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Peruspalvelujen arvioinnin teemana oli hallinto- ja 
palvelurakenteiden muutosten vaikutukset peruspal-
velujen saatavuuteen. Teema oli varsin haasteellinen, 
ovathan kunta-, hallinto- ja palvelurakenteet jatku-
vassa muutoksessa. Ikääntyneiden palvelutarpeet 
kasvavat. Lisäksi väestön keskittyminen ja toisaalta 
harvaan asuttujen alueiden palvelujen turvaaminen 
tuovat omat haasteensa. Samalla talouden tiukat 
raamit asettavat kuntapäättäjät tärkeiden valintojen 
eteen palvelujen järjestämisessä.

Arviointikokonaisuudet olivat: hallinnon toimivuus, 
turvallisuus, osaaminen, hyvinvointi, liikennepalve-
lut sekä kuluttajan asema. Hallinnonalojen yhteisenä 
arviointikohteena oli paikallinen turvallisuusyhteis-
työ.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella 
kuntien määrä on vähentynyt kolmessa vuodessa 
18:lla. Vuonna 2010 kuntia oli 68. Myös valtion pai-
kallisviranomaisten toimialueet ovat laajentuneet ja 
yhteispalvelupisteiden määrä on vähentynyt. Hallin-
torakenteiden muutos on mahdollistanut palvelujen 
tuottamisen entistä tehokkaammin. Samalla kuiten-
kin näyttää siltä, että palveluja ollaan keskittämässä 
sinne, missä väestö pääosin on.  

Etelä-Suomessa etäisyydet ovat varsin lyhyitä, joten 
pääosin palvelut ovat kohtuullisen hyvin kansalaisten 
käytettävissä. Monissa palveluissa on kuitenkin suu-
ria alueellisia ja kuntakohtaisia eroja. Peruspalvelu-
verkon rakentaminen palvelemaan mahdollisimman 
tasapuolisesti pinta-alaltaan entistä laajempien kun-
tien asukkaiden tarpeita on haasteellista. 

Näyttää siltä, että kuntarakenteessa tapahtuneet muu-
tokset eivät vielä ole vaikuttaneet esimerkiksi pe-

rusopetuksen alueelliseen saavutettavuuteen. Myös 
toisen asteen koulutuksen saavutettavuus oli koko-
naisuutena hyvä, joskin maakuntien välillä on selviä 
eroja. Ympäristöterveydenhuollossa uusien yhteistoi-
minta-alueiden muodostaminen ei ole vielä tehosta-
nut elintarvikevalvontaa. Palvelurakenneuudistuksen 
vaikutukset eivät näy myöskään joukkoliikennepal-
veluissa. PARAS-hanke on siinä vaiheessa, että sen 
todelliset vaikutukset peruspalvelujen saatavuuteen 
ovat arvioitavissa vasta muutaman vuoden kuluttua. 

Aluehallintovirastojen tehtävänä on arvioida perus-
palvelujen saatavuutta. Elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskukset osallistuvat arviointityöhön. Tänä 
keväänä valmistui valtiovarainministeriön asettaman 
Peruspalvelujen arvioinnin kehittämistyöryhmän 
muistio. Toivon, että siinä kirjatut ehdotukset toteu-
tuvat, jotta jatkossa arviointituloksia hyödynnetään 
entistä laajemmin kansalaisille tarkoitettujen palvelu-
jen saatavuuden turvaamiseksi.

Anneli Taina
Ylijohtaja 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Hallintorakenteiden uudistusten 
mahdollistamat hyödyt näkyvät 
vasta viiveellä
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Basservicen i Södra Finland

Temat för utvärderingen av basservicen var vilka följ-
der som förändringarna av förvaltnings- och service-
strukturerna har på tillgängligheten av basservice. Te-
mat var en rätt så stor utmaning, eftersom kommun-, 
förvaltnings- och servicestrukturerna är i ständig för-
ändring. Verksamhetsområdet förändras snabbt. De 
äldres servicebehov växer. Därtill så tillför tryggan-
det av servicen i både i tätorterna och i glesbygden 
sina egna utmaningar. Samtidigt ställer ekonomins 
strama ramar kommunernas beslutsfattare inför vik-
tiga beslut när det gäller ordnandet av servicen.

Utvärderingshelheterna var: förvaltningens funk-
tionsduglighet, säkerhet, kompetens, välmående, tra-
fiktjänster och konsumentens ställning. Gemensamt 
utvärderingsobjekt för förvaltningsgrenarna var lo-
kalt säkerhetssamarbete.

På verksamhetsområdet för regionförvaltningsver-
ket i Södra Finland har kommunernas antal minskat 
med 18 på tre år. Också verksamhetsområden för 
statens lokalmyndigheter har utvidgats och samservi-
cekontorens antal har reducerats. Förändringarna av 
förvaltningsstrukturerna har möjliggjort att servicen 
kunnat produceras allt effektivare. På samma gång 
ser det ändå ut som om servicen koncentreras till or-
ter med mest befolkningen.  

I Södra Finland är avstånden tämligen korta, så hu-
vudsakligen har medborgarna skälig tillgång till ser-
vicen. Det finns dock stora skillnader regionerna och 
kommunerna emellan beträffande flera servicefor-
mer. Det är en utmaning att bygga ett basservicenät-
verk som så jämlikt som möjligt tjänar invånarna i de 
till ytan allt större kommunerna.  

Det ser ut som om de förändringar som skett i kom-
munstrukturerna ännu inte haft någon inverkan på till 
exempel den regionala tillgängligheten till grundut-
bildningen. Också tillgängligheten till utbildning på 
andra stadiet var i sin helhet god, även om det finns 
tydliga skillnader mellan landskapen. Bildandet av 
nya samarbetsområden inom miljö- och hälsoskyd-
det har ännu inte effektiviserat livsmedelstillsynen. 
Effekterna av servicestrukturreformens syns inte hel-
ler i kollektivtrafiktjänsterna. KSSR-projektet är i det 
skede, att dess verkliga verkan på tillgängligheten till 
basservice kan utvärderas först om några år. 

Regionförvaltningsverkets uppgift är att utvärdera 
tillgängligheten till basservice. Närings-, trafik- och 
miljöcentralerna deltar i utvärderingsarbetet. Utveck-
lingsgruppen för utvärdering av basservicen, tillsatt av 
finansministeriet, blev i vår klar med sin promemoria 
. Jag hoppas att de förslag som nämns i den förverk-
ligas, så att man i fortsättningen drar allt mer nytta av 
utvärderingsresultaten för att trygga tillgängligheten 
till den service som är ämnad för medborgarna.

Anneli Taina
Överdirektör
Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyttan som reformerna av 
förvaltningsstrukturerna möj-
liggör märks först senare
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Toimeksianto ja työn  
organisointi

Uppdraget och  
organisering av arbetet
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Peruspalvelut Etelä-Suomen alueella 2010

1  Toimeksianto ja työn  
 organisointi

Nyt valmistunut peruspalvelujen alueellinen arvioin-
ti on ensimmäinen kokonaan aluehallintouudistuksen 
jälkeen toteutettu arviointityö. Peruspalvelujen arvi-
ointi on aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 
4 §:n 2 momentissa säädetty aluehallintovirastojen 
tehtävä. Ohjaavat ministeriöt ja keskushallinnon vi-
rastot vastaavat arvioinnin ohjauksesta toimialoillaan. 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset osallistu-
vat liikenteen sekä kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen 
peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointiin. 

Aluehallintovirastojen strategia-asiakirjassa aluehal-
lintovirastojen tavoitteeksi asetettiin peruspalvelujen 
saatavuuden lain mukaisen ja yhdenvertaisen toteu-
tumisen seuranta, valvonta ja arviointi. Vuoden 2010 
peruspalvelujen arvioinnin teemana on strategia-
asiakirjassa määritelty hallinto- ja palvelurakenteiden 
muutosten vaikutus peruspalvelujen saatavuuteen.

Ohjaavat ministeriöt ja keskusvirastot asettivat vuot-
ta 2010 koskevat arviointikohteet, jotka on käsitelty 
aluehallintovirastojen tulosohjausryhmässä ja alue-
hallintovirastojen ohjausryhmässä elokuussa 2010. 
Arviointikokonaisuudet vuoden 2010 arvioinnissa 
ovat hallinnon toimivuus, turvallisuus (poliisitoimi 
ja pelastustoimi), osaaminen, hyvinvointi, liiken-
nepalvelut ja kuluttajan asema. Lisäksi mukana on 
poikkihallinnollisena arviointikohteena paikallinen 
turvallisuusyhteistyö. Valtionvarainministeriö antoi 
aluehallintovirastoille arviointitehtävät ja ohjeet ar-
vioinnin toteuttamisesta syyskuun 2010 alussa. Ar-
viointiaikataulua ja tehtäviä tarkistettiin vielä loka-
kuussa ja joulukuussa annetuilla lisäohjeilla.

Peruspalvelujen arviointi toteutettiin uudessa jär-
jestyksessä siten, että ensin laadittiin valtakunnalli-
nen raportti, joka valmistui helmi-maaliskuun 2011 
vaihteessa ja sen pohjalta syventävät aluehallinto-
virastojen toimialueet kattavat alueelliset raportit. 
Valtakunnallinen raportti sisältää kaikki arviointiko-
konaisuudet ja niiden alle sijoittuvat arviointikoh-
teet, joita on yhteensä 14. Etelä-Suomen alueellisessa 

raportissa arviointikohteita on 12. Alueellisessa ra-
portissa Hallinnon toimivuudesta on mukana yhteis-
palvelun kattavuus. Etelä-Suomen alueraporttiin ei 
sisälly lastensuojelulain toimeenpanon toteutumisen 
arviointia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos teki val-
takunnallisen arvioinnin tämän kohteen osalta.

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen alu-
eellisesta saavutettavuudesta on raportoitu erikseen 
suomen- ja ruotsinkielinen koulutus. Lisäksi kirjas-
toimesta on laadittu erillinen ruotsinkielinen raportti.
Alueelliseen raporttiin sisältyvät arviointikohteet 
ovat valtionvarainministeriön ohjauskirjeen mukaan:

Hallinnon toimivuus
• Yhteispalvelun kattavuus
Turvallisuus
• Poliisitoimi: ennalta ehkäisevä toiminta, nopean 

avun saanti, tutkintapalvelut ja poliisipalvelujen 
saatavuus

• Pelastustoimi: ennalta ehkäisevä toiminta, nopean 
avun saanti ja väestönsuojelun palvelut

Osaaminen
• Opetustoimi: perusopetuksen alueellinen saata-

vuus, toisen asteen koulutuksen alueellinen saa-
vutettavuus (suomen- ja ruotsinkielinen koulutus 
omina raportteina)

• Nuorisotoimi: nuorisolain 8 §:n edellyttämä nuor-
ten osallistuminen ja kuuleminen kunnissa

• Kirjastoimi: maakuntakirjastotoiminta osan kirjas-
totoimen kehittämistä

• Liikuntatoimi: käyttövuoropolitiikan vaikutukset 
liikuntapaikkojen tasa-arvoiseen saavutettavuuteen

• Hyvinvointi (ei mukana Etelä-Suomen raportissa)
• Lastensuojelulain toimeenpanon toteutuminen
Liikennepalvelut
• Joukkoliikenteen muutokset PSA:n ja joukkolii-

kennelain voimaantulon jälkeen (3.12.2009)
Kuluttajan asema
• Talous- ja velkaneuvonnan saatavuus
• Eläinlääkintähuolto: kunnallisten eläinlääkäripal-

velujen saatavuus
• Elintarvikevalvonta: valvonnan saatavuus
Poikkihallinnollinen arviointikohde
• Paikallinen turvallisuusyhteistyö.
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Raportin on laatinut arviointiryhmä, johon ovat kuu-
luneet koordinaattorina erikoissuunnittelija Aino 
Pyöriä (Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuu-
alue) sekä jäseninä kunkin arviointikohteen vastuu-
kirjoittajat, joiden tiedot ovat arviointikohteittain 
raporttien yhteydessä. Turvallisuuden poliisitoimen 
osuudesta vastasi Poliisihallitus/Itä-Suomen alue-
hallintovirasto. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallinto-
virastossa on laadittu ruotsinkieliset opetustoimen ja 
kirjastotoimen raportit. Uudenmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksessa on laadittu kirjasto-, 
liikunta- ja nuorisotoimen arviointikohteita koskevat 
raportit. Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat yhteistyös-
sä laatineet liikenteen osuuden arviointiraporttiin. 
Pelastustarkastaja Esa-Pentti Lukkarinen (Pelastus ja 
varautuminen -vastuualue) kokosi paikallista turval-
lisuusyhteistyötä koskevan poikkihallinnollisen arvi-
oinnin taustaryhmänään sisäisen turvallisuuden seu-
rantaryhmä. Pelastustarkastaja Markku Kirvesniemi 
(Pelastus ja varautuminen -vastuualue) on vastannut 
raportin kartoista. Etelä-Suomen aluehallintoviraston 
viestintäyksikkö on toimittanut raportin julkaistavaan 
muotoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston johto-
ryhmä toimi arviointityön ohjausryhmänä. 

Toimeksianto ja työn organisointi
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Basservicen i Södra Finland

Föreliggande regionala utvärdering av basservicen 
är den första som utförts helt och hållet efter region-
förvaltningsreformen. Enligt 4 § 2 mom. i lagen om 
regionförvaltningsverken (896/2009) ska regionför-
valtningsverken utvärdera tillgången till basservice. 
De behöriga ministerierna och centrala ämbetsverken 
styr utvärderingen inom sina respektive verksam-
hetsområden. Närings-, trafik- och miljöcentralerna 
deltar i utvärderingen av den regionala tillgången på 
basservice i form av trafiktjänster samt biblioteks-, 
idrotts- och ungdomsväsendets tjänster. 

Enligt målformuleringen i regionförvaltningsverkens 
strategidokument hör det regionförvaltningsverken 
till att följa upp, övervaka och utvärdera att tillgån-
gen på basservice uppfyller lagstadgade krav och ges 
på lika villkor. I enlighet med strategidokumentet är 
temat för utvärderingen av basservicen 2010 hur re-
formerna av förvaltningen och servicestrukturerna 
påverkat tillgången på basservice.

De behöriga ministerierna och centrala ämbetsverken 
utsåg utvärderingsobjekten för år 2010, som har be-
handlats av regionförvaltningsverken i resultatstyr-
ningsgruppen respektive styrgruppen i augusti 2010. År 
2010 utvärderades förvaltningens funktion, säkerheten 
(polisväsendet och räddningsväsendet), kompetensen, 
välfärden, trafiktjänsterna och konsumentens ställning. 
Dessutom ingår det lokala säkerhetssamarbetet som ett 
tvärsektoriellt utvärderingsobjekt. Finansministeriet 
formulerade utvärderingsuppdragen och utvärdering-
sanvisningar för regionförvaltningsverken i början av 
september 2010. I oktober och december preciserades 
tidsschemat och föremålet för utvärderingen med yt-
terligare anvisningar.

Utvärderingen av basservicen genomfördes i ny ord-
ning med en nationell rapport som första etapp, fär-
digställd i månadsskiftet februari-mars 2011. Utifrån 
den utarbetades fördjupande regionala rapporter per 
regionförvaltningsverk och verksamhetsområde. 
Den nationella rapporten omfattar alla utvärderade 

funktioner och objekt, sammanlagt 14. Den regio-
nala rapporten för Södra Finland omfattar 12 utvär-
deringsobjekt. I den regionala rapporten om förvalt-
ningens funktion ingår samservicens omfattning. I 
den regionala rapporten för Södra Finland har inte 
genomförandet av barnskyddslagen utvärderats. Den 
nationella utvärderingen på detta område gjordes av 
Institutet för hälsa och välfärd.

Regional tillgång till grundläggande utbildning och 
utbildning på andra stadiet har utvärderats i separata 
rapporter om finskspråkig och svenskspråkig utbild-
ning. Om biblioteksväsendet har dessutom en särs-
kild rapport upprättats på svenska.

Utvärderingsobjekten i den regionala rapporten är i 
enlighet med finansministeriets anvisningar:
Förvaltningens funktion
• Samservicens omfattning
• Säkerheten
• Polisväsendet: förebyggande verksamhet, tillgån-

gen till snabb hjälp, brottsutredning och polisens 
tillgänglighet

• Räddningsväsendet: förebyggande verksamhet, 
tillgången till snabb hjälp och tjänster för befolk-
ningsskydd

Kompetensen
• Undervisningsväsendet: regional tillgång till 

grundläggande utbildning, regional tillgång till 
utbildning på andra stadiet (separata rapporter om 
finskspråkig och svenskspråkig utbildning)

• Ungdomsväsendet: ungas deltagande och hörande 
av de unga inom kommunerna enligt 8 § i ung-
domslagen

• Biblioteksväsendet: landskapsbiblioteken som en 
del av biblioteksväsendets utveckling

• Idrottsväsendet: hur tillgängligheten till idrottsan-
läggningar på lika villkor påverkas av hur använd-
ningstiderna fördelas

Välfärd (ej i rapporten över Södra Finland)
• Genomförandet av barnskyddslagen

1  Uppdraget och organiseringen av arbetet
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Trafiktjänster
• Ändringar i kollektivtrafiken efter ikraftträdandet 

av Europeiska unionens förordning om trafikavtal 
och kollektivtrafiklagen (3.12.2009)

Konsumentens ställning
• Tillgång till ekonomi- och skuldrådgivning
• Veterinärvård: tillgång till kommunala veterinärt-

jänster 
• Livsmedelstillsyn: tjänstetillgänglighet
Tvärsektoriellt utvärderingsobjekt
• Det lokala säkerhetssamarbetet

Rapporten har upprättats av en utvärderingsgrupp 
med specialplanerare Aino Pyöriä (Ansvarsområdet 
för basservicen, rättsskyddet och tillstånden) som 
koordinator. Medlemmarna i utvärderingsgruppen är 
de ansvariga skribenterna som anges anslutning till 
respektive utvärderingsrapporter. Avsnittet om säker-
het i delen om polisväsendet har sammanställts av 
Polisstyrelsen/Regionförvaltningsverket i Östra Fin-
land. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Fin-
land har utarbetat de svenskspråkiga rapporterna för 
undervisningsväsendet och biblioteksväsendet. Ny-
lands närings-, trafik- och miljöcentral har sammans-
tällt rapporterna för utvärderingen av biblioteks-, 
idrotts- och ungdomsväsendets tjänster. Sydöstra Fin-
lands och Nylands närings-, trafik- och miljöcentraler 
har gemensamt sammanställt utvärderingsrapporten 
för trafikens vidkommande. Räddningsinspektör Esa-
Pentti Lukkarinen (Ansvarsområdet för räddningsvä-
sendet och beredskapen) sammanställde en tvärsek-
toriell utvärdering av det lokala säkerhetssamarbetet 
i samråd med uppföljningsgruppen för den inre sä-
kerheten. Räddningsinspektör Markku Kirvesniemi 
(Ansvarsområdet för räddningsväsendet och bered-
skapen) har svarat för kartorna i rapporten. Informa-
tionsenheten vid regionförvaltningsverket i Södra 
Finland har redigerat rapporten för publikation. Re-
gionförvaltningsverkets ledningsgrupp tjänade som 
styrgrupp för utvärderingsarbetet. 

Uppdraget och organiseringen av arbetet
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16 Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Peruspalvelut Etelä-Suomen alueella 2010

2  Toimintaympäristö

Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueeseen 
kuuluivat vuonna 2010 Kanta-Hämeen, Päijät-Hä-
meen, Uudenmaan, Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson 
ja Etelä-Karjalan maakunnat. Itä-Uudenmaan maa-
kunta yhdistettiin vuoden 2011 alussa Uudenmaan 
maakuntaan. Alue on kaksikielinen. Vuoden 2010 
alussa alueella oli edellä mainittujen kuuden maa-
kunnan ohella 12 seutukuntaa, 5 sairaanhoitopiiriä ja 
yhteensä 68 kuntaa. Kuntaliitosten ja yhdistymisten 
vuoksi kuntien kokonaismäärä on vähentynyt neljällä 
(4) kunnalla vuodesta 2009. Etelä-Suomen aluehal-
lintoviraston alueella toimii kolme elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskusta, joista Kaakkois-Suomen 
ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukset ovat täydenpalvelun eli kolme vastuualuetta 
käsittäviä ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksessa on kaksi vastuualuetta. 

Väestö- ja asutusrakenne

Vuoden 2010 päättyessä Etelä-Suomen aluehallinto-
viraston toimialueella oli 2 224 721 asukasta. Tämä 
oli 41 prosenttia koko maan väestöstä. Väestömäärä 
kasvoi 0,7 prosenttia edellisestä vuodesta. Väestöstä 
69 prosenttia asui Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaal-
la. Väestö kasvoi Uudenmaan ja Hämeen maakunnis-
sa mutta väheni Kymenlaaksossa (-0,1 prosenttia) ja 
Etelä-Karjalassa (-0,2). Pääkaupunkiseutu on maan 
tiheimmin asuttua metropolialuetta, mutta toisaalla 
Etelä-Suomen alueella on myös harvaan asuttuja ja 
yhä harvenevia alueita. (Kuva 2.1.) 

Koko maassa oli vuoden 2009 lopussa kahdeksan yli 
100 000 asukkaan kuntaa. Näistä puolet, Helsinki, 
Espoo, Lahti ja Vantaa sijoittuivat Etelä-Suomeen. 
Vähintään 20 000 asukkaan kuntia Etelä-Suomessa 
oli 22. Yhdessä kunnassa, Suomenniemellä, oli alle 

Kuva 2.1. Etelä-Suomen väestö neliökilometrin ruuduissa 31.12.2009

Tilastokeskus/Väestötilastot
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tuhat asukasta ja tämän lisäksi yhdeksässä kunnas-
sa oli asukkaita alle 3 000. Palvelujen järjestämisen 
haasteet ovat Etelä-Suomen eri osissa hyvin erilaiset. 

Väestöennusteiden mukaan väkimäärä kasvaa Etelä-
Suomen alueella kokonaisuudessa edelleen, mut-
ta erot alueen sisällä ovat suuret. Kymenlaakson ja 
Etelä-Karjalan maakunnissa väkimäärä vähenee, kun 
taas erityisesti Uudellamaalla kasvu on voimakasta. 
Vaihtelu ei kuitenkaan ole suurta vain maakuntien 
välillä, vaan myös niiden sisällä on alueiden välillä 
eroja. Kuvat 2.2. ja 2.3. 

Pidemmän aikavälin ennusteissa suomalaisten mää-
rän on laskettu vähenevän tämän vuosisadan aikana 
ennen kaikkea alhaisen syntyvyyden johdosta noin 
1,4 miljoonalla hengellä. Vielä muutama vuosi sitten 
ennustettiin, että väkiluvun määrä kääntyisi laskuun 
ennen vuotta 2030. Lisääntyneestä maahanmuutosta 

Kuva 2.2. Väkiluvun muutos 2000–2010 (vuoden 2011 kuntarajoin)

Tilastokeskus/Väestötilastot

ja pidentyneestä eliniän odotteen noususta johtuen 
on arvioita tarkistettu, ja kasvun uskotaan jatkuvan 
aina vuoteen 2040 saakka (Ikääntymisraportti 2009). 
Myös Tilastokeskuksen vuonna 2009 julkistetun vä-
estöennusteen mukaan väkiluvun kasvu jatkuu tule-
vaisuudessa. Väestökehitys vaihtelee kuitenkin voi-
makkaasti maan eri osissa. Etelä-Suomen alueella 
väestön odotetaan kasvavan ainakin vuoteen 2040 
muissa maakunnissa, mutta Kymenlaakson ja Etelä-
Karjalan väestönkehitys on koko ennustejakson las-
keva.  Muuttoliike voi muokata nopeasti alueiden vä-
estömäärää ja -rakennetta. (taulukko 2.1.)

Ikärakenne on Etelä-Suomen alueella vielä edullinen. 
Lasten ja nuorten määrä ja osuus on muuttovoittoalu-
eilla tappiollisia alueita suurempi. Väestö kuitenkin 
ikääntyy kaikilla alueilla. Etelä-Suomen väestöstä 
vuonna 2010 oli 15,9 prosenttia 65 vuotta täyttäneitä. 
Ennusteen mukaan vuonna 2025 osuus on noussut 22,5 

Toimintaympäristö
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Peruspalvelut Etelä-Suomen alueella 2010

Tilastokeskus/Väestötilastot

Tilastokeskus/Väestötilastot

Kuva 2.3. Väestöennuste kunnittain vuoteen 2020 (vuoden 2010 kuntarajoin)

Kuva 2.4. Väestöennuste alle 15-vuotiaista kunnittain vuoteen 2020 (vuoden 2010 kuntarajoin) 
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prosenttiin. Ennusteen mukainen kasvu lähtövuoteen 
2008 olisi siten 7,5 prosenttiyksikköä. Vuodesta 2008 
yli 65-vuotiaiden osuus on kasvanut lähes prosenttiyk-
sikön verran. Määrällisesti vanhusväestön ennustetaan 
lisääntyvän vuoden 2008 lukumäärästä 330 740 vuo-
teen 2025 mennessä 553 384 henkilöön, mikä mer-
kitsee lähes 68 prosentin kasvua. Lasten (0–14-vuo-
tiaat) osuus laskee ennustejakson 2008–2025 aikana 

Taulukko 2.1. Kuntien välinen nettomuutto ja nettosiirtolaisuus maakunnittain Etelä-Suomen alueella 2008 ja 2009

Kuntien välinen nettomuutto Nettosiirtolaisuus

2008 2009 2008 2009
Uusimaa 2811 2173 6542 5995

Itä-Uusimaa 315 239 194 158

Kanta-Häme 1209 486 273 209

Päijät-Häme 430 260 431 425
Kymenlaakso -985 -479 723 767
Etelä-Karjala -377 -353 476 424

Tilastokeskus/Väestötilastot

16,7 prosentista 16,2 prosenttiin ja työikäisen väestön 
osuus laskee samalla aikajaksolla 68,2 prosentista 61,3 
prosenttiin. Väestörakenne tulee muuttumaan vuoteen 
2025 mennessä kaikissa alueen maakunnissa nykyistä 
vanhuspainotteisemmaksi. Maakuntien ja seutukun-
tien väestörakenteissa on suuria eroja (kuvat 2.5 ja 2.6, 
taulukko 2.2). Väestöllinen huoltosuhde kuvaa työ-
ikäisen väestön suhdetta ei-työikäiseen väestöön. 

Kuva 2.5. Väestörakenne maakunnissa 2010 ja 2025 Kuva 2.6. Väestön ikärakenne seutukunnittain 2010 ja 2025

Tilastokeskus/Väestötilastot

Tilastokeskus/Väestötilastot

Toimintaympäristö
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Peruspalvelut Etelä-Suomen alueella 2010

Koko maan väestöstä oli vuoden 2010 lopussa miehiä 
49,1 ja naisia 50,9 prosenttia.  Etelä-Suomessa mies-
ten osuus oli 48,6 ja naisten 51,4 prosenttia. Tyttöjä 
syntyy poikia vähemmän, ja nuorimmat ikäluokat 
ovat miesvaltaisia. Miesten enemmyys supistuu noin 
50 ikävuoden vaiheilla, ja vanhimmat ikäryhmät ovat 
selkeästi naisenemmistöisiä kaikissa maakunnissa.

Etelä-Suomen väestörakenne on monikulttuurinen. 
Ruotsinkielisen väestön osuus on erityisen mer-
kittävä Itä-Uudellamaalla. Myös Uudellamaalla ja 
Kymenlaaksossa on kaksikielisiä kuntia. Ruotsin-
kielisten osuus vuonna 2010 oli 6,2 prosenttia Ete-
lä-Suomen koko väestöstä. Vuoden 2010 lopussa 
koko maan väestöstä oli ulkomaan kansalaisia 3.1 
prosenttia.  Etelä-Suomessa heitä oli 4,6 prosenttia 
väestöstä. Uudellamaalla heidän osuutensa oli 5,7 ja 
Kymenlaaksossa 3,0 prosenttia. Puolet koko maan 
ulkomaalaisväestöstä asuu Uudellamaalla ja yli 60 
prosenttia koko Etelä-Suomen alueella. Suurimmat 
ulkomaalaisryhmät ovat virolaiset, venäläiset ja so-
malit. Venäläisiä on paljon etenkin Etelä-Karjalan ja 

Kymenlaakson alueella, kun taas somalit ovat keskit-
tyneet Uudellemaalle.

Kunnat ja kuntatalous

Kuntarakenteen muutos jatkui vuonna 2010, ollen 
kuitenkin maltillisempaa kuin edellisenä vuotena. 
Etelä-Suomen alueella toteutui kaksi kuntien yhdisty-
mistä; Loviisa, Liljendahl, Pernaja ja Ruotsinpyhtää 
muodostivat Loviisan kaupungin ja Ylämaa yhdistyi 
Lappeenrantaan. Etelä-Suomen kuntamäärä väheni 
näiden yhdistymisten myötä neljällä kunnalla 72:sta 
68:aan. Kuntien yhdistymisten tavoitteena on ollut 
turvata kuntapalvelujen saatavuus ja samalla tehostaa 
palvelujen tuottamista tiukkenevassa taloudellisessa 
tilanteessa.   

Kuntien vuosikatteella mitattu taloudellinen tilanne 
vahvistui aina vuoden 2008 alkupuolelle asti. Vuo-
sikatteen kasvu on perustunut lähinnä kuntien saa-
mien verotulojen kasvuun. Taloudellisen taantuman 
seurauksena kuntien taloudellinen tilanne heikkeni 

Taulukko 2.2. Väestöllinen huoltosuhde maakunnittain 2010 ja ennuste vuoteen 2025

Alle 15-vuotiaita  ja 65-vuotta täyttäneitä/100 15-64-vuotiasta

2010 2015 2020 2025

KOKO MAA 51,6 59,1 65,4 69,7

ETELÄ-SUOMI 47,9 54,6 59,6 63,2
Uusimaa 44,9 50 54,2 57,3
Itä-Uusimaa 53,5 60,8 65,7 69
Kanta-Häme 55,5 63,1 69,7 74,1
Päijät-Häme 54,5 65 72,7 77,7
Kymenlaakso 56 65,1 72,9 79,3
Etelä-Karjala 55,6 64,7 72,8 79

Tilastokeskus/Väestötilasto 

Taulukko 2.3. Ruotsinkielinen ja ulkomaalainen väestö maakunnissa 31.12.2010

Maakunta Väkiluku 
31.12.2010

Ulkomaan 
kansalaisia % ruotsin-kielisiä % Vieraskielisiä 

yhteensä %

Uusimaa 1532309 86685 5,7 134279 8,8 122102 8,0
Kanta-Häme 174555 3045 1,7 664 0,4 3805 2,2
Päijät-Häme 201772 4924 2,4 624 0,3 6488 3,2
Kymenlaakso 182382 5494 3,0 1450 0,8 7093 3,9
Etelä-Karjala 133703 3613 2,7 199 0,1 4899 3,7

Tilastokeskus, Väestörakenne ja väestömuutokset kunnittain 2008
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vuonna 2009. Uudellamaalla vuosikate supistui eni-
ten ja oli 420 euroa asukasta kohti. Kuntien meno-
jen kasvu hidastui vuonna 2009. Käyttökustannukset 
olivat koko maassa 3,8 prosenttia suuremmat kuin 
vuonna 2008. Suurimman osan kustannuksista veivät 
sosiaali- ja terveystoimen menot, joiden osuus kunti-
en menoista oli 55 prosenttia ja kasvu edelliseen vuo-
teen oli lähes kuusi prosenttia. Kuntien taloudellinen 
tilanne on edelleen tiukka. Kunnallisveroprosenttia 
on nostettu monessa kunnassa ja erilaisia kustannus-
ten säästöön tähtääviä toimenpiteitä on tehty tai suun-
niteltu lähes kaikissa kunnissa.

Elinkeinotoiminta ja työllisyys

Kansainvälinen talous on alkanut toipua, mutta elpy-
misen vaikutukset tuntuvat Suomessa viiveellä. Brut-
tokansantuote väheni vuonna 2009 ollen 8,2 prosent-
tia miinuksella. Vuoden aikana kehitysuunta muuttui 
ja ennakkotietojen mukaan vuonna 2010 bruttokan-
santuote kasvoi 3,1 prosenttia. 

Lamasta huolimatta kotitalouksien käytössä oleva 
tulo kasvoi vuonna 2009 reaalisesti noin kaksi pro-
senttia. Vuonna 2010 kasvu oli hieman suurempi.  

Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella tuo-
tetaan lähes puolet maamme bruttokansantuotteesta. 
Etelä-Suomen elinkeinorakenne poikkeaa koko maan 
elinkeinorakenteesta erityisesti siten, että rahoitus-, 
kiinteistö- ja vastaavat palvelut sekä kauppa-, majoitus- 
ja ravintolatoiminta työllistävät enemmän kuin koko 
maassa keskimäärin. Sen sijaan alkutuotanto ja teolli-
suus työllistävät alueella maan keskiarvoa vähemmän.  

Työllisyysaste oli vuonna 2009 Tilastokeskuksen työ-
voimatutkimuksen mukaan koko maassa 68,3 pro-
senttia. Uusimman vuotta 2010 koskevan tutkimuk-
sen mukaan työllisyys laski edelleen, mutta lasku on 
pysähtymässä. Vuoden 2010 työllisyysaste oli koko 
maassa 67,8 prosenttia. Etelä-Suomen maakunnissa 
luku vaihteli vuonna 2009 Uudenmaan 74 prosentista 
Etelä-Karjalan 64,3 prosenttiin ja vuonna 2010 Uuden-
maan 73,2 prosentista Kymenlaakson 62,8 prosenttiin.

Taulukko 2.4. Kunnallistalouden tunnuslukuja 2009

 Uusimaa Itä-Uusi-
maa

Kanta-
Häme

 Päijät-
Häme

 Kymen-
laakso

 Etelä-
Karjala

Asukasluku 31.12.2009 1423576 94136 173828 201270 182447 134019

Tulovero% 2009 ka 17,94 19,14 18,65 19,23 19,28 18,63

Tulovero% 2010 ka 18,16 19,27 19,38 19,51 19,3 19,38

Verotulot,  €/asukas 4005 3675 3035 3072 3233 3036

 Valtionosuudet,  €/as 427 1043 1307 1338 1477 1387

Vuosikate  €/as 420 291 165 357 163 191

Lainakanta €/as 1 793 2 555 2 297 2 494 2 433 1 883

Sosiaali- ja terveystoimen 
nettokustannukset €/as 3123 2928 3000 2971 3150 3058

Lasten päivähoito  €/0-6 vuotiasta 6399 6039 5068 5426 5636 5184

Lasten päivähoito  €/as 526 495 389 383 362 326
 Vanhusten laitospalvelut  €/as 122 171 215 65 201 130
Kotipalvelu €/as 75 134 101 91 117 138

Perusterveydenhuolto €/as 589 508 529 691 539 627

 Erikoissairaanhoito  €/as 908 904 992 837 1013 1017
Opetus- ja kulttuuritoimi €/as 1300 1398 1068 1119 1301 1041
Siitä oma perusopetus €/oppilas 8163 8005 6791 7496 7458 7444

Kuntaliitto/ Kuntataloustilastot

Toimintaympäristö
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Peruspalvelut Etelä-Suomen alueella 2010

Työvoiman liikkuvuudesta ja elinkeinoelämän raken-
nemuutoksista johtuen tilastollista työttömyyttä on 
aina jonkin verran olemassa. Erityisen huolestuttavia 
ovat kuitenkin nuorten työttömyys ja kaikenikäis-
ten pitkäaikainen työttömyys, jotka vaikeuttavat in-
tegroitumista yhteiskuntaan ja ovat näin merkittävä 
syrjäytymisen riskitekijä. Nuorten työttömyys kasvoi 
voimakkaasti varsinkin vuoden 2009 aikana, erityi-
sesti nuorten miesten työllisyys on vähentynyt.  

Koulutustaso

Koko maan väestöstä 27,3 prosenttia oli suorittanut 
korkea-asteen tutkinnon vuonna 2009. Maan korkein 
osuus oli Uudellamaalla, 34,8 prosenttia. Etelä-Suo-
men muissa maakunnissa korkea-asteen suorittanei-
den osuus oli alhaisin Etelä-Karjalassa ja Kymen-
laaksossa noin 23 prosenttia. Sen sijaan keskiasteen 
tutkinnon suorittaneiden osuus oli näissä maakunnis-
ta Etelä-Suomen alueen korkein (kuva 2.7).  Väestön 

koulutustaso nousee koko ajan ja nuoremmat ikäluo-
kat ovat edeltäjiään korkeammin koulutettuja. Kor-
kea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus on suurin 
30–40-vuotiaiden ikäryhmissä. Ilman perusasteen 
jälkeistä tutkintoa olevien osuus on suurin vanhim-
missa ikäryhmissä (kuva 2.8). 

Liikenne

Liikenneverkko luo perustan useimpien peruspal-
velujen saavutettavuudelle. Liikennemäärät Etelä-
Suomessa ovat korkeat ja tekevät alueesta myös lii-
kenteellisen painopistealueen. Etelä-Suomen alueen 
halki kulkevat koko maan kannalta tärkeät tie- ja 
raideliikenneväylät. Alueen sisäinen reitistö on Hel-
sinki-keskeistä. Helsinki on melko helposti saavu-
tettavissa alueen eri osista, mutta poikittaisyhteydet 
reuna-alueiden välillä eivät aina toimi yhtä sujuvas-
ti. Etelä-Suomessa on Helsinki-Vantaan lentoasema 
sekä suuria matkustaja- ja tavaraliikenteen satamia. 

Taulukko 2.5. Työllisyys- ja työttömyysaste maakunnittain 2010
Työikäinen vä-
estö yhteensä, 
(1000 henkeä)

Työvoima yh-
teensä, (1000 
henkeä)

Työlliset, 
(1000 hen-
keä)

Työttö-
mät, (1000 
henkeä)

Työvoima-
osuus, (%)

Työllisyysas-
te (15-64-v.), 
(%)

Työttömyys-
aste, (%)

Koko maa 4043 2672 2447 224 66,1 67,8 8,4

Uusimaa 1105 788 738 50 71,3 73,2 6,3

Itä-Uusimaa 70 48 45 4 69 71,8 7,7

Kanta-Häme 129 85 77 8 65,6 67,5 9,1

Päijät-Häme 153 97 88 9 63,4 66 8,9

Kymenlaakso 137 85 76 9 61,9 62,8 11

Etelä-Karjala 101 61 55 6 60,7 63,1 10,1
Tilastokeskus/Työvoimatilastot

Taulukko 2.6 Työttömyys, nuorisotyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys vuonna 2009

Työttömät, % 
työvoimasta

Pitkäaikais-työttö-
mät, % työttömistä

Nuorisotyöttömät, 
% 18-24-vuotiaasta 
työvoimasta

Koulutuksen ul-
kopuolelle jääneet 
17-24 -vuotiaat, % 
vastaavan-ikäisestä 
väestöstä

Uusimaa 7,2 15 7,8 14,4

Itä-Uusimaa 7,1 15 9,9 12

Kanta-Häme 10 16,6 14,7 12,5

Päijät-Häme 13 18,9 17,3 13,7

Kymenlaakso 12,4 19 19,1 12,8
Etelä-Karjala 12,9 15 19,8 9,9

SotkaNet, Työ- ja elinkeinoministeriön työvoimatilastot
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Erityispiirteenä on myös mainittava pitkä maaraja 
Venäjään vilkkaine rajanylityspaikkoineen sekä pit-
kä meriraja matkustaja- ja tavaraliikennesatamineen. 
Tällä on merkitystä mm. tasokkaiden turvallisuuspal-
velujen, elintarvikevalvonnan ja sosiaali- ja terveys-
palvelujen kysyntään ja tarjontaan.

Peruspalvelujen tuottaminen 

Kunnat tai niiden yhteenliittymät tuottavat lähes kak-
si kolmasosaa kansalaisten lakisääteisistä peruspal-

veluista. Valtio tuottaa noin kolmanneksen näistä pal-
veluista. Julkisen sektorin palvelutuotantoa täydentää 
kolmas sektori. Peruspalveluihin luetaan kuuluvaksi 
väestön usein tarvitsemat välttämättömät palvelut, 
joiden toimivuus ja saatavuus ovat hyvän ja turvalli-
sen elämän perusta. Julkisen sektorin palvelut liitty-
vät ihmisen elinkaaren eri vaiheisiin, kuten neuvola-, 
päivähoito-, koulutus-, kirjasto-, nuoriso-, liikunta-, 
terveyden- ja sairaanhoito-, julkiset liikenne- ja van-
huspalvelut. Elinkeinoihin liittyviä ovat eläinlääkäri-, 
ympäristöterveydenhuolto-, elintarviketarkastus-, 

Kuva 2.7. Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuudet maakunnittain 2009

Tilastokeskus, Väestön koulutusrakenne

Kuva 2.8. Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuudet ikäryhmittäin Etelä-Suomessa vuonna 2009

Toimintaympäristö
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kuluttajansuoja- ja lupapalvelut.  Toimivan yhteis-
kunnan tarvitsemia palveluja ovat erilaiset rekiste-
ripalvelut sekä kuluttaja- ja velkaneuvonta.  Valtion 
päävastuulla ovat turvallisuus-, järjestys- ja lupapal-
velut. Julkisten palvelujen lisäksi tarvitaan avoimen 
sektorin tuottamia peruspalveluja kuten kaupan, pos-
tin, pankin ja liikenteen palveluja.

Hallinto- ja palvelurakenneuudis- 
tuksen vaikutusten seuranta

Peruspalvelujen arvioinnin teemana vuonna 2010 oli 
hallinto- ja palvelurakenneuudistuksen vaikutukset pe-
ruspalvelujen saatavuuteen.  Kunta- ja palvelurakenne-
uudistuksen lähtökohtana olivat kunnissa odotettavissa 
olevat rakenteelliset muutokset. Valtioneuvoston selon-
teossa uudistuksen etenemisestä on todettu keskeisek-
si tavoitteeksi turvata kunnan asukkaille perustuslain 
mukaiset kunnan järjestämisvastuulla olevat perusoi-
keuksiin kuuluvat palvelut. Myös muiden kuin subjek-
tiivisiksi oikeuksiksi määriteltyjen palvelujen tulee olla 
saatavilla tasapuolisesti maan kaikissa osissa, joskin ne 
voivat laadullisesti ja määrällisesti poiketa eri kunnissa. 

Väestön ikääntyminen ja sitä kautta muuttuvat pal-
velutarpeet ovat varsin suuri haaste palveluista vas-
taaville kunnille. Lasten ja nuorten sekä työikäisten 
määrän vähentyminen ja toisaalta ikääntyneiden 
määrän kasvu vaikuttavat paitsi siihen, millaisia 
peruspalveluja tarvitaan, myös kuntien ja alueiden 
elinvoimaisuuteen, taloudellisiin edellytyksiin ja tu-
lopohjan kehitykseen sekä näiden kautta peruspalve-
lujen rahoitusmahdollisuuksiin. 

Työssäkäynti-, asunto- ja palvelumarkkina-alueet 
ovat laajentuneet ja kuntarajojen merkitys on sa-
malla vähentynyt. Strategisten voimavarojen kuten 
työpaikkojen ja verotulojen kehitys riippuu entistä 
laajemman alueen kehityksestä. Kuntatalouden kehi-
tysnäkymät, väestön ikääntyminen, palvelukysynnän 
kasvu ja kunta-alan työvoiman väheneminen lisää-
vät kuntien yhteistyötä. Yhteistoiminta onkin kun-
taliitosten ohella keskeinen keino kunnille turvata ja 
järjestää hyvinvointipalvelut.  Yhteistoiminta-alueen 
tehtävät voi hoitaa joko kuntayhtymä tai isäntäkun-

tamallissa yksi kunta, jolloin tehtävien hoitamiseen 
perustetaan yhteinen toimielin. 

Kunta- ja palvelurakenteen uudistuksen keskeinen 
tavoite on taata kaikille suomalaisille yhdenvertai-
set sosiaali- ja terveyspalvelut. Tähän tarvitaan toi-
mivaa ja eheää kuntarakennetta, palvelurakenteiden 
vahvistamista ja palvelujen järjestämistä nykyistä 
laajemmalla väestöpohjalla. Lisäksi tarvitaan kunti-
en välistä yhteistyötä ja toimintatapojen uudistamis-
ta. PARAS-hankkeen eteneminen näkyy muutoksina 
kuntakentässä.  Kuntia on liittynyt ja liittyy yhteen, 
jolloin syntyy maantieteellisesti ja väestöllisesti laa-
joja uusia kuntia. Pienten kuntien määrä on tämän 
kehityksen seurauksena vähentynyt ja useamman 
kymmenen tuhannen asukkaan kuntien määrä on kas-
vanut. Kuntien yhteenliittymisten vaihtoehtona alle 
20 000 tuhannen asukkaan kunnat voivat toteuttaa 
palveluja ylikunnallisella yhteistoiminnalla. 

Etelä-Suomessa kuntien lukumäärä on vähentynyt 
2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä 21 
kunnalla. Eniten kuntamäärän väheni vuoden 2009 
alussa, jolloin 14 kuntaa poistui kuntakartalta.  Yh-
teistoiminta-alueita on kaikissa maakunnissa. Osassa 
toiminta ylittää maakunnan rajan. Alueet ovat kool-
taan ja väestömäärältään erilaisia. Kuntaliitos- tai 
yhteistoiminta-alueita koskevia selvityksiä ja aieso-
pimuksia on tekeillä useilla alueilla. Kuntien luku-
määrän vähenemistä ei voida pitää yksinomaan PA-
RAS-hankkeen seurauksena, mutta toki sillä on ollut 
oma vaikutuksensa kehitykseen.

Suomen aluehallinnon suurin itsenäisyyden ajan 
muutos koettiin 1.1.2010 alkaen. Tuolloin aloittivat 
uudet aluehallinnon viranomaiset eli aluehallintovi-
rastot sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
set. Aluehallintovirastoihin koottiin lääninhallitusten, 
ympäristölupavirastojen ja työsuojelupiirien tehtävät 
ja elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksiin työ-
voima- ja elinkeinokeskusten, tiepiirien ja ympäris-
tökeskusten tehtävät. Aluehallintovirastoja on kuusi, 
minkä lisäksi niille kuuluvia tehtäviä Ahvenanmaalla 
hoitaa Ahvenanmaan valtionvirasto. Elinkeino- lii-
kenne- ja ympäristökeskuksia on viisitoista. 
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Valtion paikallishallinto on kokenut 2000-luvulla 
myös muutoksia. Paikallishallinnon virastojen mää-
rä on koko maassa tarkasteluajanjaksona vähentynyt 
600:sta noin 250:een. Kaikki virastotyypit ovat vä-
hentyneet. Palvelujen tarjontaan on kehitetty moni-
puolisia palvelukanavia. Käytettäviä palvelukanavia 
ovat omat palvelupisteet, sähköinen asiointi ja yhteis-
palvelu. 

Tällä hetkellä ja tulevaisuudessakin kunta- ja hal-
lintorakenteet ovat edelleen muutospaineiden alla. 
Julkisen talouden kestävyysvaje on pitkän aikavälin 
haaste koko suomalaiselle hyvinvoinnille. Muutoksia 
tarvitaan ja niiden tulee olla entistä radikaalimpia, 
nopeampia ja vaikuttavampia, jotta hyvinvointimalli 
voidaan kansalaisille turvata. 

Lähitulevaisuuden näkymiä

Etelä-Suomen alueella suurin osa väestöstä sijoittuu 
tiheästi asuttuihin taajamiin, etenkin pääkaupunki-
seudun metropolialueelle ja muihin kasvukeskuksiin. 
Samanaikaisesti harvaanasuttujen alueiden väestö 
vähenee ja vanhenee. Palvelujen tuottamisen ja saa-
vutettavuuden kannalta molemmat kehityssuunnat 
ovat ongelmallisia. Taajamien väestökeskittymissä 
palvelut ovat maantieteellisesti lähellä, mutta palve-
lujen runsaan kysynnän vuoksi niitä voi olla tarpee-
seen nähden liian vähän. Harvaan asutuilla alueilla 
etäisyydet palveluihin ovat pitkiä ja ne kasvavat 
edelleen, kun palveluja keskitetään sinne, missä on 
enemmän palvelun tarvitsijoita. Laajoissa kunnissa 
haja-asutusalueiden ja taajamien asukkaiden tarpei-
den yhteensovittaminen on entistä haasteellisempaa. 

Etelä-Suomessa etäisyydet palveluihin ovat olleet 
varsin kohtuullisia, mutta tilanne on muuttumassa. 
Kuntaliitokset ja kuntien yhdistymiset ovat laajen-
taneet paitsi yksittäisen kunnan väestöpohjaa myös 
kuntien pinta-aloja. Yhteen liittyneiden kuntien pal-
veluverkkojen muotoutuminen vie jonkin aikaa ja on 
vaativa tehtävä.  Todennäköistä on, että suuri osa pal-
veluista keskittyy taajamiin. Kuntapalvelujen ohella 
valtionhallinnon rakenneuudistukset keskittävät val-
tion paikallishallinnon palveluja suuriin taajamiin. 

Laajassa kunnassa reuna-alueiden ja harvaan asut-
tujen alueiden asukkaiden mahdollisuuksia palve-
luihin voidaan parantaa kehittämällä mm. sähköisiä 
palveluja. Sähköisten palvelujen laajentuminen on 
jo vähentänyt tarvetta henkilökohtaiseen asiointiin. 
Eri palveluntuottajien palveluja on mahdollista saada 
yhteispalvelupisteissä, joiden asiantuntijapalvelujen 
saatavuutta lähivuosina yleistyvä etäpalvelu entises-
tään lisää. 

Peruspalvelujen arviointi jatkuu aluehallintovirasto-
jen koordinoimana. Aluehallintouudistuksen yhte-
ydessä osa arviointitehtävistä jaettiin niin, että elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tehtäviin on 
määritelty valmisteluvastuu kirjasto-, liikunta- ja 
nuorisotoimen sekä liikenteen peruspalvelujen arvi-
oinneista. Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella 
kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimessa toimijana on 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
ja liikenteen osalta myös Kaakkois-Suomen elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskus. Valtakunnan ta-
solla peruspalvelujen arvioinnin kehittämisvastuu on 
Pohjois-Suomen aluehallintovirastolla. 

Peruspalvelujen saatavuuden arviointi kattaa vain 
osan kansalaisia koskevista peruspalveluista. Jatkossa 
tarvitaan edelleen arviointikohteiden merkityksen ja 
painoarvon tarkentamista. Peruspalvelujen arviointi 
tulisi nähdä osana suurempaa, koko palvelutuotantoa 
koskevaa seuranta- ja arviointikokonaisuutta.  

Toimintaympäristö
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3  Arvioinnin keskeiset 
 tulokset

Yhteispalvelu

Viranomaiset ovat sisällyttäneet yhteispalvelun osak-
si omia palvelukanaviaan. Erityisesti Kansaneläkelai-
toksen palveluverkossa yhteispalvelun merkitys on 
kasvanut. Yhteispalvelupisteiden palvelun taso vaih-
telee. Vakiopalveluvalikoimat ovat yleistyneet, mutta 
yhtenäistä tavoitetasoa ei vielä saavuteta. 

Arviointitehtävä: Valtion paikallishallinnon kes-
keisten palvelujen järjestäminen erillisinä palvelupis-
teinä ja yhteispalvelussa.

Tulokset ja johtopäätökset: Valtion paikallishallin-
non palvelupaikkoja on vuoden 2010 lopulla Etelä-
Suomen aluehallintoviraston toimialueella kattavasti, 
41 yhteispalvelupistettä ja 194 erillistä palvelutoimis-
toa. Alueella on kymmenen kuntaa, joissa ei tarjota ar-
vioitavia palveluja, vuonna 2009 kuntia oli 13.

Yhteispalvelupisteiden määrä on vuodesta 2009 vä-
hentynyt kolmella. Uusia yhteispalvelupisteitä syntyi 
neljä, tilastoista poistui seitsemän yhteispalvelupis-
tettä, jotka eivät täyttäneet yhteispalvelulain kriteere-
jä. Valtion paikallishallinnon erillisten palvelupistei-
den määrä on viime vuodesta vähentynyt 14. Valtion 
paikallisviranomaisten toimialueet ovat viime vuosi-
na laajentuneet. Palveluntuottajat ovat resurssien vä-
hetessä lopettaneet pieniä palvelupisteitään. Kuntalii-
tokset keskittävät kuntien palveluja kuntakeskuksiin.

Palvelujen saavutettavuus ei ole merkittävästi viime 
vuodesta muuttunut. Lopetetut palvelupisteet on joko 
korvattu yhteispalvelulla tai hallinnon omat palvelu-
pisteet ovat 20 kilometrin etäisyydellä. 

Toimenpide-esitykset: Jokaiseen kuntaan on perustet-
tava yhteispalvelupiste, elleivät valtion paikallishallin-
non keskeiset palvelut ole muutoin saatavilla. Ministe-
riöiden, valtion viranomaisten, maakunnan liittojen ja 

kuntien pitää toteuttaa yhdessä yhteispalvelun toimeen-
panosuunnitelma. Kaikki keskeiset palveluntuottajat 
tarjoavat yhteispalvelupisteissä vähintään vakiopalve-
lut. Etäpalvelun käyttöönoton myötä tulee hyödyntää 
mahdollisuudet tarjota kaikentasoiset palvelut mukaan 
lukien asiantuntijapalvelut ja henkilökohtaista käyn-
tiä edellyttävät palvelut. Palveluntuottajat hankittavat 
kaikkiin yhteispalvelupisteisiin asiakaspäätteen sekä 
otettavat käyttöön ajanvarauksen. Kaikissa yhteispal-
velupisteissä otetaan käyttöön apudiaari.  

Poliisitoimi

Poliisin hallintorakenteen uudistamisen mahdollistamat 
hyödyt eivät vielä näkyneet kaikissa tuloksissa vuonna 
2010 Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella.

Arviointitehtävä: Poliisin ennalta ehkäisevä toimin-
ta, nopean avun saanti, tutkinnan palvelutaso sekä po-
liisipalvelujen saavutettavuus.

Tulokset ja johtopäätökset: Ennalta ehkäisevässä 
toiminnassa kuntien panos palvelujen tuottajana on 
tärkeä. Pienemmissä kunnissa perheväkivaltailmiö 
on vasta tulossa näkyviin. Suurempien kuntien osalta 
vaikutti siltä, että ilmiön näkyväksi tuleminen ja sen 
tunnistaminen on meneillään eri vaiheissa. 

Vaikka toimintavalmiusaika heikkeni useimmissa po-
liisilaitoksissa, niin koko Etelä-Suomen aluehallinto-
viraston toimialueella keskimääräinen toimintaval-
miusaika parani hieman vuonna 2010 vuoteen 2008 
verrattuna. Hallintorakenteen uudistumiseen liitetty 
pelko siitä, että resurssit keskittyisivät keskuspaikka-
kuntaan ja toimintavalmiusaika heikkenisi erityisesti 
syrjäseuduilla, ei toteutunut. Joissakin poliisilaitok-
sissa kyettiin parantamaan toimintavalmiusaikaa liki-
main koko toiminta-alueella. 

Poliisihallinnon organisaatiomuutos aiheutti tutkin-
taprosesseihin viivettä. Rikosten tutkinta-aika piteni 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella noin vii-
kolla. Rikosten selvitysaste parani. Selvitysaste oli 
kuitenkin edelleen koko maan keskiarvoa heikompi. 
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Poliisin toimipisteitä oli koko maassa väestöön nähden 
varsin kattavasti. Kahdenkymmenen kilometrin säteellä 
poliisin toimipisteestä asui vuonna 2010 noin 90 % kan-
salaisista. Osuus ei ole myöskään muuttunut vuodesta 
2008. Etelä-Suomessa tilanne oli koko maata parempi, 
väestöstä 96,3 % asui 20 kilometrin säteellä poliisin toi-
mipisteestä.

Toimenpide-esitykset: Ennaltaehkäisevässä toimin-
nassa poliisin on pyrittävä vaikuttamaan siihen, että 
kuntien tarjoamia palveluja aktiivisesti markkinoidaan 
potentiaalisille asiakkaille. Hälytyspalvelujen tuot-
tamisessa on lisättävä yhteistyötä eri viranomaisten 
kanssa erityisesti harvaan asuttujen alueiden palvelujen 
turvaamiseksi. Rikostorjunnan prosessien kehitystyö-
tä on jatkettava ja erityistä huomiota on kiinnitettävä 
syyttäjäyhteistyöhön, rikosten esikäsittelytoimintaan 
sekä nuorten tekemien rikosten tutkintaan. Poliisin lu-
papalvelujen saavutettavuutta parantaa sähköinen asi-
ointi, jonka lisääminen tulee olla lähivuosien projekti.

Ennalta ehkäisevä toiminta  
(pelastustoimi)

Valistus- ja neuvontatyön määrällinen tavoite saavutet-
tiin osassa pelastuslaitoksia. Erityiskohteiden palotar-
kastuksia tehtiin hieman edellistä vuotta vähemmän. 
Asuinrakennuksista ja muista harvemmin tarkastetta-
vista kohteista tarkastettiin puolet suunnitellusta.

Arviointitehtävä: Erityiskohteiden ja asuinraken-
nusten palotarkastusten toteutuminen sekä turvalli-
suuteen liittyvien valistus-, neuvonta ja koulutuspal-
velujen saatavuus ja toteutuminen. 

Tulokset ja johtopäätökset: Onnettomuuksia ehkäi-
sevien palvelujen tarjonnan alueellinen vaihtelu on 
suurta. Erityiskohteiden palotarkastuksia tehtiin hie-
man edellistä vuotta vähemmän. Asuinrakennuksista 
ja muista harvemmin tarkastettavista kohteista tar-
kastettiin noin puolet suunnitellusta. Pelastustoimen 
valistus- ja neuvontatyön määrällinen tavoite saavu-
tettiin osassa pelastuslaitoksia. 

Toimenpide-esitykset: Onnettomuuksien ehkäisy-
työn kehittämisessä tulee kiinnittää huomioita sisäl-
töön, vaikuttavuuteen ja tilastointiin sekä riskien ja 
uhkien määrittelyyn. Huomio tulee kiinnittää myös 
työn laadulliseen arviointiin ja palvelujen vaikutta-
vuuden mittaamiseen. Työn toteuttamisessa tulee li-
säksi rohkeasti ja ennakkoluulottomasti kehittää sekä 
kokeilla uusia toimintatapoja ja menetelmiä. 

Nopean avun saanti (pelastustoimi)

Pelastustoimen hälytystehtävät lisääntyivät edeltä-
neestä vuodesta kaikilla pelastustoimen alueilla. Pe-
lastustoimen toimintavalmiusajoissa ei tapahtunut 
oleellisia muutoksia. 

Arviointitehtävä: Pelastustoimen hälytyspalvelujen 
kysyntä ja saatavuus ja niissä tapahtunut muutos.

Tulokset ja johtopäätökset: Pelastustoimen häly-
tystehtävät lisääntyivät edeltäneestä vuodesta kaikil-
la pelastustoimen alueilla. Tehtävämäärän kasvu on 
seurausta erityisesti erheellisten palohälytysten sekä 
vahingontorjunta- ja luonnononnettomuustehtävien 
määrän lisääntymisestä. Pelastustoimi tavoittaa on-
nettomuuskohteet keskimäärin riskialueiden edellyt-
tämissä toimintavalmiusajoissa. Erot onnettomuus-
kohteen tavoittamiseen kuluvassa ajassa vaihtelevat 
kuitenkin suuresti alueiden ja kuntien välillä. 

Toimenpide-esitykset: Onnettomuusuhkien mää-
rittelyssä sekä palvelutason mitoittamisessa tulee 
huomioida myös tapahtuneista onnettomuuksista 
saatava tieto. Pelastustoiminta tulee suunnitella on-
nettomuuksia ennalta ehkäisevien toimenpiteiden 
rinnalla, jotta onnettomuusuhkiin kyetään vastaa-
maan mahdollisimman tarkoituksenmukaisella taval-
la ottaen huomioon kohteen ja alueen erityispiirteet. 
Pelastustoiminnan voimavarojen ylläpitämiseksi 
tulee kiinnittää huomiota myös sopimuspalokuntien 
toimintaedellytysten ylläpitämiseen ja tukemiseen.

Arvioinnin keskeiset tulokset
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Väestönsuojelun palvelut 

Väestönsuojapaikat jakaantuvat alueellisesti hyvin 
epätasaisesti. Kaupungeissa suojapaikkoja on pää-
asiassa riittävästi, mutta taajamien reuna-alueilla ja 
maaseudulla tilanne on toinen. 

Arviointitehtävä: Väestönsuojapaikkojen riit-
tävyys.

Tulokset ja johtopäätökset: Suojapaikkojen mää-
rä suhteessa asukaslukuun vaihtelee alueellisesti ja 
kunnittain suuresti. Väestönsuojapaikat keskittyvät 
kaupunkeihin, taajamiin ja työpaikkojen yhteyteen. 
Puutetta suojapaikoista esiintyy varsinkin taajamien 
reuna-alueilla ja maaseudulla. 

Toimenpide-esitykset: Uusi pelastuslaki vähentää 
uusien väestönsuojien rakentamista.

Jatkossa huomio tuleekin kiinnittää jo olemassa olevi-
en väestönsuojien kunnostamiseen ja ylläpitämiseen, 
jotta nämä suojat saadaan pidettyä toimintakuntoisina. 

Perusopetuksen alueellinen saatavuus 
(suomenkielinen opetustoimi)

Perusopetuksen alueellinen saavutettavuus on edelleen 
hyvä useimpien lasten ja nuorten kohdalla, mutta saa-
vutettavuudessa on kuntien kesken suurta vaihtelua.

Arviointitehtävä: Perusopetuksen alueellinen saata-
vuus ja siinä tapahtuneet muutokset edellisiin vuosiin 
verrattuna sekä kuljetuksessa olevien esi- ja perus-
opetuksen oppilaiden koulumatka-aikojen säädösten-
mukaisuus ja kuntien näkemykset kouluverkon tule-
vaisuudesta. 

Tulokset ja johtopäätökset: Etelä-Suomen aluehal-
lintoviraston toimialueella perusopetuksen alueel-
linen saavutettavuus oli edelleen hyvä useimmilla 
7–15-vuotiailla lapsilla ja nuorilla. Heistä suurin osa 
asui enintään viiden kilometrin etäisyydellä ikäluok-
kansa opetusta antavasta perusopetuksen koulusta. 
Etelä-Suomen alueen 7–12-vuotiaiden ikäluokasta 

96 % asui viiden kilometrin säteellä 1–6-luokkien 
opetusta antavasta koulusta, 13–15-vuotiaiden ikä-
luokassa vastaava osuus oli 87 %. 

Kuntien väliset erot perusopetuksen alueellisessa saavu-
tettavuudessa olivat suuria. Väestömäärältään pienissä 
kunnissa perusopetuksen saavutettavuus oli heikompaa. 
Pienimmillään kunnan 7–12-vuotiaiden ikäluokasta 51 
% asui viiden kilometrin säteellä 1–6-luokkien kou-
lusta, suurimman osuuden ollessa 100 %. Kunnissa 
13–15-vuotiaiden ikäluokan osuus viiden kilometrin sä-
teellä koulusta vaihteli 29 %:sta 100 %:iin. Muutokset 
kouluverkossa jatkuvat ja etenkin 1–6-luokkien koulu-
jen määrä vähenee myös tulevaisuudessa.

Kuntarakenteessa tapahtuneet muutokset eivät vielä 
ole vaikuttaneet perusopetuksen alueelliseen saavu-
tettavuuteen. Kuntien mukaan kouluverkon jatkuva 
sopeuttaminen toimintaympäristön, usein oppilas-
määrien vaihteluun, on keskeinen tekijä kouluverkon 
kehittämisessä vuoteen 2015 mennessä. Kouluverk-
koa muokataan kunnan tarpeista käsin, kunta- ja pal-
velurakenteen uudistamishankkeella (2007–2012) oli 
kuntien mukaan ollut vain vähän vaikutusta koulu-
verkossa tapahtuneisiin muutoksiin. 

Kuljetusedun piirissä oli syksyllä 2010 noin viiden-
nes Etelä-Suomen alueen perusopetuksen oppilaista. 
Kuljetettavien oppilaiden koulumatka-ajat pysyivät 
pääsääntöisesti lain sallimissa aikarajoissa, mutta on-
gelmat kuljetusoppilaiden työjärjestysten ja kuljetus-
aikataulujen yhteensovittamisessa lisäsivät oppilai-
den koulumatka-aikaa. 

Toimenpide-ehdotukset: Kunnissa on huolehditta-
va perusopetuksen järjestämisestä niin, että kunnan 
lasten ja nuorten koulumatka on asutus, koulujen 
sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mah-
dollisimman turvallinen ja lyhyt. Kuntien kesken on 
lisättävä tulevaisuutta ennakoivaa yhteistyötä perus-
opetuspalvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja 
toteuttamisessa. Kuntien tulee kiinnittää huomiota 
perusopetusta ja koulukuljetuksia järjestäessään kul-
jetusoppilaiden koulumatkojen turvallisuuteen, su-
juvuuteen ja koulumatka- ja odotusaikojen kestoon. 
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Koulukuljetukset on järjestettävä oppilaiden turvalli-
suuden kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla siten, 
etteivät oppilaat joudu odottamaan koulupäivän alka-
mista ilman valvontaa. 

Ruotsinkielisen perusopetuksen  
alueellinen saavutettavuus

Ruotsinkielisen perusopetuksen keskimääräinen alu-
eellinen saavutettavuus ei ole muuttunut mainittavas-
ti. Laissa säädetyt koulumatkan pituuden enimmäis-
ajat eivät ole ylittyneet.

Arviointitehtävä: Ruotsinkielisen perusopetuksen 
alueellisen saavutettavuuden seuranta, kouluverkon 
ja oppilaspohjan muutokset sekä koulumatkojen pi-
tuuden seuranta perusopetuksesta säädetyn lain mää-
räysten mukaisesti.

Tulokset ja johtopäätökset: Maaseutukouluja on 
edelleen lakkautettu. Etelä-Suomessa oli kuusi ruot-
sinkielistä koulua vähemmän kuin edellisvuonna. 
Manner-Suomessa on 2000-luvulla lakkautettu tai 
yhdistetty toiseen kouluun yhteensä 47 ruotsinkielistä 
koulua. Näistä 19 sijaitsi Etelä-Suomessa.

Oppilasmäärän lasku on jatkunut. Vuosiluokkien 1–6 
yhteenlasketun oppilasmäärän odotetaan kuitenkin 
kasvavan tulevaisuudessa vuosittain. Vuosiluokkien 
7–9 oppilasmäärät laskevat, mutta koska alempien 
vuosiluokkien oppilasmäärät kasvavat, vuosiluok-
kien 1–9 yhteenlasketun oppilasmäärän arvioidaan 
pysyvän Etelä-Suomessa nykytasollaan lähivuosi-
na ja lähtevän sen jälkeen uudelleen kasvuun. Op-
pilasmäärän arvioidaan kasvavan Etelä-Suomessa 
suhteellisesti nopeammin kuin Manner-Suomessa 
keskimäärin. Yhä suurempi osa oppilaista käy nyt ja 
arvioiden mukaan tulevaisuudessakin koulua pääkau-
punkiseudulla.

Ruotsinkielisen perusopetuksen saavutettavuus mitat-
tuna keskimäärin viiden kilometrin säteellä koulusta 
asuvien oppivelvollisuusikäisten lasten osuudella ei 
ole muuttunut mainittavasti maaseutukoulujen lak-
kauttamisesta huolimatta. Kuljetusoppilaidenkaan 

osuus ei ole keskimäärin muuttunut. Koulumatkat ei-
vät ole ylittäneet laissa säädettyjä aikoja.

Toimenpide-esitykset: Laadukasta perusopetusta on 
oltava tasaveroisesti kaikkien oppilaiden saatavilla 
asuinpaikasta, kielestä ja kunnan taloudellisesta ti-
lanteesta riippumatta. Palvelurakenneratkaisujen on 
tuettava opetuspalvelujen saavutettavuutta ja laatua. 
Perusopetuksen saavutettavuuden ja opetuksen laa-
dun mittareita on kehitettävä edelleen ja arvioitava 
jatkuvasti.

Kuntarajat ylittävää ja opetusympäristöjen välistä yh-
teistyötä, jossa lähiopetus yhdistyy verkko-opetukseen 
sekä erilaisiin tieto- ja viestintäteknisiin ratkaisuihin, 
on edelleen kehitettävä ja arvioitava. Kuntarajat ylit-
tävän tulevaisuuden kouluverkon suunnittelun on pe-
rustuttava oppilaiden kannalta tarkoituksenmukaisiin 
ratkaisuihin. Suunnittelu edellyttää pitkäjännitteisyyt-
tä, jossa myös oppilasmäärän kasvu huomioidaan.

Toisen asteen koulutuksen alueellinen 
saavutettavuus

Etelä-Suomessa toisen asteen koulutuksen saavutet-
tavuus oli kokonaisuutena hyvä, joskin maakuntien 
välillä oli eroja sekä lukiokoulutuksessa että amma-
tillisessa koulutuksessa. 

Arviointitehtävä: Toisen asteen koulutuksen alueel-
linen saavutettavuus.

Alueellista saavutettavuutta arvioitiin tarkastelemalla 
kuinka suurelle osalle alueen 16-vuotiaista on tarjol-
la lukiokoulutusta sekä ammatillista koulutusta vä-
hintään yhdellä ja vähintään kolmella koulutusalalla 
10 kilometrin ja 30 kilometrin etäisyydellä nuoren 
asuinpaikasta.

Tulokset ja johtopäätökset: Etelä-Suomen alueella 
lukiokoulutuksen saavutettavuus oli edelleen hyvä; 
lukiokoulutusta oli tarjolla 93 prosentille 16-vuotiai-
den ikäluokasta enintään 10 kilometrin etäisyydellä. 
Muutokset olivat melko vähäisiä ja nekin selittyvät 
pääosin ikäluokkamuutoksilla. Alle koko maan kes-

Arvioinnin keskeiset tulokset
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kiarvon (86 %) jäivät Itä-Uudenmaan, Kanta-Hä-
meen ja Etelä-Karjalan maakunnat.

Ammatillisen koulutuksen alueellinen saavutettavuus 
oli edelleen hyvä; 89 prosentille ikäluokasta oli tar-
jolla ammatillista koulutusta enintään 10 kilometrin 
etäisyydellä. Koko maan keskiarvo oli 78 %. Val-
takunnallinen keskiarvo alittui Kanta-Hämeessä ja 
Etelä-Karjalassa. Enintään 30 kilometrin etäisyydellä 
ammatillisen koulutuksen opetuspisteessä asuvia oli 
16-vuotiaiden ikäluokasta 97 %, koko maassa 96 %. 
Etelä-Suomen alueella kolmen eri koulutusalan kou-
lutusta enintään 10 kilometrin etäisyydellä oli tarjolla 
83 %:lle ikäluokasta. Vastaava luku koko maassa oli 
69. Etelä-Suomen alueen keskiarvoa nosti Uuden-
maan korkea saavutettavuusluku. Kanta-Hämeessä 
ja Etelä-Karjalassa valtakunnallinen keskiarvo alittui.

Parhaiten sijoittuvat suoraan peruskoulusta lukioon hake-
vat nuoret, lähes kaikki Etelä-Suomen alueen peruskou-
lun päättäneistä sai koulutuspaikan lukioon. Ammatilli-
seen koulutukseen sijoittuu 80 % suoraan peruskoulusta. 
Huonoin tilanne ammatilliseen koulutukseen sijoittumi-
sessa suoraan peruskoulusta on edelleen Uudellamaalla 
ja Päijät-Hämeessä.  Lukio-opinnot aloitetaan yleensä 
omassa maakunnassa. Toisen asteen ammatillisen kou-
lutuksen eteläsuomalaisista uusista opiskelijoista joka 
kymmenes aloittaa kotimaakuntansa ulkopuolella. Uu-
simaa vetää sekä lukiokoulutukseen että ammatillisen 
koulutukseen nuoria muista maakunnista.

Toimenpide-esitykset: Lukioverkko ja toisen asteen 
ammatillisen koulutuksen verkko on säilytettävä seu-
dullisesti kattavana. Koulutustarjonta tulee säilyttää 
koko toisen asteen koulutuksessa monipuolisena. 
Yhteistyön tiivistäminen yli koulutusaste-, kunta- ja 
maakuntarajojen koulutuksen järjestäjien ja oppilai-
tosten kesken parantaa alueellista saavutettavuutta. 
Joustavat opinnot yhteistyössä eri oppilaitosten kes-
ken tulee pitää edelleen tavoitteena. Koulutuksen 
mitoituksessa tulee huomioida maakunnan nuorten 
ikäluokan lisäksi myös perusopetuksen ulkopuolelta 
tulevien kasvava määrä. Uudellemaalle ja Päijät-Hä-
meeseen tarvitaan edelleen lisää toisen asteen amma-
tillisen koulutuksen aloituspaikkoja.

Toisen asteen ruotsinkielisen  
koulutuksen saavutettavuus

Toisen asteen ruotsinkielisen koulutuksen saavutetta-
vuus on pysynyt jokseenkin ennallaan Uudellamaalla 
mutta parantunut Itä-Uudellamaalla.

Arviointitehtävä: Toisen asteen ruotsinkielisen kou-
lutuksen maantieteellinen saavutettavuus.

Tulokset ja johtopäätökset: Ruotsinkielisten nuor-
ten toisen asteen koulutuksen saavutettavuus on vuon-
na 2010 yleensä jokseenkin ennallaan edellisvuoteen 
verrattuna. Alueellinen vaihtelu on ruotsinkielisellä 
puolella edelleen suurta ja toisen asteen koulutuk-
sen keskimääräinen saavutettavuus heikompaa kuin 
maan 16-vuotiailla keskimäärin. Etäisyyksillä mi-
tattuna lukiokoulutus on paremmin saavutettavissa 
kuin ammatillinen peruskoulutus. Jälkimmäistä on 
kymmenen kilometrin säteellä yleensä heikosti saa-
tavilla (tarjolla ei ole kolmea ammattikoulutusmah-
dollisuutta), mutta tilanne on suhteellisen hyvä, jos 
raja-arvona on 30 kilometriä.

Lukio- ja ammattikoulutuksen saavutettavuus on Uu-
dellamaalla pysynyt jokseenkin edellisvuotisella ta-
solla mutta parantunut Itä-Uudellamaalla. Toisaalta 
laajemman tarjonnan saavutettavuus on heikentynyt 
Uudellamaalla jonkin verran mutta parantunut Itä-
Uudellamaalla selvästi. Näin ollen tavoite eli saavu-
tettavuuden pitäminen samalla tasolla tai parantami-
nen edellisvuoteen verrattuna on saavutettu melko 
hyvin etenkin Itä-Uudellamaalla.

Toimenpide-esitykset: Uudellamaalla on kiinnitettä-
vä huomiota ensisijaisesti ruotsinkielisen tarjonnan ja 
ruotsinkielisten valintamahdollisuuksien ylläpitämi-
seen. Itä-Uudellamaalla tarvitaan panostuksia etenkin 
ammattikoulutuksen saavutettavuuden pitämiseen 
nykytasolla. Kielisaarekkeiden tilanteeseen on tar-
peen kiinnittää jatkossa erityishuomiota.

PARAS-hankkeen vaikutuksia ruotsinkieliseen kou-
lutusverkkoon on tästedes syytä seurata. Lisäksi on 
tietyssä määrin pyrittävä jatkossakin säilyttämään eri 
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omistusrakenteita koulutuksen järjestäjissä. Ruotsin-
kielistä opetustoimea koskevien tilastotietojen näky-
vyyttä PARAS-asiayhteyksissä on lisättävä. Ruot-
sinkielisen koulutuksen edellytyksiä on arvioitava 
tähänastista tarkemmin ja tarkasteltava rinnakkain 
suomenkielisen koulutuksen kanssa.

Normaalin koulutustoiminnan näkyvyyteen, arvot-
tamiseen ja kehittämiseen tarvitaan keskushallinnon 
taholta lisää hallinnon rajat ylittäviä ja hyvin koordi-
noituja työkaluja. Eri etäopetusmuotoja ja e-oppimi-
sen arviointia varten tarvitaan perusteita ja mittareita. 

Opetushenkilöstön IT-osaaminen ja IT-valmiudet 
sekä toisen asteen erikoisopetus edellyttävät panos-
tuksia. Lisäksi integroitujen opetusryhmien vaikutuk-
sia etenkin ammattikoulutukseen on edelleen tarpeen 
seurata.

Nuorten osallistuminen ja kuuleminen

Nuorten osallistuminen ja kuuleminen eivät ole vielä 
koko kunnan asia, eikä nuoria kuulla kunnissa riit-
tävästi. Nuorten osallistumis- ja kuulemismahdolli-
suudet on huomioitu heikosti kunnan strategioissa ja 
säännöissä. Samoin arvioinnin, tiedottamisen ja kou-
lutuksen tilanne on heikko.

Arviointitehtävä: Nuorisolain 8 §:n edellyttämä 
nuorten osallistuminen ja kuuleminen kunnissa.

Tulokset ja johtopäätökset: Nuorisolain 8 §:ssä 
määritelty nuorten oikeus osallistua paikallista ja alu-
eellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioi-
den käsittelyyn sekä oikeus tulla kuulluksi heitä kos-
kevissa asioissa ei toteutunut kaikissa Etelä-Suomen 
kunnissa. Kyselyyn vastanneista kunnista nuorten 
vaikuttajaryhmä oli hieman yli 70 prosentissa, kuule-
misjärjestelmä hieman yli 90 prosentissa, jokin aloite-
kanava noin 80 prosentissa ja nuorisotalotoimikunta 
tai muu vastaava toimintatapa ainakin osassa kunnan 
nuorisotaloista noin 70 prosentissa vastanneista Ete-
lä-Suomen kunnista. Kunnista noin puolella oli kaik-
ki edellä mainitut järjestelmät. Kahdella kunnalla ei 
ollut lainkaan edellä mainittuja järjestelmiä. 

Kunnat ovat kehittäneet nuorten osallistumis- ja kuu-
lemismahdollisuuksia, mutta sekä viranhaltijat että 
nuoret kokevat, ettei nuoria kuulla kunnissa riittäväs-
ti. Nuoret pystyvät vaikuttamaan kunnissa pääosin 
nuorisotoimeen ja kouluun liittyviin asioihin. Sekä 
kyselyyn vastanneet viranhaltijat että nuoret toivo-
vat nuorten aitoa kuulemista ja sitoutumista nuorten 
kuulemiseen. Kuulemiseen toivotaan muun muassa 
säännöllisyyttä ja järjestelmällisyyttä sekä helposti 
lähestyttäviä ja selkeitä kanavia.

Toimenpide-esitykset: Osallistumisesta ja kuule-
misesta tulee luoda osa nuorten ja kunnan arkea. 
Jokaiseen kuntaan tulee luoda toimiva 5−17-vuoti-
aiden vaikuttamis- ja kuulemisjärjestelmä, joka on 
rakennettu yhteistyössä nuorten kanssa. Edustuk-
sellisten järjestelmien lisäksi on kehitettävä kaikkia 
nuoria koskevia osallistumisen ja kuulemisen muo-
toja. Osallistumis- ja kuulemismahdollisuuksia tulee 
tarjota nuorten erilaisissa ympäristöissä ja eri hallin-
tokuntien tulee huomioida nuorten osallistuminen 
ja kuuleminen päätöksenteon eri vaiheissa. Nuorten 
osallistumis- ja kuulemismahdollisuuksien edistämi-
nen tulee kunnissa kirjata kuntastrategiaan, lasten ja 
nuorten hyvinvointisuunnitelmaan tai muuhun vas-
taavaan asiakirjaan ja nuorten osallistumis- ja kuu-
lemismahdollisuuksia tulee arvioida vuosittain. Arvi-
ointiin tulee ottaa mukaan kunnan johto ja henkilöstö, 
luottamushenkilöt sekä nuoret. Tiedottamista nuoril-
le tulee lisätä joka vaiheessa, ja tiedotuksessa tulee 
hyödyntää monipuolisesti eri kanavia. Myös nuorten, 
kunnan johdon ja henkilöstön sekä luottamushenki-
löiden koulutusta tarvitaan lisää. 

Maakuntakirjastotoiminta  
(suomenkielinen kirjastotoimi)

Maakuntakirjastojen kirjastoasetuksen mukaisten 
tehtävien toteutuminen vaihtelee alueittain. Maakun-
takirjastotoimintaa tulisi kehittää edelleen osana kir-
jastotoimen kehittämistä.

Arvioinnin keskeiset tulokset
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Arviointitehtävä: Maakuntakirjastotoiminta osana 
kirjastotoimen kehittämistä.

Tulokset ja johtopäätökset: Suomessa on 19 maa-
kuntakirjastoa. Etelä-Suomessa maakuntakirjastoina 
toimivat vuonna 2010 Espoon, Hämeenlinnan, Kou-
volan, Lahden, Lappeenrannan ja Porvoon kaupun-
ginkirjastot. Maakuntakirjastojen tehtävänä on tukea 
oman maakuntansa kirjastoja, perehdyttää niiden 
henkilökuntia uusiin toimintamuotoihin ja välittää 
kaukolainoja. Tehtävät on määritelty kirjastoasetuk-
sessa ja maakuntakirjastot saavat tähän toimintaan 
valtiolta erityisavustusta. 

Kuntamuutokset, uudet yhteistyöalueet ja tietoteknii-
kan kehittyminen ovat muuttaneet maakuntakirjasto-
jen toimintaympäristöjä. Kirjastot ovat muodostaneet 
kirjastokimppoja, jotka tekevät osin samoja tehtäviä 
maakuntakirjastojen kanssa. Osa palveluista tuote-
taan valtakunnallisesti, mikä lisää päällekkäisyyttä. 
Näistä syistä maakuntakirjastojen kirjastoasetuksen 
mukaisten tehtävien toteutuminen vaihtelee alueit-
tain. Kirjastoasetuksessa määritellyt maakuntakirjas-
tojen tehtävät ovat osin vanhentuneita. Esimerkiksi 
kaukopalvelu on muuttunut alueelliseksi aineiston-
kuljetukseksi, josta vastuu on osittain kirjastokim-
poilla. 

Toimenpide-esitykset: Alueelliselle kirjastotoimin-
nalle ja sen kehittämiselle on edelleen selkeä tarve. 
Siksi on tarpeellista, että opetus- ja kulttuuriminis-
teriö teettää selvityksen tarkoituksenmukaisesta alu-
eellisesta kirjastotoiminnasta, jossa huomioidaan 
muuttuvat aluerakenteet, kirjastojen valtakunnalliset 
palvelut, valtakunnallinen kirjastopolitiikka sekä alu-
eelliset yhteistyömuodot ja niiden sisällöt. Myös kun-
nan ja valtion sopimusmenettelyä on tarkennettava, 
kun kunta hoitaa alueellista palvelu- ja kehittämis-
tehtävää. Alueellista kirjastotoimintaa koskeva lain-
säädäntö on uudistettava osana kirjastolainsäädännön 
kokonaisuudistusta.

Maakuntakirjastotoiminta  
(ruotsinkielinen kirjastotoimi)

Maakuntakirjastojen toimintaympäristö ja tehtävät 
ovat muuttuneet.

Arviointitehtävä: Kirjastotoimen piirissä on arvioitu 
maakuntakirjastojen toimintaedellytyksiä palvelujen 
ja kysynnän kannalta. Arviointi koskee Etelä-Suomen 
maakunta  ja kunnankirjastoja niissä kunnissa joissa 
ruotsi on enemmistökieli.

Tulokset ja johtopäätökset: Kuntauudistus ja tie-
totekniikan kehitys ovat muuttaneet maakuntakir-
jastojen toimintaympäristöjä. Yhteistyörakenteet 
ovat muuttuneet, ja maakuntakirjastojen rinnalle on 
ilmaantunut uusia alueellisia toimijoita. Kirjastotoi-
men rakennemuutos on johtanut siihen, että ruotsin-
kielisen kirjastopiirin kirjastot mieltävät erityyppi-
set kirjastoverkot toistensa kanssa päällekkäisiksi. 
Kirjastoasetuksessa määritellyt maakuntakirjastojen 
tehtävät ovat osin vanhentuneet eivätkä kuvasta in-
formaatioyhteiskunnan kehitystä.

Suomen ruotsinkielisten alueiden kirjastoissa katso-
taan, ettei maakuntakirjastojen merkitys johtavina 
kirjastoina ole ylipäänsä muuttunut aiempaan ver-
rattuna. Kirjastohenkilöstön täydennyskoulutus ja 
maakunnan kunnankirjastojen edustaminen alueel-
lisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ovat 
tärkeitä palveluja, joita maakuntakirjastot tarjoavat 
ruotsinkielisen kirjastopiirin kirjastoille. Suurimmas-
sa osassa ruotsinkielisen kirjastopiirin kirjastoista 
katsottiin, että maakuntakirjastojen on onnistunut to-
teuttaa kielellistä tasa-arvoa omalla toimialueellaan. 
Etelä-Suomen, Lounais-Suomen, Länsi-Suomen ja 
Sisä-Suomen välillä on kuitenkin alueellisia eroja.

Toimenpide-esitykset: Opetus  ja kulttuuriministeriö 
laatii tarkoituksenmukaisesta alueellisesta kirjasto-
toiminnasta selvityksen, jossa huomioidaan muuttu-
neet aluerakenteet, valtakunnalliset kirjastopalvelut, 
valtakunnallinen kirjastopolitiikka sekä alueelliset 
yhteistyömuodot ja niiden sisältö.
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Liikuntatoimi

Lasten ja nuorten liikunnan edistäminen on keskei-
sin tavoite kuntien liikuntapaikkojen käyttövuoroja 
jaettaessa. 

Arviointitehtävä: Käyttövuoropolitiikan vaikutukset 
liikuntapaikkojen tasa-arvoiseen saavutettavuuteen. 

Tulokset ja johtopäätökset: Virallisesti hyväksyttyjä 
kirjallisia liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakoperus-
teita oli Etelä-Suomen alueella ainoastaan 43 %:ssa kun-
nista. Lopuissa kunnissa liikuntapaikkojen käyttövuorot 
jaettiin yleensä vakiintuneen käytännön perusteella. 
Keskeisin tavoite liikuntapaikkojen käyttövuorojen ja-
kamisessa oli lasten ja nuorten liikunnan edistäminen. 
Liikuntapaikkojen käyttövuorojen jaon merkittävimmät 
ongelmat olivat suuri kysyntä viikon iltavuoroista ja 
vuorojen vähäisyys suhteessa kysyntään.

