

Eläinsuojeluvalvonnan erottami-
nen kunnaneläinlääkärin muista 
tehtävistä

Kunnassa on erillinen valvonta-
eläinlääkäri 

Onko kunnassa riittävät resurssit 
eläinsuojeluvalvontaan?

Epäilyyn perustuvien eläinsuo-
jelutarkastusten lukumäärän 
suhde kunnan väestömäärään

Suhdeluku ei ole olennaisesti 
pienempi kuin valtakunnallinen 
keskiarvo

Arviointiasetelma

eläinten kuljetuksesta annetussa laissa. Eläinlääkin-
tähuoltolaissa säädetään, että valvonnan järjestämi-
nen on pääsääntöisesti kuntien vastuulla ja tehtävien 
hoitamista varten kunnassa on oltava tarpeellinen 
määrä kunnaneläinlääkärin virkoja, jotka voivat olla 
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useamman kunnan kanssa yhteisiä. Lain esitöissä on 
entistä selkeämmin erotettu eläinten hoitoon liittyvät 
eläinlääkäripalvelut ja viranomaisvalvonta, ja lain 
toimeenpanossa on painotettu päätoimisten valvon-
taeläinlääkäreiden virkojen perustamista kuntiin ja 
yhteistoiminta-alueille luotettavan valvonnan turvaa-
miseksi. Valvontaeläinlääkäri on kunnaneläinlääkäri, 
joka on keskittynyt valvontatehtäviin. Valvontaeläin-
lääkärin toimenkuva on aina paikallisesti räätälöity 
ja voi koostua pelkistä valtion valvontatehtävistä tai 
lisäksi myös kunnan valvontatehtävistä. Pääsääntöi-
sesti valvontaeläinlääkärin tehtäväkuvaan ei pitäisi 
kuitenkaan kuulua eläinlääkäripalvelujen tarjoamis-
ta. Valtion varoista maksetaan kunnalle korvaus lain 
mukaisten valtion valvontatehtävien järjestämisestä 
ja suorittamisesta aiheutuvista välittömistä kustan-
nuksista. Kustannusten maksamisesta alueellaan huo-
lehtii aluehallintovirasto. Kunnan on laadittava suun-
nitelma eläinlääkintähuoltolain mukaisten tehtävien 
järjestämisestä alueellaan. Suunnitelmat on laadittu 
ensimmäisen kerran vuodelle 2012.

Eläinsuojelulain perusteella voidaan tehdä eläin-
suojelutarkastus aina kun on epäily säädösten rik-
komisesta. Lisäksi tarkastuksia voidaan tehdä ilman 
epäilyä tietyin edellytyksin otantaperusteisesti ja 
ammattimaisiin tai muuten laajamittaisiin ilmoituk-
sen- tai luvanvaraisiin kohteisiin. Pääsääntöisesti 
eläinsuojeluvalvonnasta vastaavat kunnan virka-
eläinlääkärit, mutta eläinsuojelulain mukaisia toimi-
valtaisia viranomaisia ovat myös aluehallintovirasto, 
kunnan terveystarkastaja ja poliisi. Tarkastusoikeus 
muualla kuin kotirauhan piirissä on myös aluehal-
lintoviraston valtuuttamalla eläinsuojeluvalvojalla, 
mutta hänellä ei ole oikeutta antaa määräyksiä vaan 
hänen on epäkohtia havaitessaan tehtävä ilmoitus 
eläinsuojeluviranomaiselle. Eläinsuojelujärjestöjen 
eläinsuojeluvalvojilla ei ole viranomaisasemaa ja 
heidän toimintaansa voidaan verrata yksityishenkilön 
suorittamaan neuvontaan.

Harvaan asuttujen alueiden turvallisuuden 
kannalta keskeiset palvelut

Eläinlääkintähuollon arviointiasetelmassa ei keski-
tytty harvaan asuttujen alueiden turvallisuuden kan-

