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Vuoden 2001 valtiontilintarkastajien toiminta
Valtiontilintarkastajat
Eduskunta valitsi 7.4.1999 valtiontilintarkastajiksi toimikaudeksi, joka alkoi 1.1.2000 ja päättyy sen kalenterivuoden lopussa, jolloin seuraavat kansanedustajain vaalit toimitetaan, kansanedustajat Ulla Juurolan, Raimo Mähösen, Kari
Myllyniemen, Kari Kantalaisen ja Ola Rosendahlin sekä valtiontilintarkastajien varajäseniksi
kansanedustajat Matti Vähänäkin, Riitta Prustin,
Mauri Salon, Seppo Kanervan ja Toimi Kankaanniemen. Kansanedustaja Ulla Juurolan saatua 22.4.1999 vapautuksen valtiontilintarkastajien jäsenyydestä eduskunta toimitti 23.4.1999
valtiontilintarkastajien täydennysvaalin, jossa
valituksi tuli kansanedustaja Kari Urpilainen.
Näiden valtiontilintarkastajien käytännön työ
päättyy joulukuussa 2004.
Valtiontilintarkastajat valitsivat kokouksessaan 5.5.1999 puheenjohtajakseen Kari Urpilaisen ja varapuheenjohtajakseen Kari Kantalaisen. Tarkastustoimintaansa varten valtiontilintarkastajat ovat olleet jakaantuneina kahteen
tarkastusjaostoon. Ensimmäiseen jaostoon ovat
kuuluneet Urpilainen, Myllyniemi ja Rosendahl
sekä toiseen Kantalainen ja Mähönen.
Perustuslain 90 §:n mukaan: ”Eduskunta valvoo valtion taloudenhoitoa ja valtion talousarvion noudattamista. Tätä varten eduskunta valitsee keskuudestaan valtiontilintarkastajat.”
Valtiontilintarkastajien valvonnan tarkoitukse-

na on turvata eduskunnan budjettivalta tarkastelemalla hallituksen toimia valtiontalouden
hoidossa ja valtion talousarvion noudattamisessa. Valvonta on luonteeltaan parlamentaarista,
ja se kohdistuu pääasiassa jo toteutettuihin
toimenpiteisiin. Parlamentaarinen valvonta
kohdistuu ensi sijassa valtiontalouden yleiseen
tilaan ja hoitoon, ja valvonnan tulosten pitää
palvella eduskuntaa päätöksentekijänä ja tiedon saajana.
Edellä mainittua perustuslain tehtäväksi antoa tukemaan ja toteuttamaan eduskunta hyväksyi 20.6.2000 valtiontilintarkastajille uuden
johtosäännön (745/2000).
Eduskunnan
puhemiesneuvoston
24.10.2001 asettaman Kertomusmenettelytyöryhmän mietinnössä on käsitelty valtiontilintarkastajien kertomuksen kehittämistarpeita ja
-vaihtoehtoja. Lähtökohtana on valtiontilintarkastajien toiminnan itsenäisyys ja riippumattomuus valtiontalouden suunnittelun ja valvonnan vuotuisesta syklistä. Kertomuksen kehittämisessä voitaisiin työryhmän mukaan pyrkiä
nykyistä harvempiin ja laajempiin, tarvittaessa
hallinnonalarajat ylittäviin arviointityyppisiin
aiheisiin. Valtiontilintarkastajien kertomuksen
teemojen valinnassa tulisi korostua parlamentaarinen yhteys, jonka vahvistamiseksi eduskunnan erikoisvaliokunnille tulisi antaa mahdollisuus tehdä ehdotuksia arviointi- ja tarkastusaiheiksi. Vastauksena työryhmän esittämiin
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ajatuksiin
valtiontilintarkastajat
järjestivät
9.10.2002 kuulemistilaisuuden kaikkien eduskunnan valiokuntien edustajille vuodelta 2002
annettavan valtiontilintarkastajien kertomuksen aiheista.
Työryhmän mielestä valtiontilintarkastajien
toiminnan kehittäminen edellyttäisi myös voimavarojen uudelleenarviointia ja kohdentamista siten, että henkilöstöä voitaisiin irrottaa nopeasti arviointi- ja tutkimushankkeisiin. Lisäksi
valtiontilintarkastajien tutkimusrahoitusta voitaisiin työryhmän mielestä lisätä nykyistä laajempien teemakohtaisten tutkimus- ja selvityshankkeiden toteuttamiseksi.

alueen toiminta on organisoitu yleisjaostoksi,
jonka toiminnasta sekä suunnittelutehtävistä on
vastannut hallintoylitarkastaja Kaj Laine. Hallintoylitarkastaja on toiminut valtiontilintarkastajien kokousten sihteerinä. Vastuualueeseen
ovat kuuluneet tarkastaja Tuija Myllyvuori, apulaistarkastaja Jaana Holmberg, toimistosihteerit
Marja Huovila ja Ulla Taari sekä virastoavustaja
Jari Räsänen.
Kanslia toimii vuokratiloissa osoitteessa Annankatu 44 A.

Valtiontilintarkastajien kanslia

Yhteistoiminta Valtiontalouden tarkastusviraston kanssa on jatkunut ja syventynyt viraston
tultua eduskunnan yhteyteen 1.1.2001. Valtiontilintarkastajien valvonnan ja tarkastusviraston
tarkastustoiminnan suuntaamista on koordinoitu yhteisissä neuvotteluissa. Tarkastusvirasto
on toimittanut valtiontilintarkastajille kaikki antamansa kertomukset selityksineen, lausuntoineen ja päätöksineen. Vuoden 2001 valvontaa
koskevan valtiontilintarkastajien toimikauden
aikana tarkastusvirasto antoi tiedoksi valtiontilintarkastajille kaikkiaan 116 vuositilintarkastusraporttia, 20 toiminnantarkastuksen tarkastuskertomusta sekä 5 selvitystä, aloitetta tai
muuta julkaisua. Lisäksi tarkastusvirasto antoi
valtiontilintarkastajille tiedoksi ensimmäisen
eduskunnalle annettavan kertomuksen tarkastusviraston toiminnasta, jota perustuslain mukaisesti käsitellään eduskunnassa valtiopäiväasiakirjana (K 11/2002).

Valtiontilintarkastajien apuna toimii kanslia,
jossa on 16 pysyvää virkaa. Kanslian toimintaa
on johtanut kansliapäällikkö Mauri Lehmusto.
Kanslian toiminta on jakautunut valvontatoimen ja tukipalveluiden vastuualueisiin sekä
valtiontilintarkastajien rahoittamaan tutkimustoimintaan.
Valvontatoimen vastuualueelle kuuluu valtiontilintarkastajien päättämien valvonta-aiheiden hallinnonaloittainen valmistelu. Vastuualue on jakautunut kahteen jaostoon, joita ovat
johtaneet tarkastusneuvokset Asko Valkosalo
(VM ja PLM) ja Ilkka Tenhiälä (OM ja LVM).
Vastuualueeseen ovat kuuluneet ylitarkastajat
Kari Kauppinen (SM ja YM), Seppo Niemi (UM
ja OPM), Nora Grönholm (STM ja KTM), Raimo
Laitinen (TM ja MMM) ja Senja Kolehmainen
(vv.) sekä tarkastajat Marjatta Mylly (VNK ja osa
STM:stä) ja Marjaana Solanne (osa VM:stä ja osa
OPM:stä).
Valtiontilintarkastajien
valvontatoimintaa
palvelevasta tutkimustoiminnasta on vastannut
kansliapäällikkö Mauri Lehmusto.
Tukipalveluiden vastuualueelle kuuluu valtiontilintarkastajien kertomuksen tekninen valmistelu sekä kanslian yleishallinto. Vastuu8

Yhteistoiminta Valtiontalouden tarkastusviraston kanssa

Valtiontilintarkastajien valvontatoiminta
Valtiontilintarkastajat uudistivat syksyllä 2001
merkittävästi valvonta-aiheiden suunnittelu- ja
valintaprosessiaan. Tarkoituksena on toisaalta
parantaa ministeriöille ja muille asiantuntijatahoille lähetettävien selvityspyyntöjen laatua ja

toisaalta keskittymällä harvempiin, mutta sitäkin tärkeämpiin aiheisiin välttää hallinnolle selvityspyynnöistä aiheutuvaa ylimääräistä työtä.
Samalla on kanslian työrytmiä muutettu koko
toimintavuotta ajatellen tasaisemmaksi ja etukäteissuunnittelun merkitystä painottavaksi.
Valtiontilintarkastajat aloittivat kolmevaiheisen vuotta 2001 koskevan valvonta-aihevalintansa 16.10.2001. Lopullisista selvityspyynnöistä puolet hyväksyttiin ja lähetettiin hallinnolle
joulukuussa 2001 ja puolet helmikuussa 2002.
Suunnitteluprosessin tuloksena hyväksyttiinvaltiontilintarkastajien
toimintasuunnitelma
13.2.2002. Valtiontilintarkastajat aloittivat alueja paikallishallinnon valvontakäynnit marraskuussa 2001 ja ministeriöiden valvontakäynnit
helmikuussa 2002.
Kotimaiset valvontamatkat tehtiin Hämeen ja
Pirkanmaan TE-keskusten sekä Etelä-Savon TEkeskuksen alueille. Hämeen ja Pirkanmaan TEkeskusten alueille 7.—8.11.2001 tehdyn valvontamatkan kohteina olivat Etelä-Suomen lääninhallitus (maaherra Tuula Linnainmaa), Hämeen liitto (maakuntajohtaja Hannu Penttilä),
Pirkanmaan liitto (maakuntavaltuuston I varapuheenjohtaja Jorma Rantanen), Tampereen
kaupunki (kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen)
ja Toijalan kaupunki (kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja Leo Virtanen).
Etelä-Savon TE-keskuksen alueelle 21.—
22.11.2001 tehdyn valvontamatkan kohteina
olivat Etelä-Savon TE-keskus (johtaja Matti Kellokumpu), Itä-Suomen lääninhallitus (lääninpoliisijohtaja Jorma Ahonen), Mikkelin kaupunki (kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta), Pieksämäen kaupunki (kaupunginkamreeri Esko
Kekki), Pieksämäen maalaiskunta (kunnanjohtaja Juha Nousiainen) ja Haukivuoren kunta
(kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi).
Ulkoasiainhallinnon tarkastukseen liittyen
valtiontilintarkastajat tekivät kaksi valvontamatkaa. Valtiontilintarkastajat tekivät 22.–26.4.2002
valvontamatkan maamme pysyvään edustus-

toon Euroopan unionissa Brysselissä, pysyvään
edustustoon Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestössä (OECD) Pariisissa, Suomen
Pariisin suurlähetystöön ja pysyvään edustustoon Yhdistyneissä kansakunnissa Genevessä.
Lisäksi kuultiin maamme Nato-edustuston suurlähettilästä Brysselissä ja aseidenriisuntakonferenssin pysyvän edustuston suurlähettilästä
Genevessä.
Valtiontilintarkastajat tekivät 2.—6.9.2002
valvontamatkan maamme edustustoihin Berliinissä, Lontoossa ja Dublinissa. Edustustojen
toiminnan lisäksi valtiontilintarkastajat tutustuivat Berliinissä Finpron ja Suomi-instituutin toimintaan sekä Lontoossa Suomi-instituutin, Matkailunedistämiskeskuksen Lontoon yksikön ja
Finpron vientikeskuksen toimintaan.
Valtiontilintarkastajat ovat edellä mainittujen
lisäksi toimittaneet seuraavat valvontakäynnit:
13.2.2002

20.2.2002
26.2.2002
27.2.2002
5.3.2002
6.3.2002
12.3.2002
19.3.2002
20.3.2002
2.4.2002
3.4.2002

Sosiaali- ja terveysalan tutkimusja kehittämiskeskus (pääjohtaja
Vappu Taipale)
Rikosseuraamusvirasto (pääjohtaja Markku Salminen)
Puolustusministeriö (puolustusministeri Jan-Erik Enestam)
Opetusministeriö (opetusministeri Maija Rask)
Valtiokonttori (pääjohtaja Jukka
Wuolijoki)
Sosiaali- ja terveysministeriö
(osastopäällikkö Arto V. Klemola)
Oikeusministeriö (oikeusministeri Johannes Koskinen)
Sisäasiainministeriö (kansliapäällikkö Kari Häkämies)
Työministeriö (kansliapäällikkö
Markku Wallin)
Oy Veikkaus Ab (toimitusjohtaja
Risto Nieminen)
Ratahallintokeskus
(ylijohtaja
Ossi Niemimuukko)
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9.4.2002
10.4.2002

16.4.2002
17.4.2002
18.4.2002
7.5.2002
15.5.2002
21.5.2002
22.5.2002
28.5.2002
29.5.2002
4.6.2002

Yleisradio Oy (toimitusjohtaja
Arne Wessberg)
Kansainvälisen henkilövaihdon
keskus CIMO (apulaisjohtaja Kirsti Aaltonen)
Väestörekisterikeskus (ylijohtaja
Ritva Viljanen)
Liikenne- ja viestintäministeriö
(kansliapäällikkö Juhani Korpela)
Tasavallan presidentin kanslia
(kansliapäällikkö Jaakko Kalela)
Finnvera Oy (toimitusjohtaja
Markku Mäkinen)
Valtioneuvoston kanslia (valtiosihteeri Rauno Saari)
Ulkoasiainministeriö (valtiosihteeri Antti Satuli)
Valtiovarainministeriö (valtiovarainministeri Sauli Niinistö)
Ympäristöministeriö (kansliapäällikkö Sirkka Hautojärvi)
Kauppa- ja teollisuusministeriö
(kansliapäällikkö Erkki Virtanen)
Maa- ja metsätalousministeriö
(osastopäällikkö Timo Kotkasaari)

Valvontakäynnillään tasavallan presidentin
kansliassa 18.4.2002 valtiontilintarkastajat tapasivat myös tasavallan presidentti Tarja Halosen.
Tapaamisen yhteydessä keskusteltiin tasavallan
presidentin aseman muutoksista uuden perustuslain aikana, ylimpien valtioelinten keskinäisistä suhteista ja niiden kehittämisestä sekä
näihin aiheisiin liittyvistä lainsäädännön mahdollisista muutostarpeista.
Valvontatoiminnassa esille tulleita kysymyksiä on tarkasteltu kertomuksessa hallinnonaloittain. Valtiontilintarkastajat ovat seuranneet
myös aiempina vuosina tekemiensä toimenpide-ehdotusten toteutumista valtionhallinnossa.
Ministeriöiden yhteyshenkilöiden kanssa pidet10

tiin yhteistyökokous 5.12.2001 valvonnan uusista suuntaviivoista.
Valtiontilintarkastajat aloittivat kertomusosuuksien käsittelyn maaliskuussa 2002 ja kertomuksen valmistelu päättyi lokakuussa 2002.
Tätä kertomusta valmistellessaan valtiontilintarkastajat ovat pitäneet 38 kokousta.
Yksityisten kansalaisten ja järjestöjen kannanottoja, selvityspyyntöjä ja aloitteita on valtiontilintarkastajille tullut 9.
Valtiontilintarkastajat ovat perehtyneet Hallituksen kertomukseen valtiovarain hoidosta ja
tilasta, ja sen aineisto on ollut valtiontilintarkastajien käytettävissä. Valtiontilintarkastajat eivät
ole havainneet kertomuksessa erityistä huomauttamista.

Lausunnot
Valtiontilintarkastajat antoivat 14.11.2001
lausunnon oikeusministeriölle kielilakikomitean mietinnöstä, 5.2.2002 lausunnon eduskunnan asettamalle Työaikatoimikunta II:lle eduskunnan kanslian aukiolo- ja palveluajoista sekä
20.2.2002 lausunnon luonnoksesta eduskunnan työaikapäätökseksi, 17.4.2002 lausunnon
eduskunnan kansliatoimikunnalle Työaikatoimikunta II:n työn tuloksista, 10.9.2002 lausunnon eduskunnan puhemiesneuvostolle puhemiesneuvoston asettaman kertomusmenettelytyöryhmän mietinnöstä sekä 10.9.2002 lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle liikenneja viestintäministeriön hallinnonalan maksupolitiikkatyöryhmän loppuraportista.
Valtiontilintarkastajien
kanslia
antoi
16.11.2001 lausunnon valtiovarainvaliokunnan
hallinto- ja tarkastusjaostolle valtioneuvoston
selvityksestä (E 86/2001 vp) komission valkoisesta kirjasta Eurooppalainen hallintotapa,
15.1.2002 lausunnon oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi hallintolaiksi ja
laiksi hallintolainkäyttölain muuttamisesta,
2.5.2002 lausunnon eduskunnan kansliatoimi-

kunnalle palvelussuhteen ehtojen määräytymisessä noudatettavasta menettelystä 4.10.1984
annetun kansliatoimikunnan päätöksen 10 §:n
kumoamisesta sekä 29.8.2002 opetusministeriölle lausunnon kielitutkintotyöryhmän muistiosta koskien valtionhallinnon kielitutkintojärjestelmän uudistamista.

Tutkimustoiminta
Valtiontilintarkastajat esittävät kannanottonsa myös tutkimustuloksiin. Vuonna 2001 rahoitettujen tutkimushankkeiden tiivistelmät ja kannanotot ovat valtiontilintarkastajien kertomuksen viimeisessä kappaleessa.
Vuonna 2002 valtiontilintarkastajilla on ollut
käytössään yhteensä 100 913 € (600 000 mk)
ulkopuolelta hankittaviin tutkimuksiin. Yliopistoille ja korkeakouluille sekä eräille tutkimuslaitoksille lähetettiin joulukuussa 2001 tarjouspyyntökirje, johon saatiin 15.2.2002 mennessä
yhteensä 11 vastausta.
Valtiontilintarkastajat päättivät rahoittaa v.
2002 seuraavat tutkimushankkeet:
— Yritystukien vaikuttavuutta mittaamassa,
tutkimusjohtaja Aki Kangasharju, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT)
— Ohjelmaperusteisen aluepolitiikan merkitys alueellisen kehityksen tasapainottajana,
professori Veli Karhu, Tampereen yliopisto
— Kolmannen sektorin kilpailurooli, toimintatavat ja seurausvaikutukset sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa, professori Arvo
Myllymäki, Tampereen yliopisto

— Lainsäädäntötuotos Suomessa 1945—
2001. Kvantitatiivinen aikasarja-analyysi, professori Matti Wiberg, Turun yliopisto.

Koulutus
Valtiontilintarkastajien kanslian henkilökunta osallistui Tampereen Yliopiston Täydennyskoulutuskeskuksen järjestämään julkistalouden
tarkastuksen symposiumiin 12.—13.6.2002.
Kanslia järjesti 24.1.2002 oman koulutustilaisuuden omistajapolitiikasta kauppa- ja teollisuusministeriön käytännössä. Lisäksi kanslian
henkilökunta on osallistunut erilaisiin mm.
eduskunnan, Hallinnon kehittämiskeskuksen,
Valtiontalouden tarkastusviraston ja TietoEnatorin järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja
seminaareihin.

Kansainvälinen toiminta
Valtiontilintarkastajien kanslian kansliapäällikkö Mauri Lehmusto osallistui OECD:n sääntelyuudistuksen maatutkintaan 5.3.2002 sekä
alustajana 7.5.2002 eduskunnan yhteistyössä
Maailmanpankin kanssa järjestämään seminaariin. Seminaari käsitteli parlamentarismia, hyvää
hallintoa ja köyhyyden vähentämistä.
Kansliapäällikkö Lehmusto, varamiehenään
ylitarkastaja Seppo Niemi, on osallistunut edelleen eduskunnan nimeämänä ECPRD:n makrotaloudellisen työryhmän työskentelyyn.
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Valtioneuvosto

Valtiontilintarkastajat ovat tehneet valvontakäynnin valtioneuvoston kansliaan 15.5.2002 (valtiosihteeri Rauno Saari).
Toimikaudellaan valtiontilintarkastajat ovat käsitelleet selvityspyynnöissään komitealaitoksen
asemaa, työryhmätyöskentelyä ja määräaikaisen
valmistelun kehittämistä ministeriöissä. Valtioneuvoston kanslian valvontakäynnillä käsiteltiin hallinnonalan toimintaa v. 2001, valtioneuvoston edustustilojen käyttöä, arvonimien myöntämistä ja kansalaisten osallistumista valtionhallinnon keskustelufoorumiin Internetissä.
Hallinnonalan valvonnan ja siitä laaditun kertomusosuuden valmistelusta on valtiontilintarkastajien kansliassa vastannut tarkastaja Marjatta Mylly.
Kertomusosuus hyväksyttiin valtiontilintarkastajien
kokouksessa 2.10.2002.

Komitea- ja työryhmätyöskentely valtion
keskushallinnossa
Komitealaitos on koostunut sekä valtioneuvoston
asettamista määräaikaisista komiteoista ja toimikunnista että ministeriöiden asettamista toimikunnista. Näiden valmisteluelinten tyypillisenä tehtävänä on ollut valmistella ehdotuksia lainsäädännön, organisaatioiden ja toimintajärjestelmien uudistamiseksi. Komiteoiden jäseniä, asettamista,
työskentelyä, palkkioita ja mietintöjä ovat koskeHallinnonala
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neet yleiset säännökset, jotka ovat olleet suuntaaantavia myös komitealaitoksen ulkopuolella työskenteleville valmisteluelimille. Valtiovarainministeriö on vastuussa valtioneuvoston komiteapäätöksen säännösten kehittämisestä ja komitealaitosta
koskevasta yleisestä hallinnosta. Viimeisin komiteapäätös on vuodelta 1988 (218/1988), ja päätöstä
on viimeksi uudistettu v. 1990 (216/1990). Keskushallintohankkeen suosituksen mukaisesti valtiovarainministeriö on käynnistänyt valtioneuvoston
komiteapäätöksen uudistamisen (Temmes, Määräaikaisen valmistelun kehittäminen. VM, tutkimukset ja selvitykset 6/2001).
Komitealaitoksella on ollut erityisesti sodanjälkeisenä aikana keskeinen rooli yhteiskunnallisten
uudistusten valmistelussa. Komiteoiden määrä alkoi vähentyä jo 1970-luvulla, ja samanaikaisesti
työryhmien määrä alkoi nopeasti kasvaa.
Esimerkiksi v. 1972 asetettiin 178 komiteaa ja
113 työryhmää, v. 1975 75 komiteaa ja 172 työryhmää, v. 1985 37 komiteaa ja 284 työryhmää ja v.
1994 12 komiteaa ja 368 työryhmää (VM 6/2001).
Vuoden 1990 maaliskuussa keskitetty tiedosto
määräaikaisista valmisteluelimistä lopetettiin, joten
sen jälkeen tietojen saanti niistä on vaikeutunut ja
tietojen vertailtavuus aiempiin heikentynyt.
Ministeriöiden valtiontilintarkastajille antamien
tietojen mukaan v. 1999—2001 asetettiin työryhmiä
ja komiteoita seuraavasti:

Ministeriöiden valmistelutyön pääpaino on siirtynyt työryhmätyyppiseen valmisteluun. Työryhmien tai työryhmätyön koordinointia koko valtionhallinnon laajuudessa ei ole järjestetty. Valtiovarainministeriö ylläpitää hankerekisteriä, johon ministeriöiden hankkeet ilmoitetaan. Rekisteri on
pääosin avoin yleisölle tietoverkossa.
Valtion talousarvion soveltamismääräyksiä on
3.2.2002 tarkistettu valtioneuvoston määräyksellä
asioiden käsittelystä valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa. Sen mukaan myös työryhmän tai
muun määräaikaisen toimielimen taikka selvitysmiehen asettaminen vaatii raha-asianvaliokunnan
käsittelyn, jos se on asetettu valmistelemaan
— valtiontaloudellisesti tai kansantaloudellisesti
merkittävää asiaa
— lainsäädäntöä, joka koskee kahden tai useamman ministeriön toimialaa ja jolla voi olla vähäistä suurempia taloudellisia vaikutuksia tai
— hallinnon kehittämistä koskevaa merkittävää
asiaa.
Tästä uudesta määräyksestä ei ole vielä kokemuksia.

Ministeriöiden määräaikainen kehittämistoiminta
-hanke
Valtiovarainministeriö asetti 12.9.2000 Ministeriöiden määräaikainen kehittämistoiminta -hankkeen,
joka oli osa valtioneuvoston asettamaa keskushallintohanketta. Hankkeen tavoitteena oli tehdä ehdotuksia perinteisen komiteatyöskentelyn ja laajakantoisten ja periaatteellisesti tärkeiden, useaa hallinnonalaa koskevien asioiden valmistelun kehittämiseksi. Työryhmän puheenjohtaja oli valtiovarainministeriöstä ja jäsenet sisäasiainministeriöstä
ja valtioneuvoston kansliasta. Hankkeen taustaselvitys (VM 6/2001) tilattiin professori Markku Temmekseltä Helsingin yliopistosta.
Temmeksen taustaselvitykseen haastateltiin sosiaali- ja terveysministeriön, sisäasiainministeriön,
kauppa- ja teollisuusministeriön, puolustusministeriön, työministeriön, valtioneuvoston kanslian ja
valtiovarainministeriön edustajia. Temmeksen mukaan otos ei anna täydellistä kuvaa ministeriöiden
näkökulmasta, mutta kuvastanee silti ministeriöiden suhtautumista, ajattelutapaa ja asemaa määräaikaisen valmistelun yhteydessä. Selvitys pohjautuu lisäksi poliittisten päättäjien ja korporaatioiden
edustajien haastatteluihin sekä eri tieteenalojen
edustajien näkemyksiin.
Selvityksen mukaan määräaikaisen valmistelun
painopiste on siirtynyt selvästi komiteatyyppisestä
valmistelusta ministeriöiden työryhmiin ja virkavalmisteluun. Tämä on johtunut pääosin komitea-

tyyppisen valmistelun kankeudesta ja hallinnon
toimintakulttuurin muutoksista johtuvista tarpeista.
Muutoksen taustalla ovat myös hallinnon rakenneja järjestelmämuutokset sekä kansainväliset kehityssuunnat ja esikuvat. Muun muassa tulosohjauksen käyttöönotto uudisti huomattavasti hallinnon
rakenteita ja sitä kautta toimintatapoja. Ministeriöt
ovat saaneet käyttöönsä rajoittamattomat valtuudet
organisoida vastuullaan oleva määräaikainen valmistelu.
Työryhmä- ja selvitysmieskäytäntöjen vahvuuksiksi nähtiin nopeus ja joustavuus sekä aikaansaatujen tulosten toteuttamiskelpoisuus. Toisaalta selvityksessä mukana olleet ministeriöt totesivat, että
komiteavalmistelun korvautuminen muilla valmistelumuodoilla on saattanut joissain tapauksissa
heikentää valmistelun laatua koko valtioneuvoston näkökulmasta. Ministeriöt esittivät myös huolensa valtioneuvostotason koordinaation toimivuudesta.

Ministeriöiden määräaikainen kehittämistoiminta -hankkeen ehdotukset
Ministeriöiden määräaikainen kehittämistoiminta
-hanke esitti mm. v. 1988 annetun ja v. 1990
uudistetun komiteapäätöksen kumoamista ja
uusien ohjeiden antamista säädöksellä ministeriöiden määräaikaisesta valmistelusta. Määräaikaista
valmistelua varten ehdotettiin luotavaksi yhteiset
laatukriteerit, joiden pohjalta arvioidaan kulloinkin
tarkoituksenmukaisin työskentelymuoto ja -tapa,
yhteistyötahot sekä valmisteluprosessi ja valmistelun vaikutusten seuranta. Arviointi ehdotettiin otettavaksi mukaan hankkeen jokaiseen vaiheeseen.
Virkamiesten edellytyksiä toimia laajakantoisissa ja
poikkihallinnollisissa hankkeissa pyritään parantamaan. Valmisteluelinten osalta esitettiin seuraavanlaista rakennetta:
— Valtioneuvoston asettama toimikunta tai hanke silloin, kun tarvitaan moniministeriöistä valmistelua ja mahdollisesti myös hallinnon ulkopuolista
asiantuntemusta. Valmisteluelin voi olla myös selvitysmiesinstituution kaltainen ns. yhden miehen
toimikunta.
— Ministeriön asettama toimikunta, jonka asettamisesta, toimeksiannosta ja kokoonpanosta päättää asianomainen ministeriö.
— Ministeriön työryhmät, projektit ja vastaavat,
joiden asettamisesta, toimeksiannosta ja kokoonpanosta päättää asianomainen ministeriö.
Edelleen esitettiin, että määräaikaista valmistelua koskevassa säädöksessä mainittuja määräaikaisen valmistelun periaatteita ja valmistelulle asetettuja kriteereitä noudatettaisiin soveltuvin osin
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myös pysyväluonteisissa lakisääteisissä neuvottelukunnissa.

Komitea- ja työryhmätyöskentely valtioneuvoston
kansliassa
Valtioneuvoston kanslia on kannattanut valtion
keskushallintohankkeessa tehtyjä ehdotuksia valtioneuvoston komiteapäätöksen saattamisesta ajan
tasalle, jotta se osaltaan antaisi yhtenäisiä ja selkeitä
ratkaisuja komiteatyyppisen toimintatavan käyttämiselle.
Tilapäisiä komiteoita tai toimikuntia on valtioneuvoston kanslian toimialalla ollut viime vuosina
vähän. Kaksi asetettua komiteaa, Tulopoliittinen
selvitystoimikunta ja EU-asioiden komitea, ovat
nekin pysyväisluonteisia. Niiden lisäksi on joitakin
muitakin pysyviä komiteatyyppisiä toimielimiä.
Määräaikaisessa valmistelussa on käytetty lähinnä toimikuntia. Niitäkin on ollut vähän. Esimerkiksi tällä hetkellä toimii kanslian asettama
valtioneuvostolakitoimikunta. Ehdotuksen laatiminen valtioneuvostoa koskevaksi, perustuslakia
alemmanasteiseksi lainsäädännöksi on katsottu
tyypilliseksi tehtäväksi, joka soveltuu toimikuntatyöksi. Toimikunnan asettaminen on käsitelty valtioneuvoston raha-asianvaliokunnassa poliittisesti.
Valtioneuvoston komiteapäätös antaa puitteet
työlle. Valtioneuvostolakitoimikunnassa on hallituspuolueiden ja suurimman oppositiopuolueen
edustus.
Komitealaitos on aikanaan tarjonnut valtionhallinnossa selkeät määrämuotoiset puitteet määräaikaiselle valmistelulle. Komiteoiden käyttö väheni
valtioneuvoston kanslian mukaan pääasiassa joustavuuden ja kulloisenkin trendin tavoittelun takia,
eikä komiteatyötä itsessään ryhdytty riittävän ajoissa kehittämään.
Komitealaitos on valtioneuvoston kanslian mukaan edelleen merkittävä pysyvien sivuelinten kokonaisuus silloin, kun siihen luetaan lautakunnat,
neuvottelukunnat ym., vaikka ne olisi asetettu säädösten nojalla.
Valtioneuvoston kanslia on tuottanut joitakin
tutkimushankkeita komiteatyönä. Kanslian mukaan Snellmanin koottujen teosten ja Suomen hallintohistorian tuottamisessa komiteoita käytettiin
hallinnollisina puitteina lähinnä hankkeiden johtoryhmän järjestämisessä. Molemmissa oli toimitus tai
sihteeristö, joka teki varsinaisen työn komitean
johdolla ja valvonnassa. Hankkeet olivat valtioneuvoston kanslian alaisuudessa. Hankkeilla oli valtion talousarviossa oma momentti. Samaa mallia
käytetään esim. parhaillaan toimivassa Suomen
sotasurmat 1914—22 -projektissa.
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Tutkimushankkeiden organisoiminen valtioneuvoston kanslian yhteyteen perustuu kanslian
mukaan aina erityisiin syihin. Itse toiminnan ja
ohjauksenkin kannalta parempi sijoituspaikka olisi
alan tutkimuslaitos tai muu aihepiiristä vastaava
taho. Haluttaessa korostaa hankkeen erityistä merkitystä tai kytkentää hallituksen tai pääministerin
tärkeinä pitämiin tavoitteisiin myös tämänkaltaisia
tehtäviä voidaan osoittaa valtioneuvoston kanslialle. Periaatteessa kanslian on pystyttävä organisoimaan mitä tahansa vastaavia toimeksiantoja. Tällöin komiteatyyppinen malli on kanslian mukaan
ollut yksi luonteva ratkaisu.
Virkatyöryhmien käyttö on valtioneuvoston
kansliassa kuten muuallakin lisääntynyt. Kansliassa
työryhmiä voi työjärjestyksen mukaan asettaa pääministeri tai ministeri, valtiosihteeri ja alivaltiosihteeri. Epävirallisia työryhmiä käytetään myös normaalin toiminnan muotona, ja niitä voivat kutsua
koolle toimintayksiköiden esimiehet ja muut vastuuvirkamiehet.
Työryhmä on ikään kuin siirtynyt yläkäsitteeksi
erilaisille yhteistyön muodoille. Työryhmiä voidaan kutsua esim. tiimeiksi tai projektiryhmiksi.
Valtioneuvoston kansliassa pyritään kuitenkin siihen, että toimintasuunnitelman mukaiset tehtävät
organisoidaan virallisina työryhminä, ellei niitä tehdä virkatyönä. Esimerkiksi kehittämis- ja hankintaprojektien tavanomainen organisointitapa on asettaa projekti, johon kuuluvat johtoryhmä, projektiryhmä ja tarpeen mukaan alaryhmiä.
Valtioneuvoston kanslian mukaan projektityön
yleisistä periaatteista on otettavissa oppia ainakin
siinä, että toimeksiannot ovat rajattuja ja toteuttamiskelpoisia ja että tehtävä viedään määräajassa
toteutukseen eikä vain mietintöasteelle. Projektityössä on hyvää myös organisointitapa. Valtionhallinnossa ei kuitenkaan ole selkeitä säännöksiä siitä,
kuinka projektille annetaan valtaa käyttää määrärahoja tai tehdä muita päätöksiä.
Valtioneuvoston kanslia on käyttänyt myös selvitysmiehiä. Toimeksiannot ovat liittyneet yleensä
hallituksen ja pääministerin asettamiin tavoitteisiin
tai ajankohtaisten asioiden koordinointiin. Useimmiten selvitysmiehen apuna on erillinen ryhmä,
jota voidaan kutsua työryhmäksi.
Työryhmätyö ja selvitysmiestyö ovat selvitystyön erilaisia organisointimuotoja. Valtioneuvoston
kanslian mukaan suuremmissa hankkeissa saatetaan käyttää eri vaiheissa tai erilaisissa osatehtävissä eri työmuotoja.
Hallitusohjelman toteuttamiseen liittyvien strategisten ja poikkihallinnollisten koordinointi- ja selvitystehtävien arvioidaan lisääntyvän valtioneuvos-

ton kanslian tehtävinä. Ne voivat olla kooltaan
hyvin vaihtelevia ja eripituisia projekteja. Kanslia
kehittää valmiuksiaan niiden hoitamiseksi.
Verkosto-osaaminen tullee valtioneuvoston
kanslian mukaan olemaan keskeisessä asemassa.
Siihen on ministeriöissä hyvät perusvalmiudet, koska esim. säädösvalmistelu on aina ollut verkostomaista yhteistyötä. Uudet tietotekniset mahdollisuudet luovat kokonaan uusia mahdollisuuksia,
minkä seurauksena syntyy uusia toimintamuotoja.
Toimintatapojen kehitys tulisi valtioneuvoston
kanslian mielestä ottaa huomioon myös kehittämällä hallinnon toimintaa koskevia yleisiä ja virastokohtaisia säännöksiä.

Komitea- ja työryhmätyöskentely ministeriöissä
Valtiovarainministeriö keräsi keväällä 2002 ministeriöiden vastaukset valtiontilintarkastajien kysymyksiin komitea- ja työryhmätyöskentelystä sekä
selvitysmiesten toiminnasta. Seuraavassa selostetaan näitä vastauksia.

Ulkoasiainministeriö
Ulkoasiainministeriö ei ole kolmen viime vuoden
aikana käyttänyt komiteamuotoista työskentelyä.
Ministeriön valmisteltavana olevat hallituksen esitykset ja päätökset liittyvät pääosin valtiosopimusten ja muiden kansainvälisten velvoitteiden hyväksymisen ja voimaansaattamisen valmisteluun. Sen
aikatauluihin komitealaitoksen on katsottu sopivan
huonosti. Työryhmätyöskentely on vakiintunut
asioiden valmistelumuoto. Tärkeimmät työryhmät
asetetaan ulkoasiainministerin päätöksellä, mutta
suurin osa työryhmistä kootaan kunkin osaston
sisäisellä päätöksellä ja työskentely pohjautuu epävirallisiin projektiryhmiin.
Työryhmätyöskentelyä voidaan ministeriön mukaan pitää toimivana järjestelynä, ja varsinkin
oman hallinnon ulkopuolisten tahojen kanssa työskentely tarjoaa tehokkaan ja luontevan väylän viranomaisille koordinoida näkökantoja sekä tehostaa työtä. Laaja työryhmä tarjoaa osaltaan yhteiskunnallisesti laajan kanavan käsiteltävinä olevien
kysymysten esille ottamiseen ja tiedon vaihtamiseen. Työryhmiin osallistuminen tarjoaa parhaimmillaan nopean ja kustannustehokkaan kanavan osaston näkemysten esille tuomiseksi ja argumentoimiseksi.
Ulkoasiainministeriön mukaan EU-jäsenyyden
myötä valtionhallinnossa on siirrytty yhä enemmän hanke- ja projektikohtaiseen valmisteluun
laajoissa ja horisontaalisissa EU-asioissa. EU-jaostojärjestelmän ulkopuolella toimii asia- ja teemakohtaisia viranomaisten työryhmiä, joiden tehtä-

vänä on vaihtaa tietoja ja valmistella Suomen
kantoja.
Ulkoasiainministeriön mukaan työmäärä on lisääntynyt huomattavasti, ja asioihin on reagoitava
hyvinkin lyhyellä varoitusajalla. Tämä asettaa suuria vaatimuksia koordinoinnille sekä ulkoasiainministeriön sisällä että ministeriön ja muiden hallinnonalojen välillä. Myös avoimuusvaatimukset ja
toimivat yhteydet etujärjestöihin ovat korostuneet.

Oikeusministeriö
Oikeusministeriö selvittää vastauksessaan myös
lainvalmistelua yleensä. Oikeusministeriön mukaan lainvalmistelu Suomessa on järjestetty organisatorisesti hajautetun mallin mukaisesti niin, että
kukin ministeriö vastaa oman hallinnonalansa
lainvalmistelusta. Lainvalmistelutehtävien hoitamista varten on eri ministeriöissä erilaisia organisatorisia ratkaisuja. Ministeriöiden varsinaiseen
organisaatioon ei ole muodostettu erityisiä lainvalmisteluun keskittyviä yksiköitä paitsi oikeusministeriöön, jossa on kansainvälisestikin arvioiden
varsin suuri valmisteluosasto. Useimmissa ministeriöissä on kuitenkin joitakin päätoimisia lainvalmisteluvirkamiehiä (lainsäädäntöjohtajia sekä lainsäädäntöneuvoksia ja -sihteereitä). Yleensä lainvalmistelu ministeriöissä kuuluu virkamiehille
yhtenä tehtävänä hallinnollisten ja muiden tehtävien ohella.
Lainvalmisteluhankkeet valmistellaan ministeriöissä virkatyönä tai sitä varten asetetussa hankeorganisaatiossa. Virkatyönä valmistellaan yleensä
vain vähäisemmät lainvalmisteluhankkeet, mutta
oikeusministeriössä myös yhteiskuntapoliittisesti
merkittäviä hankkeita on valmisteltu virkatyönä,
koska käytettävissä on erityinen lainvalmisteluosasto. Vaikka oikeusministeriössä on edellytykset
virkatyönä tehtävään valmisteluun, on valmisteluun kytketty mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita
tai käytetty erilaisia organisaatiomuotoja, kuten
komiteoita, toimikuntia, työryhmiä ja projekteja.
Oikeusministeriön hallinnonalalla on komitealaitosta hyödynnetty varsin laajalti. Vuosina 1989—
2001 julkisoikeuden alalla uudistuksia on valmisteltu 21 komiteassa tai toimikunnassa. Hallintolainkäyttölain valmistelua varten on toiminut komiteaa vastaava asiantuntijaryhmä. Vastaavanlainen asiantuntijaryhmä on asetettu uuden hallintolain valmistelun tueksi. Rikos- ja prosessioikeuden
lainsäädännön valmistelun tärkein elin on ollut yli
kymmenen vuotta toiminut rikoslakiprojekti, joka
on valmistellut rikoslain kokonaisuudistusta. Lisäksi rikos- ja prosessioikeuden alalla on asetettu
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yhteensä 20 komiteaa tai toimikuntaa. Yksityisoikeuden alalla on toiminut 10 komiteaa tai toimikuntaa. Oikeusministeriön hallinnonalalla komitealaitoksen asema on ollut ja on erittäin tärkeä.
Useimmat mainitut toimielimet ovat laatineet tärkeisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin johtaneet
lainsäädäntöehdotukset.
Oikeusministeriön mukaan sen hallinnonalalla
ei etujärjestöjen merkitys ole komiteatyöskentelyssä yhtä keskeinen kuin eräillä muilla hallinnonaloilla. Esimerkkinä komiteasta, jossa etujärjestöt
ovat olleet edustettuina, mainitaan toimeentuloturvan muutoksenhakukomitea. Oikeusministeriö
haluaa korostaa, että kolmikantavalmistelussa
myös valtion edustajan tulee aktiivisesti pitää huolta yleisestä edusta (esim. perusoikeudet) eikä olla
passiivinen sivustaseuraaja.
Oikeusministeriön hallinnonalalla on ollut useita komiteoita ja toimikuntia, joissa on ollut
parlamentaarinen edustus. Näitä on asetettu erityisesti valtiosäännön uudistamista sekä vaalilainsäädännön kehittämistä varten. Tällainen kokoonpano on ministeriön näkemyksen mukaan epäilemättä edistänyt uudistusten hyväksytyksi tulemista
eduskunnassa. Ministeriön mielestä tyylikkäämpää
kuitenkin olisi, että eduskuntaryhmät nimeäisivät
valmisteluelimiin muita kuin sittemmin päätöksentekoon osallistuvia perustuslakivaliokunnan jäseniä. Toisaalta esim. uuden perustuslain nopean
käsittelyn kannalta oli ministeriön mukaan eduksi,
että perustuslakivaliokunnan jäsenet olivat jo komiteatyön aikana perehtyneet uudistukseen.
Poliittiset puolueet ovat osallistuneet oikeusministeriön hallinnonalan valmistelussa erityisesti
vaalilainsäädännön kehittämiseen. Yleensä mukaan on kuitenkin otettu vain eduskunnassa edustettuna olevat puolueet.
Oikeusministeriö muistuttaa, että menestyksellinen komiteatyö edellyttää onnistunutta kokoonpanoa ja riittäviä resursseja. Komiteoita ja toimikuntia
on syytä asettaa vain silloin, kun valmistellaan
yhteiskuntapoliittisesti merkittäviä hankkeita, jotka
aiotaan myös toteuttaa.
Oikeusministeriön mielestä menestyksellisen
komiteatyön edellytyksiä ovat komitean asettamisen huolellinen valmistelu ja riittävä tietopohja
tehtävän hoitamiseksi, hyvä ja innostunut puheenjohtaja sekä päätoiminen sihteeri tai sihteeristö.
Lisäksi komitean jäsenten on tunnettava koko käsiteltävä asia ja komitealle on annettava riittävän
pitkä määräaika, jonka kuluessa tehtävän hoitaminen on realistista.
Näiden edellytysten vallitessa ei komiteatyöskentelyssä voitane oikeusministeriön mukaan
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osoittaa erityisiä heikkouksia, mutta sen sijaan
useita vahvuuksia:
— Asioiden perusteellinen ja huolellinen käsittely.
— Asiaa valmistelevat maan parhaat asiantuntijat.
— Komitean perusvalmistelussa tulevat esiin
myös erilaiset yhteiskunnalliset näkemykset varsinkin, jos ei välttämättä pyritä yksimieliseen ehdotukseen, vaan sallitaan myös käytännössä eriävien
mielipiteiden tai lausumien esittäminen. Jatkovalmistelussa lausuntokierroksen jälkeen perustellut
eriävät mielipiteet voivat nousta varteenotettaviksi
uudistusvaihtoehdoiksi.
— Komiteatyö voidaan toteuttaa myös avoimena valmisteluna. Esimerkiksi kielilakikomitealla oli
Internetissä oma kotisivunsa, jossa oli kaikkien
luettavana komitean laatimia asiakirjoja. Komitea
järjesti lisäksi yleisölle tarkoitetut seminaarit Helsingissä, Joensuussa ja Vaasassa.
— Komiteavalmistelun kustannukset ovat vähäisiä verrattuna esim. konsulttien laskutukseen.
Oikeusministeriö toteaa, että sen hallinnonalalla
kymmenen viime vuoden aikana valmistuneet komiteanmietinnöt ovat luoneet hyvän pohjan lakiuudistuksille. Ei voida juurikaan osoittaa mietintöjä, joilla ei olisi ollut merkitystä käytännössä.
Oikeusministeriössä on käytetty myös työryhmätyöskentelyä erittäin paljon lainvalmistelussa.
Vuosina 1989—2001 lainvalmisteluosaston tehtäviä varten toimi yhteensä 160 työryhmää. Työryhmien tehtävät ovat käsittäneet pääasiassa uuden
lainsäädännön valmistelua. Muutamassa hankkeessa on ollut kyse lainsäädännön seurannasta
sekä lainvalmistelun kehittämisestä.
Työryhmien käyttötarkoitukset eroavat usein
merkittävästi. Esimerkiksi lainvalmistelussa voidaan erottaa ainakin seuraavat tapaukset:
— itsenäinen valmisteluelin, jonka tehtävät voivat olla yhtä vaativat kuin komitealla ja toimikunnalla (esim. ministerivastuutyöryhmä, pj. Ahti Rihto)
— valmisteluelin, joka vastaa lainsäädäntöuudistuksen täytäntöönpanon valmistelusta, vaikkapa siihen liittyvistä asetuksista (esim. työryhmä,
jonka tehtävä oli laatia ehdotus maakaariuudistuksen edellyttämiksi asetuksiksi sekä muiksi maakaaren edellyttämiksi asetuksiksi, pj. Marjut Jokela)
— työryhmä valmistelemaan kysymyksiä myöhemmin asetettavaa komiteaa varten (esim.
perustuslakien yhtenäistämisen ja ajanmukaistamisen tarvetta selvittänyt työryhmä, pj. Seppo Tiitinen)

— työryhmä, joka komiteavalmistelun jälkeen
huolehtii uudistuksen jatkovalmistelusta (esim.
työryhmä, jonka tehtävänä oli laatia tarkistettu
ehdotus perusoikeuksia koskeviksi perustuslain
säännöksiksi perusoikeuskomitean mietinnön ja
siitä annettujen lausuntojen pohjalta, pj. Pekka
Hallberg).
Tarkastelun kohteena olleiden työryhmien kokoonpanot ovat esim. lainvalmistelussa vaihdelleet
merkittävästi työryhmien tehtävien mukaan. Osallistujina ovat olleet parlamentaarikot, yliopistotutkijat, tuomarit ja muut käytännön lakimiehet sekä
eri alojen asiantuntijat. Työryhmien kokoonpanoissa ei ole ollut juurikaan eroja verrattuna komiteoiden ja toimikuntien kokoonpanoihin.
Työryhmät työskentelevät säännönmukaisesti
virka-aikana, eikä kokouksista makseta kokouspalkkioita. Oikeusministeriö on kuitenkin maksanut työryhmiin osallistuneille asiantuntijoille
palkkioita, jotka kattavat kaiken työryhmätyöhön
käytetyn ajan, siis myös esim. kokouksiin valmistautumisen. Palkkiot olivat aiemmin pätevyydestä
riippuen tunnilta 100—120 mk ja 1.1.2002 lukien
21—37 € (125—220 mk). Varsinkin tietohallintohankkeissa joudutaan käyttämään ulkopuolisia
konsultteja, joiden veloitus on kymmenkertainen,
841—1 514 € (5 000—9 000 mk) päivää kohden.
Oikeusministeriön mukaan suuren ongelman
erityisesti oikeusministeriön lainvalmisteluresurssien kannalta muodostavat muiden ministeriöiden
asettamat työryhmät, joihin usein halutaan myös
oikeusministeriön lainvalmistelun edustaja jäseneksi tai asiantuntijaksi. Näin siirtyy merkittävä ja
usein vaikeasti ennakoitava työpanos oikeusministeriöstä muiden ministeriöiden käyttöön, mikä taas
vaikeuttaa oikeusministeriön omien hankkeiden
toteuttamista suunnitelluissa aikatauluissa.
Oikeusministeriö kiinnittää huomion lainvalmisteluun ministeriöissä. Oikeusministeriön näkemyksen mukaan yhteiskunnan nykyinen uudistustahti,
ongelmien moniulotteisuus ja vaikeus sekä yhä
lisääntyvä kansainvälisyys asettavat virkamiehille,
erityisesti lainvalmistelijoille suuria vaatimuksia.
Oikeusministeriö korostaa lainvalmistelijoiden
keskeistä merkitystä laadullisesti hyvän lainsäädännön aikaansaamisessa. Ministeriöiden johdon olisi
huolehdittava siitä, että kussakin ministeriössä on
riittävästi lainvalmisteluun erikoistuneita valmistelijoita. Heillä tulee olla hyvä ammattitaito, joka
edellyttää ennen muuta lainvalmistelussa tarvittavaa tutkimus- ja suunnittelutaitoa.
Lainvalmistelijoiden ammattitaidon kehittämiseen olisi oikeusministeriön mielestä panostettava.
Myös heidän aloitteellisuuttaan olisi edistettävä
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pyrkimällä antamaan heille riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia seurata julkista keskustelua, tutkimusta sekä kansainvälistä kehitystä ja ulkomaista sääntelyä.
Lainvalmistelussa avoimuutta ja demokraattisuutta voidaan oikeusministeriön mukaan edistää
palaamalla muissakin ministeriöissä yhä enemmän
komiteavalmisteluun. Lausuntomenettelyssä muiden ministeriöiden lakihankkeista oikeusministeriö on useaan otteeseen voinut todeta, että lakeja
on valmisteltu liian kapealla pohjalla ja riittämättömällä asiantuntemuksella. Oikeusministeriön hallinnonalalla saadut kokemukset tukevat komiteavalmistelun sopivuutta varsinkin yhteiskunnallisesti tärkeiden uudistusten valmistelussa.
Oikeusministeriöllä on suhteellisen vähäisiä,
mutta hyviä kokemuksia uusimuotoisesta valmistelusta. Verkostoitumista on käytetty hyväksi mm.
lainvalmistelun kehittämistä sekä uuden julkisuuslain toimeenpanoa ja seurantaa koskevissa hankkeissa.

Sisäasiainministeriö
Kunnallisasiain toimialalla on viimeksi toiminut
komitea 1990-luvun alussa tehtävänään uuden
kuntalain valmistelu. Viiden viime vuoden aikana
on toiminut kaksi toimikuntaa, joista toinen valmisteli ehdotuksen kuntien välisestä yhteisöveron
jaosta ja toinen valmistelee hallituksen esitystä
kunnallisten viranhaltijain oikeusasemasta.
Sisäasiainministeriö näkee komitealaitoksella
olevan seuraavia vahvuuksia ja heikkouksia.
Vahvuudet:
— Asiantuntemus eri ministeriöistä ja eturyhmistä sekä tarvittaessa puolueista voidaan turvata.
— Valmistelu on monipuolista ja perusteellista.
— Kustannukset ovat alhaiset.
— Ehdotusten toteutumisen todennäköisyys on
hyvä.
Heikkoudet:
— Työn eteneminen voi olla verkkaista, koska
komitean jäsenten muut kiireet voivat hidastaa
valmistelua.
— Virkamiessihteereillä on harvoin riittävästi
vapautusta perustehtävistään, ja useimmiten sihteerin tehtävä on hyvin rasittava.
— Kannustimet ovat hyvin vaatimattomat
useimmiten ylimääräisenä ja työajan ulkopuolella
tehtävälle työlle.
Kokonaisuutena komitealaitoksen edut ylittävät
sisäasiainministeriön mielestä selvästi vaikeudet.
Pelastushallinnossa oli aikoinaan pelastushallinnon neuvottelukunta, mikä ei enää sisältynyt v.
1999 voimaan tulleeseen pelastustoimilakiin. Käy-
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tännössä verkostomainen yhteistyö korvasi neuvottelukunnan. Pysyväisluonteinen, mutta perinteistä neuvottelukuntaa kevyempi yhteistyöelin olisi sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan tarpeellinen. Esimerkiksi erilaiset yhteistyöryhmät
ovat ministeriön kokemusten mukaan hyviä. Ne
ovat pysyvämpiä kuin yksittäistä asiaa koskevat
työryhmät, mutta kevyempiä kuin komiteat tai
neuvottelukunnat.
Sisäasiainministeriö käyttää vakiintuneesti eri
tahojen edustajista koottuja työryhmiä uudistusten
valmistelussa ja myös yhteistyön toteuttajina ja
varmistajina. Tehtäväkentän mukaan työryhmien
jäsenet edustavat useita ministeriöitä ja virastoja.
Tämä työskentelytapa on ollut tehokas ja tuloksellinen.
Sisäasiainministeriön mielestä työryhmätyöskentelyä ja selvitysmiesjärjestelmää ei voi verrata
suoraan keskenään, koska niiden käyttö on hyvin
tehtäväsidonnainen. Selvitysmiesjärjestelmä mahdollistaa sen, että selvitysmies voi keskittyä syvällisesti asiaan. Se mahdollistaa myös tehokkaan ajankäytön. Työryhmätyöskentelyn etuna on erityisesti
eri sidosryhmien sitouttaminen asiaan jo valmisteluvaiheessa työryhmän jäseninä. Ministeriön mukaan poikkihallinnollisuuden lisääminen asioiden
valmistelussa on tarpeen.
Kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistamista
voidaan pitää tyypillisenä jatkuvaa poikkihallinnollista yhteistyötä edellyttävänä kehitystyönä, jossa
järjestelmän toimivuutta ja uudistamistarpeita seurataan jatkuvasti. Tällöin työryhmätyöskentely, jossa eri ministeriöt ja kuntasektori ovat edustettuina,
muodostaa käytännössä toimivimman menettelytavan. Selvitysmiesmenettelyn tulisi sisäasiainministeriön mukaan olla poikkeus tästä pääsäännöstä.
Asioiden valmistelu on jo osittain hanke- tai
projektiluonteista, ja siinä hyödynnetään verkostoja. Siirtyminen voimakkaammin tämän tyyppiseen valmisteluun ei tuottane ministeriön mukaan
ongelmia. Valmistelun avoimuutta turvataan toimivien asianhallintajärjestelmien ja Internet-sivujen
avulla. Kolmannen sektorin laajempi osallistuminen valmisteluprosesseihin lisäisi osaltaan kansalaisten osallisuutta.
Keskushallintotason verkostoitumista on käytännössä edistänyt myös aluehallinnon verkostoitumisen edistämistyöryhmä. Sen ehdotukset ovat
toteutuneet tai toteutumassa.

lisuuspoliittista ympäristöä ja puolustusvoimien
kehittämistä. Puoluepoliittisia näkemyksiä oli kuitenkin vaikea sovittaa yhteen. Tämä näkyi komiteanmietintöihin liitetyistä eriävistä mielipiteistäkin.
Parlamentaarista komitealaitosta voidaan pitää
osana pyrkimystä korostaa eduskunnan asemaa
asioiden valmistelussa. Parlamentaaristen komiteoiden voidaan katsoa lisänneen eduskunnan ja
hallinnon vuorovaikutusta, mutta tämä ei kuitenkaan merkinnyt sitä, että suositukset olisivat toteutuneet täysimääräisesti ja aikataulussa.
Puolustusministeriön hallinnonalalla ei ole viime vuosina asetettu parlamentaarisia komiteoita.
Viime vuosikymmenen loppupuolella siirryttiin selontekomenettelyyn. Sen mukaisesti hallitus yhteensovittaa ja määrittelee turvallisuus- ja puolustuspolitiikan suuntaviivat ja keskeiset tavoitteet.
Puolustushallinnon kehittämisen linjaratkaisut on
valmisteltu valtioneuvoston selontekomenettelyissä v. 1997 ja 2001.
Puolustusministeriö asetti 18.12.1997 aluevalvontatoimikunnan, jonka komiteanmietinnön pohjalta valmisteltiin hallituksen esitys eduskunnalle
aluevalvontalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
Aluevalvontalaki tuli voimaan 1.1.2001.
Puolustusministeriön mukaan työryhmätyöskentelyn merkitys todennäköisesti kasvaa, koska
hallinnossa käsiteltävät asiat ovat yhä laajempia ja
niiden valmistelu edellyttää monenlaista asiantuntemusta ja yhteistyötä. Vaikka valmistelussa on
ministeriön mukaan tarvetta siirtyä uusimuotoiseen
valmisteluun, ei virallisten työryhmien tarve kuitenkaan vähene. Virallisella työryhmien asettamisella varmistetaan paremmin mm. vastuut ja velvollisuudet työskentelyn etenemisestä ja asioiden toimeenpanosta.
Puolustusministeriössä on seurattu keskushallinnon uudistamishankkeen etenemistä ja arvioitu
sen vaikutuksia puolustushallintoon. Hallinnon
avoimuus ja demokraattisuuden lisääminen nähdään tärkeiksi. Erilaiset yhteistyöverkostot, poikkihallinnolliset tiimit sekä hanke- ja projektiosaaminen nähdään merkittäviksi asioiden valmistelunmuodoiksi.
EU:n kriisinhallintakyvyn kehittäminen on lisännyt puolustusministeriön ja pääesikunnan tehtäviä.
On arvioitavissa, että työmäärä lähivuosina yhä
kasvaa, mikä saattaa edellyttää myös määräaikaisten elinten perustamista.

Puolustusministeriö
Puolustusministeriön hallinnonalalla asetettiin
1970- ja 1980-luvulla neljä ns. parlamentaarista
puolustuskomiteaa, jotka kaikki käsittelivät turval-
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Valtiovarainministeriö
Valtiovarainministeriön valmistelutyön pääpaino
on vuodesta 1995 lähtien ollut työryhmätyyppises-

sä valmistelussa. Ministeriö on käyttänyt myös selvitysmiehiä. Projekti- ja hankevalmistelu ovat lisääntymässä. Virkamiehille on järjestetty hanketyön hallinnan koulutusta, ja ministeriössä on selkeytetty sisäisiä käytäntöjä ottamalla käyttöön yhteinen hankehallinnan viitekehys. Tavoitteena on
varmistaa mm. valmistelutyön
— tehokkuus: saadaan aikaan tavoiteltu lopputulos varatuilla resursseilla päätetyssä aikataulussa
jne.
— strategisuus: sekä toimintatapana että kytkennät strategioihin
— toteutettavuus: realistisuus, laaja-alaisen ja
monipuolisen
osaamisen,
kokemuksen
ja
näkemysten yhdistäminen
— ohjaus ja johtaminen: sekä poliittinen ohjaus
että valmisteluprosessin johtaminen
— jatkuvuus ja oppiminen: varmistetaan kytkennät aiempaan ja tulevaan valmistelutyöhön,
opitaan yhdessä tekemisen kautta sekä kehitetään
valmisteluprosesseja, toimintatapoja jne.
Valtiovarainministeriön näkemyksen mukaan
ministeriöissä tehtävässä laajamittaisessa ja useaa
hallinnonalaa koskevassa valmistelutyössä on kyse
valtioneuvoston yhteisten strategisten linjausten
muodostamisesta ja niiden toimeenpanosta. Ministeriöt siis toteuttavat hallituksen strategiaa mm.
erilaisten hankkeiden muodossa mutta myös työnsä kautta vaikuttavat tulevien strategioiden ja linjavalintojen tekemiseen. Valtioneuvostotason ohjaus
ja päätösten toimeenpano tapahtuvat hallitusohjelman, hallituksen strategiasalkun ja tulosohjauksen
muodossa.
Valtiovarainministeriön mukaan osallistuminen,
hallinnon avoimuus ja luottamus hallintoa kohtaan ovat hallinnon kehittämisen keskiössä. Osallisuus parantaa päätöksenteon laatua, sillä mitä
laajempi keskustelu ja yhteistyö valmisteluvaiheessa on, sitä parempi on valmistelutyö. Laaja
yhteydenpito eri tahoihin jo valmisteluvaiheessa
edistää päätösten laadukasta ja sujuvaa toimeenpanoa. Osallisuuden lisäämisellä ei tähdätä edustuksellisen demokratian korvaamiseen vaan tukemiseen. Osallisuuden edistämisen yksi edellytys
on molempien kotimaisten kieliryhmien yhdenvertainen huomioiminen.
Perinteisen komiteatyöskentelyn etuja oli valtiovarainministeriön mielestä sen yhteydessä
omaksutut edustavuutta ja tietyntyyppistä asiantuntemusta varmistavat menettelytavat jäsenten
valinnassa, asiantuntijoiden kuulemisessa, eriävien
mielipiteiden esittämisessä ja lausuntomenettelyssä. Nykymuotoisessa valmistelussa nämä menettelytavat ovat osin kehittyneet joustavammiksi, osin

jääneet sattumanvaraisiksi. Keskushallintohankkeen ministerityöryhmä suosittaa, että ministeriöt
laativat yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa erityisen kansalaisjärjestöstrategian, joka varmistaa sen,
että aina hankkeen tai työn alkaessa huolehditaan
siitä, että työn eri vaiheissa edistetään kansalaisten
ja kansalaisjärjestöjen osallisuutta. Edelleen suositetaan, että ministeriöillä olisi yhtenäiset lausuntoohjeet. Lausuntopyyntöjen tulisi olla avoimesti
nähtävillä Internetissä, ja niihin vastaamisen tulisi
olla mahdollista kaikille.
Ministeriöiden tulee huolehtia annettujen ohjeiden (VM 956/02/02/1999,12.12.2000) mukaisesti
vastuustaan hanketietojensa viemisestä valtioneuvoston hankerekisteriin (HARE). Näin edistetään
valmistelun avoimuutta niin valtioneuvoston sisällä
kuin ulkopuolistenkin tiedon tarvitsijoiden suhteen.
Valtiovarainministeriö toteaa Temmeksen tekemän analyysin pohjalta yleisesti, että ministeriöt
ovat sisäistäneet EU-jäsenyyden asettamat uudet
vaatimukset organisoimalla EU:hun liittyvät asiat
osaksi normaalia valmisteluaan. EU-jäsenyyden ei
siten sinänsä katsota juurikaan aiheuttavan tarvetta
kehittää ministeriöiden nykymuotoista valmistelua.
Valtiovarainministeriön näkemyksen mukaan
nykymuotoisessa valmistelussa on kyse ennen
kaikkea ministeriön sisäisten ja ulkoisten asiantuntijaverkostojen hyödyntämisestä. Verkostomaisen
toiminnan avulla pyritään vähentämään organisaation sisäistä tehottomuutta sekä organisaatioiden
välisten suhteiden jäykkyyttä, raja-aitoja ja sulkeutuneisuutta. Verkostoyhteistyön taustalla on ajatus
siitä, että tieto ei ole kenenkään omaisuutta ja että
se pikemminkin lisääntyy kuin vähenee jakamalla.
Ratkaisevaa on se, millä tavoin eri ministeriöissä
oleva asiantuntemus ja osaaminen kytkeytyvät toisiinsa ja muodostavat uutta luovan, toimivan kokonaisuuden. Koko valtioneuvoston todellinen lisäarvo ja innovaatiokyky muodostuvat tältä pohjalta
toimivasta verkostosta. Valtiovarainministeriön
mielestä määräaikaisen, laaja-alaisen valmistelu- ja
suunnittelutyön kaikkiin vaiheisiin on tarpeen sisällyttää arviointi.

Opetusministeriö
Opetusministeriön mukaan näyttäisi olevan edullista, jos komiteamuotoista valmistelua voitaisiin
laajentaa. Tämä saattaisi antaa nykyistä paremmat
mahdollisuudet käyttää asioiden valmisteluun riittävästi aikaa niin, että säädökset tulisivat monipuolisemmin valmisteltua. Ministeriön mukaan komiteamuotoinen valmistelu on päinvastaisista väitteistä huolimatta valtiolle varsin edullinen valmiste-
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lutapa, koska ensiluokkainen asiantuntemus saadaan siinä valtion käyttöön hyvinkin pienin palkkioin.
Opetusministeriöllä on hyviä kokemuksia mm.
uskonnonvapauslainsäädännön valmistelusta komiteassa. Kulttuuripolitiikan alalta esimerkkinä
mainitaan ns. Taisto II -toimikunta, joka jätti mietintönsä syyskuussa 2000 (OPM:n työryhmämuistio
22:2000). Toimikunta käsitteli laajasti taiteilijoiden
sosiaalista ja taloudellista asemaa, minkä vuoksi
kokoonpano oli poikkihallinnollinen.
Nuorisotoimen työryhmätyöskentely on ollut
taloudellisesti edullista, koska valmistelutyö on
tehty ensisijaisesti virkatyönä. Työryhmiin on ollut
helppo saada ministeriön ulkopuolisia asiantuntijoita lähinnä matka- ja päivärahakustannuksin.
Varsinaista selvitysmiesjärjestelmää ei nuorisotoimen asioissa ole käytetty, mutta siihen rinnasteisesti on yhteistyössä nuorisotutkimusverkoston kanssa selvitetty eräitä ajankohtaisia nuoriin liittyviä
ongelmia. Nuorisoyksikön arvion mukaan uudentyyppinen selvitysjärjestelmä on erittäin tehokas
sekä toiminnaltaan että kustannuksiltaan.
Opetusministeriö on jo osittain siirtynyt uusimuotoiseen verkostomaiseen valmisteluun. Opetusministeriöllä on oman arvionsa mukaan varsin
kehittyneet tiedonhallintajärjestelmät ja koulutetut
asiantuntijat.
Nuorisotoimen alalla on kokeiltu uutta verkkodemokratiavälineistöä (www.valtikka.net), joka on
kehitetty yhteistyössä Suomen Nuorisoyhteistyö
Allianssi ry:n kanssa ja joka on tarkoitettu nuorten,
nuorisojärjestöjen ja nuorisotyöstä kiinnostuneiden
käyttöön. Samalla kokeillaan opetusministeriön
nuorisoyksikön toiminnan ja valmistelutyön avaamista kansalaisten suuntaan. Vuoden 2002 helmikuussa avattu kulttuuriministerin vaikuttajaklubi
(www.vaikuttajaklubi.net) tähtää hallinnon ja
kansalaisten vuoropuheluun kulttuuriministerin
koko toimialalla. Molempien hankkeiden osalta
ollaan
yhteistyössä
valtiovarainministeriön
otakantaa.fi-hankkeen kanssa.

Maa- ja metsätalousministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö on pyrkinyt aiempaa
tarkemmin harkitsemaan hallituksen esitysten ja
päätösten valmistelutapoja. Onnistunut selvitystyö
edellyttää hyvää esivalmistelua, jota varten voidaan
nimetä myös erityinen selvitysmies. Esivalmistelun
yhteydessä selvitetään mm. varsinaisen selvitystyön tarkoituksenmukainen muoto: komitea tai
toimikunta, työryhmä, virkatyö, olemassa oleva
neuvottelukunta tai valmisteluelin tai yhteistyöverkosto.

20

Yhteiskunnallisesti merkittävien kehittämisehdotusten valmistelu edellyttää laajapohjaista
työskentelyä, johon komitea tai toimikunta on
usein hyvä valmistelumuoto. Komitea- tai toimikuntatyyppistä työskentelyä toteutettiin mm. maatalouden strategiaprojektissa v. 2000—2001
(MMM:n työryhmämuistio 2001:16), jossa linjattiin
kansallisen ja EU:n maatalouspolitiikan tavoitteita
vuoteen 2010. Projektissa olivat edustettuina keskeisten sidosryhmien lisäksi myös hallituspuolueet. Toinen merkittävä toimikunta oli metsälainsäädännön uudistamista v. 1994—95 valmistellut
metsälakitoimikunta (KM 1995:11), jonka työn
pohjalta säädettiin metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annettu laki (1474/
1995), metsälaki (1093/1996) ja kestävän metsätalouden rahoituksesta annettu laki (1094/1996).
Toimikunnassa oli metsäalan asiantuntijoiden ja
eturyhmien edustajien lisäksi parlamentaarinen
edustus.
Varsinaisia komiteoita tai toimikuntia esitysten
ja päätösten valmistelussa ei ole viime vuosina
käytetty juuri lainkaan. Työ on tehty ministeriön
asettamilla virallisilla tai epävirallisilla työryhmillä
tai pelkkänä virkamiesvalmisteluna. Komiteatyö on
katsottu tarpeettomaksi, koska valmisteltavana olleet päätökset ja lainsäädäntö eivät ole olleet
yhteiskuntapoliittisesti merkittäviä vaan luonteeltaan teknisiä ja niiden valmistelu on edellyttänyt
lähinnä korkeaa erityisasiantuntemusta.
Työryhmätyönä on varsin edullisesti saatu valmistelluksi ja yhteensovitetuksi asiantuntijatyötä
edellyttäviä asioita. Valmisteluun yleensä liittyvä
sitoutuminen on edistänyt päätöksenteon ja myöhemmin toimeenpanon sujuvuutta. Työryhmien
toiminta ei ole ollut päällekkäistä normaalin hallinnon kanssa, vaan sitä täydentävää ja vuorovaikutteista. Työryhmä voi muodostaa yhteistyöverkoston eri hallinnonalojen välille ja sidosryhmiin sekä
myös muihin maihin. Työryhmämuotoisessa työskentelyssä on mahdollista käyttää hyväksi hallinnonalan virastojen ja laitosten henkilöstön asiantuntemusta.
Maa- ja metsätalousministeriön mielestä työryhmätyöskentely on tulevaisuudessakin keskeinen ja
hyvin soveltuva työskentelytapa mm. säädösvalmistelussa sekä toiminnan ja hallinnon kehittämisessä. Varsinaisia kehittämistarpeita ei ministeriön
mukaan ole. Ainoaksi varsinaiseksi ongelmaksi on
ajoittain koettu tasa-arvolainsäädännön määrävähemmistösäännökset eräissä erityistä teknistä
asiantuntemusta edellyttävissä valmisteluhankkeissa.
Selvitysmiestä on ministeriössä käytetty viime

vuosina kolme kertaa. Selvitysmiehet ovat olleet
maa- ja metsätalousministeriön määräaikaisia virkamiehiä. Tämä järjestely antaa tuloksellisen työn
edellyttämän työrauhan. Työryhmätyöskentelyssä
työryhmän jäsenet toimivat yleensä aina tehtävässään oman toimensa ohella. Suuritöisetkin työryhmän puheenjohtajuudet ja sihteeriydet tulevat hoidettaviksi muun työn ohella. Tämä vaikuttaa väistämättä aikataulujen venymiseen, sillä käytännössä
työryhmälle annettujen perusselvitysten laatiminen
jää suurelta osin puheenjohtajan tai sihteerin vastuulle.
Maa- ja metsätalousministeriön kokemukset selvitysmiestyöskentelystä ovat olleet hyviä. Selvitysmiehen käyttö soveltuu ministeriön mielestä parhaiten tarkoin rajattujen ehdotusten tekemiseen.
Selvitysmiestyöskentely on ministeriön mukaan
työryhmää huomattavasti nopeampi ja tehokkaampi keino laajoja perusselvityksiä vaativien asioiden
alkuvalmisteluun. Työryhmä, joka tarjoaa mahdollisuuden sidosryhmien viralliseen osallistumiseen
ja niiden sitouttamiseen lopputulokseen, voi tämän
jälkeen tehokkaammin suoriutua työstään, kun alkuselvitykset on tehty ja mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot kartoitettu. Selvitysmiehen hallinnon ulkopuolisuus tuo myös ehdotuksiin lisäarvoa ja rohkeutta.
Keskushallinnon uudistamishanke ja EU-jäsenyys ovat vaikuttaneet määräaikaisen valmistelun
kehittämiseen maa- ja metsätalousministeriön mielestä myönteisesti. Perinteisiä yhteistyömuotoja
hyödynnetään entistä enemmän ja myös muita
epävirallisempia, tehtävän luonteesta riippuvia yhteistyömuotoja syntyy. Ministeriön mielestä
valmiudet uusimuotoiseen valmisteluun sekä kotimaassa että kansainvälisesti ovat maa- ja metsätalousministeriössä ja hallinnonalalla hyvät.

Liikenne- ja viestintäministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriö ei ole viime vuosina
käyttänyt hallitusten esitysten valmistelussa komitealaitosta. Komitealaitoksen toiminnan vahvuutena voitaneen ministeriön mielestä pitää erilaisten
etujärjestöjen ja parlamentaaristen ryhmien yhteistyötä. Heikkoutena sen sijaan voidaan pitää työskentelyn jäykkyyttä ja hitautta, minkä takia komiteatyöskentely soveltuu huonosti etenkin viestintäalan dynaamiseen toimintaympäristöön.
Komiteoihin voitaneen rinnastaa parlamentaarisesti kokoonpantu lehdistötukilautakunta, joka
vuosittain avustaa ministeriötä valmisteltaessa lehdistöavustusten jakoa. Lehdistötukilautakunnan
toiminta on vuosikymmenien kuluessa vakiintunut, ja se täyttää hyvin paikkansa. Lautakunnan

aiheuttamat kustannukset ovat vähäiset, koska se
kokoontuu vain muutamia kertoja vuodessa.
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla
on työryhmätyöskentely käytössä yleisesti. Työryhmien kokoonpano vaihtelee asian mukaan ministeriön sisäisestä työryhmästä poikkihallinnollisiin
työryhmiin, joissa on sekä keskeisten sidosryhmien
edustus että myös parlamentaarinen edustus. Ministeriön virkamiehet osallistuvat myös muiden
ministeriöiden työryhmätyöskentelyyn.
Työryhmistä saadut kokemukset ovat pääosin
myönteisiä. Itse työryhmät työskentelymuotona
kehittävät työryhmätyöskentelyn menetelmiä. Työryhmien hyvä puoli on se, että niissä asioita käsitellään laajasti useista erilaisista, mutta toisiaan täydentävistä näkökulmista. Erityisesti poikkihallinnollisissa työryhmissä tämä korostuu. Työryhmät
voidaan rakentaa myös siten, että ne koostuvat
erillisestä ohjaus- tai johtoryhmästä sekä yhdestä tai
useasta projektiryhmästä. Tällöin ohjausryhmän
tehtävänä on valvoa, koordinoida sekä tehdä johtopäätökset projektiryhmän esitysten pohjalta.
Projektiryhmät ovat usein pieniä, joten työskentely
voidaan organisoida joustavasti. Vaarana tässä menettelyssä on, että rakennetaan liian raskaita ja
jäykkiä työskentelymuotoja.
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla
on myös käytetty selvitysmiesjärjestelmää. Tämä
tulee erityisesti kyseeseen silloin, kun tarvitaan
tiivis ja suhteellisen nopea selvitys jostain vaikeahkosta aiheesta. Kokemukset ovat olleet myönteisiä.
EU-jäsenyys on aiheuttanut runsaasti työtä
ministeriössä, kun sen virkamiehet ovat osallistuneet yhteisölainsäädännön valmisteluun ja komission alaisten komiteoiden työskentelyyn. EU-jäsenyys on helpottanut valmistelua siten, että sekä
EU:n että muiden jäsenmaiden lainsäädännöstä ja
käytännöistä on saatavilla tietoa, jota valmistelussa
voi hyödyntää. Liikenne- ja viestintäministeriö toimii jo nyt avoimesti valmistelutyössään ja näin sen
on tarkoitus menetellä jatkossakin. Ministeriöllä on
mielestään myös hyvät valmiudet valmistella asioita hanke- ja projektityönä. Osittain sitä tehdään jo
nyt. Myös verkosto-osaaminen ja -työskentely ovat
kehittymässä.

Kauppa- ja teollisuusministeriö
Kauppa- ja teollisuusministeriössä komiteoita on
käytetty niukasti. Niiden käyttö on vähentynyt mm.
lainsäädännön muutosten seurauksena. Tilalle ovat
tulleet valtioneuvoston virkavalmistelu, selvitykset,
selvitysmiehet ja suora ministerivaliokuntaohjaus.
Kauppa- ja teollisuusministeriössä komiteat on
koettu raskaimmaksi mahdolliseksi valmistelutyö-
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kaluksi, ja niitä tulisi ministeriön mielestä käyttää
vain todella laajoissa ja merkittävissä asioissa.
Komitean tehtävien kannalta olennaiset etujärjestöt osallistuvat yleensä valmisteluun joko suoraan tai välillisesti. Mikäli välitön osallistuminen
valmistelevaan toimielimeen ei ole tarkoituksenmukaista, vaikuttamismahdollisuus varataan kuulemis- tai lausuntomenettelyllä.
Kauppa- ja teollisuusministeriön näkemys on,
että komiteanmietintöjen vaikutus vaihtelee käytännössä. Parhaimmillaan mietinnöt toimivat lähes
sellaisenaan jatkovalmistelun pohjana. Pahimmillaan mietintö taas jää ilman minkäänlaista jatkovalmistelua arkistojen täytteeksi.
Kauppa- ja teollisuusministeriössä erityyppisiä
työryhmiä (ml. selvitysmies-työryhmä-yhdistelmä)
on käytetty säännöllisesti ja runsaasti. Työryhmät
on koettu komiteoita joustavammiksi ja nopeammiksi. Työryhmän työskentelyn tehokkuus riippuu
kuitenkin puheenjohtajasta ja sihteeristä sekä jäsenten todellisesta kiinnostuksesta ja sitoutumisesta asiaan. Isojen ja laaja-alaisten työryhmien tyypillinen heikkous on komiteoiden kaltainen jäykkyys,
byrokraattisuus ja siten tietty tehottomuus. Työryhmän toimeksiannon selkeys, työohjelman johdonmukaisuus sekä varsinaisen työn kannalta riittävät
resurssit ovat onnistumisen tärkeitä edellytyksiä.
Mikäli asian kannalta keskeiset vastuutahot ovat
lisäksi edustettuina, ovat tulosten välittömät hyödyntämisedellytykset niin ikään hyvät.
Työryhmät ovat tuottaneet selkeästi määritellyn
toimeksiantonsa mukaisesti esim. säädösehdotuksia perusteluineen ja vaihtoehtoarvioineen.
Työryhmätyöskentely voi olla myös tehokas keino
ohjata projektinomaisesti virkaresursseja tietyn tehtävän tekemiseen. Teknisissä ja suppeissa tehtävissä sekä tehtävissä, joissa paras tietous on hallinnon
ulkopuolella, selvitysmiesinstituutio voi olla
työryhmätyöskentelyä
kustannustehokkaampi
malli. Sitä on myös yleisesti käytetty.
Työryhmien asettamisen yhteydessä on ministeriön mukaan esiintynyt ongelmia sovittaa yhteen
asiantuntemusvaatimukset ja tasa-arvosäännökset.
Selvitysmies tai selvitysmiesryhmä valitaan kotitai ulkomaisten asiantuntijoiden joukosta kilpailutuksella. Hankkeen toteutuksesta ja rahoituksesta
tehdään ministeriön päätös. Selvitysmiehen tai selvitysmiesryhmän käyttö on ministeriön mukaan
monesti tehokkaampaa kuin työryhmätyöskentely.
Selvitysmiestyön tulokset käsitellään yleensä seminaarissa, johon on kutsuttu laaja joukko
intressitahoja ja sidosryhmiä. Ehdotukset lähetetään niin selvitysmiehiä kuin työryhmiäkin käytettäessä lausuntokierrokselle. Työn tulosten lopullis-
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ta soveltamista käytäntöön voidaan pohtia vielä
intressitahojen yhteisessä työryhmässä.
Kauppa- ja teollisuusministeriössä työryhmätyö
on kehittynyt yhä enemmän hanke- ja projektityöskentelyn suuntaan. Siirtyminen laajasti uusimuotoiseen valmisteluun (hanke- ja projektityö) edellyttää
sekä asenteellisia että myös organisatorisia muutoksia.
Keskushallinnon uudistamishanke ja EU-jäsenyys ovat lisänneet entisestään valmistelutyön
avoimuus- ja tehokkuusvaatimuksia. EU-päätöksentekojärjestelmä ja mm. nykyiset hyvää lainlaadintaa koskevat periaatteet sisältävät kaikki olennaiset avoimuuden elementit. Niiden yhtäläisessä
soveltamisessa on viranomaisilla kauppa- ja teollisuusministeriön mielestä vielä kehittämisen varaa.
Liiallinen konsultointi ja koordinointi saattavat
kauppa- ja teollisuusministeriön mukaan lisätä byrokratiaa ja haitata päätöksenteon tehokkuutta.
Avoimuuden ja demokraattisuuden turvaamisessa
ei ministeriön mukaan pidä mennä liiallisuuksiin:
Varsinainen päätöksenteko voi hankaloitua tai kokonaan estyä.

Sosiaali- ja terveysministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriön näkemyksen mukaan komitealaitos on hallituksen esitysten ja päätösten valmistelussa menettänyt huomattavasti
merkitystään. Eri komiteatyyppien alalajeista lähinnä toimikuntia käytetään laaja-alaisten ja merkityksellisten esitysten valmistelussa. Näissä etujärjestöjen vaikutus on huomattava. Komiteanmietintöjä
käytetään sosiaali- ja terveysministeriössä yleensä
jatkovalmistelun pohjana, mutta niiden esitykset
ovat harvoin suoraan esiteltävissä hallituksen esityksen muodossa.
Sosiaali- ja terveysministeriössä työryhmätyöskentely on hyvin laaja-alaista. Eri työryhmien työn
koordinoimista auttaa se, että tiettyyn alaan liittyvissä työryhmissä jäseninä tai asiantuntijoina ovat
alan asiantuntijatoimielinten edustajat. Näin ollen
työryhmissä on yhteisiä jäseniä tai ainakin samat
toimielimet ovat edustettuina. Laajakantoisimpien
työryhmien asettamisia ja työn tuloksia käsitellään
ainakin sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla sosiaalipoliittisessa ministerityöryhmässä
sekä kansliapäälliköiden bilateraalikokouksissa.
Selvityshenkilöitä sosiaali- ja terveysministeriössä on käytetty jonkin verran, viime vuosina aiempaa enemmän. Kokemukset toiminnasta ovat olleet
pääasiassa positiivisia. Erityisesti selvityshenkilöt
ovat sopineet tilanteisiin, jossa selvitysmies on
samalla toiminut “matkasaarnaajana” ja lopputulokseen on pyritty sitouttamaan laajempi määrä

toimijoita kuin olisi ollut mahdollista ottaa mukaan
työryhmätyöhön. Vastaavasti ongelmana on voinut
olla se, että toimijat ja sidosryhmät eivät ole kokeneet saaneensa ääntään kuuluville eivätkä näin
ollen ole sitoutuneet asian edistämiseen. Myönteistä on se, että selvityshenkilöiden toimikausi on
useimmiten lyhyempi kuin työryhmillä yleensä.
Selvitysmiesten ehdotusten toteutuminen riippuu täysin tehtävän vaikeudesta ja laajuudesta
aivan kuten työryhmienkin ehdotusten toteutuminen.
Sosiaali- ja terveysministeriössä EU-jäsenyys on
eräillä aloilla selvästi nopeuttanut valmistelurytmiä,
minkä vuoksi virallisia työryhmiä ei aina ehditä
perustaa. Valmistelu onkin muotoutunut toisaalta
pysyvien yhteistyöelinten ja toisaalta verkostojen ja
ad hoc -ryhmien varaan.
Virkamiesten tehtävä on jatkossa entistä enemmän koordinoida hallinnonalojen välistä valmistelua sekä konsultoida sidosryhmiä ja toimijoita,
vaikka virkatyönä tehtävä valmistelu muodollisesti
lisääntyykin.

Työministeriö
Työministeriössä komiteatyöskentely toteutetaan
vakiintuneella kolmikantaperiaatteella. Komiteatyöskentelyssä merkittävissä valmisteluasioissa
etujärjestöjen vaikutus on vakiintunut.
Erityisesti työlainsäädäntöön liittyvässä uudistustyössä kolmikantaperiaatteen noudattaminen
on merkittävää. Parlamentaaristen voimasuhteiden
mukaan asetettuja komiteoita ei työministeriöllä
ole ollut. Poliittiset toimijat otetaan huomioon komiteoita asetettaessa tarvittaessa ja tapauskohtaisesti.
Työministeriössä on kolmena viime vuotena
ollut neljä komiteaa: Euroopan sosiaalirahaston
tavoite 3:n ja tavoite 4:n seurantakomiteat, Tavoite
3 -ohjelman seurantakomitea kaudelle 2000—
2006, Vuosilomakomitea 2001 ja Työsopimuslakikomitea. Sen työ on käynnissä.
Työministeriö pitää komiteatyöskentelyn vahvuutena työhallinnon toiminnan kannalta sitä, että

se turvaa kolmikantaneuvottelujen kautta käytävän
yhteistyön. Heikkoutena voidaan joissakin tilanteissa pitää sitä, että komiteatyöskentely saattaa
olla epäjoustavaa ja aikaa vievää. Työministeriön
mukaan komiteanmietinnöillä on lainvalmistelutyössä ja muiden hankkeiden valmisteluvaiheessa
ratkaiseva vaikutus. Eri osapuolten näkökohdat
tulevat jo lainvalmistelun varhaisessa vaiheessa
esille. Komiteatyöskentely mahdollistaa jatkuvan
vuorovaikutuksen eri osapuolten välillä. Tällä
mahdollisesti nopeutetaan osaltaan lainvalmisteluprosessin aikataulua.
Työministeriössä on siirrytty työryhmätyöskentelystä projektityöskentelyyn. Työkokonaisuus on
ministeriön mukaan tarkoituksenmukaista tehdä
projektina silloin, kun kyseessä on työmäärältään
laaja, erityistä kerrallista työnsuunnittelua edellyttävä ja ajallisesti rajautuva hanke. Vuonna 1999 asetettiin työministeriössä 46 projektia, v. 2000 24
projektia ja v. 2001 26 projektia. Projektityöskentelyssä suunnittelu, menettely ja kokonaisuuden hallinta ovat parempia kuin työryhmätyöskentelyssä.
Työryhmätyöskentelyä voidaan monilta osin pitää kustannustehokkaampana, joustavampana ja
taloudellisempana kuin selvitysmiesjärjestelmää.
Selvitysmiestä voidaan yleensä käyttää laajoissa ja
merkittävissä hankkeissa. Heidän käyttöään rajoittavat useat tehtävien ja töiden organisointiin liittyvät toimintatapatekijät ja yhteistyövaatimukset.
Selvitysmiehiä työministeriössä on kolmen viime vuoden aikana käytetty kolme kertaa. Yksi
selvitysmiehistä oli hallinnon ulkopuolinen asiantuntija. Selvitysmiesjärjestelmää on käytetty asioissa, joissa asiantuntijuudella on erityinen painoarvo.
Vuosittain laaditaan EU:n työllisyysstrategian
toimeenpanoon liittyvä kansallinen työllisyyden
hoidon toimintasuunnitelma yhteistyössä eri ministeriöiden ja työmarkkinajärjestöjen kanssa. Suunnitelman laadinnassa kuullaan myös aluetasoa ja
kansalaisjärjestöjä. Lisäksi ministeriöllä on pitkä
perinne poikkihallinnollisesta tai ohjelmatyyppisestä työstä, joista mainitaan esim. ESR-ohjelmat ja
monet projektit.
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Valtiovarainministeriö on käynnistänyt valtioneuvoston komiteapäätöksen uudistamisen keskushallintohankkeen suosituksen mukaisesti. Valtiontilintarkastajat pitävät uudistamista tarpeellisena, koska työryhmäja selvitysmiestyö ovat käytännössä syrjäyttäneet perinteisen komiteatyön ministeriöiden määräaikaisessa
valmistelussa.
Tulosohjauksen myötä hallinnon toimintatavat ovat
muuttuneet, ja ministeriöt päättävät itse vastuullaan
olevasta määräaikaisesta valmistelusta. Komiteatyöskentelystä luopumisella on tavoiteltu tehokkuutta ja
joustavuutta. Asiantuntemuksen merkitystä on tahdottu korostaa erityisesti selvitysmiehen käytöllä. Kun valmistelu tehdään virkamiestyönä ministeriössä, on valtiontilintarkastajien näkemyksen mukaan olemassa
vaara, että asia lokeroituu etenkin työn alkuvaiheessa,
jolloin valmistelun suunnasta päätetään. Olisi myös
selvitettävä, mitkä seikat vaikeuttavat valmisteluresurssien jakamista ja asioiden käsittelyä yhdessä yli
hallinnonalarajojen.
Ministeriöiden työryhmätyön koordinointi valtionhallinnossa on järjestämättä. Valtiovarainministeriö ylläpitää rekisteriä, johon ministeriöiden tulee ilmoittaa

24

hankkeensa. Valtioneuvoston hankerekisteri Internetissä on osoittautunut vaikeaselkoiseksi ja osittain epätarkaksi. Rekisteristä ei käy helposti ilmi asioiden tärkeysjärjestys eikä se, mitkä asiat kuuluvat ministeriön
sisäisiin kehittämishankkeisiin ja millä hankkeilla on
laajempi, hallintorajat ylittävä merkitys. Koska rekisteri
on avoinna yleisölle tietoverkossa ja sen tarkoitus on
lisätä hallinnon avoimuutta, on rekisterin käyttäjäystävällisyyteen syytä kiinnittää huomiota.
Valtiontilintarkastajat korostavat ministeriöiden
määräaikaisen valmistelun merkitystä eduskunnan
lainsäädäntötyön kannalta. Eduskunnalle annettavat
hallituksen esitykset perustuvat ministeriöiden lainvalmisteluun. Valtiontilintarkastajat painottavat valmistelun laajapohjaisuutta ja kattavuutta. Asiantuntemuksen, avoimuuden ja demokratian on yhdistyttävä valmistelun jokaisessa vaiheessa niin, että esiin tulleita
näkemyseroja ei haudata työryhmän yhteiseen kompromissiin, vaan ne tuodaan julkiseen keskusteluun.
Lainvalmistelu on tärkeä osa yhteiskuntapoliittista
suunnittelua. Laajoissa ja merkittävissä linjakysymyksissä on valtiontilintarkastajien mielestä edelleen harkittava parlamentaaristen komiteoiden käyttöä.

Ulkoasiainministeriön hallinnonala

Valtiontilintarkastajat ovat tehneet valvontakäynnin ulkoasiainministeriöön 21.5.2002 (valtiosihteeri Antti Satuli). Suomen edustautumista ulkomailla
valtiontilintarkastajat ovat tarkastaneet Belgiaan,
Ranskaan ja Sveitsiin 22.—26.4.2002 sekä Saksaan,
Englantiin ja Irlantiin 2.—6.9.2002 tekemillään valvontamatkoilla. Jälkimmäisellä valvontamatkalla
nousivat esiin lähetetyn henkilöstön puolisoiden
työllistymiseen sekä sosiaali- ja eläketurvaan liittyvät ongelmat sekä lähetetyn henkilöstön lasten
koulutuksen järjestämisen vaikeudet. Näitä kysymyksiä valtiontilintarkastajat käsittelevät myöhemmin.
Toimikaudellaan valtiontilintarkastajat ovat käsitelleet pysyvien ja erityisedustustojen toimintaa,
ulkoasiainhallinnon toimintaa kansainvälisissä järjestöissä sekä maamme kansainvälisten kulttuurisuhteiden kehittämisessä ja Suomen julkisuuskuvan edistämisessä. Ministeriön valvontakäynnillä
käsiteltiin ministeriön toimintaa v. 2001, ulkoasiainhallinnon kiinteistö- ja tilahallintoa, edustustojen lähetetyn henkilöstön asumista sekä edustustojen henkilöstön rakennetta ja koulutusta.
Hallinnonalan valvonnan ja siitä laaditun kertomusosuuden valmistelusta on kansliassa vastannut
ylitarkastaja Seppo Niemi. Kertomusosuus hyväksyttiin
valtiontilintarkastajien
kokouksessa
15.10.2002.

Pysyvät ja erityisedustustot sekä ulkoasiainhallinnon toiminta eräissä kansainvälisissä
järjestöissä
Pysyvä edustusto Euroopan unionissa
Edustuston tehtävät ja toiminta
Suomen Brysselissä sijaitsevan pysyvän EU-edustuston yleinen tehtävä on edustaa Suomen valtionhallintoa suhteessa Euroopan unionin toimielimiin.
Edustuston päätehtävä on valmistella ennen kaikkea unionin varsinaisen lainsäätäjän, Euroopan

unionin neuvoston päätöksiä valtioneuvoston antamien ohjeiden pohjalta. Lisäksi edustuston tehtävä on tuoda aktiivinen panoksensa päätöksentekoon sekä osallistua kansallisten kantojen valmisteluun ja koordinointiin ja toiminnan kehittämiseen.
EU-edustuston tehtävät kattavat koko valtionhallinnon toimikentän, ja koko valtionhallinnon
kirjo on edustettuna sen henkilökunnassa. Eri sektoreiden virkamiesten läheiset keskinäiset kontaktit EU-edustustossa auttavat osaltaan kantojen
koordinoimisessa ja yhdenmukaistamisessa valtionhallinnon piirissä. EU-edustuston luonteen
vuoksi kaikkien virkamiesten katsotaan edustavan
Suomen hallitusta yleensä eikä ainoastaan yksittäistä hallinnonalaa.
Ulkoasiainministeriön mukaan EU-edustuston
virkamiesten tärkein tehtävä on toimia EU:n neuvoston eri tasoilla. Suomen osallistuminen EU:n
päätöksentekoon ja EU:n politiikan luomiseen kanavoituu pitkälti EU-edustuston ja sen virkamiesten kautta tai heidän avustuksellaan. Työryhmätasolla EU-edustuston virkamiehet hoitavat edustautumisen suurimmassa osassa kokouksista, usein
yhdessä Helsingistä tulevan asiantuntijan kanssa.
Coreper-tasolla käsittely muuttuu poliittisluonteisemmaksi, kompromisseihin pyrkiväksi ja tuloksiin
pyritään neuvottelemalla. Coreperin kahdessa kokoonpanossa Suomea edustavat suurlähettiläs ja
suurlähettilään sijainen. Edustuston virkamiehet
avustavat coreper-edustajia asiakohdittain. Neuvoston kokouksissa pysyvä edustaja tai tämän sijainen avustavat paikalla olevaa ministeriä tai ministereitä. Jos valtioneuvoston jäsen ei pääse osallistumaan neuvoston kokoukseen, Suomea edustaa
joko pysyvä edustaja tai hänen sijaisensa riippuen
ao. neuvoston toimialasta.
Edustuston toiminnan luonteen vuoksi keskeisellä sijalla sen tehtävissä on yhteydenpito kotimaisiin toimijoihin mahdollisimman laajalti ja tasapuolisesti. Edustusto myötävaikuttaa aktiivisesti Suo-
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men kantojen koordinointiin valtioneuvoston EUsihteeristön kanssa, minkä lisäksi eri alojen erityisvirkamiehet ovat jatkuvasti yhteydessä eri ministeriöihin ja muihin viranomaistahoihin yhtäältä toimintaohjeiden saamiseksi ja toisaalta raportoinnin
vuoksi. Virkamiehet tapaavat myös kollegoitaan
säännöllisesti Suomessa ja Brysselissä. Tämän lisäksi edustuston johto ja virkamiehet pyrkivät pitämään yllä laajaa kontaktiverkkoa eri sidosryhmiin
ja toimijoihin kotimaassa.

Henkilöstöä

Siirtymävelvolliset virkamiehet
Lehdistösihteeri
Erityisasiantuntijat
Sotilaat
Sihteerit sekä tekninen ja
hallinnollinen henkilöstö
Residenssi
Asemamaasta palkatut
kanslia
residenssi
Yhteensä

1992

Henkilöstö ja toiminnan kustannukset
EU-edustustolla on lähetettyä henkilökuntaa 75.
Näistä 22 on ulkoasiainhallinnon III-ura-alueen
virkamiehiä, 31 erityisasiantuntijoita, 3 sotilaita ja
17 toimii avustavissa tehtävissä. Asemamaasta palkattuja on 21. He työskentelevät sihteeri-, arkistotai autonkuljettajatehtävissä sekä puhelinvaihteen
hoitajana.
Edustuston henkilöstön määrä on v. 1997—2001
kasvanut seuraavasti (vertailun vuoksi näkyvillä on
myös vuosi 1992):

1997

1998

1999

2000

2001

7
1
11

15
1
24

17
1
26

23
2
41

22
2
32
1

20
1
311
2

(5+) 5
2

17
2

18
2

29
2

22
2

19
2

(5+) 6

6
1
66

17
1
82

25
1
123

20
1
102

20
1
96

(10+) 32

Brysselin suurlähetystön kanssa v. 1992 ollut yhteinen henkilökunta mainittu sulkeissa.
1
Lukuun sisältyy myös ulkoasiainhallinnon muodollisessa palvelussuhteessa olevat eduskunnan ja Suomen Akatemian
erityisasiantuntijat.

Vuonna 1999 edustustossa työskenteli 123 henkeä. Koska edustuston henkilöstömäärän kasvu v.
1998—99 oli selitettävissä EU-puheenjohtajuuden
aiheuttamilla lisävaatimuksilla, henkilöstövahvistukset purettiin vuoden 2000 kuluessa.
Edustuston mukaan henkilöstön mitoitus on
yleisesti kohdallaan, mutta ajoittain esiintyy ongelmia. Tällä hetkellä tarvittaisiin lisää lähetettyjä virkamiehiä hoitamaan EU:n laajentumiseen liittyviä
asioita, mutta ulkoasiainhallinnon tiukkojen määräraharesurssien vuoksi ulkoasiainministeriö ei ole
pystynyt lähettämään lisää virkamiehiä tälle sektorille. Tilannetta on pyritty hoitamaan tehtäviä priorisoimalla, mikä on jättänyt jotkin asiat aiempaa
vähemmälle huomiolle. Kaiken kaikkiaan edustuston virkamiehet työskentelevät jatkuvan ylityöpaineen alla.
Seuraavassa taulukossa esitetään edustuston toiminnasta aiheutuneet kustannukset v. 1997—
2001. Tämän taulukon samoin kuin muidenkaan
vastaavien taulukoiden lukuihin eivät sisälly palkkamenot.
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Vuosi

Nettomenot
mk

1997
1998
1999
2000
2001

37 664 883
45 369 959
57 165 847
52 983 763
46 572 051

€

6 334 778
7 630 679
9 614 605
8 911 229
7 825 288

Toimitilat ja henkilöstön asunnot
Edustuston kansliatilat sijaitsevat kahdessa rakennuksessa. Päärakennus on Suomen valtion omistama kiinteistö osoitteessa rue de Trèves 100. Sitä
vastapäätä kadun toisella puolella, osoitteessa rue
de Trèves 45, olevasta rakennuksesta on vuokrattu
edustuston käyttöön yksi kerros.
Päärakennuksen kansliatilat sijaitsevat v. 1972
valmistuneessa kiinteistössä, joka hankittiin Suomen valtion omistukseen v. 1991. Rakennuksen
tilojen bruttopinta-ala on 4 630 m2. Henkilöstömäärän pysyvän lisääntymisen vuoksi edustusto vuokrasi 1.8.2000 lisätiloja 588 m2, joista maksetaan

vuokraa, käyttökulujen ennakkoa sekä kiinteistöveroa 120 913 € (718 900 mk) vuodessa. Kanslian
päärakennuksen ja lisätilojen muut käyttökustannukset ovat vuosittain 133 972 € (796 600 mk).
Suurlähettilään virka-asuntona on 975 m2:n suuruinen talo, joka sijaitsee puistomaisella 1,36 ha:n
suuruisella tontilla keskustan ulkopuolella noin
puolen tunnin ajomatkan päässä kansliasta. Kiinteistö hankittiin valtion omistukseen v. 1989.
Virka-asunto on tällä hetkellä laajassa peruskorjauksessa. Talossa uusitaan mm. lämpöjohto- ja
viemäriverkostot, sähköverkosto sekä vesieristyksiä. Peruskorjaus kestää noin kolme kuukautta ja
maksaa 680 840 € (4,048 milj. mk).
Virka-asunnon peruskorjauksen vuoksi suurlähettilään käyttöön on jouduttu vuokraamaan väliaikainen virka-asunto. Väliaikaisen virka-asunnon
kustannukset ovat 4 637,63 € (27 570 mk) kuukaudessa.
Edustusto on vuokrannut lähetetylle henkilöstölleen, johon kuuluvat varsinaisten ulkoasiainministeriön virkamiesten lisäksi muista ministeriöistä
lähetetyt erityisasiantuntijat sekä sotilasedustajat,
71 asuntoa. Asunnoista 40 sijaitsee kerrostaloissa.
Lapsiperheet asuvat useimmiten omakoti- tai rivitaloissa.
Edustuston suuren henkilöstömäärän takia
asuntoasioiden hoito on merkittävä tehtäväkokonaisuus. Näitä tehtäviä lisää vielä se, että esim.
asiantuntijoiden vaihtuvuus on huomattavaa. Brysselissä toimivat EU-edustusto, Suomen suurlähetystö ja Nato-edustusto hoitavat erikseen oman henkilöstönsä asuntoasiat. Eräät maat ovat yhdistäneet
Brysselissä toimivien lähetystöjensä asuntoasioiden hoidon.
EU-edustuston mukaan Brysselin turvallisuustilanne on huonontunut selvästi viime vuosina.
Ryöstöt ja autokaappaukset kaduilla sekä asuntomurrot ovat yleistyneet ja raaistuneet. Bryssel johtaa Suomen ulkomaanedustuksen asemapaikkojen
rikostilastoa, sillä siellä tehdään selvästi eniten
ulkomaanedustuksen henkilöstöön ja sen omaisuuteen kohdistuvia rikoksia.
Edustusto on raportoinut turvallisuustilanteesta
ministeriön turvayksikölle. Yksikön edustaja on
ollut myös Brysselissä kohentamassa turvallisuustoimia. Tärkeimpiä niistä ovat olleet teknisten turvalaitteiden, kuten hälytyslaitteiden ja turvaovien
asennukset.
Edustusto on ollut myös yhteydessä paikallisiin
viranomaisiin ja esittänyt turvallisuuteen liittyvää
kritiikkiä. Edustuston mielestä viranomaisten, erityisesti poliisin, toiminta turvallisuuden kohentamiseksi on kuitenkin ollut linjatonta ja tehotonta.

Suomen arvostuksen kasvu on lisännyt EUedustuston mielestä sen mahdollisuuksia ajaa Suomen tavoitteita EU:ssa. Arvostuksen täysimittainen
hyödyntäminen ja Suomen vuoden 1999 puheenjohtajuuskauden menestyksellinen jälkihoito edellyttävät aktiivista otetta ja johdonmukaista linjaa,
jotta EU-edustusto pystyy entistä paremmin edistämään Suomen etuja ja vaikuttamaan EU:n tulevaisuuteen. Toiminnan hyötyjen maksimoimiseksi tulee vuoden 2006 puheenjohtajuusvalmistelut aloittaa lähitulevaisuudessa.
Saavutetun kokemuksen perusteella Suomen
valtionhallinnolle avautuu EU-edustuston tuella aiempaa paremmin mahdollisuus ennakoida EU:n
tulevaa kehitystä sekä yleisesti että sektorikohtaisesti. Tämän kautta voidaan EU-politiikkaa kehittää
reagoivasta politiikasta ennakoivaan, tulevaisuuteen suuntautuvaan politiikkaan ja samalla lisätä
politiikkamme strategista suunnittelua.
EU-edustuston toiminnasta Suomelle koituvat
hyödyt pohjautuvat EU:n kaikkiin politiikkoihin,
kuten talous- ja rahaliittoon, sisämarkkinoihin, yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, alue- ja
rakennepolitiikkaan sekä maatalouspolitiikkaan.
Näihin liittyen myös Suomen globaalit vaikutusmahdollisuudet ovat kasvaneet EU-jäsenyyden
myötä. Edustuston toiminta liittyy toisaalta hyvin
konkreettisiinkin asioihin, kuten päätöksentekoon
tutkimus- ja kehitys- tai opetus- ja koulutusohjelmista, jotka tarjoavat uusia toimintamahdollisuuksia lukuisille tahoille verrattuna jäsenyyttä edeltäneeseen aikaan.
Edustusto on työssään kiinnittänyt huomiota
myös siihen, että Suomi voisi mahdollisimman
hyvin hyödyntää EU:n hankkeita. Pääasiallinen
vaikuttamiskanava komission rahoitus- ja hankepäätöksiin on ollut näiden ohjelmien lähes kuukausittaiset hallintokomiteat, joihin kuhunkin osallistuu ulkoasiainministeriön alueesta vastaavan
maalinjan edustaja. EU-edustuston alueesta vastaava virkamies on osallistunut useimmiten myös
kokouksiin.
Hallintokomiteoiden lisäksi tärkeä tapa vaikuttaa komission suunnitelmiin ja päätöksiin on yhteydenpito ohjelmia suunnitteleviin ja toteuttaviin
komission virkamiehiin. EU-edustuston alueyksiköt pitävät yllä kontakteja näihin henkilöihin ja
pyrkivät vaikuttamaan suunnitelmiin niin, että Suomen edut tulevat niissä huomioiduiksi.
EU-edustuston yhteydessä toimii myös Finpron
hankeneuvontayksikkö, jonka tehtävä on tiedottaa
suomalaisille yrityksille hankesuunnitelmista ja
hankekilpailuista. Hankeneuvontayksikkö tiedottaa toteutettavista hankkeista suoraan Finpron jä-
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senyrityksille sekä julkisesti Internet-sivuillaan.
Myös komissio julkaisee kaiken hankkeiden suunnitteluun, kilpailuttamiseen ja toteuttamiseen liittyvän tiedon avoimesti Internetissä. Kaikista komission rahoittamista hankkeista, mutta myös komission hankinnoista sen omiin tarpeisiin tiedotetaan
myös päivittäin ilmestyvässä Virallisessa Lehdessä,
jota suurin osa tarjouskilpailuihin aikovista yrityksistä tilaa.
EU-edustuston virkamiehet ja hankeneuvontayksikön työntekijät pitävät tiivisti yhteyttä tiedottaakseen toisilleen hankkeiden suunnittelusta ja
suomalaisen elinkeinoelämän tavoitteista ja mahdollisuuksista hankkeiden toteuttamisessa.
Suomalaiset yritykset ovat päässeet ministeriön
mukaan hyvin EU:n rahoittamien ulkosuhdehankkeiden toteuttamiseen. Esimerkiksi vuoden 2000
Tacis-hankkeista 2,5 % on suomalaisten yritysten
toteuttamia (Tanska 2,3 %, Ruotsi 3,2 %, Ranska
5,5 %). Suomalaiset yritykset toteuttivat tuolloin
Euroopan komission rahoittamasta 466 hankkeesta
27. Kokoonsa suhteutettuna Suomen voidaan katsoa saaneen Tacis-ohjelmasta toteutettavakseen
enemmän kuin osuutensa.
Muista ulkosuhdeohjelmista ei ole saatavilla kattavaa tilastotietoa. Suomi on sitä useampaankin
otteeseen pyytänyt, mutta komissio ei ole ollut
halukas tietoa toimittamaan. Komission epäröinnin
syynä on pelko siitä, että jäsenmaat alkaisivat vaatia
osuuksiaan ohjelmien toteutuksesta komission halutessa puhtaiden tarjouskilpailuiden ratkaisevan
hankkeiden toteuttajat.