Toimenpide-esitykset: Tavoitteena on, että kunnat 
laativat virallisesti hyväksytyt liikuntapaikkojen käyt-
tövuorojen jakoperusteet, joita sovelletaan kaikkiin 
kunnan omistamiin liikuntapaikkoihin. Liikuntapaik-
kojen käyttövuoropolitiikka tulee liittää osaksi laa-
jempaa strategiaa, jossa on tiedostettu käyttövuoro-
jen vaikutukset eri ryhmien liikuntakäyttäytymiseen. 
Mikäli käyttövuoropolitiikkaan tehdään muutoksia, 
tulee niiden vaikutusta kuntalaisten liikuntakäyttäy-
tymiseen aktiivisesti seurata.

Liikennepalvelut

Joukkoliikennelain ja Euroopan yhteisön palveluso-
pimusasetuksen voimaantulon vaikutuksia joukkolii-
kennepalveluihin ei ole vielä nähtävissä 

Arviointitehtävä: Joukkoliikenteen muutokset Eu-
roopan yhteisön palvelusopimusasetuksen (PSA) ja 
joukkoliikennelain voimaantulon jälkeen

Tulokset ja johtopäätökset: Joukkoliikenteen vuo-
rotarjonta väheni Etelä-Suomen aluehallintoviraston 
toimialueella vuonna 2010. Lakkautettujen vuorojen 
määrä ei poikennut kuitenkaan olennaisesti edellis-

vuosista. Joukkoliikennelain ja Euroopan yhteisön 
palvelusopimusasetuksen voimaantulon vaikutuksia 
olemassa oleviin joukkoliikennepalveluihin ei voi-
tu nähdä näin lyhyellä tarkastelujaksolla. Myöskään 
hallinto- ja palvelurakenneuudistuksella ei ollut vai-
kutuksia joukkoliikennetarjontaan.

Joukkoliikenteen peruspalvelutasossa on edelleen 
puutteita. Joukkoliikenteen vuorotarjonta heikkenee 
joka vuosi ja karsinnat kohdistuvat erityisesti har-
vemmin asutuille alueille.  Peruspalvelutasoksi kat-
sotaan julkisen liikenteen tarjonta, joka mahdollistaa 
kohtuulliset työ-, opiskelu- ja asiointiyhteydet kunta-
keskusten välillä. 

Toimenpide-esitykset: Liikenteen järjestäminen 
puuttuville yhteysväleille vaatii lisärahoitusta. Koska 
käytettävissä oleva rahoitus ei ole lisääntynyt kuljetus-
kustannusten nousun mukaisesti tai on suoranaisesti 
vähentynyt, joudutaan vuorotarjontaa jatkuvasti karsi-
maan. Tulevaisuudessa suunnitteluyhteistyön merkitys 
viranomaisten, liikenteenharjoittajien ja asukkaiden 
välillä korostuu, jotta joukkoliikennepalveluja voidaan 
hankkia mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Talous- ja velkaneuvontapalvelut

Talous- ja velkaneuvontapalvelujen jonotusajat ylit-
tävät enimmäisrajan puolessa neuvontayksiköitä. 
Palvelujen tuottamisen ongelmien ratkaisemiseen tar-
vitaan yhteistyötä ja toiminnan suunnitelmallisuutta.

Arviointitehtävä: Talous- ja velkaneuvontapalvelu-
jen saatavuus 

Tulokset ja johtopäätökset: Etelä-Suomen alueelle 
joka toisessa talous- ja neuvontapalvelujen neuvon-
tayksikössä uusien asiakkaiden jonotusaika ylitti ta-
voitteellisen 60 päivän enimmäisrajan. Muualla maas-
sa lähes kaikissa yksiköissä päästiin tavoitteeseen.

Talous- ja velkaneuvonnasta oli sovittu seutukuntien 
suurimmissa kunnissa, Lisäksi alueella oli viisi päivys-
tyspistettä. Neuvonta-alueiden väestöpohja yhtä henki-
lötyövuotta kohden vaihteli suuresti yksiköiden välillä. 

Arvioinnin keskeiset tulokset
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Peruspalvelut Etelä-Suomen alueella 2010

Keskimäärin se oli 34 700 asukasta/htv eli varsin hyvä. 
Tämä oli mahdollista voimakkaan kuntarahoituksen 
ansiosta. Yksiköiden toimintatavoissa oli suuria eroja. 

Vuonna 2009 valtion korvaus kattoi Etelä-Suomen 
alueella 64 % talous- ja velkaneuvonnan kustannuk-
sista. Yksikkökohtaiset erot olivat suuret. Valtion 
rahoituksen niukkuus ja epävakaisuus on ollut suuri 
ongelma erityisesti Etelä-Suomessa. Rahoitusongel-
mat kärjistyvät vapaaehtoisen kuntarahoituksen vä-
hetessä ja heijastuvat välittömästi työsuhteiden kes-
toon, osaavien työntekijöiden rekrytointiin, palvelun 
tarjontaan ja toiminnan kehittämiseen. 

Toimenpide-esitykset: Aluehallintovirastojen ja Ku-
luttajaviraston on yhdessä laadittava talous- ja vel-
kaneuvonnan toimintastrategia lähivuosille. Kulut-
tajaviraston kehittämishankkeiden tulosten laajempi 
hyödyntäminen, ennalta ehkäisevän talousneuvonnan 
työnjaon selkiyttäminen ja aluehallinnon sopimus-
valvonnan pelisääntöjen määrittäminen jäntevöittäi-
sivät palvelujen tuottajien toimintaa. Kuntia tulee tu-
kea yhdenmukaisella ja asiantuntevalla ohjauksella.

Palvelujen saanti on saatava kaikilla neuvonta-alueilla 
suositusten mukaiseksi. Toimintatapoja on yhtenäis-
tettävä ja organisointia tarkistettava. Tavoitteena tulee 
olla palvelujen saatavuuden tasapuolisuus ja yhden-
mukaisuus sekä kattava kehittämistoiminta. Valtion 
korvausmäärärahat tulisi saada tasolle, jolla palvelujen 
tuottaminen voidaan tarkoituksenmukaisesti hoitaa. 

Eläinlääkintähuolto

Eläinten terveyden lakisääteisen valvonnan ja eläin-
suojeluvalvonnan toteutuminen jäivät kauas asete-
tuista velvoitteista. Eläinterveydenhuoltopalvelujen 
saatavuus vaihtelee huomattavasti kunnittain.

Arviointitehtävä: Uuden eläinlääkintähuoltolain 
toteutuminen kunnallisessa eläinlääkintähuollossa, 
eläinten terveyden- ja hyvinvoinnin valvonnan toteu-
tuminen kunnissa sekä kunnallisten eläinlääkintäpal-
veluiden riittävyys Etelä-Suomen alueella. 

Tulokset ja johtopäätökset: Säännöllisen eläinsuo-
jeluvalvonnan kattavuus kunnissa jäi kauas tavoittees-
ta: vain 12,5 % pysyvästi vuosittain tarkastettavaksi 
ohjeistetuista ilmoituksenvaraisista eläintenpitopai-
koista oli tarkastettu. Eläinsuojeluongelmatapausten 
valvonnan saattaminen loppuun on liian usein puut-
teellista: vain 23 % eläintenpitopaikoista, jotka olivat 
saaneet määräyksiä korjata eläintenpitonsa kuntoon, 
oli käyty tarkastamassa uudelleen määräajan päätyt-
tyä. Lampaiden ja vuohien lakisääteinen TSE -tauti-
valvontaohjelma toteutui huonosti, vain 44 % vuo-
sittain tarkastettavaksi kuuluvista kohteista oli käyty 
tarkastamassa. Kunnallisten eläinlääkintäpalveluiden 
saatavuudessa on puutteita, koska yli 40 % eläinter-
veydenhuoltokäynneistä jäi tekemättä. Kuntien ja 
maakuntien välillä oli havaittavissa huomattavia ero-
ja palvelujen saatavuudessa. Eläinlääkintähuoltolain 
mukainen keskitetty puhelinpäivystys oli vain vajaas-
sa neljänneksessä päivystysalueista.

Toimenpide-esitykset: Kuntien tulee varata riittä-
västi henkilöstöä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin 
valvontaan. Pakollisten terveysvalvontaohjelmien 
noudattamista tulee kunnissa sekä aluehallintotasolla 
valvoa tehokkaammin. Tiedot ja tiedon käsittely teh-
dyistä tarkastuksista sekä tarkastuskohteista on saa-
tava ajantasaiseksi. Valvontajärjestelmää on paran-
nettava siten, että tarkastusten tekijä voi itse tallentaa 
tiedot tekemistään tarkastuksista tietojärjestelmiin. 
Kuntien on tarjottava tuotantoeläinten terveydenhuol-
topalveluja kysyntää vastaavasti. Keskitetty eläinlää-
käripuhelinpäivystys on saatava toimimaan.

Elintarvikevalvonta

Yhteistoiminta-alueiden henkilövoimavarat eivät ole 
vielä riittävät. Suunnitelmallinen elintarvikevalvon-
ta jäi toteutumatta yli puolessa valvontayksiköistä. 
Suunnitelman ulkopuolisia tarkastuksia oli yli 40 % 
kaikista tarkastuksista. 

Arviointitehtävä: Riskeihin perustuvan suunnitel-
mallisen elintarvikevalvonnan saatavuus.



39

Tulokset ja johtopäätökset: Uusien yhteistoimin-
ta-alueiden muodostaminen ei ole vielä tehostanut 
elintarvikevalvontaa Etelä-Suomen alueella. Alueen 
elintarvikevalvontayksiköissä on edelleen vajausta 
henkilövoimavaroissa. Elintarvikevalvonta toteutuu 
pääsääntöisesti alle puolessa alueen 25 valvontayksi-
köstä. Kaikista suunnitelluista tarkastuksista toteutuu 
56 %. Suunnitelman ulkopuoliset tarkastukset vievät 
runsaasti resursseja. Elintarvikevalvontaan erikoistu-
minen ei toteudu selvästi vielä kaikissa uusissa ympä-
ristöterveydenhuollon yksiköissä.

Kaikista alueen valvontakohteista tarkastettiin vuo-
den aikana hieman alle puolet. Elintarvikevalvonnan 
tarkastuksiin käytettiin noin neljäsosa kokonaistyö-
ajasta. Tarkastussuunnitelmissa käytetään Eviran 
riskinarviointimallin ohella myös yksiköiden omaa 
riskinarviointia.

Toimenpide-esitykset: Elintarvikevalvonnasta vastaa-
vien viranomaisten on pyrittävä aktiivisesti tarvittaviin 
henkilövoimavaralisäyksiin. Elintarvikevalvontaan 
tarvittavien voimavarojen riittävä määrä eri yksiköis-
sä, myös riskikohteisiin suhteutettuna, on tärkeää alu-
eellisen tasa-arvon kannalta. Henkilövoimavaroja ja 
erikoistumista on lisättävä myös uusissa, yhdistymällä 
syntyneissä valvontayksiköissä. Voimavarojen tarvetta 
arvioitaessa täytyy ennakoida myös tarkastussuunnitel-
man ulkopuoliset tarkastukset. 
 
Riskinarvioinnin mittareita on selkiytettävä vielä 
enemmän ja riskinarviointia on yhdenmukaistettava 
järjestämällä viranhaltijoille tähän liittyvää koulutus-
ta. Tarkastustiheyksien suunnittelun on perustuttava 
valvontakohteiden todelliseen riskiin, eikä esimer-
kiksi henkilövoimavarojen määrään. Valvontasuunni-
telman toteutumista arvioitaessa voimavarojen puut-
tuminen on esitettävä selvästi elintarvikevalvonnasta 
vastaavalle lautakunnalle.  Tarkastuksia on lisättävä 
ja niitä varten on kehitettävä kaikille yhteiset, tarkko-
jen kriteerien mukaiset ja selkeät tarkastuslomakkeet. 

Paikallinen turvallisuusyhteistyö

Paikallinen turvallisuussuunnittelu on edennyt hyvin 
ja on käynnissä lähes kaikissa kunnissa ja alueilla.

Arviointitehtävä: Turvallisuussuunnittelun etenemi-
nen, kattavuus ja painottuminen.

Tulokset ja johtopäätökset: Paikallinen turvalli-
suussuunnittelu on edennyt hyvin useissa kunnissa 
ja alueilla. Suunnitelmat kattavat keskeiset valta-
kunnalliset tavoitteet ja ovat edenneet hyväksymis-
vaiheeseen. Päätettyjen toimenpiteiden arvioidaan 
jalkautuneen kohtalaisesti ja niillä on katsottu olevan 
vaikutusta alueen turvallisuuteen.

Toimenpide-esitykset: Paikallisen turvallisuussuun-
nittelun edettyä tulee kehittämistä jatkossa suunnata 
työn toteuttamiseen ja vaikuttavuuden mittaamiseen. 
Alueellisesti ja paikallisesti eri toimijoiden, ja erityises-
ti johdon, tulee sitoutua turvallisuusyhteistyöprosessiin 
sekä tehdä selvä vastuunjako toimijoiden kesken. 

Arvioinnin keskeiset tulokset
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Basservicen i Södra Finland

3  Utvärderingens centrala 
 resultat

Samservice

Myndigheterna har integrerat samservicen med sina 
egna servicekanaler. Särskilt i Folkpensionsanstal-
tens servicenätverk har samservicens betydelse ökat. 
Samservicekontorens tjänsteutbud varierar. Standard-
tjänsteurval har blivit vanligare, men den enhetliga 
målnivån har ännu inte uppnåtts. 

Utvärderingsuppdrag: Hur den statliga lokalför-
valtningens centrala tjänster organiseras i form av 
separata serviceställen och som samservice.

Resultat och slutsatser: I slutet av år 2010 hade 
den statliga lokalförvaltningen ett täckande nätverk 
av serviceställen inom verksamhetsområdet för regi-
onförvaltningsverket i Södra Finland, 41 samservi-
cekontor och 194 separata servicekontor. I regionen 
finns tio kommuner som inte tillhandahåller de tjäns-
ter som utvärderades, mot 13 kommuner år 2009.

Antalet samservicekontor har minskat med tre från 
året innan. Fyra nya samservicekontor inrättades, 
medan sju servicekontor ströks ur statistiken efter-
som de inte längre uppfyllde samservicelagens kri-
terier. Antalet separata servicekontor för den statliga 
lokalförvaltningen hade minskat med 14 från året 
innan. De lokala myndigheternas verksamhetsom-
råden har utvidgats under de senaste åren. Service-
leverantörerna har på grund av resursbrist avvecklat 
sina mindre filialer. Kommunsammanslagningarna 
medför att de kommunala tjänsterna koncentreras till 
kommuncentra.

Servicetillgängligheten har inte förändrats nämnvärt 
från föregående år. Avvecklade serviceställen har del-
vis ersatts med samservice, om inte förvaltningens 
egna serviceställen finns på högst 20 km avstånd. 

Åtgärdsförslag: Ett samservicekontor bör inrättas 
i varje kommun där den statliga lokalförvaltningens 
centrala tjänster inte på annat sätt finns tillgängliga. 

Ministerierna, de statliga myndigheterna, landskaps-
förbunden och kommunerna bör tillsammans upprätta 
en verkställighetsplan för samservicen. Alla centrala 
serviceleverantörer tillhandahåller åtminstone ett stan-
dardtjänsteurval på samservicekontoren. I och med 
att distansservice införs bör möjligheterna att tillhan-
dahålla ett brett sortiment tjänster utnyttjas, inklusive 
sakkunnigtjänster och tjänster som förutsätter person-
ligt besök. Serviceleverantörerna låter installera kund-
datorer på alla samservicekontor och inför tidsbok-
ning. Hjälpdiariet införs på alla samservicekontor.

Polisväsendet

Nyttan med reformen av polisens förvaltningsstruk-
tur kunde ännu inte år 2010 utläsas ur alla resultat 
inom verksamhetsområdet för regionförvaltningsver-
ket i Södra Finland.

Utvärderingsuppdrag: Utvärderingen av polisvä-
sendet gällde den förebyggande verksamheten, till-
gången till snabb hjälp, servicekvaliteten i fråga om 
utredningstjänster samt polisens tillgänglighet.

Resultat och slutsatser: I den förebyggande verk-
samheten har kommunerna en central roll som tjäns-
televerantör. I mindre kommuner börjar familjevåldet 
först nu komma fram. Större kommuner förefaller 
befinna sig i olika faser i fråga om synliggörande och 
identifiering av fenomenet. 

Trots försämrad aktionsberedskapstid för de flesta 
polisinrättningar var den genomsnittliga aktionsbe-
redskapstiden för hela verksamhetsområdet för regi-
onförvaltningsverket i Södra Finland något bättre år 
2010 jämfört med år 2008. Farhågorna om att förvalt-
ningsstrukturreformen skulle koncentrera resurserna 
till centralorten och försämra aktionsberedskapstiden 
särskilt i glesbygderna besannades inte. Vissa polisin-
rättningar lyckades förbättra aktionsberedskapstiden 
i så gott som hela verksamhetsområdet. 

Omorganisationen av polisförvaltningen medförde 
dröjsmål i utredningsprocesserna. Den genomsnitt-
liga tiden för brottsutredningar i verksamhetsområdet 
för regionförvaltningsverket i Södra Finland var un-
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gefär en vecka längre än året innan. Andelen uppkla-
rade brott ökade, även om uppklarningsgraden allt-
jämt var lägre än det nationella genomsnittet. 

I hela landet var antalet polisstationer relativt vältäck-
ande i förhållande till folkmängden. Omkring 90 % 
av befolkningen bodde inom en radie på 20 km från 
närmaste polisstation. Andelen har inte heller föränd-
rats sedan år 2008. I södra Finland var situationen 
bättre än för landet i genomsnitt, 96,3 % av befolk-
ningen bodde högst 20 km från närmaste polisstation.

Åtgärdsförslag: Polisens förebyggande verksamhet 
bör inriktas på att de tjänster kommunerna tillhanda-
håller aktivt erbjuds till potentiella behövande. I fråga 
om larmtjänster behövs ökat samarbete mellan olika 
myndigheter, särskilt i glesbygderna, för att trygga 
tillgången på tjänster. Utvecklingen av brottsförebyg-
gande processer bör fortsätta och särskild vikt fästas 
vid åklagarsamarbete, förberedande behandling av 
brottmål samt behandling av brott som begåtts av 
unga. Polisens tillståndstjänster görs mer tillgängliga 
i form av elektroniska tjänster, som bör byggas ut 
inom de närmaste åren.

Förebyggande verksamhet  
(räddningsväsendet)

Det kvantitativa målet för upplysnings- och infor-
mationsverksamheten uppnåddes av en del rädd-
ningsverk. Under året utfördes något färre brandsy-
ner avseende specialobjekt än året innan. I fråga om 
bostadshus och andra byggnader där brandsyn utförs 
mer sällan granskades hälften av det planerade antalet.

Utvärderingsuppdrag: Utförda brandsyner i specia-
lobjekt och bostadshus samt tillhandahållna upplys-
nings-, informations- och utbildningstjänster. 

Resultat och slutsatser: Utbudet av olycksförebyg-
gande tjänster präglas av stora regionala skillnader. 
Under året utfördes något färre brandsyner avseende 
specialobjekt än året innan. I fråga om bostadshus 
och andra byggnader där brandsyn utförs mer sällan 
granskades ungefär hälften av det planerade antalet. 
Det kvantitativa målet för räddningsväsendets upp-

lysnings- och informationsverksamhet uppnåddes av 
en del räddningsverk. 

Åtgärdsförslag: De olycksförebyggande insatserna 
bör utvecklas med fokus på innehåll, genomslag-
skraft och statistikföring samt identifiering av risker 
och hot. Det är även viktigt att utvärdera kvaliteten på 
arbetet och mäta effekten av insatserna. I det konkreta 
arbetet bör dessutom nya rutiner och metoder djärvt 
och fördomsfritt utvecklas och prövas. 

Tillgång till snabb hjälp  
(räddningsväsendet)

Räddningsväsendet hade fler utryckningsuppdrag än 
året innan i alla räddningsfunktioner. I aktionsbered-
skapstiderna skedde inga väsentliga förändringar. 

Utvärderingsuppdrag: Tillgång och efterfrågan på 
räddningsväsendets tjänster samt förändringar i dem.

Resultat och slutsatser: Räddningsväsendet hade 
fler utryckningsuppdrag än året innan i alla rädd-
ningsfunktioner. Det ökade antalet utryckningar be-
ror framför allt på obefogade brandlarm samt ökat 
antal uppdrag som hänför sig till skadebekämpning 
och olyckor orsakade av naturfenomen. Räddnings-
väsendet når olycksplatserna i genomsnitt inom de 
förutsatta aktionsberedskapstiderna för respektive 
riskområde. Utryckningstiderna uppvisar emellertid 
betydande variationer mellan olika regioner och olika 
kommuner. 

Åtgärdsförslag: För bedömning av olycksrisker 
samt dimensionering av räddningstjänster behövs 
även information från inträffade olyckor. Räddnings-
verksamheten bör planeras vid sidan av de förebyg-
gande insatserna för att man ska kunna reagera på 
olycksrisker så ändamålsenligt som möjligt med hän-
syn till objektets och områdets särdrag. För att säkra 
tillgången på räddningsresurser är det viktigt att satsa 
på avtalsbrandkårernas verksamhetsförutsättningar.

Utvärderingens centrala resultat
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Befolkningsskydd 

Skyddsrummen är mycket ojämnt fördelade över 
regionen. I städerna finns i regel tillräckligt med 
skyddsrum, men utanför tätorterna och på landsbyg-
den är situationen en annan. 

Utvärderingsuppdrag: Är antalet skyddsrumsplat-
ser tillräckligt.
Resultat och slutsatser: Antalet skyddsrumsplatser i 
förhållande till folkmängden varierar i hög grad mel-
lan olika regioner och olika kommuner. Skyddsrum-
men är förlagda till städer och tätorter samt nära ar-
betsplatser. Brist på skyddsrumsplatser råder särskilt 
utanför tätorter och på landsbygden. 

Åtgärdsförslag: Den nya räddningslagen minskar 
behovet av att anlägga nya skyddsrum.
I fortsättningen behövs insatser för upprustning och 
underhåll av befintliga skyddsrum, så att de bevaras i 
funktionsdugligt skick. 

Regional tillgång till grundläggande 
utbildning

För de flesta barn och unga råder fortfarande god re-
gional tillgång till grundläggande utbildning, men det 
föreligger stora skillnader mellan olika kommuner i 
detta avseende.

Utvärderingsuppdrag: Syftet med utvärderingen 
var att inventera tillgången till grundläggande utbild-
ning i regionen och analysera förändringar jämfört 
med tidigare år. Utvärderingen gjordes utifrån utbild-
ningsmöjligheternas geografiska tillgänglighet. Vi-
dare undersöktes huruvida restiderna inom skolskjut-
sverksamheten för elever inom förskoleundervisning 
och grundläggande utbildning motsvarar fastställda 
normer och vilka synpunkter kommunerna har på det 
framtida skolnätet. 

Resultat och slutsatser: Tillgången till grundläggan-
de utbildning inom verksamhetsområdet för region-
förvaltningsverket i Södra Finland var fortsatt god för 
de flesta barn och unga i åldern 7–15 år. De flesta av 

dem bodde högst 5 km från närmaste skola för grund-
läggande utbildning i respektive åldersklass. Av hela 
regionens elever i åldern 7–12 år bodde 96 % inom 
en fem kilometers radie från närmaste skola med un-
dervisning för åk 1–6, medan motsvarande andel i ål-
dersklassen 13–15 år var 87 %. 

Kommunerna uppvisade stora olikheter i regional 
tillgång till grundläggande utbildning. I glest befol-
kade små kommuner var tillgången till grundläg-
gande utbildning sämre. Som lägst var kommunens 
andel elever i åldern 7–12 år som bodde inom en fem 
kilometers radie från närmaste lågstadieskola 51 %, 
medan den högsta andelen var 100 %. Andelen elever 
i åldern 13–15 år som bodde inom en fem kilometers 
radie från närmaste skola varierade i kommunerna 
mellan 29 % och 100 %. Skolnätet kommer att för-
ändras ytterligare och särskilt antalet lågstadieskolor 
(årskurs 1–6) fortsätter att minska.

Förändringarna i kommunstrukturen har ännu inte 
påverkat den regionala tillgången till grundläggande 
utbildning. Kommunerna uppger att den ständiga an-
passningen av skolnätet till förändringar i omvärlden, 
ofta i form av ändrat elevantal, är en central föränd-
ringsfaktor i skolnätet fram till år 2015. Ändringar 
i skolnätet genomförs utifrån kommunens behov; 
kommunerna anser att reformen av kommun- och 
servicestrukturen (2007–2012) haft endast marginell 
betydelse för de förändringar som skett i skolnätet. 

Hösten 2010 hade ungefär en femtedel av eleverna 
inom grundläggande utbildning i Södra Finland skol-
skjuts. Inom skolskjutsverksamheten höll sig resti-
derna i regel inom de lagstadgade tidsgränserna, även 
om svårigheterna med att samordna skolscheman och 
skjutstidtabeller innebar längre restider för eleverna. 

Åtgärdsförslag: Kommunerna bör ordna den grund-
läggande utbildningen så att barn och unga har en så 
trygg och kort skolresa som möjligt med hänsyn till 
avståndet mellan bostaden och skolan samt trafikför-
bindelserna. Det är viktigt att kommunerna ökar sin 
framförhållning i samarbetet inom uppläggningen, 
utvecklingen och genomförandet av grundläggan-
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de undervisningstjänster. När kommunen anordnar 
grundläggande utbildning och skolskjutsar bör vikt 
fästas vid att garantera säkra och smidiga skolresor 
med skäliga restider och väntetider. Skolskjutsarna 
ska ordnas på ett sätt som är säkert och ändamålsen-
ligt med tanke på elevernas säkerhet, så att eleverna 
inte är tvungna att vänta på skoldagens början utan 
tillsyn. 

Regional tillgång till svenskspråkig 
grundläggande utbildning 

Den regionala tillgången till svenskspråkig grundläg-
gande utbildning har i genomsnitt inte nämnvärt för-
ändrats. Lagstadgade tider för skolresornas längd har 
inte överskridits.

Sammandrag och slutsatser: Skolor på landsbyg-
den har fortsättningsvis dragits in. I Södra Finland var 
de svenskspråkiga skolornas antal sex färre än året 
innan. Under 2000-talet har sammanlagt 47 svensk-
språkiga skolor på Fastlandsfinland dragits in eller 
sammanslagits med annan skola. Av dessa var 19 be-
lägna i Södra Finland.

Elevantalet har fortsatt att minska. Det sammanlagda 
elevantalet i årskurserna 1-6 beräknas dock öka årli-
gen framöver. Eleverna i åk 7-9 kommer att minska 
men på grund av att eleverna ökar i de lägre årskur-
serna beräknas det sammanlagda elevantalet i Södra 
Finland i åk 1-9 att vara på nuvarande nivå inom de 
närmaste åren och därefter åter öka. I Södra Finland 
beräknas eleverna öka i förhållandevis högre grad än 
på Fastlandsfinland i genomsnitt. En allt större andel 
av eleverna går och beräknas gå i skola i huvudstads-
regionen. 

Tillgången till svenskspråkig grundläggande utbild-
ning mätt i andelen barn i läropliktsåldern som i ge-
nomsnitt bor inom en fem kilometers radie från skolan 
har inte nämnvärt förändrats trots skolindragningar 
på landsbygden. Andelen elever med transportförmån 
har i genomsnitt inte heller förändrats. Skolresorna 
har inte överskridit de lagstadgade tiderna. 

Åtgärdsförslag: Alla elever skall ha jämbördig tillgång 
till grundläggande utbildning av hög kvalitet oberoen-
de av bostadsort, språk och kommunens ekonomiska 
situation. Avgöranden som gäller servicestrukturen bör 
stöda tillgång till och kvaliteten på utbildningstjänster-
na. Indikatorer som berör tillgången till grundläggande 
utbildning och utbildningens kvalitet bör vidareutveck-
las och kontinuerligt utvärderas. 

Samarbete över kommungränserna och undervisnings-
miljöer, som kombinerar närundervisning med nätun-
dervisning och olika former av informations- och kom-
munikationstekniska lösningar skall vidareutvecklas 
och utvärderas. Planeringen av det framtida skolnätet 
över kommungränserna bör utgå ur elevernas synvin-
kel ändamålsenliga lösningar. Planeringen kräver lång-
siktighet som även beaktar ett ökande elevunderlag.

Regional tillgång till utbildning på 
andra stadiet  

Den regionala tillgången på utbildning på andra sta-
diet var över lag god trots skillnader mellan landska-
pen i fråga om såväl gymnasieutbildning som yrkes-
utbildning. 

Utvärderingsuppdrag: Regional tillgång till utbild-
ning på andra stadiet.

Den regionala tillgängligheten utvärderades i form av 
hur stor andel av åldersklassen 16 år som har tillgång 
till gymnasieundervisning respektive yrkesundervis-
ning i minst ett respektive minst tre utbildningsområ-
den inom en radie på högst 10 km respektive högst 30 
km från bostaden.

Resultat och slutsatser: I Södra Finland var tillgång-
en till gymnasieutbildning fortsatt god, och 93 % av 
hela åldersklassen 16 år hade närmaste gymnasium 
inom en radie på högst 10 km. Förändringarna var 
ganska obetydliga och hänför sig framför allt till va-
riationer i åldersklasserna. Områden med sämre till-
gång än det nationella genomsnittet (86 %) var Östra 
Nyland, Egentliga Tavastland och Södra Karelen.

Utvärderingens centrala resultat
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Den regionala tillgången till yrkesutbildning var 
alltjämt god, och 89 % av hela årsklassen hade yr-
kesutbildning tillgänglig inom en radie på högst 10 
km. Det nationella genomsnittet var 78 %. Landskap 
som placerade sig under det nationella genomsnittet 
var Egentliga Tavastland och Södra Karelen. Av re-
gionens unga i åldersklassen 16 år hade 97 % när-
maste yrkesutbildningsenhet tillgänglig inom en ra-
die på högst 30 km, i hela landet var andelen 96 %. 
I Södra Finland hade 83 % av åldersklassen tillgång 
till undervisning i tre olika utbildningsområden inom 
en radie på högst 10 km. Motsvarande andel för hela 
landet var 69 %. Den höga tillgängligheten i Nyland 
bidrog till ett högre genomsnitt för Södra Finland. 
Egentliga Tavastland och Södra Karelen var sämre än 
hela landet i genomsnitt.

Bäst lyckas de elever som söker till gymnasiet direkt 
från grundskolan, i Södra Finland fick nästan alla som 
sökt till gymnasiet efter avslutad grundskola gymna-
sieplats. Till yrkesutbildning kommer 80 % direkt från 
grundskolan. Sämst när det gäller att få studieplats i 
yrkesutbildning direkt efter grundskolan är fortfaran-
de Nyland och Päijänne-Tavastland. Gymnasieutbild-
ningen är ganska landskapsbunden. Var tionde elev i 
Södra Finland som inleder yrkesorienterade studier på 
andra stadiet börjar studera utanför sitt eget landskap. 
Nyland attraherar unga från andra landskap både till 
gymnasierna och till yrkesläroanstalterna.

Åtgärdsförslag: Gymnasienätverket och nätverket 
för yrkesutbildning på andra stadiet bör bevaras re-
gionalt täckande. Det är viktigt att bevara ett mångsi-
digt utbud av utbildning på andra stadiet som helhet. 
Det behövs intensivare samarbete över utbildnings-
stadie-, kommun- och landskapsgränserna mellan 
olika utbildningsarrangörer och läroanstalter för att 
förbättra den regionala tillgången. Flexibla studier i 
samarbete mellan olika läroanstalter bör fortfarande 
eftersträvas. Utbildningsutbudet bör dimensioneras 
inte bara efter de yngre åldersklasserna utan också 
med hänsyn till ett större tillflöde av studerande från 
annat håll än från den grundläggande utbildningen. I 
Nyland och Päijänne-Tavastland behövs alltjämt fler 
nybörjarplatser för yrkesutbildning på andra stadiet.

Tillgängligheten till svenskspråkig 
utbildning på andra stadiet 

Tillgängligheten till svenskspråkig utbildning på an-
dra stadiet är relativt oförändrad i Nyland, men har 
förbättrats i Östra Nyland.
Utvärderingsuppdrag: Den geografiska tillgänglighe-
ten till svenskspråkig utbildning på andra stadiet.

Resultat och slutsatser: Överlag är tillgängligheten 
till andra stadiets utbildning för svenskspråkiga ung-
domar år 2010 relativt oförändrad jämfört med året 
innan. 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. Avståndsmässigt är gym-
nasieutbildning mera tillgänglig än grundläggande 
yrkesutbildning. Överlag är avståndet till minst tre 
yrkesutbildningsmöjligheter svagt på radien 10 km, 
men läget relativt bra med ett gränsvärde på 30 km.

I Nyland har tillgängligheten till gymnasie- och yr-
kesutbildningen bibehållits sånär på samma nivå som 
året innan, medan den i Östra Nyland förbättrats. Till-
gängligheten till ett bredare utbud har däremot för-
sämrats något i Nyland, medan den klart förbättrats 
i Östra Nyland. Därmed har målsättningen att till-
gängligheten hållits på samma nivå eller har förbätt-
rats jämfört med året innan uppnåtts rätt väl, särskilt 
i Östra Nyland. 

Åtgärdsförslag: I Nyland bör uppmärksamhet främst 
fästas vid att utbudet och valmöjligheterna på svenska 
inte minskar. I Östra Nyland behövs satsningar främst 
för att bibehålla i synnerhet tillgängligheten till yr-
kesutbildning på nuvarande nivå. Läget på språköar-
na behöver särskild uppmärksamhet i fortsättningen.

Det finns skäl att iaktta vilka effekter KSSR-projektet 
har på det svenska utbildningsnätet framöver. Därtill 
behöver man i viss mån sträva till att fortsättnings-
vis ha varierande ägarstrukturer bland utbildningsan-
ordnarna. De statistiska uppgifterna om det svenska 
bildningsväsendet behöver synliggöras mera i KSSR-
sammanhang och förutsättningarna för svenskspråkig 
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utbildning beaktas med större känslighet än hittills 
och parallellt med det finska.

Mera verktyg behövs för att synliggöra, utvärdera 
och utveckla ordinarie utbildningsverksamhet från 
centralförvaltningens håll på ett sätt som är välkoor-
dinerat och som överbryggar förvaltningens gränser. 
Kriterier och indikatorer för utvärdering av olika for-
mer av distanspedagogik och e-lärande behövs.

Den undervisande personalens IT-kunskaper och IT-
beredskap kräver en satsning liksom specialunder-
visning på andra stadiet. Därtill behöver framför allt 
inom yrkesutbildningen effekterna av integrerade un-
dervisningsgrupper ytterligare följas upp.

Ungdomsväsendet 

Ungas möjligheter till delaktighet och inflytande har 
ännu inte blivit en gemensam kommunal angelägen-
het, och unga blir inte i tillräcklig grad hörda i kom-
munerna. Ungas möjligheter till delaktighet och in-
flytande har blivit förbisedda i kommunala strategier 
och principer. Situationen är dålig även i fråga om 
utvärdering, information och utbildning.

Utvärderingsuppdrag: Ungas deltagande och hö-
rande av de unga inom kommunerna enligt 8 § i ung-
domslagen.

Resultat och slutsatser: Den i 8 § i ungdomslagen 
avsedda rättigheten för unga att delta i behandlingen 
av ärenden som gäller ungdomsarbete och ungdoms-
politik på lokal och regional nivå samt ungas rätt att 
bli hörda i ärenden som berör dem har inte genom-
förts i alla kommuner i Södra Finland. Av de kom-
muner i Södra Finland som besvarade enkäten hade 
drygt 70 % en påverkansgrupp för unga, drygt 90 % 
hade ett samrådssystem, ca 80 % hade någon form av 
initiativkanal och ca 70 % hade en ungdomsgårds-
kommitté eller motsvarande åtminstone i en del av 
de kommunala ungdomsgårdarna. Omkring hälften 
av kommunerna hade alla ovannämnda system. Två 
kommuner saknade helt och hållet sådana system. 

Kommunerna har utvecklat ungas möjligheter till del-
aktighet och inflytande, men både tjänsteinnehavare 
och unga upplever att det inte finns tillräckliga möj-
ligheter för unga att göra sin röst hörd i kommunerna. 
I kommunerna kan de unga utöva inflytande främst 
inom ungdomsväsendet och skollivet. Både tjänste-
män och unga som besvarat enkäten önskar konkreta 
möjligheter för de unga att göra sin röst hörd och stör-
re engagemang från kommunens sida. Bland annat 
önskas regelbundna och systematiska samrådsformer 
samt tillgängliga och tydliga kanaler för ändamålet.

Åtgärdsförslag: Det bör skapas dagliga rutiner för 
ungas delaktighet och inflytande i kommunen. Varje 
kommun bör i samarbete med unga skapa ett fung-
erande påverkans- och samrådssystem för barn och 
unga i åldern 5−17 år. Förutom representativa system 
är det viktigt att utveckla delaktighets- och samråds-
former som omfattar alla unga. Möjligheter till delak-
tighet och inflytande bör erbjudas i olika ungdoms-
miljöer och förvaltningarna bör ta hänsyn till de ungas 
delaktighet och hörande på olika stadier av beslutspro-
cessen. Förpliktelsen att främja ungas möjligheter till 
delaktighet och inflytande bör skrivas in i kommunens 
strategi, i kommunens välfärdsplan för barn och unga 
eller motsvarande dokumentation och ungas möjlig-
heter till delaktighet och inflytande bör utvärderas 
årligen. Utvärderingen bör inkludera kommunens led-
ning och personal, förtroendevalda samt de unga. Det 
är viktigt att unga ges mer information på alla stadier, 
genom ett mångsidigt utnyttjande av olika kanaler. 
Det behövs ökad utbildning för de unga, kommunens 
ledning och anställda samt förtroendevalda.

Biblioteksväsendet (finskspråkig)

Det förekommer regionala variationer i hur de upp-
gifter genomförs som landskapsbiblioteken tilldelats 
med stöd av biblioteksförordningen. Verksamheten 
med landskapsbibliotek bör även i fortsättningen vi-
dareutvecklas som en del av biblioteksväsendet.

Utvärderingsuppgift: Verksamheten med landskaps-
bibliotek som en del av biblioteksväsendets utveckling.

Utvärderingens centrala resultat
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Resultat och slutsatser: Finland har 19 landskaps-
bibliotek. Landskapsbibliotek i Södra Finland var år 
2010 stadsbiblioteken i Esbo, Tavastehus, Kouvola, 
Lahtis, Villmanstrand och Borgå. Landskapsbibliote-
ken har till uppgift att stödja biblioteken i sitt område 
och göra deras personal förtrogen med nya verksam-
hetsformer samt förmedla fjärrlån. Uppgifterna anges 
i biblioteksförordningen, och landskapsbiblioteken 
får specialunderstöd av staten för detta ändamål. 

Landskapsbibliotekens verksamhetsbetingelser har 
påverkats av ändringar i kommunindelningen, nya 
samarbetsområden och utvecklade IT-lösningar. Bib-
lioteken har bildat biblioteksnätverk som delvis skö-
ter samma uppgifter som landskapsbiblioteken. En 
del av tjänsterna produceras på riksnivå, vilket med-
för ytterligare överlappning. Av dessa orsaker före-
kommer det regionala variationer i hur de uppgifter 
genomförs som landskapsbiblioteken tilldelats med 
stöd av biblioteksförordningen. Uppgifterna som de-
finieras i biblioteksförordningen är delvis föråldrade. 
Till exempel fjärrtjänsten har ändrats till regionala 
transporter av biblioteksmaterial där ansvaret delvis 
ligger hos biblioteksnätverken. 

Åtgärdsförslag: Det finns fortfarande ett uttalat be-
hov för regional biblioteksverksamhet som bör ut-
vecklas. Därför är det viktigt att undervisnings- och 
kulturministeriet beställer en utredning över hur den 
regionala biblioteksverksamheten ska kunna fungera 
på ett ändamålsenligt sätt med hänsyn till förändra-
de regionala strukturer, bibliotekens riksomfattande 
service, den nationella bibliotekspolitiken samt re-
gionala samarbetsformer och deras innehåll. Även 
avtalsförfarandet mellan kommunerna och staten bör 
preciseras när kommunen har hand om den regionala 
service- och utvecklingsuppgiften. Lagstiftningen 
om den regionala biblioteksverksamheten bör för-
nyas som en del av totalreformen av bibliotekslag-
stiftningen.

Biblioteksväsendet (svenskspråkig)

Landskapsbibliotekens verksamhetsmiljö och upp-
gifter har förändrats.

Utvärderingsuppdrag: Inom biblioteksväsendet har 
utvärderats landskapsbibliotekens verksamhetsförut-
sättningar i kontext till utbudet av och efterfrågan på 
deras tjänster. Utvärderingen omfattar landskapsbib-
liotek och kommunbibliotek i Södra Finland och spe-
cifikt kommuner med svenska som majoritetsspråk.

Resultat och slutsatser: Kommunreformen och den 
datatekniska utvecklingen har förändrat landskaps-
bibliotekens verksamhetsmiljöer. Samarbetsstukturer-
na har förändrats och vid sidan av landskapsbibliote-
ken har nya aktörer dykt upp på den regionala arenan. 
Ändrade stukturer inom biblioteksväsendet har med-
fört att biblioteken i det svenska distriktet upplever att 
olika typer av biblioteksnätverk överlappar varandra. 
Landskapsbibliotekens uppgifter som fastställts i bib-
lioteksförordningen är delvis föråldrade och återspeg-
lar inte utvecklingen i informationssamhället.

Biblioteken i Svenskfinland anser att landskapsbib-
liotekens betydelse som ledande bibliotek överlag inte 
har förändrats jämfört med tidigare. Viktiga tjänster 
som landskapsbiblioteken erbjuder biblioteken i det 
svenska distriktet är fortbildning för biblioteksperso-
nal, representation av landskapets kommunbibliotek på 
både regional, nationell och internationell nivå. Mer-
parten av biblioteken i det svenska distriktet bedömde 
att landskapsbiblioteken har lyckats verkställa språklig 
jämlikhet inom det egna verksamhetsområdet. Regio-
nala skillnader förekommer dock mellan Södra Fin-
land, Sydvästra Finland samt Västra och Inre Finland. 

Åtgärdsförslag: Undervisnings- och kulturministe-
riet gör en utredning beträffande en ändamålsenlig 
regional biblioteksverksamhet, där man tar hänsyn till 
de förändrade regionstrukturerna, bibliotekens riks-
omfattande service, den nationella bibliotekspolitiken 
samt regionala samarbetsformer och deras innehåll.
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Idrottsväsendet

Vid fördelningen av bokningstider till idrottsanlägg-
ningar prioriteras barns och ungas möjligheter till 
motion och idrott. 

Utvärderingsuppdrag: Hur tillgängligheten till 
idrottsanläggningar på lika villkor påverkas av priori-
teringsprinciperna vid bokning. 

Resultat och slutsatser: I Södra Finland hade endast 
43 % av kommunerna officiellt godkända skriftliga 
prioriteringsprinciper för fördelning av bokningsti-
der till idrottsanläggningar. De övriga kommunerna 
fördelades turerna i regel enligt etablerad praxis. Det 
främsta målet vid fördelningen av tider till idrottsan-
läggningar var att främja motionsintresset hos barn 
och unga. De största problemen vid fördelningen var 
den stora efterfrågan på kvällsturer under veckan och 
det begränsade utbudet i förhållande till efterfrågan.

Åtgärdsförslag: Målet är att kommunerna ska formule-
ra tydliga och officiellt godkända principer för hur tider 
till idrottsanläggningar fördelas, som sedan tillämpas på 
samtliga kommunalt ägda idrottsanläggningar. Princi-
perna för fördelning av tider till idrottsanläggningar bör 
inkluderas i en större strategi som tar hänsyn till effek-
terna av fördelningsprinciperna på olika gruppers för-
hållande till motion. Om fördelningsprinciperna ändras 
är det viktigt att aktivt följa upp hur kommuninvånarnas 
motionsbeteende påverkas av ändringarna.

Trafiktjänster

Kollektivtrafiklagen och Europeiska gemenskapens 
trafikavtalsförordning har trätt i kraft, men några slut-
satser kan ännu inte dras av deras effekter på kollek-
tivtrafiktjänsterna. 

Utvärderingsuppgift: Ändringar i kollektivtrafiken 
efter ikraftträdandet av Europeiska gemenskapens 
trafikavtalsförordning och kollektivtrafiklagen.

Resultat och slutsatser: Turutbudet av kollektivtrafik 
minskade under år 2010 inom verksamhetsområdet för 

regionalförvaltningsverket i Södra Finland. Antalet in-
dragna turer var emellertid inte i väsentlig grad större 
än åren innan. Effekterna av kollektivtrafiklagen och 
Europeiska gemenskapens trafikavtalsförordning på 
de befintliga kollektivtrafiktjänsterna har inte kunnat 
observeras under en så kort uppföljningsperiod. Utbu-
det av kollektivtrafik har inte heller påverkats av refor-
men inom förvaltningen och servicestrukturerna.

Brister förekommer fortfarande i basservicenivån 
inom kollektivtrafiken. Turutbudet minskar varje år 
i synnerhet i glesbebyggda trakter.  Som basservice-
nivå betraktas ett sådant utbud av kollektivtrafik som 
möjliggör rimliga kontakter mellan kommuncentra 
för arbete, studier och skötsel av ärenden. 

Åtgärdsförslag: Att ordna trafiken för de sträckor 
som saknar kollektivtrafikmöjligheter förutsätter till-
läggsfinansiering. Eftersom den till buds stående fi-
nansieringen inte har ökat i samma takt som trans-
portkostnaderna har stigit, utan kan till och med ha 
minskat, måste turutbudet kontinuerligt reduceras. 
I framtiden kommer planeringssamarbetet mellan 
myndigheter, trafikidkare och invånare att få allt stör-
re betydelse för att kollektivtrafiktjänster ska kunna 
skaffas på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Ekonomisk rådgivning och  
skuldrådgivning

Varannan enhet för ekonomisk rådgivning och skuld-
rådgivning har alltför långa väntetider. Det behövs 
samarbete och systematiska insatser för att lösa pro-
blemen med att tillhandahålla tillräckliga tjänster. 

Utvärderingsuppdrag: Tillgång till ekonomisk råd-
givning och skuldrådgivning 

Resultat och slutsatser: Vid varannan enhet för eko-
nomisk rådgivning och skuldrådgivning i Södra Fin-
land var nya klienter tvungna att köa längre än den 
vägledande maximala väntetiden på 60 dagar. De 
flesta enheter på andra håll i landet lyckades hålla sig 
inom de målsatta gränserna.

Utvärderingens centrala resultat
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Basservicen i Södra Finland

Regionens största kommuner har avtal om ekono-
misk rådgivning och skuldrådgivning. Dessutom 
hade regionen fem jourenheter för ändamålet. Råd-
givningsdistriktens befolkningsunderlag räknat per 
årsverke varierade i hög grad mellan olika enheter. 
Genomsnittet var relativt gott motsvarande 34 700 
klienter/årsverke. Detta var möjligt tack vare bety-
dande kommunal finansiering. Enheterna uppvisade 
stora variationer i fråga om tillvägagångssätt. 

År 2009 täckte staten 64 % av kostnaderna för ekono-
misk rådgivning och skuldrådgivning i Södra Finland. 
Skillnaderna mellan enheterna var stora. Den knappa 
och instabila statliga finansieringen har varit ett stort 
problem särskilt i Södra Finland. Finansieringsproble-
men tillspetsas när den frivilliga kommunala finansie-
ringen minskar och får omedelbara konsekvenser för 
anställningslängden, rekryteringen av kvalificerade 
medarbetare, serviceutbud och verksamhetsutveckling. 

Åtgärdsförslag: Regionförvaltningsverken och Kon-
sumentverket bör lägga upp en gemensam strategi för 
ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning för de när-
maste åren. Smidigare serviceproduktion skulle kunna 
uppnås genom ett bredare utnyttjande av resultat från 
Konsumentverkets utvecklingsprojekt, tydligare ar-
betsfördelning inom den förebyggande ekonomiska 
rådgivningen och preciserade spelregler för regionför-
valtningens efterlevnadskontroll. Kommunerna behö-
ver stöd i form av samordnad och sakkunnig ledning.

Tillgängligheten bör förbättras till rekommenderad 
nivå inom alla rådgivningsområden. Metoderna bör 
samordnas och organisationen ses över. Tjänsterna 
bör göras enhetliga och tillgängliga för alla på lika 
villkor samt utvecklas på bred bas. De statliga ansla-
gen bör dimensioneras på ett sätt som gör det möjligt 
att tillhandahålla tjänster på ett ändamålsenligt sätt. 

Veterinärvård

Tillsynen över djurhälsan och djurskyddet uppfyllde 
inte på långt när de lagstadgade skyldigheterna. Det 
råder stora skillnader i tillgången på veterinärtjänster 
i olika kommuner.

Utvärderingsuppdrag: Genomförandet av den nya 
veterinärvårdslagen i kommunernas veterinära verk-
samhet, kommunernas tillsyn över djurhälsa och 
djurskydd samt tillgången på kommunala veterinär-
tjänster i Södra Finland. 

Resultat och slutsatser: Omfattningen av den regel-
bundna djurskyddstillsynen i kommunerna stannade 
långt under den målsatta nivån: inspektionerna täckte 
bara 12,5 % av de anmälningspliktiga djurhållnings-
platser som enligt föreskrifterna permanent ska vara 
föremål för årlig tillsyn. Vid djurskyddsproblem är 
uppföljningen av tillsynen alltför ofta bristfällig: kon-
trollbesök efter utsatt tid hade gjort endast till 23 % av 
de djurhållningplatser som hade blivit ålagda att sätta 
sin djurhållning i skick. 

Det lagstadgade programmet för bekämpning av TSE 
hos får och getter har inte förverkligats på ett till-
fredsställande sätt, endast 44 % av de årliga tillsyns-
objekten hade granskats.

Det råder brist på kommunala veterinärtjänster, efter-
som över 40 % av veterinärernas tillsynsbesök för-
blev ogjorda. Skillnaderna mellan olika kommuner 
och olika landskap är betydande när det gäller till-
gången på veterinärtjänster. Endast en knapp fjärde-
del av jourdistrikten hade en centraliserad telefonjour 
enligt veterinärvårdslagen.

Åtgärdsförslag: Kommunerna bör reservera tillräck-
ligt med personal för tillsyn över djurhälsa och djur-
skydd. Effektivare uppföljning av de obligatoriska 
programmen för kontroll av djurhälsa behövs kommu-
nalt och på regionförvaltningsnivå. Uppgifter om ut-
förda inspektioner samt tillsynsobjekt bör dokumente-
ras och uppdateras. Tillsynssystemet bör effektiviseras 
så att den som förrättar inspektionen själv kan införa 
dokumentationen på dator. Kommunerna bör erbjuda 
veterinärtjänster för animalieproduktionens behov i 
proportion till efterfrågan. En centraliserad telefonjour 
för veterinärtjänster måste fås till stånd.



49

Livsmedelstillsyn

Samarbetsområdena har ännu inte tillräckligt med per-
sonalresurser. Fler än varannan tillsynsenhet låg efter 
med den regelbundna livsmedelstillsynen. Över 40 % 
av alla inspektioner gjordes utanför tillsynsplanen. 

Utvärderingsuppdrag: Tillgången på riskbaserad 
planmässig livsmedelstillsyn. 

Resultat och slutsatser: Inrättandet av nya samar-
betsområden har ännu inte gjort livsmedelstillsynen 
effektivare i Södra Finland. De regionala enheterna 
för livsmedelstillsyn är fortfarande underbemannade. 
I regel uppfyller knappt hälften av de 25 tillsynsen-
heterna målen för livsmedelstillsynen. Av samtliga 
planmässiga inspektioner genomförs 56 %. Inspek-
tioner utanför tillsynsplanen tar stora resurser i an-
språk. Fokuseringen på livsmedelstillsyn är ännu inte 
tillräckligt tydligt genomförd i alla nya enheter för 
miljö- och hälsoskydd.

Under året inspekterades knappt hälften av alla till-
synsobjekt i regionen. Ungefär en fjärdedel av to-
talarbetstiden ägnades åt inspektioner hänförliga till 
livsmedelstillsyn. Inspektionsplaner upprättas dels 
utifrån Eviras riskbedömningsmodell, dels på basis 
av enheternas interna riskbedömning.

Åtgärdsförslag: Livsmedelstillsynsmyndigheterna 
bör aktivt satsa på att öka sina personalresurser. Med 
tanke på regional jämlikhet är det viktigt att olika 
enheter för livsmedelstillsyn garanteras tillräckliga 
resurser, även för riskobjekt. Större personalresurser 
och ökad specialisering behövs även i de nya tillsyn-
senheter som uppkommit genom sammanslagning. 
Vid dimensioneringen av resurserna bör även inspek-
tioner utanför tillsynsplanen förutses. 

Det behövs ännu tydligare indikatorer för riskbedöm-
ning och fortbildning för befattningshavare för bättre 
samordning av arbetet. Inspektionsfrekvenserna ska 
dimensioneras efter tillsynsobjektens faktiska risker, 
inte efter tillgängliga personalresurser e.d. Vid be-
dömningen av hur tillsynsplanen har genomförts ska 

eventuell resursbrist påtalas tydligt för den nämnd som 
svarar för livsmedelstillsynen. Det behövs fler inspek-
tioner och för ändamålet bör utvecklas gemensamma 
tydligt utformade blanketter enligt exakta kriterier. 

Lokalt säkerhetssamarbete

Utarbetandet av lokala säkerhetsplaner har avancerat 
väl och pågår i de flesta kommuner och områden.

Utvärderingsuppdrag: Hur utarbetandet av säker-
hetsplaner avancerat, verksamhetens omfattning och 
inriktning.

Resultat och slutsatser: Utarbetandet av lokala sä-
kerhetsplaner har avancerat väl i ett flertal kommuner 
och områden. Planerna omfattar de centrala nationel-
la målen och har nått godkännandestadiet. De beslu-
tade åtgärderna bedöms vara relativt väl förankrade 
och ha betydelse för säkerheten i området.

Åtgärdsförslag: När utarbetandet av lokala säker-
hetsplaner har kommit vidare bör utvecklingen i fort-
sättningen inriktas på genomförande och effektutvär-
dering. På det regionala och lokala planet bör olika 
aktörer, framför allt i ledande position, engagera sig 
starkt i säkerhetssamarbetet och upprätta en tydlig an-
svarsfördelning sinsemellan. 

Utvärderingens centrala resultat
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4  Tiedonhankinta ja  
 arviointimenetelmät

Arvioinnissa on käytetty pääosin olemassa olevia 
tietolähteitä ja tietokantoja, joita ylläpitävät mm. Ti-
lastokeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Vä-
estörekisterikeskus, eri ministeriöt, valtakunnalliset 
organisaatiot ja tutkimuslaitokset. Arvioinnissa on 
hyödynnetty viimeisintä saatavilla olevaa tilastoai-
neistoa, pääosin vuoden 2010 tietoja, mutta myös 
vuoden 2009 aineistoa. Väestöruutuaineisto on vuo-
den 31.12.2009 tilanteesta. Edellä mainittujen lähtei-
den lisäksi aluehallintovirastolla ja elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskuksilla sekä eri viranomaisilla on 
omia hallinnonalojaan koskevia tilastoja. Tilastoista 
saatavan aineiston puuttuessa tietojen hankinnassa 
on käytetty omia sähköisiä kyselyjä, jotka on laadit-
tu valtakunnallisissa yhteistyöryhmissä. Arviointiin 
osallistuvien tahojen omaa asiantuntijuutta, sidosryh-
mien kanssa käytyjä keskusteluja sekä yleistä alueen 
tuntemusta on käytetty täydentämään tietovarantoa. 
Tietolähteinä on lisäksi käytetty organisaatioiden 
omia www-sivuja ja kirjallisia lähteitä.

Kunnille suunnattuja kyselyjä on käytetty vain sil-
loin, kun arvioinnissa tarvittavaa tietoa ei ole ollut 
muutoin saatavissa. Kyselyjen kohdejoukko, vastaus-
prosentit sekä muut arvioinnissa käytetyt tietolähteet 
on esitetty kunkin arviointikohteen yhteydessä. 

Arvioinnissa on hyödynnetty sekä määrällistä että 
laadullista aineistoa. Tilastollisista menetelmistä 
on pääasiallisesti käytetty suoria jakaumia ja niis-
tä laskettuja prosenttiosuuksia. Arviointikohteissa, 
jotka ovat usean vuoden säilyneet samoina, on saa-
tu myös aikasarjoja kehityssuuntien todentamiseksi. 
Arviointiaineisto on pääosin määrällistä. Palvelujen 
etäisyyden ja ajan saavutettavuuden arvioinnit ovat 
osoittautuneet varsin käyttökelpoisiksi työkaluik-
si palvelujen kysynnän ja tarjonnan selvittämisessä. 
Kartta-analyysia on käytetty työkaluna arvioitaessa 
etäisyyttä. Lisäksi karttoja on käytetty arviointitulos-
ten esitystapana. 

Kartografia ei kuitenkaan ole itsetarkoitus vaan sen 
pitää myös tuottaa todellista lisäarvoa analyyseihin. 
Arvioinnin toteuttamisessa on tärkeää myös arvioin-
tiasetelman rakentamisen johdonmukaisuus ja arvi-
ointitulosten johtaminen tältä pohjalta. Arvioinnissa 
on korostettu myös ennakointinäkökulmaa ja sen te-
rävöittämistä. 

Peruspalvelujen arvioinnissa käytettävän tietomäärän 
tehokkaampaan hallintaan ja käyttöön on rakennet-
tu valtakunnallista Patio-järjestelmää, jota ei vielä 
ole kunnolla voitu hyödyntää alueellisen arviointien 
tekemisessä. Patio tarjoaa jatkossa paitsi tiedonhal-
lintavälineen arvioinnin tekijöille myös entistä pa-
remman kanavan arviointitulosten hyödyntämiseen. 
Vuoden 2009 lopulla julkiseen käyttöön avatusta 
Patiosta osoitteessa http://patio.suomi.fi/PatioWeb on 
saatavissa aiempien arviointien keskeisistä aiheista 
laadittua tilannekuvaa.
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5  Hallinnon toimivuus   

5.1.  Yhteispalvelu

Johtopäätökset

Valtion paikallishallinnon palvelupaikkoja on vuoden 
2010 lopussa Etelä-Suomen aluehallintoviraston toi-
mialueella kattavasti, vaikka niiden lukumäärä on vä-
hentynyt. Alueella on kymmenen kuntaa, joissa ei tar-
jota arvioitavia palveluja, vuonna 2009 kuntia oli 13.

Kansaneläkelaitoksen, poliisin lupahallinnon, työ- ja 
elinkeinohallinnon, verohallinnon ja maistraatin eril-
lisiä palvelupaikkoja on yhteensä 194, edellisvuonna 
208. Alueella on 41 yhteispalvelupistettä, lukumää-
rä on viime vuodesta vähentynyt kolmella. Uusia 
yhteispalvelupisteitä syntyi neljä, tilastoista poistui 
seitsemän yhteispalvelupistettä, jotka eivät täyttäneet 
yhteispalvelulain kriteerejä.

Yhteispalvelupisteissä tarjotaan kunnan ja valtion pai-
kallishallinnon palveluja. Muita palveluja niissä on 
vähän. Yhteispalvelupisteiden palvelun taso vaihtelee. 
Viranomaisten määrittelemät vakiopalveluvalikoimat 
ovat edellisvuodesta lisääntyneet, mutta niitä ei ole 
tarjolla kattavasti. Yhteispalvelun keskeistä tavoitetta, 
yhtenäistä palveluvalikoimaa, ei vielä saavuteta. 

Apudiaarin käyttö on lisääntynyt, sitä käytetään 28 
yhteispalvelupisteessä, vuonna 2009 kahdeksassa. 
Seitsemän yhteispalvelupistettä on yhä ilman asia-
kaspäätettä. Asiakaspäätteiden merkitys korostuu - 
yhteispalvelun toimintamalli painottuu yhä vahvem-
min sähköiseen palveluun ja sen tukemiseen.  

Valtion paikallisviranomaisten toimialueet ovat viime 
vuosina laajentuneet. Rakenneuudistukset ovat vieneet 
asiantuntijat suuriin taajamiin. Viranomaiset ovat li-
sänneet sähköisten palvelujen tarjontaa ja ottaneet yh-
teispalvelun yhdeksi palvelukanavakseen. Erityisesti 
Kansaneläkelaitoksen palveluverkossa yhteispalvelun 

Toimenpide-esitykset

Jokaiseen kuntaan on perustettava yhteispalvelupiste, 
elleivät valtionhallinnon keskeiset palvelut ole muu-
toin saatavilla.  Ministeriöiden, valtion viranomais-
ten, maakunnan liittojen ja kuntien pitää toteuttaa yh-
dessä yhteispalvelun toimeenpanosuunnitelma. 

Kaikki keskeiset palveluntuottajat tarjoavat yhteis-
palvelupisteissä vähintään vakiopalvelut. Etäpalve-
lun käyttöönoton myötä tulee hyödyntää mahdolli-
suudet tarjota kaikentasoiset palvelut mukaan lukien 
asiantuntijapalvelut ja henkilökohtaista käyntiä edel-
lyttävät palvelut. 

Palveluntuottajat hankkivat kaikkiin yhteispalvelu-
pisteisiin vähintään yhden asiakaspäätteen sekä otta-
vat käyttöön ajanvarauksen. 

Kaikissa yhteispalvelupisteissä otetaan käyttöön 
apudiaari. 
 
Yhteispalveluun liittyviä apuvälineitä kehitetään toi-
mintaa ja seurantaa paremmin palveleviksi. Yhteis-
palvelun tietokannalle ja sopimusrekisterille raken-
netaan yhteinen sähköinen toimintaympäristö sekä 
aloitetaan apudiaarin kehittämistyö. Yhteispalvelun 
verkkosivuja kehitetään osana laajempaa hanketta. 
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5.1.1. Paikallishallinnon keskeisten 
palvelujen tarjonta ja saatavuus

Arviointiasetelma

Taulukko 5.1. Arviointiasetelma

Arviointikriteerit Arviointikysymykset Indikaattorit Palvelutavoitteet

TARJONTA
Yhteispalvelupis-
teet

Kuinka monta yhteispalvelupis-
tettä Etelä-Suomen aluehallinto-
viraston alueella on ja missä ne 
sijaitsevat?

Yhteispalvelupisteiden määrä ja 
sijainti maakunnittain 

Kunnassa on yhteispalvelupiste 
tai paikallishallinnon keskeiset 
palvelut ovat muutoin saatavilla

Palveluvalikoima Minkä hallinnonalojen palveluja 
yhteispalvelupisteet tarjoavat ja 
millä tavoin?

"Yhteispalvelupisteen toimijat 
Asiantuntijapalvelujen tarjonta:  
a) oma virkailija paikalla  
b) ajanvaraus  
c) etäyhteys asiantuntijaan”

Palvelun taso Miten keskeiset palveluntuot-
tajat tarjoavat palvelujaan 
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 asiakaspäätettä 
yhteispalvelupisteissä oli?

Asiakaspäätteiden määrä / yhteis-
palvelupiste vuosina 2009 ja 2010

Jokaisessa yhteispalvelupistees-
sä on vähintään yksi asiakas-
pääte 

Apudiaarin käyttö Kuinka moni yhteispalvelupiste 
käyttää apudiaaria?

Apudiaarin käyttö aluehallintovi-
raston alueella

Apudiaari on käytössä kaikissa 
yhteispalvelupisteissä

Palveluyhteistyö Kuinka monessa yhteispalve-
lupisteessä tehdään muuta 
palveluyhteistyötä?

Lukumäärä

SAAVUTETTAVUUS
Yhteispalvelu-
pisteet Valtion 
paikallishallinnon 
keskeiset palvelut

Kuinka suuri osa väestöstä 
asuu 20 km:n säteellä Kelan 
palvelujen, poliisin lupapalvelu-
jen, Te-toimistojen, maistraatin 
sekä verotoimistojen palvelupis-
teistä tai yhteispalvelupisteistä? 

Enintään 20 km:n etäisyydellä 
Kelan palvelujen, poliisin lupapal-
velujen, Te-toimistojen, maistraa-
tin  sekä verotoimistojen palvelu-
paikoista ja yhteispalvelupisteistä 
asuvien osuus väestöstä. 

20 km:n säteellä asuu vähintään 
yhtä suuri osa väestöstä kuin 
vuonna 2009

Hallinnon toimivuus | Yhteispalvelu

merkitys on kasvanut. Lähivuosina yleistyvä etäpalve-
lu lisää asiantuntijapalveluja, myös palvelujaan yhteis-
palvelun kautta tarjoavien viranomaisten määrä kasvaa. 

Palvelujen saavutettavuus ei ole merkittävästi viime 
vuodesta muuttunut. Lopetetut palvelupisteet on joko 
korvattu yhteispalvelulla tai hallinnon omat palvelu-
pisteet ovat 20 kilometrin etäisyydellä. 
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Arvioinnin kohteena ovat valtion paikallishallinnon 
keskeisten palvelujen (Kansaneläkelaitos, poliisin 
lupapalvelut, työ- ja elinkeinohallinto, verohallinto 
sekä maistraatti) järjestäminen erillisinä palvelupis-
teinä ja yhteispalvelussa. 

Arvioinnissa selvitettiin palvelujen tarjontaa ja nii-
den saavutettavuutta sekä erillisinä palveluina että 
yhteispalveluna. Yhteispalvelusta selvitettiin yhteis-
palvelupisteiden määrä ja sijainti, niiden yleisimmät 
palveluntuottajat, palvelut ja taso, asiakaspäätteiden 
määrä, apudiaarin käyttö sekä kuinka monessa yhteis-
palvelupisteessä tehdään muuta palveluyhteistyötä.

Yhteispalvelupisteiden tiedot perustuvat Etelä-
Suomen aluehallintoviraston joulukuussa 2010 yh-
teispalvelupisteille tekemään Webropol-kyselyyn, 
valtiovarainministeriön yhteispalvelupisteiden tieto-
kantatietoihin sekä palveluntuottajien omiin Internet-
sivuihin. Tiedot on kerätty 31.12.2010 tilanteesta. 
Arvioinnissa esitetyt luvut voivat jatkossa vielä tar-
kentua, koska yhteispalvelun tietokannan päivittämi-
seksi tehdyn kyselyn vastauksissa oli erilaisia tulkin-
toja ja ne olivat osittain puutteellisia. 

Johdanto

Yhteispalvelu on tapa tarjota julkisenhallinnon – 
kuntien, valtion ja Kansaneläkelaitoksen – avustavia 
asiakaspalveluja samassa paikassa siten, että toinen 
viranomainen hoitaa ns. avustavia asiakaspalveluteh-
täviä toisen viranomaisen puolesta yhteispalveluso-
pimuksen nojalla. Yhteispalvelun tavoitteena on, että 
julkisen hallinnon yhteistyöllä turvataan monipuoli-
set ja laadukkaat julkiset hallintopalvelut lähietäisyy-
deltä kustannustehokkaasti ja mahdollisimman suu-
relle osalle väestöä. Yhteispalvelun toimijoita ovat 
kuntien lisäksi yleisimmin Kansaneläkelaitos, poliisi, 
maistraatti, verohallinto sekä työ- elinkeinohallin-
to. Yhteispalvelupisteessä voi toimia kumppaneina 
myös muita palveluntuottajia, kuten kolmannen sek-
torin toimijoita ja yksityisiä yrityksiä.
 

Yhteispalvelulaki muuttui – valtiova-
rainministeriölle valtakunnallinen ke-
hittämisvastuu, Etelä-Suomen alue-
hallintovirastolle yhteispalvelurekisteri

 Yhteispalvelu perustuu lakiin julkisen hallinnon yh-
teispalvelusta (223/2007). Lain tarkoittamassa yh-
teispalvelussa toinen viranomainen hoitaa ns. avusta-
via asiakaspalveluja toisen viranomaisen puolesta ja 
toimeksiannosta. Lakia sovelletaan valtion ja kunnan 
viranomaisten sekä Kansaneläkelaitokselle kuuluvien 
avustavien asiakaspalvelutehtävien järjestämisessä ja 
hoitamisessa viranomaisten yhteistyönä. Ainoastaan 
viranomaiset voivat toimia yhteispalvelun ylläpitäji-
nä eli yhteispalvelusopimuksen toimeksisaajina. 

Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain 
muuttamisesta (1096/2010) tuli voimaan helmikuus-
sa 2011. Lakiin lisättiin säännös, jonka mukaan val-
tiovarainministeriö johtaa yhteispalvelun valtakun-
nallista kehittämistä ja sovittaa yhteen viranomaisten 
palvelua koskevia toimenpiteitä. 

Valtioneuvosto antoi myös asetuksen yhteispalvelurekis-
teristä. Yhteispalvelurekisterin tarkoituksena on parantaa 
yhteispalvelupisteistä ja niiden muodostamasta verkosta 
saatavan tiedon laatua ja ajantasaisuutta. Yhteispalvelu-
rekisteristä vastaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto. 

Yhteispalvelun alueellinen edistämistehtävä on 
säädetty alueiden kehittämisestä annetussa laissa 
(1651/2009) maakunnan liitoille. Maakunnan liit-
tojen yhteispalvelun aluevastaavat vastaavat yhteis-
palvelun edistämisestä alueellaan. Aluehallintoviras-
tojen yhteispalvelun yhdyshenkilöt tukevat valtion 
palveluntuottajien palveluyhteistyötä. 

Hallinnollisia muutoksia

Aluehallinto uudistui vuoden 2010 alussa. Aikaisempien 
lääninhallitusten, työvoima- ja elinkeinokeskusten, ym-
päristökeskusten, ympäristölupavirastojen, työsuojelu-
piirien ja tiepiirien tehtävät koottiin kahteen uuteen mo-
nialaiseen viranomaiseen, aluehallintovirastoihin (AVI) 
ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin (ELY).
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Valtion paikallishallinnon toimialueet ovat viime vuo-
sina muuttuneet laajemmiksi ja niiden organisoinnissa 
on tapahtunut hallinnollisia muutoksia. Hallinnolliset 
muutokset ovat supistaneet viranomaisten palveluja ja 
niitä on pääsääntöisesti korvattu yhteispalvelulla. 

Viime vuosien kuntaliitoksia

Vuoden 2009 alussa Hämeenlinna, Hauho, Kalvola, 
Lammi, Renko ja Tuulos yhdistyivät Hämeenlinnan 
kaupungiksi. Hämeenlinnassa toimi jo ennen kun-
taliitosta kaupungin keskustassa yhteispalvelupiste, 
Lammille perustettiin vuonna 2009 yhteispalvelupis-
te.  Yhdistetyn kaupungin palveluja tarjotaan myös 
Hauhon, Kalvolan, Rengon ja Tuuloksen palvelupis-
teissä, niissä ei kuitenkaan ole valtionhallinnon pal-
veluja yhteispalveluna.

Vuonna 2009 Kouvola, Anjalankoski, Kuusankoski, 
Valkeala, Jaala ja Elimäki yhdistyivät Kouvolan kau-
pungiksi. Kouvolaan perustettiin kuusi palvelupistet-
tä, jotka sijaitsevat Elimäen, Jaalan, Kouvolan, Kuu-
sankosken ja Valkealan entisissä kunnantaloissa ja 
Keltakankaalla maatalossa. Elimäen, Keltakankaan 
ja Kuusankosken palvelupisteet ovat yhteispalvelu-
pisteitä, niistä saa kaupungin palvelujen lisäksi myös 
valtion paikallishallinnon palveluja. 

Joutseno yhdistyi Lappeenrannan kaupunkiin vuonna 
2009 ja Ylämaa vuonna 2010. Lappeenranta tarjoaa yhdis-
tetyn kaupungin palveluja Joutseno- ja Ylämaa- taloilla. 

Vuoden 2009 alussa Sammatti yhdistyi Lohjan kau-
punkiin ja Tammisaari, Karjaa ja Pohja yhdistyivät 
Raaseporin kaupungiksi. Sammatin yhteispalvelu-
piste lakkautettiin eikä uudesta yhteispalvelusta ole 
sovittu. Raaseporin kaupunkiin ei ole vielä saatu yh-
teispalvelutoimintaa. 

Vuoden 2010 alussa Loviisa, Pernaja, Ruotsinpyhtää 
ja Liljendal muodostivat Loviisan kaupungin.  Lovii-
sassa avattiin kolme kaupungin palveluja tarjoavaa 
lähipalvelupistettä: Liljendalin maaseututoimistoon 
sekä Pernajan ja Ruotsinpyhtään lähikirjastoihin. 
Kuntaliitoksen aikaan pidettiin tavoitteena, että pal-

velupisteistä jatkossa kehitetään yhteispalvelupisteitä 
lisäämällä niihin myös valtion palveluja. Ennen kun-
taliitosta Liljendalissa ja Ruotsinpyhtäällä oli pie-
nimuotoista yhteispalvelua, yhteispalvelupisteiden 
toiminta kuitenkin loppui kuntaliitoksen yhteydessä. 
Yhteispalvelusta ei ole vielä sovittu. 

Yhteispalvelun laajentamishanke 
(2008–2010) toi useita kehittämis-
ehdotuksia

Ehdotukset koskevat etäpalvelun käyttöönottoa, pai-
kallishallinnon ja palveluiden yhteistyöryhmän tehtä-
viä, yhteispalvelupisteiden rekisteröintivelvollisuutta 
sekä niiden rahoitusta ja kustannusten korvaamisen 
perusteita. Osa ehdotuksista on jo toteutumassa ja osa 
on suunnitteluvaiheessa. 

Valtiovarainministeriö asetti tammikuussa 2011 laa-
jennetulla kokoonpanolla uuden paikallishallinnon ja 
palvelujen yhteistyöryhmän. Sen tehtävänä on koor-
dinoida ja edistää paikallishallinnon yhteistyötä ja 
yhteispalvelua valtion paikallishallinnon, Kansanelä-
kelaitoksen ja kuntien kesken. Työryhmän toimikausi 
kestää vuoden 2013 loppuun.

Viranomaiset ovat sisällyttäneet yh-
teispalvelun osaksi omia palveluka-
naviaan 

Hallinnot ovat kehittäneet voimakkaasti puhelin- ja 
verkkopalveluja, joiden käyttöön toimipisteiden määrä 
ja sijainti eivät vaikuta. Sähköisten palvelujen käyttä-
jä- ja tietomäärät kasvavat vuosittain. Palvelupisteiden 
asiointimäärät vähenevät, toimistoja suljetaan. Hallin-
tojen omien palvelupisteiden määrän vähetessä palve-
luntuottajat ovat ottaneet yhä paremmin yhteispalvelun 
käyttöön palvelujensa tarjoamisen kanavana. Erityises-
ti Kansaneläkelaitoksen ja myös poliisin lupahallinnon 
palveluverkoissa yhteispalvelun merkitys on kasvanut. 
Työ- ja elinkeinohallinto, verohallinto ja maistraatit 
tarjoavat entistä enemmän palvelujaan yhteispalvelu-
pisteissä. Palvelun läheisyys merkitsee vaihtoehtoisia 
palvelukanavia ja laajaa palveluverkkoa. 

Hallinnon toimivuus | Yhteispalvelu
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SADe-ohjelma ja Etäpalvelut-hanke

Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisoh-
jelman (SADe-ohjelman) tavoitteena on edistää säh-
köistä asiointia siten, että kansalaisten ja yritysten säh-
köinen asiointi on mahdollista vuoteen 2013 mennessä 
kattaen kaikki keskeiset palvelut. Lisäksi kansalaisten 
ja yritysten palveluille luodaan yhtenäisesti asiakasra-
japinnat eri tahojen tuottamiin julkisiin palveluihin. 

Osana SADe- ohjelmaa asetettiin erillinen Etäpalvelut-
hanke. Tavoitteena on luoda julkiselle sektorille yhtei-
nen etäpalvelujärjestelmä, jossa välittyy kuva, ääni ja 
asiakirjat. Etäpalvelua pilotoidaan Keski-Suomen ja 
Etelä-Pohjanmaan maakuntien yhteispalvelupisteissä. 
Etäpalvelu tuodaan lähivuosina laajemmin koko yh-
teispalvelukentälle, sen valtakunnallinen käyttöönotto 
alkaa vuonna 2013.  Hanke päättyy vuonna 2014. 

Yhteispalveluun liittyviä apuvälineitä  
kehitetään

Vuonna 2011 yhteispalvelun tietokannalle ja sopimus-
rekisterille rakennetaan yhteinen sähköinen toimin-
taympäristö ja apudiaarin kehittämistyö aloitetaan. 
Yhteispalvelun Internet-sivustoja (www.yhteispalvelu.
fi) kehitetään osana laajempaa SPA-hanketta. Se on 
valtiovarainministeriön hanke, joka kehittää sähköisten 
palvelujen ja asianhallinnan järjestelmäratkaisuja. 

Työkalujen ja menetelmien kehittämisen tavoitteena 
on yhteispalvelun asiakaslähtöisyyden lisääminen sekä 
yhteispalvelua koskevan tilastoinnin, seurannan ja ar-
vioinnin helpottaminen ja luotettavuuden lisääminen. 

Jokaiseen kuntaan yhteispalvelupiste

Valtiovarainministeriö käynnisti keväällä 2011 maa-
kunnalliset toimintasuunnitelmat yhteispalvelupistei-
den lisäämiseksi ja kehittämiseksi. Tavoitteena, että 
vuoden 2013 loppuun mennessä jokaisessa kunnassa 
on yhteispalvelupiste, ellei palveluja ole muutoin saa-
tavilla. Keskeisten julkisen hallinnon palveluntuottaji-
en palvelujen tulee olla saatavilla jokaisessa kunnassa. 
Palvelujen saatavuus tarkoittaa, että tarjolla on oltava 

kaikentasoiset palvelut mukaan lukien asiantuntija-
palvelut ja henkilökohtaista käyntiä edellyttävät pal-
velut. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen etenemis-
tä koskevassa selonteossa on linjattu vastaavasti.

Yhteispalvelupisteet Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston alueella

Kuinka monta yhteispalvelupistettä 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston toi-
mialueella on ja missä ne sijaitsevat? 

Vuoden 2010 lopussa alueella on 41 yhteispal-
velupistettä, lukumäärä on viime vuodesta vä-
hentynyt kolmella. 

Yhteispalvelupisteet sijaitsivat maakunnittain seu-
raavasti: 
Etelä-Karjalassa: Lemi, Parikkala, Rautjärvi, Savi-
taipale ja Suomenniemi
Itä-Uudellamaalla: Askola, Lapinjärvi, Loviisa ja 
Pukkila
Kanta-Hämeessä: Hausjärvi, Hämeenlinna (2), 
Loppi ja Ypäjä
Kymenlaaksossa: Iitti, Kouvola (3) ja Virolahti
Päijät-Hämeessä: Hartola, Heinola, Hollola, Hä-
meenkoski, Nastola, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä 
Uudellamaalla: Espoo (6), Helsinki, Inkoo, Nurmi-
järvi, Pornainen ja Vantaa (4). 

Tietokannan päivityksen yhteydessä tilastoista pois-
tettiin seitsemän palvelupistettä, jotka eivät täyttäneet 
yhteispalvelulain (223/2007) kriteerejä. Artjärvelle, 
Lemille, Parikkalaan ja Padasjoelle perustettiin uudet 
yhteispalvelupisteet. 

Minkä hallinnon palveluja yhteispal-
velupisteet tarjoavat ja millä tavoin?

Alueen 41 yhteispalvelupisteestä 39:ssä tarjottiin 
kunnan asiakaspalvelua. Yhteispalvelupisteissä 
tarjotaan kunnan ja valtion paikallishallinnon 
palveluja. Muita palveluja yhteispalvelupisteis-
sä on vähän. Ajanvaraus ja etäpalvelu ovat vielä 
harvoin käytössä yhteispalvelupisteissä. Valta-
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kunnallisesti käytäntö on sama eikä tilanteessa 
ole juuri muutosta edellisvuoteen.

Eniten yhteispalvelupisteissä tarjotaan kunnan ja 
Kansaneläkelaitoksen palveluja sekä poliisin lupapal-
veluja. Maistraatin, verohallinnon ja työ- ja elinkeino-
hallinnon palveluja on harvemmin tarjolla. Valtakun-
nallisesti palveluntarjoajien tilanne on samanlainen. 

Kansaneläkelaitoksen oma henkilöstö tarjosi asian-
tuntijapalveluja kolmessa yhteispalvelupisteessä, joko 
tiettyinä sovittuina aikoina tai ajanvarauksella. Poliisin 
oma henkilöstö tarjosi asiantuntijapalveluja sovittuina 
aikoina yhdeksässä ja ajanvarauksella kolmessa yh-
teispalvelupisteessä. Työ- ja elinkeinohallinnon oma 
henkilöstö tarjosi asiantuntijapalveluja yhdessä yh-
teispalvelupisteessä. Maistraatti ja verohallinto eivät 
tarjonneet yhteispalvelupisteissä asiantuntijapalveluja. 
Valtion palveluntuottajien oman henkilöstön antama 
asiantuntijapalvelu ei ole yhteispalvelupisteissä yleistä. 

Asiakas voi myös varata palveluneuvojan avustuksel-
la ajan eri toimijoiden palveluihin. Poliisin ja maist-
raatin sähköinen ajanvarauspalvelu käynnistyi jo 
vuonna 2007. Ajanvarausta käytetään kuitenkin vielä 
vähän yhteispalvelussa. Myös etäpalvelun mahdolli-
suudet ovat yhteispalvelussa vielä lähes käyttämättä. 
Alueellisesti ja valtakunnallisesti tilanne on vastaava. 

Etäpalveluhanke tuo lähivuosina yhteispalvelupistei-
siin lisää toimijoita ja mahdollistaa asiantuntijapal-

veluiden laajemman käytön.  Alueen 20 yhteispal-
velupisteessä on jo erillinen tila asiantuntijan kanssa 
käytäville luottamuksellisille keskusteluille tai etä-
palvelua varten. 

Miten keskeiset palveluntuottajat 
tarjoavat palvelujaan yhteispalvelu-
pisteissä?

Yhteispalvelupisteiden palvelun taso vaihtelee. 
Tavoitteeksi asetettu vakiopalveluvalikoima on 
yleistynyt, muttei toteudu kovinkaan yhtenäi-
sesti. Useimmiten tarjotaan kunnan ja Kansan-
eläkelaitoksen vakiopalveluvalikoimat. 

Palveluntuottajat ovat määritelleet Yhteispalvelun te-
hostamishankkeessa vakiopalveluvalikoimat. Tavoit-
teena on, että yhteispalvelusopimuksia tehtäessä kukin 
toimija tarjoaa yhteispalveluna aina vähintään vakio-
palveluvalikoiman mukaiset avustavat asiakaspalvelut. 

Kunta on melkein kaikissa alueen yhteispalvelupis-
teissä toimeksisaaja. Vakiopalveluvalikoima tai sitä 
laajempi palveluvalikoima toteutuikin kunnan palve-
luissa suurimassa osassa yhteispalvelupisteitä. Te-hal-
linnon vakiopalveluvalikoima saavutettiin lähes kai-
kissa sen palveluja tarjoavissa yhteispalvelupisteissä, 
tosin se oli mukana vain kuudessa yhteispalvelupis-
teessä. Kansaneläkelaitoksen vakiopalveluja tarjottiin 
yli puolessa yhteispalvelupisteistä. Kansaneläkelaitos 
edellyttääkin uusissa sopimuksissaan aina vakiopalve-

Taulukko 5.1.1. Keskeiset palveluntuottajat yhteispalvelupisteissä Etelä-Suomen alueella vuosina 2007–2010
Palvelupaikat 2007 2008 2009 2010
Yhteispalvelupisteitä 56 53 44 41*
Kunta 52 49 42 39

Kansaneläkelaitos 40 31 23 32

Poliisi 43 47 37 28
Työ- ja elinkeino-
hallinto 20 30 26 6

Verohallinto 33 32 24 12
Maistraatti 36 37 28 16

* Tietokannan päivityksen yhteydessä tilastoista poistettiin yhteispalvelupisteitä, jotka eivät täyttäneet yhteispalve-
lulain (223/2007) kriteerejä. 

Hallinnon toimivuus | Yhteispalvelu
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luvalikoiman käyttöönottoa. Poliisin vakiopalveluja 
tarjottiin harvemmin, noin viidesosassa yhteispalve-
lupisteistä. Maistraatin vakiopalvelut toteutuivat va-
jaassa puolessa yhteispalvelupisteistä. Verohallinnon 
vakiopalvelut tarjottiin neljäsosassa yhteispalvelupis-
teistä. Viime vuoteen verrattuna vakiopalveluvalikoi-
man käyttöönotto oli parhaiten edennyt Kansaneläke-
laitoksen palveluissa. Muilla lisäys oli vähäisempää.

Kuinka monta asiakaspäätettä yhteis-
palvelupisteissä oli?

Asiakaspääte oli käytössä 34 yhteispalvelupis-
teessä. Asiakaspäätteiden määrä vaihteli pisteit-
täin yhdestä kahdeksaan. Seitsemän yhteispal-
velupistettä oli vielä ilman asiakaspäätettä.  

Asiakaspääte oli 83 %:lla yhteispalvelupisteistä, 
vuonna 2009 luku oli 84 %. Koko Suomessa 77 %:lla 
yhteispalvelupisteistä oli asiakaspääte.  Asiakaspäät-
teet yleistyvät valitettavan hitaasti. Tavoitteena on, 
että kaikissa yhteispalvelupisteissä on asiakaspääte, 
tulostin ja skanneri.  

Kuinka moni yhteispalvelupiste  
käyttää apudiaaria? 

Apudiaari oli otettu Etelä-Suomen aluehallin-
toviraston alueella aktiiviseen käyttöön n. 70 
%:ssa yhteispalvelupisteistä, koko Suomessa oli 
vastaava tilanne. Apudiaarin käyttö on ilahdut-
tavasti lisääntynyt. 

Se on käytössä 28 yhteispalvelupisteessä, vuonna 
2009 sitä käytettiin vain kahdeksassa yhteispalvelu-
pisteessä. Tavoitteena on, että apudiaaria käytetään 
kaikissa yhteispalvelupisteissä.

Apudiaarissa dokumentoidaan asiakirjan saapumi-
nen ja sen raporttien perusteella voidaan maksaa 
toimeksisaajalle palvelutapahtumasta aiheutuvat kor-
vaukset. Siitä on mahdollista myös tilastoida asiakas-
tapahtumia ja -määriä. Apudiaarista on sovittu yh-
teispalvelussa mukana olevien viranomaisten kanssa. 
Apudiaariin kirjattiin eniten Kansaneläkelaitoksen 
palvelutapahtumia. Kansaneläkelaitos edellyttää yh-
teispalvelusopimusta tehdessään apudiaarin käyttöä. 

Kuva 5.1.1. Yhteispalvelun keskeiset palveluntuottajat kunnittain Etelä-Suomen alueella vuonna 2010
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Kuinka monessa yhteispalvelupistees-
sä tehdään muuta palveluyhteistyötä?