nalta keskeisten palvelujen näkökulmaan. Harvaan 
asutuilla alueilla voidaan kuitenkin olettaa olevan 
taajamia enemmän elintarviketuotantoa varten kas-
vatettavia tuotantoeläimiä, joiden terveydellä ja hy-
vinvoinnilla on keskeinen merkitys myös elintarvike-
turvallisuudelle. Elintarvikevalvonnan arvioinnissa 
on kuvattu vuoden 2010 ympäristöterveydenhuollon 
yhteistoiminta-alueiden taajama-aste. Vastaavaa arvi-
ointia ei tehty vuoden 2011 yhteistoiminta-alueiden 
osalta. Kuvien 7.5.1. ja 7.5.2. ja taulukon 7.5.1. pe-
rusteella voidaan kuitenkin karkeasti arvioida, että 
harvaan asutuilla seuduilla tarkastusten lukumäärällä 
mitattuna tehdään enemmän käyntejä tuhatta asukas-
ta kohden kuin taajaan asutuilla seuduilla ja valvon-
taa hoitavat kattavasti erilliset valvontaeläinlääkärit. 
Vuoden 2010 valvontatietojen perusteella noin kaksi 
kolmasosaa epäilyyn perustuvista eläinsuojelutarkas-
tuksista tehdään tuotantoeläintiloilla. Vuoden 2011 
osalta vastaavaa arviointia ei ole vielä voitu tehdä tie-
tojärjestelmästä puuttuvien tarkastustietojen takia.

Lähitulevaisuuden näkymät

Eläinlääkintähuolto on hallinnollisesti osa ympäris-
töterveydenhuollon kokonaisuutta. Kunnat hoitavat 
ympäristöterveydenhuollon tehtäviä yksin tai yh-
dessä muiden kuntien kanssa ympäristöterveyden-
huollon yhteistoiminta-alueilla, joita vuoden 2011 
alussa oli 88 kappaletta. Ympäristöterveydenhuollon 
yhteistoiminta-alueista annetun lain toimeenpanon 
seurauksena vuoden 2013 alussa yhteistoiminta-alu-
eiden määrän odotetaan laskevan 64 kappaleeseen. 
Yhteistoiminta-alueilta edellytetään vähintään 10 
henkilötyövuoden resurssia ympäristöterveydenhuol-
lon tehtäviin. Riittävän suurilla valvontayksiköillä ja 
henkilöresursseilla mahdollistetaan osaltaan valvon-
tatehtävien hoitaminen ilman hallintolain mukaista 
esteellisyyttä.

Eläinten hyvinvoinnin valvonnan toimivuus ja 
mahdollinen valvontaviranomaisten hallintolain 
mukainen esteellisyys on ollut yhteiskunnallisen 
keskustelun kohteena viime vuosina erityisesti tuo-
tantoeläinten hyvinvoinnin valvonnan osalta. Yhteis-
kunnan kaupungistuminen ja tuotantoeläinten kes-
kittyminen jatkuvasti entistä suurempiin yksiköihin 
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pitävät tuotantoeläinten hyvinvointiasioita jatkuvasti 
esillä ja edellyttävät hyvinvointivalvonnalta riittävää 
osaamista, kattavuutta, puolueettomuutta ja tehokkai-
ta toimenpiteitä havaittujen epäkohtien korjaamisen 
valvonnassa. Entistä enemmän keskusteluun on nou-
semassa myös harraste- ja seuraeläinten hyvinvointiin 

liittyvät epäkohdat, mikä lisännee jatkossa tarkastus-
tarvetta erityisesti taajamissa. Uusi eläinlääkintähuol-
tolaki ja erilliset valvontaeläinlääkärit on tarkoitettu 
vastaamaan tähän haasteeseen mahdollisimman te-
hokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.  

Onko eläinsuojeluvalvonta järjestetty säädösten edellyttämällä tavalla?
Yli puolet ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueista on järjestänyt 
eläinsuojeluvalvonnan erillisten valvontaeläinlääkärien avulla, joiden toimialu-
eet kattavat noin 70 % kunnista. 

Kuntien valvontaeläinlääkäritilanne vuonna 2011 on 
esitetty yhteistoiminta-alueittain kuvassa 7.5.1. Luo-
kittelussa on käytetty perusteena, että kunnassa on 
31.12.2011 ollut erillinen valvontaeläinlääkärin virka 
tai valvonta on hoidettu pääsääntöisesti eläinlääkäri-
palveluja tarjoamattoman virkaeläinlääkärin toimesta. 
Satunnaisen eläinlääkäripäivystykseen osallistumisen 
ei ole katsottu tässä luokittelussa olevan pääsääntöis-
tä eläinlääkäripalvelujen tarjoamista. Luokittelussa ei 
ole myöskään otettu huomioon sitä, onko virka ollut 
täytettynä vuoden 2011 loppuun mennessä. Koko 
maassa on muutamia yhteistoiminta-alueita, joissa 
on ollut rekrytointivaikeuksia valvontaeläinlääkärin 
virkaan.