Kehittämistarpeita
Edustuston mukaan sen toiminnan pysyvä rakenteellinen ongelma on työmäärän suuret vaihtelut.
Puolivuotiset puheenjohtajuuskaudet ovat johtaneet siihen, että näiden kausien 3 tai 4 ensimmäistä
kuukautta sujuvat normaalin työrytmin (ml. tarpeen vaatimat ylityöt) merkeissä, mutta varsinkin
kahdelle viimeiselle kuukaudelle kasautuu niin
paljon asioita, ettei työtehtävistä ole mahdollista
selvitä normaalin virka-ajan ja ylityötuntien puitteissa.
Edustuston mielestä ulkoasiainministeriö ei ole
pystynyt tarjoamaan edustustolle todellisten tarpeiden edellyttämiä henkilöstövoimavaroja, vaikka
edustuston työtehtävien määrä on lisääntynyt. Lähetetyn henkilöstön suuri määrä on johtanut myös
erityisjärjestelyihin, esim. asuntojen vuokrien hintakattojen määräämiseen, vaikkei tällaista käytäntöä juurikaan toteuteta muualla ulkoasiainhallinnossa.
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Edustustossa työskentelevien erityisasiantuntijoiden ja sotilaiden kustannusten maksaminen
kuuluu lähettäjäviranomaiselle. EU-edustusto on
kuitenkin joutunut maksamaan muille kuuluvia
asiantuntijoiden toiminnasta aiheutuneita yleiskustannuksia mm. hallinto-, taloushallinto-, arkisto-,
atk-tuki-, vahtimestari- ja puhelinpalveluista.
Koska EU-edustuston tehtävänä on ajaa Suomen
etuja EU:n piirissä ja erityisesti neuvoston päätöksenteossa, toiminta edellyttää laajaa tiedonhankintaa ja yhteydenpitoa eri yhteisöihin. Edustuston
mielestä sen työlle olisi hyödyksi, jos Suomi saisi
nykyistä paremman virkamiesedustuksen EU:n eri
elimiin. Erityisesti ylätason virkamiesedustuksen
lisääminen olisi tarpeellista.

Pysyvä edustusto Yhdistyneissä kansakunnissa,
New York
Edustuston tehtävät ja toiminta
Ryhtyessään toteuttamaan keväällä 2001 hyväksytyn YK-strategian mukaisia prioriteetteja YK-edustusto on pyrkinyt muuttamaan työn luonnetta ennakoivaksi ja proaktiiviseksi (tulevaisuuteen vaikuttava) sekä EU:ssa että suhteessa muihinkin YK:n
jäsenmaihin. Ulkoasiainministeriön ja muiden Suomen edustustojen kanssa on pyritty hyvissä ajoin
sopimaan politiikkalinjauksista, jotta edustustolla
on toimintavalmius silloin, kun se tulosten aikaansaamisen kannalta on edullisinta. Erityisesti globalisaatiokehitykseen liittyvissä kysymyksissä edustusto on pitkäjänteisesti ja kokonaisvaltaisesti yhteistyössä ministeriön ja muiden edustustojen kanssa pyrkinyt kehittämään Suomen intressien kannalta kestävää politiikkaa YK:n vuosituhannen huippukokouksessa hyväksyttyjen kehitystavoitteiden
saavuttamiseksi.
Ulkoasiainministeriön johtoryhmän 28.3.2001
hyväksymän YK-strategian mukaisesti annettuja
raportointiohjeita soveltaen Suomen pysyvä YKedustusto esitti lokakuussa 2001, mihin prioriteettialueisiin ja yksittäisiin asiakohtiin edustusto tulisi
keskittämään voimavaransa YK:n yleiskokouksen
56. istuntokaudella. Esitykseen sisältyi myös ohjeistus siitä, miten priorisointi käytännössä toteutettaisiin. Esitys perustui edustuston toiminnassa jo toteutettuihin yleislinjoihin ja priorisointeihin sekä
ulkoasiainministeriön virkamiesten ja yksiköiden
kanssa käytyihin keskusteluihin. Ministeriön täydentämää esitystä noudatettiin edustuston toiminnassa syksyllä 2001 ja keväällä 2002.
YK-strategian toiminnallistamiseksi ja Suomen
prioriteettien terävöittämiseksi sekä toiminnan tavoitteellisuuden lisäämiseksi on tarkoitus systemaattisesti laatia asiakirja Suomen painopistealu-

eista ja tavoitteista YK:n yleiskokouksen tulevalla
istuntokaudella. Istuntokauden lopussa arvioidaan
tavoitteiden toetutumista. Prosessiin otetaan mukaan myös eduskunnan ulkoasiainvaliokunta, joka
on ilmoittanut olevansa kiinnostunut Suomen YKpolitiikan toteuttamisesta ja YK-strategian edelleen
kehittämisestä. Tämän prosessin kautta kehitetään
myös Suomen valmiuksia vaikuttaa EU:n prioriteetteihin. Tätä prosessia on tarkoitus ryhtyä noudattamaan seuraavasta (57.) istuntokaudesta alkaen.
Terrorismiin liittyvät kysymykset olivat temaattisena
kysymyksenä
edustuston
prioriteetti
11.9.2001 tehtyjen terrori-iskujen jälkeen. Edustusto ajoi tiiviissä yhteistyössä ulkoasiainministeriön
kanssa Suomen tavoitteita ensisijaisesti EU:n kautta. Vaikuttaminen kohdennettiin EU:n kantojen
muodostamiseen, jotka puolestaan tuotiin esille
YK:ssa EU:n yhteisissä puheenvuoroissa ja erityisesti terrorismia koskevaa kansainvälistä sopimusta
koskevissa neuvotteluissa.
Terrori-iskujen myötä edustuston kokonaisvaltainen seuranta kohdentui myös Yhdysvaltojen ja
YK:n välisiin suhteisiin sekä Yhdysvaltojen kannanottoihin laajoissa globaaleissa kysymyksissä.
Vuosituhannen julistuksen toimeenpano ja reformikysymykset olivat myös tarkennetun seurannan
kohteita. Keskeisellä sijalla toiminnassa olivat turvallisuusneuvoston sanktioitten uudistamiskeskustelu sekä rauhanturvatoiminnan uudistaminen ja
kriisinhallintakapasiteetin kehittäminen.

Taloudelliset, sosiaaliset, humanitaariset,
kehitysyhteistyö- ja ympäristökysymykset
Taloudelliset, sosiaaliset (ml. ihmisoikeudet) ja
tasa-arvokysymykset sekä kehitysyhteistyö ja ympäristökysymykset käsitellään lähes kokonaisuudessaan yleiskokouksen II- ja III- komiteoissa.
Näillä aloilla on paljon Suomen multilateraalisella
foorumilla ajamia ja tärkeinä pitämiä asioita. YKstrategian mukaisten, edustuston tarkemmin määrittelemien prioriteettien mukaan edustusto järkeistää työtään asiakohdittain ja teema-alueittain. Prioriteettiasiakohdissa tiedonhankinnan ja vaikuttamisen on oltava etupainotteista ja ulotuttava merkittävästi EU:ta laajemmalle. Prioriteettikysymysten ulkopuolelle jäävien asiakohtien seurannassa edustusto keskittyy sen sijaan vain EU-koordinaatiovaiheeseen, jolloin varmistetaan, että intressimme on
huomioitu. Sen jälkeen luotetaan EU-puheenjohtajaan. Samaa menettelyä noudatetaan talous- ja sosiaalineuvostossa. Edustusto lähtee myös siitä, että
erityisalan asiantuntemusta vaativissa neuvotteluissa, mikäli Suomella on erityisintressi, ministeriön

tulee turvata Suomen aktiivinen panos lähettämällä
asiantuntija siinä vaiheessa, kun vaikuttaminen
EU:n yhteiseen kantaan on tärkeintä.
Edustuston mukaan Suomen jäsenyys YK:n talous- ja sosiaalineuvostossa vuoden 2002 alusta
edellyttää valppautta uusien asialistalle nousevien
pitkän ajan linjausten ja politisoituvien asioiden
seuraamisessa sekä näiden asioiden käsittelyyn
vaikuttamisessa. Talous- ja sosiaalisektorilla hoidetaan myös vaaliehdokkuudet, joista huomattava
osa on talous- ja sosiaalineuvoston alaisten elinten
vaaleja. Kaikkien sektoreiden vastuuvirkamiehet
osallistuvat Suomen ehdokkaiden kampanjointiin
omilla alueillaan.
Edustuston tärkein prioriteetti 56. yleiskokouksessa oli Kestävän kehityksen huippukokoukseen
liittyvät kysymykset ml. kansainvälisen ympäristöhallinnon kehittäminen. Vuosittain lähes samanlaisina toistuvat muut päätöslauselmat jätettiin vähemmälle huomiolle, ellei niissä noussut esille
Suomen kannalta oleellisia seikkoja. Mikäli jatkossa pidetään tarpeellisena Suomen aktiivista osallistumista muita ympäristökysymyksiä koskeviin neuvotteluihin, edustusto edellyttää, että tähän toimintaan saadaan myös asiantuntijoita Suomesta.
YK:n operatiivisten kehitysyhteistyötoimintojen
kolmivuotistarkastelu kytkeytyy kiinteästi talous- ja
sosiaalineuvostoon ja Suomen toimintaan kehitysyhteistyöohjelmien ja rahastojen johtokunnissa.
Pohjoismaat teettivät yhteisen arvioinnin YK:n kehitysavun kenttäkoordinaatiosta ja järjestivät aiheesta erillisen seminaarin. Pysyvät edustajat esittelivät yhteisen linjauksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta YK:n kehitysohjelman ja rahastojen pääjohtajille. Tähän työhön edustusto panosti aktiivisesti sekä valmistelussa että johtopäätösten työstämisessä, ja siihen tarvittiin ja myös saatiin tukea
ministeriöstä.

Edustuston voimavarat
Edustuston henkilöstö on Suomen EU-puheenjohtajuuskauden ja YK:n 55. yleiskokouksen puheenjohtajuuden (v. 2000—2001) jälkeen supistunut.
Maaliskuun 2002 alusta edustustossa työskentelee
11 ulkoasiainministeriön lähettämää diplomaattista
virkamiestä ml. pysyvä edustaja, pysyvän edustajan
sijainen, vastuuvirkamiehet sekä hallinnollinen
avustaja. Suomesta lähetettyjä avustavia virkamiehiä on lisäksi 8 ja paikalta palkattuja 6. Yhteensä
edustustossa työskentelee 30 henkeä. Luku sisältää
myös puolustushallinnon lähettämän sotilasedustajan ja tämän avustajan sekä paikalta palkatun
sihteerin. Virkavapaalla on lisäksi yksi vastuuvirkamies.
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Ulkoasiainministeriön mukaan henkilöstövoimavarat ovat riittävät ja vertailukelpoiset sekä pohjoismaisiin että muiden EU-maiden edustustoihin.
YK:n toiminnan luonteen ja kokousten määrän
vuoksi vastuuvirkamiesten ylityöt ovat huomattavia. Edustusto pyrkii aktiivisesti löytämään keinoja
ylitöiden vähentämiseksi muuten kuin henkilökuntaa lisäämällä. Yksi keino on ollut Suomen yliopistoista saatujen korkeakouluharjoittelijoiden hyödyntäminen toiminnassa. Vuosittain harjoittelijoina
on toiminut 7—8 opiskelijaa. Edustusto myös tutkii
tietohallinnon edustajien kanssa työmenetelmien
tehostamista.
Edustuston työtilat ovat määrältään ja laadultaan
vertailukelpoiset muiden Pohjoismaiden edustustojen kanssa. Pysyvän edustajan virka-asunto Manhattanilla sijaitsee edustavalla paikalla, ja tiloja
käytetään paljon edustustilaisuuksien järjestämiseen. Edustuston hallinnassa on myös kaksi kiinteistöä Manhattanin ulkopuolella.

kaksipäiväisine vienninedistämistapahtumineen.
Mainittakoon myös, että v. 1991—94 Kööpenhaminassa toimi yksinomaan YK:n järjestöjen hankintoihin keskittynyt kaupallinen sihteeri. Kun Suomi
1990-luvun alussa leikkasi tuntuvasti kehitysapuaan, putosimme YK:n piirissä ns. Under-Utilised Major Donor Country -ryhmästä, jolle pyrittiin
ohjaamaan eri tavoin lisää hankintoja. Samalla Suomessa loppui määrätietoinen YK:n hankintojen
seuranta ja YK:lle suunnatut markkinointikampanjat. Kaupankäynti on jäänyt joidenkin yksittäisten
yritysten aktiivisuuden varaan.
YK-kaupan yksi ongelma myyjän kannalta on
se, että hankinnat tehdään hajautetusti eri järjestöjen päämajakaupungeissa ja kenttätasolla, mikä
merkitsee sitä, että myyjän on sukkuloitava pahimmillaan ympäri maapalloa. Ulkoasiainministeriön
näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että YK-järjestelmän hankintoja ei voi seurata yksinomaan esim.
New Yorkin tai Geneven YK-edustustoista, sillä
monet hankintavolyymiltään suurten järjestöjen
hankintakeskukset sijaitsevat muualla (esim. Unicef Kööpenhaminassa). Ministeriön mukaan YKhankintojen seurannan tulisikin olla globaalia ja
koko edustustoverkolle kuuluvaa.

YK:n hankinnat
YK-järjestelmän hankinnat Suomesta ovat vähentyneet koko 1990-luvun ajan. Vuonna 2000 YK:n
kokonaishankinnat olivat arvoltaan 3,7 mrd. USD.
Hankinnat Suomesta v. 2000 olivat 14,4 milj. USD.
Ministeriön mukaan selitys näin huonoon tilanteeseen on useamman tekijän summa. Vielä1980—90lukujen vaihteessa viranomaistahot ja yritykset
panostivat YK-kauppaan. Suomessa järjestettiin
mm. v. 1994 YK:n ostopäälliköiden vuosikokous

Suomen jäsenmaksut YK:lle
Jäsenmaksut ja rahoitusosuudet rauhanturvaoperaatioihin Yhdysvaltain dollareina ilmenevät seuraavasta taulukosta:

2000

2001

2002

USD

Jäsenmaksut
Rauhanturvaoperaatiot
Kansainväliset rikostuomioistuimet
Yhteensä

Kehittämistarpeita
Ministeriön mukaan ulkoasiainhallintoa yleisesti
vaivaava henkilöstövoimavarojen vähäisyys vaikuttaa myös YK-edustuston toimintaan ja heikentää sen mahdollisuuksia keskittyä monitahoiseen
raportointiin, joka on välttämätöntä Suomessa olevien tahojen ajan tasalla pitämiseksi. Kuten edellä
on todettu, YK:n toiminta-alue ja toimintavaltuudet
ovat koko maailman kattavia. Tietotulva näistä
kysymyksistä ei ole kenenkään hallittavissa. Edus-
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5 716 753
10 996 053
877 022
17 589 828

5 247 957
14 974 951
862 610
21 085 518

5 823 924
3 379 687
1 017 873
10 221 484

tuston tulisikin pyrkiä laaja-alaiseen koottuun raportointiin, joka antaa tietoja ennakoivien päätösten pohjaksi.
Vuonna 2000 ensimmäistä kertaa toteutetussa
ennakoivassa priorisointiharjoituksessa pyrittiin
entisestään terävöittämään YK-politiikkaamme ja
-prioriteettejamme. Tämän menettelyn avulla pyritään saamaan aikaan prosessi, jossa Suomen toimintaa kehitetään ja arvioidaan jatkumona vuodesta toiseen ottaen kuitenkin ennakoiden huomioon

YK-järjestelmän käsittelyyn tulevat uudet haasteet
ja Suomen suhtautuminen niihin. Omien prioriteettien terävöittämisen kautta pyrimme lisäämään vaikutusmahdollisuuksiamme myös EU:n laatiessa
omia istuntokohtaisia prioriteettejaan. Menettelystä
on ajallisesti saatava sellainen, että prioriteettien
tunnistaminen Suomessa edistää toimintaamme
myös EU:ssa. Uuden menettelyn avulla prosessiin
tuodaan myös vuorovaikutus eduskunnan kanssa,
mikä entisestään vahvistaa Suomen YK-poliittisten
prioriteettien saumatonta yhteensopivuutta Suomen ulkopolitiikan kanssa.
Suomea koskevia asioita käsitellään yhä useammin monenkeskisesti, olkoon puite globaali tai
alueellinen. Ulkoasiainministeriön mielestä Suomen ulkosuhteissa tulee käyttää kahdenvälisiä ja
monenvälisiä kontaktimahdollisuuksia toisiaan
täydentävästi. Tältä kannalta multiedustustot tarjoavat keinon pitää yhteyttä valtioihin, jotka ovat
edustustoverkon ulottumattomissa.

Suomen pysyvä edustusto Yhdistyneissä kansakunnissa ja Maailman kauppajärjestössä (WTO),
Geneve
Edustuston tehtävät ja toiminta
Suomen liityttyä EU:n jäseneksi maamme kansallinen esiintyminen erityisesti multilateraalisilla kauppapoliittisilla forumeilla (WTO, UNCTAD, ECE,
EFTA) päättyi ja Suomen kannanottojen esittäminen kanavoitui EU:n sisäiseen koordinaatiotyöhön.
Suomen tultua 1990-luvun jälkipuoliskolla Geneven aseidenriisuntakonferenssin (CD) jäseneksi
aseidenriisunta-asiat keskitettiin Geneveen perustetulle CD-erityisedustustolle. Pysyvä edustusto ei
tämän jälkeen ole hoitanut aseidenriisunta-asioita,
mutta nämä kaksi edustustoa toimivat samassa
kiinteistössä ja niillä on osittain yhteinen hallinto.
Pysyvän edustuston tehtävänä on myös EUjäsenyyden oloissa Suomen edustaminen oman
toimialansa geneveläisissä järjestöissä. Useimmissa
tapauksissa Suomen kannanotot kanavoituvat EUkoordinaatioihin ja Geneven järjestöihin edustuston virkamiesten kautta. On myös tavallista, että
luonteeltaan teknisemmissä järjestöissä suomalaiset ammattiviranomaiset osallistuvat suoraan
omien erityisalojensa kokouksiin ja tuovat siellä
esille Suomen kantoja joko kansallisesti tai EU:n
kautta. Itse kokouksissa edustuston tehtävä on
seurata ja hoitaa teknisissäkin järjestöissä esille
tulevia poliittisluonteisia, järjestöpoliittisia, koko
YK-järjestelmän laajuisia tai muuten periaatteelliselta kannalta tärkeitä kysymyksiä (esim. budjetti-

ratkaisut) ja pyrkiä huolehtimaan siitä, että Suomen
esiintyminen kaikissa Geneven järjestöissä olisi
johdonmukaista ja harkittua, Suomen YK-politiikan ja -strategian mukaista.
Edustuston toimikentästä ja sen myötä resurssien kohdentumisesta noin puolet koskee Genevessä hoidettavia kauppapoliittisia asioita. Tärkeimmät järjestöt tällä sektorilla ovat Maailman
kauppajärjestö WTO, YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi UNCTAD, WTO:n ja UNCTAD:in yhdessä
hallinnoima Kansainvälinen kauppakeskus ITC,
YK:n henkisen omaisuuden erityisjärjestö WIPO
sekä eräät kehitysmaille annettavaan kauppapoliittiseen tekniseen apuun keskittyneet pienemmät
järjestöt ja yhteisöt.
Toimikentän toinen puoli koostuu Genevessä
hoidettavista humanitaariseen apuun, pakolaispolitiikkaan, siirtolaisuuskysymyksiin, ihmisoikeuksiin, kestävään kehitykseen, terveyspolitiikkaan,
Itä- ja Kaakkois-Euroopan ja entisen Neuvostoliiton alueen talouksien siirtymäprosessiin sekä työelämään ja sosiaaliseen kehitykseen liittyvistä asioista.
Edustuston mukaan suomalaisten yritysten pääsy Genevessä toimivien järjestöjen hankintalistoille
on ollut pienimuotoista ja vaihtelevaa. Geneven
järjestöt eivät pääsääntöisesti ole suuria hankkijoita, ja osittain niiden hankinnat on keskitetty Kööpenhaminassa toimivaan YK:n keskukseen. Järjestöt ovat suomalaisten toimittajien kannalta hankalia
kumppaneita sikäli, että ne eivät yleensä tilaa
suuria määriä ja niiden tarpeet saattavat vaihdella
suuresti ajankohdasta toiseen. Järjestöhankintojen
edistämisen kokonaisuus on parhaillaan Suomessa
harkittavana osana vienninedistämisen uudelleenjärjestelyjä. Edustuston omat resurssit eivät nykyisellään mahdollista laajaa panostamista hankintojen edistämiseen.

Henkilöstö ja toiminnan kustannukset
Edustustossa työskentelee 18 lähetettyä virkamiestä ja 4 asemamaasta palkattua. Lisäksi edustustossa
toimii määräaikainen paikalta palkattu harjoittelija
ja korkeakouluharjoittelija. Edustuston WTO-sektorin tehtävissä toimii kaksi sihteeriharjoittelijaa.
Myös YK-sektorilla ja CD-edustustossa toimii
yleensä korkeakouluharjoittelija tai määräajaksi
palkattu työntekijä. Edustuston mukaan korkeakouluharjoittelijoiden samoin kuin muidenkin
määräaikaisten työntekijöiden työpanos on välttämätön, jotta edustusto voi suoriutua sille asetetuista
tavoitteista. Edustuston mielestä henkilöstön mitoitus ei ole oikeassa suhteessa työmäärän kanssa ja
ylitöitä joudutaan tekemään kaikilla sektoreilla.
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Kesällä 2000 henkilöstövahvuudesta poistettiin
yksi III-ura-alueen virkamies.
Edustuston toimintamenot olivat v. 1997—2001:
Vuosi

1997 1
1998
1999 2
2000
2001
1
2

milj. €

milj. mk

1,61
1,48
1,67
1,43
1,61

9,56
8,81
9,90
8,53
9,59

Sisältää myös CD-toiminnan menot.
Ei sisällä EU-momentin kuluja.

Suomen EU-puheenjohtajuus v. 1999 aiheutti
sen vuoden menoihin vajaan 15 %:n nousun edeltäneeseen vuoteen verrattuna, mikä vastasi muiden
EU-maiden kokemuksiin perustuneita ennakkotietoja. Vuoden 2001 huomattava menojen lisäys vuoteen 2000 verrattuna johtui pääasiassa kokonaishenkilöstömenojen kasvusta, vaikka virkamiesten
määrä pieneni, tavanomaista suuremmista sairauskuluista, edustuston ajoneuvokannan uusimisesta
sekä vuotta 2001 leimanneista useista mannertenvälisistä virkamatkoista, jotka johtuivat Geneven
ulkopuolella järjestetyistä konferensseista.

Toimitilat ja henkilöstön asunnot
Edustuston kanslia toimii 911 m2:n vuokratiloissa.
Tilat käsittävät 22 työhuonetta, ja edustuston käytössä on 18 autopaikkaa. Myös Suomen Genevessä
oleva aseidenriisuntakonferenssin edustusto sijaitsee samoissa tiloissa.
Kanslian 31.7.2002 umpeutuvaa vuokrasopimusta jatkettiin 25.11.1999 siten, että se on voimassa 31.7.2007 saakka. Vuokra on 442 785 € (2,6 milj.
mk) vuodessa, josta kansliatilan vuokra 420 707 €
(2,5 milj. mk), autopaikkojen vuokra 20 380 €
(121 200 mk) ja kiinteistössä sijaitsevan varastohuoneen vuokra 1 698 € (10 100 mk). Lämmitysym. kustannuksista tulee vielä vuosittain lisälasku,
joka v. 2001 oli 7 845 € (46 640 mk).
Suurlähettilään virka-asunto on kunnostettu v.
1991 valtion omistaman entisen kanslian tiloihin.
Kolmikerroksinen virka-asunto käsittää yhteensä 457 m2. Virka-asunnon kustannukset olivat v.
2001 n. 49 363 € (293 500 mk), minkä lisäksi tulevat
laitteiden korjaukset yms. satunnaiset menot.
Lähetetylle henkilökunnalle vuokratut kerrostaloasunnot sijaitsevat kohtuullisen matkan päässä
edustustosta, omakoti- ja rivitaloasunnot puolestaan Geneven lähiympäristössä. Edustusto on
hankkinut vuokrattuihin asuntoihin turvalukot.
Genevessä on edustuston mukaan vaikea löytää
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sopivia vuokra-asuntoja ja asuntojen hankkimiseen
liittyy paljon byrokratiaa. Asunnonvälitysyritysten
asema on hyvin vahva niin välitystoiminnassa kuin
asuntojen korjauksissakin. Sopivien asuntojen
puutteen vuoksi edustusto on joutunut majoittamaan henkilöstöä pitkiksikin ajoiksi hotelleihin,
jolloin asumiskustannukset ovat kasvaneet. Hankala asuntotilanne johtaa kotiedustamisen vähenemiseen ja varsinkin nuorempi virkamieskunta hoitaa
edustustehtävänsä ravintoloissa.
Edustuston henkilöstön asuntojen vuokrataso
on korkea samoin kuin kaupungin yleinen vuokratasokin. Edustuston vuokramenoja kasvattaa korkean vuokratason lisäksi myös se, että joidenkin
virkamiesten asunnot ovat suuria. Esimerkkinä yksin asuvien virkamiesten tilavista asunnoista voidaan mainita seuraavat: lähetystöneuvos 150 m2, I
lähetystösihteeri 150 m2 ja II lähetystösihteeri 138
m2.

Järjestöjen hankinnat
Suomalaisyritysten ja Geneven järjestöjen yhteistyö
on varsin vähäistä. Yhteyksien luomiseksi ja yhteistyön vauhdittamiseksi on Genevessä ajoittain järjestetty keskitettyjä suomalaisyritysten tapaamisia
järjestöjen edustajien kanssa, ja samaan yhteyteen
on järjestetty myös pienimuotoiset messut. Edustusto kannattaa yhteistyön kehittämiseen tähtääviä
toimia mm. Finpron kanssa sekä suunnitteilla olevia projekteja. Suomi selvittelee valmiuksia järjestää Suomessa YK:n hankintapäälliköiden kokous,
jota kautta YK-järjestelmän hankintoja Suomesta
voitaisiin edistää.
Edustuston mukaan kattavien tilastotietojen saaminen järjestöiltä ei ole helppoa. Päämajoilla ei
mm. tunnu olevan tietoa kenttäverkoston suorista
tilauksista. Monet järjestöt eivät ilmeisesti ole hankkineet Suomesta viime vuosina juuri mitään (esim.
WHO, IOM) tai hyvin vähäisiä määriä. UNHCR:n
päämaja teki v. 2000 hankintoja Suomesta 308 602
USD:n arvosta. Käytännössä tämä tarkoitti 7 suomalaisyrityksen palvelujen käyttämistä. Vuonna
2001 UNHCR:n hankintojen arvo oli vain 63 274
USD.

Kehittämistarpeita
Ulkoasiainministeriön mukaan Geneven pysyvän
edustuston toiminta on varsin hyvin kyetty sopeuttamaan EU-jäsenyyden tuomiin uusiin olosuhteisiin. Unionin jäsenyys on aiheuttanut huomattavan
muutoksen edustuston toimintatapoihin ja toiminnan painotuksiin. EU-yhteistyöhön osallistumisesta

on tullut uusi ja huomattavasti työllistävä osa edustuston työtä, joka kuitenkin samalla tarjoaa Suomen kaltaiselle pienelle maalle globaalijärjestössä
parhaan vaikutuskanavan. Se on myös laajentanut
toimikenttää. Edustusto joutuu käsittelemään koko
EU:n kannalta tärkeitä asioita, eikä se enää voi
keskittyä pelkästään niihin kysymyksiin, jotka ovat
kansallisesti merkittäviä.
Myös edustuston muu toimintaympäristö on
muuttunut globalisaatiokehityksen myötä. Geneven pysyvä edustusto lienee toimialaltaan kaikkein
laaja-alaisin multiedustustomme. Toimialan laajuuteen liittyy edustuston toiminnan ehkä suurin haaste eli se, miten edustusto kykenee kokoamaan
yhteen eri toimintalohkojen tapahtumat, joilla on
yhä enemmän yhtymäkohtia toisiinsa.
Ulkoasiainministeriö on tietoinen siitä, että globaalikysymyksiin liittyvien aiheiden käsittelyn tehostaminen ei ole helppoa, koska edustustolta
samanaikaisesti edellytetään tehokasta panosta eri
toimintalohkoilla ottaen vielä huomioon, että edustuston henkilöresursseja on jouduttu supistamaan.
Voimavaratilanteen helpottamiseksi tulisi edustuston mielestä harkita virkamiesten lähettämistä
edustustoon myös muista ministeriöistä kuin ulkoasiainministeriöstä. Edustuston toimiala on siihen
omiaan. Tämä vastaisi valtioneuvoston ohjesäännönkin sisältöä siitä, että jokainen ministeriö käsittelee oman toimialansa kansainväliset asiat. Mikäli
tällaiseen järjestelyyn päädytään, tulee varmistaa
se, että muiden ministeriöiden edustajat ovat selkeästi tietoisia Suomen YK-politiikan ja -strategian
sisällöstä, jotta he voivat omalla toiminnallaan niitä
edistää.
Ulkoasiainhallinnon resurssipula vaikeuttaa Geneven pysyvän edustuston toimintaa. Virkamiesten
työpanos kuluu pysyvässä edustustossa hyvin pitkälti päivittäisiin kokousosallistumisiin. Ulkoasiainministeriön ja muiden viranomaisten kannalta
olisi toivottavaa, että edustusto pystyisi kohdentamaan enemmän voimavaroja EU-kantojen raportointiin ja syvempiin analyyseihin esim. OHCHR:n
toiminnasta rutiinien lisäksi. Myös globalisaation ja
ihmisoikeuksien välisen yhteyden analysointiin ja
ajankohtaisen keskustelun raportointiin Geneven
pysyvällä edustustolla olisi oiva näköalapaikka
sekä monenkeskisiä kauppasuhteita että ihmisoikeuksia hoitavana edustustona, jos vain voimavarat
sen sallisivat.
Valtiontilintarkastajien edustustoon tekemällä
valvontakäynnillä nousi esiin kysymys humanitäärisen avun kohdentumisen perusteista ja avun perille menosta. Edustuston mukaan avustustoiminnan tehokkuutta voitaisiin parantaa toiminnan seu3 229153R

rantaa ja valvontaa kehittämällä. Edustustossa kannettiin huolta myös avustustyöntekijöiden turvallisuudesta, sillä avustustyöntekijöitä on viime aikoina terrorisoitu, ryöstetty ja jopa murhattu.
Edustuston mukaan sen tiedonhallintajärjestelmä kaipaa jatkuvaa kehittämistä, jotta jokaisen
virkamiehen eteen siivilöityisi päivittäin nykyistä
loogisemmin juuri sellainen aineisto, jolla on tärkeimpien työtehtävien kannalta eniten merkitystä.
Nykyinen tekninen laitteisto antaa tässä suhteessa
monenlaisia mahdollisuuksia, ja edustuston tiedonhallinnasta vastaavat virkailijat ovat aktiivisesti
kehittämässä käyttökelpoisia ratkaisuja.

Pysyvä edustusto aseidenriisuntakonferenssissa
(CD), Geneve
Vuonna 1997 perustetun Geneven CD-edustuston
tehtävä on edustaa Suomea Geneven aseidenriisuntakonferenssissa. Edustuston kaksi virkamiestä
on säännönmukaisesti Suomen valtuuskunnissa
myös muissa asevalvontakokouksissa Genevessä ja
New Yorkissa (ydinkoekieltosopimus — NPT, biologisen aseen kieltosopimus — BTWC, YK:n Ikomitea, YK:n aseidenriisuntatoimikunta, eräitä tavanomaisia aseita koskeva sopimus — CCW, Ottawan sopimus). Monesti CD-suurlähettiläs on määrätty toimimaan Suomen valtuuskunnan puheenjohtajana.
Edustuston päällikkö tai hänen sijaisensa on
lisäksi Suomen edustaja Geneven kansainvälisessä
miinanraivauskeskuksessa (GICHD) sekä Geneven
turvallisuuspoliittisessa keskuksessa (GCSP) ja Asevoimien demokraattisen valvonnan keskuksessa
(DCAF).
CD:n kiertävää puheenjohtajuutta hoitaa vuoden 2002 kevään ja kesän aikana peräkkäin kolme
EU-maata: Suomi, Ranska ja Saksa. EU-yhteistyö on
tämän takia saanut aiempaa tiiviimpiä muotoja. EUmaat kokoontuvat Genevessä lähes päivittäin merkittävien konferenssien yhteydessä. Muutoin kokoontumisia on 2—3 kuukaudessa. CD:n istuntojen aikana EU-maat osallistuvat viikoittaisiin länsiryhmän kokouksiin.
Globalisaatiokehitys on vaikuttanut merkittävästi turvallisuuden ja aseidenriisunnan kysymyksiin.
Yhä useammilla mailla on taloudelliset ja teknologiset edellytykset hankkia ja kehittää esim. joukkotuhoaseita. Joukkotuhoaseiden ja niiden kantolaitteiden leviämisen estäminen on asevalvontasektorin keskeisiä haasteita. Monenvälisellä aserajoitusjärjestelmällä on tärkeä tehtävä globalisaation hallinnassa.
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CD-edustuston toimintamenot olivat v. 1998—
2001:
Vuosi

1998
1999 1
2000 2
2001 3

€

mk

188 700
243 500
266 400
278 200

1 121 806
1 447 910
1 583 806
1 654 272

1

Suomen EU-puheenjohtajuus.
Suomi NPT III:n pääkomitean puheenjohtajana.
3
Suomi BWC-tarkastelukonferenssin pääkomitean puheenjohtajana.
2

Edustuston kautta ei hoideta jäsenmaksuja.
Pohjoismaista ainoastaan Suomella on erillinen
CD-edustusto. Edustustossa työskentelee kaksi
substanssivirkamiestä, joilla on käytössään sihteeri.
Sihteeri vastaa myös pysyvän edustuston hänelle
antamista tehtävistä (mm. atk-pääkäyttäjän ja
WTO-yksikön sihteerin sijainen). Koska henkilöstövoimavarat ovat rajalliset on lähes aina merkittäviin kokouksiin tarvittu lähetettyä asiantuntijatäydennystä.
Ruotsilla on CD-suurlähettilään lisäksi kaksi
substanssivirkamiestä. Tanskalla substanssivirkamiehiä on yksi ja Norjalla kaksi, Islannilla ei lainkaan. Norja vähensi voimavarojaan aseidenriisunnasta vastaavan suurlähettilään verran vuoden
2001 kesällä. Erillisiä CD-edustustoja on Suomen
lisäksi seitsemällä EU-maalla: Britannialla, Ranskalla, Saksalla, Italialla, Alankomailla, Belgialla ja Espanjalla.
Pakottavia säästötoimia etsittäessä ulkoasiainministeriössä on pohdittu tämän erityisedustuston
lakkauttamista ja sen toimintojen yhdistämistä Geneven pysyvään edustustoon.
Yhteistyö CD-edustuston ja Suomen muiden
edustustojen välillä rakentuu ministeriön määrittämälle pohjalle mm. erilaisten teematapaamisten ja
kokousten, kuten suurlähettiläspäivien merkeissä.
CD-edustusto on lisäksi mukana ulkoasiainhallinnon raporttikierrossa ja saa muista edustustoista
tietoa ajankohtaisista kysymyksistä. Yhteistyö erityisesti YK-edustuston kanssa on tiivistä, koska CDedustuston virkamiehet osallistuvat YK:n yleiskokouksen I-komiteaan ja muihin New Yorkissa pidettäviin aseidenriisuntakokouksiin 5—10 viikkoa
vuodessa.
CD-edustuston ja puolustushallinnon yhteistyö
on toimenkuvan johdosta erittäin tiivistä. Edustuston käyttämät asiantuntijat ovat lähinnä puolustushallinnosta, mutta myös ydintutkimuksen ja biologian aloilta. Kansanterveyslaitoksen Biofin-yksikkö
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on osallistunut tiiviisti edustuston kanssa bioasesopimuksen verifikaationeuvotteluihin.
CD-edustuston merkitys ja siitä aikaansaatava
hyöty voidaan edustuston näkemyksen mukaan
määritellä globaaliturvallisuuden saavutusten sekä
YK-osallistumisen ja päätöksenteon kautta. CDedustusto tarjoaa näköalapaikan kansainvälisen
turvallisuuden peruskysymyksiin. CD-edustuston
raportointi (yli 150 raporttia vuodessa) auttaa Suomen poliittista ja virkamiesjohtoa hahmottamaan
paremmin olemassa olevat muutokset ja haasteet.
CD-edustusto on informoinut eduskunnan ulkoasiainvaliokuntaa vuosittain kahdesti ajankohtaisista kysymyksistä.
CD-edustuston päällikkö on viime vuosina toiminut mm. seuraavissa operatiivisissa ja luottamustehtävissä, mikä osoittaa erityisedustuston osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien olleen merkittävät: NPT:n komiteapuheenjohtajuus tarkastelukonferenssissa v. 2000, biologisen aseen kieltosopimuksen tarkastelukokouksen pääkomitean puheenjohtajuus v. 2001, CD-puheenjohtajuus maalis-toukokuussa 2002 ja syksyllä 2002 länsiryhmän
puheenjohtajuus CD:ssä.
CD-edustusto on lisäksi ollut aktiivinen tiedottaja oman alansa tapahtumista mm. Suomen lehdistöä hyväksikäyttäen.

Pysyvä edustusto Taloudellisen yhteistyön ja
kehityksen järjestössä (OECD), Pariisi
OECD on kehittyneiden markkinatalousmaiden
yhteistyöjärjestö, ja sen päämaja on Pariisissa. Järjestöön kuuluu 30 jäsenmaata. Suomi on ollut
järjestön jäsen vuodesta 1969 lähtien. OECD:n toimintatavoitteiksi on määritelty mm. kestävän taloudellisen kasvun ja työllisyyden edistäminen sekä
hyvinvoinnin lisääminen. Järjestön toimintakenttä
kattaa käytännössä lähes kaikki talous- ja yhteiskuntapolitiikan lohkot. OECD on asiantuntijaorganisaatio, joka tukee jäsenmaiden talous- ja yhteiskuntapoliittista päätöksentekoa. Järjestön pääsihteerin johtamassa sihteeristössä työskentelee vakituisesti n. 1 600 henkeä.
OECD:n suurimpia haasteita tällä hetkellä on
vastata jäsenmaiden ja niiden sisällä muiden toimijoiden odotuksiin siitä, miten selvitä nopeutuneessa globalisaatiokehityksessä, maksimoida hyödyt ja
minimoida haitat sekä miten vaikuttaa asioihin jo
ennalta.
Järjestössä on parhaillaan menossa uudistushanke, jonka tarkoituksena on mm. arvioida uudelleen
järjestön tehtävä ja rooli, terävöittää toimintaa ja
lisätä tunnettuutta. Uudistustyön taustalla ovat jär-

jestön viimeaikaiset budjettivaikeudet ja vapaaehtoisrahoituksen osuuden lisääntyminen ja niistä
aiheutuvat vaikeudet. Suomen keskeinen tavoite
on edistää OECD:n elinvoimaisuutta ja uudistumista.

Edustuston tehtävät ja toiminta
Edustuston toiminnalle on 1990-luvun jälkipuoliskolla antanut yleiset suuntaviivat Suomen OECDstrategia, joka hyväksyttiin v. 1994 hallituksen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa. Se tähtää
OECD-jäsenyytemme mahdollisimman tulokselliseen hyödyntämiseen.
Suomen EU-jäsenyys toi uusia kansainvälisen
yhteistyön mahdollisuuksia ja toisaalta heikensi
rajallisten virkamiesresurssien takia alussa OECDosallistumistamme ja -panostustamme eräillä sektoreilla. EU-jäsenyytemme vakiinnuttua on kuitenkin nähtävissä, että OECD on säilynyt EU:n rinnalla
tärkeänä talous- ja muun yhteiskuntapolitiikan valmisteluelimenä valtionhallinnolle.
Pysyvän edustuston tärkeimpiä tehtäviä ovat:
— toimia yhdyssiteenä OECD-sihteeristön ja
Suomen välillä
— Suomen etujen ajaminen OECD:n toiminnassa
— tiedonhankinta ja lobbaus sekä OECD-tietouden välittäminen Suomeen
— OECD:n hyödyntämisen edistäminen Suomessa
— osallistuminen kokouksiin pääkaupunkidelegaattien kanssa ja heidän työtään tukien, monissa
kokouksissa ainoina Suomen edustajina.
OECD-edustuston toiminta-ajatus poikkeaa
merkittävästi useimpien muiden Suomen ulkomaanedustustojen toiminta-ajatuksesta. Vain EUedustuston työsarka on aihepiiriltään suunnilleen
yhtä laaja ja sen työ on muutenkin luonteeltaan
samantyyppistä. EU-työhön usein liittyvä oikeudellinen sitovuus on kuitenkin yksi merkittävä ero
niiden välillä. Järjestön agenda on aihepiiriltään
suunnilleen yhtä laaja kuin jäsenmaiden hallitusten
agendat ulko- ja turvallisuuspolitiikka pois lukien,
minkä takia OECD-edustuston yhteydet ja yhteistyö ulottuvat valtionhallinnossa kaikkiin ministeriöihin lukuun ottamatta puolustusministeriötä. Yhteistyö koskee myös keskusvirastoja ja useita muita
valtion organisaatioita. Joukkoon kuuluvat myös
etujärjestöt, tutkimuslaitokset ja korkeakoulut. Talousneuvoston sekä tiede- ja teknologianeuvoston
sihteeristöt ovat samoin keskeisiä yhteistyötahoja.
Edustuston työ koostuu paitsi kokousosallistumisista ja niiden valmistelusta myös usein vieläkin
tärkeämmästä yhteydenpidosta sihteeristöön sekä

muihin edustustoihin ja siinä yhteydessä vaikuttamisesta ja tiedon hankinnasta.
OECD:n talouspoliittinen maatutkinta on tunnetuin, säännöllisesti noin vuoden välein toistuva
järjestön työväline. Sen lisäksi suoritetaan usein
vapaaehtoispohjalla usealla muulla sektorilla maatutkintoja. Vuonna 2002 tehdään tutkinta Suomen
valtion budjettijärjestelmästä. Myös Suomen sääntelytutkinta ja ammattikorkeakoululaitoksemme
arviointi valmistuvat vuoden 2002 aikana. Suomi
on mukana v. 2002—2003 tehtävässä kaikkien
jäsenmaiden terveydenhuoltojärjestelmien suorituskykyä koskevassa tutkinnassa. OECD:n arviointi
Helsingin seudun elinvoimaisuudesta ja kilpailukyvystä Itämeren piirissä valmistui vuoden 2002 keväällä. Mahdollisuuksia OECD:n konsulttimaiseen
käyttämiseen olisi kuitenkin enemmänkin.
Koulutussektorilla OECD:n asema on kansainvälisesti merkittävä. Suomi hyödyntää koulutuspolitiikassaan säännönmukaisesti OECD:n vahvaa
maatutkintaperinnettä sekä laajaa indikaattorituotantoa. Viime aikoina Suomi on herättänyt maailman koulutuspiireissä ja myös maailman lehdistössä vyörynomaista kiinnostusta OECD:n tekemän
ainutlaatuisen 32 maan peruskoululaisten koulusaavutusvertailun (PISA) ansiosta. Tämä vaikuttaa
sekä kotimaiseen koulun kehittämiseen että Suomen kuvaan maailmalla.
OECD-työn, sen politiikkasuositusten ja parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen suomalaisessa
päätöksenteon valmistelussa tähtää siihen, että luodaan edellytyksiä Suomen kansantalouden ja yritysten uudistumis- ja kilpailukyvyn sekä kansalaisten hyvinvoinnin suotuisalle kehitykselle. OECDsuositusten hyödyntämiselle löytyy sijaa kaikilla
aloilla, mutta se korostuu niillä sektoreilla, joilla
EU:n rooli on heikko ja yhteistä politiikkaa ja
toimintaa on vähän.
OECD on paikka, josta haetaan eväitä kansantaloutemme kilpailukykystrategiaa varten, sillä sen
tulee jatkuvasti uusiutua. Suuntaa haetaan myös
laajemmin yhteiskuntamme selviytymis- ja sopeutumiskyvyn ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi globaalistuvassa kiristyvän kilpailun maailmassa. Valtionhallinnon lisäksi myös etujärjestöt, tutkimuslaitokset ja korkeakoulut ovat tärkeitä asiakkaita järjestölle ja Suomen pysyvälle edustustolle.

Henkilöstö ja toiminnan kustannukset
Edustustossa toimii 4 ulkoasiainhallinnon lähettämää virkamiestä (suurlähettiläs, ministerineuvos,
lähetystöneuvos ja ulkoasiainsihteeri) sekä 3,5
muiden ministeriöiden (kauppa- ja teollisuusministeriö, valtiovarainministeriö, opetusministeriö ja
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maa- ja metsätalousministeriö) lähettämää virkamiestä, joista viimeksi mainittu jakaa aikansa suurlähetystön ja OECD-edustuston kesken. Edustuston mukaan henkilöstön nykyinen koostumus on
hyvin toimiva. Nykymiehityksenkin aikana muiden
ministeriöiden virkamiehet ovat ottaneet useamman sektorin työt vastattavakseen. Sama koskee
ulkoasiainhallinnon virkamiehiä, jotka hoitavat ulkoasiainhallinnon omat alat kauppa- ja kehitysyhteistyöpolitiikan, ulkosuhteet, budjetin ja työohjelman, järjestön kehittämiskysymykset ja muut yleisluonteiset järjestöä koskevat asiat ja lisäksi useita
sellaisia sektoreita, joiden hoitamiseen Suomessa
ko. asioista vastaavalla ministeriöllä ei ole omaa

Toimintamenot
Palkkaus
Erityisasiantuntijoiden
palkkaus
Yhteensä
1

virkamiestä edustustossa (ympäristö, kestävä kehitys, liikenne, aluepolitiikka).
OECD:n varsinaisesta budjetista Suomen osuus
on 0,59 %. Vuonna 2002 jäsenmaksun suuruus on
1,08 milj. € (6,421 milj. mk). OECD:n päämajan
remontin ja laajennuksen takia on odotettavissa
lisäkustannuksia myös Suomelle. Päämajaremontin
kokonaismenot v. 2002—2011 ovat arviolta 120
milj. € (713,5 milj. mk), josta Suomen maksuosuus
on n. 720 000 € (4,281 milj. mk), mikä jakautuu
arviolta 7—9 vuodelle.
Edustuston toiminnan kustannukset olivat v.
1997—2001 seuraavat:

milj. €

1997
milj. mk

1998
milj. € milj. mk

1999
milj. € milj. mk

2000
milj. € milj. mk

2001
milj. € milj. mk

0,94
0,47

5,6
2,8

1,11
0,54

6,6
3,2

1,19
0,59

7,1
3,5

1,19
0,61

7,1
3,6

1,04
0,55

6,2
3,3

0,47
1,88

2,8
11,2

0,50
2,15

3,0
12,8 1

0,45
2,23

2,7
13,3 1

0,54
2,34

3,2
13,9 1

0,64
2,24

3,8
13,3

UNESCO-toiminta kuului edustuston kirjanpitoon 1.7.1998—31.12.2001.

Vuosina 1997—2001 edustuston lähetettyjen virkamiesten määrä on vähentynyt viidestä neljään ja
myös lähetetyn kansliahenkilökunnan määrä on
vähentynyt viidestä neljään. Paikalta palkattujen
määrä on vastaavasti kasvanut yhdellä.

Toimitilat ja henkilöstön asunnot
Edustuston kanslia sijaitsee OECD:n päämajan välittömässä läheisyydessä. Pääosa tiloista on ollut
vuokrattuna Suomelle jo yli 30 vuotta. Tilojen
yhteispinta-ala on 459 m2. Tilat on alun perin
tarkoitettu asumiskäyttöön, ja ne ovat epäkäytännöllisiä toimistohuoneina. Kanslian tilat kunnostettiin v. 2000. Vuokrasopimus uudistettiin 1.1.2001 ja
sen voimassaoloaika päättyy 31.12.2003. Vuosivuokra on n. 208 500 € (1,24 milj. mk), minkä
lisäksi yleiskuluja on n. 22 500 € (133 800 mk).
Suurlähettilään virka-asunto sijaitsee kävelymatkan päässä sekä OECD:n päämajasta että kansliasta. Virka-asunnon pinta-ala on 250 m2. Sen kuukausivuokra on 4 615 € (27 440 mk) ja yleiskulut (ml.
sähkö) 1 100 €/kk (6 540 mk) kuukaudessa. Edustuston mukaan edustustilat ovat kooltaan riittävät,
mutta taloushenkilöstön työskentely- ja sosiaalitilat
ovat puutteelliset.
Lähetetyn henkilöstön asunnot sijaitsevat pääasiassa samassa kaupunginosassa kuin kanslia ja
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useimmat ovat kävelymatkan päässä edustustosta.
Asuntojen koko on 70—210 m2 perhekoon ja edustusvelvollisuuden mukaan.
Rakennuksessa, jossa edustuston kanslia sijaitsee, on huoneistoja myös talon omistajan ja yksityisten vuokralaisten käytössä. Kanslian sijainnin ja
ko. rakennuksen luonteen vuoksi edustustonsisääntulotiloihin ei ole voitu rakentaa ns. turvaeriötä. Sisäänkäynnin vieressä on kameravalvonta. Eri
yhteyksissä, mm. edustuston tarkastuksissa on todettu, etteivät kanslian turvallisuusjärjestelyt täytä
nykyvaatimuksia.
Koska edustusto ei hoida konsuliasioita, on
myös edustustossa kävijöiden määrä vähäinen verrattuna esim. suurlähetystöihin. Näin ollen lähes
kaikista vierailuista sovitaan etukäteen, mikä puolestaan vähentää turvallisuusriskiä. Edustuston turvaohjeet on saatettu ajan tasalle syksyllä 2001.
Vuokrattaessa asuntoja henkilökunnalle on turvallisuusnäkökohdat aina huomioitu. Asunnot on
pyritty vuokraamaan taloista, joissa on joko talonmies tai ovikoodilukitus. Kaupunginosat, joissa
henkilökunnan asunnot sijaitsevat, ovat myös ns.
turvallisia alueita.
Asuntojen vuokraus Pariisissa on viime vuosina
huomattavasti vaikeutunut ja hintataso kohonnut.
Tarjolla on usein varsin huonokuntoisia asuntoja.

Välityspalkkio joudutaan myös useimmiten maksamaan vuokrauksen yhteydessä. Vesivahingot ovat
yleisiä asunnoissa ja niihin liittyvät korjaukset ja
vakuutusselvitykset pitkäkestoisia.

Kehittämistarpeita
Vaikka suomalaisia työskentelee OECD:n sihteeristössä hieman yli jäsenmaksuosuuttamme vastaava
määrä, ei tilanne tältä osin ole tyydyttävä, sillä
meiltä on puuttunut edustus johdosta ja keskijohdosta. Huhtikuussa 2002 aloitti kuitenkin ICT-politiikan päällikkönä suomalainen. Edustuston mukaan suomalaisia tulisi saada lisää järjestön johtotehtäviin.
Edustusto on ehdottanut valtiovarainministeriölle, että ministeriöitä tulisi rohkaista lähettämään
omalla kustannuksellaan säännöllisesti virkamiehiään työskentelemään vuoden tai kahden ajaksi
OECD-sihteeristössä. Toistaiseksi valtiovarainministeriö ei ole halunnut siihen ryhtyä vaan katsoo,
että jokainen ministeriö hoitakoon itse asiansa.
Edustusto on esittänyt myös sosiaali- ja terveysministeriölle ja työministeriölle, että ne vuorovuosina lähettäisivät virkamiehen työskentelemään
pysyvässä edustustossa OECD-osallistumisen ja
-hyödyntämisen tehostamiseksi. Nimenomaan niiden toimialoilla OECD:tä voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän. Sama koskee ympäristöministeriötä.
Suomalaisyrityksiä on viime vuosina toiminut
jonkin verran paperintoimittajina OECD:n julkaisutoiminnalle. Muilla hankintatoimen sektoreilla suomalaisten osallistuminen on ollut vähäistä. Useat
viime aikoina OECD:ssä toteutetut hankinnat ovat
olleet luonteeltaan sellaisia, että paikallisilla tai
ainakin vahvasti Pariisissa edustettuina olevilla yrityksillä on niissä etulyöntiasema.
Edustuston mukaan OECD:ssä tehtyjä selvityksiä ja tutkimuksia voitaisiin Suomen hallinnossa
hyödyntää nykyistä tehokkaammin. Esimerkiksi
eduskunnassa voitaisiin tiettyjen EU-direktiivien
käsittelyn yhteydessä käsitellä rinnan myös
OECD:n selvityksiä. Edustuston mielestä OECD:n
suosituksia voitaisiin viedä myös virastojen johtoryhmien käsittelyyn. OECD:n selvitysten etuna on,
että ne ovat syvällisiä ja niissä on mukana tietoa ja
kokemuksia myös EU:n ulkopuolelta.

Pysyvä edustusto Euroopan neuvostossa (EN),
Strasbourg
Euroopan neuvosto on v. 1949 perustettu hallitustenvälinen järjestö, jonka puitteissa hallitusten lisäksi myös parlamentit sekä paikallis- ja alueviran-

omaiset harjoittavat poliittista ja oikeudellista yhteistyötä. EN:n jäseneksi voi tulla eurooppalainen
valtio, joka sitoutuu kunnioittamaan demokratiaa,
ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta. Jokaisen
uuden jäsenen on liityttävä Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja sen kuolemanrangaistuksen kieltävään pöytäkirjaan sekä liittymisen myötä sitouduttava noudattamaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksiä.
EN pyrkii edistämään jäsenmaidensa yhtenäisyyttä:
— suojelemalla ihmisoikeuksia ja moniarvoista
demokratiaa
— edistämällä tietoisuutta eurooppalaisesta
kulttuuri-identiteetistä ja rohkaisemalla sen kehittymistä sekä edistämällä kulttuurien monimuotoisuutta
— etsimällä ratkaisuja eurooppalaisen yhteiskunnan ongelmiin kuten muukalaisvihaan, syrjintään ja suvaitsemattomuuteen, sosiaaliseen syrjäytymiseen, terrorismiin ja rikoksiin, huumeisiin,
ympäristöongelmiin jne.
— kehittämällä poliittista kumppanuutta auttamalla Keski- ja Itä-Euroopan maita niiden poliittisessa, lainsäädännöllisessä ja perustuslaillisessa
uudistustyössä.
Järjestö on tuottanut eri aloilta yli 180 eurooppalaista yleissopimusta, jotka sitovat jäsenmaita, sekä
satoja jäsenmaiden politiikkaa ohjaavia suosituksia. Jäsenmaita on 43, ja niistä noin puolet on
Keski- ja Itä-Euroopan maita. Järjestön alaisena
toimii myös Euroopan neuvoston kehityspankki.
Suomi liittyi EN:n jäseneksi vuonna 1989. Jäsenyys on vaikuttanut suomalaiseen lainsäädäntöön,
jota on kehitetty vastaamaan EN:n vaatimustasoa.

Edustuston tehtävät ja toiminta
Edustuston toiminnan keskeisiä tavoitteita ovat:
— Euroopan neuvoston tukeminen yleiseurooppalaisena järjestönä ml. jäsenyyttä hakeneiden
maiden jäsenyyspyrkimyksien tukeminen ja jäsenyyskriteerien huomioon ottaminen
— uusien jäsenten integroituminen neuvoston
toimintaan ja tuen antaminen sekä uusien että
vanhojen jäsenten pyrkimyksissä omaksua neuvoston normistot ihmisoikeuksien, demokratian vaatimusten ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseksi
— jäsenyysvelvoitteiden noudattamiseksi luotujen seurantamekanismien kehittäminen
— vuoden 2000 alussa toimintansa aloittaneen,
Suomen aloitteesta perustetun, ihmisoikeusvaltuutetun toimintaedellytysten edistäminen
— Euroopan neuvoston yleissopimusten täytäntöönpanon yleinen seuranta
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— pyrkimys vaikuttaa riittävien resurssien takaamiseksi Euroopan neuvoston keskeisille toiminnoille, ml. organisaation kehittäminen ja toiminnan tehostaminen sekä vapaaehtoisavustukset
— ihmisoikeustuomioistuimen toimintaedellytysten turvaaminen
— tasavallan presidentin yleiseurooppalaisen
romaniedustajiston luomista koskevan aloitteen
edistäminen ja
— toisiaan täydentävän ja tulosorientoituneen
yhteistyön kehittäminen muiden instituutioiden
(ETYJ, EU, YK) kanssa.
Edellä esitettyjen erityistavoitteiden lisäksi edustusto antaa oman panoksensa Euroopan neuvoston
vakiintuneen työohjelman mukaiseen hallitustenväliseen toimintaan, joka kattaa kaikki yhteiskunnan sektorit lukuun ottamatta puolustusta, taloutta
ja kauppapolitiikkaa.

Edustuston voimavarat, toiminnan kustannukset
ja jäsenmaksut
Ulkoasiainministeriön mukaan edustuston voimavarojen voidaan katsoa riittävän nykyisten tehtävien hyvään hoitamiseen. Euroopan neuvoston
laaja toimikenttä on pakottanut edustuston jatkuvaan priorisointiin ja valintoihin. Viime vuosien
kehityksen ja järjestön voimakkaan laajenemisen
myötä (1990-luvulla jäsenmäärä noin kaksinkertaistunut) edustuston työmäärä on kasvanut siinä
määrin, että heinäkuusta 2000 edustustoa vahvistettiin yhdellä määräaikaisella lähetetyllä erityisvirkamiehellä. Edustustossa työskentelee 6 lähetettyä
virkamiestä ja 4 paikalta palkattua työntekijää.
Edustusto on käyttänyt lisäksi säännönmukaisesti
yliopistojen kustantamia korkeakouluharjoittelijoita vuosittain n. 9 kuukauden ajan.
Vuonna 2002 Suomen maksuosuus Euroopan
neuvostolle on 2,77 milj. € (16,48 milj. mk), sisältäen maksut varsinaiseen budjettiin 1,92 milj. €
(11,42 milj. mk), eläkebudjettiin 0,18 milj. € (1,07
milj. mk), erityisbudjettiin 55 000 € (327 000 mk),
nuorisosäätiöbudjettiin 27 000 € (160 500 mk) sekä
maksut kaikkiaan kymmenen osittaissopimuksen
budjettiin yhteensä n. 0,49 milj. € (2,9 milj. mk).
Nuorisosäätiön ja osittaissopimusten suurimman
osan menoerät katetaan muiden ministeriöiden
kuin ulkoasiainministeriön pääluokasta (maksuja
oikeus-, opetus- sekä sosiaali- ja terveysministeriöiden pääluokista).
Jäsenmaksuosuuksien lisäksi Suomi on maksanut vapaaehtoisavustuksia Euroopan neuvostolle.
Vapaaehtoisavustusten määrä on vuosittain ollut n.
0,5 milj. € (2,97 milj. mk). Vapaaehtoisrahoitteisten
ohjelmien kautta rahoitusta on suunnattu ennen
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kaikkea ihmisoikeusvaltuutetun toimiston toiminnan tukemiseen, romaniohjelmiin, kansalaisjärjestöprojekteihin, Euroopan neuvoston ihmisoikeuskoulutukseen sekä oikeusjärjestelmän ja instituutioiden vahvistamiseen ennen kaikkea IVY-maissa ja
Balkanin alueella.

Pysyvä edustusto Euroopan turvallisuus- ja
yhteistyöjärjestössä (ETYJ), Wien
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestöön kuuluu 55 jäsenmaata. Jäsenkunta koostuu Euroopan,
Pohjois-Amerikan sekä entiseen Neuvostoliittoon
kuuluneista Kaukasuksen ja Keski-Aasian valtioista. ETYJ käsittelee laajasti turvallisuuskysymyksiä,
joihin kuuluvat mm. asevalvonta, ennaltaehkäisevä
diplomatia, luottamusta ja turvallisuutta lisäävät
toimet, ihmisoikeudet, vaalitarkkailu sekä taloudellinen ja ympäristöllinen turvallisuus.

Edustuston tehtävät ja toiminta
Suomen pysyvän ETYJ-edustuston tehtävänä on
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJ:ssä
edistää Suomen ja EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan päämääriä ja vahvistaa järjestön toimintakykyä
keskeisenä ennaltaehkäisyn, konfliktineston, kriisinhallinnan ja konfliktin jälkeisen demokraattisen
yhteiskunnan jälleenrakentamisen järjestönä Euroopassa, Kaukasiassa ja Keski-Aasiassa. Edustusto
raportoi kehityskuluista järjestössä (n. 250 raporttia
vuodessa) ja tekee ulkoasiainministeriölle, puolustusministeriölle sekä pääesikunnalle operatiivisia
esityksiä.
EU-jäsenyys ja globalisaatioprosessi ovat painottaneet tarvetta entistä laajempaan maantieteelliseen poliittis-taloudelliseen seurantaan. ETYJedustuston seurannan ja raportoinnin keskeisen
osan muodostavatkin alueet, joissa Suomella ei ole
vakinaista edustustoa (Keski-Aasia, osa Balkania,
Valko-Venäjä, Moldova ja Kaukasia), mutta joilla
on suora vaikutus mm. huumekaupan kautta Suomen turvallisuuteen ja jotka ovat keskeisesti esillä
EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan agendalla.
ETYJ:n laaja turvallisuuden käsite, joka kattaa
poliittis-sotilaallisen, taloudellisen ja ympäristöllisen sekä inhimillisen turvallisuuden ulottuvuudet,
tarjoaa globalisaation haittojen hallinnan kannalta
hyvän lähtökohdan. Kattava kenttätoiminta mm.
Keski-Aasiassa ja Kaukasiassa yhdistettynä laajan
turvallisuuden käsitteeseen tarjoavat ETYJ:lle hyvän pohjan terrorismin vastaiseen toimintaan.
Suomalaisia palkataan ETYJ:n instituutioihin,
kenttämissioihin ja vaalitoimintoihin tapauksesta
riippuen yhteistyössä puolustusministeriön ja pää-

esikunnan kanssa. ETYJ toimii nopeassa aikataulussa ja usein kriisien tempossa, mikä tekee rekrytoinnin vaikeaksi toteuttaa. Suomella on parikymmentä henkilöä ETYJ:n kenttätoiminnoissa ja vaalien valmisteluissa ja valvonnassa useita kymmeniä
vuodessa. Suomalainen on yhden avainmission
päällikkönä. Suomalaiset asiantuntijat esim. ETYJ:n
sihteeristössä ovat saaneet erityistä kiitosta.

Henkilöstö ja toiminnan kustannukset
Edustuston henkilövahvuus on 4 ulkoasiainministeriön diplomaattivirkamiestä ja yksi sotilasedustaja
pääesikunnasta. Lisäksi edustustossa on yksi lähetetty sekä yksi kokopäivätoiminen ja yksi puolipäiväinen (pääesikunnan maksama) paikalta palkattu
toimistosihteeri ja paikalta palkattu autonkuljettajavahtimestari.
Edustuston toimintamenot ilman sotilasedustajan kustannuksia olivat v. 1997—2001:
Vuosi

1997
1998
1999
2000
2001

€

mk

708 000
632 800
811 400
702 600
739 000

4 209 564
3 762 537
4 824 230
4 177 344
4 394 054

ETYJ:n jäsenmaksut suoritetaan kahden eri
maksutaulukon mukaisesti. Suomen maksuosuus
järjestön perusbudjetista on 2,05 % (sama kuin
Norjalla ja Tanskalla, Ruotsilla 3,55 %) ja suurten
kenttämissioiden (Kosovo, Bosnia-Hertsegovina,
Kroatia) rahoituksesta 2,36 %. Vuonna 2001 Suomen kokonaismaksuosuus oli 4,47 milj. € (26,56
milj. mk). ETYJ:n kokonaisbudjetti oli 202,5 milj. €
(1,204 mrd. mk).

Yhteistyötahot
Edustusto on jatkuvassa yhteistyössä ajankohtaisissa ETYJ:öön liittyvissä asioissa muiden multiedustustojemme kanssa. Tärkeimmät kumppanit ovat
edustustomme EU:ssa, YK:ssa, Euroopan neuvostossa ja Natossa. Yhteisen YK- ja multipolitiikan
strategian mukaisesti tavoitellaan eri järjestöissä
yhtenäistä EU:n ja kansallista esiintymistä. Vuosittain, tarvittaessa useamminkin, ulkoasiainministeriö järjestää multiedustustoille yhteisen koordinaatiokokouksen.
Ulkoasiainministeriön ohella edustuston tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat puolustusministeriö ja pääesikunta. Puolustushallintoon ollaan
yhteydessä päivittäin. Puolustushallinnon edustajat
osallistuvat sotilaallista turvallisuutta käsitteleviin
tärkeimpiin kokouksiin asiantuntijoina. Kauppa- ja

teollisuusministeriön tai ympäristöministeriön osallistuminen ETYJ:n taloudellisen ja ympäristöasioiden ulottuvuuden kokouksiin on ollut toistaiseksi
vähäistä. Eduskunnan ETYJ-valtuuskunta osallistuu säännöllisesti Wienissä pidettäviin ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen kokouksiin. Tällöin
edustusto on saanut tavata valtuuskunnan ja kuulla
asioiden käsittelystä parlamentaarisella tasolla sekä
informoida eduskunnan valtuuskuntaa ajankohtaisista kysymyksistä ETYJ:ssä. EU-maat koordinoivat
viikoittain annettavat yhteiset lausunnot. ETYJ:ssä
EU-koordinaatio onkin kattavinta kansainvälisissä
järjestöissä. Koordinaatiokokouksia on viikoittain
useita (5—10). Pohjoismaat kokoontuvat säännöllisesti kerran viikossa tiedonvaihtoon.

Toiminnan merkitys
Ulkoasiainministeriön mukaan pysyvän ETYJedustuston avulla Suomi osallistuu ja vaikuttaa 54:n
jäsenvaltion kanssa ETYJ-alueen vakauteen ja turvallisuuteen. Viime kädessä hyöty on nähtävä kansallisen turvallisuuden lujittumisena. Toiminta hyödyttää niin eduskunnan, valtioneuvoston, ulkoasiainministeriön kuin muunkin valtionhallinnon toimintaa ja päätöksentekoa tarjoamalla siihen tarvittavan tiedon. Ajankohtaisin esimerkki tästä on Suomen 4.2.2002 hyväksytty jäsenanomus Avoin Taivas -valvontalentosopimukseen.

Hankinnat
ETYJ:n kenttämissiot suorittavat mission päällikölle
annetun rajoitetun hankintatoimivallan mukaisesti
pääosan hankinnoistaan paikallisesti asemamaissaan. Järjestön sihteeristö tekee suurhankinnat kuten ajoneuvot tai tietotekniikan välineet keskitetysti. Hankinnoista ilmoitetaan ETYJ:n kotisivulla.
Edustuston mukaan suomalaisyritykset eivät ole
osallistuneet hankintoihin liittyviin toimituksiin.

Edustusto Pohjois-Atlantin liitossa (Nato), Bryssel
Suomen edustusto Pohjois-Atlantin puolustusjärjestö Natossa perustettiin 12.11.1997. Edustuston
toiminta pohjaa Suomen jäsenyyteen Naton EuroAtlanttisessa yhteistyöneuvostossa sekä Suomen
rauhankumppanuusohjelmaan Naton kanssa.
Edustustossa työskentelee suurlähettilään alaisuudessa 25 henkeä. Edustusto on ns. integroitu
edustusto, jonka koko henkilökunta on myös EU:n
sotilaskomiteaan akkreditoitua sotilasedustajaa lukuun ottamatta ulkoasiainministeriön viroissa.
Nato-edustustossa toimii pääesikunnan, puolustusministeriön sekä kauppa- ja teollisuusministeriön
toimialan asiantuntijoita ulkoasiainministeriön virkamiesten lisäksi. Nato-edustuston koko ja toimin-
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nan laajuus ovat lähes identtiset Ruotsin vastaavan
edustuston kanssa.
Sen lisäksi, että Nato-edustuston henkilöstövahvuuteen kuuluu mm. puolustushallinnon henkilöstöä, edustusto toimii kokonaisuudessaan tiiviissä
yhteistyössä puolustusministeriön ja pääesikunnan
kanssa. Yhteistyötä ja koordinaatiota harjoitetaan
lisäksi muiden Naton rauhankumppanuustoimintaan osallistuvien valtionhallinnon tahojen kanssa.
Edustustolla on tiivis yhteistyö Suomen EUedustuston kanssa, ja osa Nato-edustuston henkilöstöstä palvelee työvoimapoolina myös EU-edustuston tehtävissä kriisinhallinnan alalla. Yhteistyö
keskeisimmissä Naton jäsenmaissa olevien Suomen edustustojen kanssa on myös jatkuvaa. Pohjoismainen yhteydenpito on Natossa tiivistä, samoin yhteistyö EU-maista Suomeen verrattavissa
olevien liittoutumattomien maiden edustustojen
kanssa. EU-koordinaatiota ei Natossa ole.
Koska edustuston tehtäväkenttä on Euroopan
turvallisuusrakenteiden kehittymisen ja Suomen
ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannalta hyvin keskeinen, Suomen edustusto Natossa on valtionjohdolle ja muille asiaa hoitaville valtionhallinnon
tahoille merkittävä tiedon lähde ja yhteydenpidon
väline. Edustuston toiminta on myös väylä vaikuttaa Naton ja EU:n kehittyvään kriisinhallinnan yhteistyösuhteeseen.
Nato-edustuston toiminnan kustannukset olivat
v. 1998—2001:
Vuosi

Nettomenot
€

1998
1999
2000
2001

676 224
801 712
1 030 848
1 049 283

mk

4 021 000
4 700 000
6 100 000
6 200 000

Luvut eivät sisällä Huoltovarmuuskeskuksen erityisasiantuntijan kustannuksia.

Euroopan avaruusjärjestö (ESA), Pariisi
Euroopan avaruusjärjestö ESA (European Space
Agency) on 15 jäsenmaan muodostama kansainvälinen järjestö. Järjestö perustettiin v. 1975. Suomi
liittyi ESAn liitännäisjäseneksi v. 1987 ja v. 1995
varsinaiseksi jäseneksi. Suomen osallistumisen painopistealueet ESAn ohjelmissa ovat tiede, kaukokartoitus, tietoliikenne ja teknologiakehitys.
Suomen etuja ESAn toiminnassa valvoo ja seuraa
Suomen Pariisin suurlähetystö. Lähetystön henkilöstövoimavarojen vähyyden vuoksi ESAn asioiden
hoidossa on jouduttu turvautumaan poikkeusjärjestelyyn siten, että ESA-asioita on hoidettu kaup-
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pa- ja teollisuusministeriössä, joka on ESAn suomalainen vastuuasiantuntijaministeriö. Kauppa- ja
teollisuusministeriö on puolestaan hyödyntänyt
Tekesin asiantuntijavoimavaroja ESA-asioiden hoitamisessa. Ulkoasiainministeriön mielestä järjestely
on toiminut käytännössä, mutta ei ilman ongelmia.
Ministeriön mukaan Pariisin suurlähetystöön tulisikin saada kiireellisesti lisähenkilöstöä, jotta yhä
merkityksellisempiä tehtäviä hoitavan ESAn toiminta ja seuranta saataisiin asianmukaisesti hoidettua. ESA neuvottelee parhaillaan EU:n kanssa uudentyyppisestä raamisopimuksesta avaruusyhteistyön hoitamiseksi. ESAsta kaavaillaan avaruusprojekteja ja -asioita koskevien EU:n rahoittamien
projektien ja päätösten toimeenpanijaa. EU:n avaruusasiat ovat hajotettuina eri pääosastoihin, koska
ne eivät ole lähtökohtaisesti kuuluneet EU:n toimialaan. ESAn ja EU:n väliset neuvottelut tulevat
muuttamaan molempien elinten avaruusasioiden
hoitoa, ja prosessin seurantaan tarvittaisiin mm.
Pariisin suurlähetystön panosta.
Ulkoasiainministeriön oikeudellisella osastolla
oli v. 2001 yksi virkamies hoitamassa muiden tehtäviensä ohella ESAan liittyviä kansainvälisoikeudellisia kysymyksiä. Varsinaisia lisäkustannuksia
ovat aiheuttaneet tähän liittyvät jotkut satunnaiset
matkat ESAan.
Ulkoasiainministeriön oikeudellisen osaston
keskeisiä yhteistyötahoja Suomessa ovat kauppaja teollisuusministeriö, Avaruusasian neuvottelukunta sekä Tekes. Muita suomalaisia asiantuntijatahoja ovat liikenne- ja viestintäministeriö, puolustusministeriö, ympäristöministeriö, sisäasiainministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä näiden
alaiset tutkimuslaitokset ja yliopistot. ESAn komiteoiden ja ESAn Neuvoston Suomen delegaatteja on
yhteensä 21. Pohjoismainen yhteistyö on tärkeä
ESAssa.
Oikeudellisen osaston edustajan vaikutusmahdollisuudet IRC:ssä (International Relations Committee) keskittyvät kansainvälisoikeudellisiin kysymyksiin. IRC on tavallaan ESAn oikeudellinen alakomitea, jossa käsitellään ja valmistellaan esim.
ESAn yhteistyösopimukset kolmansien maiden
kanssa. Siellä on ollut pitkään vireillä mm. Intian ja
Venäjän yhteistyösopimuksien uudistaminen. Vaikutusmahdollisuus takaa mm. kansainvälisoikeudellisten yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden sekä
Suomea velvoittavien säännösten ja normien huomioimisen sopimuksia laadittaessa. Ulkoasiainhallinnon mukaan sen saama suoranainen hyöty ESAn
toimintaan panostamisesta jäänee suhteellisen rajoitetuksi. Hyödyt ilmenevät konkreettisemmin
muilla sektoreilla. Ulkoasiainministeriö on osaltaan

mahdollistamassa muiden sektorien hyötymistä
ESAn kautta.
Suomi saa yhteiskunnallisia hyötyjä ESAn ympäristönvalvonnan, navigointitoiminnan ja alan teollisuuden kautta. Elinkeinoelämä hyötyy ESAn toiminnan kautta tapahtuvasta ilmailu-, avaruus- ja
puolustusteollisuuden teknologian kehittymisestä,
toimialan laajentumisesta ja liikevaihdon kasvusta.
Myönteinen vaikutus elinkeinoelämälle on myös
alan yritysten verkottuminen fysiikan kansallisiin ja
kansainvälisiin tutkimusyksiköihin ja kansainvälisiin alan yrityksiin. Kansalaisia ESAn toiminta hyödyttää luonnontieteiden ja fysikaalisten tieteiden
opetuksen ja tutkimuksen kehityksen kautta. Hyötyjä saadaan myös tietoliikenteen (satelliitti-TV) ja
paikannuksen (Galileo ja sitä valmisteleva työ)
sovellusten, sääennusteiden ja vesien leväennusteiden sekä talvimerenkulkua palvelevien jäätilannekartoitusten kautta.
Suomalaisyritykset saavat n. 80 % Suomen jäsenmaksusta ja eri satelliittiohjelmien ohjelmamaksuista tilauksina takaisin. Suomen ESA-täysjäsenyyden
alussa Suomi sai ESAn tukitoimien avulla erinomaisen hyvän palautteen. Tilanne ESAn tiedeohjelmassa on tällä hetkellä ongelmallinen, sillä ohjelman
sisältöä muutetaan ns. alirahoituksen takia ja uusien satelliittien kehitystyöt ovat edenneet 1–2 viime
vuoden aikana hyvin hitaasti. Muut ESAn ohjelmat
(kaukokartoitus, tietoliikenne, navigaatio) toimivat
kuitenkin entiseen tapaan. Teknologiankehitysohjelmissa (TRP, GSTP) ongelmana on ollut ESAn
sopimusosaston erityisen hidas toiminta. Ministeriön mukaan suurten yritysten sopimukset etenevät
allekirjoitukseen nopeammin kuin pienten maiden
pienten yritysten sopimukset. Ongelmat ovat heijastuksia EU:n vastaavista ongelmista sekä puolustusväline- ja ilmailuteollisuuden keskittymisestä.
Suomen kannalta ongelmallista on EU:n ja ESAn
yhteistyön kehittyminen niin, että aikanaan pienten jäsenmaiden äänivaltaa vähenee merkittävästi.
Ulkoasiainministeriön mukaan suomalaiset yritykset ovat osallistuneet ESAn satelliitti- ja tutkimusohjelmien hankintoihin ja menestyneet tässä
kohtuullisesti.
Suomalaisten asiantuntemus on huomattu ESAssa. Kuitenkin vain harvoja suomalaisia on palkattu
edes keskitason tehtäviin. Tilanne voi helpottua,
koska 1970-luvun alussa perustetun organisaation
henkilöstöä siirtyy parhaillaan eläkkeelle. Tällöin
mm. brittien osuuden on pienennyttävä sen maksuosuuden laskun suhteessa, mikä tuo ESAlle paineita palkata suomalaisia johtajia. Johtajavalintoihin ja esim. aloitettavien ohjelmien aihevalintaan
sekä niiden teollisuuspalautteeseen vaikuttavat

voimakkaimmin Ranskan, Saksan, Italian ja Englannin edustajat ESAn komiteoissa ja virkapaikoilla.
Suomi tutkii aktiivisesti, keitä suomalaisia voidaan
ehdottaa ESAn virkamiestehtäviin. Suomalaisten
lyhyt kokemus satelliittitekniikasta on rekrytointia
vaikeuttava tekijä.
Euroopan unionissa kaavaillaan EU:n perustamissopimusten muuttamista ja avaruusasioiden lisäämistä muodollisestikin EU:n toimialaan.

Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA), Wien
Kansainvälinen Atomienergiajärjestö on YK-perheeseen kuuluva itsenäinen järjestö. Se perustettiin
v. 1957. Vuoden 2001 lopussa IAEA:n jäsenmäärä
oli 133. Järjestön päämaja sijaitsee Wienissä, ja sillä
on safeguards-valvontaan liittyvät toimistot Tokiossa ja Torontossa sekä yhteystoimistot Genevessä ja
New Yorkissa. Sihteeristössä on n. 2 200 työntekijää, joista n. 650 on ammattivirkamiehiä.
IAEA:n tehtävänä on perussäännön mukaan
edistää ydinenergian rauhanomaista hyväksikäyttöä kaikkialla maailmassa ja osaltaan varmistaa,
ettei rauhanomaisessa käytössä olevia ydinaineita
siirretä mihinkään sotilaallisiin tai muihin tuntemattomiin tarkoituksiin (ns. safeguards-valvonta). Suurin osa tästä toiminnasta liittyy ydinsulkusopimuksen (NPT) edellyttämän valvonnan toimeenpanoon kaikkialla maailmassa.
Suomi liittyi IAEA:han sen ensimmäisessä yleiskokouksessa lokakuussa 1957. Suomi on jäsenyytensä alusta lähtien aktiivisesti osallistunut IAEA:n
toimintaan ja sen kehittämiseen. Tämä koskee
erityisesti ydinturvallisuutta sekä ydinsulkupolitiikkaa, joka liittyy läheisesti yleiseen asevalvontaan.
IAEA:n varsinainen budjetti v. 2001 oli 230 milj.
USD. IAEA:n toimintaohjelma sisältää neljä pääryhmää: ydinvoima ja polttoainekierto, ydin- ja
säteilyturvallisuus, ydintekniikan sovellukset ja
safeguards-valvonta. Ydinvoimaa ja polttoainekiertoa koskevan ohjelman puitteissa järjestetään runsaasti asiantuntijakokouksia ja laaditaan erilaisia
teknisluonteisia
julkaisuja.
Ydinturvallisuusohjelma koostuu pääasiassa sääntöjen ja ohjekirjojen laatimisesta sekä jäsenmaihin tehtävistä
asiantuntijaryhmien tarkastus- ja arviointikäynneistä. Useat kymmenet suomalaiset asiantuntijat ovat
vuosittain osallistuneet eri työryhmien kokouksiin.
Ydinteknisiä sovellutuksia koskeva ohjelma kohdistuu käytännössä yksinomaan kehitysmaiden tarpeisiin.
IAEA:lla on lisäksi erityinen teknisen avun ohjelma, joka rahoitetaan jäsenmaiden antamilla vapaaehtoisilla avustuksilla. Toiminta muodostuu projekteista, joiden puitteissa toimitetaan kehitys-
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maille ja Itä-Euroopan maille teknistä apua, joka
voi käsittää asiantuntijoita, stipendejä, harjoituskursseja ja laitetoimituksia. Vuoden 2001 ohjelmaan oli käytettävissä vajaat 60 milj. USD.
Safeguards-toiminta perustuu jäsenmaiden
kanssa tehtyihin valvontasopimuksiin. Käytännössä IAEA:n tarkastajat käyvät ao. maissa useita kertoja vuodessa maiden ydinalan toimintojen laajuuden mukaan. Tätä ohjelmaa pidetään Suomessa ja
yleensäkin teollisuusmaissa ydinturvallisuusohjelman ohella järjestön tärkeimpänä toimintana.
Suomi on tukenut toiminnan kehittämistä useiden
vuosien aikana erityisen vapaaehtoisen tukiohjelman kautta ja asettamalla IAEA:n käyttöön Suomen
kustantaman asiantuntijan. Parhaillaan on käynnissä safeguards-toiminnan vahvistaminen. Sen ensisijainen tarkoitus on ajoissa paljastaa sopimusten
vastainen ydinaseen kehittely (esim. Irak).

Ulkoasiainhallinnon toiminta IAEA:ssa
Ulkoasiainministeriössä päävastuu IAEA-asioista
on poliittisella osastolla. Sen asevalvontayksikön
tehtäviin kuuluu ydinenergian rauhanomainen
käyttö ja kansainvälisen ympäristöpolitiikan yksikölle ydinturvallisuusasiat. Oikeudellinen osasto
on omalta osaltaan vastuussa erilaisiin IAEA:n
yleissopimuksiin ja perussäännön muutoksiin liittyvistä asioista.
IAEA-asioiden hoidosta vastaa käytännön tasolla Suomen Wienissä sijaitseva suurlähetystö, joka
on ulkoasiainministeriön lisäksi suoraan tiiviissä
yhteydessä kauppa- ja teollisuusministeriöön sekä
Säteilyturvakeskukseen (STUK). Suurlähetystön
tehtävä on valvoa Suomen etuja IAEA:ssa ja tuoda
esille Suomen näkemykset.
Suomen edustajana IAEA:n hallintoneuvostossa
toimii Suomen Wienin suurlähetystön päällikkö,
joka on myös Suomen pysyvä edustaja IAEA:ssa.
Hän toimi v. 2000 yhtenä hallintoneuvoston kahdesta varapuheenjohtajasta ja v. 2001 myös yleiskokouksen puheenjohtajana, ensimmäisenä pohjoismaalaisena IAEA:n historiassa.
IAEA-asioiden sekä ydinalan vientivalvontajärjestelyjen asioiden hoitamista varten suurlähetystössä on ulkoasiainministeriön ja kauppa- ja teollisuusministeriön puoliksi rahoittama erityisasiantuntijan määräaikainen tehtävä (kauppa- ja teollisuusministeriön virkamies). Erityisasiantuntija toimii hallintoneuvostossa pysyvän edustajan apuna
ja tarvittaessa varamiehenä. Erityisasiantuntija huolehtii virallisen kirjeenvaihdon, seurannan ja raportoinnin lisäksi EU-yhteistyöstä Wienissä sekä pääsääntöisesti myös Suomen kantojen ja puheenvuorojen valmistelusta yhteistyössä ulkoasiainministe-
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riön, kauppa- ja teollisuusministeriön sekä Säteilyturvakeskuksen kanssa ja osallistuu erilaisiin kokouksiin.
Suomen maksuosuus IAEA:n budjetista v. 2001
oli 0,549 %. Tämän mukaisesti Suomi maksoi
IAEA:n varsinaiseen budjettiin 205 059 USD sekä
12,8 milj. ATS (0,93 milj. €) järjestön noudattaman
kahden valuutan menettelyn mukaisesti. Lisäksi
maksettiin 363 540 USD vapaaehtoisena avustuksena teknisen avun rahastoon. Nämä maksut hoidetaan kauppa- ja teollisuusministeriön pääluokasta.
Ulkoasiainministeriön määrärahoista Suomella
on ollut vuodesta 1988 lähtien vapaaehtoinen safeguards-tukiohjelma IAEA:lle ja vuodesta 1998 lähtien erillinen tukiohjelma IAEA:n Action Teamille
(Irakin salaisen ydinaseohjelman eliminoimisen
valvonta). Näiden tukiohjelmien rahoitus on v.
2002 yhteensä n. 680 000 € (4,04 milj. mk). Osa
safeguards-tukiohjelmasta on suunnattu ehdotettuihin terrorismin estämiseen tähtääviin toimiin.
Useita kymmeniä suomalaisia asiantuntijoita lähinnä STUKista, Valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta ja voimayhtiöistä on vuosittain osallistunut IAEA:n erilaisiin asiantuntijaryhmiin ja kokouksiin. STUK antaa myös lausuntoja valmisteilla olevista turvallisuusstandardeista ja -suuntaviivoista.
Lisäksi 30 suomalaista asiantuntijaa osallistui v.
2001 teknisen avun projektien toteuttamiseen
useissa jäsenmaissa, ja ohjelman puitteissa on otettu vastaan kehitysmaista tulevia stipendiaatteja,
varsinkin ydin- ja säteilyturvallisuuteen liittyvien
projektien yhteydessä.
Ulkoasiainministeriö on käynyt keskusteluja
IAEA:n koordinaatiovastuun ja kustannusten siirtämisestä kauppa- ja teollisuusministeriön energiaosastolle. Ulkoasiainministeriön näkemyksen mukaan IAEA-hoitovastuun siirto kauppa- ja teollisuusministeriölle olisi tarkoituksenmukaista, koska
ydinenergiaan liittyvät kysymykset kuuluvat sille
valtioneuvoston työnjaon mukaan.

Toiminnan hyödyt
Suomella ja sen edustajilla on IAEA:ssa hyvä maine.
Yhteydenpito järjestön johtoon ja sihteeristön jäseniin toimii hyvin, ja sieltä käsin otetaan usein
epävirallistakin yhteyttä asioiden valmistelussa.
IAEA:n jäsenyyden tuoman konkreettisen hyödyn määrää on ulkoasiainministeriön mielestä vaikea arvioida. IAEA:n toiminnan tärkein muoto liittyy Suomen ja yleensäkin teollisuusmaiden kannalta katsoen sen safeguards-valvontatoimintaan ja
ydinturvallisuuskysymyksiin. Ulkoasiainministeriön näkökulmasta panostus safeguards-tukiohjelmiin lisää ydinturvallisuutta Suomen lähialueilla ja

auttaa osaltaan estämään ydinmateriaalien ja joukkotuhoaseiden leviämistä. Jäsenyys IAEA:ssa tuottaa myös taustatietoa mm. ydinsulkusopimuksen
toimeenpanon ja valvonnan, ydinterrorismin vastaisten toimien ja ydinmateriaalien valvonnan alalta. Tietoa hyödynnetään mm. osallistumisessa EU:n
yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan sekä
Suomen YK-toiminnassa.
IAEA:n suuret hankinnat tehdään yleensä tarjouskilpailun perusteella. Järjestön omat hankinnat
käsittävät normaaleja toimintaan tarvittavia laitteita
ja tarvikkeita, joiden arvo on vuosittain n. 10 milj.
USD. IAEA hankkii myös erilaisia laitteita ja tarvikkeita kehitysmaissa toimeenpantaviin teknisen
avun projekteihin n. 25 milj. USD:n arvosta vuosittain. IAEA:n hankintatoiminta ei ole kovin merkittävää, eivätkä suomalaiset yritykset ole olleet mainittavasti kiinnostuneita asiasta. Silloin tällöin on
Suomesta hankittu jotain normaalia kulutustavaraa,
kuten paperia, lamppuja jne.
Teknisen avun projekteihin on hankittu jatkuvasti lähinnä säteilymittauslaitteita, joiden arvo on
viiden viime vuoden aikana ollut 100 000—500 000
USD, mikä merkitsee sitä, että teknisen avun rahastoon suorittamamme maksut ovat palautuneet suurin piirtein täysimääräisinä suomalaisille yrityksille
tavarahankintojen kautta.
IAEA:n palveluksessa on lähes alusta alkaen
ollut useita suomalaisia. Tällä hetkellä virkamiestehtävissä on 11 ja erilaisissa sihteeritehtävissä 9
suomalaista. Suomalaiset ovat aina olleet erityisen
haluttuja safeguards-valvontatehtäviin. IAEA:lla ei
ole mitään maakohtaisia henkilöstökiintiöitä, mutta
jäsenmaksuun perustuva Suomen osuus olisi vain
noin puolet edellä mainitusta. Tätä taustaa vasten
näyttää suomalaisten lukumäärän lisääminen varsin vaikealta.

Yhdistyneiden Kansakuntien teollistamisjärjestö
(UNIDO)
UNIDO aloitti toimintansa v. 1966 UNDP:n alaisena, teollistamiskysymyksiin keskittyvänä osastona.
UNIDO muutettiin erityisjärjestöksi v. 1985. Järjestössä on tällä hetkellä 169 jäsenmaata. UNIDOn
päämaja sijaitsee Wienissä, ja sillä on 29 kenttätoimistoa ympäri maailmaa. UNIDOa johtaa pääjohtaja, jolla on melko laajat valtuudet.
UNIDOn perussäännön mukaan järjestön tavoitteena on edistää ja nopeuttaa kehitysmaiden teollistumista sekä teollista kehitystä ja yhteistyötä
yleensä. Pyrkimyksenä on vähentää köyhyyttä,
parantaa ihmisten elinoloja ja edistää maailmanlaajuista hyvinvointia tarjoamalla kehitysmaille ja siirtymätalousmaille räätälöityjä ratkaisuja niiden kes-

tävän teollisen kehityksen takaamiseksi. UNIDOlla
on useita normatiivisia tehtäviä: tutkimusten ja
selvitysten laatiminen, tutkimustoiminnan tukeminen ja tiedon keruu sekä analysointi. UNIDO ei
kuitenkaan ole perinteisessä mielessä vain normatiivisiin kysymyksiin keskittyvä erityisjärjestö, vaan
se antaa myös teknistä apua ja taloudellista tukea
kehitysmaille. Järjestö toimii YK-järjestelmässä
teollistamisen alalla koordinaattorina ja aloitteentekijänä. UNIDOn toiminnan painopisteet ovat vähiten kehittyneissä maissa ja Afrikassa.

Toiminnan uudistus
UNIDOn toimintaan kohdistettiin kritiikkiä jo 1980luvulla. Varsinaisesti järjestö joutui kriisiin 1990luvun alussa. Arvostelu kohdistui erityisesti UNIDOn toimenkuvaan ja hallinnollisiin järjestelyihin.
Varsinainen kriisi syveni Yhdysvaltain, Kanadan ja
Australian erottua järjestöstä 1990-luvun puolivälissä. Myös moni EU-maa harkitsi eroa UNIDOsta.
Kriisin ratkaisemiseksi UNIDO käynnisti etenkin
EU:n kehotuksesta v. 1997 kattavan uudistusohjelman, jonka seurauksena sihteeristön toimintaa on
järkeistetty, henkilöstöä vähennetty ja budjettia leikattu huomattavasti. Järjestö on sitoutunut budjetissaan viime vuosina myös nimelliseen nollakasvun
periaatteeseen. Toimintoja ja päätäntävaltaa on
hajautettu päämajasta kentälle. UNIDOn uudistuksia pidetään onnistuneena esimerkkinä uudistuksista YK-järjestelmässä. EU:n piirissä ne on otettu
tyydytyksellä vastaan ja EU-maiden vapaaehtoinen
tuki järjestölle on viime vuosina kasvanut.
Uudistusten yhteydessä järjestössä laadittiin uusi
toimintaohjelma. Ohjelma käsittää kaksi pääsektoria: teollisen kapasiteetin vahvistaminen ja puhtaampi kestävä teollinen kehitys. Tärkeitä sektoreita ovat myös teollisuuspolitiikka, ympäristö, naisten yrittäjyyden tukeminen ja agro-teollisuus. Pienten ja keskisuurten yritysten tukeminen kuuluu
niinikään UNIDOn uusiin linjauksiin: kilpailukykyinen talous, puhdas ympäristö ja tuottava työllisyys.

Suomi UNIDOn jäsenenä
Suomi on ollut UNIDOn jäsen sen perustamisesta
alkaen. Suomi oli aiemmin muiden Pohjoismaiden
rinnalla UNIDOn vahva tukija. Suomi turhautui
Ruotsin kanssa jo 1980-luvun loppupuolella järjestön tehottomuuteen ja veti käyttämättömät avustuksensa pois. Suomen UNIDO-jäsenyyden merkitystä pidettiin vähäisenä ja Suomi arvioi 1990-luvun
alkupuolella suhtautumistaan järjestöön uudelleen.
Tällöin harkittiin jopa eroa järjestöstä. Tässä vaiheessa aktiivinen osallistuminen järjestön toimin-
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taan lopetettiin, eikä jäsenmaksun lisäksi maksettu
vapaaehtoisia avustuksia erillisrahastoille. Vuodesta 1993 lähtien vuoteen 2002 asti Suomi noudatti
UNIDOn suhteen ns. benign neglect -politiikkaa ja
kieltäytyi tämän linjauksen pohjalta pohjoismaisen
rotaation mukaan Suomelle tulevista paikoista
UNIDOn hallintoelimissä.
UNIDOn toimintatavoitteet ovat nyttemmin
Suomen kehitysyhteistyön periaatepäätöksen mukaisia. Järjestön päätavoitteita ovat Suomenkin keskeisiin tavoitteisiin kuuluvat köyhyyden vähentäminen, kestävä kehitys ja ympäristön tilan parantaminen sekä naisten aseman edistäminen. UNIDOssa toteutettuja uudistuksia voi myös pitää Suomen
yleisen YK-politiikan kannalta onnistuneina. Uudistukset vastaavat Suomen ja muiden Pohjoismaiden aktiivisesti ajamien YK-reformin periaatteiden
linjauksia.
Suomen jäsenmaksuosuus UNIDOn budjetista
on tällä hetkellä 0,748 %. Se on viime vuosina ollut
vuosittain saman suuruinen eli 0,5 milj. € (3 milj.
mk). Jäsenmaksu maksetaan kauppa- ja teollisuusministeriön pääluokasta. Jäsenmaksun lisäksi Suomi tuki v. 1992—97 ainoastaan TACIS-varoista rahoitettua UNIDOn erityisohjelmaa Kaliningradin
alueella 67 280 €:lla (400 000 mk). Vuonna 1999
Suomi myönsi 672 800 € (4 milj. mk) UNIDOn
multi-bi-projektiin Mindanaon rauhanprosessin tukemiseksi vuosille 2000—2004. Hankkeen avulla
maaseutuväestöä pyritään työllistämään parantamalla pienyritysten toimintamahdollisuuksia. Suomi tuki myös v. 2000 UNEP:n ja UNIDOn yhteisprojektia 84 770 €:lla (504 000 mk). Kyseinen projekti
koski puhtaamman kehityksen keskuksen kehittämistä Vietnamissa. UNIDOn kanssa on suunniteltu
lisäksi yhteistyön aloittamista kahdessa uudessa
hankkeessa Vietnamissa. Toinen hanke koskee pkyritysten tukemista ja toinen naisten pienyrittäjyyden tukemista.
Mainittujen tukipanosten lisäksi Suomi antoi v.
1999, 2000 ja 2002 useimpien muiden EU-maiden
tavoin UNIDOn tileillä käyttämättöminä olleita varoja takaisin järjestön teknisiin ohjelmiin. Nämä
varat olisi tullut taloussääntöjen mukaan muutoin
palauttaa jäsenmaille.

Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja
maatalousjärjestö (FAO), Rooma
Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO on perustettu v. 1945, ja Suomi on
toiminut jäsenenä vuodesta 1947. FAOn päämääränä on kaikkien maiden ravitsemus- ja elintason
kohottaminen, maa- ja metsätalouden sekä kalas-
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tuksen tuotannon lisääminen ja tuotteiden jakelun
tehostaminen sekä maaseutuväestön elinolojen
parantaminen.

Suomen toiminta FAOssa
Suomessa FAO-asioita hoitaa kaksi ministeriötä.
Maa- ja metsätalousministeriöllä on päävastuu Suomen yhteistyöstä FAOn kanssa, ja sillä on myös
tekninen osaaminen FAO:n toimialaan liittyvissä
kysymyksissä. Ulkoasiainministeriö keskittyy YKjärjestö- ja kehityspoliittiseen toimintaan. Maa- ja
metsätalousministeriön johdolla toimiva Suomen
FAO-toimikunta koordinoi ja suunnittelee Suomen
toimintaa FAOssa. Ulkoasiainministeriö on edustettuna toimikunnassa ja toimii sen varapuheenjohtajana. FAOon liittyvien asioiden hoidosta ulkoasiainministeriössä vastaa YK:n kehitysasioiden yksikkö yhteistyössä Rooman suurlähetystön sekä
maa- ja metsätalousministeriön kanssa.
Yhteistyömme FAOn kanssa painottuu toisaalta
toimintaan FAOn hallintoelimissä, jota kautta vaikutetaan järjestön toiminnan suuntautumiseen ja
prioriteetteihin, ja toisaalta asiantuntijatyöskentelyyn teknisissä komiteoissa. Sen avulla varmistetaan, että näkemyksemme tulevat huomioiduiksi
mm. kansainvälisten sopimusten laadinnassa. Lisäksi Suomi osallistuu koordinaatiotyöhön EU:ssa,
niin FAO-Agri-työryhmässä kuin EU:n YK-järjestöpoliittista toimintaa koordinoivassa komiteassakin.
EU-jäsenyys toi uusia piirteitä vaikutusmahdollisuuksiimme FAOssa. EY on YK:n talous- ja sosiaalisektorin erityisjärjestöistä ainoastaan FAOn jäsen,
mikä perustuu EY:n kasvaneeseen ja osittain yksinomaiseen toimivaltaan FAOn toimialaan kuuluvissa asioissa suhteessa sen jäsenvaltioihin. EY:n jäsenyys FAOssa leimaa merkittävästi sen jäsenmaiden
osallistumista FAOn toimintaan: järjestöön liittyvät
kysymykset ovat kaiken kattavan EU-koordinaation piirissä. Vuoden1999 EU-puheenjohtajuus oli
Suomelle haasteellinen tehtävä ja antoi maallemme
uudenlaista näkyvyyttä FAOssa.
FAOn toiminnan ydin on köyhyyden ja nälän
vähentäminen maa-, metsä- ja kalatalouden kehityksen ja elintarviketurvan parantamisen avulla.
Köyhyys ja nälkä ovat teemoina nousseet voimakkaasti esille v. 1996 pidetyn elintarvikehuippukokouksen ja vuoden 2000 Vuosituhathuippukokouksen sekä erityisesti nk. Millennium-kehityspäämäärien myötä. Järjestön toiminta suuntautuukin
pitkälti kehityspoliittisiin kysymyksiin, onhan
FAOlla oma kestävän kehityksen osastonsa ja teknisen avun yksikkönsä. FAOn toiminta, erityisesti
tähdätessään nälän poistamiseen, on Suomen kehitysyhteistyöpolitiikan periaatteiden mukaista.

Toiminnan voimavarat, kustannukset ja jäsenmaksut
Ulkoasiainministeriön vastuuvirkamies käyttää
FAO-asioiden hoitoon työajastaan n. 30 %, elintarvikehuippukokouksen seurantaa hoitava virkamies n. 30 % ja maatalousalan neuvonantaja n.
20 %.
Rooman suurlähetystössä FAO-työhön käytetyt
voimavarat liittyvät siihen, millaisia luottamustehtäviä Suomella järjestössä on ja kuinka suurella rahapanoksella järjestön toimintaa tuetaan. Suomen
pysyvä edustaja käyttää työajastaan FAO-työhön n.
45 %, vara-edustaja n. 30 % ja sihteeri n. 50 %.
Maa- ja metsätalousministeriö maksaa FAOlle
Suomen jäsenmaksun, joka v. 2001 oli 1,7 milj.
USD. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö rahoitti
yhden metsäasiantuntijan järjestön päämajaan.
Kehitysyhteistyövaroin rahoitettu toiminta
FAOn kanssa on ollut viime vuosina rajallista verrattuna 1970- ja 1980-luvun multi-bi-yhteistyöhön.
FAOn humanitaarisia aloitteita, joilla pyritään kriisialueiden maataloustuotannon elvyttämiseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, on tuettu parina viime vuonna 0,17—1 milj. €:lla (1—6 milj. mk)
vuodessa. Syksyisin myönnetty temaattinen tuki
168 200—840 939 € (1—5 milj. mk) vuodessa, on
perustunut sekä Suomen kehitysyhteistyön että
FAOn toimintaperiaatteiden kannalta tärkeille alueille ja kohdistettu järjestön normatiivisiin toimintoihin (esim. metsät, tasa-arvo, eläingeenivarat).
Kehitysyhteistyöbudjetista rahoitettiin v. 2001 humanitaarista toimintaa Pohjois-Koreassa 336 400
€:lla (2 milj. mk) ja kaksi apulaisasiantuntijaa.

Toiminnan vaikutukset ja hyödyt
FAO on yksi YK-järjestelmän erityisjärjestöistä. Järjestössä luodaan normeja ja laaditaan kansainvälisiä sopimuksia kaikilta sen toimialoilta (metsä-,
kalastus- ja maatalous- sekä kehitysyhteistyö). Suomen on oltava läsnä omia etujaan ajamassa, sillä
FAOn normeilla on vaikutuksia myös Suomessa
(esim. ruoan laadun turvallisuus, eläinten terveys,
kaupan esteet maataloussektorilla jne.).
Suomen kannalta tärkein FAOn osastoista on
metsäosasto, joka on kansainvälisen metsäpolitiikan (laajasti ymmärrettynä) ja -toiminnan globaali
näköalapaikka. Tälle sektorille Suomi on myös
antanut eniten omaa osaamistaan. Suomalaista
osaamista on lisäksi annettu erityisesti maaperäntutkimukselle ja kasvinsuojelulle.
Ulkoasiainministeriön mielestä FAOn ongelmana voidaan pitää heikkoa hallintokulttuuria, joka
varjostaa järjestön toimintaa ja joka pitkälti juontuu
pääjohtajakeskeisyydestä. Länsimaissa vallitseva

näkemys on, että FAOn todelliseen uudistamiseen,
toiminnan tehostamiseen ja demokratisoimiseen
on paremmat mahdollisuudet vasta tulevan pääjohtajan aikana. Pääjohtajan kausien rajaaminen kahteen tulisikin saada käsittelyyn mahdollisimman
pian, jotta se olisi voimassa seuraavaan pääjohtajan
vaaliin mennessä v. 2005. Tämä on myös EU:n
tavoite.
Ministeriön mukaan FAOn tulisi osallistua voimakkaammin vastaanottajamaiden maatalous- ja
kehitysstrategioiden laadintaan sen sijaan, että se
puuhastelee toisarvoisten, pienehköjen hankkeiden parissa. Järjestön operatiivisesta toiminnasta
tärkeimmäksi on viime vuosina noussut elintarviketurvan erityisohjelma (Special Program for Food
Security).
Nykyinen pääjohtaja on toteuttanut uudistuksia,
joilla organisaatiota on kevennetty ja henkilöstöä
hajautettu kentälle. Henkilöstön määrä Rooman
päämajassa on vähentynyt merkittävästi. Tämän on
osittain aiheuttanut jäsenmaiden ylläpitämä budjettikuri, sillä järjestön budjetti pysyi samana v.
1996—2001. Pääjohtajakeskeinen johtaminen on
kuitenkin jatkunut.
Huonosta hallintokulttuurista huolimatta ulkoasiainministeriö katsoo, että FAO on tärkeä asiantuntijajärjestö. Sen tarkoituksenmukaisuus ja merkitys perustuvat seuraaviin toimintoihin:
— toimiminen kansainvälisenä keskustelu- ja
neuvottelufoorumina
— järjestön toimialaan kuuluvan tiedon kerääminen, levittäminen ja analysointi
— maailmanlaajuisen tieto- ja ennakkovaroitusjärjestelmän ylläpitäminen: maailman sato- ja ruokatilanteen kehityksen tarkkailu ja
— maailman maataloustietokeskuksen ylläpitäminen.
Jokaisella jäsenmaalla on jäsenmaksuosuuteen
perustuva asiantuntijakiintiö, joka seuraa YK:n jäsenmaksun laskentatapaa. Vuonna 2001 FAOn palveluksessa oli 4 suomalaista asiantuntijaa (3 päämajassa ja 1 kentällä) ja 2 apulaisasiantuntijaa
päämajassa. Suomalaisasiantuntijoita on siirtynyt ja
siirtymässä pois FAOn palveluksesta eläkkeelle
jäämisen vuoksi. Suomalaisten asiantuntijoiden
rekrytoiminen FAOn palvelukseen on siis ajankohtainen kysymys. Vaikka järjestön voidaan katsoa
arvostavan suomalaista asiantuntemusta, edellyttää
onnistunut rekrytointi erityisponnisteluja sekä ulkoasiainministeriöltä, maa- ja metsätalousministeriöltä että Suomen Rooman edustustolta. YK-järjestelmän piirissä tapahtuvasta rekrytoinnista on laadittu hiljattain strategialuonnos, jota voitaneen soveltaa myös FAOn rekrytointiin. Suomalaisten
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asiantuntijoiden siirtyminen EU:n palvelukseen ei
ministeriön mukaan suoranaisesti vaikeuta FAOssa
tapahtuvaa rekrytointia. Yksi suomalaisten järjestöön rekrytoitumisen ongelma on se, että suomalaisasiantuntijat eivät usein osaa kuin yhtä YKkieltä.
Ulkoasiainministeriön mukaan FAO on tehnyt
suomalaisilla yrityksillä hankintoja, mutta lisähankintojen saamiseksi on vielä paljon parantamisen
varaa. Vuonna 2001 suomalaisyritykset myivät
tuotteitaan FAOlle 2,2 milj. USD:n arvosta.

Maailman kauppajärjestö (WTO), Geneve
Maailman kauppajärjestölle kuuluvien asioiden
hoito kuuluu ulkoasiainministeriön työjärjestyksen
mukaan monenkeskisten kauppapoliittisten asioiden linjalle ja sen kahdelle yksikölle: kauppapoliittisten järjestöjen yksikölle ja kauppaan vaikuttavin
säännösten yksikölle.
Ministeriön mukaan näissä yksiköissä WTOasioita hoitavien henkilöiden määrä on täysin riittämätön tehtäviin nähden, joita ovat kansallisen valmistelukoneiston ohjaaminen ja koordinointi sekä
kantojen tuottaminen ja hoitaminen. WTO:n neljännessä ministerikokouksessa tekemä päätös laajan kauppaneuvottelukierroksen aloittamisesta
asettaa entistä suurempia haasteita ulkoasiainministeriölle. Suomi osallistuu ensimmäistä kertaa
neuvottelukierrokseen EU:n jäsenenä.