Yhdeksässä yhteispalvelupisteessä tehtiin pal-
veluyhteistyötä eri viranomaisten kanssa. Vuo-
den lopussa 12 yhteispalvelupisteellä oli tarjolla 
myös muita kuin julkisia palveluja.

Palveluyhteistyössä eri viranomaiset toimivat yhtei-
sissä tiloissa niin, että kukin toimija antaa vain omaa 
palveluaan. Toiminta perustuu yleisimmin vuokraso-
pimukseen. Palveluun ei tuolloin sisälly yhteispal-
velusopimuksen mukaista neuvontaa toisen toimijan 
asioista. Yhdeksän yhteispalvelupistettä ilmoitti teke-
vänsä palveluyhteistyötä. Osapuolina olivat Kansan-
eläkelaitos, poliisi, maistraatti, Te-toimisto, Työvoi-
man palvelukeskus ja Maahanmuuttovirasto.

On suositeltavaa, että järjestöjen ja muiden paikallis-
ten yhteisöjen kanssa tehdään yhteistyötä. 

Yhteispalvelun kanssa samassa tilassa voi toimia 
kumppaneina yrityksiä ja järjestöjä. Järjestöt tarjo-
avat mm. ohjausta ja neuvontaa alansa erityiskysy-
myksissä. Alueen yhteispalvelupisteissä kumppanei-
na olivat mm. Espoon järjestöjen yhteisö ry, Espoon 
Matkailu, Espoon Merialueen kalastusyhdistys ry, 
Helsingin seudun liikenne - HSL, Hollolan kotiseutu-
yhdistys, Itella, Keski -Uudenmaan Uusyrityskeskus, 
Kouvolan Asunnot Oy, Kuuma Opin Ovi aikuiskou-
lutus, Lippupiste ja Lippupalvelu, Mannerheimin las-
tensuojeluliitto ja Seure Henkilöstöpalvelut Oy.

Taulukko 5.1.2. Palvelupisteistä ja yhteispalvelupisteistä 
20 km:n etäisyydellä asuva väestö vuosina 2009 - 2010 

Etelä-Suomen alueella 20 km:n etäisyydellä asu-
va väestö palvelupisteistä ja yhteispalvelupis-
teistä, joissa on tarjolla ko. hallinnon palveluja 

Koko 
Suomi

2009 2010 2010

Kansaneläkelaitos 98,1 % 99,6 % 97,0 %

Poliisi 97,8 % 99,3 % 93,1 %
Te-toimisto 97,5 % 98,5 % 92,7 %
Verotoimisto 95,3 % 95,3 % 87,5 %
Maistraatti* 94,6 % 78,9 %
* Maistraatin palvelujen saavutettavuutta ei laskettu 
vuonna 2009 Etelä-Suomen alueen arvioinnissa

Palveluverkko ja palvelupisteiden  
saavutettavuus?

Valtion paikallishallinnon ja Kansaneläkelai-
toksen erillisten palvelupisteiden lukumäärä on 
vähentynyt viime vuodesta yhteensä 14 ja yh-
teispalvelupisteiden lukumäärä kolmella. 

Vuoden 2010 lopussa Etelä-Suomen aluehallintovi-
raston toimialueella Te-toimistoja oli 58 (2009 oli 
64), verotoimistoja oli 21 (24), poliisin lupapalveluja 
tarjoavia palvelupisteitä oli 41 (41), maistraatin pal-
velupisteitä oli 13 (13), Kansaneläkelaitoksen palve-
lupisteitä oli 61 (66). Vuoden 2010 lopussa valtion 
keskeisiä palveluja tarjoavia erillisiä palvelupisteitä 
oli yhteensä 194 (208). Näiden lisäksi niiden palvelu-
ja tarjotaan 41 yhteispalvelupisteessä (44). Yhteispal-
velupisteiden palveluvalikoima on vaihteleva. 

Vuoden 2010 lopulla kokonaan ilman arvioitavia pal-
veluja oli kymmenen kuntaa: Uudellamaalla Myrskylä, 
Karjalohja ja Siuntio, Kanta-Hämeessä Hattula, Hump-
pila, Jokioinen ja Tammela, Kymenlaaksossa Miehik-
kälä ja Pyhtää sekä Etelä-Karjalassa Taipalsaari. 

Vuoden 2009 lopussa vailla arvioitavia palveluja 
olleita kuntia oli 13. Listalta poistui kuntaliitoksien 
kautta Liljendal, Pernaja ja Ruotsinpyhtää (Lovii-
saan) ja Ylämaa (Lappeenrantaan).  Yhteispalvelurat-
kaisun avulla palveluja saatiin Artjärvelle ja Lemille. 

Tilanne on vuonna 2010 ilman palveluja olevien 
kuntien lukumäärä huomioiden hieman edellisvuotta 
parempi. Mutta palvelujen saatavuuteen listalta pois-
tuminen kuntaliitoksen kautta ei tuonut Loviisan seu-
dulle parannusta. Vuoden 2010 lopulla uutena listalle 
tuli kolme kuntaa, joissa on aiemmin ollut pienimuo-
toista yhteispalvelua: Hattula, Myrskylä ja Pyhtää. 

Hallinnon toimivuus | Yhteispalvelu
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Kuva 5.1.2. Viranomaisten palvelupisteet kunnissa vuonna 2010

Kuinka suuri osa väestöstä asuu 20 
km:n säteellä Kansaeläkelaitoksen 
palvelujen, poliisin lupapalvelujen, 
Te-toimistojen, maistraatin sekä vero-
toimistojen palvelupisteistä tai yhteis-
palvelupisteistä?

Kansaneläkelaitoksen, poliisin lupapalvelujen, 
Te-toimistojen, verotoimistojen, maistraatin 
sekä yhteispalvelupisteiden saavutettavuus on 
Etelä-Suomen alueella vuonna 2010 hyvä. Ar-
vioitavien palvelujen saavutettavuus on valta-
kunnallisesti pysynyt kohtuullisella tasolla.

Palvelujen saavutettavuus ei ole Etelä-Suomen alue-
hallintoviraston alueella merkittävästi muuttunut. 
Lopetetut palvelupisteet on joko korvattu yhteispal-
velulla tai hallinnon omat palvelupisteet ovat 20 kilo-
metrin etäisyydellä. 

Palvelujen saavutettavuus on jopa hieman parantu-
nut. Koska yhteispalvelupisteiden palveluvalikoima 
vaihtelee paljon pisteittäin eikä vakiopalveluvalikoi-
maan ole vielä kattavasti päästy, ei asukkaiden etäi-
syys yhteispalvelupisteestä kuvaa palvelujen todellis-
ta saavutettavuutta.

Silti alueella on kymmenen kuntaa, joissa ei ole arvi-
oitavia valtion palvelupisteitä eikä yhteispalvelupis-
teitä. Tavoitteena on, että jokaisessa kunnassa tarjo-
taan valtion paikallishallinnon palveluja.
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Arviointiryhmä:

Suunnittelija, sosionomi AMK Ritva Penttinen, ritva.penttinen(at)avi.fi, puhelin 040 762 1948

Tietolähteet:

Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009)
Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta (223/2007)
Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta (1096/2010)
Webropol-kysely yhteispalvelupisteille. Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Joulukuu 2010
Selvitys valtion paikallishallinnosta. Valtiovarainministeriö. Syyskuu 2010
Valtioneuvoston selonteko kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta. Valtiovarainministeriö. Marraskuu 2009
Valtiovarainministeriön tietokanta / yhteispalvelun Internet-sivut: www.yhteispalvelu.fi
Internet-sivustot: www.kela.fi, www.poliisi.fi, www.mol.fi, www.vero.fi, www.maistraatti.fi

Kuva 5.1.3. Kansaneläkelaitoksen, poliisin lupapalvelujen, maistraatin, Te-toimistojen ja verotoimistojen palvelupis-
teet sekä yhteispalvelupisteet kunnissa vuonna 2010

Hallinnon toimivuus | Yhteispalvelu
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6  Turvallisuus

6.1.  Poliisitoimi

Arvioinnin taustaa 

Vuosi 2010 oli poliisin uuden hallintorakenteen ensimmäinen toimintavuosi. Vuonna 2009 toimintansa aloittivat 
uudet, selvästi aiempaa suuremmat poliisilaitokset ja vuoden 2010 alussa toimintansa aloitti Poliisihallitus. Uusien 
toimintojen käynnistäminen, toimintakulttuurien luominen ja normaalitoiminnan ylläpitäminen olivat leimaa antavia 
vuosille 2009 - 2010. Vuoden 2010 arvioinnin kantavana teemana onkin hallintorakenneuudistusten vaikutusten ar-
viointi. Näin ollen vertailuvuotena käytetään vuotta 2008, joka oli viimeinen aiemman organisaatiorakenteen vuosi.

Poliisitoimen arviointikohteet ja käytettävät mittarit on määritelty Sisäasiainministeriön poliisiosastolla. Arvioinnin 
käytännön toteuttamisesta vastaa Poliisihallitus.  Poliisitoimen arviointikohteina ovat ennalta ehkäisevä toiminta, no-
pean avun saanti, tutkinnan palvelutaso sekä poliisipalvelujen saavutettavuus. Ennalta ehkäisevää toimintaa mitataan 
poliisin tietoon tulleiden perhe- ja läheisväkivaltailmoitusten määrällä. Nopean avun saannin mittareina käytetään 
poliisin toimintavalmiusaikaa kiireellisissä ja viipymättä hoidettavissa hälytystehtävissä sekä hälytystehtävien määrän 
kehitystä. Tutkintapalveluja arvioidaan puolestaan rikoslakirikosten tutkinta-ajalla ja selvitysasteella. Poliisipalvelujen 
saavutettavuutta arvioidaan laskennallisen 20 kilometrin etäisyyden päässä poliisin kiinteästä toimipisteestä asuvien 
henkilöiden osuudella kunnan koko väestöstä. Tällä vastataan lähinnä lupapalvelujen saavutettavuuden arviointiin. 

Taulukko 6.1.1. Arviointiasetelma

Arviointikriteerit Arviointikysymykset Indikaattorit Palvelutavoitteet/ 
hyvä palvelutaso

Väkivallan  
vähentyminen

Onko läheisväkivalta ml. perheväki-
valta vähentynyt 2008 - 2010

Poliisin tietoon tulleet per-
heväkivaltahälytykset

Väkivallan vähentyminen sisäisen 
turvallisuuden ohjelman mukai-
sesti

6.1.1.  Ennalta estävä toiminta

Johtopäätökset

Pienemmissä kunnissa perheväkivaltailmiö on vasta 
tulossa näkyviin. Suurempien kuntien osalta vaikut-
taa siltä, että ilmiön näkyväksi tuleminen ja sen tun-
nistaminen on meneillään eri vaiheissa.

Toimenpide-esitykset

Perheväkivaltaan puuttuvat projektit yms. sosiaali- ja 
terveystoimen palvelut tulisi saada toimimaan seu-
dullisesti tai muutoin kuntien yhteistyönä siten, että 
varmistettaisiin palvelujen saatavuus myös pienem-
missä kunnissa.

Arviointiasetelma
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Johdanto

Ennalta estävä toiminta on poliisin tärkeimpiä teh-
täviä. Tämä korostuu esim. tuoreessa lähipoliisitoi-
minnan strategiassa vuodelta 2010. Paikallisessa 
poliisitoiminnassa tulee korostaa ennalta estävää 
toimintasisältöä selvästi suhteessa reaktiiviseen työ-
hön. Perheväkivallan yhteydessä tämä tarkoittaa sitä, 
että siinä vaiheessa kun asia tulee poliisin tietoon, on 
pyrittävä myös poliisin keinoin ohjaamaan asiakas-
ta tilannetta korjaavien palvelujen pariin. Erityisesti 
perheväkivalta on rikollisuuden muoto, joka pysyy 
pitkään piilorikollisuutena ja tekijä erittäin todennä-
köisesti uusii rikoksensa. Ennalta ehkäisyn kannalta 
on poliisin ja asiakkaiden edun mukaista toimia siten, 
että sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajilla on per-
heväkivallan vastaista toimintaa tarjolla alueella. 

Lähitulevaisuuden näkymiä

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 tulleet perheväkivaltatapaukset tule-
vat lisääntymään ainakin rikosten määrällä mitattuna. 
Samalla poliisin työmäärä kasvaa.
 
Onko perheväkivalta vähentynyt ver-
rattuna vuosiin 2008 - 2010?

Perheväkivallan määrä on ennallaan, alueelli-
set erot ovat suuria.

Perheväkivallan määrää arvioitiin poliisin tehtävä-
määrien perusteella. Kotihälytysten eräs alalaji on 
perheväkivaltatehtävä. Tehtävälaji määräytyy hätä-
keskuksessa pääosin ilmoittajan antamien ennakko-
tietojen perusteella. 

Kansallisten uhritutkimusten mukaan parisuhdeväkival-
ta on lievässä laskussa. Samoin poliisin turvallisuustut-
kimusten mukaan perheväkivallan uhriksi joutuminen 
on vähentynyt kuluneen vuosikymmenen jälkipuolella. 

Perheväkivaltaa sisältävien kotihälytystehtävien 
määrä väheni vuodesta 2008 vuoteen 2010 reilulla 
prosentilla ESAVI:n alueella. Samaan aikaan koko 
maassa tapausten määrä nousi 2,6 prosentilla. Yksit-

Kuva 6.1.1.1. Perheväkivaltatehtävien määrän muutos kunnittain 2008–2010 (%)

Turvallisuus | Poliisitoimi  



70 Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Peruspalvelut Etelä-Suomen alueella 2010

täisten poliisilaitosten luvuissa oli suuria, jopa neljän-
neksen muutoksia molempiin suuntiin.

Suhteellisesti tarkasteltuna alueelliset erot ovat erit-
täin suuria. Helsingin taso on noin kolminkertainen 
Kymenlaakson, Länsi-Uusimaan ja Etelä-Karjalan ta-
soon verrattuna. Todennäköisesti osassa kuntia perhe-
väkivaltailmiö on vasta tulossa näkyviin. Palvelujen 
saatavuuteen tulisi kiinnittää pienillä paikkakunnilla 
huomiota. Kaupungeissa on oletettavasti paremmat 
mahdollisuudet sosiaali- ja terveystoimen palvelujen 
ja erilaisten väkivallan vähentämiseen tähtäävien pro-
jektien kautta saada apua perheväkivaltaongelmiin.

Taulukko 6.1.1.2. Perheväkivaltatehtävien lukumäärä 10 000 asukasta kohden
Poliisilaitos 2008 2009 2010 2010 - 2008 ero %
Etelä-Karjala 29,8 20,4 22,3 -7,5 -25,2 %
Helsinki 63,5 63,7 60,7 -2,8 -4,4 %

Itä-Uusimaa 36,7 41,9 41,4 4,7 12,9 %

Kanta-Häme 40,9 41,9 38,7 -2,2 -5,4 %

Keski-Uusimaa 30,7 42,7 37,3 6,6 21,3 %

Kymenlaakso 26,8 20,5 20,6 -6,2 -23,0 %

Länsi-Uusimaa 25,5 22,3 22,7 -2,9 -11,2 %

Päijät-Häme 40,1 41,0 39,8 -0,3 -0,8 %

ESAVI yht. 40,4 40,8 39,3 -1,1 -2,8 %
Koko maa 35,8 37,1 36,4 0,6 1,7 %

Taulukko 6.1.1.1. Perheväkivaltatehtävien lukumäärä 2008–2010
Poliisilaitos 2008 2009 2010 2010 - 2008 ero %
Etelä-Karjala 402 274 299 -103 -25,6 %
Helsinki 3 608 3 674 3 540 -68 -1,9 %
Itä-Uusimaa 1 053 1 211 1 207 154 14,6 %
Kanta-Häme 701 725 672 -29 -4,1 %
Keski-Uusimaa 659 924 817 158 24,0 %
Kymenlaakso 492 375 377 -115 -23,4 %

Länsi-Uusimaa 1 056 935 960 -96 -9,1 %

Päijät-Häme 803 823 801 -2 -0,2 %
ESAVI yht. 8 774 8 941 8 673 -101 -1,2 %
Koko maa 18963 19786 19463 500 2,6 %
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6.1.2. Nopean avun saanti

Johtopäätökset

Vaikka toimintavalmiusaika heikkeni useimmissa po-
liisilaitoksissa, niin koko Etelä-Suomen aluehallinto-
viraston alueella toimintavalmiusaika parani hieman 
vuonna 2010 vuoteen 2008 verrattuna. Hallintoraken-
teen uudistumiseen liitetty pelko siitä, että resurssit 
keskittyisivät keskuspaikkakuntaan ja toimintavalmi-
usaika heikkenisi erityisesti syrjäseuduilla, ei toteutu-
nut. Joissakin poliisilaitoksissa kyettiin parantamaan 
toimintavalmiusaikaa likimain koko toiminta-alueella. 

Toimenpide-esitykset

Toimintaprosesseja on arvioitava poliisilaitosten si-
sällä kriittisesti ja tietojohtoisen poliisitoiminnan 
periaatteiden mukaisesti pyrittävä suuntaamaan häly-
tyspalvelujen tarjontaa oletetun kysynnän suuntaan. 
Ennaltaehkäisevää toimintaa on painotettava, suuret 
tehtävämäärät ja vähentyvät tai ennallaan pysyvät re-
surssit eivät ole suotuisa yhtälö. 

Harvaan asutuilla alueilla on otettava käyttöön erilaisia 
yhteistoimintamuotoja eri viranomaisten, erityisesti 
Rajavartiolaitoksen kanssa. Näitä ovat esim. yhteinen 
tilannekuva, lähimmän partion periaate, ensivastetoi-
minta, yhteispartiointi ja yhteistoiminta vaativissa- ja 
erityistilanteissa sekä kaluston ja tilojen yhteiskäyttö. 

Taulukko 6.1.2. Arviointiasetelma

Arviointikriteerit Arviointikysymykset Indikaattorit Palvelutavoitteet/ hyvä  
palvelutaso

Miten hoidettiin 
kiireelliset hälytys-
tehtävät

Tapahtuiko muutoksia 
nopean avun saannissa 
verrattuna vuosiin 2008 - 
2010

Toimintavalmiusaika 
AB-hälytystehtävissä 
tehtäväluokissa 0-4

Toimintavalmiusaikojen vertailu vuoteen 2008. 
Hyvä palvelutaso on vuoden 2008 toimintavalmi-
usajan parantuminen erityisesti vuonna 2010

Hälytyspalvelujen 
kysyntä

Tapahtuiko muutoksia 
hälytyspalvelujen kysyn-
nässä verrattuna vuosiin 
2008 - 2010

Kiireellisesti ja viipy-
mättä hoidettavien (AB) 
hoidettavien hälytysteh-
tävien määrä

Hälytystehtävämäärien vertailu vuoteen 
2008. Hyvä palvelutaso on tehtävämäärien 
pienentyminen erityisesti vuonna 2010

Turvallisuus | Poliisitoimi  

Arviointiasetelma

Johdanto 

Vuoden 2010 peruspalvelujen arvioinnissa poliisin 
toimintaa arvioidaan myös nopean avun saannin nä-
kökulmasta. Tarkempina kohteina arvioinnissa ovat 
kiireellisten hälytystehtävien määrä ja keskimääräi-
nen paikallesaapumisnopeus, eli toimintavalmiusaika.

Lähitulevaisuuden näkymiä

Väestön siirtyessä kaupunkeihin ja taajamiin syrjä-
kylät ja harvaan asutut seudut autioituvat. Poliisin 
resurssien käytön osalta tämä tarkoittaa sitä, että ky-
syntä taajamissa kasvaa ja taajamien ulkopuolella 
laskee. Jotta resurssit tulisivat käytetyksi mahdolli-
simman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti niitä 
on keskitettävä kysynnän suuntaan. Etelä-Suomen 
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aluehallintoviraston alueella etäisyydet poliisilai-
tosten toiminta-alueilla ovat kohtuulliset verrattuna 
Itä- ja Pohjois-Suomen harvaan asuttuihin seutuihin, 
joten toimintavalmiusajat eivät kasva kohtuuttomiksi 
tulevaisuudessa poliisilaitosten reuna-alueillakaan.

Tapahtuiko muutoksia nopean avun 
saannissa verrattuna vuosiin 2008–
2010?

Palvelukyky parani hieman Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston alueella.

A- kiireellisyysluokkaan kuuluva tehtävä on hoidet-
tava välittömästi eikä sitä saa laittaa odotukselle il-
man perusteltua syytä. A -kiireellisyysluokan tehtävä 
keskeyttää vähemmän kiireellisen tehtävän, jos tehtä-
vä on toiminnallisesti sellaisessa vaiheessa, että sen 
keskeyttäminen on mahdollista. B- kiireellisyysluo-
kat tehtävät hoidetaan viipymättä, mutta ne voidaan 
tarvittaessa priorisoida laittamalla ne odotukselle 
tai keskeyttämällä. C- kiireellisyysluokan tehtävä ei 
edellytä välittömiä toimia, mutta se on hoidettava 
toiminnallisesti sopivana ajankohtana tai asiakkaan 
kanssa erikseen sovittuna ajankohtana. Tehtäväluokat 

Taulukko 6.1.2.1. Kiireellisten ja viipymättä (AB) hoidettavien hälytystehtävien keskimääräinen toimintavalmiusaika 
2008–2010
Poliisilaitos 2008 2009 2010 2010 - 2008 ero %
Etelä-Karjala 19,3 20,7 20,4 1,2 6,1 %
Helsinki 23,9 21,5 23,1 -0,8 -3,3 %
Itä-Uusimaa 20,6 20,4 21,2 0,5 2,6 %
Kanta-Häme 19,9 21,3 22,0 2,2 11,0 %
Keski-Uusimaa 18,3 18,8 18,4 0,1 0,5 %
Kymenlaakso 17,8 19,1 19,3 1,5 8,5 %
Länsi-Uusimaa 23,9 21,9 21,4 -2,5 -10,3 %
Päijät-Häme 21,0 22,8 21,7 0,7 3,3 %
ESAVI yht. 21,8 21,1 21,6 -0,2 -0,9 %
Koko maa 22,2 22,5 22,6 0,4 1,8 %

Kuva 6.1.2.1. Hälytystehtävien toimintavalmiusajan muutos kunnittain 2008–2010 (%)
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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 arvi-
oinnissa nopean avun saantia tarkastellaan AB- kii-
reellisyysluokkien 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, niin hälytystoiminta on helpompi 
järjestää kuin sellaisilla alueilla, joissa asutus on ha-
janaista ja välimatkat taajamien välillä pitkiä. 

Taulukko 6.1.2.2. Kiireellisten ja viipymättä hoidettavien hälytystehtävien lukumäärä 2008 - 2010

Poliisilaitos 2008 2009 2010 2010-2008 ero %

Etelä-Karjala 15 825 14 262 14 957 -868 -5,5 %
Helsinki 105 875 89 594 96 787 -9 088 -8,6 %

Itä-Uusimaa 43 168 41 968 42 689 -479 -1,1 %

Kanta-Häme 23 514 23 942 23 894 380 1,6 %

Keski-Uusimaa 29 972 31 261 30 667 695 2,3 %

Kymenlaakso 21 126 19 537 19 545 -1 581 -7,5 %

Länsi-Uusimaa 48 058 45 888 47 261 -797 -1,7 %

Päijät-Häme 29 211 30 051 29 075 -136 -0,5 %

ESAVI yht. 316 749 296 503 304 875 -11 874 -3,7 %
Koko maa 710 154 685 057 702 039 -8 115 -1,1 %

Taulukko 6.1.2.3. Kiireellisten ja viipymättä hoidettavien hälytystehtävien lukumäärä 10 000 asukasta kohden
Poliisilaitos 2008 2009 2010 2010 - 2008 ero %
Etelä-Karjala 1174,7 1060,8 1116,0 -58,7 -5,0 %
Helsinki 1862,3 1553,7 1659,2 -203,1 -10,9 %
Itä-Uusimaa 1502,7 1452,7 1463,9 -38,7 -2,6 %

Kanta-Häme 1371,5 1383,6 1374,6 3,1 0,2 %

Keski-Uusimaa 1398,5 1443,0 1400,2 1,7 0,1 %

Kymenlaakso 1150,9 1069,0 1070,3 -80,6 -7,0 %

Länsi-Uusimaa 1162,0 1094,2 1115,8 -46,2 -4,0 %

Päijät-Häme 1460,1 1496,2 1444,6 -15,5 -1,1 %

ESAVI yht. 1457,3 1352,3 1380,0 -77,3 -5,3 %
Koko maa 1339,8 1286,2 1311,9 -27,9 -2,1 %

Turvallisuus | Poliisitoimi  
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Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella keski-
määräinen toimintavalmiusaika oli vuonna 2010 
minuutin nopeampi kuin koko maassa keskimäärin. 
Nopeinta palvelukykyä tarjosivat Keski-Uudenmaan 
ja Kymenlaakson poliisilaitokset. Heikoin tulos tällä 
mittarilla mitattuna löytyi vuonna 2010 Helsingistä. 

Harvaan asuttujen alueiden sisäisen turvallisuuden ky-
symyksiä pohdittiin sisäasiainministeriön asettamassa 
HARVA-työryhmässä. Viranomaisyhteistyön muotoja ja 
sisältöä kehittämällä pyritään parantamaan operatiivisen 
toiminnan toteuttamisedellytyksiä. Työryhmän raportis-
sa lueteltiin useita suosituksia toimintatavoista, joita on 
jo menestyksellisesti testattu osana kokeiluhanketta. 

Tapahtuiko muutoksia hälytyspalve-
lujen kysynnässä verrattuna vuosiin 
2008–2010?

Hälytystehtävien määrä laski, alueelliset erot 
muutoksissa varsin suuria.

Hälytyspalvelujen kysyntää arvioitiin AB-kiireelli-
syysluokan ja 0-4 tehtäväluokkien tehtävämäärän pe-
rusteella. Tehtävistä oli lisäksi suodatettu automaat-
tisten ilmoitinlaitteiden tekemät ilmoitukset pois. 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella tehtävä-
määrä laski 3,7 % vuosien 2008 ja 2010 välillä. Kas-
vavia tehtävämääriä oli vain Kanta-Hämeen ja Keski-
Uusimaan poliisilaitoksissa. Koko maassa tehtävien 
määrä laski reilun prosentin verran.

Väestömäärään suhteutettuna kysyntä on suurinta 
Helsingissä. Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja 
Länsi-Uudellamaalla kysynnän taso on koko maan 
keskiarvon alapuolella. 
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6.1.3. Tutkintapalvelut

Johtopäätökset

Organisaatiomuutos aiheutti prosesseihin viivettä. 
Rikosten tutkinta-aika piteni Etelä-Suomen aluehal-
lintoviraston alueella noin viikolla. 

Rikosten selvitysaste parani Etelä-Suomen aluehal-
lintoviraston alueella. Selvitysaste oli kuitenkin edel-
leen koko maan keskiarvoa heikompi.

Taulukko 6.1.3. Arviointiasetelma

Arviointikriteerit Arviointikysymykset Indikaattorit Palvelutavoitteet /  
hyvä palvelutaso

Rikosten  
tutkinta-aika

Onko rikosten tutkinta-aika 
muuttunut vv. 2008-2010?

Poliisin tutkinta-aika (rikosla-
kirikosten pl. liikennerikokset, 
tutkinta-aika vrk)

Hyvä palvelutaso on tutkinta-aikojen 
lyhentyminen vuoden 2008 tasosta.

Rikosten  
selvitysaste

Onko rikosten selvitysaste 
muuttunut vv. 2008-2010

Rikosten selvitystaso (rikosla-
kirikosten pl. liikennerikokset 
selvitysprosentti)

Hyvä palvelutaso on selvitysasteen 
paraneminen vuoden 2008 tasosta.

Toimenpide-esitykset

Kehitetään edelleen esitutkintaprosessiin liittyviä pro-
sesseja. Erityistä huomiota kiinnitetään syyttäjäyhteis-
työhön, rikosten esikäsittelytoimintaan sekä nuorten 
tekemien rikosten tutkintaan. Syyttäjän kanssa tehtä-
vää yhteistyötä käytetään hyväksi, jotta tutkintapro-
sessia voidaan ennakoida ja edetä suunnitelmallisesti. 

Hyväksi havaittujen toimintamallien kehittämistä tulee 
jatkaa. Poliisilaitosten johdon on seurattava systemaat-
tisesti tutkintayksiköidensä tulosta ja tutkintaprosessin 
laatua sekä puututtava aktiivisesti havaittuihin poikkea-
miin. Rikostutkintaa ja rikostorjuntaa tulee kehittää tie-
tojohtoisen poliisitoiminnan periaatteiden mukaisesti.  
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Arviointiasetelma

Lähitulevaisuuden näkymiä

Rikokset, kuten häiriökäyttäytyminen yleensäkin, korre-
loi voimakkaasti alkoholin kulutuksen kanssa. Tulevai-
suuden kannalta on oleellista se, rajoitetaanko alkoholin 
saatavuutta hintaa nostamalla. Toisaalta nykynuorison 
elämäntavat ovat aiempia vuosikymmeniä terveellisem-
mät, ainakin mitä tupakointiin ja alkoholin käyttöön tu-
lee, joten mahdollisesti tulevaisuudessa vahvistuu päih-
teiden käytössä aiempaa hallitumpi suuntaus. 

Johdanto

Rikoslakirikoksilla tarkoitetaan vankeusuhan sisäl-
täviä rikoksia, jotka voidaan edelleen jaotella mm. 
omaisuusrikoksiin, henkeen ja terveyteen kohdistu-
viin rikoksiin, liikennerikoksiin sekä huumausaineri-
koksiin. Kun arvioidaan poliisin palvelukykyä, ylei-
sesti käytetty rajaus on rikoslakirikokset vähennettynä 
liikennerikoksilla. Perusteena tälle on se, että liiken-
nerikokset ovat pääsääntöisesti selviä jo valmiiksi.
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Onko rikosten tutkinta-ajassa tapah-
tunut muutoksia vuosina 2008–2010? 

Keskimääräinen tutkinta-aika piteni viikolla.

Rikostutkinnan kykyyn hoitaa asiat joutuisasti vai-
kuttaa oleellisesti tietoon tulleiden rikosten määrä. 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella rikosla-
kirikosten (pl. liikennerikokset) määrä väheni aavis-
tuksen verran vuonna 2010 verrattuna vuoteen 2008. 
Koko maassa vähennys oli suurempi, eli noin kolmen 

prosentin tasoa. Kymenlaaksossa rikoslakirikosten 
määrä laski eniten, noin 14 %.

Rikostorjunnassa (sisältää muun muassa rikosten ennal-
taehkäisyn ja tapahtuneiden rikosten esitutkinnan) pai-
notetaan suunnitelmallisuutta, pakkokeinojen tarkoituk-
senmukaista ja tehokasta käyttöä sekä rikoksentekijöiden 
kattavaa rekisteröintiä. Tietojohtoisen poliisitoiminnan 
periaatteita noudattaen, analysoitua tietoa hyväksi käyt-
täen voimavaroja kohdennetaan tehokkaimmalla tavalla. 

Kuva 6.1.3.1. Rikoslakirikosten (pl. liikennerikokset) määrän muutos 2008–2010 kunnittain (%)

Taulukko 6.1.3.1. Rikoslakirikosten (pl. liikennerikokset) lukumäärä 2008–2010
Poliisilaitos 2008 2009 2010 2010 - 2008  ero %

Etelä-Karjala 7 457 6 746 7 363 -94 -1,3 %

Helsinki 71 749 72 788 74 510 2 761 3,8 %

Itä-Uusimaa 22 123 21 604 22 173 50 0,2 %

Kanta-Häme 9 734 9 833 9 819 85 0,9 %

Keski-Uusimaa 13 128 13 844 12 796 -332 -2,5 %

Kymenlaakso 12 170 11 852 10 476 -1 694 -13,9 %

Länsi-Uusimaa 23 505 24 482 23 407 -98 -0,4 %

Päijät-Häme 14 038 14 567 12 838 -1 200 -8,5 %

ESAVI yht. 173 904 175 716 173 382 -522 -0,3 %
Koko maa 350 836 346 891 340 657 -10 179 -2,9 %
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Rikostorjunnan vaikuttavuutta parannetaan tehostamalla 
toimintaa ja lisäämällä yhteistoimintaa.

Tutkinta-aika on se aika, joka kuluu esitutkinnan 
aloituspäivästä siihen saakka kunnes rikos on saatu 
selvitettyä ja tutkinta päätetään. Tutkinta-aika ulo-
tettiin koskemaan vain rikoslakirikoksia, joista oli 
vähennetty liikennerikokset. Perusteluna tällä on se, 
että näin saadaan kuvattua poliisin tosiasiallisen ri-
kostutkinnan suorituskykyä - liikennerikokset ovat 
pääsääntöisesti valmiiksi selviä.

Vuoteen 2008 verrattuna rikoslakirikosten keskimää-
räinen tutkinta-aika piteni Etelä-Suomen aluehallin-
toviraston alueella 7 vuorokaudella. Kokonaisuutena 
alueella rikostutkinta sujuu hieman joutuisammin kuin 
koko maassa keskimäärin. Erityisen nopeasti tutkin-
taprosessi sujui Päijät-Hämeessä. Suurin heikennys 
tutkinta-ajoissa tapahtui Etelä-Karjalassa, jossa tar-
kasteluvälillä tutkinnan kesto piteni liki kuukaudella.

Taulukko 6.1.3.2. Rikoslakirikosten (pl. liikennerikokset) tutkinta-aika 2008–2010

Poliisilaitos 2008 2009 2010 2010 - 2008  ero %

Etelä-Karjala 72 91 101 29 40,3 %

Helsinki 66 69 73 7 10,5 %

Itä-Uusimaa 73 73 71 -2 -2,4 %

Kanta-Häme 67 69 85 18 27,6 %

Keski-Uusimaa 69 76 86 18 26,1 %

Kymenlaakso 90 143 100 10 11,1 %

Länsi-Uusimaa 93 91 95 2 2,4 %

Päijät-Häme 71 74 66 -6 -7,7 %

ESAVI yht. 73 80 80 7 9,6 %
Koko maa 79 86 88 9 11,4 %

Kuva 6.1.3.2. Rikoslakirikosten (pl. liikennerikokset) tutkinta -ajan muutos 2008–2010 (%)

Turvallisuus | Poliisitoimi  
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Onko rikosten selvitysaste parantunut 
vuosina 2008–2010?

Rikosten selvitystaso parani Etelä-Suomen alue-
hallintoviraston alueella vuoteen 2008 verrattuna.

Rikosten selvitystaso lasketaan siten, että tiettynä ai-
kana selvitettyjen rikosten määrä suhteutetaan samana 
aikana tietoon tulleiden rikosten määrään. Tarkastel-
lut rikokset olivat rikoslakirikokset, joista oli poistettu 
liikennerikokset kuten tutkinta-ajan arvioinnissakin.

Taulukko 6.1.3.3. Rikoslakirikosten (pl. liikennerikokset) selvitysprosentti 2008–2010
Poliisilaitos 2008 2009 2010 2010 - 2008
Etelä-Karjala 46,4% 47,3% 54,8% 8,5 %

Helsinki 47,0% 48,1% 48,2% 1,3 %

Itä-Uusimaa 49,2% 50,3% 51,7% 2,5 %

Kanta-Häme 49,8% 49,8% 50,3% 0,5 %
Keski-Uusimaa 45,7% 46,3% 51,8% 6,1 %
Kymenlaakso 43,1% 50,6% 50,1% 7,0 %
Länsi-Uusimaa 46,4% 46,9% 49,4% 3,0 %
Päijät-Häme 42,7% 43,6% 53,6% 10,8 %

ESAVI yht. 46,6% 47,9% 50,0% 3,4 %

Koko maa 49,3% 50,4% 52,8% 3,5 %

Kuva 6.1.3.3. Rikoslakirikosten (pl. liikennerikokset) selvitysasteen muutos 2008–2010 (prosenttiyksikköä)

Rikoslakirikosten (pl. liikennerikokset) selvitystaso 
kohentui kaikissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston 
alueen poliisilaitoksissa. Kun samaan aikaan kehitys 
muualla maassa oli samansuuntainen, niin koko maan 
keskiarvon paremmalle puolelle nousevat vain Etelä-
Karjala ja Päijät-Häme. Näiden poliisilaitosten suori-
tukset ovat parantuneet huomattavasti vuonna 2010 
vuoteen 2008 verrattuna.  
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6.1.4. Poliisin palvelujen saatavuus

Johtopäätökset

Poliisin palveluverkosto on erittäin kattava ja on toi-
minnallisesti juuri siellä, missä ihmiset muutoinkin 
hoitavat asiointinsa.

Taulukko 6.1.4. Arviointiasetelma

Arviointikriteerit Arviointikysymykset Indikaattorit Palvelutavoitteet/ hyvä  
palvelutaso

Poliisin palvelujen 
saatavuus

Onko palvelujen saavutettavuudes-
sa tapahtunut muutoksia 2008-2010

Poliisin toimipisteiden fyysinen 
saavutettavuus (20 km etäisyys)

Saavutettavuuden ja palveluta-
son parantuminen vuodesta 2008
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Toimenpide-esitykset

Palvelujen fyysiseen saavutettavuuteen ei ole tarvetta 
tehdä muutoksia – sen sijaan sähköistä asiointia tulee 
tehostaa.

Arviointiasetelma

Johdanto

Poliisin palvelujen saatavuutta arvioitiin fyysisellä 
saavutettavuudella. Paikannettujen poliisin toimipis-
teiden (ei yhteispalvelupisteitä) ympärille luotiin sä-
teeltään 20 kilometrin kehät ja laskettiin kehien sisäl-
lä asuvien henkilöiden osuus kunnan koko väestöstä.

Lähitulevaisuuden näkymiä

Tulevaisuudessa sähköinen asiointi tulee tasa-arvoista-
maan lupapalvelujen saatavuutta. Siihen saakka nykyi-
nen toimipaikkaverkosto on riittävä. Kansalaiset ovat 
esim. vuoden 2009 turvallisuustutkimuksessa ilmais-
seet mielipiteenään, että tärkeämpää kuin toimipaikan 
läheinen sijainti on se, kuinka sujuvaa palvelu toimi-
paikassa on. Sisällön toimivuuteen ja käytettävyyteen 
on kiinnitettävä erityistä huomiota myös siinä vaihees-
sa kuin lupapalveluja siirretään verkkomaailmaan.

Onko poliisin palvelujen saatavuudessa ta-
pahtunut muutoksia vuosina 2008–2010?

Poliisin fyysiset toimipisteet ovat erittäin hyvin 
saavutettavissa.

Poliisin toimipisteitä on koko maassa väestöön näh-
den varsin kattavasti. Kahdenkymmenen kilometrin 
säteellä poliisin toimipisteestä asui vuonna 2010 noin 
90 % kansalaisista. Osuus ei ole myöskään muuttu-
nut vuodesta 2008. Etelä-Suomen aluehallintovi-
raston alueella tilanne on koko maata parempi, vä-
estöstä 96,3 % asuu 20 kilometrin säteellä poliisin 
toimipisteestä. Verkosto ulottuu hyvin poliisilaitosten 
reuna-alueillekin, mutta suurin osa luvista hankitaan 
kuitenkin poliisilaitosten keskuspaikoista. Tämä joh-
tuu siitä, että näissä kaupungeissa on muitakin arki-
elämälle tarpeellisia palveluja tarjolla ja arjen asioita 
muutoinkin hoidetaan näissä kaupungeissa.
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Taulukko 6.1.4.1. 20 kilometrin etäisyydellä poliisin toi-
mipaikasta asuvien osuus 2010 (%)
Poliisilaitos %-osuus
Etelä-Karjala 94,9
Helsinki 97,2
Itä-Uusimaa 97,8
Kanta-Häme 92,8
Keski-Uusimaa 98,7
Kymenlaakso 88,5
Länsi-Uusimaa 98,3
Päijät-Häme 96,2
ESAVI yht. 96,3

Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella polii-
sin toimipaikkojen saavutettavuus on koko maan 
tasoa parempi. Poliisitoiminnallisesti esim. häly-
tyspalvelujen osalta toimipaikoilla ei ole juurikaan 
merkitystä. Työvuoron aloittaminen ja lopettaminen 
sijoittuu useimmiten suurempiin taajamiin. Poliisi-
partiot liikkuvat työvuoronsa ajan toiminta-alueella 
ja suorittavat tehtäviä lähimmän partion periaatteella. 
Poliisipartioiden sijaintia pyritään suunnittelemaan 
ennakkoon oletettavan kysynnän mukaan. Lisäksi 
toteutetaan erilaisia teemaluonteisia valvontajaksoja. 
Hälytyspalvelujen tuottamiseen osallistuvat mahdol-
lisuuksiensa mukaan myös Liikkuvan poliisin partiot. 

Kuva 6.1.4.1. 20 kilometrin etäisyydellä poliisin toimipisteestä asuvien osuus kunnan väestöstä 2010
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Arviointiryhmä:

Poliisitarkastaja Petri Marjamaa, Poliisihallitus, petri.marjamaa(at)poliisi.fi 

Tietolähteet:

Lähipoliisitoiminnan strategia. Lähipoliisitoiminnan ja turvallisuusyhteistyön kehittämisen strategiset linja-
ukset ja tavoitteet 2010. Poliisihallituksen julkaisusarja 1/2010
Operatiivisen yhteistyön kehittäminen harvaan asutuilla alueilla. Työryhmän raportti tammikuu 2011. Ei 
julkaistu
Poliisin lääninjohtojen toteuttamat turvallisuustutkimukset 2003, 2006 ja 2009
Poliisin tulostietojärjestelmä
Suomi - Euroopan turvallisin maa? Tutkimus suomalaisten turvallisuuskäsityksistä. Poliisin
ylijohdon julkaisusarja 7/2009

Turvallisuus | Poliisitoimi  
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6.2.  Pelastustoimi

6.2.1. Ennalta ehkäisevä toiminta

Johtopäätökset

Onnettomuuksia ehkäisevien palvelujen tarjonnan alu-
eellinen vaihtelu on suurta. Erityiskohteiden palotar-
kastuksia tehtiin hieman edellistä vuotta vähemmän. 
Asuinrakennuksista ja muista harvemmin tarkastetta-
vista kohteista tarkastettiin noin puolet suunnitellusta. 
Pelastustoimen alueiden ja yksittäisten kuntien välillä 
on huomattavia eroja tarkastusmäärissä.

Pelastustoimen valistus- ja neuvontatyön määrällinen 
tavoite saavutettiin osassa pelastuslaitoksia. Toteu-
tustavat painottuvat hyvin eri tavalla pelastustoimen 
alueen mukaan. 

Pelastustoimen onnettomuuksia ehkäisevä työn perin-
teiset toimintamallit ovat muuttumassa uuden pelas-
tuslain tullessa voimaan. Toimenpiteillä kyetään koh-
distamaan työtä aikaisempaa tarkemmin uhkakuvien 
mukaisesti, mikä osaltaan mahdollistaa jatkossa pa-
remmin myös toiminnan vaikuttavuuden arvioinnin.

Toimenpide-esitykset

Onnettomuuksien ehkäisytyön kehittämisessä tulee 
jatkossa kiinnittää huomioita sisältöön, vaikutta-
vuuteen ja tilastointiin sekä riskien ja uhkien mää-
rittelyyn. Työn laadullinen arviointi ja palvelujen 
vaikuttavuuden mittaaminen tulee ottaa myös osak-
si prosessia. Työn toteuttamisessa tulee ennakkoluu-
lottomasti kehittää ja kokeilla uusia toimintatapoja ja 
menetelmiä. Jatkossa huomiota tulee kiinnittää myös 
palveluiden tasapuolisempaan saatavuuteen asuin-
paikkakunnasta riippumatta.

Uudessa pelastuslaissa pelastuslaitoksille on kaavail-
tu velvoite laatia valvontasuunnitelma. Lainsäädän-
nön muutoksella on tarkoitus kohdentaa pelastuslai-
toksen valvonta nykyistä paremmin alueen riskien ja 
uhkien sekä muiden erityisten tarpeiden mukaisesti.  

Taulukko 6.2.1 Arviointiasetelma

Ennaltaehkäisevä toiminta

Arviointikriteerit Arviointikysymykset Arviointimittarit Palvelutavoitteet

Palotarkastusten 
toteutuminen

Onko palotarkastukset tehty 
tavoitteiden mukaisesti?

Tehtyjen tarkastusten 
määrä suhteessa tar-
kastettavien kohteiden 
määrään

Lakisääteinen: kerran vuodessa tarkas-
tettavista kohteista 100 % on tarkastettu 
vuosittain
Muut kohteet tarkastettu palvelutasopää-
töksessä määritetyn mukaisesti

Turvallisuuteen 
liittyvien valistus- ja 
neuvontapalvelu-
jen saatavuus ja 
saavutettavuus

Kuinka paljon pelastuslai-
tokset ovat tehneet valis-
tus- ja neuvontatyötä?

Pelastustoimen valistus-
tilaisuuksien ja valistusta 
saaneen väestön määrä 
sekä muutos edellisestä 
vuodesta

Valistusta saaneiden määrä suhteessa 
tavoitteeseen. Valtakunnallisen tavoitetaso: 
valistus tavoittaa vuosittain 20 % väestöstä

Arviointiasetelma
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Johdanto

Pelastustoimen lakisääteisenä tehtävänä on onnetto-
muuksien ehkäisy, pelastustoiminta ja väestönsuoje-
lu. Onnettomuuksia ehkäisevän työn tavoitteena on 
onnettomuuksien ja niiden aiheuttamien vahinkojen 
vähentäminen. Tavoitteeseen pyritään väestön tur-
vallisuustietoisuuden ja -osaamisen lisäämisen sekä 
viranomaisvalvonnan keinoin. Pelastusviranomais-
ten tulee lisäksi toimia yhteiskunnassa asiantuntijana 
niissä yhteyksissä, joissa onnettomuuksiin voidaan 
vaikuttaa ennalta, kuten esimerkiksi lausumalla ra-
kennusluvista ja alueen kaavoituksesta. 

Merkittävänä onnettomuuksia ja niiden seurauksia 
ehkäisevänä tekijänä on omatoimisen varautumisen 
parantaminen onnettomuus- ja vaaratilanteissa. Oma-
toimisen varautumisen merkitys korostuu erityisesti 
alueilla, jonne hälytetyn avun saapuminen kestää kau-
an. Onnettomuustilanteen ensimmäisillä minuuteilla 
on ratkaiseva merkitys henkilö- ja omaisuusvahinko-
jen suuruuteen. Ihmisten tulisikin kyetä toimimaan 
onnettomuustilanteessa omatoimisesti ja tekemään 
oikeita ratkaisuja jo ennen avun saapumista paikalle.

Pelastustoimeen kuuluvista onnettomuuksien ennalta-
ehkäisyn palveluista peruspalvelujen arvioinnin koh-
teena olivat palotarkastusten sekä valistus- ja neuvon-
tatoiminnan toteutuminen. Tarkastelussa on pääosin 
keskitytty vuoden 2010 toteumaan sekä tilanteen ke-
hitykseen verrattuna edeltäneisiin vuosiin. Tarkastelu-
tasona ovat kunnat ja pelastustoimen alueet. 

Arvioinnissa käytetyt tiedot perustuvat pelastustoi-
men resurssi- ja onnettomuustietokantaan (PRON-
TO). Peruspalvelujen arvioinnissa käytetty hyvän 
palvelutason määrittely perustuu pelastustoimen lain-
säädäntöön, valtakunnallisiin tulostavoitteisiin ja si-
säministeriön antamiin ohjeisiin.

Lähitulevaisuuden näkymät

Väestön ikääntyminen, syrjäytyneisyyden lisäänty-
minen ja väestön keskittyminen tulevat vaikuttamaan 
myös pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisytyön 
toteuttamiseen. Omat haasteensa tuovat kansainvälis-
tyminen ja maahanmuuttajataustaisen väestön nopea 
kasvu sekä internetin ja sosiaalisen median käytön 
voimakas yleistyminen. 

Ihmisten uusavuttomuus ja yhteiskunnan häiriöt tule-
vat lisääntymään teknisten järjestelmien ja verkottu-
misen myötä. Tämä on jo nyt havaittavissa esimerkik-
si sähkön- ja vedenjakelukatkosten, liikennehäiriöiden 
ja tietoverkko-ongelmien muodossa. Tilannetta tuskin 
helpottaa se, että ilmastomuutoksen ja erilaisten sään 
ääri-ilmiöiden seurauksena erilaiset yhteiskunnan 
häiriötilanteet tulevat todennäköisesti yleistymään. 
Hyvänä esimerkkinä tästä on tämä vuosi, kun koko 
Eurooppaa on kohdellut poikkeuksellisen kylmä ja 
runsassateinen talvi. Näistä tilanteista selviytymistä 
helpottaa osaltaan ihmisten omatoiminen varautumi-
nen sekä kyky toimia oikein ja oma-aloitteisesti eri-
laisissa onnettomuus- ja häiriötilanteissa.

Pelastuslain uudistus tulee monella tapaan vaikut-
tamaan pelastuslaitoksissa tehtävään onnettomuuk-
sien ehkäisytyöhön. Merkittäviä muutoksia tulee 
palotarkastustoimintaan, turvalliseen poistumiseen 
rakennuksesta ja pelastustoimen valvontaan. Palotar-
kastustoiminnassa siirrytään säännöllisistä toistuvis-
ta palotarkastuksista riskien arviointiin perustuvaan 
valvontaan määräajaksi vahvistetun valvontasuunni-
telman mukaisesti. Samalla pelastuslaitokset voivat 
periä maksun valvontasuunnitelman mukaisen palo-
tarkastuksen suorittamisesta

Pelastustoimen keskeisenä menestystekijä tulee ole-
maan kyky tuottaa kustannustehokkaasti palveluja riski-
en ja uhkien mukaisesti entistä niukemmilla resursseil-
la. Teknologian tarjoamia mahdollisuuksia tulee osata 
hyödyntää tehokkaasti. Toiminnan kehittäminen entistä 
vaikuttavampaan suuntaan edellyttää jatkossa ennak-
koluulotonta ja innovatiivista asennetta sekä rohkeutta 
uudenlaisten menetelmien ja tapojen löytämiseen. 

Turvallisuus | Pelastustoimi
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Kuinka paljon pelastuslaitokset ovat 
tehneet valistus- ja neuvontatyötä?

Valistus- ja neuvontatyön määrällinen tavoite 
saavutettiin osassa pelastuslaitoksia. Pelastus-
laitosten ja yksittäisten kuntien välillä toimin-
nassa on edelleen suuria eroja.

Valistuksen ja neuvonnan tavoitteena on turvallisuus-
tietoutta ja osaamista lisäämällä vaikuttaa myönteisesti 
asenteisiin sekä toimintatapoihin vaara- ja onnettomuus-
tilanteissa. Pelastustoimelle on asetettu vuoden 2010 
tulostavoitteeksi antaa turvallisuusasioihin liittyvää 
valistusta ja neuvontaa 20 % väestöstä. Pelastusviran-
omaisten lisäksi turvallisuusasioihin liittyvää koulutusta, 
neuvontaa ja valistusta antavat myös muut viranomaiset, 
kuten esimerkiksi poliisi ja puolustusvoimat. 

Pelastuslaitosten järjestämiin turvallisuusasioihin koh-
distuvaan valistus- ja neuvontatilaisuuksiin osallistui 
Etelä-Suomen alueella noin 14 % alueen väestöstä. Ti-
laisuuksia pidettiin 4 000 ja niihin osallistui 315 000 
henkilöä. Alueellinen 14 % tulos muodostui turvalli-
suuskoulutuksesta (11 %), messu- tai muista yleisöti-
laisuuksista (2 %) ja valistuskampanjoista (1 %). 

Valistukseen ja neuvontaan liittyvä valtakunnallinen 
tulostavoite saavutettiin Itä-Uudellamaalla, Keski-
Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa sekä lähes Päijät-
Hämeessä. (Kuva 6.2.2.1.) Tavoitteesta jäätiin jonkin 
verran Etelä-Karjalassa ja Kanta-Hämeessä, mutta 
reilusti Helsingissä ja Länsi-Uudellamaalla. Itä-Uu-
dellamaalla pelastustoimen järjestämää valistusta ja 
neuvontaa sai tilastojen mukaan peräti lähes joka kol-
mas alueen asukas. 

Kuva 6.2.1.1. Pelastustoimen valistus- ja neuvontatilaisuuksiin osallistuneiden osuus (%) pelastustoimen alueen asu-
kasmäärästä vuosina 2008–2010
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Viime vuosien aikana valistuksen ja neuvonnan mää-
rissä on kokonaisuutena tapahtunut Etelä-Suomen 
alueella hieman hiipumista. Pelastustoimialueittain 
tarkasteltuna tilanne on pysynyt lähes ennallaan Itä-
Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Kymenlaakson 
alueilla. Etelä-Karjalassa ja Kanta-Hämeessä tilanne 
on parantunut, kun taas Helsingissä valistusta ja neu-
vontaa saaneita on ollut vuosi vuodelta vähemmän. 
Länsi-Uudellamaalla tilanne on ollut muita alueita 
heikompi useamman vuoden, ja valtakunnalliset tu-
lostavoitteet on alitettu selvästi. 

Kunnittain tarkasteltuna (Kuva 6.2.1.2.) valistuksen 
ja neuvonnan määrissä oli suuria eroja. Osassa kun-
tia, kuten Askolassa, Pyhtäällä, Lemillä ja Padasjoel-
la, turvallisuusasioihin liittyvää valistusta ja neuvon-
taa sai jopa yli puolet kunnan asukkaista. Toisessa 
ääripäässä olivat Siuntio ja Nummi-Pusula, joissa pe-

lastustoimen järjestämiin tilaisuuksiin osallistui alle 
prosentti kunnan asukkaista. 

Valistuksen ja neuvonnan määrässä on ollut pitkään 
suuria sekä pelastustoimen alueiden että kuntien vä-
lisiä eroja myös siinä, kuinka voimakkaasti väestön 
tavoittamiseen panostetaan ja millä menetelmillä va-
listustyötä tehdään. Pelastustoimen järjestämien va-
listustilaisuuksien määrä asukaslukuun suhteutettuna 
voi kahden pelastustoimen alueen välillä olla lähes 
kolminkertainen, ja yksittäisten kuntien välillä erot 
voivat olla vielä huomattavasti suurempia.

Vuodesta 2010 alkaen valistus- ja neuvontatyön tilas-
tointi on parantunut, ja toimintaan on määritelty valta-
kunnallisesti yhteneviä perusteita. Kuitenkin edelleen 
valistus- ja neuvontatyön onnistumista arvioidaan lä-
hinnä määrällisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta. 

Kuva 6.2.1.2. Pelastustoimen valistus- ja neuvontatilaisuuksiin osallistuneiden osuus (%) kunnan asukasluvusta 
vuonna 2010
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Onko palotarkastukset tehty tavoittei-
den mukaisesti?

Erityiskohteiden palotarkastuksia tehtiin hie-
man edellistä vuotta vähemmän. Asuinraken-
nuksista ja muista harvemmin tarkastettavista 
kohteista tarkastettiin puolet suunnitellusta. 

Lakisääteiset palotarkastukset ovat pelastustoimen 
onnettomuuksien ehkäisytyön perinteisimpiä keino-
ja. Rakennuksen teknisten olosuhteiden valvonnan 
ohella palotarkastustyö on luonteeltaan yhä enem-
män myös valistavaa ja kohteen turvallisuuskulttuu-
ria edistävää toimintaa. 

Palotarkastuskohteet jaetaan pääsääntöisesti kerran vuo-
dessa tarkastettaviin kohteisiin eli erityiskohteisiin sekä 
asuinrakennuksiin ja muihin henkilö- ja paloturvallisuu-

den kannalta rinnastettaviin kohteisiin. Erityiskohtees-
sa henkilöille, omaisuudelle ja ympäristölle aiheutuvan 
vaaran katsotaan olevan tavanomaista suurempi, minkä 
vuoksi näihin kohteisiin on tehtävä vuosittain palotar-
kastus sekä laadittava pelastussuunnitelma. Tällaisia 
kohteita ovat esimerkiksi sairaalat, hotellit ja koulut.

Vuonna 2010 Etelä-Suomen alueella oli noin 15 500 
kerran vuodessa tarkastettavaa kohdetta eli noin 40 
% koko maan erityskohteista. Näistä kohteista kaksi 
kolmesta sijaitsi Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. 
Pelkästään Helsingissä erityiskohteita oli pelastuslai-
toksen tietojen mukaan noin 4 000. 

Erityiskohteista tarkastettiin Etelä-Suomen alueella 
75 %, ja tulos hieman heikkeni edellisestä vuodesta. 
Tarkastuksien suoritemäärissä on tapahtunut useilla 
alueilla viime vuosien aikana hieman vähenemistä.

Kuva 6.2.1.3. Kerran vuodessa tarkastettavien kohteiden palotarkastusprosentti pelastustoimen alueittain vuosina 2008–2010
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Lainsäädännön edellyttämä tarkastusvelvoite (100 %) 
saavutettiin ainoastaan Etelä-Karjalassa, kuten edellise-
näkin vuotena. Myös Päijät-Hämeessä (98 %), Itä-Uu-
dellamaalla (97 %) ja Kymenlaaksossa (96 %) tavoite 
lähes saavutettiin. Heikoin tilanne oli jälleen edellisvuo-
sien tapaan Helsingissä, missä kohteista tarkastettiin ai-
noastaan 38 %. Länsi-Uudellamaalla (91 %) kohteiden 
tarkastuksista suoriuduttiin aikaisempien vuosien tapaan 
hyvin, ottaen huomioon tarkastettavien kohteiden suuri 
määrä (yli 3 000 kohdetta). (Kuva 6.2.1.3.)

Kunnittain tarkasteltuna palotarkastuksissa oli edel-
listen vuosien tapaan suuria eroavaisuuksia (Kuva 
6.2.1.4.). Etelä-Suomen alueen kunnista puolessa 
erityiskohteiden palotarkastukset oli suoritettu edel-
lytysten mukaisesti eli tarkastusprosentti oli 100. 
Selvästi heikoimmat tulokset olivat Helsingin (38 
%) lisäksi Vantaalla (45 %) ja Karjalohjalla (42 %). 
Helsingin ja Vantaan kaupunkien tarkastettavien 
kohteiden suuri määrä ja heikko tarkastusprosentti 
vaikuttavat merkittävästi koko Etelä-Suomen alueen 

tulokseen. Tulokset ovat selvästi parantuneet aikai-
sempiin vuosiin verrattuna varsinkin Kanta-Hämeen 
alueella ja erityisesti Forssan seutukunnassa. Alueen 
kunnissa palotarkastusvelvoitteista suoriuduttiin use-
an vuoden ajan heikosti, mutta nyt useimmissa alueen 
kunnissa tulos on edellytysten mukainen eli 100 %.

Tarkastuskohdetyypeittäin tarkasteltuna (Taulukko 
6.2.1.1.) palotarkastustilanne on paras majoitustiloissa 
sekä suurehkoissa tuotanto-, varasto- ja maataloustiloil-
la, joissa on toiminnan luonteen vuoksi arvioitu olevan 
erityisen suuret henkeen ja terveyteen kohdistuvat riskit. 

Asuinrakennusten tarkastusvälistä pelastuslaitos 
päättää palvelutasopäätöksessään. Tavallisimmin 
tarkastus on suunniteltu tehtävän kymmenen vuo-
den välein. Tällaisia kohteita oli vuonna 2010 Etelä-
Suomen alueella 482 000, ja niihin oli suunniteltu 
tehtävän 43 000 tarkastusta. Tavoitteesta toteutui 52 
%. Erot kohteiden, suunniteltujen ja toteutettujen tar-
kastusten määrässä ovat kuntien ja pelastuslaitosten 
välillä huomattavia (Kuvat 6.2.1.5. ja 6.2.1.6.)

Kuva 6.2.1.4. Kerran vuodessa tarkastettavien kohteiden palotarkastusprosentti kunnittain vuonna 2010
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Pelastuslain uudistaminen tulee vaikuttamaan merkit-
tävästi pelastustoimen palotarkastustyön toteuttami-
seen. Tarkastusten kohdentamiseksi ja jaksottamiseksi 
pelastuslaitokset tulevat laatimaan valvontasuunni-
telmat, jotka perustuvat kohdetyyppikohtaiseen uh-

ka-arviointiin ja yksittäisen kohteen turvallisuustason 
arviointiin. Suunnitelmat valvonnan toteuttamiseksi 
tullaan tekemään valtakunnallisesti yhtenevin perus-
tein. Palotarkastusten lukumäärät eivät todennäköi-
sesti tule merkittävästi muuttumaan nykyisestä.

Taulukko 6.2.1.1. Kerran vuodessa tarkastettavien kohteiden palotarkastusprosentti tarkastuskohteittain vuonna 2010
Yhteensä 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pelastustoimen alue Kohteita (kpl) Tarkastus %

Helsinki 4 063 38 31 59 43 34 33 33 0
Länsi-Uusimaa 3 016 91 96 90 91 90 86 92 80
Keski-Uusimaa 2 404 68 68 66 68 68 64 73 62
Itä-Uusimaa 750 97 100 100 96 94 96 100 94
Kanta-Häme 1 088 86 96 76 86 79 96 95 81
Päijät-Häme 1 560 98 100 98 97 99 97 96 0
Kymenlaakso 1 748 96 100 93 98 93 86 100 97
Etelä-Karjala 940 100 100 100 100 100 100 100 100
Yhteensä 15 569 75 77 85 77 83 72 58 85
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. Tilat, jotka on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla tai paloilmoittimella
7. Muut mahdolliset vuosittain tarkastettavat kiinteistöt

Kuva 6.2.1.6. Asuinrakennusten ja muiden harvemmin kuin kerran vuodessa tarkastettavien kohteiden palotarkastus-
ten osuus (kpl) suunnitellusta tarkastusmäärästä pelastustoimen alueittain vuonna 2010



89

Kuva 6.2.1.5. Asuinrakennusten ja muiden harvemmin kuin kerran vuodessa tarkastettavien kohteiden palotarkastusten osuus 
(kpl) suunnitellusta tarkastusmäärästä kunnittain vuonna 2010
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6.2.2. Nopean avun saanti

Johtopäätökset

Vuonna 2010 pelastustoimen hälytystehtävät lisään-
tyivät edellisestä vuodesta. Tehtävämäärän kasvu on 
seurausta erityisesti erheellisten palohälytysten sekä 
vahingontorjunta- ja luonnononnettomuustehtävien 
määrän lisääntymisestä.

Pelastustoimi tavoittaa onnettomuuskohteet keskimää-
rin riskialueiden edellyttämissä toimintavalmiusajois-
sa. Erot onnettomuuskohteen tavoittamiseen kuluvassa 
ajassa vaihtelevat suuresti alueiden ja kuntien kesken. 

Pelastustoimen toimintavalmiusajoissa ei ole tapah-
tunut oleellista muutosta viimeisten vuosien aikana. 
Kehityssuunta on ollut kuitenkin ylöspäin, eli toimin-
tavalmiusajat ovat pääosin parantuneet. 

Toimenpide-esitykset

Onnettomuusuhkien määrittelyssä sekä palvelutason 
mitoittamisessa tulee huomioida myös tapahtuneis-
ta onnettomuuksista saatava tieto. Pelastustoiminta 
tulee suunnitella onnettomuuksia ennalta ehkäisevi-
en toimenpiteiden rinnalla, jotta onnettomuusuhkiin 
kyetään vastaamaan mahdollisimman tarkoituksen-
mukaisella tavalla ottaen huomioon kohteen ja alueen 
erityispiirteet.

Arvioitaessa ja seurattaessa pelastustoimen toimintaval-
miutta tulee tarkastella erityisesti onnettomuuspaikalle 
saatavia voimavaroja, valmiutta niiden johtamiseen ja 
yksittäisten pelastusyksiköiden henkilövahvuuksia. Li-
säksi tarkasteluun tulee ottaa aika, joka kuluu onnetto-
muuden tapahtumahetkestä pelastustoiminnan alkami-
seen. Pelastustoiminnan voimavarojen ylläpitämiseksi 
tulee kiinnittää huomiota myös sopimuspalokuntien 
toimintaedellytysten ylläpitämiseen ja tukemiseen.

Taulukko 6.2.2 Arviointiasetelma

Nopean avun saanti

Arviointikriteerit Arviointikysymykset Arviointimittarit Palvelutavoitteet

Hälytyspalvelujen 
kysyntä

Onko pelastustoimen häly-
tyspalvelujen kysynnässä 
tapahtunut muutosta? 

Hälytystehtävien lukumää-
rä ja jakautuminen

Hälytystehtävien lukumäärä 
väheneen 

Hälytyspalvelujen 
saatavuus

Onko pelastustoimen häly-
tyspalvelujen saatavuudessa 
tapahtunut muutosta? 

Toimintavalmiusajan 
muutos ja suhde palveluta-
voitteisiin

Vahvuus 1+3 saavuttaa kohteen riskialu-
een mukaisessa toimintavalmiusajassa

Johdanto

Pelastustoimen palvelujen saatavuuden ja tason mää-
rittelevät pelastusalan lainsäädäntö ja pelastustoimen 
valtakunnalliset tulos- ja palvelutavoitteet. Palvelujen 
alueellinen saatavuus ja taso määritellään yksityis-

kohtaisemmin pelastustoimen alueen palvelutasopää-
töksessä, joka laaditaan yhteistyössä alueen kuntien 
kanssa. Pelastuslaitoksen tuottamien onnettomuuk-
sien ehkäisyn, pelastustoiminnan ja väestönsuojelun 
palvelujen tason ja kohdentamisen tulee perustua alu-
een tunnistettuihin ja arvioituihin onnettomuusuhkiin.
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Pelastustoimen tuottamasta nopeasta avusta käyte-
tään nimitystä pelastustoiminta. Pelastustoiminnan 
suunnitteluperusteena, ja usein hyvän palvelutason 
määritelmänä, käytetään sisäasiainministeriön anta-
mia ohjeita toimintavalmiudesta ja palvelutasopää-
töksistä. Ohjeet tulkitsevat lainsäädännön osoittamaa 
velvoitetta pelastustoiminnan voimavarojen suuntaa-
misesta alueen onnettomuusuhkien mukaisesti.

Vuotta 2010 koskevan peruspalvelujen arvioinnin 
kohteena oli pelastustoiminnan osalta hälytyspalve-
lujen kysyntä ja saatavuus, joita arvioitiin tarkastele-
malla pelastustoimen hälytystehtäviä ja toimintaval-
miusaikaa sekä niissä tapahtunutta muutosta. 

Lähitulevaisuuden näkymät

Pelastustoimen voimavarojen kohdistamiseksi mah-
dollisimman tehokkaasti tulee tavoitella menettelyä, 
jossa pelastustoiminnan valmius, pelastusviranomai-
sen aktiivinen asiantuntijarooli, valvonta ja valistus yh-
dessä väestön ja riskikohteiden omaan turvallisuuteen 
liittyvän osaamisen kanssa muodostavat todellisia on-
nettomuusriskejä vastaavan kokonaisuuden. Todellis-
ten onnettomuusriskien havaitsemiseksi tullaan staat-
tisen riskiaineiston lisäksi tarvitsemaan reaaliaikaista, 
dynaamista, turvallisuuden tilannekuvan seurantaa. 

Turvallisuuspalveluja tuottavien viranomaisten tulee 
kyetä havaitsemaan kehityssuunnat ja muuttuvat tar-
peet sekä muokkaamaan ja uudistamaan toimintaan-
sa entistä joustavammin. Palveluiden tarve vaihtelee 
ja kehittyy vuodenajan, kuukauden, viikonpäivän ja 
vuorokaudenajan sekä alueen mukaan. 

Palvelujen tuottamiseen ja kohdistamiseen tarpeen 
mukaan liittyvät läheisesti henkilöstön saatavuus-
ongelmat. Henkilöstövoimavarojen puute ilmenee 
erityisesti harvaanasutuilla alueilla, jossa pelastustoi-
mella on lisääntyviä vaikeuksia rekrytoida riittävästi 
uutta ja toimintakykyistä sivutoimista henkilöstöä. 
Paikoin henkilöstön saatavuuteen liittyvät ongelmat 
kohdistuvat myös tiettyyn vuorokaudenaikaan.

Alueilla, missä voimavaroja on vähän saatavilla, tulee 
onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niiden rajoittami-
seksi lisätä entisestään yhteistyötä sekä turvallisuus-
viranomaisten että myös kolmannen sektorin välillä.  
Keskeisinä tekijöinä tulevat olemaan vähenevien 
voimavarojen tarkoituksenmukainen kohdentaminen 
uhkien mukaisesti sekä viranomaisten ja muiden toi-
mijoiden välinen yhteistyö. 

Onko pelastustoimen hälytyspalvelu-
jen kysynnässä tapahtunut muutosta?

Pelastustoimen hälytystehtävät lisääntyivät 
edeltäneestä vuodesta. Tehtävämäärän kasvu 
on seurausta erityisesti erheellisten palohäly-
tysten sekä vahingontorjunta- ja luonnonon-
nettomuustehtävien määrän lisääntymisestä.

Hälytyspalvelujen kysyntä lisääntyi Etelä-Suomen 
alueen pelastustoimen alueilla vuonna 2010. Pe-
lastustoimen yksiköt hälytettiin erilaisiin tehtäviin 
33 000 kertaa. Hälytystehtävien määrä lisääntyi 
edellisestä vuodesta peräti 15 %. Jos lukuun otetaan 
mukaan myös pelastustoimen hoitamat ensivasteteh-
tävät, kokonaistehtävämäärä oli 41 500. Ensivaste-
tehtävien osuus on noin 20 % kaikista pelastustoimen 
tehtävistä.  

Tarkasteltaessa pelastustoimen tehtävämääriä vii-
den vuoden ajanjaksolla näyttää siltä, että tehtävä-
määrät ovat lähteneet uudelleen kasvuun vuonna 
2010. Tehtävämäärät pysyivät lähes samana vuosina 
2006–2008 ja olivat alimmillaan vuonna 2009. Tehtä-
vämäärät lisääntyivät vuonna 2010 kaikilla pelastus-
toimen alueilla ja joillakin alueilla muutos oli hyvin 
merkittävä. Esimerkiksi Etelä-Karjalassa ja Kymen-
laaksossa tehtäviä oli lähes neljännes enemmän kuin 
edellisenä vuonna (Kuva 6.2.2.1).

Tehtävämäärien kasvuun vaikuttivat lähinnä automaat-
tisten paloilmoittimien ja palovaroittimien tarkistus-
tehtävien lisääntyminen (Kuva 6.2.2.2.). Etelä-Suomen 
alueen pelastuslaitoksilla oli vuonna 2010 yhteensä noin 
10 000 paloilmoitinlaitteiston aiheuttamaan hälytysteh-
tävää, joista keskimäärin 98 % oli aiheettomia. Muiden 
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hälytystehtävien osalta tehtävämäärää lisäsivät erityi-
sesti vahingontorjunta- ja luonnononnettomuustehtävät, 
joiden määrä on verrannollinen vallinneisiin sääoloihin. 

Erheellisten hälytysten vähentäminen on ollut pe-
lastustoimessa eräänä viime vuosien keskeisistä ta-
voitteista, ja toiminnan tuloksia on joillakin alueilla 
jo ollut nähtävillä. Vuonna 2009 hälytysten määrä 
vähentyi, mutta nousi viime vuonna jälleen merkittä-
västi. Pääosa erheellisistä paloilmoituksista on ihmis-
ten itsensä tahattomalla toiminnallaan aiheuttamia, 
esimerkiksi huolimattomuudella kiinteistön korjaus- 
ja huoltotöiden yhteydessä. 

Kunnittain tarkasteltuna ja asukaslukuun suhteutet-
tuna hälytystehtäviä on yleisesti ottaen vähemmän 
tiheään asutuissa taajamissa ja kaupungeissa sekä 
keskimääräistä enemmän harvaan asutuissa maaseu-
tumaisissa kunnissa.  Asukaslukuun suhteutettuna 
pelastuslaitoksilla oli keskimäärin 15 hälytystehtävää 
1 000 asukasta kohden. Määrä vaihteli kuntien vä-
lillä erittäin paljon. Esimerkiksi Pornaisissa tehtäviä 
1 000 asukasta kohden oli alle 10, kun Rautjärvel-
lä vastaava luku oli 58. Isoissa kaupungeissa, kuten 
Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla, suhdeluku oli 
12–15. (Kuva 6.2.2.3.)

Kuva 6.2.2.1. Pelastustoimen hälytystehtävien lukumäärä pelastustoimen alueittain vuosina 2006–2010. Määrissä ei 
ole huomioitu ensivastetehtäviä
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Kuva 6.2.2.2. Pelastustoimen yleisimpien hälytystehtävien määrä vuosina 2008–2010

Kuva 6.2.2.3. Pelastustoimen hälytystehtävien lukumäärä 1000 asukasta kohden vuonna 2010. Määrissä ei ole otettu 
huomioon ensivastetehtäviä
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Onko pelastustoimen hälytyspalvelujen 
saatavuudessa tapahtunut muutosta?

Pelastustoimen toimintavalmiusajoissa ei ta-
pahtunut oleellista muutosta. Valtakunnallista 
pelastustoimen toimintavalmiuden tavoitetta ei 
täysin saavutettu.

Pelastustoiminnan toimintavalmiuden suunnittelu 
perustuu alueen riskiin ja uhkiin, joiden perusteella 
alue jaetaan maantieteellisiin riskialueisiin. Riski-
aluejako tehdään sisäasiainministeriön antaman toi-
mintavalmiusohjeen mukaisesti. Riskialueiden mää-
rittelyperusteen yleisimpänä vaihtoehtona käytetään 
rakennetun kerrosalan sekä asukkaiden ja tapahtunei-
den liikenneonnettomuuksien määrää. Riskialueiden 
määrittelyssä suositellaan käytettäväksi myös tapah-
tuneiden onnettomuuksien tilastollista tarkastelua.

Riskialueet jaetaan neljään luokkaan; I-riskialueella, 
jossa onnettomuuksien todennäköisyyden on arvioitu 
olevan suurin, tulee pelastusyksikön pyrkiä saavutta-
maan onnettomuuskohde kuudessa minuutissa saa-
mastaan hälytyksestä. II-riskialueella tavoite on 10 
minuuttia ja III-riskialueella 20 minuuttia. IV-riski-
alueella toimintavalmiusaikatavoitetta ei ole erikseen 
määritelty. 

Pelastustoimen valtakunnallisen palvelutavoitteen 
mukaan ensimmäisen pelastusyksikön on kiireelli-
sessä pelastustehtävässä saavutettava riskialueille 
I-III 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.

Arvioituna toimintavalmiusaikojen toteutumista vah-
vuudella 1+3, yksikään Etelä-Suomen alueen pelas-
tuslaitos ei saavuttanut palvelutavoitetta I-riskialueen 
osalta ja II-riskialueellakin tavoite saavutettiin aino-
astaan Itä-Uudellamaalla. (Taulukko 6.2.2.1.). Tästä 
huolimatta keskimääräinen toimintavalmiusaika kui-
tenkin alitettiin I-riskialueella Etelä-Karjalassa, Kan-
ta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä sekä riskialueilla II 
ja III kaikilla pelastustoimen alueilla. 

Tilanne oli samansuuntainen tarkasteltaessa toiminta-
valmiusaikoja kunnittain (Taulukko 6.2.2.2.). Palve-
lutavoite I-riskialueen osalta saavutettiin ainoastaan 
Raaseporissa ja Mäntsälässä. Tilanne oli parempi II-
riskialueen osalta, jossa palvelutavoite saavutettiin 
noin puolessa kunnissa. Riskialueella III tilanne oli 
jo huomattavasti parempi ja tavoite jäi saavuttamatta 
enää harvassa kunnassa. 

Pelastustoimi on vahvuudella 1+3 usein kohteessa 
kuitenkin selvästi tavoitteeksi asetettua aikaa nope-
ammin, ja vaikka merkittävässä osassa tehtäviä koh-
teen saavuttaminen on kestänyt tavoiteaikaa kauem-
min, eivät toimintavalmiusajat niissäkään tapauksissa 
ole olleet suhteettoman pitkiä. 

Taulukko 6.2.2.1. Toimintavalmiusajan toteutuminen pelastustoimen alueittain kiireellisissä pelastustehtävissä vuonna 2010

Pelastustoimen alue Lähtöaika Riskialue I Riskialue II Riskialue III Riskialue IV

0 1 2 1 2 1 2 2

Etelä-Karjala 02:54 75 05:31 88 07:40 97 09:03 15:06

Helsinki 01:28 59 06:09 81 07:42 99 07:46 08:33

Itä-Uusimaa 03:15 58 06:39 90 05:50 97 09:55 12:54

Kanta-Häme 02:52 82 05:14 89 06:41 97 09:36 12:30

Kymenlaakso 02:28 44 06:50 87 07:29 96 09:05 13:13

Länsi-Uusimaa 01:54 61 06:12 86 06:59 95 09:54 11:31

Päijät-Häme 02:42 85 04:41 95 06:11 98 08:23 11:52

Etelä-Suomi 02:04 59 06:12 86 07:13 97 09:27 12:21
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Taulukko 6.2.2.2. Toimintavalmiusajan toteutuminen kunnittain kiireellisissä pelastustehtävissä vuonna 2010
Kunta Lähtöaika Riskialue I Riskialue II Riskialue III Riskialue IV

Artjärvi 3:31 100 5:49 9:58

Asikkala 3:57 93 6:30 100 10:00 17:37

Askola 4:56 12:15 95 12:15 15:34

Espoo 1:36 59 6:18 86 7:19 88 10:53 10:18

Forssa 2:20 93 4:34 99 4:43 100 6:29 9:08

Hamina 1:37 13 8:39 92 7:19 97 8:16 11:46

Hanko 1:33 74 5:05 100 4:57 100 8:22 8:44

Hartola 5:26 100 7:24 100 8:02 14:01

Hattula 3:45 80 8:32 97 10:17 11:56

Hausjärvi 3:14 69 9:32 100 10:14 13:54

Helsinki 1:28 59 6:09 81 7:42 99 7:46 8:33

Vantaa 1:50 43 7:11 81 7:45 97 9:51 9:33

Hollola 1:54 71 6:03 100 4:21 100 12:31 11:50

Humppila 3:29 100 7:16 100 7:11 11:21

Hyvinkää 1:39 67 5:45 95 6:19 98 8:04 9:44

Hämeenlinna 2:57 75 5:46 86 7:44 94 9:46 12:54

Heinola 2:43 67 5:06 60 8:41 96 9:32 13:52

Iitti 4:03 90 6:59 86 15:06 15:34

Inkoo 3:55 0 100 8:40 15:22

Imatra 1:48 87 8:03 98 8:07 9:22

Janakkala 2:12 90 5:14 100 9:59 12:04

Jokioinen 3:46 80 8:03 100 9:04 10:55

Järvenpää 1:34 77 5:30 96 5:55 100 6:59 9:56

Karjalohja 5:34 0 100 10:04 14:29

Karkkila 2:20 91 5:34 100 7:20 8:32

Kauniainen 1:37 47 7:03 81 7:25 8:27

Kerava 1:37 71 5:47 90 6:16 100 5:40 7:57

Kirkkonummi 2:18 58 6:32 76 8:31 100 9:59 11:00

Hämeenkoski 5:05 100 7:52 100 13:15 13:35

Kotka 1:29 24 7:45 84 7:49 99 8:54 10:00

Kouvola 2:53 81 4:59 87 7:23 95 8:58 13:43

Kärkölä 5:32 62 10:13 100 10:58 15:06

Lahti 1:32 69 5:33 90 7:26 97 9:22 8:52

Lappeenranta 2:25 75 5:31 87 7:39 94 8:58 13:46

Lapinjärvi 4:41 0 100 9:06 12:57

Lemi 3:50 100 5:53 100 14:24 12:08

Loppi 4:27 81 7:46 93 10:54 17:36

Loviisa 3:47 95 4:48 100 8:36 14:05

Luumäki 4:59 100 7:16 100 12:08 15:28

Lohja 1:48 70 5:57 90 6:32 99 9:12 12:16

Miehikkälä 3:54 0 100 7:46 18:59

Myrskylä 3:32 0 86 8:44 13:42

Mäntsälä 1:45 91 4:10 91 6:00 97 9:01 12:10

Nastola 1:41 88 4:34 91 6:37 100 9:45 11:40

Taulukko jatkuu seuraavalla sivulla.
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Vuonna 2010 kiireellisen tehtävän keskimääräisessä 
toimintavalmiusajassa ei pelastustoimen alueittain ta-
pahtunut merkittäviä muutoksia (Taulukko 6.2.2.1.). 
Muutokset pelastustoimen toimintavalmiusaikojen 
parantumisessa tai huonontumisessa sekä erot pelas-
tuslaitosten kesken eivät keskimäärin ole suuria. 

Tilanne on kuitenkin toinen tarkasteltaessa tilannetta 
kunnittain. Erot pelastustoimen yksiköiden toiminta-
valmiusajoissa voivat olla hyvin suuria riippuen sii-
tä, missä kunnassa onnettomuus sattuu. Esimerkiksi 

Kunta Lähtöaika Riskialue I Riskialue II Riskialue III Riskialue IV
Nummi-Pusula 3:20 95 12:29 16:57

Nurmijärvi 1:47 95 11:44 9:47

Orimattila 1:39 95 5:03 100 9:09 12:36

Padasjoki 3:45 87 8:08 88 9:27 17:22

Parikkala 3:45 100 6:51 100 7:30 13:46

Pornainen 4:57 62 9:46 100 12:46 15:11

Pukkila 4:07 100 9:05 12:15

Pyhtää 4:50 100 9:36 14:04

Porvoo 2:52 58 6:17 92 6:46 98 9:01 12:15

Rautjärvi 4:48 85 6:54 100 13:23 14:27

Riihimäki 1:47 83 5:08 94 5:59 100 8:03 8:21

Ruokolahti 3:35 75 8:34 100 10:41 X

Raasepori 2:17 92 4:13 96 4:53 98 7:54 10:24

Savitaipale 4:36 93 5:26 100 8:58 20:24

Sipoo 2:39 83 4:56 96 11:05 12:00

Siuntio 2:54 30 11:19 78 15:08 12:56

Suomenniemi 4:46 100 10:00 22:06

Sysmä 3:29 100 4:11 100 6:14 17:13

Taipalsaari 5:17 83 7:46 94 10:49 21:25

Tammela 4:31 88 8:03 96 12:08 15:23

Tuusula 1:56 67 5:38 78 7:53 98 8:48 10:31

Vihti 1:44 74 6:20 68 8:00 95 9:56 12:21

Virolahti 3:25 100 6:30 91 11:25 14:03

Ypäjä 6:14 100 10:40 16:14

Etelä-Suomen alue 2:04 59 6:12 86 7:13 97 9:27 12:21

0 = Ensimmäisen yksikön keskimääräinen lähtöaika (mm:ss)
1 = Osuus tehtävistä (%), jossa pelastushenkilöstö vahvuudella 1+3 saavuttaa kohteen tavoiteajassa (I riskialue 6 min, II riskialue 10 min, II 
riskialue 20 min). Riskialueelle IV ei ole asetettu tavoitetta.
2 = Keskimääräinen toimintavalmiusaika (mm:ss), jossa pelastushenkilöstö vahvuudella 1+3 saavuttaa kohteen
X = tiedot puuttuvat 

ei tehtäviä
palvelutavoite saavutettiin
palvelutavoitetta ei saavutettu

Jatkoa taulukolle 6.2.2.2.

Nurmijärvellä II-riskialueella pelastustoimen keski-
määräinen toimintavalmiusaika oli yli 10 minuuttia, 
kun Janakkalassa pelastustoimen yksiköt saavuttivat 
apua tarvitsevan kohteen keskimäärin reilussa viides-
sä minuutissa. (Taulukko 6.2.2.2.). 

Toimintavalmiusaika ja siinä esiintyvät vuosittaiset 
vaihtelut etenkin tehtävämäärältään vähäisemmissä 
kunnissa ovat voimakkaasti sidoksissa siihen, kuin-
ka etäälle pelastustoimen asemapaikasta tehtävät si-
joittuvat. Toimintavalmiusaikoja arvioitaessa tulee 
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huomata myös se, että vuorokaudenaika vaikuttaa 
toimintavalmiusaikaan paikoin merkittävästi. Toi-
mintavalmiusajoista tehtävät johtopäätökset edellyt-
tävätkin aina yksityiskohtaisempaa tarkastelua.

Toimintavalmiusajan arviointia tulisi jatkossa laa-
jentaa koskemaan sitä aikaa, kokonaisaikaa, joko 
kuluu onnettomuuden tapahtumahetkestä avun saa-
pumiseen ja alkamiseen. Tällöin tarkasteluun tulee 
ottaa kaikki tapahtumaketjuun liittyvät tekijät, kuten 
tapahtuman havaitseminen, hätäkeskuksen toiminta 
sekä avun lähtö ja toiminnan aloittaminen. Onnetto-
muuden maantieteellisellä sijainnilla on vaikutuksen-
sa myös tähän; harvaan asutulla alueella esimerkiksi 
tulipalon havaitsemiseen ja siitä ilmoittamiseen ku-
luva aika voi olla pidempi, jonka vuoksi vahingotkin 
ovat yleensä suurempia. 

Turvallisuus | Pelastustoimi

Pelastustoiminnan toimintavalmiuden arviointi edel-
lyttää toimintavalmiusajan tarkastelun lisäksi paitsi 
pelastustoiminnan johtamisvalmiuden, myös käytet-
tävissä olevien henkilöstövoimavarojen tarkastelua. 
Pelastustoimen alueilla on käytettävissään myös hy-
vin erilaiset määrät pelastustoimintaan osallistuvaa 
henkilöstöä, kun voimavaroja suhteutetaan alueen 
asukaslukuun sekä hälytystehtävien määrään.

Maantieteellisestä sijainnista riippuu myös se, osal-
listuuko pelastustehtäviin vakituista, sivutoimista vai 
vapaaehtoista henkilöstöä. Suurimassa osassa Etelä-
Suomen alueen kunnista pelastustoiminnasta vastaa 
sopimuspalokunta, ja käytännössä ainoastaan kau-
pungeissa ja tiheimmin asutuissa taajamissa on vaki-
nainen ammattipalokunta
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6.2.3. Väestönsuojelun palvelut

Johtopäätökset

Suojapaikkojen määrä suhteessa asukaslukuun vaih-
telee alueellisesti ja kunnittain suuresti. Väestönsuo-
japaikat keskittyvät kaupunkeihin, taajamiin ja työ-
paikkojen yhteyteen. Puutetta suojapaikoista esiintyy 
varsinkin taajamien reuna-alueilla ja maaseudulla. 