Kartan perusteella voidaan todeta, että suurin osa 
yhteistoiminta-alueista on järjestänyt kahden vuo-
den kuluessa eläinlääkintähuoltolain voimaantulosta 
eläinsuojeluvalvonnan säädösten mukaisesti. Tulosta 
voidaan pitää hyvänä. Lisäksi on huomioitava, että 
osa kunnista aloittaa uusilla ympäristöterveyden-
huollon yhteistoiminta-alueilla vasta vuoden 2012 
tai 2013 alusta eikä siten ole ryhtynyt väliaikaisiin 
toimenpiteisiin erillisen valvontaeläinlääkärin rek-
rytoimiseksi. Merkille pantava on kuitenkin Etelä- ja 
Keski-Suomessa olevat laajahkot alueet, joissa eläin-
suojeluvalvontaa ei toistaiseksi ole järjestetty erillisen 
valvontaeläinlääkärin avulla. Lapissa maantieteelliset 
seikat selittävät osaltaan erillisen valvontaeläinlääkä-
rin puuttumista. Näissäkin kunnissa ja valvontayksi-
köissä eläinsuojeluvalvonta tulee järjestää siten, ettei 
hallintolain mukaista esteellisyyttä ilmene. Mikäli vi-

Kuva 7.5.1. Valvontaeläinlääkäritilanne v. 2011
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ranhaltija katsoo olevansa perustellusta syystä esteel-
linen, on hänen tilalleen kunnassa viipymättä osoitet-
tava esteetön eläinsuojeluvalvonnassa toimivaltainen 
viranhaltija.

Onko kunnassa riittävät resurssit eläinsuojeluvalvontaan?
Kuntien välillä on eroja tehtyjen tarkastusten suhteessa asukaslukuun, 
mikä voi viitata resurssien puutteeseen joillakin alueilla.

Arviointi on tehty 24.1.2012 tiedossa olleen tilanteen 
mukaan. Tietojärjestelmästä saatujen tai muuten tie-
dossa olleiden eläinsuojelutarkastusten lukumäärän 
suhdetta on verrattu kunnan väestömäärään ja saatua 
suhdelukua on verrattu valtakunnalliseen keskiar-
voon. Koska joissakin kunnissa saatu suhdeluku poik-
kesi huomattavasti valtakunnallisesta keskiarvosta, 
päädyttiin lopullisessa arvioinnissa keskimääräisen 
tason vertailulukuna käyttämään keskimmäistä arvoa 
(mediaania) eli arvoa, joka jakaa aineiston kahteen 
osaan ja siten kuvaa keskiarvoa paremmin näin ja-
kautunutta aineistoa. Valtakunnallinen mediaaniarvo 
on 1,2 tarkastusta / 1000 asukasta. Olennaisena poik-
keamana palvelutavoitteessa esitetystä keskimääräi-
sestä tasosta on pidetty kuulumista aineistossa huo-
noimpaan neljännekseen, jolloin kunnan suhdeluku 
tuhatta asukasta kohden on ollut 0-0,5. Kuntakohtai-
set tulokset on esitetty kuvassa 7.5.1.

Valtakunnallisessa arvioinnissa kattavan tiedon saan-
tia on hankaloittanut järjestelmään tallentamattomien 
eläinsuojelutarkastusten suuri lukumäärä. Tallennuk-
set tehdään kunnista tulevien tarkastuskertomusten 
perusteella aluehallintovirastoissa ja tarkastuskerto-
mukset koostuvat käytännössä kokonaan eläinlääkä-
reiden tekemistä tarkastuksista. Muiden viranomais-

ten tekemiä tarkastuksia ei ole kattavasti tallennettu 
tietojärjestelmään. Lisäksi tallennuksessa on ollut 
aluehallintovirastojen resurssipulasta johtuvia viivei-
tä sekä Etelä-, Itä- että Länsi- ja Sisä-Suomen aluehal-
lintovirastojen alueella. Näiltä alueilta tilastotietoa on 
arviointia varten kerätty myös järjestelmän ulkopuo-
lelta käsityönä. Joillakin alueilla eläinsuojeluvalvojat 
tekevät paljon käytännön eläinsuojelutyötä, joka ei 
näy tässä aineistossa. Alueellisissa peruspalvelujen 
arvioinneissa syitä pystytään erittelemään tarkemmin 
ja samalla puuttumaan mahdollisiin eläinsuojeluval-
vonnaltaan puutteellisiin kuntiin tai yhteistoiminta-
alueisiin alueelliset erityispiirteet huomioiden.