Jäsenmaksut ja kustannukset
WTO:n jäsenmaan jäsenmaksu on saman suuruinen kuin jäsenmaan kaupan osuus maailmankaupasta. Vuonna 2001 Suomen jäsenmaksu oli
613 602 € (3,65 milj. mk). Osallistuminen Genevessä pidettäviin WTO:n kokouksiin v. 2001 maksoi
28 319 € (168 400 mk). Brysselin 133-komiteaan
osallistuminen maksoi 27 851 € (165 600 mk).

Toiminta
Ministeriö on pyrkinyt toiminnassaan mahdollisimman suureen avoimuuteen ja se on ollut eduskunnan eri valiokuntien käytettävissä WTO-kysymyksiä käsiteltäessä. WTO:n Dohassa pidetyn ministerikokouksen (marraskuu 2001) valmisteluihin liittyen eduskunnalle annettiin v. 2001 neljä Kohti Dohaa -tiedonantoa, joissa selvitettiin ministerikokouksen valmistelujen tilannetta.
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Sekä edustuston että ministeriön kautta tapahtuva osallistuminen WTO:n kokouksiin on ministeriön mielestä välttämätöntä kauppapoliittisten etujemme turvaamiseksi myös EU:n jäsenenä. Vain
aktiivinen läsnäolo ja kantojemme esiintuonti mahdollistaa Suomen etujen mukaiset EU:n kannat.
WTO-kokouksissa esitettävien yhteisön kantojen
viimeistely tapahtuu kokouksia edeltävissä komission ja jäsenmaiden kokouksissa. Tämän lisäksi
kokousosallistujien raportointi WTO-kokouksista
on välttämätöntä omien kansallisten kantojemme
valmistelemiseksi kotimaassa. Kokousten ohessa
on mahdollisuus myös keskustella sekä WTO:n
sihteeristön että muiden WTO:n jäsenmaiden edustajien kanssa. Nämä keskustelut täydentävät EUlähteistä saatavaa tietoa ja tarjoavat mahdollisuuden edistää kansallisia tavoitteitamme.
Suomen kantojen huomioiminen ensin EY:n
piirissä ja sen jälkeen WTO:ssa näkyy konkreettisina hyötyinä mm. suomalaisyritysten kilpailu- ja
markkinoillepääsyedellytysten
kohenemisena.
Tämä puolestaan heijastuu positiivisesti suomalaiseen yrityselämään ja työllisyyskehitykseen.
Ministeriö osallistuu EU:n kauppapoliittisten
päätösten valmisteluun ja päätöksentekoon 133komiteassa ja yleisten asiain neuvostossa. WTOkysymykset ovat yhteisön kauppapolitiikan keskeinen osa. Yhteisömaiden kansalliset edustajat
osallistuvat edelleen WTO-kokouksiin, mutta komissio käyttää kokouksissa yhteisön puhevaltaa.
Maailman kauppajärjestöllä on elintärkeä asema
kansanvälisen kaupan sääntöpohjaisessa vapauttamisessa ja ohjaamisessa. Kansalliset edut voidaan
turvata vain olemalla paikalla valvomassa ja ohjaamassa komission toimintaa. Luotettavan tiedon
hankinta ja analysointi WTO-asioissa on yksi edellytys tehokkaalle kauppapolitiikan hoidolle.
Kansainvälisissä järjestöissä tehtävä työ on entisestään monimutkaistunut useiden horisontaalisten teemojen myötä. Ulkoasiainministeriön sähköisen tietoverkon ansiosta edustustot ja ministeriö
ovat löytäneet ratkaisuja joskus hyvinkin nopeasti
esille nousseisiin kysymyksiin. Tietoverkon tehokas käyttö ei kuitenkaan korvaa työntekijää, jolle
kuuluu tiedon kerääminen, analysointi ja päätöksenteko.

Ulkoasiainhallinnon toimintaa kansainvälisissä järjestöissä hoidetaan Suomen ulkomaanedustustoissa
sekä myös ulkoasiainministeriössä. Suomen liityttyä
Euroopan unionin jäseneksi maamme osallistuu myös
yhtenä EU:n jäsenmaana monien merkittävien järjestöjen toimintaan. EU-jäsenyys ei kuitenkaan ole poistanut
kansallisen osallistumisen tarvetta. Kansainvälistymiskehityksen myötä yhä useammat yhteiskunnalliset
asiat käsitellään ja ratkaistaan kansainvälisissä järjestöissä. Siksi on tärkeää, että maamme osallistuu aktiivisesti järjestöjen toimintaan, esittää siellä etujemme
mukaiset näkökannat ja pyrkii siten vaikuttamaan
maamme kannalta myönteisten ratkaisujen syntymiseen.
Kansainvälisten järjestöjen toimintaan osallistumalla Suomi saa runsaasti tietoa, joka palvelee myös kansallisen päätöksentekomme tarpeita. Saatua tietoa tulisi valtiontilintarkastajien mielestä hyödyntää nykyistä
tehokkaammin niin eduskunnan kuin muunkin keskushallintomme toiminnassa. Eduskunnan käsitellessä
esim. EU-asioita tarjoaa OECD:n ja eräiden muidenkin
järjestöjen tuottama tutkimustieto hyvää vertailuaineistoa asioiden käsittelyn pohjaksi.
Kansainväliset järjestöt ovat rekrytoineet palvelukseensa kohtuullisen hyvin suomalaisia asiantuntijoita.
Useiden merkittävien järjestöjen tehtävissä suomalaisten osuus on kuitenkin jäänyt pieneksi. Erityisesti järjestöjen johtotehtävissä suomalaisten määrä on vähäinen. Vaikka järjestöihin hakeutuneet suomalaiset eivät
työskentele niissä Suomen edustajina vaan järjestöjen
työntekijöinä, on selvää, että Suomen tavoitteiden ja
näkökantojen ymmärtämiselle ja välittymiselle eteenpäin on eduksi, että järjestöjen keskeisissä tehtävissä
on myös suomalaisedustus. Ulkoasiainhallinnon tuleekin yhteistyössä muiden suomalaistahojen kanssa parantaa suomalaisten edellytyksiä sijoittua järjestöjen
keskeisiin tehtäviin.
Muutamilla pysyvillä edustustoilla on hoidettavanaan usean kansainvälisen järjestön tehtävät, minkä
vuoksi niiden tehtäväkenttä on laaja. Tällaisia edustustoja ovat esim. Suomen YK-edustustot. Toisaalta on
myös edustustoja, joiden pääasiallisena tehtävänä on
hoitaa Suomen osallistuminen yhden kansainvälisen
järjestön toimintaan, kuten Suomen OECD-edustusto.
Senkin tehtävät ovat monimuotoisia ja paljon eri toimialojen asiantuntemusta vaativia. Koska eri hallinnonalojen asiantuntemuksen tarve on kasvanut edustustoissa, ulkoasiainministeriön tulisi neuvotella muiden
ministeriöiden kanssa ulkomaanedustuksen eri alojen
asiantuntijoiden tarpeesta ja rahoituksesta. Määräaikaisten virkamiesten lähettämisellä voitaisiin asioihin
liittyvää toiminnallista ja taloudellista vastuuta jakaa
nykyistä tarkoituksenmukaisemmin ministeriöiden
kesken.

Useat kansainväliset järjestöt toteuttavat laajoja ja
taloudellisesti merkittäviä ohjelmia. Ohjelmiin liittyviä
hankintoja järjestöt hoitavat vaihtelevin periaattein.
Valtiontilintarkastajien edustustoihin tekemillä valvontakäynneillä kävi ilmi, ettei maamme elinkeinoelämä
ole päässyt osalliseksi kansainvälisten järjestöjen
hankkeista ja hankinnoista niin hyvin kuin esim. muut
Pohjoismaat. Valtiontilintarkastajat kiinnittivät jo vuotta 2000 koskeneessa kertomuksessaan huomiota siihen, että suomalaisten yritysten osallistuminen EU:n
rahoittamiin, EU-jäsenyyttä hakevissa maissa toteutettuihin hankkeisiin ja projekteihin on ollut vähäistä. Valtiontilintarkastajat korostavat edelleen, että myös kansainvälisten järjestöjen ohjelmien ja hankintojen seurantaan ja niistä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tapahtuvaan aktiiviseen tiedottamiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota, jotta suomalainen elinkeinoelämä voisi nykyistä paremmin osallistua ohjelmien ja
hankkeiden toteutukseen.
Edustustot ja ulkoasiainministeriön turvayksikkö
ovat kiinnittäneet huomiota edustustojen turvallisuuskysymyksiin. Edustustojen tiloihin ja lähetetyn henkilöstön asuntoihin on asennettu teknisiä turvalaitteita,
ja asunnot on pyritty valitsemaan turvallisista kaupunginosista. Suoritetuista toimenpiteistä huolimatta
edustustoissa on esiintynyt turvallisuusongelmia. Huolestuttavin turvallisuustilanne on Brysselissä, jossa
asuntomurrot, autoryöstöt ja henkilöihin kohdistuvat
rikokset ovat tuntuvasti lisääntyneet. Rikokset ovat
kohdistuneet myös edustustojen henkilöstöön ja heidän asuntoihinsa. On selvää, että heikko turvallisuustilanne ehkäisee pätevän henkilöstön hakeutumista
Brysselissä toimiviin Suomen edustustoihin. Valtiontilintarkastajien mielestä sekä ulkoasiainministeriön
että edustustojen tulee ryhtyä nykyistä tehokkaampiin
toimenpiteisiin lähetetyn henkilöstön turvallisuuden
parantamiseksi ja valtion omaisuuden turvaamiseksi.
Koska muidenkin Brysselissä edustettuina olevien
maiden edustustot ovat kokeneet samoja turvallisuusongelmia kuin Suomen edustustot, tulee maamme
edustustojen toimia aktiivisesti sellaisen eri maiden
edustustojen yhteisesiintymisen aikaansaamiseksi,
jolla paikallisilta turvallisuudesta vastaavilta viranomaisilta edellytetään nykyistä tehokkaampia toimia
turvallisuuden lisäämiseksi ja rikollisuuden torjumiseksi.
Brysselissä toimivista kolmesta Suomen edustustosta sekä Suomen suurlähetystö, pysyvä edustusto
Euroopan unionissa että Suomen edustusto Natossa
hoitavat lähetetyn henkilöstön asuntoasiat itsenäisesti. Koska edustustoissa on yhteensä paljon lähetettyä
henkilöstöä ja henkilöstö vaihtuu nopeasti, aiheuttavat
asuntoasiat paljon työtä kullekin edustustolle. Valtiontilintarkastajien käsityksen mukaan asuntoasioiden
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hoitoa keskittämällä voidaan saavuttaa tuntuvia synergiaetuja.
Valtiontilintarkastajat ovat kertomuksissaan kiinnittäneet useaan otteeseen huomiota lähetetyn henkilöstön tarpeettoman tilaviin ja kalliisiin asuntoihin. Vuotta
1997 koskevassa kertomuksessa todetaan mm., että
virkamiehen vuokravastikkeeseen ja asuntokorvaukseen perustuva järjestelmä ei ole hyvä siksi, ettei se
houkuttele taloudellisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen, koska asunnon vuokralla ei ole mitään tekemistä
virkamiehen vuokravastikkeen kanssa. Vaarana on,
että hankitaan isoja ja kalliita asuntoja silloinkin, kun
todellista tarvetta siihen ei ole. Kertomuksen mukaan
ulkoasiainministeriön olisi syytä uudistaa järjestelmää
siten, että virkamiehen omavastuuosuus olisi riippuvainen asunnon vuokran suuruuden lisäksi myös muista

tekijöistä, kuten asumisen yleisestä tasosta ja ympäristöstä sekä asunnon koosta.
Lähetetyn henkilöstön asunnot ovat vieläkin useissa
tapauksissa tarpeettoman suuria ja kalliita, joten viisi
vuotta sitten esitetty valtiontilintarkastajien kannanotto on edelleen ajankohtainen. Valtiontilintarkastajien
mielestä ulkoasiainministeriön tulee 1.3.2002 aloittamassaan ulkomaanedustuksen korvausjärjestelmän
uudistamishankkeessa uudistaa asuntokorvausjärjestelmää niin, että vuokravastikkeen suuruus on riippuvainen virkamiehen asunnon todellisista vuokrakustannuksista. Välttämällä tarpeettoman kalliiden asuntojen hankintaa edustustot voivat olennaisesti pienentää asumiskustannuksia ja säästää siten varoja edustuston varsinaiseen toimintaan.

Kulttuurisuhteiden kehittäminen ja Suomen
julkisuuskuvan edistäminen

kohtaisten variaatioiden ja käytettävissä olevien
voimavarojen mukaan. Sen, mitä Suomesta kerrotaan ja millä keinoin, on edistettävä asemamaassa
Suomen tavoitteita. Yhteisenä tavoitteena on vahvistaa Suomen mainetta nykyaikaisena, nuorekkaana eurooppalaisena maana, joka pystyy yhdistämään huipputeknologian, koulutuksen ja kulttuurin, pohjoismaisen yhteiskunnan ja puhtaan
ympäristön menestyksensä vahvuustekijöiksi.
Ulkoasiainministeriön mukaan Suomen julkisuuskuva on meille tärkeissä maissa perusteellisesti
parantunut kylmän sodan päätyttyä ja Suomen
liityttyä Euroopan unioniin sekä tultua voimakkaasti esille uusilla talouden, kulttuurin ja urheilun
aloilla. Julkisuuskuvaamme kohdistuvat uhat ovat
tällä hetkellä vähäisiä ja liittyvät lähinnä ympäristökysymyksiin (metsähakkuut, ydinvoima, turkistarhaus).
Julkisuusdiplomatian mediaan suuntaamat keinot ulottuvat normaalista tiedotetuotannosta ja
median kysymyksiin vastaamisesta Suomen näkemysten aktiiviseen lobbaukseen ja esittelyyn esim.
korkean tason vierailujen, edustustilaisuuksien ja
mediavierailujen yhteydessä. Lehdistö- ja kulttuuriosasto panee painoa sille, että tiedotus on oikeaaikaista, avointa ja kattavaa sekä myös sille, että
mediajärjestelyjen tekninen taso on korkea ja median työolosuhteet ymmärretään. Nämä seikat jo
sinänsä luovat sanoman perillemenoa edistävää

Ulkoasiainministeriön työjärjestyksen mukaan ministeriön lehdistö- ja kulttuuriosastolle kuuluvat
seuraavat tehtävät:
— Suomen tunnetuksi tekeminen ja Suomen
ulkopoliittisten ja kaupallis-taloudellisten tavoitteiden edistäminen ulkomailla tiedotuksen ja kulttuurin keinoin
— Suomen kansainväliset media- ja kulttuurisuhteet
— Suomea koskevan tiedotusaineiston tuotanto, hankinta ja jakelu
— ministeriön ulkoinen tiedotustoiminta, jollei
asia kuulu muun toimintayksikön tehtäviin
— valtio- ja ministerivierailujen sekä kansainvälisten kokousten mediajärjestelyt
— uutis- ja mediaseuranta ministeriön sisäisiin
tarpeisiin.
Näiden tehtävien kokonaisuuden yhteisnimeksi
on viime vuosina vakiintunut julkisuusdiplomatia.
Julkisuusdiplomatia tukee Suomen ulkoisten tavoitteiden saavuttamista joko välittömästi julkisuuden kautta tai lisäämällä Suomen tunnettuutta ja
arvostusta, mikä auttaa hankkimaan ymmärrystä
maamme toiminnalle.
Julkisuusdiplomatian muodot, keinot ja kohderyhmät määräytyvät perustehtävän, sen asemamaa48

mielialaa. Lehdistö- ja kulttuuriosasto korostaa
edustustoille, että hyvät ja luottamukselliset suhteet
asemamaan keskeiseen mediaan on rakennettava
jo ennen, kuin niitä jossakin tilanteessa mahdollisesti todella tarvitaan.
Lehdistö- ja kulttuuriosaston kutsusta tapahtuneet tarkoin kohdennetut ja tavoitteelliset toimittajavierailut Suomeen ovat osoittautuneet tehokkaaksi julkisuusdiplomatian keinoksi. Osasto kutsuu vuosittain Suomeen n. 300 vierasta, joista
runsaat puolet on kulttuuritoimittajia ja -vaikuttajia,
sekä järjestää lisäksi ohjelmaa useille kymmenille
muille Suomeen oma-aloitteisesti tulleille toimittajille. Toimittajia kutsumalla pohjustetaan tasavallan
presidentin ja ministerien ulkomaanvierailuja, nostetaan niiden profiilia ja tuetaan niiden tavoitteita.
Toimittajavierailuja käytetään muidenkin tavoitteiden tukemiseen: EU:n elintarvikeviraston saantia
Suomeen lobattiin 40 toimittajavierailulla EU-maista.
Toimittajavierailuja on viime vuosina lisätty erityisesti EU:n hakijamaista sekä Venäjältä. Näissä
maissa on suurta tarvetta kylmän sodan ajalta periytyvän Suomi-tietouden ajan tasalle saattamiseen.
Venäjältä on kutsuttu etenkin nuoria toimittajia.
Nuoriin toimittajiin eri maista panostetaan myös
Foreign Correspondents -ohjelmalla, joka vuoden
2002 kesällä toi kolmannentoista kerran Suomeen
kuukaudeksi parinkymmenen vastavalmistuneen
toimittajan kansainvälisen joukon. Osanottajille,
joista useimmille Suomi jäänee mieleen ensimmäisenä mittavana ammattiin liittyvänä kansainvälisenä kokemuksena, syntyy maahamme erikoissuhde,
joka jatkuu heidän uransa edetessä.
Julkisuusdiplomatiaan sisältyvällä edustustojen
kulttuuritarjonnalla pyritään tavoittamaan asemamaan politiikan, talouden ja kulttuurin keskeisiä
vaikuttajia. Mahdollisuudet tässä toiminnassa vaihtelevat. Joissakin maissa korkeatasoinen kulttuuritarjonta on suora tie politiikan ja talouden päättäjien luo, joissakin maissa se kiinnostaa vain suppeaa asianharrastajien joukkoa, mutta on myös maita,
joissa kulttuuritarjonnan ulottaminen diplomaattiyhteisön ulkopuolelle on suorastaan kielletty.
Edustustojen kulttuuritilaisuuksien muodon sanelevat myös tilat, voimavarat ja etäisyys Suomesta.
Yksittäiset musiikin esittäjät tai pienet yhtyeet, kapellimestarit paikallisen orkesterin vieraaksi, pienet tanssiryhmät ja kiertonäyttelyt edustavat kevyempää, vähin kustannuksin liikuteltavaa tarjontaa.
Orkesteri- ja oopperavierailut ja suuret näyttelyt
vaativat lähes aina useamman suomalais- ja asemamaalaistahon yhteistyötä. Edustustot hyödyntävät
julkisuusdiplomatiassaan suhteellisen pienin pa-
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noksin yhä kasvavaa suomalaista kulttuurivientiä,
joka tapahtuu omalla painollaan ja tekijöidensä
oman valovoiman varassa.

Voimavarat
Julkisuusdiplomatiaan käytetään sekä ministeriön
(lehdistö- ja kulttuuriosasto) että edustustojen määrärahoja. Lehdistö- ja kulttuuriosaston määrärahoista, v. 2002 2,8 milj. € (16,65 milj. mk), julkisuusdiplomatiaan arvioidaan käytettävän n. 2 milj. €
(11,89 milj. mk).
Edustustojen osuutta on vaikeampi laskea, koska ne kaikki eivät edelleenkään erittele tiedotus- ja
kulttuurimenojaan taloussuunnitelmissaan. Niiden
34 edustuston, jotka erittelivät tiedotus- ja kulttuuritoiminnan menot vuoden 2002 taloussuunnitelmissaan (ja joihin sisältyvät suurimmat edustustot),
budjetoidut tiedotus- ja kulttuurimenot olivat yhteensä n. 1,25 milj. € (7,43 milj. mk). Jos muiden
edustustojen menojen osuudeksi arvioidaan
250 000 € (1,49 milj. mk), ovat edustustojen tiedotus- ja kulttuuritoiminnan menot yhteensä 2 milj. €
(11,89 milj. mk). Näin ollen lehdistö- ja kulttuuriosaston ja edustustojen yhteinen rahallinen panostus julkisuusdiplomatiaan on 4 milj. € (23,78 milj.
mk).
Ulkoasiainministeriön lehdistö- ja kulttuuriosaston henkilöstön määrä 1.1.2002 oli 72. Tämä luku
sisältää mm. Eurooppa-tiedotuksen 27 työntekijää.
Heidän toimintansa suuntautuu pelkästään kotimaahan. Osaston tiedotus- ja mediayksikköjen toiminta suuntautuu osittain kotimaahan. Näiden yksikköjen henkilöstövoimavaroista (yht. 15) yhden
kolmanneksen voidaan katsoa palvelevan kotimaista mediaa. Ulkomaille suuntautuvan julkisuusdiplomatian henkilöstöä on lehdistö- ja kulttuuriosastolla siten 40. Heistä 7 on III-uran ja 5 lehdistöuran virkamiehiä, yksi tutkija ja kaksi määräaikaista
lehdistösihteeriä sekä viisi II-uran virkamiestä.
Kymmenessä edustustossa (Tokio, Moskova,
Tallinna, Tukholma, Oslo, Kööpenhamina, Lontoo,
Berliini, Pariisi ja Washington) toimi 1.1.2002 yhteensä 16 päätoimista lehdistö- ja kulttuurivirkamiestä, joista kaksi III-uran, kaksi lehdistöuran ja
kaksi II-uran virkamiestä sekä 10 määräaikaista
lehdistösihteeriä. Muissa edustustoissa lehdistö- ja
kulttuuritehtäviä hoidetaan muiden tehtävien ohella.

Kulttuurinvaihtosopimukset
Suomi on solminut kulttuurivaihtosopimuksen 34
valtion kanssa. Lisäksi kuuden valtion kanssa on
solmittu kulttuurivaihto-ohjelma tai yhteistyöpöytäkirja ilman sopimusta. Sopimusverkko kattaa
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useimmat Euroopan maat ja Euroopan ulkopuolisista maista sellaiset, joiden kulttuurielämässä sopimuksella on mielekäs rooli. Ulkoasiainministeriön
tehtävä sopimusten valmistelussa on ulkopoliittisten ja sopimusoikeudellisten näkökohtien sekä
oman kansainvälisen kulttuuritoiminnan huomioon ottaminen. Opetusministeriö vastaa suurimmalta osalta sopimusten varsinaisen asiasisällön ja
rahoitusmahdollisuuksien arvioinnista sekä sopimuksiin perustuvien 3—4-vuotisten kausiohjelmien valmistelusta.
Sopimusten toiminnallinen merkitys on edustustojen arvion mukaan nykyään vähäinen, koska
kulttuurivaihdon valtaosa tapahtuu niiden ohi, toimijoiden suorana ja osittain kaupallispohjaisena
vuorovaikutuksena. Sopimusten suurin käytännön
merkitys on nykyisin opiskelija- ja asiantuntijavaihdon alalla. Joissakin maissa (mm. Saksassa, Ranskassa, Meksikossa, Venäjällä) sopimuksilla on kuitenkin ao. edustustojen mukaan edelleen merkitystä, mm. taustatukena asemamaan viranomaisiin
päin samoin kuin vastapuolen rahoitusjärjestelyiden varmistamisessa.
Ulkoasiainministeriön ja opetusministeriön välistä yhteistyötä kansainvälisissä kulttuuriasioissa
koskeneessa 13.10.1997 annetussa muistiossa todetaan muun ohella, että kulttuurisopimusten tulevaisuudesta on vaihtelevia näkemyksiä. Muistion
mukaan kansainvälisen kanssakäymisen helpottuessa ja liberalisoituessa voisi kansainvälisen kulttuurivaihdon ajatella sujuvan myös ilman sopimuspuitteita. Useat maat ovatkin suhtautuneet kriittisesti sopimuksiin. Toisaalta on kuitenkin esiintynyt
paineita uusien sopimusten solmimiseksi ja vanhojen sopimusten mahdollisimman tehokkaaksi hyödyntämiseksi. Muistiossa todetaan lisäksi, että jos
sopimukset panos-tuotosnäkökohdat huomioon
ottaen edistävät kulttuurisuhteitamme, kannattaa
niitä hyödyntää.
Opetusministeriön mukaan sen edustajat ovat v.
2001 neuvotelleet ulkoasiainhallinnon edustajien
kanssa ministeriöiden yhteistyön kehittämisestä.
Neuvotteluissa nousivat esiin mm. kysymykset
kulttuurisopimusten siirtämisestä opetusministeriön kokonaisvastuulle, uusien kulttuuri-instituuttien perustamispaineista, yhteistyön tiivistämisestä
edustustojen kanssa ja opetusministeriön oman
alan hyödyntämisestä kehitysyhteistyössä.

Ulkoasiainministeriön yhteistyötahot kansainvälisissä kulttuuriasioissa
Ulkoasiainministeriön mukaan ulkoasiainhallinnon ja opetushallinnon yhteistyö kansainvälisissä
kulttuuriasioissa on monipuolista ja muodoiltaan
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vakiintunutta. Ministeriöiden välistä tehtäväjakoa
kulttuurisuhteiden edistämisessä kartoitettiin viimeksi em. v. 1997 julkaistussa muistiossa. Lehdistöja kulttuuriosasto sekä opetusministeriö ja sen kansainvälisten asiain sihteeristö käyvät vuosittain keskustelut molempien toimialaan liittyvistä kansainvälisistä kysymyksistä. Näihin keskusteluihin osallistuu myös opetusministeriön viestintäkulttuurisekä taide- ja kulttuuriperintöyksiköiden edustajat.
Keskusteluissa käsitellään Suomen kulttuuriviennin koko kenttää ja sovitaan työnjaosta varsinkin
suurten projektien osalta. Pienimuotoisempia kokouksia pidetään tarpeen vaatiessa, mm. neljästi
vuodessa valmistauduttaessa Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisen pohjoismaisten kulttuuriprojektien johtoryhmän kokouksiin.
Ulkoasiainministeriön muita yhteistyökumppaneita kulttuurivaihdon alalla ovat esim. Suomalaisen kirjallisuuden tiedotuskeskus, Elokuvasäätiö,
Design Forum, Frame, valtion taidemuseot, Musiikin tiedotuskeskus, Finland Festivals, Sibelius-Akatemia ja Tanssin tiedotuskeskus. Muun muassa
näiden sidosryhmien kanssa ulkoasiainhallinto järjesti keskustelutilaisuuden 6.4.2001 valmisteltaessa
selvitystä ulkoasiainhallinnon haasteista.
Esimerkkinä konkreettisesta yhteistyöstä osapuolten kanssa voidaan mainita se, että lehdistö- ja
kulttuuriosasto kutsuu vuosittain tärkeimmille taidefestivaaleille kuten Savonlinnan oopperajuhlille,
Kuhmon kamarimusiikkijuhlille ja Pori Jazziin kullekin 1—5 ulkomaista kulttuuritoimittajaa, -kriitikkoa ja -vaikuttajaa järjestäjien toivomusten mukaisesti. Kokemukset tästä ovat olleet erittäin hyviä.
Kutsutoiminta on vuosien mittaan osaltaan vaikuttanut Suomen festivaalien nousuun Euroopan
huippusarjaan.

Toiminta
Lehdistö- ja kulttuuriosasto luo yhdessä opetusministeriön ja eri taidealojen keskusten kanssa edellytyksiä suomalaisen kulttuurin esittelyyn ulkomailla
osallistumalla niiden kanssa kulttuuritapahtumien
rahoitukseen. Tällöin lehdistö- ja kulttuuriosasto
maksaa tilitystä vastaan esittävien taiteilijoiden
matka- ja majoituskustannuksia, näyttelyiden rahtija pystytyskustannuksia sekä niiden luetteloiden
painatuskustannuksia. Vuonna 2001 maksettiin
näitä korvauksia yhteensä 106 600 € (633 695 mk).
Suurimmat yksittäiset hankkeet olivat Alvar Aallon
kirjastoarkkitehtuuria esitellyt näyttely Genevessä,
14 300 € (85 000 mk), ja Avanti-orkesterin kiertue
Argentiinassa, Brasiliassa ja Chilessä, 12 880 €
(76 555 mk). Esiintymispalkkioita taiteilijoille ei
makseta.

Lehdistö- ja kulttuuriosasto ei ole hankkinut
keskitetysti sponsoritukea yrityksiltä. Sen sijaan se
on kehottanut edustustoja hankkimaan asemamaissaan järjestettävien kulttuuritapahtumien
sponsoreiksi sellaisia suomalaisen yrityselämän
paikallisia edustajia, jotka voivat käyttää tapahtumia oman toimintansa edistämiseen. Runsas puolet
edustustoista ilmoitti hankkineensa tällaista sponsoritukea. Edustustojen mukaan sponsoroinnin
hankkimista vaikeuttaa suomalaisyritysten pieni
määrä.
Lehdistö- ja kulttuuriosaston tiedotuksen ulkoasiainministeriötä ja Suomen ulkopolitiikkaa koskevan osan perustana on jatkuva ja ajantasainen
tiedotevirta, joka julkaistaan samanaikaisesti STT:n
online-palvelussa ja ministeriön omilla kotisivuilla.
Vuonna 2001 julkaistiin n. 400 mediatiedotetta,
mikä oli n. 25 % enemmän kuin edellisenä vuonna.
Näiden lisäksi kotisivuille tehtiin lyhyet, päivittäin
vaihtuvat ns. etusivun uutisjutut, useimmiten kuvitettuina ja kahdella kielellä (suomeksi ja englanniksi) ulkoasiainhallinnon ministerien ja Suomessa
vierailevien ulkoministerien lehdistötilaisuuksista,
tärkeimmistä EU-kokouksista ja muista ministeriön
uutistapahtumista.
Ulkoasiainministeriön
kotisivuilla
(http://
formin.finland.fi) oli käyntejä tammi-maaliskuussa
2002 päivittäin keskimäärin 1 200, mikä johtanee
vuositasolla n. 400 000 käyntiin. Palaute ja lokitietojen analyysi viittaavat siihen, että sivuja seurataan
vakituisesti Suomen ulkopolitiikasta kiinnostuneilla viranomaistahoilla sekä mediassa, tutkimuslaitoksissa ja yliopistoissa eri maissa. Sivujen korkea
tekninen taso, ajantasaisuus ja kattavuus muovaavat entistä enemmän myös Suomen julkisuuskuvaa, ja sivuihin panostetaan sen mukaisesti.
Vuonna 2001 aloitettiin projekti, jolla luodaan
yhteinen ja samankaltainen toiminnallisuus Suomen edustustojen kotisivuille. Noin 40 edustustoa
kehitti sivunsa aikanaan täysin itsenäisesti, joten ne
ovat varsin kirjavat. Tavoitteena on ulkoasu-uudistuksen lisäksi myös tekninen järkeistäminen, millä
pyritään säästämään edustustojen kustannuksia ja
verkkotiedotuksen vaatimia henkilövoimavaroja.
Uudistuksen piiriin saadaan noin puolet edustustoista v. 2002 ja loput alkuvuodesta 2003.
Ministeriön mukaan yleisen Suomi-tiedotuksen
ja -esittelyn tärkein väline Internetissä on Virtual
Finland (http://virtual.finland.fi), joka on ollut olemassa vuodesta 1995. Se on suurin ja suosituin
englanninkielinen Suomi-sivusto Internetissä. Virtual Finlandissa rekisteröitiin tammi-maaliskuussa
2002 keskimäärin 8 000 käyntiä päivässä. Vuodessa
päästäneen n. 3 000 000 käyntiin. Virtual Finland

tarjoaa toisaalta lähes tietosanakirjamaisen, jatkuvasti uudistuvan ja päivittyvän artikkelikokoelman
Suomesta ja toisaalta Newsroom-uutissivun, joka
sisältää mm. Reutersin Suomea koskevat ajantasaiset uutiset, Lehtikuvan päivittäisen kuvasadon ja
linkit kaikkiin Suomen muihin englanninkielisiin
uutislähteisiin. Virtual Finlandin kielivalikoima laajenee lähiaikoina. Suuri osa materiaalista on jo
käännetty espanjaksi, ja sitä käännetään parhaillaan venäjäksi.
Ministeriön omaa paperijulkaisutuotantoa edustavat kymmeniä eri suomalaisaiheita käsittelevät
muutaman sivun Finfot, joita tehdään viidellä kielellä, sekä perustiedot Suomesta sisältävä Fact
Sheet Finland, joka on ilmestynyt kaikkiaan 34
kertaa. Ulkopuolelta hankitusta materiaalista ovat
tärkeimmät Otavan kustantamat Suomi-aiheiset
perustietopaketit Find about Finland, joita on saatavilla 17 kielellä, ja Facts about Finland, joita on
saatavissa 10 kielellä.
Suomalaisen musiikin tunnetuksi tekemiseen
lehdistö- ja kulttuuriosasto osallistuu hankkimalla
äänilevyjä jaettavaksi edustustojen kautta musiikin
vaikuttajahenkilöille ja mm. radioasemille. Esimerkiksi v. 2001 levyjä hankittiin 6 000.
EU-elokuvafestivaaleja järjestetään yhä useammassa unionin ulkopuolisessa maassa. Koska Elokuvasäätiön resurssit eivät ole riittäneet niille osallistumiseen, lehdistö- ja kulttuuriosasto on ryhtynyt
hankkimaan elokuvakopioita tähän tarkoitukseen.
Vuonna 2001 hankittiin kuusi uutta elokuvaa, joilla
hoidettiin Suomen osallistuminen 22 EU-elokuvafestivaaliin eri puolilla maailmaa.
Lehdistö- ja kulttuuriosasto pyysi tekemällään
kyselyllä edustustoja arvioimaan julkisuusdiplomatian panos-tuotos-suhdetta. Suurin osa vastanneista
katsoi, että hyötysuhde on ollut hyvä, useiden
edustustojen mielestä jopa erittäin hyvä tai erinomainen, kun otetaan huomioon käytettyjen voimavarojen rajallisuus. Ministeriön mukaan esim.
Washingtonissa, missä edustustojen kilpailu asemamaan tärkeiden tahojen huomiosta on varmasti
kovinta maailmassa, Suomen edustusto on aktiivisella julkisuusdiplomatialla pystynyt nousemaan
huomattavasti korkeammalle näkyvyyden tasolle
kuin Suomen poliittinen tai taloudellinen painoarvo sinänsä oikeuttaisi.

Toiminnan ongelmia
Toiminnassa ilmenneistä ongelmista merkittävin
on ministeriön mukaan niukat voimavarat. Vähäisten voimavarojen takia julkisuusdiplomatia joutuu
kilpailemaan sekä henkilöstöstä että määrärahoista
muiden toimintojen kanssa. Edustustoissa voima-
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varojen jako riippuu pitkälti edustuston päälliköstä. Lehdistö- ja kulttuuriosaston mahdollisuudet
vaikuttaa voimavarojen jakoon yhdessä hallinnollisen osaston ja ao. aluelinjan kanssa ovat parantuneet, kun edustustojen vuosisuunnitelmien laadinta- ja käsittelyprosessia on viime vuosina järkeistetty.
Toimintaa haittaa myös se, että osa edustustoista
on edelleen edustustoja ja ministeriötä yhdistävän
UH99-verkon ulkopuolella. Yhteys moniin verkossa oleviinkaan yksiköihin ei ole riittävän nopea,
jotta se soveltuisi esim. multimediamateriaalin jakeluun.
Ministeriön mielestä julkisuusdiplomatia vaikuttaa sitä tehokkaammin, mitä konkreettisemmat tehtävät sille asetetaan. Tämä on mahdollista, kun
ulkopolitiikan tavoitteet ovat selkeät ja kun niitä
halutaan ajaa myös julkisuuden kautta viestinnällisin keinoin. Vaikutus on myös sitä tehokkaampi,
mitä varhaisemmassa vaiheessa julkisuusdiplomatian mahdollisuudet kytketään mukaan päätöksentekoon ja päätöksien toimeenpanoon.
Julkisuusdiplomatia tulisi mieltää samanlaiseksi
ulkoasiainhallinnon sisäiseksi erikoistumisalueeksi
kuin esim. turvallisuus- tai kauppapolitiikka. Erona
on vain se, että julkisuusdiplomatian erityisosaajilta
edellytetään vankkaa media- tai tiedotuskokemusta, joka useimmiten on hankittava hallinnon ulkopuolella. Julkisuusdiplomatian erityisosaajien tuleva tarve tulisi ministeriön mielestä ottaa huomioon
rekrytoinnissa myös urauudistuksen yhteydessä.
Ministeriön mukaan toiminnan vaikuttavuutta
voitaisiin parantaa paitsi resursseja lisäämällä myös
edistämällä verkottumista, koordinaatiota ja ulkoasiainhallinnon yhteistyötä kaikkien suomalaistahojen kesken kussakin asemamaassa.

Ulkomailla toimivat instituutit
Ulkoasiainministeriön, opetusministeriön ja edustustojen merkittävä yhteistyöalue on Suomen ulkomaiset instituutit. Maallamme on 11 ulkomailla
toimivaa kulttuuri-instituuttia ja neljä tiedeinstituuttia. Kulttuuri-instituutit sijaitsevat Pariisissa, Lontoossa, Berliinissä, Tallinnassa, Tartossa, Kööpenhaminassa, Antwerpenissa, Tukholmassa, Pietarissa, Madridissa, Oslossa ja visuaalisten taiteiden
säätiö New Yorkissa. Lisäksi kulttuuri-instituuttien
verkkoon luetaan kuuluvaksi Hanasaaren kulttuurikeskus Espoossa. Tiedeinstituutit sijaitsevat Roomassa, Ateenassa, Ammanissa ja Tokiossa. Tiedeinstituuteilla on myös kulttuuritoimintaa. Muilla
Pohjoismailla ei ole vastaavia instituutteja.
Instituutit ovat itsenäisiä, pääasiassa säätiöpohjaisia laitoksia, jotka ovat syntyneet kansalaisaktii-
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visuuden perusteella. Instituuttien hallinnon malli
on lähtöisin 1950-luvulla perustetusta Suomen
Rooman-instituutilta. Hallituksen lisäksi säätiötä
ohjaa useissa instituuteissa valtuuskunta. Päävastuu instituuttien poliittisesta ohjauksesta on opetusministeriöllä, joka nimeää edustajansa hallitukseen. Instituutit nimeävät itse määräaikaisen johtajansa. Useilla instituutteja ylläpitävillä säätiöillä on
myös Suomessa toimiva asiamies. Opetusministeriön mukaan säätiöpohjaista hallintomallia on pidetty yleisesti hyvänä sen joustavuuden ja itsenäisyyden vuoksi.
Instituuttien tehtävä asemamaassaan määräytyy
säädekirjassa määrätyn tarkoituksen sekä toimintaympäristön mukaan. Lähtökohtana on suomalaisen
kulttuurielämän, tieteen, taiteen ja muun kulttuuritoiminnan sekä suomalaisen yhteiskuntaelämän
esittely kohdemaassa. Instituutit tarjoavat myös
julkiselle hallinnolle ja elinkeinoelämälle foorumin
esitellä omia toimintojaan.
Ulkomaille perustetut kulttuuri- ja tiedeinstituutit edustavat suomalaista kansalaisyhteiskuntaa, eivätkä ne ole valtion virallisia edustajia. Instituuttien
toimialue eroaa myös lähetystöjen toimialueesta.
Instituutit ja lähetystöt toimivat useissa maissa kuitenkin kiinteässä yhteistyössä. Toimintatavallaan
instituutit täydentävät lähetystöjen toimintaa.
Instituutit saavat toimintaansa harkinnanvaraista
valtionapua
opetusministeriön
momenteilta
29.08.50 Eräät avustukset, 29.08.25 Kansainvälinen
kulttuuriyhteistyö ja 29.88.53 Veikkauksen ja rahaarpajaisten voittovarat tieteen tukemiseen. Valtion
rahoitus kattaa varsin huomattavan osan instituuttien toiminnan kustannuksista. Koska valtion rahoitusosuus on vuodesta 1997 lähtien pysynyt lähes samansuuruisena, ovat instituutit joutuneet
aktiivisesti hankkimaan rahoitusta myös muista
lähteistä. Rooman, Ateenan, Pariisin ja Lontoon
instituutit toimivat valtion omistamissa kiinteistöissä.
Vuonna 1997 käynnistettiin kulttuuri-instituuttien arviointi, jonka tarkoituksena oli tukea instituutteja niiden toiminnan kehittämisessä. Arviointiprosessin aikana instituuttiverkosto vakiinnutti asemansa. Opetusministeriö ja instituuttien edustajat
ovat kokoontuneet säännöllisti kahdesti vuodessa
yhteisiin informaationvaihtotilaisuuksiin. Ajatuksena on ollut, että opetusministeriö ryhtyisi käymään
noin kolmen vuoden välein myös yksittäisten instituuttien kanssa informaatioluonteisia tuloskeskusteluja.
Opetusministeriössä on parhaillaan vireillä uusia kulttuuri-instituuttihankkeita. Ministeriön teettämän selvityksen pohjalta Unkariin on perustettu

FinnAgora, joka on kulttuurin, tieteiden, elinkeinoelämän, teknologian ja kansalaistoiminnan yhteistyöverkko. Opetusministeriön mukaan sen osallistuminen uusiin hankkeisiin edellyttää uusien rahoitusmuotojen löytämistä, sillä nykyisillä määrärahoilla ei ole mahdollista ryhtyä rahoittamaan uusia
instituutteja.
Valtiontilintarkastajien Suomen Saksan-instituuttiin tekemän käynnin yhteydessä tuotiin muun
ohella esiin instituutin rahoitukseen liittyviä ongelmia. Koska valtion rahoitus on pysynyt pitkään
lähes samansuuruisena, on instituutin toiminnan
kustannusten kattamiseksi ryhdytty hankkimaan
lisätuloja mm. avustuksia hakemalla ja perimällä
pääsylipputuloja konserteista. Ongelmaksi tulojen
hankkimisessa on muodostunut verotus, sillä yleishyödyllisenä yhteisönä toimivalla instituutilla on
oikeus hankkia ainoastaan 18 000 € (107 000 mk)
lisätuloja vuodessa verovapaasti. Mainitulla summalla ei instituutin taloutta voida olennaisesti kohentaa.
Suomen Lontoon-instituutin johtaja toi myös
esiin valtiontilintarkastajille antamassaan selvityksessä instituutin talouteen liittyviä ongelmia, jotka
johtuvat pitkälti siitä, että instituutin opetusministeriöltä saama avustus on pysynyt kuusi vuotta samansuuruisena. Lisärahoitusta instituutti on hankkinut mm. yritysten sponsorituloista, julkaisutoimintaan saaduista apurahoista, pienistä pääsymaksutuloista sekä omien tilojen vuokrauksesta ulkopuolisille. Kustannusten pienentämiseksi lentoyh-

tiöiltä on hankittu alennuslippuja taiteilijoiden matkoihin. Myös taiteilijoiden majoittumiseen on saatu
hotellihuoneita alennettuun hintaan.
Instituutin johtaja esitteli Isossa-Britanniassa taiteen ja kulttuurin sponsoroinnin toteutukseen kehitetyn Arts and Business -organisaatiomallin. Tämän valtion rahoituksella toimivan organisaation
tarkoituksena on edistää kulttuurielämää saattamalla yhteen taidelaitoksia ja yksittäisiä taiteilijoita
ja yrityksiä, jotka eri syistä ovat halukkaita yhteistyöhön. Syitä voivat olla perinteisen markkinointiviestinnän ohella esim. henkilökunnan koulutustarpeet.
Arts and Business on konsultti- ja koulutustoimisto sekä informaatiokanava, joka järjestää alan
seminaareja ja tilaisuuksia sekä taidelaitoksille ja
yrityksille erikseen että yhteisesti. Lisäksi se harjoittaa julkaisutoimintaa, seuraa alan kehitystä, jakaa
tietoa sekä kehittää uusia ja innovatiivisia yhteistyömuotoja. Sillä on myös hyvät kansainväliset
yhteydet.
Arts and Business -organisaatio etsii ja ehdottaa
jäsenistöstään mahdollisia kumppaneita, joiden
koko, arvomaailma, tavoitteet ja tarpeet ovat samansuuntaiset. Varsinaiset sopimukset tehdään
suoraan yrityksen ja taidelaitoksen välillä. Taidelaitoksille palvelu on maksutonta. Arts and Business
on kansallinen organisaatio, jolla on pääkonttorin
ohella kymmenisen paikallistoimistoa eri puolilla
Isoa-Britanniaa, näistä yksi Lontoossa.

Ulkoasiainhallinto edistää Suomen julkisuuskuvaa ja
kehittää maamme kansainvälisiä kulttuurisuhteita moninaisin toimintamuodoin ja toteutuskeinoin. Näiden
toimintojen kokonaisuutta kutsutaan julkisuusdiplomatiaksi. Julkisuusdiplomatia palvelee ulkopoliittisia,
kauppapoliittisia ja muita hallinnonalan tärkeitä tavoitteita. Ulkoasiainministeriön lehdistö- ja kulttuuriosastolla on keskeinen vastuu julkisuusdiplomatian toteutuksesta. Suomen ulkomaanedustustot hoitavat puolestaan kyseisiä tehtäviä asemamaissaan lehdistö- ja
kulttuuriosaston tarjoaman tuen turvin.
Valtiontilintarkastajien edustustoihin tekemillä valvontakäynneillä on ilmennyt, että Suomen edustustojen panostus julkisuusdiplomatiaan ja erityisesti kulttuuritehtäviin on eräitä suurimpia edustustoja lukuun
ottamatta jäänyt vähäiseksi. Varsinkin pienissä edus-

tustoissa tämän toiminnan vähyys on ainakin osittain
johtunut rajallisista voimavaroista. Eräissä edustustoissa puolestaan muut tehtävät ovat ohittaneet tärkeysjärjestyksessä erityisesti kulttuurisuhteiden hoidon. Kaikissa edustustoissa ei myöskään ole henkilöstöä, jolla on ammatilliset valmiudet tähän työhön. Valtiontilintarkastajien mielestä ulkoasiainhallinnon ja erityisesti edustustojen tulee kiinnittää entistä enemmän
huomiota julkisuusdiplomatian hoitoon, sillä hyvällä
julkisuusdiplomatialla tehostetaan myös ulkoasiainhallinnon muiden keskeisten toimintamuotojen vaikuttavuutta. Edustustoissa voidaan toimintaa tehostaa
mm. siten, että voimavaroja kohdistetaan nykyistä tarkoituksenmukaisemmin julkisuusdiplomatian tehtäviin.
Toiminnan kehittämisen kannalta on myös tärkeää, että
edustustoihin rekrytoidaan henkilöstöä, jolla on hyvät
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ammatilliset valmiudet julkisuusdiplomatian toteutukseen.
Kulttuuria viedään ulkomaille pääasiassa kulttuurialan yritysten, järjestöjen ja vapaan kansalaistoiminnan kautta. Ulkoasiainministeriön lehdistö- ja kulttuuriosaston ja edustustojen tehtävänä on luoda edellytyksiä tälle toiminnalle. Koska ministeriöllä ja edustustoilla
ei ole merkittäviä taloudellisia mahdollisuuksia kulttuuriviennin rahoittamiseksi, tulisi ulkoasiainhallinnon toimia aktiivisesti, jotta toimintaa tukemaan löydettäisiin
sekä kotimaisia että myös ulkomaisia rahoittajatahoja.
Valtiontilintarkastajien käsityksen mukaan ulkomailla
toteutetut kulttuuritilaisuudet tarjoavat esim. kansainvälistyville suomalaisyrityksille hyviä mahdollisuuksia
yrityksen tunnetuksi tekemiseen ja yrityskuvan välittämiseen, mikä edistäisi yrityksen kansainvälistymistä ja
markkinoille pääsyä.
Valtionhallinnon julkisoikeudellisten perustehtävien toteutus tulee perustua valtion budjettirahoitukseen. Yrityksiltä ja muilta yhteisöiltä saatavaa luonteeltaan usein satunnaista sponsorirahoitusta tukeekin
käyttää lähinnä lisärahoituksena tarkasti määriteltyihin
hankkeisiin. Sponsorirahoituksen hankkimisessa on
kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että sponsorointisopimusten velvoitteet eivät vaaranna valtion viranomaisen objektiivisuutta ja riippumattomuutta julkisen
vallan käyttäjänä. Sponsorirahoituksen käyttö ei saa
myöskään ohjata viranomaisen toimintaa.
Suomen ulkomaanedustustoissa on koettu, ettei ulkoasiainministeriöstä ole saatu selkeitä ohjeita sponsoritoiminnassa noudatettavista periaatteita ja käytännön toteutustavoista. Valtiontilintarkastajien mielestä
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ulkoasiainministeriön tulee ohjata edustustoja siten,
että sponsoritoimintaa hoitavilla virkamiehillä on selkeä käsitys toiminnan periaatteista ja sen oikeista toteuttamistavoista.
Isossa-Britanniassa sponsoritoiminnan toteutukseen on luotu valtion rahoittama valtakunnallinen Arts
and Business -organisaatio, jolla pyritään edistämään
kulttuurielämää saattamalla yhteen taidelaitoksia, yksittäisiä taiteilijoita ja yrityksiä. Toiminnalla edistetään
taiteen ja kulttuuritoiminnan tavoitteiden toteutusta ja
samalla tarjotaan yrityksille uusia markkinaviestinnän
ja koulutustarpeiden toteutusmahdollisuuksia. Valtiontilintarkastajien mielestä kyseinen toimintapa voi tarjota myös suomalaisen kulttuurin edistämiseen ja sen
vientiinkin uusia ideoita ja toimintamahdollisuuksia.
Suomella on eri maissa toimiva kulttuuri- ja tiedeinstituuttien verkosto, jota muilla Pohjoismailla ei ole.
Instituutit eivät toteuta viranomaistehtäviä, mutta niiden toiminta rahoitetaan pääosin valtion talousarviosta. Instituuttien toiminta ei ole päällekkäistä edustustojen kulttuuritoiminnan kanssa, vaan niiden toimintaa
täydentävää. Kulttuuri-instituuttien toiminta on arvokasta mm. siksi, että se tarjoaa suomalaisille taiteilijoille, taidejärjestöille sekä erilaisille kulttuuriyhteisöille
mahdollisuuksia ja kanavia suomalaisen taiteen ja kulttuurin kansainvälistymiseen. Valtiontilintarkastajien
käsityksen mukaan instituuttien toimintamahdollisuuksia tulee edelleen kehittää myös valtion toimenpitein.
Nykyistä monipuolisemmalla opetusministeriön, ulkoasiainministeriön, edustustojen ja instituuttien yhteistyöllä ja toiminnan koordinoinnilla voidaan instituuttien
toimintaa edelleen tehostaa.

Oikeusministeriön hallinnonala

Valtiontilintarkastajat ovat tehneet valvontakäynnin oikeusministeriöön 12.3.2002 (oikeusministeri
Johannes Koskinen) ja Rikosseuraamusvirastoon
20.2.2002 (pääjohtaja Markku Salminen).
Toimikaudellaan valtiontilintarkastajat ovat käsitelleet selvityspyynnöissään vankeinhoitolaitoksen toimintaa, yhdyskuntapalvelusta annetun lain
(1055/1996) toimivuutta ja syyttömästi vangitulle
tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta annetun
lain (422/1974) toimivuutta. Ministeriön valvontakäynnillä käsiteltiin ministeriön toimintaa v. 2001,
lainvalmistelun laadun nykytilaa, poliisitutkinnan
ja syyttäjän päätösten valmistelua sekä kansallisen
rikoksentorjuntaohjelman vaikutuksia. Rikosseuraamusviraston valvontakäynnin yhteydessä keskusteltiin viraston toiminnasta kertomusvuonna,
henkilöstön tukemisesta, uusintarikollisuuden vähentämisestä ja Helsingin vankilan vankien miljoonakorvauksista.
Hallinnonalan valvonnan ja siitä laaditun kertomusosuuden valmistelusta on kansliassa vastannut
tarkastusneuvos Ilkka Tenhiälä. Kertomusosuus
hyväksyttiin valtiontilintarkastajien kokouksessa
29.5.2002.

Vankeinhoito
Rangaistusten täytäntöönpanoon liittyviä perustietoja
Asetus rangaistusten täytäntöönpanosta (RTA) säädettiin joulukuussa 1889 (39/1889) samalla kertaa
rikoslain kanssa. Tällöin poistettiin häpeä-, ruumiin- ja karkotusrangaistukset rangaistusjärjestelmästä. Pääsääntöisiksi rangaistuksiksi tulivat vapaus- ja sakkorangaistus. Vaikka lainsäädäntöä useita
kertoja uudistettiinkin, uudistukset ennen 1960lukua olivat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta teknisiä muutoksia.
Vuonna 1969 ilmestyneessä vapausrangaistuskomitean mietinnössä (KM 1969:4) ehdotettiin mm.
asianmukaisen korvauksen maksamista vangin
työstä sekä vangille oikeutta poistua laitoksesta
pakottavista syistä. Mietinnön pohjalta aloitettiin
laaja uudistustyö v. 1971. Periaatteellisesti tärkein

muutos oli tuolloin, että vapausrangaistuksen tavoitteeksi asetettiin aiemman vangin parantamisen
sijasta se, että vangin sijoittamista yhteiskuntaan
pyrittiin edistämään ja rangaistuksen haittoja minimoimaan. Samalla vankien oikeutta pitää yhteyttä
ulkopuoliseen maailmaan lisättiin.
Vuonna 1972 hallitus antoi eduskunnalle vapausrangaistusten täytäntöönpanoa koskevan laajan
esityksen, joka sisälsi useita lainmuutoksia (HE
239/1972 vp). Tätä lakiehdotusten kokonaisuutta
(ns. RTA-pakettia) käsiteltiin eduskunnassa varsin
perusteellisesti melkein puolitoista vuotta. Esitys
hyväksyttiin v. 1974. Nimestänsä huolimatta säädös
oli laintasoinen (612/1974).
Vuoden 1975 heinäkuun alussa voimaan tulleen
uudistuksen keskeisenä lähtökohtana oli vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa koskevien säännösten muotoileminen siten, että rangaistuksena
oli pelkästään vapaudenmenetys. Vapaudenmenetyksen rangaistusarvoa pidettiin tuolloin suurempana kuin rikoslain säätämisen aikoina. Sen vuoksi
erityisiä rangaistuksen kovennuksia ei katsottu tarvittavan. Kun lisäksi laitosoloja koskevilla tiukoilla
säännöksillä ei voitu osoittaa olevan rikoksia erityisesti estävää tehoa, vankilaolot voitiin järjestää niin
inhimillisiksi kuin vankilassa pitämisen varmuus ja
yleinen järjestys edellyttivät.
Samalla pyrittiin nykyaikaistamaan rangaistusaikana tehtävä työ, koulutus, ammattiopetus ja kuntoutus. Vangin yhteyksiä laitoksen ulkopuolelle
kehitettiin sallimalla laitoksen ulkopuolella tehtävä
työ ja opiskelu.
Vangin yhteydet entiseen elinympäristöön pyrittiin turvaamaan määräämällä sijoitteluperusteeksi
vangin kotikunta.
Samaan aikaan v. 1975 tuli voimaan myös uusi
vankeinhoitoasetus (431/1975). Asetuksen perusajatus oli se, että vangin parantaminen yhteiskuntaan sopeutuvaksi oli epärealistinen tavoite. Sopeutumisella tarkoitettiin sopeutumista laitoselämään eikä elämään vapaassa yhteiskunnassa. Vangeille voitiin kuitenkin antaa rangaistuslaitoksessa
paremmat edellytykset vapaudessa vallitsevien
olosuhteiden kohtaamiseen. Ennen muuta kyse oli
vangin fyysisestä ja psyykkisestä kuntouttamisesta.
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Vuonna 1995 toteutetussa uudistuksessa laintasoisen rangaistuksen täytäntöönpanosta annetun
asetuksen nimi vihdoin muutettiin laiksi. Tässä
yhteydessä pyrittiin tehostamaan huumevalvontaa
ja päihdehuoltoa vankiloissa, sillä lainmuutoksella
mahdollistettiin mm. erityisosastojen perustaminen
niille vangeille, jotka halusivat sitoutua päihteettömyyteen.
Viimeisin laaja lain uudistus (364/1999) tuli voimaan kesäkuussa 1999. Tällöin lakiin lisättiin
säännökset henkilönkatsastuksesta ja erityistarkastuksesta ja laajennettiin päihteettömyyden valvontaa.
Vuonna 2001 lakiin tehtiin vankeinhoitolaitoksen organisaatiouudistuksesta aiheutuvat muutokset (137/2001). Tähän asiaan palataan jäljempänä.
Samana vuonna toteutettiin myös vankien muutoksenhakua ja kurinpitoa koskeva uudistus (580/
2001).
Tutkintavangin oikeuksia, asemaa ja kohtelua
koskevat säännökset sisältyvät tutkintavankeudesta annettuun lakiin (615/1974). Lakia on muutettu
osittaisuudistuksin v. 1987, 1995 ja 1999. Vangitsemisesta päättää tuomioistuin. Vaatimus pidätetyn
vangitsemisesta on tehtävä tuomioistuimelle viipymättä ja viimeistään kolmantena päivänä kiinniottamispäivästä. Vangitsemisesta päättänyt tuomioistuin asettaa määräajan, jonka kuluessa syyte on
nostettava. Jos määräaika syytteen nostamiselle
asetetaan pidemmäksi aikaa kuin kahdeksi viikoksi, vangitsemisasia on käsiteltävä käräjäoikeudessa
kahden viikon välein. Sinällänsä tutkintavankeuden kestolla ei ole ylärajaa. Tukintavangin kohtelua koskevat säännökset ovat samanlaiset kuin
vankeusrangaistusta suorittavan vangin, mutta joitakin eroja on. Tutkintavanki ei ole työvelvollinen,
eikä hänen tarvitse osallistua laitoksen muuhunkaan toimintaan. Hänellä on oikeus käyttää omia
vaatteitaan.
Ehdonalainen vapaus oli osa Suomen vuoden
1889 rangaistusjärjestelmää. Ensi vaiheessa se koski vain pitkäaikaisvankeja. Ehdonalainen vapaus
laajeni vuoden 1918 sisällissodan jälkeisessä kriisitilanteessa. Armahduksen lisäksi käytettiin ehdonalaista vapauttamista, kun puolet rangaistuksesta
oli kärsitty.
Vanki voi päästä ehdonalaiseen vapauteen suoritettuaan rangaistuksestaan tietyn määräosan. Vuosina 1931 ja 1944 omaksutut määräosat 2/3 ja 1/2
ovat Suomessa edelleenkin ehdonalaisen vapautumisen pääsääntöinä. Nuoriin rikoksen tekijöihin
sovelletaan 1/3:n määräosaa. Jäljempänä tarkastellaan ehdonalaisen vapauden määräosien mahdollisen muuttamisen vaikutuksia vankilukuun.

56

Vuoden 1889 rikoslain mukaan elinkautisesta
vankeudesta voitiin päästä ehdonalaiseen vapauteen, kun rangaistuksesta oli suoritettu 12 vuotta.
Mahdollisuus vapautua elinkautisesta vankeudesta
12 vuoden määräajan kuluttua ilman armahdusta
poistettiin v. 1931. Tämän muutoksen jälkeen elinkautisesta vankeudesta on voinut vapautua vain
tasavallan presidentin armahduksen perusteella.

Vankeinhoidon organisaation muutos
Maaliskuussa 2000 käynnistyi hanke, jonka tavoitteena oli valmistella ehdotukset oikeusministeriön
hallinnonalan kriminaalipoliittisten tehtävien ja
rangaistusten täytäntöönpanotehtävien uudelleenjärjestämiseksi. Tavoitteeksi asetettiin, että uusi organisaatio voi aloittaa toimintansa 1.6.2001 lukien.
Työtä varten asetettiin useita työryhmiä, joiden
jäseninä oli useita oikeusministeriön, vankeinhoitolaitoksen ja Kriminaalihuoltoyhdistyksen virkamiehiä. Henkilöstöjärjestöt olivat edustettuina kaikissa työryhmissä.
Syksyllä 2000 annettiin hallituksen esitys rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta ja eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi (HE 136/2000 vp). Lakivaliokunnan mietinnöstä (LaVM 13/2000 vp) ilmenee, että asiantuntijat eivät hallituksen esitystä sellaisenaan hyväksyneet.
Valiokunnassa kuullut asiantuntijat näkivät, että
oikeusministeriön organisaatiouudistus esitetyssä
muodossa antoi mahdollisuuden seuraamusjärjestelmän kokonaisvaltaiselle kehittämiselle. Kriminaalipoliittinen päätöksenteko sai nykyistä selkeämmän profiilin. Uusi keskusvirasto operatiivisena yksikkönä antoi myös mahdollisuuden sekä
vankeinhoidon että kriminaalihuollon tasapuoliseen kehittämiseen. Tämän todettuaan asiantuntijat
kiinnittivät huomiota ehdotettuun organisaatiomalliin, kolmeen toisiinsa kiinteästi sidoksissa olevaan
viranomaiseen, jossa Rikosseuraamusvirasto muodostuu kahdesta yksiköstä ja erikseen on vielä
oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto. Järjestelyä pidettiin Suomen oloissa varsin poikkeuksellisena. Kun myös uuden keskusviraston yksiköiden toimivaltasuhteet oli määritelty varsin yleisellä
tasolla, esityksestä oli asiantuntijoiden mukaan vaikea saada kokonaiskuvaa. Tämän vuoksi useassa
lausunnossa katsottiin, ettei hallituksen esitystä
tulisi ainakaan sellaisenaan hyväksyä. Toisaalta
katsottiin, että vaikka lailla on mahdollista perustaa
tällainen organisaatiokokonaisuus, sen toiminnan
onnistuminen edellyttää eri viranomaisten vastuusuhteiden ehdotettua selkeämpää määrittelyä,
mikä olisi tehtävä lain tasoisena.

Valiokunta katsoi, että kun uuden viraston kahdella yksiköllä oli kummallakin rangaistusten täytäntöönpanoon liittyvä oma tehtäväkokonaisuutensa, tehtävien jaottelu voi käytännössä onnistua
parhaiten siten, että kummallakin linjalla oli oma
toiminnallinen johtonsa.
Valiokunta muutti hallituksen esityksessä ehdotetun vapausseuraamusviraston nimen nimeksi Rikosseuraamusvirasto ja yhdyskuntaseuraamuskeskuksen nimeksi Kriminaalihuoltolaitos.
Valiokunta piti tärkeänä, että pidemmällä aikavälillä voidaan muodostaa yksi yhtenäinen virasto
rangaistusten täytäntöönpanoa varten niin, että
käytettävät voimavarat saadaan mahdollisimman
tarkoituksenmukaisesti hyödynnetyiksi.
Eduskunta hyväksyi lain rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta (135/2001) helmikuussa
2001. Keskeinen muutos oli kriminaalihuoltolaitoksen itsenäisen ratkaisuvallan yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoa ja kriminaalihuoltolaitosta koskevissa asioissa turvaavan säännöksen
ottaminen asetuksen sijasta lain tasolle, sen 4 §:n 1
momenttiin. Lain nojalla annettiin valtioneuvoston
asetus rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta
(275/2001). Asetuksen nojalla puolestaan annettiin
Rikosseuraamusviraston, Kriminaalihuoltolaitoksen ja Vankeinhoitolaitoksen työjärjestykset sekä
taloussääntö. Organisaatiouudistus tuli voimaan
1.8.2001.

— Näin moniosainen kokonaisuus on hallinnollisesti hankala, esim. palkkaneuvotteluissa.
— Rikosseuraamusviraston johtoryhmä on suuri, mikä on vaikeuttanut sen dynaamista työskentelyä.
— Rikosseuraamusvirastossa hoidettavan palkanmaksun työläyttä ei osattu organisaatiouudistusta suunniteltaessa ennakoida, joten tämän tehtävän hallitseminen siihen varatuilla henkilöstövoimavaroilla ei ole mahdollista ilman ylitöiden tekemistä ja ilman uusia virkoja.
— Yksittäisenä kysymyksenä on noussut esiin
erityisesti Kriminaalihuoltolaitoksen sosiaalityöntekijöiden palkkaamisongelmat: Kriminaalihuoltolaitoksen sosiaalityöntekijöitä siirtyy etenkin kuntien
palvelukseen, koska kunnat maksavat parempaa
palkkaa.
— Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistoille ja
vankiloille säädetty aiempaa laajempi asioiden ratkaiseminen esittelystä on herättänyt paljon kysymyksiä ja joitakin käytännön ongelmia pienissä
toimintayksiköissä.
Rikosseuraamusalan uudelleen organisointiin
liittyi Rikosseuraamusviraston mielestä eräitä hyvin
herkkiä ja periaatteellisesti merkittäviä seikkoja,
kuten kriminaalihuollon valtiollistaminen. Tästä
syystä kovin suuriin muutostoimenpiteisiin ei viraston mielestä ole valmiutta ainakaan aivan lähivuosina.
Vuoden 2002 syksyllä käynnistyi rikosseuraamusalan ammattikorkeakoulutasoinen koulutus,
jonka käytännön toteutuksesta vastaa Laurea-ammattikorkeakoulu yhteistyössä Vankeinhoidon
koulutuskeskuksen kanssa. Koulutus tuottaa pätevyyden rikosseuraamusalan asiantuntija- ja esimiestehtäviin ja alkaa ensin aikuiskoulutuksena,
jossa alalla työskentelevät, opistoasteen tutkinnon
suorittaneet virkamiehet voivat korottaa tutkintonsa ammattikorkeakoulutasoiseksi.

Uuden organisaation alkuvaiheet
Valtiontilintarkastajat tekivät valvontakäynnin Rikosseuraamusvirastoon helmikuussa 2002. Käynnin yhteydessä valtiontilintarkastajat keskustelivat
uuden viraston johdon kanssa viraston toiminnan
alkuvaiheista. Uusi virasto oli kirjannut toiminnan
alkuvaiheesta esiin tulleina asioina seuraavia seikkoja:
— Eräissä yksittäisissä asioissa on ollut epäselvyyttä siitä, mille taholle asiassa kuuluu toimivalta.
Selvittämisen jälkeen toimivaltainen ratkaisija on
kuitenkin löytynyt.
— Voimavaroja keskitetään kriminaalihuollon
ja vankeinhoidon sisällön kehittämiseen. Rikosseuraamusviraston organisaatiokokonaisuudessa yhteisten yksikköjen kehittäminen jää helposti takaalalle.
Vuosi

Vankeinhoitolaitoksen toimintamenot (talousarvion momentti 25.50.21) ja tulot ovat kehittyneet v.
1999—2001 seuraavasti:

Toimintamenot
milj. €

1999
2000
2001

Vankeinhoitolaitoksen menojen ja tulojen kehitys
v. 1999—2001

116,50
116,40
141,10

Tulot

milj. mk

692,95
692,06
838,78

milj. €

11,64
11,23
10,04

milj. mk

69,21
66,78
59,67

Toimintamenot/vanki,
(brutto) vuodessa
1 000 €
1 000 mk

42,55
40,70
45,07

253,00
242,00
268,00
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Edellä mainitut luvut ovat toteutuneita menoja
koskevia tilinpäätöstietoja. Menoihin sisältyy siten
ko. vuoden valtion talousarviossa myönnetyn määrärahan käyttö ja edelliseltä vuodelta siirtyneen
määrärahan käyttö ko. vuoden aikana.
Vuoden 2001 menoja ja tuloja koskevat luvut
eivät oikeusministeriön mukaan ole vertailukelpoisia edellisvuosien kanssa seuraavista syistä:
— Vankeinhoitolaitoksen kiinteistöt siirrettiin
1.1.2001 lukien Valtion kiinteistölaitokselle (sittemmin Senaatti-kiinteistöt). Vuoden 2001 lukuihin
sisältyvät uutena menoeränä vankilakiinteistöjen
pääomavuokrat, jotka olivat yhteensä n. 18,5 milj. €
(110 milj. mk).
— Vuoden 2001 toimintamenoihin eivät sisälly
1.8.2001 lukien vankeinhoitolaitoksesta hallinnollisesti suoraan oikeusministeriön alaiseksi siirretyn
Vankeinhoidon koulutuskeskuksen menot, jotka
olivat 2,9 milj. € (17,5 milj. mk).
— Vankeinhoitolaitoksen menoihin sisältyvät
1.8.2001 lukien Rikosseuraamusvirastossa olevan
toiminnan ohjausyksikön menot n. 925 000 € (5,5
milj. mk). Aiemmin vastaavat menot sisältyivät
oikeusministeriön
(talousarvion
momentti
25.01.21) toimintamenoihin.
— Satakunnan vankilassa 1.1.2001 lukien toteutettu nettobudjetointikokeilu vaikuttaa vähentävästi tuloja ja menoja koskeviin lukuihin.
Vankeinhoitolaitoksen lähivuosien menokehitykseen vaikuttavat mm. vankien määrän muutokset. Oikeusministeriö arvioi määrän edelleen
jonkin verran lisääntyvän, joskin vuosittaiset
muutokset jäänevät pienemmiksi kuin v. 2000—
2001. Vankimäärän kasvu vaikuttaa vankeinhoitolaitoksen muuttuviin kustannuksiin, joiden on
laskettu olevan n. 6 728 € (40 000 mk) vankia
kohti vuodessa. Jos muutokset ovat huomattavia,
ne aiheuttavat oikeusministeriön mukaan myös
paineita vankiloiden henkilökunnan määrän lisäämiseen.
Vantaan vankilan valmistuminen v. 2002 ja Turun vankilahankkeen suunniteltu toteutuminen tämän vuosikymmen puolivälin tienoilla lisäävät tuntuvasti vuokramenoja. Vuokramenot lisääntyvät
myös vankiloiden peruskorjausten yhteydessä tapahtuvan rakennusten arvon kohoamisen vuoksi.
Lisäksi vuokramenojen kehitykseen vaikuttaa pääomavuokrien indeksisidonnaisuus. Oikeusministeriön mukaan menojen lisäyspaineita aiheuttavia
muita syitä ovat mm.
— järjestäytyneen ammattimaisen rikollisuuden
lisääntymisestä aiheutuva turvallisuusjärjestelyjen
tarve
— päihderiippuvuuden ja uusintarikollisuuden
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vähentämiseksi tarkoitetun toiminnan tehostaminen ja laajentaminen
— mahdolliset huumeriippuvaisten vankien
hoitoa koskevat uudet velvoitteet
— mahdolliset viranomaisten työnjaossa tapahtuvat muutokset esim. vanginkuljetustehtävissä
sekä
— ammattikorkeakoulututkinnon toteuttaminen ja siihen liittyvät opiskelijoiden opintososiaaliset edut.
Kriminaalihuollon valtionapumenot ja 1.8.2001
alkaen Kriminaalihuoltolaitoksen toimintamenot
olivat v. 1999—2001 seuraavat:
Vuosi

Menot
milj. €

1999
2000
2001

milj. mk

10,81
11,69
11,43

64,30
69,50
67,96

Luvut ovat toteutuneita menoja koskevia tilinpäätöstietoja.

Oikeusministeriön mukaan lähivuosina on
myös Kriminaalihuoltolaitoksessa määrärahojen lisätarpeita. Ne liittyvät mm. yhteistyön kehittämiseen eri viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen
kanssa rangaistuksen suorittaneiden yhteiskuntaan
sijoittumisen edistämiseksi ja uusintarikollisuuden
vähentämiseksi. Ehdonalaisesti vapautuvien valvontaa on tarpeen kehittää.

Vankiluku
Vankien päivittäinen keskimäärä on kolmen viime
vuoden aikana ollut seuraava (ilmoituspäivämäärä
16.2.):
Miehiä

16.2.2000
16.2.2001
16.2.2002
1

2 724
2 966
3 153

Naisia

144
139
179

Yhteensä

2 868
3 105
3 332 1

Tästä määrästä 15—17-vuotiaita oli 9 ja 18—20-vuotiaita
116 eli alle 21-vuotiaita vankeja oli kaikkiaan tuona päivänä
125. Elinkautisia vankeja oli tuolloin 66, vankisairaalassa 57
ja ulkomaalaisia vankeja 278.

Vankiluku on pienentynyt yhtäjaksoisesti 1970luvulta lähtien. Vielä v. 1976 vankien määrä oli
keskimäärin yli 5 500. Vuonna 1980 vankien keskimäärä oli yli 5 000, v. 1990 yli 3 400 ja v. 1999 yli
2 700. Edellisen taulukon lukuja tarkasteltaessa
voidaan nähdä, että vankien määrä on kääntynyt
kasvuun.
Suomessa oli v. 2000 yhteensä 52 vankia
100 000 asukasta kohti. Ruotsissa luku oli 64, Nor-

jassa 59 ja Tanskassa 61. Islannissa määrä oli
vastaavasti 29.
Vankien karkaamisia on viime vuosina ollut
selvästi vähemmän kuin pitkän ajan kuluessa keskimäärin. Suljetuista laitoksista karkasi v. 1999—
2001:
Vuosi

Karanneita

1999
2000
2001

36
44
28

Karkaamisista ja niiden lisäksi viidestä karkaamisyrityksestä v. 2001 tapahtui vankilan sisäpuolelta 8 ja vankilan ulkopuolelta 5. Vanginkuljetuksesta

karanneita oli 2 sekä yleisestä sairaalasta ja saattajalta karanneita kumpiakin 9. Kaikkiaan 33 karanneesta tai karkaamista yrittäneestä 13 saatiin heti
kiinni.
Ne, joita ei saada heti kiinni, voivat olla karkumatkalla päivästä tai parista useaan kuukauteen.
Vuonna 2001 oli karkuteillä olevia vankeja keskimäärin 5—6.
Entistä suurempi osa karkaamisista tapahtuu
saattajalta tai vankilan ulkopuolisesta sairaalasta.
Osasyynä tähän on se seikka, ettei saattotehtäviin ja
etenkään sairaalavartiointiin voida irrottaa riittävästi vartijoita. Valvontaa ja muita karkaamisia estäviä
keinoja on oikeusministeriön mielestä kehitettävä
harkitusti niin, etteivät ne osaltaan johda entistä
väkivaltaisempiin pakoyrityksiin.

Karkaamisten määrä tammi-joulukuu 2001
lähde: Rikosseuraamusvirasto 20.2.2002
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
tammi

helmi

maalis

huhti

touko

kesä

Karannut

Kuten kuviosta nähdään, heinäkuu on vilkkain
kuukausi. Sen sijaan tammi-, huhti- eikä joulukuussa sattunut yhtään karkausta tai sen yritystä.
Vuoden aikana laitoksiin saapuneiden määrä ja
vankien päivittäinen keskimäärä ovat kehittyneet
v. 1999—2001 seuraavasti. (Edellä tarkasteltiin tilannetta yhden yksittäisen päivän, 16.2., mukaan.)

heinä

elo

syys

loka

marras

joulu

Yrittänyt karata

Vuosi

1999
2000
2001

Vapaudesta tulleita Vankeja keskimäärin

5 838
6 531
7 139

2 743
2 855
3 135

Lukuihin sisältyvät sekä rangaistusta suorittavat
että tutkintavangit. Vankien määrän kasvu v.
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2001 johtui nimenomaan tutkintavankien ja sakkovankien määrän lisääntymisestä. Pidemmällä
aikavälillä asiaa tarkasteltaessa vankimäärän kasvu selittyy törkeämpien rikoslajien lisääntymisellä. Vertailuna voidaan todeta, että Vankeinhoitolaitoksen virkojen määrä 31.12.2001 oli 2 506 ja
vankien 3 110.
Rangaistuslaitoksissa oli vuoden 2001 alkupuolella majoitustiloja kaikkiaan 3 357 vangille
(16.2.2002 paikkaluku oli 3 390). Majoituspaikkojen keskimääräinen käyttöaste oli n. 93 %. Tyhjillään olevia majoituspaikkoja on lähinnä avovankiloissa ja työsiirtoloissa.
Suljettujen laitosten majoituspaikkojen keskimääräinen käyttöaste oli vuoden 2001 lopulla
enimmillään hieman yli 100 %. Useimmissa suljetuista laitoksista oli tällöin ylimajoitusta. Tilanne on
ollut pahin Helsingin tutkintavankilassa Katajanokalla, jossa on 135 vankipaikkaa ja monesti 170—
180 vankia.
Oikeusministeriön mukaan perussyynä vankiloiden käyttöasteiden eroihin on se, ettei vankipaikkojen jakautuma vastaa täysin maan eri osista
tulevien vankien määrää. Tilanteeseen ovat vaikuttaneet väestömuutokset. Rangaistusta suorittavien
vankien sijoittelu perustuu alitäytäntöönpanijoille
annettuihin ohjeisiin (sijoittelutaulukko), minkä lisäksi vankeja siirretään laitoksesta toiseen vankeinhoitoviranomaisten päätöksin mm. turvallisuussyistä, rangaistusajan käyttöä koskevien suunnitelmien toteuttamiseksi, hoito- ja kuntoutustarpeiden
vuoksi ym. syistä. Vankeja siirretään myös vankipaikkojen kuormituksen tasaamiseksi. Käytännössä esim. eteläsuomalaisten vankien siirtäminen vasten heidän tahtoaan johonkin Itä- tai Pohjois-Suomen vankilaan johtaa ministeriön mukaan usein
järjestyksenpito-ongelmiin vastaanottavissa laitoksissa.
Yhteyksien säilyminen lähiomaisiin rangaistusaikana edistää vangin myöhempää sopeutumista
yhteiskuntaan. Pitkät etäisyydet vaikeuttavat
omaisten tapaamiskäyntejä ja aiheuttavat heille
huomattavia kustannuksia. Vangin vapautumisen
valmisteluun liittyvä yhteydenpito Kriminaalihuoltolaitoksen paikallistoimiston ja muiden viranomaisten kanssa on hoidettavissa joustavammin,
jos etäisyydet eivät ole kovin pitkiä. Vankeinhoidolle laissa asetettujen tavoitteiden toteuttamisen
kannalta on useimmissa tapauksissa tarkoituksenmukaista, että vanki sijoitetaan sen alueen laitokseen, josta hän on kotoisin.
Oikeusministeriön mukaan tutkintavangit on
yleensä tarkoituksenmukaista sijoittaa mahdollisimman lähelle sen käräjäoikeuden istuntopaikka-
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kuntaa, jossa rikosjuttu käsitellään. Tämä on tarkoituksenmukaista myös esitutkinnan kannalta.

Ehdonalaisen vapauttamisen määräosien
muutosten vaikutukset vankilukuun
Suomen nykyinen ehdonalaisen vapauttamisen järjestelmä (2/3 ja 1/2) kirjattiin lakiin v. 1931 ja 1944.
Vuodesta 1944 ehdonalaisesti vapautuvaan ensikertaiseen vankiin on voitu soveltaa 1/2:n määräosaa. Tällöin ensikertaiseksi katsottiin myös aiemmin vankilassa ollut rikoksentekijä, joka rikosta
edeltäneen viiden vuoden aikana ei ollut suorittanut rangaistusta.
Lainsäädäntöä muutettaessa 1960-luvulla laista
poistettiin maininta ensikertaisuudesta 1/2 määrän
soveltamisen edellytyksenä. Maininta korvattiin ilmaisulla ”erityisistä syistä” (411/1966). Vankeinhoito-osaston määräysten mukaan laissa mainittu ”erityinen syy” oli vankeinhoidollinen ensikertaisuus.
Vankeinhoidollisesti ensikertalaisena pidettiin vankia, joka rikoksen tekopäivää edeltäneinä kolmena
vuotena ei ollut Suomessa eikä muussa Pohjoismaassa suorittanut vankeusrangaistusta tai ollut
pakkolaitoksessa. Tämä määräys on nykyisin sisällytetty rangaistusten täytäntöönpanosta annettuun
lakiin (580/2001).
Vankeusrangaistuskomitean mietinnössä (KM
2001:6, s. 118—122) on selvitetty ehdonalaisen
vapauden määräosien vaikutusta vankimäärään.
Tällöin tilanteesta (1.5.2001) voidaan esittää seuraavanlainen taulukko:
Ehdonalaisen määräosa

Määräosa 2/3
Määräosa 1/2
Nuorisovanki 1/3
Elinkautinen
Pakkolaitos 1/ 1
Sakko 1/1
Tutkinta
Yhteensä

Vangit 1.5.2001

1 604
855
70
61
23
130
421
3 164

Komiteanmietinnössä on laskettu, millainen
vankimäärä meillä olisi, jos vangit vapautuisivat
joko 1/2, 2/3 tai 1/1 suoritetun rangaistusajan jälkeen.
Osaan vangeista, kuten elinkautis- ja pakkolaitosvankeihin, ei muutos tietysti vaikuttaisi mitenkään.
Kyseisen päivämäärän vankiluku on siis 3 164 ja se
vaihtelisi sitten 2 798—4 961 vankiin.
Seuraavassa taulukossa on esitetty ehdonalaisesti vapautuvien määräosat ja vankimäärä 1. päivänä toukokuuta 2001 sekä vaihtoehtoiset vankiluvut, jos ehdonalaisen vapauttamisen määräosa olisi
1
/2, 2/3 tai 1/1 kaikilla vangeilla.

Ehdonalainen vapauttaminen

Vangit 1.5.2001
1

2

Määräosa / 3
Määräosa 1/ 2
Nuorisovanki 1/3
Elinkautinen
Pakkolaitos
Sakko
Tutkinta
Yhteensä

1 604
855
70
61
23
130
421
3 164

Jos kaikki vangit vapautuisivat 1/2 määräosalla,
vankiluku laskisi n. 350 vangilla. Vuonna 2001 on
arvioitu, että muuttuvat kustannukset vankia kohti
ovat n. 6 728 € (40 000 mk) vuodessa. Yhden
vangin aiheuttamat toimintamenot ovat vuodessa
45 070 € (268 000 mk). Se, että kaikkiin vankeihin
sovellettaisiin 1/2 määräosaa, laskisi vankeinhoidon vuotuisia kustannuksia n. 2,4 milj. €:lla (14
milj. mk) edellyttäen, että vähennys ei aiheuttaisi
vankeinhoidossa henkilöstövaikutuksia.
Vastaavasti jos kaikki vangit vapautuisivat 2/3
määräosalla, vankiluku lisääntyisi n. 350 vangilla.
Tämä nostaisi vankeinhoidon vuotuisia kustannuksia myös n. 2,4 milj. €:lla (14 milj. mk). Tässäkin
tapauksessa edellytyksenä olisi, että henkilöstövaikutuksia ei syntyisi eli henkilökuntaa ei palkattaisi
lisää.
Siinä tapauksessa, että kaikki vangit vapautuisivat vasta suoritettuaan koko rangaistuksen, vankiluku kasvaisi n. 1 800 vangilla. Muuttuvat kustannukset lisääntyisivät vuodessa n. 12,1 milj. €:lla (72
milj. mk). Lisäksi henkilöstön määrä kasvaisi arviolta 600—700 hengellä. Koska keskimääräinen henkilötyövuoden hinta vankeinhoidossa on lähes
33 640 € (200 000 mk), tämä lisäisi palkkamenoja
20,2—23,6 milj. € (120—140 milj. mk) vuodessa.
Lisäksi n. 5 000 vangin sijoittaminen edellyttäisi
uusien vankiloiden rakentamista tai muussa käytössä olevien tilojen saneeraamista vankitiloiksi.
Tämä tarkoittaisi vähintään tuhatta uutta vankipaikkaa. Koska uuden vankipaikan rakentamiskustannukset ovat tällä hetkellä n. 168 200 € (1 milj.
mk) ja saneerattavissa tiloissa jonkin verran alemmat, investoinnin vankipaikkoihin tulisi olla arviolta 126,1 milj. € (750 milj. mk).
Edellä olevat määräosan muutosten vaikutukset
ovat laskennallisia. Määräosassa ei oteta huomioon
vankien ”kiertonopeuden” muutoksia. Jos määräosia lyhennettäisiin, vankiloihin saapuvien vankien
määrä kasvaisi ja päinvastaisessa tapauksessa vähenisi. Rikosseuraamusviraston mielestä todelliset
muutokset olisivat ilmeisesti kumpaankin suuntaan
tehtyjä laskelmia pienemmät.

Vankimäärä
2
/3

/2

1 203
855
105
61
23
130
421
2 798

1

/1

1 604
1 140
140
61
23
130
421
3 519

2 406
1 710
210
61
23
130
421
4 961

Ulkomaalaiset vangit Suomen vankiloissa
Ulkomaalaisten vankien osuus suomalaisissa vankiloissa on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina. Vuoden 2002 alussa heidän määränsä oli 263.
Vuonna 2001 luku oli korkeimmillaan yli 300.
Vaikka ulkomaalaisten vankien määrä on viime
vuosina voimakkaasti lisääntynyt, heidän osuutensa on Suomessa huomattavasti pienempi kuin melkein kaikissa muissa Länsi-Euroopan maissa. Suomessa osuus on 7—8 %. Muissa Pohjoismaissa
ulkomaalaisten vankien osuus on 15—25 %. Kasvu
on kuitenkin Suomessa ollut varsin nopeaa, sillä
vielä v. 1988 ulkomaalaisia vankeja oli meillä keskimäärin 11 vuodessa. Ulkomaalaisten vankien
määrää kuvaa seuraavan sivun pylväikkö.
Oikeusministeriön
työryhmän
selvityksen
(15.1.2002) mukaan ulkomaalaisten vankien kiinnittyminen suomalaiseen vankilayhteisöön tuo
mukanaan omat ongelmansa. Vankeinhoitoviranomaiset ovat havainneet ulkomaalaisten ja suomalaisten rikollispiirien pyrkivän verkostoitumaan
vankiloissa vankien suorittaessa rangaistusta. Poliisin ja vankeinhoitoviranomaisten tiedossa on, että
etenkin huumausainerikoksista tuomitut ulkomaalaiset vangit jatkavat huumausainekauppaa Suomeen vankeusaikanaan muodostamiensa yhteyksien kautta. On ilmennyt myös tapauksia, joissa
huumausainekauppaa on pyritty järjestämään vankilasta. Tällaiseen rikollisuuteen on ministeriön
mielestä vaikea puuttua tehokkaasti pelkästään
vankeinhoitohallinnon sisäisin toimin, eikä sitä
voida kokonaan estää esim. vankien sijoittamisella
eri laitoksiin.
Vankiloissamme olevista ulkomaalaisista vangeista kaksi suurinta ryhmää ovat virolaiset ja venäläiset. Virolaisia oli tammikuussa 2002 Suomen
vankiloissa 106 ja venäläisiä 55. Virolaisten vankien
korkea määrä selittyy Virosta käsin tapahtuvan
huumausaineiden salakuljetuksen lisääntymisestä.
Muut ulkomaalaisvankiryhmät ovat huomattavasti
pienempiä. Suomi on solminut Venäjän kanssa
kahdenvälisen siirtosopimuksen, joka ei mahdollista tuomitun siirtoa vastoin tämän suostumusta.
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Ulkomaalaisia vankeja rangaistuslaitoksissa 1.1.1994—15.12.2001
lähde: OM:n työryhmäselvitys 15.1.2002. OM035:00/2001
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Rangaistusvankeja

Mainitun oikeusministeriön työryhmän mukaan
Viro on suhtautunut torjuvasti tuomittujen siirtämistä tarkoittaviin kahdenvälisiin järjestelyihin.
Eduskunnalle annettiin vuoden 2001 helmikuussa esitys tuomittujen siirtämisestä tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä sekä
laiksi tuomittujen siirtämisestä tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja laiksi
kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 1/2001 vp).
Esitys sisälsi ehdotuksen Euroopan neuvostossa
hyväksytyn, tuomittujen siirtämisestä tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi. Voimaansaattaminen ehdotettiin tehtäväksi blankettimuotoisella lailla.
Lisäpöytäkirja täydentää tuomittujen siirtämisestä tehtyä yleissopimusta, johon Suomi on liittynyt v.
1987. Lisäpöytäkirjan tarkoituksena on kahdessa
tapauksessa mahdollistaa vapausrangaistuksen
täytäntöönpanon siirtäminen vieraasta valtiosta
tuomitun kotivaltioon ilman tuomitun suostumusta. Siirtäminen olisi mahdollista ensinnäkin, jos
tuomittu kotivaltioonsa pakenemalla pyrkii karttamaan rangaistuksen täytäntöönpanoa tai sen jatkamista. Toiseksi täytäntöönpanon siirtäminen ilman
tuomitun suostumusta olisi mahdollista siinä tapa-
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uksessa, että tuomitulle määrättyyn seuraamukseen tai siihen liittyvään hallinnolliseen päätökseen
sisältyy määräys karkottamisesta tai muusta toimenpiteestä, jonka seurauksena tuomitun ei vankilasta vapautumisensa jälkeen sallita jäävän sen
valtion alueelle, jossa seuraamus on määrätty.
Lakivaliokunnan mietinnössä (LaVM 2/2001 vp)
yleissopimuksen voimaan saattamista pohdittiin
laajasti.
”Yleissopimus tuomittujen siirtämisestä tai sen
lisäpöytäkirja, Schengenin yleissopimus taikka
kansallinen lainsäädäntö eivät velvoita siirtämään
vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa vieraaseen valtioon. Sopimukset ja lainsäädäntö luovat
valtuudet ja oikeudelliset puitteet siirtämiselle, josta siirtävän ja vastaanottavan valtion on yksittäistapauksittain sovittava keskenään.
Suomessa rangaistuksen täytäntöönpanon siirtämisestä päättää oikeusministeriö. Päätöksenteossa on noudatettava kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja perustuslakia, jonka 9 §:n 4 momentin
mukaan ulkomaalaista ei saa karkottaa, luovuttaa
tai palauttaa, jos häntä tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu. Tämä merkitsee sitä, että viranomaisten on selvitettävä vastaanottavan valtion
vankilaolosuhteet sekä rangaistusten täytäntöönpanoa koskeva lainsäädäntö ja käytäntö. Vastaanottavan valtion vankilaolosuhteiden on oltava sen

tasoiset, ettei vankia kohdella tai rangaista epäinhimillisesti tai ihmisarvoa loukkaavasti. Lähtökohtana tulee olla, ettei vankeusrangaistus olosuhteiltaan tai kestoltaan poikkea olennaisesti Suomessa
suoritettavasta rangaistuksesta. Siten siirtämiseen ei
tule ryhtyä myöskään silloin, kun vastaanottavan
valtion rangaistusten täytäntöönpanoa koskeva
lainsäädäntö poikkeaa merkittävästi omasta lainsäädännöstämme esim. ehdonalaiseen vapauteen
pääsemisen osalta.
Suomalaisissa vankiloissa on tällä hetkellä n. 200
ulkomaalaista. Heistä useat tulevat maista, joiden
vankilaolosuhteet ovat tasoltaan sellaiset, että täytäntöönpanon siirtäminen olisi epäinhimillistä ja
perustuslain vastaista. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan täytäntöönpanon siirtäminen muiden kuin Pohjoismaiden kesken vie aikaa ja on
mahdollista lähinnä pitkähköihin vankeusrangaistuksiin tuomittujen osalta. Lainsäädännön muutokset eivät tältä osin muuta tilannetta. Siten käsitykset, että suomalaisissa vankiloissa olevia ulkomaalaisia vankeja voitaisiin merkittävässä määrin siirtää
kotimaahansa suorittamaan rangaistuksensa, ovat
perusteettomia.”
Eduskunta hyväksyi 27.2.2001 hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja sopimuksen.
Lait 235—239/2001 ja sopimussarja 41/2001 tulivat
voimaan 16.3.2001. Tuomittujen siirtämisestä tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirja 564/2001 ja
sopimussarja 42/2001 tulivat voimaan 1.8.2001.
Koska valtaosa ulkomaalaisista vangeistamme
on Viron kansalaisia, mainittu oikeusministeriön
työryhmä tarkasteli tuomittujen siirtämistä ensisijaisesti Suomen ja Viron välillä. Kumpikin valtio on
liittynyt Euroopan neuvoston tuomittujen siirtämistä koskevaan yleissopimukseen (SopS 13/1987).
Yleissopimuksen ajatuksena on ulkomaalaisen
tuomitun saattaminen yhteiskuntakelpoiseksi, mihin perustuen rikoksen johdosta vapautensa menettäneellä ulkomaalaisella tulee olla mahdollisuus
suorittaa vankeusrangaistuksensa omassa sosiaalisessa ympäristössään. Tämä tarkoitus on parhaiten
saavutettavissa siirtämällä ulkomaalainen vanki
omaan maahansa. Päämäärän johdosta tuomitun
tahdolle on annettu ratkaiseva merkitys: tuomittua
ei voida siirtää kotivaltioonsa ilman hänen suostumustaan.
On kuitenkin tilanteita, joissa tuomitun tahdolle
ei voida antaa ratkaisevaa merkitystä. Tällaisia tilanteita silmällä pitäen yleissopimukseen on tehty
lisäpöytäkirja.
Ehdonalaiseen vapauteen pääseminen on Virossa harkinnanvaraista ja pohjautuu vankeusrangaistusten täytäntöönpanoa koskevaan yleislakiin, ri-

koslain yleiseen osaan ja rikosprosessilakiin. Näiden säännösten mukaan vankilanjohtaja voi harkintansa mukaan tehdä esityksen tuomioistuimelle
vangin päästämiseksi ehdonalaiseen vapauteen.
Esityksen tekemiseen vaikuttavat rangaistusajan
alussa tehdyn henkilökohtaisen täytäntöönpanosuunnitelman toteutuminen sekä vankilan sosiaaliosaston, turvallisuusosaston ja vankilapsykologin
lausunnot. Vankilanjohtajan kielteisestä päätöksestä on mahdollista valittaa hallintotuomioistuimeen,
oikeusministeriöön tai oikeuskanslerille.
Vankilanjohtaja esittää tuomioistuimen harkittavaksi vain sellaiset tapaukset, joissa hän katsoo
olevan edellytyksiä ennenaikaiselle vapauttamiselle. Tuomioistuimet hyväksyvät vankilanjohtajan
esityksistä 60—70 %. Jos tuomioistuin hylkää esityksen, uusi esitys voidaan tehdä aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua. Arvion mukaan n. 15 %
kaikista vangeista pääsee ehdonalaiseen vapauteen.
Työryhmä korosti sitä seikkaa, että silloin kun
kysymys on tahallisesta rikoksesta, josta on tuomittu vankeutta yli kolme vuotta, ehdonalainen vapaus voi tulla Virossa harkittavaksi vasta, kun 2/3
rangaistuksesta on suoritettu.
Ehdonalaiseen vapauteen pääseminen riippuu
useista harkinnanvaraisista seikoista, minkä vuoksi vankilanjohtajan esityksen ja tuomioistuimen
päätöksen ennakoiminen ei ole työryhmän mukaan aivan ongelmatonta. Vapautumisen kriteerit
ovat tiedossa. Kriteereiden täyttymisen arviointi
on kuitenkin tapauskohtaista harkintaa, johon
vaikuttavat useiden henkilöiden vangista antamat
lausunnot.
Vangeista, joiden siirtäminen voi tulla kysymykseen, valtaosa on tuomittu törkeistä huumausainerikoksista varsin pitkiin vankeusrangaistuksiin.
Heidän ehdonalaiseen vapauteen päästämisensä
Virossa tulee harkittavaksi vasta kun he ovat suorittaneet 2/3 tuomiostaan. Lakivaliokunta on puolestaan katsonut, ettei siirtämiseen tule ryhtyä silloin,
kun vastaanottavan valtion rangaistusten täytäntöönpanoa koskeva lainsäädäntö merkittävästi
poikkeaa omasta lainsäädännöstämme esim. ehdonalaiseen vapauteen pääsemisen osalta. Siirtomenettelyyn tulisi työryhmän käsityksen mukaan
ryhtyä siten vain tapauksissa, joissa vangit myös
Suomessa pääsisivät ehdonalaiseen vapauteen vasta 2/3 tuomiosta suoritettuaan. Ongelmaksi muodostuu se, ettei tällaisia ulkomaisten vankien joukossa nykyisin juuri ole. Virolaiset vangit ovat
yleensä ns. vankeinhoidollisesti ensikertalaisia, eli
he eivät ole rikoksen tekopäivää edeltäneiden kolmen vuoden aikana suorittaneet rangaistuslaitok-
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sessa vankeusrangaistusta tai olleet eristettynä pakkolaitoksessa.
Rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain
(580/2001) 2 luvun 13 §:n mukaan em. kolmen
vuoden sääntö koskee nykyään myös ulkomaisia
tuomioita. (Lainkohdan mukaan erityisenä syynä
pidetään sitä, ettei vankirikoksen tekopäivää edeltäneiden kolmen vuoden aikana ole suorittanut
rangaistuslaitoksessa vankeusrangaistusta eikä ollut eristettynä pakkolaitoksessa.) Näin ollen siirtoesityksen valmistelussa tulisi hankkia selvitys myös
vangin mahdollisista ulkomaisista tuomioista, joista
tosin ei ole saatavissa järjestelmällistä tietoa. Yksittäistapauksissa tietoja lienee työryhmän mukaan
saatavissa. Sitä mukaa kun tietoja ulkomaisista
tuomioista saadaan lisää, 2/3 tuomioistaan suorittavien osuus ulkomaalaisista vangeista tullee lisääntymään.
Valtiontilintarkastajien kertomuksessa vuodelta
1999 (s. 110—111) käsiteltiin tapausta, jossa turvapaikanhakijat korkeimman hallinto-oikeuden kielteisen ratkaisun jälkeen hakivat uudestaan turvapaikkaa. Oikeusministeriön mukaan ulkomaalainen vanki voi joissakin tapauksissa, jos jäljellä
oleva rangaistusaika ei ole kovin pitkä, estää siirron
toteutumisen muutosta hakemalla. Keväällä 2002 ei
Suomen ja Viron välillä toistaiseksi ole ollut yhtään
siirtotapausta. Siirron mahdollistava lainsäädäntö ja
lisäpöytäkirja tulivat voimaan 1.8.2001.

Vankilat
Vankiloiden nimet uudistettiin 25.2.2000 annetun
asetuksen mukaisesti 1.1.2001 lukien (asetus rangaistuslaitosten nimien muuttamisesta 248/2000).
Vanhat nimitykset keskusvankila, lääninvankila,
varavankila ja nuorisovankila eivät ole enää vuosikymmeniin vastanneet niiden alkuperäistä merkitystä. Varavankilat eivät ole tilapäisiksi perustettuja
laitoksia kuten 1920- ja 1930-luvulla. Läänijako on
muuttunut. Nuorisovankilaan on jo kauan sijoitettu
muitakin kuin nuorisovankeja. Keravan nuorisovankilassa on ollut kaksi vankilarakennusta, joista
toinen on nuorisovankeja varten ja toinen muita
vankeja varten. Vanhat nimet olivat vain historiallisia jäänteitä. Niiden merkitys oli erityisesti ulkopuolisille epäselvä, mikä johti monenlaisiin väärinkäsityksiin.
Nimiuudistuksen yhteydessä vankila-nimestä
poistettiin vanhat etuliitteet, ja vankilat nimettiin
sijaintipaikkakuntiensa (kunta tai muu paikannimi)
mukaan. Poikkeuksena on Satakunnan vankila,
joka käsittää kaksi suunnilleen samankokoista yksikköä Huittisissa ja Köyliössä. Helsingissä ja Turussa käytetään entisistä lääninvankiloista tutkinta-
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vankila-nimitystä niiden erottamiseksi kummassakin kaupungissa sijaitsevasta toisesta vankilasta.
Tilanne muuttuu Vantaan vankilan valmistuessa v.
2002 ja suunnitellun Turun vankilahankkeen toteutuessa todennäköisesti tämän vuosikymmenen
puolivälin jälkeen.
Uudet nimet ovat 1.1.2001 lukien:
Entiset keskusvankilat
Helsingin vankila
Hämeenlinnan vankila
Konnunsuon vankila
Pelson vankila
Riihimäen vankila
Sukevan vankila
Turun vankila

Entiset lääninvankilat
Helsingin tutkintavankila
Jokelan vankila
Kuopion vankila
Kylmäkosken vankila
Mikkelin vankila
Oulun vankila
Pyhäselän vankila
Turun tutkintavankila
Vaasan vankila

Entiset varavankilat

Entiset nuorisovankila,
kurssikeskus ja avovankila
Keravan vankila
Sulkavan vankila
Satakunnan vankila

Laukaan vankila
Naarajärven vankila
Vilppulan vankila

Pääministeri Paavo Lipposen II hallituksen ohjelmassa on todettu mm., että vankiloiden laitoskantaa uudistetaan.
Oikeusministeriön mukaan laitoskannan suuruudessa ei ole viime vuosina tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kunnoltaan ala-arvoisia tiloja on
useimmissa vanhoissa vankiloissa. Tilanne paranee
tällä vuosikymmenellä sitä mukaa, kun pitkän aikavälin investointiohjelmaan sisältyvät uudisrakennus- ja perusparannushankkeet toteutuvat. Vantaan vankila valmistui ja otettiin käyttöön kevään
2002 aikana. Vankilan käyttöön liittyvistä ongelmista on ministeriön mielestä ehkä merkittävin
riittävänä pidettävän henkilökunnan saanti.
Turun vankilan ja Turun tutkintavankilan tiettyjä
hallinnollisia tehtäviä hoidetaan jo nykyisin yhteisesti. Vankiloiden yhdistyminen toteutuu siinä vaiheessa, kun suunniteltu Kakolanmäellä sijaitsevia
laitoksia korvaava uusi vankila valmistuu. Vankila
valmistunee viimeistään v. 2007.
Merkittävimmät rakennushankkeet ja niiden
kustannukset tai kustannusarvio v. 1999—2001
ovat olleet:
— Vantaan vankila, valmistuu v. 2002 28,1 milj.
€ (167 milj. mk)
— Vaasan vankilan perusparannus, valmistunut v. 2001 5,4 milj. € (32 milj. mk)
— Helsingin vankilan läntisen yöselliosaston
perusparannus, valmistunut v. 2001 3,4 milj. € (20,5
milj. mk)
— Sukevan vankilan yhteisselliosaston perusparannus, valmistuu 2002 1,4 milj. € (8,2 milj. mk).

Oikeusministeriön mukaan investointiohjelmaa
valmisteltaessa ei ole varauduttu vankimäärän merkittävään lisääntymiseen. Vankipaikkojen lisärakentamisen rahoittamiseen ei ole nähty olevan
realistisia mahdollisuuksia. Uudisrakennuksia ja
peruskorjauksia koskevissa hankesuunnitelmissa
pyritään vankilaosastoja koskeviin tilaratkaisuihin,
jotka mahdollistavat tarvittaessa vahvistettua paikkalukua suuremmankin vankimäärän majoittamisen.
Viime vuosina on yhdyskuntapalvelua suorittavia ollut päivätasolla laskien 1 200—1 300. Yhdyskuntapalvelun käyttö on v. 2001 vähentynyt verrattuna vuosiin 1999—2000. Lienee kuitenkin liian
aikaista sanoa, mille tasolle se lähivuosina vakiintuu. Jos tuomioistuinkäytännössä tapahtuu muutoksia, ne heijastuvat viiveellä toimeenpanoon.
Ehdollisten rangaistusten käytön vankilukua pienentävä vaikutus on 400—500 vankia.
Vankien määrän pitkän aikavälin kehitystä on
oikeusministeriön mukaan mahdotonta ennustaa
kovin luotettavasti. Määrä noussee lähivuosina
edelleen jonkin verran. Rikollisuustilanteen kehitystä koskevat ennakkotiedot vuodelta 2001 viittaavat kuitenkin siihen, että vankimäärän kasvu v.
2002—2003 ei eräistä rangaistustasoon vaikuttavista lainmuutoksista huolimatta ole niin nopeaa kuin
v. 2000—2001.
Pitkää rangaistusta suorittavien vankien määrän
muutokset vaikuttavat laitoskannan kehittämistarpeisiin lähinnä vain välillisesti. Kerran vuodessa
tehtävän poikkileikkausselvityksen mukaan sellaisia rangaistusvankeja, joiden ennakoitu laitoksessa
oloaika on vähintään neljä vuotta, on ollut v. 1995
sekä v. 1999—2001 seuraavasti:
Vuosi

1995
1999
2000
2001

Määrä

518
474
467
469

Osuus kaikista rangaistusta suorittavista
vangeista, %

20, 0
20,6
20,3
18,6

Pitkäaikaisvankien määrä on viime vuosina pysynyt suunnilleen samana. Se lisääntyi 1990-luvun
alkuvuosina selvästi. Vuonna 1990 tehdyn vastaavan selvityksen mukaan niitä vankeja, joiden laitoksessa oloaika oli neljä vuotta tai enemmän, oli
340 eli 11,7 % kaikista kyseisenä ajankohtana olleista rangaistusvangeista.
Oikeusministeriön
Rikosseuraamusvirastolta
saamien tietojen mukaan virasto ei tule vahvistamaan laitoksille turvallisuusluokitusta. Turvallisuusluokitus johtaisi samalla myös vankien luoki-
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tukseen, johon ei ole perusteita. Sitä vastoin turvallisuusluokitusta koskenutta selvitystyötä käytetään
soveltuvin osin hyväksi laitoksissa ja tulevissa rakennushankkeissa määriteltäessä mm. turvatekniikan tasoa ja määrää. Kansainvälisten tutkimusten
mukaan karkaamisalttiutta tai erityisen väkivaltaisia vankeja on vain 1—2 % vankimäärästä. Tämä
tarkoittaa Suomen oloissa 30—50 vankia.
Tärkeä keino laitosturvallisuuden parantamiseksi on tilojen jakaminen riittävän pieniin osastoihin.
Tilojen osastointiin liittyvä suurin ongelma on siitä
aiheutuva henkilöstötarpeen kasvu. Henkilöstötarvetta voidaan oikeusministeriön mielestä jossain
määrin vähentää nykyaikaisen valvontatekniikan
järkevällä hyväksikäytöllä. Samoin asiaan voidaan
vaikuttaa toiminnallisesti tarkoituksenmukaisilla tilaratkaisuilla.
Suljetuissa vankiloissa on vielä n. 920 ns. paljupaikkaa, joissa vangilla ei ole mahdollisuutta päästä ympäri vuorokauden wc-tiloihin, mistä mm.
Euroopan neuvoston kidutuksen ja epäinhimillisen
kohtelun vastainen komitea CPT on Suomea huomauttanut. Lisäksi vahvistettuihin vankipaikkoihin
sisältyy 775 alle 8 m2:n selliä, joihin osaan sisältyy
vielä wc-tila. Paikkalukuun sisältyvät myös mm.
Helsingin vankilan 3,7 m2:n yösellit, jotka eivät
täytä säädösten asumiskäyttöön tarkoitetulle huoneelle asettamia vaatimuksia miltään osin. Ahtaimmat ja heikkolaatuisimmat vankitilat ovat Etelä- ja
Länsi-Suomen alueilla.
Helsingin hallinto-oikeus antoi 30.1.2002 päätöksen (02/0042/2), jossa se ei tutkinut eräiden
vankien tekemää vaatimusta saada korvauksia.
Vaatimukset oli esitetty siksi, että vankeja oli säilytetty Helsingin vankilan itäisellä selliosastolla. Sanotut selliosastot eivät olleet Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklan mukaisia.
Tutkintavankien määrä on viime vuosina selvästi lisääntynyt. Viisivuotiskautena 1997—2001 on
tutkintavankien päivittäinen keskimäärä kehittynyt
seuraavasti:
Vuosi

1997
1998
1999
2000
2001

Tutkintavankeja vankiloissa keskimäärin

295
292
354
376
457

Kansainvälisten sopimusten ja Suomen lainsäädännön mukaisesta ns. syyttömyysolettamasta seuraa, ettei tutkintavankien kohtelussa tule käyttää
enempää rajoituksia kuin rangaistusmenettelyn ja
laitoksen turvallisuuden kannalta on välttämätöntä.
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Varsinkin vanhoissa vankiloissa ovat tutkintavankien olot oikeusministeriön mukaan olleet monessa
suhteessa huonommat kuin huomattavalla osalla
rangaistusvangeista, vaikkakin tutkintavankien erityisasemaan liittyvät oikeudet pystytään toteuttamaan. Vanhoissa laitoksissa on ollut ongelmia
myös tutkintavangeille tutkinnallisista syistä määrättyjen yhteydenpitorajoitusten toteuttamisessa.
Tutkintavankien erillään pitäminen rangaistusta
suorittavista vangeista ei toteudu oikeusministeriön mukaan käytännössä kaikilta osin. Tosin nykyisestä laista puuttuu tätä koskeva säännös.
Tilanne paranee huomattavasti v. 2002 Vantaan
vankilan valmistuessa ja Helsingin Katajanokalla
sijaitsevan huonokuntoisen tutkintavankilan toiminnan päättyessä.
Valtiontilintarkastajien esittämään kysymykseen
siitä, minkä vuoksi uusia vankiloita ei ole mahdollista perustaa esim. vaikeisiin muuttotappiokuntiin,
oikeusministeriö on esittänyt seuraavan näkemyksen: Vankeinhoidolle lainsäädännössä annettujen
tavoitteiden mukainen toiminta ja tutkintavankeuden toimeenpanotehtävät voidaan hoitaa tarkoituksenmukaisimmin ja taloudellisimmin, jos vankipaikkojen alueellinen jakautuma vastaa suunnilleen maan eri alueilta tulevien vankien määrää.
Jotta uusintarikollisuuteen voitaisiin vaikuttaa nykyistä tehokkaammin tarvitaan tulevaisuudessa
entistä tiiviimpää yhteistyötä vankeinhoitolaitoksen, Kriminaalihuoltolaitoksen sekä vapautumispaikkakunnan viranomaisten ym. yhteistyötahojen
kesken. Tieto- ja muun liikenteen kehittymisestä
huolimatta pitkät etäisyydet vaikeuttavat käytännössä tällaisen yhteistyön toteutumista. Vankeinhoitolaitoksen toiminnan kannalta ei oikeusministeriön mukaan vankiloiden sijoittamista harvaanasuttujen alueiden muuttotappiokuntiin voida pitää järkevänä.
Kun v. 1975 rangaistusten täytäntöönpanosta
annettua asetusta uudistettiin, lähtökohtana oli turvata vangin yhteydet entiseen elinympäristöön
määräämällä sijoitteluperusteeksi vangin kotipaikka.

teriön mukaan vähentynyt selvästi, arvioissa on
yhdistetty havainnot, eristämiset, kurinpito ja testit.
Päihdeongelmien laajuutta ja niiden muutoksia v.
1997—2001 kuvaavat seuraavat luvut:
Vuosi

Taustoissa
PäihdeKäyttö
huumerikos
ongelma
vankilassa
Osuus kaikista vangeista, %

1997
1998
1999
2000
2001

35
37
38
39
38

70
73
67
65
69

21
15
6
7
8

Vankilaan tulee vuosittain n. 7 000 vankia. Oikeusministeriön käsityksen mukaan kaikkien vankien HIV-testeistä saatava todellinen hyöty ei olisi
kovin suuri niiden edellyttämään työpanokseen ja
kustannuksiin verrattuna. Sen lisäksi testeillä tartunnoista saatava tieto ei ole kovin luotettavaa.
Testeissä tartunta tulee esiin vasta muutaman viikon kuluttua sen saamisesta. Toisaalta edelleen
tarttumisen riski on suurin heti tartunnan saamisen
jälkeen. Koska vanki voi saada tartunnan myös
vankilassa, tulisi vangit testata riittävän usein uudelleen. Kaikille vangeille pakollisten testien ongelmana olisikin niiden synnyttämä väärä turvallisuuden tunne. Pakolliset HIV-testit edellyttäisivät
niitä koskevien säännösten ottamista lakiin. HIV- ja
hepatiittitartunnoilta pystytään oikeusministeriön
käsityksen mukaan suojautumaan tehokkaasti
vain, jos koko henkilökunta lähtee toiminnassaan
siitä, että kenellä tahansa vangilla voi olla veriteitse
tarttuva tauti.
Hallituksen esitys laiksi henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa (HE 26/2001
vp) hyväksyttiin keväällä 2002. Lakivaliokunnan
mietinnössä (LaVM 3/2002 vp) on arvioitu, että v.
2001 noin kolmanneksella vangeista oli HIV- tai Btai C-hepatiittitartunta. Eräässä vankilassa tartunnan saaneita oli 52 % vangeista.