Johdanto

Väestönsuojelulla tarkoitetaan Geneven yleissopi-
muksen mukaan humanitääristen tehtävien suoritta-
mista, joiden tarkoituksena on siviiliväestön suojelu 
vihollisuuksien ja onnettomuuksien vaikutuksilta 
sekä välittömien edellytysten luominen eloonjäämi-
selle. Väestönsuojeluun varautuminen on keskeinen 
osa normaaliolojen häiriötilanteiden ja poikkeusolo-
jen valmiussuunnittelua. Alueen pelastustoimi laatii 
yhteistyössä alueen kuntien kanssa väestön suojaa-
mista koskevat suunnitelmat sekä huolehtii oman 
organisaationsa valmiudesta väestönsuojelutehtäviin 
ja omatoimisen varautumisen organisoimisesta poik-
keusolojen varalle.

Väestönsuojien rakentaminen on keskeinen osa vä-
estönsuojelua. Suojien rakentamisvelvollisuus ja 
periaatteet rakennuskohtaisten väestönsuojien ra-
kentamiselle sekä uudisrakentamisen että muutos- ja 
korjausrakentamisen yhteydessä on määritelty pelas-

Taulukko 6.2.3 Arviointiasetelma
Väestönsuojelun palvelut

Arviointikriteerit Arviointikysymykset Arviointimittarit Palvelutavoitteet

Väestönsuojelun 
taso

Onko väestönsuojapaikkoja 
riittävästi?

Väestönsuojapaikkojen määrä 
suhteessa asukaslukuun

Koko väestöllä asuinpaikkansa riskejä 
vastaava suojautumismahdollisuus

Toimenpide-esitykset

Uuden pelastuslain voimaantullessa väestönsuojien ra-
kentamista tullaan jatkamaan, mutta eri periaatteella ja 
lähtökohdista kuin aikaisemmin. Vaatimukset uusien 
suojien rakentamiseksi tulevat muuttumaan, mikä vä-
hentää uusien suojien rakentamista. Jatkossa huomiota 
tuleekin kiinnittää aikaisempaa enemmän jo olemas-
sa olevien suojien kunnostamiseen ja ylläpitämiseen, 
jotta nämä suojat saadaan pidettyä toimintakuntoisina. 

Arviointiasetelma

tuslainsäädännössä. Aluehallintovirasto voi tietyin 
perustein myöntää yksittäistapauksessa vapautuksen 
väestönsuojan rakentamisvelvollisuudesta. 

Sisäasiainministeriö on määritellyt niin kutsutut suoje-
lukohdekunnat, joilla tarkoitetaan kuntaa tai sen osaa, 
jolla on arvioitu olevan erityisen suuri todennäköisyys 
joutua aseellisessa kriisissä asevaikutusten kohteeksi, 
ja jossa tämän vuoksi väestönsuojelu toteutetaan te-
hokkaammin kuin muualla esimerkiksi yleisin ja pai-
nekestoltaan suuremmin väestönsuojin.  Vuotta 2010 
koskevassa peruspalvelujen arvioinnissa arviointikoh-
teena olivat väestönsuojapaikkojen riittävyys. 

Lähitulevaisuuden näkymät

Väestön suojaamisen strategia ja uudistuva pelastus-
lainsäädäntö tulevat vaikuttamaan varautumisen järjes-
telyihin ja vastuunjakoon. Väestön suojaamisen perus-
teena tulee jatkossakin olemaan tarve ylläpitää jatkuvaa 
valmiutta väestön suojaamiseen onnettomuuksien ja 
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vaaratilanteiden varalta. Väestönsuojien rakentamista 
koskevat säädökset tulevat muuttumaan pelastuslain 
uudistamisen yhteydessä. Hallituksen esityksessä pelas-
tuslaiksi esitetään muutettavaksi esimerkiksi väestön-
suojien rakentamisvelvoitteen perusteena olevat kerros-
alamäärät. Ehdotuksen mukaisesti 600 neliömetrin raja 
suojan rakentamisvelvoitteen syntymiselle nostettaisiin 
1 200 neliömetriin ja tuotanto-, varasto- ja kokoontu-
misrakennusten osalta 1 500 neliöön. Peruskorjattavi-
en vanhojen rakennusten väestönsuojien rakentamis-
velvollisuudesta luovuttaisiin ja tilalle osoitettaisiin 
velvoite olemassa olevan suojan kunnostamisvelvoite 
muutos- ja korjausrakentamisen yhteydessä. Vuosittain 
rakennettavien suojien määrän on näin arvioitu vähe-
nevän puolella. Myös suojelukohdekunnan käsitteestä 
tullaan lainmuutoksen yhteydessä luopumaan.

Onko väestönsuojapaikkoja riittävästi?

Väestönsuojapaikat jakaantuvat alueellisesti 
hyvin epätasaisesti. Kaupungeissa suojapaik-
koja on pääasiassa riittävästi, mutta taajamien 
reuna-alueilla ja maaseudulla tilanne on toi-
nen. 

Väestön suojaamisen keinot normaaliolojen onnet-
tomuus- ja muissa vaaratilanteissa ovat ensisijaisesti 
suojautuminen asuin- tai muihin sisätiloihin sekä eva-
kuointi. Poikkeusoloissa väestö varaudutaan riskiarvi-
oiden ja uhkatilanteiden mukaisesti suojaamaan ole-
massa oleviin väestönsuojiin, mahdollisimman hyvän 
suojan antaviin sisätiloihin tai evakuointien avulla.

Väestönsuojalla tarkoitetaan tilaa, joka on rakennettu 
antamaan suojaa myrkyllisiltä aineilta, säteilyltä, sor-
tumilta ja asevaikutuksilta. Väestönsuojat voivat olla 
rakenteeltaan esimerkiksi teräsbetonisia tai kalliosuo-

jia ja ne jaetaan käyttötarkoituksen mukaisesti kiin-
teistökohtaisiin väestönsuojiin, yhteisväestönsuojiin ja 
yleisiin väestönsuojiin. Yhteisväestönsuojalla tarkoi-
tetaan useampien kiinteistöjen käytössä olevaa suojaa, 
joka on tarkoitettu näiden kiinteistöjen asukkaiden 
tai työntekijöiden käyttöön. Yleisellä väestönsuojalla 
tarkoitetaan puolestaan kunnan rakentamia ja yleen-
sä suojelukohteissa sijaitsevia suojia alueella asuvia, 
työskenteleviä ja oleskelevia henkilöitä varten.

Vuonna 2010 Etelä-Suomen alueella oli väestön-
suojapaikka jokaista alueella asuvaa varten vakavan 
onnettomuuden tai vaaratilan uhatessa. Väestönsuo-
jia oli noin 19 400, joissa oli väestönsuojapaikka yh-
teensä yli 2 miljoonalle henkilölle. Lukumääräisesti 
eniten, 80 % kaikista suojista, oli asuinkiinteistökoh-
taisia väestönsuojia, joissa oli noin 1,7 miljoonaa 
suojapaikkaa. Työpaikkojen väestönsuojissa oli suo-
japaikka noin 300 000 henkilölle ja yleisissä väestön-
suojissa noin 18 000 henkilölle.

Alueen rakennuskannasta ja muista erityispiirteistä 
johtuen suojapaikkojen määrissä on suuria alueelli-
sia ja kuntakohtaisia eroja. Asukaslukuun suhteutet-
tuna suojapaikkoja on eniten pääkaupunkiseudulla ja 
suojelukohdekunnissa. Suojapaikat keskittyvätkin lä-
hinnä kaupunkitaajamiin ja työpaikkojen yhteyteen. 
Puutetta suojapaikoista esiintyy varsinkin pienissä 
maaseutumaisissa kunnissa ja taajamien reuna-alu-
eilla. Kaupunkitaajamien ja varsinkin pääkaupunki-
seudun suojapaikkojen suuri määrä johtuu suuresta 
rakennus- ja kiinteistömassasta. Suojapaikkoja on 
esimerkiksi Espoossa ja Riihimäellä yli alueella va-
kinaisesti asuvan väestön tarpeen, jolloin vaaran uha-
tessa todennäköisesti kaikille alueella oleskeleville 
löytyy suojapaikka. (Kuva 6.2.3.1.). 
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Kuva 6.2.3.1. Väestönsuojapaikkojen määrä 1000 asukasta kohden kunnittain vuonna 2010
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7  Osaaminen  

7.1.  Opetustoimi  

Johtopäätökset

Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella pe-
rusopetuksen alueellinen saavutettavuus on edelleen 
hyvä useimpien 7–15-vuotiaiden lasten ja nuorten 
kohdalla. Heistä suurin osa asuu enintään viiden kilo-
metrin etäisyydellä ikäluokkansa opetusta antavasta 
perusopetuksen koulusta.

Kuntien väliset erot perusopetuksen alueellisessa 
saavutettavuudessa ovat suuria. Väestömäärältään 
pienissä kunnissa perusopetuksen saavutettavuus on 
heikompaa. Muutokset kouluverkossa jatkuvat ja 
etenkin 1–6-luokkien koulujen määrä vähenee myös 
tulevaisuudessa.

Kuntarakenteessa tapahtuneet muutokset eivät vielä 
ole vaikuttaneet perusopetuksen alueelliseen saavu-
tettavuuteen.

Kuljetettavien oppilaiden koulumatka-ajat pysyvät 
pääsääntöisesti lain sallimissa aikarajoissa, mutta on-
gelmat kuljetusoppilaiden työjärjestysten ja kuljetus-
aikataulujen yhteensovittamisessa lisäävät oppilaiden 
koulumatka-aikaa. 

Toimenpide-esitykset

Kunnissa on huolehdittava perusopetuksen järjestä-
misestä niin, että kunnan lasten ja nuorten koulumatka 
on asutus, koulujen sijainti sekä liikenneyhteydet huo-
mioon ottaen mahdollisimman turvallinen ja lyhyt. 

Kuntien kesken on lisättävä tulevaisuutta ennakoivaa 
yhteistyötä perusopetuspalvelujen suunnittelussa, ke-
hittämisessä ja toteuttamisessa. 

Kuntien tulee kiinnittää huomiota perusopetusta ja 
koulukuljetuksia järjestäessään kuljetusoppilaiden 
koulumatkojen turvallisuuteen, sujuvuuteen ja koulu-
matka- ja odotusaikojen kestoon. Koulukuljetukset on 
järjestettävä oppilaiden turvallisuuden kannalta tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla siten, etteivät oppilaat joudu 
odottamaan koulupäivän alkamista ilman valvontaa. 

7.1.1. Perusopetuksen alueellinen saatavuus
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Johdanto 

Suomen perustuslain mukaan jokaisella on oikeus 
maksuttomaan perusopetukseen. Perusopetuslaki 
velvoittaa kunnan järjestämään perusopetuksen alu-
eellaan asuville oppivelvollisuusikäisille. Kunta voi 
järjestää palvelut itse, yhdessä muiden kuntien kanssa 
tai hankkia ne muulta koulutuksen järjestäjältä. 

Kunnat päättävät itsenäisesti kouluverkostaan. Opetus 
kunnassa tulee kuitenkin järjestää niin, että oppilaiden 
matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen 
järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet 
huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyi-

tä. Oppilaan oikeudesta maksuttomaan kuljetukseen 
sekä kuljetusoppilaiden koulumatka-ajan enimmäis-
kestosta on myös säädetty perusopetuslaissa. 

Keskeisissä koulutuspoliittisissa strategia-asiakirjois-
sa ja viimeisimmissä hallitusohjelmissa on korostettu 
esi- ja perusopetuksen säilymistä lähipalveluna. Ope-
tus- ja kulttuuriministeriön tulevaisuuskatsauksessa 
esi- ja perusopetuksen turvaaminen lähipalveluna 
määritellään osaksi sivistyksellisten perusoikeuksien 
ja koulutuksen alueellisen saatavuuden turvaamis-
ta. Ministeriön 2012–2015 toiminta- ja taloussuun-
nitelmassa tavoitteeksi on asetettu, että perusope-
tuksen alueellinen saatavuus säilyy edellisvuosien 

Taulukko 7.1.1 Arviointiasetelma
Perusopetuksen alueellinen saatavuus

Kriteerit Arviointikysymykset Indikaattorit Palvelutasotavoitteet /  
Hyvä palvelutaso

Perus-
opetuksen 
alueellinen 
saatavuus 

Mitä muutoksia perusopetuksen 
saavutettavuudessa on 
tapahtunut? 

Koulusta 5 km etäisyydellä  asuvien 7–12- 
ja 13–15-vuotiaiden osuus ko. ikäluokasta. 
Muutos vuosiin 2008 ja 2009 verrattuna.

Saavutettavuus on 
säilynyt  edellisvuosien 
tasolla tai parantunut

Miten perusopetuksen koulujen ja 
oppilaiden määrä on muuttunut ? 

Koulujen lukumäärä, oppilasmäärä. Muutos 
vuosiin 2008 ja 2009 verrattuna.

Miten ikäluokkien on ennustettu 
muuttuvan?

Ikäluokkien ennustettu muutos 2009 - 2025. 

Miten kuntien kouluverkon 
arvioidaan muuttuvan?

Kuntien määrä, joilla päätökset 
lakkautettavista, yhdistettävistä ja 
perustettevista kouluista vuosille 2011-2015, 
ko. koulujen lukumäärä. Kuntien opetustoimen  
edustajien arvio muutoksista kouluverkossa 
vuoden  2015 loppuun mennessä.

Millaisia vaikutuksia 
kunta- ja palvelurakenteen 
uudistamishankkeella on ja on 
ollut kuntanne kouluverkkoon 
esi- ja perusopetuksen oppilaiden 
kannalta?

Kuntien opetustoimen edustajien arviot 
vaikutuksista hankkeen aikana 2007-2012.

Mitä muutoksia esi-ja perusope-
tuksen kuljetusoppilaiden 
määrissä on tapahtunut?

Kuljetusoppilaiden määrä ja osuus,  muutos 
vuosiin 2008 ja 2009 verrattuna

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

Oppilaiden määrä, joilla on ylityksiä. Muutos 
vuosiin 2008 ja 2009 verrattuna. 

Perusopetuslain 32 §:n 
mukaisesti koulumatka-
aika odotuksineen 
enintään 2,5 h (1-6 
vuosiluokilla) ja 3 h 
(7-9 vuosiluokilla ja 
erityisopetuksessa) 

Osaaminen | Opetustoimi
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tasolla. Saatavuuden indikaattoriksi on aiemmassa 
2009–2012  toiminta- ja taloussuunnitelmassa määri-
telty, että viiden kilometrin säteellä koulusta asuvien 
7–12-vuotiaiden osuus oppilasmäärästä olisi 94 % ja 
13–15-vuotiaiden osuus olisi 79 %.

Tämän arvioinnin tehtävänä oli selvittää perusopetuk-
sen alueellista saatavuutta ja siinä tapahtuneita muu-
toksia edellisiin vuosiin verrattuna. Saatavuutta on tar-
kasteltu maantieteellisenä saavutettavuutena. Tämän 
lisäksi selvitettiin kuljetuksessa olevien esi- ja perus-
opetuksen oppilaiden koulumatka-aikojen säädös-
tenmukaisuutta ja kuntien näkemyksiä kouluverkon 
tulevaisuudesta. Ensimmäisen kerran perusopetuksen 
alueellisesta saavutettavuudesta on tehty arviointi 
vuonna 2002. Vuodesta 2004 lähtien arviointi on tehty 
vuosittain. Peruskoululaisten koulumatka-aikojen sää-
döstenmukaisuutta on selvitetty vuodesta 2005 alkaen. 

Arviointiaineistona käytettiin Tilastokeskuksen kou-
lu- ja väestötietoja sekä kuljetusoppilaiden määrää 
koskevia tietoja. Lisäksi kunnille tehtiin syksyllä 
2010 kysely, jossa kunnilta kysyttiin kuljetusoppilai-
den koulumatkaan käytettävän ajan säädöstenmukai-
suutta, kuntien kouluverkkoa koskevia päätöksiä ja 
suunnitelmia sekä arvioita kunta- ja palvelurakenne-
uudistuksen vaikutuksista kouluverkkoon.  Kyselyyn 
vastasi 59 kuntaa (87 %) Etelä-Suomen alueen (enti-
nen Etelä-Suomen lääni) 68 kunnasta. 

Alueellista saavutettavuutta selvitettiin käyttämällä 
karttamenetelmää, jolla kuvattiin kuntakohtaisesti las-
kien, kuinka suuri osuus 7–12- ja 13 –15 -vuotiaista asui 
enintään viiden kilometrin etäisyydellä ikäluokkansa 
opetusta antavasta koulusta. Kuntien ylläpitämien kou-
lujen lisäksi laskelmassa olivat mukana yksityiskou-
lut ja valtion koulut. Laskelmassa eivät olleet mukana 
peruskouluasteen erityiskoulut. Käytetty laskentatapa 
ottaa mukaan kunnan rajojen sisällä olevat 7–12- ja 
13 –15-vuotiaat, mutta ei erottele toisessa kunnassa kou-
lua käyviä tai kotiopetuksessa olevia oppilaita. Lisäksi 
13 –15-vuotiaat, joiden asuinkunnassa ei ole vuosiluok-
kien 7–9 opetusta, jäävät laskelman ulkopuolelle. 

Hallinto- ja palvelurakenneuudistuk-
sen vaikutusten seuranta

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen (2007–2012) 
lähtökohtana on ollut kunnissa odotettavissa olevat 
rakenteelliset muutokset. Valtioneuvoston selonte-
ossa uudistuksen etenemisen tavoitteena on turva-
ta kunnan asukkaille perustuslain mukaiset kunnan 
järjestämisvastuulla olevat perusoikeuksiin kuuluvat 
palvelut. Myös muiden kuin subjektiivisiksi oike-
uksiksi määriteltyjen palvelujen tulee olla saatavilla 
tasapuolisesti maan kaikissa osissa, joskin ne voivat 
laadullisesti ja määrällisesti poiketa eri kunnissa. 

Kunta- ja palvelurakenteiden kehittäminen nähdään 
keskeisenä edellytyksenä myös esi- ja perusopetus-
palvelujen turvaamisessa. Tätä on painotettu opetus-
ministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelmassa ja 
valtioneuvoston koulutuspoliittisen selonteon kehit-
tämislinjauksissa. Kunta- ja palvelurakennetta kos-
kevien ratkaisujen edellytetään tukevan koulutuspal-
velujen vahvistamista ja sopeutumista pieneneviin 
ikäluokkiin. Oman haasteensa palvelujen järjestämi-
selle asettaa ikäluokkien alueellisesti erilaiset kehitys-
näkymät. Esimerkiksi useissa maaseutumaisissa kun-
nissa oppilasmäärien vähenemisestä johtuvat koulujen 
lakkauttamiset ja yhdistämiset ovat jatkuneet varsin 
voimakkaasti koko 2000–luvun. Aluehallintovirasto-
jen kunnille tekemän kyselyn perusteella tämä suunta 
näyttäisi edelleen jatkuvan. Etelä-Suomen aluehal-
lintoviraston toimialueella kuntien määrä on vuodes-
ta 2008 vähentynyt 86 kunnasta 68 kuntaan. Siihen, 
miten kuntarakenteessa tapahtuneet muutokset ovat 
vaikuttaneet perusopetuspalvelujen järjestämiseen, ei 
vielä tämän arvioinnin ajankohtana ollut nähtävissä.

Lähitulevaisuuden näkymät

Lähitulevaisuudessa tasa-arvoisesti saatavilla olevien 
laadukkaiden perusopetuspalvelujen järjestäminen 
edellyttää kunnilta tulevaisuuden muutosten riittävän 
pitkän aikavälin ennakointia sekä yhteistyötä kuntaa 
laajemmalla alueella. Useamman kunnan yhteistyönä 
tehtävä alueellinen ennakointi voi olla hyvä lähtö-
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kohta suunnitella kouluverkkoa ja hankkia tietoa pää-
töksen teon tueksi. Alueellisen yhteistyön tarve onkin 
monissa kunnissa tiedostettu. Lähitulevaisuudessa 
alueellisen yhteistyön tarve tullee konkretisoitumaan 
yhä enemmän käytännön toiminnaksi ja rohkeus alu-
eellisesti yhteisten strategioiden luomiseen kasvaa.  

Riittävän pitkän aikavälin ennakoinnin kohteena 
esimerkiksi oppilasmäärien kehitys, kouluverkon 
laajuus, opetuksen määrä ja sisältö, oppilashuollon 
ja muiden tukipalvelujen tarve, opettajien ja täyden-
nyskoulutuksen tarve sekä kustannuskehitys ovat 
asioita, joita voitaisiin pohtia yhä enemmän kuntaa 
laajemmalla alueella. Ennakointia tehtäessä tulisi 
huomioida kaikkien koulutusasteiden ja alueen omi-
naispiirteiden tuomat haasteet. Etelä-Suomen alu-
eella esimerkiksi kasvava monikulttuurisuus tarjoaa 
hedelmällisen lähtökohdan kehittää palveluja alueel-
lista yhteistyötä tehden. Kaikissa tapauksissa laaduk-
kaiden koulutuspalvelujen tuottaminen uusia toimin-
tatapoja hyödyntäen edellyttää palvelujen tuottajilta 
ennakkoluulotonta asennetta, tahtoa ja luottamusta. 
Nähtäväksi jää, miten lähitulevaisuudessa sovelle-

taan erilaisia toimintatapoja palvelujen suunnittelus-
sa, kehittämisessä ja toteuttamisessa.

Mitä muutoksia perusopetuksen 
alueellisessa saavutettavuudessa on 
tapahtunut?

Perusopetuksen alueellinen saavutettavuus 
on edelleen hyvä useimpien lasten ja nuorten 
kohdalla, mutta saavutettavuudessa on kuntien 
kesken suurta vaihtelua.

Etelä-Suomen alueella 1–6-luokkien perusopetuksen 
saavutettavuus on säilynyt lähes samana vuosiin 2008 
ja 2009 verrattuna, kun saavutettavuutta tarkastellaan 
isompina aluekokonaisuuksina. Koko Etelä-Suomen 
alueen 7–12-vuotiaiden ikäluokasta 96 % asui viiden 
kilometrin säteellä 1–6-luokkien opetusta antavasta 
koulusta. Osuus oli kolme prosenttiyksikköä korkeampi 
kuin Manner-Suomessa keskimäärin. Kaikissa maakun-
nissa 7–12-vuotiaiden ikäluokasta yli 90 % asui viiden 
kilometrin säteellä 1–6-luokkien koulusta vaihteluvälin 
ollessa Itä-Uudenmaan 91 %:sta Uudenmaan 98 %:in. 

Kuva 7.1.1.1. Perusopetuksen 1–6-luokkien opetusta antavien koulujen saavutettavuus kunnittain Etelä-Suomen alue-
hallintoviraston toimialueella 2010

Osaaminen | Opetustoimi
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Kanta-Hämeen maakunnassa osuus oli pienentynyt 
neljä prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. 
Kuntaryhmittäin tarkasteltuna vastaava osuus oli kau-
punkimaisissa kunnissa 98 %, taajaan asutuissa 94 % 
ja maaseutumaisissa 81 %. Vuonna 2010 Etelä-Suomen 
68 kunnasta 33 oli maaseutumaisia kuntia.

Kunnittain 1–6-luokkien saavutettavuus vaihteli edelleen 
paljon. Pienimmillään kunnan 7–12-vuotiaiden ikäluo-
kasta 51 % asui viiden kilometrin säteellä 1–6-luokkien 
koulusta, suurimman osuuden ollessa 100 %. Kunnista 
18:sta 7–12-vuotiaiden ikäluokan osuus viiden kilo-
metrin säteellä koulusta jäi alle 80 %:n (kuva 7.1.1.1.). 
Kaksikielisissä kunnissa niin suomen- kuin ruotsinkie-
lisenkin perusopetuksen saavutettavuus on ollut hieman 
heikompaa kuin Etelä-Suomen alueella keskimäärin. 

Noin kolmanneksessa maaseutumaisia kuntia 
1–6-luokkien saavutettavuus on hieman heikentynyt 
vuoteen 2008 verrattuna. Ikäluokat ovat näissä kun-
nissa pieniä. Siten yksittäisessä kunnassa tapahtunut 
saavutettavuuden heikkeneminen ei näy isompia 
aluekokonaisuuksia tarkasteltaessa.

Etelä-Suomen alueella 7–9-luokkien perusopetuksen 
saavutettavuus on säilynyt lähes samana aluejaosta 
riippumatta vuosiin 2008 ja 2009 verrattuna. Etelä-
Suomen alueen 13–15-vuotiaiden ikäluokasta 87 % 
asui viiden kilometrin säteellä koulusta. Osuus oli seit-
semän prosenttiyksikköä korkeampi kuin Manner-Suo-
messa keskimäärin. Seitsemässä Etelä-Suomen kun-
nassa ei ollut lainkaan 7–9-luokkien opetusta antavaa 
koulua. Kuntaliitosten myötä näiden kuntien määrä on 
hieman vähentynyt. Vuonna 2009 kuntia oli kymme-
nen. Käytetyllä karttamenetelmällä kuntien, joissa ei 
ollut omaa 7–9-luokkien koulua, 13–15-vuotiaat jäivät 
saavutettavuuslaskelmien ulkopuolelle. (Kuva 7.1.1.2).

Maakunnittain viiden kilometrin säteellä koulusta 
asuvan 13–15-vuotiaiden ikäluokan osuus vaihteli 
Itä-Uudenmaan 64 %:sta Uudenmaan 92 %:in. Itä-
Uudellamaalla saavutettavuuteen vaikutti maakun-
nan kaksikielisyys. Muissa maakunnissa vastaava 
osuus vaihteli 77 %:sta 81 %:iin. Edelliseen vuoteen 
verrattuna Päijät-Hämeen maakunnan osuus oli pie-
nentynyt kolme prosenttiyksikköä, Kymenlaakson 
maakunnan neljä prosenttiyksikköä.

Kuva 7.1.1.2. Perusopetuksen 7–9-luokkien opetusta antavien koulujen saavutettavuus kunnittain Etelä-Suomen alue-
hallintoviraston toimialueella 2010
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Kuntaryhmittäin tarkasteltuna saavutettavuuden vaih-
telu oli suurempaa kuin 1–6-luokkien kohdalla. Kau-
punkimaisissa kunnissa 13–15-vuotiaiden ikäluokasta 
92 %, taajaan asutuissa kunnissa 69 % ja maaseutu-
maisissa kunnissa 49 % asui viiden kilometrin säteellä 
7–9-luokkien koulusta. Myös kunnittain tarkasteltuna 
7–9-luokkien opetuksen saavutettavuudessa oli suu-
rempia eroja kuin 1–6-luokkien saavutettavuudessa. 
Kunnissa 13–15-vuotiaiden ikäluokan osuus viiden ki-
lometrin säteellä koulusta vaihteli 29 %:sta 100 %:iin. 

Miten perusopetuksen koulujen ja 
oppilaiden määrä on muuttunut?

Koulujen määrä vähenee, oppilaiden määrä on 
pienentynyt hieman.

Etelä-Suomen alueen perusopetuksen kouluista 584 
oli 1–6-luokkien kouluja, 7–9-luokkien kouluja oli 

109 ja 1–9-luokkien kouluja 134. Puolet perusope-
tuksen kouluista sijaitsi Uudenmaan maakunnassa. 
Etelä-Suomen alueella yhden koulun kuntia oli viisi 
vuoden 2010 syyslukukauden alussa. Vuonna 2010 
Etelä-Suomen alueella lakkautettiin tai yhdistettiin 
20 suomenkielistä koulua. Uusia kouluja perustettiin 
neljä. Vuonna 2009 lakkautettuja ja yhdistettyjä kou-
luja oli 17, vuonna 2008 yhdeksän.  

Etelä-Suomen 1–6-luokkien koulut olivat kooltaan ylei-
simmin 100–300 oppilaan kouluja. Viidennes 1–6-luok-
kien kouluista oli alle 50 oppilaan kouluja. Pieniä enin-
tään 30 oppilaan kouluja oli 43, näistä korkeintaan 20 
oppilaan kouluja oli seitsemän (taulukko 7.1.1.1.). 

Yli puolet 7–9-luokkien kouluista oli 300–500 oppi-
laan kouluja.  Oppilasmäärältään suurimmat koulut 
olivat yleensä 1–9-luokkien kouluja, joista pääosa oli 
yli 300 oppilaan kouluja. (taulukko 7.1.1.2.).  Suu-

Taulukko 7.1.1.1. Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen 1–6 luokkien koulut oppilasmäärän mukaan vuosina 
2008, 2009 ja 2010 (suomenkielinen perusopetus)

Koulun oppilasmäärä

alle 10  10-20 21-30 31-49 50-99 100-
299

300-
499 500- Kouluja 

yhteensä
1-6 lk koulut
2008 0 6 43 76 112 263 105 14 619
2009 0 3 40 81 99 256 104 12 595
2010 0 7 36 65 102 259 103 12 584
Muutos 2008-2010 0 1 -7 -11 -10 -4 -2 -2 -35

Lähde: Tilastokeskus, peruskoulutilastot

Taulukko 7.1.1.2.  Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen 7–9 luokkien ja 1–9 luokkien koulut oppilasmäärän 
mukaan vuosina 2008, 2009 ja 2010 (suomenkielinen perusopetus)

Koulun oppilasmäärä
alle 50 50-99 100-299 300-499 500-999 1 000- Kouluja yhteensä

7-9 luokkien koulut
2008 0 1 35 80 15 0 131

2009 0 2 34 74 12 0 122

2010 1 3 32 64 9 0 109
Muutos 2008 -2010 1 2 -3 -16 -6 0 -22
1-9 luokkien koulut
2008 2 1 16 44 41 0 104
2009 0 4 20 49 49 0 122
2010 1 2 28 53 50 0 134
Muutos 2008 -2010 -1 1 12 9 9 0 30

Lähde: Tilastokeskus, peruskoulutilastot

Osaaminen | Opetustoimi



110 Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Peruspalvelut Etelä-Suomen alueella 2010

rimmat 1–9-luokkien koulut olivat kolme yli 800 op-
pilaan koulua ja yksi yli 900 oppilaan koulu. 

Tilastokeskuksen väestötietojen mukaan Etelä-Suo-
men alueella 7–15-vuotiaiden määrä oli vähentynyt 
noin 3 000:lla vuodesta 2009. Ikäryhmät 7–12-vuo-
tiaat ja 13–15-vuotiaat olivat pienentyneet hieman 
niin koko Etelä-Suomen alueen kuin maakuntienkin 
tasolla. Etelä-Suomen perusopetusikäisistä yli 60 % 
asui Uudenmaan maakunnassa. Pääkaupunkiseudulla 
perusopetusikäisistä asui lähes puolet.

Miten ikäluokkien on ennustettu 
muuttuvan? 

Perusopetusikäisten määrä hiljalleen kasvuun 
Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja Etelä-Kar-
jalassa ikäluokat pienenevät edelleen.

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan 7–12 -vuo-
tiaiden ikäluokan määrä kasvaa vuoteen 2015 men-
nessä ja siitä eteenpäin muissa paitsi Kymenlaakson 
ja Etelä-Karjalan maakunnissa. (taulukko 7.1.1.3.). 
Ennusteen mukaan Ikäluokan 13–15 -vuotiaat määrä 
lähtee kasvuun hieman myöhemmin lukuun ottamat-
ta Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntia. Suh-
teellisesti ja määrällisesti voimakkainta ikäluokkien 
kasvu on Uudellamaalla, jossa 7–12 -vuotiaiden ikä-
luokan ennustetaan kasvavan vuoteen 2025 mennes-
sä 14 663:lla (15,9 %) ja ikäluokan 13–15-vuotiaat 2 
280:lla (4,6 %). Vastaavana ajanjaksona Kymenlaak-
son maakunnassa 7–12-vuotiaiden ikäluokan ennuste-
taan pienenevän 837:llä (- 7,5 %) ja 13–15-vuotiaiden 
ikäluokan 1 151:llä (- 17,9 %). Ennusteen mukaan 
koko Etelä-Suomen alueella 7–12 -vuotiaiden ikä-
luokka kasvaa vain hieman enemmän kuin Manner-
Suomessa keskimäärin, ikäluokan 13–15 ennuste on 
lähes sama kuin Manner-Suomessa keskimäärin.

Miten kuntien kouluverkon arvioidaan 
muuttuvan? 

Kouluja lakkautetaan ja yhdistetään myös 
jatkossa.

Kunnille suunnatussa kyselyssä kartoitettiin valtuus-
tossa hyväksyttyjä päätöksiä koskien koulujen lakkaut-
tamista, yhdistämistä tai uuden koulun perustamista 
vuosina 2011–2015. Yhdeksässä kyselyyn vastannees-
ta 59 kunnasta kouluja oli päätetty lakkauttaa, seitse-
mässä yhdistää. Uusia kouluja oli päätetty perustaa 
neljässä kunnassa. Eniten lakkauttamispäätöksiä oli 
tehty Etelä-Karjalan ja Kanta-Hämeen maakunnissa, 
perustamispäätöksiä Uudenmaan maakunnassa. Lu-
kumääräisesti kouluja tullaan vastausten mukaan lak-
kauttamaan 21, yhdistäminen puolestaan koskee noin 
kymmentä koulua ja perustaminen viittä koulua.

Keskeisiä muutoksia kouluverkossa vuoteen 2015 men-
nessä tulee kyselyyn vastanneiden kuntien mukaan ole-
maan kouluverkon jatkuva sopeuttaminen toimintaym-
päristön, usein oppilasmäärien, muutoksiin. Vastanneista 
kunnista 31 arvioi, että kunnan kouluverkko tulee vuo-
teen 2015 mennessä muuttumaan jollakin tavalla. Kah-
deksassa kunnassa arvioitiin, ettei muutoksia tapahdu. 

Millaisia vaikutuksia kunta- ja palvelu-
rakenteen uudistamishankkeella on ja 
on ollut kuntanne kouluverkkoon esi- 
ja perusopetuksen oppilaan kannalta?

Muutoksia kouluverkkoon tehdään kunnan 
tarpeista käsin, hankkeella sinänsä vain vähän 
vaikutusta.

Kyselyyn vastanneesta 59 kunnasta yhdeksässä arvi-
oitiin kunta- ja palvelurakenteen uudistamishankkeen 
(2007–2012) vaikuttaneen kunnan kouluverkkoon. 
Neljässä kunnassa tämä tarkoitti varhaiskasvatuksen 
siirtymistä osaksi koulutointa. Muissa kunnissa oppi-
laita oli kuntaliitoksen myötä tullut lisää tai oppilaiden 
tukitoimien tarjonta oli parantunut. Lisäksi koulujen 
lakkauttamisen myötä oppilaita oli tullut lisää kuljetuk-
sen piiriin ja oppilaiden koulumatkat olivat pidentyneet. 
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Vastanneista kunnista 26 arvioi, ettei kunta- ja palvelu-
rakenteen uudistamishanke ole vaikuttanut mitenkään 
kunnan kouluverkkoon. Eräässä vastauksessa täsmen-
nettiin, että muutoksia muun muassa kouluverkkoon 
tehdään kunnan omasta tarpeesta käsin, riippumat-
ta hankkeesta. Toisaalta vastauksessa arvioitiin, että 
ehkä päätöksiä esimerkiksi lakkauttamisista on ollut 
helpompi tehdä hankkeen vaikutuksesta. 

Mitä muutoksia kuljetusedun saaneiden 
oppilaiden määrässä on tapahtunut?

Kuljetusoppilaiden osuudessa ei ole tapahtunut 
merkittäviä muutoksia.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan kuljetusedun piirissä 
oli syksyllä 2010 noin viidennes Etelä-Suomen alueen 

perusopetuksen oppilaista. Lukumääräisesti kuljetus-
oppilaita oli hieman alle 40 000. Etelä-Suomen alueella 
kuljetusoppilaiden määrä ja osuus kaikista oppilaista on 
pysynyt lähes ennallaan vuosiin 2008 ja 2009 verrattuna. 
Erityisopetuksen oppilaista kuljetusedun piirissä oli 41 %.

Kuljetusoppilaiden osuus oppilasmäärästä vaihteli maa-
kunnittain. Uudellamaalla vähän alle kuudennes oppilais-
ta oli kuljetusoppilaita, Itä-Uudellamaalla yli kolmannes 
ja Etelä-Karjalassa noin neljännes ja muissa maakunnis-
sa noin viidennes. Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maa-
kunnissa kuljetusoppilaiden osuus oli hieman kasvanut 
edellisestä vuodesta, muissa se oli lähes ennallaan. 

Kuljetusoppilaiden osuus kaikista perusopetuksen oppi-
laista vaihteli kunnittain. Enimmillään kunnan kuljetetta-
vien oppilaiden osuus oli hieman yli 80 % kunnan kaikis-
ta perusopetuksen oppilaista, pienin osuus oli alle yhden 

Taulukko 7.1.1.3. Ennuste perusopetusikäisten määristä maakunnittain vuosina 2010, 2015, 2020 ja 2025 sekä vertailu 
vuoteen 2009

Maakunta Ikäluokka 2009 2010 2015 2020 2025 Muutos 
2009-2025

Muutos 
2009-2025

toteutunut lkm %
Uusimaa Ikäluokat yht 141818 140584 144000 152525 158761 16943 11,9

 7-12 92137 92120 97773 103175 106800 14663 15,9
13-15 49681 48464 46227 49350 51961 2280 4,6

Itä-Uusimaa Ikäluokat yht 10962 10864 11187 11783 12165 1203 11,0

 7-12 7021 7092 7574 7853 8103 1082 15,4

13-15 3941 3772 3613 3930 4062 121 3,1
Kanta-Häme Ikäluokat yht 18205 18099 18229 19177 19832 1627 8,9

 7-12 11780 11737 12293 12869 13230 1450 12,3
13-15 6425 6362 5936 6308 6602 177 2,8

Päijät-Häme Ikäluokat yht 19798 19373 19347 19975 20419 621 3,1
 7-12 12585 12477 12906 13286 13550 965 7,7
13-15 7213 6896 6441 6689 6869 -344 -4,8

Kymenlaakso Ikäluokat yht 17513 17065 15894 15583 15525 -1988 -11,4

 7-12 11098 10907 10432 10313 10261 -837 -7,5
13-15 6415 6158 5462 5270 5264 -1151 -17,9

Etelä-Karjala Ikäluokat yht 12434 12076 11468 11480 11431 -1003 -8,1
 7-12 7861 7650 7550 7558 7555 -306 -3,9
13-15 4573 4426 3918 3922 3876 -697 -15,2

Etelä-Suomen Ikäluokat yht 220730 218061 220125 230523 238133 17403 7,9

 alue yhteensä  7-12 142482 141983 148528 155054 159499 17017 11,9

13-15 78248 76078 71597 75469 78634 386 0,5

Lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2009–2040
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prosentin (kuva 7.1.1.3.). Keskimäärin kuljetettavia oppi-
laita kunnan kaikista oppilaista oli noin kolmannes. 

Vuoteen 2009 verrattuna kuntakohtainen kuljetettavi-
en oppilaiden osuus oli useimmissa kunnissa muut-
tunut vain vähän. Kunnista 18:sta (18/68) kuljetetta-
vien osuus oli kasvanut kaksi prosenttiyksikköä tai 
enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Kuudessa 
kunnassa kuljetettavien osuus oli vähentynyt kaksi 
prosenttiyksikköä tai enemmän. 

Kuntakyselyssä selvitettiin, kuinka suuri on kuljetus-
edun saaneiden oppilaiden osuus, jotka saavat kul-
jetusedun muulla perusteella kuin matkan pituuden 
mukaan. Tällöin oppilaan koulumatka on alle viisi 
kilometriä, mutta se on arvioitu oppilaalle liian vai-
keaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. 

Kuntien vastausten mukaan noin 30 %:lla perusope-
tuksen kuljetusoppilaista koulumatka oli alle viisi 
kilometriä. Osuus ei ole muuttunut vuosiin 2008 ja 
2009 verrattuna. Yleisimmin kuljetusedun alle viiden 
kilometrin matkalle saivat 1–6-luokkien oppilaat (43 
%) ja erityisopetuksen oppilaat (38 %), 7–9-luokkien 
oppilaiden osuuden ollessa 3 %. 

 
Miten monella kuljetusoppilaalla 
koulumatka-aika odotuksineen ylittää 
säädösten mukaisen enimmäisajan? 

Kuljetusoppilaiden koulumatka-ajat eivät 
yleensä ylittäneet säädettyjä aikarajoja. 

Aikaisempien vuosien arvioinneissa on todettu, että 
kuljetusoppilaiden koulumatka-ajat ovat olleet yleen-
sä säädösten mukaisia. Satunnaisia ylityksiä on todettu 
olleen joka vuosi. Tilanne vuoden 2010 syksyllä oli sa-
mansuuntainen kuin aiempina vuosina. Systemaattisia 
säädettyjen aikarajojen ylityksiä ei kuntien vastausten 
mukaan ollut, mutta satunnaisesti aikarajojen ylityksiä 
ei pystytty välttämään esimerkiksi vaikeiden keliolosuh-
teiden, kunnan suuren koon ja kuljetusoppilaiden suuren 
määrän vuoksi. Joka vuosi myös kuljetus- ja/tai jouk-
koliikenneaikataulujen yhteensovittaminen oppilaiden 
koulupäivän alkamis- ja päättymisajankohdan kanssa on 
kuntien vastauksissa todettu vaikeaksi. Tämä aiheuttaa 
oppilaille joko koulupäivän alkuun tai loppuun odotte-
lua, joka lisää koulumatka-ajan pituutta. Etenkin aamuun 
ennen koulupäivän alkua sijoittuva odottelu voi olla op-
pilaiden kannalta ongelmallista, jos heille ei ole järjestet-
ty valvontaa. Perusopetuslaissa ei ole säädetty valvonta-
velvollisuudesta ennen oppilaan koulupäivän alkamista.

Kuva 7.1.1.3.
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Slutsatser

Skolor har fortsättningsvis dragits in. I Södra Finland 
var de svenskspråkiga skolornas antal sex färre än året 
innan. Under 2000-talet har sammanlagt 19 skolor i re-
gionen dragits in eller sammanslagits med annan skola. 

Elevantalet har fortsatt att minska. Det sammanlagda 
elevantalet i årskurserna 1-6 beräknas dock öka årligen 
framöver. Eleverna i åk 7-9 kommer att minska men på 
grund av att eleverna ökar i de lägre årskurserna beräk-
nas det sammanlagda elevantalet i åk 1-9 att vara på nu-
varande nivå i Södra Finland inom de närmaste åren och 
därefter årligen öka. I Södra Finland beräknas eleverna 
öka i förhållandevis högre grad än på Fastlandsfinland 
i genomsnitt. En allt större andel av eleverna går och 
beräknas framöver att gå i skola i huvudstadsregionen.  

Tillgången till svenskspråkig grundläggande utbild-
ning mätt i andelen barn i läropliktsåldern som i ge-
nomsnitt bor inom en fem kilometers radie från skolan 
har inte nämnvärt förändrats trots skolindragningar 
på landsbygden. Andelen elever med transportförmån 
har i genomsnitt inte heller förändrats. Skolresorna 
har inte överskridit de lagstadgade tiderna. 

Åtgärdsförslag

Alla elever skall ha jämbördig tillgång till grundläg-
gande utbildning av hög kvalitet oberoende av bo-
stadsort, språk och kommunens ekonomiska situation. 
Avgöranden som gäller servicestrukturen bör stöda 
tillgång till och kvaliteten på utbildningstjänsterna. 
Indikatorer som berör tillgången till grundläggande 
utbildning och utbildningens kvalitet bör vidareut-
vecklas och kontinuerligt följas upp och utvärderas. 

Samarbete över kommungränserna och undervis-
ningsmiljöer, som kombinerar närundervisning med 
nätundervisning och olika former av informations- 
och kommunikationstekniska lösningar skall vidare-
utvecklas och utvärderas. 

Planeringen av det framtida skolnätet över kommun-
gränserna bör utgå ur elevernas synvinkel ändamåls-
enliga lösningar.  Planeringen kräver långsiktighet 
som även beaktar ett ökande elevunderlag.  

Tabell 7.1.2 Utvärderingsuppdrag

Kriterier Frågeställningar Indikatorer Mål för servicenivån

Tillgång till svensk-
språkig grundläg-
gande utbildning

Har det skett förändringar i tillgång-
en till svenskspråkig grundläggande 
utbildning? 

Andelen 7-12 åringar och 13-15 åringar 
med svenska som registrerat mo-
dersmål, vilka är bosatta inom en fem 
kilometers radie från svenskspråkig 
skola år 2010. 

Tillgången till grund-
läggande utbildning  
har bibehållits på 
samma nivå eller 
förbättrats.

Har det skett förändringar i skol-
nätet och elevunderlaget?    Hur 
kommer åldersklasserna i läroplikts-
åldern att utvecklas framöver 

Antal skolor och antal elever åren 
2002, 2009 och 2010. Befolkningssta-
tistik 2010

Har det skett fröändringar i andelen 
elever med transportförmån?

Andelen elever med transportförmån 
år 2010

Uppfylls de i lagen om grundläg-
gande utbildning stadgade tiderna 
för skolresans längd i tid mätt? 

Skjutsberättigade elever för vilka skol-
resans längd överstiger de lagstad-
gade tiderna år 2010.

Skolresornas längd i 
tid mätt uppfyller de 
i lagen om grundläg-
gande utbildning 32 § 
stadgade gränserna. 

Utvärderingsuppdrag

7.1.2 Regional tillgång till svenskspråkig grundläggande utbildning
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Inledning

Regionförvaltningsverken har på uppdrag av under-
visnings- och kulturministeriet utrett om tillgången 
till grundläggande utbildning förändrats och om 
skolresornas längd i tid mätt hållits inom ramen för 
vad som stadgats i lagen om grundläggande utbild-
ning. Utvärderingsuppdraget skall även fokusera på 
kommun- och servicestrukturreformen. Tillgången 
till svenskspråkig grundläggande utbildning har även 
följts upp under tidigare år.

Alla har grundlagsenlig rätt till avgiftsfri grundläg-
gande utbildning.  Kommunerna är skyldiga att ordna 
grundläggande utbildning för alla barn i läropliktsål-
dern, som bor på kommunens område. En kommun 
som har såväl finsk- som svenskspråkiga invånare är 
skyldig att ordna grundläggande utbildning separat 
för vardera språkgruppen. Undervisningen ska ord-
nas så att elevernas skolresor är så trygga och korta 
för eleverna som möjligt. Om elevernas rätt till trans-
portförmån och skolvägens längd i tid mätt finns stad-
gat i lagen om grundläggande utbildning. 

Att trygga jämbördiga utbildningsmöjligheter betonas 
i centrala utbildningspolitiska strategidokument. I gäl-
lande regeringsprogram och enligt den av statsrådet 
fastställda utvecklingsplanen för utbildning och forsk-
ning för åren 2007-2012 betonas att förskoleundervis-
ning och grundläggande utbildning ska garanteras i 
form av närservice även i det fall att åldersklasserna 
minskar. God tillgång till grundläggande utbildning  
har inte definierats. Enligt undervisnings- och kultur-
ministeriets verksamhets- och ekonomiplan skall till-
gången till grundläggande utbildning mätt i andelen 
barn i läropliktsåldern, som bor inom en fem kilometrs 
radie från skolan bibehållas på minst nuvarande nivå. 

Tillgången till svenskspråkig grundläggande ut-
bildning inom verksamhetsområdet för regionför-
valtningsverket i Södra Finland har mätts i andelen 
svenskspråkiga 7-12 åringar respektive 13-15 åringar, 
som bodde inom en fem kilometers radie från svensk-
språkig skola för respektive åldersgrupp hösten 2010. 

Uppgifterna som berör skolnätet och elevantalet grun-
dar sig på Statistikcentralens material åren 2002, 2009 
och 2010.  Uppgifter som berör elevernas skolresor 
baserar sig på en enkät, som sändes till utbildningsan-
ordnarna hösten 2010.  Svarsprocenten var 100 pro-
cent. Utredningen omfattade inte specialskolorna.  

Kommun- och servicestrukturreformen

Målet med lagen om kommun- och servicestrukturre-
formen (169 /2007) är att skapa en livskraftig och funk-
tionsduglig samt enhetlig kommunstruktur. Avsikten är 
även att för invånarna i hela landet säkerställa tillgång 
till service av hög kvalitet. Ramlagen förutsätter att 
kommunerna utarbetar en s.k. genomförandeplan för 
hur kommunens viktigaste funktioner, även den grund-
läggande utbildningen, skall ordnas framöver.
 
Svenskspråkig grundläggande utbildning förmedla-
des hösten 2010 i 47 kommuner på Fastlandsfinland. 
Av dessa var 22 belägna inom verksamhetsområ-
det för regionförvaltningsverket i Södra Finland. 
På grund av kommunsammanslagningar har antalet 
utbildningsanordnare minskat med fem i Södra Fin-
land och med sammanlagt elva på Fastlandsfinland 
jämfört med år 2008. Ytterligare beslut om kommun-
sammanslagningar har fattats och samgångsförhand-
lingar pågår i flere kommuner. Sammanslagningar 
av kommuner har aktualiserat en omorganisering av 
servicestrukturen.

Utmaningar i verksamhetsmiljön 

De regionala skillnaderna i befolkningsutvecklingen 
är tydliga och beräknas öka. Detta gäller även den 
svenskspråkiga befolkningen.  Det sammanlagda an-
talet barn i läropliktsåldern i de lägre årsklasserna ökar 
årligen framöver. Antalet elever beräknas dock öka i 
tillväxtcentra och i tätorter medan landsbygden kan 
ställas inför en ytterligare minskning av elevantalet. 

Ansvaret för ett täckande skolnät och för en kvalitativt 
god grundläggande utbildning ligger i hög grad hos ut-
bildningsanordnaren, vilket kan förorsaka skillnader 

Kunnande | Utbildningväsendet



116 Regionförvaltningsverket i Södra Finland 

Basservicen i Södra Finland

kommuner emellan.  Avsikten med kommun- och servi-
cestrukturreformen är att skapa funktionsdugliga enheter 
för att garantera jämlik tillgång till basservice i hela lan-
det. Detta gäller även den grundläggande utbildningen. 

Att garantera en lokalt och regionalt heltäckande och 
högklassig utbildning för varje elev så nära hemmet 
som möjligt är en jämlikhetsfråga. Även i större kom-
munenheter förekommer glesbygd där tillgången till 
och en kvalitativt god grundläggande utbildning skall 
garanteras.  Samarbete över kommungränserna och 
undervisningsmiljöer som kombinerar närundervis-
ning med nätundervisning och olika former av infor-
mations-  och  kommunikationstekniska lösningar skall 
vidareutvecklas och kontinuerligt utvärderas. Nationel-
la kvalitetskriterier är avsedda att stöda utvecklandet av 
grundläggande utbildning på lika grunder. 

Har det skett förändringar i skolnätet 
och elevantalet?

Skolor på landsbygden har fortsättningsvis dragits 
in. Andelen skolor med under 50 elever har minskat. 

Av de hösten 2010 sammanlagt 239 svenskspråkiga 
skolorna inom grundläggande utbildning på Fast-
landsfinland var 111 belägna i Södra Finland. Av 
dessa verkade 107 i landskapen Nyland och Östra 
Nyland sammanlagt, tre i Kymmenedalen och en 
i Päijänne-Tavastland. Därutöver fanns en svensk-
språkig undervisningsgrupp i en finskspråkig skola i 
Egentliga Tavastland.  Jämfört med året innan hade 
antalet skolor i Södra Finland minskat med sex. Av de 
indragna skolorna var tre belägna i Borgå, två i Rase-
borg och en i Sibbo. Sammanlagt var antalet svensk-
språkiga skolor på Fastlandsfinland fjorton färre ån 
året innan. Samtliga indragna skolor hade under 50 
elever i årskurserna 1-6. Under tvåtusentalet har sam-
manlagt 47 svenskspråkiga skolor på Fasta Finland 
dragits in eller sammanslagits med annan skola. Av 
de indragna skolorna var 19 belägna i Södra Finland. 

Var femte av de sammanlagt 89 svenskspråkiga sko-
lorna med åk 1-6 i Södra Finland hade hösten 2010 un-
der 50 elever. Andelen skolor med under 50 elever hade 
minskat. Skolornas medelstorlek på drygt 100 elever 
hade ökat något jämfört med året innan.  Då det gäller 

Tabell  7.1.2.1 Antal skolor inom svenskspråkig grundläggande utbildning enligt regionförvaltningsverkens verksam-
hetsområden på Fastlandsfinland åren 2002, 2009 och 2010

Region
Skolor med åk 1-6 Skolor med åk 7-9 Skolor med åk 1-9
2002 2009 2010 2002 2009 2010 2002 2009 2010

Södra Finland 109 95 89 18 15 15 3 7 7
Sydvästra Finland 21 15 12 5 3 3 3 5 5
Västra och Inre 
Finland 111 97 92 13 12 12 1 2 2

Övriga regioner 1 1 1 0 0 0 1 1 1
Fastlandsfinland 242 208 194 36 30 30 8 15 15

Källa: Statistikcentralen

Tabell 7.1.2.2  Antal skolor inom svenskspråkig grundläggande utbildning enligt skolans storlek mätt i elevantal inom 
verksamhetsområdet för regionförvaltningsverket i Södra Finland åren 2002, 2009 och 2010

Elevantal /skola
Södra Finland Fastlandsfinland sammanlagt

2002 2009 2010 Förändring 
2009-2010

Förändring 2002-
2010

Förändring 2009-
2010

Förändring 
2002-2010

Under 50 37 32 22 -10 -15 -18 -35
50-99 38 29 32 3 -6 2 -14
100-299 43 45 45 0 2 2 2
över 300 12 11 12 1 0 0 0
Sammanlagt 130 117 111 -6 -19 -14 -47

Källa: Statistikcentralen
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de femton skolorna med åk 7-9 var skolornas medel-
storlek på knappt 270 elever något mindre än året innan. 

Hösten 2010 var sju av Fastlandsfinlands 15 enhets-
skolor med åk 1-9 belägna i Södra Finland. I de sju 
enhetsskolorna gick 16 procent av Södra Finlands 
samtliga elever. Sammanslagningar av skolor med åk 
1-6 och 7-9 till enhetsskolor med åk 1-9 har i regel 

varit en förvaltningsmässig åtgärd, som inte medfört 
förändringar för eleverna då det gäller skolans läge. 

Av de på Fasta Finland hösten 2010 totalt 30 893 elev-
erna inom svenskspråkig grundläggande utbildning 
gick sammanlagt 15641 (50 %) i skola i Södra Finland. 
Elevantalet hade minskat med en procent jämfört med 
året innan. Andelen av Södra Finlands elever som går i 

Tabell 7.1.2.3 Antal skolor inom svenskspråkig grundläggande utbildning enligt skolans storlek mätt i elevantal enligt 
landskap/region inom verksamhetsområdet för regionförvaltningsverket i Södra Finland åren 2002, 2009 och 2010 
Skolans storlek enligt elevantal

Landskap*
under 50 50-99 100-299 över 300
2002 2009 2010 2002 2009 2010 2002 2009 2010 2002 2009 2010

Nyland 36 29 19 37 29 32 42 44 44 12 11 12
-huvudstadsregionen 3 3 2 5 7 9 27 28 26 5 3 4
-övriga Nyland 33 26 17 32 22 23 15 16 18 7 8 8
Övriga landskap 1 3 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0
Södra Finland sam-
manlagt 37 32 22 38 29 32 43 45 45 12 11 12

Fastlandsfinland totalt 100 83 65 74 60 61 90 87 90 22 23 23
Källa: Statistikcentralen * enligt landskapsindelning 1.1.2011

Tabell 7.1.2.4  Antal elever inom svenskspråkig grundläggande utbildning enligt skolans storlek mätt i elevantal inom 
verksamhetsområdet för regionförvaltningsverket i Södra Finland åren 2002, 2009 och 2010

Elevantal /
skola

Södra Finland Fastlandsfinland sammanlagt

2002 2009 2010 Förändring 
2009-2010

Förändring 
2002-2010

Förändring 
2009-2010 Förändring 2002-2010

n n n n % n % n % n %
Under 50 1195 1103 783 -320 -29,0 -412 -34,5 -615 -22,8 -1057 -33,7
50-99 2709 1945 2113 168 8,6 -596 -22,0 21 0,5 -1065 -20,6
100-299 8028 8166 7937 -229 -2,8 -91 -1,1 373 2,5 -715 -4,4
över 300 4433 4579 4808 229 5,0 375 8,5 -193 -2,1 912 11,0
Sammanlagt 16365 15793 15641 -152 -1,0 -724 -4,4 -414 -1,3 -1925 -5,9

Källa: Statistikcentralen

Tabell  7.1.2.5  Antal elever inom svenskspråkig grundläggande utbildning enligt landskap/region inom verksamhetso-
mrådet för regionförvaltningsverket i Södra Finland åren 2002, 2009 och 2010

Landskap*
Södra Finland
2002 2009 2010 Förändring 2009-2010 Förändring 2002-2010
n n n n % n %

Nyland 16129 15564 15403 -161 -1,0 -726 -4,5
-huvudstadsregionen 7369 7347 7331 -16 -0,2 -38 -0,5
-övriga Nyland 8760 8217 8072 -145 -1,8 -688 -7,9
Övriga landskap 236 229 238 9 3,9 2,0 0,8
Södra Finland sammanlagt 16365 15793 15641 -152 -1,0 -724 -4,4
Fastlandsfinland totalt 32818 31307 30893 -414 -1,3 -1925 -5,9

Källa: Statistikcentralen. * enligt landskapsindelning 1.1.2011

Kunnande | Utbildningväsendet
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skola i huvudstadsregionen har ökat. Elevminskningen 
har huvudsakligen skett utanför huvudstadsregionen.
 
Har tillgången till svenskspråkig 
grundläggande utbildning förändrats? 

Andelen svenskspråkiga barn i läropliktsål-
dern som bor inom en fem kilometers radie 
från svenskspråkig skola har i genomsnitt inte 
nämnvärt förändrats.

Tillgången till svenskspråkig grundläggande utbild-
ning mätt i andelen barn i läropliktsåldern som bor 
inom en fem kilometers radie från svenskspråkig sko-
la har i genomsnitt inte nämnvärt förändrats. Hösten 
2010 bodde 90 % av de svenskspråkiga 7-12 åringar-
na och 68 % av 13 -15 åringarna inom fem kilometer 
från svenskspråkig skola för respektive åldersgrupp.

Andelen barn som i igenomsnitt bor inom en fem ki-
lometers radie från skola för respektive åldersgrupp 
har inte nämnvärt förändrats trots skolindragningar på 
landsbygden. Faktum kvarstår dock att en del elever 
fått en längre skolväg på grund av indragna skolor.

Hur kommer åldersklasserna att fö-
rändras framöver?

Eleverna i årskurserna 1-6 kommer årligen 
att öka framöver. Det sammanlagda elevanta-
let i åk 1-9 kommer att vara på nuvarande nivå 
inom de närmaste åren och därefter öka.  

Enligt Statistikcentralens uppgifter om antalet 0-15 
åringar som år 2010 registrerats som svenskspråkiga 
kommer elevantalet i årskurserna 1-6 att öka årligen 
framöver. Eleverna i åk 7-9 kommer att minska men på 
grund av att eleverna ökar i de lägre årskurserna beräk-
nas det sammanlagda elevantalet i Södra Finland i åk 
1-9 att vara på nuvarande nivå inom de närmaste åren 
och därefter öka. I Södra Finland beräknas eleverna 
öka i förhållandevis högre grad än på Fastlandsfinland 
i genomsnitt. En allt större andel av eleverna går och 
beräknas framöver att gå i skola i huvudstadsregionen.  

Som regel skrivs flera barn in i de svenskspråkiga 
skolorna än motsvarande antal barn som är registre-
rade med svenska som modersmål. Elevtillskottet i de 
svenskspråkiga skolorna, d.v.s. andelen barn registre-
rade med finska eller annat språk som modersmål har 
årligen varierat mellan 8-12 procent.

Har andelen elever med transportför-
mån förändrats?

Andelen elever med transportförmån har i ge-
nomsnitt inte förändrats.

Enligt lagen om grundläggande utbildning har elever 
inom grundläggande utbildning rätt till fri skolskjuts 
om skolvägen är längre än fem kilometer eller om vä-
gen med beaktande av elevens ålder eller andra om-
ständigheter är alltför svår, ansträngande eller farlig.
Officiell statistik om antalet elever med transportför-
mån finns inte tillgänglig på språklig grund. Enligt 
förfrågan till kommuner med svenskspråkig skola i 
Södra Finland var 35 procent av eleverna i åk 1-9 be-
rättigade till skolskjuts hösten 2010. Av eleverna i åk 
1-6 hade cirka en tredjedel och av och eleverna i åk 
7-9 ca hälften transportförmån, med variationer kom-
muner emellan.  I Södra Finland var andelen elever 
med transportförmån något lägre än på Fastlandsfin-
land i genomsnitt.  Andelen elever med transportför-
mån hade i genomsnitt inte nämnvärt förändrats.

Har lagstadgade tider för skolresor-
nas längd överskridits?

Lagstadgade tider för skolresans längd med 
väntetider har inte överskridits.

Enligt gällande lag hösten 2010 fick skolresan med vän-
tetider inberäknade ta högst två och en halv timme i an-
språk eller högst tre timmar om eleven fyllt 13 år, eller 
fått specialundervisning i specialklass eller specialskola. 

Enligt en förfrågan hösten 2010 till de kommuner 
som hade svenskspråkig skola inom grundläggande 
utbildning hade de lagstadgade tiderna för skolresor-
nas längd inte överskridits. 
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Johtopäätökset

Etelä-Suomen alueella on lukiokoulutusta 93 prosen-
tille 16-vuotiaiden ikäluokasta enintään 10 kilometrin 
etäisyydellä. Määrä on pysynyt vuosittain verrattain sa-
mana. Alle koko maan keskiarvon (86 %) jäävät Itä-Uu-
denmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakunnat.

Ammatillista koulutusta enintään 10 kilometrin etäi-
syydellä on 89 prosentille ikäluokasta. Koko maan 
keskiarvo on 78 prosenttia. Ammatillisen koulutuk-
sen saavutettavuus on pysynyt myös melko samana. 
Valtakunnallinen keskiarvo alittuu Kanta-Hämeessä 
ja Etelä-Karjalassa. Enintään 30 kilometrin etäisyy-
dellä ammatillisen koulutuksen opetuspisteessä asu-
via on 16-vuotiaiden ikäluokasta 97 prosenttia, koko 
maan keskiarvo on 96 prosenttia.

Kolmen eri koulutusalan koulutusta enintään 10 ki-
lometrin etäisyydellä on 83 prosentille ikäluokasta. 
Vastaava luku koko maassa on 69 prosenttia. Etelä-
Suomen alueen keskiarvoa nostaa Uudenmaan kor-
kea saavutettavuusluku. Kanta-Hämeessä ja Etelä-
Karjalassa valtakunnallinen keskiarvo alittuu.

Lähes kaikki perusopetuksesta suoraan lukiokoulu-
tukseen hakeneet pääsevät koulutukseen, Etelä-Suo-
men alueella 98 prosenttia peruskoulun päättäneistä. 
Aiemmin peruskoulun suorittaneistakin yli puolet 
pääsee lukiokoulutukseen. Ammatilliseen koulutuk-
seen sijoittuu 80 prosenttia suoraan peruskoulusta. 
Huonoin tilanne ammatilliseen koulutukseen sijoittu-
misessa suoraan peruskoulusta on edelleen Uudella-
maalla ja Päijät-Hämeessä.

Lukio-opinnot aloitetaan yleensä omassa maakun-
nassa. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen etelä-
suomalaisista uusista opiskelijoista joka kymmenes 
aloittaa kotimaakuntansa ulkopuolella. Ammatillisessa 
koulutuksessa liikkuvuus on suurempaa kuin lukiokou-
lutuksessa. Uusimaa vetää sekä lukiokoulutukseen että 
ammatillisen koulutukseen nuoria muista maakunnista.

Toimenpide-esitykset

Lukioverkko ja toisen asteen ammatillisen koulutuk-
sen verkko on säilytettävä seudullisesti kattavana. Ja 
koulutustarjonta tulee säilyttää koko toisen asteen 
koulutuksessa monipuolisena. 

Yhteistyön tiivistäminen yli koulutusaste-, kunta- ja 
maakuntarajojen koulutuksen järjestäjien ja oppilai-
tosten kesken parantaa alueellista saavutettavuutta. 
Joustavat opinnot yhteistyössä eri oppilaitosten kes-
ken tulee pitää edelleen tavoitteena.

Koulutuksen mitoituksessa tulee huomioida maakun-
nan nuorten ikäluokan lisäksi myös perusopetuksen 
ulkopuolelta tulevien kasvava määrä.

Uudellemaalle ja Päijät-Hämeeseen tarvitaan edel-
leen lisää toisen asteen ammatillisen koulutuksen 
aloituspaikkoja.

7.1.3. Toisen asteen koulutuksen saavutettavuus
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Arviointiasetelma

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmas-
sa vuosille 2007–2012 sekä hallitusohjelmissa on 
asetettu tavoitteeksi perusopetuksen jälkeisen kou-
lutuspaikan turvaaminen koko ikäluokalle. Edellä 
mainituissa asiakirjoissa on kirjattu myös tavoitteeksi 
ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen lisäämi-
nen. Koulutuksen järjestämislupiin on lisätty vuosina 
2008–2010 yhteensä koko maassa noin 11 200 opis-
kelijapaikkaa. Toisen asteen koulutuksessa pyritään 
siihen, että väestön koulutustasossa ei ole huomat-
tavia alueellisia eroja, ja että mahdollisimman moni 
suorittaa peruskoulun jälkeisen tutkinnon.

Tilastokeskuksen väestöennusteen (v. 2009) mukaan 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen (jat-
kossa Etelä-Suomen alue) maakunnissa peruskoulun 
päättävien ikäluokka pienenee melko jyrkästi vuo-
teen 2017, jonka jälkeen alkaa vähittäinen ja alueit-
tain eriytyvä kasvu. 

Nuorten määrän väliaikainen väheneminen on otetta-
va huomioon koulutusratkaisuissa, mutta oppilaitos-
verkon liiallista karsimista tulee välttää. Erityisesti 
maaseutukuntien pienten lukioiden olemassaoloa 
on tuettava, sillä se vaikuttaa myös laadukkaan pe-

Taulukko 7.1.3. Arviointiasetelma

Kriteerit Arviointikysymykset Indikaattorit Palvelutavoitteet/   
hyvä palvelutaso 

Toisen asteen kou-
lutuksen alueelli-
nen saavutettavuus

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

Enintään 10 km ja 30 km  etäisyydellä lä-
himmästä lukion opetuspisteestä asuvien 
16-vuotiaiden osuus maakunnittain. 

Saavutettavuus on 
säilynyt edellisvuosien 
tasolla tai parantunut

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

Enintään 10 km ja 30 km  etäisyydellä 
lähimmästä ammatillisen oppilaitoksen 
opetuspisteestä asuvien 16-vuotiaiden 
osuus maakunnittain.

Saavutettavuus on 
säilynyt edellisvuosien 
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 edellisvuosien 
tasolla tai parantunut

Määrällinen saavu-
tettavuus

Kuinka moni yhteishaussa hake-
neista sai opiskelupaikan?

Yhteishaussa opiskelupaikan saaneiden 
osuus suoraan perusopetuksesta ja sen 
ulkopuolelta hakeneista.

Saavutettavuus on 
säilynyt edellisvuoden 
tasolla tai parantunut

Kuinka suuret olivat maakuntien 
väliset toisen asteen koulutuksen 
opiskelijavirrat?

Asuinmaakunnassa ja muualla aloittaneet 
uudet opiskelijat sekä muualta tulleet 
uudet opiskelijat maakunnittain toisen 
asteen koulutuksessa.

Osaaminen | Opetustoimi

Aluehallintoviraston tehtävänä oli arvioida toisen 
asteen koulutuksen alueellista saavutettavuutta. Ar-
viointi koski nuorten lukiokoulusta ja toisen asteen 
ammatillisiin perustutkintoihin johtavaa koulutusta. 
Arvioinnissa eivät olleet mukana ammatilliset eri-
tyisoppilaitokset.

Johdanto

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 koulutukses-
ta annetun lain (630/1998) mukaan opetusministeriö 
myöntää koulutuksen järjestämisluvan. Koulutustarjon-
nasta päättää koulutuksen järjestäjä vuosittain koulutus-
tehtävänsä mukaisesti. Laki koulumatkatuesta (48/1997) 
määrittelee, että tukea voidaan myöntää vähintään 10 
kilometrin ja enintään 100 kilometrin matkalle. Toisen 
asteen koulutuksen järjestäjällä ei ole velvollisuutta jär-
jestää opiskelijoille kuljetusta eikä majoitusta.
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rusopetuksen saatavuuteen, koska pienissä kunnissa 
näillä koulumuodoilla on yhteisiä opettajia ja tiloja.

Toisen asteen oppilaitosten määrään kuntien yhdis-
tymiset eivät ole kovin paljon toistaiseksi vaikut-
taneet. Opetuspisteiden lakkauttamispaineet ovat 
koulutuksen järjestäjien taloudellisen epävarmuuden 
seurauksena mahdollisesti kasvamassa. Ammatillisen 
koulutuksen kiinnostus on viime vuosina kasvanut 
suhteessa lukiokoulutukseen. Mahdollinen oppilai-
tosverkon harveneminen heikentää maaseudulla lu-
kiokoulutuksen saavutettavuutta.

Työvoimasta siirtyy tulevina vuosina enemmän eläk-
keelle kuin mitä nuoria valmistuu työmarkkinoil-
le. Työvoiman tarjonnan niukentuessa työelämän ja 
alueiden koulutustarpeiden ennakoinnin merkitys 
kasvaa. Ennakointitietojen tuottamista ja hyödyntä-
mistä tuleekin tehostaa yhteistyössä eri viranomais-
ten kesken. Koulutusjärjestelmältä vaaditaan entistä 
enemmän joustavuutta ja oppilaitoksilta kekseliäi-
syyttä opetusjärjestelyjen toteuttamisessa vähenevillä 
resursseilla. Opiskelua on entisestään tuettava, jotta 
opintojen keskeyttäminen estetään. Opinto-ohjauk-
sen riittävä tarjonta korostuu perusopetuksessa, jotta 
vältytään turhauttavilta vääriltä valinnoilta toisen as-
teen koulutuksissa. Nuoren on päästävä peruskoulun 
jälkeen mahdollisimman nopeasti tutkintoon johta-
vaan koulutukseen. Opettajien osaamisen kehittä-
minen korostuu ja siihen kannustetaan mm. Osaava-
ohjelman välityksellä.

Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskeva puitelaki 
tuli voimaan 2007 ja päättyy vuoden 2012 loppuun.  Uu-
distuksen tavoitteena on elinvoimainen, toimintakykyi-
nen ja eheä kuntarakenne, sekä taloudellinen ja kattava 
palvelurakenne, joka turvaa koko maassa laadukkaat 
palvelut ja niiden saatavuuden. Uudistuksen tähänasti-
set vaikutukset näkyvät erityisesti hallinnollisten raken-
teiden kehittämisessä. Uudistus ei ole vielä edennyt pal-
velujen kehittämiseen. Usein kuntaliitosten yhteydessä 
on sovittu palvelurakenteen pitämisestä ennallaan tietyn 
siirtymisajan. Siirtymäaikojen umpeuduttua on odotet-
tavissa supistuksia lukioiden määrissä yhdistyneiden 
kuntien sopeuttaessa lukiokoulutuksen tarjontaa. 

Erityinen haaste oppilaitosverkostolle on lapsi- ja 
nuorisoikäluokkien alueellisesti epätasainen kehitys. 
Muuttoliike ja väestön keskittyminen kasvukeskuk-
siin näkyvät alueiden välisissä eroissa. Lukioverkko 
ei ole juurikaan muuttunut. Koulutuksen järjestäjät 
päättävät toimintansa organisoimisesta ja oppilai-
tostensa sijainnista. Ammatillisen peruskoulutuksen 
puolella uudistus on edennyt tavoitteiden mukaan. 
Ammatillinen koulutus ei ole niin asuinpaikkasidon-
naista kuin lukiokoulutus, sillä opintoalakohtainen 
tarjonta vaihtelee ja harvinaisemmat ja suosituim-
mat opintoalat vetävät opiskelijoita kauempaakin. 
Ammatillisessa koulutuksessa on keskeistä, että vä-
estöpohjavaatimuksen täyttymisen ohella koulutuk-
sen järjestäjillä on myös ammatilliset ja taloudelliset 
edellytykset tuottaa laadukkaita koulutuspalveluja. 
Ammatillisen koulutuksen toiminnalliseen uudista-
miseen, palveluiden laatuun ja saavutettavuuteen tu-
lee edelleen kiinnittää huomiota.

Arviointiaineisto

Arviointiaineistona käytettiin Tilastokeskuksesta 
hankittua ruututietokantaa, aluehallintovirastojen yl-
läpitämiä opetuspisteiden koulutustarjonta- ja paik-
katietoja sekä KOULUTA-järjestelmän yhteishakua 
koskevia raportteja. 

Koulutustietojärjestelmä KOULUTA sisältää sähköi-
sen yhteishaku- ja valintatietojärjestelmän ja oppilas-
tietojärjestelmän päivitetyt tiedot. Järjestelmä otettiin 
käyttöön 2008 ja koulutuksen järjestäjät tallentavat sii-
hen itse muun muassa opiskelupaikan vastaanottamista 
koskevat tiedot. Järjestelmässä on valitettavasti ollut 
puutteellisista tallennuksista johtuen jonkin verran vie-
lä epätarkkuuksia. Arvioinnissa käytettiin kevään 2010 
ja syksyn 2009 yhteishakua eli vuonna 2010 alkanutta 
koulutusta ja siinä vain varsinaisen haun tuloksia. Opis-
kelupaikkaan hyväksyttyjen ja opiskelupaikan vastaan-
ottaneiden tietoja vääristää myös se, että hakija voi ot-
taa vastaan useamman kuin yhden opiskelupaikan.

Maantieteellistä saavutettavuutta arvioitiin mittaa-
malla peruskoulun päättävän ikäluokan eli 16-vuoti-
aiden asuinpaikan etäisyys toisen asteen opetuspistei-
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siin. Mittaaminen suoritettiin muodostamalla jokaisen 
opetuspisteen ympärille pyöreät 10 ja 30 kilometrin 
säteiset puskurit ja niiden sisään sijoittuneiden nuor-
ten määrää verrattiin ulkopuolelle jääneiden määrään. 
Nuorten asuinpaikan etäisyys opetuspisteistä lasket-
tiin suorina etäisyyksinä, jolloin todellinen matka 
opetuspisteeseen oli jonkin verran pitempi ja tämä ai-
heutti hieman todellista paremman saavutettavuuden. 
Arvioinnissa vuoden 2010 tuloksia verrattiin kahteen 
edelliseen vuoteen siten, että kaikkien vuosien tie-
dot noudattivat vuoden 2010 kuntarajoja. Laitoksissa 
asuvat henkilöt on sijoitettu ruututietokantaan laitok-
sen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. 
Nämä henkilöt ovat mukana saavutettavuuslaskelmis-
sa, mutta ilman osoitetietoja olevat laitoksissa asuvat 
henkilöt eivät sisälly laskentaan, mikä aiheuttaa tilas-
toharhaa erityisesti suuremmissa kaupungeissa.

Tässä raportissa alueellista saavutettavuutta arvioitiin 
tarkastelemalla kuinka suurelle osalle alueen 16-vuo-
tiaista oli tarjolla lukiokoulutusta sekä ammatillista 
koulutusta vähintään yhdellä ja vähintään kolmella 
koulutusalalla 10 kilometrin ja 30 kilometrin etäisyy-
dellä nuoren asuinpaikasta.

Millä etäisyydellä alueen 16-vuotiaille 
on tarjolla lukiokoulutusta?

Lukiokoulutuksen maantieteellinen saavutetta-
vuus on säilynyt hyvänä, muutokset ovat olleet 
vähäisiä. Alle valtakunnallisen keskiarvon (86 
%) jäätiin Itä-Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä 
ja Etelä-Karjalan maakunnissa.

Etelä-Suomen alueella oli vuonna 2010 lukiokoulutus-
ta enintään 10 kilometrin etäisyydellä 93 prosentille 
16-vuotiaiden ikäluokasta, suhde on pysynyt vuosit-
tain verrattain samana. Koko maassa lukiokoulutuksen 
saavutettavuus enintään 10 kilometrin etäisyydellä oli 
86 prosenttia. Saavutettavuus vaihteli Itä-Uudenmaan 
maakunnan 82 ja Uudenmaan 96 prosentin välillä.  
Alle koko maan keskiarvon (86 %) jäivät Itä-Uuden-
maan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakunnat.

Lukiokoulutuksen saavutettavuuden muutokset ovat 
vuosien 2008 ja 2010 välillä pieniä. Saavutettavuus 
parani hieman Itä-Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja 
Etelä-Karjalassa. Muutokset maakunnissa selittyvät 
pääosin ikäluokkamuutoksilla.

Kun etäisyyttä kasvatettiin enintään 30 kilometriin, 
kaikki Etelä-Suomen alueen maakunnat ylittivät val-
takunnallisen keskiarvon (98 %). 

Taulukko 7.1.3.1. Lukion opetuspisteestä enintään 10 kilometrin, enintään 30 kilometrin ja yli 30 kilometrin etäisyydellä 
asuvien 16-vuotiaiden osuudet ikäluokasta (%) maakunnittain vuosina 2008–2010

Maakunta

Enintään 10 km etäi-
syydellä lukion ope-
tuspisteestä asuvien 
16-vuotiaiden osuus

Enintään 30 km etäi-
syydellä lukion ope-
tuspisteestä asuvien 
16-vuotiaiden osuus

Yli 30 km etäisyy-
dellä lukion opetus-
pisteestä asuvien 
16 vuotiaiden osuus

16-vuotiaiden  
lukumäärä

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Uusimaa 95,8 95,5 95,5 98,4 98,3 98,1 1,6 1,7 1,9 17 311 17 146 17 144
Itä-Uusimaa 80,1 80,8 81,7 99,6 99,1 99,1 0,4 0,9 0,9 1 371 1 342 1 375
Kanta-Häme 83,3 82,7 83,5 98,7 98,7 98,8 1,3 1,3 1,2 2 238 2 105 2 165
Päijät-Häme 92,0 92,8 91,3 98,8 98,9 99,0 1,2 1,1 1,0 2 597 2 478 2 546
Kymenlaakso 89,5 91,3 90,5 99,2 99,8 99,9 0,8 0,2 0,0 2 217 2 196 2 212
Etelä-Karjala 83,9 85,4 84,6 98,9 99,0 98,7 1,1 1,0 1,3 1 706 1 553 1 594

Etelä-Suomen 
AVI 92,4 92,6 92,4 98,6 98,6 98,5 1,4 1,4 1,5 27 440 26 820 27 036

Manner-Suomi 85,6 86,1 85,9 98,3 98,3 98,3 1,7 1,7 1,7 67 323 65 448 65 795

Osaaminen | Opetustoimi
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Peruspalvelut Etelä-Suomen alueella 2010

Millä etäisyydellä alueen 16-vuotiaille 
on tarjolla ammatillista koulutusta?

Ammatillisen koulutuksen maantieteellinen saa-
vutettavuus on edelleen hyvä Etelä-Suomen alu-
eella. Maakuntien välillä saavutettavuus vaihte-
lee jonkin verran. Valtakunnallinen keskiarvo 
alittui Kanta-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa.

Peruskoulun päättävistä Etelä-Suomen alueella vuon-
na 2010 asui 89 prosenttia enintään 10 kilometrin 
etäisyydellä toisen asteen ammatillista koulutusta tar-
joavasta opetuspisteestä. Koko maan keskiarvo oli 78 
prosenttia. Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus 
pysyi melko samana vuosina 2008–2010. Etelä-Suo-
men alueella saavutettavuus vaihteli Etelä-Karjalan 
maakunnan 69 prosentista Uudenmaan 94 prosenttiin. 
Valtakunnallinen keskiarvo alittui Kanta-Hämeessä ja 
Etelä-Karjalassa. Itä-Uudellamaalla, Kymenlaaksossa 
ja Etelä-Karjalassa saavutettavuus parani hieman. Kan-
ta-Hämeessä saavutettavuus laski 4 prosenttiyksikköä.

Enintään 30 kilometrin etäisyydellä ammatillisen 
koulutuksen opetuspisteessä asuvia oli 16-vuotiaiden 
ikäluokasta 97 prosenttia, koko maan keskiarvo oli 
96 prosenttia. Itä-Uudellamaalla ja Kymenlaaksos-
sa päästiin lähelle 100 prosenttia. Etelä-Karjalassa 

16-vuotiaiden osuus enintään 30 kilometrin etäisyy-
dellä opetuspisteestä oli alhaisin, 88 prosenttia.

Millä etäisyydellä alueen 16-vuotiail-
le on tarjolla ammatillista koulutusta 
vähintään kolmella eri koulutusalalla?

Kolmen eri koulutusalan alueellinen saavutet-
tavuus on säilynyt lähes samana Etelä-Suomen 
alueella. Uudenmaan maakunnan saavutetta-
vuusluku on omaa luokkaansa enintään 10 kilo-
metrin etäisyydellä, Etelä-Karjala ”pitää perää”.

Nuorten kannalta ammatillisen koulutuksen saavutet-
tavuutta ei voida arvioida vain yksittäisen opetuspis-
teen etäisyydellä. Osa opetuspisteistä järjestää vain 
yhden koulutusalan koulutusta. Tässä arvioinnissa 
oletettiin, että kolmen eri koulutusalan koulutus tar-
joaa riittävästi vaihtoehtoja alan valintaan. 

Kolmen eri koulutusalan koulutusta Etelä-Suomen alu-
eella oli enintään 10 kilometrin etäisyydellä 83 prosentil-
le ikäluokasta vuonna 2010. Vastaava luku koko maassa 
oli 69 prosenttia. Etelä-Suomen alueen keskiarvoa nosti 
Uudenmaan korkea saavutettavuusluku. Kanta-Hämees-
sä ja Etelä-Karjalassa valtakunnallinen keskiarvo ali-
tettiin. Saavutettavuus oli hieman heikentynyt Uudella-
maalla ja Päijät-Hämeessä verrattuna edellisvuoteen.

Taulukko 7.1.3.2. Ammatillisen oppilaitoksen opetuspisteestä enintään 10 kilometrin, enintään 30 kilometrin ja yli 30 
kilometrin etäisyydellä asuvien 16-vuotiaiden osuudet ikäluokasta (%) maakunnittain vuosina 2008–2010

Maakunta

Enintään 10 km etäi-
syydellä ammatillisen 
koulutuksen opetus-
pisteestä asuvien 
16-vuotiaiden osuus

Enintään 30 km etäi-
syydellä ammatillisen 
koulutuksen opetus-
pisteestä asuvien 
16-vuotiaiden osuus

Yli 30 km etäisyy-
dellä ammatillisen 
koulutuksen opetus-
pisteestä asuvien 
16-vuotiaiden osuus

16-vuotiaiden lukumäärä

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Uusimaa 94,8 94,6 94,3 97,9 97,9 97,6 2,1 2,1 2,4 17 311 17 146 17 144

Itä-Uusimaa 78,8 80,4 81,2 99,6 99,1 99,1 0,4 0,9 0,9 1 371 1 342 1 375
Kanta-Häme 78,0 75,8 71,7 98,7 98,7 98,8 1,3 1,3 1,2 2 238 2 105 2 165
Päijät-Häme 84,2 86,3 85,5 94,6 95,5 95,6 5,4 4,5 4,4 2 597 2 478 2 546
Kymenlaakso 83,1 84,7 85,1 99,1 99,8 99,7 0,9 0,2 0,3 2 217 2 196 2 212
Etelä- 
Karjala 68,3 68,6 69,4 90,8 91,2 88,1 9,2 8,8 11,9 1 706 1 553 1 594

Etelä-Suomen 
AVI 89,0 89,4 88,7 97,4 97,6 97,2 2,6 2,4 2,8 27 440 26 820 27 036

Manner-
Suomi 77,3 77,9 77,5 95,8 95,8 95,7 4,2 4,2 4,3 67 323 65 448 65 795
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Etelä-Suomen alueella enintään 30 kilometrin etäi-
syydellä kolmen eri koulutusalan koulutuksesta asui 
97 prosenttia ikäluokasta. Luku oli sama kuin edellis-
vuonna.  Kymenlaaksossa osuus oli korkein ja Etelä-
Karjalassa alhaisin. Valtakunnallinen keskiarvo oli 91 
prosenttia, mikä alitettiin vain Etelä-Karjalassa. Itä-
Uudellamaalla ja Etelä-Karjalassa saavutettavuus oli 
parantunut verrattuna edellisvuoteen.

Kolmen eri koulutusalan saavutettavuus enintään 10 
kilometrin ja enintään 30 kilometrin etäisyydellä py-
syi samoilla tasoilla verrattuna edellisvuosiin. Vaihte-
lut selittyvät pääosin ikäluokkamuutoksilla.

Kuinka moni yhteishaussa hakeneis-
ta sai opiskelupaikan?

Lähes kaikki peruskoulusta suoraan hakeneista 
pääsivät lukiokoulutukseen, aiemmin peruskou-
lun suorittaneistakin yli puolet. Ammatilliseen 
koulutukseen sijoittui 80 % suoraan peruskou-
lusta hakeneista, heikoin tilanne oli edelleen Uu-
denmaan ja Päijät-Hämeen maakuntien nuorilla.

Koulutustietojärjestelmä KOULUTA sisältää sähköi-
sen yhteishaku- ja valintatietojärjestelmän ja oppilas-
tietojärjestelmän päivitetyt tiedot. Järjestelmä otettiin 

käyttöön 2008 ja koulutuksen järjestäjät tallentavat sii-
hen itse muun muassa opiskelupaikan vastaanottamista 
koskevat tiedot. Järjestelmässä on ollut puutteellisista 
tallennuksista johtuen jonkin verran epätarkkuuksia. 
Opiskelupaikkaan hyväksyttyjen ja opiskelupaikan vas-
taanottaneiden tietoja vääristää myös se, että hakija voi 
ottaa vastaan useamman kuin yhden opiskelupaikan.

Hyväksytyillä tässä tarkoitetaan kyseisellä kaudella 
alkaneeseen koulutukseen tai kyseisessä haussa mu-
kana olleeseen koulutukseen valintaprosessin aikana 
opiskelijaksi valittuja. Osa hyväksytyistä on voinut 
perua paikkansa, jolloin tilalle on valittu uusi hakija. 
Tämän vuoksi hyväksyttyjen määrä voi olla selvästi-
kin aloituspaikkojen määrää suurempi. Sama hakija 
voi olla samassa haussa myös hyväksyttynä useam-
paan eri koulutukseen, koska hän on voinut tulla hy-
väksytyksi varasijalta ylemmälle hakutoiveelle.