Aluehallintovirastokohtaiset kuntien lukuihin perus-
tuvat arvot on esitetty taulukossa 7.5.1. Vertailu kun-
tiin, joissa on valvontaeläinlääkärin virka verrattuna 
kuntiin, joissa ei ole valvontaeläinlääkärin virkaa on 
esitetty taulukossa 7.5.2. 

Taulukosta 7.5.1. saa sen vaikutelman, että toteutu-
nut eläinsuojeluvalvonta asukasta kohden tarkastel-
tuna on harvempaan asutuilla tuotantoeläinvaltaisilla 
alueilla kattavampaa kuin taajaan asutuilla alueilla. 
Vuoden 2010 valtakunnallinen tilasto epäilyyn pe-
rustuvien eläinsuojelutarkastusten kohdistumisesta 

Aluehallintovirasto Asukas-
luku

Tarkastus-
ten lkm

Kuntien keskiarvo  tarkas-
tuksia / 1000 as  (mediaani)

Etelä-Suomi 2 224 721 1 551 1,2 (0,9)
Lounais-Suomi 692 214 450 1,3 (1,1)
Itä-Suomi 568 477 475 1,3 (1,2)
Länsi- ja Sisä-Suomi 1 201 331 976 1,4 (1,3)
Pohjois-Suomi 477 038 566 2,0 (1,6)
Lappi 183 488 186 1,6 (1,2)
Koko aineisto 5 347 269 4 204 1,4 (1,2)

Taulukko 7.5.1. Vertailu aluehallintovirastoittain
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suurelta osin tuotantoeläintiloille tukee havaintoa. 
Tuotantoeläintiloille kohdistuu muutakin eläinten 
hyvinvoinnin seurantaa esimerkiksi muiden viran-
omaisten valvontakäyntien, eläinterveydenhuollon, 
maatalouslomittajien ja teurastamon toimesta, mikä 
lisää todennäköisyyttä tilalle tehtävään epäilyyn 
perustuvaan eläinsuojelutarkastukseen. Vastaavaa 
kattavaa ulkopuolista seurantaa ei esimerkiksi yksit-
täistä kaupunkiasunnossa pidettävää lemmikkieläintä 
kohtaan ole. On myös mahdollista, että taajamissa 
aktiiviset vapaaehtoiset eläinsuojeluvalvojat hoitavat 
merkittävän osan ilmoituksen perusteella tehtävistä 
käynneistä, jolloin käyntejä ei ole tässä aineistossa 
tilastoituna elleivät ne ole johtaneet epäilyyn perus-
tuvaan viranomaiskäyntiin.

Kunnassa  
valvontaeläinlääkäri

Keskiarvo tarkastuksia / 1000 
asukasta (mediaani)

Kyllä 1,5 (1,2)
Ei 1,3 (1,0)

Taulukko 7.5.2. Vertailu onko kunnassa 
valvontaeläinlääkäri.

Taulukosta 7.5.2. voisi arvioida, että tämän aineis-
ton perusteella valvontaeläinlääkärin virka kunnassa 
lisäisi tarkastusten lukumäärää ja siten panostusta 
eläinsuojeluvalvontaan verrattuna kuntiin, joissa val-
vontaeläinlääkäriä ei ole. Voidaan olettaa, että kun 
kuntaan saadaan asiaa päätoimisesti hoitava eläinlää-
käri, valvonta tehostuu ja sen laatu ja vaikuttavuus 
paranee. Koska valvontaeläinlääkäreiden rekrytointi 
on ollut vielä monella alueella kesken vuoden 2011 
aikana ja aineisto sisältää siten runsaasti epävarmuus-
tekijöitä, ei asiaa pystytä valtakunnallisessa arvioin-
nissa vielä luotettavasti osoittamaan ja vertailu on 
hyvä tehdä jatkossa suhteessa tämän arvioinnin tuot-
tamaan vertailuaineistoon.