Turvallisuustilanne
Huume- ja päihdetilanne
Vankeja koskevien perusarvioiden mukaan päihdeongelmaisia vangeista on n. 70 %, eikä heidän
osuutensa ole oleellisesti muuttunut viime vuosina.
Myöskään rikostaustoissa ei ole juurikaan muutoksia. Huumausainerikostaustaksi on laskettu huumeiden välityksen lisäksi huumaantuneena ajaminen, mikä nostaa esiintyvyyslukua. Vankilassa todettu ja arvioitu päihteiden käyttö on oikeusminis-
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Väkivallan määrän ja laadun mittaaminen vankiloissa on oikeusministeriön mielestä ongelmallista.
Tyypillisesti vankiloiden väkivallasta n. 80 % jää
piilorikollisuudeksi. Vankeinhoitolaitoksessa henkilökuntaan kohdistuvaa väkivaltaa seurataan kurinpitotilastojen sekä väkivallan teon tai uhan kohteeksi joutuneiden tekemien ilmoitusten perusteella. Vankien välisen väkivallan määrää seurataan
samoin kurinpitotilastojen perusteella ja tervey-

denhuollon henkilöstön tekemän seurannan avulla. Lisäksi saadaan jonkin verran epävirallista tietoa
vankien kertomana ja muina vihjetietoina. Näitä ei
tietojen luonteen vuoksi voida tilastoida.
Kurinpitotilastoissa virkamiehen väkivaltaiset
vastustamiset ovat viime vuosina vähentyneet ja
vankien välisen väkivallan määrä kasvanut. Nähtäväksi jää, onko kyseessä pysyvämpi muutos. Tapausten kokonaismäärä on suhteellisen pieni, joten
vuosittainen satunnaisvaihtelu voi olla melko suurta. Vähenemiseen on voinut vaikuttaa myös lainmuutos: väkivaltaisen vastustamisen lisäksi on tullut lievempi nimike, virkamiehen vastustaminen.
Vankien välisen väkivallan määrän tilastoitu kasvu
selittyy ainakin osittain sillä, että tapausten rekisteröinti- ja ilmoituskäytäntöihin on kiinnitetty huomiota. Tätä tukee se, että terveydenhuollon seuranta ei osoita vankien välisen väkivallan kasvua.
Muiden tilastolukujen vaihtelu ei osoita, että vankiloiden väkivaltatilanteessa olisi oikeusministeriön
mielestä tapahtunut merkittäviä pysyvämpiä tasomuutoksia.
Henkilökuntaan kohdistuva väkivalta on yleensä suhteellisen lievää. Pääosa (85 %) väkivalta- ja
uhkailmoituksista koskee uhkauksia ja painostusta.
Tilanne on pysynyt samanlaisena ilmoitusmenettelyn käyttöajan (vuodesta 1999). Tämä ei tarkoita
sitä, että vakavan väkivallan mahdollisuus voitaisiin unohtaa. Henkilöstön kannalta onkin merkittävää jatkuvan varuillaanolon tuoma henkinen rasitus.
Terveydenhuollon seurannoissa tietoon tulevista vankien välisen väkivallan tapauksista noin puolessa potilas joudutaan toimittamaan eteenpäin
poliklinikalle tai sairaalaan saamaan hoitoa. Terveydenhuollon seurantojen perusteella väkivallan
laatu ei ole olennaisesti muuttunut. Vuonna 2001
kuoli yksi vanki vankien välisen väkivallan seurauksena.
Oikeusministeriön mukaan rikollista toimintaa
vankilasta käsin tapahtuu todennäköisesti kaikissa
tai ainakin melkein kaikissa maissa, eikä kyseessä
ole mikään uusi ilmiö. Viime vuosina siihen on
vaikuttanut ammattimaisen järjestäytyneen rikollisuuden lisääntyminen. Osa rikollisuudesta jää piiloon, joten aivan tarkkaa tietoa ilmiön todellisesta
laajuudesta ei ole. Rikollista toimintaa voidaan
estää mm. vankien tarkoituksenmukaisella sijoittelulla ja tehokkaalla valvonnalla. Tavoitteena on
joka tapauksessa tulevaisuudessakin kaiken rikollisen toiminnan estäminen vankiloissa.
Omasta pyynnöstään muista vangeista erillään
asuvien eli ns. pelkääjien määrä ei ole viime aikoina kovin suuresti vaihdellut. Vuosittain tällaisia

vankeja on 80—100. Heidän asemaansa ja olojaan
voidaan parantaa ennen muuta uudisrakennus- ja
perusparannushankkeiden yhteydessä toteutettavalla tilojen osastoinnilla. Tavoitteena on, että vangilla on oikeus suorittaa rangaistuksensa ympäristössä, jossa hänen ei tarvitse pelätä muita vankeja.
Vuonna 2001 kuusi vankia teki itsemurhan.
Näistä yksi tapahtui poistumisluvalla. Yhdessä tapauksessa oli kyseessä poistumisluvalta palaamatta
jäänyt vanki. Vuonna 2000 itsemurhia oli kolme ja
v. 1999 kahdeksan. Viime vuosikymmenien aikana
eniten itsemurhia tehtiin v. 1982, jolloin niitä oli 16.
Itsemurhia on siten viime vuosina ollut selvästi
vähemmän, vaikka otetaan huomioon, että vankilaan vuoden aikana vapaudesta tulleiden määrä oli
v. 1982 yli 40 % suurempi kuin v. 2001.

Vankien työ- ja kuntoutustoiminta
Voimassa olevan lain mukaan rangaistusta suorittavat vangit ovat velvollisia osallistumaan työhön,
koulutukseen tai muuhun rangaistuslaitoksen järjestämään tai hyväksymään toimintaan. Päivittäin
63 % kaikista vangeista oli v. 2001 kokopäiväisessä
toiminnassa. Tällöin mukaan on laskettu myös
tutkintavangit, joilla ei ole osallistumisvelvollisuutta ja joiden määrä on viime vuosina selvästi lisääntynyt. Noin 45 % kaikista vangeista on työssä. Lähes
20 % on koulutuksessa tai erilaisissa toimintaohjelmissa. Sairaana on viime vuosina ollut päivittäin
keskimäärin n. 7 % kaikista vangeista. Sen lisäksi
toiminnan ulkopuolella on vankeja, joita ei yksilöllisten ongelmien, sopivan työn tai muun toiminnan
järjestämisvaikeuksien ym. syiden vuoksi voida
sijoittaa toimintaan. Heidän osuutensa on viime
vuosina ollut yli 10 % vangeista (v. 2001 luku oli 14
%). Käytännössä tämä merkitsee, että 300—400
vangin kohdalla osallistumisvelvollisuus ei toteudu.
Vankien työtaustasta ei ole tuoreita koko maan
kattavia selvityksiä. Pienimuotoisempien selvitysten pohjalta on oikeusministeriössä arvioitu, että
vain n. 15 % vangeista on ollut työssä vankilaan
joutuessaan.
Vankien tulohaastattelujen ja arviointimenetelmien keskeinen viime vuosien kehittämiskohde on
ollut systemaattisten työ- ja toimintakyvyn arviointien tekeminen mahdollisimman suurelle osalle
vankeja. Arvioiden tekeminen aloitettiin v. 1996.
Vuosina 2000—2001 tehtiin n. 3 600 arviota vuodessa.
Alustavien tietojen mukaan vuoden 2001 aikana
opiskeli yhteensä 1 547 vankia. Määrä on hieman
suurempi kuin edellisvuonna, jolloin se oli 1 448.
Päivittäin opiskeli keskimäärin 358 vankia (v. 2000
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312), joista n. 2/3 suoritti ammatillisia opintoja.
Ammatilliseen koulutukseen otetuista n. 2/3 suoritti
opintonsa loppuun. Vuonna 2001 suoritettiin 13
ammatillista tutkintoa ja lisäksi oppisopimuskoulutuksessa suoritettiin 17 ammatillista perustutkintoa
tai ammattitutkintoa. Perusopetuksen päättötodistuksen suoritti 10 vankia ja lukion päättötodistuksen kaksi vankia. Kolme vankia suoritti ylioppilastutkinnon.
Vankiloissa viime vuosina käyttöönotetut toimintaohjelmat voidaan jaotella sen mukaan, mikä
on ongelmakenttä, johon ohjelman avulla pyritään
vaikuttamaan. Suomessa on tällä hetkellä käytössä
kolmenlaisia toimintamuotoja, jotka täyttävät toimintaohjelmien tunnusmerkit:
— Yleisohjelmiin kuuluu Cognitive Skills -ohjelma, jota voidaan suunnata hyvin laajalle joukolle
vankeja.
— Rikosperusteisia ohjelmia ovat väkivaltarikoksista tuomituille suunnattuihin ohjelmiin kuuluvat Suuttumuksen hallinta -kurssi, Omaehtoisen
muutoksen ohjelma ja STOP-ohjelma. Näistä ensimmäinen on suunnattu vangeille, joilla on ongelmia vihan tunteen hallinnassa ja joiden väkivallanteot johtuvat juuri tästä. Omaehtoisen muutoksen
ohjelma on tarkoitettu vangeille, joiden väkivaltaproblematiikka on syvempi ja usein myös historialtaan mittavampi. STOP-ohjelma on suunnattu seksuaalirikoksista tuomituille.
— Päihdekuntoutuksen yhtenä osana on myös
muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen kestäviä kurssimuotoisia ohjelmia.
Cognitive Skills -kurssien vaikuttavuutta on seurattu niiden alusta eli vuodesta 1997 lähtien ja
seuranta jatkuu edelleen. Tulosten mukaan vankien suhtautuminen kurssiin on ollut positiivista.
Psykologinen testi ilmaisee joitakin heikkoja muutoksia, mutta uusintarikollisuuden suhteen tähän
mennessä ei ole ilmennyt eroja verrokkiryhmään.
Suurimpana ongelmana yksittäisen toimintaohjelman uusintarikollisuuteen vaikuttavuuden mittaamisessa on pätevän verrokkiryhmän kerääminen.
Nykyisin käytössä olevien rekisterien perusteella
aidosti toistensa kaltaisten verrokkien kerääminen
on vaikeaa.
Väkivaltarikoksista tuomituille tarkoitetuista ohjelmista Suuttumuksen hallinta -kurssi on niin lyhyt
(18 tuntia), että sen toivotaan lähinnä motivoivan
vankeja ja henkilökuntaa tämän aihepiirin käsittelyyn.
Omaehtoisen muutoksen ohjelma otettiin käyttöön v. 2001, ja siihen osallistuneista vangeista
pidetään rekisteriä. Tarkoitus on arvioida kurssin
suorittaneiden vankien uusintarikollisuutta n. v.
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2006. Kurssille osallistuneilla vangeilla on erittäin
pitkät tuomiot.
STOP-ohjelman vaikuttavuustutkimus on suunnitteilla vuodelle 2005.
Oikeusministeriön mukaan kokonaisuutena ottaen toimintaohjelmiin osallistuneiden vankien
määrä on toistaiseksi niin pieni ja seuranta-aika
niin lyhyt, ettei toiminnan vaikuttavuudesta voida
vielä tehdä tilastollisesti luotettavia päätelmiä.
Viime vuosina on joillekin vankeinhoitolaitoksen hankkeille saatu lähinnä TE-keskusten kautta
myös EU-rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta.

Yhdenvertainen kohtelu rangaistuksia täytäntöön
pantaessa
Vankeusrangaistuksen ja sakon muuntorangaistuksen täytäntöönpanoa koskevat yleiset säännökset
ovat nykyään rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain (128/1995) 1 luvussa, johon ne siirrettiin
lähes muutoksitta vankeinhoitoasetuksesta v. 1995
tehdyn uudistuksen yhteydessä. RTL 1 luvun 4 §:n
mukaan rangaistus on pantava täytäntöön siten,
ettei se tarpeettomasti vaikeuta vaan mahdollisuuksien mukaan edistää vangin sijoittumista yhteiskuntaan.
Säännökset rangaistusten täytäntöönpanon lykkäämisestä ovat RTL 2 luvun 1 b–d §:ssä. Rangaistuksen täytäntöönpanoa voidaan lykätä terveydellisistä, sosiaalisista ja taloudellisista syistä. Täytäntöönpanon lykkäämistä koskevia säännöksiä on
viimeksi laajamittaisesti uudistettu v. 1990 (555/
1990). Tuolloin päätösvaltaa siirrettiin vankeinhoitolaitokselta ulosottoviranomaisille. Aiemmin lykkäykset myönsi oikeusministeriön vankeinhoitoosasto, ja ulosottoviranomaiset saivat myöntää vain
alle kolmen kuukauden lykkäyksiä. Muutoksen
taustalla oli se, että vankeinhoito-osastolle tuli suuri määrä hakemuksia, ja se, että käsittely oli hyvin
hidasta. Päätöksenteon katsottiin tapahtuvan liian
korkealla tasolla.
Rikosseuraamusvirasto tekee päätöksen rangaistuksen täytäntöönpanon lykkäyksestä terveydellisin perustein.
Sosiaalisilla ja taloudellisilla perusteilla enintään
yhden vuoden lykkäyksen vankeusrangaistukseen
myöntää lain (137/2001) 2 luvun 1 d §:n mukaan
täytäntöönpanoviranomaisena toimiva ulosottomies. Rikosseuraamusvirasto voi tämän jälkeen
lykätä vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon
aloittamista enintään yhdellä vuodella kerrallaan,
jos se on yleisen edun mukaista.
Sakon muuntorangaistuksen lykkäämisessä toimivalta on vain ulosottomiehellä. Ulosottomies voi

lykätä muuntorangaistuksen täytäntöönpanoa
enintään kolmella kuukaudella.
Lykkäyshakemusten määrä on ollut koko ajan
pienempi kuin em. vuoden 1990 uudistusta valmisteltaessa arvioitiin. Esimerkiksi Helsingissä v. 1994
lykkäyshakemuksia oli 307 ja v. 1999 vain 143.
Syynä on ilmeisesti ollut yhdyskuntapalvelun lisääntyminen, mikä on vähentänyt lyhyiden vankeusrangaistusten määrää.
Valtakunnallista tilastoa ulosottoviranomaisille
tulleiden lykkäyshakemusten määrästä ei ole. Vankeusrangaistuskomitean mietinnössä (KM 2001:6,
s. 23—24) on arvioitu, että ulosottoviranomaiset
käsittelisivät sosiaalisin ja taloudellisin perustein
tehtyjä hakemuksia vuosittain 900—1 000. Taloudellisin perustein tehtyjä hakemuksia, ml. myös ne,
joista Rikosseuraamusvirasto päättää, olisi vuosittain kaikkiaan 1 200—1 300. Vuoden 2001 aikana
käytiin julkisuudessa runsaasti keskustelua eräistä
yksittäistapauksista, joissa tuomittu on tarkoituksellisesti vältellyt vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa. Keskeinen ongelma on se, että tuomittu voi joissakin tapauksissa viivyttää vankeustuomion täytäntöönpanoa toistuvilla ja aiheettomilla
lykkäyshakemuksilla.
Oikeusministeriö asetti 10.1.2002 työryhmän

(OM005:00/2002) selvittämään 31.5.2002 mennessä rangaistusten täytäntöönpanojärjestelmän kehittämistä. Työryhmän tuli arvioida, millä viranomaisilla on parhaat edellytykset vastata tuomittujen
toimittamisesta vankilaan. Lisäksi oli selvitettävä eri
viranomaisten roolia vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon lykkäämisessä ja keinot viranomaisten
välisen tiedonkulun parantamiseksi.
Työryhmän tuli myös selvittää, miten vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon tarkoituksellinen
vältteleminen voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja estää. Lisäksi oli selvitettävä yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon kehittämistarvetta.
Erityisesti työryhmän oli arvioitava ns. sijoittajayksiköiden mahdollista roolia vankeuteen toimittamisessa. Nykyisin jotkin vankilat toimivat sijoittajayksikköinä, ja niiden tehtävänä on mm. päättää
vangin sijoituspaikasta.
Selvitystyössään työryhmän oli otettava huomioon vankeusrangaistuskomitean ehdotus kesäkuulta 2001. Komitea ehdotti, että päätösvalta täytäntöönpanon lykkäysasioissa siirrettäisiin ulosottomiehiltä vankeinhoidon sijoittajayksiköille. Lisäksi Ulosotto 2000 -toimikunta on aiemmin ehdottanut, että vankeusrangaistuksen täytäntöönpanotehtävät siirrettäisiin pois ulosottomiehiltä.

Rangaistusten täytäntöönpanon hallintoa koskevaa
esitystä (HE 136/2000 vp) käsiteltäessä kiinnitettiin
eduskunnassa huomiota ehdotettuun organisaatiomalliin, jossa uuden viraston kahdella yksiköllä on kummallakin rangaistusten täytäntöönpanoon liittyvä oma
tehtäväkokonaisuutensa ja kummallakin oma toiminnallinen johtonsa. Nähtäväksi jää, millaiseksi muodostuu oikeusministeriön ja uuden Rikosseuraamusviraston kahden yksikön keskinäinen tehtävien jako. Rikosseuraamusvirastossa toimii nyt varsin laaja, kymmenhenkinen johtoryhmä, joka osaltaan pyrkii tuomaan eri
näkemyksiä viraston johtamiseen. Tästä huolimatta
valtiontilintarkastajat ehdottavat, että virastolle perustettaisiin johtokunta ainakin tietyksi ylimenokaudeksi.
Johtokunta voisi tässä erityisessä tilanteessa paremmin edistää viraston toiminnan kehittämistä. Valtiontilintarkastajat ovat aiemminkin korostaneet johtokunnan merkitystä viraston johtamisessa (Valtiontilintarkastajain kertomus vuodelta 2000, s.199). Erillinen neuvottelukunta, joka luonteeltaan on enemmän keskusteleva ja informaatiota antava toimielin, ei kykene kor-

vaamaan hyvin toimivaa johtokuntaa. Uusille organisaatioille on nyt annettava aikaa ja mahdollisuuksia
hakea luontevia toimintamuotoja. On kuitenkin todennäköistä, että ennen pitkää Rikosseuraamusvirasto
muodostaa yhden organisaation.
Vankien määrä väheni lähes yhtäjaksoisesti yli 20
vuoden ajan vuoteen 1999 saakka. Vielä v. 1976 maassamme oli yli 5 500 vankia. Aivan viime vuosina vankien
määrä on taas kasvanut. Vuoden 2001 keväällä vankiluku oli 3 170 ja helmikuussa 2002 jo 3 332. Näin vankien
määrä näyttää kääntyneen pysyvämpään kasvuun.
Henkirikoksista annetut tuomiot lisääntyivät, mielentila-arvioinnit kiristyivät ja huumerikosten määrät kasvoivat koko 1990-luvun. Valtiontilintarkastajat pitävät
tuomioistuinten tuomitsemiskäytäntöä oikeana. Yhteiskunnan kannalta on olennaista, että vankilaan tuomitaan nimenomaan törkeistä rikoksista, kuten väkivalta-, huume- ja vakavista talousrikoksista. Voi tulla harkittavaksi jopa se, riittävätkö nykyiset asteikot lainkaan
vai pitäisikö monenkertaiset rikolliset eristää pakkolaitokseen rangaistusasteikkoja pidemmäksi aikaa.
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Tähän liittyen on selvitetty, mitä vaikutuksia olisi
ehdonalaisen vapauttamisen nykyisten sääntöjen
muuttamisella. Valtiontilintarkastajien mielestä olisi
tarkemmin syytä selvittää, olisiko väkivalta- ja huumerikoksissa perusteltua siirtyä sellaiseen järjestelmään,
jossa ehdonalaiseen vapauteen pääsisi vasta kärsittyään 2/3 rangaistuksesta tai joutuisi kärsimään rangaistuksen koko määrän. Muutos olisi yhteiskunnan näkemys siitä, ettei tällaisia rikoksia suvaita. Lisäkustannusten vaikutus olisi tässä tapauksessa siedettävissä.
Ulkomaalaisten vankien määrä on jatkuvasti kasvanut. Vuoden 2002 alussa heitä oli kaikkiaan 263 (mm. 106
virolaista ja 55 venäläistä). Lukua voi konkretisoida
toteamalla, että tämän vankimäärän kustannukset valtiolle olivat n. 11,8 milj. € (70 milj. mk) tai että yksin
Helsingin vankila voitaisiin täyttää kokonaan ulkomaalaisilla vangeilla. Valtiontilintarkastajat pitävät ulkomaalaisten vankien määrän kasvua erittäin ongelmallisena. Kyse ei ole pelkästään kustannuksista. Ulkomaalaiset vangit luovat vankiloissamme uusia yhteyksiä
suomalaisten rikollisten kanssa ja lisäävät näin rikollista toimintaa. Kun vankeinhoidon perusajatuksena on
vangin saattaminen takaisin yhteiskuntakelpoiseksi,
tulee rangaistuksen kärsimisen tapahtua vangin omassa sosiaalisessa ympäristössä eli hänen kotimaassaan.
Eduskunta hyväksyi v. 2001 hallituksen esityksen
tuomittujen siirtämistä koskevan yleissopimuksen ja
siihen liittyvän lainsäädännön voimaansaattamisesta
(HE 1/2001 vp). Esitys on saatettu jo voimaan. Lakivaliokunta totesi mietinnössään, että käsitykset siitä, että
suomalaissa vankiloissa olevia ulkomaalaisia vankeja
voitaisiin merkittävässä määrin siirtää kotimaahansa
suorittamaan rangaistuksensa, ovat perusteettomia
(LaVM 2/2001 vp, s.3). Jo pelkästään siirtopäätöksistä
valittaminen aiheuttanee sen, että rangaistusaika ehtii
kulua, ennen kuin vanki voidaan siirtää kotimaahansa.
Tuomitun rangaistusajan tulee olla vähintään kolme
vuotta, jotta menettelyä edes kannattaa ryhtyä harkitsemaan. Samantapainen ongelma on kohdattu, kun
turvapaikan hakija hakee uutta turvapaikkaa aina sen
jälkeen, kun edellinen hakemus on hylätty. (Valtiontilintarkastajain kertomus vuodelta 1999, s. 110—111.)
Jos lähtökohtana pidetään sitä, että ulkomaalaiset
vangit todella pyritään siirtämään kotimaahansa, on
harkittava erilaisia keinoja tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Valtiontilintarkastajat esittävät kahta uutta
vaihtoehtoa:
Lakivaliokunta on todennut, että siirtämiseen ei pidä
ryhtyä, jos esim. vastaanottavan maan ehdonalaiseen
vapauteen päästäminen poikkeaa suomalaisesta järjestelmästä. Näin esim. Viroon ei olisi käytännössä
mahdollistakaan siirtää vankia, koska Suomessa hän
vankeinhoidollisena ensikertalaisena pääsisi ehdon-
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alaiseen vapauteen kärsittyään puolet rangaistuksestaan. Virossa hän sen sijaan pääsisi harkinnanvaraisesti ehdonalaiseen vapauteen kärsittyään 2/3 rangaistuksestaan. Jos kaikki väkivalta- ja huumerikoksiin
syyllistyneet niin suomalaiset kuin ulkomaalaisetkin
vangit pääsisivät ensikertalaisinakin vapauteen vasta
suoritettuaan 2/3 rangaistuksestaan, ainakin yksi siirron
este olisi poistettu.
Toinen vaihtoehto olisi muuttaa lainsäädäntöä (rikoslain 1 luvun 1 §) siten, että rikoksen tekopaikka
huume- ja väkivaltarikoksissa voisi olla siellä, missä
rikoksen teko on suunniteltu tai rikos aloitettu. Näin
huumerikoksen tekopaikka voisi olla siinä maassa, josta huumausaineet on hankittu ja josta niitä on lähdetty
tuomaan Suomeen, jossa on jääty kiinni. Tällöin tutkinta
ja tuomitseminen voitaisiin siirtää siihen maahan, jossa
rikos on suunniteltu tai aloitettu. Valtiontilintarkastajien mielestä rikoksentekijän tietoisuus siitä, että vankeus ja tuomio tuleekin lähtömaan mukaan, toimisi ennalta estävästi.
Valtiontilintarkastajien käsityksen mukaan on luonnollista, ettei mikään valtio ole kovin valmis ottamaan
vastaan muissa maissa rikoksia tehneitä omia kansalaisiaan ja huolehtimaan tuomioiden täytäntöönpanosta. Suomi tosin itse toimii aktiivisesti saadakseen omat
kansalaisensa kärsimään ulkomaiset tuomionsa Suomessa. Kysymyshän on ennen muuta vankeinhoidon
kustannuksista. Suomessa 1.8.2001 voimaan tullut tuomittujen siirtämistä koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirja muodostaa jonkinlaisen pohjan ulkomaalaisten
vankien siirrolle. Sopimuskaan ei aseta valtioille velvollisuutta ottaa vastaan omia kansalaisiaan, jotka on tuomittu rangaistukseen jossakin muussa maassa. Tämän
johdosta oikeusministeriö tulee jatkossakin vastaamaan varsin vaikeasta tehtävästä, kun ministeriö yrittää saada vieraan valtion huolehtimaan Suomessa rikoksia tehneen henkilön rangaistusten täytäntöönpanosta. Valtiontilintarkastajat kuitenkin haluavat tässä
yhteydessä kiinnittää huomiota siihen, ettei Venäjä ole
em. lisäpöytäkirjan osapuoli. Suomi on tehnyt Venäjän
kanssa kahdenvälisen siirtosopimuksen, joka ei mahdollista tuomitun siirtoa vastoin tämän suostumusta.
Sen sijaan Viro on lisäpöytäkirjan osapuoli, mutta se ei
ole halukas tekemään Suomen kanssa kahdenvälistä
siirtosopimusta. Valtiontilintarkastajat eivät pidä tilannetta tyydyttävänä, vaan Suomen on pyrittävä käymään Viron ja Venäjän kanssa neuvotteluja vankien
siirtoa edistävien sopimusten aikaansaamiseksi.
Vankeinhoitolaitoksella on tulevaisuudessa odotettavissa monta henkilöstöä koskevaa ongelmaa. Vuodesta 2003 alkaen henkilöstöä siirtyy eläkkeelle paljon.
Samaan aikaan laitosten osastointeja lisätään aivan
perustellusti. Tämä samoin kuin erilaisten ohjelmien
lisääminen vaativat lisähenkilöstöä. Kun valvontaa

suorittava henkilö siirtyy ohjelmien vetäjäksi, hänen
palkkansa pienenee vuorotyölisien vähentyessä. Tämä
tuskin lisää vartijan motivaatiota kouluttaa itseään ohjelmien vetäjäksi. Tässä vaiheessa tulisi pysähtyä tarkastelemaan ohjelmien vaikutuksia ennen uusien ohjelmien aloittamista. Kouluttamattoman valvontahenkilöstön osuus Etelä-Suomessa on n. 20 %. Vankilat kilpailevat samoista henkilöistä kuin esim. poliisi ja tulli.
Vankeinhoidon henkilöstön asemaan, määrään, palkkaukseen ja koulutukseen tulee valtiontilintarkastajien
mielestä löytää ratkaisut, joilla voidaan säilyttää suomalainen korkeatasoinen vankeinhoito.
Vuodesta 1975 lukien on vangin yhteydet entiseen
elinympäristöön pyritty turvaamaan määräämällä vankilaan sijoittamisen perusteeksi vangin kotikunta. Toisaalta on todettu, että sosiaaliset sidokset siviilissä
ovat niukat tai olemattomat noin neljänneksellä vangeista (Vankeusrangaistuskomitean mietintö KM
2001:6, s. 20).Tämä merkitsee siis sitä, että yli 700 vangilla ei ole juurikaan sosiaalisia yhteyksiä kotipaikkakunnallaan. Valtiontilintarkastajien mielestä tämän
vuoksi tulee arvioida mahdollisuuksia sijoittaa jokin
laitos myös ruuhka-Suomen ulkopuolelle.
Lopuksi valtiontilintarkastajat puuttuvat eräisiin
erillisiin kysymyksiin. Karkaamisten määrä on vähentynyt viime vuosina. Valtiontilintarkastajilla on sama käsitys kuin vankeinhoitoviranomaisillakin karkaamisten

estämisestä. Estäviä keinoja on kehitettävä siten, etteivät ne johda entistä väkivaltaisempiin pakoyrityksiin.
Vankilomalta palaamatta jäämistä koskevissa tapauksissa viranomaisten välistä yhteistyötä tulee parantaa
nykyisestä.
Ammattimaisen järjestäytyneen rikollisuuden lisääntyminen johtaa siihen, että rikollista toimintaa johdetaan myös vankilasta käsin. (esim. Kouvolan hovioikeuden tuomio 8.3.2002 jutussa, jossa huumekauppaa
johdettiin vankilasta). Valvontaa ja vankien tarkoituksenmukaista sijoittelua lisäämällä tähän kysymykseen
tulee pyrkiä puuttumaan.
Parin viime vuoden aikana on käyty julkisuudessa
laajaa keskustelua rangaistusten täytäntöönpanoon
liittyvistä kysymyksistä. Tuomittu on voinut tarkoituksellisesti vältellä vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa. Tuomittu voi myös viivyttää täytäntöönpanoa toistuvilla ja aiheettomilla lykkäyshakemuksilla. Näyttää
myös siltä, ettei täytäntöönpanoa välttelevän henkilön
passin peruuttaminen kuulu minkään viranomaisen toimivaltaan tai intressiin. Passin myöntävä poliisi ei saa
automaattisesti tietoa tuomioiden täytäntöönpanosta.
Oikeusministeriö on asettanut tammikuussa 2002 työryhmän selvittämään näitä kysymyksiä. Toimikunnan
määräaika päättyi toukokuun 2002 lopussa. Valtiontilintarkastajat jäävät seuraamaan, mihin toimiin työryhmän työn johdosta ryhdytään.

Yhdyskuntapalvelusta annetun lain
(1055/1996) toimivuus

tikuun alusta kokeilualueena oli koko maa. Alun
perin kokeilulain voimassaoloajaksi säädettiin kolme vuotta. Kokeiluaikaa pidennettiin myöhemmin
kolmella vuodella, joten kokeilulain voimassaolo
päättyi vuoden 1996 lopussa.
Määräaikaisella yhdyskuntapalvelukokeilulla
haluttiin saada tietoa siitä, miten yhdyskuntapalvelu sopii Suomen rangaistusjärjestelmään ja miten seuraamuksen täytäntöönpano käytännössä
onnistuu. Erityisesti haluttiin saada tietää, ovatko
tuomioistuimet halukkaita tuomitsemaan yhdyskuntapalveluun, saadaanko tuomituille riittävästi
palvelupaikkoja ja onnistuuko täytäntöönpanoorganisaatio tehtävässään. Kaikkiin näihin kysymyksiin kokeilu antoi myönteisen vastauksen
(HE 144/1996 vp, s. 4). Yhdyskuntapalvelutuomiota annettiin joissakin tuomioistuimissa melko
varovaisesti kokeilun alkuvaiheessa. Kokeilun va-

Lainsäädännön sisältö
Yhdyskuntapalvelu on rangaistus, jonka sisältönä
on palkaton, yleishyödyllinen työ. Yhdyskuntapalvelua voidaan tuomita enintään kahdeksan kuukauden pituisen ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta. Palvelun pituus on vähintään 20 ja
enintään 200 tuntia. Epäonnistunut yhdyskuntapalvelu muunnetaan yleensä takaisin ehdottomaksi
vankeudeksi.
Laki yhdyskuntapalvelun kokeilemisesta (1105/
1990) tuli voimaan vuoden 1991 alusta. Uutta seuraamusta kokeiltiin aluksi alueella, jonka väestö oli
noin kymmenesosa maan koko väestöstä. Kokeilualuetta laajennettiin 1.10.1992 niin, että se kattoi
kolmanneksen maan väestöstä. Vuoden 1994 huh-
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kiintuessa tuomioiden määrä ylitti selvästi etukäteisarviot. Tuomioistuimet ottivat yhdyskuntapalvelun normaaliksi portaaksi seuraamusjärjestelmässä.
Koska kokemukset laista olivat hyvät, hallitus
antoi lokakuussa 1996 esityksen laiksi yhdyskuntapalvelusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE
144/1996 vp).
Yhdyskuntapalvelusta annettu laki (1055/1996)
tuli voimaan pysyvänä 1.1.1997. Yhdyskuntapalvelun olennaiset piirteet säilyvät sellaisina, miksi ne
olivat kokeilun myötä vakiintuneet. Yhdyskuntapalvelua tuomitaan edelleen enintään kahdeksan
kuukauden ehdottomien vankeusrangaistusten sijasta. Yhdyskuntapalvelun vähimmäis- ja enimmäismäärät pysyivät ennallaan, 20 ja 200 tuntina.
Yhdyskuntapalvelun sisältönä säilyi palkaton,
yleishyödyllinen työ. Seuraamuksen täytäntöönpanosta vastaa Kriminaalihuoltoyhdistys (nyk. Kriminaalihuoltolaitos), ja palvelupaikkoja voivat tarjota kunnat, seurakunnat, erilaiset järjestöt sekä
valtio. Yhdyskuntapalvelun epäonnistumisen seurauksena on kokeilulain tapaan pääsääntöisesti
seuraamuksen muuntaminen takaisin vankeudeksi.
Lain olennaisin ero voimassa olleeseen kokeiluun verrattuna on se, että tuomioistuimessa tehtävästä valinnasta yhdyskuntapalvelun ja ehdottoman vankeusrangaistuksen välillä säädetään tarkemmin.
Lain mukaan rikoksentekijä, joka tuomitaan
vankeuteen, jolle määrätään yhteinen vankeusrangaistus tai jonka ehdollinen vankeusrangaistus
määrätään pantavaksi kokonaan tai osaksi täytäntöön, tuomitaan pituudeltaan määrätyn, enintään
kahdeksan kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta yhdyskuntapalveluun, jollei ehdottomien vankeusrangaistusten, aiempien yhdyskuntapalvelurangaistusten tai muiden painavien
syiden ole katsottava olevan esteenä yhdyskuntapalveluun tuomitsemiselle.
Tuomioistuin siis päättää yhdyskuntapalvelusta
ja sen pituudesta. Yleensä yksi päivä vastaa yhtä
työtuntia yhdyskuntapalvelua. Kahdeksan kuukauden vankeus muuttuu siis enintään 200 tunniksi
yhdyskuntapalvelua. Rangaistustunnit jaksotetaan
yhtä pitkälle ajalle kuin vastaava vankeusrangaistus
olisi. Jos vankeustuomio olisi ollut kolme kuukautta, niin 90 tunnin yhdyskuntapalvelu jaksotetaan
kolmelle kuukaudelle.
Yhdyskuntapalveluun tuomitsemisen edellytyksenä on, että rikoksentekijä on antanut suostumuksensa yhdyskuntapalvelun suorittamiseen ja että
voidaan olettaa hänen suoriutuvan yhdyskuntapal-
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velusta. Loppuunsuoritettujen yhdyskuntapalvelujen keskipituus oli v. 2000 79 tuntia.
Ulkomaiset esimerkit osoittavat, että yleensä
tuomioistuimen harkintaan on jätetty se, miten
pitkäksi yhteiskuntapalvelu määräytyy. Yhdyskuntapalveluksi muutettavan vankeusajan määrää ei
ole yleensä myöskään säädelty. Tällöin tuomioistuimen harkintaan jää, miten pitkän vankeusajan se
katsoo olevan mahdollista muuttaa yhdyskuntapalveluksi. Sveitsin toistaiseksi voimassa olevassa kokeilulaissa voidaan kuitenkin vain enintään 90
päivän vankeus muuttaa yhdyskuntapalveluksi.
Tällöin muuntosuhde on se, että yksi vankeuspäivä
on neljä tuntia yhdyskuntapalvelua. Hollannissa
lainsäädäntöä on muutettu v. 2002 siten, että yksi
vankeuspäivä vastaa kahta tuntia yhdyskuntapalvelua. Englannissa yhdyskuntapalvelua voidaan
tuomita enintään 40—240 tuntia sellaisista rikoksista, joista voidaan tuomita vankeutta, näin myös
Irlannissa ja Ranskassa. Muuntosuhteita ei siis ole
määrätty. Ruotsissa yhdyskuntapalveluun voidaan
tuomita 40—240 tunniksi, jolloin tuomioistuin toteaa vastaavan vankeuden pituuden, joka voi olla
enintään yksi vuosi.

Menettely yhdyskuntapalveluun tuomitsemisessa
Yhdyskuntapalvelusta annetun asetuksen (1259/
1990) 2 §:n mukaan virallisen syyttäjän on päätettyään nostaa syytteen sellaisesta rikoksesta, josta
voidaan tuomita yhdyskuntapalvelua, hankittava
yhdyskuntapalvelun toimeenpanosta vastaavalta
Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistolta selvitys
rikoksesta epäillyn soveltuvuudesta yhdyskuntapalveluun. Selvitystä ei kuitenkaan tarvitse hankkia, jos odotettavissa olevan rangaistuksen laji ja
pituus sekä muut seikat huomioon ottaen on ilmeisen epätodennäköistä, että tämän rangaistuksen
sijasta tuomitaan yhdyskuntapalvelua.
Kriminaalihuoltolaitos voi myös rikoksesta
epäillyn pyynnöstä tehdä 1 momentissa tarkoitetun
selvityksen, jos siihen on painava syy.
Soveltuvuuslausuntoa ei ole säädetty yhdyskuntapalveluun tuomitsemisen muodolliseksi edellytykseksi. Niinpä tuomioistuimet joissakin tapauksissa määräävät henkilöitä yhdyskuntapalveluun
ilman soveltuvuusselvitystä. Yhdyskuntapalvelun
toimeenpanossa tämä on oikeusministeriön mukaan koettu ongelmalliseksi mm. sen vuoksi, ettei
tuomittu näissä tapauksissa saa riittävää informaatiota yhdyskuntapalvelusta eikä siitä, millaisiin palveluehtoihin sitoutumista häneltä edellytetään.
Tehtyjä soveltuvuusselvityksiä on ollut v.
1996—2001 seuraavasti:

Vuosi

Selvityksiä

1996
1997
1998
1999
2000
2001

6 476
7 194
7 362
6 606
6 270
6 347

Soveltuvuusselvityksissä on tarpeen kiinnittää
erityistä huomiota henkilön mahdollisiin päihdeongelmiin, koska ne aiheuttavat huomattavan osan
palvelun keskeyttämisistä. Yhdyskuntapalveluun
ei oikeusministeriön mielestä ole järkevää tuomita
sellaisia huumeongelmista kärsiviä, joiden voidaan
melko suurella todennäköisyydellä ennustaa epäonnistuvan palvelun suorittamisessa. Ministeriö ei
esitä, että huumeongelmaisten ongelmat voitaisiin
hoitaa vankilassa, eikä pidä vankilaa tarkoituksenmukaisimpana hoitopaikkana huumenuorelle.
Vankiloissa on kuitenkin viime vuosina kehitetty
huumekierteen katkaisemiseen tarkoitettuja ohjelmia ja muita toimenpiteitä. Samoin on kehitetty
toimintamalleja hoitojatkumon varmistamiseksi vapautumisen jälkeen.
Oikeusministeriö asetti vuoden 2001 alussa toimikunnan selvittämään sopimushoidon käyttöönottomahdollisuuksia ehdottoman vankeusrangaistuksen vaihtoehtona. Sopimushoito tulisi seuraamuksena kyseeseen nimenomaan henkilöille, jotka
eivät päihdeongelmien vuoksi sovellu yhdyskuntapalveluun. Toimikunnan ehdotus valmistui vuoden 2002 maaliskuussa (KM 2002:3). Sopimushoito
tulisi yhdyskuntapalvelun rinnalle enintään kahdeksan kuukauden vankeusrangaistuksen täytäntöönpanomuotona. Se sisältäisi vähintään kuusi
kuukautta ja enintään kaksi vuotta päihdehoitoa
Kriminaalihuoltolaitoksen valvonnassa.

Yhdyskuntapalveluun tuomittujen määrä
Yhdyskuntapalveluun tuomittuja on ollut v.
1996—2000 seuraavasti:
Vuosi

Tuomittuja

1996
1997
1998
1999
2000

3 277
3 534
3 957
3 658
3 413

Vuoden 2001 alustava arvio on 3 552 yhdyskuntapalvelutuomiota. Rikollisuustilanteessa tapahtuneet muutokset ja v. 1998 voimaan tullut lainmuutos, jolla rajoitettiin yhdyskuntapalvelun käyttöä
rikoksenuusimistapauksissa, ovat oikeusministeriön mukaan vähentäneet yhdyskuntapalveluun tuo-

mittujen määrää viime vuosina. Syyttäjien tekemien
soveltuvuusselvityspyyntöjen määrä on myös vähentynyt. Ministeriön mukaan on kuitenkin vaikea
arvioida, onko syyttäjien suhtautuminen yhdyskuntapalveluun viime vuosina selvästi muuttunut.
Yhdyskuntapalveluun määrättyjen osuus kaikista enintään kahdeksan kuukauden ehdottomaan
vankeusrangaistukseen tuomituista oli v. 2000 hovioikeuspiireittäin seuraava:
Hovioikeuspiiri

Helsinki
Turku
Kouvola
Itä-Suomi
Vaasa
Rovaniemi

%

29,8
32,2
38,5
40,9
38,0
36,3

Erot Helsinkiä lukuun ottamatta eivät eri hovioikeuksissa ole merkittäviä.
Luvuista ilmenee, ettei yhdyskuntapalveluun
tuomita automaattisesti, vaan se on tuomioistuimen harkinnassa oleva asia. Eri oikeusasteissa
kuitenkin yhdyskuntapalvelulain 3 §:ää tulkitaan
eri tavoin, esim. KKO 2001:11.
Yhdyskuntapalvelun keskeytyksiä oli v. 1996—
2001 seuraavasti:
Vuosi

Keskeytyksiä

1996
1997
1998
1999
2000
2001

356
428
513
546
437
485

Ylivoimaisesti yleisin keskeytyksen syy oli poissaolo palvelupaikalta ilman hyväksyttävää syytä (n.
40 % tapauksista). Syyttäjän ilmoitus uudesta rikoksesta oli syynä 12 %:ssa keskeytyksistä. Epäonnistumisen taustalla ovat oikeusministeriön mukaan
useimmiten tuomitun päihdeongelmat.
Vuoteen 1996 saakka oli liikennejuopumuksesta
tuomittujen osuus yhdyskunta-palveluun tuomituista oli yli 60 %. Sen jälkeen heidän osuutensa on
jonkin verran pienentynyt ja osuus oli v. 2000 n.
53 %. Pahoinpitelyrikoksista tuomittujen osuus yhdyskuntapalveluun tuomituista on v. 1996—2000
vaihdellut 40 %:n molemmin puolin. Korkeimmillaan se oli v. 1998 n. 45 %, minkä jälkeen se on
pienentynyt alle 40 %:n.
Rikoksen vähimmäisrangaistuksen korotuksella
on oma vaikutuksensa yhdyskuntapalvelun käyttömahdollisuuteen. Kun törkeän pahoinpitelyn vähimmäisrangaistus korotettiin yhteen vuoteen v.
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2001, ei siihen syyllistyneitä voida enää tuomita
yhdyskuntapalveluun.
Esimerkkeinä pohjoismaisista käytännöistä mainittakoon, että Norjassa ei yhteiskuntapalveluun
voida tuomita talousrikollisia eikä rattijuoppoja.
Tanskassa taas yhdyskuntapalveluun tuomitaan
yleensä nuoria lainrikkojia, jotka ovat syyllistyneet
omaisuusrikoksiin.

Yhdyskuntapalvelun täytäntöönpano ja työtehtävät
Yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanokirja toimitetaan tuomioistuimesta Rikosseuraamusvirastolle
valitusajan umpeuduttua tai tuomitun tyydyttyä
seuraamukseen ja ilmoitettua suostumuksensa täytäntöönpanon aloittamiseen.
Rikosseuraamusvirasto toimittaa tuomion täytäntöönpanokelpoisuuden selvitettyään täytäntöönpanoasiakirjat ulosottomiehelle ja lähettää kopion täytäntöönpanokirjasta Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistolle. Täytäntöönpanokirjan saatuaan ulosottomies ilmoittaa tuomitulle päivän,
jolloin hänen on viimeistään ilmoittauduttava aluetoimistossa palvelusuunnitelman laatimista varten.
Yhdyskuntapalvelun toimeenpanosta annettujen
ohjeiden mukaan palvelupaikaksi ei tule valita
kohdetta, jossa palvelu voi alkaa myöhemmin kuin
kuukauden kuluttua suunnitelman laatimisesta.
Yhdyskuntapalvelun viivytyksetöntä alkamista
koskevana tavoitteena on, että toimeenpano alkaa
30 päivän kuluessa siitä, kun tuomittu on ilmoittautunut Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistossa.
Oikeusministeriön mukaan viime vuosina tämä
tavoite on toteutunut keskimäärin 70—75 %:ssa
kaikista tapauksista. Keskivertotapauksissa täytäntöönpano alkaa n. 20 päivän kuluttua ilmoittautumisesta.
Oikeusministeriön mukaan yhdyskuntapalvelua
suorittavien yleisimpiä työtehtäviä ovat:
— kiinteistöjen korjaus-, huolto- ja siivoustyöt
(kunnat, seurakunnat ja järjestöt)
— liikuntahallien ja urheilukenttien kunnossapitotyöt (kunnat ja urheiluseurat)
— hautausmaiden, puutarhojen ja puistojen
hoitotyöt (seurakunnat ja kunnat)
— tavaroiden kuljetus, kunnostus ja lajittelu
sekä asiakaspalvelussa avustaminen kierrätyskeskuksissa ja kirpputoreilla (järjestöt).
Kriminaalihuoltolaitoksella on sopimuksia kaikkiaan n. 2 000 palvelupaikasta, joista kerrallaan on
käytössä n. 1 000. Yhdyskuntapalvelutuomioita ei
ole oikeusministeriön mukaan jäänyt täytäntöönpanematta sen vuoksi, ettei palvelupaikkaa ole
löytynyt.
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Kuntien osuus palvelupaikoista on ollut viime
vuosina noin puolet. Valtion virastojen ja laitosten
osuus on ollut huomattavan pieni eli vain 1—2 %.
Yhdistysten tms. osuus on ollut 35—40 % ja seurakuntien osuus hieman yli 10 %.
Vastuu valvonnan järjestämisestä on Kriminaalihuoltolaitoksella. Riittävän valvonnan järjestäminen on osa tätä vastuuta. Jos etäisyys aluetoimistoon on pitkä, käytetään hyväksi laitoksen asiamiesverkostoa. Valvontakeinoja ovat käynnit ja
puhelinsoitot. Valvonnan toimivuus perustuu osaltaan siihen, että palvelupaikan intressissä on ilmoittaa poissaoloista ja muista rikkomuksista.
Yksityisten yritysten lisääntyvä käyttö kunnallisten palvelujen tuottamisessa vähentää palvelupaikkojen tarjontaa. Kriminaalihuoltolaitoksessa on selvitetty mahdollisuuksia palvelupaikkaverkoston
laajentamiseen ja sen edellyttämiä säädösten ja
alemmanasteisten normien muutostarpeita. Oikeusministeriössä otetaan kantaa tähän valmisteltaessa vuoden 2002 aikana yhdyskuntapalvelusta annettuun lakiin tehtäviä tarkistusesityksiä.

Oikeusministeriön näkemyksiä yhdyskuntapalvelusta
Eri maiden olot ja toisaalta rangaistusjärjestelmät
seuraamusvaihtoehtoineen poikkeavat huomattavasti toisistaan, joten kansainvälisten vertailujen
arvo ei oikeusministeriön mukaan ole kovin suuri.
Rangaistusjärjestelmän kehittämisen kannalta on
epäilemättä tärkeämpää oman maan tilanteen ja
kokemusten arviointi. Vertailuja tehtäessä on lisäksi tarkasteltava kunkin maan rangaistusjärjestelmää
kokonaisuutena, jonka osana yhdyskuntaseuraamuksia arvioidaan. Yleisesti ottaen voidaan todeta,
että yhteiskuntapalvelussa ja muissa vapaudessa
täytäntöönpantavissa seuraamuksissa on eri maiden välillä huomattavia eroja.
Muissa Pohjoismaissa ei yhdyskuntapalvelu ole
käytössä samassa laajuudessa kuin Suomessa.
Tanskassa ja Norjassa palvelun aloittaneiden määrä
on viime vuosiin asti ollut vuosittain alle 1 000 ja
Ruotsissa vastaavasti hieman yli 1 000 (Suomessa v.
2000 3 413.). Ruotsin luvussa eivät ole mukana
sekä ehdolliseen rangaistukseen että yhteiskuntapalveluun tuomitut. Tällainen yhdistelmärangaistus otettiin käyttöön Ruotsissa v. 1999. Ehdollisen
tuomion ohella voidaan Suomessakin 1.9.2001 lukien tuomita yhdyskuntapalvelua (520/2001). Vertailtaessa Suomen ja Ruotsin rangaistusjärjestelmiä
on otettava huomioon, että Ruotsissa vapaudessa
toimeenpantavien seuraamusten valikoima on suurempi.

Käytettävissä olevien tilastotietojen mukaan pahoinpitely- ym. rikoksista tuomittujen osuus yhdyskuntapalveluun tuomituista on Ruotsissa ollut jonkin verran yli 30 %:n.
Vertailussa on otettava huomioon mm. ehdonalaista vapauttamista koskevien säännösten vaikutus vankeusrangaistuksen tosiasialliseen pituuteen.
Toisaalta on otettava huomioon, että yhdyskuntapalvelu on useimmille siihen määrätyille varsin
vaativa rangaistus. Muuntosuhteen muuttaminen
nykyisestä lisäisi oikeusministeriön mukaan yhdyskuntapalvelun keskeyttäneiden määrää. Lisäksi on
otettava huomioon, että nykyinen muuntosuhde
mahdollistaa yhteiskuntapalvelun suorittamisen
normaalin työssäkäynnin ja opiskelun ohella.
Yhdyskuntapalvelun muuntosuhteen tarkoituksenmukaisuuden arviointi edellyttäisi ministeriön
mielestä laajaa ja syvällistä kriminaalipoliittista analyysia. On kuitenkin ilmeistä, ettei muutoksiin tässä
suhteessa ole erityisen painavia kriminaalipoliittisia perusteluja. Vertailu ulkomaisiin esimerkkeihin
ei ole kovin mielekästä, koska useimmissa maissa
yhdyskuntapalvelusta ei ole tehty niin selvästi lyhyen vankeusrangaistuksen sijasta tuomittavaa seuraamusta kuin Suomessa, vaan se on itsenäinen
rangaistus.
Saman henkilön tuomitsemista moneen peräkkäiseen yhdyskuntapalveluun ei oikeusministeriön
mielestä yleisesti ottaen voida pitää perusteltuna.
Lakivaliokunnan mietinnön (LaVM 15/1996 vp)
kannanotto, jonka mukaan yksikin aiempi yhdyskuntapalvelu voi estää uuden tuomitsemisen, kun
tämän lisäksi on muita painavia syitä, on tärkeä
kannanotto lain soveltamisessa.
Kokonaisuutena ottaen yhdyskuntapalvelu on
oikeusministeriön mielestä vastannut varsin hyvin
niitä tavoitteita, joihin sen käyttöönotolla aikoinaan
pyrittiin. Näköpiirissä ei ole lain huomattavia muutostarpeita. Tuomittujen päihderiippuvuus on vä-

hentänyt yhdyskuntapalvelun käyttöä, mutta sen
huomioon ottaminen yhdyskuntapalveluun soveltuvuutta arvioitaessa on tulevaisuudessakin tärkeää. Ovathan päihteisiin liittyvät ongelmat nykyisinkin merkittävin palvelun epäonnistumiseen
vaikuttava tekijä. Rikosten uhrien suhtautumista
tekijän yhdyskuntapalveluun tuomitsemiseen ei
ole tutkittu. Oikeusministeriön mukaan enemmistö
rikosten uhreista kokee luultavasti tekijälle tuomitun rangaistuksen liian lieväksi, olipa kyseessä
sitten vankeus, yhdyskuntapalvelu tai sakko.

Valtiontilintarkastajien mielestä on tarpeellista, että
seuraamusjärjestelmässämme on myös yhdyskuntapalvelun kaltainen rangaistus. Yhdyskuntapalvelusta
on Suomessa pääosin myönteisiä kokemuksia jo yli
kymmenen vuoden ajalta. Yhdyskuntapalvelun rinnalle
on perusteltua lisäksi kehittää päihdeongelmaisille tarkoitettua sopimushoitoa. Tällä tavoin voidaan korjata

tasa-arvoiseen kohteluun liittyvä epäkohta. Nykyisinhän päihdeongelmainen tuomittu joutuu vankilaan, kun
taas samanlaisen rikokseen tuomittu vähemmän päihdeongelmainen voi suorittaa rangaistuksen yhdyskuntapalveluna. Sopimushoidon merkitys olisi ennen muuta siinä, että sen avulla voidaan katkaista vankilakierre
muilla kuin vankeinhoidon keinoilla. Tämän vuoksi tä-

Yhdyskuntapalvelusta tehtyjä selvityksiä
Yhdyskuntapalvelusta on tehty joitakin selvityksiä,
joista mainittakoon yhdyskuntapalveluun tuomittujen uusintarikollisuutta käsitellyt tutkimus (Muilu
Marja-Liisa, Yhdyskuntapalveluun tuomittujen uusintarikollisuus. Oikeusministeriön vankeinhoitoosaston julkaisuja 2/1999).
Mainittu tutkimus oli ensimmäinen suomalainen
kartoitus yhdyskuntapalvelun vaikutuksesta uusintarikollisuuteen. Yhdyskuntapalvelun aloittaminen
alueellisesti rajattuna kokeiluna oli mahdollistanut
todellisen vertailuryhmän muodostamisen yhdyskuntapalveluun tuomituille. Vertailuryhmänä oli
samaan aikaan enintään kahdeksan kuukauden
pituiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen
tuomitut eräillä sellaisilla paikkakunnilla, joissa
yhdyskuntapalvelu ei ollut vielä käytössä. Vertailuryhmä oli myös valikoitu siten, että eräät tärkeät
taustamuuttujat olivat vertailukelpoisia yhdyskuntapalveluun tuomittujen ryhmän kanssa.
Tutkimuksen tulokset osoittivat, että yhdyskuntapalvelun jälkeen uusintarikollisuus oli jonkin verran vähäisempää kuin ehdottoman vankeustuomion jälkeen. Erot olivat kuitenkin melko pienet.
Myös eräässä v. 1994 Ruotsissa tehdyssä tutkimuksessa päädyttiin samaan tulokseen.
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hän toimintaan tulisikin valtiontilintarkastajien mielestä varata oma erillinen määräraha, eikä käyttää siihen
vankeinhoidon määrärahoja.
Tutkimuksia erilaisten rangaistusten käytöstä ja niiden seurauksista on vain vähän. Tällaisia tutkimuksia ei
ole myöskään yhdyskuntapalvelusta. Näiden asioiden
tutkiminen olisi kuitenkin perusteltua. Ulkomaiset tutkimukset eivät yleensä ole vertailuaineistona käyttökelpoisia erilaisten seuraamus- ja rangaistusjärjestelmien vuoksi. Erään suomalaisen tutkimuksen mukaan
näyttää kuitenkin siltä, että yhdyskuntapalvelun jälkeen uusintarikollisuus on vain hieman vähäisempää
kuin ehdottoman vankeustuomion jälkeen. Näin yhdyskuntapalvelun tärkeimmäksi perusteluksi muodostuu
se, että sillä voidaan välttää vankeusrangaistuksen
aiheuttamia sosiaalisia haittoja. Toisaalta myös vankilakustannuksia voidaan vähentää. Nämä ovat riittäviä
perusteluja yhdyskuntapalvelujärjestelmän säilyttämiselle ja edelleen kehittämiselle.
Valtiontilintarkastajien mielestä olisi kuitenkin poh-

dittava nykyistä muuntosuhdetta. Nykyisen muuntosuhteen mukaan enintään kahdeksan kuukauden ehdoton vankeusrangaistus muuntuu enintään 200 tunnin
yhdyskuntapalveluksi. Tämä voi olla liian lievä, joskin
yhden vankilapäivän korvaaminen yhdellä päivällä yhdyskuntapalvelua voi taas olla liian ankara.
Eri hovioikeuspiireissä kaikista enintään kahdeksan
kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomituista yhdyskuntapalveluun tuomittiin n. 30—40 %.
Näin yhdyskuntapalvelu ei ole muodostunut automaattiseksi tuomioksi, vaan tuomioistuimet ovat soveltaneet yhdyskuntapalvelusta annetun lain 3 §:ää lainsäätäjän tarkoittamalla tavalla. Valtiontilintarkastajat korostavat, että harkittaessa yhdyskuntapalveluun tuomitsemista olisi perusteltua kiinnittää huomiota rangaistuksen ankaruuteen. Mitä lähemmäksi tuomiossa
päädytään yhdyskuntapalvelun mahdollistavaa enimmäismäärää, kahdeksaa kuukautta, sitä enemmän olisi
pantava painoa niille perusteluille, jotka voivat estää
yhdyskuntapalveluun tuomitsemisen.

Syyttömästi tuomitulle tai vangitulle maksettava korvaus

henkilö on kokonaan tai osaksi suorittanut hänelle
tuomitun, lainvoimaa vailla olevan tuomion, on
kanne korvauksen saamisesta pantava vireille valtiota vastaan riita-asioista säädetyssä järjestyksessä
kantajan kotipaikan alioikeudessa tai, jos kantajalla
ei ole kotipaikkaa Suomessa, sen paikkakunnan
alioikeudessa, missä hän pääasiallisesti oleskelee.
Kanne voidaan kuitenkin aina panna vireille Helsingin käräjäoikeudessa.
Voimassa oleva lainsäädäntö perustuu hallituksen esitykseen, jonka yhteydessä annettiin useita
vahingonkorvaukseen liittyviä lakiehdotuksia (HE
187/1973 vp).
Mainitun esityksen mukaan vahingon kärsinyt
saattoi esittää vaatimuksensa korvauksen saamisesta joko sen rikosasian yhteydessä, jonka vuoksi hän
oli ollut pidätettynä tai vangittuna, taikka nostamalla kanteen valtiota vastaan riita-asioista säädetyssä
järjestyksessä.
Lakia tulkittiin niin, että korvaus voitiin maksaa
vain, jos valtion korvausvelvollisuus oli vahvistettu
tuomioistuimen päätöksellä. Vahingon kärsinyt ei
siten voinut saada valtiolta korvausta ilman oikeudenkäyntiä esim. hallinnollisessa menettelyssä.
Tämä tilanne, jossa aina oli turvauduttava tuomioistuimeen korvauksen saamiseksi, koettiin hankalaksi ja sen vuoksi annettiin esitys, jolla asiaa

Lainsäädäntö
Syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta
korvauksesta annetun lain (422/1974) 1 §:n mukaan rikoksesta epäiltynä pidätetyllä tai vangitulla
on oikeus saada vapauden menetyksen johdosta
valtiolta korvaus, jos:
— esitutkinta lopetetaan nostamatta syytettä
— syyte jätetään sikseen tai hylätään
— hänen on todettu syyllistyneen rikokseen,
mutta on ilmeistä, että tämän syyksilukemisen perusteella häntä ei olisi voitu pidättää tai vangita tai
— pidättämiseen tai vangitsemiseen ei ole ollut
laillisia edellytyksiä.
Oikeutta korvaukseen ei ole, ellei vapaudenmenetys ole kestänyt yhtä vuorokautta kauemmin.
Noin 70 % vapaudenmenetyksistä jää alle vuorokauden pituisiksi, joten oikeutta korvaukseen ei
synny.
Vaatimus korvauksen saamisesta voidaan esittää
siinä rikosasiassa, jonka vuoksi vahingon kärsinyt
on ollut pidätettynä tai vangittuna. Jos syytettä ei
ole nostettu tai korvausvaatimusta esitetty em. rikosasiassa taikka vaatimus perustuu siihen, että
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korjattiin (HE 82/1984 vp). Lakia muutettiin niin,
että vahingon kärsinyt saattoi hakea korvausta
suoraan Valtiokonttorilta. Samalla säädettiin, ettei
Valtiokonttorin antamaan päätökseen saanut hakea muutosta valittamalla. Sen sijaan jos Valtiokonttori hylkäsi kokonaan tai osittain korvaushakemuksen, hakijan oli mahdollista nostaa kanne
valtiota vastaan riita-asioissa säädetyssä järjestyksessä.
Muutoksen tarkoituksena oli, että Valtiokonttori
myöntäisi korvauksen silloin, kun hakijan oikeus
korvaukseen oli selvä. Jos asiassa taas jouduttaisiin
esittämään laajempaa näyttöä tai hakijan oikeus
korvaukseen olisi kyseenalainen, sen ratkaiseminen kuuluisi luontevimmin tuomioistuimelle.
Perusteluissa korostettiin myös sitä, että korvauksen maksaminen hallinnollisella menettelyllä ilman oikeudenkäyntiä hyödyttäisi sekä vahinkoa
kärsinyttä että valtiota. Korvaus maksettaisiin nopeammin, ja menettely olisi valtiolle halvempi.
Hallituksen esityksessä eikä lakivaliokunnan
mietinnössä (LaVM 8/1984 vp) ei kuitenkaan pohdittu sitä, että käytössä olisi ensiasteena vain hallinnollinen linja, eli että vasta Valtiokonttorin hylkäävän päätöksen jälkeen olisi mahdollista käyttää
tuomioistuinta.

Hakemusten määrän kehitys
Alun perin 1970-luvulla kanteita valtiota vastaan
näissä asioissa oli hyvin vähän. Maksetut korvaukset olivat varsin pieniä. Esimerkiksi v. 1978 kanteita
valtiota vastaan oli kaksi ja v. 1982 kahdeksan.
Vuosi
Hakemusperusteisia

1996
1997
1998
1999
2000
2001

85
116
117
163
182
218

Hakemusten määrä
TuomioYhteensä
perusteisia

75
135
168
184
197
223

160
251
285
347
379
441

Hakemusten määrän kasvu johtunee siitä, että
vapauteen kohdistuvien rikosprosessuaalisten
pakkokeinojen käyttö on viime vuosina lisääntynyt. Tätä kehitystä voi verrata esim. vuosilta 1996 ja
2000. Hakemusmäärä kasvoi tällöin 160:stä
379:ään. Vuonna 2000 (vuoden 1996 tilanne suluissa) otettiin kiinni 52 376 henkeä (32 919), pidätettiin 14 410 henkeä (11 596) ja vangittiin 2 460
henkeä (1 991). Toisaalta pidätettyjen osuus kiinniotetuista on pysynyt v. 1996—2000 samana eli 27—
31 %:na ja vangittujen osuus samoin eli 17—
18 %:na.

Pakkokeinojen käytön lisääntymisellä saattaa
olla useita syitä, esim. huumerikollisuuden kasvu.
Vangitsemisasioista 25 % on koskenut huumausainerikoksia.
Hakemuksista hylätään kokonaan arviolta 10—
20 %. Osittain hylättyjä on suurempi määrä, koska
korvauspyynnöt ovat usein niin isoja, ettei niitä
sellaisinaan hyväksytä.

Korvausmäärän kehitys
Seuraavasta taulukosta ilmenevät Valtiokonttorin
syyttömästi vangitulle tai tuomitulle maksamat korvaukset v. 1996—2001.
Vuosi

Maksetut korvaukset
€
milj. mk

1996
1997
1998
1999
2000
2001

478 077
511 701
828 583
764 557
1 122 632
674 097

2,84
3,04
4,93
4,55
6,67
4,01

Vuoden 2000 suurta korvausmäärää selittää se,
että tuolloin KHO 2000:1 päätöksen perusteella
maksettiin erittäin suuri korvaus. Vuoden 2001
yhteissummaa vähentää se, ettei joulukuussa 2001
maksettu korvauksia atk-järjestelmän muutosten
vuoksi. Tuolloin 21 860 € (130 000 mk) jäi maksettavaksi vuoden 2002 puolella.
Syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta annetun lain mukaan korvauksena maksetaan hyvitys kuluista, tulojen tai elatuksen vähentymisestä sekä kärsimyksestä. Valtiokonttorin mukaan lähtökohtana kärsimyskorvauksessa on ollut 84 € (500 mk)/pv. Vuoden 2002
alusta lähtien kohtuullisena korvauksena pidetään
100 € (595 mk)/pv.
Valtiokonttorissa ei ole varsinaisesti tutkittu tuomioistuimissa tuomittujen kärsimyskorvausten tasoa, mutta Valtiokonttorin mukaan korvausten voidaan sanoa olleen päivää kohden 84—168 €
(500—1 000 mk).
Korvauksien maksamiseen käytettävästä Valtiokonttorin atk-ohjelmasta ei ole mahdollista saada
tilastoa siitä, kuinka monessa tapauksessa asia
etenee vielä tuomioistuimeen ja muuttuvatko korvausmäärät siellä. Valtiokonttorin päätösarkistosta
otetussa 50 tapauksessa, jotka on tehty viime vuonna, vain yhdessä asiassa, jossa Valtiokonttori oli
hylännyt korvausvaatimukset, oli edetty käräjäoikeuteen, jossa hakijalle oli myönnetty korvaus.
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Hakemuskulujen ja oikeudenkäyntikulujen
kehitys
Lain 6 b §:n mukaan hakijalle maksetaan kohtuullinen korvaus korvauksen hakemisesta aiheutuneista kuluista. Tämä korvaus voidaan maksaa myös
hakijan asiamiehelle. Silloinkin kun korvausta haetaan suoraan Valtiokonttorilta, voidaan asiamiestä
siis käyttää.
Vuosina 1996—2001 Valtionkonttori suoritti hakijoille hakemuskuluja yhteensä 139 100 €
(827 242 mk) . Hakemuksia oli kaikkiaan 661. Näin
yhden hakemuksen tekemisestä maksettu korvaus
on ollut keskimäärin kuuden viime vuoden aikana
n. 210 € (1 251 mk).
Samana ajanjaksona tapauksissa, joissa korvausta haettiin tuomioistuimen kautta, oikeudenkäyntikuluja maksettiin n. 730 000 € (4,3 milj. mk). Tapauksia oli kaikkiaan 765. Yhden tapauksen joh-

Vuosi
€

1996
1997
1998
1999
2000
2001
Yhteensä

11 982
14 760
21 455
27 059
31 886
31 818
139 100

Hakemuskulut
mk

€

kpl

71 000
88 000
128 000
161 000
190 000
189 000
827 000

Valtiokonttorin mukaan korvauksenhakijalle
korvataan hakemisesta aiheutuneet todelliset kulut. Valtiokonttorin käytännön mukaan korvauksenhakijan käyttäessä asiamiestä hakemuskuluista
maksetaan hyvitystä yleensä korkeintaan 206 €
(1 220 mk) tai 308 € (1 830 mk) riippuen siitä,
kuinka perusteellisen hakemuksen laatimista tapaus on edellyttänyt. Niissä tapauksissa, joissa korvauksenhakija on itse laatinut hakemuksensa, vain
harvoin vaaditaan korvausta hakemuskuluista.
Valtiokonttorin mukaan korvaustuomioissa oikeudenkäyntikulukorvaus saattaa usein olla huomattavasti suurempi kuin korvauksenhakijalle tuomitut korvaukset. Esimerkiksi eräässä tapauksessa
käräjäoikeus vahvisti sovinnon, jossa kantaja sai
kolmen päivän vapaudenmenetyksestä korvausta
kärsimyksestä yhteensä 269 € (1 600 mk) ja avustajan oikeudenkäyntikuluista 1 211 € (7 200 mk).
Tapauksista voidaan Valtiokonttorin mukaan havaita, että jotkut asianajajat hoitavat korvausvaatimukset ainoastaan tuomioistuinteitse, vaikka itse
asia olisi selvä ja yksinkertainen. Toisaalta Valtiokonttorissa ratkaistaan hakemuksia, joissa esitetään
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dosta on maksettu kuuden viime vuoden aikana
keskimäärin 954 € (5 675 mk). Oikeudenkäynnin
kautta haettu korvaus on kustannuksiltaan liki neljä
ja puoli kertaa kalliimpi verrattuna siihen, että
korvausta olisi haettu suoraan Valtiokonttorilta.
Jos kaikki ne tapaukset, jotka hoidettiin tuomioistuimen kautta, olisi hoidettu suoraan Valtionkonttorin kautta, olisivat kustannukset mainitun
730 000 € (4,3 milj. mk) sijasta olleet vain 161 000 €
(957 015 mk).Valtiolle olisi näin tullut säästöjä tarkastelujakson 1996—2001 aikana n. 571 800 € (3,4
milj. mk). Säästön määrä on laskennallinen edellyttäen, ettei Valtiokonttorin päätöksistä lainkaan
edettäisi tuomioistuimeen.
Valtiokonttorilta saatu taulukko maksetuista
korvauksen hakemisen kuluista on seuraavanlainen:

68
75
105
124
142
147
661

70 642
100 105
152 278
150 284
126 911
129 986
730 200

Oikeudenkäyntikulut
mk

420 000
595 000
905 000
894 000
755 000
773 000
4 342 000

kpl

64
102
141
162
148
148
765

varsin laajaakin selvitystä. Vuonna 2001 eräissä
käräjäoikeuksissa tuomittiin oikeudenkäyntikuluista korvausta 925—1 177 € (5 500—7 000 mk)
tapaukselta. Varsin usein korvausasia sovitaan käräjäoikeudessa, jossa valtiota edustaa lääninhallituksen asiamies.

Oikeusministeriön arvioita
Syyttömästi vangitulle tms. vapauden menetyksen
johdosta valtion varoista maksettuja korvauksia on
viime vuosina ollut aiempaa enemmän. Samoin
ovat yhteenlasketut korvausmäärät kasvaneet. Tosin v. 2001 oli poikkeuksellinen, koska korvausten
määrä oli huomattavasti edellisvuotista pienempi.
Tulevaa kehitystä on vaikea ennustaa. Kyse on
yleisen rikollisuustilanteen kehityksestä, joka sitten
heijastuu näihin korvauksiin. Oikeusministeriön
käsityksen mukaan korvausmäärien kasvusta ei voi
kuitenkaan tehdä sellaista johtopäätöstä, että tutkinnassa tai syyteharkinnassa olisi vikaa.
Näissä asioissa kyse on valtion vahingonkorvausvastuusta. Valtio on siis velallisen asemassa, ja
Valtiokonttori voi suorittaa korvauksen aiheetto-

masti vapautensa menettäneelle henkilölle suoraan
ilman oikeudenkäyntiä selvässä asiassa. Epäselvä
tai riitainen asia sen sijaan kuuluu tuomioistuimen
ratkaistavaksi. Muun muassa perustuslain 21 § ja
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artikla takaavat jokaiselle oikeuden oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin riippumattomassa ja puolueettomassa
tuomioistuimessa silloin, kun asia koskee hänen
oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan.
Riippumattomat tuomioistuimet harkitsevat itsenäisesti korvauksen määrän olematta sidottuja hallintoviranomaisen käsitykseen. Siten ei voida pitää
ongelmallisena, että tuomioistuinten tuomitsemat
korvaukset ovat suurempia kuin Valtiokonttorin
myöntämät.
Oikeusministeriön Valtiokonttorilta saaman selvityksen mukaan korvausoikeudenkäynneissä tuomitut oikeudenkäyntikulut ovat olleet selvästi korkeampia kuin ne myönnetyt kulut, jotka ovat ai-

heutuneet korvauksen hakemisesta suoraan Valtiokonttorilta. Osa tuomioistuimen kautta haetuista
korvauksista on ilmeisesti ollut siinä määrin selviä,
että ne olisi voitu hakea myös suoraan Valtiokonttorilta. Oikeusministeriö toteaa, että tällaiset tapaukset ovat ongelmallisia, koska oikeudenkäynti on
ainakin jälkikäteen arvioiden ollut tällöin tarpeeton
ja siitä aiheutuneet ylimääräiset kustannukset turhia. Saattaisi siten olla perusteita harkita järjestelmän kehittämistä siihen suuntaan, että korvausta
olisi ensin haettava Valtiokonttorilta ja että hakija
voisi nostaa kanteen valtiota vastaan vasta Valtiokonttorin kokonaan tai osittain kielteisen ratkaisun
jälkeen. Toisaalta nykyinen järjestelmä turvaa välittömimmin oikeuden tuomioistuinkäsittelyyn, ja
sellaiset tapaukset, joissa asia käsitellään sekä Valtiokonttorissa että tuomioistuimessa, jäävät suhteellisen harvalukuisiksi.

Syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista
vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta annetun lain mukaan korvausta voidaan hakea
joko tuomioistuimessa tai tehdä hakemus suoraan Valtiokonttorille. Valtiokonttorin hylätessä hakemuksen
kokonaan tai osittain hakija voi tuomioistuimessa nostaa kanteen valtiota vastaan riita-asioista säädetyssä
järjestyksessä.
Viime vuosina on korvausta yhä enemmän haettu
suoraan tuomioistuimen kautta, jolloin valtiolle aiheu-

tuvat kustannukset ovat suuremmat kuin siinä tapauksessa, että hakemus tehtäisiin ensin Valtiokonttorille.
Valtiontilintarkastajien mielestä on perusteita muuttaa lakia siten, että korvausta haettaisiin ensi vaiheessa suoraan Valtiokonttorilta. Näin menetellen korvaustasoa voitaisiin yhtenäistää ja valtiolle aiheutuvia oikeudenkäyntikuluja vähentää. Tuomioistuimen käytön
tulisi olla mahdollista vain silloin, kun Valtiokonttori on
osittain tai kokonaan hylännyt hakemuksen.
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Sisäasiainministeriön hallinnonala

Valtiontilintarkastajat ovat tehneet valvontakäynnin sisäasiainministeriöön 19.3.2002 (kansliapäällikkö Kari Häkämies) ja Väestörekisterikeskukseen
16.4.2002 (ylijohtaja Ritva Viljanen).
Toimikaudellaan valtiontilintarkastajat ovat käsitelleet selvityspyynnöissään kuntien toimintaedellytysten parantamista ja sähköistä asiointia valtionhallinnossa. Ministeriön valvontakäynnillä käsiteltiin hallinnonalan toimintaa v. 2001, kuntien
yhteistyötä ja kuntakoon suurentamiseen liittyviä
näkökohtia.
Hallinnonalan valvonnan ja siitä laaditun kertomusosuuden valmistelusta kansliassa on vastannut
ylitarkastaja Kari Kauppinen. Kertomusosuus hyväksyttiin valtiontilintarkastajien kokouksessa
17.6.2002.

Kuntien toimintaedellytysten parantaminen
Kuntien toimintaympäristö
Viime vuosina kunnille on osoitettu uusia velvoitteita ja tehtäviä. Taloudellisesti merkittäviä
kunnille säädettyjä velvoitteita olivat vuoden 1996
alusta voimaan tullut lasten päivähoidon järjestämisen velvoite. Tätä aiemmin olivat kuntien tehtävät
laajentuneet mm. ammattikorkeakoulutuksessa. Lisäksi on säädetty useista uusista erillisistä, pienemmistä tehtävistä ja rahoitusvastuista. Niiden kokonaisvaikutus on kuitenkin yhteen laskien muodostunut merkittäväksi. Tällaisia tehtäviä ovat esim.
vuoden 2001 talousarvioon sisältyneet esiopetus,
opettajien eläkemaksu, oppisopimuskoulutuksen
rahoitusosuus, toimeentulotuen perusteiden muutos, kuntouttava työtoiminta, aikuisten hammashuolto sekä lasten ja nuorten psykiatrinen hoito.
Lisäksi kuntien menopaineita ovat lisänneet aiemmin säädettyjen velvoitteiden aiheuttamat tarpeet,
esim. oppilasmäärien ja päivähoitoikäisten määrän
nopea kasvu erityisesti voimakkaan väestönkasvun
kunnissa, tai toisaalta vanhustenhoidon palvelutarpeet kunnissa, joiden väestörakenne muuttuu asukasluvun vähenemisen ja muuttoliikkeen vaikutuksesta.
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Seuraavan kahden vuosikymmenen olennaisin
toimintaympäristön muutos kunnissa johtuu väestörakenteen muutoksesta. Yli 65-vuotiaiden määrän on arvioitu kasvavan vuoden 1995 14 %:sta 26
%:iin v. 2030. Muutos merkitsee terveyskeskusten,
erikoissairaanhoidon sekä vanhainkoti- ja kotipalvelumenojen voimakasta kasvua. Esimerkiksi erikoissairaanhoidossa menojen on arvioitu kasvavan
vuoteen 2030 mennessä lähes kaksinkertaisiksi.
Vastaavasti menopaineet vähenevät ikäluokkien
pienenemisen johdosta lasten päivähoidossa ja
koulutuksessa.
Toinen merkittävä toimintaympäristön muutos
on kuntien henkilöstön eläkkeelle siirtymisen voimakas kasvu jo kuluvalla vuosikymmenellä. Tämä
lisää paineita eläkemenojen rahoitusjärjestelmään,
ja edellyttää kunnilta myös huolehtimista siitä, että
uutta ammattitaitoista ja motivoitunutta työvoimaa
saadaan turvaamaan palvelutuotanto. Monissa
kunnissa ikärakenteen muutos ja henkilöstön eläkkeelle siirtyminen luovat tarvetta uudistaa palvelurakennetta ja siihen sidottua laitoskapasiteettia.
Kuntien toimintatavoissa toteutettiin 1990-luvulla muutoksia, jotka johtivat toimintojen tehostumiseen ja palvelujen vaihtoehtoisiin tuottamistapoihin. Palvelujen tuotantokustannuksissa on kuitenkin edelleen huomattavia eroja esim. terveydenhuollossa. Eroja kuvaa myös se, että kuntien henkilöstön määrä tuhatta asukasta kohti voi vaihdella
jopa kaksinkertaisesti. Erot johtuvat toiminnan järjestämistavoista ja myös siitä, että kuntien rahoituspohjassa (verotulot ja valtionosuudet yhteensä) ja
olosuhdetekijöissä on huomattavia eroja. Ikärakenne on merkittävin kuntien kustannusrakenteisiin
vaikuttava tekijä. Toinen merkittävä tekijä on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen laitosvaltaisuus. Yleisesti kuntien taloudessa menoilla on taipumus nousta tulojen suuruisiksi. Jotkin tekijät
kuten poikkeuksellinen väestön sairastavuus, työttömyys ja voimakas väestön kasvu selittävät lisäksi
tuotantokustannusten eroja. Lisäksi kunnat ovat
purkaneet mm. kansanterveystyön kuntayhtymiä.
Tästä on saattanut aiheutua erityisesti pienimmille

kunnille taloudellisesti raskaita kustannusrakenteita.
Kuntien talouden eriytymiskehitys oli suhteellisen voimakasta v. 1997—2000. Sisäasiainministeriön mukaan eriytymiseen vaikuttivat pääasiassa
seuraavat syyt:
— valtionosuusleikkaukset v. 1994—98
— yhteisöveron tuoton kasvun epätasainen jakautuminen kuntien kesken
— valtionosuusperusteiden uudistus v. 1997
— yhteisöveroperusteiden uudistus v. 1999
— kunnallisverotuksen vähennysten lisäykset
vuodesta 1997.
Näiden tekijöiden lisäksi työpaikkojen lisääntymisen keskittyminen lähinnä suurimpiin alueellisiin keskuksiin heijastui negatiivisesti suurimpaan
osaan muita kuntia.
Suomen Kuntaliiton mukaan kunnissa on käynnissä toimintaa tehostavia uudistushankkeita
enemmän kuin koskaan ennen. Uusia voimavaroja
haetaan palvelurakenteita uudistamalla, seutuyhteistyöllä, aluekeskusohjelmilla, kuntaliitoksilla ja
aktiivisella osaamis- ja elinkeinopolitiikalla. Käynnissä ovat kansallinen terveyshanke, monet koulutukseen liittyvät uudistukset sekä vanhushoivan ja
muiden palvelusuositusten toimenpano.

Peruskuntien talouden kehitys
Vuosina 1997—2000 kuntien vuosikate aleni koko
maassa 107,80 € (641 mk)/asukas. Vastaavana aikana vuosikate aleni alle 2 000 asukkaan kunnissa
218,60 € (1 300 mk)/asukas ja 2 000—6 000 asukkaan kunnissa 201,80 € (1 200mk)/asukas. Vuosikate kasvoi yli 100 000 asukkaan kuntaryhmässä
386,80 € (2 300 mk)/asukas. Muissa kuntaryhmissä
muutokset olivat vähäisempiä. Samalla ajanjaksolla
kuntien lainakanta väheni vain yli 100 000 asukkaan kunnissa, ja vähennystä oli 403,70 € (2 400

Vuosikate asukasta kohti

Negatiivinen
0—84,09 € (0—500 mk)
84,26—252,30 € (501—1 500 mk)
252,30—420,50 € (1 500—2 500 mk)
420,60—588,70 € (2 500—3 500 mk)
588,80— € (3 501— mk)
Yhteensä

1997

1998

70
81
163
84
23
11
432

Kuntaliiton mukaan myös v. 2001 negatiivisen
vuosikatteen kuntien määrä oli suuri, vaikka kuntatalous kokonaisuutena kehittyi tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan myönteisesti. 114 kunnassa
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mk)/asukas. Muissa kuntaryhmissä lainakanta kasvoi.
Kuntien aritmeettinen keskimääräinen veroprosentti oli v. 1997 koko maassa 17,89. Vuonna 2000
se oli 18,37. Tämä 0,48 prosenttiyksikön kasvu
jakautui siten, että se oli yli 100 000 asukkaan
kuntaryhmässä 0,17 ja muissa kuntaryhmissä
0,30—0,58. Kuntien asukasmäärällä painotettu veroprosentti on v. 2002 17,78.
Kuntalain mukaan kunnan on päätettävä toimista, joilla alijäämät katetaan suunnitelmakaudella eli
kolmen tai useamman vuoden aikana. Alijäämien
kattamista koskeva säännös tuli voimaan vuoden
2001 alusta. Vuoden 2000 tilinpäätösten perusteella
manner-Suomen kunnista 232:lla eli noin puolella
oli kertynyttä alijäämää yhteensä 437,3 milj. € (2,6
mrd. mk) Kuntien taseiden loppusumma oli yhteensä 33,97 mrd. € (202 mrd. mk). Alijäämäisten
kuntien määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna merkittävästi. Kertyneestä alijäämästä noin puolet oli edelliseltä tilikaudelta. Alijäämä oli asukasta
kohden 214,90 € (1 278 mk), kasvua edelliseen
vuoteen n. 16,82 € (100 mk)/ asukas. Niistä kunnista, joissa alijäämää oli, lähes puolessa sitä oli
vähemmän kuin 5 % käyttötuloista. Yhteensä 50
kunnassa alijäämää suhteessa käyttötuloihin oli 10
% tai sitä enemmän. Alijäämän kattamisvelvoitteesta suoriutuminen näyttää olevan erityisesti asukasluvultaan pienten kuntien ongelma. Tämä korostuu erityisesti, jos alijäämiä verrataan veroprosentissa olevaan liikkumavaraan, tulorahoituksen riittävyyteen verrattuna alijäämään tai alijäämää verrattuna kunnan taseen kokoon. Alijäämäongelma
on otettu huomioon esim. arvioitaessa kuntien
harkinnanvaraisen avustuksen tarvetta v. 2001.
Seuraavassa taulukossa on kunnat (pl. Ahvenanmaa) jaettu asukasta kohti lasketun vuosikatteen
mukaan v. 1997—2001:

1999

71
99
203
38
15
6
432

2000

85
103
183
48
8
5
432

2001

193
86
103
31
8
11
432

117
44
183
69
8
11
432

rahat eivät riittäneet käyttötalousmenoihin. 238
kunnassa on odotettavissa tappiollinen tilinpäätös,
koska vuosikate ei riitä kattamaan poistoja. Investointien omarahoitusosuutta ei pystytä kattamaan
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349 kunnassa. 22 kunnassa vuosikate on ollut
negatiivinen kolme vuotta peräkkäin. Vaikein tilanne on Lapissa, Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa.
Heikoin vuosikate oli alle 6 000 asukkaan kunnissa
ja paras yli 100 000 asukkaan kaupungeissa. Vahvin
tilanne oli Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Näissä maakunnissa yhteenlaskettu vuosikate oli 336,38 €
(2 000 mk) asukasta kohden.
Kuntatalous kokonaisuutena vahvistui hieman
v. 2001. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu
vuosikate oli 1 699 milj. € (10,1 mrd. mk), kun se v.
2000 oli 1,480 milj. € (8,8 mrd. mk). Tämä kattoi
kuntien poistot, jolloin kaikkien kuntien yhteenlaskettu tulos oli positiivinen. Vuonna 2001 yhteenlaskettu tulos laski kuitenkin 940 milj. €:sta (5,6 mrd.
mk) 570 milj. €:oon (3,4 mrd. mk). Myönteistä oli,
että yhteensä 267 kunnassa vuoden 2001 vuosikate
parani edellisestä vuodesta.
Vuonna 2000 negatiivisen vuosikatteen kuntia
oli 193. Vuosikateluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, sillä joulukuussa 2000 muutettiin valtion ja

Vuosi

Vuosikate
mrd. €

1997
1998
1999
2000
2001

0,96
1,26
1,31
1,48
1,70

mrd. mk

5,7
7,5
7,8
8,8
10,1

Vuosikate parani
Vuosikate pysyi samana
Vuosikate heikkeni
Kuntia yhteensä

160,1
131,7
110,2
52,1
133,7

267
59
106
432

Seuraavassa taulukossa on esitetty kuntien vuosikatteiden kokonaismäärä, aritmeettisen ja painotetun keskiarvon määrä asukasta kohden sekä
vuosikatteen prosenttiosuus poistoista v. 1997—
2001:

Aritmeettinen
keskiarvo/asukas
€
mk

Kuntaliiton mukaan maassamme on parikymmentä kuntaa, jotka ovat suurissa talousvaikeuksissa. Osa näistä kunnista saattaa joutua turvautumaan
henkilöstön lomautuksiin, mikä ei kuitenkaan ole
laaja ilmiö maamme kunnissa. Niin kutsuttuun
Sailaksen pakettiin liittyvien toimien ja valtionosuuksien kasvun ennakoidaan kaventavan kuntien talouseroja v. 2002. Huolestuttavaa on, että
erityisesti pääkaupunkiseudun vahvojen kuntien,
Helsingin ja Espoon, talous heikkenee. Ne menettävät tuloja sekä verontasauksen että yhteisöveroon liittyvien uudistusten takia.
Moni kunta ylläpitää talouttaan matalalla vuosikatteella, jolloin varsinkin pienten kuntien talous
saattaa heikon katepuskurin vuoksi heikentyä nopeasti tulo- ja menotekijöissä tapahtuvien muutosten johdosta. Viime aikoina erityisiä ongelmia ovat
aiheuttaneet verotuloihin kohdistuneet muutokset
sekä erikoissairaanhoidon menojen odottamaton
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muiden veronsaajien välisiä jako-osuuksia, mikä
vähensi kuntien verotuloja.
Vuonna 2001 useissa kunnissa taloutta kohensivat aiempaa suuremmat verotulojen tasaukset. Toisaalta v. 1999 aloitettu yhteisöverouudistus tuli v.
2001 täysipainoisena voimaan, mikä syvensi monien kuntien talousongelmia. Valtionosuuksien indeksitarkistusten puolitus vaikeutti erityisesti heikoimman talouden kuntia. Vuosikatteen muutos
kunnissa v. 2000—2001 asukasta kohti laskettuna
oli seuraava:

Painotettu
keskiarvo/asukas
€
mk

952
783
655
310
795

187,70
244,50
254,50
287,10
310,60

1 116
1 454
1 513
1 707
1 847

Vuosikatteen
osuus poistoista
%

92
116
113
124
134

lisäys. Talousvaikeuksiin joutuvat kunnat näyttävät
edelleen olevan pääasiassa pieniä, alle 6 000 asukkaan kuntia.

Verotulojen tasaus
Valtionosuusjärjestelmässä kuntien taloudellisia
edellytyksiä selviytyä tehtävistään tasataan kuntien verotulojen perusteella. Heikon verotulopohjan kuntien verotulot tasataan 90 %:iin koko
maan keskimääräisestä laskennallisesta verotulosta asukasta kohden myöntämällä näille kunnille
valtionosuuksina tasauslisää. Tasauslisien yhteenlaskettu määrä oli vuoden 2001 talousarviossa n.
740 milj. € (4,4 mrd. mk). Tasausjärjestelmän tehtävänä on turvata palvelujen tuotantoedellytykset
myös alhaisen verotulon kunnissa. Tasausperusteiden uudistaminen oli esillä valmisteltaessa
vuotta 2002 koskevia kuntatalouden vakautustoimenpiteitä. Tasausjärjestelmään ei kuitenkaan

tässä vaiheessa katsottu mahdolliseksi tehdä
muutoksia. Valtionosuuksien tasausjärjestelmää
luotaessa ei voitu ottaa huomioon sitä, että kuntien väliset yhteisöveron tuoton erot ovat nykyisin jopa 80-kertaiset. Nykyinen tasausjärjestelmä
sopii sen sijaan paremmin kunnallisverotukseen
ja kiinteistöveroon, jossa veron tuoton tasoerot
kuntien kesken ovat vähäisemmät ja veron vuosimuutokset ovat paremmin kuntien taloussuunnittelussa ennakoitavissa. Tasausjärjestelmää on kuitenkin parannettu lyhentämällä sen viivettä kahdeksi vuodeksi.
Vuonna 2004 alhaisen verotulon kuntien tilannetta heikentää verotulotasauksen muuttuminen
aiempaa epäedullisemmaksi. Tuolloin tasataan
vuoden 2002 pienentyneitä verotuloja, mikä merkitsee tasausrajan alenemista ja sitä myötä tasauslisien vähenemistä tasausrajan alapuolella olevissa
kunnissa. Toisaalta verotuloihin perustuva tasaus
kompensoi niitä vähennyksiä, joita yhteisöveroa
eniten menettäneet kunnat kokevat v. 2002. Näiden kuntien valtionosuuksien tasausleikkausten
kasvu hidastuu.

Kuntien talouden vakauttamistoimet
Valtionhallinnon viimeisimmät keskeiset toimet
kuntien talousvaikeuksien ratkaisemiseksi ja kuntien talouden tervehdyttämiseksi sisältyvät toimenpidekokonaisuuteen, jota koskevat lainmuutokset
tulivat voimaan vuoden 2002 alusta. Kuntien rahoitusjärjestelmässä toteutettiin muutoksia, joilla pyritään edistämään kuntien talouden tasapainoista
kehittämistä ja kuntatalouden ennakoitavuutta.
Kuntatalouden riippuvuutta suhdanneherkästä ja
alueellisesti epätasaisesti jakautuvasta yhteisöverosta vähennettiin. Tämä toteutettiin siten, että
kunnille palautettujen arvonlisäverojen takaisinperinnästä valtiolle luovuttiin ja valtiolle tästä aiheutunut tulojen vähennys kompensoidaan pääosin vähentämällä kuntien osuutta yhteisöveron tuottoon
(siltä osin kuin arvonlisäverojen vähentäminen valtionrahoituksen perusteena käytettävistä yksikköhinnoista ei kata poistuvaa arvonlisäverojen takaisinperintää). Kuntatalouden ennakoitavuutta lisää
uudistus, jossa yksittäisten kuntien osuudet yhteisöveron tuottoon määritellään ennakolta kerralla
lopullisiksi kahden viimeksi valmistuneen verotuksen tietojen perusteella (jako-osuuksien keskiarvo). Näin yhteisövero-osuuksien jälkitarkistusten
kunnille aikaisemmin tuottamilta yllätyksiltä vältytään kuntien osuuden yhteisöveron tuotosta säilyessä pitkällä aikavälillä ennallaan. Tämä helpottaa
sisäasiainministeriön mukaan kuntien taloussuunnittelua.

Kuntien talouden tasapainoista kehittämistä
edistävät myös vuoden 2002 alusta toteutetut valtionosuuksien lisäykset ja kuntien keskinäiset valtionosuusjärjestelmän sisällä toteutettavat rahoituksen uudelleenjärjestelyt. Kuntien valtionrahoituksen määrä lisääntyy valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen aikaistamisen myötä.
Kustannustenjaon tarkistus nostaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksen perusteena käytettäviä
yksikköhintoja sekä sosiaali- ja terveydenhuollon
keskimääräistä valtionosuusprosenttia.
Kuntien keskinäiseen rahanjakoon vaikuttavat
puolestaan luopuminen kattosäännöksestä, jonka
mukaan kuntien verotuloihin perustuvaan valtionosuuksien tasaukseen sisältyvä kunnan valtionosuudesta vähennettävä tasausvähennys voi olla
enintään 15 % kunnan laskennallisesta verotulosta.
Tämä vähentää neljän eniten verotuloja saavan
kunnan valtionosuuksia heikomman veropohjan
omaavien kuntien hyväksi. Kattosäännön poistumisesta aiheutuva valtion tulojen lisäys n. 79 milj.
€:lla (469 milj. mk) kompensoidaan lisäämällä vastaavasti kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia. Heikomman tulopohjan kuntien valtionosuuksia parantaa kuntien valtionosuuslain
muutos, jonka mukaan kuntien yleiseen valtionosuuteen sisältyvää saaristo- ja syrjäisyyslisää on
korotettu vuoden 2002 alusta n. 17 milj. €:lla (101
milj. mk). Saaristo- ja syrjäisyyslisän korotus rahoitetaan valtionosuusjärjestelmän sisällä pienentämällä kuntien yleisen valtionosuuden perusteena
käytettävää keskimääräistä euromäärää.
Sisäasiainministeriön mukaan vuodelle 2002 hyväksytyt kuntien talouden vakauttamistoimenpiteet pysäyttävät kuntien taloudellisen aseman erojen kasvun v. 2002 ja 2003. Tämä johtuu erityisesti
valtionosuuksien tasokorotuksesta ja kuntien arvonlisäveron takaisinperinnän poistumisesta alentamalla kuntien yhteisövero-osuutta. Yhteisöveron
merkitys kuntien taloudessa pieneni huomattavasti
eli 770 milj. € (4,58 mrd. mk) v. 2002. Toimenpiteiden kokonaisvaikutukset ovat kuitenkin positiiviset n. 400 kunnassa. Rahoitusta kiristävä vaikutus
kohdistuu sellaisiin kuntiin, joissa erityisesti yhteisöveron tuoton kasvu on koko maan vertailussa
ollut voimakkainta.
Kuntien osuus yhteisöverosta oli vuodesta
1993 vuoteen 1997 44,80 %. Osuus on pudonnut
vuosien myötä niin, että v. 2001 osuus oli 35,29
% ja v. 2002 23,22 %. Kuntaliitto on katsonut, että
verovuodesta 2000 lähtien valtio on tosiasiallisesti
ryhtynyt käyttämään kuntien yhteisöveron jakoosuutta välineenä kuntien ja valtion välisten rahoitussuhteiden säätelyssä. Tällöin ei ole ollut ky-
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symyksessä kertaluontoinen kahden rahavirran
välinen kuittaus, kuten arvonlisäveron takaisinperinnän kuittauksessa on tarkoitus suorittaa. Kuntien jako-osuutta on myös alennettu vailla yksiselitteisiä perusteluja korostaen valtion ja kuntien
välisiä rahoitussuhteita. Kuntien rahoitusaseman
kannalta kehitys on ollut huolestuttava, kun samanaikaisesti kunnallisverotuksen veropohjaa on
kavennettu huomattavasti verovähennyksiä kasvattamalla ilman hallitusohjelmassa todettuja menetysten kompensointeja.

Kriisi- ja muuttotappiokunnat
Hallitus sopi 13.3.2002 vuosien 2003—2006 määrärahakehysten yhteydessä, että työnantajan sosiaaliturvamaksu poistetaan kolmivuotisena kokeiluna
kolmen pohjoisimman seutukunnan alueella eli
Enontekiön, Kittilän, Kolarin, Muonion, Inarin, Sodankylän, Utsjoen, Kemijärven, Pelkosenniemen,
Pellon, Posion, Sallan, Savukosken ja Ylitornioin
kunnissa sekä ns. A-saaristokunnissa eli Hailuodossa, Houtskarissa, Iniössä, Korppoossa, Nauvossa ja Velkuassa. Kokeilun piirissä ovat yritykset EYlainsäädännöstä johtuvin rajoituksin sekä valtion
liikelaitokset. Kokeilun johdosta sosiaaliturvamaksuja menetetään n. 8 milj. € (47,5 milj. mk), mikä
katetaan nostamalla työnantajan sotu-maksua
muualla 0,014 %. Kokeilun tarkoituksena on nimenomaan parantaa yritys- ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Kuntatalouden ongelmia kokeilulla ei voi poistaa. Hallituksen kehyspäätös pohjautuu sisäasiainministeriön asettaman PohjoisLappi työryhmän työhön.
Pohjois-Lappi työryhmä luovutti raporttinsa
5.6.2002. Työryhmä painottaa raportissaan PohjoisSuomen kuntien omien erityisvahvuuksien hyväksikäyttöä elinkeinoelämän kehittämisessä. Esimerkiksi luontomatkailu ja siihen liittyvä elämystuotanto ovat kasvavia aloja, joiden jatkokehittämiseen
alueella on hyvät edellytykset yli rajojen. Yhdessä
Norjan ja Venäjän pohjoisten alueiden kanssa alue
muodostaa kansainvälisesti houkuttelevan monimuotoisen kokonaisuuden, jonka markkinointiin
kannattaa panostaa. Esimerkiksi sähköisen kaupankäynnin kehittäminen nähdään tärkeäksi.
Erityisen tärkeää työryhmän mielestä on Pohjois-Norjan kaasukenttien käyttöönoton hyödyntäminen yritystoiminnassa. Tulevaisuudessa öljy- ja
kaasuteollisuuden toiminta laajentunee myös Venäjän puolella. Pohjoisilla alueilla onkin odotettavissa erittäin mittavia ja pitkäkestoisia investointeja,
joiden hyödyntämiseen Suomenkin on syytä varautua. Vaikutukset tulee ottaa huomioon myös liikenneyhteyksien kehittämisessä.
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Työryhmä esittää, että Pelkosenniemen, Savukosken ja Utsjoen kunnat tekevät oman käyttötalouden säästöohjelman vuosille 2002—2004. Säästöohjelman tulisi koskea ensisijaisesti kuntien käyttömenoja mutta myös -tuloja. Ohjelma tulisi mitoittaa niin, että myönnettävät kuntien harkinnanvaraiset rahoitusavustukset voidaan käyttää kunnan velanlyhennyksiin.
Kuntaselvityksestä ja kunnan talouden vakauttamisesta annetun lain voimassaolo päättyi vuoden
2001 lopussa. Periaateratkaisuja vastaavan lainsäädännön säätämiseksi ei ole tehty. Kriisikuntien
talouden vakauttamiseksi voidaan käyttää harkinnanvaraista avustusta, jonka taloudellista vaikuttavuutta on mahdollista lisätä sen perusteella, että
vuoden 2002 alusta toteutetut kuntatalouden vakautustoimenpiteet vaikuttava samanaikaisesti erityisesti niissä kunnissa, joita on aiemmin tuettu
harkinnanvaraisella avustuksella. Kuntatalouden
vakautustoimenpiteet mahdollistavat harkinnanvaraisen tuen uudelleensuuntaamisen ja keskittämisen. Muut toimenpiteet tulevat arvioitaviksi osana
sitä selvitystyötä, joka on käynnissä seuraavan valtionosuusjärjestelmän uudistuksen valmistelun
pohjaksi. Vuonna 2001 harkinnanvaraista avustusta
myönnettiin 132 kunnalle.
Muuttotappiokuntien erityisongelma on se, että
kunta ei voi vähentää palvelutuotantoaan suorassa
suhteessa palvelujen kysynnän vähenemiseen.
Muuttajat vähentävät sekä verotuloja että valtionosuuksia esim. valtionosuuksien tasauksessa, joka
lasketaan asukaskohtaisena. Sopeutuminen on
mahdollista ainoastaan viiveellä ja asteittain. Muuttovoittokunnissa verotulot kasvavat viiveellä suhteessa palvelujen kysynnän kasvuun. Lisäksi palvelukapasiteettia voidaan lisätä vain asteittain, mistä
seuraa mm. ylisuuria ryhmäkokoja päivähoidossa
ja peruskoulussa. Erityisen vaikeassa asemassa
ovat kunnat, joissa väestönkasvu muuttoliikkeen ja
sisäisen kasvun johdosta ylittää noin yhden prosentin vuosikasvun. Tällaisia kuntia ovat mm. useat
pääkaupunkiseudun kehyskunnat. Valtionosuusperusteissa ei nykyisin oteta huomioon poikkeuksellista asukasluvun muutosta. Asukasluvun poikkeuksellinen väheneminen sisältyi yleisen valtionosuuden määräytymisperusteisiin vielä 1990-luvun
alussa voimassa olleessa järjestelmässä.