Paikan vastaanottaneilla tarkoitetaan kyseisellä kaudella 
alkaneeseen koulutukseen tai kyseisessä haussa mukana 
olleeseen koulutukseen tarjotun paikan vastaanottanei-
ta. Sama hakija voi olla paikan vastaanottaneena samas-
sa haussa useampaan eri koulutukseen, koska hakija on 
voinut tulla hyväksytyksi varasijalta ylemmälle hakutoi-
veelle, josta hän on voinut vastaanottaa toisen paikan.

Taulukko 7.1.3.3. Niiden 16-vuotiaiden osuudet ikäluokasta (%), joille on tarjolla ammatillisessa koulutuksessa vähin-
tään kolmen eri koulutusalan koulutusta maakunnittain vuosina 2008–2010

Maakunta

Enintään 10 km 
etäisyydellä ammatil-
lisessa koulutuksessa 
tarjolla vähintään 
kolme koulutusalaa, 
16-vuotiaiden osuus

Enintään 30 km 
etäisyydellä ammatil-
lisessa koulutuksessa 
tarjolla vähintään 
kolme koulutusalaa, 
16-vuotiaiden osuus

Yli 30 km etäisyy-
dellä ammatillises-
sa koulutuksessa 
tarjolla vähintään 
kolme koulutusalaa, 
16-vuotiaiden osuus

16-vuotiaiden lukumäärä

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
Uusimaa 91,5 91,2 90,8 97,9 97,9 97,6 2,1 2,1 2,4 17 311 17 146 17 144

Itä-Uusimaa 64,3 64,7 72,9 89,9 89,3 96,4 10,1 10,7 3,6 1 371 1 342 1 375

Kanta-Häme 66,2 65,6 66,1 98,2 98,1 96,1 1,8 1,9 4,0 2 238 2 105 2 165

Päijät-Häme 72,5 73,2 72,7 92,3 93,7 93,2 7,7 6,3 6,8 2 597 2 478 2 546

Kymenlaakso 71,3 72,3 72,9 98,4 99,3 99,1 1,6 0,7 0,9 2 217 2 196 2 212

Etelä- 
Karjala 63,0 63,2 64,7 84,1 85,6 87,0 15,9 14,4 13,0 1 706 1 553 1 594

Etelä-Suomen 
AVI 82,9 83,0 83,2 96,2 96,5 96,5 3,8 3,5 3,5 27440 26820 27036

Manner-Suomi 68,0 68,3 68,6 92,3 92,0 91,3 7,7 8,0 8,7 67 323 65 448 65 795

Osaaminen | Opetustoimi
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Peruspalvelut Etelä-Suomen alueella 2010

Vuonna 2010 Etelä-Suomen alueella lähes 700 nuor-
ta enemmän päätti peruskoulunsa kuin edellisenä 
vuonna. Parhaiten sijoittuivat suoraan peruskoulusta 
lukioon hakeneet nuoret. Etelä-Suomen alueen pe-
ruskoulun päättäneistä 98 prosenttia sai lukiopaikan. 
Valtakunnallinen keskiarvo oli 99 prosenttia. Maa-
kunnittain tarkasteltuna suoraan peruskoulusta luki-
oon sijoittuminen vaihteli Kymenlaakson 101 pro-
sentista Etelä-Karjalan 95 prosenttiin. 

Aiemmin peruskoulun päättäneistä yli puolet sai lukio-
paikan, sillä heistä 64 prosenttia pääsi koulutukseen. 
Koko maassa vastaava luku oli 72 prosenttia. Hakijoi-
den ja paikan vastaanottaneiden pienet määrät vääris-
tävät monissa maakunnissa suhteellisia osuuksia.

Toisen asteen ammatilliseen koulutukseen suoraan perus-
koulusta vuonna 2010 sijoittui 80 prosenttia hakeneista 
nuorista, mikä oli vähemmän kuin koko maassa vastaava 
luku (83 %). Suurin sijoittuneiden osuus oli Itä-Uudella-
maalla (90 %). Maakunnista huonoin tilanne on edelleen 
Uudellamaalla (78 %) ja Päijät-Hämeessä (77 %). 

Hakuvuotta aiemmin peruskoulun päättäneitä sijoittui 
ammatilliseen koulutukseen 42 prosenttia (Manner-Suo-
mi 44 %). Itä-Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä ja Etelä-
Karjalassa aiemmin peruskoulunsa päättäneiden osuus 
ammatilliseen koulutukseen sijoittuneista oli suurempi 
kuin keskimäärin Etelä-Suomen alueella ja Manner-
Suomessa. Parhaiten aiemmin peruskoulunsa suoritta-
neet sijoittuivat Itä-Uudellamaalla ja Etelä-Karjalassa. 

Taulukko 7.1.3.4 Yhteishaussa vuonna 2010 lukiokoulutukseen suoraan perusopetuksesta ja hakuvuotta aiemmin perus-
koulun suorittaneiden hakijoiden sekä opiskelijaksi hyväksyttyjen osuudet

Hakijan kotimaakunta
Suoraan perusopetuksesta Peruskoulu aiemmin suoritettu

Perusopetuksen 
päättäneetEnsijaiset 

hakijoita
Opiskelijaksi  
hyväksytyt

Ensijaiset 
hakijoita

Opiskelijaksi  
hyväksytyt

Lukumäärä Luku-
määrä Osuus % Lukumäärä Luku-

määrä
Osuus 
%

Uusimaa 10050 9890 98,4 362 233 64,4 17579
Itä-Uusimaa 650 621 95,5 11 8 72,7 1392
Kanta-Häme 1001 991 99,0 21 11 52,4 2111
Päijät-Häme 1128 1106 98,0 29 17 58,6 2551
Kymenlaakso 955 961 100,6 16 12 75,0 2281

Etelä-Karjala 734 695 94,7 15 11 73,3 1621

Etelä-Suomen AVI 14518 14264 98,3 454 292 64,3 27535
Manner-Suomi 32331 31910 98,7 935 672 71,9 66610

Taulukko 7.1.3.5. Yhteishaussa vuonna 2010 ammatilliseen koulutukseen suoraan perusopetuksesta ja hakuvuotta 
aiemmin peruskoulun suorittaneiden hakijoiden sekä paikan vastaanottaneiden osuudet

Hakijan kotimaakunta
Suoraan perusopetuksesta Peruskoulu aiemmin suoritettu

Perusopetuksen 
päättäneetEnsijaiset 

hakijoita
Opiskelijaksi  
hyväksytyt

Ensijaiset 
hakijoita

Opiskelijaksi  
hyväksytyt

Lukumäärä Luku-
määrä Osuus % Lukumäärä Luku-

määrä
Osuus 
%

Uusimaa 7151 5556 77,7 9606 3918 40,8 17579
Itä-Uusimaa 681 614 90,2 372 183 49,2 1392
Kanta-Häme 1157 954 82,5 1085 473 43,6 2111
Päijät-Häme 1426 1093 76,6 1913 858 44,9 2551
Kymenlaakso 1260 1057 83,9 1081 459 42,5 2281
Etelä-Karjala 838 725 86,5 918 423 46,1 1621
Etelä-Suomen AVI 12513 9999 79,9 14975 6314 42,2 27535
Manner-Suomi 33382 27672 82,9 37275 16339 43,8 66610
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Kuinka suuret alueelliset opiskelijavir-
rat olivat toisen asteen koulutuksessa 
maakunnittain vuonna 2010?

Lukiokoulutus on paljolti omaan kotimaakun-
taan sidottua. Ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa liikkuvuus on suurempaa; uusista opis-
kelijoista noin joka kymmenes aloittaa opinnot 
kotimaakuntansa ulkopuolella.

Lukio-opinnot aloitettiin yleensä omassa maakunnassa. 
Etelä-Suomen alueelta, vain 3 prosenttia uusista opiskeli-
joista aloitti lukio-opinnot kotimaakuntansa ulkopuolel-
la. Uusmaalaisista vain prosentti aloitti kotimaakuntansa 
ulkopuolella lukio-opinnot, itäuusmaalaisilla vastaava 
luku oli 29 prosenttia ja kantahämäläisillä 12 prosenttia. 

Maakuntien lukiokoulutuksen nettovirta oli Uutta-
maata ja Päijät-Hämettä lukuun ottamatta negatiivi-
nen, voimakkain se oli Itä-Uudellamaalla ja Kanta-
Hämeessä. Uudellemaalle tuli 672 nuorta enemmän 
lukio-opintoihin kuin meni muihin maakuntiin. Maa-
kunnista tasapainoisin virta oli Päijät-Hämeessä.

Eteläsuomalaisista uusista opiskelijoista toisen as-
teen ammatillisen koulutuksen aloitti 11 prosenttia 
kotimaakuntansa ulkopuolella. Ammatillisessa kou-
lutuksessa liikkuvuus oli suurempaa kuin lukiokou-
lutuksessa. Uusmaalaisista ja päijäthämäläisistä noin 
joka kymmenes aloitti oman kotimaakuntansa ulko-
puolella. Kanta-Häme ja Itä-Uusimaa saivat lähes 
neljänneksen molemmat opiskelijoita muista maa-
kunnista. Noin joka viides nuori sekä Kanta-Hämees-
sä että Etelä-Karjalassa hakeutui muualle kuin omaan 
maakuntaansa ammatilliseen koulutukseen.

Ammatillisen koulutuksen nettovirta oli negatiivi-
nen Etelä-Karjalassa, Itä-Uudellamaalla ja Kymen-
laaksossa. Uudellamaalla nettovirta oli reippaasti 
positiivinen, sillä maakuntaan tuli 619 opiskelijaa 
enemmän kuin maakunnasta lähti muualle, vastaava 
luku Päijät-Hämeessä oli 207. Etelä-Karjala oli opis-
kelijavirroiltaan selvimmin negatiivinen (-133). Itä-
Uudellamaalla 55 henkilöä enemmän lähti muualle 
opiskelemaan kuin tuli maakuntaan opiskelemaan.

Taulukko 7.1.3.6. Lukiokoulutuksen opiskelijoiden virrat vuonna 2010
Koulutuksen  
sijaintimaakunta

Aloittaneet 
yhteensä

Omalta alu-
eelta tulleet % Muualta 

tulleet % Muualle 
menneet % Nettovirta

Uusimaa 10795 9985 92 810 8 138 1 672
Itä-Uusimaa 527 474 90 53 10 155 29 -102
Kanta-Häme 910 892 98 18 2 110 12 -92
Päijät-Häme 1125 1078 96 47 4 45 4 2
Kymenlaakso 966 944 98 22 2 29 3 -7
Etelä-Karjala 679 665 98 14 2 41 6 -27
Etelä-Suomen AVI 15002 14038 94 964 6 518 3 446

Taulukko 7.1.3.7. Opetussuunnitelmaperusteisen toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden virrat vuonna 2010
Koulutuksen  
sijaintimaakunta

Aloittaneet 
yhteensä

Omalta alu-
eelta tulleet % Muualta 

tulleet % Muualle 
menneet % Nettovirta

Uusimaa 9724 8359 86 1365 14 746 8 619
Itä-Uusimaa 737 567 77 170 23 225 31 -55
Kanta-Häme 1525 1107 73 419 27 292 19 127
Päijät-Häme 2054 1636 80 418 20 211 10 207
Kymenlaakso 1495 1291 86 204 14 206 14 -2
Etelä-Karjala 994 935 94 59 6 192 19 -133
Etelä-Suomen AVI 16529 13895 84 2635 16 1872 11 763

Osaaminen | Opetustoimi
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Slutsatser

Tillgängligheten till andra stadiets utbildning för svensk-
språkiga ungdomar år 2010 är nationellt sett relativt 
oförändrad jämfört med året innan. Den genomsnittliga 
gymnasietillgängligheten i Svenskfinland stod sig helt 
oförändrad, medan tillgängligheten till grundläggande 
yrkesutbildning och tillgängligheten till minst tre yrkes-
utbildningsområden nära hemmet har försämrats. Ge-
nomsnittet hade dock inte förbättrats på en enda punkt.

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.

Avståndsmässigt är gymnasieutbildning mera till-
gänglig än grundläggande yrkesutbildning.

I Svenskfinland är avståndet till minst tre yrkesutbild-
ningsalternativ svagt på radien 10 km, men läget rela-
tivt bra med ett gränsvärde på 30 km.

I Nyland har tillgängligheten till gymnasie- och yrkes-
utbildningen bibehållits sånär på samma nivå som året 
innan, medan den i Östra Nyland förbättrats. Tillgäng-
ligheten till ett bredare utbud har däremot försämrats nå-
got i Nyland, medan den klart förbättrats i Östra Nyland. 
Därmed har målsättningen för servicenivån uppnåtts rätt 
väl, särskilt i Östra Nyland. Läget på språköarna behö-
ver dock särskild uppmärksamhet i fortsättningen.

Förändringarna i procenttalen behöver ändå relateras till 
elevunderlaget, som i flera landskap är förhållandevis litet 
och där enskilda elevers geografiska läge och förändringar 
i åldersklassens storlek drastiskt kan påverka procenttalet.

Under de senaste åren har ägarstrukturerna förändrats 
bland utbildningsanordnarna för svensk grundläg-
gande yrkesutbildning, delvis som en följd av kom-
mun- och servicestrukturreformen (KSSR-projektet).
Indikatorer med kilometrar lämpar sig inte väl som 

Åtgärdsförslag

Tillgängligheten till andra stadiets utbildning i Ny-
land är på samma nivå eller bättre än för genomsnittet 
för svenskspråkiga i hela landet. Uppmärksamhet bör 
främst fästas vid att utbudet och valmöjligheterna på 
svenska inte minskar. Jämfört med andra landskap, har 
tillgängligheten mest förbättrats i Östra Nyland. Sats-
ningar behövs främst för att bibehålla i synnerhet till-
gängligheten till yrkesutbildning på nuvarande nivå.

Det finns skäl att iaktta vilka effekter KSSR-projektet 
har på det svenska utbildningsnätet framöver. Därtill 
behöver man i viss mån sträva till att fortsättningsvis ha 
varierande ägarstrukturer bland utbildningsanordnarna.

De statistiska uppgifterna om det svenska bildnings-
väsendet behöver synliggöras mera i KSSR-samman-
hang och förutsättningarna för svenskspråkig utbild-
ning behöver beaktas med större känslighet än hittills 
och parallellt med det finska.

Mera verktyg behövs för att synliggöra, utvärdera 
och utveckla ordinarie utbildningsverksamhet från 
centralförvaltningens håll på ett sätt som är välkoor-
dinerat och som överbryggar förvaltningens gränser.
Kriterier och indikatorer för utvärdering av olika for-
mer av distanspedagogik och e-lärande behövs.

Den undervisande personalens IT-kunskaper och IT-
beredskap kräver en satsning liksom specialunder-
visning på andra stadiet. Därtill behöver framför allt 
inom yrkesutbildningen effekterna av integrerade un-
dervisningsgrupper ytterligare följas upp.

7.1.4. Tillgänglighet till svenskspråkig utbildning på andra stadiet
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Inledning

Regionförvaltningsverkets svenskspråkiga service-
enhet för undervisningsväsendet (i forts. svenska 
enheten) har i uppdrag att utvärdera hur väl basser-
vicen fungerar på den svenska bildningens område. 
Tillgången till grundläggande utbildning, till andra 
stadiets utbildning och till bibliotekstjänster utvärde-
ras skilt. Utvärderingen är en lagstadgad uppgift och 
temat samt kriterierna för utvärderingen fastslås år-
ligen av finansministeriet. Andra stadiets utbildning 
utvärderades år 2010, liksom året innan, för sin geo-
grafiska tillgänglighet där skolbyggnadens placering 
jämfördes med var landets svenskspråkiga 16-åringar 
var bosatta. Mätning gjordes på en radie av 10 res-
pektive 30 kilometer och sträckorna räknades fågel-
vägen. För att få en bild av utbudet och valmöjlig-
heterna iakttog man dessutom avståndet till tre olika 
yrkesutbildningsområden på andra stadiet. Målsätt-

ningen är att tillängligheten har hållits på samma nivå 
eller har förbättrats jämfört med året innan.

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, eftersom län inte längre är 
aktuella och en kommunjämförelse inte är ändamåls-
enlig med tanke på det geografiskt varierande svenska 
befolkningsunderlaget i landet. Vi valde att särskilja 
de fem landskapen med ett förhållandevis stort antal 
svenskspråkiga 16-åringar, Nyland, Östra Nyland, 
Egentliga Finland, Österbotten och Mellersta Öster-
botten, och sedan sammanföra övriga regioner i en ge-
mensam kategori Övriga landskap. Åland ingick inte i 
utvärderingen. De svenska siffrorna jämförs i vissa hän-
seenden med motsvarande siffra för hela åldersklassen. 

Tabell 7.1.4. Sammanställning av utvärderingsuppdraget

Matris

Kriterier Frågeställningar Indikatorer Mål för servicenivån
Utbildningens 
regionala tillgäng-
lighet

På vilket avstånd har svensk-
språkiga 16-åringar  tillgång till 
gymnasieutbildning respektive 
grundläggande yrkesutbild-
ning?

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

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

På vilket avstånd har svensk-
språkiga 16-åringar tillgång till 
grundläggande yrkesutbildning 
inom minst tre utbildningsom-
råden?

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

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

Kunnande | Utbildningväsendet

enda mätning av tillgänglighet för svenskspråkig ut-
bildning med tanke på den geografiska spridning som 
finns bland svenskspråkig befolkning. För geografis-
ka utmaningar har den svenskspråkiga utbildningen 
fördelaktigt redan utvecklat alternativa undervis-
ningsformer, men indikatorer som mäter tillgänglig-
heten av t.ex. distanspedagogik och e-lärande saknas.

Sammanställning av utvärderingsuppdraget
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Uppgifterna om antalet 16-åringar och avstånden till 
utbildningsenheter har hämtats från Statistikcentralen 
och sammanställts gemensamt av regionförvaltnings-
verken. Förändringarna i det svenska skolnätet har ut-
retts och sammanställts av svenska enheten.

Det svenska skolnätet på andra stadiet bestod år 2010 
av 35 gymnasier, nio yrkesläroanstalter, tre folkhögsko-
lor och ett idrottsinstitut, se Tabell 7.1.4.1. Här har en-
dast enheter med utbildning för ungdomar beaktats, inte 
vuxenutbildningen. Gymnasienätet är oförändrat sedan 
åtminstone 2006. Däremot har flera förändringar skett 
i yrkesutbildningsnätet. År 2006 fanns 16 yrkesläroan-
stalter och sex folkhögskolor som gav svenskspråkig yr-
kesinriktad grundutbildning. Fyra år senare hade antalet 
nästan halverats i båda fallen, från 16 till nio och från sex 
till tre. År 2010 minskade antalet utbildningsanordnare 
inom yrkesutbildningen från 11 till nio då den svenska 
utbildningen vid Karleby handelsinstitut upphörde och 
Åbolands yrkesinstitut uppgick i Axxell. En ytterligare 
förändring är att Yrkesakademins utbildningsenhet inom 
social- och hälsovårdsbranschen flyttat från Kristinestad 
till Närpes, men utbildningen finns alltså fortsättnings-
vis. Inom yrkesutbildningen har således antalet huvud-
män klart minskat, men de tidigare läroanstalterna har 
vanligen ombildats till utbildningsenheter och såtillvida 
har inverkan på tillgängligheten hittills varit liten. År 

2010 fanns totalt 27 utbildningsenheter inom yrkesut-
bildningen, jämfört med 30 året innan.

Uppföljning av kommun- och  
servicestrukturreformen

Årets tema i basserviceutvärderingen är uppföljning av 
effekterna av den pågående kommun- och servicestruk-
turreformen, det s.k. KSSR-projektet, som pågår 2005–
2012. Reformens syfte är att förstärka kommunernas 
beredskap att sköta de uppgifter som åligger dem, att 
utveckla sättet att producera och organisera servicen i 
kommunerna och att stärka kommunernas ekonomiska 
förutsättningar. Reformen söker nya samarbets- och 
fusionsmodeller mellan kommuner. Finansministeriets 
publikation Statsrådets redogörelse om kommun- och 
servicestrukturreformen från november 2009 presente-
rar en sammanställningen av reformens läge.

I en rapport över KSSR-projektets språkliga konse-
kvenser konstaterar Berg m.fl. (2010: 43) att ramlagen 
för kommun- och servicestrukturreformen (169/2007) 
beaktar rådande språkförhållanden, men att alla krav 
på större volym för den offentliga verksamheten är ut-
manande. Det är de i synnerhet för minoriteter. Enligt 
5 § i ramlagen krävs ett befolkningsunderlag på 50 000 
för att erhålla tillstånd för anordnande av grundläg-

Tabell 7.1.4.1. Antalet och spridningen av svenskspråkiga gymnasier och anordnare av yrkesinriktad grundutbildning 
för ungdomar år 2010

9 Yrkesläroanstalter Enheter 35 Gymnasier Antal

Axxell 9 Nyland 13
Borgå handelsläroverk 1 Östra Nyland 3
Finlands fiskeri- och miljöinstitut 1 Egentliga Finland 3
Optima 4 Österbotten 11
Vasa yrkesinstitut 1 Mellersta Österbotten 1
Yrkesakademin i Österbotten (YA) 6 Övriga landskap 4
Yrkesinstitutet Prakticum 2 (Björneborg, Kotka, Tammerfors
Åbo yrkesinstitut 1 Uleåborg)
Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 2

27
3 Folkhögskolor 1 Idrottsinstitut
Fria Kristliga Folkhögskolan Solvalla idrottsinstitut
Kristliga folkhögskolan i Nykarleby
Norrvalla folkhögskola
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gande yrkesutbildning. Det är dock möjligt att ta av-
steg från kravet om det är nödvändigt för att trygga 
de finsk- eller svenskspråkiga invånarnas språkliga 
rättigheter eller om det är nödvändigt för att trygga 
de rättigheter som gäller samernas språk och kultur. 
Därtill utgör skärgård och långa avstånd godtagbara 
grunder för avvikelse. Jämfört med lagen om yrkes-
utbildning (630/1998) som nämner utbildningsbehov 
som grund för beviljning av tillstånd, är nu villkoren 
för ordnande av yrkesutbildning mer specificerade 
genom att befolkningsunderlaget beaktas som behov-
skriterium. Att villkoren för svenskspråkiga i lag for-
muleras som undantag, inte som norm, är försvagande 
praktik. Den svenska skolan är inte ett normbrott, utan 
norm för en betydande del av befolkningen.

Det som å sin sida är påfallande i statsrådets redogörelse 
är att den svenska utbildningen inte behandlas och om-
skrivs som en egen helhet parallellt med den finska. Den 
statistik som hänvisas till berör det finska bildningsvä-
sendet. Det har påpekats i tidigare basserviceutvärde-
ringar (t.ex. utvärderingen över år 2005) och påpekas 
igen, att det är helt avgörande att presentera uppgifter 
som berör det svenska bildningsväsendet parallellt med 
det finska. Uppläggningen och statistikpresentationer i 
redogörelser behöver följa en sådan princip.

Vilken effekt kan reformen tänkas ha på andra stadiets 
svenska utbildning? Det svenska yrkesutbildningsnä-
tet drivs numera till lika delar av samkommuner och 
aktiebolag och ytterligare finns några stiftelser och för-
eningar bland huvudmännen. Enligt Berg m.fl. (2010: 
38–43) kan man skönja olika regionala preferenser för 
valet av huvudman för andra stadiets utbildning: sam-
kommunalt i Österbotten, privat i Västra Nyland och 
Åboland, medan Östra Nyland inte förändrat ägar-
strukturerna, men gjort omfattande interna omstruktu-
reringar. Då beslutsfattandet förverkligas på olika sätt 
i privata och kommunala strukturer med följder för 
verksamhetens riktning och stabilitet, anser Region-
förvaltningsverket att man även i fortsättningen torde 
sträva till att det finns variation i ägarstrukturerna 
bland de som driver andra stadiets svenska yrkesut-
bildning. Det finns också skäl att följa upp hur KSSR-
projektet kan inverka på gymnasienätet; i det här ske-

det går det inte att bedöma om riskerna för indragning 
eller sammanslagning ökar, men den här aspekten bör 
iakttas med särskild noggrannhet framöver.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det är viktigt 
att man i den fortsatta beredningen av KSSR-pro-
jektet fäster större uppmärksamhet vid det svenska 
utbildningsfältet, synligt lyfter fram dess förutsätt-
ningar och med en större känslighet hörsammar den 
svenskspråkiga befolkningens utbildningsbehov.

Framtidsutsikter

KSSR-projektet talar för att urbaniseringen fortsätter 
som en stark trend och trycket på tillväxtcentra fort-
sätter och kan även uppmuntras strukturellt, för det 
finns konkurrensfördelar med områden med stor pro-
duktionsberedskap, mycket arbetsplatser och mång-
sidiga utbildningsmöjligheter. Samtidigt kan skönjas 
en helt motsatt strävan mot en mera lokal och ekolo-
gisk livsstil och eventuellt ett lugnare levnadstempo. 
Styrningen av utbildningens innehåll och tillgänglig-
het berörs av dylika trender och behöver beaktas.

Polerna individualism och kollektivism är aktuella: å 
ena sidan syns efterfrågan växa på individualiserad 
och personlig betjäning, å andra sidan har ett slags 
nykollektivism uppstått genom de s.k. sociala medi-
erna. Inom utbildningssektorn tar sig dessa trender 
uttryck som satsningar på personlig studievägledning 
och individuella studieplaner såväl som i utnyttjan-
det av de nya medierna som nya studiegemenskaper 
och kunskapskällor. En bättre koordinerad och sam-
ordnad kvalitetsuppföljning på dessa inslag i utbild-
ningen behövs från förvaltningens håll.

Omvärldsanalys, framtidsforskning och prognos-
tisering utgör en allt viktigare del av utbildnings-
planering. Men det behövs mod, goda metoder och 
klarsynthet för att skilja på trend och faktiskt behov. 
Exempelvis erbjuds mycket medieutbildning, trots att 
de faktiska arbetsplatserna inom media inte i samma 
grad ökat på fältet (se UKM:s publikation 2011:16 
och Kivinen 2011).

Kunnande | Utbildningväsendet
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Ett behov man kan urskilja är att den undervisande 
personalens IT-kunskaper och IT-beredskap kräver 
en större satsning än hittills, i synnerhet med tanke 
på de aviserade möjligheterna att avlägga examens-
prov elektroniskt (se t.ex. ”Gymnasiebetänkandet” 
2010:14). Behovet finns dock på hela andra stadiet. 
Ytterligare behöver specialundervisningen utvecklas 
på andra stadiet. I dagsläget finns inte alltid metodik 
för att bemöta särbehov hos studerande på andra sta-
diet, inte heller har personalen alltid den behörighet 
eller information som behövs. Gruppernas storlekar 
och sammansättning behöver följas upp mera inten-
sivt än hittills; frågan om integrerade eller differen-
tierade undervisningsgrupper är alltid delikat, men är 
helt avgörande för den kunskap som kan generas i 
klassrumsundervisning. Ifall integrerad undervisning 
uppmuntras behövs fortbildning av personalen och 
ekonomiska resurser i större utsträckning än hittills.

Tillräcklig uppmärksamhet behöver fästas vid den 
ordinarie verksamheten hos utbildningsanordnarna. 
Innovations- och utvecklingsarbetet inom bildnings-
sektorn, såsom inom många andra branscher, sker i dag 
i hög grad genom projektmedel. Uppföljningen och ut-
värderingen av projektverksamheten är i regel intensiv. 
Men projekten engagerar sällan alla eller ens många 
personer ur den egna organisationen. Därmed behövs 
mera verktyg för att synliggöra, utvärdera och utveckla 
även ordinarie utbildningsverksamhet från förvaltning-
ens håll. Implementeringen av projektkunskap, såsom 
ofta efterlyses, kan även sakna verkliga incitament och 
resurser, om den inte uppmärksammas mer systema-
tiskt av skolledningen samt från myndighetshåll.

Slutligen efterlyses tydliga kriterier för utvärdering 
och uppföljning av distanspedagogik och e-lärande. 
Att basserviceutvärderingen ofta fokuserar på geo-
grafiska avstånd utvärderar inte hela tillgängligheten, 
eftersom flera utbildningsanordnare på andra stadiet 
under en längre tid redan erbjudit avancerade möj-
ligheter till inlärning genom olika elektroniska platt-
formar och nätverk. Sådan utbildning behöver också 
kvalitetsutvärderas systematiskt.

På vilket avstånd finns gymnasieut-
bildning att tillgå för svenskspråkiga 
16-åringar?

Tillgängligheten till gymnasium är sånär oförändrad 
och jämförelsevis god i Nyland och i Östra Nyland, 
med viss förbättring i Östra Nyland.

Sammanlagt fanns 3 477 svenskspråkiga 16-åringar 
i landet år 2010, vilket utgör 5,3 % av hela årsklas-
sen 16-åringar i landet. I Nyland minskade antalet 
16-åringar med 13 på ett år, medan de i Östra Nyland 
ökade med 4. Därmed var åldersklasserna är 2009 och 
2010 så gott som lika stora. Antalet svenskspråkiga 
16-åringar är störst i landskapen Nyland och Öster-
botten, med omkring 1 300 i vardera. År 2010 bodde 
73,6 % av landets svenskspråkiga 16-åringar inom 10 
km från närmaste gymnasium. Läget var helt oför-
ändrat jämfört med föregående år och har varit på 
samma nivå de senaste åren. Dock är det sämre än för 
16-åringar överlag, 86 %, där bättre gymnasietillgäng-
lighet bland finskspråkiga höjer på det gemensamma 
procenttalet. Nationellt sett har över 95 % av ungdo-
marna gymnasium inom 30 km från sitt hem, även i 
Svenskfinland. I skärgårdsmiljö och på språköarna är 
sträckan till gymnasium dock ofta längre. Såsom på 
finskt håll, finns alltså också på svenska stora skillna-
der i gymnasietillgänglighet mellan landskapen.

År 2010 hade 87 % av de svenskspråkiga 16-åringarna 
i Nyland tillgång till gymnasium inom 10 km från sitt 
hem, vilket är klart bättre än genomsnittet för Svensk-
finland. Dessutom skedde liten förbättring från året 
innan. Liksom året innan, hade 98 % av de svensksprå-
kiga unga i Nyland tillgång till gymnasium inom 30 
km från sitt hem och knappa 2 % hade över 30 km till 
gymnasium. Också i Östra Nyland hade tillgänglighe-
ten till gymnasium på radien 10 km förbättrats, från 69 
% till nästan 74 %. Liksom året innan, hade så gott som 
alla svenskspråkiga 16-åringar i Östra Nyland gymna-
sium inom 30 km från sitt hem. Ändringarna procentu-
ellt sett behöver dock ses i relation till elevunderlaget, 
som för mätningar av det här slaget är relativt litet och 
där enskilda elevers geografiska läge och förändringar 
i åldersklassens storlek drastiskt påverkar procenttalet.
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Tabell 7.1.4.2. Andelen (%) svenskspråkiga 16-åringar, som åren 2009–2010 bodde högst 10 km respektive 30 km från 
ett svenskspråkigt gymnasium

16-åringar som bor 
högst 10 km  från ett 
gymnasium

16-åringar som bor 
högst 30 km  från 
ett gymnasium

16-åringar som bor 
över 30 km  från ett 
gymnasium

Antal 16-åringar

År 2009 År 2010 År 2009 År 2010 År 2009 År 2010 År 2009 År 2010
Nyland 85,6 87,1 98,5 98,4 1,5 1,6 1 311 1 298

Östra Nyland 69,1 73,6 99,8 99,5 0,2 0,5 405 409

Egentliga Finland 72,5 65,8 90,8 92,7 9,2 7,3 295 316

Österbotten 63,6 63,2 97,4 97,4 2,6 2,6 1 257 1 261

Mellersta Österbotten 88,6 90,4 98,9 98,9 1,1 1,1 88 94

Övriga landskap 41,3 37,4 54,7 53,5 45,3 46,5 75 99

Hela landet svenskspr 73,6 73,6 96,6 96,4 3,4 3,6 3 431 3 477

Hela landet fi+sve 86,1 85,9 98,3 98,3 1,7 1,7 65 448 65 795

Tabell 7.1.4.3. Andelen (%) svenskspråkiga 16-åringar, som åren 2009–2010 bodde högst 10 km respektive 30 km från 
en yrkesutbildningsenhet med svenskspråkig utbildning

16-åringar som bor 
högst 10 km från en 
yrkesutbildningsenhet

16-åringar som bor 
högst 30 km från en 
yrkesutbildningsenhet

16-åringar som bor 
över 30 km från en 
yrkesutbildningsenhet

Antal 16-åringar

År 2009 År 2010 År 2009 År 2010 År 2009 År 2010 År 2009 År 2010
Nyland 70,2 72,7 96,1 95,0 3,9 5,0 1 311 1 298

Östra Nyland 51,4 59,4 99,8 99,5 0,2 0,5 405 409

Egentliga Finland 72,2 64,2 90,8 92,4 9,2 7,6 295 316

Österbotten 61,7 58,5 97,7 94,8 2,3 5,2 1 257 1 261

Mellersta Österbotten 87,5 0,0 98,9 76,6 1,1 23,4 88 94

Övriga landskap 0,0 0,0 6,7 5,1 93,3 94,9 75 99

Hela landet svenskspr 63,9 61,2 94,8 92,2 5,2 7,8 3 431 3 477

Hela landet fi+sve 77,9 77,5 95,8 95,7 4,2 4,3 65 448 65 795

Tabell 7.1.4.4. Andelen (%) svenskspråkiga 16-åringar, som åren 2009–2010 hade tillgång till svenskspråkig grundläg-
gande yrkesutbildning inom minst tre utbildningsområden högst 10 km respektive 30 km från hemmet

16-åringar med till-
gång till yrkesutbild-
ning inom minst tre 
utb.områden högst 10 
km från hemmet

16-åringar med till-
gång till yrkesutbild-
ning inom minst tre 
utb.områden högst 30 
km från hemmet

16-åringar med till-
gång till yrkesutbild-
ning inom minst tre 
utb.område

Antal 16-åringar

År 2009 År 2010 År 2009 År 2010 År 2009 År 2010 År 2009 År 2010
Nyland 43,2 39,6 95,4 94,1 4,6 5,9 1 311 1 298

Östra Nyland 37,3 45,0 84,0 85,6 16,0 14,4 405 409

Egentliga Finland 63,1 58,5 82,0 78,2 18,0 21,8 295 316

Österbotten 46,0 44,6 88,8 87,5 11,2 12,5 1 257 1 261

Mellersta Österbotten 0,0 0,0 70,5 73,4 29,5 26,6 88 94

Övriga landskap 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 75 99

Hela landet svenskspr 43,2 41,6 87,7 86,1 12,3 13,9 3 431 3 477

Hela landet fi+sve 68,3 68,6 92,0 91,3 8,0 8,7 65 448 65 795

Kunnande | Utbildningväsendet
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På vilket avstånd finns grundläggande 
yrkesutbildning att tillgå för svensk-
språkiga 16-åringar?

I Nyland är tillgängligheten jämförelsevis god och 
lite förbättring skedde, däremot skedde klar förbätt-
ring i Östra Nyland.

År 2010 hade 77,5 % av landets 16-åringar tillgång 
till grundläggande yrkesutbildning inom 10 km från 
sitt hem, medan talet för de svenskspråkiga 16-åring-
arna var 61,2 %. Läget i Nyland är gott i jämförel-
se, 73 %, dessutom med liten förbättring från före-
gående år. I Nyland har 95 % av de svenskspråkiga 
unga tillgång till yrkesutbildning inom 30 km från sitt 
hem, medan 5 % har över 30 km – i dessa kategorier 
skedde marginell försämring. I Östra Nyland skedde 
klar förbättring i tillgänglighet, hela 8 procentenhe-
ter i radien 10 km, och resultatet är nu knappa 60 %. 
Tillgängligheten i Östra Nyland ligger på genomsnit-
tet för svenskspråkiga och är ungefär på samma nivå 
som i Österbotten och i Egentliga Finland. Så gott 
som alla i Östra Nyland har tillgång till grundläggan-
de yrkesutbildning inom 30 km från sitt hem.

På vilket avstånd finns grundläggande 
yrkesutbildning inom tre olika utbild-
ningsområden att tillgå för svensk-
språkiga 16-åringar?

I Svenskfinland överlag är valmöjligheterna en aning 
sämre än året innan och också i Nyland försämrades 
tillgången till alternativ. Däremot skedde klar förbätt-
ring i Östra Nyland.

År 2010 hade 42 % av landets svenskspråkiga att välja 
mellan minst tre utbildningsområden 10 km från hem-
met, 86 % hade samma möjlighet 30 km från hemmet, 
medan 14 % hade mer än 30 km till tre utbildningsalter-
nativ. Motsvarande procenttal för hela landet var 69 %, 
91 % och knappa 9 %. Läget hade försämrats på samt-
liga punkter för de svenskspråkigas del genomsnittligt 
sett. Tillgången till alternativ försämrades något i Ny-
land, medan den klart förbättrades i Östra Nyland.
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7.2. Nuorisotoimi

Nuorisolain 8 §:n edellyttämä nuorten osallistuminen 
ja kuuleminen kunnissa

Johtopäätökset

Nuorisotoimesta vastaavien viranhaltijoiden ja nuorten 
vaikuttajaryhmien mukaan nuorten osallistuminen ja 
kuuleminen toteutuvat kunnissa vaihtelevasti. Osassa 
kunnista nuorten osallisuus huomioidaan hyvin, osas-
sa välttävästi. Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämis-
ohjelmassa nimetty palvelutasotavoite, jonka mukaan 
vuoden 2010 loppuun mennessä kaikissa kunnissa on 
käytössä 5–17-vuotiaiden vaikuttamis- ja kuulemisjär-
jestelmä, ei toteudu. Nuorten vaikuttajaryhmä on hie-
man yli 70 prosentissa, kuulemisjärjestelmä hieman yli 
90 prosentissa, jokin aloitekanava noin 80 prosentissa 
ja nuorisotalotoimikunta tai muu vastaava toimintata-
pa ainakin osassa kunnan nuorisotaloista noin 70 pro-
sentissa vastanneista Etelä-Suomen kunnista. Kahdella 
kunnalla ei ole mitään edellä mainituista järjestelmistä.

Kunnat ovat kehittäneet nuorten osallistumis- ja kuu-
lemismahdollisuuksia, mutta sekä viranhaltijat että 
nuoret kokevat, etteivät nuorten mahdollisuudet osal-
listua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiik-
kaa koskevien asioiden käsittelyyn ole riittävät. Etelä-
Suomen kyselyyn vastanneista kunnista noin puolella 
on sekä nuorten vaikuttajaryhmä, kuulemisjärjestel-
mä, aloitekanava että nuorisotalon talotoimikunta tai 
muu vastaava. Nuoret pystyvät vaikuttamaan kunnissa 
pääosin nuorisotoimeen ja kouluun liittyviin asioihin. 

Nuoria ei myöskään kuulla kunnissa riittävästi. Sekä 
kyselyyn vastanneet viranhaltijat että nuoret toivovat 
nuorten aitoa kuulemista ja sitoutumista nuorten kuule-
miseen. Kuulemiseen toivotaan muun muassa säännöl-
lisyyttä, järjestelmällisyyttä sekä helposti lähestyttäviä 
ja selkeitä kanavia. Nuorten aloitekanavat vaativat pi-
kaista kehittämistä, sillä vastanneista viranhaltijoista ja 
nuorista hieman alle 90 prosenttia arvioi nuorten aloite-
kanavien toimivuuden huonoksi tai tyydyttäväksi. 

Toimenpide-esitykset

Jokaisessa kunnassa tulee olla käytössä toimiva 
5−17-vuotiaiden vaikuttamis- ja kuulemisjärjestelmä, 
joka on rakennettu yhteistyössä nuorten kanssa. Nuorille 
on tarjottava monipuolisia osallistumisen ja kuulemisen 
mahdollisuuksia kunnan erilaisissa ympäristöissä. Edus-
tuksellisten järjestelmien lisäksi on kehitettävä kaikkia 
nuoria koskevia osallistumisen ja kuulemisen muotoja. 

Nuorille tulee kehittää helposti lähestyttäviä ja selkeitä 
kanavia, joiden kautta he voivat ilmaista mielipiteensä. 
Nuorten vaikuttajaryhmien asemaan tulee kiinnittää 
huomiota. Ryhmän tulee olla laajasti kunnassa tunnus-
tettu, ja ryhmällä on oltava todellisia mahdollisuuksia 
osallistua ja vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon. 
Nuorten aloitekanavia ja nuorten osallistumis- ja kuu-
lemismahdollisuuksia nuorisotaloilla tulee kehittää. 

Osallistumisesta ja kuulemisesta tulee tehdä sään-
nöllinen ja järjestelmällinen osa nuorten ja kunnan 
arkea.  Eri hallintokuntien tulee huomioida nuorten 
osallistuminen ja kuuleminen päätöksenteon eri vai-
heissa. Nuorille tulee antaa kohtuullisessa ajassa pa-
laute heidän tekemistään aloitteista. 
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Arviointiasetelma

Nuorisotoimen arviointikohteena oli vuonna 2006 voi-
maan tulleen nuorisolain 8 §:n edellyttämä nuorten osal-
listuminen ja kuuleminen kunnissa. Nuorisolain 8 §:ssä 
todetaan, että ”nuorille tulee järjestää mahdollisuus osal-
listua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa 
koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuulta-
va heitä koskevissa asioissa.” Laissa nuorilla tarkoitetaan 
alle 29-vuotiaita. Tässä raportissa on kuitenkin tarkasteltu 
pääasiassa alle 18-vuotiaiden osallistumis- ja kuulemis-
mahdollisuuksia. (Taulukko 7.2 Arviointiasetelma)

Johdanto

Vuonna 1989 hyväksytyn YK:n lapsen oikeuksien 
sopimuksen 12. artiklassa taataan alle 18-vuotiaalle 
oikeus ilmaista näkemyksensä kaikissa häntä koske-
vissa asioissa. Osallistumis- ja vaikuttamismahdol-
lisuudet huomioidaan myös perustuslain (731/1999) 
toisen luvun 6 §:ssä, jossa todetaan, että ”lapsia on 
kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee 
saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään 
vastaavasti”. Lisäksi lain 14 §:ssä velvoitetaan julkis-
ta valtaa edistämään yksilön mahdollisuuksia osallis-
tua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa hen-
kilöä itseään koskevaan päätöksentekoon. Kuntalain 
(365/1995) 27 § määrittelee puolestaan kuntalaisten 
yleiset osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. 

Osaaminen | Nuorisotoimi

Kouluympäristössä tapahtuvaan osallistumiseen ja 
kuulemiseen ottaa kantaa perusopetuslaki (628/1998), 
jonka 47 a §:ssä todetaan, että koululla voi olla sen 
oppilaista muodostuva oppilaskunta. Opiskelijoiden 
osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään puolestaan 
lukiolaissa (629/1998) ja laissa ammatillisesta koulu-
tuksesta (630/1998). Lasten ja nuorten osallistumises-
ta ja kuulemisesta säädetään myös vuoden 2008 alusta 
voimaan tulleessa lastensuojelulaissa (417/2007). 

Matti Vanhasen II hallituksen lasten, nuorten ja per-
heiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman yhtenä teh-
tävänä on ollut lisätä lasten ja nuorten osallistumista 
ja kuulemista sekä lasten oikeuksista tiedottamista. 
Perustan politiikkaohjelmalle on luonut valtioneu-
voston vuonna 2007 hyväksymä hallituksen lapsi- ja 
nuorisopolitiikan kehittämisohjelma. 

Tutkija Tomi Kiilakoski (2007, 13–14) määrittelee 
teoksessa Lasten ja nuorten kunta osallisuuden oi-
keudeksi omaan identiteettiin ja arvokkuuteen osana 
perhettä (tai sitä muistuttavaa yksikköä), ryhmää, yh-
teisöä, yhteiskuntaa tai ekosysteemiä. Osallisuus on 
vastuun kantamista omasta itsestä, toisista ihmisistä 
ja koko yhteisön toimintakyvystä. Vastuun kantami-
nen edellyttää myös vastuun saamista. Osallisuus voi-
maannuttaa ja valtauttaa, antaa tunteen kuulumisesta 
johonkin (Koskinen 2010, 49). Osallisuus on yhteinen 
oppimisprosessi, joka rakentuu muun muassa toisten 

Nuorten osallistumis- ja kuulemismahdollisuudet 
huomioidaan heikosti kunnan strategioissa ja sään-
nöissä, samoin näiden mahdollisuuksien arviointi on 
heikkoa. Sekä viranhaltijat että nuorten vaikuttaja-
ryhmät kaipaavat lisää nuorille suunnattua tiedotusta 
ja koulutusta. Koulutusta tarvitaan lisää myös kunnan 
johdolle, henkilöstölle sekä luottamushenkilöille.

Nuorten osallistumis- ja kuulemismahdollisuuksien 
edistäminen on kunnissa kirjattava kuntastrategiaan, 
lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan ja / tai muu-
hun vastaavaan asiakirjaan. Nuorten osallistumis- ja 
kuulemismahdollisuuksia on arvioitava vuosittain ja ar-
viointiin tulee ottaa mukaan kunnan johto ja henkilöstö, 
luottamushenkilöt sekä nuoret. Nuorten osallisuuteen 
liittyvää koulutusta on lisättävä joka tasolla. Koulutusta 
on tarjottava kunnan johdolle, eri hallintokuntien henki-
löstölle, luottamushenkilöille ja nuorille. Nuorten kou-
lutus tulee liittää osaksi koulujen opetussuunnitelmia. 
Tiedottamista nuorille eri vaikuttamismahdollisuuksista 
ja päätöksenteosta tulee lisätä, ja tiedotuksessa on hyö-
dynnettävä monipuolisesti eri kanavia.
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Taulukko 7.2. Arviointiasetelma
Arviointi- 
kriteerit

Arviointi- 
kysymykset Mittarit Palvelutasotavoitteet

Nuorten 
osallistumis- ja 
kuulemisjärjes-
telmien kattavuus

Onko nuorille 
luotu kattavasti 
osallistumis- ja 
kuulemis- 
järjestelmiä? 

Kuntien määrä, joissa on
• vaikuttajaryhmä
• kuulemisjärjestelmä 
• aloitekanava
• nuorisotalotoimikunta tai vastaava 
• muutos vuodesta 2007

Vuoden 2010 loppuun mennessä kaikissa 
kunnissa on käytössä 5−17-vuotiaiden vaikut-
tamis- ja kuulemisjärjestelmä.*

Nuorten 
osallistumis- ja 
kuulemisjärjes-
telmien tarjonta

Tarjotaanko 
kunnissa nuorille 
monipuolisia 
osallistumis- ja 
kuulemis- 
mahdollisuuksia?

Kunnassa on 
• vaikuttajaryhmä
• kuulemisjärjestelmä 
• aloitekanava sekä
• nuorisotalotoimikunta tai vastaava
• muutos vuodesta 2007
• Ympäristöt, joissa lapset ja nuoret 
voivat kunnassa osallistua heitä koske-
vaan päätöksentekoon ja tulla kuulluksi

Tilanne on hyvä, jos nuorille on tarjolla monipuo-
lisia osallistumis- ja kuulemismahdollisuuksia. 

Tilanne on parantunut vuodesta 2007.

Nuorten 
vaikuttajaryhmien 
kokoonpano

Minkälaisia 
vaikuttajaryhmiä 
toimii kunnissa?

• Vaikuttajaryhmien jäsenten määrä
• Vaikuttajaryhmien jäsenten sukupuo-
li- ja ikäjakauma
• Vaikuttajaryhmien jäsenten valinta-
peruste
• Vaikuttajaryhmien toiminnan perusta

Nuorten 
osallistumis- ja 
kuulemisjärjes-
telmien 
vaikuttavuus

Miten ja millaisiin 
asioihin nuoret 
ovat vaikuttaneet 
kunnissa?

• Vaikuttajaryhmien toiminnan tarkoi-
tus ja toiminnalle luodut edellytykset
• Vaikuttajaryhmien tekemien aloittei-
den määrä  
• Toteutuneiden aloitteiden määrä
• Vaikuttajaryhmien toimintaan varattu 
määräraha 
• Nuorten kuulemisjärjestelmien ja 
aloitekanavien toimivuus
• Nuorten osallistumisen ja kuulemisen 
toteutuminen nuorisotaloilla
• Nuorten mahdollisuus päättää nuori-
sotalojen määrärahoista
• Asiat, joihin nuoret ovat voineet kun-
nassa vaikuttaa

Tilanne on hyvä, jos nuorten osallistumis- ja 
kuulemisjärjestelmät ovat käytössä ja nuorilla 
on niiden kautta mahdollisuus vaikuttaa nuoria 
koskeviin asioihin sekä osallistua nuorisotyötä ja 
-politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn.

Nuorten 
osallistumis- ja 
kuulemismahdolli-
suuksien 
edistäminen

Edistetäänkö 
kunnissa nuorten 
osallistumis- ja 
kuulemis-
mahdollisuuksia?

• Nuorten osallistumis- ja kuulemis-
mahdollisuuksien edistämisen huomi-
oiminen kunnan strategioissa
• Nuorten osallistumis- ja kuulemis-
mahdollisuuksien arviointi
• Nuoria koskevasta päätöksenteosta 
tiedottaminen
• Kunnan henkilöstön, luottamushenki-
löiden sekä nuorten koulutus
• Vaikuttajaryhmien aikuisen tuki

Tilanne on hyvä, jos nuorten osallistumis- ja 
kuulemismahdollisuuksien edistäminen on 
huomioitu kunnan strategioissa ja osallistumis- 
ja kuulemismahdollisuuksia arvioidaan sään-
nöllisesti. 

Tilanne on hyvä, jos kunta tiedottaa monipuoli-
sesti nuorille heitä koskevasta päätöksenteosta ja 
tiedottaminen vastaa nuorten tarpeita. 

Tilanne on hyvä, jos kunnan henkilöstöä ja 
luottamushenkilöitä on koulutettu nuorten osal-
listumis- ja kuulemismahdollisuuksien edistämi-
seen. Tilanne on hyvä, jos nuorille on järjestetty 
osallistumiseen ja kuulemiseen liittyvää koulu-
tusta ja koulutus vastaa nuorten tarpeita.  

Tilanne on hyvä, jos nuorten vaikuttajaryhmien 
toiminnassa mukana olevat aikuiset tukevat 
ryhmän toimintaa.

Lähde: Valtioneuvoston 13.12.2007 hyväksymä hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma
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yksilöiden ja yhteisöjen näkökulmien tarkastelusta 
sekä yhteisestä maailman jäsentämisestä ja ymmärryk-
sen luomisesta (Kiilakoski 2010, 152; Kivijärvi & Her-
ranen 2010, 62). Tärkeää on mahdollisuus saada tietoa 
asioista, ilmaista itseään ja tulla ymmärretyksi sekä 
saada apua ja tukea itsensä ilmaisemiseen. Keskeistä 
nuorille on myös todellisen vaikuttamisen ja itse toi-
mimisen mahdollisuuden kokeminen (Gretschel 2009, 
148). Tässä arvioinnissa pyritään kuvaamaan nuorten 
osallistumisen kaarta kunnallisessa päätöksenteossa, 
tiedonsaannista osallistumis- ja kuulemisjärjestelmien 
olemassaoloon sekä niiden vaikuttavuuden arviointiin.

Nuorten osallistumisjärjestelmällä tarkoitetaan tässä 
arvioinnissa systemaattista tapaa tai tapoja, joilla kun-
nassa on tarjottu nuorille mahdollisuus osallistua nuo-
risotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. 
Tärkeitä kanavia ovat muun muassa nuorisovaltuustot 
ja vastaavat vaikuttajaryhmät, oppilaskunnat sekä nuo-
risotalotoimikunnat ja vastaavat nuorisotaloilla toimi-
vat ryhmät. Nuorisopolitiikalla tarkoitetaan laajasti alle 
29-vuotiaiden kasvu- ja elinolojen parantamista. 

Kuulemisjärjestelmällä tarkoitetaan tässä arvioinnissa 
systemaattista tapaa tai tapoja, joilla kunnassa kuul-
laan nuoria heitä koskevissa asioissa. Kuuleminen voi 
tapahtua muun muassa lautakunta- tai valtuustoedus-
tuksen, yhteisten keskustelutilaisuuksien, lausuntojen 
pyytämisen tai verkossa tapahtuvan kuulemisen kaut-
ta. Aloitejärjestelmällä tarkoitetaan tässä arvioinnissa 
puolestaan järjestelmällistä tapaa, jolla erityisesti nuo-
ret voivat tehdä ehdotuksia jonkin asian muuttamisek-
si tai parantamiseksi. Aloitejärjestelmä voi rakentua 
esimerkiksi verkkopohjaisesta aloitekanavasta ja / tai 
nuorille suunnatusta aloite- tai palautelaatikosta.

Nuorisotoimen tehtävät on keskitetty valtakunnallises-
ti kuuteen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukseen 
(ELY-keskus): Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Poh-
janmaan, Pohjois-Savon, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin 
ELY-keskuksiin. Uudenmaan ELY-keskus vastaa nuori-
sotoimen tehtävistä viiden maakunnan, Etelä-Karjalan, 
Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Uu-
denmaan alueella (Itä-Uudenmaan maakunta 1.1.2011 
alkaen osa Uudenmaan maakuntaa). Edellä mainittujen 

maakuntien muodostamasta alueesta käytetään tässä 
arvioinnissa nimeä Etelä-Suomi.

Arviointia varten laadittiin kyselyt kuntien nuori-
soasioista vastaaville viranhaltijoille. Arviointiin 
haluttiin saada mukaan myös palvelujen käyttäjien 
näkökulma ja näin ollen vastaava kysely toteutettiin 
myös nuorten vaikuttajaryhmille. Kyselyt toteutettiin 
edellä mainittujen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskusten sekä Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi 
ry:n ja Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva 
ry:n yhteistyönä verkkolomakkeilla, jotka laadittiin 
Webropol-ohjelman avulla. Nuorten vaikuttajaryh-
mille kysely toimitettiin viranhaltijoiden välityksellä. 
Viranhaltijoille suunnattuun kyselyyn vastasi Etelä-
Suomessa yhteensä 68 kuntaa. Vastausprosentti oli 
100. Nuorten vaikuttajaryhmiltä saatiin yhteensä 38 
vastausta, 32 kunnasta. Vastaukset saatiin pääosin 
nuorisovaltuustoilta.

Hallinto- ja palvelurakenneuudistuk-
sen vaikutusten seuranta

Kuntakentässä tapahtuvat muutokset heijastuvat 
myös nuoriin. Kun kuntaliitoksia suunnitellaan ja 
valmistellaan, on tärkeää, että nuorten mielipiteet 
otetaan huomioon heitä koskevissa asioissa. Nuorille 
tulisi antaa tietoa kuntaliitoksen valmistelun vaiheis-
ta sekä liitoksen vaikutuksista nuorten palveluihin. 
Kuntaliitokset vaikuttavat konkreettisesti kunnissa 
luotuihin osallistumis- ja kuulemisjärjestelmiin. Po-
sitiivisimmillaan kuntien yhdistyessä osallistumis- ja 
kuulemisjärjestelmiä yhdistetään ja kehitetään uusia 
osallistumisen ja kuulemisen muotoja. Järjestelmät 
laajenevat mahdollisesti myös kuntiin, joissa niitä 
ei vielä ole. Toisaalta erilaisten toimintamallien yh-
distämisen aiheuttama muutosvastarinta voi hidastaa 
järjestelmien käyttöönottoa ja kehittämistä. Vuodesta 
2007 Etelä-Suomessa on toteutunut seitsemän kunta-
liitosta, isoimpina Kouvolan ja Hämeenlinnan liitok-
set. Tilastojen valossa näyttää siltä, että kuntaliitokset 
ovat vaikuttaneet positiivisesti nuorten osallistumis- 
ja kuulemisjärjestelmiin. On kuitenkin tärkeää selvit-
tää, miten nuoret itse kokevat liitosten vaikutuksen 
heidän osallistumis- ja kuulemismahdollisuuksiinsa.  

Osaaminen | Nuorisotoimi
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Kuntaliitosten lisäksi myös esimerkiksi sosiaali- ja 
terveyshuollon palvelujen organisoinnin ja koulu-
verkkojen muuttuminen vaikuttavat nuorten palve-
luihin. Myös näistä muutoksista on tärkeää tiedottaa 
palvelujen käyttäjiä sekä huomioida heidän mielipi-
teensä päätöksentekoprosesseissa. 

Lähitulevaisuuden näkymät 

Kansainvälisessä ICCS 2009 -tutkimuksessa (Inter-
national Civic and Citizenship Education Study) on 
selvitetty 38 maan nuorten valmiuksia toimia ja osal-
listua aktiivisina kansalaisi na 21. vuosisadan yhteis-
kunnassa. Tutkimuksen mukaan suomalaisten nuorten 
yhteiskunnallinen tietämys on huippuluokkaa. Nuoret 
kuitenkin itse arvioivat oman tietämyksensä ja ky-
kynsä osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan huo-
nommaksi kuin nuo ret useimmissa muissa tutkimuk-
seen osallistuneissa maissa. Heikon arvion saa myös 
oppilaiden osallistuminen koulun päätöksentekoon, 
sillä muihin Pohjoismaihin verrattaessa oppilaiden 
osallistuminen etenkin koulun päätöksentekoon liitty-
viin toimintoihin oli Suomessa erittäin vähäistä. (Suo-
ninen, Kupari & Törmäkangas 2010, 50, 67, 144.)

Nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmien kehit-
tämisessä on ollut tukena vahva lainsäädäntö. Suo-
messa on luotu sekä suoria että edustuksellisia osal-
listumisen muotoja, vaikkakin edustukselliset muodot 
ovat painottuneet. Nuorten osallistumis- ja kuulemis-
järjestelmiä on usein laadittu aikuislähtöisesti ylhääl-
tä - alaspäin. Tulevaisuudessa tulee entistä enemmän 
rakentaa nuorista lähteviä ja nuorten omaa toimintaa 
aktivoivia ja tukevia osallistumisen ja vaikuttamisen 
muotoja. (Feldmann-Wojtachnia, Gretschel, Helmi-
saari, Kiilakoski, Matthies, Meinhold-Henschel, Roth 
& Tasanko 2010, 69–70.) ICCS 2009 -tutkimuksen 
mukaan kahdeksasluokkalaiset katsoivat, että heidän 
ikäisensä voi vaikuttaa tärkeiksi kokemiensa ongelmi-
en ratkaisuun nimenomaan hyödyntämällä internet- tai 
ystävyysverkostoja. Tutkimukseen vastanneista nuo-
rista hieman yli 60 prosenttia katsoi, et tä verkostojen 
avulla voi vaikuttaa paljon tai ainakin jossain määrin. 
(Suoninen yms. 2010, 87.) Yksi tulevaisuuden haaste 
onkin se, miten esimerkiksi sosiaalisen median avulla 

pystytään aktivoimaan ja tukemaan nuoria osallistu-
maan ja vaikuttamaan. On kuitenkin hyvä muistaa, 
että sähköisillä järjestelmillä ei voida korvata reaali-
maailman kanssa käymistä (Ryynänen 2009, 180).

Onko nuorille luotu kattavasti osallis-
tumis- ja kuulemisjärjestelmiä?

Osallistumis- ja kuulemisjärjestelmien määrä 
on lisääntynyt vuodesta 2007, mutta kaikissa 
kunnissa ei ole vielä käytössä 5–17-vuotiaille 
suunnattua järjestelmää.

Vastanneista kunnista hieman yli 70 prosentissa toi-
mi vähintään yksi vaikuttajaryhmä. Tilanne parantui 
vuodesta 2007, jolloin nuorten vaikuttajaryhmä oli 
55 prosentissa kunnista. Vaikuttajaryhmien osuus oli 
Etelä-Suomessa hieman Manner-Suomen keskiarvoa 
parempi.  Paras tilanne oli Itä-Uudenmaan maakunnas-
sa, jossa vaikuttajaryhmä oli kaikissa kunnissa. Selvästi 
heikoin tilanne oli puolestaan Etelä-Karjalan maakun-
nassa, jossa vaikuttajaryhmä oli vain kolmessa kunnas-
sa. Etelä-Suomen kunnista, joissa ei ollut vaikuttajaryh-
mää, puolet oli alle 5 000 asukkaan kuntia ja viidesosa 
yli 14 000 asukkaan kuntia. Pienissä kunnissa koetaan 
usein, että nuorten osallistuminen ja kuuleminen onnis-
tuu arjessa ilman rakennettuja järjestelmiäkin. On kui-
tenkin tärkeä kuulla tässäkin asiassa nuoria. Kokevatko 
nuoret, että he pystyvät osallistumaan ja tulevat kuul-
luksi laajasti nuoria koskevissa asioissa ilman virallisia 
järjestelmiä? Onko nuorten mielestä tällaisten järjestel-
mien, kuten vaikuttajaryhmien perustamiselle tarvetta?

Kyselyyn vastanneissa kunnissa vaikuttajaryhmiä 
oli yhteensä 87 kappaletta. Vaikuttajaryhmien mää-
rää kysyttäessä oppilaskunnat ja oppilasyhdistykset 
rajattiin ulkopuolelle, aivan kuten nuorisotalojen ta-
lotoimikunnatkin. Vaikuttajaryhmäksi ei laskettu ko-
kousta, foorumia tai muuta vastaavaa, joka kokoontui 
muutaman kerran vuodessa.

Viranhaltijoiden mukaan hieman yli 90 prosentissa 
kuntia oli käytössä kuulemisjärjestelmä. Tilanne on 
parantunut jonkin verran vuodesta 2007. Itä-Uuden-
maan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakunnissa 
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kuulemisjärjestelmä löytyi kaikista kunnista. Heikoin 
tilanne oli Kanta-Hämeessä, jossa kuulemisjärjestelmä 
oli hieman yli 80 prosentissa vastanneista kunnista. 

Kunnista noin 80 prosentilla oli jokin aloitekanava. 
Tilanne on parantunut myös aloitekanavien osalta 
jonkin verran vuodesta 2007. Paras tilanne oli Uuden-
maan maakunnassa ja heikoin Kymenlaaksossa. Aloi-
tekanava.fi -palvelu oli käytössä kolmasosalla vastan-
neista kunnista. Palvelu oli käytössä Etelä-Suomen 
kunnissa Manner-Suomen keskiarvoa heikommin. 

Talotoimikuntien osalta tilanne oli Etelä-Suomessa 
puolestaan Manner-Suomen keskiarvoa jonkin verran 
parempi. Nuorisotalotoimikunta tai muu vastaava toi-
mintatapa oli Etelä-Suomessa ainakin osassa kunnan 
nuorisotaloista noin 70 prosentissa vastanneista kun-
nista. Kaikissa kunnan nuorisotaloissa talotoimikunta 
tai muu vastaava oli lähes puolella vastanneista. Ta-
lotoimikuntien tai vastaavien määrä ei ole lisääntynyt 
merkittävästi vuodesta 2007. 

Tarjotaanko kunnissa nuorille mo-
nipuolisia osallistumis- ja kuulemis-
mahdollisuuksia?

Kunnat ovat kehittäneet nuorten osallistumis- 
ja kuulemismahdollisuuksia, mutta sekä viran-
haltijat, että nuoret kokevat, etteivät nuorten 
mahdollisuudet osallistua paikallista ja alueel-
lista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asi-
oiden käsittelyyn ole riittävät.

Vastanneista kunnista noin puolella oli sekä nuorten 
vaikuttajaryhmä, kuulemisjärjestelmä, aloitekanava 
että talotoimikunta tai muu vastaava. Tilanne Etelä-
Suomessa oli jonkin verran koko maan keskiarvoa 
parempi. Viranhaltijoista kaksi ilmoitti, ettei heidän 
kunnassaan ollut käytössä mitään edellä mainituista 
järjestelmistä. Molemmat ovat alle 5 000 asukkaan 
kuntia. Tilanne on parantunut vuodesta 2007, jolloin 
kaikki edellä mainitut järjestelmät oli kolmasosassa 
Etelä-Suomen kuntia. 

Sekä vastanneiden viranhaltijoiden että nuorten mu-
kaan nuoret voivat osallistua heitä koskevaan päätök-
sentekoon ja tulla kuulluksi parhaiten nuorisotaloilla 
sekä yläkouluissa ja lukioissa. Etelä-Suomen kuntien 
viranhaltijat olivat keskimääräistä tyytymättömäm-
piä nuorten mahdollisuuteen osallistua paikallista 
ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien 
asioiden käsittelyyn. Vastanneiden kuntien viranhal-
tijoista yli 60 prosenttia arvioi, että nuorten mahdol-
lisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä 
ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn oli tyy-
dyttävä tai huono. Nuoret kokivat tilanteen selvästi 
viranhaltijoita parempana, sillä hieman yli 60 pro-
senttia nuorista arvioi tilanteen hyväksi tai erinomai-
seksi. On kuitenkin hyvä huomata, että kyselyyn vas-
tanneet nuoret ovat itse aktiivisia ja todennäköisesti 
keskimääräistä tietoisempia mahdollisuuksistaan. 

Useassa kunnassa tärkeimpänä kehittämiskohteena 
nuorten mahdollisuuksissa osallistua nuorisotyötä ja 
-politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn viranhal-

Taulukko 7.2.1. Nuorten vaikuttajaryhmien, kuulemisjärjestelmien, aloitekanavien ja nuorisotalotoimikuntien tai vastaa-
vien prosenttiosuus kyselyyn vastanneista kunnista maakunnittain vuonna 2010 viranhaltijoiden vastausten perusteella

Maakunta Vaikuttajaryhmä % 
(n=68)

Kuulemisjärjestelmä % 
(n=66)

Aloitekanava % 
(n=67)

Talotoimikunta % 
(n=68)

Etelä-Karjala 30 90 80 50

Itä-Uusimaa 100 100 86 57

Kanta-Häme 73 82 73 64

Kymenlaakso 71 100 71 71

Päijät-Häme 75 100 83 83

Uusimaa 86 95 90 81

Etelä-Suomi 74 94 82 71

Osaaminen | Nuorisotoimi



144 Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Peruspalvelut Etelä-Suomen alueella 2010

tijat näkivät nuorten vaikuttajaryhmän perustamisen 
tai sen toiminnan vakiinnuttamisen. Lisäksi nuorten 
toivottiin olevan aktiivisempia vaikuttajia ja nuorille 
toivottiin esimerkiksi edustuspaikkoja lautakuntiin. 
Kehittämisen tarvetta viranhaltijat näkivät myös ai-
kuisten asenteissa nuoria kohtaan. Erityisesti esiin 
nousi toive nuorten kuulemisesta jo asioiden val-
misteluvaiheessa, nuorten osallistumis- ja kuulemis-
mahdollisuuksien laajentamisesta koskemaan kaikkia 
kunnan nuoria sekä sähköisten järjestelmien kehittä-
misestä. Nuoret toivoivat lisäksi erityisesti nuorten 
ja päättäjien vuorovaikutuksen lisäämistä, enemmän 
tietoa nuoria koskevista asioista, nuorten vaikuttaja-
ryhmien laajempaa ja monipuolista kuulemista sekä 
tosiasiallisia vaikuttamisen mahdollisuuksia. 

Minkälaisia vaikuttajaryhmiä toimii 
kunnissa?

Yleisimmin vaikuttajaryhmien nuoret olivat 
13–18-vuotiaita ja hieman alle 60 prosenttia 
toiminnassa mukana olevista oli tyttöjä.

Ryhmistä hieman yli 70 prosenttia oli nuorisovaltuusto-
ja. Lasten parlamentteja oli Etelä-Suomessa neljä. Mää-
rällisesti eniten uusia nuorten vaikuttajaryhmiä oli syn-
tynyt vuonna 2009, jolloin toimintansa aloitti yhdeksän 
ryhmää. Vuoden 2007 jälkeen toimintansa oli aloittanut 
20 uutta ryhmää. Ryhmien toiminta perustui puolessa 
vastanneista kunnista kunnanvaltuuston tai -hallituksen 
päätökseen, noin viidesosan viranhaltijapäätökseen ja 
noin kymmenesosan lautakuntapäätökseen.

Hieman alle 60 prosenttiin vaikuttajaryhmistä valittiin 
jäsenet vaaleilla ja alle viidesosaan jäsenet nimettiin. 
Moneen ryhmään pääsivät mukaan kaikki halukkaat. 

Kuva 7.2.1. 5−17-vuotiaiden prosenttiosuus väestöstä kunnittain vuonna 2009 sekä nuorten vaikuttajaryhmät, kuulemisjärjes-
telmät, aloitekanavat ja nuorisotalotoimikunnat tai vastaavat kunnittain Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella vuonna 2010
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Vastanneiden kuntien vaikuttajaryhmissä oli muka-
na yhteensä lähes 1 100 nuorta. Yleisin ryhmäkoko 
oli kymmenen henkeä. Ryhmäläisistä hieman alle 60 
prosenttia oli tyttöjä. Yleisimmin vaikuttajaryhmien 
nuoret olivat 13–18-vuotiaita.

Miten ja millaisiin asioihin nuoret ovat 
vaikuttaneet kunnissa?

Nuoret ovat voineet vaikuttaa kunnissa tyypilli-
sesti nuorisotoimen ja koulun asioihin.

Hieman alle puolet nuorista ja kolmannes viranhal-
tijoista arvioi vaikuttajaryhmien toiminnan olevan 
tasaisesti sekä vaikuttamista ja edunvalvontaa että ta-
pahtumien järjestämistä. Nuorista noin 30 prosenttia 
ja viranhaltijoista noin puolet arvioi puolestaan, että 
vaikuttajaryhmän toiminta oli enemmän vaikuttamis-
ta ja edunvalvontaa kuin tapahtumien järjestämistä. 
Etelä-Suomen tulos poikkeaa hieman valtakunnalli-
sesta, jonka mukaan reilu viidesosa nuorista ja reilu 

kolmasosa viranhaltijoista arvioi toiminnan olevan 
enemmän vaikuttamista ja edunvalvontaa. 
 
Viranhaltijoista puolet ja nuorista hieman alle puo-
let koki, että vaikuttajaryhmien toiminnalle oli luotu 
edellytyksiä hyvin. Tyydyttäväksi tilanteen koki hie-
man alle 40 prosenttia viranhaltijoista ja hieman alle 
puolet nuorista. Etelä-Suomen kyselyyn vastanneet 
nuoret kokivat tilanteen huonommaksi kuin kyselyyn 
vastanneet nuoret keskimäärin. Viranhaltijat toivoi-
vat, että nuoret saataisiin innostumaan vaikuttamises-
ta ja että vaikuttajaryhmille saataisiin oma määräraha 
ja lisää ohjausresursseja. Eri vaikuttajaryhmien välis-
tä yhteistyötä toivottiin lisättävän, samoin vaikutta-
jaryhmien kuulemista. Lisäksi viranhaltijat toivoivat 
nuorille todellisia vaikuttamisen mahdollisuuksia, 
erityisesti jo asioiden valmisteluvaiheessa. Nuoret ja-
koivat viranhaltijoiden ajatukset kehittämiskohteista. 
Nuorten vastauksissa korostui erityisesti toive päästä 
puhumaan tärkeistä asioista päättäjien kanssa. 

Taulukko 7.2.2. Käytössä olevat nuorten kuulemisen tavat kunnissa viranhaltijoiden ja nuorten vaikuttajaryhmien vas-
tausten mukaan (Etelä-Suomen kunnat vuonna 2010)

Kuulemisen tapa Viranhaltijat % (n=66) Nuorten vaikuttajaryhmät % (n=36)

Nuorisovaltuuston tai muun nuorten vaikuttajaryh-
män kuuleminen

58 81

Nuorisovaltuustolta tai muulta nuorten vaikuttajaryh-
mältä pyydetyt lausunnot

58 64

Nuorten ja päättäjien yhteiset keskustelutilaisuudet 49 53

Nuorisovaltuuston tai muun nuorten vaikuttajaryh-
män edustus lautakunnassa tai valtuustossa

47 64

Oppilaskuntien hallitusten kuuleminen 46 64

Lapsi- ja nuorisojärjestöjen kuuleminen 33 28

Aloitekanava.fi -palvelun Kunta kysyy -osio 30 36

Opiskelijakuntien hallitusten kuuleminen (lukiot ja 
ammatilliset oppilaitokset)

27 47

Muu 24 3

Lapsi- ja nuorisojärjestöiltä pyydetyt lausunnot 23 11

Oppilaskuntien hallituksilta pyydetyt lausunnot 18 22

Opiskelijakuntien hallituksilta pyydetyt lausunnot 
(lukiot ja ammatilliset oppilaitokset)

17 17

Lasten parlamentin kuuleminen 9 19

Lasten parlamentilta pyydetyt lausunnot 6 3
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Kuluneen toimintakauden aikana Etelä-Suomen 
vaikuttajaryhmät tekivät viranhaltijoiden mukaan 
yhteensä 134 aloitetta (valtakunnallisesti ryhmät te-
kivät yhteensä 518 aloitetta). Aloitteista hieman alle 
60 prosenttia toteutui ryhmien toivomalla tavalla. 
Kolmannes vastanneista nuorten vaikuttajaryhmistä 
ilmoitti, että he eivät olleet tehneet lainkaan aloittei-
ta. Hieman yli puolet nuorista vastaajista koki, ettei 
heidän ryhmänsä ollut saanut kunnalta palautetta te-
kemiinsä aloitteisiin. 

Vaikuttajaryhmien toimintaan oman määrärahan oli 
varannut hieman alle 70 prosenttia vastanneista kun-
nista. Määräraha oli yhteensä noin 257 000 euroa (val-
takunnallisen määrärahan suuruus lähes 920 000 eu-
roa). Etelä-Suomessa toimintamäärärahat vaihtelivat 
noin 1 000 eurosta 50 000 euroon. Osa kunnista laski 
työntekijän palkkakustannukset mukaan määrärahaan.

Kuntien viranhaltijoista noin 60 prosenttia ja nuorista 
hieman yli puolet koki, että nuoria kuullaan kunnassa 
tyydyttävästi. Nuorten kuulemisen tasoa piti hyvänä 
hieman alle kolmasosa viranhaltijoista ja hieman yli 
kolmasosa nuorista. Etelä-Suomen vastaajat olivat 
kuulemisen toteutumiseen hieman keskimääräistä 
tyytymättömämpiä. Vastanneet viranhaltijat toivoivat 
lisää järjestelmällisyyttä, säännöllisyyttä, yhtenäisyyt-
tä, konkreettisuutta ja vaikuttavuutta nuorten kuulemi-
seen. Viranhaltijat totesivat, että kehitettävää on muun 
muassa vaikuttamismahdollisuuksien nykyaikaistami-
sessa, vaikuttajaryhmien, kuten oppilaskuntien toimin-
nassa, tiedottamisessa sekä työntekijöiden kouluttami-
sessa. Viranhaltijat toivoivat, että eri hallintokuntien 
virkamiehet ja päättäjät sitoutuisivat nuorten kuule-
miseen ja olisivat kiinnostuneita laajemmin nuorten 
mielipiteistä. Nuorten vaikuttajaryhmien jäsenten vas-
tauksista nousi erityisesti esille toive nuorten aidosta 
kuuntelemisesta ja heidän mielipiteidensä vakavasti 
ottamisesta. Sekä viranhaltijat että nuoret toivoivat 
myös alueellisten kuulemismallien kehittämistä. 

Vastanneista viranhaltijoista ja nuorista hieman alle 
90 prosenttia arvioi nuorten aloitekanavien toimivuu-
den huonoksi tai tyydyttäväksi. Eniten kehittämis-
tarvetta viranhaltijat kokivat olevan aloitekanavien 

markkinoinnissa ja tiedottamisessa. Myös nuorten 
innostaminen aloitekanavien käyttöön koettiin tär-
keäksi. Vastaajat totesivat muun muassa, että aloit-
teentekoa pitäisi käsitellä kouluissa yhteiskuntaopin 
opinnoissa ja osallistaa oppilaskuntia ja nuorisotalo-
toimikuntia palvelun käyttöön. Aloitekanavista tulisi 
tehdä viranhaltijoiden mukaan nuorten näköisiä ja 
hyödyntää enemmän sähköisiä järjestelmiä ja sosi-
aalista mediaa. Lisäksi aloitteita tulisi seurata sään-
nöllisesti ja ne tulisi käsitellä viipymättä. Nuoret ja-
koivat viranhaltijoiden ajatukset kehittämiskohteista. 
He toivoivat, että nuorille luotaisiin helppokäyttöisiä, 
nopeita ja näkyviä aloitekanavia.

Vastanneista viranhaltijoista noin 60 prosenttia koki 
nuorten voivan osallistua ja tulla kuulluksi hyvin nuo-
risotalolla. Nuorisotalojen määrärahoista osa oli annet-
tu nuorten päätettäväksi viidenneksessä vastanneista 
kunnista. Summat vaihtelivat kuntatasolla 200 eurosta 
aina 40 000 euroon saakka. Kehittämiskohteiksi viran-
haltijat nostivat talotoimikunnan perustamisen sekä 
nuorten kuulemisen säännöllisyyden, järjestelmälli-
syyden, pitkäjänteisyyden ja suunnitelmallisuuden pa-
rantamisen nuorisotaloilla. Talojen ohjaajille toivottiin 
lisäkoulutusta osallisuuteen liittyen. Kehittämiskoh-
teiksi mainittiin myös nuorten aktiivisuuden kohotta-
minen ja toiminnallisuuden lisääminen.
 
Nuoret olivat viranhaltijoiden ja nuorten mukaan voi-
neet vaikuttaa kunnissa tyypillisesti nuorisotalojen 
viihtyvyyteen ja toimintaan, nuorisotoimen järjestä-
miin tapahtumiin, lähiliikuntapaikkoihin, ympäristö-
suunnitteluun ja kaavoitukseen, kouluverkkokysymyk-
siin sekä koulujen viihtyvyyteen ja kouluruokailuun. 
Lisäksi nuoret olivat voineet vaikuttaa kuntien lapsi- ja 
nuorisopoliittisiin kehittämisohjelmiin sekä erilaisiin 
hyvinvointisuunnitelmiin ja he olivat mukana erilai-
sissa työryhmissä. Muutaman maininnan sai myös 
liikennepalvelujen kehittäminen. Esimerkiksi tervey-
teen, työllisyyteen ja toimeentuloon liittyvät mainin-
nat jäivät vähäisiksi. 
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Edistetäänkö kunnissa nuorten osal-
listumis- ja kuulemismahdollisuuksia?

Nuorten osallistumis- ja kuulemismahdollisuuk-
sien arviointi on huomioitu kunnissa heikosti, 
samoin näihin liittyvä tiedotus ja koulutus.

Vastanneista kunnista 40 prosenttia ilmoitti, että nuorten 
osallistumis- ja kuulemismahdollisuuksien edistäminen 
oli huomioitu lastensuojelulain mukaisessa lasten ja 
nuorten hyvinvointia koskevassa suunnitelmassa. Vajaas-
sa 40 prosentissa vastanneista kunnista mahdollisuudet 
oli huomioitu kuntastrategiassa. Muita asiakirjoja olivat 
muun muassa kunnan johtosääntö, nuorisotoimenstrate-
gia sekä muut erilaiset kehittämissuunnitelmat. Hieman 
yli viidenneksessä vastanneista kunnista ei nuorten osal-
listumis- ja kuulemismahdollisuuksia ollut huomioitu 
kunnan säännöissä ja / tai strategioissa lainkaan. 

Valtakunnallisesti nuorten osallistumis- ja kuulemis-
mahdollisuuksia arvioitiin vain joka neljännessä kun-
nassa. Etelä-Suomessa tilanne oli vielä heikompi, sil-
lä nuorten osallistumis- ja kuulemismahdollisuuksia 
arvioitiin vain joka viidennessä kunnassa. Arviointia 
tehtiin tyypillisesti keskusteluissa ja tapaamisissa 
sekä erilaisissa suunnitelmissa. Arvioijana toimi usein 
nuorisotoimen henkilöstö tai nuorten vaikuttajaryh-
mä. Kyselyn vastauksista ei käy ilmi vaikuttivatko 

arvioinnit jollain tapaa toiminnan suunnitteluun tai 
vietiinkö arvioinnin tuloksia päätöksentekoon.

Viranhaltijakyselyn vastaajista noin puolet ja nuo-
rista hieman yli kolmasosa koki tiedotuksen vastaa-
van tyydyttävästi nuorten tarpeita. Hieman alle 30 
prosenttia viranhaltijoista ja yli 40 prosenttia nuoris-
ta koki, että tiedottaminen vastasi huonosti nuorten 
tarpeita. Viranhaltijoista hieman yli kymmenesosa ja 
nuorista viisi prosenttia ilmoitti, että kunta ei tiedot-
tanut lainkaan nuorille heitä koskevasta päätöksen-
teosta. Nuoret toivoivat lisää nuorille kohdennettua, 
monipuolista, säännöllistä, aktiivista ja selkokielistä 
tiedotusta. Lisäksi he toivoivat, että tiedottamisessa 
huomioitaisiin paremmin vaikuttajaryhmät ja koulut 
sekä sosiaalinen media, kuten Facebook. Nuoret tote-
sivat, että kunnan nettisivujen tulisi olla helpommin 
löydettävissä ja ajan tasalla. 

Nuorten vaikuttajaryhmät tiedottivat ryhmän toimin-
nasta pääasiassa koulujen ilmoitustaululla ja nuori-
sotaloilla sekä Facebookissa tai IRC-galleriassa. Li-
säksi hieman alle 40 prosenttia vastanneista ilmoitti 
ryhmän tiedottaneen nuorisotoimen tai -tiedotuksen 
nettisivuilla tai -lehdissä ja sanomalehdissä. 

Nuorisotoimen henkilöstöä koulutti hieman yli 70 pro-
senttia vastanneista kunnista. Koulutuksen järjestäjiä 

Taulukko 7.2.3. Kuntien tavat tiedottaa nuorille heitä koskevasta päätöksenteosta viranhaltijoiden ja nuorten vaikutta-
jaryhmien vastausten mukaan (Etelä-Suomen kunnat vuonna 2010)

Kuntien tavat tiedottaa nuorille Viranhaltijat % (n=65) Nuorten vaikuttajaryhmät % (n=38)

Kunnan ilmoitustaululla 35 32

Koulujen ilmoitustaululla 49 32

Nuorisotaloilla 65 42

Sanomalehdissä 45 55

Kunnan nettisivuilla tai -lehdissä 59 58

Nuorisotoimen tai -tiedotuksen nettisivuilla tai -lehdissä 32 32

Facebookissa tai IRC-galleriassa 39 32

Muuten 9 5

Kuntamme ei tiedota nuorille heitä koskevasta  
päätöksenteosta.

12 5
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olivat pääsääntöisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukset, Allianssi ry ja Nuva ry. Kunnat järjesti-
vät myös yhteistyössä seudullisia koulutuksia. Muuta 
kunnan henkilöstöä, tyypillisesti opetushenkilöstöä, 
koulutti neljäsosa vastanneista. Kuntien luottamushen-
kilöille koulutusta tarjosi alle viidesosa kunnista. 

Vastanneista viranhaltijoista ja nuorista hieman alle 
puolet ilmoitti kunnan järjestäneen nuorille osallis-
tumiseen ja kuulemiseen liittyvää koulutusta. Nuoret 
olivat Etelä-Suomessa keskimääräistä tyytymättö-
mämpiä nuorille järjestettyyn koulutukseen. Nuoris-
ta lähes 80 prosenttia koki koulutuksen vastanneen 
nuorten tarpeita tyydyttävästi tai huonosti. Kehittä-
miskohteiksi nuoret nimesivät erityisesti sen, että 
koulutuksia ylipäätään järjestettäisiin. Eräs vastaajis-
ta totesi muun muassa, että koulutusten ”ei tarvitse 

olla isoja juttuja – kunnan omat poliitikot ja virka-
miehet ovat päteviä kertomaan oman kunnan asiois-
ta”.  Koulutuksia toivottiin sekä vaikuttajaryhmien 
jäsenille että kaikille nuorille. Nuoret toivoivat kou-
lutuksen sitomista opetussuunnitelmaan ja koulujen 
yhteiskuntaopin opetukseen. Sama toive mainittiin 
myös viranhaltijoiden vastauksissa. Tämän lisäksi 
nuoret toivoivat kouluihin myös yhteiskuntaopista 
erillään olevia teemapäiviä ja -tapahtumia. 

Nuoret kokivat pääosin, että vaikuttajaryhmien toi-
minnassa mukana olevat aikuiset tukivat ryhmien 
toimintaa. Yksi vastanneista ryhmistä ilmoitti, ettei 
heidän toiminnassaan ollut mukana aikuista. Viran-
haltijat toivoivat toimintaa ohjaaville aikuisille lisää 
rahaa ja aikaa nuorten ohjaamiseen.
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7.3.  Kirjastotoimi 

Johtopäätökset

Maakuntakirjastojen kirjastoasetuksen mukaisten 
tehtävien toteutuminen vaihtelee alueittain.

Kirjastoasetuksessa määritellyt maakuntakirjastojen 
tehtävät ovat osin vanhentuneita. Esimerkiksi kauko-
palvelu on muuttunut alueelliseksi aineistonkuljetuk-
seksi, josta vastuu on osittain kirjastokimpoilla. 

Maakuntakirjastotoiminnan arviointi on vaikeaa, koska 
toiminnalle ei ole asetettu mittareita eikä palvelutavoit-
teita, eikä toimintatilastoja ole systemaattisesti kerätty.

Kirjastot ovat muodostaneet kirjastokimppoja, jot-
ka tekevät osin samoja tehtäviä maakuntakirjastojen 
kanssa. Osa palveluista tuotetaan valtakunnallisesti, 
mikä lisää päällekkäisyyttä.

Alueelliselle kirjastotoiminnalle on edelleen selkeä 
tarve. Kuntajakomuutokset, uudet yhteistyöalueet ja 
tietotekniikan kehittyminen ovat kuitenkin muutta-

neet maakuntakirjastojen toimintaympäristöjä.

Toimenpide-esitykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö uudistaa alueellista kirjas-
totoimintaa koskeva lainsäädännön osana kirjastolain-
säädännön kokonaisuudistusta. Tätä ennen alueellista 
kirjastotyötä tekevien kirjastojen ohjeistusta tarkennetaan 
yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä kirjasto-
asioita hoitavien ELY-keskusten kanssa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö teettää selvityksen tar-
koituksenmukaisesta alueellisesta kirjastotoiminnasta, 
jossa huomioidaan muuttuvat aluerakenteet, kirjastojen 
valtakunnalliset palvelut, valtakunnallinen kirjastopoli-
tiikka sekä alueelliset yhteistyömuodot ja niiden sisällöt. 
Selvityksessä tulee myös ottaa kantaa siihen, voidaanko 
kunnan ja valtion sopimusmenettelyä vahvistaa kunnan 
hoitaessa alueellista palvelu- ja kehittämistehtävää.

Arviointiasetelma

Taulukon 7.3.1 mukaan sivulla 151.

Johdanto

Kirjastotoimen arviointikohteena oli maakuntakir-
jastotoiminta osana kirjastotoimen alueellista kehit-
tämistä. Maakuntakirjastot perustettiin 1960-luvul-
la täydentämään ja kehittämään yleisten kirjastojen 
verkkoa. Verkoston osana toimii myös yleisten kirjasto-
jen keskuskirjasto, joka on Helsingin kaupunginkirjasto.