Koska yhteistoiminta-alueilla on usein vain yksi 
eläinsuojeluvalvontaa päätoimisesti tekevä valvon-
taeläinlääkäri, tulisi myös hänen sijaisjärjestelynsä 
huomioida tarvittaessa yhteistoiminta-alueiden väli-
sillä sopimuksilla toimivallan, ja valvonnan hallinto-
lain mukaisen esteettömyyden takaamiseksi.
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Johdanto

Paikallisen turvallisuusyhteistyön ja sen osana laa-
dittavien turvallisuussuunnitelmien tavoitteena on 
kehittää ja ylläpitää sekä paikallista että alueellista 
turvallisuutta ja turvallisuudentunnetta muun muassa 
vähentämällä rikoksia, häiriöitä ja onnettomuuksia. 
Työn avulla on tarkoitus jäsentää vastuullisten toimi-
joiden yhteistyötä ja hyödyntää siten tehokkaasti ole-
massa olevia voimavaroja. Paikallinen turvallisuus-
yhteistyö mahdollistaa parhaimmillaan laaja-alaisen, 
osallistavan ja arjen turvallisuutta kehittävän menet-
telyn osana oman asuinalueen toimintaa. 

7.6. Paikallinen turvallisuusyhteistyö

Johtopäätökset Toimenpide-ehdotukset

Kehitystoimenpiteitä tulee suunnata paikallisten 
turvallisuussuunnitelmien toteutumisen seuran-
taan ja vaikuttavuuden mittaamiseen. Aluehal-
linnon mahdollisuuksia paikallisen turvallisuus-
suunnittelun konkreettiseen tukemiseen tulee 
löytää. Edelleen tulee harkita olisiko tarpeen luoda 
valmiita malleja turvallisuusyhteistyön aktiiviseksi 
ja pitkäjänteiseksi toteuttamiseksi erityisesti niiden 
alueiden tueksi, joilla työ ei käynnisty, on pysähty-
nyt tai koetaan vaikeaksi.

Paikallista turvallisuusyhteistyötä toteutetaan laa-
jassa yhteistyössä. Sen tuloksena syntyneet tur-
vallisuussuunnitelmat ovat valtaosin valmistuneet 
ja ne kattavat keskeiset valtakunnalliset tavoitteet. 
Kunnille suunnattuun kyselyyn saadut vastaukset 
heijastelevat aiempaa myönteisempää suhtautu-
mista turvallisuusyhteistyöhön. 

Turvallisuusyhteistyön toimintamalleissa ja työn 
aktiivisuudessa on suuria eroja erityisesti turval-
lisuussuunnitelman seurannan ja asukkaiden 
osallistumismahdollisuuksien suhteen. 

Arviointikriteerit Arviointikysymykset Arviointimittarit Palvelutavoitteet

Paikallisen turvallisuussuunnitte-
lun toteutuminen

Miten paikallinen turvallisuus-
suunnittelu on toteutunut?

Suunnitelmien kattavuus Kaikilla kunnilla on ajantaisainen 
turvallisuussuunnitelma

Arviointiasetelma

Paikallinen turvallisuussuunnittelu on keskeinen si-
säisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanon väline. 
Turvallisuussuunnitelmat laaditaan kuntakohtaisesti 
tai alueellisesti, ja niillä toteutetaan paitsi kansallisen 
ohjelman tavoitteita myös paikallisesti tärkeiksi ko-
ettuja turvallisuustarpeita. Vuonna 2010 toimintansa 
aloittaneille aluehallintovirastoille on säädetty tehtä-
väksi edistää alue- ja paikallishallinnon turvallisuus-
suunnittelua.

Paikallisen turvallisuusyhteistyön arvioinnissa käy-
tetyt tiedot perustuvat paikallisen turvallisuusyhteis-
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työn alueille suunnattuun kyselyyn saatuihin vasta-
uksiin. Tammikuussa 2012 tehtyyn kyselyyn vastasi 
117 kuntaa tai usean kunnan muodostamaa paikalli-
sen turvallisuusyhteistyön aluetta. Vastaajamäärä oli 
sama kuin vuotta aikaisemmin tehdyssä kyselyssä, ja 
saadut vastaukset kattavat noin 280 Suomen kuntaa. 
Tarkastelussa oli turvallisuusyhteistyön organisoi-
tuminen ja siihen osallistuvat toimijat sekä turvalli-
suussuunnittelun eteneminen, kattavuus ja painottu-
minen.