Kuntatalouden kehitysnäkymät
Sisäasiainministeriössä on laadittu tammikuussa
2002 kuntakohtainen ennuste kuntien rahoituksen
riittävyydestä vuoteen 2004. Riittävyyden arviointiperusteena on vuosikate suhteutettuna kunnan
nettoinvestointeihin. Ennusteen mukaan negatiivi-

sen vuosikatteen kuntien lukumäärä vähenisi
oleellisesti v. 2002 ja 2003. Parannus kohdistuisi
erityisesti alle 6 000 asukkaan kuntiin, joissa talouskehitys viime vuosina on ollut heikointa. Vuoden
2003 jälkeen tilanne heikkenisi, mutta olisi edelleen parempi kuin tilanne vuoden 2002 tilinpäätösten perusteella arvioituna. Heikkeneminen vuodesta 2004 johtuu mm. valtionosuuksien tasausjärjestelmästä, jossa kuntien yhteisövero-osuuden
alenema heijastuu valtionosuuksien tasausperusteena käytettävään koko maan keskimääräisen
asukasta kohti laskettuun verotuloon. Sisäasiainministeriö on arvioinut, että v. 2004 maassamme on
258 kuntaa, joiden tulot eivät riitä kattamaan toimintamenoja ja investointeja. Kuntaliiton mukaan
erityisen haasteellinen tilanne on kunnissa, joissa
talous on jo pitkään ollut heikko. Vuoteen 2004 ja
sen jälkeiseen kehitykseen liittyy kuitenkin olennaisia epävarmuustekijöitä. Näistä merkittävin on
yhteisöverokertymän kehitys.
Maakunnittaiset kehitysnäkymät ovat ristiriitaiset. Eniten vuosikate alenee Uudellamaalla, mutta
siellä pääosan huonosta kehityksestä selittää kah-

Vuosikate asukasta kohti

2000

Negatiivinen
0—13,46 € (0—80 mk)
13,62—42,38 € (81—252 mk)
42,55—70,64 € (253—420 mk)
70,81—99,23 € (421—590 mk)
99,40 €—(591 mk—)
Yhteensä

2001

193
83
106
33
6
11
432

Keskimääräinen kunnallisveroprosentti kuntakoon mukaan on v. 2000—2004 seuraava:
Asukkaita

2000

2002

2004

Alle 2 000
2 000—6 000
6 000—10 000
10 000—20 000
20 000—40 000
40 000—100 000
yli 100 000
Koko maa

18,22
18,30
18,24
18,12
17,82
17,90
17,33
18,19

18,49
18,63
18,44
18,33
18,01
18,13
17,33
18,46

18,72
18,88
18,62
18,49
18,16
18,33
17,58
18,67

den yhteisöveroa menettävän kunnan, Helsingin ja
Espoon menetykset. Uudenmaan suhteellinen
osuus koko maan vuosikatteesta näyttää pienenevän oleellisesti lähivuosina. Vuonna 2000 se oli n.
60 % kuntien yhteenlasketusta vuosikatteesta. Vuoteen 2004 mennessä osuus supistuisi alle kolmannekseen. Myönteisintä kehitys näyttäisi olevan
Pohjois-Karjalassa, Satakunnassa ja Etelä-Savossa.
Verorahoituksessa lähivuosina tapahtuvat muutokset vaikuttavat oleellisesti kuntien kehitykseen.
Asukasta kohti lasketun verorahoituksen maakunnittaiset erot pienenevät tarkastelukaudella. Kuntien verotulojen painopisteen siirtyessä yhä enemmän kunnallisverotukseen verotulojen jakaantuminen kuntien kesken on aiempaa tasaisempaa. Toisaalta valtionosuuksien kasvu heijastuu myönteisenä erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen kehitykseen v.
2001—2003.
Seuraavassa taulukossa on esitetty sisäasiainministeriön laskelmat ja arviot kuntien vuosikatteen
kehityksestä asukasta kohti kuntien määrän mukaan jaoteltuna v. 2000—2004:

Muutos v.
2000/2004

0,50
0,58
0,38
0,37
0,34
0,43
0,25
0,48

Peruspalvelujen turvaaminen
Rahoituksen riittävyys
Kuntaliiton mukaan suurimman uhan kuntien
mahdollisuuksille huolehtia peruspalveluista muodostavat veropohjan kaventaminen ja menojen

2002

64
50
161
106
28
23
432

2003

46
28
88
150
93
27
432

2004

41
24
141
160
55
11
432

69
46
198
97
16
6
432

kasvu. Kunnat ovat tähän mennessä menettäneet
verotuloja mm. ansiotulovähennysten lisäysten
kautta 790 milj. € (4,7 mrd. mk). Monissa kunnissa
verotulojen kasvu on vähennysten takia pysähtynyt. Kuntien yhteenlasketut verotulot, valtionosuudet ja toimintatulot ovat vasta v. 2002 saavuttaneet
vuoden 1991 reaaliarvon. Samaan aikaan tehtävät
ovat laajentuneet mm. ammattikorkeakoulutuksessa, päivähoidossa, esiopetuksessa ja monissa pienemmissä tehtävissä.
Kuntaliitto pitää tärkeänä, että kuntien veropohjaa ei enää leikata. Kunnille ei tule säätää uusia
tehtäviä tai laajentaa entisiä. Valtionosuuksiin tulee
tehdä täysimääräiset indeksikorotukset ja aloittaa
valtionosuuksien nosto tasolle, joka turvaa peruspalvelut. Valtionosuuksien leikkaukset ja kuittaukset ovat johtaneet siihen, että sosiaali- ja terveyspalveluissa valtionosuusprosentti on 25,3. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen uuden tai lisätyn tehtävän
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kustannuksesta kunta joutuu rahoittamaan kolme
neljäsosaa, kun valtion vastuu on yksi neljäsosa.
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusprosentti
on 57, jolla uusien tehtävien kustannustenjako
tapahtuu. Tilanne on uusien tehtävien osalta parempi kuin sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kun
valtionosuusleikkaukset otetaan huomioon, nykyinen valtionosuustaso on kuitenkin vain 43 %.
Kuntatalouden kehityksestä tehty arvio osoittaa,
että kuntien taloustilanne esim. vuosikatteilla mitattuna heikkenee vuoden 2002 jälkeen. Vuosien
2001 ja 2002 arvioitu myönteinen kehitys johtuu
osaksi verotukseen ja valtionosuusjärjestelmään
liittyvistä poikkeuksellisista tekijöistä, joiden vaikutus ei ulotu pitkälle. Vuoteen 2010 mennessä kuntien vuosikatteiden arvioidaan keskimäärin puolittuvan tämänhetkisestä tasosta, kun on otettu huomioon muuttoliikkeestä ja väestön ikääntymisestä
aiheutuvat rahoitustarpeet.
Tehdyn kehitysarvion mukaan kuntien tehtävien aiheuttama menokehitys ja kuntien tulokehitys eivät ole tasapainossa. Jollei kuntien tehtäviä
supisteta ja velvoitteita vähennetä, suurimmat paineet kohdistuvat tulevaisuudessa valtionosuusjärjestelmän mitoitukseen ja kuntakohtaiseen kohdentamiseen. Täysimääräiset indeksitarkistukset
ovat Kuntaliiton mukaan välttämättömyys kuntatalouden selviämiselle. Kuntaliitto katsoo, että lakia
kuntien valtionosuudesta tulisi pikaisesti muuttaa
siten, ettei kustannustenjaon säilyttämiseksi tarkoitettua indeksitarkistusta voida leikata valtion hyväksi. Indeksitarkistuksen puolittaminen on myös
ristiriidassa niiden päätösten kanssa, joilla on lisätty
eduskunnan aloitteesta sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia, samoin kuin niiden kansalliseen terveyshankkeeseen liittyvien esitysten kanssa, jotka koskevat valtion rahoitusosuuden lisäämistä tulevina vuosina.
Kuntien järjestämät palvelut ovat työvoimavaltaisia. Henkilöstön saatavuus kunta-alalle edellyttää kuntien olevan kilpailukykyisiä ns. yleisillä
työmarkkinoilla. Kuntien talouden pitäisi olla siinä
kunnossa, että ne voisivat palkata tarvitsemansa
työvoiman myös ottaen huomioon muuttoliikkeen
ja muun väestökehityksen edellyttämän työvoimatarpeen. Kuntien arvioitu heikkenevä talouskehitys
näyttää tältäkin kannalta Kuntaliiton mielestä uhkaavalta.
Kuntaliitto katsoo, että eräiden Lapin ja muidenkin kuntien taloudellisiin ongelmiin on haettava
pikaisesti ratkaisuja myös valtion toimin. Käytettävissä olevien tietojen mukaan kaikki kunnat eivät
selviä omin voimin rahoitusongelmastaan ilman,
että peruspalvelut jäävät toteutumatta. Valtiolla on
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viimesijainen vastuu peruspalveluiden toteutumisessa koko maassa. Toistaiseksi varsinaiseen kriisitilanteeseen ei ole jouduttu, mutta tällaisen tilanteen syntymiselle on Kuntaliiton mielestä selvät
edellytykset olemassa joissakin kunnissa. Harkinnanvaraisten rahoitusavustusten ja kuntien omien
toimenpiteiden ohella ei tällä hetkellä ole muita
keinoja kriisitilanteen välttämiseksi.
Sisäasiainministeriön mukaan kunnan järjestämien peruspalvelujen tasa-arvoisen saamisen turvaaminen edellyttää kuntien omien verotulojen
turvaamista ja valtionosuusperusteita, jotka ottavat
riittävällä tarkkuudella huomioon kuntien palvelutarpeissa ja kustannusrakenteessa olevat erot. Verotulojen turvaaminen edellyttää, että esim. kunnallisverotuksen vähennysten lisäyksessä otetaan
huomioon sen vaikutukset kuntien tulopohjaan.
Nykyinen valtionosuusjärjestelmä täyttää sinänsä
yleiseltä rakenteeltaan peruspalvelujen tasa-arvoisen saamisen edellytykset. Järjestelmän yksittäisiä
osia ja eri osien painoarvoa kokonaisuudessa on
kuitenkin mahdollista tarkastella ja painottaa uudelleen esimerkiksi jo tiedossa olevien väestötekijöiden muutosten johdosta. Vähintään yhtä olennainen kysymys kuin järjestelmän rakenne sinänsä
on se, kuinka suureksi valtion rahoitusosuus valtionosuuksien kautta muodostuu. Tässä suhteessa
kehitys vuodesta 1999 on ollut positiivista, koska
valtionosuuksien kokonaisvolyymi on kasvanut.
Vuonna 2001 valtion toimenpiteiden kokonaisvaikutus kuntien talouteen arvioitiin talousarvioesityksessä 100,9 milj. € (600 milj. mk) positiiviseksi,
kun otettiin huomioon tehtävien sekä valtionosuus- ja veroperusteiden muutosten kokonaisvaikutus.
Rahoituksen riittävyyden ongelmat kohdistuvat
tulevina vuosina edelleen erityisesti pieniin kuntiin. Näiden kuntien investoinnit näyttävät keskimääräistä vähäisemmiltä. Tästä huolimatta niiden
lainakannan arvioidaan kasvavan suhteellisesti eniten. Omarahoituksen riittävyys arvioituihin investointeihin on heikko, minkä lisäksi ne joutuvat
ottamaan lisää lainaa myös käyttömenojen kattamiseen. Tällaisten kuntien tilanne on sisäasiainministeriön mukaan ongelmallisin kuntien peruspalvelujen ylläpitämisen näkökulmasta.
Investointipaineet kohdistuvat keskimääräistä
suurempiin kuntiin. Ennusteen mukaan niiden investointien omarahoituskyky on edelleen varsin
hyvä, mutta osalla kuntia tulojen menetykset kiristävät rahoituksen liikkumavaraa. Myönteistä kehityskuvaa varjostaa myös kunnille kertyneet kattamattomat alijäämät, erityisesti vuoden 2000 heikoista tilinpäätöksistä. Vuosikatteiden vahvistumi-

nen parantaisi näiden kuntien tilannetta lähivuosina, mistä huolimatta useiden kuntien mahdollisuudet tasapainottaa talouttaan olisivat edelleen heikot. Sisäasiainministeriön mukaan kuntien tuloihin
ja menoihin kohdistuvat suuret muutokset edellyttävät entistä tarkempaa kuntakohtaista ja kuntaryhmittäistä talouden seurantaa ja ennakointia.

Kuntarakenteen kehittäminen
Valtio on viime vuosina lisännyt kunnille jaettavaa
tukea, mutta maassamme on sisäasiainministeriön
mukaan silti suuri määrä voimavaroiltaan niin heikkoja kuntia, että ne eivät selviä tehtävistään omista
tuloistaan ja valtionosuuksista muodostuvilla säännönmukaisilla voimavaroilla. Koko tämän kuntaryhmän ongelmia ei voida ratkaista valtionosuusjärjestelmän muutoksilla, eikä niitä voida hoitaa
pysyvästi tilapäisiin ja poikkeuksellisiin vaikeuksiin tarkoitetulla harkinnanvaraisella valtionavustuksella. Huomattava osa tästä kuntajoukosta on
sellaisia, että niiden voimavaraongelmat voidaan
ratkaista kuntajaotusta kehittämällä.
Yhdistymällä kunnat voivat muodostaa taloudellisesti erillisiä kuntia vahvemman ja palveluiltaan monipuolisemman kunnan, joka pystyy toimimaan esim. alueellisena keskuksena. Siirtyminen
päällekkäisen palvelukapasiteetin aitoon yhteiskäyttöön synnyttää säästöjä. Vierekkäisten kuntien
välillä on yleensä aina sellaisia palvelujen tarjonnan kapasiteettieroja, että kuntarajat poistamalla
voidaan luoda esim. toimiva peruskouluverkko tai
tasata ylikäytön ja vajaakäytön ongelmaa vanhusten laitospalveluissa. Säästöt luovat taloudellista
liikkumavaraa. Maankäyttö ja maankäytön suunnittelu voidaan toteuttaa yhtä kuntaa laajemmalla
alueella. Yhdistyminen antaa mahdollisuudet sellaisiin investointeihin, joihin kunnilla erikseen ei
olisi taloudellisia resursseja. Poikkeuksellisten palvelujen kustannusten vaihtelu (esim. erikoissairaanhoito) on paremmin hallittavissa yhdistymisen
kautta muodostetussa, asukaspohjaltaan erillisiä
kuntia suuremmassa kuntayksikössä.

Valtion ohjauksen lisääminen
Valtion kuntiin kohdistama ohjaus on muuttunut
huomattavasti 1990-luvulla. Normiohjausta on kunnallista itsehallintoa korostavasti varsinkin palveluiden järjestämistapojen osalta vähennetty. Erilaisten normien purkuhankkeiden lisäksi v. 1993 toteutettu valtionosuusuudistus lisäsi merkittävästi
kuntien itsenäistä päätösvaltaa. Ohjaus on painottunut aiempaa enemmän informaatio-ohjauksen
erilaisiin muotoihin. Ohjausjärjestelmä on monipuolistunut lakisääteisten arviointijärjestelmien

sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa käyttöön otettujen laatusuositusten myötä. Tavoitteena on, että
palvelujen tuottamisessa on nykyistä keskeisemmässä asemassa kuntien oma arviointityö ja sen
perusteella tapahtuva ohjaus.
Kuntaliitto katsoo, että viime aikoina valtion
eräillä tahoilla on kuitenkin ilmennyt halukkuutta
palauttaa kuntien palvelutuotantoon yksityiskohtaisia suosituksia ja sitovampaa normiohjausta,
mikä kaventaa kuntien taloudellista ja toiminnallista liikkumavaraa (esim. sosiaali- ja terveyspalvelu,
erityisesti vanhustenhuolto ja mielenterveyspalvelut). Kuntaliiton mielestä yksityiskohtainen normija suositusohjaus jäykistävät päätöksentekoa eivätkä sovellu muutoinkaan valtio-kunta-malliimme.
Kuntien toimintavapauksia rajoittavien erityissäännösten ja määräysten antamista tulisi muutoinkin
välttää. Menettely, jossa kunnan tehtäviä koskevia
suosituksia ja muita normeja annetaan irrallaan
voimavararatkaisuista, ei ole asianmukainen (mm.
sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma).

Valtionosuusjärjestelmän kehittäminen
Sisäasiainministeriö kutsui 10.12.1999 valtiotieteen
tohtori Jukka Pekkarisen selvitysmieheksi arvioimaan kuntien tehtäviä, rahoitusasemaa sekä kuntien ja valtion välisiä rahoitussuhteita. Selvitysmies
antoi ehdotuksensa kuntien peruspalveluiden rahoituksesta tammikuussa 2001. Vuoden 2002 alusta
voimaan tulleet valtionosuusjärjestelmän muutokset toteutettiin talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanottojen pohjalta. Muilta osin selvitysmiehen ehdotusten arviointi on kytketty osaksi
laajempaa valtionosuusjärjestelmän kehittämistyötä. Valtionosuusjärjestelmän kehittämistyö etenee
siten, että tarvittavat järjestelmämuutokset voitaisiin toteuttaa seuraavan hallituskauden alussa hallitusohjelmassa määriteltävien linjausten mukaisesti.
Kuntaliitto on kannattanut sitä, että nykyisistä
hallinnonalakohtaisista valtionosuuksista luovuttaisiin ja kunnille myönnettäisiin valtionosuudet
yhtenä kokonaisuutena ja yhdestä ministeriöstä.
Kuntaliitto on kuitenkin nähnyt tärkeäksi, että valtionosuuslainsäädännössä pidetään kiinni lakisääteisestä valtion rahoitusosuudesta.
Kuntaliitto ei pidä nykyistä opetustoimen ns.
ylläpitäjämalliin perustuvaa valtionosuus- ja rahoitusmenettelyä tyydyttävänä. Rahoitusjärjestelmän
tulee sen mielestä nykyistä paremmin tukea toiminnan suunnittelua, vakautta ja ennakoitavuutta.
Rahoitusjärjestelmän tulee olla tehokkuuteen kannustava ja sopia paremmin opetuksen järjestämi-
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sen vastuisiin. Kuntaliitto on pitänyt hyvänä ehdotusta, jossa siirryttäisiin opiskelijakohtaiseen, oppilaitosmuodoista riippumattomaan kunnan rahoitusvastuuseen. Nykyisellään järjestelmä perustuu
asukaskohtaisiin omarahoitusosuuksiin, joilla ei
ole yhteyttä kunnan opetustoimeen.
Valtiontilintarkastajat ovat kertomuksessaan
vuodelta 2000 (s. 152) katsoneet, että opetus- ja
kulttuuritoimen valtionosuusjärjestelmästä on tullut monimutkainen ja valtionapuyhteisöille vaikeasti avautuva. Vaikeaselkoinen järjestelmä on
ongelmallinen sekä valtionavun saajan oikeusturvan että muutoksenhakumenettelyn kannalta. Valtiontilintarkastajien käsityksen mukaan valtionosuusjärjestelmää kehitettäessä tulisi kiinnittää erityistä huomiota sellaisten kriteerien kehittämiseen,
jotka kuvaavat mahdollisimman hyvin opetuspalveluiden kustannuksiin vaikuttavia olosuhdetekijöitä. Tällaista kehitystyötä valtiontilintarkastajat
pitävät tärkeänä mm. siksi, että maamme viime
vuosien sisäinen muuttoliike lähinnä haja-asutusalueilta kasvukeskuksiin on muuttanut opetuspalveluiden tuottamisen olosuhteita niin haja-asutusalueilla kuin kasvukeskuksissakin.
Selvitysmies Pekkarisen työn pohjalta ei päätetty
muuttaa valtionosuuksien määräytymisperusteita.
Kuntaliitto on katsonut, että valtionosuuskriteerejä
tulisi tarkistaa useilta osin ja erityisesti sosiaali- ja
terveydenhuollon sairastavuuskertoimen ja päivähoidon työssäkäyntikertoimen osalta. Nykyisessä
tilanteessa on myös ilmeistä, että voimakkaan
muuttoliikkeen seurauksena valtionosuuskriteereissä on uudenlaista tarkistamisen tarvetta.
Kuntaliitto on myös korostanut, että sekä opetustoimessa että sosiaali- ja terveydenhuollossa säilytettäisiin investointien valtionosuusjärjestelmä.
Kuntatalouden kiristyminen, kuntien keskinäisten
erojen suuruus ja heikon talouden kuntien olematon taloudellinen liikkumavara puoltavat tätä seikkaa.

Kuntien ja valtion välinen tehtävien jako
Kuntien itsehallinnon perusteisiin kuuluu, että
kunnilla on tietty riippumattomuus ja toimintavapaus suhteessa valtioon sekä itsenäinen verotusoikeus taloudellisen riippumattomuuden perustana.
Valtionosuusjärjestelmän tehtävänä on varmistaa
se, että kunnat selviytyvät valtionosuustehtävistään
kohtuullisella vero- ja maksurasituksella.
Valtion ja kuntien on yhdessä turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Valtion ja kuntien välistä tehtävien jakoa on kehitetty
tämän linjauksen mukaisesti niin, että kunnat vastaavat hyvinvoinnin peruspalveluista, ja valtio huo-
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lehtii lähinnä keskitettyä ohjausta ja yhdenmukaisia ratkaisuja edellyttävistä oikeusturva-, järjestysja turvallisuustehtävistä sekä tulonsiirroista.
Kuntaliiton mukaan valtion ja kuntien tehtävienjaossa on edelleen tarvetta tarkistuksiin, joissa tulisi
noudattaa aiempaa linjausta valtion ja kuntien
työnjaosta. Esimerkiksi yhdenmukaista ratkaisukäytäntöä edellyttävä ja yksityiskohtaisesti normitettu toimeentulotuki samoin kuin lapsen elatustukitehtävät tulisi yhden luukun -periaatetta noudattaen siirtää Kansaneläkelaitoksen hoidettaviksi ja
valtion vastuulle.
Valtion paikallinen perusaluejako on kihlakunnat. Myös valtion muun paikallishallinnon aluejakoa on tarkoitus kehittää kihlakuntajaon pohjalta.
Kunnille on säädetty aikoinaan useita tehtäviä lähinnä sen vuoksi, ettei valtiolla ole ollut sopivaa
paikallishallinnon organisaatiota (mm. maaseutuelinkeinotukiin liittyvät tehtävät, kunnallinen kuluttajaneuvonta). Valtion paikallishallinnon kehittämistoimien yhteydessä olisi Kuntaliiton mielestä
tarpeellista arvioida, mitkä kuntien vastuulla olevista tai vastuulle tulevista tehtävistä sopisivat luonteeltaan paremmin esim. kihlakuntien hoidettaviksi.

Valtio-kunta-neuvottelujärjestelmän tehostaminen
Sisäasiainministeriön kuntaosasto pitää jatkuvasti
yhteyttä muihin ministeriöihin ja Suomen Kuntaliittoon, jotta kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnan sekä valtio-kunta-neuvotteluryhmän
työ mahdollisimman hyvin ja ajantasaisesti vastaa
niille asetettuja tavoitteita.
Lakisääteinen kunnallistalouden ja -hallinnon
neuvottelukunta on kokoontunut säännöllisesti
laatimansa työsuunnitelman mukaisesti. Neuvottelukunta on seurannut kunnallistalouden kehitystä
sekä arvioinut valtion kehyspäätöksen ja talousarvioesityksen vaikutuksia kuntien talouteen. Neuvottelukunnan kokoukset on valmisteltu yhteistyössä neuvottelukunnassa edustettuina olevien
tahojen kanssa. Lähes kaikki merkittävimmät kuntien taloutta tai hallintoa koskevat hallituksen esitykset on käsitelty neuvottelukunnassa ennen valtioneuvoston käsittelyä. Neuvottelukunta on seurannut selvitysmies Pekkarisen tekemää kuntien
valtionosuusjärjestelmän uudistustyötä.
Hallituskaudeksi asetettu valtio-kunta-yhteistyöasiakirjaan perustuva valtio-kunta-neuvotteluryhmä on valtion ja kuntien poliittisen tason yhteistyöelin. Sen tavoitteena on edistää julkisen talouden sekä kuntien ja kuntayhtymien palvelutuotannon kestävää ja pitkäjänteistä kehittämispolitiik-

kaa, jonka toteuttamiseen neuvotteluryhmän osapuolet pyrkivät omalla toiminnallaan. Yhteistyöasiakirjan mukaisesti neuvotteluryhmä tarkastelee
valtion kuntapolitiikan kannalta periaatteellisia ja
strategisesti merkityksellisiä asioita.
Neuvotteluryhmän jäsenten vaihtumisen ja sisäasiainministeriön kuntaosaston henkilöstövaihdosten vuoksi neuvotteluryhmä kokoontui v. 2001
ensimmäisen kerran vasta joulukuussa. Neuvotteluryhmä käsitteli tällöin muun ohella oman työnsä
kehittämistä sekä työnjakoa toisaalta kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnan ja toisaalta
hallituksen ministerityöryhmien välillä. Kokouksessa todettiin, että neuvotteluryhmän työssä tulee
keskittyä nykyistä enemmän riittävän aikaisessa
vaiheessa tapahtuvaan periaatteellisten ja laajakantoisten kysymysten käsittelyyn. Neuvotteluryhmän
ja kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnan työskentelytapoja on tarkoitus kehittää päällekkäisen työn välttämiseksi.
Kuntaliitto katsoo, että hyvinvointiyhteiskunnan
kehittämiseksi on saatava aikaan kiinteämpi ja
sitovampi neuvottelujärjestelmä valtion ja kuntien
kesken. Peruspalvelujen turvaamiseksi on valmisteltava useammaksi vuodeksi, esim. hallituskau-

deksi yhteiseen näkemykseen perustuva asiakirja.
Valtion keskushallinnossa tulisi koordinoida kuntia
koskevat asiat yhteen nykyistä paremmin. Koordinoinnin tarve korostuu erityisesti valtionosuusasioissa. Kuntien ja valtion välisen neuvottelumenettelyn yksi suuri epäkohta käytännön ja uskottavuuden kannalta on esim. se, että selkeästi hallitusohjelmassa todettua lupausta ansiotulovähennysten
kompensoinnista kunnille ei ole lunastettu. Lisäksi
valtio on heikentänyt jatkuvasti kuntien yhteisövero-osuutta.
Kuntaliitto esittää neuvottelujärjestelmän kehittämiseksi mm. seuraavaa:
— Eduskunnan, hallituksen ja pääministerin
vastuuta ja osuutta kuntapolitiikan toteuttamisessa
olisi vahvistettava.
— Kuntapolitiikan seuraamiseksi otettaisiin
käyttöön hallituksen/pääministerin säännölliset
kuntapoliittiset tiedonannot/selonteot eduskunnalle (kunnalliset palvelut, kuntatalouden tila ja palvelujen rahoitusmahdillisuudet).
— Valtionhallinnossa voitaisiin keskittää kuntien toimintaa ja valtionosuuksia koskevat asiat
yhdelle vastuuministeriölle.

Valtiontilintarkastajat pitävät myönteisenä, että valtion
vuodeksi 2002 hyväksymät kuntien talouden vakauttamistoimet edistävät kuntien talouden tasapainoista kehittämistä ja pysäyttänevät kuntien taloudellisen aseman erojen kasvun v. 2002 ja 2003. Valtion ja Kuntaliiton
yhteisen arvion mukaan kehitys kääntyy kuitenkin tämän jälkeen huonommaksi. Valtionosuuksien tasausjärjestelmän vuoksi jokaisen kunnan talouteen vaikuttaa vieläkin liian paljon suhdanneherkän yhteisöveron
heilahtelu. Lisäksi verotuottojen arvioidaan muutoinkin
lähivuosina alenevan, mikä saattaa pahimmillaan johtaa siihen, että nykyistä useampi kunta on riippuvainen
valtion harkinnanvaraisesta avustuksesta. Valtiontilintarkastajien mielestä useiden kuntien talous saattaakin ajautua paheneviin vaikeuksiin, joihin ei ole helppoja ratkaisuja. Kuntien taloudelliset erot pysynevät edelleen suurina, mutta ilmeistä on, että osa kunnista on
ajautumassa kestämättömään taloudelliseen tilanteeseen, jossa kunta ei pysty huolehtimaan lakisääteisistä
velvollisuuksistaan. Jo velkakierteen katkaisemiseksi
tarvitaan merkittäviä rakenteisiin puuttuvia toimia.

Kuntien ennestäänkin suuri kattamaton alijäämä kasvaa ilmeisesti edelleen. Kuntalain mukaan kunnan on
päätettävä toimista, joilla alijäämät katetaan suunnitelmakaudella eli kolmen tai useamman vuoden aikana.
Valtiontilintarkastajat pitävät huolestuttavana, että tosiasiassa monet kunnat ovat pakotettuja rikkomaan
tätä lainkohtaa.
Vaikka kuntien peruspalveluissa on puutteita ja
epäkohtia, peruspalvelut toimivat kunnissa valtiontilintarkastajien mielestä tällä hetkellä vähintäänkin tyydyttävästi ja ovat yleisesti ottaen asukkaiden saavutettavissa. Kuntien väliset erot palvelujen saatavuudessa
ja kustannuksissa ovat kuitenkin suuret. Valtiontilintarkastajat pitävät tärkeänä kuntien rahoitusaseman turvaamista, jotta palvelujärjestelmässä voitaisiin nykyistä paremmin taata kansalaisten tasa-arvo ja peruspalvelujen saatavuus maan eri osissa. Vaikeimmassa asemassa olevat kunnat esim. Lapissa, Kainuussa ja EteläSavossa eivät selvinne lakisääteisistä velvollisuuksistaan ja maksusitoumuksistaan ilman valtion erityistukea. Valtiontilintarkastajat korostavat, että harkinnan-
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varaisen rahoitusavustuksen lisäksi vireillä olevien selvityshankkeiden ja projektien avulla voitaneen vahvistaa kuntien rahoituspohjaa ja turvata peruspalvelut
voimavaroiltaan heikommissakin kunnissa.
Kuntaliitoksia edistämällä ja kuntien yhteistyötä lisäämällä ja tukemalla on pyrittävä tervehdyttämään
kunnallistalouden rakennetta. Kuntien yhdistyminen
antaa yleensä mahdollisuuden turvata kunnalliset palvelut silloin, kun kunta on ajautunut jatkuviin ja pysyviin
talousvaikeuksiin. Lisäksi palvelutuotantoa rationalisoimalla ja työnjakoa selkeyttämällä voidaan ainakin
terveydenhuollossa pienentää edelleen kustannuksia
ja joustavoittaa toimintaa. Koska kunnat järjestävät
palvelut paikallisten tarpeiden perusteella, on myös
maksujärjestelmää kehitettävä niin, että kunnat voivat
aiempaa paremmin ottaa huomioon paikalliset olot
asiakasmaksuja määrätessään. Tämä edellyttänee nykyisen keskitetyn maksujärjestelmän uudistamista ja
kunnallisen harkintavallan lisäämistä, joskin samalla
on pidettävä huoli siitä, että yhteiskunnan tavoite kansalaisten tasa-arvoisesta kohtelusta toteutuu.
Valtionosuuksien merkitys varsinkin kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon menojen rahoittajana on merkittävästi vähentynyt, mikä on johtanut myös siihen, että
valtion mahdollisuudet ohjata kuntien toimintaa ja tasoittaa alueellisia eroja vähenevät entisestään. Lisäksi
kunnilla on täysi vapaus käyttää valtionosuutensa haluamallaan tavalla, kunhan huolehtivat peruspalvelujen järjestämisestä. Valtiontilintarkastajat pitävät tärkeänä, että valtionosuusjärjestelmä on mahdollisimman selkeä ja tasapuolinen sekä ottaa riittävästi huomioon kuntien erilaisuuden ja erilaiset olosuhdetekijät.
Verotulojen ja valtionosuuksien arviointia ovat vaikeuttaneet mm. tilitysjärjestelmän monimutkaisuus sekä
yhteisöveron jako-osuuksiin ja kasvuun liittyvät epävarmuustekijät. Tämän vuoksi valtionosuusjärjestelmän läpinäkyvyyteen ja yksinkertaistamisen tulee kiin-

nittää vakavaa huomiota. Myös monimutkaista verotulojen tilitysjärjestelmää on syytä entisestään selkiyttää.
Valtiontilintarkastajien mielestä kuntien toimintaedellytysten parantamiseksi tulisi saada aikaan kiinteämpi ja sitovampi neuvottelujärjestelmä valtiovallan ja kuntien kesken. Peruspalvelujen turvaamisesta
olisi valmisteltava useammaksi vuodeksi yhteiseen näkemykseen perustuva asiakirja. Valtion keskushallinnossa tulisi koordinoida kuntia koskevat asiat nykyistä
paremmin. Koordinoinnin tarve korostuu erityisesti valtionosuusasioissa. Valtiontilintarkastajien mielestä
kuntien ohjausta, valvontaa ja kuntatarkastusta on kehitettävä siten, että kunnan ja valtion välisen suhteen
sijaan korostetaan yhteiskunnan kokonaisetua. On luotava systemaattinen informointijärjestelmä, jotta kuntien talouskehityksen heikkenemiseen ja riskeihin voidaan puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Sekä valtion- että kunnallistaloudessa on jo nyt varauduttava siihen rakenteelliseen muutokseen, joka odottaa maatamme vajaan kymmenen vuoden kuluttua, kun
joudumme suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle
maksamaan kokonaiskustannuksiltaan nykyistä paljon
suurempia eläke-, sosiaali- ja terveydenhoitokuluja.
Lopuksi valtiontilintarkastajat korostavat, että kunnallistalouteen voidaan tehokkaimmin vaikuttaa yleisen talouspolitiikan avulla. Lisäämällä työpaikkojen
tarjontaa mm. yritystoimintaa edistämällä parannetaan
myös kuntien tulopohjaa. Kansallista aluepolitiikkaa on
viime vuosina toteutettu lähinnä osana EU:n rakennerahasto-ohjelmia. Kansallisen aluepolitiikan tehostamistarve korostuu EU:n uuden rakennerahastokauden
alkaessa v. 2007. Myös valtion pitää vahvistaa kuntien
toimintaedellytyksiä ja estää kuntien eriytymiskehityksen vaikutuksia tehokkaalla alue- ja elinkeinopolitiikalla. Hallituksen käynnistämä aluekeskushanke on tässä
mielessä tärkeä avaus oikeaan suuntaan.

Sähköinen asiointi valtionhallinnossa

luiden tuottamista, jakelua, käyttöä ja niihin liittyvää vuorovaikutusta, joka perustuu tietoverkkojen
hyödyntämiseen. Julkiset verkkopalvelut ovat tietoverkkojen kautta kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille sekä toisille hallinnon yksiköille tarjottavia
palveluja, jotka voivat ulottua yksinkertaisesta tietojen etsinnästä ja tarkistamisesta aina vuorovaikutteisten palvelujen tarjoamiseen ja mahdollisuuksiin

Tietoyhteiskunta-asiain neuvottelukunta on Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin toimintaohjelmassaan 2002—2003 määritellyt sähköisen asioinnin seuraavasti: Sähköisellä asioinnilla tai verkkoasioinnilla tarkoitettaan perinteistä asiointia täydentävää, korvaavaa tai uudistavaa julkisten palve-
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osallistua asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon.

Sähköisen asioinnin nykytila
Hallinnon sähköisen asioinnin ja laajemminkin tietoyhteiskuntakehityksen suuntaa ja tavoitteita on
hahmoteltu monissa hallituksen linjauksissa ja kannanotoissa. Myös muut yhteiskunnan toimijat ovat
tuottaneet tietoyhteiskuntalinjauksia, joissa julkisella hallinnolla on keskeinen rooli. Lisäksi julkisen
hallinnon sähköistä asiointia sekä tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia on käsitelty lukuisissa
organisaatioiden ja hankkeiden raporteissa ja selvityksissä.
Paavo Lipposen II hallituksen hallitusohjelmassa todetaan mm., että julkisen sektorin toimintaprosesseja, sähköistä asiointia ja päätöksenteon avoimuutta on kehitettävä tieto- ja viestintätekniikan
tarjoamista mahdollisuuksista käsin ja että kansalaisten ja alueiden syrjäytymistä ehkäistään tuomalla tietoyhteiskunnan palvelut tasapuolisesti kaikkien ulottuville. Myös keskushallintohankkeen ministerityöryhmän kannanotoissa on annettu keskushallinnon uudistamista koskevien suositusten
lisäksi myös sähköistä asiointia sekä palvelujen
saatavuuden ja laadun parantamista koskevia suosituksia.
Tietoyhteiskunta-asiain neuvottelukunnan mukaan hallituksen ja eri toimijoiden ohjelmalinjaukset ja niiden pohjalta käynnistetyt monet hankkeet
ovat edistäneet hallinnon tietoyhteiskuntakehitystä. Kansainvälisesti Suomi on menestynyt julkisten
verkkopalvelujen vertailussa hyvin tai vähintään
kohtuullisesti. Silti hallinnon sähköinen asiointi ei
ole edennyt odotusten ja asetettujen tavoitteiden
mukaisesti. Muun muassa valtioneuvoston periaatepäätöksessä 5.2.1998 asetettiin tavoitteeksi, että
merkittävä osa hakemuksista ja anomuksista voidaan saattaa verkkojen kautta vireille vuoteen 2001
mennessä.
Neuvottelukunnan toimintaohjelmassa todetaan, että suomalaisen julkisen hallinnon siirtyminen tietoyhteiskunnan mahdollisuuksien hyödyntäjäksi on ollut viime aikoina kriittisen keskustelun
kohteena. Ennen kaikkea poliittinen päätöksenteko on ilmaissut selkeän huolensa kehittämistyön
etenemisestä. Hyvistä lähtökohdista huolimatta
hallinnon pelätään hukkaavan etulyöntiasemansa
suhteessa muiden maiden hallintojen etenemisvauhtiin.
Sisäasiainministeriön mukaan sähköinen asiointi valtionhallinnossa on edennyt kohtuullisesti,
mutta hitaammin kuin monissa päätöksissä on
tavoitteeksi asetettu. Määrällisesti palveluita on

saatu aikaan, mutta itse asiointi on vielä vähäistä.
Samoin sähköinen kaupankäynti on käynnistynyt
maassamme odotettua hitaammin. Tekniset valmiudet ovat monien selvitystenkin mukaan maassamme hyvät, mutta mm. osaamisessa on vielä
puutteita. Palveluiden ja sisältöjen tekemisessä on
myös ollut monenlaisia vaikeuksia ja uutuuden
kankeutta. Kehitysnäkymät ovat kuitenkin kohtalaisen valoisat, sillä työtä tehdään laajalla rintamalla
ja asiointi etenee, joskin hitaanlaisesti.
Lähtökohdat ovat maassamme hyvät, koska
meillä on vahva julkinen hallinto, jolla on tarjota
kansalaisille tärkeitä palveluita, ja kansalaiset ovat
myös näistä palveluista kiinnostuneita. Yritysten
tilanne on myös erinomainen. Niillä on käytössään
runsaasti tietotekniikkaa, mm. omia verkkosivuja,
mikroja ja Internet-yhteyksiä.
Yritykset ja yhteisöt ovat merkittävä julkisten
palveluiden käyttäjätaho. Tekninen infrastruktuuri
on yleisesti ottaen hyvä ja riittävän kehittynyt,
joskaan suuriin käyttäjämääriin ei virastoissa ole
vielä varauduttu. Etenkin verotuksessa, tilastoinnissa ja tulliasioissa huomattava osa tiedoista saadaan
yrityksistä konemuodossa. Yrityksiltä saatavien tietojen avulla on voitu merkittävästi vähentää kansalaisiin kohdistuvaa tiedonkeruuta.
Kansalaiset asioivat eniten Kansaneläkelaitoksen ja verohallinnon kanssa. Useimmiten asiointi
vaatii edelleen lomakkeen tulostamista ja palauttamista postitse. Vaihtoehtona on asian hoitaminen
puhelimella.
Myös valtiovarainministeriön mukaan hallinnon
siirtyminen sähköisiin palveluihin on osoittautunut
monin verroin vaativammaksi kehittämistehtäväksi
kuin etukäteen uskottiin. Käyttäjien kynnystä asiointipalvelujen käyttämiseen on aliarvioitu monella tavalla, mm. käyttöönoton helppouden, käytettävissä olevien teknisten valmiuksien, käytön joustavuuden, käyttäjien tunnistamisvaatimusten sekä
sähköisestä asioinnista käyttäjille koituvien hyötyjen näkökulmasta.
Vertailu muihin EU-maihin on yleensä Suomelle
myönteinen. Erityisesti matkaviestimiä ja niiden
käyttöä sekä Internet-yhteyksiä koskevissa mittauksissa Suomi menestyy hyvin. eEurope -toimintaohjelman toteuttamisen seurannan yhteydessä on
tehty monia mittauksia, ja Tilastokeskuksella on
vertailuista paljon ajankohtaisia tietoja. Accenturen
tekemän laajan kansainvälisen tutkimuksen mukaan Suomi sijoittui kuudenneksi Kanadan, Singaporen, Yhdysvaltojen, Norjan ja Australian jälkeen,
kun mitattiin valtion verkkopalveluiden kehittyneisyyttä 22 maassa eri puolilla maailmaa. Tutkimus
mittasi valtioiden julkisten verkkopalveluiden ny-
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kytilaa, toi esille kehittyneimpien maiden tunnusmerkit ja kommentoi kehitysmahdollisuuksia. Eurobarometrin mukaan suomalaiset ovat kaikkia
EU-maita koskevassa vertailussa kaikkein kiinnostuneimpia julkisista verkkopalveluista, mikä antaa
hyvän lähtökohdan palveluiden suunnittelijoille.

Lainsäädäntö ja hallinnollinen ohjaus
Laki sähköisestä asioinnista hallinnossa hyväksyttiin v. 1999. Kertomuksen laatimisajankohtana oli
eduskunnan käsittelyssä hallituksen esitys laiksi
sähköisistä allekirjoituksista (HE 197/2001 vp) ja
hallituksen esitys laiksi sähköisestä viranomaistoiminnasta (HE 17/2002 vp). Viimeksi mainitun lain
tarkoitus on kumota nyt voimassa oleva laki sähköisestä asioinnista hallinnossa. Sähköistä hallintoa
koskevassa lainsäädännössä luodaan edellytykset
sähköiselle viranomaistoiminnalle sekä velvoitetaan julkiset organisaatiot tuottamaan palveluita
myös sähköisesti. Uuden lainsäädännön tarkoituksena on selkeästi eriyttää toisistaan varmennepalvelujen tarjonnan (allekirjoitukset ja tunnistaminen) ja toisaalta itse sähköisten palveluiden tarjonnan säätely. Varmennepalveluita koskeva sääntely
on tarkoitus sisällyttää lakiin sähköisistä allekirjoituksista ja muu yleisempi palvelutarjonnan sääntely pitää omassa sähköistä viranomaistoimintaa koskevassa lainsäädännössä.
Julkisen sektorin sähköistä asiointia ja sitä tukevaa tietohallintoa ohjaavat useat eri tahot. Valtiovarainministeriö ja sisäasiainministeriö ohjaavat sähköisen asioinnin kehittämistä hallinnossa. Valtionvarainministeriö ohjaa myös valtion tietohallinnon
kehittämistä. Myös valtioneuvoston kanslialla sekä
liikenne- ja viestintäministeriöllä on eräitä tehtäviä
ohjaamisessa. Oikeusministeriö on valmistellut
sähköistä asiointia koskevaa lainsäädäntöä. Tietohallinnon kehittämistä eri viranomaisissa tukevat
Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta
(JUHTA), Valtion tietohallinnon johtoryhmä (VATI)
ja Valtioneuvoston tietopalvelujen yhteisryhmä
(VALTIPA) ja perusrekisterien ylläpitäjien vapaaehtoinen yhteistyöelin Rekisteripooli.
Sisäasiainministeriön yhteydessä jo pitkään toimineen Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan tehtävänä on asetuksen mukaan huolehtia valtion- ja kunnallishallinnon tietotekniikkayhteistyöstä sekä tärkeästä JHS-järjestelmästä. Samalla
JUHTAn asemaa ja voimavaroja vahvistetaan koko
julkisen hallinnon sähköisen asioinnin kehittämisessä ja yhteensovittamisessa. Määräyksiä ministeriöt voivat antaa omalla hallinnonalallaan. Sisäasiainministeriö on julkaissut oppaan sähköisen asioinnin kehittäjille ja antanut lokakuussa 2000 oh-
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jeen virkamiehen asiointikortista, jotka molemmat
valmisteltiin laajan yhteistyön ja lausuntokierroksen perusteella.
Valtiovarainministeriö antaa vuosittain useita
tietoturvallisuutta ja sähköisen asioinnin tietotekniikkaa koskevia ohjeita ja suosituksia. Ne valmistellaan eri virastojen edustajista muodostetuissa
työryhmissä. Ennen julkaisemista niitä käsitellään
aiheesta riippuen mm. valtion tietohallinnon johtoryhmässä, valtion tietoturvallisuuden johtoryhmässä ja sähköisen asioinnin yhteistyöfoorumissa.
Usein niistä myös pyydetään tämän lisäksi lausuntoja virastoilta ja alan yrityksiltä. Laajapohjaisen ja
avoimen valmistelun johdosta ministeriöiden antamat ohjeet eivät ole aiheuttaneet yhteensovittamisongelmia.

Kehittäminen
Kehittämisen painoalueet
Valtiovarainministeriön mukaan viranomaisten
tekniset valmiudet sähköiseen asiankäsittelyyn
ovat hyvät. Hidasteena on kehittämiskustannusten suuruus suhteessa viranomaisen saamaan
hyötyyn. Sähköisesti tulevien asioiden käsittely
on helpointa tehdä keskitetysti. Se edellyttää uudelleenjärjestelyjä, koska käsittely on perinteisesti
hoidettu lähellä asiakasta. Sähköisten asiointipalvelujen määrä ja niiden käyttö kasvavat tasaisesti.
Virastot panostavat niihin kohteisiin, joissa on
suurimmat volyymit ja sitä kautta saavutettavissa
suurimmat hyödyt.
Sähköisiä yhteispalveluja on kehitetty vuodesta
1997 tavoitteena tarjota pääsy niihin yhden Internet-osoitteen kautta. Kansalaisen käsikirja (http://
www.opas.vn.fi) jäsentää palvelut kansalaisen elämäntilanteen mukaan. Kansalaisen käsikirjaan liitettiin v. 1998 verkkolomakepalvelu (http://
lomake.vn.fi), josta on yhdenmukaisella tavalla
saatavissa keskeiset viranomaislomakkeet. Yrityksille on vuodesta 1997 lähtien tarjottu asiointiin
TYVI-palveluja (http://www.tyvi.org). Julkishallinnon yhteistietohakemistosta Julhasta (http://
www.julha.fi) on vuodesta 1998 saakka saanut
viranomaisten sähköiset yhteystiedot.
Viranomaisten osallistuminen yhteispalveluihin
on vapaaehtoista ja sen vuoksi vaihtelevaa. Osallistuminen on kuitenkin jatkuvasti lisääntynyt. Sisäasiainministeriön koordinoimana on julkisia yhteispalvelupisteitä saatu syntymään maahamme lähes
pari sataa. Näihin yhteispalvelupisteisiin on tarkoitus tuoda kattavasti myös lukijalaittein varustettuja
asiakaspäätteitä, joita kansalaiset voivat käyttää
sähköiseen asiointiin ja voivat tarvittaessa saada
myös käytön opastusta. Sähköisen asioinnin jaosto

esitti asian vauhdittamiseksi erityistä kampanjaa,
joka toteutettaneen vuoden 2003 syksyllä.
Sekä valtiovarainministeriössä että sisäasiainministeriössä on ollut mittavia sähköisen hallinnon
kehittämishankkeita. Valtiovarainministeriö on kehittänyt kansalaisille ja yrityksille tarkoitettua
Suomi.fi-portaalia. Sisäasiainministeriö on hallinnoinut ja pitänyt yllä Kansalaisen verkkolomakepalvelua, jossa on lähes kahdeltakymmeneltä valtion ja kuntien viranomaiselta yhteensä lähes tuhat
lomaketta. Palvelun käyttö on lisääntynyt koko
ajan. Vuoden 2001 syksyllä käynnistyi laajana yhteistyönä uuden palvelun rakentaminen, joka tähtää siihen, että lomakkeita voisi myös lähettää
verkon kautta niille viranomaisille, jotka ovat valmiita lomakkeiden vastaanottamiseen. Tämä palvelu on tarkoitus ottaa vaiheittain käyttöön vuoden
2002 lopulla.
Liikenne- ja viestintäministeriö on osallistunut
sähköisen asioinnin kehittämiseen oman hallinnonalansa osalta. Esimerkiksi Tiehallinnon, Viestintäviraston ja Ilmailulaitoksen sähköiset palvelut
ovatkin maan huippuluokkaa. Liikenne- ja viestintäministeriö ei koe olevansa sähköisen asioinnin
kehittämisessä vastuutaho, vaikka osallistuukin
aktiivisesti alan eri yhteistyöelimien toimintaan.

Kehittämisen esteitä
Sisäasiainministeriö on vastannut mm. JUNA- ja
VETURI- ym. hankkeista, joiden päämääränä on
ollut sähköisten asiointipalveluiden kehittäminen.
JUNA-hanke on tukenut ja osallistunut aktiivisesti
ns. kumppanuushankkeisiin, joita ovat olleet Suomi-portaalin rakentamishanke (VM), Kansalaisen
verkkolomakepalvelun
kehittäminen
(SM),
Seutu.fi-portaalin kehittäminen (Suomen Kuntaliitto ja SITRAn Oppivat seutukunnat). Liikenne- ja
viestintäministeriön mukaan hankkeiden tavoite ja
sisällöt ovat kannatettavia. Sen sijaan niiden käytännön toteuttaminen kangertelee. JUNA-hanke
päättyi varsinaisesti vuoden 2001 lopussa, mutta
hanke jatkuu sisäasiainministeriön hallinnon kehittämisyksikön sisäisenä työnä. Liikenne- ja viestintäministeriö ei katso voivansa yksityiskohtaisesti arvioida eri hankkeiden etenemistä tai niistä saatuja
hyötyjä. Sen sijaan ministeriö on kokenut hankkeisiin liittyvän yhteistyön jäsentymättömäksi. Yhteistyöelimiä on sen mielestä liian monia, eikä niiden
välinen työnjako ole selvä. Sähköisen asioinnin
kehittyminen on pitkän aikavälin prosessi. Todellisten tulosten aikaansaaminen vaatii aitoa sitoutumista erityisesti todellisten palveluntarjoajien,
esim. kuntien tai Kansaneläkelaitoksen taholta.
Valtionhallinnon tulisi ensisijaisesti kannustaa pal-

veluntarjoajia toimimaan myös sähköisesti, asettaa
palveluntarjonnalle selkeät toimintapoliittiset linjaukset sekä luoda lainsäädännön avulla suotuisa
palveluiden tuotanto- ja käyttöympäristö. Keskeisistä asioista, esim. asiakkaiden tunnistamistavoista, tietosuojasta ja julkisen sektorin tuottaman tiedon käyttöehdoista tulisi valtioneuvoston laatia
selkeä ohje alan palveluntarjoajille.
Sisäasiainministeriön mukaan projektien ja
hankkeiden vaikutukset hallintoon ja palvelutuotantoon ovat lähes väistämättä aina välillisiä. Joskus
voi kuitenkin syntyä jotakin konkreettisempaa kuten esim. VETURI-hankkeessa, joka lisäsi Itä-Suomessa monien viranomaisten yhteistyötä. Tätä
hankkeen kautta syntynyttä yhteistyötä on edelleen jatkettu, joskin vähäisemmässä määrin. JUNAhanke on tuottanut runsaasti tietoja monissa selvityksissään ja jakanut sitä mm. monissa tilaisuuksissa verkkoasioinnin kehittäjille. JUNA-hankkeen
merkittäväksi vaikutukseksi jää myös aktiivinen
osallistuminen tietoyhteiskunta-asiain neuvottelukunnan sähköisen jaoston toimintaan.
Julkishallinnolla ei selvitysten perusteella ole
riittävästi resursseja käytettävissä verkkopalveluiden kehittämiseen ja toteuttamiseen. Resurssien
kohdentaminen ja tietämyksen lisääminen helpottuvat vaiheistamalla kehitystyötä. Opiskelijoiden ja
nuorten verkkopalveluille on eniten kysyntää ja
innostunutta käyttäjäkuntaa. Siksi nimenomaan
heille suunnatut palvelut tulisi sisäasiainministeriön mielestä saattaa verkkoon. Toinen selkeä verkkopalveluista hyötyvä ryhmä ovat yritykset ja yhteisöt.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen toteutuminen
Valtioneuvoston periaatepäätös sähköisestä asioinnista annettiin 5.2.1998. Periaatepäätöksessä on
neljä kohtaa. Lainsäädäntöä ja julkisen avaimen
infrastruktuuria koskevat toimenpiteet toteutettiin
aikataulun mukaisesti. Laki sähköisestä asioinnista
hallinnossa tuli voimaan 1.1.2000 ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelut käynnistyivät samaan aikaan.
Valtiovarainministeriön mukaan palvelujen käytön tehostamista koskevat toimenpiteet ovat toteutuneet siltä osin, että tiedot palveluista ja lomakkeista on saatavissa. Periaatepäätöksen tavoite, että
merkittävä osa hakemuksista ja anomuksista voidaan saattaa verkkojen kautta vireille vuoteen 2001
mennessä, ei ole vielä toteutunut. Hakemuksia ja
anomuksia voi lähettää sähköpostilla. Sen sijaan
hakemuksien ja anomuksien sähköinen vastaanotto on niukkaa.
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Tiedonkeruun osalta tavoitteena oli siitä aiheutuvien kustannusten vähentäminen kolmanneksella vuodesta 1997 vuoteen 2002. JUHTAn
tekemän selvityksen mukaan kunnista tapahtuvan
tiedonkeruun kustannukset alenivat lähes puoleen
vuodesta 1992 vuoteen 1996, mutta kustannusten
lasku on sen jälkeen hidastunut. Yritysten osalta ei
ole vastaavaa pitkäaikaista tutkimusaineistoa. Tietojen raportointi Internetin kautta kasvaa nopeasti.
Esimerkiksi verohallinto saa sähköisesti kuukausittain yli 40 000 raporttia. Tietojen kyselyä yrityksiltä
vähentää v. 2001 käyttöön otettu yritystietojärjestelmä (http://www.ytj.fi), jonka kautta yrityksen perustamiseen ja muutoksiin liittyvät ilmoitukset menevät yhdellä kertaa verohallinnolle ja kaupparekisteriin.
Muita toimenpiteitä tiedonkeruun rationalisoimiseksi ovat perusrekisterien tietojen käytön laajentaminen sekä sähköisen tiedonkeruun kehittäminen TYVI-yhteistyöllä. EU:n aiheuttaman tiedonkeruun määrän suhteen ei ole tehty toimenpiteitä,
mutta tiedonkeruun menetelmiä on kehitetty eri
sektoreilla (mm. maatalous ja tilastointi) ja Interchange of Data between Administration kehittää
EU:n laajuisia hallinnon tiedonvaihtoverkkoja.
Valtiovarainministeriö on vuosittain raportoinut
hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmälle
periaatepäätöksen toteutumisesta. Hallinnon sähköisten asiointipalvelujen kehittymisen arvioinneissa on kiinnitetty huomiota mm. seuraaviin
kehittämisen esteisiin:
— kehitystä koordinoivan selkeän, yhden vastuutahon puuttuminen
— kilpailevien visioiden runsaus
— politiikan ja käytännön hankkeiden heikko
yhteys
— yhteistyön ja koordinaation vähäisyys
— kehittämishankkeiden toimeenpanon väljä
seuranta
— hallinnon jähmeät rakenteet ja toimintatavat
— hallinnon vastuutahojen osaamisvaje asiointipalvelujen kehittämisessä
— tekniset ja tietorakenteisiin liittyvät esteet
(erityisesti tietojärjestelmien ja -kantojen yhteensopimattomuus).

Tilanne alue- ja paikallishallinnossa
Sisäasiainministeriön mukaan seutukokeiluissa julkishallinnon asiakasmikroja varten teetettiin erilaisia seudullisia aloitussivuja, joissa oli linkit seudun
verkkopalvelua tarjoavien viranomaisten ja yksityisten palveluntarjoajien sivuille. Asiakkaille mieluisin on seudullinen portaali, jossa on mahdollisimman kattavasti seudun palveluita. Sisäasiainmi-
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nisteriön mukaan myös asiakasmikroihin tarvitaan
julkishallinnollinen tai kaupallinen seutuportaali.
Yhteispalvelupisteiden palvelut paranevat ministeriön mielestä, kun yhteispalvelusihteereillä on
käytössään Internet-yhteyksillä varustettu mikro ja
siten kaikki julkishallinnon verkkopalvelut. Yhteispalvelupisteiden henkilökunnan kouluttaminen
verkkopalveluiden hyötykäyttäjiksi parantaa asiakaspalvelua. Jokainen julkishallinnon asiakaspalvelupiste voi olla verkkoyhteispalvelupiste. Virastojen työntekijät voivat verkon kautta etsiä asiakkaan tarvitsemat tiedot, lomakkeet ja palvelut myös
muilta viranomaisilta.
Seutukokeiluissa toteutettu eri viranomaisten
poikkihallinnollinen yhteistyö on koettu erittäin
myönteiseksi ja hyödylliseksi. Yhteistyön myötä eri
viranomaiset ovat tarkastelleet seudun julkishallinnon palvelutarjontaa kokonaisuutena sektorirajat
ylittäen. Yhteistyöllä on parannettu asiakaspalvelun saatavuutta, kokeiltu resurssien yhteiskäyttöä,
järjestetty koulutusta ja lisätty tietojen vaihtoa.
Internet-yhteyksillä varustettujen asiakasmikrojen sijoittaminen julkishallinnon asiakaspalvelutiloihin parantaa asiakkaiden mahdollisuuksia
käyttää verkkopalveluja. Henkilökunnan ja asiakkaiden mukaan sopivien laitteiden ja yhteyksien
puuttuminen asiakkailta on haitannut verkkopalveluiden käytön lisääntymistä. Sisäasiainministeriön mukaan asiakasmikrot tulee sijoittaa niin, että
henkilökunta voi opastaa asiakkaita palvelujen
käytössä. Jokaisella paikkakunnalla tarvitaan asiakasmikroja, joilla asiakkaat voivat maksutta käyttää
julkishallinnon verkkopalveluja.
Julkishallinnon henkilökunta tarvitsee koulutusta Internetin käytöstä, sähköiseen asiointiin liittyvien lakien ja säädösten sisällöstä sekä verkkopalvelujen käyttömahdollisuuksista. Kunkin viranomaisen tulee huolehtia henkilökuntansa tietoyhteiskuntavalmiuksista. Paikallis- ja aluehallinnon
verkkopalveluiden kehittämistyötä haittaa varsinkin monialavirastoissa se, että ohjausmekanismit
ovat jäykkiä ja hitaita. Esimerkiksi lääninhallituksissa ja kihlakunnanvirastoissa alue- ja paikallishallinnon verkkopalveluiden kehittämistoimien toteuttaminen edellyttää eri ministeriöiltä yhdenmukaista
ja asiakastarpeista lähtevää ohjausta ja selkeää
työnjakoa.

Tietoyhteiskunta-asioiden neuvottelukunnan
toimintaohjelma
Sähköisen asioinnin vauhdittamiseksi tietoyhteiskunta-asioiden neuvottelukunta asetti vuoden
2001 syksyllä liikenne- ja viestintäministeriön aloitteesta sähköisen asioinnin jaoston. Jaoston tehtävä-

nä oli laatia ehdotus sähköisen asioinnin toimintaohjelmaksi. Jaoston puheenjohtajaksi kutsuttiin
kansanedustaja Jouni Backman, ja jaosto luovutti
raporttinsa tammikuussa 2002.
Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan raporttia voidaan pitää onnistuneena. Se jäsentää sähköisen asioinnin kehittämisen tehtäväkenttää, ja siinä
esitetyt toimenpide-ehdotukset vastuutahoineen
priorisoivat selkeästi tarvittavia toimenpiteitä. Yksi
vahvimmin raportista esiin nousevista ongelmista
on vastuutahon puuttuminen sähköisen asioinnin
kehittämiseltä. Sisäasiainministeriön ja valtiovarainministeriön tehtävien päällekkäisyys ja epäselvä vastuunjako ovat haitanneet koko sähköisen
asioinnin kehittämistä Suomessa. Käytännössä sähköisen asioinnin kehittämistä on ohjattu lähinnä
hallituksen periaatepäätöksin. Lainsäädännön rooli
on ollut pieni.
Säätäessään lakia sähköisestä asioinnista hallinnossa eduskunta jakoi ohjeiden antamistoimivaltaa
siten, että sisäasiainministeriö antaa ohjeita sähköisten asiointipalveluiden järjestämisestä ja valtiovarainministeriö tietohallinnon järjestämisestä. Sisäasiainministeriön mukaan ministeriöiden antamat ohjeet ovat pyrkineet osaltaan edistämään
hallinnon sähköistä asiointia eivätkä ole olleet keskenään ristiriidassa. Vastuunjakoa on tarkoitus
muuttaa eduskunnan käsiteltävänä olevassa sähköistä asiointia viranomaisissa koskevan hallituksen esityksen mukaan siten, että lain mukainen
ohjaustoimivalta tulisi jatkossa kuulumaan valtiovarainministeriölle. Tämäkin järjestely edellyttää
kuitenkin toimiakseen ministeriöiden välistä hyvää
ja avointa yhteistyötä.
Jaosto on myös hahmottanut kuluvan vuosikymmenen puolivälin ylittävän vision julkisen hallinnon roolista tietoyhteiskunnassa. Jaoston mukaan verkkopalveluja on kehitettävä ja lisättävä
mm. siksi, että väestön ikärakenteen muutos muuttaa julkisten palvelujen kysynnän painopistettä työvaltaisiin palveluihin samalla, kun julkisen sektorin
henkilöstö vaihtuu eläkkeelle siirtymisen seurauksena.
Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä
on hyväksynyt julkisen hallinnon sähköisen asioinnin toimintaohjelman linjaukset ja puoltanut siinä
esitettyjä toimenpide-esityksiä. Ministerityöryhmä
pitää tärkeänä, että kaikki ministeriöt ja muut valtion viranomaiset ryhtyvät viipymättä toimenpiteisiin toimintaohjelmassa esitettyjen ehdotusten mukaisesti. Sähköisen asioinnin vauhdittamiseksi valtion virastojen ja laitosten on tehostettava valtion
rakentamaan perusinfrastruktuuriin pohjautuvien
verkkopalvelujen rakentamista. Ministeriöiden on

myös seurattava sähköisen asioinnin edistymistä
hallinnonalallaan. Seuranta on kytkettävä osaksi
tulosohjausmenettelyä. Ministeriöiden on taattava
sähköisten asiointipalvelujen saatavuus molemmilla kotimaisilla kielillä.
Tietoyhteiskunta-asiain neuvottelukunnan toimintaohjelman mukaan viranomaisten verkkopalveluja on kehitettävä kokonaisuutena ottaen huomioon koko palvelujärjestelmä. Lähtökohtana on
oltava asiakkaiden tarpeet. Viranomaisten toimintaprosesseja ja -tapoja on arvioitava uudelleen.
Pelkästään olemassa olevan perinteisen palvelun
muuntaminen sähköiseksi ei riitä. Julkisten verkkopalvelujen on oltava erilaisten käyttäjäryhmien,
kuten vammaisten ja vähän tietokoneita käyttäneiden saavutettavissa erilaisissa käyttöympäristöissä.
Jaosto on tehnyt toimenpide-ehdotukset näistä lähtökohdista. Ehdotukset koskevat valtion ja kuntien
kansalaisille ja yrityksille tarjoamia sähköisiä palveluja sekä julkisen hallinnon sisäisiä palveluja. Toimintaohjelman laadinnassa huomio on ollut viranomaisten välisessä yhteistyössä ja viranomaisten
edellytyksissä tuottaa sähköisiä palveluja. Toimintaohjelmassa ehdotetaan myös hallinnon sähköisen asioinnin kehittämistyön poliittisen ohjauksen
selkeyttämistä ja vahvistamista sekä hallinnollisen
ohjauksen ja koordinoinnin keskittämistä valtion
hallinnon osalta valtiovarainministeriöön.
Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän
mielestä toimintaohjelmaan sisältyvät, erillisrahoitusta edellyttävät kohdat on otettava huomioon
valmisteltaessa vuoden 2003 talousarvioesitystä.
Valtionvarainministeriö on velvoitettu seuraamaan
toimintaohjelman toteutumista ja raportoimaan
ohjelman etenemisestä hallinnon ja aluekehityksen
ministerityöryhmälle.
Sisäasiainministeriön mukaan hallinnon onkin
vauhditettava sähköisten asiointipalvelujen kehittämistä, jotta sähköinen asiointi saa voimakkaan
alkusysäyksen, kuten muissa sähköistä asiointia
voimakkaasti kehittävissä maissa. Viranomaisten
yhteistyötä on vauhditettava myös siten, että eri
toimijat kehittävät palveluitaan yhteistoiminnassa.
Näin vältytään erilaisilta teknisiltä ratkaisuilta, jotka
aiheuttavat yhteensopivuusongelmia. Valtion on
myös edistettävä valmiiksi varusteltujen asiointipäätteiden hankkimista esimerkiksi yhteispalvelupisteisiin, kirjastoihin ja muihin julkisiin tiloihin,
joissa asiakkaat voivat käyttää sähköistä henkilökorttia ilman omia laiteinvestointeja.

eEurope-toimintaohjelma
Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan eEuropetoimintaohjelmassa sähköinen hallinto on otettu
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yhdeksi kehittämiskohteeksi. Tehokas sähköinen
hallinto on paitsi kustannuskysymys myös kilpailutekijä. Onhan yritysten toiminta huomattavasti tehokkaampaa, jos hallinto toimii tehokkaasti. eEurope-toimintaohjelman seurannan ja toteuttamisen
kokonaisvastuu on ollut liikenne- ja viestintäministeriöllä ja sähköistä hallintoa koskevan osan koordinointivastuu valtiovarainministeriöllä. Sisäasiainministeriö on osallistunut ko. toimintasuunnitelman nk. “Smart Card Charter” (sähköisten kansalaiskorttien kehittämishanke) osuuteen. Sähköinen
hallinto tulee säilymään eEuropen yhtenä pääkehittämisalueena myös jatkossa, joten niin sisäasiainministeriön, kuntien kuin valtionvarainministeriönkin panos ohjelman tavoitteiden toteuttamisessa on entistä tärkeämpi. Tämä ei liikenne- ja viestintäministeriön mukaan onnistu, ellei yhteistyö
parane ja ellei kaikkia julkisen hallinnon toimijoiden näkemyksiä oteta huomioon.
Sisäasiainministeriö katsoo, että Suomi on suhtautunut eEurope-toimintaohjelman toteuttamiseen vakavasti ja aikoo pyrkiä tekemään jäsenvaltioille ohjelmassa määritellyt tehtävät. Maamme on
toiminut aktiivisesti myös ohjelman tulosten seurannassa ja ohjelman uudistamisessa ja täsmentämisessä. Koska ohjelman tavoitteet ovat suurin
piirtein samat, kuin mihin muutoinkin maassamme
on pyritty, ohjelmalla ja sen toteuttamisella ei toistaiseksi ole ollut erityisiä, havaittavissa olevia vaikutuksia.

Henkilön tunnistaminen verkkopalveluissa
Sähköinen henkilökortti ja varmenne
Suomi tarjosi edelläkävijänä maailmassa kansalaisilleen mahdollisuuden turvalliseen verkkoasiointiin, kun sähköinen henkilökortti ja sillä oleva
turvallisen verkkoasioinnin väline, kansalaisvarmenne otettiin käyttöön vuoden 1999 lopulla avoimien verkkojen yli tapahtuvaa tunnistamista, salausta ja allekirjoittamista varten. Yleisissä verkoissa
tapahtuvassa asioinnissa on pystyttävä varmistumaan paitsi toisen osapuolen henkilöllisyydestä
myös tietojen luottamuksellisuudesta, eheydestä ja
kiistämättömyydestä.
Sähköinen henkilökortin tarkoitus on avata luotettavan asioinnin kanava jokaiselle Suomen kansalaiselle ja Suomessa pysyvästi asuvalle ulkomaalaiselle. Järjestelmän käyttö on maksutonta, ja sitä
voivat hyödyntää sekä yksityiset henkilöt että yritykset, jotka ovat hankkineet sähköisiä henkilökortteja työntekijöilleen. Varmennepalvelujen käytöllä voidaan samalla taata sekä korkea tietoturvataso että verkkoasioinnin molempien osapuolten
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oikeusturva, mitä sähköisen asioinnin kehittyminen on edellyttänyt.
Samoja käyttäjän luotettavan tunnistamisen ja
vahvan tietosuojan takaavia ominaisuuksia vaaditaan paitsi yksityisten henkilöiden myös yritysten ja
hallinnon organisaatioiden sisäisissä verkoissa sovellusten, resurssien ja palvelujen käytössä sekä
kommunikoinnissa ja asioinnissa muiden tahojen
kanssa. Erityisesti hallinto, mutta myös muut palveluntarjoajat tarvitsevat välineen henkilön luotettavaan tunnistamiseen. Kaupallisten palveluiden
yleistyminen avoimissa verkoissa on odottanut erityisesti turvallisen maksamisen ja tilitapahtumien
siirron toteuttamista.

Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelut
Valtioneuvoston periaatepäätös 5.2.1998 sähköisestä asioinnista, palveluiden kehittämisestä ja tiedonkeruun vähentämisestä on ollut pohjana sille,
että varmennepalvelujen kehittäminen on annettu
Väestörekisterikeskukselle. Varmennepalvelujen
tuotanto perustuu rekisterihallinto- ja väestötietolakiin. Valtion antamassa sähköisessä henkilökortissa, joka on samalla virallinen tunnistamisasiakirja,
tarvittavan varmenteen tuottaminen soveltuu sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan luontevasti
väestötietojen ylläpidosta kokonaisvastuussa olevan viranomaisen eli Väestörekisterikeskuksen
tehtäväksi. Varmennepalveluiden tuottamisessa on
turvattava mahdollisimman laajasti kansalaisen perustuslain (731/1999) mukaiset oikeudet, erityisesti
yksityisyyden suoja, henkilötietojen suoja, tallennejulkisuus sekä hyvä hallinto. Väestörekisterikeskus on valtionhallinnon yleisvarmentajana kiinteässä yhteistyössä eri viranomaisten kanssa varmennetoimintaa koskevissa asioissa. Sähköistä henkilökorttia ja muita varmennepalveluita on valmisteltu
laajasti eri ministeriöiden kesken. Väestörekisterikeskus neuvottelee jatkuvasti varmennetoimintaa
koskevista ratkaisuista esim. Tietosuojavaltuutetun
toimiston kanssa. Varmennepalveluita tuotettaessa
on tavoitteena tarjota sähköisen asioinnin peruspalveluita kaikille Suomen kansalaisille ja pysyvästi
asuville ulkomaalaisille ilman, että hallinnon sähköisten palvelujen saavutettavuus edellyttää pankin tai muun markkinoilla toimivan kaupallisen
tahon asiakkuutta tai jäsenyyttä.
Väestörekisterikeskuksella ei ole em. lakisääteistä tehtävää lukuun ottamatta muuta erityisasemaa verrattuna muihin Suomessa toimiviin varmentajiin. Sähköisen henkilökortin käyttötavoista
ja hyväksyttävyydestä on säädetty henkilökorttilaissa ja sähköisestä asioinnista hallinnossa annetussa laissa, minkä lisäksi valtiovarainministeriö

on sähköisestä asioinnista hallinnossa annetun
lain 40 §:n perusteella voinut hyväksyä myös
muita varmenteita käytettäviksi hallintoon päin
asioitaessa. Valtiovarainministeriön julkaiseman
luettelon mukaan, joka on päivitetty viimeksi
24.10.2000, Väestörekisterikeskuksen varmenteiden lisäksi hyväksytään myös Novotrust Oy:n
SAH-henkilövarmenne sekä SAH-yritysvarmenne.
Myös muilla varmentajilla on ollut mahdollisuus
hakea valtiovarainministeriön hyväksyntää. Täten
julkisen hallinnon organisaatioiden tiedossa on
ollut jo 2—3 vuoden ajan mainittujen lakien ja
valtiovarainministeriön ylläpitämän luettelon perusteella ne varmenteet, joita tässä vaiheessa on
hyväksytty hallinnon sähköisessä asioinnissa tilanteissa, joissa tarvitaan asiakkaan luotettavaa
tunnistamista.
Sähköinen henkilökortti on sekä perinteinen
henkilökortti, matkustusasiakirja 15:een Euroopan maahan että avain turvallisiin sähköisiin palveluihin. Kortin sähköiset ominaisuudet ovat sirulla, joka on kortin pinnassa. Kortin pinnassa on
myös kortinhaltijan nimi, sukupuoli, kansalaisuus, syntymäaika ja allekirjoitus sekä kortin numero ja voimassaoloaika. Näillä tiedoilla käyttäjä
tunnistetaan perinteisessä visuaalisessa todentamisessa. Sirussa sen sijaan ovat kortinhaltijan varmenteet, salaiset avaimet ja tunnusluvut, joilla
korttia käytetään sähköisissä palveluissa. Siru perustuu tekniikkaan, jota kutsutaan julkisen avaimen menetelmäksi. Sähköinen henkilökortti on
yleisesti hyväksyttyjen ja tunnettujen, älykorteissa
käytettävien standardien mukainen. Kortilla olevien käyttäjän avainten pituus on 1 024 bittiä,
mikä takaa erittäin vahvan salauksen viestille.
Avaimen pituuden kasvaessa salauksen murtaminen vastaavasti vaikeutuu.
Sähköisen henkilökortin ja muiden varmennepalveluiden pilotointikustannukset vuosilta 1998—
99 olivat n. 0,34 milj. € ( 2 milj. mk), tuotantojärjestelmän rakentaminen v. 1999 maksoi n. 1,68 milj. €
(10 milj. mk) ja vuosittaiset huolto- ja ylläpitokustannukset jäävät hieman alle 1,68 milj. €:n (10 milj.
mk).
Vuonna 2001 varmennepalveluiden kustannukset olivat suurimmilta menoeriltään:
— varmennepalveluiden tuotantojärjestelmä
1,26 milj. € (7,5 milj. mk)
— kehitys 0,45 milj. € (2,7 milj. mk)
— julkishallinnon yhteyshakemisto Julha 0,17
milj. € (1 milj. mk)
— EU-hanke Public Identity, EU:n myöntämin
varoin rahoitettu hanke, 84 000 € (0,5 milj. mk).

7 229153R

Kehitysnäkymät
Valmiin varmennejärjestelmän lisäksi kehitystyötä
tehdään varmenteen saattamiseksi myös muulle
välineelle kuin sähköiselle henkilökortille. Pyrkimys on välineneutraalisuuteen, jolloin varmenteen
sisältävä siru voi sijaita jollain muullakin korttialustalla kuin sähköisellä henkilökortilla, esim. matkaviestimessä tai digitelevisiossa.
Kansalaisvarmenteen sovellettavuutta matkaviestinympäristöön tutkitaan. Tällöin matkaviestin
toimii sekä Internet-kanavana että kortinlukijana.
Samoin tutkitaan sähköisen henkilökortin käyttämistä digitelevisiossa tai siihen asennettavan lisälaitteen kanssa. Digitelevisio tuo toteutuessaan
lopullisesti sähköiset asiointipalvelut kaikkiin koteihin helposti saavutettavassa muodossa. Samoin
tutkitaan varmenteiden käytön mahdollisuutta
sähköpostin käyttämisen yhteydessä.
Väestörekisterikeskus tuottaa myös itse sähköisen henkilökortin avulla käytettäviä palveluita,
joista uusin on omien tietojen tarkistus väestötietojärjestelmästä käyttäen sähköistä henkilökorttia
tunnistamisen välineenä.
Sähköisen henkilökortin menekki ei ole vastannut suunniteltua. Käytössä olevien poliisin antamien sähköisten henkilökorttien määrä on tällä
hetkellä runsaat 13 000. Tämän lisäksi ns. Satakunnan makropilottikokeilun käytössä on runsaat
1 200 ns. sosiaaliturvakorttia, joissa on Väestörekisterikeskuksen antama varmenne. Sähköisen
asioinnin edistymisen kannalta kortteja on vielä
aivan liian vähän. Perusteltu tavoite on, että kortin hankkisi vähintään puolet suomalaisista. Julkisen sektorin palveluita on valmiina hieman yli
kaksikymmentä.
Valtiontilintarkastajien saaman selvityksen mukaan Osuuspankkiryhmä yhdistää Väestörekisterikeskuksen sähköisen henkilötunnisteen pankkikorttiinsa. Tunniste on sama kuin sähköisessä henkilökortissa. Pankkiryhmän jakamat 1,9 miljoonaa
korttia muunnetaan asteittain sirullisiksi vuoteen
2005 mennessä. Asiakas voi halutessaan saada
HST-ominaisuuden pankkikorttiinsa vuoden 2003
alusta. Sähköisen henkilötunnisteen avulla asiakas
voi esim. allekirjoittaa lainasopimuksen pankin
Internet-palvelussa. Korttia käytetään tietokoneeseen liitettävän kortinlukijan avulla.
Vahva tunnistautuminen helpottaa verkkoasiointia sekä käyttäjän että palveluntuottajan näkökulmasta, erityisesti käyttäjätunnusten ja käyttöoikeuksien hallinnassa verkkopalveluissa. Mitä laajemmaksi sähköisten asiointipalvelujen käyttäjäkunta kasvaa, sitä työläämmäksi palveluntoimitta-
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jalle muodostuu käyttäjien tunnusten, salasanojen
ja käyttöoikeuksien hallinta. Varmenteisiin perustuvalla käyttäjien tunnistamisella voidaan käyttäjätunnusten hallintaa huomattavasti yksinkertaistaa.
Kertakirjautumiseen perustuvalla tietoturvaratkaisulla voidaan rakentaa koko järjestelmään pääsy
ilman raskasta salasanajärjestelmää.
Hyväksyessään hallituksen esityksen (HE 192/
1998 vp) väestötietolain ja rekisterihallintolain 2 §:n
muuttamisesta eduskunta edellytti lausumassaan
hallituksen huolehtivan siitä, että mahdollisuuksien mukaan kaikissa valtion viranomaisissa ja
toiminnoissa voidaan käyttää yhtä yhteistä henkilökorttia ja että sama kortti on mahdollisimman pitkälle käytettävissä myös kuntahallinnossa. Henkilökorttilain ja väestötietolain 23 §:n muuttamista
koskenutta hallituksen esitystä (HE 18/1999 vp)
hyväksyessään eduskunta edellytti lausumassaan
sähköistä asiointia ja sitä koskevaa lainsäädäntöä
kehitettävän edelleen niin, että henkilökorttilain
mukaista valtion yleistä henkilökorttia voidaan
käyttää myös sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä
muun sosiaaliturvan sähköisessä asioinnissa.
Hallituksen neuvottelupäätöksellä lokakuussa
v. 2001 päätettiin yhdistää sähköinen henkilökortti
ja ns. makropilottikokeilun piirissä oleva sosiaaliturvakortti. Varmentajana toimii edelleen Väestörekisterikeskus. Korttien yhdistämisen myötä kahden
eri kortin päällekkäisestä käytöstä aiheutuvat kustannukset vähenevät ja kuluttajille aiheutuva epätietoisuus kahden valtion viranomaisen liikkeelle
laskemasta kortista poistuu. Sisäasiainministeriön
mukaan olisi tärkeää, että yhteisen älykortin aikaansaaminen tulisi myös varmistaa, koska tämä
toisi niin toiminnallisia kuin taloudellisiakin hyötyjä.
Sisäasiainministeriön mukaan valtion myöntämien korttien yhdistämistä on syytä edistää niin,
että valtio tuottaa vain yhtä korttia ja että tämä
tapahtuisi mahdollisimman pian. Yhteen sähköiseen henkilökorttiin keskittyminen sekä riittävien
taloudellisten resurssien varmistaminen kortin liikkeelle saattamiseksi on ensiarvoisen tärkeää julkishallinnon sähköisen asioinnin edistämiseksi.
Kansaneläkelaitoksen mukaan sähköisen henkilökortin ja sosiaaliturvakortin yhdistäminen on lyhyellä aikavälillä käytännössä ilmeisesti mahdotonta, koska eri osapuolten vielä pitkään visuaalisessa
esitysmuodossa tarvitsemia tietoja ei voi samassa
kortissa esittää. Tilakaan ei riitä. Toisaalta Kelan
näkemyksen mukaan teknisiä tai varmenteiden
turvallisuuteen liittyviä perusteita sosiaaliturvakortin käytön rajaamiseen vain sosiaali- ja terveydenhuoltoon ei ole.
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Valtiovarainministeriön näkemys varmenteista
Valtiovarainministeriön mukaan Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelut tarjoavat hallinnolle
hyvän mahdollisuuden henkilöasiakkaan luotettavaan tunnistamiseen. Väestörekisterikeskuksen
varmenne on helppo yhdistää viraston tietojärjestelmään, koska varmenteessa olevaa sähköistä asiointitunnusta vastaava henkilötunnus saadaan automaattisesti väestörekisteristä. Se muodostaa osan
kansallista sähköisen asioinnin perusinfrastruktuuria, jota voidaan käyttää yhtä hyvin julkishallinnossa kuin laajemminkin yksityisen ja kaupallisen
sektorin palveluissa.
Valtiovarainministeriö katsoo kuitenkin, että
yhden konseptin varaan rakentaminen ei ole osoittautunut oikeaksi ratkaisuksi. Henkilön sähköisen
tunnistamisen (HST) varaan on rakennettu parikymmentä julkishallinnon verkkoasiointipalvelua,
jotka eivät ole osoittautuneet minkäänlaiseksi kysyntämenestykseksi, eivätkä sellaisiksi palveluiksi,
jotka kuluttajat olisivat kokeneet aidosti hyödyllisiksi. Tätä kuvaa se, että HST-kortteja on jaettu
tähän mennessä niin vähän. Toteutetuissa palveluissa, jotka ovat yksittäisiä palveluja tai palveluprosessin osia, HST-tunnistukseen perustuvien palveluiden käyttäjämäärät ovat olleet erittäin vaatimattomia. Varmennepalveluiden käyttämiseen tarvittava loppukäyttäjän infrastruktuuri ei ole toistaiseksi ollut niin valmis, että kortti laajasti hyödyttäisi
kansalaisia ja kuluttajia.
Keskeisiä varmennepalvelujen markkinoiden
hidastetekijöitä ovat olleet:
— koti- ja työmikroihin sekä asiointiautomaatteihin liitettyjen lukijalaitteiden vähyys
— luotettavaa tunnistamista tai varmentamista
tukevien työasemaohjelmien heikko saatavuus
— kuluttajia aidosti hyödyttävien palvelujen vähyys
— epävarmuus siitä, voidaanko eri varmennekortteja (HST-, Kela-, pankkien kortit, tms.) tulevaisuudessa käyttää ristiin eri palveluissa
— julkisten tilojen asiointipäätteiden vähyys.
Asiakkaan rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa (esim. korkeakoulut, työvoimatoimisto) käytetään käyttäjätunnus-salasana-pareja. Kaikille kansalaisille suunnatuissa, harvoin käytetyissä palveluissa pankkien käyttäminen tunnistamispalvelun
tuottajana on toimiva ratkaisu, koska pankkien
tunnukset ovat laajalle levinneitä ja pankit ovat
luotettu osapuoli. Pankkitunnusten hankaluutena
on tarve rakentaa yhteys useaan pankkiin. Virasto
välttää tämän, jos se käyttää verkkolomakepalvelua.
Toimikortteihin ja julkisen avaimen menetel-

mään perustuvat tunnistamisen ja sähköisen allekirjoituksen menetelmät eivät ole toistaiseksi levinneet Suomessa eivätkä muualla. Valtion panostukset sähköiseen henkilökorttiin ja varmennepalveluihin ovat huomattavat suhteessa muuhun
sähköistä asiointia koskevaan kehittämiseen. Valtion sähköisten palvelujen edistymisen kannalta
sähköisen henkilökortin vaikutus on valtiovarainministeriön mielestä toistaiseksi ollut pikemminkin
hidastava kuin edistävä. Monet virastot ovat odottaneet HST-kortin läpimurtoa eivätkä sen takia ole
kehittäneet palveluja muiden tunnistamisratkaisujen varaan.
Yksi peruskysymyksistä julkishallinnon sähköisissä asiointipalveluissa on se, miksi niissä vaaditaan luotettavampaa tunnistamista, kuin sisällön ja
palvelujen käyttämisen kannalta on tarpeellista.
Suuressa osassa julkishallinnon palveluja ei itse
asiassa tarvita varmennekortin tasoista käyttäjän
tunnistamista, vaan tunnistaminen voidaan hoitaa
kevyemmillä menetelmillä.
Kansalaisten asiointitapahtumien määrä valtionhallinnon kanssa on niin pieni, että niillä ei voida
kattaa Väestörekisterikeskuksen palvelujen kustannuksia, vaikka tapahtumat hyvinkin kattavasti
varmennettaisiin niiden avulla. Pankkien tunnistamisjärjestelmä tai laajoissa sovelluksissa viranomaisen antama käyttäjätunnus-salasana -yhdistelmä on
käytössä huomattavasti edullisempi ratkaisu.
Poliisin myöntämän henkilökortin käyttö ainoana Väestörekisterikeskuksen myöntämien varmenteiden alustana on valtiovarainministeriön mielestä
ollut virhe. Suuri osa aikuisväestöstä käyttää henkilöllisyyden todistamiseen ajokorttia. Kaikilla kansalaisilla on Kansaneläkelaitoksen myöntämä sairausvakuutuskortti. Sekä ajokortti että sairausvakuutuskortti tulisi ottaa sähköisten varmenteiden vaihtoehtoiseksi tallentamisalustaksi. Nykyinen lainsäädäntö rajaa sairausvakuutuskortilla olevien varmenteiden käytön vain sosiaali- ja terveydenhuollon asioihin. Rajaukselle ei ole teknisiä tai
luotettavuuteen
liittyviä
perusteita,
koska
sähköisellä sairausvakuutuskortilla on samat varmenteet kuin sähköisellä henkilökortilla ja käytössä hyödynnetään Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluja.

Liikenne- ja viestintäministeriön näkemys
varmenteista
Myös liikenne- ja viestintäministeriön mukaan varmenteisiin perustuvien palveluiden rakentaminen
on osoittautunut erittäin vaikeaksi, joten palveluita
sähköisen henkilökortin käyttämiseen ei ole syntynyt. Lisäksi lainsäädäntöä voidaan pitää muita var-

mentajia syrjivänä, mikä on käytännössä johtanut
siihen, että kaupalliset varmentajat eivät tarjoa
omia varmenteitaan hallinnon kanssa asiointiin.
Liikenne- ja viestintäministeriö katsookin, että lainsäädännön uudistaminen varmenteiden osalta tulisi saattaa voimaan nopeasti, jotta päästäisiin eroon
nykyisen lainsäädännön aiheuttamista ongelmista.
Myös Väestörekisterikeskuksen erityisasema varmennemarkkinoilla tulisi purkaa. Kaikilla luotettavien nk. laatuvarmentajien myöntämillä varmenteilla tulisi voida asioida hallinnon kanssa. Lisäksi
tulisi tarkkaan arvioida, millainen asiointi yleensä
vaatii vahvaa varmenteisiin perustuvaa tunnistautumista, sillä varmenteiden tarjonta ei ole markkinoilla edennyt. Jos sähköisessä asioinnissa tunnistautumiselta edellytetään teknisesti liian vaikeita
ratkaisuja, ei itse asiointi voi mitenkään edetä.
Vaikka varmenteisiin perustuva tunnistautumismenetelmä (nk. julkisen avaimen menetelmä) onkin
luotettavin ja turvallisin tunnistautumismenetelmä,
vaatimattomampikin turvataso riittää valtaosassa
julkisia palveluita.
Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan julkisen eri hallinnon avaintoimijoiden välinen yhteistyö varmennepolitiikan linjaamisessa ontuu pahasti. Sisäasiainministeriö, valtiovarainministeriö, Kansaneläkelaitos, sosiaali- ja terveysministeriö ja Väestörekisterikeskus eivät ole kyenneet sopimaan
eri korttien ja niihin liitettävien varmenteiden yhteisestä käyttöpolitiikasta, mikä hidastaa merkittävästi
käyttökelpoisimpien sähköisten palveluiden toteuttamista. Tarve sähköisille palveluille olisi ehdottomasti suurin sosiaali- ja terveydenhoidossa.
Liikenne- ja viestintäministeriö on katsonut, että
jatkossa merkittävimmät hallinnon sähköiseen asiointiin vaikuttavat toimenpiteet kohdistuvat laajakaistayhteyksien saatavuuden parantamiseen, sähköisen viestinnän tietosuoja- ja tietoturvalainsäädännön kehittämiseen sekä sähköisiä allekirjoituksia ja varmennepalveluita koskevan lainsäädännön
kehittämiseen kilpailua avaavaan suuntaan.

Tietoyhteiskunta-asiain neuvottelukunnan
ehdotukset
Neuvottelukunnan mukaan viranomaisten on arvioitava, minkä tasoista asiakkaan tunnistamista tarvitaan. Osa verkkopalveluista on tarjottava anonyymipalveluna, ja tarpeettomia sähköisiä allekirjoituksia on vältettävä. Sähköisessä asioinnissa voidaan tarjota eri tunnistamismenetelmiä, ja myös
niiden käyttöä on arvioitava. Neuvottelukunta on
ehdottanut, että julkisessa verkkoasioinnissa voidaan käyttää myös pankkien tarjoamia nykyisiä
tunnistamispalveluja. Kuitenkin vahvaa tunnista-
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mista edellyttävät palvelut on jatkossakin hoidettava varmenteeseen perustuvalla tunnistuksella. Sen
sijaan laajalle asiakaskunnalle tarkoitettujen palvelukohtaisten tunnistamismenetelmien kehittämistä
ja käytön laajentamista jaosto ei pidä perusteltuna.
Näiden ehdotusten taustalla on huoli siitä, että
asiakkaan tunnistamisesta voi tulla pullonkaula
verkkopalvelujen käytölle.
Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä
on katsonut, että henkilön oikeutta, etuutta tai
velvoitteita koskevat tai muuta henkilötietojen käsittelyä vaativat kansalaisten sähköiset asiointipalvelut edellyttävät varmenteisiin perustuvaa henki-

lön luotettavaa tunnistamista ja tietoturvaa. Ministerityöryhmän mielestä tunnistuksen ja sähköisen
allekirjoituksen onkin perustuttava valtion kansalaisvarmenteeseen tai muihin laatuvarmenteisiin.
Toimintaohjelman mukaan toteutus- ja seurantavastuu kuuluu valtiovarainministeriölle, joka valmistelee valtion viranomaisille tarkemmat ohjeet
sähköisten tunnistamismenetelmien käytöstä. Suomen Kuntaliitto valmistelee vastaavat suositukset
kunnille. Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) koordinoi laadittavia ohjeita ja
suosituksia.

Vaikka viime aikoina julkisten verkkopalvelujen kehittämisessä ja käytössä on edistytty kohtuullisesti, esim.
portaalit Suomi.fi ja Yritys-Suomi.fi ovat jo käytössä ja
kymmeniä seutuportaaleja on kehittymässä, hallinnon
sähköinen asiointi sekä sen vaatimien hallinnollisten ja
teknisten ratkaisujen kehittely eivät ole edenneet läheskään tavoitteiden tai hankkeisiin uhrattujen voimavarojen mukaisesti. Sähköisen asioinnin kehittäminen
on törmännyt moniin esteisiin ja vaikeuksiin. Keskeinen
syy tähän on ollut se, että ministeriöiden antama hallinnollinen ohjaus ja tuki alaisilleen virastoille ja laitoksille
on ollut tähän asti vähäistä ja epäyhtenäistä ja organisatorisesti pirstoutunutta. Ohjaavilla tahoilla ei ole ollut
selkeätä yhteistä näkemystä kehittämisen suunnasta
ja sisällöstä. Valtioneuvosto on tehnyt asiasta periaatepäätöksiä, mutta ministeriöt eivät ole tulosohjauksessa huolehtineet, että virastot toteuttavat niitä. Lisäksi tietohallinnon henkilöresurssien puute on selvästi hidastanut sähköisten palvelujen kehittämistä. Myös
verkkopalvelujen rakentaminen ja niiden sisällön luominen on osoittautunut moniulotteiseksi sekä teknisesti vaativaksi ja aikaa vieväksi prosessiksi.
Tietoyhteiskunta-asioiden neuvottelukunnan tekemät ehdotukset ja linjaukset hallinnon tietoyhteiskuntakehityksen suuntaamiseksi antavat hyvän lähtökohdan edetä kehittämishankkeista aitoihin sovelluksiin.
Valtiontilintarkastajat pitävät neuvottelukunnan tapaan erityisen tärkeänä, että verkkopalveluja kehitetään ja lisätään mm. siksi, että väestön ikärakenteen
muutos muuttaa julkisten palvelujen kysynnän painopistettä työvaltaisiin esim. sosiaalipalveluihin samalla,
kun julkisen sektorin henkilöstö vaihtuu eläkkeelle siir-

tymisen seurauksena. Verkkopalvelut turvaavat myös
osaltaan alueellisen tasa-arvon säilymistä, koska palvelut on saatavissa sielläkin, missä ne muuten ehkä
olisivat vähenemässä.
Valtiontilintarkastajien mielestä julkisen hallinnon
tulee käyttää merkittävästi enemmän Internetin tarjoamia mahdollisuuksia tekemällä palveluista aidosti
vuorovaikutteisia. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa verkkopalvelut auttanevat ratkaisemaan kohoavien kustannusten ja kasvavan kysynnän aiheuttamia paineita. Samalla ne voivat parantaa palvelujen
laatua. Toinen verkkopalveluista hyötyvä taho ovat yritykset ja yhteisöt, joilla on paljon asiointia viranomaisiin. Yritysten verkkoasioinnin lisäämiseksi julkisen
sektorin on järjestettävä saumattomasti keskinäiset
yhteytensä. Viranomaisten yhteistyötä on lisättävä siten, että eri toimijat kehittävät palveluitaan yhteistoiminnassa. Näin vältytään erilaisilta teknisiltä ratkaisuilta, jotka aiheuttavat yhteensopivuusongelmia. Valtiontilintarkastajat korostavat myös sähköisen asioinnin kehittämistyön poliittisen ohjauksen selkiyttämisen
merkitystä.
Valtiontilintarkastajat katsovat, että julkisen hallinnon ja koko tietoyhteiskunnan edistämisen näkökulmasta asiakaspäätteet ovat yksi keskeinen keino parantaa hallinnon palvelutasoa ja palvelujen saatavuutta maan eri osissa. Julkisiin tiloihin sijoitetut ja käyttötarkoitukseensa sopivat asiakaspäätteet lisäävät kansalaisten tasa-arvoa asuinpaikasta riippumatta ja tuovat heille uuden asiointikanavan. Tällä hetkellä julkiseen verkkoasiointiin ja verkkopalvelujen käyttöön soveltuvia asiakaspäätteitä ei ole tarpeeksi tai päätteiden
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varustelutaso on puutteellinen. Muun muassa sähköisen henkilökortin käytön mahdollistavia asiakaspäätteitä ei vielä toistaiseksi ole ollut käytettävissä riittävästi. Alue- ja paikallishallinnon verkkopalvelujen kehittäminen edellyttää myös eri ministeriöiden yhdenmukaista ja asiakastarpeista lähtevää ohjausta ja selkeää työnjakoa.
Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluita pidetään korkeatasoisina ja laadukkaina, ja ne antavat
hallinnolle hyvän mahdollisuuden henkilön luotettavaan tunnistamiseen. Sähköisen henkilökortin menekki
on ollut kuitenkin suunniteltua huomattavasti pienempi, eikä kortti ole saavuttanut niitä tavoitteita, joita sille
muutama vuosi sitten asetettiin. Kortteja on tällä hetkellä käytössä vain n. 13 000. Kansalaisille on ollut tarjolla vain hajanaisia ja satunnaisesti käytettäviä palveluja. Myöskään ministeriöt ja keskusvirastot eivät ole
toistaiseksi löytäneet kortille merkittävää käyttöä. Varmentamisesta valtiolle aiheutuneet kustannukset ovat
saatuihin hyötyihin nähden olleet toistaiseksi suuret, ja
mm. siksi sähköisten asiointipalvelujen kehittämistä
tulee vauhdittaa. Mikäli Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelutoimintaa jatketaan nykymuodossaan,
valtion on varauduttava kasvaviin kustannuksiin sähköisten henkilökorttien myöntämisen ja varmennepalvelujen infrastruktuurin ylläpitämisen osalta. Valtiontilintarkastajat edellyttävätkin Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelujen tarjonnasta ja varmenteista

valtiolle aiheutuvien kustannusten alentamismahdollisuuksien selvittämistä.
Valtiontilintarkastajat pitävät tärkeänä sähköisen
asioinnin tunnistamisratkaisuilta edellytettävien kriteerien ja vaatimusten selkeää määrittämistä. Monissa
julkishallinnon palveluissa ei tarvita varmennekortin
tasoista käyttäjän tunnistamista, vaan tunnistaminen
voidaan hoitaa kevyemmillä menetelmillä. Kuitenkin
vahvaa tunnistamista edellyttävät palvelut on jatkossakin hoidettava varmenteeseen perustuvalla tunnistuksella. Samalla viranomaisten on kyettävä sopimaan eri
korteilla olevien varmenteiden yhteisestä käytöstä.
Valtiontilintarkastajat pitävät tärkeänä hallinnon yhden sähköisen asiointikortin toteuttamista eli kansalaisen kannalta yhden ainoan kortin käyttöä kaikessa sähköisessä asioinnissa hallinnon suuntaan. Tämä edellyttää henkilökortilla ja Kansaeläkelaitoksen sosiaaliturvakortilla (Kela-kortilla) olevien varmenteiden käyttömahdollisuuksien liittämistä yhteen korttiin. Jatkossa
hallinnon hyväksymiä varmenteita tulee voida tallettaa
myös matkaviestimeen ja digitelevision yhteydessä
käytettävään toimikorttisiruun. Valtiontilintarkastajien
mielestä varmenteiden sijaintisirun välineneutraalisuus tulee taata mahdollisimman monipuolisesti, mutta
kuitenkin riittävän luotettavasti ja turvallisesti. Esimerkiksi ajokortin ja pankkikortin käyttöä varmenteiden
alustoina tulisi myös selvittää ja edistää.
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Puolustusministeriön hallinnonala

Valtiontilintarkastajat ovat tehneet valvontakäynnin puolustusministeriöön 26.2.2002 (puolustusministeri Jan-Erik Enestam).
Toimikaudellaan valtiontilintarkastajat ovat käsitelleet selvityspyynnöissään Suomen roolia sotilaallisessa kriisinhallinnassa, maavoimien tilaa ja
toimintaa sekä lakkautettuja ja lakkautusuhan
alaisia varuskuntia ja varikkoja. Ministeriön valvontakäynnillä käsiteltiin hallinnonalan toimintaa
v. 2001, puolustusvoimien kiinteistöuudistuksen
etenemistä, puolustusvoimien materiaalihankintoja ja materiaalialan pohjoismaista yhteistyötä sekä
valtakunnallisia ja alueellisia maanpuolustuskursseja.
Hallinnonalan valvonnan ja siitä laaditun kertomusosuuden valmistelusta on kansliassa vastannut
tarkastusneuvos Asko Valkosalo. Kertomusosuus
hyväksyttiin valtiontilintarkastajien kokouksessa
15.5.2002.

Suomen rooli sotilaallisessa kriisinhallinnassa
Vuodesta 1948 lähtien YK on perustanut rauhan ja
turvallisuuden ylläpitämiseksi 53 rauhanturvaoperaatiota. Vuoden 1956 jälkeen yli 42 000 suomalaista on palvellut rauhanturvaoperaatioissa. Suomalaisia on osallistunut yli 20 operaatioon. Rauhanturvaamistehtävissä on v. 1956—2001 kuollut yhteensä 42 suomalaista. Kuolinsyiden pääpiirteinen jakautuma on seuraava: liikenneonnettomuus 11,
itsemurha 10 (viimeinen yli 15 vuotta sitten), sairaus 9 ja erilaiset onnettomuudet 11 (lento-, miinaja muut onnettomuudet). Tiettävästi ainoa taistelutilanteessa tapahtunut kuolemantapaus sattui v.
1964 Kyproksella, kun turkkilaiset ampuivat tavanomaisella partiomatkalla olleen suomalaisen jääkärin YK-joukkojen autoon.
Vuonna 2001 suomalaisia rauhanturvaajia oli
maailmalla yli tuhat. Heitä on Kashmirissa 5, Kyproksella 3, Irakissa/Kuwaitissa 7, Lähi-idässä 15,
Kroatiassa 1, Bosniassa 105, Kosovossa 822 ja
Etiopiassa/Eritreassa 9.
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Seuraavassa on lueteltu rauhanturvaoperaatiot,
joihin on osallistunut suomalaisia rauhanturvaajia:
Operaatio

Siinai, UNEF
v. 1956—77
Libanon, UNOGIL
v. 1958
Kashmir, UNMOGIP
v. 1961—
Kypros, UNFICYP
v. 1964—77/1977—
Lähi-itä, UNTSO
v. 1967—
Iran/Irak, UNTSO-UNIT,
v. 1984—88
Siinai, UNEF II
v. 1973—79
Golan, UNDOF
v. 1979—93
Libanon, UNIFIL
v. 1982—2001
Afganistan, UNGOMAP
v. 1988—90
Afganistan, OSGAP
v. 1990—92
Iran/Irak, UNIIMOG
v. 1988—91
Namibia, UNTAG
v. 1989—90
Irak/Kuwait, UNIKOM
v. 1991—
Somalia, UNOSOM
v. 1992—93
Ent. Jugoslavia, UNPROFOR v. 1992—93
Ent. Makedonia, UNPREDEP v. 1993—99
Kroatia, UNTAES
v. 1996—98
Kroatia, UNMOP
v. 1996—
Bosnia, SOBH
v. 1996—
Kosovo, UNMIK
v. 1999—
Kosovo, KFOR
v. 1999—
Etiopia/Eritrea, UNMEE
v. 2000—
YK:n päämajassa New Yorkissa palvelleita
Yhteensä

Osallistujia

437
8
156
10 030
653
6
4 829
5 977
11 482
7
3
30
961
65
5
542
2 361
5
8
1 963
7
2 642
11
14
42 202

Lähde: Puolustusvoimien kansainvälinen keskus.

Osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintayhteistyöhön YK:ssa, ETYJ:ssä, EU:ssa ja Naton
rauhankumppanuusyhteistyössä sekä muiden
pohjoismaiden kanssa on yksi keskeinen Suomen
turvallisuus- ja puolustuspoliittisen toimintalinjan
perustekijä. Turvallisuuspoliittisen yhteistyön ja
toimintakyvyn kehittäminen kansainvälistä kriisinhallintaa varten parantaa samalla kansallisia valmiuksiamme hallita Suomea koskevia kriisejä tai
uhkia.
Puolustusministeriön mukaan suomalaisten rauhanturvajoukkojen suorituskyky ja menestyminen
kansainvälisissä kriisinhallintaoperaatioissa vahvistaa osaltaan puolustuksemme uskottavuutta.
Kansainvälistä kehitystä leimaa pyrkimys lisätä
ja tiivistää valtioiden välistä yhteistyötä ja integ-

raatiota. Suomi tukee YK:n toimintaa ja asemaa
kansainvälisten turvallisuusongelmien ratkaisijana
myös asettamalla henkilöstöä ja materiaalia YK:n
toimeenpanemiin rauhanturvaoperaatioihin sekä
osaltaan rahoittamalla niitä. Euroopan unionin
merkitys Suomen turvallisuuspoliittisten etujen ja
päämäärien toteuttamisessa on lisääntynyt. Yhteisvastuuseen perustuva, vahva unioni tukee turvallisuutta, ehkäisee mahdollisten kriisien syntymistä
ja parantaa Suomen kykyä selviytyä niistä. Unionin
toimintakyvyn vahvistaminen säilyy Suomen Eurooppa-politiikan peruslinjana. Suomen EU:n käyttöön tarjoamaa joukkopoolia täydennettiin v. 2001
2 000 henkilöön. Suomen lähtökohtana on, että
Euroopan unionille tarjottavat joukot tukevat kansallisen puolustuksen kehittämistarpeita. Lisätarjous perustui myös yhteispohjoismaiseen tavoitteeseen luoda kyky johtaa kansainvälistä kriisinhallintaprikaatia. Yhtenä keskeisenä pyrkimyksenä on
syventää sotilaiden ja siviilien välisen yhteistoiminnan eli CIMIC-toiminnan (Civil-Military Cooperation) osaamista. Joukkopoolista voidaan valita
kussakin tilanteessa kannaltamme tarkoituksenmukaisimmat osat kansainvälisen kriisinhallintajoukon kokoonpanoon. Poolin monipuolistaminen mahdollistaa aiempaa laajemman poliittisen
harkinnan päätettäessä osallistumisesta erityyppisiin ja eri kansainvälisten järjestöjen, kuten YK:n,
ETYJ:n, EU:n tai Naton toimeenpanemiin operaatioihin.
Suomi on osallistunut Naton rauhankumppanuusohjelmaan (PfP) vuodesta 1994 sekä sen suunnittelu- ja arviointiprosessiin (PARP) vuodesta
1995. PfP-toiminnan kautta Suomi voi parantaa
sotilaallisia kriisinhallintavalmiuksiaan kehittämällä yhteistoimintakykyään ja kansainvälisiä valmiusjoukkojaan.
Vuonna 1996 perustettu NORDCAPS (Nordic
Coordinated Arrangement for Military Peace Support) on järjestely, jonka puitteissa suunnitellaan
yhteispohjoismaista
rauhanturvaamistoimintaa.
Suomi toimi v. 2001 NORDCAPS:n puheenjohtajamaana. Vuoden 2001 aikana luotiin perusta yhteispohjoismaiselle joukkorekisterille ja sovittiin eri
maiden välisestä vastuunjaosta prikaatin kehittämisessä. Suomi otti prikaatin johtamiskyvyn kehittämisen vastuulleen. Kehittäminen toteutetaan osana
kriisinhallintajoukkojen kehittämisohjelmaa. Kehitettävällä joukolla tuetaan YK:n ja EU:n kriisinhallintavalmiuksia.
Suomi osallistuu myös SHIRBRIG -konseptiin
(Stand-by High Readiness Brigade for UN Operations), jonka tavoitteena on tukea YK:n nopean
toiminnan kyvyn kehittämistä.