Maakuntakirjastoina ja yleisten kirjastojen keskus-
kirjastona toimivat opetus- ja kulttuuriministeriön 

(OKM) määräämien kuntien yleiset kirjastot kuntansa 
suostumuksella. Ministeriö määrää toiminta-alueen ja 
tehtävistä säädetään asetuksella. Yleisten kirjastojen 
keskuskirjaston toiminta-alueena on koko maa. Kes-
kuskirjasto ei ole mukana tässä arvioinnissa, koska sen 
tehtävät poikkeavat maakuntakirjastojen tehtävistä.

Vuonna 2010 maakuntakirjastotehtäviä hoiti 19 kau-
punginkirjastoa manner-Suomessa. Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston toimialueella on kuusi maakun-
takirjastoa, joiden toiminta-alueiden kuntien määrä 
vaihtelee seitsemästä 21:een ja asukasmäärä runsaas-
ta 90 000:sta 1,5 miljoonaan. 

7.3.1. Maakuntakirjastotoiminta osana kirjastotoimen kehittämistä
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Taulukko 7.3.1 Arviointiasetelma

Arviointikriteerit Arviointikysymykset Indikaattorit Palvelutavoitteet/
hyvä palvelutaso

Maakuntakirjastopalvelujen 
tarjonta ja kysyntä

Mitkä ovat 
maakuntakirjastotoiminnan 
resurssit?

Maakuntakirjastoavustusten määrä vv. 
2008-2010

Maakuntakirjastotoimintaan käytetyt 
henkilötyövuodet v. 2010

Maakuntakirjasto- 
palvelujen tasa-
arvoinen saatavuus 
eri alueilla

Mitä palveluja ja kuinka 
paljon maakuntakirjastot 
tarjoavat alueillaan, ja kuinka 
paljon maakuntien yleiset 
kirjastot käyttävät palveluja?

Kaukolainojen määrän kehitys vv. 2000-
2009

Tietopalvelun kysynnän muutos

Tietopalvelun kehittäminen

Ammatillisten kokousten ja koulutusten 
järjestäminen ja niihin osallistuminen

Aineistokuljetusten järjestäminen ja 
niihin osallistuminen

E-aineistojen tarjonta

Maakunnan kirjastojen yhteydenottojen 
tarve ja tiheys sekä kehitys

Maakuntakirjasto-
palvelujen tärkeys ja 
onnistuminen

Miten maakuntakirjastot ovat 
onnistuneet tehtävissään?

Onnistumisen itsearviointi

Tärkeyden ja onnistumisen arviointi

Muiden alueellisten 
yhteistyömuotojen tarjonta 
ja kattavuus

Miten muut  alueelliset 
yhteistyömuodot vaikuttavat 
maakuntakirjastotoimintaan?

Maakuntakirjasto-, seutukirjasto- ja 
kirjastokimppatoiminnan päällekkäisyys

Muiden yhteistyömuotojen vaikutus 
yhteydenpitoon

Muiden yhteistyömuotojen vaikutus 
aineistokuljetuksiin

Kehittäminen Miten alueellista 
kirjastotoimintaa kehitetään?

Kehittämishankkeet

Maakunnallinen kirjastostrategia

Kirjastoverkon kehittämiselle ja 
toiminnalle tärkeät palvelut

Maakuntakirjastojen tehtävät ovat säilyneet suunnil-
leen samoina vuosikymmeniä, vain pieniä muutoksia 
on tehty lainsäädäntöuudistusten yhteydessä. Nykyi-
sen kirjastoasetuksen mukaan (908/1998) maakunta-
kirjaston tehtävänä on 
• tukea alueensa yleisten kirjastojen tieto- ja kauko-

palvelua
• kehittää toiminta-aluetta koskevaa tietopalvelua
• perehdyttää toiminta-alueen kirjastojen henkilös-

töä kirjastotyön uusiin toimintamuotoihin ja kehit-

tämishankkeisiin sekä 
• suorittaa opetusministeriön antamat muut tehtävät

Maakuntakirjastojen tehtävät ovat ammatillisia tu-
kitehtäviä, niillä ei ole hallinnollisia tehtäviä eikä 
toimivaltaa alueen kirjastoihin nähden. Tehtävistä 
sovitaan tarkemmin vuosittain seurantakeskustelussa 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa, 
joille tämä tehtävä aluehallinnon uudistuksen yhtey-
dessä siirtyi lääninhallituksilta.

Osaaminen | Kirjastotoimi
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Uusimmassa opetus- ja kulttuuriministeriön linjauk-
sessa Kirjastopolitiikka 2015 pidetään tarpeellisena 
arvioida uudelleen alueellisen kirjastotoiminnan teh-
tävä- ja aluejakoa. Syynä ovat sekä kunta- ja aluehal-
linnon että tietotekniikan ja kirjastokentän muutokset.

Valtio tukee maakuntakirjastotoimintaa vuosittain 
harkinnanvaraisilla avustuksilla. 

Toimintaympäristön muutokset

Etelä-Suomen maakuntakirjastojen toimintaympäris-
tössä on tapahtunut suuria muutoksia. Vuosina 2000–
2010 kuntien määrä väheni 89:sta 68:een. Maakunnat 
ovat ajautuneet väkiluvun kehityksessä eri suuntiin. 
Väestönkasvu oli suurinta Uudellamaalla, Etelä-Kar-
jalassa ja Kymenlaaksossa väki väheni.

Kirjastotoiminnassa on aina ollut luonnollista kun-
ta- ja hallintorajat ylittävä kustannustehokas yhteis-
työ. Maakuntakirjastojen rinnalle on noussut muita 
alueellisia kirjastokehittäjiä. Näitä ovat ennen kaik-
kea alueelliset kirjastoyhteistyöverkostot eli kirjas-
tokimpat (hallinnollisesti itsenäisten kunnankirjasto-
jen yhteistyö) ja seutukirjastot (seudullisten, yhtenä 
hallinnollisena kokonaisuutena toimivien kirjastojen 
yhteenliittymät).  

Myös valtakunnallisesti kirjastoverkossa on keski-
tetty toimintoja kirjastoihin, joiden tehtävänä on pal-

vella koko maata. Yleisten kirjastojen keskuskirjas-
to on tärkeä keskitettyjen verkkopalvelujen tuottaja, 
Kansalliskirjasto koordinoi elektronisten aineistojen 
hankintaa ja  kehittää asiakaskyselyjä. Varastokirjasto 
on tärkeä kaukopalvelun kehittäjä, joka turvaa van-
hemman aineiston saatavuuden kaikkiin kirjastoihin.

Lähitulevaisuuden näkymät

Kirjastoverkostoon vaikuttavat kunta- ja palveluraken-
teen muutokset jatkuvat. Myös maakuntarakenteen on 
ennakoitu muuttuvan. Jos  maakunta muodostuu muu-
tamasta kunnasta, niin silloin on kysyttävä  tarvitaanko 
sitä varten oma maakuntakirjasto vai onko jokin muu 
toimintatapa järkevämpi. Muutoksia voi tuoda myös 
valtion aluehallinnon uudistus. Muiden Pohjoismaiden 
maakuntakirjastotoiminnassa tapahtuneilla muutoksil-
la voi olla vaikutuksia Suomessakin.

Kimppa- ja seutukirjastojen merkitys kasvaa maa-
kuntakirjastojen rinnalla toimivina alueellisina kir-
jastokehittäjinä. Erilaisia verkkopalveluja tuotetaan 
jatkossa entistä enemmän valtakunnallisesti.

Maakuntakirjastojen määrä väheni yhdellä 1.1. 2011, 
kun Itä-Uudenmaan maakuntakirjasto lakkasi ole-
masta. Itä-Uudenmaan liiton yhdistyttyä  Uudenmaan 
liittoon Uudenmaan maakuntakirjaston toiminta-alue 
kattoi myös Itä-Uudenmaan. Uudenmaan maakunta-
kirjastona toiminut Espoon kaupunginkirjasto luopui 

Taulukko 7.3.1.1.Etelä-Suomen maakuntakirjastoalueet ja niiden kunta- ja asukasmäärät vuosina 2000 ja 2010 sekä 
maakuntakirjastot

Kuntien määrä Asukasmäärä

Maakuntakirjastoalue 2000 2010 2000 2010 Maakuntakirjasto

Etelä-Karjala 14 10 137 149 134 019 Lappeenrannan  
kaupunginkirjasto

Häme 16 11 165 307 173 828 Hämeenlinnan  
kaupunginkirjasto

Itä-Uusimaa 10 7 89 604 93 966 Porvoon kaupunginkirjasto

Kymenlaakso 13 7 187 474 182 617 Kouvolan kaupunginkirjasto

Päijät-Häme 12 12 197 378 201 270 Lahden kaupunginkirjasto

Uusimaa 24 21 1 304 595 1 423 576 Espoon kaupunginkirjasto

Yhteensä 89 68 2081507 2209276
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maakuntakirjastotehtävistään keskittyäkseen pää-
kaupunkiseudun kirjastoyhteistyöhön. Porvoon kau-
punki suostui siihen, että Porvoon kaupunginkirjasto 
ottaa vastaan Uudenmaan maakuntakirjastotehtävät. 
(OKM:n päätös maakuntakirjastojen toiminta-alueis-
ta 26.1.2011 lukien 1/600/2011).

Aineisto ja menetelmät

Arviointiaineisto koottiin kahdella internet-kyselyllä, 
joista toinen suunnattiin maakuntakirjastoille ja toi-
nen kuntien kirjastoille. Maakuntakirjastokyselyn 
vastausprosentti oli 100 , kunnan- ja kaupunginkirjas-
toille suunnatussa kyselyssä 80. Arviointiaineistona 
käytettiin myös Yleisten kirjastojen tilastotietokan-
nan tietoja ja maakuntakirjastojen avustushakemuk-
sia. Webrobol-järjestelmässä kyselyn aikaan tapahtu-
neet muutokset ja järjestelmäpäivitykset aiheuttivat 
sen, että kirjastojen vastauksia jouduttiin tavallista 
enemmän tarkentamaan jälkikäteen.

Mitkä ovat maakuntakirjasto- 
toiminnan resurssit?

Maakuntakirjastotoimintaan saatava toiminta-
määräraha ja resurssien käyttö vaihtelee alu-
eittain. Toimintaan liittyviin hankkeisiin käyte-
tään eri lähteistä saatavaa rahoitusta. 

Maakuntakirjastotoiminnan rahoituksessa on tapahtu-
nut muutoksia. Vuosina 2005-2009 kirjastotoimen val-
tionosuudesta määrättiin opetus- ja kulttuuritoimen ra-
hoituksesta annetulla lailla. Maakuntakirjastotoimintaa 
ja keskuskirjastoa ylläpitävät kunnat saivat toimintaa 
varten korotettua valtionosuutta, jonka käytöstä maa-
kuntakirjastot sopivat ministeriön kanssa käytävissä 
keskusteluissa. Raha ei ollut ”korvamerkitty” maakun-
takirjastotoimintaan, joten joissakin maakuntakirjastois-
sa sitä käytettiin kattamaan kaupunginkirjaston kuluja. 

Vuoden 2010 alusta tuli voimaan valtionosuusjär-
jestelmän kokonaisuudistus ja hallinnonalakohtaiset 
valtionosuudet yhdistettiin valtiovarainministeriöön. 
Maakuntakirjastot hakevat vuosittain opetus- ja kult-
tuuriministeriöltä valtionavustusta maakuntakirjasto-

toimintaan. Myönnettävä avustus on ns. korvamer-
kittyä rahaa, joka on käytettävä kirjastoasetuksessa 
määriteltyihin maakuntakirjastotehtävien hoitoon.  
Avustussumma vastaa likimäärin toiminnasta aiheu-
tuvia kustannuksia. Vuonna 2010 opetus- ja kulttuuri-
ministeriö myönsi maakuntakirjastotoimintaan avus-
tuksia yhteensä noin 2,2 miljoonaa euroa. 

Maakuntakirjastoavustuksen lisäksi maakuntakirjas-
toina toimivat kaupunginkirjastot voivat hakea ylei-
sille kirjastoille tarkoitettuja avustuksia sekä opetus- 
ja kulttuuriministeriöstä että elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksista. Taulukossa 7.3.1.2. on esitetty 
maakuntakirjastoille vuosina 2008–2010 myönnetyt 
avustukset näistä kolmesta lähteestä. 

Osa muista avustuksista käytetään myös alueelliseen 
toimintaan ja kehittämiseen, osa taas maakuntakirjas-
tona toimivan kirjaston oman toiminnan kehittämi-
seen. Maakuntakirjastot eivät ole ainoita alueellisia 
toimijoita, vaan alueellista yhteis- ja kehittämistyötä 
tekevät myös esimerkiksi seutukirjastot, kirjastokim-
pat sekä yksittäiset kunnat yhdessä. Kaksikielisillä 
kimpoilla on ollut merkittävä rooli kaksikielisten kir-
jastojen kehittämisessä. 

Etelä-Suomen osuus opetus- ja kulttuuriministeriön 
myöntämistä maakuntakirjastotoiminta- ja muista 
avustuksista oli noin neljännes koko maan avustuk-
sista. ELY-keskusten jakamista avustuksista eteläisen 
Suomen osuus oli kolmannes. Muista OKM:n myön-
tämistä avustuksista 17 % tuli eteläiseen Suomeen. 
Tässä on huomioitu vain myönteisen päätöksen saa-
neet hakemukset.  Kappalesarakkeessa olevat nollat 
kertovat, että avustus on käytetty vain kaupunginkir-
jaston ja/tai kaupunginkirjastovetoisen kimpan toi-
mintaan, ei maakuntakirjastotoimintaan.

Maakuntakirjastojen kaupunginhallinnossa kuntarajat 
ylittävä maakuntakirjastotoiminta on aina selitettävä 
ja perusteltava tarkasti. Esimerkiksi tilaaja-tuottaja-
mallissa maakunnallinen kehittämis- ja hanketoimin-
ta on vaikeasti hahmotettava asia. Kaupunginkirjas-
ton rooli maakunnallisena toimijana saattaa aiheuttaa 
hämmennystä myös maakunnan kunnissa.

Osaaminen | Kirjastotoimi
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Maakuntakirjastotoimintaan vaikuttaa myös se, miten 
maakuntakirjaston kotikaupunki on ylipäätään resur-
soinut kirjastotoimintansa. Henkilökunnan määrä ja 
koulutustaso, täydennyskoulutukseen osallistuminen 
sekä aineiston laatu ja määrä vaikuttavat maakunta-
kirjastotoiminnan tasoon. Tässä arviossa tarkastel-
laan henkilöstöä, koska lähes 90 % avustuksesta käy-
tetään henkilöstön palkkoihin.

Maakuntakirjastojen henkilötyövuosimäärät tuhatta 
asukasta kohden vaihtelivat Lappeenrannan 0,65:sta  
Lahden 0,96:een (koko maassa vaihteluväli oli 0,65-
1,02). Kuitenkin Lappeenranta käytti suhteellisesti 
eniten henkilöstöresursseja maakuntakirjastotoimin-
taan (4,8 %). Toinen ääripää oli Espoo, jonka henki-
löstöstä 0,8 % teki maakuntakirjastotehtäviä. 

Maakuntakirjastot ilmoittivat käyttäneensä lähes 11 
henkilötyövuotta maakuntakirjastotoimintaan. Il-
moitetut henkilötyövuodet ovat laskennallisia, koska 
aina ei voida erottaa maakuntakirjastotoimintaa ja 
kaupunginkirjaston toimintaa toisistaan. Lähes kaik-
ki maakuntakirjastotehtäviin käytetyistä henkilötyö-
vuosista oli kirjastoammatillisia. Ei-kirjastoamma-
tillista henkilökuntaa oli maakuntakirjastoissa, jotka 
olivat mukana aineistokuljetuksissa.

Mitä palveluja ja kuinka paljon maa-
kuntakirjastot tarjoavat alueillaan 
ja kuinka paljon maakuntien yleiset 
kirjastot käyttävät palveluja?

Maakuntakirjastojen tarjoamien palvelujen 
määrät, sisällöt ja niiden käyttö vaihtelevat 
maakunnittain. Täydennyskoulutus sekä edel-
leen myös kaukopalvelu ovat tärkeimpiä maa-
kuntakirjastopalveluja. 

Jokainen kirjasto on joskus yhteydessä maakuntakir-
jastoonsa, lähes puolet kirjastoista on yhteydessä maa-
kuntakirjastoon viikoittain. Yhteydenottojen määrä on 
pysynyt ennallaan joka toisessa kirjastossa, neljännek-
sessä se on vähentynyt ja neljänneksessä lisääntynyt. 

Kirjastot olivat yhteydessä maakuntakirjastoon 
useimmiten seuraavissa asioissa: koulutus ja koko-
ukset (93%), kaukopalvelu (83%) ja kehittämishank-
keet (35 %). Prosenttiluku kertoo, kuinka monta pro-
senttia kirjastoista mainitsi asian.

Maakuntakirjastopalveluista arvioitiin kaukopalve-
lua, tietopalvelua, elektronisten aineistojen tarjontaa 

Taulukko 7.3.1.2. Maakuntakirjastojen saamat maakuntakirjastoavustukset sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja ELY-
keskusten/lääninhallitusten jakamat avustukset vuosina 2008-2010

Maakunta (maakuntakirjasto)

Maakuntakir-
jasto-avustuk-
set vv. 2008-
2010, euroa 
yhteensä

Muut OKM-
avustukset
 vv. 2008-
2010, euroa 
yhteensä

OKM-avus-
tuksista 
maakun-
nalliseen 
toimintaan, 
hankkeet, kpl

ELY-keskusten 
avustukset 
vv. 2008-2010, 
euroa yhteen-
sä

ELY-keskusten 
avustuksista maakun-
nalliseen toimintaan, 
hankkeet, kpl

Etelä-Karjala (Lappeenranta) 276 300 42 600 4 13 380 0

Häme (Hämeenlinna) 245 300 20 200 0 14 600 0

Itä-Uusimaa (Porvoo) 180 100 42 600 3 9 800 0

Kymenlaakso (Kouvola) 307 400 83 000 2 42 500 4

Päijät-Häme (Lahti) 340 900 130 000 1 5 000 0

Uusimaa (Espoo) 201 800 90 700 0 42 490 0

Etelä-Suomi yhteensä 1 551 800 409 100 10 127 770 4

Muu Suomi yhteensä 4 867 400 1 885 800 44 248 750 11

Koko Suomi yhteensä 6 419 200 2 294 900 54 376 520 15
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ja täydennyskoulutusta. Kaukopalveluun liittyen tar-
kasteltiin myös aineistokuljetuksia.

Kaukopalvelu

Maakuntakirjastojen perinteinen tehtävä oli toimia 
kaukolainakeskuksena. Kuuden maakuntakirjaston 
osuus Etelä-Suomen maan yleisten kirjastojen lä-
hettämistä kaukolainoista oli 42 prosenttia vuonna 
2009. Suhde oli sama koko maassa. Tekninen kehitys 
ja kustannustehokkaat kuntarajat ylittävät aineisto-
kuljetukset ovat muuttaneet täysin kaukolainauksen 
2000-luvulla. 

Aineistokuljetuksia järjestävien maakuntakirjastojen 
rooli on muuttunut tämän myötä enemmän logistiik-
kakeskukseksi. Neljä maakuntakirjastoa kuudesta 
järjesti kimpalleen aineistokuljetukset, mutta kaikki 
maakunnan kirjastot eivät ole mukana. Yksi maakun-
takirjasto ei järjestä minkäänlaista kuljetusta eikä lii-
oin ole mukana kuljetuksissa. Yksi maakuntakirjasto 
on mukana kimppakuljetuksissa. Aineistokuljetukset 
mahdollistavat sen, että lähes kaksi kolmasosaa kir-
jastoista pystyi tarjoamaan asiakkailleen omaa koko-
elmaansa laajemman aineiston.

Tietopalvelu

Maakuntakirjastojen arvion mukaan maakunnan kir-
jastoista tulleiden tietopalvelukysymysten määrä  ei 
ole kasvanut, vaan yhdessä se on vähentynyt ja vii-
dessä muussa pysynyt ennallaan.

Viime vuosina Suomessa on kehitetty voimakkaas-
ti kirjastojen valtakunnallisia verkkopalveluja, jot-
ka ovat muuttaneet tietopalvelua. Verkkopalvelu-
jen ylläpitoon osallistuminen on ollut luonteva osa 
maakuntakirjastotoimintaa ja koko kirjastoverkkoa 
hyödyntävää toimintaa. Kaikki maakuntakirjastot 
osallistuvat valtakunnalliseen Kysy kirjastonhoita-
ja -verkkopalveluun. Kouvola ja Lahti osallistuvat 
lisäksi Linkkikirjaston ylläpitoon, johon myös Hä-
meenlinnan Makupalat yhdistetään. Hämeenlinna 
osallistuu Sivupiirin ja Kirjasammon ylläpitoon. Por-
voo osallistuu Kirjasampoon.

Lähes puolet maakuntien kirjastoista piti maakunta-
kirjaston maakuntakokoelmaa vähintään melko tar-
peellisena omien kokoelmien täydentäjänä. Oman 
kirjaston kotiseutukokoelmaa piti tarpeellisena tai 
melko tarpeellisena yli 90 % kirjastoista.

Neljä maakuntakirjastoa kuudesta ilmoitti käyttävän-
sä sosiaalisen median sovelluksia.

Elektroniset aineistot

Maakuntakirjastot tiedottavat yleisille kirjastoille kan-
sallisen elektronisen kirjaston FinElibin aineistoista. 
FinElibin aineistoista suurin osa soveltuu vain tieteelli-
sille kirjastoille, joten yleiset kirjastot ostavat aineisto-
ja melko vähän. Yleiset kirjastot ostavat e-aineistojen 
käyttöoikeuksia tarvittaessa suoraan aineistotoimitta-
jilta. Usein hankinnat tehdään kirjastokimpassa. 

Maakuntakirjastot ovat rakentaneet OKM:n valta-
kunnallisessa hankkeessa omat alueelliset tiedonhaun 
Nelli-portaalit e-aineistoja varten. Osittain e-aineisto-
jen vähäisyyden vuoksi asiakkaat eivät ole löytäneet 
Nelli-portaaleja. Kolme maakuntakirjastoa ilmoitti 
käytön olevan kohtalaista, kaksi vähän ja yksi (Es-
poo) ilmoitti, että Nelliä ei käytetä, koska seudullinen 
aineistotietokanta riittää. Nelli mainitaan vaikeakäyt-
töiseksi ja työlääksi ylläpitää, eikä portaalin käytön 
opetukseen ole riittävästi voimavaroja.

Maakuntakirjastoilta kysyttiin, kuinka paljon ne 
käyttivät toiminta-avustuksestaan maakunnalle tar-
jottaviin e-aineistoihin sekä mitä aineistoja ne ostavat 
koko maakunnan käyttöön. Vastaukset eivät olleet 
yhteismitallisia, joten niitä ei voida tässä raportoida. 
Kirjastotoimen aluehallinto arvioi vuonna 2011  pe-
ruspalveluarvioinnissa yleisten kirjastojen digitaali-
sen verkkoaineiston hankintaa ja käyttöä, joten aihet-
ta selvitetään silloin tarkemmin.

Täydennyskoulutus

Kirjastoammatillista lyhytkestoista täydennyskoulutus-
ta järjestivät pääasiassa elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskukset ja maakuntakirjastot usein yhteistyössä. 
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Maakuntakirjastot järjestivät Etelä-Suomessa kaikkiaan 
111 ammatillista kokousta ja tilaisuutta, joihin osallis-
tui n. 1500 henkilöä. Puolet tilaisuuksista oli suunnattu 
koko maakunnalle.  Kaksi kolmesta koulutustilaisuu-
desta järjestettiin kirjaston omilla varoilla, kolmasosan 
kustannukset jakaantuvat maakuntakirjasto- ja muiden 
avustusten kesken. Maakuntien kirjastojen osallistu-
misprosentti vaihteli 26 – 100 %. Pienimmillä kunnan-
kirjastoilla on niin vähän henkilökuntaa, että osallistu-
minen koulutuksiin voi sen vuoksi olla mahdotonta.

Koulutustilaisuuksien aiheena oli valtakunnallisesti 
ajankohtaiset aiheet kuten yhteiset verkkopalvelut, 
luetteloinnin muutokset, kansallinen digitaalinen kir-

jasto ja kirjallisuus. Aiheet saattoivat liittyä myös pai-
kallisiin hankkeisiin.

Miten maakuntakirjastot ovat onnistu-
neet tehtävässään?

Kuntien kirjastot arvioivat maakuntakirjasto-
jen onnistumista kriittisemmin kuin maakun-
takirjastot itse.  

Maakuntakirjastoilta ja kuntien kirjastoilta kysyttiin 
arvioita maakuntakirjaston onnistumisesta maakunta-
kirjastotehtävissä. Arviot poikkesivat toisistaan. Kun 
skaala oli 1-5, maakuntakirjastot antoivat toimintan-

Kuva 7.3.1.1. Maakuntakirjastojen onnistuminen tehtävissään, itsearvio ja maakunnan kirjastojen arvio
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sa arvioksi toimintansa keskimäärin 3,8. Maakunnan 
kirjastojen arvio oli 3,2 .  Kuvassa 7.3.1.1. on kuvattu 
arviot osa-alueittain.

Kirjastot saivat antaa vapaamuotoisia kommentteja 
maakuntakirjastonsa toiminnasta: 
”Ehkä maakuntakirjaston rooli voisi kaiken kaikki-
aan olla hieman aktiivisempi kaikilla osa-alueilla.”
”Yhteistyön ja tiedottamisen tulee olla todella ak-
tiivista.”
”Hierarkiaa korostava rakenne ei kehitä yhteistyötä.”
”Pienen kunnankirjaston näkökulmasta maakuntakir-
jasto jää melko etäiseksi.”
”Maakuntakirjasto voisi aktiivisemmin kysyä ken-
tältä, millaista koulutusta toivotaan ja tarvitaan, ja 
järjestää sellaista. Tähänastiset koulutukset ovat ol-
leet hyviä, mutta enemmänkin voisi olla. Erityisesti 
hyvien käytäntöjen levittämisessä alueen kirjastoihin 
maakuntakirjastolla on tärkeä rooli.”
”Pitäisi ottaa näkyvämpi rooli seudun kirjastojen ke-
hittäjänä ja tiennäyttäjänä!”

Maakuntakirjaston merkitys maakunnan johtavana 
kirjastona oli maakuntien kirjastojen mielestä 7 %:n 
mielestä lisääntynyt, 62 %:n mukaan pysynyt ennal-
laan ja 31 %:n kannalta vähentynyt.

Miten muut alueelliset yhteistyömuo-
dot vaikuttavat maakuntakirjastotoi-
mintaan?

Maakuntakirjastojen rinnalle tulleet muut kir-
jastojen yhteistyöalueet hoitivat osin alueellisen 
kirjastotoiminnan tehtäviä. Kuntien kirjastot 
toimivat ja kehittivät palvelujaan entistä enem-
män näiden alueellisten toimijoiden avulla.

Maakuntakirjastojen toimialueet ovat pysyneet pit-
kään ennallaan. Kuntien määrä on lähes kaikilla maa-
kuntakirjastoalueilla vähentynyt (taulukko 7.3.1.1). 

Hallinnollisten muutosten ja tietotekniikan kehityksen 
myötä maakuntakirjastojen rinnalle on tullut muita 
yhteistyöalueita. Kirjastoyhteistyöhön kuulumattomia 
kuntia oli Etelä-Suomessa 14, koko maassa yhteensä 

39. Tämä luku pienenee, kun Päijät-Hämeen ja Etelä-
Karjalan maakunnissa kirjastojen yhteistyö tiivistyy.

Seutukirjastot ovat usean kunnan alueella yhtenä hal-
linnollisena kokonaisuutena toimivia kirjastojen yh-
teenliittymiä. Hollolan ja Kärkölän kirjastolaitosten 
yhteensulautuminen voidaan katsoa seutukirjastoksi. 

Tässä yhteydessä on tarkasteltu kuntien tietoteknistä 
yhteistyötä, joka selvimmin näkyy kartassa 7.3.1.2.

Kirjastojärjestelmäyhteistyöstä on syntynyt usean 
kirjaston yhteisten aineisto- ja asiakastietokantojen 
yhteistyöalueita eli kimppoja. Kymmeneen kimppaan 
kuului 43 kuntaa. Kimpoista kolme oli maakuntave-
toista. Yhteisestä verkkotiedonhausta muodostuneet 
yhteistyöalueet on suppeampi järjestelmäyhteistyön 
muoto. Näitä web-kimppoja oli kaksi ja niihin kuului 
11 kirjastoa. Kimppojen ja web-kimppojen toiminta-
alueet menivät osittain päällekkäin. 
 
Ihanteellisin tilanne maakuntakirjastotoiminnan kan-
nalta on Kymenlaaksossa, jossa kaikki maakunnan 
kirjastot kuuluvat samaan Kyyti-kirjastot kimppaan. 

Hämeen maakuntakirjastoalueella on kolme kirjasto-
kimppaa, jotka on muodostettu Hämeenlinnan, Forssan 
ja Riihimäen seuduille. Hämeessä on yksi kunta, joka 
ei tällä hetkellä ole mukana seudullisessa yhteistyössä.

Itä-Uudellamaalla on Porvoo-vetoisen kimpan lisäksi 
Loviisan seudun kirjastojen yhteinen verkkotiedon-
haku (web-kimppa). Yksi kunnankirjasto ei osallistu 
seudulliseen yhteistyöhön.

Uudellamaalla Espoo on tiiviisti mukana pääkaupun-
kiseudun kirjastojen seutuyhteistyössä, maakunnassa 
on kolme muuta kimppaa ja yksi seudulliseen yhteis-
työhön kuulumaton kirjasto. 

Etelä-Karjalassa seudullisen yhteistyön tilanne on ollut 
kaikista hajanaisin, mutta nyt maakunnassa on vakaa 
aikomus ja selvä tahtotila saada aikaan maakunnallinen 
yhteistyöliittymä parin vuoden kuluessa. Tällä hetkel-
lä Etelä-Karjalassa yksi kolmen kunnan muodostama 
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Kuva  7.3.1.2.  Kirjastoyhteistyöhön osallistuminen Etelä-Suomessa

kimppa, yksi kunta kuuluu eteläsavolaiseen kimppaan 
ja loput eivät ole tehneet järjestelmäyhteistyötä.

Päijät-Hämeessä Lahden seudulla seitsemällä kunnal-
la on yhteinen verkkotiedonhaku ja muut ovat järjes-
telmäyhteistyön ulkopuolella. Myös Päijät-Hämeessä 
on selkeät suunnitelmat koota maakunnan kirjastot 
tiiviimpään seudulliseen yhteistyöhön.  

Maakunnallinen yhteistyö on selkiytymässä, kun 
kuntien palvelurakenneuudistukset ovat toiminnas-
sa ja kuntien määrä vakiintuu. Jos yhteistyösuunni-
telmat toteutuvat, niin parin vuoden kuluttua Etelä-
Suomessa on vain muutamia kuntia, jotka eivät ole 
mukana kirjastojen yhteistyöverkostoissa.

Alueellisten yhteistyömuotojen vaikutusta maakun-
takirjastopalvelujen käyttöön arvioitiin vertaamalla 
maakuntakirjastovetoisia yhteistyöalueita sellaisiin 
yhteistyöalueisiin, joissa vetovastuussa oli joku muu 
kuin maakuntakirjasto. Viikoittain ottivat yhteyttä 
yleensä ne, jotka ovat maakuntakirjastovetoisessa 

kimpassa tai maakunnallinen tiiviimpi yhteistyö on 
alkamassa. Toisaalta myös kimppoihin kuulumatto-
mat kirjastot olivat yhteydessä maakuntakirjastoon. 
Kirjastokimppaan kuuluminen näyttää vähentävän 
yhteydenottoja maakuntakirjastoon. Kimppa pystyy 
tarjoamaan samoja palveluja kuin mitä maakuntakir-
jasto on velvoitettu tarjoamaan alueensa kirjastoille. 

Kirjastoja pyydettiin nimeämään viisi oman kirjastonsa 
kannalta tärkeintä maakuntakirjaston tehtävää. Kirjastot 
nimesivät maakuntakirjastojen tärkeimmäksi tehtäväksi 
täydennyskoulutuksen (82 %  kirjastoista mainitsi) Seu-
raavina olivat runsaan 40 %:n kannatuksella yhteistyö-
kokoukset, kaukopalvelu, erityisosaamisen jakaminen 
ja yhteisten kehittämisprojektien hallinnointi.

Lisäksi kimppoihin tai seutukirjastoon kuuluvia kirjas-
toja pyydettiin nimeämään viisi tärkeintä tehtävää oman 
kimppansa/seutukirjastonsa toiminnassa. Kimpan tär-
keimmät tehtävät ovat verkkopalvelut (63 %), noin 50 % 
kirjastoa nimesi aineistokuljetukset, erityisosaamisen ja-
kamisen, yhteistyökokoukset ja täydennyskoulutuksen.
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Neljä maakuntakirjastoa kuudesta ja lähes kaksi kol-
masosaa maakuntien kirjastoista osallistui aineisto-
kuljetuksiin. Yhteinen aineisto- ja asiakastietokanta 
on hyvä perusta aineistokuljetuksille. Kirjastot pi-
tivätkin aineistokuljetuksia enemmän kimpan kuin 
maakuntakirjaston tehtävänä.

Kirjastoista vajaa puolet vastasi, että maakuntakirjas-
tot ja kimpat tekevät päällekkäistä työtä. 

Miten alueellista kirjastotoimintaa 
kehitetään? 

Maakuntakirjastojen kehittämis- ja hanketoi-
minta on vilkasta. Toimijoita on useita, mutta yh-
teinen strategia puuttuu monista maakunnista. 

Maakuntakirjastoissa oli käynnissä 31 kehittämishan-
ketta, joista yli kolmannes oli kaupunginkirjastojen 
omia hankkeita. Kolmasosa oli koko maakuntaa kos-
kevia hankkeita ja loppu kolmannes jakaantui maa-
kuntakirjastovetoisten kimppojen, ylimaakunnallisten 
ja valtakunnallisten kehittämishankkeiden kesken. 

Taulukossa 7.3.1.2. esitettiin OKM:n sekä ELY-kes-
kusten myöntämät avustukset maakuntakirjastoille 
vuosina 2008-2010. Avustusten kirjo oli laaja ja maa-
kunnallista työtä tehdään monilla eri avustuksilla. 
Alueellista kehittämistyötä tekevät myös maakunta-
kirjastojen ulkopuoliset kirjastokimpat ja seutukirjas-
tot. Koska maakuntakirjasto ei ole ainoa kehittäjä alu-
eellaan toivotaan myös säännöllistä erityisavusta myös 
kimpoille. Kirjastotoimenjohtajan sanoin: ”Nykyisen 
maakuntakirjastotoiminnan sijasta pitäisi tukea myös 
muita yhteenliittymiä.” Yksittäisten alueellisten hank-
keiden ongelmana on alueiden sirpaleinen kehittämi-
nen ilman yhteistä näkemystä tarpeista ja tavoitteista. 

Maakunnalliset kirjastostrategiat ovat vielä harvinaisia. 
Maakunnissa, joissa kirjastokimpat ovat vakiintuneet, 
ei edes suunnitella koko maakuntaa koskevaa strategi-
aa. Kuntaliitokset ovat myös siirtäneet maakunnallisen 
strategian tekemistä. Sen sijaan maakunnissa, joissa kir-
jastolaitokset ovat vasta vähitellen verkostoitumassa ja 
tiivistämässä yhteistyötään, yhteinen strateginen suun-

nittelu nähdään toimivana työkaluna. Kirjastostrategia 
on yleensä osa laajempaa kuntarajat ylittävää strategiaa. 

Kyselyissä annettiin maakuntakirjastoille ja maakun-
nan kirjastoille valmiit vastausvaihtoehdot tulevai-
suuden alueellisen kirjastotoiminnan mahdollisista 
tehtävistä, joiden tarpeellisuutta pyydettiin arvioi-
maan. Maakuntien kirjastot arvioivat alueellisen kir-
jastotoiminnan kehittäjän tehtävät asteikolla 1 täysin 
tarpeeton – 5 erittäin tarpeellinen seuraavasti: alu-
eellisten kehittämishankkeiden edistäminen (4,3), 
hyvien käytäntöjen aktiivinen levittämien (4,1), kan-
sallisesti ja alueellisesti tuotettujen verkkopalvelujen 
käytön edistäminen 4,1 ja osallistuminen yhteisten 
kansallisten verkkopalvelujen tuottamiseen 4,0. 

Alle neljän jäivät erityisosaamista vaativan tieto- ja 
neuvontapalvelujen tarjoaminen kirjastoille sekä seu-
raavien asioiden edistäminen alueellisesti: kirjasto-
strategia, arviointi, logistiset palvelut, kokoelmapoli-
tiikka ja koulujen kirjasto- ja tietopalvelut. Viidennes 
vastauksista oli ”en osaa sanoa”-vastauksia.

Maakuntakirjastot pitivät kaikkia esitettyjä asioita 
tarpeellisina (vaihteluväli 4,1-4,5), mutta ne eivät 
avustushakemuksista päätellen välttämättä toteuta 
niitä toiminnassaan. Selkein ristiriita maakuntakir-
jastojen ja maakuntien kirjastojen priorisoinnissa oli 
alueellisten kehittämishankkeiden edistäminen, joka 
olisi maakuntien kirjastojen mielestä tärkeintä, mutta 
maakuntakirjastojen arvioissa se jäi viimeiseksi.

Kirjastot saivat esittää kyselyssä omia kehittämisi-
deoitaan. Toivottiin tukea pienille kirjastoille ja koko 
alueen tasapuolista huomioonottamista erityisesti sil-
loin, kun maakuntakirjasto on mukana kimpassa, jossa 
kaikki maakunnan kirjastot eivät ole mukana.  Yhteiset 
verkkopalvelut ja kirjastojärjestelmät ovat ajankohtai-
sia. Varsinaisia uusia kehittämisideoita oli vähän. Tämä 
tarkoittanee, että kirjastoissa ei mietitä kirjastoverkon 
kehittämistä kokonaisuutena, vaan yksittäisten tehtävi-
en ja oman kirjaston tarpeiden kautta. Kirjastoissa on 
kuitenkin tiedostettu, että kaikkea ei voi tehdä omin 
voimin. Tarvitaan erikoistumista, uudistumista ja entis-
täkin enemmän kuntarajat ylittävää yhteistyötä.

Osaaminen | Kirjastotoimi
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Slutsatser

Genomförandet av landskapsbibliotekens uppgifter 
enligt biblioteksförordningen uppvisar regionala skill-
nader. Landskapsbibliotekens uppgifter som fastställts 
i biblioteksförordningen är delvis föråldrade och åter-
speglar inte utvecklingen i informationssamhället. 
T.ex. fjärrlåneservicen har förändrats till en regional 
materialtransport, som biblioteksnätverken delvis an-
svarar för. Fortbildning och utvecklingsprojekt är det 
man regionalt främst har behov av att samarbeta kring.

Landskapsbibliotekens verksamhet är svår att utvär-
dera eftersom inga mätare eller servicemål har fast-
ställts för verksamheten och ingen systematisk in-
samling av verksamhetsstatistik har gjorts.

Biblioteksfältet har omformats till olika samarbets-
områden, som delvis utför samma uppgifter som 
landskapsbiblioteken. Vissa tjänster produceras på 
nationell nivå, vilket ökar överlappningen.

Det finns fortfarande ett tydligt behov av regional 
biblioteksverksamhet. Ändringar i kommunindel-
ningen, nya samarbetsområden och den datatekniska 
utvecklingen har dock förändrat landskapsbibliote-
kens verksamhetsmiljöer.

Åtgärdsförslag

Undervisnings- och kulturministeriet förnyar lagstift-
ningen beträffande den regionala biblioteksverksam-
heten, som en del av en totalförnyelse av biblioteks-
lagstiftningen. Dessförinnan preciseras regelverket 
för de bibliotek som utför regionalt biblioteksarbete 
i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet 
och de Närings, trafik- och miljöcentraler som hand-
lägger biblioteksfrågor.

Undervisnings- och kulturministeriet gör en utred-
ning beträffande en ändamålsenlig regional biblio-
teksverksamhet, där man tar hänsyn till de förändrade 
regionstrukturerna, bibliotekens riksomfattande ser-
vice, den nationella bibliotekspolitiken samt regiona-
la samarbetsformer och deras innehåll. Utredningen 
borde också ta ställning till om kommunernas och 
statens avtalsförfarande kan stärkas genom att kom-
munerna sköter om regionala service- och utveck-
lingsuppgifter.

7.3.2. Landskapsbibliotekets verksamhet som en del av biblioteksväsendets utveckling

Inledning

Utvärderingsuppdraget för biblioteksväsendet var 
landskapsbiblioteks verksamhet som en del av biblio-
teksväsendets utveckling. Den här regionala rapporten 
kompletterar den nationella rapporten för biblioteks-
väsendet genom att den fokuserar på landskapsbiblio-
tekens verksamhet ur ett finlandssvenskt perspektiv.

Landskapsbiblioteken inrättades på 1960-talet för att 
främja bibliotekens utveckling och komplettera nät-
verket av allmänna bibliotek. Som landskapsbiblio-
tek och centralbibliotek för de allmänna biblioteken 

fungerade allmänna bibliotek som det ifrågavarande 
ministeriet (undervisnings- och kulturministeriet 
UKM) fastställde på rekommendation av kommu-
nerna. Verksamhetsområdet bestäms av UKM och 
uppgifterna regleras i en förordning. Helsingfors 
stadsbibliotek fungerar som centralbibliotek för de 
allmänna biblioteken. Centralbiblioteket finns inte 
med i denna utvärdering, eftersom dess verksamhets-
område omfattar hela landet och dess uppgifter av-
viker från landskapsbibliotekens uppgifter. 

År 2010 hade 19 stadsbibliotek på Fastlandsfinland 
ansvar för de uppgifter som ålagts landskapsbiblio-
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Tabell 7.3.2 Utvärderingsuppdrag 

Utvärderingskriterier Frågeställningar Indikatorer Mål för servicenivån

Landskapsbibliotekens 
utbud av och efterfrågan på 
tjänster.

Vilka resurser har  land-
skapsbiblioteken till sitt förfo-
gande för sin verksamhet?

Beviljade bidrag till land-
skapsbiblioteken un-
der åren 2008-2010.                                       
Landskapsbibliotekens årsver-
ken år 2010.

Tillgång till jämlik service 
av landskapsbibliotekens 
tjänster.

Vilka tjänster och i vil-
ken omfattning erbjuder 
landskapsbiblioteken sina 
tjänster till sitt förfogande och 
i vilken omfattning använder 
de allmänna biblioteken land-
skapsbibliotekets tjänster?

Antal fjärrlån under åren 2000-
2009
    
Förändringar i efterfrågan på 
informationstjänster.

Utvecklingen av informations-
tjänster.

Antal möten och fortbildning för 
yrkeskåren samt deltagarantal.

Anordnande av material-
transporter och medverkan i 
dem.

Utbudet av e-material.

Behovet och omfattningen av 
kontakten med landskapsbiblio-
teken samt utvecklingstrend.

Betydelsen av landskaps-
bibliotekets tjänster och 
genomförande.

Hur väl har  landskaps-
biblioteket lyckats med sin 
uppgift?

Självutvärdering av hur man 
lyckats med sin uppgift.

Utvärdering av hur väl man   
lyckats med sin uppgift och 
tjänsternas relevans.

Utbudet av och efterfrågan 
till andra regionala samar-
betsformer. Betydelsen av

Vilken betydelse har andra 
regionala samarbetsformer 
på landskapsbibliotekens 
verksamhet? 

Överlappningar i landskapsbibli-
otekens- regionbibliotekens- och 
biblioteksnätverkens verksam-
het.

Andra samarbetsformers inver-
kan på kontakten.

Andra arbetsformers inverkan 
på materialtransporterna.

Utveckling På vilket sätt utvecklar man 
den regionala biblioteksverk-
samheten?

Utvecklingsprojekt.

Biblioteksstrategi för landskaps-
biblioteket.

Viktiga tjänster för utvecklingen av 
biblioteksnätverket  och verksam-
heten.

Kunnande | Biblioteksväsendet

Utvärderingsuppdrag



164 Regionförvaltningsverket i Södra Finland 

Basservicen i Södra Finland

teken. Tre landskapsbibliotek i Svenskfinland hade 
inom sitt verksamhetsområde enspråkigt svenska och 
tvåspråkiga kommuner med svenska som majoritets-
språk. I Södra Finland fanns sex landskapsbibliotek, 
vars verksamhetsområde omfattade mellan 7-21 kom-
muner och med ett invånarantal från drygt 90 000 till 
1,5 miljoner. Inom verksamhetsområdet för Nylands 
landskapsbibliotek fanns två kommuner med svenska 
som majoritetsspråk. I södra Finland fanns 66 två-
språkiga kommuner med finska som majoritetsspråk. 
I Södra Finland var drygt sju procent av befolkningen 
svenskspråkig. Vid organiseringen av biblioteks- och 
informationsservicen i tvåspråkiga kommuner bör 
den svenskspråkiga befolkningen garanteras jämlik 
tillgång till dessa tjänster.

Landskapsbibliotekens uppgifter har bibehållits i 
stort sett oförändrade under decennier, endast små 
förändringar har gjorts i samband med förnyad lag-
stiftning. Enligt den nuvarande biblioteksförordning-
en (908/1998) är landskapsbibliotekens uppgifter att
• stödja informations- och fjärrlåneservicen i de all-

männa biblioteken inom sitt verksamhetsområde,
• utveckla informationsservicen inom sitt verksam-

hetsområdet,
• göra personalen vid biblioteken inom verksam-

hetsområdet förtrogen med nya arbetsätt och ut-
vecklingsprojekt i biblioteksarbetet, samt 

• utföra andra uppgifter som vederbörande ministe-
rium har ålagt landskapsbiblioteket.

Tabell 7.3.2.1. Södra Finlands landskapsområden, kommun- och invånarantal åren 2000 och 2010 samt landskapsbibliotek

Antal kommuner Invånarantal

Landskapsbibliote-
kets område

2000 2010 2000 2010 Landskapsbibliotek

Södra-Karelen 14 10 137149 134019 Villmanstrands stadsbibliotek

Egentliga Tavastland 16 11 165307 173828 Tavastehus stadsbibliotek

Östra-Nyland 10 7 89604 93966 Borgå stadsbibliotek

Kymmenedalen 13 7 187474 182617 Kouvolan stadsbibliotek

Päijänne-Tavasthus 12 12 197378 201270 Lahtis stadsbibliotek

Nyland 24 21 1304595 1423576 Esbo stadsbibliotek

Sammanlagt 89 68 2081507 2209276

Landskapsbibliotekens uppgifter är att stöda yrkeskå-
ren inom bibliotekssektorn. De har inga förvaltnings-
uppgifter och ingen befogenhet gentemot de allmän-
na biblioteken. En detaljerad överenskommelse om 
uppgifterna görs årligen i samarbete med Närings-, 
trafik- och miljöcentralen. 

I Undervisnings- och kulturministeriets publikation 
”Bibliotekspolitik 2015”, anser man det vara nödvän-
digt att omvärdera uppgifts- och områdesfördelning-
en för den regionala biblioteksverksamheten. Bland 
annat har förändringar i samband med kommun- och 
regionförvaltningsreformen och utvecklingen inom 
datateknologin samt förändringar i bibliotekens verk-
samhetsmiljö varit en bidragande orsak till detta. Sta-

ten stöder årligen verksamheten inom landskapsbib-
lioteken genom behovsprövade bidrag.

Utvärderingsmaterialet samlades in genom två web-
benkäter, av vilka den ena riktades till landskapsbib-
lioteken och den andra till de kommunala biblioteken. 
Enkäten besvarades av alla landskapsbiblioteken. Av 
de kommunala biblioteken besvarade 80 procent en-
käten. Som utvärderingsmaterial användes också de 
allmänna bibliotekens statistikdatabas och landskaps-
bibliotekens bidragsansökningar.

Den aktuella utredningen omfattar även verksam-
hetsområdet för Svenskfinland d.v.s. de enspråkigt 
svenska och tvåspråkiga kommunerna i landskapen 
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Egentliga Finland, Österbotten och Nyland. I rappor-
ten jämförs resultaten med resultat från biblioteksrap-
porten för Södra Finland samt med Finland i övrigt.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Stora förändringar har skett inom verksamhetsområ-
det för landskapsbiblioteken i Södra Finland. Under 
åren 2000–2010 minskade antalet kommuner i om-
rådet från 89 till 68. Med avseende på befolknings-
utvecklingen har landskapen utvecklats åt olika håll. 
I Nyland har den relativa befolkningsökningen varit 
störst medan folkmängden i Södra Karelen och Kym-
menedalen har minskat. Befolkningsökningen har i 
första hand koncentreras till tillväxtcentrum.

Under åren 2009 och 2010 har antalet kommuner 
med svenska som majoritetsspråk minskat i Södra 
Finland. Ekenäs, Pojo och Karis förenades till Ra-
seborg (1.1.2009) och i Nyland finns nu endast två 
kommuner med svenska som majoritetsspråk nämli-
gen Raseborg och Ingå. I Östra Nyland finns det inte 
längre någon kommun med svenska som majoritets-
språk efter det att Lovisa, Liljedahl, Pernå och Ström-
fors bildade det nya Lovisa. 

Inom biblioteksväsendet har det varit naturligt att 
samarbeta över kommun- och förvaltningsgränserna 
för att uppnå kostnadseffektivitet. Vid sidan av land-
skapsbiblioteken har nya aktörer för regional biblio-
teksutveckling tillkommit. Dessa är framför allt re-
gionala nätverk för bibliotekssamarbete (samarbete 
mellan förvaltningsmässigt självständiga kommun-
bibliotek) och regionbibliotek (sammanslutningar 
av bibliotek i en region om fungerar som en förvalt-
ningsmässig helhet) 

Östra Nylands landskapsbibliotek upphörde 1.1.2011. 
Esbo stadsbibliotek beslöt att avstå från rättigheterna 
att fungera som Nylands landskapsbibliotek för att fo-
kusera på bibliotekssamarbetet med huvudstadsregio-
nen. Vid preliminära förhandlingar med företrädare 
för Undervisnings- och kulturministeriet lades fram 
ett förslag om att förändra Borgå stadsbiblioteks status 
som landskapsbibliotek till att omfatta hela Nyland. 

Borgå stad tog emot rättigheterna att fungera som Ny-
lands landskapsbibliotek (UKM:s beslut 1/600/2011).

Framtidsperspektiv

Man kan anta att även landskapsstrukturen kommer att 
förändras i takt med hur utvecklingen av kommun- och 
servicestrukturreformen framskrider. Framtiden kom-
mer att utvisa huruvida landskap med några få kom-
muner är i behov av ett landskapsbibliotek? Kommer 
ett landskapsbibliotek att behövas om alla kommuner i 
landskapet tillhör samma regionbibliotek eller samma 
biblioteksnätverk? Även förändringar i landskapsbib-
liotekens verksamhet i de övriga nordiska länderna 
kan även inverka på hur man organiserar verksam-
het på landskapsnivå i Finland. Biblioteksnätverkens 
och regionbibliotekens betydelse som regionala bib-
lioteksutvecklare kommer att ökar vid sidan om land-
skapsbiblioteken. Olika former av nättjänster kommer 
i allt högre grad att produceras på nationell nivå.

Resurserna för landskapsbibliotekens 
verksamhet 

Anslagen och användningen av resurserna för 
landskapsbibliotekens verksamhet varierar re-
gionalt. Till projekt som berör verksamheten 
används finansiering från olika håll.

Under åren 2005–2009 fick de kommuner som hade 
landskapsbibliotek och centralbibliotek en förhöjd stat-
sandel. Diskussioner fördes mellan landskapsbibliote-
ken och ministeriet hur dessa pengar skulle användas.

I början av år 2010 trädde ett nytt statsandelssystem 
i kraft och förvaltningsområdesspecifika statsande-
lar sammanslogs under finansministeriet. Under år 
2010 beviljade undervisnings- och kulturministeriet 
sammanlagt cirka 2,2 miljoner euro i understöd till 
landskapsbibliotekens verksamhet. Varje år söker de 
bibliotek som fungerar som landskapsbibliotek stats-
understöd för sin verksamhet från undervisnings- och 
kulturministeriet.

Kunnande | Biblioteksväsendet



166 Regionförvaltningsverket i Södra Finland 

Basservicen i Södra Finland

Förutom understöd till landskapsbiblioteken har de 
stadsbibliotek som fungerar som landskapsbibliotek 
kunnat söka understöd avsedda för allmänna bibliotek 
både från undervisnings- och kulturministeriet och från 
Närings-, trafik- och miljöcentralerna. En del andra un-
derstöd och finansieringskällor används också för regi-
onal verksamhet och utveckling, medan en del används 
för utveckling av den egna biblioteksverksamheten. 

Användningen av resurserna för landskapsbib-
liotekens verksamhet varierar regionalt. Huvud-
sakligen är det personer utbildade till biblioteka-
rie som sköter landskapsbibliotekets uppgifter. 
Beroende på vilken inriktning landskapsbiblio-
tekets verksamhet har verkar detta påverka per-
sonalens utbildningsnivå. Om tyngdpunkten på 
verksamheten är utvecklingsuppgifter behövs 
mer högskoleutbildad personal och om inrikt-
ningen t.ex. ligger på fjärrlåneservice och logis-
tik behövs mer annan personal.

Hurudana tjänster erbjuder 
landskapsbiblioteken?

Antalet tjänster och tjänsternas innehåll som 
landskapsbiblioteken erbjuder, varierar land-

skapen emellan. Fortbildning samt fjärrlån är 
de viktigaste tjänsterna. 

Av de tjänster landskapsbiblioteken erbjöd utvärderades 
fjärrlåneservice, informationsservice, tillgång till elek-
troniskt material och fortbildning. I samband med fjärr-
låneservicen granskades också materialtransporterna.

En indikator på behovet av landskapsbibliotekstjänster 
är hur täta kontakterna till landskapsbiblioteket är. Alla 
bibliotek inom landskapsbibliotekens verksamhetsdi-
strikt var i bland i kontakt med sitt landskapsbibliotek. 
Närmare hälften av biblioteken var varje vecka i kon-
takt med landskapsbiblioteket. Antal kontakter med 
landskapsbiblioteket har hållits på samma nivå för vart-
annat bibliotek, för en fjärdedel har kontakterna mins-
kat och för en fjärdedel har kontakterna ökat. Bibliote-
ken var i kontakt med landskapsbiblioteket i följande 
ärenden: fortbildning och möten (93 %), fjärrlån (83 
%) och utvecklingsprojekt (35 %). Procenttalet visar 
hur många procent av biblioteken som nämnde ärendet.

Biblioteken i Svenskfinland uppgav att de var i kon-
takt med landskapsbiblioteket varje månad medan 
drygt en tredjedel var det varje vecka. Hälften av 
biblioteken ansåg att kontakterna hållits på samma 

Tabell 7.3.2.2. Bidrag för landskapsbibliotekets verksamhet för landskapet åren 2008-2010

Landskap  
(landskapsbibliotek)

Bidrag till 
land-skaps-
biblioteken
år  2008-2010, 
euro samman-
lagt

Andra 
statsbi-
drag år 
2008-2010,  
euro sam-
manlagt

Antal 
rojekt,statsbidrag 
beviljade för 
landskapsbib-
liotek

Bidrag beviljade 
av Närings-, tra-
fik- och miljöcen-
tralen  
år  2008-2010,      
euro tillsammans

Antal projekt, be-
viljade av Närings-, 
trafik- och miljöcen-
tralen för verksam-
het inom land-
skapsbiblioteket

Södra-Karelen  
(Villmanstrand) 276 300 42 600 4 13 380 0

Egentliga Tavastland   
(Tavastehus) 245 300 20 200 0 14 600 0

Östra-Nyland (Borgå) 180 100 42 600 3 9 800 0

Kymmmenedalen (Kouvola) 307 400 83 000 2 42 500 4

Päijänne-Tavstland (Lahtis) 340 900 130 000 1 5 000 0

Nyland  (Esbo) 201 800 90 700 0 42 490 0

Södra-Finland sammanlagt 1 551 800 409 100 10 127 770 4

Övriga Finland sammanlagt 4 867 400 1 885 800 44 248 750 11

Hela Finland  sammanlagt 6 419 200 2 294 900 54 376 520 15
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nivå och för en tredje del hade kontakterna minskat. 
Kontakterna med landskapsbiblioteket gällde främst 
utbildning och möten, i andra hand fjärrlån och den 
tredje vanligaste orsaken berörde administrativa frå-
gor och utvecklingsprojekt. I de fria kommentarerna 
angav några bibliotek att kontakten gällde upphand-
ling av tidskrifter och FinElibs material.

Tjänster för fjärrlån och material-
transporter

Landskapsbibliotekens vanligaste uppgift var 
att fungera som central för fjärrlån. 

Andelen fjärrlån som sändes från de sex landskapsbib-
lioteken till de allmänna biblioteken var 42 procent år 
2009 i Södra Finland. Proportionen var den samma i 
hela landet. Den tekniska utvecklingen med IT-system 
och kostnadseffektiva materialtransporter över kom-
mungränser har radikalt förändrat fjärrlånen under 
2000-talet. Landskapsbibliotekens roll som förmedla-
re av materialtransporterna har i takt med utvecklingen 
förändrats och antagit rollen som logistikcentraler

Fyra av sex landskapsbibliotek ordnade material-
transporter mellan de bibliotek som ingår i nätverket 
men alla bibliotek i landskapet är inte med nätverket. 
Ett landskapsbibliotek ordnade inte materialtranspor-
ter i någon form. Däremot var ett landskapsbibliotek 
med i materialtransporterna inom sina ramar för bib-
lioteksnätverket. Närmare två tredjedelar av kom-
munens bibliotek i Södra Finland kunde erbjuda sina 
kunder ett bredare materialutbud genom fjärrlån.

Informationstjänster

Enligt landskapsbibliotekens bedömning har 
antalet frågor från kommunbiblioteken angå-
ende informationstjänsten inte ökat.

Ett landskapsbibliotek ansåg att frågornas antal hade 
minskat medan de övriga ansåg att förfrågningarna 
förblivit konstant. Av de allmänna biblioteken angav 
endast 10 procent, informationstjänsten som en or-
sak till att de hade kontakt med landskapsbiblioteket. 

Motsvarande procent för bibliotek i det svenska di-
striktet var 12 mot drygt 10 procent för hela landet.

Under de senaste åren har produktionen av nationella 
webbtjänster ökat avsevärt. Detta har medfört föränd-
ringar i informationstjänsterna. Alla sex landskaps-
bibliotek deltog i den riksomfattande nättjänsten ”Frå-
ga bibliotekarien”. Kouvola och Lahtis var delaktig 
i upprätthållandet av ”Länkbiblioteket”. I underhållet 
av Boksampo och Sivupiiri, en webbtjänst som pre-
senterar litteratur för unga medverkade Tavastehus. 
Borgå landskapsbibliotek deltog också i produktionen 
av Boksampo, bibliotekens gemensamma webbtjänst 
för skönlitteratur. Fyra av sex landskapsbibliotek an-
vände applikationer för sociala medier. 

Elektroniskt material

Landskapsbiblioteken informerade de allmänna bib-
lioteken om materialsamlingarna som ingick i det Na-
tionella Elektroniska Biblioteket, FinElib. Det mate-
rial som finns i det virtuella biblioteket, FinElib är i 
främsta hand anpassade för universitet och yrkeshög-
skolor samt specialbibliotek och forskningsinstitut. De 
allmänna biblioteken köpte därför FinElibs material i 
tämligen liten skala. Vid behov köpte de allmänna bib-
lioteken användarrättigheter direkt från materialleve-
rantörer. Gemensamma anskaffningarna av e-material 
gjordes ofta tillsamman med biblioteksnätverket. 

Landskapsbiblioteken hade utgående från UKM:s 
riksomfattande projekt byggt upp regionala portaler. 
Nelliportalen, som är nationalbibliotekets sökportal, 
är en metasöktjänst för licensierat och tillgängligt 
elektroniskt material. På grund av snävt utbud av elek-
troniskt material hade portalen använts sparsamt. Tre 
landskapsbibliotek meddelade att Nelli används nöj-
aktigt, ett att det användes litet medan Esbo angav att 
Nelli inte används alls eftersom den regionala ämnes-
databasen är tillräcklig täckande. Man ansåg att Nelli 
var svår att använda och arbetsam att upprätthålla. 

I enkäten till landskapsbiblioteken fanns en fråga om 
hur mycket av sitt verksamhetsbidrag landskapsbibli-
oteken använde till e-material som man erbjöd de all-
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männa biblioteken inom verksamhetsområdet och vil-
ket material de köpte för att användas av de allmänna 
biblioteken inom verksamhetsområdet. Eftersom sva-
ren inte var jämförbara redovisas inte frågan. Vid ut-
värderingen av basservicen för biblioteksväsendet år 
2011, kommer de allmänna bibliotekens digitala an-
skaffningar och användning av e-material att utredas.

Fortbildning

Fortbildning för bibliotekspersonal ordnades 
huvudsakligen av landskapsbiblioteken i sam-
arbete med Närings- trafik- och miljöcentralen, 
biblioteksnätverken och också av enskilda bib-
liotek. 

Landskapsbiblioteken i Södra Finland ordnade sam-
manlagt 111 möten och evenemang för yrkeskå-
ren inom bibliotekssektorn, med totalt 1500 delta-
gare. Hälften av evenemangen var riktade till hela 
landskapsbibliotekets verksamhetsområdet. Fort-
bildningsdagarna befrämjade personalens kom-
petensutveckling. Kommunbiblioteken ansåg att 
fortbildningen vara den viktigaste uppgiften som 
landskapsbiblioteken hade. Majoriteten av bibliote-
ken i Svenskfinland var av samma åsikt.

Två tredjedelar av fortbildningstillfällena genomför-
des med landskapsbibliotekets egna medel medan den 
återstående delen finansierades i samarbete med andra 
aktörer. I hela landet arrangerades 40 procent av fort-
bildningsutbudet med egna medel medan en femtedel 
med hjälp av andra understöd. Deltagarprocenten va-
rierade mellan 26 – 100 procent. Kommunbibliotek 
med få anställda hade svårt att delta i fortbildning.

Teman för fortbildningsdagarna sammanföll med de te-
man som riksomfattande var mest påtagliga och aktu-
ella och behandlade bl.a. sociala medier, gemensamma 
nättjänster och förändringar i katalogiseringen. Av de 
nationella projekten var det särskilt NDB (Det natio-
nella digitala biblioteket) och samkatalogen som upp-
märksammats i den regionala fortbildningen i Södra 
Finland. Teman för fortbildningsdagarna varierade be-

roende på ort. Svenskspråkiga fortbildningsdagar hade 
inte nämnvärt arrangerats av landskapsbiblioteken. 

Hur har landskapsbiblioteken lyckats 
i sina uppgifter?

De kommunala biblioteken var mera kritiska i 
hur väl landskapsbiblioteken hade lyckats i sin 
uppgift än vad landskapsbiblioteken själva var. 

Både landskapsbiblioteken och de allmänna bibliote-
ken värderade på skalan 1-5 hur landskapsbiblioteken 
hade lyckats i sin uppgift som landskapsbibliotek. 
Landskapsbibliotekens värdering av den egna verk-
samheten fick ett medeltal 3,8 medan de allmänna 
bibliotekens bedömning gav ett medeltal på 3,2. Alla 
landskapsbibliotek i hela Finland gjorde bedömning-
en att de har lyckats utmärkt eller bra med alla sina 
uppgifter. I hela landet bedömde endast ett landskaps-
bibliotek att det hade lyckats måttligt med någon upp-
gift. En fjärdedel av biblioteken i hela landet bedöm-
de att landskapsbiblioteket hade lyckats måttligt eller 
dåligt i att stöda yrkeskåren inom bibliotekssektorn.

Vid organiseringen av biblioteks- och informations-
servicen i svensk- och tvåspråkiga kommuner bör 
hänsyn tas till språkliga behov och rättigheter. Den 
svenskspråkiga befolkningen bör garanteras jämlik 
tillgång till dessa tjänster. I Nyland, Österbotten och 
Egentliga Finland bedömde landskapsbiblioteken att 
de lyckats utmärkt eller bra i att verkställa språklig 
jämlikhet. På motsvarande sätt bedömde kommun-
biblioteken i de svensk- och tvåspråkiga kommu-
nerna hur väl de ansåg att landskapsbiblioteken hade 
lyckats beträffande den språkliga jämlikheten. I två 
av tre landskap ansåg man att landskapsbiblioteken 
hade lyckats väl i att främja språklig jämlikhet. Ett 
landskapsbibliotek hade lyckats en aning sämre.

Majoriteten av biblioteken i Svenskfinland ansåg att 
landskapsbiblioteken lyckats bra i att i att stöda yr-
keskåren med nya verksamhetsformer och utveck-
lingsprojekt. Något svagare bedömde bibliotek att 
landskapsbiblioteken hade lyckats med att stöda dem 
när det gällde informationstjänster och fjärrlån.
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Kommunbiblioteken fick fritt kommentera land-
skapsbibliotekens verksamhet. Några centrala syn-
punkter var att kommunbiblioteken i Södra Finlans 
ansåg att landskapsbiblioteken kunde anta en mera 
aktivare roll i informationsspridningen och i samar-
betet utåt mot fältet. Man var mindre belåten med den 
hierarkiska strukturen som inte gynnar samarbetet. 
För små kommunbibliotek uppfattades landskaps-
biblioteket vara långt ifrån deras verksamhet. Kom-
munbiblioteken hade varit nöjda med den fortbild-
ning som ordnats i aktuella frågor men de föredrog 
ändå att landskapsbiblioteken antar en aktivare roll 
i kontakten med dem om det verkliga behovet. Man 
påtalade också om strävan efter demokrati.

I enkäten ombads kommunbiblioteken bedöma om land-
skapsbibliotekets betydelse som det ledande biblioteket 
i lanskapet ökat, hållits på samma nivå eller minskat. 
Häften av biblioteken i Svenskfinland var av den åsikten 
att landskapsbiblioteket betydelse hade hållits på samma 
nivå som tidigare medan 38 procent ansåg att landskaps-
biblioteket betydelse minskat och 12 procent menade att 
dess betydelse ökat. Bedömningen sammanfaller med 
kommunbibliotekens åsikter för hela Södra Finland 
vilket ger vid handen att endast sju procent av samtliga 
bibliotek bedömde att landskapsbibliotekets betydelse 
ökat medan 62 procent var av den åsikten att landskaps-
bibliotekets betydelse hade hållits på samma nivå som 
tidigare och 31 procent ansåg att dess betydelse minskat. 

Bild_7.3.2.1. Hur landskapsbiblioteken har lyckats i sina uppgifter, självutvärdering och kommunbibliotekens utvärdering
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Hur påverkas landskapsbibliotekens 
verksamhet av andra regionala sam-
arbetsformer? 

Landskapsbiblioteken samarbetade med andra 
landskapsbibliotek, kommunbibliotek och Natio-
nalbiblioteket. Man samarbetade när man hade 
behov av specialexpertis samt kring utvecklings-
projekt och vid ordnande av fortbildning.

Landskapsbibliotekets verksamhetsområde har varit 
det samma under en lång tid. Kommun- och servi-
cestrukturreformen har resulterat i kommunsamman-
slagningar och kommunernas antal har minskat. I 
takt med förändringar inom förvaltningen och data-
tekniken har nya samarbetsområden bildats. Av Södra 
Finlands 68 kommuner hörde 14 kommuner inte till 
något bibliotekssamarbete medan motsvarande siffra 
för hela landet var 39. Av dessa 14 kommuner var 
Kyrkslätt den enda tvåspråkiga kommunen medan de 
övriga var enspråkigt finska kommuner.

Samarbetet på landskapsnivå kommer att klarna fram-
över när kommunreformen är genomförd och kom-
munernas antal stabiliserats. I Södra Finland är ett re-
gionalt bibliotekssamarbete under planering. Om det 
förverkligas kommer kommuner i Päijänne-Tavast-
land att införlivas i ett regionalt gränsöverskridande 
biblioteksnätverk med kommuner i Södra Karelen. 
Flertalet av kommunerna i Södra Karelen hörde inte 
till något biblioteksnätverk med gemensam databas 
och bibliotekssystem. Om samarbetsplanerna förverk-
ligas har man i Södra Finland endast ett fåtal kommu-
ner som inte är med i bibliotekens samarbetsnätverk.

Det mest idealiska för landskapsbiblioteket fanns i 
Kymmenedalen där alla kommunbibliotek som finns 
inom distriktet hör till samma Kyyti-biblioteksnät-
verk. Inom verksamhetsområdet för Tavastehus land-
skapsbibliotek fanns tre biblioteksnätverk, som bil-
dats i regionerna Tavastehus, Forssa och Riihimäki.

Det svenskspråkiga biblioteksnätverket Lukas finns i 
Nyland. Till Lukas biblioteksnätverket hörde förutom 
kommunerna Ingå och Raseborg även Hangö och 

Sjundeå. Lukassamarbetet består av en gemensam äm-
nes- och kunddatabas. De svenskspråkiga biblioteks-
nätverken har haft en betydande roll för utvecklingen 
av biblioteken i svensk- och tvåspråkiga kommuner. 
Trots kommunsammanslagningar hade samarbetet 
kunnat utvecklas över kommungränserna. De övriga 
biblioteksnätverk i Nyland var tvåspråkiga. Webb-
lioteken kring Lovisa i Östra Nyland var gemensamt 
med grannkommunerna Lappträsk, Mörskom, Pernå 
och Strömfors. Det andra bibliotekssystemet med 
gemensam materialdatabas, heter Porsse och fanns 
också i Östra Nyland. I bibliotekssamarbetet trans-
porterades materialet mellan de olika biblioteken. 
Bibliotekens samarbete hade inverkat positivt på det 
enskilda bibliotekets utveckling. Man kan konstateras 
att verksamhetsområdet för biblioteksnätverken och 
webbibliotekens nätverk delvis överlappar varandra. 
Gemensamma bibliotekssystem ger fördelar i mindre 
överlappningar i arbetet och bättre kundservice. 

Fyra landskapsbibliotek av sex och nästan två tred-
jedelar av kommunbiblioteken deltog i material-
transporterna. En gemensam material- och kund-
databas är ett bra argument för materialcirkulation. 
Biblioteken ansåg att regional materialcirkulation 
mera hör till biblioteksnätverkets uppgift än till land-
skapsbiblioteket. I det svenska distriktet var majorite-
ten av kommunbiblioteken av samma åsikt.

På vilket sätt utvecklade man den 
regionala biblioteksverksamheten?

I södra Finland var landskapsbibliotekens ut-
vecklings- och projektverksamhet livligt. Aktö-
rerna är många. Majoriteten av landskapsbib-
lioteken saknar en biblioteksstrategi. 

Samverkan kring utvecklingsprojekt innebär många 
fördelar. Digitala biblioteksnätverkstjänster är inte 
beroende av den fysiska platsen. Utvecklingsprojekt 
har presenterats av alla landskapsbibliotek, samman-
lagt 31. En tredjedel av dessa var landskapsbibliote-
kens egna utvecklingsprojekt eftersom landskapsbib-
lioteken samtidigt också var stadsbibliotek. Även en 
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tredjedel av utvecklingsprojekten var riktade till hela 
landskapet medan den återstående andelen gällde 
samarbete kring biblioteksnätverk, både mellan olika 
landskap och riksomfattande. Inga internationella 
projekt hade genomförts.

Till utvecklingsprojekten hade landskapsbiblioteken 
under de tre senaste åren fått drygt 410 000 euro i un-
derstöd från undervisnings- och kulturministeriet. En 
del av landskapsbiblioteken hade dessutom deltagit i 
projekt finansierade via ESF-programmet. Både bib-
lioteksnätverk och regionala bibliotek som utvecklat 
nätverkstjänster önskade kontinuitet i finansieringen. 
Endast få landskapsbibliotek hade utformat en biblio-
teksstrategi. I de landskap där biblioteksnätverket hade 
stabiliserats hade man ännu inga planer på att utforma 
en biblioteksstrategi. Kommunsammanslagningarna 
var en orsak till att biblioteksstrategier inte planerats.

Både landskapsbiblioteken och kommunbiblioteken 
gjorde en bedömning av vad de ansåg vara viktigt 
med tanke på utvecklandet av den regionala bib-
lioteksverksamheten. Kommunbiblioteken ansåg att 
främjandet av regionala utvecklingsprojekt var vikti-
gast och därefter information om best praxis till bib-
lioteken. Att främja användningen av nationellt och 
regionalt producerade webbtjänster bedömdes något 
högre än att delta i produktionen av gemensamma na-
tionella webbtjänster. Minst viktig ansågs rådgivning 
och förmedling av specialexpertis, uppgörande av 
biblioteksstrategi, utvärdering, utveckling av logistis-
ka tjänster samt att utveckla regionalt samlingspolicy.

Drygt tre fjärdedelar av kommunbiblioteken i Svensk-
finland uttryckte att fortbildning av biblioteksperso-
nalen var nödvändigt för utvecklingen av det regio-
nala samarbetet. En något mindre andel uppgav att 
fjärrlåneservice, specialexpertis och webbtjänster var 
nödvändiga funktioner för att det regionala samarbe-
tet ska kunna utvecklas. Mindre nödvändiga uppgifter 
var informationstjänst och administrativa frågor. An-
delen ger anvisning om hur många procent av biblio-
teken som nämnde ärendet.

En noterbar skillnad mellan landskapsbibliotekens 
och kommunbibliotekens svar framkommer i bedöm-
ningen av att främja regionalt utvecklingsprojekt. 
Merparten av kommunbiblioteken bedömde detta 
som nödvändigt eller mycket nödvändigt medan land-
skapsbibliotek ansåg att det regionala utvecklingsar-
betet inte var speciellt viktigt.

Kommunbiblioteken ombads ange för dem fem viktiga 
uppgifter som landskapsbiblioteket har. De flesta kom-
munbiblioteken ansåg att landskapsbibliotekens vikti-
gaste uppgifter var att ordna fortbildning (82 %). Drygt 
40 procent angav att samarbetsmöten, fjärrlåneservice 
samt förmedling av specialexpertis var viktiga uppgif-
ter som landskapsbiblioteken erbjöd. I Svenskfinland 
ansåg biblioteken att det var viktigt för dem att land-
skapsbiblioteket tryggar tillgången till fortbildning för 
bibliotekspersonal samt representerar landskapets kom-
munbibliotek på både regional, nationell och internatio-
nell nivå. Betydelsefulla tjänster var även fjärrlåneser-
vice, delgivning av specialexpertis samt webbtjänster. 
Administrativa frågor, informationstjänst och material-
transporter var däremot mindre viktiga uppgifter.

I de fria kommentarerna fick kommunbiblioteken 
framföra egna utvecklingsförslag gällande den regio-
nala biblioteksverksamheten. Små bibliotek önskade 
stöd och jämlika möjligheter i utvecklandet av biblio-
teksnätverk. Bland de fria kommentarerna kan även 
nämnas att man ansåg att olika bibliotekssysten och en 
informationsförvaltning som är splittrad försvårar sam-
arbetet dessutom önskade man bättre samarbete med 
landskapsbiblioteket. Biblioteken ville ha stöd i ut-
värderingen och ansåg också att tvåspråkigheten skall 
synas i biblioteksverksamheten samt att det behövdes 
förnyelse och kommunöverskridande samarbete.
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7.4.  Liikuntatoimi

Johtopäätökset

Virallisesti hyväksytyt kirjalliset liikuntapaikkojen 
käyttövuorojen jakoperusteet on laadittu ainoastaan 
42 % Etelä-Suomen alueen kunnissa. Lopuissa kun-
nissa liikuntapaikkojen käyttövuorot jaetaan vakiin-
tuneen käytännön perusteella. 

Käyttövuoropolitiikalla pyritään edistämään lasten ja 
nuorten liikuntaa. Se on keskeinen tavoite ja painopiste 
liikuntapaikkojen käyttövuoropolitiikassa ja merkittävin 
huomioon otettava tekijä käyttövuorojen jaossa.

Liikuntapaikkojen käyttövuorojen jaon merkittävim-
mät ongelmat ovat suuri kysyntä viikon iltavuoroista 
ja vuorojen vähäisyys suhteessa kysyntään. Eniten 
ongelmia on kaupunkimaisissa kunnissa.

Eniten muutostarvetta kuntien liikuntapaikkojen käyt-
tövuoropolitiikkaan aiheuttavat väestön ikärakenteen 
muutos ja uudet lajit.

Toimenpide-ehdotukset

Kuntiin laaditaan virallisesti hyväksytyt liikuntapaik-
kojen käyttö vuorojen jakoperusteet, jotka perustuvat 
liikuntatoimea ohjaavaan strategiaan ja ovat kunta-
laisten tiedossa.

Kaikkiin kuntien omistamiin ja hallinnassa oleviin 
liikuntapaikkoihin sovelletaan yhtenäisiä käyttövuo-
rojen jakoperusteita riippumatta siitä, mikä hallin-
tokunta käyttövuorot jakaa. Erityisesti tämä koskee 
koulujen yhteydessä olevia liikuntahalleja ja -saleja, 
joiden käyttövuoroista on suurin kysyntä.

Käyttövuoropolitiikan tavoitteiden toteutumista seura-
taan kunnissa pitkäjänteisesti ja jakoperusteisiin tehdään 
tarvittaessa muutoksia asetettujen tavoitteiden suunnassa.

Toimintaympäristön muutokset otetaan huomioon lii-
kuntapaikkojen käyttövuoropolitiikassa ja sen paino-
pisteiden tarkistuksissa.

Arviointiasetelma

Taulukon 7.4. mukaan sivulla 175.

Johdanto

Liikuntatoimen arviointikohde vuonna 2010 oli käyt-
tövuoropolitiikan vaikutukset liikuntapaikkojen tasa-
arvoiseen saavutettavuuteen. Käyttövuoropolitiikalla 
tarkoitetaan tässä arvioinnissa virallisesti hyväksyttyjä 
kirjallisia liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakoperus-
teita tai vakiintuneen, pitkäaikaisen käytännön mukaisia 
jakoperusteita, näiden vahvistamista koskevaa päätök-
sentekoprosessia ja määriteltyjen tavoitteiden toteutu-
misen seurantaa. Arvioinnissa on tarkasteltu kunnan 

omien liikuntapaikkojen käyttövuoroja sekä kunnan 
hallinnassa olevia, esimerkiksi yksityiseltä halliyhtiöltä 
tai kuntosaliyrittäjältä vuokrattuja vakiokäyttövuoroja. 
Käyttövuorojen jakamiseen liittyviä valtakunnallisia 
palvelutavoitteita ei ole määritelty lainsäädännössä. 
Palvelutavoitteet on muodostettu arviointiryhmän asi-
antuntemukseen ja aiheeseen liittyviin suosituksiin ja 
valtakunnallisiin linjauksiin perustuen.

Kuntalain (365/1995) mukaan kuntien tehtävänä on 
edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Liikun-
ta on kunnan hyvinvointipolitiikan väline ja sillä on 
merkittävä rooli kuntalaisten toimintakyvyn ja ter-
veyden ylläpidossa. Liikunta on myös peruspalvelu, 
joka kuuluu kuntien tehtäviin. 
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Liikuntalain (1054/1998) 2 §:n mukaan kunnan tulee 
luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämäl-
lä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä 
edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tar-
joamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa 
ottaen huomioon myös erityisryhmät. Liikuntalain aset-
tamien tavoitteiden toteutumista paikallistasolla tuetaan 
resurssi- ja informaatio-ohjauksella. Liikuntalain 1§:n 
mukaan lain tarkoituksena on lisäksi edistää liikunnan 
avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukea kult-
tuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä. 

Vuonna 2010 julkistettiin valtakunnalliset suositukset 
liikunnan edistämiseksi kunnissa (STM, 2010). Tavoit-
teena suosituksissa on kunta, jossa kuntalaiset liikkuvat 
terveytensä kannalta riittävästi ja jossa liikunta tarjoaa 
kuntalaisille mahdollisuuksia yhdessä tekemiseen ja 
yhteisöllisyyteen. Kuntalaisten liikuntakäyttäytymiseen 
vaikuttavat useat eri tekijät ja kunnalla on mahdollisuus 
tukea kuntalaisten liikuntakäyttäytymistä monin eri kei-

noin. Yksi näistä tekijöistä on liikuntapaikat ja eri käyt-
täjäryhmien mahdollisuudet niiden käyttämiseen. 

Liikunnan toimiala on muuttunut ja laajentunut kil-
paurheilusta kaikkien väestöryhmien terveyttä edistä-
vään liikuntaan ja arkipäivän fyysiseen aktiivisuuteen, 
ja tämä tuo tarpeen kytkeä liikunnan strategiatyö osak-
si kunnan hyvinvointistrategiaa ja laajemmin kunta-
suunnitelmaa. Kuntalaisten liikuntakäyttäytymisen ja 
liikuntapaikkojen käytön seuranta toimii kuntien stra-
tegiatyön tukena, ja vastaavasti virallisesti hyväksytyt 
käyttövuorojen jakoperusteet auttavat jalkauttamaan 
strategioiden hyvinvointilinjauksia käytäntöön.

Käytetyimpien sisäliikuntatilojen osalta koulujen lii-
kuntasaleilla on eniten merkitystä kunnan käyttövuo-
ropolitiikan näkökulmasta. Koulujen liikuntasaleja 
on kaikissa kunnissa. Ne ovat lisäksi moniin liikunta-
lajeihin ja monille käyttäjäryhmille sopivia tiloja, ja 
näin ollen niiden käyttövuorojen kysyntä on suurta.

Taulukko 7.4. Arviointiasetelma

Arviointikohde Kriteerit Arviointikysymykset Indikaattorit Palvelutavoitteet/
hyvä palvelutaso

Käyttövuoropolitiikan vai-
kutukset liikuntapaikkojen 
tasa-arvoiseen saavutet-
tavuuteen

Kunnallisten 
liikuntapaikkojen 
käyttövuoropoli-
tiikka (prosessi)

Miten kunnassa pääte-
tään liikuntapaikkojen 
käyttövuoroista?

Virallinen päätös 
jakoperusteista ja 
vuorojen jakajasta

Kunnassa on virallisesti 
hyväksytty liikuntapaikko-
jen käyttövuoropolitiikka

Kunnan liikun-
tapaikkojen 
käyttövuoropoli-
tiikan tavoitteet ja 
toteutuminen

Mitkä ovat käyttövuoro-
politiikan keskeisimmät 
tavoitteet?

Laajasti kunnan lii-
kuntapaikat kattavat 
jakoperusteet

Kunnan liikuntapaikko-
jen käyttövuoropolitiikan 
tavoitteet ja painopisteet 
toteutuvat

Seurataanko kunnassa 
käyttövuoropolitiikan 
tavoitteiden ja painopistei-
den toteutumista?

Kuntalaisten kuule-
minen

Käyttövuoropolitiikan to-
teutumista seurataan

Muutokset kuntien 
liikuntapaikkojen 
käyttövuoropolitii-
kassa

Onko kunta- ja palvelura-
kenneuudistuksella sekä 
muilla toimintaympäristön 
muutoksilla ollut vaiku-
tusta liikuntapaikkojen 
käyttövuoropolitiikkaan?

Määritellyt tavoitteet 
ja painopisteet

Kunta- ja palvelurakenne-
uudistuksen vaikutukset on 
otettu huomioon käyttö-
vuoropolitiikassa.

Vakiintunut seuran-
tajärjestelmä

Muutosten huomi-
oon ottaminen käyt-
tövuoropolitiikassa

Osaaminen | Liikuntatoimi
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Paikallisesti määritetty ja hyväksytty rakennettujen 
liikuntapaikkojen käyttöpolitiikka on kuntapäättäjille 
ja viranhaltijoille väline kunnassa valittujen hyvin-
vointi- ja liikuntapoliittisten linjausten tukemiseen ja 
edistämiseen. Liikuntaseurat sisäliikuntatilojen käyt-
täjinä -tutkimuksessa (Koski, ym.1997) seurat arvi-
oivat kunnallisia liikuntatiloja ja niiden käyttöä laa-
dullisesta näkökulmasta. Tyytyväisimpiä seurat olivat 
tuolloin hinta-laatusuhteeseen, ja huonoimman arvo-
sanan kysytyistä piirteistä saivat tilojen jakoperusteet. 

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen 
vaikutusten seuranta

Kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyvillä 
muutoksilla on käyttövuoropolitiikan näkökulmasta 
vaikutuksia liikuntapaikkojen tasa-arvoiseen saavu-
tettavuuteen. Kuntaliitokset aiheuttavat tarpeen yh-
tenäistää toimintakäytäntöjä ja -ohjeistuksia, jotka 
voivat käyttövuoropolitiikan osalta olla hyvinkin 
erilaisia eri kunnissa. Mikäli kirjattuja ohjeistuksia 
ja sääntöjä ei ole ollut käytössä, voi uuden toiminta-
politiikan käyttöönotto aiheuttaa kitkaa. Jos kuntien 
liikuntapaikkojen käyttövuorojen jako on perustunut 
strategiasta johdettuihin hyväksyttyihin jakoperustei-
siin, on yhtenäisen käytännön laatiminen helpompaa. 
Kuntarakenteesta riippuen erityispohdinnan kohteek-
si voivat nousta esim. liikunnan lähipalvelut. Myös 
liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakamisesta ja ja-
koperusteista tiedottaminen nousee tärkeään rooliin 
uusissa laajemmissa kunnissa, jotta kaikilla kunta-
laisilla olisi tasapuoliset mahdollisuudet hyödyntää 
liikuntapaikkoja.

Kuntaliitoksilla ja sosiaali- ja terveyspalvelujen yh-
teistoiminta-alueilla voi olla vaikutusta myös liikun-
tapaikkojen käyttöön saamisen näkökulmasta. Uusien 
hallinnollisten rakenteiden syntymisen yhteydessä ole-
massa ollut hallinnonalojen välinen yhteistoiminta voi 
katketa, ja samalla tilojen yhteiskäyttö voi lakata tai 
ainakin vaikeutua merkittävästi. Kuntalaisten hyvin-
voinnin edistämisen ja liikuntapaikkojen tehokkaan 
käytön näkökulmasta tämä on huono kehityskulku.