Harvaan asuttujen alueiden turvallisuuden 
kannalta keskeiset palvelut

Harvaan asutuilla alueilla julkisten turvallisuuspal-
velujen määrä on vähäisempi ja toimintavalmiusai-
ka heikompi sekä poliisin, ensihoidon että pelastus-
toimen osalta. Paikoin eri toimijat ovatkin tehneet 
kansainvälisestikin tarkasteltuna poikkeuksellista 
toimialarajat ylittävää yhteistyötä yhdessä esimer-
kiksi Rajavartiolaitoksen ja Tullin kanssa kyetäkseen 
tuottamaan palvelut vähentyvilläkin voimavaroilla. 
Alueilla, jossa ulkopuolisen avun voimavarat ovat 
vähäisemmät ja toimintavalmiusajat pidemmät, tulisi 
eri uhkakuviin vastata kunnan, ihmisten ja toimin-
nanharjoittajien oman turvallisuusosaamisen ja va-
rautumisen keinoin. Harvaan asutuilla alueilla tulisi 
olla jopa korostuneetkin tiedot onnettomuuksien eh-
käisemisestä sekä keinot ja osaaminen toimia niiden 
tapahtuessa. Julkiset turvallisuuspalvelut voivat tukea 
tätä kohdistamalla koulutusta ja muuta asiantuntija-
apua sinne, missä avun saaminen kestää kauemmin. 
Kunnalla ja kylä- tai muulla asuinyhteisöllä on tässä 
yhteydessä keskeinen rooli ja mahdollisuus tukea asi-
aa paikallisen turvallisuusyhteistyön kautta.

Lähitulevaisuuden näkymät

Turvallinen asuin- ja toimintaympäristö koetaan 
alueen asukkaille ja elinkeinoelämälle merkittävänä 
asiana ja voidaankin olettaa, että turvallisuus tulee 
peruspalvelujen ohella säilymään keskeisenä kuntien 
ja alueiden houkuttelevuutta lisäävänä tekijänä. Tur-
vallisuusyhteistyön vakiintuessa kuntien toiminnassa 
tulee jatkossa kuitenkin voimistumaan tarve työn vai-
kuttavuuden arvioimiselle. Tarkoituksenmukaisten 

toimenpiteiden valinta tulee olemaan yhä tärkeämpää 
tilanteessa, jossa erityisesti julkisten palvelujen osal-
ta toimitaan yhä rajallisemmin voimavaroin.

Kuluvan vuoden aikana valmistuu kolmas valtakun-
nallinen sisäisen turvallisuuden ohjelma. Ohjelman 
keskeisenä ja uutena elementtinä tullaan laatimaan 
alueellisia toimeenpanosuunnitelmia. Ohjelmat laa-
ditaan aluehallintovirastojen johdolla laajassa yh-
teistyössä alueen eri toimijoiden kanssa siten, että 
valtakunnallisen ohjelman painopisteiden lisäksi 
huomioidaan paikalliset erityispiirteet ja tarpeet. Täs-
sä yhteydessä on tarve päättää myös niistä keinoista, 
joilla alueella voidaan edistää ja tukea paikallista tur-
vallisuusyhteistyötä.

Esitys hyvin merkittäväksi kuntien yhdistämiseen 
tähtääväksi kuntauudistukseksi on parhaillaan valmis-
teilla. Mahdollisten kuntaliitosten myötä yksittäisten 
kuntien turvallisuussuunnitelmat ja jo organisoitunut 
turvallisuusyhteistyö jouduttaisiin monin paikoin ko-
koamaan ja yhteen sovittamaan uuteen suurempaan 
kokonaisuuteen. Tällöin keskeistä on se, etteivät mah-
dollisen keskuskunnan ilmiöt korostu reuna-alueiden 
kustannuksella ja ettei tarkastelunäkökulma muutu 
niin yleiseksi, että paikalliset erityispiirteet jäävät 
huomiotta.  Suurempaa kokonaisuutta tarkastellessa 
yksittäiset ilmiöt hukkuvat keskiarvoihin, ellei tähän 
erityisesti kiinnitetä huomiota. Tulee kuitenkin huo-
mata, että kuntaliitokset mahdollistavat paikallisesti 
uusia voimavaroja ja käytäntöjä. Alueellisen toimi-
jan, kuten poliisi- tai pelastuslaitoksen näkökulmasta 
kuntien liitokset vähentävät sidosryhmien ja vaihtele-
vien toimintatapojen määrää. 
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Miten paikallinen turvallisuussuunnittelu on toteutunut?
Paikallisen turvallisuusyhteistyö on voimakkaasti kuntavetoista ja on valtaosassa maata 
edennyt valmiiksi turvallisuussuunnitelmiksi. Suunnitelmat sisältävät valtakunnalliset sisäl-
lölliset aiheet ja teemat. Työn organisoitumisessa ja aktiivisuudessa on suuria eroja. 