Puolustusministeriön keskeinen tulostavoite
kansainvälisen rauhanturvaamistoiminnan osalta
oli v. 2001 sotilaallisen kriisinhallinnan toimintaedellytysten luominen ja ylläpitäminen valmistelemalla yhteistoiminnassa ulkoasiainministeriön
kanssa osallistumispolitiikka sekä hankkimalla
osallistumiselle tarvittavat voimavarat. Rauhanturvaamistoiminnan toimeenpano sekä operaatioiden
johtovastuu siirrettiin puolustusvoimille vuoden
2001 alusta alkaen. Puolustusvoimien kansainvälinen keskus aloitti toimintansa, ja vuoden 2001
kesällä sille myönnettiin NATO/PfP-koulutuskeskuksen status.
Suomen osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon edellyttää, että operaatiolla on
YK:n tai ETYJ:n mandaatti ja että operaatio perustuu konfliktin osapuolten sopimukseen tai sopimukselliseen tilaan. Tasavallan presidentti päättää
valtioneuvoston esityksestä Suomen osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon. Ennen esityksen tekemistä valtioneuvoston on kuultava eduskuntaa. Kaikkien Suomesta osallistuvien
henkilöiden on oltava vapaaehtoisia. Rauhanturvaamislain mukaan Suomesta voi kerrallaan olla
enintään 2 000 henkilöä sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä.
Sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin lähetettävien joukkojen tuottaminen on osa puolustusvoimien sodan ajan joukkojen tuottamista. Vapaaehtoiset varusmiehet saavat Porin Prikaatissa kansainvälisen koulutuksen. Palveluksen päätyttyä heistä
keskimäärin 90 % allekirjoittaa toimintavalmiussitoumuksen. Kansainvälistä vertailua ei puolustusministeriön mukaan ole käytettävissä. Edellistä
suurempi henkilöstöpooli muodostuu niistä reserviläisistä, jotka sotilasläänien esikuntien kautta hakeutuvat rauhanturvaamispalvelukseen. Puolustusvoimien kantahenkilökunta osallistuu säännöllisesti kriisinhallintaharjoituksiin, -kursseihin ja -seminaareihin. Aktiivinen osallistuminen tukee puolustusministeriön mukaan Suomen valmiuksia
osallistua kriisinhallintatoimintaan.
Siviili- ja sotilasyhteistyön merkitys viimeaikaisissa kriisinhallintaoperaatioissa on korostunut
operaation kaikissa vaiheissa. CIMIC-toiminnalla
pyritään tehostamaan sotilaallisen kriisinhallinnan
ja operaatioalueella toimivien kansainvälisten järjestöjen, kansainvälisten avustusjärjestöjen sekä
paikallisviranomaisten ja paikallisen väestön yhteistyötä. Suomi on aikaisemmin osallistunut
CIMIC-toimintaan Balkanin alueella. Puolustusministeriön mukaan kokemukset toiminnasta ovat
hyvät.
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Suomen osallistuminen aikaisempaa vaativampiin sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin on edellyttänyt operaatioiden joukoille asettamien vaatimusten täyttämistä. Joukot sekä niiden organisaatio,
varustus ja koulutus sekä henkilöstön palvelussuhteen ehdot on luotu vaatimusten sekä kansainvälisen joukon osana toimimisen mukaisiksi. Tulevaisuuden kriisinhallintatehtävät vaativat asiantuntemuksen ja ammattitaidon kehittämistä monipuolisesti.
Rauhanturvaamistoiminnan hallinnollisten järjestelyjen muutos vuoden 2001 alusta lukien siten,
että rauhanturvaamistoimintaan osallistumisesta on
tullut yksi puolustusvoimien lakisääteisistä tehtävistä, on käynnistynyt hyvin. Järjestely on puolustusministeriön mukaan osoittautunut hyvin toimivaksi. Puolustusministeriön ja ulkoasiainministeriön välinen yhteistyö kriisinhallintapolitiikassa on
jatkunut tiiviinä. Puolustushallinnon kannalta rauhanturvaamislaki on kattava ja riittävä nykytilaa
ajatellen.
Suomalaisiin valmiusjoukkoihin kuuluu kaksi
jalkaväkipataljoonaa, pioneeripataljoona, kuljetuskomppania sekä siviilien ja sotilaiden yhteistyöhön
erikoistunut CIMIC-komppania. Tavoitteena on
myös luoda prikaatin johtamis- ja huoltokyky sekä
vahventaa CIMIC-osastoa ja lisätä sotilastarkkailijoiden määrää. Kansainväliseen kriisinhallintaan
tarkoitettujen joukkojen kehittämisohjelman mukaisesti hankitaan kansainvälisissä tehtävissä tarvittavaa materiaalia, joka ei ole kotimaan puolustukseen tarkoitettua sotavarustusta. Valtioneuvoston
13.6.2001 eduskunnalle antaman selonteon (VNS
2/2001 vp) mukaisesti tällaisen materiaalin hankinta katetaan puolustusvoimien määrärahojen ulkopuolelta. Kansainvälisten joukkojen muu materiaali annetaan kansallisen puolustuksen joukkojen
käyttöön aikaisemmin hankitusta materiaalista. Sotilaallisen kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelman toteuttaminen aloitetaan v. 2002, jolloin
siihen on tarkoitus käyttää 3,4 milj. € (20 milj. mk).
Koko ohjelmaan on varattu 67,4 milj. € (401 milj.
mk) .
Puolustusvoimien Kansainvälisen Keskuksen
mukaan hakee rauhanturvaajiksi joka vuosi
5 000—6 000 henkeä. Palvelusajat ovat olleet 6 ja
12 kk:n pituisia. Erityisosaajia tarvitaan entistä
enemmän. Erityisosaajilla tarkoitetaan sellaisia
henkilöitä, joita tarvitaan rauhanturvaamistehtävissä mutta joita ei kouluteta puolustusvoimien normaalissa koulutusjärjestelmässä. Näitä ovat mm.
lakimiehet, lääkärit, eläinlääkärit, papit ja poliisit
sekä CIMIC-toimintaan liittyen mm. insinöörit, rakennusmestarit, opettajat, teknikot, kylmäkone-
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asentajat, autonasentajat, palo- ja pelastusmiehet,
autonkatsastajat, postivirkailijat, sähköasentajat,
toimittajat, atk-ammattilaiset, tulkit jne.
Muuten riittää, että hakija täyttää yleiset kelpoisuusehdot. Sotilasarvo ei ole tärkein asia vaan se,
että on palvellut varusmiehenä hyvin. Silloin saattaa olla edellytykset menestyä hyvin myös kriisiolosuhteissa.
Vaatimukset rauhanturvajoukkoihin
— Suomen kansalaisuus
— 20—35 vuoden ikä, reservinupseereilla 20—
40 vuotta
— hyvin suoritettu varusmiespalvelus
— moitteettomat elämäntavat, rikosrekisterissä
ei saa olla merkintöjä
— hyvä terveys
— hyvä fyysinen kunto
— Cooperin juoksutesti 12 minuutissa vähintään
2 200 m
— ei lääkeallergioita
— B-luokan ajokortti
— hoidetut hampaat
— reservinupseerien ja poliisien tulee läpäistä
englannin kielen testi
— soveltuva koulutus, työkokemus, urheiluharrastukset ja monipuolinen kielitaito ovat eduksi.
Rauhanturvaajille tarjottavat edut
— palkka tehtävän vaatimustason mukaan eli
miehistölle ja alipäällystölle 1 425—1 936 €/kk upseereille 2 328—4 869 €/kk
— päiväraha 31 €/vrk
— täysi ylläpito (majoitus, ruoka, vaatetus)
— ilmainen terveydenhoito
— vakuutusturva
— ilmaiset lomakuljetukset Suomeen
— ilmainen posti.
Kansainvälisen rauhanturvaamistoiminnan bruttomenot olivat v. 2001 93,8 milj. € (557,7 milj. mk)
josta ulkoasiainministeriön osuus oli 62,72 milj. €
(372,9 milj. mk) ja puolustushallinnon osuus oli
31,01 milj. € (184,4 milj. mk). Rauhanturvaamisen
määrärahat on talousarvioissa myönnetty ulkoasiainministeriön ja puolustusministeriön pääluokan kohdalla. Ulkoasiainministeriön momentilla
24.99.22 on myönnetty rahoitus rauhanturvajoukkojen ylläpitomenoihin ja momentilla 24.99.25 rahoitus siviilihenkilöiden kriisihallintaan osallistumista varten. Puolustusministeriön pääluokan luvun 27.30 (Kansainvälinen rauhanturvaamistoiminta) momentilla 27.30.22 on myönnetty rahoitus
rauhanturvajoukkojen hallinto- ja varustamismenoihin. Rauhanturvaamisen rahoituksen budjetoinnissa on tällaista budjetointimenettelyä noudatettu
liki 20 vuotta. Valtion menoluokituksessa rauhan-

turvaamistehtävä on ollut osa ulkoasianhoitoa, jonka päävastuuministeriö on ulkoasiainministeriö.
Tämä on myös perusteena noudatettuun budje-

tointimenettelyyn. Puolustusministeriön mielestä
tämä käytäntö on ollut toimiva, eikä menettelyä ole
tarpeen muuttaa.

Suomen osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaan
on monessakin suhteessa hyvin perusteltua. New Yorkissa ja Washingtonissa 11.9.2001 tapahtuneiden terroritekojen jälkeen kansainvälinen kriisinhallinta on
korostunut kaikkialla maailmassa. Osallistumalla kriisinhallintayhteistyöhön Suomi on mukana tukemassa
demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien vahvistumista. Kansainvälisten kriisien hallintaan
osallistuminen on omiaan voimistamaan sekä kansainvälistä että kansallista turvallisuutta. Osallistuminen
näihin tehtäviin myös lisää kansallisen puolustuskykymme ja ulkopolitiikkamme uskottavuutta ja luotettavuutta myös ulkomailla. Kriisinhallintatoiminnasta Suomelle on jo kertynyt runsaasti arvokasta kokemusta,
josta on hyötyä kansallisen puolustuksen ja kriisivalmiuden ylläpitämisessä. Valtiontilintarkastajat katsovat, että Suomen osallistumista kansainvälisten kriisien hallintaan tulee jatkaa tähänastisten myönteisten
kokemusten perusteella. Tämä edellyttää puolustusvoimilta ja ulkoasiainhallinnolta tiivistyvää yhteistyötä

eri viranomaisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa
niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.
Sotilaalliseen kriisinhallintaan Suomesta osallistuvien tulee olla vapaaehtoisia, ja heitä voi kerralla olla
näissä tehtävissä enintään 2 000 henkeä. Tärkeää on,
että näiden joukkojen tuottaminen luetaan osaksi puolustusvoimien sodanajan joukkojen tuottamista. Vapaaehtoiset varusmiehet saavat kansainvälisen koulutuksen Porin prikaatissa ja palveluksen päättyessä
heistä keskimäärin 90 % allekirjoittaa toimintavalmiussitoumuksen, joten sitoutumisen astetta voidaan pitää
varsin korkeana. Tärkeää on, että puolustusvoimien
kantahenkilökunta osallistuu säännöllisesti kriisinhallintaharjoituksiin, -kursseihin ja -seminaareihin. Jotta
Suomi voi tulevaisuudessa osallistua vaativiin kriisinhallintatehtäviin, tulee niitä suorittamaan lähetettävien
joukkojen organisaatio, varustus ja koulutus sekä henkilöstön palvelussuhteen ehdot kyetä pitämään kansainvälisten vaatimusten mukaisina.

Maavoimien tila ja toiminta

kunnan vuotuiset tulostavoitteet on määritetty puolustusvoimien toimintasuunnitelmassa.
Puolustusvoimien Materiaalilaitos on Maavoimaesikunnan alainen sotilaslaitos. Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen johtaja on laitokseen kuuluvien varikoiden ja laitosten suoranainen esimies.
Puolustusvoimien Materiaalilaitos vastaa Maavoimaesikunnan määräämien materiaalitoimintojen
toteuttamisesta sekä edustamiensa materiaalitoimialojen materiaalin teknisestä elinjaksosta.
Maavoimien osalta Suomi on jaettu kolmeen
maanpuolustusalueeseen. Maanpuolustusalueen
esikunta on Pääesikunnan alainen aluehallintoviranomainen. Maanpuolustusalueen komentaja joh-

Tehtävä ja organisaatio
Pääesikunnan osana toimiva Maavoimaesikunta
käsittelee asioita, jotka koskevat maavoimien kehittämistä ja varustamista, maavoimien aselajitoimintojen yhteensovittamista ja kehittämistä, maavoimien helikopteri-, laskuvarjo- ja lennokkitoimintaa, maa-, meri- ja ilmavoimissa annettavaa
maavoimakoulutusta, Puolustusvoimien Materiaalilaitosta ja maakuljetustoimintaa sekä maa-, merija ilmavoimien yhteisiä materiaalihankintoja ja
-toimintoja. Maavoimaesikunnalla on maanpuolustusalueita ohjaava, ei johtava, rooli. Maavoimaesi-
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taa puolustusvoimain komentajan alaisena maanpuolustusalueen sekä sen alaisten sotilasläänien,
maavoimien joukko-osastojen ja sotilaslaitosten
sotilaallista toimintaa ja valmistautumista poikkeusolojen varalle.

Maasotakoulu Maavoimaesikunnan alaisuuteen.
Maasotakoulun tehtäviksi määritettiin uudistetun
akateemisen upseerikoulutuksen perusopintojen
sekä opistoupseerien täydennyskoulutuksen järjestäminen.

Organisaatiomuutokset

Henkilöstöasiat

Maanpuolustusalueiden ja sotilasläänien esikunnat
aloittivat v. 1998 toimintansa uusituissa organisaatioissaan. Maanpuolustusalueiden esikuntiin perustettiin henkilöstö- sekä operatiivisen ja taloushallinto-osaston lisäksi tietotekniikka- ja huoltoosastot. Sotilasläänien esikunnat yhtenäistettiin käsittämään henkilöstöosaston, operatiivisen osaston
ja huolto-osaston. Sotilastoimistot lakkautettiin.
Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon (VNS 1/1997 vp) mukaisesti maavoimiin muodostettiin valmiusyhtymät Porin, Karjalan ja Kainuun Prikaateista. Porin Prikaatiin liitettiin Länsi-Suomen Viestipataljoona ja Karjalan Prikaatiin Itä-Suomen Viestipataljoona. Kainuun Prikaatiin liitettiin lakkautetusta Pohjan Prikaatista
Pohjois-Suomen Viestipataljoona ja Pohjan Pioneeripataljoona sekä siirrettiin Kainuun Tykistörykmentille Jääkäriprikaatista lakkautetun Pohjanmaan Tykistörykmentin joukkotuotantovelvoitteet.
Pioneerikoulu lakkautettiin itsenäisenä sotilaslaitoksena v. 1998 ja siirrettiin Kouvolasta KeskiSuomen Rykmentin joukkoyksiköksi. Savon Prikaatiin kuulunut Mikkelin Pataljoona ja PohjoisKarjalan Prikaatiin kuulunut Joensuun Pataljoona
lakkautettiin. Puolustusvoimien helikopteritoiminta siirrettiin ilmavoimista maavoimiin ja siihen liittyen Utin Jääkärirykmentin organisaatioon liitettiin
Helikopterilentue Tukilentolaivueesta. Laajentuneen helikopteritoiminnan johdosta Helikopterilentue laajennettiin Helikopteripataljoonaksi v.
2000.
Jääkäriprikaatissa muutettiin Sodankylän Pataljoonan nimi Pohjan Jääkäripataljoonaksi. Pohjan
Sotilassoittokunta liitettiin Oulun Sotilasläänin Esikuntaan. Lapin Ilmatorjuntarykmentistä lakkautettiin Oulun Ilmatorjuntapatteristo.
Merivoimat ja rannikkotykistö yhdistettiin, ja
samassa yhteydessä Uudenmaan Prikaati liitettiin
merivoimiin. Vaasan Rannikkopatteristo lakkautettiin, ja sen rannikkotykistökoulutus siirrettiin Uudenmaan Prikaatiin.
Tykistöprikaatista lakkautettiin YK-Koulutuskeskus ja tilalle perustettiin Puolustusvoimien Kansainvälinen Keskus, joka aloitti toimintansa itsenäisenä sotilaslaitoksena 1.1.2001.
Vuonna 2001 Lappeenrannassa toiminut Maanpuolustusopisto lakkautettiin. Tilalle perustettiin

Maavoimien eri johtoportaiden ja niiden alaisuudessa toimivien joukkojen henkilöstömäärät v.
1998—2001 olivat seuraavat:
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Maavoimaesikunta, josta
upseerit
erikoisupseerit
opistoupseerit
sotilasammattihenkilöt
siviilit
Maanpuolustusalueet,
josta
upseerit
erikoisupseerit
opistoupseerit
sotilasammattihenkilöt
siviilit
Puolustusvoimien
materiaalilaitos, josta
upseerit
erikoisupseerit
opistoupseerit
sotilasammattihenkilöt
siviilit
Yhteensä

1998

1999

2000

2001

58
54
3
1
—
..

62
57
4
1
—
..

101
61
6
1
—
33

79
57
3
1
—
18

7 518
1 243
330
2 930
429
2 586

7 294
1 243
285
2 520
338
2 908

7 168
1 243
285
2 412
348
2 880

7 104
1 228
298
2 353
401
2 824

2 196
71
135
170
203
1 617
9 772

2 243
71
135
170
210
1 657
9 599

2 263
71
135
169
219
1 669
9 532

2 267
76
143
169
225
1 654
9 450

Palkatun henkilöstön määrää ja rakennetta kehitettiin vuoden 1997 valtioneuvoston selonteon linjausten mukaisesti. Vuonna 2001 laadittiin puolustusvoimien henkilöstöstrategia.
Asevelvollisten koulutusjärjestelmän kehittämistavoitteena oli parantaa varusmieskoulutusta ja lisätä maastovuorokausien määrää sekä koulutettujen reserviläisten määrää. Vapaaehtoiselle maanpuolustuskoulutukselle annettava koulutus-, materiaali- ja muu tuki säilytettiin vuoden 1999 tasolla.
Vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta kehitettiin puolustusvalmiuden lähtökohdista siten, että
ensisijaisesti tuettiin paikallisosastojen toimintaa.
Vuosina 1998—2000 reserviläiskoulutuksessa ei
saavutettu vuoden 1997 valtioneuvoston selonteossa tavoitteeksi asetettua 35 000 koulutettavan reserviläisen vuotuista määrää. Vuonna 2000 koulutettiin 28 150 reserviläistä. Vuonna 2001 ylitettiin tavoitteeksi määritetty 30 000:n reserviläisen kouluttamistavoite. Vuosi 2002 mahdollistaa strategisen
iskun ennaltaehkäisyn- ja torjunnan joukkojen
määrällisten kertausharjoituskoulutustavoitteiden

saavuttamisen. Puolustusministeriön mukaan vuosien 1998—2000 aikana syntynyttä reservien koulutusvajetta ei nykyisillä resursseilla pystytä korvaamaan.
Vuonna 2001 varusmieskoulutuksen määrälliset
joukkotuotantovelvoitteet toteutettiin pääosin,
mutta tavoitteen saavuttamista vaikeutti 12—
16 %:n vuosittainen palveluksenaikainen poistuma. Varusmiesten maastovuorokausien määrä jäi
jonkin verran alle tavoitetason. Asevelvollisten
koulutuksen laadulliset tavoitteet saavutettiin siten,
että joukkojen suorituskyky vastaa määritettyjä
suorituskykyvaatimuksia. Koulutuksen monipuolisuutta, mielenkiintoisuutta ja vaikuttavuutta lisättiin hankkimalla taistelijan simulaattoreita. Kehittämishaasteita lisäsi ennakoitavissa oleva henkilöstön lisätarve kansainvälisiin tehtäviin. Koulutusalan
suurimpia haasteita olivat koulutushenkilöstön riittävyyden takaaminen ja koulutuksen edellyttämien
voimavarojen kohdentaminen.
Puolustusministeriön mukaan teknisten aseyms. järjestelmien käyttöönotto vaatii merkittäviä
henkilöstön uudelleenjärjestelyjä. Uudet järjestelmät sitovat nykyistä enemmän henkilöstövoimavaroja jo tutkimus- ja hankintavaiheessa. Hankintojen
vuoksi erityisesti teknillisen käyttö-, huolto- ja kouluttajahenkilöstön osaamista on kehitettävä.
Maavoimien kehittämiseen liittyen ei, helikopteritoimintaa lukuun ottamatta, ole toistaiseksi tehty
merkittäviä henkilöstövoimavarojen uudelleen
suuntaamisia. Vuoden 2002 aikana sotilastehtävissä olevaa sotilashenkilöstöä on keskimäärin 80 %
tavoitevahvuudesta. Tähän johtanut merkittävin
tekijä on se, että 1990-luvulla aiempaa enemmän
sotilasviroissa ollutta henkilöstöä siirtyi puolustusvoimien ulkopuolisen työnantajan palvelukseen jo
ennen eläkeiän täyttymistä. Suuntaukseen vaikutti
talouden noususuhdanne ja osaltaan myös samanaikaisesti puolustusvoimissa toteutettu varusmiesten koulutusjärjestelmän uudistus. Uudistuksessa
harjoitusvuorokausien määrää kouluttavissa joukoissa lisättiin, minkä seurauksena kouluttajahenkilöstössä havaittiin aiempaa enemmän työuupumusta.

Materiaaliasiat
Maavoimien keskeisimmät suorituskykyvaatimukset ja toiminnan tavoitteet määritettiin valtioneuvoston vuosien 1997 (VNS 1/1997 vp) ja 2001 (VNS
2/2001 vp) selonteoissa. Keskeisimmät maavoimien tilausvaltuudet olivat v. 2001 valmiusyhtymien varustamisen (VYV) sekä Tutkimustoiminnan
ja hankintaedellytysten luomisen (THL) tilausvaltuudet hankinnoissa. Vuonna 2001 sodan ajan

joukkojen varustaminen pystyttiin pääosin toteuttamaan suunnitelmien mukaisesti. Rauhan ajan varuskunta-ajoneuvojen vanheneminen ja huono
kunto olivat edelleen ongelma. Myönnetyillä määrärahoilla kaluston uudistamista ei pystytty toteuttamaan suunnitellulla tavalla.
Selontekojen pohjalta puolustusvoimissa käynnistettiin maavoimien suorituskyvyn kehittäminen.
Pääpaino kehittämisessä on johtamisen ja tiedustelun kokonaisjärjestelmässä, valmiusprikaateissa,
maavoimien tulivoimassa ja liikkuvuudessa sekä
kohde- ja elektronisessa puolustuksessa. Maavoimien materiaalista suorituskykyä tehostetaan kehittämällä tiedustelun, valvonnan ja johtamisen sekä
tulivoiman, suojan ja liikkuvuuden kokonaisuuksia. Toiminnallinen suorituskyky luodaan antamalla joukoille laadukasta koulutusta. Maavoimien
tärkein kehittämiskohde on kolmen sodan ajan
jääkäriprikaatin kehittäminen valmiusprikaateiksi.
Maavoimien tiedustelun ja johtamisen päätavoitteiksi asetettiin operatiivisen tason tiedustelujärjestelmien tehon ja tunkeutumiskyvyn parantaminen.
Sodan ajan joukkojen operatiivisen tiedustelun kehittämisen painopiste on liikkuvissa järjestelmissä
ja niiden taistelukestävyyden parantamisessa. Tavoitteena on saavuttaa kyky johtaa laajalla vastuualueella toimivia joukkoja ja niiden tarvitsemaa
tulenkäyttöä elektronisesti häirityissä olosuhteissa.
Maavoimien tiedustelu- ja valvontakykyä kehitettiin vastaanottamalla v. 2001 Ranger-lennokkijärjestelmän laitetoimitukset ja käynnistämällä henkilöstön koulutus. Valmiusprikaatien käyttöön tilatun kenttäradiokaluston toimitukset käynnistettiin.
Radiokaluston tekniset ominaisuudet ja aiempaa
suurempi lukumäärä parantavat puolustusministeriön mukaan joukkojen häirinnänsietokykyä ja vaikeuttavat joukkojen paljastuvuutta vihollistiedustelulle. Valmiusprikaatien esikuntien ja pataljoonien
komentopaikat varustetaan tulevaisuudessa esikuntapanssarivaunuilla ja johtamispaikkojen sisäisillä tiedonsiirtojärjestelmillä. Johtoportaiden liikkuvuus ja suoja paranevat tällöin merkittävästi.
Johtamispaikkojen käyttöön tarkoitetut tietojärjestelmät saatiin pääosin valmiiksi. Esikuntien koulutussimulaattorien kehittäminen aloitettiin.
Valmiusyhtymille suunniteltujen kotimaisten
kranaatinheitinjärjestelmien tutkimus- ja kokeilutoimintaa jatkettiin v. 2001. Keskitorjuntaan soveltuvan panssarintorjunta-asejärjestelmän hankinnat
käynnistettiin ja ilmatorjunnan järjestelmien modernisointia jatkettiin. Vuoden 2001 hankinnoilla
kehitettiin valmiusprikaatien teknistä huoltokykyä
ja parannettiin sähkövoimahuoltokykyä. Mieskohtaisen suojan kehittämistavoitteiksi asetettiin nyky-
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aikaisen taistelijan varustuksen hankinta operatiivisille joukoille. Maavoimien kuljetushelikopterijärjestelmän kehittämisestä tehtiin hankintapäätös
vuoden 2001 lopulla. Uuden järjestelmäkokonaisuuden edellyttämää tutkimustoimintaa jatkettiin.
Puolustushallinnon käytössä olevaa kiinteistökantaa tullaan pienentämään toiminnallisten vaatimusten ja tehtyjen rationalisointipäätösten mukaisesti. Räjähtävän materiaalin tuotantotilojen muuttamista jatkettiin siten, että tilat saatetaan ministeriön räjähdepäätöksen mukaisiksi v. 2002.

Maavoimien huomattavat henkilöstö- ja materiaalivahingot onnettomuuksissa
Puolustusministeriön mukaan maavoimien huomattavien henkilöstö- ja materiaalivahinkojen kustannusten arviointi ei ole kokonaisuutena mahdollista. Kustannusten maksamisesta osa lankeaa Valtiokonttorin, osa Pääesikunnan ja osa joukko-osastojen maksettavaksi.
Vuonna 1997 Siikakankaan varikko-osastossa
Ruovedellä tapahtui BUK-ohjuslavettia siirrettäessä
onnettomuus, jossa sai surmansa yksi kantahenkilökuntaan kuulunut upseeri. Onnettomuuden syynä oli inhimillinen erehdys ja vaunun johtajan
(tapaturman uhri) ohjeidenvastainen sijoittuminen
vaunuun nähden. Vaunua peruutettiin hallista ulos
ohjuslavetin koekäyttöä varten. Vaunun ajaja kytki
vahingossa suunnanvalitsimella liikesuunnan väärin päin, jolloin vaunun johtaja pusertui ohjus- ja
latauslavettien väliin ja menehtyi. Vaunussa ei todettu onnettomuuden syntyyn vaikuttanutta teknistä vikaa.
Vastaavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi
koulutuksessa annettiin ohje, jolla korostettiin kaluston rakenne- ja käyttökirjallisuudessa annettujen ohjeiden merkitystä kaluston turvallisessa käytössä sekä tehostettiin kantahenkilökunnan ja asevelvollisten vaunukoulutusta. Lisäksi BUK-lavettien suunnanvalintavivut merkittiin punaisella värillä.
Vuonna 1998 ei maavoimissa tapahtunut huomattavia henkilöstö- tai materiaalivahinkoja.
Keväällä 1999 Panssariprikaatin ampumaleirillä
Niinisalossa sai taisteluammuntaan osallistunut varusmies surmansa. Varusmies kuoli päähän osuneesta rynnäkkökiväärin luodista, kun toinen varusmies oli luullut ampuma-alueella liikkuneen
miehen päässä ollutta tummaa kypärää maaliksi.
Tutkijalautakunta piti taisteluammunnan järjestelyä
ja toteutusta useilta osin varomääräysten vastaisena. Ammunnan suunnittelu, käskytys, toteutus ja
alaisten valvonta olivat puutteellisia. Ampumaleirin
johtajana toiminut everstiluutnantti ja ammunnan
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johtajana toiminut kapteeni saivat tuomion Helsingin hovioikeudessa.
Niinisalossa tapahtuneen onnettomuuden johdosta puolustusvoimat lähetti joukko-osastoille
käskyn, jossa korostettiin aseenkäsittelytaitoa, taisteluammuntojen turvallista toteuttamista ja palvelusturvallisuuden tinkimätöntä noudattamista.
Maavoimien joukko-osastojen komentajien neuvottelupäivillä 1999 käsiteltiin erityisteemana palvelusturvallisuutta ja taisteluammuntojen järjestämistä. Puolustusvoimien varomääräyksiin tehtiin
tutkijalautakunnan esittämät muutokset, ja pääesikunnan koulutusosastolle perustettiin palvelusturvallisuusupseerin virka.
Ähtärin asevarikon Palolammen varastoalueella
paloi heinäkuussa 1999 ammusvarasto, jossa säilytettiin 40 mm:isen ilmatorjuntatykin ammuksia.
Tutkintalautakunnan raportin mukaan onnettomuuden aiheutti todennäköisimmin ulkopuoliseen
rasitukseen ja poikkeuksellisiin sääoloihin joutuneen huonokuntoisen ampumatarvikkeen sisältämän ruudin itsesyttyminen. Myös varoteknisessä
valvontajärjestelmässä havaittiin puutteita. Palon
leviämisen esti taitava ja aktiivinen sammutustyö
sekä määräysten mukainen varastointi. Puolustusministeriön räjähdepäätöksen mukaiset turvaetäisyydet osoittautuivat riittäviksi. Onnettomuudesta
ja raivaustöistä on aiheutunut tähän mennessä 1,7
milj. €:n (10 milj. mk:n) kustannukset.
Onnettomuuksien ehkäisemiseksi puolustusvoimat tehosti vanhentuneiden ampumatarvikkeiden hävittämistä, kehitti varastointia ja hankki pelastuskalustoa. Puolustusvoimat järjesti yhteistyössä Onnettomuustutkintakeskuksen kanssa onnettomuustutkintakurssin, millä erikoistuttiin räjähdysonnettomuuksien tutkintaan.
Vuonna 2000 ei maavoimissa tapahtunut huomattavia henkilöstö- tai materiaalivahinkoja.
Vuoden 2001 maaliskuussa menehtyi Kaartin
Jääkärirykmentin kertausharjoituksessa Niinisalossa ampumaleirillä yksi reserviläinen ja loukkaantui
yksi reserviläinen ammuttaessa kranaattikonekiväärillä. Onnettomuuden aiheutti liian lähellä
aseen etupuolella räjähtänyt kranaattikonekiväärin
kranaatti. Kranaattikonekivääri asetettiin käyttökieltoon ja turman syitä selvitettiin. Onnettomuuden tapahtumat ovat valtionsyyttäjän syyteharkinnassa.
Vuoden 2001 marraskuussa loukkaantui kenttätykistön ja kranaatinheittimistön sota- ja ampumaleirillä Rovajärvellä neljä varusmiestä. Onnettomuus tapahtui kranaatinheitinkomppanian tuliasemassa. Onnettomuuden tutkinta on kesken, mutta
Pääesikunnan asettaman tutkijalautakunnan johto-

päätöksen mukaan raskaan kranaatinheittimen räjähdyksen aiheutti kaksoislataus, jossa heittimen
putkeen oli ladattu kaksi kranaattia.

Puolustusvoimilta saadun selvityksen mukaan v.
1995—2001 tapahtui seuraavia väärinkäytöksiä:
Vuonna 1995 Jääkäriprikaatissa Sodankylässä
paljastui varusmiesten päivärahaennakkoja koskenut väärinkäytös. Komppanian vääpeli oli käyttänyt päivärahoja omiin tarkoituksiinsa 4 541 €:n
(27 000 mk:n) verran, jotka valtio on saanut takaisin.

Vuonna 1996 Keskussotilassairaalassa Helsingissä eräs henkilö ohjasi hoitokulujen korvauksia
omalle tililleen 9 250 € (55 000 mk). Henkilö on
korvannut kavaltamansa rahat.
Vuosina 1997—1998 ei tietoon tullut väärinkäytöksiä.
Vuonna 1999 Tykistöprikaatissa Kankaanpäässä
talouspäällikkö kavalsi ennakkokuitilla 2 355 €
(14 000 mk), jotka valtio on saanut takaisin.
Vuonna 2000 ei tietoon tullut väärinkäytöksiä.
Vuonna 2001 Lapin Lennostossa Rovaniemellä
paljastui ilmavoimien lentopolttonesteen kavallus
ja jälleenmyynti ulkopuolisille. Tapaus on tutkinnallisesti kesken.

Maavoimien tilaan ja toimintaan ovat viime vuosina
vaikuttaneet puolustusvoimissa toteutetut tehtävä- ja
organisaatiomuutokset. Valtioneuvoston vuoden 1997
turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon (VNS 1/
1997 vp) linjausten mukaisia tavoitteita ei ole saavutettu ainakaan koulutettavien reserviläisten vuotuisen
määrän — 35 000 reserviläistä — osalta, vaan useana
vuonna on jääty alle 30 000 koulutetun. Ilmeistä on, että
1990-luvun lopun aikana syntynyttä reservin koulutusvajetta ei nykyisillä voimavaroilla kyetä korvaamaan.
Varusmieskoulutuksen määrälliset joukkotuotantotavoitteet onnistuttiin pääosin toteuttamaan, joskin tavoitteen saavuttamista vaikeutti merkittävästi se, että
varusmiespalveluksen suoritti loppuun vain 84—88 %
palveluksen aloittaneista. Vuonna 2001 peräti 8 % varusmiehistä keskeytti varusmiespalveluksen neljän ensimmäisen viikon aikana. Valtiontilintarkastajien mielestä varusmiespalvelusta edeltävää kutsuntamenettelyä tulee kehittää nykyistä valikoivammaksi soveltuvuustestien avulla, jotta varusmiespalveluksen todennäköisesti keskeyttämään joutuvat kyetään karsimaan
jo kutsuntavaiheessa.
Valtiontilintarkastajat pitävät tärkeänä, että koulutusalan suurimpiin kehittämishaasteisiin kyetään vastaamaan. Niitä ovat edelleenkin koulutushenkilöstön
riittävyyden takaaminen ja koulutuksen muiden voimavarojen turvaaminen. Tulevaisuudessa myös maavoimissa teknisten ase- yms. järjestelmien käyttöönotto
vaatii merkittäviä henkilöstön uudelleenjärjestelyjä ja
lisääntyviä voimavaroja koulutukseen. Uudet järjestel-

mät sitovat nykyistä enemmän henkilöstövoimavaroja
jo tutkimus- ja hankintavaiheessa. Maavoimien sotilashenkilöstön täyttöaste on laskenut viidenneksen alle
tavoitevahvuuden, sillä sotilasviroissa ollutta henkilöstöä siirtyi puolustusvoimien ulkopuolisten työnantajien
palvelukseen jo ennen eläkeiän täyttymistä. Kouluttajien työuupumus on lisääntynyt, mihin on osaltaan vaikuttanut harjoitteluvuorokausien määrän lisäys. Valtiontilintarkastajat edellyttävät puolustusministeriöltä
henkilöstöpoliittisia kehittämistoimia todettujen epäkohtien korjaamiseksi.
Valtioneuvoston v. 2001 antaman selonteon (VNS 2/
2001 vp) mukaan puolustusvoimien materiaalisen kehittämisen painopisteen tulee lähivuosina olla maavoimissa. Valtiontilintarkastajien mielestä tämän painopisteen tulee näkyä erityisesti siinä, että maavoimien
valmius ja reagointikyky paranevat. Maavoimien tärkein kehittämiskohde on kolmen jääkäriprikaatin kehittäminen valmiusprikaateiksi. Näiden tulivoimaa ja liikkuvuutta tulee kehittää hankkimalla uutta kuljetuskalustoa ja taisteluvälineitä. Tärkeää on, että maavoimien
ensi vuosikymmenen tehokkaimpien asejärjestelmien
kehittämisen perusteet kartoitetaan laaja-alaisella tutkimuksella. Päätöksenteon pohjaksi on valmisteltava
vaihtoehtoisia kehittämislinjauksia tulevaa valtioneuvoston selontekoa varten.
Valtiontilintarkastajat kiinnittävät vakavaa huomiota puolustusvoimissa viime vuosina sattuneisiin väärinkäytöksiin sekä henkilöstö- ja materiaalivahinkoihin.
Väärinkäytösten osalta puolustusministeriön tulee

Puolustusvoimien hankintoihin ja omaisuuteen
kohdistuneet väärinkäytökset
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kiinnittää erityistä huomiota mm. hallinto- ja talousvastuussa toimivien rekrytointiin ja koulutukseen. Tehostetun sisäisen valvonnan ja tarkastuksen vastuuta väärinkäytösten ennalta estämisessä ja ilmitulossa on
puolustusvoimissa korostettava. Viime vuosina on eri
onnettomuuksissa saanut surmansa yksi kantahenkilö-

kuntaan kuulunut upseeri, yksi reserviläinen ja yksi
varusmies. Näille ja lievemmille onnettomuuksille on
yleensä ollut tunnusomaista varomääräysten rikkominen, osalle onnettomuuksista myös varomääräysten
puutteellisuus.

Lakkautetut ja lakkautusuhan alaiset varuskunnat ja varikot

tikoulutuksen siirtoa Oulusta Kajaaniin. Varusmieskoulutus Oulussa lopetetaan ja Pohjan Prikaati
lakkautetaan. Koulutusvelvoitteita ja henkilöstöä
voidaan vähentää myös Sodankylässä ja Mikkelissä.
Viestikoulutus Keuruulta siirretään Läntisen ja
Itäisen Maanpuolustusalueen valmiusyhtymiin.
Keuruulle muodostetaan pioneeri- ja suojelualan
valtakunnallinen koulutuskeskus siirtämällä sinne
Pioneerikoulu Kouvolasta ja Suojeluvarikko Vaajakoskelta.
Uudenmaan Prikaati liitetään osaksi meripuolustusta. Tammisaareen keskitetään sekä rannikkojalkaväen että liikkuvan rannikkotykistön koulutus.
Vaasan Rannikkopatteristo lakkautetaan ja sen
koulutustehtävät annetaan Uudenmaan Prikaatille.
Hangon Rannikkopatteristo itsenäisenä joukkoosastona lakkautetaan ja se liitetään alueen puolustuksesta vastaavaaan meripuolustusalueeseen.
Seuraavasta taulukosta ilmenevät v. 1998—2001
lakkautetut varuskunnat ja varikot sekä niihin ennen lakkauttamista tehdyt merkittävimmät investoinnit ja toiminnan muille paikkakunnille siirtämisestä aiheutuneet rakennus- ja muut investoinnit:

Lakkautetut varuskunnat ja varikot
Valtioneuvoston selonteossa (VNS 1/1997 vp), Euroopan turvallisuuskehitys ja Suomen puolustus,
todetaan varuskuntien ja varikkojen osalta mm.
seuraavaa:
Rauhan ajan organisaatio mitoitetaan nykyistä
paremmin sodan ajan joukkojen tuottamistehtävien mukaan. Maavoimien koulutusorganisaatio
rakentuu tulevaisuudessa eritasoisista koulutuskeskuksista. Koulutusjärjestelmän rungon muodostavat monipuoliset, useita aselajeja sisältävät
valmiusyhtymien koulutuskeskukset eli prikaatit.
Läntisen Maanpuolustusalueen valmiusyhtymäkoulutus keskitetään Säkylään, Itäisen Maanpuolustusalueen Vekaranjärvelle ja Pohjoisen Maanpuolustusalueen Kajaaniin. Panssariprikaati Parolassa muodostaa jo nykyisin kaikki aselajit sisältävän koulutuskeskuksen. Kansainvälisiin tehtäviin
suunniteltujen joukkojen peruskoulutus säilytetään
Säkylässä.
Valmiusyhtymän muodostaminen Pohjoiselle
Maanpuolustusalueelle edellyttää pioneeri- ja vies-
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Kohde, paikka,
joukko-osasto
tai vastaava

Investoinnit
vuoden 1990
jälkeen

Oulu, Pohjan
Prikaati
Pohjan
sotilassairaala
Hiukkavaara,
varastot

Ruokala pp
v. 1990
Vartiotupa pp
v. 1991
Ruokala pp
v. 1992
Pieniä korjaustöitä v. 1991—97

1 000 €

1 000 mk

202

1 200

101

2

Kajaani

Vanhan Vaasan
varikko
valmistui v. 1992

— 5 kasarmirakennusta
Kouvola,
Pioneerikoulu
Yhteensä

kunnostustyöt
v. 1991—98
Arvio 1990-luvun
töistä

1 000 €

1 000 mk

5 887

35 000

600

4 kalustosuojaa

1 093

6 500

101

600

1 001

5 950

1 001

5 950

Aluetyö ja
ampumarata
Osuus (arvio)1

2 304

13 700

3 kalustosuojaa

1 194

7 100

Oulu, Murtoselkä Maapeitteiset
varastot
Vaasa,
Muutoskorjaus
Vanha Vaasa
v. 1999
Lohtaja
3 varastoa
v. 1999

606

3 600

202

1 200

606

3 600

Keuruu

505

3 000

13 400

79 700

Oulu, Häkki

Vaasa,
varuskunta2
— yleisvarasto

Investointikohde

Kasarmi

Hiukkavaara,
varastot

1

Siirtopaikkakunnat

1 000

5 970

460

2 730

101

600

2 965

17 650

Kasarmin korjaus

Arviona siirron vaikutuksesta muuhun rakentamiseen (erityisesti 1/3 keskusvarastosta).
Vanhan Vaasan varikko ja varasto jäivät edelleen sotilasläänin esikunnan käyttöön.

Lakkautettujen varuskuntien ja varikkojen
käyttöön liittyvät ongelmat
Valtioneuvoston vuoden 1997 turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa todetut, investointivaikutuksiltaan merkittävimmät organisaatiomuutokset koskivat Oulun ja Vaasan varuskuntia. Pohjan Prikaatin lakkauttamisen johdosta seurannaisvaikutukset Oulussa ulottuivat kaupungin työllisyyteen ja talouteen. Vaikutukset eivät rajoittuneet
pelkästään kaupunkivaruskunta-alueeseen Intiöön
vaan koskivat myös Hiukkavaaraa. Selonteon mukaisten organisaatiomuutosten alueellisten toimenpiteiden täytäntöönpanoa koordinoimaan asetti
pääministeri v. 1997 eri hallinnonaloja ja viranomaisia edustaneen työryhmän.
Puolustusministeriön mukaan Vaasan ja Oulun
kaupunkivaruskuntien kiinteistöille on löytynyt
asianmukaista käyttöä ja omistajia, mutta syrjäisemmät kohteet ovat edelleen ongelmallisia. Vastuu
alueiden ja rakennusten uuskäytöstä ei ole enää
puolustushallinnon, vaan se on siirtynyt Senaattikiinteistöille ja Kapiteeli Oy:lle.
Puolustusvoimat ei ole tehnyt tutkimusta rationalisointitoimenpiteidensä aiheuttamista yhteiskunnallisten vaikutusten kustannusten muodostumisesta. Puolustusvoimilla ei ole käytössään tietoja
eri yhteiskunnallisten toimijoiden toimenpiteiden
volyymista eikä myöskään välillisistä ja välittömistä
kustannuksista.

Taloudellisista vaikutuksista rakennemuutoksen
kohteina olleilla paikkakunnilla voidaan esittää
lähinnä arvioita.
Lakkautustoimista johtuvia taloudellisia kustannusvaikutuksia puolustushallinnolle ovat lähinnä:
— luovutettavan kiinteistöomaisuuden hallinta
ja ylläpito
— omaisuuden siirto- tai myyntitoimet ja näiden
kustannukset
— henkilöstön uudelleenkohdentaminen ja tähän liittyvät henkilöstöpoliittiset asiat
— henkilöstön ja omaisuuden siirrosta johtuvat
menot ja laskennalliset kustannukset
— investointikustannukset uudella sijaintipaikkakunnalla.
Toimintojen ja yksiköiden muutokset ja myös
lakkauttamiset kuuluvat eräänä osana kehittyvään
organisaatioon. Organisaatiorakenteella, samoin
kuin varustuksella, toimintajärjestelmillä ja toiminnoilla on elinkaarensa. Tehokkuus ja tuottavuus
alkavat laskea lakipisteensä saavutettuaan, ellei
organisaatiossa tapahdu uusiutumista. Puolustusvoimien rakenneuudistuksilla on pyritty kohdentamaan uudelleen voimavaroja ja kehittämään toimintoja tehokkuuden lisäämiseksi ja myös kustannussäästöjen aikaansaamiseksi.
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Lakkautettujen yksikköjen henkilöstön työllistyminen

Lakkautusten vaikutukset alueelliseen puolustusjärjestelmään ja maanpuolustustahtoon

Puolustusvoimien rakennemuutosten tavoitteet
merkitsivät henkilöstövoimavarojen uudelleen
kohdentamista. Uuteen tehtävään siirtyi 1 770 henkeä, joista 500 muutti paikkakuntaa. Runsaat sata
henkeä jouduttiin irtisanomaan virkamieslain
27 §:n tai työsopimuslain 37 a §:n perusteella. Tämä
tapahtui sen jälkeen, kun työntekijät olivat ilmoittaneet perustellun syyn, miksi eivät voineet siirtyä.
Irtisanotuista oli Pohjan Prikaatista 70 siviiliä ja
kolme opistoupseeria, Vaasan Rannikkopatteristosta 20 siviiliä ja neljä opistoupseeria, Sähköteknillisestä Tutkimuslaitoksesta kaksi siviiliä, Oulun
Sotilasläänin Esikunnasta kaksi siviiliä, Hämeen
Sotilasläänin Esikunnasta yksi siviili, Turun ja Porin
Sotilasläänin Esikunnasta yksi siviili, Kymen Sotilasläänin Esikunnasta yksi siviili, Jääkäriprikaatista
yksi erikoisupseeri ja yksi opistoupseeri, Suomenlinnan Rannikkorykmentistä kaksi opistoupseeria
ja Keski-Suomen Rykmentistä yksi sotilasammattihenkilö.
Virkamieslain ja työsopimuslain ns. taloudellisin
ja tuotannollisin syin irtisanottujen takaisinottovelvollisuuteen, mikäli sopivia tehtäviä puolustusvoimissa avautuu, määrättiin yhteyshenkilöt, jotka esikuntajärjestelmässä olevan puolustusvoimien työpaikkarekisterin perusteella voivat kertoa irtisanotuille kulloinkin avautuvat tehtävät, joihin nämä
voivat hakeutua. Täten on puolustusvoimiin työllistynyt myöhemmin 20 henkilöä.
Vuonna 1999 lakkautettiin Talousvarikkoon
kuuluva Oulun Vaatetuskorjaamo, ja sen toiminnot
keskitettiin muihin vaatetuskorjaamoihin. Tässä
yhteydessä irtisanottiin 31 siviiliä, jotka esittivät
perustellun syyn, miksi eivät voineet siirtyä vakanssinsa mukana. Myöhemmin näistä on pystytty sijoittamaan kahdeksan henkilöä. Samaten v. 1999
lakkautettiin Pohjan Sotilassairaala, ja sen toimintojen osalta siirryttiin ostopalveluihin. Tässä
yhteydessä irtisanottiin 52 henkeä. Näistä pystyttiin
sijoittamaan myöhemmin puolustusvoimiin tai sai
muualta työpaikan 18 henkeä. Lopuista 17 henkeä
työllisti Oulun työvoimatoimisto työllistämistuen
avulla 10 kuukaudeksi ja 17 siirtyi puolustusvoimien vakanssilla 10 kuukaudeksi seudun muihin
valtion toimipaikkoihin.
Vuosina 2000 ja 2001 ei puolustusvoimissa tehty
sellaisia rakennemuutoksia, joilla olisi ollut merkittäviä vaikutuksia henkilöstöön. Puolustusministeriö toteaa, että irtisanotuilla ei ole velvollisuutta
ilmoittaa puolustusvoimille palveluksen päättymisen jälkeen uudesta työllistymisestään.

Puolustusministeriön mukaan alueellinen puolustusjärjestelmä koostuu johtamisjärjestelmästä, tiedustelu- ja valvontajärjestelmistä, joukkotuotantoja liikekannallepanojärjestelmistä, joukkorakenteesta eli johtoportaista ja joukoista sekä huolto- ja
logistiikkajärjestelmästä. Puolustusvoimien sodan
ajan joukkorakenteet ja kokoonpanot määritetään
turvallisuusympäristöstämme ja sen arvioitavissa
olevasta kehityksestä johdettujen suorituskykyvaatimusten perusteella. Puolustusvoimien rauhan
ajan organisaatio mitoitetaan sodan ajan vaatimusten perusteella, rauhan ajan organisaation ollessa
ensisijaisesti koulutusorganisaatio.
Puolustusvoimien rauhan ajan kokoonpanoon
kuuluvien johtoesikuntien, joukko-osastojen ja sotilaslaitosten lakkautustoimien kohteena ovat puolustusministeriön mukaan yksiköt, joita ei tarvita
puolustusvoimilta edellytettävän suorituskyvyn
saavuttamiseen. Lakkauttamisilla ja muilla organisaation muutoksilla kohdennetaan voimavaroja ja
rationalisoidaan toimintoja. Lakkautustoimilla tehostetaan puolustusjärjestelmän toimintaa ja kohotetaan puolustuskykyä. Epätarkoituksenmukaisia
kustannuksia aiheuttavien yksiköiden resurssit
kohdistetaan puolustusvoimien suorituskyvyn keskeisille avainalueille.
Puolustusministeriön mukaan kansalaisten voimakkaan maanpuolustustahdon perustana on
maanpuolustuksen kokeminen kansan yhteiseksi
asiaksi. Maanpuolustustahto syntyy suomalaisista
arvoista, perinteistä ja kansalaisten henkilökohtaisista kokemuksista. Yhteiskunnan kriisinsietokyky
vaikuttaa olennaisesti kansalaisten maanpuolustustahtoon. Puolustusvoimien myönteisen julkisuuskuvan ylläpitäminen ja kehittäminen tukee maanpuolustustahdon säilymistä voimakkaana. Myönteiset henkilökohtaiset kokemukset yleisestä asevelvollisuudesta ovat välttämätön osa maanpuolustustahdon muodostumista ja ylläpitoa. Puolustusvoimien tehtävien toteuttamista tukeva vapaaehtoinen maanpuolustustyö on yksi voimakkaan maanpuolustustahdon kehittäjä ja ylläpitäjä sekä samalla
sen ilmenemismuoto. Naisten vapaaehtoinen asepalvelus tukee osaltaan kansalaisten maanpuolustustahdon säilymistä.
Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan
tekemien mielipidetutkimusten tuloksista voidaan
tehdä se johtopäätös, että puolustusvoimien rauhan ajan organisaatioon kohdistuneet lakkautustoimet eivät ole laskeneet kansalaisten tahtoa maamme puolustamiseen. Epätarkoituksenmukaisia kus-
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tannuksia aiheuttavista yksiköistä luopumalla puolustusvoimat on voinut mielestään kohdistaa paremmin resursseja asevelvollisten ja vapaaehtoisesti asepalvelukseen osallistuvien naisten koulutuksen monipuolistamiseen ja tehostamiseen. Samalla
on voitu kehittää puolustusvoimien tukimuotoja
vapaaehtoiselle maanpuolustustyölle.
Puolustusministeriön mielestä puolustusvoimien rauhan ajan organisaatioon kohdistetut ja
kohdennettavat lakkautustoimet johtuvat sodan
ajan puolustusvoimien suorituskykyvaatimusten
muutoksista ja koulutusjärjestelyjen muuttumisesta
sekä henkilöstöresurssien kohdentamisesta uusille
alueille. Rauhan ajan organisaation kustannustehokkuus ja kyky tuottaa suorituskykyiset sodan
ajan puolustusvoimat on ensisijaisen tärkeä sekä
alueellisen puolustusjärjestelmän kyvylle maamme
puolustamiseen että kansalaisten korkean maanpuolustustahdon ylläpitämiselle. Epätarkoituksenmukaisia kustannuksia aiheuttavien yksiköiden
säilyttäminen puolustusvoimien rauhan ajan organisaatiossa heikentää puolustusjärjestelmän kykyä
toteuttaa avaintehtäviä, minkä seurauksena kansalaisten uskon puolustuskykyyn voidaan arvioida
vähenevän ja maanpuolustustahdon laskevan.

piteiden rajaaminen vain puolustusvoimien hoitovastuun piiriin kuuluviin potilaisiin. Siviilipotilaiden erikoissairaanhoidon väheneminen vaikuttaa
keskimääräistä enemmän myös kustannuksiin, sillä
heidän ikäjakautumansa ulottuu eläkeikään, minkä
johdosta heidän tarvitsemansa hoidon määrä ja
laatu eroavat varusmiespotilaiden tarvitsemasta
hoidosta. On arvioitavissa, että myös hoidon yksikkökustannukset ovat suuremmat kuin nuorten
varusmiespotilaiden vastaavat.
Puolustusministeriön mukaan palveluja käyttävät joukko-osastot sekä palveluja tuottavat keskussairaalat ovat olleet yhteistyön järjestelyihin ja toteutuneeseen tulokseen tyytyväisiä. Hoitoon pääsy
on ollut asetettujen tavoitteiden mukaista, varusmiesten matkustamiseen kuluu aikaa entistä vähemmän, erikoissairaanhoidon palveluja on saatavilla ympäri vuorokauden läpi koko vuoden, hoitoajat ovat lyhyet ja hoidon porrastus on tehostunut.
Osalle Pohjan Sotilassairaalan lakkauttamisen yhteydessä irtisanotusta henkilöstöstä tarjoutui työpaikka muualta puolustusvoimista. Pääosa kuitenkin työllistyi muualle julkiselle tai yksityiselle sektorille vuoden 2000 ajaksi puolustushallinnon ja
työvoimahallinnon yhteistoimenpitein.

Erikoissairaanhoidon uudelleenjärjestely

Saadut lausunnot

Puolustusvoimat siirtyi Pohjois-Suomen varusmiesten rauhan ajan erikoissairaanhoidossa ostopalvelujen käyttöön syksyllä 1999. Uudistukseen liittyen
lakkautettiin Oulussa sijainnut Pohjan Sotilassairaala 1.1.2000 lukien. Ostopalvelun lähtökohtana on,
että kaikki alueen joukko-osastojen tarvitsemat erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan sopimusperusteisesti Kainuun keskussairaalasta Kajaanista ja
Lapin keskussairaalasta Rovaniemeltä. Ostopalveluun siirtyminen korvasi ne erikoissairaanhoidon
palvelut, jotka ennen tuotti lakkautettu Pohjan
Sotilassairaala, sekä lisäksi pääosin myös ne erikoissairaanhoidon palvelut, jotka oli jouduttu
hankkimaan Keskussotilassairaalasta Helsingistä.
Viimeksi mainitut olivat sellaisia sairaanhoidon
palveluja, joita Pohjan Sotilassairaala ei suppean
palveluvalikoimansa tai resurssien vähyyden johdosta pystynyt tuottamaan.
Puolustusministeriön mukaan ostopalveluun
siirryttäessä lähtökohtana oli vain puolustusvoimien hoitovastuulla olevien henkilöiden erikoissairaanhoidon palvelujen hankkiminen. Erikoissairaanhoidossa saadusta laskennallisesta säästöstä
suurin osa tuli suoritteiden vähenemisestä. Ostopalveluihin siirryttäessä lääkäreiden potilaslähetteet vähenivät merkittävästi aiemmasta. Vähennystä aiheutti myös siviilipotilaiden kohdalla toimen-

Oulun kaupunki
Oulussa on lakkautettu viime vuosituhannen lopulla varusmieskoulutus ja Pohjan Prikaati. Pioneeri- ja viestikoulutus on siirretty Kajaaniin. Oulussa
toimii edelleen Pohjoisen Maanpuolustusalueen
Esikunta ja Oulun sotilasläänin Esikunta. Hiukkavaarassa jatkaa toimintaansa varuskunta, mutta
siellä ei ole varusmieskoulutusta. Oulusta on lisäksi
lakkautettu v. 1999 Oulun vaatetuskorjaamo ja
Pohjan Sotilassairaala.
Varuskunnan lakkautusten ja supistusten vaikutuksista ei ole tutkimustuloksia. Oulun kunnallistalouden kannalta Oulusta pois siirtyneiden tai työttömäksi jääneiden sotilas- ja siviilihenkilöiden vaikutus kunnallisverokertymään ei ole ratkaisevan
suuri, mutta kerrannaisvaikutuksineen varusmieskoulutuksen lakkauttaminen on näkyvä menetys
Oulun kaupungille.
Sekä Oulun kasarmilla että Hiukkavaarassa jäi
varuskuntien lakkauttamisen seurauksena tyhjilleen ja on edelleen vajaakäytössä kasarmi-, asunto-, varasto-, sotilaskoti- ym. rakennuksia. Nämä
rasittavat sekä valtion että kaupungin taloutta.
Toisaalta varuskunnan siirtyessä pois Oulusta
osti kaupunki valtiolta merkittäviä maa-alueita ja
kiinteistöjä. Oulun vanhalle kasarmialueelle, joka
sijaitsee keskustan välittömässä läheisyydessä, on
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valmistumassa asemakaava. Alueelle on suunnitteilla mm. virastotaloja, toimistoja, koulutustiloja ja
asuntoja. Hiukkavaaran alueelle tehdään parhaillaan yhteistyössä sotilasesikuntien kanssa maankäytön tavoitesuunnitelmaa, jonka mukaan Hiukkavaaraan tulee vuoteen 2020 mennessä aluekeskus ja n. 10 000 asukkaan asuntoalue.
Vaasan kaupunki
Vaasan rannikkopatteristo lakkautettiin 31.12.1998.
Vaasan kaupunki osti pääosan varuskunnan alueista ja rakennuksista, ja ne siirtyivät kaupungin hallintaan 1.1.1999. Pienehkö määrä rakennuksista jäi
valtiolle. Myöhemmin valtio myi osan rakennuksista Vaasan kaupungille ja yksityisille. Kaupunki sai
haltuunsa siirtyneet tilat vuokratuksi erilaisiin käyttötarkoituksiin niin, että vuoden 2000 alusta käyttöaste on ollut likimain 100 %. Vuokratuotot ovat
riittäneet hyvin kattamaan ylläpidosta aiheutuneet
kustannukset, joskaan ne eivät anna mainittavaa
tuottoa hankintapääomalle. Henkilökunnan irtisanomiset aiheuttivat osaltaan Vaasassa työttömyyttä,
mutta erityistä tutkimusta tai seurantaa asiasta ei ole
tehty.
Varuskunnan lakkauttaminen on vaikuttanut vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön erittäin negatiivisesti, koska mm. koulutukseen tarvittavia tiloja
ei enää ole ollut varuskunnasta osoitettavissa. Mitään lakkautuksen yhteydessä luvattuja kompensaatiotoimenpiteitä ei kaupunki ole valtiolta saanut.
Lohtajan kunta
Puolustusvoimien toiminnoista kunnassa sijaitsee
Lohtajan harjoitusalue, jonka pääkäyttäjä on ilmatorjunta-aselaji. Aluetta käytti merkittävästi myös
Vaasan rannikkopatteristo Vaasassa toimiessaan.
Lohtajan leirialueen kehittämiseksi kunta on
usein esittänyt riittävien kaluston huolto- ja säilytyshallien rakentamista. Muutama halli onkin rakennettu, mutta toiminnan kannalta yksi keskeisistä, huoltohalli, on edelleen rakentamatta.
Hankkeeseen on jo pari kertaa ollut valtion talousarviossa määräraha. Jostakin syystä hankkeen toteuttaminen on siirtynyt, ja määrärahat on siirretty
Läntisen Maanpuolustusalueen toimesta jonnekin
muualle.
Lohtajan leirialuetta käyttävien joukko-osastojen
toimintakustannusten kannalta kaluston säilyttäminen ja huoltaminen Lohtajan leirialueella tuo ratkaisevat säästöt. Eräissä laskelmissa on päädytty
siihen, että ilmatorjuntaharjoituskaluston säilyttäminen ja huoltaminen Lohtajalla säästäisi toimintakuluja niin paljon, että huoltohallin hankintakustannus tulisi maksetuksi 4—5 vuodessa.
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Puolustusvoimien Lohtajan leirialueen hallinnan
muutos on ollut valmisteilla ja muutos lienee
tapahtunut 1.1.2002 lukien. Muutos tarkoittaa kunnan saamien tietojen mukaan sitä, että leirialueen
omistajan valtaa käyttää Metsähallitus, joka vuokraa alueen puolustushallinnolle. Leirialueen rakennusten osalta omistajan valtaa käyttää Senaattikiinteistöt, joka on edelleen vuokrannut rakennukset puolustushallinnolle.
Lohtajan kunnalla ja kuntalaisilla on silloin tällöin tarve keskustella ja neuvotella alueen omistajan kanssa. Tämän vuoksi Lohtajan kunta katsoo,
että Lohtajan leirialueen omistaja- ja hallintamuutoksista olisi tiedotettava hyvin kunnalle ja kuntalaisille. Tähän mennessä informaatio on ollut vähäistä, eikä menettelytavoista ja toimijoista ole
kunnalla selkeää kuvaa.

Lakkautusuhan alaiset varuskunnat ja varikot
Valtioneuvoston 13.6.2001 eduskunnalle antaman
Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskeneen selonteon (VNS 2/2001vp) mukaan puolustusvoimien koulutusorganisaation keskittämistä
jatketaan ja valmiusyhtymien koulutusedellytyksiä
parannetaan. Lakkautettavien sodan ajan joukkojen koulutusjärjestelyt puretaan asteittain reservin
enimmäismäärän supistamisen edellyttämässä aikataulussa. Vapautuvien varuskunta-alueiden, majoitus-, koulutus- ja varastotilojen sekä koulutusvälineiden käyttö järjestetään toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarpeettomaksi käyvistä tiloista luovutaan.
Ilmatorjuntakoulutusta keskitetään. VarsinaisSuomen Ilmatorjuntarykmentti lakkautetaan, ja
Parolannummelle perustetaan ilmatorjuntakoulutusta antava joukkoyksikkö. Itäisen Maanpuolustusalueen ilmatorjuntakoulutus siirretään Haminasta valmiusyhtymään Vekaranjärvelle.
Hangon Rannikkopatteristo lakkautetaan, ja sen
linnakkeiden valmius ylläpidetään kertausharjoituksin. Linnakkeiden merivalvontakyky säilytetään.
Vammalan Asevarikko, Iisalmen Asevarikko,
Oriveden Asevarikko, Säääksjärven Asevarikko ja
Suojeluvarikko lakkautetaan. Osa niiden toiminnoista siirretään muihin varikoihin. Koivujärven
varasto-osasto liitetään Kuopion asevarikkoon.
Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen rationalisointia jatketaan käynnissä olevan selvitystyön
pohjalta. Osa toiminnoista voidaan siirtää teollisuudelle.
Lakkautusuhan alaiset varuskunnat ja varikot
sekä niihin tehdyt peruskorjaus- ja muut investoinnit käyvät ilmi seuraavasta asetelmasta:

Kohde paikka, joukko-osasto
tai vastaava

Turku, Heikkilän alue2
Hamina,
Kymen ilmatorjuntarykmentti
Hanko, rannikkopatteristo
Puolustusvoimien
Materiaalilaitos
Vammalan asevarikko
Iisalmi, Peltosalmi
Oriveden asevarikko
Sääksjärven asevarikko,
Tampere
Suojeluvarikko, Jyväskylän mlk
(Vaajakoski)
Yhteensä
1
2

Investoinnit vuoden
1990 jälkeen

Luolan LVIS-työ v.1994
Turvatalon pp v. 1994
Kasarmin pp v. 1996—99

1 000 €

1 000 mk

101
303
807

600
1 800
4 800

Koulutusrakennus v. 1996
Kasarmin pp v. 1990
Esikunnan muutostyö

2 500
606
202

15 000
3 600
1 200

2 Psv-hallia v. 1994
2 varastohallia v. 1991—92
Varastosuojia v. 1996—99
Varastojen pp v. 1996—99
Valvomo v. 1999
Aita ja valvontajärjestelmä
v. 1997—2001

202
303
1 194
606
303

1 200
1 800
7 100
3 600
1 800

303

1 800

505
7 900

3 000
47 100

Luolastokorjaus (LVI ym.)
v. 1992—2001

Siirtopaikkakunnat 1

Hattula, Parola

Valkeala
Tammisaari, Dragsvik

Siirtojen toteutustapaa eikä kustannuksia ole vielä selvitetty.
Heikkilän kasarmialueelle rakennettiin Turun kaupungin ja Suomen valtion välillä 15.8.1984 tehdyn aluevaihtosopimuksen
mukaisesti Turun kaupungin rahoituksella koulutusrakennus- ja halli. Rakennushanke oli kustannukseltaan 2,5 milj. €
(15 milj. mk). Turun kaupungin mukaan Heikkilän kasarmialueelle on tehty 15 viime vuoden aikana yhteensä 7,5 milj. €:n
(45 milj. mk) rakennusinvestoinnit.

Toiminnan siirtämisestä muille paikkakunnille
aiheutuvat ja arvioidut rakennus- ja muut
investoinnit
Puolustusvoimien organisaation rakennemuutos
maksaa v. 2002—2005 yhteensä n. 13 milj. € (80
milj. mk). Kustannukset jakaantuvat tasaisesti rakentamiseen, henkilöstöön ja toimintaan. Toiminnan siirtämisestä aiheutuvat kustannukset tarkentuvat yksityiskohtaisen suunnittelun jälkeen, ja ne
painottuvat vuosille 2002 ja 2003, jolloin pääosa
muutoksista tapahtuu.
Puolustusministeriön mukaan toiminnan siirtämisestä aiheutuvien rakennus- ja muiden investointien kustannuksia on mahdotonta yksilöidä ja
eritellä tarkasti. Kustannuksia aiheuttavia toimenpiteitä ja niiden toteuttamisen eri vaihtoehtoja tarkastellaan Pääesikunnassa.

Suunnitelmat lakkautusuhan alaisten varuskuntien ja varikkojen käytöstä
Puolustusministeriön mukaan varhemmista tapauksista, kuten Oulusta ja Vaasasta sekä esim.
Kokkolasta, Kouvolasta, Korialta, Ylämyllyltä ja
Kuuskajaskarista, saatujen kokemusten mukaan
lakkautettujen puolustuskiinteistöjen käyttöön vaikuttavat mm. seuraavat seikat:
— sijainti muuhun yhdyskuntaan nähden

— rakennusten tyyppi, laatu ja kunto, mikäli
lähtökohtana ei ole pelkkä tonttireservi (loppuunkäytettyjen, erikoistuneiden kiinteistöjen purkaminen tulisi myös nykyistä laajemmin hyväksyä)
— sijaintikunnan asenne alueen kehittämiseen
ja kaavoitukseen
— suhdannetilanne
— työn pitkäjänteisyys.
Puolustusministeriö on perustanut organisaatiomuutosten toimeenpanoa ohjaavan ja koordinoivan työryhmän. Tämän lisäksi puolustusministeriö
perustaa paikallisia yhteistyöryhmiä, joiden tehtävänä on minimoida niitä haittavaikutuksia, joita
organisaatiomuutos mahdollisesti aiheuttaa puolustusvoimien henkilöstölle ja sijaintipaikkakunnille. Työryhmien vetäjiksi pyritään saamaan kuntien
edustajat. Työryhmiin tulee lisäksi mm. maakuntaliittojen, TE-keskusten, työvoimatoimistojen, Senaatti-kiinteistöjen ja puolustusvoimien edustajat.
Puolustusministeriön työryhmän tehtävänä on ohjata ja tukea paikallisten työryhmien toimintaa.
Kiinteistöjen osalta tullaan paikkakunnittain ja
kohteittain selvittämään ne kiinteistöt, joita puolustusvoimat tulevaisuudessa välttämättä tarvitsee.
Tarpeettomiksi jäävistä tiloista ja alueista luovutaan
mahdollisimman nopeasti, jotta niiden jatkohyödyntäminen ei viivästy. Kiinteistöjen tulevaan käyt-
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töön mahdollisesti vaikuttavat ympäristökysymykset selvitetään. Muutokset toteutetaan siten, että
tarve uudisrakentamiseen minimoidaan.

Siirrettävien yksikköjen henkilöstön mahdollisuudet työllistyä
Puolustusministeriö on edellyttänyt pääesikunnalta, että organisaatiomuutosten toimeenpanon yhteydessä selvitetään henkilötasolla kunkin mahdollisuudet siirtyä ensi sijassa puolustusvoimissa uusiin tehtäviin tai kouluttautua uudelleen. Mikäli
tämä ei ole mahdollista, paikallisesti selvitetään
vapautuvan henkilöstön mahdollisuudet työllistyä
alueen muihin julkisiin tai yksityisiin työpaikkoihin. Puolustushallinnossa on varauduttu siihen,
että uuden työpaikan löytyessä valtionhallinnosta
toimintamenoja voidaan siirtää hallinnonalojen välillä, ensi sijassa kuitenkin enintään vuoden määräajaksi. Myös irtisanottavien lyhytaikainen (enintään
6 kk) uudelleen kouluttautuminen palvelussuhteen
katkeamatta on mahdollista, mikäli asianomainen
välittömästi koulutuksen jälkeen työllistyy muiden
työnantajien palvelukseen.

Lakkautusten taloudelliset vaikutukset
Puolustusministeriön mukaan toimintaa tehostetaan keskittämällä koulutusta suurempiin yksiköihin ja parantamalla mm. varikkotoiminnan kustannustehokkuutta. Toiminnan tehostamisella on
arvioitu saavutettavan rationalisointihyötyä lähes
30 milj. € (175 milj. mk) vuosittain. Saavutettavista
hyödyistä saadaan kolmasosa tila- ja aluehallinnasta, neljäsosa henkilöstöstä ja loput toiminnan rationalisoinnista. Rationalisointihyödyistä saatava summa tarkentuu yksityiskohtaisen suunnittelun jälkeen, ja se toteutuu täysimääräisenä aikaisintaan v.
2006.
Rationalisoinnilla saavutettavaksi arvioitavat
hyödyt olivat seuraavat:
milj. €

Varusmieskoulutus (it ja rt)
Varikkotoiminta (tuotanto ja
varastointi)
Muut (kaluston käyttö,
järjestelmät, kumppanuus)
Yhteensä

milj. mk

7—10

40—60

8—10

50—60

11—15
30

65—85
175

Rationalisointihyödyllä haetaan ensisijaisesti toimintojen painopisteen siirron kautta tapahtuvaa
toiminnan tehostumista, mikä merkitsee samalla
myös kustannussäästöjä.
Puolustusministeriö tilasi Turun kauppakorkeakoululta tutkimuksen, jonka tavoitteena oli laatia
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rationalisointitoimenpiteiden suunnittelua ja toimeenpanoa tukeva menetelmä. Tehdyssä soveltavassa tutkimuksessa käytettiin laskentamallia, jonka avulla voitiin arvioida varuskunnan erilaisia
taloudellisia ja työllisyysvaikutuksia varuskunnan
ja toisaalta sijaintipaikkakunnan ja ympäröivän
alueen välillä. Tutkimuksen mukaan Säkylän varuskunta aiheutti muualle kansantalouteen 0,7 työpaikan lisäyksen varuskunnan yhtä työntekijää
kohden. Ministeriön toimenpitein on pyritty perustamaan eräissä tapauksissa myös paikallisia yhteistyöryhmiä tukemaan henkilöstön ja paikkakuntien
sopeutumista muutoksiin.

Saadut lausunnot
Työministeriö
Työministeriö katsoo, että kokonaistaloudelliset
kustannukset mm. työllisyyden osalta tulee selvittää paikkakunnilla, joista puolustushallinnon toiminnot lakkautetaan tai joissa niitä vähennetään, ja
paikkakunnilla, joihin toimintoja siirretään. Henkilöstön halusta siirtyä paikkakunnalta toiselle on
tehtävä riittävän kattava selvitys hyvissä ajoin. Lisäksi samassa yhteydessä on tarpeen selvittää varuskunnan muualle kansantalouteen aiheuttamat
lisäykset. Työministeriö voi osallistua selvitystyöhön asiantuntijana. Lausuntoja voivat tässä vaiheessa kyseisistä asioista antaa työvoimatoimistot lähtöja tulopaikkakunnilla ja TE-keskusten työvoimaosastot.
Uusien suurten investointien rahoitus pitäisi selvittää ja samalla tulisi selvittää investointeihin liittyvät rakennusaikaiset työllisyysvaikutukset. Työministeriö on rahoittanut näitä valtion investointeihin
ja työllisyystyöohjelmiin liittyen.
Turun kaupunki
Varsinais-Suomen Ilmatorjuntarykmentti on lakkautusuhan alla. Rykmentin säilyttämistä Turussa
puoltavat kaupungin mukaan mm. seuraavat seikat:
Varuskuntaa on kehitetty v. 1994 tehdyn selvityksen perusteella. Viidentoista viime vuoden
aikana Heikkilän kasarmialueelle on tehty yli 7,5
milj. €:n (45 milj. mk) rakennusinvestoinnit. Tilat
ovat kaikin puolin nykyaikaiset ja tarkoituksenmukaiset.
Heikkilän kasarmialueella on n. 210 työpaikkaa.
Työpaikkojen kerrannaisvaikutus on suuri. Turun
työllisyystilanteen vuoksi rykmentin säilyttäminen
on tärkeää. Henkilöstön rekrytointi Varsinais-Suomen Ilmatorjuntarykmenttiin on ollut helppoa.
Noin 600 varsinaissuomalaista varusmiestä on
vuosittain saanut koulutuksensa Heikkilässä. Heik-

kilän varuskunnalla ja Turun ilmatorjunnalla on
takanaan arvokas ja mielenkiintoinen historia, ja
varuskunta on osa Turun ja koko maakunnan
identiteettiä.
Varuskunta vaikuttaa myönteisesti kansalaisten
maanpuolustustahtoon. Myös esim. liikuntajärjestöjen ja huippu-urheilun kannalta varuskunnan
läsnäololla on ollut positiivinen vaikutus, ja monet
urheilijat ovat suorittaneet varusmiespalvelunsa
Heikkilässä.
Turun kaupungilla tai Varsinais-Suomen liitolla
ei ole ollut suunnitelmia ottaa kasarmin aluetta
muuhun käyttöön. Kaavoituksessa, myös valmisteltavana olevissa kaavaehdotuksissa, alue on osoitettu puolustusvoimien käyttöön. Turun kaupungin mielestä Ilmatorjuntarykmentin oikea sijoituspaikka tulevaisuudessakin on Turku.
Hangon kaupunki
Hangon kaupunki katsoo, että eduskunnan hyväksymä valtioneuvoston selonteko ei tarkoita sitä,
että puolustusvoimien koulutustoiminta tulisi lakkauttaa selonteossa mainituilla varuskuntapaikkakunnilla. Hangossa on ajanmukaisesti varusteltu ja
rakennuskannaltaan hyväkuntoinen varuskunta,
joka Hangon kaupungin mukaan valtion kokonaistaloudellinen etu huomioon ottaen voisi tulevaisuudessakin palvella puolustusvoimien koulutuskäytössä. Voitaisiin ajatella rakennuksissa toimivan
esim. jonkin olemassa olevan perusyksikön tai
jonkin puolustusvoimien erillistoiminnon, kuten
sotilaspoliisi- tai sukeltajakoulutuksen. Nykytilanteessa ei ole kaupungin näkemyksen mukaan perusteltua kohdentaa laajamittaisia rakennuskantaan kohdistuvia investointeja muihin alueen varuskuntiin, mikäli Hangossa on laadukkaita kasarmitiloja tyhjillään. Jos puolustusvoimat lakkauttaa
koulutustoiminnan täysin Hangossa, Hangon kaupungin mielestä puolustusvoimat toimii suunnittelemattomasti ja harkitsemattomasti valtion varojen
käytössä.
Puolustusvoimien menettelyn — mikäli koulutustoiminta Hangossa ja Hangon varuskunta lakkautetaan — voidaan katsoa olevan haitallinen
myöskin yhteiskunnallisilta ja maanpuolustuksellisilta vaikutuksiltaan. Hangossa vanhana varuskuntakaupunkina on pitkät perinteet vapaaehtoisesta
maanpuolustustoiminnasta. Maanpuolustusjärjestöt ovat täyttäneet omalta osaltaan puolustusvoimille kuuluvaa tehtävää alueellisen maanpuolustuksen ylläpitämisessä valtion kannalta lähes ilmaiseksi. Varuskunnan lakkauttamisen voi Hangon
kaupungin mielestä katsoa johtavan paitsi maanpuolustusjärjestöjen toiminnan vaikeutumiseen

mm. toimintaan soveltuvien tilojen poistumisen
myötä myös maanpuolustushengen rapautumiseen alueella.
Hangon kaltaiselle pienelle paikkakunnalle varuskunnan merkitys on aivan eri luokkaa kuin
isommille kaupungeille esim. kaupungin saamien
kunnallisverotulojen osalta. Varuskunnan lakkauttamisen kerrannaisvaikutukset Hangolle tästä johtuvine väestökatoineen ovat vielä huomattavampi
rasitus kaupungille. Valtio on muutoinkin vähentänyt laitoksiaan ja toimintojaan mm. kihlakunnan
puitteissa kaupungissa huomattavasti. Huomionarvoista on lisäksi se, että kaikkia näitä toimintojen vähentämisiä on edeltänyt valtion panostus
em. toimintojen infrastruktuuriin kuten rakennuksiin.
Pääesikunta tarjoaa Hankoa lukuun ottamatta
muille lakkautettavien varuskuntien sijaintipaikkakunnille puolustusvoimien korvaavaa toimintaa:
Turkuun Merivoimien tutkimuslaitosta ja Haminaan Kotkan rannikkoalueen toimintaa. Välilliset
kustannukset huomioon ottaen edellyttää Hangon
kaupunki, että mahdollisesti lakkautettavien varuskuntien sijaintikaupunkeja kohdellaan yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti.
Kaupunki on pyrkinyt mitoittamaan tarjoamansa peruspalvelut siten, että ne palvelisivat kaupungin koko väestöä. Välilliset kustannukset palvelujen uudelleen mitoittamisesta ovat kaupungille
huomattavat. Tätä kaupungille kohdistuvaa kustannustaakkaa voidaan pitää entistäkin kohtuuttomampana, kun samaan aikaan puolustushallinto
jättää kaupungin alueelle ns. toisarvoisia toimintoja. Hangon kaupungin pinta-alasta jää mm. 15 %
puolustusvoimien käyttöön (Syndalenin ampumaalue). Alue ei tuo kaupungille tästä huolimatta
minkäänlaisia tuloja, vaan päinvastoin aiheuttaa
merkittävää melu-, tärinä- ja muuta haittaa. Ampuma-alue sijaitsee Tvärminnen kyläkeskuksen välittömässä läheisyydessä ja estää nykyisellään kyläkeskuksen kaupungin kokonaistaloudellista etua
palvelevan kehittämisen. Kyläkeskuksen alueelle
on vahvistettu 1990-luvulla yleiskaava, joka sisältää
mm. matkailutontteja, n. 100 pientalotonttia ja merkittävän pienvenesatamavarauksen.
Vammalan kaupunki
Vammalan kaupunki on yhteistyössä Pirkanmaan
liiton ja muiden Pirkanmaan varikkopaikkakuntien
kanssa pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että Vammalan varikon toimintaa nykyisistä lähtökohdista jatketaan ja tulevaisuus varastoivana yksikkönä turvataan. Vammalan kaupunki on ilmaissut huolensa
62 työpaikan menettämisen takia.
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Kaupunki on kiinnittänyt huomiota varikon hyviin toimintaedellytyksiin. Viiden viime vuoden
investoinnit ovat olleet yhteensä 2,0 milj. € (12 milj.
mk) sisältäen mm. räjähtävän materiaalin varastosuojien peruskorjauksen, paloturvallisuuden parantamisen, verkostojen peruskorjauksen ja päärakennuksen kunnostuksen. Alueella on n. 200 erilaista rakennusta, kerrosalaa 53 000 m2. Suuri osa
rakennuksista on kylmävarastoja. Kaupunki on
kiinnittänyt huomiota koko kiinteistömassan arvoon nykyisessä käytössä ja siihen viime vuosina
tehtyihin merkittäviin investointeihin ja esittänyt
kiinteistötaloudellisilla perusteilla jatkuvuutta.
Vammalan kaupunki kiinnittää huomiota valtiovallan vastuisiin. Ensinnäkin valtiovallalla on
maanpuolustusvastuu, minkä kannalta toimintojen
elinkaaria joudutaan arvioimaan. Vammalan kaupunki toivoo, että yhteistyö puolustusvoimien ja
alan teollisuuden, erityisesti varikon naapurissa
sijaitsevan Patria Vammas Oy:n kanssa saattaa liikkeelle alkavia elinkaaria ja luo uusia sekä korvaavia
työpaikkoja. Varikko on vastannut myös teollisuuslaitoksen vartioinnista sekä tarjonnut varastotiloja
ja aluetta ajoneuvojen testauskäyttöön.
Tampereen kaupunki
Kaupunki on erityisen huolestunut Sääksjärven
Asevarikon n. 50 työpaikasta, koska korvaavaa
toimintaa ei ole tiedossa. Sääksjärven asevarikon
päätoiminto, kranaatinheittimen ammusten lataaminen, on suunniteltu siirrettäväksi Haapajärven
asevarikolle. Siirto edellyttää uuden lataamon rakentamista. Tätä työtä ei vielä ole aloitettu. Vaikka
siirtopäätös tehtäisiinkin nopeasti, vie uuden lataamon suunnittelu, rakentaminen, varustelu ja henkilökunnan kouluttaminen runsaasti aikaa ja suunniteltu ajankohta vuoden 2003 lopussa on aivan liian
varhainen.
Puolustusministeriöltä saadun tiedon mukaan
uuden lataamon rakentamispäätös edellyttää vielä
sekä puolustusjärjestelmään (kranaatinheittimen
merkitykseen toimintaketjussa) että puolustusteollisiin periaateratkaisuihin liittyviä päätöksiä.
Varikon henkilökunnasta pääosa on keski-iän
ylittäneitä. Heistä suurin osa on perheellisiä, ja
muuttaminen uudelle paikkakunnalle puolustusministeriön palvelukseen on suurelle osalle mahdottomuus. Osa henkilöstöstä voi siirtyä varhennetulle eläkkeelle, mutta nykyisellä palkkatasolla eläke jää pieneksi. Suuri osa henkilökunnasta jäisi
todennäköisesti työttömäksi Tampereelle.
Nykyisellä tuotannolla kranaatinheittimen ammuksen kuoria riittää asevarikolla ladattavaksi aina
vuoden 2006 puolelle saakka. Mikäli asevarikko
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lakkautetaan, tulisi nykyjärjestelmän mukainen työ
saattaa loppuun Sääksjärven varikolla ja aloittaa
myöhemmin mahdolliset uudenkaltaiset toiminnot
uudessa paikassa.
Asevarikkojen lakkautusesitykset ovat tulleet
puolustusministeriön suunnitelmiin hyvin yllättäen. Esimerkiksi Sääksjärven asevarikkoa on
uudistettu jatkuvasti. Valtio on tehnyt sen turvallisuuden ja tuotannon kohottamiseksi viime vuosina
merkittäviä investointeja. Varikon turvallisuutta on
v. 1996—2002 kohotettu yhteensä n. 672 800 €:lla
(4 milj. mk). Lataamon toimintaa on v. 1997—2002
kehitetty yhteensä n. 840 900 €:n (5 milj. mk)
laiteinvestoinneilla. Äskettäin hankitusta kranaatin
automaattisesta robottiporausasemasta on saatu
niin hyvät kokemukset, että toinen tällainen kustannuksiltaan merkittävä automaattinen porausasema asennetaan varikolle kesällä 2003. Viimeisin
huomattava investointi on varikkoalueen aitauksen
uusiminen.
Sääksjärven asevarikon kanssa samalla varikkoalueella on Ilmavoimien Lentotekninen varikko.
Varikot ovat tiiviissä yhteistoiminnassa. Lentotekninen varikko vastaa mm. varikkoalueen vartioinnista.
Tampereen kaupunki ja Lempäälän kunta haluavat turvata Sääksjärven asevarikon ja Lentoteknisen varikon toimintaedellytykset jatkossakin. Siksi kaupunki ja kunta ovat yhteistoimin varikkojen
kanssa varmistaneet kuntien kaavoituksessa varikoille riittävän suojaetäisyyden asutuksesta. Tampereen kaupunki ja Lempäälän kunta toteuttavat
kuntiensa rajalle varikkoalueen läheisyyteen yhteisen, n. 13 500 asukkaalle tarkoitetun Vuoreksen
asuma-alueen. Tämän uuden alueen kaavoituksessa otetaan huomioon riittävät suoja-alueet. Koska
Lentotekninen varikko jää alueelle joka tapauksessa, ei Sääksjärven varikon mahdollinen lakkauttaminen kuitenkaan tuo mahdollisuutta hyödyntää
varikkoaluetta ja sen suoja-aluetta esim. teollisuustai asuntoalueena. Lakkauttamisesta ei siis synny
yhdyskuntataloudellisia hyötyjä varikon sijaintikunnissa.
Lempäälän kunta
Lempäälän kunta on myös huolestunut Sääksjärven
Asevarikon n. 50 uhattuna olevan työpaikan takia.
Kunnan tietojen mukaan asevarikko on tarkoitus
lakkauttaa itsenäisenä yksikkönä jo 31.12.2003.
Tosin Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen edustajat ovat kertoneet Lempäälän kunnan edustajille,
että toiminta jatkunee vuoden 2004 loppuun asti.
Ratkaisu on edelleen riippuvainen Haapajärven
lataamosta. Valtion budjettiin ei sisälly määrärahoja

aiemmin Haapajärvelle suunnitellulle uudelle lataamolle. Tilanteen epäselvyys on Lempäälän kunnan mielestä hämmästyttävää ja varikon henkilökunnankin kannalta huolestuttavaa.
Kunta toivoo, että Sääksjärven Asevarikon toimintaa jatketaan. Vaihtoehtoisena mahdollisuutena kunta esittää harkittavaksi edes varikon liittämistä jonkin toisen yksikön varikko-osastoksi. Mikäli varikko kuitenkin lakkautetaan, Lempäälän
kunta toivoo vielä harkittavan toiminnan lopullisen
lakkauttamisen aikataulua.
Jyväskylän maalaiskunta
Jyväskylän maalaiskunnan Kanavuoressa sijaitseva
Suojeluvarikko oli lakkautusuhan alaisena jo v.
1997. Tällöin kuitenkin lakkautus siirrettiin v. 2001
käsitellyn turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon yhteyteen. Kummallakin kerralla lakkautusta on käsitelty pelkästään puolustusvoimain sisäisenä asiana. Jyväskylän maalaiskunnan kanssa
lakkautuksesta ei ole käyty etukäteisneuvotteluja,
vaikka Jyväskylän maalaiskunta olisi niitä toivonut.
Suojeluvarikko on puolustusvoimien asiantuntijaelin suojelutoimialaan kuuluvissa asioissa. Monilta osin sen n. 70 henkeä käsittävä organisaatio toimii
teollisen tuottajan tavoin. Jyväskylän seutukunnalla
on erityisesti arvostettu Suojeluvarikon toimintaa
vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistäjänä. Yhdessä Keski-Suomen TE-keskuksen ja Jyväskylän
työvoimatoimiston kanssa Suojeluvarikko on pystynyt tarjoamaan koulutus- ja työpaikkoja merkittävälle määrälle sellaisia henkilöitä, jotka muutoin olisivat vaikeasti työllistettäviä. Toimista ovat kiistatta
hyötyneet työllistettävät itse ja merkittävässä määrin
myös puolustusvoimat. Kuitenkaan lakkautusprosessissa nämä erityiset yhteiskunnalliset näkökohdat eivät ole juurikaan painaneet. Tämän vuoksi
kokonaistaloudellisuuden arviointi on ensiarvoisen
tärkeä seikka. Valitettavasti kokonaistaloudellisuutta ei ole arvioitu poliisihallinnon, postin ja nyt
puolustusvoimien toimintoja lakkautettaessa Jyväskylän maalaiskunnan alueelta.
Jyväskylän maalaiskunta on yhdessä lähikuntien
omistaman Jyväskylän seudun Kehitysyhtiö Jykes
Oy:n kanssa lakkautuksen tultua ajankohtaiseksi
käynnistänyt välittömästi toimenpiteet Suojeluvarikon toimintojen säilyttämiseksi seutukunnalla. Yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa on valmisteltu
liiketoimintasuunnitelma Suojeluvarikon toimintojen yhtiöittämiseksi ja toimintojen jatkamiseksi Jyväskylän seudulla. Maaliskuussa 2002 asiasta käytiin neuvottelut Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen edustajien kanssa. Maalaiskunta uskoo, että
laaja-alaisella yhteistyöllä pystytään säilyttämään

ainakin merkittävä osa Suojeluvarikon työpaikoista
Jyväskylän seudulla. Jyväskylän maalaiskunta on
valmis aktiivisesti toimimaan siten, että yhtiöitettyjen toimintojen vaatimat toimitilat, rahoitus ja työntekijöiden mahdollinen jatkokoulutus voidaan järjestää seudulla. Suojeluvarikon jälkeen mahdollisesti tyhjiksi jäävien tilojen osalta Jykes Kiinteistöt
Oy on tehnyt puolustusministeriölle tarjouksen 10
milj. €:n (59,50 milj. mk:n) rahoituspaketista. Varat
on tarkoitus käyttää Suojeluvarikon peruskorjaukseen siinä tapauksessa, että nykyisin Tikkakoskella
toimiva Viestitekniikkalaitos päätetään siirtää Suojeluvarikolta tyhjiksi jääneisiin tiloihin. Asian vaatimat toimenpiteet ovat parhaillaan päätettävinä
pääesikunnassa ja puolustusministeriössä.
Oriveden kaupunki
Kaupunginhallitus kiinnittää huomiota eduskunnan 16.12.2001 hyväksymään turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon 3. ponsilauselmaan ja
sen toteamaan siitä, että varikkojärjestelmän muutosta tarkastellaan varikkokohtaisesti ja muutos
toteutetaan siten, että henkilökunnalle tarjotaan
lähinnä koulutusta vastaavaa työtä, ja että elinkaareltaan päättymässä oleva kalusto huolletaan siirtymäkauden ajan nykyisissä varikoissa.

Valtiontilintarkastajien aiempi kannanotto
puolustusvoimien organisaatiouudistuksesta
Kertomuksessaan vuodelta 1997 (s. 104—105) valtiontilintarkastajat esittivät kannanottonaan mm.
seuraavaa:
”— — puolustushallinto ei ole ottanut riittävässä
määrin huomioon eduskunnan ja sen valiokuntien
edellyttämiä näkökohtia kuluvalla vuosikymmenellä toteuttamassaan ja edelleen jatkamassaan organisaatiouudistuksessa. Eduskunta on useasti todennut, ettei puolustushallinnon organisaatiouudistusta ole perustettu riittävään kokonaistarkasteluun ja yksityiskohtaiseen kustannusten analysointiin. Eduskunta on myös edellyttänyt, että rationalisoinnilla saavutetaan todellista säästöä valtiontaloudessa.
Puolustusministeriön asiassa esittämät perustelut eivät ole vakuuttaneet valtiontilintarkastajia siitä, että tehdyt organisaatiouudistukset olisivat perustuneet riittävään kokonaistarkasteluun tai vaihtoehtoiseen kustannusten edeltä käsin toteutettuun
analysointiin.
— — Valtiontilintarkastajien näkemyksen mukaan kyseinen organisaatiouudistus saattaa kokonaisuutena ottaen kuitenkin osoittautua nettovaikutukseltaan neutraaliksi tai jopa haitalliseksi valtiontalouden kannalta.
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— — Varuskuntien siirroilla paikkakunnilta toisille on valtiontilintarkastajien saaman käsityksen

mukaan myös monia kielteisiä ja haitallisia vaikutuksia alueellisesti ja paikallisesti.— — ”

Valtioneuvoston vuoden 1997 selontekoon pohjautuvat
ja investointivaikutuksiltaan merkittävimmät organisaatiomuutokset koskivat Oulun ja Vaasan varuskuntia
sekä Kouvolan pioneerikoulua. Näiden kaupunkivaruskuntien kiinteistöille on löytynyt sittemmin muuta käyttöä, mutta syrjäisemmät kohteet ovat edelleen ongelmallisia. Vastuu alueiden ja rakennusten uuskäytöstä
ei ole enää puolustushallinnon, vaan se on siirtynyt
Senaatti-kiinteistöille ja Kapiteeli Oy:lle. Valtiontilintarkastajat seuraavat näiden tahojen toimia tässä asiassa. Puolustushallinnon kaikkia toimia lakkautettujen
varuskuntien osalta ei edelleenkään ole syytä pitää
kovin järkevinä, eikä puolustusministeriö ole ottanut
huomioon valtiontilintarkastajien edellistä kannanottoa kertomusvuodelta 1997. Lisäksi on käynyt ilmi, että
vain muutamia vuosia ennen lakkauttamista näihin
kohteisiin tehtiin perusparannusinvestointeja lähes 3
milj. €:lla (18 milj. mk).
Organisaatiomuutosten seurauksena uuteen tehtävään joutui siirtymään lähes 1 900 henkeä, heistä 500
uudelle paikkakunnalle. Lähes 200 henkeä irtisanottiin
sen jälkeen, kun he olivat ilmoittaneet perustellun syyn,
miksi eivät voi siirtyä. Irtisanotuista valtaosa oli siviilejä. Heistä on myöhemmin työllistynyt puolustusvoimiin
tai muualle nelisenkymmentä. Puolustusministeriö ei
ole tehnyt tutkimusta rationalisointitoimien aiheuttamista kokonaistaloudellisista kustannusvaikutuksista.
Valtiontilintarkastajat pitävät välttämättömänä, että
ennen mittavia organisaatiouudistuksia ja varuskuntien lakkauttamisia kokonaistaloudelliset kustannusvaikutukset selvitetään joko puolustusministeriön tai
valtiovarainministeriön tai työministeriön toimesta. Or-

ganisaatiouudistuksia puolustusvoimissa suunniteltaessa ja toteutettaessa on myös syytä nykyistä enemmän ja riittävän ajoissa ottaa huomioon niin lakkautuskuin siirtopaikkakuntienkin näkemykset. Maanpuolustustahdon säilyminen lakkautuksen kohteena olevilla
paikkakunnilla ja alueilla lienee tärkeää myös puolustusvoimien tulevan toiminnan uskottavuuden ja luotettavuuden kannalta. Vasta ulkopuolisen ja riippumattoman tutkimuslaitoksen tutkimuksilla on uskottavaa todistusvoimaa tässä asiassa. Valtiontilintarkastajat pitävät todennäköisenä, että maanpuolustustahto ei ainakaan voimistu niillä alueilla ja paikkakunnilla, joista
pitkään toimineet varuskunnat tai varikot siirretään
muualle tai kokonaan lopetetaan.
Valtioneuvoston v. 2001 antaman selonteon mukaan
organisaatiouudistuksia jatketaan edelleen ja varuskuntia ja varikkoja lakkautetaan mm. Turussa, Haminassa, Hangossa, Vammalassa, Iisalmessa, Orivedellä,
Lempäälässä ja Jyväskylän maalaiskunnassa. Viime
vuosina näillä paikkakunnilla toimiviin puolustusvoimien kohteisiin on tehty yli 13 milj. €:n (lähes 80 milj. mk)
perusparannus- tai rakennusinvestoinnit joko valtion
tai kuntien rahoittamana.
Mikäli lakkautusuhat näillä paikkakunnilla aikanaan
toteutuvat, on vaarassa, että puolustusvoimat toimii
jälleen lyhytjänteisesti ja suunnittelemattomasti ja niin
valtion kuin kuntienkin varojen käytön kannalta epätarkoituksenmukaisella ja moitittavalla tavalla. Valtiontilintarkastajat edellyttävät, että kustannusten eri vaihtoehtoja vielä tarkennetaan ja kokonaistaloudelliset
kustannusvaikutukset mm. työllisyyden osalta selvitetään kohteittain ennen lopullisia päätöksiä.
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Valtiovarainministeriön hallinnonala

Valtiontilintarkastajat ovat tehneet valvontakäynnin valtiovarainministeriöön 22.5.2002 (valtiovarainministeri Sauli Niinistö) ja Valtiokonttoriin
5.3.2002 (pääjohtaja Jukka Wuolijoki).
Toimikaudellaan valtiontilintarkastajat ovat käsitelleet selvityspyynnöissään harmaan talouden
torjumista, valtion kassataloutta ja kassareservejä
sekä ministeriöiden sisäistä valvontaa ja tarkastusta. Ministeriön valvontakäynnillä käsiteltiin talouspoliittisen katsauksen lisäksi ministeriön hallinnonalan toimintaa v. 2001, keskushallintohankeen nykytilaa ja edistymistä sekä valtiovarainministeriön
hallinnoimien valtionyhtiöiden, erityisesti Kapiteeli
Oy:n sisäisen valvonnan ja tarkastuksen nykytilaa
ja kehittämistarpeita. Valtiokonttorin valvontakäynnillä käsiteltiin Valtiokonttorin toimintaa v.
2001, henkilöstö-, laatu-, viestintä- ja tietostrategiahankkeita ja niistä aiheutuneita konsultti- ym. kustannuksia sekä hankkeiden keskeisiä tuloksia, valtion kassataloutta ja kassareservien hoitoa Suomessa ja muissa EU-maissa, valtion henkilöstön eläkkeelle siirtymisen viimeaikaisia kehityspiirteitä
sekä valtion eläkepolitiikan nykytilaa, kehitysnäkymiä ja kehittämistarpeita.
Hallinnonalan valvonnan ja siitä laaditun kertomusosuuden valmistelusta on kansliassa vastannut
tarkastusneuvos Asko Valkosalo. Ministeriöiden sisäistä valvontaa ja tarkastusta koskevan kertomusosuuden valmistelusta on vastannut tarkastaja Marjaana Solanne. Kertomusosuus hyväksyttiin valtiontilintarkastajien kokouksessa 2.10.2002.

Harmaan talouden torjunta
Oheinen kertomusteksti harmaan talouden torjunnasta perustuu pääosin viranomaistyön kehittämisprojektin (VIRKE) valtiontilintarkastajille 9.6.2002
antamaan selvitykseen nimeltä Harmaan talouden
tilannekatsaus keväällä 2002.

Kanslian virkamiesvalmisteluna tehtyyn luonnokseen on elokuussa 2002 saatu lausunnot valtiovarainministeriön lisäksi seuraavilta:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Oikeusministeriö,
Sisäasiainministeriö,
Liikenne- ja viestintäministeriö,
Kauppa- ja teollisuusministeriö,
Sosiaali- ja terveysministeriö,
Työministeriö,
Ympäristöministeriö,
Valtiokonttori,
Keskusrikospoliisi,
Konkurssiasiamiehen toimisto,
Verohallitus,
Tullilaitos,
Tielaitos,
Patentti- ja rekisterihallitus,
Rakennusteollisuus RT ry,
Suomen Hotelli- ja ravintolaliitto SHR ry,
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö
SAK ry,
Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto
TT ry,
Akava ry,
Keskuskauppakamari,
Kaupan Keskusliitto,
Suomen Yrittäjät ry,
Palvelutyönantajat ry.

Harmaan talouden määritelmä
Harmaalla taloudella tarkoitetaan VIRKEn mukaan
sinänsä laillista taloudellista toimintaa, joka tapahtuu viranomaisilta salassa tai jonka tuottama tulo
salataan toiminnasta menevien verojen ja maksujen
välttämiseksi. Tätä voidaan kutsua harmaan talouden fiskaaliseksi määritelmäksi. Kansantaloudellisena käsitteenä harmaalla taloudella tarkoitetaan
sellaista taloudellista toimintaa, joka ei sisälly valtion bkt-laskelmiin. Fiskaalisen harmaan talouden

121

määrä on suurempi kuin kansantaloudellisen, koska osa viranomaisilta salassa tapahtuvasta tulonmuodostuksesta on bkt-laskelmissa mukana.
Talousrikollisuudella puolestaan tarkoitetaan
yleisemmin yrityksen tai muun yhteisön toiminnan
yhteydessä tapahtuvia taloudelliseen hyötyyn tähtääviä rangaistavia tekoja. Yritystoiminnan yhteydessä tapahtuva harmaa talous täyttää edellä olevan määritelmän mukaisesti talousrikollisuuden
tunnusmerkit. Harmaan talouden lisäksi talousrikoksiin kuuluu lukuisa joukko muitakin kuin verotukseen liittyviä tai veronsaajiin kohdistuvia lainvastaisia tekoja. Harmaasta taloudesta on käsitteenä erotettava laiton talous, jolla tarkoitetaan jo
lähtökohdiltaan rikollisen toiminnan tuottamaa taloudellista lisäarvoa.
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
katsoo, että harmaan talouden piiriin kuuluvat
myös työrikokset ja harmaa talous työmarkkinoilla.
Kyse ei ole pelkästään pimeistä palkoista tai verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksamatta jättämisestä, vaan tätäkin laajemmasta ongelmasta, jossa
rikotaan ja laiminlyödään laillisia työehtoja. Harmaan talouden vähentäminen on rehellisesti, lakien ja säädösten puitteissa toimivien yritysten,
elinkeinoelämän, kansalaisten ja koko yhteiskunnan etu.
Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto toteaa, että harmaan talouden ja talousrikollisuuden
yhtenä perussyynä voidaan pitää korkeaa veroastetta, erityisesti ansiotulojen korkeaa marginaaliverotusta. Tämä vaikuttaa sekä työntekijän omaan
halukkuuteen pimeän työn tekemiseen että toimeksiantajien halukkuuteen teettää työtä pimeästi.
Suomen Yrittäjät ry ja Palvelutyönantajat ry katsovat, että verotuksen ja välillisten työvoimakulujen korkea taso ja siihen liittyvä byrokratia ovat
tärkeimpiä syitä harmaan talouden määrään.

Harmaan talouden kehitys
Harmaan talouden mittaamisen ja erityisesti tulosten kansainvälisen vertailun ongelmana on luotettavien mittareiden puuttuminen. Kansainvälisesti
harmaan talouden määrää on pyritty mittaamaan
mm. käytössä olevan setelistön määrään, energiankulutukseen, verotarkastuksissa löydettyihin laiminlyönteihin ja haastattelututkimuksiin perustuvilla tutkimusmenetelmillä. Näiden käyttökelpoisuus vaihtelee huomattavasti mitattavan taloudellisen toiminnan luonteen ja maan talouselämän rakenteen mukaan. Esimerkiksi käytössä olevan setelistön määrällä on huomattavasti suurempi merkitys Yhdysvalloissa kuin pankkitekniikaltaan kehittyneemmissä maissa kuten Suomessa. Energian
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kulutus taas saattaa mitata piiloon jäävää teollista
tuotantotoimintaa, mutta ei esim. arvopaperimarkkinoihin liittyvää harmaata taloutta.
Euroopan komission v. 1998 antamassa pimeää
työtä käsitelleessä tiedonannossa todettiin pimeää
työtä koskevien arvioiden vaihtelevan merkittävästi käytettävien arviointimenetelmien mukaan. Tästä
huolimatta jäsenmaat voitiin ryhmitellä pimeän
työn määrän mukaan siten, että parhaimpaan luokkaan kuuluivat Skandinavian maat sekä Irlanti,
Itävalta ja Alankomaat. Niissä pimeän talouden
suuruudeksi arvioidaan n. 5 % bruttokansantuotteesta. Toisessa ääripäässä olivat Italia ja Kreikka, joissa tämä luku on yli 20 %. Näiden välillä on
kaksi ryhmää: Yhdistynyt kuningaskunta, Saksa ja
Ranska ovat tilastoissa keskivaiheilla, kun taas Belgian ja Espanjan luvut ovat lähempänä korkeimpia.
Arviot koskevat nimenomaan pimeän työn määrää,
eivätkä ne siten sisällä muun tyyppistä, esim. kauppaan tai sijoitustoimintaan liittyvää harmaata taloutta.
VIRKEn mukaan Suomessa harmaan talouden
määrää on pyritty arvioimaan lähinnä haastattelututkimuksiin perustuvan työajan käytön sekä eri
tietolähteistä saaduista palkkasummista laskettujen
työaikojen vertailulla, jossain määrin myös harmaan talouden käyttöä ja käyttökokemuksia testaavilla kyselytutkimuksilla. Ensiksi mainittu menetelmä antanee kohtuullisen oikeaan osuvan kuvan
harmaan talouden suuruusluokasta työvoimavaltaisilla aloilla. Se ei kuitenkaan sovellu esim. kaupan ja vielä vähemmän pääomamarkkinoiden harmaan talouden mittaamiseen. Kyselytutkimusten
ulkopuolelle jäävät taas kokonaan kuluttajalta tai
palvelujen käyttäjältä piiloon jäävät harmaan talouden ilmenemismuodot.
Harmaan talouden määräksi Suomessa arvioitiin
v. 1995 valmistuneessa valtiovarainministeriön
asettaman harmaan talouden selvitystyöryhmän
muistiossa vuoden 1992 tasolla 20 mrd. mk, mikä
vastasi 4,2 %:a silloisesta bruttokansantuotteesta.
Arvio perustui lähinnä työajan käyttöön ja palkkasummiin perustuviin tutkimuksiin, jota täydennettiin joidenkin alojen osalta asiantuntija-arvioilla.
Mainitusta harmaan talouden määrästä aiheutuvat
laskennalliset suorat tappiot yhteiskunnalle menetettyjen verotulojen ja perusteettomien tukien
muodossa olivat vuosittain 13 mrd. mk.
Suomessa on vuoden 1995 jälkeen lähinnä verohallinnon toimeksiannosta teetetyillä tutkimuksilla
pyritty seuraamaan harmaan talouden kehitystä
yksittäisillä toimialoilla. Tutkimuksia on tehty mm.
rakennus-, ravintola- ja muilta palvelualoilta. Sekä
tutkimukset että viranomaishavainnot osoittavat,

ettei harmaa talous ollut lama-ajan ilmiö, vaan sen
absoluuttinen määrä lisääntyy nousukaudella.
Kun otetaan huomioon seuraavassa kappaleessa tarkemmin esitellyt toimialakohtaiset selvitykset sekä erityisesti vuoden 1995 jälkeen esiin
tulleet harmaan talouden uudet ilmenemismuodot,
VIRKEn tilannekatsauksessa arvioidaan harmaan
talouden prosentuaalisen osuuden Suomen bruttokansantuotteesta pysyneen vähintään vuoden
1992 tasolla, mikä merkitsee arviolta 5 mrd. €:n (30
mrd. mk) vuotuista määrää.

Harmaan talouden keskeiset toimialat Suomessa
Kotimaan työvoimavaltaiset palvelualat
Rakennusalaa on niin Suomessa kuin muuallakin
perinteisesti pidetty harmaan talouden keskeisenä
toimialana. Viimeisimmän piilotaloutta koskevan
tutkimuksen (Pekka Lith: Rakentamisen piilotalous
1990-luvulla, Tutkimuksia ja raportteja 1/2001,
Helsinki 16.1.2001) mukaan rakennusalan harmaan talouden arvo oli v. 1998 laskentamenetelmästä riippuen 504,6—840,9 milj. €
(3—5 mrd. mk) eli 9—16 % alan tuotannosta. Laskennallisesti määrä vastaa 17 000—23 000:a henkilötyövuotta.
Rakennusalan harmaata taloutta esiintyy edelleen pientalojen ja vapaa-ajan asuntojen uudisrakennuksissa sekä kotitalouksien teettämissä korjaustöissä. Fiskaalisesti merkittävin osa alan harmaasta taloudesta sijoittuu kuitenkin suurten
rakennustyömaiden aliurakkaketjuihin, joissa kokonaan tai tavallisemmin osittain pimeänä maksetut palkat peitetään alalla yleisesti käytetyillä tekaistuilla aliurakka- tai tavaran ostokuiteilla. Suurten uudisrakennustyömaiden valvonnan parannuttua mm. työmailla käyttöön otettujen sähköisten
kulkulupajärjestelmien seurauksena harmaan työvoiman merkittäväksi kohdealueeksi ovat muodostuneet mm. pääkaupunkiseudulla voimakkaassa
kasvussa olleet korjaustyömaat, joilla valvonta ja
tilaajan kontrolli on vaikeampaa.
Ravintola-alan harmaan talouden laskennallinen
määrä saattoi viimeisimmän tutkimuksen (Pekka
Lith: Majoitus- ja ravitsemisalan harmaat markkinat,
Tutkimuksia ja raportteja 2/2002, Helsinki
22.1.2002) mukaan ylittää salattujen palkkatulojen
osalta jo 330 milj. € (2 mrd. mk) v. 1999. Työtunneiksi muutettuna luku vastaa yli 18 000:aa henkilötyövuotta. Tämä merkitsee runsaan 21 %:n
osuutta alan koko tuotannosta ja yli 100 milj. €:n
(594,6 milj. mk) veromenetyksiä vuodessa. Ravintola-alan pienyrittäjien laskennalliset salatut tulot
nostavat alan harmaan talouden kokonaismäärää
50—100 milj. € (297,3—594,6 milj. mk). Vielä

v. 1995 alan palkansaajien harmaa talous oli n. 200
milj. € (1,2 mrd. mk) vastaten alle 20 % alan
tuotannosta.
Harmaan talouden keskeisiä muotoja ravintolaalalla ovat kirjanpidon ohittavalla ruoka- ja alkoholimyynnillä rahoitetut pimeät palkat ja yrittäjätulot
sekä sosiaaliturvamaksujen laiminlyönti. Ravintolaalalta löytyy myös yrityksiä, jotka toimivat joko
kokonaan rekisteröitymättä verohallinnon rekistereihin tai jättävät systemaattisesti verotusta koskevat ilmoitukset tekemättä ja verot maksamatta.
Konkurssikeinottelu ja kertakäyttöyritysten hyväksikäyttö ovat alalla yleisiä toimintamalleja. Majoitus- ja ravintola-alalle on tyypillistä yritysten lyhytikäisyys sekä aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten suuri osuus yrityskannasta. Harmaan talouden painopiste sijoittuu pikaruoka- ja keskiolutpaikkoihin, joissa oman ongelmaryhmän muodostavat VIRKEn mukaan nopeasti lisääntyneet etniset
ravintolat.
Rakennus- ja ravintola-alat eivät VIRKEn mukaan missään tapauksessa ole ainoita toimialoja,
joilla harmaata taloutta esiintyy. Viime aikoina
merkittävää harmaata taloutta on todettu mm. siivous- ja telakka-aloilla, joilla myös ulkomaisen
työvoiman ja ulkomaisten aliurakoitsijoiden osuus
näyttää lisääntyvän.
Liikenteen piilotalous näyttää keskittyvän erityisesti maanteiden tavarakuljetuksiin ja takseihin
sekä linja-autoliikenteen tilausajoihin. Viimeisimmässä tutkimuksessa (Pekka Lith: Palvelusektorin
harmaat markkinat, Konsulttitoimisto Pekka Rytkönen Oy, monisteita ja raportteja 5/1998) maanteiden tavarakuljetusten laskennallisen harmaan
talouden määräksi on arvioitu 100—150 milj. €
(600—900 milj. mk) v. 1994 ja runsaat 50 milj. €
(300 milj. mk) v. 1996. VIRKEn mukaan määrän
lasku saattaa olla osittain näennäistä. Verohallinnon kuljetusalan toimialatarkastuksessa on todettu,
että osa idänkauppaan liittyvästä tavaraliikenteestä
on siirtynyt Venäjälle rekisteröidyille mutta suomalaisten hallinnassa oleville yhtiöille. Näihin liittyvä
harmaa talous ei käytetyillä tutkimusmenetelmillä
välttämättä tule ilmi. Myös taksien kohdalla on
verohallinnon suorittamissa toimialatarkastuksissa
löydetty merkkejä varsin systemaattisesta tulojen
salauksesta.
Lisäksi eräiden muiden toimialojen osalta on
olemassa 1990-luvun puolenvälin tietoihin perustuvia yksittäisiä tutkimuksia harmaasta taloudesta.
Liike-elämän palveluista on tutkimustuloksia vain
teknisistä palveluista, joissa arvio harmaan talouden määrästä oli 15—85 milj. € (90—500 milj. mk)
vuodessa. Koulutustoiminnan arvioitu harmaan ta-
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louden osuus oli 15 milj. € (90 milj. mk) vuodessa
ja parturi- ja kampaamotoiminnan 15—50 milj. €
(90—300 milj. mk) vuodessa, mikä oli noin neljäsosa alan kokonaisliikevaihdosta.