Lähitulevaisuuden näkymät

Arkipäivän aktiivisuus ja työn fyysinen kuormitta-
vuus on vähentynyt, ja erityisesti istumisen määrä on 
lisääntynyt. Fyysisen kunnon ja toimintakyvyn ylläpi-
täminen vaatii näin ollen aiempaa enemmän omaa ak-
tiivisuutta, ja liikunnan harrastamisen mahdollisuuk-
sia kaikille väestöryhmille. Tämä aiheuttaa ongelmia 
liikuntapaikkojen käyttövuorojen riittävyyteen ja 
tasa-arvoiseen saavutettavuuteen. Myös lajikirjon laa-
jeneminen lisää liikuntapaikkojen käyttövuorojen tar-
vetta, kun useammat lajit ovat kilpailemassa samois-
ta liikuntatiloista. Lisäksi moni ulkona varsinaisesti 
harrastettava laji tarvitsee sisäliikuntatiloja oheis- ja 
taitoharjoitteluun. Vaikka suomalaiset harrastavat 
liikuntaa kansainvälisesti tarkasteltuna varsin aktii-
visesti (Eurobarometri 72.3, 2010), on liikunta-aktii-
visuuden lisääminen edelleen kansanterveydellisestä 
näkökulmasta erittäin tärkeää kaikissa ikäryhmissä.

Väestörakenteen muutos aiheuttaa paineita liikunta-
paikkojen käyttöön. Yli 65-vuotiaiden osuus väes-
töstä kasvaa voimakkaasti, ja myös alueelliset erot 
väestön ikärakenteessa tulevat kasvamaan. Eri vä-
estöryhmillä on erilaisia tarpeita liikuntatilojen ja 
käyttövuorojen suhteen. Liikuntapaikkojen rakenta-
misessa ja peruskorjaamisessa tulee korostumaan es-
teettömyys sekä tilojen muunneltavuus eri käyttäjä-
ryhmien ja liikuntamuotojen tarpeisiin. Omatoimisen 
liikunnan ja erilaisissa ei-rekisteröityneissä ryhmissä 
tapahtuvan liikunnan harrastamisen lisääntyminen 
voi lisätä tarvetta kuntien käyttövuoropolitiikan uu-
distamiselle ja eri toimialojen hallinnassa olevien ti-
lojen tehostetummalle yhteiskäytölle.

7.4.2.  Liikuntapaikkojen käyttövuoro 
politiikkaa selvittäneen kyselyn tulokset

Arviointiaineisto kerättiin kunnista verkkokyselynä 
marraskuussa 2010. Kuntien liikuntapaikkojen käyt-
tövuoropolitiikan arviointi perustui kuntien liikunta-
toimesta vastaavien viranhaltijoiden antamiin vasta-
uksiin ja tässä raportissa esitetyt tulokset kuvaavat 
tilannetta kyselyyn vastanneissa kunnissa. Kyselyyn 
vastasi 61 kuntaa ja kyselyn vastausprosentti oli 90. 
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Uudenmaan ELY -keskuksen liikuntatoimen toimi-
alueeseen kuuluivat Uusimaa, Itä-Uusimaa, Kanta-
Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala.

Miten kunnassa päätetään liikunta-
paikkojen käyttövuoroista?

Kuntien liikuntapaikkojen käyttövuoroista 
päätti yleisimmin liikuntatoimen viranhaltija 
ja vajaa puolet kunnista oli laatinut virallises-
ti hyväksytyt liikuntapaikkojen käyttövuorojen 
jakoperusteet.

Etelä-Suomen alueen kunnista 43 % oli laatinut viral-
lisesti hyväksytyt liikuntapaikkojen käyttövuorojen 
jakoperusteet. Mikäli virallisesti hyväksyttyjä liikun-
tapaikkojen käyttövuorojen jakoperusteita ei ollut, 
niin yleensä käyttövuorot jaettiin vakiintuneen käy-
tännön perusteella. Virallisesti hyväksytyllä liikun-
tapaikkojen käyttövuorojen jakoperusteella tarkoi-
tettiin esimerkiksi kunnanhallituksen, -valtuuston tai 
liikunta-asioista vastaavan lautakunnan hyväksymiä 
käyttövuorojen jakoperustetta. Kuntarakenteen (Ti-
lastokeskus 2010) mukaan tarkasteltuna kaupunki-
maisista kunnista 50 % oli laatinut kirjalliset jakope-
rusteet. Taajaan asutuissa kunnissa vastaava luku oli 
40 % ja maaseutumaisissa kunnissa 35 %. Virallisesti 
hyväksytyt jakoperusteet edistävät käyttövuoropää-

tösten johdonmukaisuutta, läpinäkyvyyttä ja pitkä-
jänteisyyttä varsinkin niissä kunnissa, joissa käyttö-
vuoroista on eniten kysyntää suhteessa tarjontaan. 
Kirjallisten jakoperusteiden valmistelu ja laatiminen 
hallintokuntien yhteistyönä varmistaa linjausten tar-
kastelun useasta eri näkökulmasta, mikä edistää tasa-
arvon toteutumista eri käyttäjäryhmien välillä.

Kuvasta 7.4.1. ilmenee, että yleisin peruste kirjallis-
ten jakoperusteiden puuttumiseen oli se, ettei kun-
nissa katsottu olevan niihin tarvetta. Perusteluna oli 
vakiintunut pitkäaikainen käytäntö käyttövuorojen 
jakamisessa ja se, että käyttövuoroja oli tarjolla riittä-
västi suhteessa kysyntään. 

Yleensä niissä kunnista, joissa liikuntapaikkojen käyt-
tövuorojen jaolle oli laadittu kirjalliset perusteet, ne 
koskivat kaikkia kunnan hallinnoimia liikuntapaikko-
ja. Joissakin tapauksissa jakoperusteet eivät koskeneet 
koulujen liikuntatiloja ja ulkokenttiä. Koulujen liikun-
tasalien käyttövuorojen jakaminen oli usein koulutoi-
men tai rehtorin vastuulla ja näin ollen vuorojen jaka-
misessa saattoi olla muista liikuntapaikoista poikkeava 
käytäntö. Liikuntapaikkapalvelut ja kansalaisten tasa-
arvo tutkimuksen (Suomi ym. 2010) mukaan koulujen 
liikuntasalit ovat käytetyimpiä liikuntapaikkoja, joiden 
käyttövuorojen jaolla on merkitystä kansalaisten tasa-
arvon näkökulmasta. Näin ollen koulujen liikuntasalien 

Kuva 7.4.1. Syyt, miksi kunnassa ei ollut virallisesti hyväksyttyjä liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakoperusteita (%) 2010

Osaaminen | Liikuntatoimi
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käyttövuoropolitiikka tulisi kunnissa olla läpinäkyvää 
ja sisältyä yleisesti hyväksyttyihin jakoperusteisiin.

Useimmiten (72 %) käyttövuorojen jakoperusteet 
kunnassa hyväksyi liikunta-asioista vastaava lauta-
kunta. Ainoastaan muutamassa kunnassa kunnanval-
tuusto tai -hallitus oli hyväksyjänä. Niistä kunnista, 
joissa oli kirjalliset käyttövuorojen jakoperusteet, 73 
%:ssa käyttövuorojen jakaja vahvistettiin hallinto- tai 
johtosäännössä ja 20 %:ssa lautakunnan päätöksellä.

Liikuntatoimen viranhaltija päätti käyttövuorojen 
jakamisesta 69 %:ssa kunnista, kun taas 10 %:ssa 
päätöksenteko oli jaettu kunnassa usealle eri taholle. 
Liikunta-asioista vastaava lautakunta teki päätöksen 
ainoastaan 10 %:ssa Etelä-Suomen alueen kunnista, 
joten lautakunnan rooli käyttövuorojen jakamisessa 
ei ollut kovin merkittävä. Kaupunkimaisissa ja taa-
jaan asutuista kunnissa 80 %:ssa käyttövuorot jaettiin 
liikuntatoimen viranhaltijapäätöksellä ja maaseutu-
maisissa kunnissa vastaava luku oli 69 %.

Valtaosassa kunnista (88 %) vuorojen hakijat pääsivät 
vaikuttamaan liikuntapaikkojen käyttövuorojen jaka-
miseen. Kunnan liikuntatoimi neuvotteli tarvittaessa 
hakijan kanssa 22 %:ssa kunnista ja 46 %:ssa kunnis-
ta liikuntatoimi järjesti yhteisiä kokouksia vuorojen 
hakijoiden kanssa (Kuva 7.4.2.).

Mitkä ovat käyttövuoropolitiikan kes-
keisimmät tavoitteet?

Käyttövuoropolitiikan keskeisin tavoite oli las-
ten ja nuorten liikunnan edistäminen.

Käyttövuorojen jakamisen keskeisimpiä liikuntapoliit-
tisia tavoitteita kysyttiin ns. avoimella kysymyksellä. 
Vastauksista ilmeni, että tavoitteet olivat joko käyttäjä-
ryhmä- tai arvoperusteisia. Kuvan 7.4.3. mukaan lasten 
ja nuorten liikunnan edistäminen oli selvästi keskeisin 
liikuntapoliittinen tavoite, jota kuntien käyttövuorojen 
jakamisella pyrittiin edistämään. Toiseksi merkittävin 
oli tasa-arvon ja tasapuolisuuden toteutuminen käyttö-
vuorojen jaossa ja kolmanneksi mahdollisimman laa-
jojen käyttäjäryhmien liikunnan edistäminen.

Edellä mainitut liikuntapoliittiset tavoitteet perus-
tuivat laadittuun kunnan liikuntastrategiaan (42 %), 
kuntastrategiaan (21 %), hyvinvointistrategiaan (12 
%) tai johonkin muuhun asiakirjaan (25 %), kuten 
esimerkiksi lautakunnan päätökseen tai kunnan ter-
veysliikunnan strategiaan.

Käyttövuoroja jaettaessa jouduttiin priorisoimaan eri 
käyttäjäryhmiä ja liikuntalajeja. Vastaajilta kysyttiin 
merkittävimpiä liikuntapaikkojen käyttövuorojen ja-
ossa huomioon otettavia tekijöitä liikuntapaikoittain 

Kuva 7.4.2. Miten hakijat pääsivät vaikuttamaan liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakopäätökseen (%) 2010
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(Kuva 7.4.4.). Tarkasteluun valitut liikuntapaikat 
olivat paljon käytettyjä ja laajoja käyttäjäryhmiä pal-
velevia liikuntapaikkoja. Merkittävin tekijä käyttö-
vuorojen jaossa oli selvästi lasten ja nuorten liikun-
nan edistäminen ja toiseksi merkittävin oli vuorojen 
osoittaminen oman kunnan liikuntaseuroille. Liikun-
tapaikoittain tarkasteltuna lasten ja nuorten liikunta 
mainittiin useimmiten kaikkien muiden liikuntapaik-
kojen osalta paitsi uimahallien, jossa tärkein käyttäjä-
ryhmä oli erityisryhmät ja ikäihmiset.

On tärkeää, että lasten ja nuorten liikuntaa pyrittiin 
edistämään käyttövuoropolitiikalla, sillä liikunta-

paikkapalvelut ja kansalaisten tasa-arvo seurantatut-
kimuksen (Suomi ym. 2010) mukaan rakennettujen 
liikuntapaikkojen suurin käyttäjäryhmä olivat lapset 
ja nuoret sekä kilpaurheilutoiminnassa mukana ole-
vat nuoret aikuiset. Lasten ja nuorten liian varhaiset 
tai myöhäiset käyttövuorot erityisesti arkena voivat 
hankaloittaa liikuntaharrastusta sekä koko perheen 
sitoutumista lasten liikuntaharrastukseen.

Kuva 7.4.3. Käyttövuorojen jakamisessa keskeisimmät liikuntapoliittiset tavoitteet kunnissa (%) 2010

Kuva 7.4.4. Merkittävimmät liikuntapaikkojen käyttövuorojen jaossa huomioon otettavat tekijät erityyppisillä liikunta-
paikoilla (%) 2010

Osaaminen | Liikuntatoimi
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Seurataanko kunnassa käyttövuoro-
politiikan tavoitteiden ja painopistei-
den toteutumista?

Käyttövuoropolitiikan painopisteiden ja tavoit-
teiden toteutumista seurasi yli puolet niistä 
kunnista, joissa liikuntapaikkojen käyttövuoro-
politiikka oli määritelty virallisesti.

Yleisin tapa liikuntapaikkojen käytön seurantaan oli 
seurata mitkä käyttäjäryhmät vuoroja käyttivät (41 %) 
ja toiseksi yleisimmin seurattiin vuorojen kävijämää-
rää (36 %). Käyttäjäpalautetta keräsi 23 % kunnista.

Käyttövuoropolitiikan tavoitteiden ja painopisteiden 
toteutumista seurasi 64 % niistä kunnista, joissa käyt-

tövuoropolitiikka oli määritelty virallisesti. Viranhal-
tijan arvion mukaan käyttövuoropolitiikan tavoitteet 
ja painopisteet toteutuivat hyvin 67 %:ssa ja tyydyt-
tävästi 33 %:ssa kunnista. 

Käyttövuorojen jaon keskeisimpiä ongelmia kysyttiin 
avoimella kysymyksellä. Taulukon 7.4.1. mukaan mer-
kittävimmät ongelmat olivat vuorojen vähäisyys suh-
teessa kysyntään ja suuri kysyntä viikon iltavuoroista. 
Kuntarakenteen mukaan tarkasteltuna tilojen ja vuoro-
jen vähäisyys oli yleisintä kaupunkimaisissa ja taajan 
asutuissa kunnissa. Maaseutumaisista kunnista 26 % 
ilmoitti, että tiloja oli kysyntään nähden riittävästi. 

Liikuntapaikkojen käyttövuorojen kysyntä vaih-
teli huomattavasti liikuntapaikoittain. Vastaajia 

Taulukko 7.4.1. Keskeisimmät ongelmat käyttövuorojen jaossa kuntarakenteen mukaan luokiteltuna 2010

Keskeisimmät ongelmat Kaupunkimai-
nen kunta (%)

Taajaan asuttu 
kunta (%)

Maaseutumai-
nen kunta (%)

Koko Etelä-
Suomi (%)

Vuoroja on jaossa kysyntää vähemmän 41 45 15 29

Suurin kysyntä ns. prime time ajoista 14 33 30 24

Kunkin ryhmän tarpeisiin sopivia tiloja liian vähän 32 22 11 21

Ei Ongelmia/vuoroja on riittävästi 0 0 26 12

Vuoroja varataan yli tarpeen 9 0 7 7

Toiminnan kausiluonteisuus 4 0 0 2

Jokin muu ongelma 0 0 11 5

Yhteensä 100 100 100 100

Taulukko 7.4.2. Liikuntapaikat, joissa käyttövuorojen kysyntä on merkittävästi tarjontaa suurempi 2010

Liikuntapaikka Vastauksia kappaletta % vastauksista

Liikuntasali 32 27

Liikuntahalli 24 21

Jäähalli 19 16

Pallokenttä 13 11

Uimahalli 13 11

Ulkoliikuntapaikka 6 5

Kuntosali 6 5

Muu sisäliikuntapaikka 4 4

Yhteensä 117 100
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pyydettiin merkitsemään liikuntapaikat tärkeysjär-
jestyksessä siten, että ensimmäiseksi merkittiin se 
liikuntapaikka missä kysyntä oli suurinta suhteessa 
tarjontaan. Kaikista suurin kysyntä oli liikuntasaleis-
ta, liikuntahalleista, jäähalleista ja pallokentistä (Tau-
lukko 7.4.2.). Liikuntasaleissa ja -halleissa voi yleen-
sä harrastaa monia eri liikuntalajeja ja näin ollen ne 
palvelevat useita liikuntaseuroja ja käyttäjäryhmiä. 

Onko kunta- ja palvelurakenneuudis-
tuksella sekä muilla toimintaympäris-
tön muutoksilla ollut vaikutusta liikun-
tapaikkojen käyttövuoropolitiikkaan?

Kunta ja palvelurakenneuudistuksella oli vai-
kutuksia käyttövuoropolitiikkaan niissä kun-
nissa, joissa oli tehty kuntaliitos. Näissä kun-
nissa oli yleensä yhtenäistetty käyttövuorojen 
jakoperusteet.

Arviointiryhmä:

Sivistystoimentarkastaja, LitM Ilpo Piri, ilpo.piri(at)ely-keskus.fi, puhelin 040 573 9622

Tietolähteet:

Kuntalaki (365/1995)
Liikuntalaki (1054/1998)
Sport and Physical Activity, Eurobarometer 72.3, European Commission, 2010
Tilastollinen kuntaryhmitys, Tilastokeskus 2010
Uudenmaan ELY -keskuksen tekemä kysely kuntien liikuntatoimen vastaaville viranhaltijoille, marras-
kuu 2010, vastausprosentti 90
Liikuntapaikkapalvelut ja kansalaisten tasa-arvo; seurantatutkimus 1999–2009, Suomi Kimmo & Mati-
lainen Pertti & Glan Virva & Vettenranta Jouni & Vehkakoski Kirsi & Suomi Aino & Nuutinen Laura, 
Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteiden laitos, 2010 (Julkaisematon aineisto)
Liikuntaseurat sisäliikuntatilojen käyttäjinä, Koski Pasi & Varis Minna, Suomen Kuntaliitto, Helsinki, 1997
Suositukset liikunnan edistämiseksi kunnissa, Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:3

Kunnista 92 % vastasi, että kunta- ja palveluraken-
neuudistuksella ei ole ollut vaikutusta käyttövuo-
ropolitiikkaan. Muutokset käyttövuoropolitiikassa 
liittyivät lähinnä käyttövuorojen jakoperusteiden 
yhtenäistämiseen kuntaliitoksen jälkeen uuden kun-
nan alueella. Käyttövuoropolitiikkaan oli tulossa lä-
hiaikoina muutoksia 30 %:ssa vastanneista kunnista. 
Eniten muutostarvetta aiheuttivat väestön ikäraken-
teen muutos, uudet liikuntalajit ja organisoitumatto-
mat uudet liikuntaryhmät.

Osaaminen | Liikuntatoimi
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8  Hyvinvointi

8.1. Lastensuojelulain toimeen-  
 panon toteutuminen 

Etelä-Suomen alueraporttiin ei sisälly lastensuoje-
lulain toimeenpanon toteutumisen arviointia. Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitos teki valtakunnallisen 
arvioinnin tämän kohteen osalta. Aineisto löytyy 
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston raportista ss. 
185-193 osoitteesta:

Aluehallintovirastojen keskeiset arviot peruspalvelu-
jen tilasta 2010

http://www.avi.fi/fi/virastot/pohjoissuomenavi/Ajankohtaista/julkaisut/Documents/2011/AVI peruspalvelut 2010LR.pdf


185

Hyvinvointi
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9  Liikennepalvelut

Johtopäätökset

Siirtymäajan liikennöintisopimusten mukaisten vuoro-
jen määrä on vähentynyt, eivätkä elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskukset ja kunnat ole pystyneet korvaa-
maan ostoillaan kaikkea päättynyttä liikennettä. 

Lainsäädännön uudistamisen vaikutuksia liikenne-
palveluihin ei voida arvioida näin lyhyellä tarkaste-
lujaksolla. Ei voitu osoittaa, että vuorojen määrän vä-
heneminen johtuisi lainsäädännön uudistuksesta tai 
hallinto- ja palvelurakenneuudistuksesta.
 
Kuntien vastuu joukkoliikennepalveluista ja joukko-
liikennettä koskevat tehtävät ovat lisääntyneet, mutta 
siirtyvien tehtävien mukana ei vastaavasti ole siirret-
ty resursseja niiden hoitamiseksi.

Liikenteen aikataulutietojen tallentaminen VALLU-
järjestelmään on kesken. Palvelutarjonnan muutosten 
seuranta on vaikeaa, koska kuntien hankkimat avoi-
met joukkoliikennepalvelut osin puuttuvat valtakun-
nallisesta rekisteristä. Puuttuvat tiedot heikentävät 
asiakasinformaation luotettavuutta.

Toimenpide-esitykset

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille ja kun-
nille on osoitettava lisää määrärahoja peruspalvelu-
tasoisen liikenteen ostamiseen. Kuntien muuttunut 
asema liikenteen hankkijana tulee huomioida.

Joukkoliikennelain vaikutuksia olemassa oleviin 
joukkoliikennepalveluihin tulee tarkastella myöhem-
min kun laki on ollut pidempään voimassa.

Kuntien toimintaa tulee tukea järjestämällä niille kulje-
tuspalvelujen järjestämistä ja suunnittelua varten han-
kerahoitusta, kuntaviranomaisten koulutusta ja palvelu-
jen järjestämisen edellyttämää asiantuntevaa ohjausta.

Kaikki kuntien liikenne on tallennettava VALLU-
järjestelmään, jolloin viranomaisten yhteistyö ja asia-
kasinformaatio paranevat. Kunnille on tarjottava riit-
tävä määrä koulutusta ja tukea VALLU-järjestelmän 
käytössä. 

Taulukko 9.1. Arviointiasema

Arviointikriteerit Arviointikysymykset Arviointimittarit Palvelutavoitteet

Vuorotarjonta
Miten siirtymäajan sopimuksiin tehdyt 
muutokset vaikuttivat joukkoliikenteen 
vuorotarjontaan vuoden 2010 aikana?

Päättyneiden vuorojen määrä ja 
pituus kilometreinä. Korvaavan 
ostoliikenteen määrä.

Peruspalvelutasoisten 
yhteyksien turvaaminen

Miten peruspalvelutaso on toteutunut 
alueittain suhteessa LVM:n vuonna 
7/2005 Julkisen liikenteen peruspalvelu-
taso -raportissa määriteltyyn tasoon?

9.1. Joukkoliikenteen muutokset Euroopan yhteisön palvelusopimusasetuksen  
 ja joukkoliikennelain voimaantulon jälkeen (3.12.2009)

Arviointiasetelma
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Johdanto

Maamme joukkoliikenteen toimintaympäristössä 
on suhteellisen lyhyessä ajassa tapahtunut merkittä-
viä muutoksia. Linja-autoliikenteen harjoittamista 
koskeva lainsäädäntö sekä seutu-, kaupunki- ja työ-
matkalippusopimukset on uudistettu. Lisäksi jouk-
koliikenteen toimivaltaiset viranomaiset ovat osittain 
muuttuneet hallinto- ja palvelurakenneuudistuksen 
seurauksena. Arviointikohteessa hallinto- ja palve-
lurakenneuudistuksella tarkoitetaan aluehallinnon 
uudistamishanketta (ALKU) sekä kunta- ja palvelu-
rakenneuudistusta (PARAS). Euroopan yhteisön pal-
velusopimusasetus (EY 1370/2007, jäljempänä PSA) 
tuli voimaan vuonna 1997.

Uusi joukkoliikennelaki astui voimaan 3.12.2009. 
Samalla kumoutui vuodelta 1991 peräisin oleva laki 
luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä (343/1991, 
jäljempänä henkilöliikennelaki). Joukkoliikennelain 
myötä toteutettiin vuosia valmisteltu henkilöliikenne-
lainsäädännön kokonaisuudistus, jonka tavoitteena oli 
erottaa eri liikennemuotojen (joukkoliikenne, taksilii-
kenne ja sairaankuljetus) järjestäminen omiin säädök-
siinsä. Keskeisiä muutoksia vanhaan lainsäädäntöön 
verrattuna olivat liikenteen järjestämistapojen muuttu-
minen, uudenlaiset hankintamenettelyt sekä joukkolii-
kenteen toimivaltaisten viranomaisten määrän lisään-
tyminen. Uuden joukkoliikennelain myötä siirrytään 
vaiheittain, erillisen siirtymäajan kuluessa, entisestä 
lupaperusteisesta joukkoliikennejärjestelmästä kohti 
kilpailutetumpaa, sopimuspohjaista järjestelmää.

Lainsäädännön uudistumisen seurauksena myös seu-
tu-, kaupunki- ja työmatkalippusopimukset oli uudis-
tettava. Asiakkaille muutos ei käytännössä näkynyt. 
Lippujen hinnanalentamiseen liittyvät sopimusjärjes-
telyt sen sijaan muuttuivat: aiemmista kuntien, liiken-
teenharjoittajien ja selvittäjän välisistä lippuyhteistyö-
sopimuksista siirryttiin kahdenkeskisiin sopimuksiin: 
peruskunnilla ja toimivaltaisella viranomaisella on 
keskinäinen lippuyhteistyösopimus, liikennöitsijöillä 
ja toimivaltaisella viranomaisella omansa sekä kun-
nilla ja selvittäjällä vastaavasti omansa.

Joukkoliikennelain säätämisen taustalla oli PSA, jos-
sa säädetään, millä tavoin viranomainen voi puuttua 
markkinoihin ja järjestää asukkaille parempia jouk-
koliikennepalveluja kuin muutoin markkinaehtoises-
ti syntyisi. Kansallinen lainsäädäntö oli uudistettava 
PSA:n mukaiseksi, koska henkilöliikennelain mu-
kaisten linjaliikennelupa- ja lipputukijärjestelmien 
tulkittiin olevan sen vastaisia. 

Ennen joukkoliikennelain mukaisten uusien liiken-
teen hankintamenettelyjen voimaantuloa menossa 
on siirtymäaika, jonka tavoitteena on joukkoliiken-
nejärjestelmän vaiheittainen ja hallittu muutos. Jouk-
koliikennelain astuessa voimaan linjaliikenneluvat 
muutettiin liikennöitsijän halutessa siirtymäajan lii-
kennöintisopimuksiksi. Muu liikenne ei saa aiheuttaa 
haittaa siirtymäajan liikennöintisopimusten mukai-
selle liikenteelle, sillä siirtymäajan liikennöintisopi-
mukset nauttivat PSA:n mukaista yksinoikeuksien 
suojaa. Siirtymäajan liikennöintisopimusten voimas-
saoloajat riippuvat alkuperäisten linjaliikennelupien 
voimassaoloajoista ja maantieteellisistä rajoista, ja 
sopimukset ovat voimassa enintään 2.12.2019 asti. 

Liikennepalvelujen arviointikohteena olivat joukkolii-
kenteen muutokset PSA:n ja joukkoliikennelain voi-
maantulon jälkeen. Vaikka joukkoliikennelaki astui 
voimaan 3.12.2009, arviointi on rajattu koskemaan pel-
kästään vuoden 2010 aikana tapahtuneita muutoksia.
 
Arvioinnin lähteinä on edellä mainittujen säädösten 
lisäksi käytetty valtioneuvoston asetusta joukkolii-
kenteen valtionavustuksista (275/2010). Liikenteen 
määriä koskevat tiedot ovat peräisin Valtakunnal-
lisesta liikennelupajärjestelmästä (VALLU). Kus-
tannuskehitystä arvioitaessa lähteenä ovat olleet 
Tilastokeskuksen julkaisema linja-autoliikenteen 
kustannusindeksi sekä valtion talousarvioesitykset. 
Lisäksi arvioinnin lähteinä käytettiin liikenne- ja 
viestintäministeriön päätöksiä ja ohjeita sekä Joukko-
liikenteen määrärahan käyttötarve ja kohdentaminen 
-raporttia (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityk-
siä 27/2010). Toisessa arviointikysymyksessä keskei-
simpänä lähteenä on ollut Julkisen liikenteen perus-
palvelutaso -raportti (LVM:n julkaisuja 7/2005).

Liikennepalvelut
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Hallinto- ja palvelurakenneuudistuk-
sen vaikutusten seuranta

Joukkoliikennelaissa on annettu liikennelupiin ja lii-
kennöintisopimuksiin liittyvää toimivaltaa elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskuksille ja kunnallisille 
viranomaisille. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskusten toimivalta voi ulottua toisen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen tai kunnallisen vi-
ranomaisen alueelle, mutta kunnalliset viranomaiset 
ovat pääsääntöisesti toimivaltaisia vain oman alueen-
sa sisäisessä liikenteessä. Kunnalliset viranomaiset 
voivat olla yksittäisiä kuntia tai kuntayhtymiä, tai ne 
voivat toimia myös vastuukuntamallin mukaisesti. 
Tällöin määritelty vastuukunta hoitaa joukkoliiken-
teeseen liittyviä tehtäviä myös muiden lähiseudun 
kuntien alueella. Kunnallisten viranomaisten toi-
mialueen ulkopuolelle jäävät kunnat (jäljempänä 
peruskunnat) vastaavat pääsääntöisesti itse sisäisen 
liikenteensä hankkimisesta, kuten koulukuljetuksista. 
Lisäksi kaikilla kunnilla on kuntalain nojalla oikeus 
järjestää kuljetuspalveluja alueensa asukkaille, mutta 
velvollisuus kuljetusten järjestämiseen koskee vain 
erityislainsäädännön kuten perusopetuslain ja vam-
maispalvelulain mukaisia kuljetuksia. 

Hallinto- ja palvelurakenneuudistus on vaikuttanut 
toimivaltaisiin viranomaisiin kahdella tavalla: yhtäältä 
viranomaisten määrä ja toisaalta myös viranomaisten 
toimialueet ovat muuttuneet. Valtion aluehallinnossa 
joukkoliikennepalveluihin liittyvät tehtävät siirrettiin 
vuoden 2010 alussa entisestä viidestä Manner-Suomen 
lääninhallituksesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksille, joissa joukkoliikenneasioita hoidetaan lii-
kenne ja infrastruktuuri -vastuualueilla (jäljempänä L-
vastuualue). Koko maassa ELY-keskuksia on yhteensä 
15, mutta L-vastuualue on näistä vain yhdeksässä. 
Näin ollen viiden L-vastuualueen toimialue ulottuu 
jonkin toisen ELY-keskuksen alueelle. Lääninhallituk-
siin verrattuna elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kusten toimialueet ovat osittain pienemmät. 

Valtion joukkoliikennetehtävien hoidon näkökul-
masta muutos Etelä-Suomessa merkitsi jakautumis-
ta lääniä pienempiin toiminta-alueisiin: Uudenmaan 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alue muo-
dostui vuonna 2010 L-vastuualueella Uudenmaan, 
Itä-Uudenmaan, Kanta- sekä Päijät-Hämeen maa-
kunnista, ja Etelä-Karjalan sekä Kymenlaakson maa-
kunnat kuuluvat Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen 
toimialueeseen. Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maa-
kunnat yhdistyivät vuoden 2011 alussa Uudenmaan 
maakunnaksi. Kaikkiaan toimivaltaisia viranomaisia 
on Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella 11: 
Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan ELY-keskukset 
sekä kunnallisina toimivaltaisina viranomaisina Hel-
singin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), Hyvin-
kää, Hämeenlinna, Lahti, Riihimäki, Imatra, Kotka, 
Kouvola ja Lappeenranta (kuva 9.1.1.).

Eräiden kunnallisten viranomaisten toimialueet ovat 
laajentuneet joukkoliikennelain voimaantulon yhte-
ydessä tai kuntaliitosten seurauksena. Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston alueella Lahden ja Hämeenlinnan 
kaupunkien toimivalta-alueet laajenivat lähiseuduille 
kaupunkien rajojen yli. Hämeenlinnan seudulla Hä-
meenlinnan kaupunki vastaa vastuukuntana Hattulan, 
Hämeenlinnan ja Janakkalan alueen joukkoliikenteen 
järjestämisestä. Lahti on toimivaltainen viranomai-
nen koko Päijät-Hämeen alueella. Myös kuntien laa-
jentuessa yhdistymisen seurauksena valtion aiemmin 
hankkimaa liikennettä on muuttunut kunnallisten vi-
ranomaisten sisäiseksi liikenteeksi ja siten liikenne 
on siirtynyt kuntien itsensä hankittavaksi. Tällaisia 
esimerkkejä Etelä-Suomen aluehallintoviraston alu-
eelta ovat Loviisa, Kouvola ja Lappeenranta. Kun-
nallisten viranomaisten toimialue vaihteleekin yksit-
täisistä kunnista aina kokonaiseen maakuntaan asti, 
kuten Päijät-Hämeessä. 

Tapauksissa, joissa liikenne on siirtynyt valtiolta kun-
nallisille viranomaisille, on kunnallisille viranomai-
sille saattanut aiheutua ostoliikenteen rahoitusongel-
mia, koska niillä ei välttämättä ole ollut riittävästi 
varoja liikenteen ostamiseen. Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten ostama liikenne rahoitetaan pää-
asiassa valtion talousarvion momentilta joukkolii-
kenteen palvelujen osto ja kehittäminen. Liikenteen 
siirtyessä ELY-keskuksen vastuulta kunnallisen vi-
ranomaisen vastuulle määrärahat eivät siirry, joten 
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kunnalliset viranomaiset joutuvat maksamaan suuren 
osan ostamansa liikenteen kustannuksista itse. Peri-
aatteessa ELY-keskus voi tukea liikenteen ostamista 
myöntämällä kunnalliselle viranomaiselle valtion-
avustusta, mutta käytännössä tämä ei toteudu niukan 
rahoitustason takia. Hämeenlinnan ja Lahden seu-
duilla erityisen pettymyksen aiheutti vuonna 2010 
se, ettei valtio osoittanut mitään kannustinrahoitusta 
uusille seudullisille viranomaisille, vaan päinvastoin 
alueille kohdentuvia määrärahoja jouduttiin karsi-
maan samaan tapaan kuin koko Uudenmaan elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella.

Lähitulevaisuuden näkymät

Viime vuosien aikana linja-autoliikenteen liikennöin-
tikustannukset ovat kasvaneet suureksi osaksi polt-
toaineen hinnannousun vuoksi. Vuosina 2005–2010 
Tilastokeskuksen laatima linja-autoliikenteen kustan-
nusindeksi kohosi 18,8 %. Kustannusnousun ja mat-
kustajien vähenemisen seurauksena liikennöitsijät 

ovat lakkauttaneet kannattamattomaksi muuttunutta, 
aiemmin itsekannattavaa liikennettä. Valtion talous-
arviossa liikenteen ostoihin osoitetut määrärahat 
kasvoivat hieman vuosina 2006–2009, mutta vuoden 
2010 talousarvioesityksessä määrärahoja leikattiin. 
Vuonna 2011 Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskusten joukkolii-
kenteen määrärahakiintiöt ovat vuoden 2010 tasolla. 
Kustannusten kasvaessa ja määrärahojen pysyessä 
samalla tasolla tai laskiessa joudutaan liikennettä 
väistämättä karsimaan.

Vuodesta 2010 alkaen valtion talousarvion eri momen-
teilla olleita joukkoliikennemäärärahoja on yhdistetty 
samalle momentille. Talousarvion momenttien yhdis-
tämisen seurauksena ELY-keskukset voivat kohden-
taa rahoituksen tärkeimmiksi näkemiinsä kohteisiin 
ja siten tavoitella parasta mahdollista vaikuttavuutta. 
Kukin ELY-keskus määrittelee itse, kuinka paljon ra-
hoitusta kohdistetaan markkinaehtoista liikennettä 
täydentävän liikenteen ostamiseen, kuntien liikenne-

Kuva 9.1.1. Joukkoliikenteen toimivaltaiset viranomaiset Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella

Liikennepalvelut
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ostojen tukemiseen, lippujen asiakashintojen subven-
toimiseen tai eri kehityshankkeiden rahoittamiseen. 

Liikennettä siirtyy edelleen valtiolta kunnallisten 
viranomaisten järjestämisvastuulle tulevien kunta-
liitosten seurauksena ja seudullisten joukkoliiken-
neviranomaisten laajentaessa toimivalta-alueitaan. 
Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymä (HSL) selvitti vuonna 2010 
ympäröivien kehyskuntien kanssa kuntien mahdol-
lisuutta liittyä HSL:een. Tällä hetkellä näyttää siltä, 
että ainakin muutama kunta liittyy lähitulevaisuudes-
sa jäseniksi ja osa mahdollisesti myöhemmin. 

Joukkoliikenneviranomaisten määrän lisääntyessä 
saattaa liikennekokonaisuuksien hahmottaminen vai-
keutua ja vaarana on tärkeiden yhteyksien katkeami-
nen tai päällekkäisen liikenteen hankinta. Toisaalta 
seudun yhteinen joukkoliikenneviranomainen voi 
tukea seudullisen yhdyskuntasuunnittelun ratkaisu-
ja. Viranomaisten yhteistyön merkitys korostuukin 
tulevaisuudessa. Etenkin pienempien kunnallisten vi-
ranomaisten riittävistä resursseista ja joukkoliikenne-
asiantuntemuksesta on huolehdittava, jottei liikenne 
kärsisi viranomaisen vaihtumisesta.

Yhtenäisen joukkoliikenneverkon suunnittelua hel-
pottaa, kun kaikkien toimivaltaisten viranomaisten 
liikenteet tallennetaan samaan järjestelmään. Elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käyttämään 
VALLU-järjestelmään on annettu käyttöoikeudet 
myös kunnallisille viranomaisille. Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston alueella ainoastaan HSL:n aika-
taulutiedot jäävät VALLUn ulkopuolelle. HSL:ssä on 
käytössä oma, yksityiskohtaisempi joukkoliikennere-
kisteri (ns. JORE), joka on kuitenkin tarkoitus kytkeä 
yhteiseen rajapintaan VALLUn kanssa jatkossa. Tällä 
hetkellä VALLUsta puuttuu Etelä-Suomen alueella 
ainoastaan Riihimäen ja Hyvinkään aikataulutiedot. 

VALLU on myös pidettävä ajan tasalla, joten liiken-
teeseen tehtyjen muutosten tallentaminen järjestel-
mään on tärkeää. Kunnallisten viranomaisten kou-
lutusta järjestelmän hallintaan ja tietojen ylläpitoon 
tulee jatkaa ja järjestää tarvittaessa täydennyskoulu-

tusta. Ajantasaisen tiedon avulla viranomaisten vä-
listä yhteistyötä voidaan tehostaa ja samalla voidaan 
tuottaa yleisesti saatavilla olevaa, kattavaa matkusta-
jainformaatiota.

Joukkoliikennelakiin kirjatun siirtymäajan päättyessä 
toimivaltaisten viranomaisten on järjestettävä alueen-
sa liikenne joukkoliikennelain edellyttämällä tavalla. 
Liikenne voidaan järjestää joko markkinaehtoisesti 
tai PSA:n mukaisesti. Käytännössä tämä merkitsee 
siirtymistä vanhasta lupaperusteisesta järjestelmästä 
kohti kilpailutetumpaa järjestelmää. 

Liikenteen tulevaisuuden järjestämistä varten toimi-
valtaisten viranomaisten on määriteltävä toimialu-
eensa joukkoliikenteen palvelutaso vuoden 2011 lop-
puun mennessä. Palvelutasomäärittelyn tavoitteena 
on kuvata joukkoliikenteen nykytila määriteltävällä 
alueella ja muodostaa eri osapuolten kesken yhteinen 
tahtotila joukkoliikenteen määrästä ja laadusta tule-
vaisuudessa. Uudenmaan ELYssä palvelutason mää-
rittelytyö on aloitettu kuudella seutulippualueella. 
Työ on käynnistynyt laajalla internet-pohjaisella asu-
kaskyselyllä. Palvelutasotavoitteiden ja vähenevän 
joukkoliikenteen rahoituksen yhteensovittaminen eri 
alueilla on haastavaa jatkossa.

Miten siirtymäajan sopimuksiin tehdyt 
muutokset vaikuttivat joukkoliiken-
teen vuorotarjontaan vuoden 2010 
aikana? 

Vaikka vuoroja päättyi melko runsaasti, Uu-
denmaan ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukset eivät juuri voi-
neet ostaa korvaavaa liikennettä.

Siirtymäajan liikennöintisopimusten tavoitteena oli 
antaa PSAn mukainen yksinoikeuden suoja vanhal-
le linjaliikenteelle määräajaksi, mutta tarkoituksena 
oli, että liikennejärjestelmään voitaisiin tehdä myös 
muutoksia. Liikenteen lakkauttaminen perustellus-
ta syystä on mahdollista ja elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen on siirtymäajan sopimusten 
mukaan pääsääntöisesti hyväksyttävä perustellut 
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lakkautusesitykset. Siirtymäajan sopimuksiin ei ole 
kuitenkaan mahdollista lisätä uutta liikennettä muu-
toin kuin vähäisessä määrin korvaamalla liikennettä 
toisilla vuoroilla. 

Uuden lain mukaan liikennöitsijän on kuitenkin 
mahdollista hakea uudelle liikenteelle reittiliikenne-
lupaa. Reittiliikenne on puhtaasti markkinaehtoista 
liikennettä, joten siinä ei hyväksytä maksuvälineenä 
yhteiskunnan tukemia lippuja kuten siirtymäajan so-
pimusten mukaisessa liikenteessä. Kaakkois-Suomen 
ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kusten alueilla reittiliikennelupia haettiin ja myönnet-
tiin vain kolme kappaletta vuonna 2010. Siirtymäajan 
liikennöintisopimuksia on täydennetty vuonna 2010 
myös ns. yksinoikeussopimuksilla, joissa liikennöit-
sijälle ei makseta korvausta. Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksessa yksinoikeussopi-
muksia ei kuitenkaan solmittu lainkaan ja Kaakkois-
Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukses-
sa neljä kappaletta.

Käytettävissä ollut arviointiaineisto rajoitti siirty-
mäajan liikennöintisopimuksiin tehtyjen muutosten 
arviointia. Arviointi rajattiin koskemaan vain ELY-
keskusten toimivallassa olevaa liikennettä, koska 
kunnallisten viranomaisten liikennöintisopimuksiin 
tehdyistä muutoksista ei saatu kattavasti tietoja. Tämä 
vaikutti arvioinnin tuloksiin, koska tietoja hyvin-
kin laajojen alueiden liikenteen muutoksista ei ollut 
saatavilla. Alun perin arviointiasetelmassa mukana 
olleet lakanneiden vuorojen matkustajamäärätiedot 
jouduttiin jättämään arvioinnista pois, koska tietoja 
ei kaikilta osin ollut käytettävissä.

Keskeisenä arviointiaineistona oli VALLU-järjes-
telmästä ajettu raportti 1.1.–31.12.2010 päättyneistä 
ELY-keskusten toimivallassa olevista vuoroista. Ar-
viointiaineistoon oli listattu vain sellaisenaan päät-
tyneet vuorot, joten mahdollisten reitti- tai ajopäi-
vämuutosten perusteella tapahtuneita vuoron osien 
lakkauttamisia ei arvioinnissa huomioitu. Liikenteen 
määrää arvioitiin vuoroina sillä tarkkuudella, kun 
ne oli ELY-keskuksen vahvistamiin aikatauluihin 
merkitty. Yksittäinen vuoro voidaan ajaa monina eri 

päivinä ja ajokausina, joten vuorojen määrä on eri 
asia kuin lähtöjen määrä tiettynä ajanjaksona. Koska 
vuorojen ajopäivien ja ajokausien laajuus vaihtelee, 
ei vertailu aikaisempiin vuosiin ollut tarkoituksen-
mukaista. Vuorojen pituus kertoo tilanteen kehittymi-
sestä enemmän, mutta tätä tietoa ei ollut saatavilla. 
Päättyneitä vuoroja tarkasteltiin myös sen mukaan, 
olivatko ne lakanneet kokonaan vai olivatko ne kor-
vattu joko ELYn tai kunnan ostoliikenteellä taikka 
yksinoikeussopimusliikenteellä.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen siirty-
mäajan liikennöintisopimuksista päättyneet vuorot 
saattoivat lakata myös osittain siten, että reitti aje-
taan aiempaa lyhyempänä. Osan vuoroista ovat kun-
nat voineet korvata ja hankkia kokonaan tai osittain. 
Päättyneeksi merkitty vuoro on myös voinut siirtyä 
vastuukuntamallin käyttöönoton seurauksena kun-
nallisen viranomaisen toimivaltaan. Näin ollen osa 
ELY-keskusten korvaamatta jättämistä vuoroista jat-
kuu jossakin muodossa. Arvioinnissa käytettiin tä-
män vuoksi käsitettä päättyneet vuorot, koska vuoron 
päättyminen ei välttämättä tarkoittanut sitä, että vuo-
ro olisi kokonaan lakkautettu tai että liikenteen pal-
velutaso olisi heikentynyt. Osa päättyneistä vuoroista 
on kuitenkin lakannut kokonaan ilman että tilalle olisi 
syntynyt minkäänlaista korvaavaa liikennettä.

Vuorojen määrällä mitattuna liikennettä päättyi eni-
ten Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen alueella (runsaat 100 kappaletta). Tämä 
on neljännes koko maan lakkautetuista vuoroista 
(401 kpl). Vuoroja lakkautettiin erityisesti silloisten 
Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntien alueilla. 
Uudenmaan ELYn alueella on siirtymäajan sopimus-
ten mukaista liikennettä kaikkiaan runsaat 3000 vuo-
roa, joten liikenteen kokonaismäärästä lakkautettiin 
vuonna 2010 noin 3 %. Vuorojen määrä ei kuitenkaan 
kerro tarkasti liikenteen määrästä, sillä vuorojen laa-
juus voi vaihdella paljonkin. Lakkautettujen vuoro-
jen määrä ei ole Uudenmaan ELYn alueella missään 
määrin poikkeuksellinen aiempiin vuosiin nähden, 
vaan lakkautuksia on ollut toisinaan enemmänkin. 
Onkin mahdollista, että osa liikennöitsijöistä valmis-
tautui uuteen lakiin lakkauttamalla heikosti kannat-

Liikennepalvelut
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tavia vuorojaan ennen lain voimaantuloa jo vuonna 
2009. Arvioinnin kohteena oli kuitenkin vuosi 2010, 
joten asiaa ei selvitetty tarkemmin. 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
pystyi korvaamaan ostoliikenteellään ainoastaan seit-
semän vuoroa. Korvaavan ostoliikenteen vähäiseen 
määrään vaikutti myös seutu- ja kaupunkilipputuen 
suurempi merkitys joukkoliikenteen palvelutasota-
voitteiden täyttämisessä erityisesti Uudenmaan ja Itä-
Uudenmaan alueilla. 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksen alueella vuoroja esitettiin lakkautetta-
viksi varsin vähän koko maan tilanteeseen verrattu-
na - ainoastaan 26 kappaletta - mutta lopulta vuoroja 
päättyi vain 15 kappaletta. Kaakkois-Suomen elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt siir-
tymäajan sopimuksia kaikkiaan vajaasta 400 vuoros-
ta. Kaakkois-Suomessa päätettiin ostaa 8 kappaletta 
lakkautettavaksi esitettyjä vuoroja, koska niiden lak-
kauttaminen olisi heikentänyt joukkoliikenteen pal-
velutasoa, ja osa lakkautettavista vuoroista olisi tullut 
voimaan kesken kouluvuoden. Lakkautettaviksi esi-
tettyjen vuorojen ostaminen ei ollut aivan tavallista, 
sillä ELY-keskuksista vain alle puolet osti päättynei-
den vuorojen tilalle korvaavaa liikennettä, Lakkautet-
taviksi esitetyistä vuoroista 3 kappaletta oli sellaisia, 
että toinen liikennöitsijä halusi ottaa ne hoitaakseen. 
Tällöin niistä tehtiin niin sanottuja siirtymäajan lii-
kennöintisopimuksia. Koko maan tilanteeseen verrat-
tuna keskimäärin pisimmät päättyneet vuorot olivat 
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksen alueella, joskin täytyy huomioida, että 
päättyneiden vuorojen määrä oli vähäinen.

Miten peruspalvelutaso on toteutunut 
alueittain suhteessa Julkisen liiken-
teen peruspalvelutaso -raportissa 
(LVM:n julkaisuja 7/2005) määritel-
tyyn tasoon?

Peruspalvelutasotavoitteita ei saavuteta joukkolii-
kenteen kuljetuskustannusten nousun ja käytettä-
vissä olevien määrärahojen vähäisyyden vuoksi. 

Liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2005 jul-
kaisemassa Julkisen liikenteen peruspalvelutaso 
-raportissa on määritelty joukkoliikenteen perus-
palvelutasotavoitteet liikkumistarpeiden sekä käy-
tettävissä olevien resurssien perusteella. Perus-
palvelutason määrittelyn lähtökohtana oli ajatus 
kolmetasoisesta palvelutasosta (minimipalvelutaso, 
peruspalvelutaso ja tavoitetaso). Minimipalvelutaso 
mahdollistaa vain välttämättömän liikkumisen, ja 
käytännössä kyse on erityslainsäädännössä määritel-
tyjen yhteiskunnan vastuulla olevien henkilökulje-
tusten, kuten VPL- ja SHL-kyytien hoitamisesta. Pe-
ruspalvelutason tavoitteena taas on turvata ihmisten 
jokapäiväiset liikkumistarpeet siten, että kohtuulliset 
liikkumismahdollisuudet toteutuvat vähintään yhdel-
lä kulkumuodolla. Tavoitetasossa puolestaan pyritään 
muihin kulkumuotoihin nähden kilpailukykyisiin 
joukkoliikenneyhteyksiin.

Peruspalvelutason mukaisesti kuntakeskusten ja mui-
den isojen taajamien välisessä liikenteessä turvataan 
yhteydet alueen keskuskaupunkiin ja seutukunnalli-
sesti tärkeisiin palvelukeskuksiin. Kuntien sisäisessä 
liikenteessä taas järjestetään peruspalveluihin liitty-
vät kuljetukset kustannustehokkaasti ja turvallisesti 
sekä tarjotaan riittävät asiointiyhteydet autottomille 
kuntalaisille. Peruspalvelutaso on kuitenkin vain ta-
voite eikä subjektiivinen oikeus. Tämän vuoksi yh-
teiskunta hankkii vain sellaisia julkisen liikenteen 
palveluja, joille on käyttäjiä.

Raportissa esitettiin useita peruspalvelutason turvaa-
via toimenpiteitä. Kattava alueellinen liikenneverkko 
säilytetään siten, että verkko mahdollistaa kuntien 
väliset opiskelu- ja työmatkayhteydet, pitkämatkaiset 
asiointiyhteydet sekä toimii runkona pitkämatkaisissa 
Kelan kuljetuksissa. Kuntien sisäinen liikenne täyden-
tää alueellista liikenneverkkoa asiointi-, liityntä- ja 
koululaisyhteyksillä. Kuntakeskuksista on oltava riit-
tävät liityntäyhteydet valtakunnalliseen kaukoliiken-
teen verkkoon, jolloin luodaan sujuvia julkisen liiken-
teen matkaketjuja. Joukkoliikennepalveluja koskevaa 
tiedottamista lisätään, ettei yksikään matka jää teke-
mättä tiedon puutteen vuoksi. Suunnitteluyhteistyötä 
viranomaisten, liikenteenharjoittajien ja asukkaiden 
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välillä kehitetään. Lisäksi liikennepalveluihin osoitet-
tu rahoitus käytetään mahdollisimman tehokkaasti.

Joukkoliikenteen toimivaltaiset viranomaiset pyrki-
vät turvaamaan peruspalvelutason raportissa esitetyn 
mukaisesti. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukset (aiemmin lääninhallitukset) sekä kunnalliset 
viranomaiset vastaavat peruspalvelutason toteutta-
misesta omalla toimialueellaan. Lisäksi peruskunnat 
vastaavat pääsääntöisesti itse peruspalvelutason to-
teuttamisesta sisäisessä liikenteessään, joskin ELY-
keskukset voivat ostaa myös pinta-alaltaan suurten 
kuntien sisäistä peruspalvelutasoista liikennettä. 
Tämän arvioinnin ja olemassa olevien lähtötietojen 
puitteissa ei ollut mahdollista arvioida peruspalvelu-
tason toteutumista kattavasti, joten se jätettiin tarkas-
telussa vähemmälle huomiolle.

Runsaan liikennetarjonnan alueilla kuten pääkaupun-
kiseudun säteittäisten pääväylien työmatkaliikentees-

sä peruspalvelutaso toteutuu itsekannattavalla liiken-
teellä. Monin paikoin peruspalvelutason toteuttaminen 
edellyttää kuitenkin ostoliikenteen hankkimista. Osto-
liikenteen hankkimista harkitaan myös silloin, kun pe-
ruspalvelutasoista itsekannattavaa liikennettä haetaan 
lakkautettavaksi. Lakkautukset koskevat pääasiassa 
vähäisen liikennetarjonnan alueita. Joukkoliikenne-
määrärahojen vähenemisen sekä joukkoliikenteen 
kustannusnousun seurauksena ostettavan liikenteen 
määrä vähenee. Tämä aiheuttaa ongelmia myös perus-
kunnille, koska ELY-keskukset siirtävät peruskuntien 
ostettavaksi niiden sisäisiä vuoroja, kuten koululais-
kuljetuksia. Viime aikoina ELY-keskukset ovat jou-
tuneet lakkauttamaan runsaasti peruspalvelutasoisia 
yhteyksiä. Ellei peruspalvelutason kannalta kriittisiä 
vuoroja voida ostaa, joukkoliikenteen peruspalveluta-
so heikkenee sekä matkaketjut keskuskaupunkien ja 
kuntien välillä katkeavat. Peruspalvelutason turvaa-
minen edellyttää ostoliikenteeseen käytettävissä ole-
vien määrärahojen lisäämistä.

Arviointiryhmä:

Joukkoliikenteen asiantuntija, FM Laura Langer, laura.langer(at)ely-keskus.fi, puhelin 040 572 5191
Joukkoliikennevastaava, HM Tuomas Talka, tuomas.talka(at)ely-keskus.fi, puhelin 040 591 2433

Tietolähteet:

Joukkoliikennelaki (869/2009)
Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä (343/1991, kumottu)
Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista (275/2010)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista 
sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta (EY 1370/2007)
Valtakunnallinen liikennelupajärjestelmä (VALLU)
Joukkoliikenteen määrärahan käyttötarve ja kohdentaminen, Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 
27/2010
Julkisen liikenteen peruspalvelutaso, LVM:n julkaisuja 7/2005
Linja-autoliikenteen kustannusindeksi (joulukuu 2010), Tilastokeskus
LVM:n päätös LVM/2546/01/2010 vuoden 2011 määrärahakiintiöistä, 20.1.2011
LVM:n kirje 1518/79/2009 joukkoliikenteen lippujen hintavelvoitteiden korvaamisesta tulevaisuudessa, 
31.8.2010

Liikennepalvelut
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10  Kuluttajan asema

Johtopäätökset 

Etelä-Suomen alueelle joka toisessa talous- ja neu-
vontapalvelujen neuvontayksikössä uusien asiakkai-
den jonotusaika ylitti tavoitteellisen 60 päivän enim-
mäisrajan. Muualla maassa lähes kaikissa yksiköissä 
päästiin tavoitteeseen.

Talous- ja velkaneuvonnan sopimuskuntia olivat en-
sisijaisesti seutukuntien suurimmat kunnat. Lisäksi 
alueella oli viisi päivystyspistettä. Neuvonta-alueiden 
väestöpohja yhtä henkilötyövuotta kohden vaihteli 
suuresti yksiköiden välillä. Keskimäärin se oli 34 700 
asukasta/htv. Palvelujen maantieteellinen saavutetta-
vuus on tällä hetkellä lähinnä optimitilassa, sillä ny-
kyisillä voimavaroilla ei kovin moniin sivu- tai päi-
vystyspisteisiin ole mahdollisuuksia. Sen sijaan on 
tarvetta hallinnollisiin laajennuksiin, minkä ei kuiten-
kaan tarvitse merkitä palvelupisteiden vähentymistä. 

Yksiköiden toimintatavoissa oli suuria eroja. Näiden 
toimintatapojen läpikäynti yksiköittäin ja yhdessä on 
tarpeellista. Neuvojien käytettävissä olevat velkaneu-
vonnan ratkaisukeinot tulee olla kaikkien hallinnassa ja 
käytössä. Lisäksi on sovittava Kuluttajaviraston kanssa 
ennalta ehkäisevän talousneuvonnan muodoista ja laa-
juudesta yksiköissä. Sen jälkeen sopimustarkennukset 
tehdään aluehallintoviraston ja kuntien kesken. 

Vuonna 2009 valtion korvaus kattoi Etelä-Suomen alu-
eella 64 % talous- ja velkaneuvonnan kustannuksista. 
Yksikkökohtaiset erot olivat suuria. Valtion rahoituksen 
niukkuus ja epävakaisuus on suuri ongelma erityisesti Ete-
lä-Suomessa. Rahoitusongelmat kärjistyvät vapaaehtoisen 
kuntarahoituksen vähetessä ja heijastuvat välittömästi työ-
suhteiden kestoon, osaavien työntekijöiden rekrytointiin, 
palvelun tarjontaan ja toiminnan kehittämiseen. 

Toimenpide-esitykset

Palvelujen saavutettavuuden parantamiseksi aluehal-
lintovirasto tulee ryhtyä neuvottelemaan sopimus-
kumppaneiden kanssa palvelun tuottamisen ongel-
makohtien ratkaisemisesta. Jonotustilanteet ja niihin 
vaikuttaneet tekijät on käytävä läpi yksiköittäin. Neu-
votteluissa on sovittava toimenpiteistä ja aikataulusta 
tilanteen normalisoimiseksi. Pyrkimyksenä tulee olla 
jonotustilanteiden saaminen toiminnallisten tavoittei-
den mukaisiksi myös Etelä-Suomen alueella.

Asiakkaiden palvelujen saatavuuden yhdenmukai-
suuden ja oikeusturvan takaamiseksi on palvelun tar-
jontaa tarkasteltava paitsi neuvonta-alueiden sisällä 
myös neuvonta-alueiden yhteistyönä. Maakuntapoh-
jainen aluejakomalli on syytä ottaa käsittelyyn muil-
la alueilla paitsi Uudellamaalla, jossa on löydettävä 
alueelle sopivat uudelleenorganisoitumismuotonsa. 
On harkittava yhteistyötä palvelun tuottajien kesken 
erityisesti niillä alueilla, joissa palvelujen saatavuus 
on vaikea tai vaikeutumassa.

Aluehallintovirastojen on syytä laatia yhdessä Kulut-
tajaviraston kanssa talous- ja velkaneuvontaa koskeva 
toimintastrategia lähivuosille. Kuluttajaviraston kehit-
tämishankkeiden tulosten laajempi hyödyntäminen, 
ennalta ehkäisevän talousneuvonnan työnjaon selkiyt-
täminen ja aluehallinnon sopimusvalvonnan pelisään-
töjen määrittäminen jäntevöittävät toimintapolitiikkaa 
palvelujen tuottajiin nähden. Kuntien toimintaa tulee 
tukea yhdenmukaisella ja asiantuntevalla ohjauksella.

Palvelujen saanti on saatava kaikilla neuvonta-alueilla 
toiminnallisten tulostavoitteen mukaiseksi, toimintata-
poja on yhtenäistettävä ja organisointia tarkistettava. 
Tavoitteena tulee olla palvelujen saatavuuden tasapuo-
lisuus ja yhdenmukaisuus, toimintatapojen yhtenäi-
syys ja kattava kehittämistoiminta. Tärkeintä on saa-
da valtion korvausmäärärahat tasolle, jolla palvelujen 
tuottaminen voidaan tarkoituksenmukaisesti hoitaa. 

10.1.  Talous- ja velkaneuvonnan saatavuus
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Arviointiasetelma

tarjonnan keinot ovat monipuolistuneet. Tämän myötä 
kuluttajien mahdollisuudet ja riskit luotto- ja kulutus-
yhteiskunnassa ovat kasvaneet. Valkaman (2011) teke-
män tutkimuksen mukaan tämän päivän talous- ja vel-
kaneuvonnan asiakkailla velan määrä on vähentynyt, 
mutta velkasuhteet ovat lisääntyneet aikaisemmasta.  
Yksityishenkilön velkajärjestely soveltuukin velkaon-
gelmien ratkaisukeinoksi nykyisin vain puolelle kai-
kista asiakkaista talous- ja velkaneuvojien mukaan. 
Velkajärjestelyä hakevista asiakkaista yli puolella pää-
osa veloista koostui kulutusluotoista, vipeistä ja mak-
samattomista laskuista. Joka kuudennella asiakkaalla 
velat olivat peräisin päättyneestä yritystoiminnasta. 

Arviointi perustuu pääosin virallisiin tietokantoihin, 
kuten Tilastokeskuksen väestötietoihin sekä Kulut-
tajaviraston kyseisen toiminnan ja talouden seuran-
tatietoihin. Vertailukelpoisuuden vuoksi arvioinnissa 
on käytetty ensisijaisesti vuoden 2009 tietoja, sillä 
tuoreimmat väestötiedot ja kuntien tilinpäätöstie-
dot ovat ko. vuodelta. Ajankohtaisen ja syventävän 
tiedon saamiseksi on tehty kaksi kyselyä, toinen ta-
lous- ja velkaneuvojille, toinen heidän esimiehilleen 

Taulukko 10.1. Arviointiasema

Arviointi- 
kohde Kriteerit Arviointi- 

kysymykset Indikaattorit
Palveluta-
voitteet/ hyvä 
palvelutaso

Tietolähteet

Talous- ja 
velka- neuvon-
nan saatavuus

- Uusien asiakkai-
den kohtuullinen 
jonotusaika 

- Uusien asiak-
kaiden jonotus-
aika?

- Jonotusajat ja niiden 
yksiköiden määrä, joilla 
jonotusaika ylittää 60 vrk 
(toiminnallinen tulokselli-
suus valtion talousarviossa)

- Kuluttajaviraston 
seurantatiedot vuodel-
ta 2009

- Riittävä tavoitet-
tavuus 

- Neuvonta-yk-
siköiden ajanva-
rausajat?

- Kuinka monta tuntia 
viikossa varattu  ajanva-
raukseen (väh 2 h)

- Väestörekisteri-kes-
kuksen tilastoja

- Asukaspohja / /
neuvoja 

- Neuvonta-alu-
een asukkaat / 
neuvoja henkilö-
työvuodet

- Asukkaita 40.000 /neuvo-
ja tai vähemmän (valtio-
varainvaliokunta (VaVM 
37/2001 vp))

- Kuluttajaviraston 
www-sivuilla olevat 
tiedot neuvonta-yk-
siköiden ajanvaraus-
tiedoista.

- Neuvontayksi-
köiden toimipistei-
den sijoittuminen 
neuvonta-alueella 
kohtuullinen

- Neuvonta-
yksiköiden 
toimipisteiden 
sijoittuminen neu-
vonta-alueella?

- Kohtuullinen matka neu-
vojan tapaamiseen. Kartta
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Johdanto

Arviointitehtävänä oli talous- ja velkaneuvontapalve-
lujen saatavuuden nykytilan kuvaus ja arviointi. Ta-
lous- ja velkaneuvontatoimintaa ohjaavat vuonna 1993 
säädetty laki yksityishenkilön velkajärjestelystä sekä 
vuonna 2000 voimaan tullut talous- ja velkaneuvon-
talaki. Jälkimmäisellä säädöksellä lakisääteistettiin 
talous- ja velkaneuvontatoiminta, jolloin se siirtyi oi-
keusministeriön alaisuudesta kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriön vastuulle. Lääninhallitusten (nykyisten alue-
hallintovirastojen) tehtäväksi tuli järjestää kyseiset 
palvelut alueellaan ensisijaisesti yhdessä kuntien kans-
sa. Lisäksi säädettiin, että toiminnan järjestämisestä 
maksetaan korvaus, joka vastaa palvelun tarkoituksen-
mukaisesta tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.
 
Talous- ja velkaneuvontatoiminnan odotettiin koko 
1990-luvun vähitellen käyvän tarpeettomaksi, kun 
lama-ajan asunto- ja takuuvelalliset saadaan velkajär-
jestelyn piiriin. Kulunut vuosikymmen on kuitenkin 
osoittanut, että neuvonnan tarve ei ole loppunut. Yh-
teiskunta on muuttunut. Luototuksen määrät ja luotto-



200 Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Peruspalvelut Etelä-Suomen alueella 2010

eli sopimuskuntien yhdyshenkilöille. Kokonaiskuvan 
parantamiseksi palvelutarjonnasta ja saatavuudesta 
on lisätty näkökulmat toiminnan rahoituksesta ja vel-
kaneuvonnan ratkaisukeinoista. Nämä lisäykset ovat 
raportin loppuosassa.

Hallinto- ja palvelurakenneuudistus-
ten vaikutusten seuranta

Kuntien hallinnolliset yhdistymiset tai palvelutuotan-
non tehostamiset eivät toistaiseksi ole vaikuttaneet 
kansalaisten talous- ja velkaneuvontapalvelujen saa-
tavuuteen. Sopimuskunnat ovat kuitenkin selvästi ai-
kaisempaa halukkaampia laajentamaan toimialueita, 
kunhan vain turvataan asiakkaiden palvelujen saanti 
ja toiminnan tehokkuus. Taustalla on myös yleinen 
pyrkimys palvelujen rahoituksen ja järjestämisvas-
tuun keskittämiseen. Talous- ja velkaneuvonnan oh-
jaus- ja johtamisjärjestelmään kaavaillut muutokset 
ovat herättäneet kaikkien asianosaisten tahojen mie-
lenkiintoa. Talous- ja velkaneuvontajärjestelmää on 
arvioitu selvitysmiehen toimesta (Rissanen 2009). 
Selvitysmiehen ehdotus oli, että toiminto siirrettäisiin 
oikeusministeriön vastuulle, palvelujen tarjonta me-
nisi oikeusaputoimistoihin ja valtio osoittaisi toimin-
nalle riittävät määrärahat. Kuitenkin kunnille, jotka 
haluaisivat jatkaa talous- ja velkaneuvonnan antamis-
ta asukkailleen osana kunnan palvelutarjontaa, tarjot-
taisiin mahdollisuus tähän sopimuspohjaisesti. 

Lähitulevaisuuden näkymät

Velkajärjestelylain uudistamista miettinyt oikeusmi-
nisteriön työryhmä on saanut työnsä valmiiksi ja teh-
nyt esityksensä. On meneillään laaja lausuntokierros. 
Kevään 2011 eduskuntavaalien jälkeen muodostetta-
van hallituksen hallitusohjelman odotetaan määrittä-
vän talous- ja velkaneuvonnan suuntaviivat lähitule-
vaisuuteen. 

Uudistuva velkajärjestelylaki ja tuleva hallitusohjel-
ma vaikuttavat siihen, kenen toimesta, millä tavoin ja 
millaisella aikataululla nykyistä talous- ja velkaneu-
vontajärjestelmää lähdetään muuttamaan. Kun vel-
kajärjestelylaki uudistuu, siirtynee osa talous- ja vel-

kaneuvojien tehtävistä ulosottoviranomaisille. Osan 
neuvojien työmäärästä toivotaan siirtyvän asiakkai-
den itsensä vastuulle verkkopalvelujen kehittyessä. 
Tuleva lakiuudistus tulee monelta osin muuttamaan 
talous- ja velkaneuvojien tehtäviä. Jos työryhmän 
ehdotukset toteutuvat, neuvojien tehtäväksi tulee ta-
loudenhallintaa koskevien suunnitelmien laatiminen 
ja maksuohjelmien tekeminen. Myös asunnon säi-
lyttämislaskelmat ja yrittäjien neuvonta tulevat työl-
listämään neuvojia nykyistä enemmän. Tämä kaikki 
tietää lisäkouluttautumista ja kokonaisvaltaisempaa 
otetta neuvontatyöstä.

Onko uusien asiakkaiden jonotusaika 
tavoitteen mukainen? 

Talous- ja velkaneuvonnan jonotusajat ylittivät 
tavoiteaikarajan joka toisessa yksikössä. 

Jonotustilanne oli Etelä-Suomessa vuoden 2010 lo-
pussa erityisen huolestuttava. Vain joka toisessa yksi-
kössä jonotusajat olivat asetetun tavoitteen mukaiset 
korkeintaan 60 päivää.  Pääkaupunkiseudun kaikkien 
kolmen yksikön jonot olivat kuitenkin lyhentyneet 
edellisvuodesta. Sen sijaan erityisen huolestuttava 
kehitys oli tapahtunut Lahden ja Kotkan yksiköiden 
palvelutilanteissa. Ensikäynnille pääseminen ei ole 
ollut riittävän nopeaa myöskään Riihimäen ja Lap-
peenrannan neuvonta-alueilla. Jotta valtion talousar-
viossa määritelty toiminnallisen tulostavoitteen mu-
kainen jonotuksen tavoiteaika saavutettaisiin kaikissa 
alueen yksiköissä, on asiaa tarkasteltava monesta eri 
näkökulmasta. Etelä-Suomen alueella on mietittä-
vä kaikkia mahdollisia keinoja ongelmatilanteiden 
selvittämiseksi. Tavoitteena on, että jonotustilanne 
myös Etelä-Suomen osalta saadaan normalisoitua.

Erityistä osaamista vaativan toimintansa vuoksi ta-
lous- ja velkaneuvontayksiköt, jopa kolmen neuvo-
jan yksiköt, ovat haavoittuvia, jos vaihtuvuutta hen-
kilökunnassa tapahtuu samanaikaisesti kovin paljon. 
Pienissä yksiköissä saattaa ajanvarauksissa tapahtua 
katkoksia. Jonotusajat eivät siis kerro koko totuutta 
palvelujen kysynnästä tai neuvonnan tarpeesta.
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Kun palvelujen saatavuutta tarkastellaan jonossa ole-
vien asiakkaiden määrällä henkilötyövuotta kohden, 
tilanteet yksiköissä näyttävät jossain määrin erilaisil-
ta kuin jonotusaikojen valossa. Jonotusasiakkaiden 
määrä yhtä neuvontahenkilötyövuotta kohti oli vuo-
den 2010 lopussa keskimäärin 27 asiakasta. Huoles-
tuttavin jonotustilanne oli Lahden yksikössä, jossa 
asiakkaita oli jonossa 84 yhtä henkilötyövuotta koh-
den, myös Tuusulan yksikössä oli ruuhkaa, jonossa 
51 asiakasta/ htv. Kotkan ja Nurmijärven yksiköissä 
tilanne näytti niin ikään varsin huonolta. Sen sijaan 
Riihimäen ja Lappeenrannan yksikköjen jonotusti-
lanne näytti paremmalta kuin jonotusaika -mittarilla 

ilmaistuna. Tämä osoittaa sen, että pelkkä jonotusai-
ka ei kerro koko totuutta jonotustilanteesta. 

Ovatko neuvontayksikköjen ajanva-
rausajat riittäviä? 

Puhelinneuvonta- ja ajanvarausajat olivat suo-
situksen mukaiset kaikissa yksiköissä.

Talous- ja velkaneuvojille tehdyn kyselyn mukaan 
yksikköjen ajanvarausjärjestelmät poikkesivat huo-
mattavasti toisistaan (Taulukko 10.1.2). 

Taulukko 10.1.1. Jonotustilanne talous- ja velkaneuvontayksiköissä Etelä-Suomen alueella vuosina 2009 ja 2010

Neuvonta-  
yksikkö

Jonotus- 
aika (pv) 
31.12.
2009

Jonotus- 
aika (pv) 
31.12.
2010

Muutos 
jonotus- 
ajassa 
2009 -2010

Jonotus- 
asiakkai-
ta 31.12.
2009

Jonotus- 
asiakkai-
ta 31.12.
2010

Muutos 
jonotus- 
asiakastil 
2009-2010

Htv 
2009

Htv 
2010

Jonotus- 
asiakkai-
ta/ htv 
2009

Jonotus- 
asiakkai-
ta/ htv 
2010

Espoo 69 46 -23 120 175 55 8,8 9,0 14 19

Forssa 40 29 -11 20 13 -7 1,0 1,0 20 13

Helsinki 107 76 -31 615 505 -110 14,6 17,0 42 30

Hyvinkää 50 28 -22 55 25 -30 1,3 1,5 44 17

Hämeenlinna 70 18 -52 70 11 -59 1,8 2,0 39 6

Imatra 14 50 36 21 21 0 1,3 1,3 16 16

Kirkkonummi 10 27 17 4 9 5 2,0 2,0 2 5

Kotka 45 111 66 29 94 65 2,0 2,0 15 47

Kouvola 55 62 7 45 53 8 2,8 2,7 16 20

Lahti 140 225 85 400 378 -22 5,3 4,5 75 84

Lappeenranta 82 108 26 71 81 10 2,4 2,2 30 37

Lohja 75 62 -13 32 35 3 0,8 1,0 43 37

Loviisa 0 7 7 0 0 0 1,0 0,9 0 0

Mäntsälä 27 38 11 18 24 6 1,2 1,5 15 17

Nurmijärvi 97 88 -9 35 69 34 1,5 1,5 23 46

Porvoo 21 27 6 15 9 -6 3,0 3,0 5 3

Riihimäki 141 133 -8 64 52 -12 1,5 1,5 43 35

Tuusula 93 68 -25 237 184 -53 3,5 3,6 68 51

Vantaa 66 35 -31 48 128 80 7,0 6,8 7 19

Vihti 46 78 32 40 39 -1 1,0 1,1 40 35

Etelä-Suomi, 
ka 62 66 3,4 97 95 -2 63,7 65,9 28 27

Kuluttajan asema | Talous- ja velkaneuvonta
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Vastausten perusteella näyttäisi siltä, että jonot muo-
dostuivat suurimmaksi osaksi vapaasti, ainoina mää-
räävinä tekijöinä rajallinen ajanvarausaika ja tietty 
määrä uusia asiakkaita viikossa neuvojaa kohti. Si-
säänoton suuruus yksiköissä vaihteli parista kuuteen 
uuteen asiakkaaseen viikossa. Kiireelliset tapaukset 
otettiin kaikissa yksiköissä mahdollisimman nope-
asti ja jonojen ohi. Miten riittäviä muutaman tunnin 
ajanvarausajat viikossa ovat asiakkaan kannalta, olisi 
selvitettävä heiltä itseltään. 

Kyselytutkimuksen vastaajista yhdeksän kymme-
nestä oli sitä mieltä, että korkeintaan neljännes asi-
akkaista oli hoidettavissa täysin puhelinneuvonnan 
kautta. Kymmenesosa vastaajista katsoi hoitavan-
sa tapauksista 25–50 % kokonaan puhelinpalvelun 
kautta. Etelä-Suomen vastanneista neuvojista seitse-
män kymmenestä varmisti puhelimessa sovitut asiat 
lähettämällä postitse tai sähköpostitse vahvistuksen 
aikavarauksesta asiakkaalle ja lähes 4/5 liitti mukaan 
listan ensikäynnillä tarvittavista papereista. 

Neuvojilta kysyttiin myös tehokkainta neuvontapal-
velujen tiedotustapaa. Vastausten perusteella monen-
laisia tiedotustapoja oli kokeiltu palvelujen mark-
kinoinnissa, kuten joukkotiedotusvälineitä, kuntien 
Internet -sivuja, yhteistyötahojen tapaamisia ja toi-
minnan esittelyä eri tilaisuuksissa ja tapahtumissa. 
Vastauksista saattoi päätellä, että neuvojat ovat ke-
hittäneet markkinointitapoja tavoittaakseen erilaiset 
neuvonnan tarpeessa olevat väestöryhmät. 

Neuvontayksiköt olivat varmistaneet kiireellisten ta-
pausten hoitamisen loma-aikoina kohtuullisen hyvin. 
Vastausten mukaan joka toisessa yksikössä neuvontaa 
sai kautta vuoden, myös lomien aikana. Lähes joka 
toisessa yksikössä neuvontapalvelujen antamisesta 
pidempien lomien aikana oli sovittu jonkun toisen 
neuvontayksikön kanssa. Monissa näistä yksiköistä 
loma-ajat pyrittiin hoitamaan siten, että yksikkö oli 
suljettuna vain 1–2 viikkoa, ja sihteeri oli paikalla ja 
ohjasi kiireelliset tapaukset toiseen sopimuskuntaan 
tai oikeusaputoimistoon. Myös käräjäoikeuksia saa-
tettiin informoida loma-ajoista erityisesti huutokaup-
patapausten välttämiseksi. Kyselyvastausten mukaan 
asiakkaalle kerrottiin neuvonnan poikkeusjärjeste-
lyistä yleisimmin yksikön tai neuvojan puhelinvas-
taajasta. Toiseksi suosituin tiedotuskanava oli kunnan 
puhelinvaihde. Muita käytettyjä kanavia olivat kun-
nan Internet -sivut ja muut joukkotiedotusvälineet. 

Onko neuvontapalveluja tasapuoli-
sesti saatavissa aluehallintoviraston 
alueella?

Neuvonta-alueiden väestöpohjat henkilötyö-
vuotta kohti vaihtelivat suuresti Etelä-Suomen 
alueella, mutta olivat varsin hyvällä tasolla 
kuntarahoituksen suuren osuuden ansiosta.

Talous- ja velkaneuvontapalvelujen tarjonnan vallit-
sevana mitoitusperusteena on pidetty asukasmäärää 
suhteessa talous- ja velkaneuvonnan henkilöstöön 
(asukkaita/htv). Talous- ja velkaneuvontalain valmiste-
luvaiheessa arvioitiin riittävän alueellisen kattavuuden 
palveluille saatavan, kun noin 56 000 asukasta kohti on 
yksi kokopäivätoiminen neuvoja. Eduskunnan valtio-
varainvaliokunta otti vuoden 2002 budjettiperusteluis-
sa kannan, että tarvittava henkilömäärä on yksi neuvoja 
ja yksi avustava henkilö noin 40 000 asukasta kohti. 
Selvitysmies Rissasen (2009) mukaan toimintayksi-
köissä tulisi olla kahta neuvojaa kohti yksi avustaja.

Etelä-Suomessa talous- ja velkaneuvontahenkilöstön 
määrä on koko kymmenvuotisen lakisääteisen toi-
mintajakson ajan ollut huomattavasti suurempi kuin 
toiminnan alkuvaiheessa määritelty neuvoja 56 000 

Taulukko 10.1.2. Puhelin ja ajanvarausajat neuvontayk-
siköissä 

tuntia/ viikko Yksiköiden 
määrä

%-osuus  yksi-
köistä 

yli 10 6 30

 8 - 10 4 20

 6 - 7 2 10

 4 - 5 6 30

3 2 30
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asukasta kohti. Tämän asukkaita/htv -kriteerin mu-
kaan tilanne vuonna 2009 oli varsin hyvä, ainoastaan 
Lohjan neuvonta-alueella asukasmäärä henkilötyö-
vuotta kohti oli yli 62 000. Muilla alueilla väestöpoh-
ja pysyi 43 700 asukasta/htv -rajan alapuolella. 

Etelä-Suomen vuoden 2009 tilannetta voidaan asu-
kaslukukriteerillä arvioiden pitää tavoitteen mukai-
sena, keskimäärin 34 700 asukasta/ htv, jos henki-
lötyövuositavoite lasketaan siten, että neuvojien ja 
avustajien henkilötyövuodet lasketaan yhteen ja yksi 
avustaja vastaa 0,5 neuvojaa. Avustajia Etelä-Suo-
men yksiköissä oli yli puolessa. Tällainen tilanne ei 
kuitenkaan olisi mahdollinen, jos kunnat eivät rahoit-

taisi toimintaa valtion korvausten lisäksi. Nykyisillä 
valtion korvauksilla saataisiin korkeintaan 41 htv:tä 
nykyisen 64 htv:n sijasta. Onko tämä asukasmäärä/ 
htv -kriteeri oikea määrittämään palvelujen mitoituk-
sen, vai tulisiko käyttää useampia ja ilmiöön nähden 
täsmällisempiä kriteerejä, jää tarkemman selvittelyn 
varaan. 

Kuten kuva 10.1.1. osoittaa muuttujien, väestömäärä/
htv ja jonotusasiakkaiden määrä/htv, riippuvuussuh-
de on heikohko. Neuvontayksiköt eivät ole sijoittu-
neet juurikaan korrelaatiolinjan suuntaisesti. Toi-
sin sanoen palvelujen kysyntään vaikuttavat monet 
muutkin tekijät kuin väestöpohjan suuruus.

Taulukko 10.1.3. Talous- ja velkaneuvontahenkilöstö Etelä-Suomen yksiköissä ja yksiköiden väestöpohjat henkilötyö-
vuotta kohti vuonna 2009

Neuvonta-alue Tave- neuvojia Laki- miehiä Avustajia Henkilöstö 
htv:t 31.12.2009

Väestö 
31.12.2009

Asukkaita/ htv 
31.12. 2009

Espoo 7,3 1,0 1,0 8,8 252 947 28 646

Forssa 1,0 1,0 35 296 35 296

Helsinki 13,1 1,0 1,0 14,6 583 350 39 955

Hyvinkää 1,0 0,5 1,3 45 270 36 216

Hämeenlinna 1,8 1,8 76 080 42 267

Imatra 1,3 1,3 44 331 34 101

Kirkkonummi 2,0 2,0 86 683 43 342

Kotka 2,0 2,0 87 382 43 691

Kouvola 2,1 1,3 2,8 95 235 34 257

Lahti 4,3 2,0 5,3 184 917 34 890

Lappeenranta 2,0 0,8 2,4 89 688 37 370

Lohja 0,8 0,8 46 963 62 617

Loviisa 1,0 1,0 18 475 18 475

Mäntsälä 1,0 0,4 1,2 38 104 31 753

Nurmijärvi 1,0 1,0 1,5 39 628 26 419

Porvoo 3,0 3,0 78 554 26 185

Riihimäki 1,0 1,0 1,5 62 452 41 635

Tuusula 3,0 1,0 3,5 109 307 31 231

Vantaa 5,5 1,0 1,0 7,0 197 636 28 234

Vihti 1,0 1,0 36 978 36 978

Etelä-Suomi 55,2 3,0 11,0 63,7 2 209 276 34 677

Kuluttajan asema | Talous- ja velkaneuvonta
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Aluehallintoviraston näkökulmasta ongelmana Etelä-
Suomen alueella on talous- ja velkaneuvonta-yksiköi-
den suuret kokoerot. Toimiakseen hyvin yksiköiden 
tulisi olla riittävän suuria ja neuvonta-alueen väestö-
pohjan mielellään vähintään 150 000 asukasta. Maini-
tun kokoisessa yksikössä henkilöstövahvuuden tulisi 
olla vähintään 3-4 neuvojaa ja yksi avustaja, kaikki 
alansa erityisasiantuntijoita. Selkeintä olisikin muodos-
taa maakuntapohjaisia yksiköitä muilla alueilla paitsi 
Uudellamaalla. Pääkaupunkiseudun kolme suurta yk-
sikköä toimivat varsin itseohjautuvasti. Länsi-, Keski- 
ja Itä-Uudenmaan alueiden organisointi olisi luotava 
uudelleen. Vain tällaisissa riittävän suurissa yksiköissä 
onnistuu parhaiten asiantuntijuuden eriytyminen, työn-
tekijöiden sijaisuudet, johtajuus ja toiminnan kehittämi-
nen. Yksiköillä on oltava myös säännöllinen ja vankka 
rahoittavien ja ohjaavien tahojen tuki toiminnalleen.

Onko neuvonnan toimipisteiden mää-
rällä ja sijainnilla vaikutusta palvelu-
jen saantiin?

Maantieteellinen etäisyys vaikuttanee jonkin 
verran myös Etelä-Suomessa talous- ja velka-
neuvontapalvelujen käyttöön, mutta kyseisten 
palvelujen kysyntään vaikuttavat monet muut-
kin tekijät kuin tarjontapisteen läheisyys.  

Etelä-Suomen alueella päätoimipaikat ovat seutukun-
tien suurimpia kaupunkeja, joten liikenneyhteydet nii-

hin ovat kohtuullisen hyvät. Alueella on 20 päätoimi-
paikkaa ja viisi päivystyspistettä, joissa neuvojat käyvät 
tarpeen mukaan. Neuvojien mahdollisuudet käydä use-
ammissa kuntakeskuksissa ovat rajalliset, mutta sitäkin 
on syytä tutkia ja tarkastella sopimuskuntien kanssa. 

Tämän arvioinnin yhteydessä ei ole ollut mahdolli-
suuksia tutkia tarkemmin palvelupisteen läheisyyden 
vaikutusta palvelun hyödyntämiseen Talous- ja vel-
kaneuvontapalvelujen kysyntään ja lopulta itse palve-
lun piiriin pääsemiseen vaikuttavat myös monet muut 
tekijät kuin maantieteellinen etäisyys. Liikenteelliset 
esteet ovat velkaiselle yleensä ongelmista pienim-
piä. Useissa tutkimuksissa on osoitettu, että talouden 
hallinnan menettäminen on arka asia ja itsetuntoa 
suuresti koettelevaa.. Velallisten on vaikea tunnus-
taa tilanteen vakavuus, rohkaistua ottamaan yhteys 
ammattiauttajaan, motivoitua hankkimaan kaikki tar-
vittavat asiapaperit ja vielä saapua sovittuun tapaa-
miseen. Pääkaupunkiseudun yksiköiden ongelmana 
ovat olleet asiakkaiden poisjäämiset tapaamisista ja 
esteiden ilmoittamatta jättäminen. Etäisyyttä ei näissä 
tapauksissa ole voinut pitää syynä. Neuvojat ovat ke-
hittäneet toimintaansa ja etsineet ratkaisukeinoja pro-
sessien toimimattomuuteen. Näin on syntynyt monia 
varmistus- ja vahvistusmalleja potentiaalisen asia-
kaskunnan tavoittamiseksi ja informoimiseksi palve-
luista, puhelinneuvonnan parantamisesta, tapaamisen 
varmistamisesta ja kaikkien vaadittavien asiakirjojen 
kokoamisesta heti neuvontaprosessin alkuvaiheessa.

Kuva 10.1.1. Mittareiden väestömäärä/htv ja jonotusasiakkaiden määrä/htv välinen riippuvuussuhde, tilanne 2009
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Turvaako valtion korvaus talous- ja 
velkaneuvontapalvelujen riittävän 
saannin? 

Vuonna 2009 valtion korvaus kattoi Etelä-Suo-
men aluehallintoviraston alueella 64 % talous- 
ja velkaneuvonnan kustannuksista, yksikkö-
kohtaiset erot olivat merkittäviä.

Talous- ja velkaneuvontapalvelujen järjestämisestä 
maksettava valtion korvaus määräytyy työ- ja elin-
keinoministeriön vahvistamien perusteiden mukaan 
siten, että se vastaa palvelun tuottamisesta aiheutuvia 
tarkoituksenmukaisia menoja. Korvaus on kahden 
vuoden siirtomäärärahaa.   

Valtion korvausmäärärahat on jaettu koko lakisäätei-
sen ajan, vuodesta 2001 lähtien, lääninhallituksille/ 
aluehallintovirastoille asukasluvun mukaisessa suh-
teessa. Lain valmisteluvaiheessa esitettiin, että val-
tion korvaus jaettaisiin alueille neuvontatarpeeseen 

perustuen. Etelä-Suomen lääninhallitus/aluehallin-
tovirasto on pyrkinyt vaikuttamaan jakoperusteiden 
muuttamiseen. Tarpeen yleisesti hyväksyttävä mää-
rittäminen on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi.

Vuonna 2009 toiminnan kokonaismenot Etelä-Suo-
messa olivat 3 548 800 euroa ja valtion korvaus 2 276 
200 euroa. Kuntarahoituksen osuus oli 36 %. Koko 
maassa paras tilanne yhdeksän vuoden ajan on ollut 
Ahvenanmaalla ja Itä-Suomen läänissä, joissa pal-
velutuotanto on hoitunut lähes täysin valtion varoin, 
joinakin vuosina on jäänyt jopa siirtomäärärahoja 
seuraavalle vuodelle. 