poliisin ja pelastustoimen osalta. Nämä osallistuvat-
kin paikallisen turvallisuustyöhön kunnan sosiaali-, 
terveys- ja sivistystoimien ohella lähes poikkeukset-
ta. Järjestöt ja elinkeinoelämä ovat turvallisuusyh-
teistyössä mukana noin yhdessä tapauksessa neljäs-
tä. Näiden edustus lienee kuitenkin kuvassa esitettyä 
yleisempää, sillä vastauskohdassa ”Muu” todettiin 
esimerkiksi lukuisia yrittäjäyhdistyksiä.

Kunnilta tai laajemmilta turvallisuussuunnittelun alu-
eilta kysyttiin niistä menettelyistä, joilla turvallisuus-
suunnitelman toteutumista ja turvallisuustilanteen 
kehittymistä seurataan. Edelleen pyydettiin kerto-
maan toimintatavoista uusien turvallisuuteen liittyvi-
en asioiden nostamiseksi käsittelyyn, turvallisuusyh-
teistyön johtoryhmän ja työryhmien kokoontumisista 
sekä yleisesti kokemuksista turvallisuussuunnitelman 
toteutumisessa ja vaikuttavuudessa. Saadut vastauk-
set viestivät erityisesti toimintatapojen hyvin suurista 
eroista. Aktiivisuus kokoontumisessa, suunnitelmien 
toteuttamisessa ja sen seurannassa sekä keinot nos-
taa käsittelyyn uusia asioita vaihtelevat merkittävästi. 
Toiminta vaihtelee tiiviistä ja tavoitteellisesta työs-
kentelystä aina lähes täysin hiipuneeseen turvalli-
suusyhteistyöhön. Yleisimmin sovelletaan vuosittais-
ta kokoontumista ja raportointia. Voisi olla tarpeen 
selvittää, millainen vaikutus turvallisuusyhteistyön 
johto- tai ohjausryhmän kokoonpanolla on toiminnan 
aktiivisuuteen.  

Vastaukset viestivät myös hyvin erilaisista suhtau-
tumistavoista asiakokonaisuuteen. Voimavarojen ol-
lessa rajallisia voidaan turvallisuussuunnittelun tar-
ve kokea kyseenalaiseksi erityisesti silloin, kun sen 
hyödyistä ei ole näyttöä. Vastauksissa viitataan myös 
asioiden päällekkäisyyteen lukuisten työryhmien 
ja suunnitelmien muodossa. Onkin selvää, että ter-
veyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvässä 
työssä ja kunnille osoitetuissa velvoitteissa on pai-

Aluehallintovirastojen tekemän paikallista turvalli-
suusyhteistyötä koskevaan kyselyyn mukaan paikal-
linen turvallisuusyhteistyö on organisoitunut alueiksi, 
jotka vaihtelevat yksittäisestä kunnasta lähes koko-
naiseen maakuntaan. Yli kolmanneksella vastanneis-
ta turvallisuussuunnitelma kattaa kahdesta viiteen 
kuntaa, mutta pääsääntöisesti turvallisuusyhteistyö-
tä kuitenkin toteutetaan yksittäisen kunnan alueella 
(Kuva 7.6.1.). Paikallinen turvallisuussuunnitelma 
on saatujen vastausten perusteella valmistunut neljäl-
lä alueella viidestä (Kuva 7.6.2.). 18 alueella suun-
nitelman laadinta on edelleen kesken ja kahdeksalla 
kokonaan aloittamatta.