Ulkomaankauppaan liittyvä toiminta
VIRKEn tilannekatsauksen mukaan harmaan talouden kansainväliset kytkennät tulevat erityisen selvästi näkyviin Suomen idänkaupassa. Merkittävä
harmaan talouden ilmenemismuotona on Suomen
Venäjän- ja osin myös Viron-vientiin liittyvä kaksoislaskutus, jonka taakse kätkeytyy huomattavan
suurimittaista sekä Suomen että naapurimaiden
viranomaisilta salattua liiketoimintaa.
Kaksoislaskutus tapahtuu käytännössä siten,
että suomalainen vientiyritys myy tuotteensa veroparatiisiin rekisteröidylle yhtiölle normaaliin hintaan. Vienti Venäjälle tapahtuu suomalaisen myyjän tunnisteella, ja Suomen tullille esitettäviin
vientiasiakirjoihin liitetään veroparatiisiyhtiön
kauppalasku. Ennen Venäjän tullia vientiasiakirjat
vaihdetaan, ja Venäjän tullille esitetään lasku, joka
saattaa olla 15—35 % alkuperäisestä arvosta. Näin
säästetään merkittävä osa Venäjän tullimaksuista,
mikä hyödyttää suomalaista viejää parantuneen
kilpailuaseman muodossa, luultavasti jotakuta
tuontimaassa sekä ennen kaikkea välikätenä toimivan yhtiön omistajia.
Ilmiö ei ole vähämerkityksinen. Vuosina 1998 ja
1999 Suomen vienti Venäjälle oli tullitilastojen
mukaan yli 40 % suurempi kuin Venäjän tuonti
Suomesta. Osa erosta selittyy tilastointivirheillä ja
tavaran katoamisella, mutta kaksoislaskutuksen
osuus lienee VIRKEn mukaan varsin suuri.
Suomeen kehittyi 1990-luvulla kokonaan uusi
toimiala idänkaupan kylkiäisenä toimivista yhtiöistä. Ne toimivat suomalaisten vientiyritysten ja venäläisten tuojien välissä muodollisina tavaran ostajina
ja hoitavat sekä kaksoislaskutuksen että sujuvaan
vientimenettelyyn Venäjän päässä tarvittavat toimenpiteet. Valtaosa yhtiöistä on rekisteröity veroparatiiseihin, mutta samaan yhtiöryppääseen saattaa kuulua myös yksi tai useampia Suomeen rekisteröityjä yhtiöitä. Jos vientituotteen muodollisena
ostajana ja kaksoislaskutuksen järjestäjänä toimii
veroparatiisiyhtiön sijasta suomalainen yhtiö, tähän
kertyneet voitot siirretään yhtiön omistajille veroparatiisiyhtiöille maksettavilla konsulttilaskuilla.
Kaksoislaskun kirjoittamista sinänsä ei Valtakunnansyyttäjänviraston tuoreen tulkinnan mukaan pidetä Suomessa rikoksena, koska väärä asiakirja on tehty Venäjän eikä Suomen viranomaisia
varten. Veroviranomaisilla ja poliisilla on kuitenkin
tutkittavanaan useita kaksoislaskutukseen liittyviä
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juttuja, joissa pääkysymyksenä on mittava Suomessa tapahtuneeseen liiketoimintaan liittyvän tulon salaaminen Suomen verottajalta. Liiketoiminnan suuruusluokkaa osoittaa se, että suurimmassa
keskusrikospoliisin tutkittavana parhaillaan olevassa kaksoislaskutusjutussa veroparatiisiyhtiöryppään liikevaihto on ollut muutaman vuoden aikana
lähes 168 milj. € (1 mrd. mk).
VIRKEn mukaan kaksoislaskutus ei ole yksinomaan Suomesta tapahtuvaan vientiin liittyvä ilmiö. Suomen tullin olisi mahdollista puuttua ilmiöön välittämällä vientiarvot Venäjän tullille. Tätä
on kuitenkin rajannut pelko siitä, että suomalaiset
yritykset menettävät Venäjän-viennissä kilpailukykynsä, jos menettelyyn puututaan Suomen rajoilla
liian tarkasti. EU:n ja Venäjän välillä v. 1999 järjestetyssä järjestäytynyttä rikollisuutta käsitelleessä
kokouksessa kaksoislaskutukseen päätettiin puuttua yhteisesti, ja vuoden 2000 syksyllä Suomen tulli
toteutti yhdessä useiden muiden EU-maiden sekä
Venäjän tulliviranomaisten kanssa kaksoislaskutusta vastaan suuntautuneen valvontaoperaation.
Kahdessa viisipäiväisessä valvontajaksossa paljastui ainakin 46 kaksoislaskutustapausta. Satunnaisesti valitusta aineistosta löytyi VIRKE-hankkeen
yhteydessä 63 veroparatiisiyhtiötä. Veroparatiisiyhtiöiden hyväksikäyttö idänkaupan yhteydessä ei
rajoitu yksinomaan vientiin ja kaksoislaskutukseen. Myös tiettyjen tuoteryhmien tuontiin liittyy
usein järjestelyjä, joissa vain osa kauppahinnasta
maksetaan tavaran myyjälle ja osa veroparatiisiyhtiön tilille.
Tullihallituksen mukaan tietojenvaihtoa tulliviranomaisten välillä sääntelee kotimaisen lainsäädännön lisäksi tulliviranomaisten keskinäiset sopimukset sekä EU:n asiaan liittyvät säännökset. Viennin massatietojen lähettäminen Venäjälle olisi mahdotonta jo teknisistä ja resurssisyistä. Toisaalta rikostutkintaan perustuvien virka-apupyyntöjen kyseessä ollessa kaikki asiaan vaikuttavat tiedot toimitetaan niitä pyytäville viranomaisille, siis muillekin kuin tulliviranomaisille.

Kansainvälinen sijoitustoiminta
Merkittävin kehitys vuoden 1995 jälkeen on tapahtunut kansainvälisten tai sellaisiksi naamioitujen
pääomasijoitusten tuottamien tulojen puolella.
Kansainvälisten pääomasijoitusten vapautuminen
yhdessä 1990-luvun laman jälkeisen nousukauden
ja siihen liittyneen sijoitustoiminnan kasvun kanssa
on tuottanut toisaalta sijoituskelpoisia pääomia,
toisaalta mahdollisuuksia sijoittaa nämä pääomat
tuottavasti ja anonyymisti siten, etteivät sijoitukset
ja niiden tuotot tule veroviranomaisten tietoon.

VIRKEn mukaan merkittävän mahdollisen uhkan Suomen veropohjan kannalta muodostavat
mm.
— suomalaisten mahdollisuudet tehdä talletuksia ulkomaisissa tiukan pankkisalaisuuden maihin
sijoitetuissa luottolaitoksissa ja jättää korot ilmoittamatta
— suomalaisten mahdollisuudet tehdä sijoituksia ulkomaisissa tiukan pankkisalaisuuden maihin
rekisteröidyissä sijoitusrahastoissa ja jättää tuotot
ilmoittamatta
— suomalaisten mahdollisuudet sijoittaa suomalaisiin joukkovelkakirjalainoihin ulkomaisen
pankin, välittäjän tai muun asiamiehen välityksellä
ja saada korot ilman niistä perittävää lähdeveroa
— suomalaisten mahdollisuudet käydä arvopaperikauppaa Helsingin pörssissä ulkomaisen etävälittäjän avulla tai etäkauppaa ulkomaisissa pörsseissä ja jättää myyntivoitot ilmoittamatta
— suomalaisten mahdollisuudet sijoittaa suomalaisiin arvopapereihin hallintarekisterin välityksellä ja jättää myyntivoitot ilmoittamatta sekä
— näennäisten vakuutusjärjestelyjen (ns. salkkuvakuutukset) muotoon puettu sijoitustoiminta,
jossa vakuutussopimus tehdään tiukan pankkisalaisuuden maahan sijoittuneen vakuutusyhtiön
kanssa ja tuotot jätetään ilmoittamatta.
Suomessa ei ole tehty kokonaisarviota mainittujen järjestelyjen avulla vältettyjen verojen kokonaismäärästä.
Valtiovarainministeriön mukaan yritystoiminnan ja pääomaliikkeiden lisääntyvä kansainvälistyminen tuo mukanaan lieveilmiöitä, joiden torjunnassa Suomi voi menestyä vain yhteistyössä muiden maiden kanssa. Kansainvälisiä yhteistyömuotoja kehitellään koko ajan, ja Suomi on erityisesti
OECD:ssä ja EU:ssa niiden valtioiden kärkijoukossa, jotka pyrkivät lisäämään mm. veroviranomaisten välistä tietojenvaihtoa ja muuta kansainvälistä
viranomaisyhteistyötä. Pienilläkin edistysaskeleilla
on kansainvälisessä veronkierron torjunnassa suuri
merkitys.

Suomalaisten sijoitukset ulkomaille
Suomen Pankin maksutasetilaston mukaan suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin arvopapereihin olivat
kesäkuun 2001 lopussa 61,0 mrd. € (363 mrd. mk).
Kasvu on ollut nopeaa, sillä v. 1998 vastaava luku oli
14,5 mrd. € (86 mrd. mk). Valtaosa tästä määrästä
näkyy maksutasetilastossa rahalaitosten, yritysten ja
muiden institutionaalisten sijoittajien saatavina, kotitalouksien ja luonnollisten henkilöiden osuus tilastossa on vain 3,9 mrd. € (23 mrd. mk) ja se oli v.1998
vastaavasti 1,2 mrd. € (7 mrd. mk).

VIRKEn mukaan maksutasetilasto ei kuitenkaan
anna läheskään täydellistä kuvaa todellisuudesta
etenkään luonnollisten henkilöiden osalta. Tilastosta puuttuvat mm.
— sellaiset luonnollisten henkilöiden sijoitukset, jotka tehdään vakuutusten ja rahastojen kautta
(nämä näkyvät ao. yhtiöiden osuudessa)
— arvopaperikaupat, jotka tehdään käyttäen
ulkomaisia välittäjiä, pankkeja, rahastoja tai vakuutusyhtiöitä sekä
— kaupat, jotka tehdään esim. suomalaisten
pankkien tytärpankkien tai suomalaisten sijoitusyhtiöiden ulkomaisten tytäryhtiöiden kautta.
Suomalaisten luonnollisten henkilöiden ulkomaisten sijoitusten kasvu on tosiasiassa ollut vielä
nopeampaa, kuin maksutasetilaston luvut kertovat.
Varsinkin osakkeiden pörssikurssien kasvun hidastumisen jälkeen suosittuja sijoituskohteita ovat olleet ulkomaiset sijoitusrahastot. Suomalaisille sijoittajille markkinoidaan tehokkaasti myös muita ulkomaisia sijoitusmuotoja. Kansainvälisten salkkuvakuutusten tarjonta on Suomessa lyhyen ajan sisällä
moninkertaistunut. Suomalaisten on nykyisin erittäin helppoa käydä arvopaperikauppaa ulkomailla.
Internetin ja vapaan liikkumisen aikakaudella on
vaivatonta toimia valtakunnan rajojen ulkopuolella. Ulkomailla olevat välittäjät eivät VIRKEn mukaan anna mitään vertailutietoja välittämistään kaupoista Suomen viranomaisille, joten myyntivoittojen ilmoittaminen jää ao. sijoittajan omantunnon
varaan.
VIRKEn mukaan oman ongelmansa muodostavat ns. etävälittäjät eli ulkomaiset sijoituspalveluyhtiöt, joilla on oikeus käydä kauppaa Helsingin
pörssissä. Etävälittäjillä on nykyisin jo noin kolmannes Suomen pörssikauppojen markkinaosuudesta. Periaatteessa heidän pitäisi suomalaisten
välittäjien tapaan antaa vuosi-ilmoitukset välittämistään kaupoista. Käytännössä vain yksi etävälittäjä on antanut vuosi-ilmoituksen, eikä verottajalla
ole käytettävissään mitään tehokasta sanktiota ilmoitusten saamiseksi. Etävälittäjien markkinaosuuden kasvaessa tilanne alkaa murentaa kokonaan vuosi-ilmoituksiin perustuvaa arvopapereiden myyntivoittojen verotusta. Kysymyksessä on
myös sijoituspalveluyhtiöiden kilpailun kannalta
epäterve tilanne: Etävälittäjien asiakkaat tietävät,
etteivät tiedot heidän tekemistään kaupoista kulkeudu veroviranomaisille toisin kuin suomalaisten
välittäjien asiakkaista.
Verohallitus on selvittänyt asiaa yhdessä valtiovarainministeriön ja Rahoitustarkastuksen kanssa ja
katsoo, että verotusmenettelylain säännös vuosiilmoituksen antamisesta koskee myös ulkomailta
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Helsingin pörssissä toimivia arvopaperivälittäjiä.
Verohallitus on lähettänyt pyynnön vuosi-ilmoituksen antamisesta 27 etävälittäjälle, jotka ovat käyneet kauppaa Helsingin pörssissä. Annettujen vuosi-ilmoitusten ja yhteydenottojen perusteella etävälittäjille tullaan antamaan tarpeellista ohjeistusta.
Jos ilmenee, että jokin etävälittäjä ei pyydettyjä
tietoja anna, selvitetään tarvittavat jatkotoimet erikseen.

Suomalaisten sijoitukset ulkomaiden kautta
Suomeen
Ulkomaiset sijoitukset suomalaisiin arvopapereihin
olivat Suomen Pankin maksutasetilaston mukaan
vuoden 2001 kesäkuun lopussa 181,3 mrd. € (1 078
mrd. mk). Tästä summasta sijoitukset osakkeisiin
olivat 131,4 mrd. € (781 mrd. mk), sijoitukset
joukkovelkakirjalainoihin 44,07 mrd. € (262 mrd.
mk) ja sijoitukset rahamarkkinapapereihin 5,887
mrd. € (35 mrd. mk). Helsingin pörssin markkinaarvosta oli samana ajankohtana ulkomaalaisomistuksessa 67,8 %. Suomalaisten arvopaperivälittäjien antamiin vuosi-ilmoituksiin sisältyy vuosittain
yli miljoona ulkomaalaisten tekemää arvopaperikauppaa.
VIRKEn mukaan ulkomaalaisena esiintyminen
johtaa pääomatulojen verotuksen kannalta pääsääntöisesti edullisempaan lopputulokseen kuin se
verotus, jonka kohteeksi suomalainen sijoittaja joutuu. Joukkovelkakirjalainojen koroista ei peritä lähdeveroa silloin, kun saaja ilmoittautuu ulkomailla
asuvaksi eli Suomessa rajoitetusti verovelvolliseksi.
Pörssiosakkeiden, johdannaisten ja muiden rahamarkkinapapereiden myyntivoitot eivät ole ulkomailla asuvalle Suomessa veronalaisia. Poikkeuksena edullisuudesta ovat osinkotulot, joista ulkomailla asuvalle ei myönnetä yhtiöveron hyvitystä ja
joista usein peritään myös lähdevero. Nousevien
pörssikurssien aikana osinkojen verotuskohtelun
merkitys on kuitenkin jäänyt huomattavasti pienemmäksi kuin myyntivoittojen.
Ongelmana järjestelmässä on ulkomaalaisomistuksen kasvottomuus. Poikkeuksena suomalaisen
osakkeenomistuksen pääsääntöisestä julkisuudesta on ulkomaalaisia osakkeenomistajia koskeva
osakkeiden hallintarekisteröinti, jossa osakasluetteloon voidaan osakkaan sijasta merkitä vain hallintarekisterin hoitaja. Hallintarekisterin hoitajan
asiakkaana on useimmiten ulkomainen pankki tai
muu asiamies, eikä arvopapereiden todellisesta
omistajasta ole Suomessa välttämättä kenelläkään
tietoa.
Järjestelmä mahdollistaa suhteellisen helposti
myös suomalaisille kaupankäynnin suomalaisilla
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arvopapereilla ilman pelkoa myyntivoittojen joutumisesta verolle. Tämän voi toteuttaa pelkästään
hankkiutumalla ulkomaisen pankin tai sijoituspalveluyhtiön asiakkaaksi. Varmempi vaihtoehto on
kuitenkin ketjuttaa omistusta hiukan pitemmälle
hankkimalla muutamalla tuhannella markalla veroparatiisiyhtiö ja tekemällä toimeksiantosopimus
ulkomaisen pankin tai sijoituspalveluyhtiön kanssa
tämän nimissä. Erityisen houkutteleva tämä vaihtoehto lienee henkilölle, joka saa työssään käyttöönsä sisäpiiritietoa ja haluaa käyttää tätä hyväkseen
paljastumatta.
VIRKEn mukaan joukkovelkakirjalainojen kohdalla mekanismi toimii samaan tapaan. Suomalainen voi hankkiutua suoraan tai veroparatiisiyhtiötä
käyttämällä ulkomaisen pankin tai sijoituspalveluyhtiön asiakkaaksi ja saada tämän välityksellä
korkotulot itselleen. Suomesta on maksettu vuosittain useita miljardeja markkoja joukkovelkakirjalainojen korkoja muutamalle suurelle eurooppalaiselle selvityskeskukselle ilman mitään tietoa koron
todellisesta saajasta. Arvopapereiden ulkomaalaisomistuksen nimettömyys antaa erinomaiset mahdollisuudet myös rikollisen rahan pesuun. Suomessa ei ole mitään mahdollisuutta selvittää, onko
täkäläisiin pörssiosakkeisiin tai joukkovelkakirjalainoihin sijoitettu esim. huume- tai terroristiorganisaatioiden rahoja.

Muita aloja
VIRKEn mukaan viime vuosina harmaata taloutta
on löytynyt kokonaan uudentyyppisiltä alueilta.
Hyväntekeväisyyskeräyksiin ja niihin kytkeytyvään
telemarkkinointiin liittyvissä väärinkäytöksissä on
jo tutkituissa tapauksissa pimeiden palkkojen ja
salattujen yrittäjätulojen yhteismäärä ollut kymmeniä miljoonia markkoja. Hyvin suurta osaa koko
tämäntyyppisestä toiminnasta näyttävät hallitsevan
pitkälle verkostoituneet ammattirikolliset, jotka
onnistuvat kiinnijäämisistään huolimatta jatkamaan
toimintaansa uusien yritysten tai rekisteröityjen
yhdistysten sekä avustavien bulvaanien välityksellä.
Uusia ilmiöitä ovat myös tiedemaailmaan ja
tutkimustoimintaan liittyvä veronkierto ja väärinkäytökset. Muun muassa lääke- ja luonnontieteelliseen tutkimustoimintaan liittyvät suuret taloudelliset intressit, tutkimuksen ja siihen liittyvän tulonmuodostuksen kansainvälisyys sekä riittävän korkeaan asemaan päässeiden tutkijoiden itsenäisyys
suhteessa heitä teoriassa valvoviin instituutioihin
ovat luoneet sekä houkutuksia että mahdollisuuksia mittaviin tulonsalauksiin. Tutkinnassa olleissa
tapauksissa verotuksen ulkopuolelle jääneiden tai

rikollisesti väärille tileille ohjattujen varojen määrä
on lähes 17 milj. € (100 milj. mk).

Valtionhallinnon toimet harmaan talouden
vähentämiseksi
Valtiovallan systemaattinen kiinnostus harmaan
talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan alkoi
1990-luvun alussa talouden laman, pankkikriisin
ja sitä seuranneen konkurssiaallon seurauksena
sekä harmaaseen talouteen kyllästyneiden rakennusalan järjestöjen painostuksen ja eräiden viranomaisten aktiivisen valmistelutyön tuloksena. Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunta on
ollut erikseen mainittuna molempien Paavo Lipposen hallitusten hallitusohjelmissa, ja nämä hallitukset ovat periaatepäätöksillään vahvistaneet
kolme toisiaan seuraavaa talousrikostorjuntaohjelmaa.
Lisäksi on ollut yksi Esko Ahon hallituksen
talouspoliittisen ministerivaliokunnan vahvistama
ohjelma, yksi ministerityöryhmä sekä useita ministeriötason työryhmiä ja selvityshankkeita.
Aikajärjestyksessä tärkeimmät harmaan talouden torjuntaan liittyvät valtiovallan toimenpiteet
ovat edenneet seuraavasti:
— Valtiovarainministeriön v. 1994 asettaman
harmaan talouden selvitystyöryhmän välimuistio
valmistui vuoden 1994 syksyllä ja loppuraportti
vuoden 1995 keväällä.
— Pääministeri Esko Ahon hallituksen talouspoliittinen
ministerivaliokunta
hyväksyi
talousrikollisuuden torjuntaohjelman 14.2.1995. Tätä
ei kuitenkaan viety koko hallituksen vahvistettavaksi.
— Pääministeri Paavo Lipposen 13.4.1995 virkaan astuneen hallituksen ohjelmassa haluttiin tehostaa harmaan talouden torjuntaa sekä julkisen
talouden vahvistamiseksi että elinkeinoelämän terveen kilpailun edistämiseksi. Talousrikollisuuden
torjumista ja rikoshyödyn takaisinsaantia luvattiin
tehostaa tiivistämällä mm. verohallinnon, poliisin ja
muiden viranomaisten keskinäistä yhteistyötä sekä
kansainvälistä yhteistyötä.
— Valtioneuvosto teki 1.2.1996 periaatepäätöksen ensimmäisestä harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjumiseksi toteutettavasta toimenpideohjelmasta. Toimenpideohjelma sisälsi useita
osa-alueita, joilla pyrittiin harmaan talouden ja
talousrikollisuuden kokonaisvaltaiseen torjuntaan
tekomahdollisuuksia vähentämällä, valvontaa ja ilmituloriskiä lisäämällä, rikoshyödyn takaisinsaantia tehostamalla ja sanktioita koventamalla, tutkimustoiminnalla sekä tiedotuskampanjalla. Ohjelmaan liittyi sekä lainsäädännöllisiä uudistuksia

että talousrikostorjuntaan kohdennettavien viranomaisresurssien lisäyksiä. Torjuntatyön painopistettä haluttiin siirtää ennalta estäviin toimenpiteisiin. Ohjelmassa korostettiin eri viranomaisen keskinäistä yhteistyötä, jota pyrittiin tehostamaan
sekä yhteistyötä haittaavia säännöksiä muuttamalla että käytännön yhteistoimintaa kehittämällä.
— Valtioneuvosto asetti 23.10.1997 ministerityöryhmän tekemään vuoden 1997 loppuun mennessä tarvittavat toimenpidesuositukset ja yhteenvedon muun ohessa talousrikollisuuden ja harmaan
talouden torjuntaohjelman toteutumisesta. Ministeri Jouko Skinnarin puheenjohdolla toiminut työryhmä totesi 8.1.1998 valmistuneessa raportissaan
suurimman osan talousrikostorjuntaohjelmaan sisältyneistä lainsäädäntöhankkeista olevan joko toteutettu tai hyvin pitkällä valmistelussa. Ministeri
Skinnarin työryhmä sisällytti raporttiinsa 13 talousrikosten ja harmaan talouden torjuntaan liittyvää
toimenpide-ehdotusta.
— Valtioneuvosto teki 22.10.1998 edellä mainittuun
valmistelutyöhön
perustuvan
periaatepäätöksen hallituksen toimintaohjelmaksi talousrikollisuuden ja harmaan talouden vähentämiseksi. Ohjelma koski vuosia 1999—2001 ja se oli
jatkoa v. 1996 vahvistetulle toimenpideohjelmalle.
— Pääministeri Paavo Lipposen 15.4.1999 virkaansa astuneen uuden hallituksen ohjelman mukaan hallitus kiinnittää erityistä huomiota harmaan
talouden ja talousrikollisuuden torjumiseen. Siihen
pyritään kehittämällä viranomaisten toimintaedellytyksiä, yhteistyötä ja verotusmenettelyä. Tämä
edellyttää säännösten, valvonnan ja viranomaisyhteistyön lisäämistä. Poliisin voimavaroja lisätään
ja vahvistetaan sen edellytyksiä estää huumerikollisuutta, selvittää talousrikoksia sekä ehkäistä järjestäytynyttä rikollisuutta. Syyttäjäresurssit turvataan ja käännetty todistustaakka otetaan käyttöön
rikoshyödyn takaisin saamiseksi törkeissä taloudellista hyötyä tuottavissa rikoksissa.
— Valtioneuvosto vahvisti 20.6.2001 tekemällään periaatepäätöksellä kolmannen talousrikostorjuntaohjelman vuosiksi 2002—2005. Ohjelman
tarkoituksena on talousrikollisuuden ja harmaan
talouden sekä niiden aiheuttamien vahinkojen
sekä rikoksentekomahdollisuuksien merkittävä vähentäminen. Ohjelman toteuttamisella torjutaan
erityisesti julkiseen tulo- ja menorahoitukseen sekä
elinkeinoelämään kohdistuvia väärinkäytöksiä.
Ohjelmalla edistetään myös elinkeinoelämän
omien torjuntavalmiuksien kehittymistä ja vahvistetaan elinkeinoelämän tervettä kilpailua ja parannetaan sen toimintaedellytyksiä.
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Eri torjuntaohjelmien ja valtioneuvoston periaatepäätösten toteutuminen
VIRKEn mukaan talousrikostorjuntaohjelmien ja
valtioneuvoston periaatepäätösten toteutumista
voidaan tarkastella monella eri tasolla. Suhteellisen
selkeästi
on
todettavissa,
mitkä
talousrikostorjuntaohjelmiin kirjatuista lainsäädäntö- ja
muista hankkeista ovat toteutuneet. Jossain määrin
vaikeampaa on mitata sitä, miten talousrikostorjuntaohjelmat ovat vaikuttaneet viranomaisten toimintaan, resursseihin ja toiminnalla saavutettuihin tuloksiin. Erityisen vaikeata on arvioida, missä määrin ohjelmilla on saavutettu niille asetetut tavoitteet
talousrikosten ja harmaan talouden vähentämiseksi
ja mitä vaikuttavuutta on ollut sekä yksittäisillä
toteutetuilla hankkeilla että ohjelmilla kokonaisuudessaan.
Vahvistettuihin talousrikostorjuntaohjelmiin sisältyy kaikkiaan useita kymmeniä hankkeita tai
yksittäisiä lainsäädännön muutosehdotuksia. Osa
ehdotuksista on toteutunut alkuperäisen tarkoituksen mukaisina, osa enemmän tai vähemmän muutettuina. Jotkut aiempiin ohjelmiin sisältyneistä ehdotuksista ovat pudonneet toteutumattomina pois
myöhemmistä, jotkut jääneet ohjelmien pysyväiskohteiksi. Toisaalta varsinaisiin talousrikostorjuntaohjelmiin sisältyvien ehdotusten ulkopuolelta on
käynnistynyt harmaan talouden ja talousrikosten
torjunnan kannalta tärkeitä lainsäädäntöhankkeita.
Seuraavassa on tarkasteltu ohjelmiin sisältyviä
keskeisiä hankkeita asiaryhmittäin.

Osakeyhtiöiden väärinkäytösmahdollisuuksien
vähentäminen ja kaupparekisterin luotettavuuden lisääminen
Vuoden 1999 alussa voimaan tulleella lainmuutoksella (825/1998) toteutettuun osakeyhtiön vähimmäispääoman korottamiseen liittynyt 7 vuoden siirtymäaika ja osakepääoman tosiasiallisen maksamisen heikko kontrolli ovat merkittävästi vähentäneet
uudistuksen merkitystä.
Osakeyhtiölain 1.4.2001 voimaan tulleella muutoksella (1094/2000) on annettu Patentti- ja rekisterihallitukselle mahdollisuus poistaa rekisteristä yhtiöt, jotka eivät ole ilmoittaneet sinne kehotuksesta
huolimatta tietojaan vuoden kuluttua tilikauden
päättymisestä, joilla ei ole rekisteriin merkittyjä
vastuuhenkilöitä tai joiden konkurssi on rauennut
varojen puutteeseen.
Samoin 1.4.2001 voimaan tulleella yritys- ja yhteisötietolailla (244/2001) on otettu käyttöön kaikille yrityksille yleinen yritys- ja yhteisötunnus, joka
korvaa aikaisemmat kaupparekisterinumeron ja liike- ja yhteisötunnuksen. Tunnus on merkittävä
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yrityksen käyttämiin kirjeisiin ja lomakkeisiin, ja se
parantaa jossain määrin ulkopuolisen mahdollisuuksia havaita esim. ristikkäisten nimenmuutosten taakse kätkettyjä toimijoiden ja vastuiden muutoksia. Järjestelmä mahdollistaa myös yrityksen
arvonlisävero- ja ennakkoperintärekisteröintien
voimassaolon reaaliaikaisen tarkistamisen.
Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan osakepääomien maksuvalvontaa on pyritty hoitamaan
siten, että muutosilmoitusten käsittelyn yhteydessä
on samalla tarkastettu myös osakepääomanmaksu.
Täyden maksun puuttuessa asiasta huomautettiin
ilmoittajalle. Samoin toimimattomien osakeyhtiöiden poistamista rekisteristä on tehostettu. Tilinpäätöstietojen julkistamisvelvollisuuden valvontaa on
tehostettu lähettämällä huomautuskirje v. 2000 n.
4 800 velvollisuutensa laiminlyöneelle yhtiölle ja
v. 2001 lähes 11 000 osakeyhtiölle. Valtaosa huomautuksista johti tilinpäätöstietojen rekisteröintiin.
Varsinaiseen toimimattomien yhtiöiden massapoistoon arvioidaan ryhdyttävän lähivuosina.

Tilintarkastusinstituution kehittäminen
Ensimmäiseen talousrikostorjuntaohjelmaan sisältynyt ajatus tilintarkastajan velvollisuudesta raportoida yrityksen verojen laiminlyönnit ei ole toteutunut. Tilintarkastajan raportointivelvollisuus mahdollisesta rahanpesusta toteutunee EU:n direktiivin
mukaisesti. Asia on virkamiesvalmistelussa.
Ehdotus maallikkotilintarkastajien käytöstä luopumisesta ei ole toteutunut.
Tilintarkastuslain muuttamisesta annetulla lailla
(630/2001) tilintarkastajalle on säädetty velvollisuus tehdä ilmoitus kaupparekisteriin, mikäli hän
eroaa kesken toimikauden. Tämä antaa velkojille ja
muille sidosryhmille mahdollisuuden reagoida yrityksen tilanteeseen nykyistä aiemmin. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 1.1.2002 tai sen jälkeen
alkavaan tilikauteen kohdistuvaan tarkastukseen.

Konkursseihin ja konkurssipesiin kohdistuvan
valvonnan tehostaminen
Konkurssisääntöä muutettiin 1.3.1998 voimaan tulleella lailla (1218/1997). Pesänhoitajan kelpoisuusehtoja tiukennettiin niin, ettei pesänhoitajalla saa
olla velalliseen eikä velkojaan hänen riippumattomuuttaan vaarantavia sidonnaisuuksia. Samalla
määrättiin konkurssipesän hoitajille velvollisuus
laatia selvitys velallisesta ja velallisen konkurssia
edeltäneestä toiminnasta. Edelleen säädettiin, että
konkurssin tultua vireille tuomioistuin voi määrätä
velallisen omaisuutta tai kirjanpitoaineistoa koskevasta takavarikosta tai muusta turvaamistoimenpiteestä.

Konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun
lain 7 §:ää muutettiin samoin 1.3.1998 voimaan
tulleella lailla (1219/1997). Tämän mukaan tuomioistuin voi konkurssiasiamiehen hakemuksesta vapauttaa pesänhoitajan tehtävästään konkurssisäännön 61 §:ssä säädetyillä perusteilla.
Konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun
lain 1 §:ää muutettiin 1.4.2001 voimaan tulleella
lailla (1095/2000). Tämän mukaan konkurssiasiamies voi erityisestä syystä määrätä, että valtio ottaa
vastatakseen osakeyhtiön selvitysmenettelyn kustannuksista.
Konkurssiasiamiehen toimiston mukaan sille
tuli yllätyksenä vuoden 2002 alussa, ettei kaupparekisteriviranomainen toimi säännöksessä tarkoitetulla tavalla. Osakeyhtiöitä, joiden konkurssi oli
rauennut, ei ollut lainkaan poistettu rekisteristä.
Konkurssiasiamiehen toimiston mukaan rekisteriviranomainen pitäisi ehdottomasti saada toimimaan siten, että osakeyhtiö poistetaan rekisteristä
heti, kun rekisteriviranomaiselle tulee käräjäoikeuden ilmoitus konkurssin raukeamisesta.

Verolainsäädännön aukkokohtien tukkiminen
VIRKEn tilannekatsauksessa on todettu mm. seuraavaa:
— Verokeidasvaltiossa sijaitsevan yrityksen
avulla verotuksellisia etuja hankkineelle säädettiin
korostettu näyttövelvollisuus oikeustoimen tosiasiallisesta luonteesta 1.11.1998 voimaan tulleella verotusmenettelystä annetun lain 26 §:n muutoksella
(477/1998).
— Kansainvälisiin korkovirtoihin kohdistuvan
verovalvonnan tehostaminen ei ole toteutunut.
— Tulojen salaamismahdollisuuksien vähentäminen tarkkailuilmoituksen antamisvelvollisuutta
laajentamalla toteutettiin Verohallituksen 6.9.1996
yleisestä ilmoittamisvelvollisuudesta antamassa
päätöksessä. Tässä päätöksessä määrättiin luonnollisille henkilöille maksetut tekijänoikeuskorvaukset sekä edustajien ja asiamiesten palkkiot
ilmoitettaviksi suoritusten maksajien vuosi-ilmoituksissa riippumatta siitä, onko niistä toimitettu
ennakonpidätystä. Tarkkailuilmoituksen antamisvelvollisuus jäi paljon alkuperäistä ehdotusta suppeammaksi ja menetti samalla suuren osan merkityksestään harmaan talouden torjunnassa.
— Arvonlisäveron kiertämismahdollisuuksien
vähentäminen rakennus- ja muita työvoimavaltaisia aloja koskevan ns. käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden avulla ei ole toteutunut.
— Osakkeiden hallintarekisteröintiin liittyvien
väärinkäytösmahdollisuuksien vähentäminen ei
ole toteutunut.
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— Työvoimavaltaisten alojen tiedonantovelvoitteiden tehostaminen ei ole toteutunut.

Viranomaisten välisen tiedonvaihdon parantaminen
VIRKEn tilannekatsaus toteaa tietojen vaihdon parantamisesta mm. seuraavaa:
— Verohallinnon tiedonsaantioikeuksia laajennettiin harmaan talouden selvitystyöryhmän ehdotusten mukaisesti 1.4.1995 voimaan tulleella verohallintolain muutoksella (351/1995). Tämä sisälsi
mm. mahdollisuuden tehdä vertailutietotarkastuksia ja sivullisen tiedonantovelvollisuuden laajentamisen. Samalla laajennettiin verohallinnon oikeutta
ilmoittaa havaitsemistaan muista kuin verotukseen
liittyvistä väärinkäytöksistä muille viranomaisille.
Uudet säännökset loivat perustan sekä verohallinnon omille mahdollisuuksille paljastaa harmaata taloutta että harmaan talouden torjuntaan
liittyvän viranomaisyhteistyön kehittämiselle.
— Vuoden 2000 alussa voimaan tulleessa verotustietojen salassapidosta ja julkisuudesta annetussa laissa (1346/1999) toteutettiin pitkään vireillä
ollut ehdotus poliisin mahdollisuudesta saada verotustietoja jo ennen esitutkinnan aloittamista mm.
rikosten ennalta ehkäisemistä varten. Tämä säännös on merkittävästi auttanut viranomaisyhteistyötä. Ongelmana on kuitenkin edelleen se, ettei
massatietoja voida vaihtaa eikä tehdä rekisterivertailuja eri hallintojen tietokannoista.
— Tuotevalvontakeskuksen oikeus verotustietojen saantiin toteutui 1.4.1998 voimaan tulleella
lainmuutoksella (210/1998).
— Työttömyysturvan väärinkäytöksiin liittyvää
valvontaa tehostettiin vuoden 1999 alussa voimaan
tulleella työttömyysturvalain muutoksella (1175/
1998), joka mahdollistaa eri etuuksien saajia koskevien tietojen yhdistämisen sosiaali- ja terveysministeriön edunsaajarekisteriin sekä tämän tietojen
saannin muilta viranomaisilta ja rahalaitoksilta.
— Työeläkelaitosten mahdollisuuksia ilmoittaa
havaitsemistaan väärinkäytöksistä verohallinnolle
parannettiin vuoden 1997 alussa voimaan tulleella
työntekijäin eläkelain muutoksella (1167/1996).
— Yritystukien maksajien tiedonsaantimahdollisuuksia muilta viranomaisilta paransivat merkittävästi vuoden 2000 alussa voimaan tullut laki rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista
(1353/1999) ja vuoden 2001 alussa voimaan tullut
laki yritystoiminnan tukemisesta (1068/2000).

Pakotteiden tehostaminen
VIRKEn tilannekatsaus toteaa pakotteiden tehostamisesta mm. seuraavaa:
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— Laki liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta (1220/1997) tuli voimaan 1.3.1998. Liiketoimintakieltojärjestelmää tehostettiin mm. tarkistamalla kiellon määräämisedellytyksiä, pidentämällä
kiellon määräämistä koskevan vaatimuksen esittämisaikaa ja nostamalla kiellon vähimmäisaika kolmeen vuoteen ja enimmäisaika seitsemään vuoteen. Liiketoimintakiellon valvonta määrättiin poliisin tehtäväksi.
— Niin sanottua passiivista veropetosta koskeva
rikoslain 29 luvun 1 §:n muutos toteutettiin 1.2.1998
voimaan tulleella lailla (1228/1997). Veropetoksen
tekotapaluetteloon lisättiin sellaisen veron määräytymistä koskevan velvollisuuden laiminlyöminen,
jolla on merkitystä veroa määrättäessä. Rangaistavuuden edellytyksenä ei enää ole se, että laiminlyöntiä edeltää viranomaisen kehotus velvollisuuden täyttämiseen.
— Kirjanpitorikoksen törkeän tekomuodon kriminalisointi on toteutumassa parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä olevan talousrikoksia koskevan
rikoslakipaketin yhteydessä (HE 53/2002 vp).

Ulosoton ja rikoshyödyn takaisinsaannin tehostaminen
VIRKEn tilannekatsaus toteaa ulosoton ja rikoshyödyn takaisinsaannin tehostamisesta mm. seuraavaa:
— Ulosottolakia muutettiin lailla (171/1997),
joka tuli voimaan 15.3.1997. Lakiin lisättiin ulosottoviranomaisten tietojensaantioikeutta ja salassapitovelvollisuutta koskevat säännökset. Ulosottomiehellä on oikeus saada mm. tietoja velallisen
pankkitileistä ja velallisen tekemistä sopimuksista.
Mahdollisuus ulosmitata omaisuutta sivullisen hallinnasta vähentää ns. valeoikeustoimien vaikutusta. Jos velallinen on velkojien vahingoksi luovuttanut omaisuutta niin, että omistusoikeus on siirtynyt
sivulliselle, on mahdollista määrätä takaisinsaantia
turvaava takavarikko.
— Ulosottolain 1.6.1999 voimaan tulleella muutoksella (481/1999) ulosottolakiin lisättiin säännöksiä, joiden tarkoituksena on estää keinotekoisiin
järjestelyihin perustuva ulosoton välttäminen.
Muutettujen säännösten mukaan sellainen järjestely, jossa käytetään asian varsinaista luonnetta tai
tarkoitusta vastaamatonta oikeudellista muotoa il-
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meisesti ulosoton välttämiseksi tai omaisuuden pitämiseksi velkojien ulottumattomissa, ei muodosta
ulosmittauksen estettä. Muutoksella on myös pyritty estämään ulosoton välttely perusteettoman suurten luontoisetujen ja luotollisen tilin avulla.
— Ehdotus kirjanpitonsa laiminlyöneen osakeyhtiön nimissä toimineen henkilökohtaisesta
vastuusta veroveloista ei ole toteutunut.
— Vuoden 2002 alussa tuli voimaan mm. ns.
laajennettua rikoshyödyn menettämistä koskevan
säännöksen sisältävä laki rikoslain muuttamisesta
(875/2001). Tämän mukaan eräisiin törkeisiin rikoksiin syyllistyneeltä tai hänen lähipiiriltään voidaan tuomita omaisuus kokonaan tai osaksi valtiolle menetetyksi, jos rikos on luonteeltaan sellainen,
että se voi tuottaa huomattavaa taloudellista hyötyä
ja jos on syytä olettaa omaisuuden olevan kokonaan tai osaksi peräisin rikollisesta toiminnasta,
jota ei ole pidettävä vähäisenä. Hallituksen esitys ei
toteutunut sellaisenaan, vaan lievennettynä.

Verotarkastuksilla paljastettu harmaa talous
Verohallinto kerää vuosittain tilastot sekä toimitettujen verotarkastusten lukumääristä että verotarkastusten perusteella maksuun pantaviksi esitetyistä määristä. VIRKEn mukaan seurantajärjestelmä ei
sitä vastoin anna mahdollisuutta seurata tarkastusten perusteella maksuunpantujen määrien tosiasiallista kertymistä.
Tarkastuksen kokonaistilastojen lisäksi Verohallitus on vuodesta 1995 lähtien kerännyt erikseen
tiedot harmaan talouden alueelle kohdistetuista
verotarkastuksista, niiden tuloksista sekä tarkastusten perusteella tehdyistä rikosilmoituksista. Harmaan talouden tarkastusten tilastointi on osoittautunut jossain määrin ongelmalliseksi, koska rajaus
harmaan talouden alueella toimivan ja muun tarkastuskohteen välillä ei ole mitenkään selvä. Harmaan talouden tarkastustuloksiksi ei yleensä ole
tilastoitu esim. tapauksia, joissa muuten avoimesti
ja rekisteröitynä toimiva yritys on maksanut henkilökuntansa tai omistajiensa yksityiskuluja tai antanut näille verotuksen ulkopuolelle jätettyjä luontoisetuja.
Harmaan talouden verotarkastusten tulokset
ovat olleet v. 1995—2001 seuraavat:

1995

Verotarkastuksia (kpl)
näistä tarkastusiskuja
Rikosilmoituksia (kpl)
veropetos
kirjanpitorikos
velallisen rikokset
Löydetty harmaa talous (milj. mk)
mustat palkat
lisäykset yrityksen tuloon
peitelty osinko
Maksuunpanoesitykset (milj. mk)
ennakkoperintä
arvonlisävero
välittömät verot

967
84
548
309
289
42
639
163
314
162
418
92
63
263

1996

1997

1 245
138
695
285
376
34
570
152
283
135
397
96
90
211

1 033
263
640
223
286
39
737
201
370
166
479
100
108
271

1998

1999

896
204
553
249
267
37
635
154
302
179
387
64
82
241

873
133
337
180
145
12
557
127
184
246
333
59
59
215

2000

709
113
368
154
196
18
565
162
238
165
321
85
58
178

2001

655
119
335
183
128
24
391
99
190
102
254
73
53
128

Lähde: Verohallitus.

Tilastojen mukaan verohallinnon suorittamien
harmaan talouden tarkastusten määrä on laskenut
tasaisesti ja pudonnut huippuvuodesta 1996 lähes
puoleen vuoteen 2001 mennessä. Viranomaisyhteistyönä suoritettuja tarkastusiskuja oli v. 2000 ja
2001 45 % vuoden 1997 määrästä. Paljastetun harmaan talouden ja tarkastusten perusteella tehtyjen
maksuunpanoesitysten määrä on laskenut lähes
samassa suhteessa, vaikkakaan ei aivan yhtä voimakkaasti. Nimenomaan tarkastusiskujen määrän
supistuminen näkyy näiden tarkastusten perusteella tehtyjen rikosilmoitusten lukumäärässä, joka on
myös laskenut alle puoleen vuoden 1996 tasosta.
VIRKEn mukaan harmaan talouden torjunta on
valtiovarainministeriön ja Verohallituksen välisten
tulostavoitesopimusten mukaan kuulunut kaikkina
viime vuosina verovalvonnan painopistealueisiin.
Verohallituksen ja verovirastojen välisissä tulostavoitesopimuksissa verovirastojen on edellytetty lisäävän verotarkastukseen kohdistettavia voimavaroja. Tässä ei ole kuitenkaan onnistuttu. Vuonna
2001 verotarkastukseen käytettyjä henkilötyövuosia oli koko maassa yhteensä 509, mikä merkitsi 11
henkilötyövuoden vähennystä vuoteen 2000 verrattuna.
Verohallitus toteaa valtiontilintarkastajille antamassaan lausunnossa, että sen johtokunta on
16.11.2000 hyväksynyt verohallintoa koskevan verovalvontastrategian ja 17.4.2002 verotarkastusstrategian. Harmaan talouden torjunta sisältyy osana
näihin strategioihin. Tulossopimuksissa verohallituksen ja verovirastojen kesken on edellytetty verovirastojen suuntaavan vähintään kolmanneksen
verotarkastuskapasiteetistaan harmaan talouden

tarkastuksiin. Tämä on myös toteutunut. Merkittävänä syynä harmaan talouden verotarkastusten
lukumäärän tilastoista ilmenevään laskuun voidaan
kuitenkin pitää uusien tarkastuskohteiden vaikeutumista sekä aiempina vuosina vireille saatettujen laajojen verotarkastusten jälkitöitä ja oikeudenkäyntejä. Harmaan talouden verotarkastukset johtavat useimmiten esitutkintaan ja rikosoikeudenkäynteihin, jotka vievät varsin paljon verotarkastajien ja veronsaajien puhevaltaa käyttävien asianvalvojien aikaa. Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan tehokkuus on riippuvainen koko
viranomaisketjun toimivuudesta. Kapeikot ketjun
joissakin osissa heijastuvat myös ketjun muihin
osiin. Rajallisista tarkastusresursseista kilpailevat
harmaan talouden lisäksi myös muut valvottavat
alueet. Verotarkastajien ammattitaidon säilyminen
taas edellyttää, että he voivat tarkastaa muitakin
kuin harmaan talouden kohteita.

Takaisin saadut määrät
VIRKEn mukaan harmaan talouden tarkastusten
seurauksena takaisin saatuja määriä ei ole voitu
tilastoida, koska seurantajärjestelmät eivät nykyisellään anna siihen mahdollisuutta. Yleisesti ottaen
verojen kertyminen harmaan talouden piiriin kuuluvissa kohteissa onnistuu lähinnä vain niissä tapauksissa, joissa viranomaisten yhteisen tarkastusiskun yhteydessä on voitu toteuttaa verotakavarikko- tai muita turvaamistoimenpiteitä. Jossain määrin kuvaa tämäntyyppisen toiminnan onnistumisesta antavat poliisin ja tullilaitoksen keräämät tilastot
talousrikoksista takaisin saadun rikoshyödyn määristä:
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Vuosi

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Takaisin saatu rikoshyöty
milj. €
milj. mk

24,1
33,3
23,9
34,0
41,5
63,6
33,5

143
198
142
202
247
378
199

Lähde: Poliisi ja tullilaitos.

Poliisin tilastot sisältävät myös muuntyyppistä
kuin harmaaseen talouteen liittyvää talousrikollisuutta eikä niistä ole mahdollista eritellä eri viranomaisten toimin saatuja tuloksia. Esimerkiksi vuoden 2000 tilastopiikki on paljolti keskusrikospoliisin tutkimien, tiedemaailmaan liittyvien rikosten
yhteydessä takaisin saadun rikoshyödyn ansiota.

Liiketoimintakieltoon määrätyt
Liiketoimintakieltojen määristä kerättiin tilastoja
1.3.1998
voimaan
tulleen
uuden
liiketoimintakieltolain valmistelun yhteydessä. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen teettämässä selvityksessä todettiin liiketoimintakieltoja määrätyn
seuraavasti:
Vuosi

Liiketoimintakieltoja

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

2
5
8
10
14
10
10
14
11

Lainmuutoksen jälkeen kieltojen lukumääriä on
tilastoitu systemaattisesti. Lukumäärät ovat kääntyneet selvään nousuun vuoden 1998 jälkeen.
Vuosi

Liiketoimintakieltoja

1998
1999
2000
2001

18
21
57
79

Viranomaisyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet
VIRKEn kokemusten mukaan viranomaisyhteistyön kehittäminen on ollut keskeisellä sijalla sekä
kaikissa talousrikostorjuntaohjelmissa että Paavo
Lipposen molempien hallitusten ohjelmissa. Näissä
on korostettu paitsi yhteistyötä haittaavien salassa-
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pitosäännösten poistamista myös aktiivisten yhteistoimintamuotojen kehittämistä. Talousrikostorjuntaohjelmien tuloksena on käynnistetty konkreettisia viranomaisyhteistyön tehostamiseen tähtääviä
projekteja ja hankkeita.

Käytännön viranomaisyhteistyö talousrikostorjunnassa
Projektityöskentelyn rinnalla käytännön viranomaisyhteistyötä on merkittävästi kehitetty kymmenen viime vuoden aikana. Perinteisten eri viranomaisten johtotason yhteistyöryhmien lisäksi käynnistettiin poliisin, ulosoton ja verohallinnon yhteiset rikoshyödyn jäljitysryhmät 1990-luvun puolen
välin jälkeen. Kansainvälisiä harmaan talouden ja
talousrikollisuuden ongelma-alueita on käsitelty
poliisin, tullin ja Rajavartiolaitoksen PTR-yhteistyöryhmissä samoin kuin verohallinnon, tullin, poliisin, ulosoton ja Rajavartiolaitoksen edustajista
muodostetussa itäprojektissa.
Harmaan talouden torjunnan korostuminen eri
viranomaisten toiminnassa on tuonut mukanaan
uudentyyppisiä toimintamalleja, jotka edellyttävät
eri viranomaisten reaaliaikaista yhteistyötä aiempien virka-apupyyntöjen ja viranomaiselta toiselle
siirtyvien peräkkäisten prosessien asemesta. Rikosprosessiuudistus on puolestaan edellyttänyt esitutkintaviranomaisilta ja syyttäjiltä entistä tiiviimpää
yhteistyötä.
Viranomaisyhteistyö on harmaan talouden ja
talousrikosten torjunnassa vakiinnuttanut asemansa normaalina toimintamallina. VIRKEn eri viranomaisten keskuudessa suorittamassa selvityksessä
yhteistyön pahimpana ongelmana pidettiin kaikkien viranomaisten keskuudessa vallitsevaa lähes
epätoivoista resurssipulaa ja töiden ruuhkautumista. Jossain määrin yhteistyötä edelleen haittaavat
eri viranomaisten erilaiset prioriteetit ja puutteellinen tietämys toisten viranomaisten menettelytavoista. Viranomaisyhteistyön kannalta viranomaisten omia tulostavoitteita korostava tulosjohtaminen on osoittautunut jossain määrin jopa haitalliseksi.
Nykyiset salassapitoa ja tiedonsaantia koskevat
säännökset antavat kohtuullisen hyvät mahdollisuudet viranomaisyhteistyöhön yksittäisten tapausten tai juttujen osalta. Sitä vastoin merkittäviä ongelmia ja esteitä liittyy edelleen henkilörekisteriä
koskeviin säännöksiin ja massatietietojen vertailuun. Nämä ongelmat vaikeuttavat harmaan talouden ja talousrikosten paljastamista, talousrikostiedustelua sekä monialaisen talousrikollisuuden
torjunnan kannalta tärkeän poikkihallinnollisen rikos- ja riskianalyysin käyttöönottoa.

Harmaan talouden torjunnan organisointi
Harmaan talouden torjuntaan osallistuvat
viranomaiset
Harmaan talouden torjunta mielletään helposti lähinnä verohallinnon tehtäväksi, ja sen tavoitteena
on harmaata taloutta harjoittavien yritysten ja niiden työntekijöiden paljastaminen. Menestyäkseen
harmaan talouden torjunta edellyttää VIRKEn mukaan kuitenkin paljon laaja-alaisempia toimenpiteitä ainakin seuraavilla osa-alueilla:
— Rakenteelliset tekijät, joilla tarkoitetaan harmaan talouden harjoittamista estäviä tai sen ilmituloa ehkäiseviä säännöksiä ja viranomaisten ja elinkeinoelämän toimintamalleja.
— Viranomaistoiminta, joka sisältää verohallinnon lisäksi poliisin, ulosoton, tullin, syyttäjä- ja
tuomioistuinlaitoksen sekä kymmenien eri valvontaviranomaisten toiminnan.
— Seuraamukset, jotka yhdessä viranomaistoiminnan tehokkuuden kanssa säätelevät harmaan
talouden harjoittamisesta tekijälle aiheutuvaa riskiä.
— Asenteet, jotka vaikuttavat sekä harmaan
talouden harjoittajien että heidän toimeksiantajiensa ja hyväksikäyttäjiensä tekemiin valintoihin.
— Tutkimus- ja analyysitoiminta, jonka avulla
torjuntatoimien tarvetta ja kohteita sekä niiden
vaikuttavuutta voidaan arvioida.
Edellä mainitut osa-alueet ovat toisiinsa kytkeytyneitä. Esimerkiksi rakenteelliset tekijät säätelevät
viranomaistoiminnan tehokkuutta ja viranomaistoiminnan tehokkuus puolestaan vaikuttaa asenteisiin. Konkreettisena esimerkkinä harmaan talouden torjunnan edellyttämästä laaja-alaisuudesta
ovat Suomessa toteutetut talousrikosten ja harmaan
talouden torjuntaohjelmat, joita valmistelemassa ja
toteuttamassa ovat olleet seitsemän ministeriön ja
lukuisten niiden alaisten hallinnonhaarojen edustajat. Ohjelmien käytännön valmistelusta on vastannut sisäasiainministeriön johdolla toimiva talousrikostorjunnan johtoryhmä, jossa ovat edustettuina
talousrikosten ja harmaan talouden torjunnan
kannalta keskeisten ministeriöiden ja viranomaisten edustajat.
Suomen omaksuma toimintamalli laajan talousrikosten ja harmaan talouden torjuntaan osallistuvan rintaman muodostamisessa on kansainvälisessä vertailussa osoittautunut varsin toimivaksi, eikä
siitä VIRKEn mukaan tule missään tapauksessa
luopua. Ongelmana mallissa on ollut eri ministeriöiden ja viranomaisten tosiasiallinen sitoutuminen
ohjelmien ja niiden sisältämien hankkeiden ja ehdotusten toteuttamiseen. Tämä on näyttänyt olevan
jossain määrin riippuvainen siitä, miten voimak-

kaaksi ohjelmien takana oleva poliittinen tahto on
arvioitu. Talousrikostorjuntaohjelmien toteuttamisen tehostamiseksi tulisi VIRKEn mukaan löytää
keinoja välittää näihin asioihin liittyvää informaatiota myös muille kuin nimenomaan torjunnasta ja
valvonnasta vastaaville ministeriöiden ja viranomaisten yksiköille sekä elinkeinoelämän edustajille, vetää näitä mukaan keskusteluun ja asioiden
valmisteluun sekä pyrkiä saamaan toimenpidetarpeet sisäistetyiksi nykyistä laajemmalla rintamalla.

Viranomaisyhteistyötä vai erillinen talousrikostorjuntaviranomainen?
VIRKEn mukaan harmaan talouden paljastamisessa
keskeinen viranomainen on verohallinto. Sen toimenpiteillä ei harmaan talouden alueella toimivissa
kohteissa ole kuitenkaan juuri minkäänlaista vaikuttavuutta ilman poliisin, syyttäjälaitoksen ja ulosottoviranomaisten toimenpiteitä. Omalla toimialallaan tulli toimii sekä valvonta- että esitutkintaviranomaisena. Harmaan talouden torjunnan kannalta
omilla alueillaan merkittävä rooli on myös Konkurssiasiamiehen toimistolla, Tuotevalvontakeskuksella, lääninhallitusten eri toimialoja valvovilla
yksiköillä, lupa- ja rekisteriviranomaisilla, Rahoitustarkastuksella sekä yritystukien myöntämisestä
ja valvonnasta vastaavilla viranomaisilla.
Suomen viranomaisyhteistyötä talousrikosten ja
harmaan talouden torjunnassa korostava toimintamalli poikkeaa muista Pohjoismaista, sillä niihin on
perustettu erilliset talousrikostorjunnasta vastaavat
viranomaiset. Nämä ovat syyttäjävetoisia esitutkintaviranomaisia, ja niiden muodostaminen on ollut
sikäli yksinkertaista, että muissa Pohjoismaissa
sekä poliisi- että syyttäjäviranomaiset kuuluvat oikeusministeriön alaisuuteen.
Muiden Pohjoismaiden erilliset talousrikosviranomaiset on nähtävä lähinnä esitutkintaviranomaisten sisäisinä organisaatioratkaisuina. Niiden
on arvioitu tehostaneen poliisin ja syyttäjän yhteistyötä ja keskittäneen talousrikosten tutkinnan
asiantuntemusta. Toisaalta ongelmana on yhteistoiminnan järjestäminen muiden poliisin yksiköiden
kanssa erityisesti niissä tapauksissa, joissa talousrikoksiin kytkeytyy myös muuntyyppistä rikollisuutta. Näiden viranomaisten asiantuntemusta on käytetty hyväksi myös antamalla niille talousrikollisuuteen liittyviä analyysi- ja aloitteentekovelvoitteita.
VIRKEn mukaan muiden Pohjoismaiden talousrikostorjuntaviranomaiset eivät kata sitä viranomaiskenttää, joka meillä on pyritty saamaan talousrikosten ja harmaan talouden torjuntaan liittyvään viranomaisyhteistyöhön. Koko talousrikostorjuntaan
liittyvää operatiivista toimintaa ei VIRKEn mielestä
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voida yhdistää saman viranomaisen alaisuuteen.
Toiminta sisältää paljon muutakin kuin esiin tulleiden rikosten tutkinnan ja syytteeseenpanon. Kymmenien eri viranomaisten tehtäväpiiriin kuuluvaa,
talousrikosten ja harmaan talouden paljastamiseksi
olennaista valvontaa ei voida irrottaa ympäristöstään ja siirtää yhden viranomaisen alaisuuteen.

Harmaan talouden torjunnan organisointi
yksittäisissä viranomaisissa
Harmaan talouden torjunnan organisoinnissa on
kysymys useamman tason asioista. Yksi asia on
verohallinnon oman tarkastustoiminnan organisointi ja johtaminen. VIRKEn mukaan pääkaupunkiseudulla on viisi toisistaan täysin riippumatonta
tarkastusyksikköä (Uudenmaan VTY1 ja VTY2
sekä Yritysverotoimiston 3 yksikköä), joilla on
periaatteessa täysin yhteinen asiakaskunta. Lisäksi
seudulla toimivat Konserniverokeskuksen ja Helsingin verotoimiston tarkastajat, joilla on omat kohteensa, mutta näilläkin saattaa olla kytkentöjä Uudenmaan muiden yksiköiden kohteisiin. Niukkojen tarkastusresurssien suunnitelmallisesta käytöstä
ja parhaimmasta suuntaamisesta ei juuri voida puhua, koska jokainen esimies katsoo olevansa oikeutettu päättämään itsenäisesti resurssiensa käytöstä. Tulossopimusmenettely on välineenä aivan
liian kankea johtamisvälineeksi nopeaa ja joustavaa viranomaistoimintaa vaativien harmaan talouden kohteiden osalta.
Oma ongelmansa liittyy valtakunnallisten tai
usean veroviraston alueelle ulottuvien yritysryppäiden valvontaan ja tarkastukseen. Verohallinnossa vahvasti omaksuttu asiakasvastuu yhtä juridista
yksikköä tai luonnollista henkilöä koskevana sekä
tiukat muodolliset toimivaltarajat eivät sovellu sellaisen rikollisen toiminnan paljastamiseen, jota tarkoituksellisesti hajautetaan sekä ajallisesti että alueellisesti kokonaiskuvan saamisen ja valvonnan
vaikeuttamiseksi. Verohallinnosta puuttuu nykyisellään toimintamalli tämäntyyppisten kohteiden
hoitamiseksi.
Verohallitus toteaa, että verotarkastustoimi eriytyi Uudellamaalla organisatorisesti v. 1996, kun
nimenomaisesti harmaan talouden torjuntaan erikoistunut yksikkö perustettiin. Erillinen yritysverotoimisto perustettiin v. 1999, ja siihen sijoitettiin
myös verotarkastajia. Kun erillisten yksiköiden välisessä tiedonkulussa ja yhteistyössä saattaa esiintyä
ongelmia, ovat Uudenmaan veroviraston verotarkastusyksiköt laatineet menettelyä, tarkastusimpulsseja, laatua, koulutusta sekä seurantaa koskevan yhteistyösopimuksen. Omalta osaltaan tilannetta parantaa 1.10.2002 verohallinnossa käyttöön otet-
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tava tarkastushallinnon tietojärjestelmä. Se mahdollistaa aiempaa reaaliaikaisemman tiedonvälityksen
tarkastustoiminnassa. Lisäksi verohallinnossa on
meneillään hallinnon uudistamista koskeva hanke,
jonka yhteydessä tarkastellaan myös verotarkastustoimen uudistamista. Yritysryppäiden valvontaan ja
tarkastukseen on kehitteillä toimintamalli.
VIRKEn mukaan ongelmia on myös poliisin
talousrikostutkinnan organisoinnissa. Maassa on
laaja kirjo alueellisia ja paikallisia sekä keskusrikospoliisin talousrikosyksiköitä. Myös näiden keskeinen työnjako ja resurssien irrottaminen laajempien
kohde- tai rikosryppäiden tutkintaan on jossain
määrin sääntelemätöntä ja sattumanvaraista.
Keskusrikospoliisi katsoo, että talousrikosyksiköiden tehtävät ja työnjako perustuu lakiin poliisin
hallinnosta (110/1992), muihin määräyksiin ja toisaalta sopimuksiin. Jokainen talousrikosyksikkö
suorittaa sille annettua tehtävää. Lisäksi laajempien
kohde- tai rikosryppäiden tutkintajärjestelyistä käydään erilliset neuvottelut tutkintaan osallistuvien ja
muiden yhteistyöviranomaisten kesken.
VIRKEn mukaan valtakunnallisen harmaan talouden torjunnan koordinoinnin organisoinnissakin on ongelmia. VIRKEn toiminnasta saadut
kokemukset osoittavat selvästi, että maassa tarvitaan jokin yksikkö, joka tarkastelee talousrikosten
ja harmaan talouden torjuntaa kokonaisuutena
eikä vain yhden viranomaisen tehtäväkentän näkökulmasta. Tämän yksikön täytyy omata selkeät
kytkennät ainakin tärkeimpiin torjuntatyöhön osallistuviin viranomaisiin ja välttää joutumasta kilpailuasemaan niiden kanssa. Uuden viranomaisen
aseman tulisi edelleen tukeutua viranomaisten
yhteistyön kehittämiseen ja yhteistyön esteiden
madaltamiseen. VIRKEn tehtävänä on valtioneuvoston päätöksen mukaisesti toimikautensa aikana
tehdä esitys siitä, miten harmaan talouden ja
talousrikosten torjuntaan liittyvä viranomaisyhteistyö ja sen koordinointi tulisi järjestää projektin
päättymisen jälkeen.
Verohallitus toteaa, että harmaan talouden torjunta ja viranomaisyhteistyö tulee järjestää vasta
VIRKE-projektin päätyttyä ja että se edellyttää perusteellista selvitystä erilaisista harmaan talouden
torjunnan koordinointia koskevista vaihtoehdoista
sekä mahdollisen uuden erillisorganisaation tarpeesta ja sijoituspaikasta.
Sisäasiainministeriön poliisiosasto toteaa, että
huolimatta 1990-luvun loppupuolella käynnistyneestä ja nykyisin hyvin toimivasta viranomaisten
yhteistyöstä talousrikosasioissa puutteita on yhä
talousrikollisuuden ja harmaan talouden kokonaiskentän hallinnassa. Talousrikosten torjumiseksi vi-

ranomaisten hallussa olevan yhteisen tiedon analysointi olisi erittäin merkittävä keino talousrikosten
ennalta torjumiseksi. Yksikön toimialaan sopisikin
taloudelliseen toimintaan liittyvien tietojen kerääminen ja vertailu, harmaan talouden torjuntaan
liittyvän viranomaistiedon kerääminen, kerätyn tiedon käsittely ja analysoidun tiedon systemaattinen
jakaminen varsinaisille torjunta- ja tutkintaviranomaisille.
Keskusrikospoliisin näkemyksen mukaan VIRKEn vakiinnuttaminen on kannatettava asia. Yksikön organisointi, toimenkuva ja suhde eri viranomaisten operationaaliseen toimintaan on yhteistyöhön osallistuvien viranomaisten erikseen ratkaistava kysymys. Harmaan talouden torjuntaa
koordinoivan yksikön tulee keskittyä nimenomaan
tiedon keräämiseen, käsittelemiseen, analysointiin
ja jakamiseen. Varsinainen tutkinta ei KRP:n mukaan kuulu viranomaisyhteistyötä kehittävän yksikön toimintaan.
Kauppa- ja teollisuusministeriö katsoo, että lähtökohtana kehittämistoimille tulisi pikimminkin
olla eri viranomaisten entistä tiiviimpi yhteistyö
kuin keskitetty organisaatiomalli. Lisäksi kauppaja teollisuusministeriö korostaa sitä, että henkilöstöresurssien on oltava riittävät mm. yritystukien
väärinkäytön valvonnassa ja selvittämisessä. Nykyisellään epäiltyjen väärinkäytösten esitutkinta ja
syyteharkinta venyvät kohtuuttoman pitkiksi.
Työministeriön mukaan harmaan talouden torjunnan organisoinnissa on tärkeää viranomaisyhteistyön laajentaminen. Ministeriö katsoo, ettei sitä
aina mainita tarpeellisena yhteistyötahona, vaikka
useimmat TE-keskukset harjoittavat säännöllistä
yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa talousrikosten ja harmaan talouden torjumiseksi.
Ympäristöministeriö toteaa, että julkisten rakentamishankintojen kilpailuttaminen on voinut vähentää harmaan työn määrää. Samalla on yleistynyt
sopimuskäytäntö, jonka mukaan yrityksen tulee
osoittaa hoitaneensa työnantajavelvoitteensa. Valtion tukemassa asuntorakentamisessa kilpailuttamista edistetään sekä julkisia hankintoja koskevan
lain että Suomen rakentamismääräyskokoelmaan
otettujen määräysten keinoin. Lisäksi ministeriö
katsoo, että liiketoimintakielto vaikeuttaisi keinoja
kiertää talouslainsäädäntöä ja se kohdistuisi todelliseen rikkoneeseen ja tästä hyötyjään. Harmaalla
taloudella on rakennusalalla yhteytensä työttömyysturvan väärinkäyttöön. Kortistosta ei tavoiteta
työntekijöitä, jotka ovat sitoutuneet harmaan talouden rakennustöihin. Lisäksi tilaajan tai käyttäjän
oikeus- ja kuluttajansuoja ovat heikkoja, jos työ on
teetetty harmaalla työvoimalla.

Tullihallitus katsoo, että Suomessa tarvitaan VIRKE-hankkeen kaltainen yksikkö, joka yhdistää eri
viranomaisilta saatuja tietoja ja tukee lainvalvontaviranomaisten omaa tai yhteistä operatiivista toimintaa. Kokeiluvuosien jälkeen olisi aika siirtyä
pysyvämpään järjestelyyn. Jatkossakin yksikön toiminnan tulisi perustua eri viranomaisista koostuvaan henkilökuntaan. Kokonaan uuden talousrikosviranomaisen perustaminen puolestaan vain
sotkisi Tullihallituksen mielestä hyvällä tolalla olevaa viranomaisyhteistyötä.
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
tukee harmaan talouden torjunnan tehostamista ja
harmaan talouden aiheuttamien vahinkojen vähentämistä. Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan tehostamisen vaatimat henkilöstöja muiden resurssien lisäykset tulee sisällyttää
valtion talousarvioon. Jo saatu, sekä koti- että
ulkomainen kokemus osoittaa, että harmaan talouden torjunta tuo kustannuksiin nähden moninkertaisen tuoton.
AKAVA ry katsoo olevan veronmaksajan etu,
että harmaata taloutta torjutaan mahdollisimman
tehokkaasti ja että viranomaisten tiedonsaantimahdollisuudet ja resurssit ovat ongelman mittavuuteen nähden tasapainossa. Laadullisesti riittävän
henkilökunnan varmistamiseksi palkkauksen tulee
olla riittävä, jotta talousrikollisuuden torjuntaan
saadaan rekrytoitua pätevää työvoimaa. Samanaikaisesti kun harmaan talouden kiinnijäämisen riskiä tulee madaltaa, on paneuduttava myös siihen,
miksi harmaa talous on niin yleistä. Harmaata
taloutta ei aina koeta edes kovin paheksuttavaksi.
AKAVA näkee tiedottamisen harmaasta taloudesta
ja sen laajuudesta keskeiseksi keinoksi lisätä yleistä
ymmärtämystä ongelman vakavuudesta Suomen
taloudelle.
Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton mielestä harmaata taloutta vastaan tulisi toimia lähinnä
valvontaa tehostamalla ja kohdistamalla se erityisesti pieniin, hämärillä alueilla toimiviin yrityksiin.
Harmaa talous on ymmärretty terveen kilpailun
esteeksi. Viranomaisvalvonnan ohella harmaan talouden pienentämiseen tulee pyrkiä elinkeinoelämän omin toimenpitein.
Rakennusteollisuus RT ry katsoo, että jatkossa
harmaan talouden torjunnan tulisi entistä enemmän perustua viranomaisten oman toiminnan tehostamiseen ja oikeaan kohdentamiseen. Esimerkiksi nyt toiminnassa oleva VIRKE-projekti koordinoijana ja selvittävänä elimenä ja eri viranomaisten
yhteisvoimin suorittama oikein kohdistettu kenttätyö ja tietojenvaihto ovat oikean suuntaisia keinoja
ongelman vähentämiseksi.
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Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto SHR ry:n mielestä harmaan talouden torjunta edellyttää yhteiskunnan tahdonilmaisun lisäksi viranomaisten osalta sitä, että harmaan talouden vastainen työ muodostuu normaaliksi osaksi virkatyötä ja että se on
riittävästi resursoitua. Harmaan talouden torjunnassa on annettava selkeä kokonaisvastuu jollekin
viranomaiselle ja parannettava eri viranomaisten
välistä yhteistyötä. Liitto viittaa myös ulkomaisiin
kokemuksiin ns. tasaverojärjestelmään siirtymisestä, jolloin pyrkimyksenä on yhtäältä pienyritysten
verotuskäytännön yksinkertaistaminen ja toisaalta
veropohjan laajentaminen vetämällä kaikki yritykset verotuksen piiriin. Menettelyn uskotaan vähentävän kilpailuvääristymiä ja vähentävän mm. pimeän työvoiman käyttöä.
Keskuskauppakamari katsoo, että viranomaisyhteistyön ja tietojenvaihdon parantaminen on tärkeä keino talousrikostorjunnassa. Yhteistyötä tarvitaan myös viranomaisten ja yksityisten tahojen
kesken. Esimerkiksi keskeiset elinkeinoelämän
järjestöt, rakennus- ja ravintola-alan järjestöt ja
yksityiset valvontaelimet, kuten asianajajia valvova
Suomen Asianajajaliitto ja KHT-tilintarkastajia ja
KHT-yhteisöjä valvova Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta tarvitsevat valvontaa varten
tietoja myös viranomaisilta. Tiedonsaantisäännöksiä on edelleen kehitettävä. Viranomaisyhteistyöhön osallistuvien organisatorisen aseman ja virka-

vastuiden tulee olla selkeät. Sekä viranomaisyhteistyön että viranomaisten ja yksityisten tahojen
yhteistyön muodot voivat olla joustavia ja epämuodollisia.
Palvelutyönantajat ry kiinnittää huomiota siihen,
että vaikka Suomi ei kansainvälisesti katsoen kuulu
harmaan talouden kärkimaihin, harmaa talous rasittaa kuitenkin joitakin toimialoja ja vääristää yritysten kilpailua kohtuuttomasti samalla, kun fiskaaliset menetykset ovat huomattavat. Alakohtaisia
ongelmia voitaisiin ratkaista nykyistä tehokkaammin myös yritysten, erityisesti niitä edustavien toimialajärjestöjen ja viranomaisten yhteistyötä tiivistämällä. Yhteistyön esteeksi on usein noussut viranomaisresurssien niukkuus. Eri viranomaisten
toimien alueellinen ja valtakunnallinen koordinointi on toteutettava pikaisesti, ja sen ohella valvonnan resursseja on lisättävä ja toimintamuotoja
kehitettävä.
Suomen Yrittäjät ry katsoo, että nykyiset valvontatoimet ovat riittäviä. Kehittämistyössä tulisi keskittyä selvästi painokkaammin harmaan talouden
rakenteellisten syiden poistamiseen, kuten verotuksen tason madaltamiseen ja byrokratian keventämiseen. Toimenpiteillä ei tule myöskään aiheuttaa tarpeetonta lisätyötä kunniallisesti asiansa hoitaville yrityksille, joita on ylivoimainen pääosa
suomalaisista yrityksistä.

Suomen harmaan talouden arvioitu osuus on torjuntatoimista huolimatta säilynyt viime vuosina ennallaan eli
4 %:na bruttokansantuotteesta. Harmaan talouden
suuruudeksi arvioidaan 5 mrd. € (30 mrd. mk). Merkittäviä harmaan talouden toimialoja ovat edelleen kotimaan työvoimavaltaiset palvelualat, kuten rakennusala, ravintola-ala, maantiekuljetukset sekä parturi- ja
kampaamoala. Viime vuosina on harmaata taloutta todettu mm. siivous- ja telakka-aloilla, joilla myös ulkomaisen työvoiman ja ulkomaisten aliurakoitsijoiden
osuus näyttää lisääntyvän. Eräillä aloilla harmaan talouden osuus on arvioitu olevan viidenneksen luokkaa
alan kokonaistuotannosta. Yksi harmaan talouden torjuntakeino on pääurakoitsijan tai tilaajan työnantajavastuun lisääminen mm. ottamalla käyttöön sähköisiä
kulkulupajärjestelmiä työmailla. Myös arvonlisäveron
kiertämismahdollisuuksien vähentämistä tulee tehos-

taa, erityisesti tulee selvittää, mitä ongelmia mm. arvonlisäjärjestelmässä vähäisen liiketoiminnan alarajan (8 500 €) määrittely aiheuttaa.
Harmaan talouden kansainväliset kytkennät tulevat
erityisen selvästi näkyviin Suomen idänkaupassa.
Vientiin liittyvään kaksoislaskutukseen kätkeytyy suurimittaista sekä Suomen että naapurimaiden viranomaisilta salattua liiketoimintaa. Veroparatiisiyhtiöiden hyväksikäyttö idänkaupassa ei rajoitu yksinomaan
vientiin ja kaksoislaskutukseen, vaan myös tuontiin liittyy usein järjestelyjä, joissa vain osa kauppahinnasta
maksetaan tavaran myyjälle ja osa veroparatiisiyhtiön
tilille. Suomen tullin yhdessä muiden EU-maiden ja Venäjän tulliviranomaisten kanssa v. 2000 aloittamaa kaksoislaskutuksen vastaista valvontaoperaatiota tulee
tehostaa. Samoin tulee pikaisesti valmistella lainmuutos, jolla kaksoislaskun kirjoittaminen ja käyttäminen
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säädetään nykyistä kattavammin rangaistavaksi teoksi. Suomen tulee myös pyrkiä tehostamaan EU:n yhteisiä toimia kaksoislaskutuksen ja siihen liittyvien väärinkäytösten torjumiseksi.
Kansainvälisten pääomasijoitusten vapautuminen
yhdessä 1990-luvun laman jälkeisen nousukauden ja
siihen liittyneen sijoitustoiminnan kasvun kanssa on
tuottanut toisaalta sijoituskelpoisia pääomia, toisaalta
mahdollisuuksia sijoittaa nämä pääomat tuottavasti ja
nimettömästi siten, etteivät sijoitukset ja niiden tuotot
tule veroviranomaisten tietoon. Suomessa ei kuitenkaan ole tehty kokonaisarvioita tällaisten järjestelyjen
avulla vältettyjen verojen määrästä. Pörssin etävälittäjien ilmoitusvelvollisuus verottajalle on vasta käynnistymässä, ja sen toteutumista tulee verohallinnon tarkoin seurata. Ulkomaisten sijoitusrahastojen ja vakuutusyhtiöiden täkäläisten asiamiesten ilmoitusvelvollisuus verottajalle tulee toteuttaa.
Valtiontilintarkastajat pitävät outona sitä, että Suomessa osakeyhtiö voi konkurssin raukeamisen jälkeen
jäädä elämään kaupparekisterissä sekä kerätä uusia
velkoja ja vastuita itselleen. Nämä sekä muut verohallinnolle toimimattomiksi ilmoittautuneet osakeyhtiöt
tarjoavat siten talousrikollisille ja harmaan talouden
harjoittajille mahdollisuuden mm. kuittikauppaan sekä
tilaus- ja luottopetoksiin. Patentti- ja rekisterihallituksella on jo nyt oikeus mm. tietojaan ilmoittamattomien
ja rauenneen konkurssin läpikäyneiden yhtiöiden poistamiseen rekisteristä. Oikeuksien käyttämiseen tarvitaan paitsi kiinnostusta ja innostusta myös voimavarojen panostusta. Valtiontilintarkastajat edellyttävät, että
rekisterit saatetaan ajan tasalle. Raukeavien konkurssien tutkiminen vaatii toiminnan tehostamista ja riittäviä resursseja myös Konkurssiasiamiehen toimistolta.

Verohallinnon toimet harmaan talouden torjumiseksi ovat tarkastus- ja rikosilmoitustilastoista päätellen
viime vuosina selvästi vähentyneet. Vuonna 1996 harmaan talouden verotarkastuksia tehtiin 1 245, mutta v.
2001 enää 655. Rikosilmoituksia tehtiin kyseisinä vuosina vastaavasti 695 ja 335. Harmaata taloutta paljastettiin 96 milj. €:n (570 milj. mk) arvosta v. 1996 ja 66 milj. €
(391 milj. mk) v. 2001. Verohallinnon mukaan harmaata
taloutta koskevat uudet hankkeet ovat vaikeutuneet ja
aiempina vuosina toteutettujen tarkastusten jälkitoimet sitovat runsaasti voimavaroja. Valtiontilintarkastajat katsovat kuitenkin, että harmaan talouden torjuntaan tulee osoittaa riittävästi voimavaroja, jotta uusia
harmaan talouden kohteita ylipäänsä saadaan selville.
Valtiontilintarkastajien mielestä harmaan talouden
torjunta on tärkeä tehtävä. Torjunnan organisointi tulee
vihdoin saattaa nykyistä pysyvämmälle pohjalle valtionhallinnossa. Suomessa tarvitaan valtionhallintoon
jatkossakin yksikkö, joka vastaa harmaan talouden ja
talousrikosten torjunnan koordinoinnista kokonaisuutena eikä vain yhden viranomaisen näkökulmasta. Samalla tämän yksikön tulee omata selkeät kytkennät
ainakin tärkeimpiin torjuntatyöhön osallistuviin viranomaisiin. Huolimatta siitä, millaiseen hallinnolliseen
malliin aikanaan päädytään, tulee jatkuvasti korostaa
viranomaisyhteistyön kehittämistä ja yhteistyön esteiden madaltamista. Harmaan talouden torjuntaa koordinoivan yksikön tulee ensisijaisesti keskittyä torjuntaa
palvelevan tiedon keräämiseen, käsittelyyn, analysointiin ja tämän tiedon jakamiseen torjunnasta varsinaisesti vastaaville viranomaisille. Yksikön riittävä henkilöstö ja muut voimavarat tulee turvata, sillä harmaan
talouden torjunnasta koituvat hyödyt ovat jo nykyisellään moninkertaiset kustannuksiin verrattuna.

Valtion kassatalous ja kassareservit

Tämänhetkiset kehitystarpeet liittyvät kassaennusteiden aikajänteen pidentämiseen sekä tarkoituksenmukaisen kassapuskurin koon selvittämiseen. Kysymys kassapuskurin koosta on edelleen
ajankohtainen, vaikka nettovelkatarkasteluun siirtymisen jälkeen kassanpidosta ei aiheudu entisenlaista lisäkustannusta. Kansainvälisen vertailun perusteella valtion maksuvalmius olisi Valtiokonttorin
mukaan mahdollista hoitaa nykyistä vähäisemmällä kassapuskurilla.

Valtiokonttorin mukaan valtiontalouden tasapainottuminen ja valuuttaunionin synty ovat keskeisimmät sen toimintaympäristön muutoksista v.
1996—200. Valuuttaunionin syntyyn liittyvät toisaalta aiempaa laajemmat valuuttakurssiriskittömät
sijoitusmahdollisuudet ja toisaalta varainhankinnan toimintatapojen muutokset. Valuuttaunionin
käynnistymisen yhteydessä valtiovarainministeriö
on antanut ja Valtiokonttori osin ottanut käyttöön
uudet kassasijoitusohjeet.
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Kassatalouden toimintaympäristön ja kassasijoitusohjeiden muutokset
Tarkastelukaudella 1996—2001 valtion kassanhallinnan toimintaympäristössä on tapahtunut seuraavia merkittäviä muutoksia:
— oman valuutan määräisten kassasijoituskohteiden lisääntyminen
— varainhankinnan muuttuminen
— pankkitukiponnen poistuminen
— valtion talouden vähittäinen tasapainottuminen
— nykymuotoisen rahoitusyksikön perustaminen
— valtion rahoitustoiminnan riskienhallinnan
kehittyminen.
Muuttunut toimintaympäristö on muokannut
järkevän kassanhallinnan toimintatapoja. Joiltakin
osin muutokset on jo toteutettu esim. uusien kassasijoitusinstrumenttien ja vastapuolten käyttöönoton myötä ja joiltakin osin, mm. kassavarannon
kokoon liittyvien kysymysten osalta, selvitystyö on
vasta alkamaisillaan.

Valuuttaunioni: kassasijoituskohteiden laajeneminen ja rahoituksen saatavuus
Valuuttaunionin alkaessa kotimaan valuutan määräisten markkinoiden koko moninkertaistui. Kassavarannon sijoitustoiminnan laajenemismahdollisuuksien lisäksi valuuttaunioni lisäsi varainhankinnan mahdollisuuksia likviditeetin turvaamisvälineenä. Euroalueen pankit sekä suora velkasitoumusvarainhankinta markkinoilta mahdollistavat
hyvin suurten määrien nostamisen lyhyessä ajassa.
Valtiokonttorin arvion mukaan päivän sisällä voidaan nostaa lyhytaikaista luottoa rutiininomaisesti
2 mrd. €:n ja usein jopa 5 mrd. €:n verran. Lisäksi
joidenkin EU-valtioiden väliseen likviditeetintasausjärjestelmään liittyminen on kassanhallinnassa
vielä käyttämätön mahdollisuus. Maastrichtin sopimuksen mukaisesti keskuspankki ei voi luotottaa
valtiota valuuttaunionissa. Yhteisvaluuttamarkkinoiden lisäksi Suomen valtion korkea luottoluokitus edesauttaa lyhytaikaisen varainhankinnan mahdollisuuksia.

Valtion talouden tasapainottuminen
Valtion talouden tasapainottuminen näkyy menojen parempana ennustettavuutena. 1990-luvun alkupuolen huomattavan suureen nettomääräiseen
lainanottoon verrattuna lainanotto on pääasiassa
joko lainojen normaaliaikaisten tai ennenaikaisten
kuoletusten (ns. lainojen takaisinostot) jälleenrahoitusta. Varainhankinnan ja kassanhallinnan näkökulmasta on merkityksellistä, että nämä suuret
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yksittäiset erät hallinnoidaan Valtiokonttorin sisällä
eivätkä ne siten tule yllätyksenä. Talouden tasapainottuminen ja parantunut rahoituksen saatavuus
markkinoilta vähentävät tarvetta pitää yllä maksuvalmiutta turvaavan kassapuskuria.

Varainhankinnan toteuttamistavan muutokset
Yksittäisten sarjaobligaatioiden kokoa on kasvatettu markkinoiden vaatimusten mukaisesti vähintään
5 mrd. €. Samoin lainojen takaisinostot tai konversiot eli samanaikaiset vanhan lainan takaisinostot ja
uuden lainan liikkeeseenlaskut ovat muodostuneet
normaalikäytännöksi Suomen viitelainojen jälkimarkkinalikviditeetin lisäämiseksi. Tästä sarjaobligaatioiden nk. likviditeettistrategian toteuttamisesta Suomen valtio on saanut kansainvälistä arvostusta. Yksittäisten lainaerien suuri koko lisää kassanhallinnan vaativuutta.

Rahoitusyksikön perustaminen Valtiokonttoriin
Nykymuotoinen rahoitusyksikkö muodostettiin
Valtiokonttoriin v. 1998, kun ulkomaisen velan
hoito siirrettiin sinne valtiovarainministeriöstä. Entuudestaan rahoitusyksikössä oli hoidettu kotimaista varainhankintaa, antolainojen ja korkotukien hallinnointia sekä kassasijoituksia. Keskitetty
organisaatio tukee osaltaan rahoituserien kokonaistarkastelua. Rahoitustoiminnan keskeisiä kehityssuuntia on riskienhallinnan kehittämisen alue.
Sen sijaan että tarkasteltaisiin velkaeriä tai kassasijoituksia erillään, tarkastellaan näiden muodostamaa kokonaisuutta. Korkoriskin (korkokustannusten), luottoriskin ja maksuvalmiuden hallinnassa
käytetään sekä velka- että kassasijoitustoimenpiteitä kokonaistaloudellisesti edullisimman lopputuloksen saavuttamiseksi.

Sijoitusohjeiden muutokset
Valtiokonttorin mielestä joiltakin osin uuden toimintaympäristön mahdollisuuksia ei ole vielä hyödynnetty täysimääräisesti, kuten mahdollisuutta
kassapuskurin pienentämiseen. Sijoitustoiminnassa kassavarojen hyvään tuottavuuteen on pyritty
valtion omalla sijoitustoiminnalla ja kiinnittämällä
huomio päivänsisäiseen kassanhallintaan. Perinteisesti kassasijoitustoiminnan periaatteena on
ollut ylimääräisten varojen sijoittaminen markkinoille, ja valtion tili on pyritty saamaan nollaksi
päivän päätteeksi. Meneillään oleva valtion maksuliikennettä hoitavan pankin vaihtuminen uusine
tiliehtoineen saattaa tuoda muutoksia myös tähän
kassasijoitustoiminnan periaatteeseen. Tällainen
muutos voisi olla tarkastelun aikajänteen pidentäminen.

Pankkitukiponnen voimassaoloaikana suomalaiset pankit toimivat valtion takuulla. Valtion
omaisuuden myynnit olisivat saattaneet lisätä kassan kokoa siinä määrin, että yksittäisen vastapuolen luottoriski olisi kasvanut hyvin suureksi. Helmikuussa 2000 tapahtuneen Soneran osakkeiden
myynnin jälkeen kassa oli ennätyslukemissa 11,44
mrd. € (68 mrd. mk).

Valtionvelan ja kassan kehityslinjoista v. 1996—
2001
Suomen valtio velkaantui hyvin nopeasti 1990luvun alkupuolella taloudellisen tilanteen huononemisen seurauksena. Kun valtion velka tyypillisesti 1980-luvulla oli alle 10 mrd. € (59,46 mrd. mk),
kasvoi velka vuoden 1990 n. 9,6 mrd. €:sta (57,08
mrd. mk) vuoden 1998 n. 72,8 mrd. €:oon (432,8
mrd. mk). Tämän jälkeen on Suomen valtio pystynyt lyhentämään velkaansa kolmen viime vuoden
aikana jo n. 10 mrd. € (59,46 mrd. mk). Velka oli
v. 2001 61,8 mrd. € (367,4 mrd. mk).

Valtionvelan kehittyminen v. 1990—2001
Lähde: valtiovarainministeriö, 2002
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Likvidikassan (kassavarat pl. reposalkussa olevat varat) vaihtelut ovat olleet hyvin suuria v.
1991—2001. Verrattaessa likvidikassan osuutta valtion velkaan havaitaan likvidikassan pienentyneen
jatkuvasti velkaan verrattuna ja sama kehityssuunta
näyttäisi jatkuvan edelleen. Vuonna 2000 aiheutti
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rahastotalous

1998
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nettovelka

Soneran osakkeiden myynti selvän kasvupiikin
likvidikassassa. Muita merkittäviä vaihteluiden aiheuttajia ovat olleet mm. sarjaobligaatioemissiot
sekä tilikauden päättymisestä aiheutuneet vaihtelut
kassan koossa.
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Likvidikassa kuukauden lopussa, % valtion velasta
Lähde: valtiovarainministeriö, 2002
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1996
1997
1998
1999
2000
2001

Likvidikassa
keskimäärin,
mrd. €

7,5
6,8
4,6
5,0
6,8
3,9

Sijoitusten tuotot,
mrd. €

12/00

Valtiokonttorin hoidossa olevien lyhytaikaisten
kassavarojen tuotto v. 1996—2001 ilmenee seuraavasta:

Tuotto, %

0,28
0,23
0,15
0,15
0,27
0,16

Valtiokonttorin hoidossa olevien lyhytaikaisten
kassavarojen (1—12 kk) tuotto on vaihdellut tarkasteluperiodin aikana 3,13 %:sta 4,32 %:iin. Edelliseen taulukkoon on lisätty vertailutiedoksi Suomen
valtion pitkäaikaisen (yli 1 v.) uuden lainanoton
efektiivinen kustannus.
Valuuttaunioniin liittyminen teki mahdolliseksi
laajentaa huomattavasti lyhytaikaisten kassavarojen sijoittamisessa ja luotonotossa käytettävien vastapuolien määrää. 1990-luvulla vastapuolina olivat
Suomessa toimivat pankit, joten vastapuolia oli
keskimäärin 7. Vuonna 2001 vastapuoliksi oli hyväksytty 16 pankkia, ja lyhytaikaisista kassavaroista
oli sijoitettu ulkomaisiin pankkeihin hieman alle
puolet (44 %). Sijoitettavien varojen jakautuminen
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12/98

% Valtion velasta (skaala oikealla)

Valtion likvidikassa on pienentynyt v. 1996—
2001 vuositason keskiarvolla mitattuna 7,3 mrd.
€:sta (43,4 mrd. mk) 3,7 mrd. € (22 mrd. mk).

Vuosi

% velasta

10

Pitkäaikaisen
uuden lainanoton
efektiivinen
kustannus, %

3,84
3,48
3,33
3,13
4,22
4,32

Euribor 1 kk
vuoden
keskiarvo, %

7,2
6,7
4,9
3,9
5,3
4,9

3,57
3,10
3,46
2,86
4,24
4,33

eri vastapuolten kesken määräytyy sekä saadun
hinnan että limiittien perusteella.
Valtion talousarvioihin ja tilinpäätöstietoihin
perustuvat valtion korkotulot kassareservitalletuksista v. 1995—2002 kehittyivät seuraavalla tavalla:
Vuosi

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Talousarvio
milj. €
milj. mk

420,5
353,2
304,4
218,6
168,2
235,5
252,3
227,1

2 500
2 100
1 810
1 300
1 000
1 400
1 500
1 350

Tilinpäätös
milj. €
milj. mk

445,9
333,5
288,4
327,5
202,0
355,0
281,7
..

2 651
1 983
1 715
1 947
1 201
2 111
1 675
..

1990-luvun alussa valtion velkasitoumuksia
emittoitiin aktiivisesti valtiontalouden alijäämän
rahoittamiseksi ja v. 1993—96 velkasitoumuskanta
vaihteli 4,1 mrd. €:sta (24,38 mrd. mk) 7,8 mrd.
€:oon (46,38 mrd. mk). Taloudellisen tilanteen
kohentuessa velkasitoumuskanta pieneni vastaavasti. Pienimmillään se oli 1,3 mrd. € (7,729 mrd.
mk) v. 1999.

Aivan viime vuosina velkasitoumuksia on emittoitu yhä enemmän sekä lyhytaikaisen likviditeetin
ylläpitämisen että vaihtuvakorkoisen nettovelan
tavoitetason saavuttamiseksi. Päätavoite on kuitenkin valtion velkasitoumusten avulla turvata maksuvalmius ja kattaa niiden avulla valtion tuloissa ja
menoissa olevien ajallisten erojen aiheuttamia lyhyitä likviditeettivajeita. Valtion velkasitoumukset

Valtion kassa ajalla 12/1999—03/2002
Lähde: valtiovarainministeriö, 2002
12
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ovat siis sekä varainhankinnan että korkoriskinhallinnan joustoelementti lyhyillä erääntymisajoilla.
Vuoden 2001 lopussa velkasitoumuskanta oli 6,8
mrd. € (40,43 mrd. mk).
Valtion kassavarantoon sisältyvä reposalkku
koostuu tietystä määrästä valtion eri aikoina erääntyviä sarjaobligaatioita, joita on laskettu liikkeeseen
valtion omaan salkkuun kattamaan markkinoilla
aika ajoin esiintyviä toimituspuutteita. Reposalkun
ylläpidon avulla valtio pystyy tarjoamaan omasta
salkustaan yön yli tapahtuvia lainoja valtion päämarkkinatakaajille. Reposalkku, jota ei lasketa
mukaan valtion likvidikassaan, perustettiin v. 1995.
Reposalkun koko on kasvanut tasaisesti siitä lähtien, sillä v. 1995 salkun koko oli 0,1 mrd. € (594,6

3/01
REPOSALKKU

6/01

9/01

12/01

3/02

VVS-kanta

milj. mk) ja vuoden 2001 lopussa 1,8 mrd. € (10,7
mrd. mk). Reposalkku huomioidaan sekä valtion
velkaa laskettaessa että kassasijoituksissa. Reposalkun käsittelyä valtion velan ja kassareservien tilastoinnissa ja budjetoinnissa tultaneen Valtiokonttorin mukaan uudistamaan.
Valtion enimmäis- ja vähimmäiskassa on vaihdellut v. 1995—2001 huomattavasti, mutta keskikassan kokoa tarkasteltaessa huomataan koon pienentyneen vuoden 2000 Soneran myynnin aiheuttamaa nousua lukuun ottamatta. Tämä selittyy
luonnollisesti osittain perustetun reposalkun kasvulla, kassan käytön tehostamisella sekä kassaan
kertyneiden ylijäämien käyttämisellä budjetin katteeksi.

141

Valtion enimmäis- ja vähimmäiskassat v. 1995—2001 ilmenevät seuraavasta:
Vuosi

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Likvidikassa
keskimäärin
mrd. €
mrd. mk

6,7
7,5
6,8
4,6
5,0
6,8
3,9

39,84
44,59
40,43
27,35
29,73
40,43
23,19

Enimmäiskassa
mrd. €

9,7
9,5
9,1
7,1
6,9
10,2
7,1

Kassanhallinta muissa EU-maissa
Valtiokonttorin käsityksen mukaan valtion maksuvalmiuden turvaamiseen ei tarvita huomattavan
suurta kassapuskuria. Valtiokonttorin tiedossa olevien maiden joukossa Suomen ja Itävallan kassavarannot ovat suuruudeltaan ainutlaatuisen korkeat.
Portugalin kassavaranto on huomattavasti pienempi. Yleinen, myös yrityksissä noudatettu, kassanhallinnallinen toimintatapa sisältää pyrkimyksen
mahdollisimman vähäisen kassavarannon pitoon.
Ruotsi, Belgia ja Hollanti pyrkivät likviditeetinhallinnassaan joko nollakassaan tai mahdollisimman
pieneen kassaan. Ranskan kassavaranto on ollut
200—300 milj. € (1,19—1,78 mrd. mk), mitä voi
maan ja valtiontalouden kokoon verrattuna pitää
pienenä.
Esimerkiksi Ruotsin, Hollannin, Belgian ja
Ranskan valtion kassanhallinta pohjautuu siihen,
että kassavarantoa kasvatetaan ainoastaan ennen
suuria menopiikkejä tai että negatiivinen saldo
katetaan lyhytaikaisella varainhankinnalla (esim.
yli yön -lainanotolla). Merkittäviin ja ennalta tiedettyihin menoihin, kuten esim. lainojen kuoletuksiin varaudutaan keräämällä kassavarantoa etukäteen. Maksun jälkeen kassa palaa jälleen normaalitilaan, joka voi olla joko nolla tai lähellä sitä.
Positiivinen saldo pyritään pitämään mahdollisimman pienenä.
Saksa, Ranska, Belgia ja Hollanti käyttävät lisäksi
keskinäistä likviditeetin tasausjärjestelmää, jossa
maat joko ottavat toisiltaan tai antavat toisilleen
lyhytaikaista luottoa. Ylivaltiollisen likviditeetinhallintajärjestelmän etuna on valtiotasoinen, hyvin
vähäinen luottoriski. Valtiokonttorissa on valmisteilla liittyminen valtioiden väliseen likviditeetintasausjärjestelmään.
Kreikasta, Italiasta tai Espanjasta Valtiokonttorilla ei ole tietoja käytettävissä.
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mrd. mk

57,67
56,48
54,11
42,21
41,03
60,65
42,21

Vähimmäiskassa
mrd. €

4,2
5,3
5,1
0,8
2,4
3,0
1,7

mrd. mk

24,97
31,51
30,32
4,76
14,27
17,84
10,11

Vuodenvaihteen kassa
mrd. €

6,7
6,0
5,1
5,8
5,4
5,1
2,9

mrd. mk

39,84
35,67
30,32
34,49
32,11
30,32
17,24

Valtion kassatalouden hoidon kehittämistarpeet
Optimaalinen kassan koko
Nettovelkatarkastelussa kassanpito ei suoranaisesti
aiheuta lisäkustannusta, mutta siihen liittyy sijoituskohteesta ja korkoriskin hallintatavasta riippuen
luottoriskiä. Samoin suuren volyymin ylläpitoon
kassanhallinnassa sisältyy operatiivista riskiä ja
transaktiokustannuksia, mitkä vähäisemmällä kassavarannolla olisivat vältettävissä.
Kassan koko määräytyy mm. budjettikäytännön,
rahoituksen saatavuuden ja markkinoiden toimivuuden sekä kassaennusteiden tarkkuuden perusteella. Vuoden vaihteen tilanne määräytyy budjettitasapainon kautta. Siten rahoitusta tulee hankkia
etukäteen mm. siirtyvien määrärahojen verran, joten nämä nostavat kassan tasoa. Vuoden sisällä
Valtiokonttori voi määrittää tarkoituksenmukaisena pitämänsä kassapuskurin. Tämän keskeiset osat
ovat sekä tilapäisen rahoituksen saatavuus että
kassaennusteiden ulottuvuus ja tarkkuus. Kuten
aiemmin todettiin, tällä hetkellä Suomen valtion
lyhytaikaisen rahoituksen saatavuutta voidaan pitää erittäin hyvänä, mikä mahdollistaa huomattavasti aiempaa vähäisemmän kassavarannon ylläpidon ilman maksuvalmiuden vaarantamista.

Kassavirtaennusteiden ulottuvuuden pidentäminen
Valtiokonttori tekee kassavarojen sijoituspäätökset
valtiovarainministeriön ylläpitämän kassaennustejärjestelmän (Varakas) perusteella. Järjestelmä kattaa laajasti valtion tilivirastot, ja lyhytaikaisia ennusteita voi pitää riittävän tarkkoina. Sekä sijoittamistoiminnan että varainhankinnan tarkemman suunnittelun ja koordinoinnin mahdollistamiseksi kassaennusteen aikajännettä olisi Valtiokonttorin mielestä syytä pidentää. Tällä hetkellä sijoitustoiminnassa ja varainhankinnassa käyttökelpoinen en-

nuste ulottuu useimmiten n. 1—3 kuukauden päähän. Ennusteaikajänne on pysynyt samana vuodesta 1996 lähtien. Valtiovarainministeriön ja Valtio-

konttorin mukaan tyydyttävänä tavoitteena voidaan pitää luotettavien kassavirtaennusteiden ulottamista 12 kuukauteen.

1990-luvun puolivälin jälkeen valtiontalous on tasapainottunut ja valuuttaunioni syntynyt, minkä johdosta
Suomen valtion kassataloudella on aiempaa laajempia
valuuttakurssiriskittömiä sijoitusmahdollisuuksia. Toisaalta myös varainhankinnan toimintatavat ovat muuttuneet. Lisäksi valuuttaunioni lisäsi varainhankinnan
mahdollisuuksia maksuvalmiuden turvaamisvälineenä.
Euroalueen pankit sekä suora velkasitoumusvarainhankinta markkinoilta mahdollistavat hyvinkin suurten
lainamäärien nostamisen lyhyessä ajassa. Yhden päivän kuluessa voidaan nostaa lyhytaikaista luottoa 2—5
mrd. €:n (12—30 mrd. mk) verran. Valtiontalouden tasapainottuminen näkyy puolestaan menojen aiempaa
parempana ennustettavuutena. Talouden tasapainottuminen ja rahoituksen parantunut saatavuus markkinoilta vähentävät siten maksuvalmiutta turvaavan kassareservin ylläpidon tarvetta.
Valtiontilintarkastajat käsittelivät valtion kassataloutta edellisen kerran vuodelta 1994 antamassaan
kertomuksessa. Valtiontilitarkastajat joutuvat nytkin
toteamaan, että silloinen kannanotto kassavarannon
pienentämiseksi ei ole johtanut olennaiseen muutokseen. Enimmäiskassat ovat v. 1995—97 ja v. 2000 olleet
lähes 10 mrd. € (60 mrd. mk). Likvidikassat ovat puolestaan olleet näinä vuosina keskimäärin 6,7—7,5 mrd. €
(40—45 mrd. mk) . Vuonna 2001 tilanne oli parempi, sillä
enimmäiskassa oli 7 mrd. € (42 mrd. mk) ja likvidikassa
keskimäärin 4 mrd. € (24 mrd. mk).
Valtion kassavarannon koko määräytyy mm. budjet-

tikäytännön, rahoituksen saatavuuden ja markkinoiden
toimivuuden sekä kassaennusteiden tarkkuuden perusteella. Valtiokonttori tekee kassavarojen sijoituspäätökset valtiovarainministeriön ylläpitämän kassaennustejärjestelmän eli ns. Varakas-järjestelmän ennusteiden perusteella. Sekä sijoitustoiminnan että varainhankinnan tarkemman suunnittelun ja koordinoinnin parantamiseksi on perusteltua pidentää kassaennusteen aikajännettä nykyisestä 1—3 kuukaudesta 12
kuukauteen. Kassaennusteen aikajänne on pysynyt
samana vuodesta 1996 lähtien.
Valtiontilintarkastajien käsityksen mukaan Suomen
valtion lyhytaikaisen rahoituksen saatavuutta voidaan
pitää erittäin hyvänä, mikä osaltaan mahdollistaa nykyistä huomattavasti pienemmän kassavarannon ylläpidon ilman maksuvalmiuden vaarantumista. Myös
kansainvälisen vertailun perusteella Suomen valtion
maksuvalmius voidaan hoitaa nykyistä pienemmällä
kassavarannolla.
Valtiontilintarkastajat eivät siten pidä edelleenkään
tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena sitä, että Suomi lähes ainoana EU-maana pitää yllä ainutlaatuisen
korkeaa kassavarantoa. Useat EU-maat ovat jo vuosia
kyenneet toimimaan joko nollakassalla tai mahdollisimman pienellä kassalla. Valtiontilintarkastajat kiirehtivät valmistelutoimia Suomen valtion kassavarannon
pienentämiseksi. Yksi näistä on hanke päästä mukaan
valtioiden väliseen maksuvalmiuden tasausjärjestelmään.