Sekä perus- että lisäkorvausosuudet on vuosittain 
jaettu lääninhallituksille/aluehallintovirastoille mi-
nisteriön päätöksellä asukasluvun mukaisessa suh-
teessa. Peruskorvaus, jonka osuus on kolmena viime 
vuotena vaihdellut vajaasta 70 %:sta vajaaseen 90 
%:in kokonaiskorvauksesta, on mennyt suoraan kun-
nille tai vastaaville tuottajatahoille. Tämä on turvan-

Kuva 10.1.2. Talous- ja velkaneuvonnan jonotusajat, toimipaikat ja henkilötyövuodet Etelä-Suomessa vuonna 2009

Kuluttajan asema | Talous- ja velkaneuvonta
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nut tietyn vakauden palvelun tuottajille rahoituksen 
osalta, mutta rajoittanut aluehallintoviraston mahdol-
lisuuksia. Lisäkorvaus on sen sijaan ollut jaettavissa 
aluehallintoviraston harkinnan mukaan, jolloin on 
voitu suunnata määrärahoja palvelujen tarpeen mu-
kaan. Valtion korvausmäärärahat eivät kuitenkaan ole 
Etelä-Suomen alueella kattaneet toiminnasta aiheutu-
neita kustannuksia yhtenäkään vuotena. 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella teh-
tiin neuvontapalvelua vuonna 2009 yhteensä vajaa 64 
henkilötyövuotta. Yhden henkilötyövuoden hinta oli 
keskimäärin 55 700 euroa yleiskuluineen (koko maas-
sa 53 100 euroa). Vaihtelu yksiköiden välillä oli suuri. 
Yleiskulujen osuus oli keskimäärin 16 % kokonaisme-

noista. Mahdollisia hintaeroihin vaikuttavia tekijöitä 
ovat mm. palkkaus- ja yleiskustannuserot, neuvonta-
prosessien eroavuudet ja yksikköjen henkilöstörakenne. 

Millaisia ratkaisukeinoja yksiköillä on 
palvelutilanteissa käytettävissä? 

Neuvojien käyttämät asiakkaiden velkaantu-
mistilanteiden ratkaisukeinot vaihtelevat mel-
koisesti yksiköittäin. 

Etelä-Suomen neuvontayksiköissä tehtiin vuonna 
2009 yhteensä 13 300 velkaneuvonnan toimenpidet-
tä, lähes 5 000 talousneuvonnan korjaavan talousneu-
vonnan asiakaskohtaista toimenpidettä. Taloudelli-

Kuva 10.1.3. Talous- ja velkaneuvonnan kokonaismenot ja valtion korvaukset lääneittäin vuonna 2009

Lähde: Kuluttajavirasto

Kuva 10.1.4. Talous- ja velkaneuvonnan rahoitus Etelä-Suomen neuvontayksiköissä vuonna 2009 (%)
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nen peruskartoitus tehdään jokaiselle varsinaiselle 
asiakkaalle, joita vuonna 2009 oli yhteensä 6856.. 
Näiden lisäksi annettiin ennaltaehkäisevää talous-
neuvontaa puhelimitse, yleisötilaisuuksina (158 kpl), 
median kautta (114 kpl), materiaalien jakoina ja ver-
kostotapaamisina. Yksiköissä tehtiin yhteensä 5512 
velkaneuvonnan lopputoimenpidettä. 

Kuvassa 10.1.5 on vuonna 2009 tehtyjen velkaneu-
vonnan toimenpiteiden rakennekuva yksiköittäin. 
Toimenpiteiden painotuksissa on käytetty Kuluttaja-
viraston ja Itä-Suomen lääninhallituksen kehittämiä 
painokertoimia. Lopputoimenpiteiden suoritemäärät 
on saatu Kuluttajaviraston ylläpitämästä suoriteseu-
rantatietokannasta. Tarkastelu ei siis kata kuin osan 
neuvojien tehtävistä.  

Kun otetaan huomioon yksiöiden toimintaympäris-
töjen erilaisuudet, neuvojien koulutus- ja työkoke-
muserot ja yksikköjen menettelytapojen eroavuu-
det, velkaneuvonnassa käytettyjen ratkaisukeinojen 
rakenne-eroavuudet ovat ymmärrettäviä. Joillakin 
neuvonta-alueilla käräjäoikeuksille tehtyjen velka-
järjestelyhakemusten ja Takuu-Säätiölle tehtyjen ta-
kaushakemusten osuus oli keskeisessä asemassa, kun 
taas toisissa lisäsuoritusten tarkistaminen jatkotoi-
menpiteineen nousi hallitsevaan asemaan. Velkojille 
tehtyjen sovintoesitysten osuudet poikkesivat varsin 
paljon alueittain toisistaan. Myös asiakkaiden avus-

taminen erilaisten tukien tai etuuksien hakemisessa 
vaihteli melkoisesti yksiköittäin. Sosiaalisen luoto-
tuksen järjestelmä on otettu käyttöön kuudessa sopi-
muskunnassa ja näissä myös talous- ja velkaneuvojat 
avustivat asiakasta luottohakemusten laatimisessa. 
Laajinta toiminta oli Helsingin yksikössä, jossa oli 
myös paljon opiskelijoita ja maahanmuuttajataustai-
sia asiakkaina. Maksuohjelmia tehtiin viidessä yksi-
kössä, eniten Kouvolassa, Kotkassa ja Helsingissä. 

Kuvan 10.1.5. tyyppistä seurantatietoa yksiköiden 
toiminnasta on aiheellista käyttää yhtenä lähestymis-
näkökulmana, kun lähdetään miettimään neuvonnan 
käytettävissä olevien ratkaisukeinojen hyödyntämis-
tä, toimintatapojen kehittämistä ja palvelun yhden-
mukaistamista.

Neuvonnan kehittämishankkeista

Kuluttajavirasto toteutti pari vuotta sitten ns. laatu- ja 
prosessien kehittämishankkeen, jonka yhteydessä ku-
vattiin kaikki yleisimmät talous- ja velkaneuvonnan 
työprosessit.  Projektin päätyttyä kuvaukset käytiin 
läpi neuvojien koulutuspäivillä ja niistä keskusteltiin, 
mutta varsinainen yksikkökohtainen prosessien työs-
täminen jäi suunnittelematta ja sopimatta työn jatka-
misvastuista. Kyselyvastausten mukaan vain 18 % 
vastaajista oli hyödyntänyt tehtyjä prosessikuvaksia. 
Kuitenkin monissa, varsinkin suuremmissa yksiköis-

Kuva 10.1.5 Neuvontayksiköiden käyttämät velkaneuvonnan ratkaisukeinot Etelä-Suomessa vuonna 2009, %

Lähde: Kuluttajavirasto

Kuluttajan asema | Talous- ja velkaneuvonta
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sä, on viime vuosina tehty lukuisia tarkistuksia työs-
kentelytapoihin ja prosessien sujuvuuteen. Ilahdutta-
vaa oli myös, että 32 % neuvojista ilmoitti prosesseja 
pohditun ja lähes kaikki pitivät toiminnan jatkuvaa 
kehittämistä tarpeellisena. 

Suurimmassa osassa yksiköitä oli parhaillaan me-
nossa lukuisia kehittämishankkeita. Hankkeita teh-
tiin yhdessä sosiaalitoimen, diakoniatyön, ulosoton, 
perintätoimen, käräjäoikeuksien, työvoimahallinnon, 
Takuu-Säätiön, kunnan vuokrataloyhtiöiden, selvit-
täjien, edunvalvojien ja ammatillisten oppilaitosten 
kanssa. Tavoitteena oli löytää ja auttaa eri asiakasryh-
miä. Suurimmat yksiköt pystyvät yleensä tekemään 
laajamittaisempaa kehittämistä yhteistyötahojensa 
kanssa.   

Neuvontahenkilöstön koulutustaso oli varsin korkea. 
Etelä-Suomen yksiköiden neuvojista 28 oli suoritta-
nut ylemmän korkeakoulututkinnon. Näistä 13:lla oli 
oikeustieteellinen koulutus. Alemman korkeakoulu- 
tai ammattikorkeakoulututkinnon oli suorittanut 14 
henkilöä. Merkonomi- tai vastaavan koulutuksen 
suorittaneita oli 18 neuvojaa. (Kuluttajavirasto 2010). 
Neuvojat ovat hyvin koulutusmyönteisiä. Kyselyyn 
vastanneista neuvojista 20 ilmoitti osallistuneensa 
viime vuosina johonkin koulutusohjelmaan. Näistä 15 

neuvojaa oli suorittanut tai parhaillaan suorittamas-
sa Helsingin yliopiston Palmenian yksikön toimesta 
järjestettyä Talous- ja velkaneuvonnan koulutusoh-
jemaan. Muita suoritettuja koulutuskokonaisuuksia 
olivat Joensuun yliopiston järjestämä Taloudenhallin-
nan ja perinnän perusopinnot, Jyväskylän yliopiston 
sosiaalityön koulutusohjelma sekä Kuluttajaviraston 
perus-, jatko- ja täydennyskoulutukset. 

Sopimuskuntien yhdyshenkilöille tehdyn kyselysel-
vityksen mukaan talous- ja velkaneuvonnan organi-
saatiorakennetta tulisi yksinkertaistaa. Osa neuvojista 
piti oikeusministeriötä työ- ja elinkeinoministeriötä 
sopivampana ylimpänä johtavana, ohjaavana ja valvo-
vana tahona. Osa oli nykyisen organisoinnin ja työn-
jaon kannalla. Kuluttajavirastolta kaivattiin vankkaa 
tukea, pitkäkestoista koulutusta ja vahvaa asiantun-
tijuutta. Aluehallintovirastolta toivottiin enemmän 
yksiköiden toiminnan tukemista ja vahvaa ohjausta. 
Kuntatasolla neuvonnan sijoittamiseen joko hallin-
non tai sosiaalitoimen yhteyteen oltiin pääasiallisesti 
tyytyväisiä, mutta jotkut yksiköt kokivat jääneensä 
lapsipuolen asemaan kunnallishallinnossa. Yleisesti 
ottaen neuvojat kaipasivat enemmän tukea työsken-
telyynsä kaikilta tasoilta. Toiminnan toivottiin olevan 
alueella yhtenäisempää sekä sisältävän valtakunnalli-
sia ja alueellisia kehittämishankkeita. 
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Työ- ja elinkeinoministeriön asetus (91/2009) talous- ja velkaneuvontapalvelun tuottajille 2009 mak-
settavan korvauksen perusteista, 18.2.2009 
Työ- ja elinkeinoministeriön talous- ja velkaneuvontapalvelun tuottajille 2009 maksettavan korvauk-
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kuu 2011, (vastausprosentti 70 %)
Kysely talous- ja velkaneuvojille koskien vuotta 2010, tammi-helmikuu 2011, 
(vastausprosentti: Etelä-Suomen osalta 76 %)
Kuluttajaviraston talous- ja velkaneuvontatoiminnan suoritetietokanta vuodelta 2009 ja osaksi 2010
Kuluttajaviraston varainkäytön seurantatietokannat vuodelta 2009 
Tilastokeskus, Väestötietokannat, http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/vrm/vaerak/vaerak_fi.asp, 2011
Talous- ja velkaneuvonnan arviointi, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 8/2009, tekijä OTT Kirsti 
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Valkama Elina, Talous- ja velkaneuvonnan asiakaskunta 2010 – Velkajärjestely tuomioistuimessa vai 
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Johtopäätökset

Säännöllisen eläinsuojeluvalvonnan kattavuus jäi 
kauas tavoitteesta. 

Eläinsuojeluongelmatapausten valvonnan saattami-
nen loppuun on liian usein puutteellista. 

Lampaiden ja vuohien lakisääteinen TSE -tautival-
vontaohjelma toteutui huonosti.

Toimenpide-esitykset

Pakollisten terveysvalvontaohjelmien noudattamista tulee 
kunnissa sekä aluehallintotasolla valvoa tehokkaammin. 

Tiedot ja tiedon käsittely tehdyistä tarkastuksista sekä 
tarkastuskohteista on saatava ajantasaiseksi.

Kuntien tulee varata riittävästi henkilöstöä eläinten 
terveyden ja hyvinvoinnin valvontaan.

Taulukko 10.2.1.1. Arviointiasetelma valvonnan kattavuus

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO, VALVONNAN KATTAVUUS

Arviointi-kohde Kriteerit Arviointikysymykset Indikaattorit Palvelutavoitteet /hyvä 
palvelutaso

Ympäristö-terve-
yden-huolto

Yhteistoiminta-alueiden 
muodostamistilanne ja 
henkilöstö 31.12.2010 
taulukkona tai karttaesi-
tyksenä

Ei kysymystä Valvontaresurssit riittävät 
vastaamaan ennalta suun-
niteltuihin ja ennakoimat-
tomiin valvontatarpeisiin 
sekä palvelutarpeeseen

Kunnallinen valvonta

Eläinten tervey-
den valvonta

Riskiperusteisuuden ja 
lainsäädännön edellyt-
tämän suunnitelmallisen 
valvonnan resurssitarve 
/ Eläinlääkintähuoltolaki, 
eläintautilaki / Valtakunnal-
linen eläinten terveys- ja 
hyvinvointiohjelma EHO

Onko yhteistoiminta-
alueella riittävästi 
henkilöstöä suunni-
telmallisen valvonnan 
resurssitarpeeseen 
nähden?

Tilakohtaisten pakol-
listen TSE-tautien 
terveysvalvontaohjel-
man ja maedi-visna ter-
veysvalvontaohjelman 
kattavuus ja toteutumi-
nen. Vesiviljelylaitosten 
tarkastusten kattavuus.

Valvontaresurssit riittävät 
vastaamaan ennalta 
suunniteltuihin valvonta-
tarpeisiin eläinten tervey-
den valvonnnan osalta

Eläinten hyvin-
vointi-valvonta

Riskiperusteisuuden edel-
lyttämän suunnitelmallisen 
valvonnan resurssitarve / 
Eläinsuojelulaki / Valtakun-
nallinen eläinten terveys- 
ja hyvinvointiohjelma EHO

Onko yhteistoiminta-
alueella riittävästi 
työntekijöitä suun-
nitelmallisen sekä 
epäilyyn perustuvan 
eläinsuojelu-valvon-
nan hoitamiseen?

Tarkastusten kattavuus 
suunnitelmallisessa 
valvonnassa sekä 
epäilyyn perustuvien 
eläinsuojelutarkas-
tusten jälkivalvonnan 
loppuunsaattaminen. 

Yli 90 % säännöllisen 
valvonnan piiriin kuulu-
vista kohteista tarkas-
tettu. Yli 90 % kiellon tai 
määräyksen saaneista 
tarkastuskohteista uusin-
tatarkastettu määräajan 
umpeutumisen jälkeen

10.2.  Eläinlääkintähuolto, valvonnan ja eläinlääkäripalvelujen saatavuus

10.2.1. Eläinlääkintähuollon valvonnan saatavuus

Arviointiasetelma
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Johdanto

Kunnallinen eläinlääkintähuolto on osa kansanter-
veyslain (66/1972) 1 §:ssä määriteltyä ympäristöter-
veydenhuoltoa. Eläinlääkintähuoltoa säätelevät useat 
lait ja muut säädökset. Keskeisin on eläinlääkintä-
huoltolaki (765/2009), jonka tarkoituksena on mm. 
varmistaa kuntien järjestämien eläinlääkäripalvelui-
den saatavuus ja laatu sekä yksityiseläinlääkäripal-
veluiden valvonta. Lisäksi lain tarkoituksena on var-
mistaa elintarvikkeiden turvallisuuden sekä eläinten 
terveyden ja hyvinvoinnin valvonta kunnissa.

Eläinlääkintähuoltolain soveltamisalaan kuuluvasta val-
vonnasta säädetään lisäksi elintarvikelaissa (23/2006), 
eläintautilaissa (55/1980), helposti leviävien eläin-
tautien vastustamisesta annetussa laissa (488/1960), 
eläinsuojelulaissa (247/1996), eläinten kuljetuksesta 
annetussa laissa (1429/2006), eläinten lääkitsemisestä 
annetussa laissa (617/1997) ja tilatukijärjestelmän täy-
täntöönpanosta annetussa laissa (557/2005).

Tässä arvioinnissa tarkastellaan hallinto- ja palve-
lurakenneuudistuksen etenemistä kunnallisen eläin-
lääkintähuollon osalta, eläinten terveyden- ja hyvin-
voinnin valvonnan toteutumista sekä kunnallisten 
eläinlääkintäpalveluiden riittävyyttä Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston toimialueella vuonna 2010. 

Arvioinnissa käytettävät tiedot kerättiin Maa- ja met-
sätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta (Tike), 
sen ylläpitämistä eläinlääkintähuollon Elite-tietojär-
jestelmästä ja viranomaistietojärjestelmästä (VTO) 
sekä aluehallintovirastosta. Elite-järjestelmässä kä-
sitellään eläinlääkintähuollon valvontatehtävistä syn-
tyviä tietoja. Ne tallennetaan järjestelmään pääosin 
aluehallintovirastossa.  Elite-järjestelmästä puuttuvat 
kuntien terveystarkastajien tekemien eläinsuojelutar-
kastusten valvontatiedot. 

Hallinto- ja palvelurakenneuudistus

Tiedot arviointia varten kerättiin kunnittain tarkoi-
tuksena muodostaa näkemys ympäristöterveyden-
huollon yhteistoiminta-alueiden kehittymisestä ja 
kyvystä tuottaa eläinlääkintähuollon peruspalveluja. 
Yhteistoiminta-alueiden muodostumista käsitellään 
yhdessä elintarvikevalvonnan kanssa kohdassa 10.3.

Lähitulevaisuuden näkymät

Nauta- samoin kuin muiden tuotantoeläintilojen lu-
kumäärä tulee edelleen vähenemään ja tilakoko kas-
vamaan. Vuonna 2010 Etelä-Suomen alueella oli 
2066 nautatilaa, kun niitä ensimmäisenä eläintervey-
denhuollon tarkasteluvuonna 2002 oli 3901 ja edel-
lisen tarkastelukerran yhteydessä 2367 tilaa vuonna 
2008. Tämä kehitys vähentää sairaskäyntien luku-
määrää, mutta lisää niiden kestoa. Tuotantoeläinten 
terveydenhuollon merkitys kasvaa Terveydenhuol-
tosuunnitelmien tekeminen ja ylläpitäminen vaatii 
eläinlääkäriltä huomattavasti aikaa sekä sitoutumista 
terveydenhuollon tavoitteisiin. 

Seura- ja harrastuseläinten määrä Etelä-Suomessa on 
jo nyt huomattavan suuri, mutta tulee todennäköisesti 
edelleen kasvamaan. Seura- ja harrastuseläintoimin-
nan lisääntyminen voi aiheuttaa huomattavia paineita 
eläinten hyvinvoinnin valvonnalle sekä kunnallisille 
eläinlääkintäpalveluille, mikäli yksityisiä eläinlääkä-
ripalveluja ei ole lähialueilla saatavana.

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden 
muodostuminen on nopeaa. Laki ympäristötervey-
denhuollon yhteistoiminnasta edellyttää vaatimukset 
täyttävien yhteistoiminta-alueiden käynnistämistä vii-
meistään 1.1.2013. Siihen mennessä kuntien valvonta-
eläinlääkäreiden määrä lisääntyy siten, että eläinten ter-
veyden- ja hyvinvoinnin valvonta paranee olennaisesti.

Riskinarviointiin perustuvan valvonnan kehittyminen 
tullee keventämään valvontatarvetta lähivuosina.
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Onko yhteistoiminta-alueella riittäväs-
ti eläinlääkäreitä lakisääteiseen eläin-
ten terveyden valvontaan?

Erityisesti lampaiden ja vuohien TSE -tautiohjel-
ma toteutui huonosti vuonna 2010. Kaikki kun-
naneläinlääkärit eivät vielä olleet tiedostaneet 
heille kuuluvaa seuranta- ja tilakäyntivelvoitetta.

Arvioinnin kohteeksi valittiin vesiviljelylaitosten val-
vonnan kattavuus sekä lampaiden ja vuohien pakollisten 
terveysvalvontaohjelmien kattavuus ja toteutuminen. 

Vesiviljelylaitosten tarkastusten toteutumista selvitet-
tiin vertaamalla säädösten mukaisesti tarkastettujen 
laitosten lukumäärää vuonna 2010 tarkastettaviksi 
kuuluneiden laitosten määrään. Vesiviljelylaitoksilla 
tarkoitetaan tässä yhteydessä vain kalanviljelylaitok-
sia. Etelä-Suomen kaikki tarkastettavaksi suunnitel-
lut laitokset tarkastettiin. Valtakunnallisesti tarkastet-
tiin 73,2 % suunnitelluista laitoksista.

Kaikki tilat, joilla on yli 20 uuhta (poikineet naaraslam-
paat) tai kuttua (poikineet naarasvuohet) kuuluvat pa-
kollisiin tarttuvien sienimäisten aivorappeumatautien 
(TSE-taudit) ja Maedi-Visna-tautien terveysvalvonta-
ohjelmiin. TSE-taudit ovat prioniproteiinin aiheuttamia 
parantumattomia sairauksia, jotka eivät tartu lampaasta 
ja vuohesta ihmiseen. Tautien aiheuttaja on virus, joka 
aiheuttaa hitaasti etenevän parantumattoman Maedi-
Visna -taudin lampaalle ja CAE-taudin vuohelle. 

TSE- ja Maedi-Visna -terveysvalvontaohjelmien to-
teutumista arvioitiin vertaamalla Elite-järjestelmästä 
saatua sellaisten tilojen lukumäärää, joiden valvonta-
ohjelma oli voimassa (eläinlääkärin tarkastus kerran 
vuodessa ja tarvittavat näytteenotot), maa- ja metsäta-
lousministeriön tietopalvelukeskuksesta saatuun yli 20 
kutun tai uuhen tilalukuun. Kummankin ohjelman la-
kisääteinen vaatimus on, että kaikki vaaditut toimenpi-
teet on tehtävä ajallaan, jolloin toteutuma olisi 100 %.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella TSE-ohjel-
man toteumaprosentti oli 44 % (44,8 % koko maa) ja 
Maedi-Visna -ohjelman 76 % (69,5 % koko maa). Ero 
ohjelmien välillä oli huomattava. Eron syynä voi olla, 
että eläinlääkäri kutsuttiin tilalle Maedi-Visna -ohjel-
man aikataulun mukaan, jossa pitkään ohjelmassa ol-
leilla tiloilla tarkastusväli voi olla 3 vuotta. Samassa 
yhteydessä tehtiin TSE-ohjelman mukainen tarkastus 
vaikka TSE-ohjelma edellyttää vuosittaista tilakäyntiä. 

TSE- ja Maedi-Visna -terveysvalvontaohjelmien 
todettuun huonoon noudattamiseen vaikuttivat ko-
tieläintuottajien laiminlyönnit eläinlääkärin kutsu-
misessa terveysvalvontaohjelman mukaisiin tarkas-
tuksiin, eläinlääkäreiden ajanpuute sekä puutteet 
valvonnan tietojärjestelmissä ja niiden käytössä. Tar-
kastustietojen tallennuksia tehtiin liian pitkällä vii-
veellä ja järjestelmien kaikkia ominaisuuksia ei voitu 
käyttää vajaasti täytettyjen tarkastuspöytäkirjojen 
vuoksi. Keskusteluissa kunnaneläinlääkäreiden kans-
sa kunnaneläinlääkärit korostivat, että velvollisuus 

Kuva 10.2.1.2. Terveysvalvontaohjelmien toteutuminen
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huolehtia terveysvalvontaohjelmien edellyttämistä 
tilakäynneistä on eläinten pitäjällä. Maa- ja metsä-
talousministeriön asetuksen 6/EEO/2010 mukaan 
kuitenkin kunnaneläinlääkärit ovat 15.3.2010 lähtien 
vastanneet lampaiden ja vuohien TSE-tautien seuran-
nasta ja tilakohtaisesta valvontaohjelmasta. Eläinten-
pidon lopettaneista tiloista pitäisi nopeasti tulla tieto 
aluehallintovirastoon, jotta ne eivät vääristä tilastoja. 

Onko yhteistoiminta-alueella riittäväs-
ti eläinlääkäreitä suunnitelmalliseen 
ja epäilyyn perustuvaan eläinsuojelu-
valvontaan?

Kunnan valvontavastuulle kuuluvien, eläinsuojelulain 
(247/96) perusteella ilmoituksenvaraisten eläinten-
pitopaikkojen riittämätön valvonta ja toisaalta eläin-
suojelutapausten uusintatarkastusten vähäinen määrä 
viittaavat liian pieneen eläinlääkärimäärään kunnissa. 

Suunnitelmallista eläinsuojeluvalvontaa kunnissa ar-
vioitiin tarkastelemalla kunnan tarkastusvelvollisuu-
teen kuuluvien eläinsuojelulain 21§, 23§ ja 24 §:ssä 
tarkoitettujen kohteiden valvontaa. Näitä ovat alun 
perin luonnonvaraisten eläinlajien lihan, siitoseläin-
ten ja munien tuotantotarhat, riistanhoidolliset tarhat 
sekä ammattimainen tai muutoin laajassa mitassa 
tapahtuva seura- ja harrastuseläinten pito. Ammatti-
maiseen tai laajamittaiseen seura- ja harrastuseläinten 
pitoon kuuluvat eläinsuojeluasetuksen (396/96) 26 
§:ssä määritellyt kennelit, hevostallit, eläinhoitolat 
sekä eläinkaupat. Elintarviketurvallisuusviraston oh-
jauksen mukaisesti aluehallintovirastot ovat antaneet 
kunnille pysyvän ohjeen tarkastaa ilmoituksenvarai-
set kohteet vuosittain.

Eläinsuojelulain 39 §:n mukaisten epäilyyn perustu-
vien eläinsuojelutarkastusten saattaminen loppuun on 
välttämätöntä valvonnan vaikuttavuuden säilyttämi-
seksi. Kun eläinsuojelutarkastuksessa todetaan eläin-
suojelusäädösten rikkomista, annetaan eläimen omis-
tajalle tai haltijalle kielto tai määräys sekä määräaika, 
johon mennessä määräys on toteutettava. Eläinsuo-
jeluviranomaisena toimiva kunnaneläinlääkäri tekee 
määräajan umpeuduttua uusintatarkastuksen, jossa hän 

toteaa, onko annettuja määräyksiä tai kieltoja nouda-
tettu. Jos on, valvonta on saatettu loppuun, muussa 
tapauksessa valvonta jatkuu uusine määräyksineen ja 
uusintatarkastuksineen. EU-komissio on todennut Suo-
men eläinten hyvinvoinnin valvontaan kohdistuneissa 
tarkastuksissa, että tässä valvonnan saattamisessa lop-
puun on puutteita. Tätä valvontaa arvioitiin tarkastele-
malla uusintatarkastusten määrää suhteessa annettuihin 
määräyksiin. Pelkkä uusintatarkastusten lukumäärän 
tarkasteleminen ei anna tarkkaa tietoa siitä, kuinka hy-
vin yksittäiset valvontatapaukset on hoidettu loppuun. 
Se antaa kuitenkin käsityksen yleisestä tasosta. Tarkan 
tuloksen saaminen edellyttäisi tapauskohtaista seuran-
taa valvonnan lopputuloksesta. Tällöin voitaisiin myös 
huomioida sellaiset annetut määräykset, joiden osalta 
uusintatarkastukselle ei ole tarvetta.

Kunnan ilmoituksenvaraisissa eläinsuojelukohteissa 
valvonnan kattavuus oli koko maassa aluehallintovi-
rastojen antamien tietojen mukaan heikko. Etelä Suo-
men aluehallintoviraston toimialueella vain 12,5 % 
(koko maassa 11,2 %) rekisterissä olevista kohteista 
tarkastettiin vuonna 2010. Näin huonoon tulokseen 
saattaa löytyä useita selityksiä. Yksi syy saattaa olla 
se, että kunnan terveystarkastajien valvontatiedot am-
mattimaisten eläintenpitäjien tarkastuksista eivät tule 
aluehallintovirastoihin eivätkä Elite-järjestelmään. 
Terveystarkastajien tekemien eläinsuojelutarkastus-
ten määrä on kuitenkin pieni kunnaneläinlääkäreiden 
tekemien tarkastusten määrään verrattuna. Arviointia 
vaikeutti myös se, että kaikkia valvontatietoja ei alue-
hallintovirastossa ole asianmukaisesti tallennettu Eli-
te-järjestelmään. Selkeä huonoon tulokseen johtanut 
tekijä on henkilöresurssien niukkuus kunnissa. Kun-
naneläinlääkäreiden mukaan näitä valvontoja ehkä 
tehdään vasta sen jälkeen kun muut kiireellisem-
pänä pidetyt valvonnat on tehty. Puutteita on myös 
valvontakohderekisterissä. Kunnaneläinlääkäreiden 
mukaan aluehallintovirastossa ei ole poistettu rekiste-
ristä toimintansa lopettaneita kohteita, vaikka näistä 
on toimitettu lopetusilmoitus aluehallintovirastolle. 
Valvonnan tavoitteeseen (90 % kohteista tarkastet-
tu) nähden huono tulos edellyttää toimenpiteitä sekä 
kunnissa että aluehallintovirastossa.
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Etelä-Suomen alueella kunnaneläinlääkäreiden tekemi-
en uusintatarkastusten määrä oli vain 23 % (koko maas-
sa 50,5 %) niistä tarkastuksista, joissa annettiin päätös 
eli määräys tai kielto. Tavoite oli, että yli 90 % kiellon 
tai määräyksen saaneista tarkastuskohteista käydään 
tarkastamassa uudelleen korjaustoimenpiteisiin annetun 
määräajan umpeutumisen jälkeen. Koska uusintatarkas-
tusten lukumäärä oli vain neljännes siitä, mitä voitiin 
olettaa annettujen päätösten lukumäärän perusteella, 
valvonnan saattamisessa loppuun oli selkeitä puutteita. 

Koska käytettävissä olleiden tietojen mukaan kun-
naneläinlääkäreiden tekemä eläinsuojeluvalvonta ei 
täyttänyt asetettuja tavoitteita, voidaan olettaa, että 
yhteistoiminta-alueilla ei ollut riittävästi resursseja 

eläinsuojeluvalvontaan. Vuoden 2010 aikana joille-
kin yhteistoiminta-alueille palkattujen valvontaeläin-
lääkärien työpanos ei ehkä ehtinyt näkyä tuloksissa. 
Vuoden 2011 syksyllä pakollisiksi tulevissa kuntien 
eläinlääkintähuollon suunnitelmissa on osoitettava 
riittävät voimavarat niin eläintauti- kuin eläinsuoje-
luvalvontaan. Valvonnan tavoitteiden saavuttaminen 
jatkossa edellyttää myös aluehallintovirastossa kun-
tien eläinsuojeluviranomaisten toiminnan tarkempaa 
seurantaa ja ohjausta. Elite-tietojärjestelmää täytyy 
kehittää niin, että se ilmoittaa kohteiden tarkastus-
tarpeesta ja raportoi tiloista, joilla uusintatarkastus 
tulee tehdä. Myös kuntien eläinsuojeluviranomaiset 
on saatava Elite-järjestelmän käyttäjiksi. Erityisesti 
tämä koskee kunnallisia valvontaeläinlääkäreitä.

Kuva 10.2.1.3. Eläinsuojelutarkastusten kattavuus

Johtopäätökset

Palvelun saatavuudessa on puutteita, koska yli 40 % 
terveydenhuoltokäynneistä jäi tekemättä. Kuntien ja 
maakuntien välillä oli havaittavissa huomattavia eroja.

Keskitetty puhelinpäivystys oli vain vajaassa neljän-
neksessä päivystysalueista.

10.2.2. Kunnallisten eläinlääkäripalvelujen saatavuus

Toimenpide-ehdotukset

Kuntien on tarjottava eläinlääkintähuollon suunnitel-
missaan tuotantoeläinten terveydenhuoltopalveluja 
kysyntää vastaavasti.
Keskitetty puhelinpäivystys on saatava toimimaan.
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Arviointiasetelma

huoltosopimusten määrän lisäksi niiden tasoon sekä 
terveydenhuoltopalveluiden saatavuuteen.
Eläinlääkintähuoltolain mukaan kunnan on annettava 
kiireellistä eläinlääkärinapua virka-aikana ja järjestet-
tävä päivystyspalvelu virka-ajan ulkopuolella yhteis-
toiminnassa muiden kuntien kanssa yhtä tai useampaa 
seutu- tai maakuntaa vastaavalla päivystysalueella. 
Suuria ja pienikokoisia kotieläimiä varten täytyy olla 
pääasiassa eri henkilökunta, eli erillinen pieneläinpäi-
vystys. Eriyttämisvaatimuksesta voidaan perustellusta 
syystä poiketa.  Päivystysaluetta varten on järjestettävä 
keskitetty palvelu yhteydenottoja varten. Arvioinnis-
sa tarkasteltiin, toteutuivatko eläinlääkintähuoltolain 
vaatimukset kuntien muodostamilla päivystysalueilla. 

Onko nautatilojen terveydenhuollon 
palveluja saatavissa kysyntää vas-
taavasti?

Yli 40 %:lle Naseva-terveydenhuoltosopimuksen 
tehneistä sopimustiloista ei tehty ainoatakaan tervey-
denhuoltokäyntiä. Kuntien väliset erot terveyden-
huoltokäyntien toteutumisessa olivat huomattavia.

Taulukko 10.2.2. Kunnallisten eläinlääkäripalvelujen saatavuus

KUNNALLISTEN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN SAATAVUUS

Arviointi-kohde Kriteerit Arviointikysymykset Indikaattorit Palvelutavoitteet /hyvä 
palvelutaso

Tuotanto-eläin-
ten terveyden-
huolto

Uuden eläinlää-
kintähuoltolain 
toteutuminen

Onko nautatilojen terve-
ydenhuollon palveluja 
saatavissa kysyntää 
vastaavasti?

Terveydenhuolto-sopimuksen sol-
mineiden nautatilojen osuus kaikis-
ta valvontayksikön alueella olevista 
nautatiloista. Terveydenhuoltokäyn-
tien määrä verrattuna sopimuksen 
solmineiden tilojen määrään.

Terveydenhuolto-palvelu-
jen tasapuolinen ja riittävä 
saatavuus

Eläin-lääkäri-
päivystys

Uuden eläinlää-
kintähuoltolain 
toteutuminen

Onko päivystys järjes-
tetty valvontayksiköiden 
yhteistoimintana yhtä 
tai useampaa seutu- tai 
maakuntaa vastaavalla 
päivystysalueella?

Päivystysalueiden lukumäärä ja 
koko suhteessa seutu- ja maa-
kuntiin

Päivystysalueet ovat 
tarkoituksenmukaisia

Onko päivyystysalueella 
eriytetty pieneläinpäivys-
tys?

Eriytetyn pieneläinpäivystyksen 
kattavuus

Eriytetty pieneläinpäivys-
tys on järjestetty alueilla, 
joissa eriyttäminen on 
perusteltua

Onko päivystysalueella 
keskitetty yhteydenotto-
palvelu?

Keskitetyn yhteydenotto-palvelun 
kattavuus

Toimiva yhteydenottopal-
velu päivystysaikana on 
järjestetty

Johdanto

Eläinlääkintähuoltolaki (765/2009) edellyttää, että 
kunta järjestää alueellaan peruseläinlääkäripalve-
lut ja kiireellisen eläinlääkärinavun. Peruseläinlää-
käripalveluihin kuuluu myös elintarviketuotantoa 
varten pidettävien hyötyeläinten terveydenhuolto. 
Nautatilojen terveydenhuoltoa varten on perustettu 
Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry:n ylläpitämä 
valtakunnallinen nautatilojen terveydenhuollon seu-
rantajärjestelmä Naseva, jonka kattavuutta ja toteutu-
mista tässä arvioitiin. Ohjelma on kotieläintuottajalle 
vapaaehtoinen, mutta kotieläinten hyvinvointituen 
yhtenä ehtona on eläinlääkärin kanssa solmittava ter-
veydenhuoltosopimus. Eläinten hyvinvointituki on 
osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 
vuosille 2007–2013. 

Tuotantoeläinten terveydenhuoltopalvelujen saata-
vuutta on arvioitu osana kunnallisten eläinlääkin-
täpalvelujen saatavuuden arviointia vuodesta 2002 
lähtien. Vuonna 2008 arvioitiin eläinterveydenhuol-
lon kehittymistä kiinnittämällä huomiota terveyden-
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Nautatilojen terveydenhuollon palveluja arvioitiin 
Naseva -järjestelmästä, Maatalouden laskentakeskus 
Oy:ltä ja eläintenpitäjärekisteristä saatujen tietojen pe-
rusteella. Ohjelman kattavuutta arvioitiin vertaamalla 
ohjelmaan kuuluvien nautatilojen määrää kaikkien 
nautatilojen lukumäärään. Terveydenhuollon palve-
lujen toteutumista tarkasteltiin selvittämällä, kuinka 
monella ohjelmaan kuuluvalla nautatilalla oli tehty 
vuonna 2010 ainakin yksi terveydenhuoltokäynti.

Etelä-Suomen alueella Naseva-ohjelmaan kuului 
42,5 % (koko maassa 43,7 %) nautatiloista. Manner-

Suomen maaseudun kehittämisohjelman vaikutus: 
vuoden 2008 valtakunnallisen peruspalvelujen arvi-
oinnin mukaan tuolloin 12 % (koko maassa 18 %) 
nautatiloista oli tehnyt terveydenhuoltosopimuksen. 
Eläinterveydenhuoltoa on kehitetty kansallisena 
hankkeena, jonka yhtenä tavoitteena oli terveyden-
huoltosopimus 70 %:lla nautatiloista. Yli puolet tästä 
tavoitteesta on saavutettu. Kaikki tuottajat eivät kui-
tenkaan ole motivoituneet eläinterveydenhuollosta. 

Eläinlääkäri teki terveydenhuoltokäynnin kaikkiaan 
59,6 %:la (koko maassa 57,9 %) Naseva-sopimusti-

Sopimuksia 
15.12.2010

Terveydenhuolto-
käyntejä 2010

Etelä-Karjalan 
maakunta Imatra 4 1

Lappeenranta 35 23

Lemi 12 10

Luumäki 9 7

Parikkala 35 8

Rautjärvi 12 5

Ruokolahti 17 3

Savitaipale 25 20

Suomenniemi 2 2

Taipalsaari 12 6

Ylämaa 4 2

167 87 52 %

Itä-Uudenmaan 
maakunta

Askola 11 11

Lapinjärvi 12 9

Liljendal 3 2

Loviisa 3 1

Myrskylä 6 5

Pernaja 4 1

Porvoo 9 9

Pukkila 6 5

Ruotsinpyhtää 4 1

Sipoo 4 4

62 48 77 %
Taulukko jatkuu seuraavalla sivulla

Sopimuksia 
15.12.2010

Terveydenhuolto-
käyntejä 2010

Kanta-Hämeen 
maakunta

Forssa 10 7

Hattula 9 9

Hausjärvi 10 6

Humppila 7 5

Hämeenlinna 78 47

Janakkala 15 8

Jokioinen 16 14

Loppi 25 17

Riihimäki 5 3

Tammela 23 17

Ypäjä 8 6

206 139 67 %

Kymenlaakson 
maakunta

Hamina 16 3

Iitti 19 9

Kotka 1 1

Kouvola 90 47

Miehikkälä 19

Pyhtää 1 1

Virolahti 20 12

166 73 44 %

Taulukko 10.2.2.2. Naseva voimassa olevat Terveydenhuoltosopimukset ja käynnit 2010
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Sopimuksia 
15.12.2010

Terveydenhuolto-
käyntejä 2010

Päijät-Hämeen 
maakunta

Artjärvi 13 9

Asikkala 17 15

Hartola 21 9

Heinola 6 4

Hollola 10 4

Hämeenkoski 12 6

Kärkölä 17 8

Lahti 2 1

Nastola 8 4

Orimattila 27 22

Padasjoki 3 2

Sysmä 40 24

176 108 61 %

Uudenmaan  
maakunta

Hanko 1 1

Helsinki 2

Hyvinkää 5 3

Inkoo 2 2

Karjalohja 3 1

Karkkila 4 3

Kirkkonummi 3 3

Lohja 8 5

Mäntsälä 13 11

Nummi-Pusula 10 8

Nurmijärvi 10 9

Pornainen 11 9

Raasepori 11 5

Siuntio 2

Tuusula 2 2

Vihti 15 7

102 69 68 %

Yhteensä 879 524 60 %

Taulukssa on voimassaolevien th-sopimusten määrä jao-
teltuna maakunnittain ja kunnittain.  
Tilan eri pitopaikkojen terveydenhuoltosopimukset laske-
taan mukaan erillisinä sopimuksina, jos ne eroavat tuotan-
tosuunnissa tai jos niihin on merkattu eri eläinlääkäreitä. 
Muussa tapauksessa tila on mukana tilastossa vain kerran.

loilla. Erot toteumassa Etelä-Suomen kuntien (vaih-
teluväli 0–100 %) ja maakuntien (vaihteluväli 44–77 
%) välillä olivat suuria. Naseva -terveydenhuolto-
ohjelman toteutumista on pidettävä huonona, koska 
yli kolmasosalla sopimustiloista ei tehty ainoatakaan 
terveydenhuoltokäyntiä. Näillä tiloilla on jäänyt teke-
mättä vuotuinen kirjallinen terveydenhuoltokartoitus 
ja -suunnitelma. Vapaaehtoisella terveydenhuoltojär-
jestelmällä ei ole merkitystä, mikäli siihen ei sitoudu-
ta. Useat tuottajat tarvitsevat terveydenhuoltokäyn-
tiä myös maatalouden eläinten hyvinvointitukien 
saamiseksi, koska hyvinvointituen sitoutumisehdot 
edellyttävät vähintään yhtä terveydenhuoltokäyntiä 
vuosittain sekä terveydenhuoltosuunnitelman vuosit-
taista päivittämistä. Joko nautatilojen terveydenhuol-
lon palveluja ei ollut saatavissa kysyntää vastaavasti 
tai kotieläintuottaja ei kutsunut eläinlääkäriä. Tässä 
arvioinnissa tätä ei voitu selvittää luotettavasti. 

Onko päivystys järjestetty valvon-
tayksiköiden yhteistoimintana yhtä 
tai useampaa seutu- tai maakuntaa 
vastaavalla päivystysalueella?

Yli puolet Etelä-Suomen alueen eläinlääkäripäi-
vystysalueista oli pienempiä kuin alueiden kehit-
tämislain määrittelemä seutukunnan alue, mutta 
tämä ei merkinnyt huonosti toimivaa päivystystä. 

Eläinlääkintähuoltolaki edellyttää, että päivystysalueen 
tulee olla vähintään yhden maa- tai seutukunnan kokoi-
nen. Seutukunnalla tarkoitetaan alueiden kehittämislain 
mukaisia seutukuntia. Lain valmistelussa tavoite oli 
alun perin vähintään maakunnan kokoisten päivystys-
alueiden muodostaminen. Tällä pyrittiin tehostamaan 
eläinlääkäripäivystystä, vähentämään eläinlääkärien 
päivystyssidonnaisuutta ja luomaan edellytykset eriyte-
tylle pieneläinpäivystykselle sekä päivystysalueen kes-
kitetylle yhteydenottopalvelulle. Tarkasteluajankohta 
oli 31.12.2010, jolloin lain siirtymäsäännösten mukaan 
päivystysalueiden tuli täyttää eläinlääkintähuoltolain 
vaatimukset. Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimi-
alueella oli 18 päivystysaluetta. Näistä 8 päivystysalu-
etta oli Eläinlääkintähuoltolain mukaisia siinä mielessä, 
että ne olivat vähintään yhden seutukunnan kokoisia. 

Kuluttajan asema | Eläinlääkintähuolto
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Yksikään alue ei ollut maakunnan kokoinen. 2010 
Uudenmaan maakunnassa oli vain kaksi seutukuntaa: 
Helsinki ja Raasepori. Muihin seutukuntiin verrattuna 
asukasmäärältään valtavaa Helsingin seutukuntaa ei ole 
tarkoituksenmukaista käsitellä eläinlääkintähuoltolain 
mukaisena kokonaisuutena. 

Päivystysalueet ovat muodostuneet toimiviksi pitkän ke-
hityksen seurauksena. Vaikka yli puolet päivystysalueis-
ta ei ollut aluekehityslain tarkoittamien seutukuntien ra-
jojen mukaisia, ne olivat selvästi suurempia kuin osa lain 
tarkoittamista seutukunnista. Toisaalta Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston alueella on eläinlääkintähuoltolain 
seutukunnallisen kokoalueen vaatimuksen täyttäviä päi-
vystysalueita, jotka kuitenkin vähäisen eläinlääkärimää-
rän vuoksi ovat herkkiä esim. eläinlääkärin sairastumi-
sen vuoksi jäämään ilman päivystäjää. Hyvin toimivat 
päivystysaluejärjestelyt on syytä hyväksyä.

Onko päivystysalueella eriytetty pien-
eläinpäivystys?

Erillinen pieneläinpäivystys oli toiminnassa 
kuudella päivystysalueella. 

Eläinlääkintähuoltolain mukaan erillisen pieneläinpäi-
vystyksen vaatimuksesta voidaan poiketa esimerkiksi 
siellä, missä on vähän pieneläimiä suhteessa suuriin ko-
tieläimiin. Etelä-Suomen alueella tilanne on useimmiten 
kuitenkin päinvastainen. Toisin kuin muualla maassa, 
Etelä-Suomessa on laajoja alueita, joissa tuotantoeläin-
tiloja on hyvin vähän, ja tuotantoeläimiin kohdistuvia 
päivystyskäyntejä saattaa tulla vain yksittäisiä koko 
vuonna. Tällaisilla alueilla kunnaneläinlääkäreiden 
kanssa käydyissä keskusteluissa kävi ilmi, että pelkkä 
tuotantoeläinpäivystäminen ilman sairaskäyntejä olisi 
turhauttavaa. Tuotantoeläinpäivystysalueiden laajenta-
miseen ei myöskään oltu valmiita, koska se lisää asi-
akkaiden odotusaikoja ja eläinlääkäreiden ajomatkoja. 

Taulukko 10.2.2.3 Eläinlääkäripäivystysalueet Etelä-Suomen alueella

Päivystysalue

 - pienempi kuin yksi 
seutukunta 

 SK11 Helsinki (Helsinki), Espoo (Espoo, Kauniainen Kirkkonummi), Vantaa 
(Vantaa), Länsi-Uusimaa (Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi-Pusula, Siuntio, 
Vihti), Keski-Uusimaa (Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi), Saaren 
klinikkapäivystys (Artjärvi, Myrskylä, Orimattila, Pukkila); SK71 PHSOTEY etel 
(Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola), PHSOTEY pohj (Asikkala, 
Hartola, Heinola, Padasjoki, Sysmä); SK 82 Hamina (Hamina, Miehikkälä, 
Virolahti); SK 82-202 Loviisa (Kotka, Lapinjärvi, Loviisa, Pyhtää) 

10

 - yhden tai usean seu-
tukunnan kokoinen 

SK 12 Raasepori (Hanko, Inkoo, Raasepori); SK 51 Hämeenlinna (Hattula, 
Hämeenlinna); SK52 Riihimäki (Hausjärvi, Hyvinkää, Janakkala, Loppi, Riihi-
mäki); SK 53 Forssa (Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä); SK 81 
Kouvola (Iitti, Kouvola); SK 91 Lappeenranta (Lappeenranta, Lemi, Luumäki, 
Savitaipale, Taipalsaari); SK 92 Imatra Imatra, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolah-
ti); SK 201 Porvoo (Askola, Pornainen, Porvoo, Sipoo)

8

 - yhden tai usean 
maakunnan kokoinen 

0

Eriytetyn 
pieneläin-
päivystyk-
sen katta-
vuus 

Päivystysalueita, joilla 
eriytetty pieneläinpäi-
vystys 

SK11 Helsinki (Helsinki), Espoo (Espoo, Kauniainen Kirkkonummi), Vantaa 
(Vantaa), Keski-Uusimaa (Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi);  SK71 
PHSOTEY etel (Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola), PHSOTEY 
pohj (Asikkala, Hartola, Heinola, Padasjoki, Sysmä)

6

Keskitetyn 
yhteydenot-
topalvelun 
kattavuus 

Päivystysalueita, joilla 
keskitetty yhteyden-
ottopalvelu (päivystys-
alueeseen kuuluvilla 
päivystys-piireillä yksi 
keskitetty yhteydenot-
topalvelu - automaatti/
eläinlääkäri/avustaja)

SK11 Helsinki (Helsinki), Espoo (Espoo, Kauniainen Kirkkonummi); SK71 
PHSOTEY etel (Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola), PHSOTEY 
pohj (Asikkala, Hartola, Heinola, Padasjoki, Sysmä)

4
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Arviointiryhmä:

Läänineläinlääkäri Tapani Parviainen, tapani.parviainen(at)avi.fi, puhelin 0400 818 311

Tietolähteet:

Eläinlääkintähuoltolaki (765/2009)
Eläinsuojelulaki (247/1996)
Eläintautilaki (55/80)
Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueista (410/2009)
Kansanterveyslaki (66/1972)
Laki alueitten kehittämisestä (1651/2009)

MMMa 32/EEO/2006 Lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustaminen 
MMMa 15/EEO/2001Lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE:n vastustaminen 
MMMa 470/2008 Kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustaminen   

Elite-tietojärjestelmä
VTO -viranomaistietojärjestelmä

Uudenmaan maakunnan alueella sijaiset tekevät huo-
mattavan osan päivystyksistä. Keskusteluissa kun-
naneläinlääkäreiden kanssa kävi ilmi, että sijaisia on 
erittäin vaikea saada päivystysalueille, joissa päivystys-
tapauksia on vähän. Erilliset pieneläinpäivystysalueet 
sijaitsivat tarkoituksenmukaisesti. Arvioinnin perus-
teella Etelä-Suomen alueella useilla päivystysalueilla 
on perusteita poiketa eriytetyn pieneläinpäivystyksen 
vaatimuksesta, koska päivystysjärjestelyt toimivat hy-
vin eikä kielteistä asiakaspalautetta ole tullut.

Onko päivystysalueella keskitetty 
yhteydenottopalvelu?

Vain 4 päivystysaluetta 18:sta oli toteuttanut 
eläinlääkintähuoltolain velvoitteen.

Keskitetyllä yhteydenottopalvelulla tarkoitetaan joko 
erillistä puhelinpäivystäjää, puheluiden edelleen välit-

tämistä päivystävälle eläinlääkärille tai teknistä palve-
lua, jossa tiettyyn numeroon soittamalla puhelu välittyy 
vuorossa olevalle päivystäjälle. Keskitetty yhteydenot-
topalvelu oli neljässä Etelä-Suomen alueen 18 päivys-
tysalueesta. Palvelun laatua ei selvitetty tarkemmin.

Eläinlääkintähuoltolain vaatimus keskitetystä yhtey-
denottopalvelusta toteutui vain 22,2 % päivystysaluei-
ta (koko maassa 25,3 %). Laissa ei ole tästä palvelusta 
poikkeusmahdollisuutta. Keskitetyn yhteydenoton 
merkitys kasvaa päivystysalueen koon myötä. Useita 
päivystyspiirejä käsittävällä päivystysalueella on vuo-
rossa useita eläinlääkäreitä, jolloin keskitetystä palve-
lusta saadaan hyötyä myös asiakkaalle. 

Kuluttajan asema | Eläinlääkintähuolto
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10.3. Elintarvikevalvonta

Johtopäätökset 

Uusien yhteistoiminta-alueiden muodostaminen ei ole 
vielä tehostanut elintarvikevalvontaa Etelä-Suomen 
alueella. Alueen elintarvikevalvontayksiköissä on edel-
leen vajausta henkilövoimavaroissa. Elintarvikeval-
vonta toteutuu pääsääntöisesti 11: ssä (25: stä) alueen 
valvontayksiköstä. Kaikista suunnitelluista tarkastuk-
sista toteutuu 56 prosenttia. Suunnitelman ulkopuoliset 
tarkastukset vievät runsaasti resursseja. Elintarvikeval-
vontaan erikoistuminen ei toteudu selvästi vielä kaikis-
sa uusissa ympäristöterveydenhuollon yksiköissä.

Kaikista alueen valvontakohteista tarkastetaan vuo-
den aikana hieman alle puolet. Elintarvikevalvonnan 
tarkastuksiin käytetään noin neljäsosa kokonaistyö-
ajasta. Tarkastussuunnitelmissa käytetään Eviran 
riskinarviointimallin ohella myös yksiköiden omaa 
riskinarviointia.

Toimenpide-esitykset

Elintarvikevalvonnasta vastaavien viranomaisten on 
pyrittävä aktiivisesti tarvittaviin henkilövoimavaralisä-
yksiin. Elintarvikevalvontaan tarvittavien voimavarojen 
riittävä määrä eri yksiköissä, myös riskikohteisiin suh-
teutettuna, on tärkeää alueellisen tasa-arvon kannalta. 
Henkilövoimavaroja ja erikoistumista on lisättävä myös 
uusissa, yhdistymällä syntyneissä valvontayksiköissä. 
Voimavarojen tarvetta arvioitaessa täytyy ennakoida 
myös tarkastussuunnitelman ulkopuoliset tarkastukset. 

Riskinarvioinnin mittareita on selkiytettävä vielä 
enemmän ja riskinarviointia on yhdenmukaistettava 
järjestämällä viranhaltijoille tähän liittyvää koulutus-
ta. Tarkastustiheyksien suunnittelun on perustuttava 
valvontakohteiden todelliseen riskiin, eikä esimer-
kiksi henkilövoimavarojen määrään. Valvontasuunni-
telman toteutumista arvioitaessa voimavarojen puut-
tuminen on esitettävä selvästi elintarvikevalvonnasta 
vastaavalle lautakunnalle. Tarkastuksia on lisättävä ja 
niitä varten on kehitettävä kaikille yhteiset, tarkkojen 
kriteerien mukaiset ja selkeät tarkastuslomakkeet. 

Taulukko 10.3.1 Arviointiasetelma

Arviointikriteerit Arviointikysymykset Arviointimittarit Palvelutavoitteet

Riskiperusteisen 
suunnitelmallisen 
elintarvikevalvonnan 
saatavuus

Onko yhteistoiminta-alu-
eella riittävästi henkilövoi-
mavaroja riskeihin perus-
tuvaan suunnitelmalliseen 
elintarvikevalvontaan?

1) Valvontayksikön elintarvikeval-
vontasuunnitelman toteutuminen                                                             
2) Suunnitelmallisten elintarvikehuo-
neistotarkastusten toteutumisaste, %                                      
3) Elintarvikevalvonnan kokonaistyöpanos, htv 

Valvontayksikön henkilövoi-
mavarat riittävät suunnitellun 
elintarvikevalvonnan toteutta-
miseen sekä ennakoimattomiin 
elintarvikevalvonnan tarpeisiin

10.3.1. Riskeihin perustuvan suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan saatavuus

Arviointiasetelma 

Johdanto

Nykyajan ihmiset ovat kuluttajina tiedostavia ja he 
odottavat elintarvikkeilta hyvää laatua, turvallisuutta ja 
usein myös terveellisyyttä. Elintarvikevalmistus ja -ja-
kelu on kansainvälistynyt ja elintarvikealan palvelujen 
tarjonta on runsasta. Myös elintarvikkeiden tuotevali-

koima on laaja. Elintarviketurvallisuuden ylläpitäminen 
on valvontaviranomaisten haastava ja voimavaroja vaa-
tiva tehtävä. Eräs keskeinen tekijä, jolla voidaan vaikut-
taa elintarviketurvallisuuteen, on koko elintarvikeket-
jun sisältämien riskien arviointi ja niiden hallinta. Myös 
elintarvikevalvonnan tulee perustua riskinarviointiin. 
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Elintarvikevalvontaa säätelee ensisijaisesti kansallisen 
elintarvikelain (23/2006) lisäksi valvonta-asetus (EY) 
N:o 882/2004 sekä yleinen elintarvikeasetus (EY) N:o 
178/2002. Lainsäädäntö sisältää kaikki elintarviketuo-
tannon vaiheet alkutuotannosta kuluttajalle luovut-
tamiseen saakka. Elintarvikevalvonta on keskeisesti 
ennaltaehkäisevää työtä ja sen painopiste on suunnattu 
elintarvikealan toimijoiden omavalvonnan valvontaan. 
Valvontaviranomaisen tehtävänä on valvontakeinoin 
varmistaa elintarviketurvallisuus ”pellolta pöytään”.  

Valvontaviranomaisen tehtäviä ovat mm. kuluttajien 
neuvonta, kuluttajavalitusten käsittely ja ruokamyrky-
tysepidemiaepäilyjen selvittäminen. Viranomainen myös 
tiedottaa toiminnastaan ja valvonnan tuloksista sekä krii-
si- ja erityistilanteista. Kuluttajat saavat kunnallisia elin-
tarvikevalvontapalveluja sekä välillisesti että suoraan.

Paikallisen elintarvikevalvonnan järjestäminen on kun-
nan tehtävä ja tehtävästä huolehtii kunnan määräämä 
lautakunta tai muu monijäseninen toimielin. Kuntien 
on laadittava säännöllistä valvontaa koskeva elintarvi-
kevalvontasuunnitelma ja seurattava sen toteutumista. 
Valvontasuunnitelma ja sen sisältämä kohteiden tarkas-
tussuunnitelma laaditaan riskinarvioinnin perusteella. 
Kunnan valvontasuunnitelmassa on otettava huomioon 
Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran laatima valtakun-
nallinen elintarvikevalvontaohjelma. Hyväksytyn val-
vontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista peritään 
kunnan määräämän taksan mukainen maksu. 

Valtiovarainministeriön aluehallintovirastoille toimek-
si antamassa peruspalvelujen arvioinnissa arvioidaan 
riskeihin perustuvan suunnitelmallisen elintarvikeval-
vonnan saatavuutta. Arviointikohdetta on täsmennetty 
Eviran ja aluehallintovirastojen yhteistyönä. Arviointi 
perustuu Eviran kunnallisilta elintarvikevalvontayk-
siköiltä keräämiin elintarvikevalvonta- ja tutkimustie-
toihin (ELTU) vuodelta 2010, elintarvikevalvonnasta 
monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman ra-
portointia varten kerättyihin tietoihin (VASU -raport-
ti) vuodelta 2010 sekä maa- ja metsätalousministeriön 
tietopalvelukeskuksen (TIKE) ylläpitämän Viranomais-
toimija- tietojärjestelmän (VTO) tietoihin. 

Hallinto- ja palvelurakenneuudistuk-
sen vaikutusten seuranta

Kunnallisten ympäristöterveydenhuollon valvontayksi-
köiden toimintaan ovat vaikuttaneet valvonnan järjestä-
mistä koskevat isot muutokset. Valtioneuvoston elintarvi-
kevalvonnan kehittämisestä antaman periaatepäätöksen 
(30.10.2003) tavoitteena oli muodostaa maahan 50–85 
yhteistoiminta-aluetta kolmessa vuodessa. Yhteistoimin-
taa aloitettiin muun muassa ympäristöterveydenhuollon 
alueellisen yhteistoiminnan kokeiluhankkeissa (YTA-
KE) mutta asetettuun tavoitteeseen ei päästy. Periaate-
päätöksen tarkistuksen yhteydessä (1.3.2007) aikataulu 
yhtenäistettiin kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta an-
netun lain (169/2007) mukaiseksi ja kuntien oli otettava 
ympäristöterveydenhuolto mukaan puitelain perusteella 
annettaviin selvityksiin ja suunnitelmiin. 

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueita 
koskeva laki (410/2009) eli ns. YTA -laki tuli voimaan 
14.6.2009. Kunnassa tai yhteistoiminta-alueella tulee 
olla käytettävissään vähintään kymmentä henkilötyö-
vuotta vastaavat henkilöresurssit, josta voidaan poi-
keta mm. pitkien etäisyyksien vuoksi.  Muodostuvien 
yhteistoiminta-alueiden on aloitettava toimintansa 
viimeistään 1.1.2013. Valtioneuvosto voi tarvittaessa 
päättää kunnan kuulumisesta yhteistoiminta-alueeseen.

Valvonnan seudullistamisen tavoitteena on muun mu-
assa valvonnan voimavarojen tehokkaamman käytön, 
työnjaon ja erikoistumisen avulla turvata peruspalve-
lutaso ja taata kuluttajille ja toimijoille samantasoiset 
palvelut eri kunnissa. Tämän arviointiraportin lopus-
sa kuvataan ympäristöterveyden- huollon yhteistoi-
minta-alueiden tilanne vuonna 2006 ja vuonna 2010.   

Lähitulevaisuuden näkymät 

Laki elintarvikelain (23/2006) muuttamisesta tulee 
voimaan 1.9.2011. Lakimuutosten tavoitteena on 
muun muassa vähentää toimijoihin kohdistuvaa hal-
linnollista taakkaa elintarvikehuoneistojen hyväksy-
mismenettelyn muuttuessa pääosin ilmoitusmenet-
telyksi. Kuluttajan kannalta merkittävä muutos on 
valvonnan avoimuuden lisääminen.

Kuluttajan asema | Elintarvikevalvonta
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Elintarvikealan toimijat, alkutuotannon toimijoita 
lukuun ottamatta, velvoitetaan julkistamaan elin-
tarvikevalvontaviranomaisen antama tarkastuksesta 
kertova asiakirja. Kunnallinen elintarvikevalvonta 
tulee näin kuluttajalle näkyvämmäksi ja kuluttaja voi 
tehdä valvontatuloksiin perustuvia valintoja. Huhti-
kuun 2011 lopussa käynnistyy Eviran suunnittelema 
valvontatietojen julkistamisen pilottiprojekti, Oiva. 
Tarkoituksena on, että tarkastusraportti ja tarkastuk-
sen arvosanaa symboloiva hymiö olisivat kuluttajien 
nähtävillä pilottikuntien ravintoloiden ja kauppojen 
sisäänkäynnin läheisyydessä ovissa tai ikkunoissa. 
Lisäksi Evira julkistaa vastaavat tiedot Internetissä.

Onko yhteistoiminta-alueella riittäväs-
ti henkilövoimavaroja riskiperustei-
seen suunnitelmalliseen elintarvike-
valvontaan?

Yhteistoiminta-alueiden henkilövoimavarat ei-
vät ole vielä riittävät. Suunnitelmallinen elin-
tarvikevalvonta jäi toteutumatta yli puolessa 
valvontayksiköistä. Suunnitelman ulkopuolisia 
tarkastuksia oli yli 40 % kaikista tarkastuksista.

Suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan saatavuuden 
palvelutasotavoite on, että suunniteltu valvonta toteu-
tuu eli valvontayksiköiden henkilövoimavarat riittävät 
suunnitellun elintarvikevalvonnan toteuttamiseen sekä 
ennakoimattomiin elintarvikevalvonnan tarpeisiin.

Elintarvikevalvontaan käytettiin Etelä-Suomen alue-
hallintoviraston toimialueella vuonna 2010 yhteensä 
114,3 henkilötyövuotta (htv). Valvontayksiköitä oli 
vuoden 2010 lopussa kaikkiaan 25 ja niissä käytettiin 

keskimäärin 4,6 htv elintarvikevalvontaan. Kuntien tai 
ympäristöterveyden- huollon yhteistoiminta-alueiden 
vuonna 2010 ilmoittamien VTO-tietojen mukaan Etelä-
Suomessa oli yhteistoiminta-alueilla koko ympäristöter-
veydenhuollon henkilövoimavaroja yhteensä 333 htv. 

Suunniteltu elintarvikevalvonta toteutui Etelä-Suomen 
alueella vuonna 2010 vain yhdessä valvontayksikössä, 
Kotkan ympäristökeskuksessa, yli 90-prosenttisesti 
(Taulukko 10.3.1.1). Suunnitelma toteutui 14 valvon-
tayksikössä alle 70-prosenttisesti (56 % yksiköistä, 
koko maa 47 % ). Lähes kaikkien valvontayksiköiden 
edustajat totesivat, että suunnitelma ei toteutunut sen 
vuoksi, että tehtyjen tarkastusten määrä oli liian pieni.

Noin puolet valvontayksiköiden edustajista oli sitä 
mieltä, että syynä siihen etteivät valvontasuunnitel-
mat toteutuneet, olivat suunnitelman ulkopuoliset 
tarkastukset, jotka kuluttivat resursseja. Samoin lä-
hes puolet edustajista nimesi huonon toteutumisen 
syiksi pitkäaikaisen ja tilapäisen vajauksen henkilö-
voimavaroissa. Noin neljännes edustajista mainitsi 
suunnitelman toteutumattomuuden syyksi sen epäre-
alistisuuden. Muita mainittuja syitä olivat mm. kun-
tayhteistyön aloittaminen, hyväksymistarkastusten ja 
päätösten valmistelun viemä työaika ja elintarvikeval-
vonnan uuden tietojenkeruujärjestelmän käyttöönotto. 
Vastauksissa tuli esiin myös se, että monessa yksikös-
sä oli valvontaa pyritty kohdentamaan oman riskin-
arvioinnin mukaan laitoksiin ja helposti pilaantuvia 
elintarvikkeita käsitteleviin elintarvikehuoneistoihin.

Etelä-Suomen alueella valvontayksiköiden elintarvi-
kevalvontasuunnitelmissa oli vuonna 2010 suunni-
teltuja elintarvikehuoneistotarkastuksia 19 426 kpl ja 
niistä toteutui 56 % (koko maa 57 %). 

Taulukko 10.3.1.1. Elintarvikevalvontasuunnitelmien toteutuminen prosenttiluokittain yksiköiden lukumäärien mukaan 
Etelä-Suomen maakunnissa

Valvontasuunnitelman to-
teutuminen alle 70 %,  lkm  

Valvontasuunnitelman toteu-
tuminen 70-90 %, lkm

Valvontasuunnitelman to-
teutuminen yli 90 %, lkm

Uusimaa, Itä-Uusimaa 6 5

Kanta- ja Päijät- Häme 6 2

Kymenlaakso, Etelä-Karjala 2 3 1

Etelä-Suomi 14 10 1
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Vain yhdessä valvontayksikössä, Kotkassa, tarkastus-
suunnitelma toteutui yli 90 -prosenttisesti, yksikössä 
tarkastettiin kaikki suunnitellut kohteet. Kahdeksassa 
yksikössä toteutui alle puolet suunnitelluista tarkas-
tuksista (Kuva 10.3.1.1). 

Eräissä isoissa valvontayksiköissä tarkastussuunni-
telma oli laadittu siten, että suunniteltujen tarkastus-
ten lukumäärä kattoi vain suhteellisen pienen osan 
tarkastuskohteista.  Yksiköissä oli ehkä suunnitel-
tu tarkastettavan kaikkein riskialtteimpia kohteita. 
Kaikkien kohteiden tarkastusprosentti, tarkastusten 
kattavuus, jäi näissä yksiköissä suunniteltujen tarkas-
tusten kohtuullisesta toteutumisesta huolimatta hyvin 
alhaiseksi. Tarkastusten kattavuus oli Etelä-Suomes-
sa 45 % (koko maa 47 %).

Valvontayksiköt ovat voineet käyttää tarkastussuunni-
telman pohjana Eviran suosituksiin perustuvaa valvon-
takohteiden riskiluokitusta tai yksikössä on voitu laatia 
omaan riskinarviointiin perustuva tarkastussuunnitel-
ma. Yksiköiden tarkastussuunnitelmien toteutumat ei-
vät ole siis keskenään aivan vertailukelpoisia. 

 
Suunnitelman ulkopuolisia tarkastuksia tehtiin vuonna 
2010 yhteensä 6281. Tämä on 42 prosenttia kaikista 
tarkastuksista. Yksiköissä, joissa tarkastussuunnitelmi-
en toteutuminen jäi alle 50 prosentin, oli usein runsaas-
ti suunnitelman ulkopuolisia tarkastuksia.  Näitä tar-
kastuksia olivat muun muassa epäilyyn perustuvat tai 
uusien elintarvikehuoneistojen hyväksymiseen liittyvät 
tarkastukset. Viidesosassa yksiköistä (5 yksikköä) teh-
tiin suunnitelman ulkopuolisia tarkastuksia enemmän 
kuin suunnitelmallisia tarkastuksia (koko maa 15 %), 
(Kuva 10.3.1.2).

Alueella oli vuonna 2010 keskimäärin 170 valvonta-
kohdetta yhtä elintarvikevalvonnan henkilötyövuotta 
kohden. Eniten valvontakohteita elintarvikevalvontaan 
käytettävää henkilötyövuotta kohden oli Päijät-Hämeen 
sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä, Phsotey, 
355 valvontakohdetta ja Lahdessa, 281 valvontakohdetta. 

Koko alueella elintarvikevalvontaan käytettiin 114 htv:tta 
ja valvontaa teki kaikkiaan 292 henkilöä. Yhden henki-
lön työajasta käytettiin keskimäärin 39 prosenttia elintar-
vikevalvontaan. Vähiten elintarvikevalvonnan keskittä-

Kuva 10.3.1.1. Suunniteltujen tarkastusten toteutumisprosenttien jakauma valvontayksiköittäin Etelä-Suomessa
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minen toteutui Phsotey:ssä, jossa yhtä henkilötyövuotta 
kohden tehtiin noin 12 prosenttia elintarvikevalvontaa 
sekä Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyskeskukses-
sa, noin 15 prosenttia ja Riihimäen terveydenhuollon 
kuntayhtymässä, noin 26 prosenttia henkilötyövuotta 
kohden. Muutamassa isossa yksikössä, Vantaalla ja Hel-
singissä yhden henkilön työajasta elintarvikevalvontaan 
käytettiin noin 60 tai jopa 75 prosenttia. 

Tarkastuksiin käytettiin aikaa noin neljäsosa elin-
tarvikevalvonnan kokonaistyöajasta vuonna 2010. 
Koko maassa tarkastuksiin käytetty aika oli noin kol-
masosa kokonaistyöajasta vuonna 2009. Muuta elin-
tarvikevalvontatyötä oli mm. kuluttajien neuvonta ja 
kuluttajavalitusten käsittely, elintarvikehuoneistojen 
hyväksyminen, kohteiden riskiluokittelu ja luokittelu 
valtakunnallista keskitettyä tietojärjestelmää (KUTI) 
varten, laatutyö, valvontasuunnitelmien laadinta, 
kouluttautuminen, valvonnan toteutumisen raportit 
sekä yhteistoiminta-alueiden neuvottelut ja niiden 
toiminnan käynnistäminen. 

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoi-
minta-alueiden tilanne vuonna 2006, 
2010 ja tulevaisuudennäkymät?

Valvontayksiköitä oli Etelä-Suomessa vuonna 
2006 kaikkiaan 59 ja vuoden 2010 lopussa yk-
siköiden määrä oli kuntien yhteistoiminta-alu-
eiden muodostuttua vain 25. Yksiköiden määrä 
oli vähentynyt peräti 58 prosenttia. Eniten yksi-
köiden määrä väheni Kymenlaakson ja Etelä-
Karjalan alueella 19:stä 6 yksikköön (68 %).

Uusien yhteistoiminta-alueiden käynnistyttyä yksi-
köillä on ollut paljon työtä mm. tietokoneohjelmien 
ja käytäntöjen yhteensovittamisessa. Myös Eviran 
keskitetyn valvontakohdetietorekisterin tallennustyöt 
ovat vieneet aikaa. Erikoistuminen ei ole vielä toteu-
tunut selkeästi kaikissa uusissa ympäristöterveyden-
huollon yksiköissä. 

Seudullisissa yksiköissä on asiakaspalvelussa otettava 
huomioon alueelliset tarpeet. Elintarvikevalvonnan 

Kuva 10.3.1.2. Tarkastussuunnitelmien toteutumisprosentit ja suunnitelman ulkopuoliset tarkastukset suhteessa to-
teutuneisiin suunniteltuihin tarkastuksiin valvontayksiköittäin Etelä-Suomessa
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toimipisteiden määrä oli vähentynyt yhteenliittymien 
myötä hieman yli kolmasosalla. Päijät-Hämeen sosi-
aali- ja terveysyhtymässä ja Lappeenrannan seudun 
ympäristötoimessa oli pääasiallisten toimipisteiden 
ohella myös palvelupisteet useammassa yhteistoimin-
ta-alueen kunnassa. Etelä-Suomen alueella etäisyydet 
ovat suhteellisen lyhyitä ja yksi keskitetty toimipiste 
ei heikennä merkittävästi asiakaspalvelua. Kuluttajan 
kannalta toimipisteiden sijainnilla on nykyään vain vä-
hän merkitystä, koska valvontahenkilöstö on tavoitet-
tavissa matkapuhelimen tai sähköpostin välityksellä.  

Alueella keskusteltiin vuoden 2010 lopussa sosiaa-
li- ja terveysministeriön sekä maa- ja metsätalous-
ministeriön aloitteesta kolmen kunnan kanssa heidän 
henkilövoimavaroistaan ja tulevaisuuden yhteistoi-
minta-aluesuunnitelmistaan YTA-lain pohjalta. Myös 

Taulukko 10.3.1.2. Valvontayksiköiden lukumäärien väheneminen Etelä-Suomen maakunnissa vuodesta 2006 vuoteen 2010

Uusimaa Kanta- ja Päijät-Häme Kymenlaakso ja Etelä-Karjala Yhteensä 

v   2006 26 14 19 59

v   2010 11 8 6 25

aluehallintoviraston ympäristöterveydenhuollon 
edustajat olivat mukana neuvotteluissa. Neuvottelu-
jen perusteella Hyvinkää on suunnitellut lisäävänsä 
henkilövoimavaroja niin, että kunnassa saavutetaan 
lain mukainen kymmeneen henkilötyövuoden yk-
sikkö. Heinola on käynnistänyt yhteistyöneuvottelut 
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuoltoyhtymän 
kanssa ja Hamina on naapurikuntineen edennyt pit-
källe omissa yhteistyöneuvotteluissaan. 

Myös vuoden 2011 alusta uusia kuntia on liittynyt jo 
olemassa oleviin yhteistyöalueisiin ja uusi yhteistoi-
mintayksikkö, Eteläkärjen ympäristöterveys, on aloit-
tanut toimintansa. Näyttää todennäköiseltä, että vuo-
teen 2013 mennessä päästään YTA-lain tavoitteisiin. 
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11.1. Paikallinen turvallisuusyhteistyö

Johtopäätökset

Paikallinen turvallisuussuunnittelu on edennyt hyvin 
useassa kunnassa ja alueella. Suunnitelmat kattavat 
keskeiset valtakunnalliset tavoitteet ja ovat edenneet 
hyväksymisvaiheeseen. Päätettyjen toimenpiteiden 
arvioidaan jalkautuneen kohtalaisesti ja niillä on kat-
sottu olevan vaikutusta alueen turvallisuuteen.

Toimenpide-esitykset

Paikallisen turvallisuussuunnittelun edettyä tulee 
kehittämistä jatkossa suunnata työn toteuttamiseen 
ja vaikuttavuuden mittaamiseen. Aluehallinnon toi-
mintamallia kehitettäessä tulee kiinnittää huomiota 
paikallisen turvallisuussuunnittelun konkreettiseen 
tukemiseen. Alueellisesti ja paikallisesti eri toimi-
joiden tulee sitoutua turvallisuusyhteistyöprosessiin 
sekä tehdä selvä vastuunjako keskenään.

Taulukko 11.1 Arviointiasetelma

Arviointikriteeri Arviointikysymys Arviointimittari Palvelutavoite

Paikallinen turvallisuusyhteistyö

Paikallisen turvallisuussuunnit-
telun toteutuminen

Miten paikallinen turvallisuussuunnit-
telu on toteutunut?

Suunnitelmien 
kattavuus

Kaikilla kunnilla on ajantasainen 
turvallisuussuunitelma 

11  Poikkihallinnollinen arviointikohde

Arviointiasetelma

Johdanto

Turvallisuussuunnittelun ja turvallisuusyhteistyön ta-
voitteena on kehittää ja ylläpitää sekä paikallista että 
alueellista turvallisuutta ja turvallisuudentunnetta 
muun muassa vähentämällä rikoksia, häiriöitä ja on-
nettomuuksia. Turvallisuusyhteistyöllä tarkoitetaan 
kaikkien niiden vastuullisten toimijoiden yhteistyötä, 
jotka tavalla taikka toisella vaikuttavat kansalaisten hy-
vinvoinnin perusedellytysten luomiseen ja ylläpitämi-
seen. Menetelmänä paikallinen turvallisuusyhteistyö 
mahdollistaa laaja-alaisen, osallistuvan ja asukkaiden 
jokapäiväistä arjen turvallisuutta kehittävän prosessin. 

Turvallisuussuunnittelun avulla on tarkoitus jäsentää 
vastuullisten toimijoiden yhteistyötä, jonka avulla 
pyritään vaikuttamaan turvallisuustilanteeseen posi-
tiivisesti ja hyödyntämään tehokkaasti olemassa ole-
via voimavaroja. Turvallisuussuunnitelmat laaditaan 
kuntakohtaisesti tai alueellisesti.

Paikallisen turvallisuusyhteistyön arvioinnissa käy-
tetyt tiedot perustuvat paikallisen turvallisuusyhteis-
työn alueille suunnattuun kyselyyn saatuihin vasta-
uksiin. Tammikuussa 2011 tehtyyn kyselyyn vastasi 
Etelä-Suomen alueelta 60 kuntaa. Arvioinnissa oli 
mukana turvallisuussuunnittelun eteneminen, katta-
vuus ja painottuminen.

Lähitulevaisuuden näkymät

Tulevaisuudessa yhä merkittävämpi kuntien ja alu-
eiden menestystekijä on turvallisuus. Turvallinen 
asuin- ja toimintaympäristö koetaan jatkossa alueen 
asukkaille ja elinkeinoelämälle asiana, peruspalvelu-
na, jota osataan vaatia. Asuin- tai toimintaympäristöä 
arvioitaessa turvallisuus tulee olemaan eräs keskei-
sistä valintakriteereistä terveydenhuollon, opetuksen 
ja liikenneyhteyksien rinnalla. Alue, missä esiintyy 
levottomuutta, tapahtuu paljon rikoksia tai onnetto-
muuksia, ei ole houkutteleva vaihtoehto asuin- tai 
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yrityspaikkakunnaksi. Paikallisen turvallisuusyhteis-
työn vakiintuessa kuntien toimintaan tulee jatkossa 
voimistumaan tarve työn vaikuttavuuden arvioimisel-
le. Rajallisin voimavaroin toimittaessa tarkoituksen-
mukaisten toimenpiteiden valinta sekä yhteistyö eri 
toimijoiden välillä tulevat olemaan yhä tärkeämpiä. 

Aluehallinnon uudistuksen yhteydessä on aluehallinto-
viraston tehtävää sisäisen turvallisuuden edistämises-
sä korostettu.  Uudistuksen yhteydessä on tuotu esille 
myös maakunnan liittojen rooli turvallisuuden näkö-
kulmasta ja paikallisen turvallisuussuunnittelun laajen-
tamista seudulliseksi tai maakunnalliseksi on pidetty 
esillä. Turvallisuus ja sen edistäminen onkin asia, jonka 
liittäminen maakuntaohjelmiin on jatkossa perusteltua.

Miten paikallinen turvallisuussuunnit-
telu on toteutunut?

Paikallinen turvallisuussuunnittelu on edennyt 
hyvin ja on nyt käynnissä lähes kaikissa kunnis-
sa ja alueilla. Toimenpiteiden jalkautuminen ja 
vaikuttavuus arvioidaan hyväksi. Turvallisuus-
suunnittelutyölle kaivataan kuitenkin tukea.

Vuonna 2004 Valtioneuvosto teki päätöksen sisäi-
sen turvallisuuden ohjelmasta. Ohjelmassa vahvis-
tettiin strategiset linjaukset ja toimenpiteet vuonna 
1999 käynnistetyn turvallisuussuunnittelun edelleen 
kehittämiseksi ja vaikuttavuuden lisäämiseksi. Tur-
vallisuussuunnittelun tuli jatkossa kattaa rikoksen-
torjunnan lisäksi kaikki keskeiset paikalliset turvalli-
suusongelmat ja -uhat. 

Paikallinen turvallisuussuunnittelu on keskeinen sisäi-
sen turvallisuuden ohjelman toimeenpanon väline. Ny-
kymuotoinen turvallisuussuunnitelmien tarkistamis-
työ käynnistettiin vuonna 2006 sisäasianministeriön 
määräyksestä. Turvallisuussuunnittelusta tulee vastata 
alueellinen tai paikallinen yhteistyöryhmä, johon tulee 
kuulua kunnan johto, pelastustoimen johto ja poliisi-
päällikkö. Tämän lisäksi mukana on hyvä olla myös 
muita keskeisiä paikallisia ja alueellisia viranomaisia 
ja yhteistyökumppaneita sekä kolmannen sektorin 
edustajia. 

Turvallisuussuunnittelua koskevan valtakunnalli-
sen ohjeistuksen tavoitteena on ohjata laatimaan 
suunnitelmia, jotka muodostavat maantieteellisen ja 
toiminnallisen kokonaisuuden. Tämä kokonaisuus 
voi olla maakunta, seutukunta tai yksittäinen kunta.  
Seudullisten ja alueellisten suunnitelmien laatiminen 
on hyvin perusteltua, koska kunnallisten peruspalve-
lujen tuotanto ja eri viranomaisten vastuualueet ovat 
ylikunnallisia, ja ne on toteutettu yhä useammin yhtä 
kuntaa laajempana kokonaisuutena. Pelastustoimen 
ja poliisin toiminta-alueet ovat myös viime vuosi-
na laajentuneet, mikä on tehostanut voimavarojen 
käyttöä ja alueellisen yhteistoiminnan toteuttamista. 
Tämä kehityssuunta on osaltaan mahdollistanut tii-
viimmän turvallisuusyhteistyön muodostamisen sekä 
turvallisuussuunnitelmien laatimisen aikaisempaa 
laajemmalle alueelle.

Paikallinen turvallisuusyhteistyö on organisoitunut alu-
eiksi, jotka vaihtelevat yksittäisestä kunnasta kokonai-
seen maakuntaan. Maakunnallinen suunnitelma on laa-
dittu Etelä-Suomen alueella ainoastaan Päijät-Hämeen 
maakunnassa. Seutukuntakohtainen suunnitelma on 
laadittu Forssan, Imatran, Hämeenlinnan, Kouvolan, 
Porvoon, Riihimäen ja Hämeenlinnan seutukunnissa. 
Kuntakohtainen suunnitelma on laadittu puolestaan 
noin puolessa Etelä-Suomen alueen kunnissa. 

Aluehallintoviraston tammikuussa 2011 tekemän 
paikallista turvallisuusyhteistyötä koskevaan kyselyn 
mukaan, turvallisuussuunnittelu on aloitettu ja turval-
lisuusyhteistyö organisoitu lähes kaikissa Etelä-Suo-
men alueen kunnissa. Ainoastaan Hamina-Kotkan 
seutukunnan alueella tilanne ei ole edennyt tavoit-
teiden mukaisesti. Useilla alueilla ja kunnissa, kuten 
esimerkiksi Etelä-Karjala ja Päijät-Häme, suunnitel-
ma on valmistunut ja edennyt hyväksymisvaiheeseen, 
mutta toimeenpano ja seuranta ovat vielä aloittamat-
ta.  Forssan ja Porvoon alueilla turvallisuussuunnit-
teluprosessissa ollaan muita alueita edellä ja näillä 
alueilla on edetty jo suunnitelman toteutus- ja seuran-
tavaiheeseen.
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Turvallisuussuunnittelun tilanteessa on tapahtunut mer-
kittävää parannusta edellisestä vuodesta, jolloin hyvin 
useassa kunnassa tai alueella turvallisuussuunnittelun 
prosessi oli aloittamatta tai hyvin alkuvaiheessa. Alku-
peräisen valtakunnallisen tavoitteen mukaan, paikalliset 
turvallisuussuunnitelmat tuli olla valmiina ja valtuuston 
hyväksyminä vuoden 2009 aikana. Tavoiteaikaa jatket-
tiin myöhemmin vuoden 2010 loppuun asti. 

Sisäasiainministeriön paikallisen turvallisuustyön ke-
hittämisraportissa esittämät turvallisuussuunnittelun 
osa-alueet ovat ottaneet suunnitelmissaan huomioon 
yli 80 % kunnista ja alueista. Näitä osa-alueita ovat, 
syrjäytymisen, perhe- ja lähisuhdeväkivallan, alkoholi-
haittojen, häiriökäyttäytymisen, tapaturmien ja onnet-
tomuuksien sekä rikosten vähentäminen. Turvallisuus-
suunnitelmassa valittujen toimenpiteiden on arvioitu 
painottuvan enemmän ehkäisevien kuin korjaavien toi-
menpiteiden suuntaan. Tämä tukee myös turvallisuus-
työn ennaltaehkäisevän roolin toteutumista. Vuonna 
2010 kunnilta ja alueilta saatujen vastausten perus-
teella varhainen puuttuminen syntyviin ja mahdollisiin 
myöhempiin ongelmiin onkin yleisenä periaatteena si-
säistetty ja otettu huomioon suunnitelmissa. 

Turvallisuussuunnitelman jalkautuminen on kyselyyn 
vastanneiden kuntien ja alueiden arvioiden mukaan 
toteutunut keskinkertaisesti (Kuva 11.1.1). Lähes 
kaksi kolmasosaa vastanneista seuraa myös suunni-
telman vaikuttavuutta ja näiden arvioiden mukaan 
suunnitelmilla on ollut myös konkreettista vaikutusta 
alueen turvallisuuteen (Kuva 11.1.2.). 

Keskeisiksi ongelmiksi turvallisuussuunnittelupro-
sessissa nousivat resurssien niukkuus, johdon tuen 
puute, ja toimijoiden sitoutumattomuus. Ongelmaksi 
koettiin myös hallinnon eri tasojen, valtion keskus- ja 
aluehallinnon sekä paikallishallinnon, toiminnan ja 
vastuunjaon epäselvyys. Epäselvyyttä vastuunjaossa 
esiintyy myös paikallisesti eri toimijoiden keskuu-
dessa. Osa vastaajista kaipaisikin ulkopuolista tukea 
ja ohjausta turvallisuussuunnittelutyölle sekä selkei-
den vuosittaisten painopistealueiden ja tehtävänaset-
telun määrittelyä. Tämän perusteella alueelliseen ja 
paikalliseen turvallisuussuunnitteluprosessiin kaiva-
taan toiminnan kokonaisvaltaista selkiyttämistä.

Kuva 11.1.1 Turvallisuussuunnittelun alueiden arviot turvallisuussuunnitelman jalkautumisen toteutumisesta Etelä-
Suomen alueella
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Sisäasiainministeriön julkaisuja 16/2008

Kuva 11.2. Turvallisuussuunnittelun alueiden arviot turvallisuussuunnitelman vaikuttavuudesta alueen turvallisuu-
teen Etelä-Suomen alueella

Poikkihallinnollinen arviointikohde | Paikallinen turvallisuusyhteistyö
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