Paikallisen turvallisuusyhteistyön vetovastuu on 
selvästi siirtynyt kuntien tehtäväksi, kun aikaisem-
min poliisilla oli tässä yhteydessä korostunut rooli. 
Kunnanjohtaja tai muu kunnan edustaja toimii tur-
vallisuusyhteistyön puheenjohtajana neljässä tapauk-
sessa viidestä. Johto- tai ohjausryhmän kokoonpano 
vaihtelee kuitenkin merkittävästi sekä laajuuden että 
siinä edustettujen tahojen osalta. Valtaosin turvalli-
suusyhteistyötä johtava ryhmä muodostuu kunnan 
toimialojen sekä poliisin ja pelastustoimen edustajis-
ta. Paikoin ryhmää on laajennettu suurella joukolla 
alueellisia tai paikallisia asiantuntijoita, ja toisaalla se 
muodostuu puhtaasti kunnan johtoryhmästä. Eroista 
ryhmän tehtävien luonteessa viestinee se, että joissain 
tapauksissa johto- tai ohjausryhmän muodostavat 
kunnanjohtaja yhdessä pelastuslaitoksen ja poliisilai-
toksen johtajan kanssa. Onkin oletettavaa, että kun-
nan tai alueen koko vaikuttaa siihen, toimiiko johdon 
alaisuudessa lisäksi alatyöryhmiä.

Kyselyyn saatujen vastausten perusteella kunnan 
toimialat osallistuvat turvallisuusyhteistyöhön hyvin 
laajasti (kuva 7.6.3.). Myös seurakuntien edustus on 
mukana lähes puolessa tapauksista. Alueellisten toi-
mijoiden edustus on puolestaan tyypillistä ainoastaan 
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kallisesti yhteensovittamisen mahdollisuuksia. Pai-
kallista turvallisuusyhteistyötä kehitettäessä on syytä 
harkita, tulisiko sen tueksi kehittää valtakunnallisia 
tai alueellisia valmiita malleja työryhmätyöskente-
lyn, turvallisuustilanteen ja turvallisuussuunnitelman 
toteutumisen seurannan ja kuntalaisten vaikuttamis-
mahdollisuuksien lisäämiseksi sekä eri suunnitelmi-
en yhteensovittamisen helpottamiseksi.

Valtakunnallinen turvallisuussuunnittelun ohjaus-
ryhmä on sisäasiainministeriön julkaisussa 22/2011 
esittänyt paikalliselle turvallisuussuunnittelulle uusia 
painopisteitä vuosille 2011-2015. Kyselyyn saatujen 
vastausten perusteella painopisteet on huomioitu ole-
massa olevissa suunnitelmissa yli 90 prosenttisesti 
yhdellä poikkeuksella; ainoastaan hieman yli puo-
lessa tapauksessa vastanneista alueella oli luotu me-
nettelyt, jolla parannetaan alueen asukkaiden osallis-
tumista paikalliseen turvallisuussuunnitteluun. Tällä 
seikalla on jälleen yhteys siihen, kuinka tavoitteel-
lista, reaaliaikaista ja aktiivista turvallisuusyhteistyö 
on. Vastauksissa kritisoitiin kuitenkin sitä, että tur-

vallisuussuunnittelulle asetetaan uusia painopisteitä 
ilman että jo laadituilla suunnitelmilla on ollut aikaa 
vaikuttaa riittävästi ja että niiden vaikuttavuutta olisi 
mitattu.

Kaiken kaikkiaan on kuitenkin selvästi havaittavis-
sa, että vastausten sävy on huomattavasti aikaisem-
pia vuosia positiivisempi. Saaduista vastauksista on 
tulkittavissa, että turvallisuusyhteistyön merkitys on 
monin paikoin sisäistetty ja se on siirtynyt luonnolli-
seksi osaksi kunnan tai alueen toimintaa.

Peruspalvelujen arvioinnin yhteydessä tehdyn kyselyn 
yksityiskohtaiset tulokset siirtyvät aluehallintoviras-
tojen ja tarvittaessa valtakunnallisen turvallisuussuun-
nittelun ohjausryhmän käyttöön. Aluehallintoviras-
tojen on siten toimialueellaan mahdollista kohdistaa 
toimenpiteitä turvallisuusyhteistyön aktivoimiseksi 
ja hyvien käytäntöjen löytämiseksi.

Arviointiryhmä

Pelastustarkastaja,	Juha	Vilkki,	puhelin	040	733	7158,	juha.vilkki(a)avi.fi
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