Sisäinen valvonta ja tarkastus valtionhallinnossa

sisäinen tarkastus ja sisäinen tarkkailu. Sisäinen
valvonta käsitti eräänlaisena yläkäsitteenä sisäisen
tarkkailun, sisäisen tarkastuksen ja johdon suorittaman valvonnan. Viimeisissä muutoksissa valtion
talousarviolakiin (217/2000) ja valtion talousarvioasetukseen (263/2000) määriteltiin ja uudistettiin

Sisäisen valvonnan ja tarkastuksen määrittelyjä on
muutettu ja kehitetty mm. viime vuosikymmenen
aikana. Aikaisemmin määriteltiin sisäinen valvonta,
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sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen käsitteet ja saatettiin ne kansainväliset standardit huomioon ottavalle tasolle. Tässä yhteydessä luovuttiin
myös käsitteestä sisäinen tarkkailu. Määrittelyä helpottaa lähtökohta, että sisäistä valvontaa varten ei
ole erillistä henkilöstöä, vaan valvonta kytkeytyy
sisäisesti viraston toimintoketjuihin ja sitä toteuttavat toimintayksikön henkilöt jatkuvasti kukin omissa tehtävissään. Sisäinen tarkastus taas tarkoittaa
erillistä toimintoa ja erillistä henkilöstöä.
Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkastaa vuosittain kunkin hallinnonalan sisäisen valvonnan
toimivuutta ja sisäisen tarkastuksen tarvetta. Valtiontalouden tarkastusvirasto on myös tarkentanut
näitä koskevia määritelmiään. Sisäinen valvonta on
organisaation omin järjestelyin suoritettavaa toiminnan ja talouden hallintaa, jonka avulla organisaation johto pyrkii varmistamaan organisaation
tavoitteiden saavuttamisen. Sisäinen tarkastus on
riippumatonta ja objektiivista varmistus- ja konsultointitoimintaa, jolla tuotetaan lisäarvoa organisaation toiminnalle ja parannetaan sitä. Sisäinen tarkastus auttaa organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan
organisaation riskienhallinta-, valvonta- ja hallintoprosessien arviointiin ja parantamiseen.

yhteisöjen tai yksityisten tehtäväksi tai joista se
muuten vastaa. Talousarvioasetuksen mukaan sisäisen valvonnan menettelyissä on otettava huomioon Euroopan yhteisön oikeudesta aiheutuvat
viraston ja laitoksen toimintaan kohdistuvat vaikutukset. Lisäksi on otettava huomioon sisäistä valvontaa koskevat yleiset standardit ja suositukset.
Näillä standardeilla ja suosituksilla tarkoitetaan erityisesti ylimpien tarkastuselinten kansainvälisen
järjestön INTOSAIn standardeja ja suosituksia,
COSO-mallia sekä sisäisten tarkastajien kansainvälisen järjestön IIA:n yksityiselle ja julkisille sektorille yhteisiä kansainvälisiä sisäisen tarkastuksen uusia standardeja sekä niiden pohjalta Euroopan
unionissa ja Suomessa kehittyviä hyviä käytäntöjä.
Sisäisen valvonnan säännöstämisessä yksityiskohtaisempi taso on tilivirastojen taloussäännöt.
Valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin yhteisen valmistelun tuloksena on annettu Valtiokonttorin määräys, jossa edellytetään taloussääntöjen uudistamista 30.4.2002 mennessä. Taloussääntöjen
uudistuksen yhteydessä tilivirastojen tulisi ryhtyä
soveltamaan nykyaikaisia sisäisen valvonnan menetelmiä. Valtiovarainministeriö on korostanut uudistuksen yhteydessä erityisesti johdon roolia, koska sisäinen valvonta on johtamiseen liittyvä näkökulma ja kokonaisuus.

Sisäinen valvonta
Talousarviolakia muutettaessa siihen otettiin uusi
24 b §, jossa säädetään johdon vastuusta sisäisen
valvonnan järjestämisessä. Lainkohdalle konkreettisen sisällön antavat talousarvioasetuksella annetut sisäistä valvontaa koskevat säännökset. Niissä
on aiempaan nähden uudistettu sisäisen valvonnan
määritelmä siten, että sisäinen valvonta ei rajoitu
pelkästään kontrolloiviin toimenpiteisiin, vaan valvonnassa kiinnitetään laajasti huomiota johtamiseen, tavoitteenasetteluun, riskienhallintaan sekä
yleensä tuloksellista ja lainmukaista toimintatapaa
edistäviin ja varmistaviin menettelyihin.
Talousarvioasetuksen 69 §:n mukaan johdon on
huolehdittava siitä, että tilivirastossa toteutetaan sen
talouden ja toiminnan laajuuteen ja sisältöön sekä
niihin liittyviin riskeihin nähden asianmukaiset sisäisen valvonnan menettelyt, jotka varmistavat tiliviraston talouden ja toiminnan laillisuuden ja tuloksellisuuden, tiliviraston hallinnassa olevien varojen ja
omaisuuden turvaamisen sekä tiliviraston johtamisen ja ulkoisen ohjauksen edellyttämät oikeat ja
riittävät tiedot sen taloudesta ja toiminnasta.
Menettelyiden on myös käsitettävä tiliviraston
vastattavana tai välitettävänä olevien varojen hoito
sekä ne viraston ja laitoksen toiminnot ja tehtävät,
jotka se on antanut toisten virastojen ja laitosten,
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Sisäinen tarkastus
Sisäisen tarkastuksen tarve perustuu valtionhallinnossa vallitsevaan työnjakoon, toimivaltaan ja vastuusuhteisiin. Tiliviraston johdon on järjestettävä
sisäinen tarkastus, jos siihen on perusteltua tarvetta
talousarvioasetuksessa edellytettyjen sisäisen valvonnan menettelyjen johdosta. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on selvittää johdolle sisäisen valvonnan asianmukaisuus ja riittävyys sekä suorittaa
johdon määräämät tarkastustehtävät. Sisäisen tarkastuksen päämäärä on auttaa organisaation jäseniä hoitamaan tehtävänsä tehokkaasti sekä lakien
ja määräysten mukaisesti. Sisäisen tarkastuksen
järjestämisessä on otettava huomioon myös sitä
koskevat yleiset standardit ja suositukset.
Sisäisen tarkastuksen asemasta ja tehtävistä sekä
toiminta-ajatuksesta samoin kuin sisäisen tarkastuksen tarkemmassa järjestämisessä huomioon
otettavista seikoista säädetään valtion talousarviosta annetun asetuksen 70 §:ssä. Sisäinen tarkastus on
johtoa palveleva johdon tukitoiminto.
Määräykset sisäisen tarkastuksen menettelyistä ja
asemasta viraston tai laitoksen organisaatiossa annetaan sisäisen tarkastuksen ohjesäännössä, jonka
virasto tai laitos itse vahvistaa. Sisäisen tarkastuksen
ohjesääntö on lakisääteinen ohjesääntö, joka on

laadittava, jos virastossa tai laitoksessa on sisäinen
tarkastus. Ministeriö ei voi ohjeistaa yksityiskohtaisesti hallinnonalansa virastojen sisäistä tarkastusta.
Ministeriö voi kuitenkaan laatia hallinnonalalleen
yhteiset suositukset sisäisen tarkastuksen olemassaolosta ja puitteista, mutta kunkin viraston, laitoksen
ja valtionyhtiön on itse määriteltävä sisäisen tarkastuksen tarve, kattavuus ja toteutus.
Sisäistä tarkastusta on pyritty liittämään paremmin tulosohjauksen prosessiin. Tulostavoitteiden
asettaminen, niiden saavuttaminen ja tulosohjausprosessin toimivuus yleensä voivat myös olla sisäisen tarkastuksen tarkastuskohteina. Johdon tukitoimintona sisäinen tarkastus soveltuu myös yhdeksi johdon ohjaustoiminnoksi. Lisäksi virastojen
ja laitosten tulossopimusneuvotteluissa ministeriö
voi tarvittaessa käsitellä myös sisäisen tarkastuksen
kysymyksiä.

EU ja sisäinen valvonta ja tarkastus
Valvonta- ja tarkastustoiminnan viime vuosien kehittyminen niin määrittelyjen, sisällön, menetelmien kuin säädöstenkin osalta on suurelta osin
johtunut Suomen EU:hun liittymisen vaikutuksista.
EY:n lainsäädännöstä aiheutuvat tarkastustoimintaan kohdistuvat vaatimukset sekä suositukset ja
standardit on otettava huomioon myös kotimaisen
valvonta- ja tarkastustoiminnan järjestämisessä,
mikä on todettu selkeästi myös valtion talousarvioasetuksessa. EU-rahoituksen vastaanottaminen,
varojen käyttäminen ja EU-hankkeista raportoiminen edellyttävät erityistoimia, jotka on otettava
huomion sekä säädöksissä että toiminnassa.
EU-jäsenyyden mukanaan tuomilla tehtävillä on
ollut vuodesta 1995 lähtien keskeinen merkitys EUtukia jakavien ministeriöiden sisäiseen tarkastukseen. Euroopan komission antamissa asetuksissa
määritellään yksityiskohtaisesti, millä tavoin rakennerahastojen tuella toteutettujen projektien valvonta ja tarkastus tulee toteuttaa. Tarkastusvelvoitteet
ovat sidottuja kunkin ministeriön jakamien EUtukien kokonaismääriin sekä yksittäisten projektien lukumääriin. EU:n valvonta-asetuksen edellyttämien tarkastusten tulee kattaa vähintään 5 % sekä
tukien markkamäärästä että hankkeiden lukumäärästä. Tarkastusten on myös perustuttava edustavaan otokseen hyväksytyistä toimista.
EY:n perustamissopimuksen mukaan jäsenvaltioiden tulee toteuttaa samat toimenpiteet suojatakseen yhteisöjen taloudellisia etuja petolliselta menettelyltä, kuin ne toteuttavat suojatakseen omia
taloudellisia etujaan petolliselta menettelyltä. Tiliviraston tulee arvioida taloussääntöä uusiessaan,
mitä erityistoimia EU-rahoituksen vastaanottami-
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nen, varojen käyttäminen ja hankkeista raportoiminen edellyttävät. Lisäksi toimenpiteitä ja vastuita
konkretisoivilla määräyksillä varmistetaan, että havainnoista ilmoitetaan ja että ilmoituksiin reagoidaan asianmukaisesti. Lisäksi on selvitettävä havainnon tekijän vastuuta ja ilmoittamisvelvollisuutta, velvollisuutta ryhtyä toimenpiteisiin sekä vastuuta väärinkäytöksistä ilmoittamisesta Valtiontalouden tarkastusvirastolle, rikoksista ilmoittamisesta sekä EU-varojen hallinnoinnissa havaituista
virheistä ja väärinkäytöksistä ilmoittamisesta.
Suomessa toimii neljä rakennerahastoa: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Euroopan maatalouden ohjaus- ja
tukirahaston ohjausosasto (EMOTR-O) ja kalatalouden ohjaamisen rahoitusväline (KOR). Euroopan
unionin omien varojen koordinoinnista sekä arvonlisäveropohjaan ja bruttokansantulopohjaan
perustuvien omien varojen hallinnoinnista Suomessa vastaa valtiovarainministeriö.
Rakennerahasto-ohjelmien
toimeenpanoon
osallistuvat sisäasiainministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä työministeriön lisäksi myös
opetusministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö,
kauppa- ja teollisuusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä ympäristöministeriö. Joissakin yhteisöaloiteohjelmissa hallinto- ja maksuviranomaisena toimii maakunnan liitto tai kunnallinen toimielin. Siltä osin kuin EU-varat liittyvät sellaiseen
toimintaan, jossa toimivalta Ahvenanmaan itsehallintolain mukaan kuuluu Ahvenanmaan maakuntahallitukselle, Ahvenanmaan maakunta hallinnoi
varoja.
EU:n varojen hallinnointiin liittyvistä järjestelmistä on annettu yhteisöjen piirissä omaa sektorikohtaista lainsäädäntöä. EU:n rakennerahastovarojen hallinnointiin liittyen Suomessa on annettu
EY:n lainsäädäntöä toimeenpanevaa omaa kansallista lainsäädäntöä, kuten rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annettu laki (1353/
1999) ja maaseutuelinkeinojen rahoituslaki (329/
1999). Laeissa on mm. säännökset varojen hallinnointiin osallistuvien viranomaisten valvontavelvollisuudesta ja oikeuksista suorittaa tarkastuksia.
Komissio toimittaa Suomessa tarkastuksiaan yhteistyössä Suomen viranomaisten kanssa. Komission ja jäsenvaltioiden välillä järjestetään vuosittain
EU:n rakennerahastovarojen käyttöön liittyvä koordinaatiokokous. Valtiovarainministeriöllä on koordinoiva rooli.
EY:n lainsäädäntö edellyttää, että havaituista
väärinkäytöksistä raportoidaan yhteisöjen komissiolle tai sen Euroopan petostentorjuntavirastolle
(OLAF). Väärinkäytösilmoitukset perustuvat jäsen-
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valtion viranomaisten suorittamissa tai suorituttamissa tarkastuksissa tehtyihin havaintoihin. Suomea koskevat tiedot kerää sisäasiainministeriö,
maa- ja metsätalousministeriö, työministeriö ja Tullihallitus sekä Ahvenanmaan maakuntahallitus. Ne
myös toimittavat väärinkäytösilmoitukset komissiolle tai OLAFille. Suomea koskevien väärinkäytösilmoitusten määrä on ollut valtiovarainministeriön
mukaan vähäinen.
Komissio kiinnittää entistä enemmän huomiota
myös jäsenvaltioissa suoritettuihin toimenpiteisiin.
Petostentorjunnan vuosikertomukseen pyritään
saamaan entistä kattavampia kuvauksia jäsenvaltioiden toimenpiteistä yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamiseksi. Samoin komissio pyytää jäsenvaltioilta laajempia selvityksiä tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa olevien, jäsenvaltioita koskevien havaintojen osalta. Valtiovarainministeriössä joudutaan tarkastelemaan, miten Suomen
omat järjestelmät vastaavat näihin erilaisiin tarpeisiin, ja arvioimaan mahdollisia kehittämistarpeita.

Valtiovarainministeriön koordinointivastuu
Valtiovarainministeriölle kuuluu valtioneuvoston
osana sisäistä valvontaa ja tarkastusta koskevan
lainsäädännön valmistelun lisäksi sisäisen valvonnan ja tarkastuksen ylimmällä, hallituksen tasolla
tapahtuva ohjaus ja koordinointi. Näissä tehtävissä
valtiovarainministeriö käyttää valtioneuvostosta
annetun lain, valtioneuvoston ohjesäännön sekä
talousarviolainsäädännön mukaisesti viime kädessä perustuslakiin perustuvaa ohjausvaltaa. Sisäisen
valvonnan yksi erityisalue on virheiden ja väärinkäytösten vastainen toiminta, joka on erikseen
määritelty valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvaksi tehtäväksi. Valtiovarainministeriön rooli ja
toimivalta sisäisen valvonnan ja tarkastuksen ohjaajana on lainsäädännöllisesti ministeriön mukaan
riittävän selkeä.
Talousarviolainsäädännössä on Valtiokonttorille
säädetty toimivalta antaa sisäistä valvontaa koskevia määräyksiä taloussääntöjen laadinnan ja sisällön osana. Taloussääntöjen uudistamista koskevassa määräyksessä onkin jo hyvin yksityiskohtaiset
määräykset sisäisestä valvonnasta. Valtiokonttorille
ei ole sen sijaan säädetty toimivaltaa antaa sisäistä
tarkastusta koskevia tarkempia määräyksiä. Tämä
on talousarviolain ja -asetuksen säännöksiä valmisteltaessa tehty tietoinen ratkaisu, jolla haluttiin
korostaa sisäisen tarkastuksen erityisasemaa. Valtiovarainministeriöllä on valtioneuvoston osana
kuitenkin mahdollisuus perustuslain nojalla antaa
hallinnollisia määräyksiä ja ohjeita sisäisen tarkastuksen järjestämisestä.
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Valtiovarainministeriö on sisäisen valvonnan ja
tarkastuksen asioissa nähnyt parhaimmaksi lähestymistavaksi, edellä mainitun taloussääntöjen uudistamista koskevan määräyksen lisäksi, keskittymisen informaatio-ohjaukseen ja neuvontaan. Valtiovarainministeriö on koulutuksella ja konsultoiden tukenut ministeriöitä näiden kehittäessä sisäistä valvontaa hallinnonaloillaan. Valtiovarainministeriössä on kuitenkin harkittu myös sitä, onko
tarvetta vahvempaan ohjaukseen. Esimerkkeinä
asioista, joiden yhteydessä vahvemman ohjauksen
tarpeita tullaan lähitulevaisuudessa arvioimaan,
voidaan mainita talousarvioasetuksessa tarkoitettujen sisäisen tarkastuksen ohjesääntöjen sisältöä
koskevat periaatteet sekä sisäisen tarkastuksen
rooli väärinkäytösten raportoinnissa erityisesti Euroopan unionin varojen hallinnointiin liittyvissä
asioissa.
Valtiovarainministeriö on aktiivisesti kehottanut
ministeriöitä ja muuta valtionhallintoa hyödyntämään esim. sisäisen valvonnan COSO-viitekehystä
ja IIA:n sisäisen tarkastuksen standardeja. Ongelmana on kuitenkin se, että ne on kehitetty erityisesti yksityistä sektoria varten. Valtionhallinnossa tulisikin valtiovarainministeriön mukaan jatkossa
pystyä kokoamaan sisäisen valvonnan ja tarkastuksen hyvät käytännöt ja suositukset.
Puutteena sisäisen valvonnan ja tarkastuksen
nykyisessä järjestelmässä on valtiovarainministeriön mukaan poikkihallinnollisten sisäisen valvonnan rakenteiden ja menettelyiden sekä sisäisen
tarkastuksen puute. Tästä seuraa, ettei valtion konsernitason sisäisen valvonnan menettelyitä ole valtiovarainministeriön mukaan järjestetty kuin osittain. Valtioneuvostolla ei ole myöskään konsernitason sisäistä tarkastusta ohjauksen ja johtamisen
tukena.

Muiden ministeriöiden kantoja
Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan valtiovarainministeriön rooli ja tehtävät ministeriöiden sisäisen tarkastuksen tukena sekä toiminnan ja ohjeistuksen koordinoijana ovat olleet viime vuosina
selkiintymättömät. 1990-luvun jälkipuoliskolla ministeriön johdolla toimi useita valtionhallinnon sisäistä valvontaa ja tarkastusta arvioivia ja linjaavia
työryhmiä, jotka käsittelivät mm. EU:n vaikutuksia
sisäiseen valvontaan. Näiden työryhmien tulokset
vaikuttivat merkittävästi mm. EU:n rakennerahastotoiminnan kansallista hallinnointia koskeneeseen
lainsäädäntöön sekä talousarviolain ja -asetuksen
uudistamiseen. Sen jälkeen valtiovarainministeriön
rooli ministeriöiden sisäisen tarkastuksen kannalta
on ollut selvästi vähäisempi. Tähän on osaltaan

vaikuttanut Valtiontalouden tarkastusviraston siirtäminen valtiovarainministeriön alaisuudesta eduskunnan yhteyteen.
Sosiaali- ja terveysministeriön mielestä olisi
myönteistä, jos valtiovarainministeriön asemaa ministeriöiden sisäisen valvonnan ja tarkastuksen tehtävien sekä myös niiden edellyttämän resursoinnin
asianmukaisuuden arvioijana, linjausten määrittäjänä sekä ohjeistuksen antajana voitaisiin jatkossa
nykyisestään selkeyttää ja vahvistaa.
Työministeriön mukaan sisäisessä tarkastuksessa ei ole ollut valtiovarainministeriön suoranaista
ohjausta. Valtiovarainministeriö on käytännössä
koordinoinut Suomen puolesta yhteyksiä komission petostentorjuntavirasto OLAFiin petoksentorjunnassa ja aluepolitiikan pääosasto DG Regioon
rakennerahastotarkastusten koordinaationeuvotteluissa EU:n tarkastuselinten kanssa. Valtiovarainministeriö on myös koordinoinut yhteistyöpöytäkirjan uudistamista komission ja kolmen rakennerahastojen hallintoviranomaisena toimivan ministeriön välillä. Työministeriö on pitänyt ao. toimintaa tärkeänä ja toimivana, joskin hieman aliresursoituna.
Ympäristöministeriön näkemyksen mukaan valtiovarainministeriön tulisi kiinnittää erityisen suurta
huomiota sisäisen valvonnan ja tarkastuksen yhteensovittamiseen ja ohjaukseen koko valtionhallinnossa, koska toiminta on uutta ja jatkuvasti
kehittyvää sekä erittäin monitahoista mm. EU-vaatimukset huomioon otettaessa. Ohjeistusta ja yhteensovittamista pitäisi lisätä yleisellä ja toiminnan
perusasioiden tasolla.

Sisäinen valvonta ja tarkastus hallinnonaloittain
Valtioneuvoston kanslia
Valtioneuvoston ohjesäännön 32 §:ssä säädetään
valvontatehtävästä. Ministeriön kansliapäällikön
tulee ministerin lähimpänä apuna johtaa ja valvoa
ministeriön toimintaa. Valtioneuvoston kansliassa
kansliapäällikkönä on valtiosihteeri, joka nimitetään pääministerin toimikaudeksi. Sisäisen valvonnan järjestämisvastuu on alivaltiosihteerillä. Alivaltiosihteeri ja hallintojohtaja seuraavat toimintaa ja
taloudenhoitoa käyttämällä hyväkseen taloushallintojärjestelmän raportteja, apukirjanpitojen raportteja ja tietoja sekä tarvittaessa pyytämällä tietoja
toimintayksiköiltä. Valtioneuvoston kansliassa voidaan valvontatehtävää suorittavaan henkilöstöön
laajasti ottaen laskea myös yksiköiden esimiehet
sekä taloushallinnon eräät virkamiehet.
Uutta taloussääntöä laadittaessa otetaan huomioon se, että sisäinen valvonta kattaa johdon toteuttaman talouden ja toiminnan valvonnan järjestel-

mäkokonaisuuden, mikä osaltaan auttaa kansliaa
toimimaan laillisesti, taloudellisesti, tehokkaasti ja
vaikuttavasti. Sisäisen valvonnan rakentamiseen
vaikuttaa asetetun päämäärän lisäksi kanslian organisaatio, jota ollaan tarkistamassa. Erityisesti tullaan
kiinnittämään huomiota siihen, että menojen hyväksyminen suoritetaan siten, että pyritään selkeyttämään vastuita ja välttämään esteellisyystilanteita.
Valtioneuvoston kansliassa ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen yksikköä. Toiminnan ollessa pienimuotoista em. tavoin suoritettu tarkastus ja valvonta on ollut valtioneuvoston kanslian mukaan
riittävää. Tätä on täydentänyt erinomaisesti Valtiontalouden tarkastusviraston tekemä tilintarkastus.
Kanslian toiminnan laajentuessa ja muuttuessa
sekä sähköisen asioinnin lisääntyessä joudutaan
kanslian mukaan miettimään nykyisen järjestelmän
riittävyyttä. Erityisesti riskien tunnistaminen sekä
valvonnan ja tarkastuksen kohdentuminen toiminnan kaikille tasoille ylimmästä johdosta alkaen
saattaa edellyttää käytäntöjen tarkistamista.

Ulkoasiainministeriö
Sisäistä tarkastusta varten ulkoasiainministeriössä
on valtiosihteerin alainen valvonta- ja tarkastusyksikkö sekä kehitysyhteistyön evaluoinnin ja sisäisen tarkastuksen yksikkö. Valvonta- ja tarkastusyksiön toiminta on painottunut nimenomaan edustustojen tarkastamiseen.
Tarkastussuunnitelman mukaisista tarkastuksista laaditaan tarkastuskertomus. Muista tarkastuksista ja asiantuntijatoiminnasta raportoidaan tarpeen
mukaan asian merkittävyyden edellyttämällä tavalla. Valvonta- ja tarkastusyksikkö tekee vuosittain
myös toimintakertomuksen, joka sisältää yhteenvedon tarkastusten yhteydessä tehdyistä havainnoista
ja toimenpidesuosituksista sekä arvion sisäisen tarkastuksen tilasta.
Valvonta- ja tarkastusyksikössä työskentelee
kaksi yleisuran ulkoasiainneuvosta, joista toinen
ulkoasiainhallinnon tarkastajana ja yksikön päällikkönä. Lisäksi yksikössä työskentelee kaksi ylitarkastajaa erityisvirkamiehenä sekä sihteeri. Ministeriön mukaan resurssit ovat tarkoituksenmukaiset,
mutta tehtäväkentän laajuuden ja sisäisen tarkastuksen palveluksiin kohdistuvan kysynnän vuoksi
ne voisivat olla nykyistä suuremmat.
Sisäinen tarkastus on olennainen osa myös kehitysyhteistyöosaston organisaatiota ja sen toimintoja. Sisäisen tarkastuksen tarve on ministeriön mukaan ilmeinen arvioitaessa kehitysyhteistyön resurssien käytön taloudellisuutta ja tehokkuutta
sekä tutkittaessa operatiivista toimintaa ja projekteja.
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Kehitysyhteistyöosaston evaluoinnin ja sisäisen
tarkastuksen yksikössä toimii yksikönpäällikön lisäksi yksi sisäinen tarkastaja sekä kaksi evaluaatiovirkamiestä. Ulkoasiainministeriössä käytössä oleva henkilöstön kiertojärjestelmä hankaloittaa ministeriön mielestä sisäisen tarkastuksen kaltaisen
pysyväisluonteisen toiminnan pitkäjänteistä kehittämistä. Resursointi on muutoin tarkoituksenmukaista.
Ainoastaan kehitysyhteistyön evaluoinnin ja sisäisen tarkastuksen yksikkö ostaa tarkastuspalveluja ulkopuolisilta konsulteilta, ja se on solminut
puitesopimuksen ulkopuolisen, tarjouskilpailulla
valitun tilintarkastusyhteisön kanssa vuodesta 2000
lukien toistaiseksi. Kokemukset tästä ovat ministeriön mukaan olleet positiivisia ja välttämättömiä
yksikön omien henkilöstöresurssien niukkuuden
vuoksi.
Sisäisen tarkastuksen tehtävänä, oli sitten kysymys valvonta- ja tarkastusyksiköstä tai kehitysyhteistyön evaluoinnin ja sisäisen tarkastuksen yksiköstä, on arvioida hallintojärjestelmään, toimintaan ja tietojärjestelmiin liittyviä riskejä, jotka saattavat liittyä mm. taloudellisen ja operatiivisen tiedon luotettavuuteen, toiminnan taloudellisuuteen
ja tehokkuuteen, varojen turvaamiseen sekä lakien, normien että sopimusten noudattamiseen.
Erityisesti kehitysyhteistyön evaluoinnin ja sisäisen tarkastuksen yksikön toimittamissa tarkastuksissa riskien arviointiprosessiin sisältyy tarkastettavien toimintojen ja merkittävien riskitekijöiden
tunnistaminen ja niiden suhteellisen merkityksen
arviointi.
Ministeriön tietohallintolinjan mukaan tietojärjestelmät, verkottuminen ja sovellukset ovat keskeinen toiminnan tehostamiskeino. Tämän johdosta tietohallintolinjan mielestä valvonta- ja tarkastusyksikön tulisi aina tarkastella tietojärjestelmiä, niiden käyttömahdollisuuksia ja todellista käyttöä.
Tarkastuksen kehittämiseksi tietohallintolinja laatiikin alansa kartoituslomakkeen ja määrittelee
omalta osaltaan kunkin tarkastuksen yhteydessä,
mihin kysymyksiin siinä olisi erityisesti kiinnitettävä huomiota.
Ministeriö on käynnistänyt hankkeita, joilla tähdätään johtamisen edellytysten parantamiseen.
Ylimmän johdon voimin käynnistetyssä työssä keskeisinä tavoitteina ovat ministeriön strategian luominen ja johtamisen kehittäminen hallinnonalalla.
Sisäinen valvonta on ministeriön näkemyksen
mukaan olennainen osa tulosohjausta ja hyvän
hallintotavan ja johtamisen periaatteita. Sisäinen
valvonta käsittää kaikki menettelyt ja järjestelyt,
joilla varmistetaan asianmukaisella tavalla ministe-
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riön talouden ja toiminnan tuloksellisuus, laillisuus
ja muu asianmukaisuus sekä oikeat ja riittävät
tiedot taloudesta ja toiminnasta johtamista varten.
Talouslinjalla tapahtuva sisäinen valvonta perustuu mm. työjärjestyksen ja taloussäännön määräyksiin. Talouslinja vastaa siitä, että ulkoasiainministeriölle tilivirastona kuuluvien tehtävien hoito ja
työnkulut järjestetään määräysten mukaisesti. Talouslinja tarkastaa osana maksuliike- ja kirjanpitojärjestelmän hoitoa ministeriön muille tulosalueille
ja edustustoille osoitettujen määrärahojen käytön,
kirjanpidon ja muun varallisuuden hoidon oikeellisuutta. Se valvoo myös hankintatoimen lainmukaisuutta siten, kuin hankinnoista on erikseen määrätty. Käytännössä tämä tarkoittaa myös hankintojen
käsittelyn valvontaa käyttöomaisuuden kirjanpitojärjestelmässä.
Sisäiseen valvontaan liittyvänä toimintona ministeriön talouslinjalla on myös edustustojen talouden tarkastusyksikkö. Yksikön tehtävät kohdistuvat edustustojen tilinpidon ja talouden valvontaan
ja tarkkailuun ja muodostavat tätä kautta luonnollisen osan talouslinjan suorittamaa ulkoasiainhallinnon kokonaistalouden ja tilinpidon tarkkailua ja
valvontaa. Talouslinjalla olevassa edustustojen talouden tarkastusyksikössä toimii reviisorin johdolla
13 tarkastajaa ja kouluttaja. Resurssien tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa hyvinä puolina voidaan pitää yksikön ylläpitämää osaamista edustustoihin siirtyvien virkamiesten osalta sekä yksikön
luonnetta ulkomaanedustuksesta ministeriöön siirtyvien taloushallintotehtäviä taitavien kotipesänä.
Huonona puolena voitaneen pitää henkilöstön
nopeaa siirtymistä tehtävästä toiseen, mikä puolestaan hankaloittaa pidemmän aikavälin jatkuvuutta.
Ulkoasiainministeriössä on perustettu työryhmä
sisäisen valvonnan kehittämiskohteiden selvittämiseksi. Siinä yhteydessä tulevat tarkasteltaviksi myös
taloudenhoitoon liittyvien menettelyjen kehittäminen siihen liittyvien riskien edelleen pienentämiseksi.

Oikeusministeriö
Oikeusministeriössä toimii erillinen sisäisen tarkastuksen yksikkö suoraan kansliapäällikön alaisena.
Yksikköön kuluu tarkastuspäällikkö, kaksi ylitarkastajaa ja yksi tarkastaja. Hallinnonalan virastoissa
ja laitoksissa ei toimi erillisiä sisäisen tarkastuksen
yksikköjä tai tarkastajia.
Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on oikeusministeriön työjärjestyksen 18 §:n mukaisesti tarkastaa ja
arvioida hallinnonalan virastojen ja laitosten varojen käytön laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta
sekä toiminnan tuloksellisuutta. Sisäinen tarkastus

auttaa ministeriötä ja sen virastoja ja laitoksia saavuttamaan tavoitteensa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-,
valvonta- ja hallintaprosessien arviointiin ja parantamiseen. Yksikön toiminnan keskeisiä periaatteita
ovat yhteistyö, neuvonta ja rakentava vuorovaikutus suhteessa osastoihin ja toimintayksiköihin. Tarkastustoiminnassa noudatetaan hyvää tilintarkastustapaa, tarkastustoimen standardeja ja tarkastustoimen kansainvälisiä suosituksia.
Yksikkö laatii ehdotuksen vuotuiseksi tarkastussuunnitelmaksi, jossa määritellään tarkastuksen
kohdealueet, tarvittavat voimavarat ja tarkastuksiin
käytettävä aika. Osastopäälliköiden näkemykset
otetaan suunnittelussa huomioon ja, ne tullaan
jatkossa käsittelemään ennen suunnitelman vahvistamista myös osastopäällikkökokouksessa. Yksikön vuotuisen tarkastussuunnitelman vahvistaa
ministeriön kansliapäällikkö.
Sisäisen tarkastuksen yksikössä seurataan tarkastusten perusteella tehtyjen toimenpidesuositusten käsittelyä ja toteutumista.
Tarkastuksiin liittyviä raportointijärjestelmiä, niiden aikataulua ja sisältöä on kehitetty pitkällä
aikavälillä siten, että tarkastustoiminnan tulokset ja
esiintuodut kehittämiskohteet olisivat hyödynnettävissä entistä paremmin tulosneuvotteluissa ja
strategisessa suunnittelussa. Vuosittain yksikkö laatii toimintakertomuksen, joka on samalla yhteenveto vuoden aikana tehdyistä tarkastuksista. Toimintakertomus käsitellään ministeriön johtoryhmässä.
Sisäisen valvonnan toimivuutta on vuodesta
1999 lukien pyritty tehostamaan tilintarkastuskokouksella. Tilintarkastuskokoukseen ovat osallistuneet hallinnonalan tilivirastojen johdon lisäksi sisäisen tarkastuksen päällikkö ja ministeriön osastoilta yksi edustaja sekä ulkopuolisena edustajana
Valtiontalouden tarkastusviraston ylitarkastaja. Kokouksen tavoitteena on keskustella ja antaa kehittämisehdotuksia ja suosituksia ministeriön sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvissä kysymyksissä.
Tulosohjaukseen siirtymisen myötä on tavoitteiden asettamista ja toiminnan tuloksellisuuden arviointia koskevia asioita pyritty lisäämään sisäisessä
tarkastuksessa. Tehtävä on oikeusministeriön mielestä ministeriön erityyppisten virastojen ja laitosten vuoksi haasteellinen ja riskien arvioinnin ohella
vaikeasti hallittava.
Ostopalveluja sisäinen tarkastus ei ole käyttänyt,
mutta tietyissä erityistarkastuksissa, kuten tietojärjestelmätarkastuksissa niiden käyttöä voitaisiin jatkossa harkita.

Sisäasiainministeriö
Sisäinen tarkastus on toiminut vuodesta 1998 lähtien itsenäisenä, toiminnallisesti riippumattomana
yksikkönä ministeriön osasto- ja yksikköjaon ulkopuolella kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa. Yksikössä työskentelee viisi henkilöä tarkastusneuvoksen toimiessa päällikkönä. Kaksi yksikön
ylitarkastajista on sijoittunut alueille, toinen Jyväskylään, toinen Vaasaan. Sisäisen tarkastuksen yksikkö osallistuu toimivaltansa puitteissa ministeriön ohjaus- ja valvontavastuun toteuttamiseksi hallinnonalan virastojen tarkastustoiminnan ja sisäisen
valvonnan kehittämiseen ja avustaa hallinnonalan
virastoja antamalla niille neuvontaa valvonnan piiriin kuuluvissa asioissa. Menettely on vakiintunut
eikä akuutteja muutostarpeita ministeriön mukaan
ole ilmennyt.
Euroopan yhteisöjen rakennerahastovarojen
käyttö jäsenmaissa on edellyttänyt tarkastus- ja
valvontatoiminnan uudelleenarviointia ja laajentamista. Näiden varojen käyttöä ja valvontaa koskeva
lainsäädäntö on vuosi vuodelta tiukentunut. Tähän
suuntaukseen ei ole näköpiirissä muutoksia.
Ministeriön sisäinen tarkastus perustaa toimintansa rakennerahastojen osalta riskianalyysiin ja
sen perusteella tehtävään satunnaisotantaan vuosittain tarkastettavista kohteista. Yksikkö tarkastaa
ministeriön tehtäväalueella toteutettavia kansalliseen rahoitukseen perustuvia valtionavustuksia
sekä suorittaa EAKR:n varoista osarahoitettavia
hankkeita koskevia tarkastuksia ja osallistuu muuhun valvontaan ja yhteydenpitoon, jota EU-jäsenyys edellyttää myönnettyjen rakennerahastovarojen osalta. Yksikkö luopui ostopalvelujen käytöstä
1.1.2002 lukien. Ministeriön mukaan työmenetelmien kehittäminen ja taloudelliset syyt puolsivat
tätä ratkaisua. Tavoitteena on selviytyä lähinnä
komission uudesta valvontavaatimuksia lisäävästä
lainsäädännöstä huolimatta nykyisillä resursseilla.
Ministeriön sisäisen tarkastuksen yksikkö on
tarkastanut vuodesta 1999 lähtien n. 200 yksittäistä
EU-osarahoitteista hanketta. Tavoiteohjelmasta
riippuen tarkastuksia on tehty enemmän kuin komission asetus (5 %) on edellyttänyt. Näiden lisäksi
kukin EAKR:n varoja hallinnoiva ministeriö on
huolehtinut osaltaan niille kuuluvista tarkastusvelvoitteista. Nämä ministeriöt raportoivat tarkastuksistaan sisäasiainministeriön sisäiselle tarkastukselle.
Vuonna 2001 sisäasiainministeriössä erotettiin
EAKR:n hallintoviranomais- ja maksuviranomaistehtävät rakennerahastovarojen kansallisesta hallinnoinnista annetun lain (1353/1999) ja rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä annetun
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neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 periaatteiden mukaisesti. Ministeriön aluekehitysosasto
hoiti aiemmin hallintoviranomais- ja maksuviranomaistehtäviä. Maksuviranomaistehtävät siirrettiin
hallinto-osaston talousyksikköön ja yksikköä vahvistettiin yhdellä virkamiehellä. Maksuviranomainen kokoaa ja laatii EAKR:n varoja koskevat maksupyynnöt ja osaltaan varmistaa maksettavaksi
haettavien menojen tukikelpoisuuden. Maksuviranomainen myös seuraa komission asetuksen
1681/94 mukaisesti rakennerahastovarojen käytössä havaittuja sääntöjenvastaisuuksia sekä raportoi
niistä ja varojen takaisinperinnästä komissiolle.
Euroopan yhteisöjen toimielimet suorittivat vuoden 2001 aikana kolme EAKR:n varoista osarahoitettujen hankkeiden ja hallintojärjestelmien tarkastuskäyntiä, jotka kukin kestivät viikon.

Puolustusministeriö
Hallinnonalan sisäistä tarkastusta varten on ministeriössä sen muusta linjaorganisaatiosta erillinen,
suoraan kansliapäällikön alainen tarkastusyksikkö.
Yksikön päällikkönä toimii tarkastuspäällikkö. Yksikkö saa toimivaltuutensa ja tehtävänsä ministeriön työjärjestyksestä, jonka mukaan sen tehtävänä
on tarkastaa, arvioida ja tukea koko hallinnonalan
sisäisen valvonnan toimivuutta. Talousarvioasetuksen tarkoittamaa erityistä ministeriön tiliviraston
sisäistä tarkastusta ei tämän lisäksi ole puolustusministeriön mukaan perusteltua tarvetta järjestää.
Yksikössä on yhdistettynä hallinnollis-taloudellinen ja teknillinen asiantuntemus. Tämä mahdollistaa ministeriön mukaan hallinnonalan erityistarpeita vastaavan, normaalia sisäistä tarkastusta laajemman näkökulman. Ministeriö koordinoi hallinnonalalla tapahtuvaa tarkastustoimintaa ja ohjaa
tarvittaessa alaistaan hallintoa johtovaltansa puitteissa antamalla tarkastustoimintaa ja sisäistä valvontaa koskevia ohjauskirjeitä.
Ministeriötasolla toimivan tarkastusyksikön roolina on kehittää ja ylläpitää koko hallinnonalan
kattavaa tarkastusstrategiaa, joka pohjautuu ministeriön yleiseen rooliin hallinnonalansa ohjaajana.
Ministeriötasolla toimivan tarkastusyksikön tulee
nähdä hallinnonala kokonaisuutena, ymmärtää sen
keskeiset hallinnolliset prosessit ja arvioida niihin
sisältyvää valvontaa ja tarkastusta suhteessa niihin
liittyviin riskeihin.
Kaikkien tarkastusten yhteydessä kiinnitetään
huomiota ministeriön ohjauksen toteutumiseen
puolustushallinnossa. Keskeiset asiat ovat valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko sekä talousarvion ja asetettujen tulostavoitteiden toteutuminen.
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Puolustusvoimat-tilivirastossa on Pääesikunnan
päällikön alaisena erillinen tarkastusyksikkö, joka
koordinoi puolustusvoimien sisäistä tarkastusta ja
tarkastaa Pääesikunnan alaisia tulosyksiköitä sekä
puolustusvoimia koskevia prosesseja, toimintoja,
hankkeita ja järjestelmiä. Lisäksi tulosyksiköillä on
omia sisäisiä tarkastajia, joiden toiminnallinen riippumattomuus on turvattu siten, että he toimivat
suoranaisesti esikuntansa esikuntapäällikön alaisuudessa. Puolustushallinnon rakennuslaitoksella
ei ole erillistä sisäistä tarkastusta, vaan tarkastusvelvoitteet on kytketty johdon linjavastuuseen.

Valtiovarainministeriö
Valtiovarainministeriön toiminnan ja talouden turvaava valvonta toteutetaan sisäisen valvonnan menettelyin. Tällä hetkellä ministeriössä ei ole sisäistä
tarkastusta eikä sitä ohjaavaa sisäisen tarkastuksen
ohjesääntöä, tarkastussuunnitelmaa tai sisäisen tarkastuksen raportointia. Sisäiselle tarkastukselle ei
ole toistaiseksi nähty tarvetta. Saatujen kokemusten sekä ympäristössä ja toiminnassa tapahtuvien
muutosten myötä tulee ministeriön mukaan uudelleen arvioitavaksi erikseen organisoitavan sisäisen
tarkastuksen tarpeellisuus. Sisäisen tarkastuksen
tarve ja mahdollinen organisointi tulee ministeriön
mukaan käsiteltäväksi ministeriön johtoryhmässä.
Sisäisen tarkastuksen sijaan tarpeisiin vastataan
sisäisen valvonnan kehittämisellä ja sisällyttämällä
standardien mukainen sisäinen valvonta ministeriön toimintaprosesseihin.
Valtiovarainministeriö on valtiontilintarkastajille
antamassa lausunnossaan tuonut esille, että sisäisen tarkastuksen perustaminen valtiovarainministeriöön on monestakin näkökulmasta tarkasteltuna
harkitsemisen arvoista ja sisäisen tarkastuksen toteuttaminen voi olla hyvinkin perusteltua.
Sisäisen valvonnan kehittäminen valtiovarainministeriön hallinnonalalla on parhaillaan arvioitavana ja selvitettävänä. Hankkeen yhteydessä käydyissä keskusteluissa on todettu, että erillisen sisäisen tarkastuksen sijasta vaikuttavampi ja tuloksellisempi keino sisäisen valvonnan kehittämisessä
voisi olla valtiovarainministeriön hallinnonalan
oman sisäisen controller-toiminnon kehittäminen.
Controller eroaa sisäisestä tarkastajasta siten, että
controller-toiminto osallistuu kiinteämmin myös
raportoinnin järjestämiseen ja suunnitteluun kuin
sisäinen tarkastaja, joka lähtökohtaisesti vain arvioi
riskinhallinnan ja yleensä sisäisen valvonnan riittävyyttä ja asianmukaisuutta.
Sisäinen valvonta on organisaation järjestelyjä,
toimintoja ja menettelyjä varmistava ja seuraava
prosessi. Prosessi kattaa johtamista ja ulkoista ohja-

usta varten ministeriön talouden ja toiminnan tuloksellisuuden ja laillisuuden, ministeriön hallinnassa olevan omaisuuden ja sen turvaamisen sekä
oikeiden ja riittävien tietojen tuottamisen. Sisäinen
valvonta on yksi keino, jolla pyritään varmistamaan
asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Valtiovarainministeriössä sisäistä valvontaa ei ole ymmärretty erilliseksi, muusta johtamisesta ja ohjauksesta
irralliseksi ohjaustoiminnoksi vaan talousarvioasetuksen uuden sisäisen valvonnan sääntelyn mukaisesti siten, että sisäisen valvonnan näkökulma,
rakenteet ja menettelyt on otettava osaksi kaikkia
tavanomaisia hallinnonalan ohjaukseen ja johtamiseen sekä viraston ja laitoksen johtamiseen liittyviä
johdon, raportoinnin, palautteen antamisen ja arvioinnin menettelyjä.
Ministeriön toimialaan kuuluvien valtion- ja
osakkuusyhtiöiden seuranta, analysointi sekä mahdollisten rakennejärjestelyjen valmistelu kuuluvat
ministeriön johdon tuelle eli ns. omistajaohjausryhmälle. Yhtiöiden toiminnan kehitystä ja tilannekatsauksia käsitellään säännöllisesti ministeriön johtoryhmässä. Valtiovarainministeriö ei ole erikseen
antanut ohjeistuksia sisäisen tarkastuksen järjestämisestä hallinnonalansa yhtiöille, koska valvontajärjestelmistä päättäminen kuuluu yhtiön hallituksen lakisääteisiin tehtäviin.
Valtiovarainministeriö katsoo, että sisäisen tarkastuksen ja ulkoisen tarkastuksen tulisi toteutua
eri suorittajien toimesta ja olla siten toisistaan eriytettyjä, mutta kuitenkin toisiaan täydentäviä ja palvelevia. Esimerkiksi Kapiteeli Oy:ssä perustettiin
sisäisen tarkastuksen toiminto erillään ulkoista tarkastusta suorittavasta tilintarkastusyhteisöstä.
Valtiovarainministeriön budjettiosasto on seurannut sisäisen valvonnan ja tarkastuksen järjestelyjä Senaatti-kiinteistöissä. Tilintarkastajia kilpailutettaessa v. 2001 tehtäviin merkittiin, että tilintarkastajien tulee sisällyttää tilintarkastuskertomukseensa lausunto siitä, onko liikelaitoksen sisäinen
valvonta ja tarkastus järjestetty asianmukaisesti.
Senaatti-kiinteistöt ostaa sisäisen tarkastuksen palveluja mm. tilintarkastusyhteisöiltä ottaen huomioon ulkoisen tilintarkastusyhteisön riippumattomuusvaatimukset.
Valtiovarainministeriön hallintoyksikön näkemyksen mukaan ostopalveluiden käyttäminen sisäisen valvonnan tai tarkastuksen toteuttamisessa
ei ole ollut tarkoituksenmukaista. Sen sijaan ministeriössä nähdään, että esim. sisäisen valvonnan
tai tarkastuksen kehittämisessä, riskikartoitusten
tekemisessä tai sisäisen tarkastuksen organisoimisessa voidaan käyttää ulkopuolisia asiantuntijapalveluja.

Valtiovarainministeriön johdolla toimivan valtion tilinpäätöstyöryhmän selvitettävänä ja arvioitavana on valtion tilinpäätöksen, tilivirastojen tilinpäätösten sekä tilinpäätösmenettelyjen uudistaminen. Työryhmässä keskustellaan mm. sisäisen valvonnan ja tarkastuksen kehittämisestä. Erityisesti
esillä ovat tarve kehittää hallinnonalojen tasolla
toimiva, kunkin ministeriön rooliin hallinnonalansa ohjaajana kiinnittyvä sisäisen valvonnan politiikka ja rakenne sekä valtioneuvoston tasolla toimiva
horisontaalisen sisäisen valvonnan rakenteen ja
yhteistyön kehittäminen.
Valtiovarainministeriön liikelaitoslakityöryhmä
jätti ehdotuksensa (VM:n työryhmämuistio 5/2002)
valtiovarainministeriölle 11.2.2002. Työryhmä ehdottaa liikelaitoslakiin sisällytettäväksi lausuman,
jonka mukaan tilintarkastuskertomuksesta tulee ilmetä, onko liikelaitoksen sisäinen valvonta ja tarkastus järjestetty asianmukaisesti. Valtiovarainministeriössä on valmisteltu valtion liikelaitoslakia
uudistaneen työryhmän ehdotusten pohjalta hallituksen esitys uudeksi liikelaitoslaiksi.
Valtiovarainministeriö käynnisti maaliskuussa
2002 valtiovarainministeriön hallinnonalan johtaminen ja sisäisen valvonnan politiikka -hankkeen.
Lainsäädännössä jo omaksuttujen sisäisen valvonnan uudistusten tavoitteiden saavuttaminen käytännössä samoin kuin muihinkin ajankohtaisiin
hallinnonalan talouden ja toiminnan haasteisiin
vastaaminen edellyttää kaikilta ministeriöiltä vahvaa ohjaavaa otetta hallinnonalallaan. Tarkoituksena on kehittää käytännön mallien tasolla valtiovarainministeriön hallinnonalalle yhteinen sisäisen
valvonnan politiikka.

Opetusministeriö
Opetusministeriön sisäinen tarkastus perustettiin v.
1999 suoraan kansliapäällikön alaisuuteen. Sisäisestä tarkastuksesta vastaa kaksi virkamiestä: tarkastusneuvos ja ylitarkastaja. Toiminnan keskeisiä
periaatteita ovat yhteistyö ja rakentava vuorovaikutus suhteessa toimintayksikköihin.
Opetusministeriössä sisäinen tarkastus on kohdistunut pääsääntöisesti Euroopan yhteisöjen rakennerahasto-ohjelmakauden 1995—99 hankkeiden tarkastukseen, niihin liittyviin selvitystehtäviin
sekä tämän ohjelmakauden lopettamiseen liittyviin
tehtäviin ja lausuman antamiseen koko ohjelmakaudelta. Myös uusi ohjelmakausi 2000—2006
edellytti suunnittelua ja valmistelua.
Rakennerahasto-ohjelmien varojen valvonnan ja
tarkastusten on kohdistuttava sekä hallinto- ja valvontajärjestelmien että yksittäisten hankkeiden valvontaan ja tarkastuksiin säännösten edellyttämällä
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tavalla. Kaikissa lääninhallituksissa sekä Opetushallituksessa on riippumaton sisäinen tarkastus.
Ministeriön sisäinen tarkastus järjestää rakennerahastojen osalta Opetushallituksen ja lääninhallitusten sisäisille tarkastajille säännöllisesti koulutus- ja
neuvottelutilaisuuksia yhtenäisen linjan kehittämiseksi. Tämän lisäksi opetusministeriön sisäinen
tarkastus tekee tarkastussuunnitelmansa mukaisesti tarkastuksia varmistaakseen, että lääninhallitusten ja Opetushallituksen hallinto- ja valvontajärjestelmät toimivat säännösten mukaisesti.
Suomen viranomaisten yhteistoiminta sekä
koordinaatiojärjestelyt perustuvat sekä EU-lainsäädäntöön että kansalliseen lainsäädäntöön. Säännösten edellyttämien tarkastusten toteuttamisesta
päätetään, sovitaan ja neuvotellaan eri ministeriöiden kesken opetusministeriön mukaan säännöllisesti mahdollisimman kattavan ja tehokkaan tarkastustoiminnan toteuttamiseksi.
Opetusministeriön käsityksen mukaan EY-lainsäädäntö, komission ja parlamentin päätökset sekä
erilaiset sopimukset koulutus- ja nuoriso-ohjelmien
toteuttamisesta ovat tuoneet huomattavia lisävaatimuksia kansallisen lainsäädännön yhteensovittamiselle sekä hallinto- ja valvontajärjestelmien kehittämiselle.
EU:n varojen osalta sekä EY-lainsäädäntö että
kansallinen lainsäädäntö edellyttävät hallinnon toimeenpanon osalta huomattavan laajaa lausunto-,
selvitys-, raportointi- ja ohjeistusmäärää eri ministeriöiden taholta. Vaikka sekä EY:n että kansallisten
säännösten mukaan tavoitteena on mahdollisimman avoin ja selkeä hallinto- ja valvontajärjestelmä
ja sen kehittäminen, tuovat erilaiset seuranta- ja
raportointijärjestelmät opetusministeriön mielestä
mukanaan entistä monimutkaisemman valvontajärjestelmän.
Opetusministeriö on ohjannut oman hallinnonalansa tilivirastoja (esim. yliopistoja) antamalla ohjeita sisäisen valvonnan ja tarkastuksen järjestämiseksi yliopistoissa sekä asettamalla työryhmän yliopistojen ulkopuolisen rahoituksen valvonnan ja
hallinnon selkeyttämiseksi. Työryhmä luovutti
muistionsa syksyllä 2001. Ministeriö on lisäksi yliopistojen kanssa käymiensä tulossopimusneuvottelujen yhteydessä selvittänyt sisäisen valvonnan
tilaa yliopistoissa.
Valtionyhtiöiden osalta noudatetaan osakeyhtiölainsäädäntöä, kirjanpitolainsäädäntöä sekä tilintarkastuslainsäädäntöä. Valtionyhtiöitä koskevat
asiat käsitellään opetusministeriön työjärjestyksen
ja taloussäännön mukaisesti.
Säännösten mukaan julkinen hallintotehtävä
voidaan osoittaa varsinaisen viranomaiskoneiston
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ulkopuolelle vain lailla tai lain nojalla vain, jos se
on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi. Tarkastustoiminta on julkinen tehtävä.
Opetusministeriö voi sisäisen tarkastuksen ohjesäännön mukaan valtuuttaa toisen viranomaisen tai
riippumattoman tilintarkastajan suorittamaan säännöksissä tarkoitettuja tarkastuksia puolestaan vain
rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain mukaisesti (1353/1999). Valtionavustuslaissa (688/2001) on vastaavat säännökset
mahdollisuudesta käyttää ulkopuolisia tilintarkastajia tai toista viranomaista tarkastustehtävissä.
Opetusministeriön sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelman perusteella v. 2002 on tarkoitus
järjestää hallinnonalan kaikille sisäisille tarkastajille
yhteinen neuvottelu- ja koulutuspäivä sisäisen tarkastuksen kehittämiseksi. Erityisesti EY-säännökset edellyttävät ministeriön mukaan laajaa yhteistoimintaa vaadittavien tarkastusten järjestämisessä.

Maa- ja metsätalousministeriö
Ministeriön 1.7.2002 voimaan tulleen työjärjestyksen mukaan sisäisen tarkastuksen yksikkö vastaa
tilivirasto maa- ja metsätalousministeriön, EMOTRT-tukirahoituksen maksajaviraston sekä ministeriön vastuulla olevan muun toiminnan sisäisestä
tarkastuksesta. Maa ja metsätalousministeriön sisäisen tarkastuksen tehtävänä on lisätä erityisesti
ylimmän johdon varmuutta siitä, että ministeriössä
saavutetaan sille asetetut tavoitteet. Sisäisellä tarkastuksella tulee myös lisätä eri osastojen ja erillisten yksiköiden varmuutta siitä, että ne toiminnallaan ja taloudenhoidollaan edesauttavat niille asetettujen tavoitteiden saavuttamista.
Vuonna 2001 sisäisen tarkastuksen yksikössä
työskenteli 11 henkeä. Yksikön päällikkönä toimii
tarkastusneuvos. Lisäksi yksikön käyttöön on osoitettu Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen sisäisestä tarkastuksesta 60 henkilötyöpäivää kirjanpito-, hanke- sekä erillistarkastuksiin.
Maa- ja metsätalousministeriö ei ole ohjeistanut
alaistensa virastojen ja laitosten sisäistä tarkastusta.
Sisäisiä tarkastajia on tällä hetkellä mm. Maanmittauslaitoksessa, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksessa (TIKE) ja Metsäntutkimuslaitoksessa. TIKE tuottaa puolestaan sisäisen tarkastuksen palveluita Kasvintuotannon tarkastuskeskukselle ja Geodeettiselle laitokselle. Ministeriön
tulee tulosohjaajana varmistua laitosten sisäisen
valvonnan järjestämisestä.
Ministeriön osastoissa ja erillisissä yksiköissä
kartoitettiin vuoden 2001 aikana sisäisen tarkastuksen yksikön tuella sisäisen valvonnan menettelyt ja
riskien hallinnan osaaminen. Arviointi toteutettiin

itsearviointina, jota varten oli laadittu arviointilomake. Kysymykset koskivat valvontaympäristöä,
valvontatoimia, tiedonkulkua ja seurantaa. Asiasta
pidettiin palautetilaisuus ja asiaa käsiteltiin myös
ministeriön johtoryhmässä. Sisäisen valvonnan
menettelyjä kartoitetaan ja kehitetään parhaillaan.
Ministeriössä ei ole henkilöitä, jotka yksinomaisesti huolehtisivat sisäisen valvonnan tehtävistä,
vaan tehtävät kuuluvat osana eri henkilöiden toimenkuviin. Voidaan arvioida, että ohjaus- ja valvontatehtäviä suorittaa ministeriössä useita kymmeniä henkilöitä. TE-keskuksissa valvontatehtävissä toimi v. 2001 n. 214 henkeä ja tullilaitoksessa 100
henkeä. Maa- ja metsätalousministeriö käyttää jonkin verran Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen sisäisen tarkastuksen palveluita.
Ministeriö ei ole koskaan käyttänyt sisäisen tarkastuksen toimeenpanoon muita ostopalveluita.
Uusi sisäisen valvonnan käsite tuli talousarvioasetukseen v. 2000. Käsite ja varsinkin sen kehittämisen apuna käytettävät mallit ja suositukset ovat
kuitenkin vielä vakiintumattomia eikä käsitteen
soveltaminen hallintoon ole selkiintynyt. Tämän
johdosta on ministeriön mukaan arvioitavissa, että
kehittämistyö vaatii vielä aikaa.
Ministeriön keskeinen prosessi, jossa riskienhallinta ja toiminnan pysyminen johdon hallinnassa
on aivan erityisen olennaista, ovat erilaiset EU-tuet.
Niissä sisäisen valvonnan kontrollit on rakennettu
maksatusprosessin sisälle. Tukihallintoa on hajautettu mm. kunnille ja TE-keskuksille. Ministeriö on
pyrkinyt pienentämään tästä aiheutuvaa riskiä ohjeistuksella, koulutuksella, tiedotuksella ja valvonnalla. Ohjeissa on esitetty keskeisiä kontrolleja,
joilla vähennetään hajautetun hallinnointijärjestelmän riskejä. Ohjeiden noudattamista valvotaan tarkastuksilla. Myös tietojärjestelmillä on sisäisen valvonnan kannalta keskeinen merkitys.
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan
menoista n. 90 % on siirtomenoja ja n. 80 % aiheutuu suoraan EU:n jäsenyydestä. Esimerkiksi
EMOTR:n tukiosaston varat maksetaan maksajaviraston kautta, joka Suomessa on maa- ja metsätalousministeriö. Ministeriö tilasi yksityiseltä tilintarkastusyhteisöltä tutkimuksen, jossa selvitettiin
maksajaviraston hallinnolliset ja valvonnan rakenteet. Maksatusprosessi on sisäisen valvonnan kannalta erittäin vaativa sen johdosta, että siihen osallistuvat ministeriön lisäksi kuntien maataloussihteerit, TE-keskukset, tullilaitos ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus. Siirrettyjen
tehtävien valvontaan on luotu omat osaprosessit.
Tuet maksetaan tietojärjestelmien kautta, ja ne
myös sisältävät omat kontrollinsa. Tukien hakemi-

sesta ja muista menettelyistä annetaan vuosittain
asetukset perustuslain mukaisesti. Ennen tukien
maksua tehdään EU-säädösten edellyttämät paikan
päällä tapahtuvat tarkastukset. Prosessiin kuuluvat
mm. tarkistuslistat, täsmäytykset ja raportointi.
EU:n toimielinten näkemykset tukien hallinnoinnista ja säädösten tulkinnasta ovat joissakin
tapauksissa poikenneet kansallisten hallinto- ja
valvontaviranomaisten näkemyksistä ja komissio
on lisäksi katsonut, että eräillä osa-alueilla on ollut
puutteita valvontatyön laadussa. Tämän seurauksena Suomelle on esitetty joitakin rahoitusoikaisuvaatimuksia. Siltä osin kuin tarkastustulokset ovat
osoittaneet puutteita hallinnossa ja valvonnassa,
EU:n toimielinten tarkastukset ovat johtaneet korjaaviin toimenpiteisiin tukihallinnossa ja siten
omalta osaltaan ohjanneet kehitystä.
Sisäisen tarkastuksen jyrkkää painottumista ns.
EU-tukien varainhallinnon tarkastamiseen on pyritty viime vuosina korjaamaan ja sisäisen tarkastuksen yksikön toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2002
onkin otettu huomioon koko tiliviraston toiminta.
Vuoden 2002 tarkastussuunnitelmat kansallisten
tukien ja tiliviraston toiminnan osalta pohjautuvat
tarveharkintaan ja kohdistuvat ko. vuoden aikana
valvonta- ja hallintojärjestelmien arviointiin, jonka
perusteella voidaan laatia yksityiskohtaisempi riskianalyysi ja tarkastusohjelma tulevia vuosia varten
sekä selvittää tarkastusresurssit.
Sisäisen tarkastuksen yksikön tehtäviin sisällytetty komission asetuksen (EY) N:o 2064/1997
(ohjelmakaudelle 2000—2006 asetus 438/2001)
perusteella rakennerahastoista annettava lausuma
on poikkeuksellinen tehtävä sisäisen tarkastuksen
kannalta. Lähitulevaisuudessa tullee sen osalta harkittavaksi tehtävän ulkoistaminen sisäisen tarkastuksen yksiköstä samalla tavalla kuin komission
asetuksen (EY) 1663/1995 mukainen tilien varmennustehtävä on ulkoistettu auktorisoidulle tilintarkastusyhteisölle EMOTR:n tukiosastojen varojen
osalta.

Liikenne- ja viestintäministeriö
Kansliapäällikkö vastaa sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Sisäistä valvontaa toteutetaan mm. riskien arvioinnin, kontrollien, asianmukaisen tiedonkulun, koulutuksen ja luotettavien
tietojärjestelmien avulla. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on varmistaa ministeriön sisäisen valvonnan
riittävyys ja toimintojen laillisuus sekä Euroopan
unionista saatujen varojen käytön seuranta ja valvonnan riittävyys. Sisäistä tarkastusta hoitaa yksi
päätoiminen virkamies, ylitarkastaja, joka on sijoitettu suoraan kansliapäällikön alaisuuteen.

153

Ministeriön mielestä ostopalvelujen käytössä sisäisessä tarkastuksessa on ongelmana esim. se, että
toimeksiannon sisällöstä ja tarkastuksen laajuudesta sekä tarkastuksen tuloksesta (mitä vakuutetaan)
voi syntyä epäselvyyksiä. Tämä ilmenee etenkin
EU-tarkastuksissa, joissa tarkastuksen tilaajalla ei
ole täyttä varmuutta siitä, että toimeksiannon suorittajalla on riittävä tieto EU-säännöksistä. Tarkastuksen tilaajan vastuulla on kuitenkin unionin vaatimusten täyttäminen.
Liikenne- ja viestintäministeriö ei ohjeista alaistensa virastojen ja laitosten sisäistä tarkastusta,
koska virastojen ja laitosten johdolla on velvollisuus huolehtia sisäisestä valvonnasta. Ministeriön
edustaja on viraston tai laitoksen johtokunnassa.
Ministeriö perustaa ohjauksensa ulkoisen tarkastuksen esiin tuomiin puutteisiin. Ministeriö saa
käyttöönsä Valtiontalouden tarkastusviraston laatiman, kutakin virastoa ja laitosta koskevan vuosiyhteenvedon ja tilintarkastuskertomuksen. Näihin
kertomuksiin ministeriö pyytää virastoilta ja laitoksilta kirjallisen, johtokunnassa käsitellyn kannanoton erityisesti tarkastuskertomuksissa havaituista
virheistä ja puutteista sekä siitä, mihin korjaaviin
toimenpiteisiin ne ovat ryhtyneet tai aikovat ryhtyä
havaittujen puutteiden tai virheiden korjaamiseksi.
Samassa yhteydessä virastojen ja laitosten tulee
liittää vastaukseensa näkemyksensä siitä, miten
ministeriön edellisen vuoden palautteessa esittämät kannanotot ovat toteutuneet.
Liikenne- ja viestintäministeriö ei ohjeista valtionyhtiöiden sisäistä valvontaa, koska niiden toimintaa säätelee osakeyhtiölainsäädäntö.
Liikenne- ja viestintäministeriössä ollaan kehittämässä taloudellisten riskien hallintaa riskianalyysiin perustuen. Tarkoituksena on, että kehitettävän
riskianalyysin avulla pystyttäisiin ennakoimaan
huomattavat taloudelliset riskit mahdollisimman
aikaisessa vaiheessa ja reagoimaan niihin mahdollisimman nopeasti.
Euroopan yhteisöjen talousarviosta osoitettiin
liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle
kertomusvuonna TEN-tukia ja rakennerahastovaroja. TEN-tukia osoitetaan yleiseurooppalaiseen
TEN-liikenneverkkoon (maa-, vesi- ja rautatie)
kuuluville hankkeille.
Sisäasiainministeriölle ilmoitetaan vuosittain
EU:n valvonta-asetuksen edellyttämästä 5 %:n tarkastusvelvollisuuden täyttämisestä sekä tarkastuksissa esille tulleet havainnot samoin kuin varojen
käytössä havaitut virheet, väärinkäytökset sekä tehdyt takaisinperinnät. Neljännesvuosittain lähetetään sisäasiainministeriölle EAKR-varoja koskeva
maksatustietoilmoitus, jolla vakuutetaan maksatus-
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tietojen oikeellisuus. Lisäksi neljännesvuosittain
lähetetään sisäasiainministeriölle ilmoitus varojen
käytössä havaituista virheistä tai väärinkäytöksistä.
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla ei
kertomusvuonna havaittu väärinkäytöksiä eikä takaisinperintöjä tehty. Euroopan komissio ei tehnyt
kertomusvuonna tarkastuksia liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla.

Kauppa- ja teollisuusministeriö
Kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa on tarkastusyksikkö, jonka tehtävinä ovat ministeriön
sisäinen tarkastus, työvoima- ja elinkeinokeskusten
yritysosastojen hallinnoimien valtiontukien sekä
EU-rakennerahastovarojen ja vastaavien kansallisten osuuksien tarkastus, Finnvera Oyj:n rahoitusvalvonta ja muut kansliapäällikön määräämät tehtävät. Tarkastusyksikössä työskentelee tarkastusneuvos, neljä ylitarkastajaa ja tarkastaja. Tarkastusyksikkö on lisäksi ostanut tarkastuspalveluita yksityiseltä tilintarkastusyhteisöltä.
Vaikka valtion virastojen ja laitosten sisäisen
valvonnan kehittäminen ja ohjeistaminen ja tarvittaessa sisäisen tarkastuksen järjestäminen on valtion talousarviolainsäädännön mukaan jokaisen
viraston ja laitoksen johdon vastuulla oleva tehtävä, on kauppa- ja teollisuusministeriössä pidetty
kuitenkin tarkoituksenmukaisena työvoima- ja
elinkeinokeskusten sisäisen valvonnan ja tarkastuksen käyntiin saattamista ja alkuvaiheen ohjausta
(TE-keskukset aloittivat toimintansa v. 1997). Lisäksi virastojen ja laitosten tulosohjausneuvotteluissa
ministeriö voi tarvittaessa käsitellä myös sisäisen
tarkastuksen kysymyksiä.
Sisäisen valvonnan toteutumisen kannalta johdon ja jokaisen toimintayksikön päällikön sitoutuminen on ratkaiseva tekijä. Tässä on kauppa- ja
teollisuusministeriön mukaan kehitettävää, mm.
COSO-viitekehyksen soveltamisessa valtionhallintoon. Keinoina voidaan nähdä mm. koulutus ja
vastuutus.
Valtionyhtiöiden toimintaa säätelee osakeyhtiölaki. Valtionyhtiön sisäinen tarkastus kuuluu näin
ollen yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan toimivaltaan, eikä kauppa- ja teollisuusministeriö ole
nähnyt tarpeelliseksi antaa ohjeita lain soveltamisesta.
Kauppa- ja teollisuusministeriö on kiinnittänyt
erityistä huomiota valtionyhtiöiden hallitusten jäsenten valintaan. Yhtiön ulkopuoliset hallituksen
jäsenet edustavat ministeriön mukaan valtionyhtiöissä laajaa ja monipuolista tietämystä ja kokemusta. Ministeriön omistajapolitiikan yksikkö järjestää 2—3 kertaa vuodessa yhtiöiden hallitusten

virkamiesedustajille keskustelu- ja informaatiotilaisuuksia. Ministeriön mukaan erityisteemana yhtiöiden sisäinen tarkastus on varteenotettava aihe.
Kauppa- ja teollisuusministeriö on ns. EU-rakennerahastovaroja välittävä ministeriö. Ministeriö
osoittaa sisäasiainministeriön kautta tulevia Euroopan aluekehitysrahastovaroja ja työministeriön
kautta tulevia Euroopan sosiaalirahastovaroja TEkeskusten ja Teknologian kehittämiskeskuksen
käyttöön. Euroopan rakennerahastojen sisäinen
valvonta ja sen periaatteet eivät ministeriön mukaan poikkea muusta virastojen sisäisestä valvonnasta. Valvonnan on kuitenkin ylitettävä virastorajat läpi koko toimintaketjun esim. Euroopan
komissio—sisäasiainministeriö—kauppa- ja teollisuusministeriö—TE-keskuksen yritysosasto—tukea saava yritys. Tämä edellyttää kauppa- ja teollisuusministeriön mukaan valvonnan saumakohtien,
kuten virastojen välisten tietojärjestelmien ja tilitysjärjestelmien, valvonnan riittävää tasoa.
Kauppa- ja teollisuusministeriön tarkastusyksikkö tarkastaa vuosittain keskimäärin 100 hanketta,
jotka on valittu riskianalyysiin perustuvalla otannalla. Lisäksi kunkin ohjelmakauden aikana tarkastetaan sekä EAKR:n että ESR:n ministeriötä ja kutakin TE-keskusta koskeva hallinnointijärjestelmä.
Tarkastuksissa ei ole tullut esiin merkittäviä väärinkäytöksiä. Yksittäistapauksena Lapin TE-keskuksen yritysosastoa koskeva tapaus on ollut syyteharkinnassa.
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja Euroopan komission tarkastajat ovat Suomen jäsenyysaikana useaan otteeseen käyneet tarkastamassa kauppa- ja teollisuusministeriön rakennerahastovarahankkeita ja hallinnointijärjestelmää ministeriössä, TE-keskuksissa ja tuen saajien luona. Tarkastuksissa ei ole tullut ilmi väärinkäytöksiä. Tarkastajien toimenpide-ehdotukset ja suositukset on
otettu huomioon rahastojen hallinnoinnissa.
Komission tarkastajat ovat v. 2001—2002 tarkastaneet, miten kauppa- ja teollisuusministeriön tarkastusyksikkö on täyttänyt komission asetuksessa
määrätyt laadulliset ja määrälliset tarkastusvelvoitteet. Heidän keskeinen havaintonsa oli, että kauppa- ja teollisuusministeriössä on osoitettu liian vähän voimavaroja EAKR-varojen tarkastukseen ja
tarkoitukseen tulisi osoittaa lisää ainakin yksi henkilötyövuosi.

Sosiaali- ja terveysministeriö
Sisäisestä valvonnasta vastaavan henkilöstön muodostaa ministeriössä sen ylin johto sekä yksittäisten
toimintayksiköiden ja tulosryhmien johto. Valvonta
perustuu ministeriön mukaan lähinnä johtoryhmä-

työskentelyyn ja tulosarviointiin sekä sisäiseen tarkastukseen.
Ministeriön taloussäännön uudistamistyössä on
korostettu eri toimintojen riskien arviointia ja huomioimista osana johdon suorittamaa valvontaa.
Riskien tunnistaminen ja ennakointi ovat niitä osaalueita, joita tulisi myös sisäisen tarkastuksen näkökulmasta ministeriön sisäisessä valvonnassa erityisesti painottaa. Toiminnallisten ja taloudellisten
riskien huomioinnin tulisi konkreettisesti näkyä
myös ministeriön tulosyksiköiden toimintasuunnitelmissa.
Sisäistä tarkastusta on ministeriössä toteuttanut
syksystä 1994 lähtien yksi päätoiminen henkilö.
Hänen nykyinen nimikkeensä on tarkastuspäällikkö. Toiminta on organisoitu siten, että tarkastuspäällikkö toimii sisällöllisesti suoraan kansliapäällikön alaisena ja raportoi myös suoraan hänelle.
Hallinnollisesti tarkastuspäällikkö sijoittuu ministeriön hallinto-osastolle osastopäällikön välittömään
alaisuuteen.
Sisäisen tarkastuksen toimintakertomuksissa on
viime vuosina tuotu esiin ministeriön sisäisen tarkastuksen resursoinnin vähäisyys sen tehtäviin ja
tosiasialliseen tarpeeseen nähden. Tällöin on huomioitava erityisesti sosiaali- ja terveysministeriön
vastuualueelle kuuluvan toiminnan laajuus ja ministeriön hallinnoimien määrärahojen suuruus.
Tarkastuspäällikön työpanoksesta on lisäksi kohdistunut viime vuosina EU:n rakennerahastotoimintaan liittyvien lakisääteisten tarkastus-, seuranta- ja raportointitehtävien toteuttamiseen yli kolmasosa. Osuus on uusien velvoitteiden johdosta
edelleen kasvamassa.
Ministeriön sisäinen tarkastus ei ole turvautunut
tarkastustoiminnassa ostopalveluihin. Kansliapäällikön vahvistamassa sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelmassa on tehty kuitenkin periaatepäätös,
jonka mukaan vuodesta 2003 lähtien EU-projektien
paikan päällä suoritettavat tarkastukset teetettäisiin
pääsääntöisesti ostopalveluina. Ne tultaisiin lähtökohtaisesti rahoittamaan EU:n teknisen tuen määrärahoilla. Ostettavien tarkastuspäivien yhteismääräksi ennakoidaan v. 2003 40 henkilötyöpäivää.
Sosiaali- ja terveysministeriön sisäinen tarkastus
ei ole ohjeistanut hallinnonalan virastojen ja laitosten sisäistä tarkastusta. Sisäisen tarkastuksen ohjesäännön mukaisesti toiminta-alue on rajattu ministeriön tilivirasto-organisaatioon. Hallinnonalan
muiden tilivirastojen velvollisuutena on talousarvioasetuksen mukaan huolehtia itsenäisesti omasta
sisäisestä valvonnasta ja tarkastuksesta. Ministeriön
sisäinen tarkastus kuitenkin seuraa säännöllisesti
sisäisen tarkastuksen organisointia ja toimintaa
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alaisissaan tilivirastoissa ja on tarvittaessa yhteydessä niiden sisäisiin tarkastajiin.
Nykyistä laajempaa yhteistyötä hallinnonalan
virastojen ja laitosten sisäisten tarkastajien kesken
voidaan ministeriön mukaan sinänsä pitää myönteisenä tavoitteena. Yhteistyön merkittävä lisääminen ei ole kuitenkaan käytännössä mahdollista,
ellei ministeriön sisäisen tarkastuksen nykyisiä
henkilöstövoimavaroja vahvisteta.
Sosiaali- ja terveysministeriön osuus EU:n rakennerahastojen tuella toteutetusta projektitoiminnasta on ollut toistaiseksi määrällisesti verraten pieni.
Ministeriö on rahoittanut vuodesta 1995 alkaen n.
190 ESR:n sekä EAKR:n projektia. Käynnissä olevalla ohjelmakaudella 2000—2006 ministeriön tekemien projektipäätösten määrä ja niihin osoitetut
määrärahat ovat kasvaneet selvästi.
Eräät sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimat
rakennerahastoprojektit ja myös ministeriön tähän
liittyvä hallinnointijärjestelmä ovat joutuneet viime
vuosina myös komission tarkastuselinten suorittamien tarkastusten kohteiksi. Ministeriön sisäinen
tarkastaja on osallistunut näiden tarkastusten suorittamiseen.
Sosiaali- ja terveysministeriön osarahoittamissa
EU-projekteissa ei ole komission suorittamissa eikä
ministeriön omissa tarkastuksissa tullut esiin sellaisia väärinkäytöksiä, jotka olisivat johtaneet rikosoikeudellisiin toimenpiteisiin. Eräiden projektien
osalta tarkastukset ovat johtaneet maksettujen tukien takaisinperintöihin. Syynä ovat tällöin kuitenkin olleet ensisijaisesti EU-säädösten väärät tulkinnat ja niistä johtuneet hallinnolliset virheet.
Ministeriössä valmistellaan EU-tukien jakoon ja
hallinnointiin liittyvää uudistusta. Sen mukaan ns.
alueellisella EU-tuella toteutettavien projektien valinta, hallinnointi ja valvonta siirretään vuoden
2004 alusta lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastojen vastuulle. Aiemmin vastaavanlainen hallinnollinen muutos on toteutettu opetusministeriön
hallinnonalalla. Ministeriön sisäisen tarkastuksen
kannalta tuleva uudistus edellyttää kiinteää yhteistyötä lääninhallitusten sisäisten tarkastajien kanssa,
sosiaali- ja terveysosastojen henkilöstön projektihallinnollista täydennyskoulutusta sekä EU:n hanketoimintaan liittyvän valvonta- ja tarkastusjärjestelmän toimivuuden ja luotettavuuden säännöllistä
arviointia lääninhallituksissa. Nämä uudet tehtävät
tulevat osaltaan korostamaan sisäisen tarkastuksen
resursoinnin vahvistamistarvetta ministeriössä.

Työministeriö
Työministeriön sisäinen tarkastus toimii työministeriön politiikkaosastolla itsenäisenä Controller-tii-
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missä kansliapäällikön sijaisena toimivan tiimin
johtajan alaisuudessa. Työministeriössä toimii kaksi sisäistä tarkastajaa. Lisäksi käytetään merkittävästi Oy Audiator Ab:ltä ostettuja palveluita. Vuonna
2001 ostopalveluja käytettiin 863 henkilötyöpäivää.
Audiatorilla on tarkastajia kattavasti eri puolilla
Suomea. Ministeriön mukaan tarkastajien ammattiosaamisesta ja paikallistuntemuksestakin on saatu
huomattavaa lisäarvoa tarkastustoimintaan. Työministeriö on ostanut asiantuntijapalveluita erityisesti
EU-tukien takaisinperintään sekä tutkintaa tekevään juridiseen selvittelyyn. Ostopalveluiden käyttö takaa ministeriön mukaan myös tarkastuksen
riippumattomuutta hallintotoiminnasta. Työministeriön mukaan resursseja tarvittaisiin lisää sekä
työministeriöön että ostopalveluihin. Käytännössä
tämä tarkoittaisi riittävien määrärahojen varaamista
valtion talousarvioon sekä vaikuttamista EU:hun
niin, että se nykyistä enemmän kompensoisi jäsenvaltioille asettamiensa valvontavaatimusten aiheuttamia lisäkustannuksia. Työhallinnossa on kuitenkin resursoitu tarkastukseen ratkaisevasti enemmän kuin useissa muissa ministeriöissä.
Sisäisen tarkastuksen asiantuntijatehtävät ovat
lisääntyneet, ja osallistuminen kokouksiin ja koulutustehtävät ovat tulleet pysyviksi työmuodoiksi.
Yhteistyö hallinnonalojen välillä toisten ministeriöiden, etenkin EU:n rakennerahastovaroja hallinnoivien ministeriöiden, sisäisten tarkastajien ja
muiden valtionapua saavien tahojen kanssa on
ollut välttämätöntä.
Työministeriö toimii ESR-varojen hallinto- ja
maksuviranomaisena sekä EAKR:n varoja käyttävänä maksuviranomaisena. Pääperiaate on, että rakennerahastovaroja myöntävällä on ensisijainen
vastuu valvonnasta ja tarkastuksesta. Kukin ministeriö vastaa valvonnan ja tarkastuksen asianmukaisesta järjestämisestä hallinnonalallaan. Muiden ministeriöiden hallinnonalalla hallintoviranomaisen
tarkastusoikeus on rajattu.
Euroopan sosiaalirahastoon kohdistuvat EY-säädösten mukaiset tarkastusvaatimukset (tarkastusminimi 5 % ), toteutuneet riskit ja hajautetun hallinnoinnin heikkoudet ovat pakottaneet kohdentamaan yhä enemmän resursseja ESR-varojen tarkastuksiin ja toteutettujen toimenpiteiden seurantaan.
Petosepäilyt vaativat jatkoselvittelyjä, joihin ei ole
aina voitu riittävin tarkastusresurssein ja muin
asiantuntijaresurssein varautua.
Työhallinnossa on käytössä useita laajoja tietojärjestelmiä, joita hajautettu hallinto käyttää hyväkseen eri organisaatiotasoilla ja myös eri viranomaisissa. Tietojärjestelmiin liittyy useita niiden toimintaa sekä käyttäjiin ja ohjeistukseen liittyviä riskejä.

Viranomaisesta toiseen siirtyvän tiedon tarkastaminen katkeaa hallintoviranomaisten väliseen toimivaltarajaan, mistä seuraa riski jäljitysketjun aukottomuudesta. Tarkastuksissa tällainen riski on todettu mm. opintososiaalisten tukien puutteellisena
kirjautumisena ESR-projektien kuluiksi.
Lainsäädännössä tulisi työministeriön mukaan
sallia tai mahdollistaa hallinnonrajat ylittävä tarkastustoiminta tai ainakin velvoittaa yhteistyöhön niissä asioissa, joista ao. virasto on vastuussa tai jotka
on annettu ao. viraston (ministeriön) hoidettavaksi.
Esimerkkinä voidaan mainita mm. systeemitarkastukset ja kirjausketjun aukottomuuden seuraaminen.
Monen eri hallinnonalan rahoittajan osallistuminen samaan projektiin ja toiminnan sisällön moniulotteisuus ja innovatiivisuus sekä erilaiset kohderyhmät ovat tehneet projekteista vaikeasti hallittavia. Myös eri hallinnonaloilla on noudatettu toisistaan poikkeavia käytäntöjä ja atk-järjestelmien yhteensovittaminen on tuonut hallinnolle vaativia
haasteita. Resurssit eivät ole olleet suhteessa uusiin
tehtäviin, eivätkä vanhat käytössä olevat resurssit
ole sopeutuneet tukemaan uusia tehtäviä riittävästi.
Yksille ja samoille henkilöille on ministeriön mukaan kasautunut liikaa tehtäviä.
Myös rakennerahastojen valvonta on tarkastustulosten perusteella ollut ministeriön mukaan riittämätöntä. Samalla on paljastunut myös, miten riittämätöntä ja puutteellista valvonta ja osin tarkastuskin on ollut myös kansallisten varojen osalta.
Tällaisessa tilanteessa valvontatehtäviä on ministeriön mukaan laiminlyöty, minkä vuoksi päättyneen ohjelmakauden tarkastuksissa on useita
havaintoja virheellisistä maksuista ja heikosta hallinnoinnista. Havaittuihin ongelmiin tulisi saada
viivyttelemättä ratkaisut, jotta vahingoilta voitaisiin
välttyä. Hallinnon tulee kehittää ministeriön mukaan tehokkaasti ohjeistusta ja valvontaansa sekä
paikan päällä projektin kuluessa tehtäviä varmistuksia ja vaadittava parempia dokumentteja maksatusten perusteeksi.

Ympäristöministeriö
Ministeriön työjärjestyksen mukaan suoraan kansliapäällikön alaisuudessa oleva sisäisestä tarkastuksesta vastaava neuvotteleva virkamies vastaa tiliviraston sisäisestä tarkastuksesta ja edistää tiliviraston sisäistä valvontaa sekä suorittaa muut hänelle
erikseen määrätyt tehtävät. Häntä avustaa talousyksikön suunnittelija lähinnä EU-rahoituksen ja EUhankkeiden seuranta-, raportointi- ja tarkastustoiminnassa. Alueellisissa ympäristökeskuksissa ja
ympäristölupavirastoissa ei ole erityistä sisäisen

tarkastuksen henkilöstöä. Ainoastaan EU-rahoituksen koordinointiin, seurantaan ja tarkastukseen on
osoitettu omaa henkilöstöä. Sisäisestä valvonnasta
ja sen järjestämisestä vastaa näissä organisaatioissa
säädösten mukaisesti viraston johto.
Sisäisen tarkastuksen resurssit ovat tilivirastossa
ministeriön mukaan selvästi riittämättömät. Alueellisissa ympäristökeskuksissa ja ympäristölupavirastoissa tulisi olla sisäisen tarkastuksen henkilöstöä.
Myös ministeriössä tulisi tarkastustoimintaan lisätä
henkilöstöä. Lisätarpeet aiheutuvat hyvin suureksi
osaksi EU-rahoituksen pakollisesta ja tarkoin säädellystä tarkastustoiminnasta. Henkilöstöä järjesteltäessä tulisi ottaa huomioon myös tarkoituksenmukainen henkilöstörakenne tarkastustoiminnan erilaisten painotusten mukaisesti.
Ministeriö ei ole tähän mennessä käyttänyt ostopalveluja sisäiseen tarkastukseen. Tätä joudutaan
ministeriön mukaan vakavasti harkitsemaan, mikäli
resurssiongelmiin ei lähivuosina löydetä ratkaisua.
Sisäisen valvonnan järjestämisen oleellisimpia
lähtökohtia ovat erilaisten prosessikaavioiden ja
toimintoketjujen kuvausten laadinnat. Sisäisen valvonnan menettelyt sisältävät lisäksi myös riskianalyysin hyväksikäytön. Tavoitteena on mm. tehtävien eriyttäminen siten, että ns. vaaralliset työyhdistelmät vältetään. Riskianalyysin käytön lisääminen ja sen menetelmien kehittäminen onkin yksi
sisäisen valvonnan tärkeimpiä kehittämiskohteita.
Toinen mainittava kehittämiskohde on laadunarviointi sekä sen menetelmien hyväksikäyttö.
Kokemukset sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelman ja toimintakertomuksen käsittelystä
ovat ministeriön mukaan olleet johtoryhmässä erittäin myönteisiä, ja niiden avulla on ministeriön
johtoa informoitu toiminnan kulloisestakin tilasta.
Sisäistä tarkastusta on pyritty jatkuvasti liittämään
paremmin tulosohjauksen prosessiin. Ohjesäännössä on todettu mm., että sisäinen tarkastus avustaa tarkastustoiminnan keinoin ja menetelmin
myös virastojen toiminta-ajatuksen, päämäärien ja
tavoitteiden toteuttamisessa, mikä on myös selkeästi tulosohjausprosessin yksi tavoite.
Ympäristöministeriön ohjeistus sisäisestä tarkastuksesta koskee oman tiliviraston yksikköjä, joihin
kuuluvat ministeriö, alueelliset ympäristökeskukset ja ympäristölupaviranomaiset. Ohjeistaminen
on tapahtunut mm. vuosittaisen tarkastussuunnitelman laadinnan yhteydessä sekä käytännön tarkastustyön yhteydessä näissä tilivirastoon kuuluvissa
yksiköissä. Ministeriö ei ole mainittavammin ohjeistanut muita alaisuudessaan olevia virastoja,
vaan ne ovat saaneet ohjauksensa kuten muutkin
tilivirastot.
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Ohjeistuksessa saattaa ympäristöministeriön
mukaan tulla ongelmaksi se, että talousarviolaki ja
-asetus asettavat vastuun sekä sisäisestä valvonnasta että sisäisestä tarkastuksesta selkeästi viraston
johdolle, kun taas esim. Valtiokonttorin ohjeistus ja
määräykset ovat tilivirastokohtaisia.
Vuonna 2001 tarkastettiin EAKR:n eri ohjelmista
10 hanketta, niistä laadittiin hanketarkastusraportit
ja havaittujen puutteiden tai tehtyjen huomautusten korjaamista tarkastettiin myöhemmin seurantatarkastuksissa. Näissä tarkastuksissa ei tullut esille
väärinkäytöksiä. Merkittävimmät huomautukset

virheistä tai puutteista koskivat eräitä ei-tukikelpoisia menoja sekä hankkeen sijoittamista väärään
toimenpidekokonaisuuteen. Euroopan komissio ei
v. 2001 suorittanut yhtään ympäristöministeriötä
koskevaa hanketarkastusta. Vuosina 1996—99 tehtiin ympäristöhallinnossa näitä EU-tarkastuksia yhteensä seitsemän.
Pakottavien EU:n valvontavelvoitteiden täyttymisestä on pystytty ministeriön mukaan huolehtimaan, mutta samalla muu valvonta- ja tarkastustoiminta on jäänyt vähemmälle huomiolle.

Sisäisen valvonnan ja tarkastuksen merkitys on kasvanut jatkuvasti. Tähän vaikuttaa sekä EU:n vaatimukset
että suunnitteilla oleva valtion tilinpäätösmenettelyn
uudistaminen. Sisäinen valvonta on tärkeä osa johtamista ja toimintojen organisointia, ja se on organisoitava linjavastuullisen johtamisen ja toiminnan osaksi.
Kaikilla tehtävillä tulee olla selkeät vastuuhenkilöt, jotka hallitsevat tehtävänsä ja tietävät vastuunsa. Valtiovarainministeriön rooli sisäisen valvonnan ja tarkastuksen tukena sekä toiminnan ja ohjauksen koordinoijana on valtiontilintarkastajien saaman käsityksen mukaan jäänyt vähäiseksi. Tähän ohjaukseen tulee jatkossa kiinnittää erityistä huomiota, jotta pienillä resursseilla toimiva valvonnan ja tarkastuksen kehittäminen
sekä myös EU-vaatimusten yhteensovittaminen turvataan. Erityisesti sisäisen tarkastuksen rooli väärinkäytösten raportoinnissa EU:n hallinnointiin liittyvissä asioissa sekä valtiovarainministeriön ja muiden vastuuministeriöiden rooli raportoinnissa ja yhteydenpidossa
unioniin vaatii vahvempaa ohjeistusta.
Euroopan rakennerahastovarojen käyttö jäsenmaissa on edellyttänyt tarkastus- ja valvontatoiminnan
uudelleenarviointia ja laajentamista. Näiden varojen
käyttöä ja valvontaa koskeva lainsäädäntö on tiukentunut. Tämän vuoksi sisäinen tarkastus on painottunut
voimakkaasti EU-tukiin EY-lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Valtiontilintarkastajien mielestä ministeriöiden tulee kuitenkin ottaa huomioon koko tiliviraston
toiminta tarkastussuunnitelmia laatiessaan sisäisen
tarkastuksen kattavuuden parantamiseksi.
Riskien tunnistaminen ja ennakointi ovat tärkeä osaalue sisäisessä valvonnassa ja tarkastuksessa. Valtiontilintarkastajien mielestä ministeriötasolla toimivan
tarkastusyksikön tulee kehittää hallinnonalansa yh-

teistyötä, koordinointia ja tarkastusstrategiaa, joka
pohjautuu ministeriön yleiseen rooliin hallinnonalansa
ohjaajana. Ministeriöillä tulee olla ohjaava ote hallinnonalallaan sisäisen valvonnan uudistusten tavoitteiden saavuttamisessa, koska sisäinen valvonta on olennainen osa tulosohjausta ja hyvän hallinnon ja johtamisen periaatteita. Samalla myös ministeriöiden roolia
tulosohjaajana voidaan selkeyttää, koska tavoitteiden
asettamisen ja toiminnan tuloksellisuuden arviointi on
taas osa sisäistä tarkastusta.
Selvä puute sisäisen valvonnan ja tarkastuksen nykyisessä järjestelmässä on, ettei poikkihallinnollista sisäistä valvontaa ole järjestetty. Esimerkiksi rakennerahastojen hallinto ja tarkastus on laajalle hajautettu, ja
toimivallan raja tulee vastaan hallinnonalalta toiselle
siirryttäessä, jolloin valvonnan on ylitettävä virasto- ja
hallinnonalarajat. Valtiontilintarkastajista on tärkeää,
että valtion sisäisen valvonnan menettelyt selvitetään
yhtenäisen raportoinnin sekä oikeiden ja riittävien tietojen saamiseksi. Valtiovarainministeriöllä tulee olla
nykyistä selkeämpi rooli hallinnonalat ylittävän sisäisen valvonnan ja tarkastuksen koordinoinnissa ja mahdollisesti tarvittavan lainsäädännön kehittämisessä.
Useat ministeriöt ovat jo pitkään käyttäneet myös
ostopalveluita sisäisen tarkastuksen toimeenpanijana,
kun taas sisäasiainministeriö on luopunut ostopalvelujen käytöstä. Ostopalveluja käytettäessä etenkin EUtarkastuksissa saattaa toimeksiannon sisällöstä ja tarkastuksen laajuudesta sekä tuloksesta syntyä epäselvyyksiä. Ostopalvelujen lisäämismahdollisuudet on
valtiontilintarkastajien mielestä selvitettävä tarkoin ja
säännöksissä tulee tarkemmin määrittää myös ostopalvelujen käytön mahdollisuus, kuten rakennerahasto- ja valtionavustuslainsäädännössä on tehty.
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Kaikissa muissa ministeriöissä paitsi valtioneuvoston kansliassa ja valtiovarainministeriössä on sisäinen
tarkastus. Valtiovarainministeriön mukaan sisäistä valvontaa ei ole siellä ymmärretty erilliseksi, muusta johtamisesta ja ohjauksesta irralliseksi ohjaustoiminnoksi. Talousarvioasetuksen uuden sisäisen valvonnan
sääntelyn mukaisesti sisäisen valvonnan näkökulma,
rakenteet ja menettelyt on otettava osaksi kaikkia tavanomaisia hallinnonalan toimia. Ministeriö katsoo
kuitenkin, että sisäisen tarkastuksen perustaminen
valtiovarainministeriöön on monestakin näkökulmasta
tarkasteltuna harkitsemisen arvoista ja voi olla hyvinkin perusteltua. Valtiontilintarkastajat katsovat, että
valtiovarainministeriön tulee muiden ministeriöiden tapaan järjestää oma sisäinen tarkastuksensa siitä huolimatta, että sisäisen valvonnan ja tarkastuksen näkökulmaa korostetaan kaikessa virkamiestoiminnassa
ikään kuin läpäisyperiaatteella hoidettavaksi asiaksi.
Valtiovarainministeriön keskeistä roolia ja esimerkkiä
muille ministeriöille myös tässä asiassa korostaa ministeriön johtava rooli talousarvion valmistelussa sekä
finanssi- ja talouspolitiikassa yleensäkin.

Ulkoasiainministeriössä käytössä oleva henkilöstön
kiertojärjestelmä hankaloittaa sisäisen tarkastuksen
kaltaisen pysyväisluonteisen toiminnan pitkäjänteistä
kehittämistä ja jatkuvuutta. Myönteistä on se, että tarkastushenkilöstöllä on laaja näkemys toimialastaan.
Ulkoasiainhallinnossa ulkomaan edustustojen tarkastusta johtaa karriääridiplomaatti. Valtiontilintarkastajat
pitävät tärkeänä ministeriön valvonta- ja tarkastusyksikön johdon irrottamista urakierrosta. Johdolle edustustokokemus ei ole täysin välttämätön tai se on suhteellisen helposti omaksuttavissa.
Valtiontilintarkastajat yhtyvät valtiovarainministeriön liikelaitostyöryhmän ehdotukseen, jonka mukaan
liikelaitoksen tilintarkastuskertomuksesta tulee ilmetä,
onko liikelaitoksen sisäinen valvonta ja tarkastus järjestetty asianmukaisesti. Valtiontilintarkastajien mielestä myös valtionyhtiöissä on syytä kiinnittää huomiota sisäisen valvonnan ja tarkastuksen toimivuuteen.
Valtion omistajaohjauksesta vastaavan tahon on puolestaan toimittava siten, että valtion sijoittama pääoma
yhtiössä on turvattu.
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Opetusministeriön hallinnonala

Valtiontilintarkastajat ovat tehneet valvontakäynnin opetusministeriöön 27.2.2002 (opetusministeri
Maija Rask), Oy Veikkaus Ab:hen 2.4.2002 (toimitusjohtaja Risto Nieminen) sekä Kansainväliseen
henkilövaihdon keskukseen CIMOon 10.4.2002
(apulaisjohtaja Kirsti Aaltonen).
Toimikaudellaan valtiontilintarkastajat ovat käsitelleet yliopistojen ulkopuolista rahoitusta, yliopisto-opintojen viivästymistä, tekijänoikeuskysymyksiä sekä nuorisotyötä ja nuorten elinoloja. Ministeriön valvontakäynnillä käsiteltiin ministeriön
toimintaa v. 2001, avoimen yliopiston toimintaa,
maatalousoppilaitosten toimintaa ja opetushallinnon kansainvälistä kulttuuriyhteistyötä.
Hallinnonalan valvonnan ja siitä laaditun kertomusosuuden valmistelusta on kansliassa vastannut
ylitarkastaja Seppo Niemi. Nuorisotyötä koskevasta
valvonnasta ja kertomusosuuden valmistelusta on

vastannut tarkastaja Marjaana Solanne. Kertomusosuus hyväksyttiin valtiontilintarkastajien kokouksessa 5.6.2002.

Yliopistojen ulkopuolinen rahoitus
Yliopistojen rahoitus perustui 1980-luvun lopulle
asti lähes yksinomaan valtion talousarviossa korkeakouluopetukseen ja tutkimukseen osoitettuihin
määrärahoihin. Ulkopuolinen rahoitus kasvoi ja
monipuolistui 1990-luvulla, ja nykyisin budjettirahoitus ja ulkopuolinen rahoitus muodostavat kaksi
keskeistä rahoituskokonaisuutta. Sellaisia yliopistojen toimintoja ja hankkeita, joissa käytetään budjettirahoituksen lisäksi myös muualta saatua rahoitusta, on alettu kutsua yhteisrahoitteisiksi. Seuraava
kuvio kuvaa yliopistojen kokonaisrahoitusta.

Yliopistojen kokonaisrahoitus
Yliopistomäärärahat
Toimintamenomäärärahat:
Perusraha
Hankerahoitus
Tuloksellisuusraha

Yliopistolaitoksen
yhteiset menot

Ulkopuolinen rahoitus
Rakentamisinvestointien
rahoitus

Yliopistojen ulkopuolista rahoitusta on kaikki
tutkimussopimusten, muiden toimeksiantojen ja
täydennyskoulutustoiminnan kautta yliopistoille,
niiden laitoksille, tutkimusryhmille tai yksittäisille
henkilöille myönnetty rahoitus. Ulkopuolisen ra-
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Julkinen rahoitus
Suomen Akatemian rahoitus
EU-rahoitus
Muu rahoitus julkiselta sektorilta

Muu rahoitus:
Kansainväliset ja
kotimaiset
yritykset,
yksityishenkilöt,
säätiöt,
yhdistykset

hoituksen määrä v. 2000 oli 562,1 milj. € (3 342 milj.
mk). Sen osuus kokonaisrahoituksesta oli 36 %.
Seuraavassa taulukossa esitetään ulkopuolisen rahoituksen lähteet v. 2000:

milj. €

Rahoituslähde

1

milj. mk

Suomen Akatemia
Tekes
Kotimainen yritys
Muu kotimainen1
EU-tutkimusrahoitus
Ulkomainen yritys
Muu ulkomainen

95,7
91,3
87,8
227,9
40,7
7,4
11,1

569,0
543,0
522,0
1 355,0
242,0
44,0
66,0

Yhteensä

562,1

3 342,0

Sisältää muut ministeriöt, SITRAn, Finnveran, säätiöt, lääninhallitukset, kunnat ja kuntainliitot sekä rakennerahastohankkeiden kansalliset osuudet.

Vuonna 2001 yliopistojen kokonaisrahoitus oli
yhteensä 1 650,0 milj. € (9 812,9 milj. mk). Budjettirahoituksen ja rakennusinvestointien osuus kokonaisrahoituksesta oli 1 047,0 milj. € (6 222,8 milj.
mk) eli 63,4 % ja ulkopuolisen rahoituksen osuus
603,8 milj. € (3 590,1 milj. mk) eli 36,6 %.
Yliopistojen ulkoinen rahoitus on kasvanut vuodesta 1991 lähtien noin kolminkertaiseksi. Kasvusta suurin osa on ohjautunut teknilliselle, lääketieteelliselle ja luonnontieteelliselle alalle. Euroopan
maiden yliopistojen vastaavia ulkoisen rahoituksen
vertailulukuja ei ministeriön mukaan ole saatavissa. Alla oleva kuvio kuvaa yliopistojen tutkimusrahoituksen jakautumista v. 1999 Pohjoismaissa,
eräissä Euroopan maissa sekä Japanissa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Vertailujen tekoa vaikeuttaa
koulutusjärjestelmien erilaisuus.
Opetusministeriön mukaan yliopistojen täydentävä rahoitus on yliopistolaitoksen tavoitteiden
mukaista. Lähtökohtana tulee kuitenkin olla, että

yliopistojen perustehtävien, tutkimuksen ja siihen
perustuvan opetuksen sekä muiden tehtävien, tärkein rahoitusmuoto on suora budjettirahoitus. Täydentävä rahoitus parantaa yliopistojen perustehtävien laatua ja lisää vuorovaikutusta yhteiskunnan
kanssa.
Opetusministeriö asetti 10.10.2001 työryhmän
(määräaika 30.9.2002), jonka tehtävänä on arvioida
nykyistä tulosohjausmenettelyä ja tehdä siihen kehittämisehdotuksia. Tärkeä osa tätä työtä on täydentävän rahoituksen vaikutusten arviointi suhteessa tavoitteisiin ja yliopistojen muuhun toimintaan.
Ulkoisen toiminnan tavoitteena on tukea yliopiston muuta toimintaa. Yliopistoilta on edellytetty koko toimintaan liittyvää ulkoisen toiminnan
strategiaa osana niiden toiminta- ja taloussuunnitelmia. Suunnitelmat arvioidaan tulosneuvottelujen
yhteydessä.

Ulkopuolisen rahoituksen hallinnointi ja valvonta
Yliopistojen ulkopuolisen rahoituksen hallinnointia ja valvontaa käsitellään opetusministeriön kyseisiä asioita selvittäneen työryhmän muistiossa OPM
22:2001. Muistioon on koottu myös yliopistojen
ulkoista rahoitusta koskevat tärkeimmät säännökset ja ohjeet.
Opetusministeriö antoi yliopistoille 1.2.2001 ulkopuolisen rahoituksen hallinnointia ja valvontaa
koskevat ohjeet. Samassa yhteydessä yliopistoille
tehtiin kysely ulkopuolisesta rahoituksesta. Kyselyn vastaukset toimivat yhtenä lähtökohtana em.

Yliopistojen tutkimusrahoituksen jakautuminen eri maissa
lähde: Basic Science and Technology Statistics, 1999 Edition, OECD
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työryhmän työskentelyssä. Kyselyssä edellytettiin
vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
— Onko yliopiston yksiköille tulevaa rahoitusta
muilla kuin yliopiston tileillä?
— Ovatko yksikössä työskentelevät henkilöt
saaneet yliopistolle tulevaa rahoitusta shekkeinä?
— Ovatko kaikki henkilöstölleen myönnetyt
apurahat yksikön johdon tiedossa?
— Ovatko henkilöstön sivutoimiluvat ja -ilmoitukset ajan tasalla?
— Ovatko kaikki ulkopuoliseen rahoitukseen
liittyvät sopimukset tehty kirjallisesti ja ovatko ne
yksikön tai yliopiston hallussa?
— Onko yksiköllä ajantasainen kalustoluettelo?
— Onko yksikön johtajan tiedossa henkilöstön
omistajuudet tai hallituksen jäsenyydet yhtiöissä,
yhdistyksissä tai säätiöissä, joiden toiminta on sellaisessa yhteydessä yliopistoon, että virkamiehiä
koskevat esteellisyyssäännökset saattavat tulla kysymykseen?
Keväällä 2001 käydyissä tulosneuvotteluissa olivat esillä opetusministeriön kyselyyn annetut vastaukset sekä yliopistojen ulkoista toimintaa koskeva ohjeistus. Yliopistot esittivät neuvotteluissa ne
toimenpiteet, joihin ne ovat ryhtyneet kyselyssä
ilmenneiden epäselvyyksien ja puutteellisuuksien
vuoksi. Ne yliopistot, jotka olivat itse huomanneet
antamissaan vastauksissa epäselvyyksiä, ovat ryhtyneet toimiin niiden selvittämiseksi. Lisäksi ne
yliopistot, joiden ohjeistuksissa esiintyi puutteita,
korjasivat ja täydensivät ohjeistuksiaan vuoden
2001 loppuun mennessä. Kaikki yliopistot tarkistivat myös sivutoimiluparekisterinsä vuoden 2001
aikana.
Opetusministeriön mukaan ulkopuoliseen rahoitukseen liittyvä sopimustoiminta on useimmilla
yliopistoilla keskitettyä. Yliopistot ovat laatineet
tarkastusta ja valvontaa koskevat talousarvioasetuksen mukaiset erilliset ohjeet ja taloussääntöjen
korjaukset v. 2001. Tarkastustoimintaan käytetyt
resurssit vaihtelevat yliopistoittain. Tarkastustoimintaa on toimeksiannoin osin ulkoistettu noin
puolessa yliopistoista. Kyselyn mukaan yhdessätoista yliopistossa oli joko sisäinen tarkastaja tai
tarkastustoimi oli sisällytetty lähinnä taloustoimistojen henkilöstön toimenkuviin. Toimintaan käytetyt resurssit olivat 0,2—1,0 henkilötyövuotta. Ulkoiset tarkastajat ovat käyttäneet tarkastuksiin
5—30 työpäivää vuodessa.
Yliopistojen ulkopuolisen rahoituksen valvontaa käsitellyt työryhmä selvitti myös yliopistojen ja
yliopistollisten keskussairaaloiden yhteistyöhön
liittyviä ongelmakohtia ja teki näiden johdosta tarpeelliset muutosehdotukset. Ongelmakohtia ha-
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vaittiin mm. toimintakulttuurien erilaisuudessa,
päätöksentekoon liittyvissä menettelyissä, tiedonkulussa ja tutkimustulosten omistussuhteissa.
Tutkimuksesta syntyvän yritystoiminnan säätelyn asianmukaisuus on selvitettävänä opetusministeriössä. Toimintaa koskeva ohjeistus annetaan
vuoden 2002 aikana. Kauppa- ja teollisuusministeriö on asettanut yliopistojen työsuhdekeksintöjä ja
niitä koskevan säännöstön tarkoituksenmukaisuutta selvittävän työryhmän.
Yliopistojen tutkimukseen saama täydentävä rahoitus tulee pääosin kotimaisista julkisista lähteistä,
joista merkittävimmät ovat Suomen Akatemia ja
Tekes. Näillä tahoilla on omia ehtojaan rahoituksen
käytöstä. Vuoden 2002 aikana tullaan myös yliopistojen ja näiden rahoittajien yhteistoimintaa tältä
osin arvioimaan ja selkeyttämään. Tätä on edellyttänyt myös ns. TEKES-rahoituslakityöryhmä, joka
sai mietintönsä valmiiksi 31.12.2001. Valtiovarainministeriö on asettanut yhteisrahoitteista toimintaa
selvittävän työryhmän, jonka määräaika on
30.6.2002.
Eräät yliopistot ovat siirtäneet toimintojaan perustamilleen tai osittain omistamilleen yhtiöille.
Toiminta ei kuitenkaan ole laajamittaista. Yliopistojen tehtävistä säädetään yliopistolaissa. Yritystoiminta ei kuulu näihin tehtäviin. Yliopistot suorittavat täydennyskoulutustehtävät ja tilaustutkimukset
maksullisena palvelutoimintana. Yhtiön osakkeiden lunastaminen edellyttää aina eduskunnan
suostumusta.
Opetusministeriön mukaan tarkoituksena on,
että yliopistot hoitavat niille määritellyt tehtävät
talousarviossa osoitetuin määrärahoin julkisena viranomaisena. Perustuslain mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla.

Ulkopuolisen rahoituksen ohjeistus
Valtion talousarviosta annetun lain 24 b §:n mukaan
viraston ja laitoksen on huolehdittava siitä, että
sisäinen valvonta on asianmukaisesti järjestetty sen
omassa toiminnassa. Sisäisen valvonnan järjestämistä johtaa ja sen riittävyydestä ja asianmukaisuudesta vastaa viraston johto. Viraston taloussääntö
on sisäisen valvonnan suunnittelun keskeinen väline. Yliopistoilla on itsellään vastuu toiminnastaan
ja sen valvonnasta. Yliopistojen ylin päättävä elin
on hallitus. Rehtori johtaa yliopiston toimintaa ja
vastaa sen valvonnasta. Yliopistojen johto- ja
taloussäännöissä on määritelty tarkemmin virkamiesten tehtävistä ja vastuista.
Yliopistojen toimintamenomomentti on nettoutettu. Eri ulkoisilta tahoilta tulleita täydentävän

rahoituksen eriä käsitellään talousarviossa ja kirjanpidossa Valtiokonttorin antamien ohjeiden mukaisesti. Maksatuksissa noudatetaan taloussääntöjen
ohjeita. Ulkoisista lähteistä tullut rahoitus voi olla
maksuperustelain mukaisesti hoidettua maksullista
toimintaa, yhteisrahoitteista toimintaa, lahjoituksia
tai sponsorointituloja.
Maksuperustelaki määrittelee tilaustutkimusten
hinnoittelun perusteet. Maksullisesta toiminnasta
edellytetään sisäisen kirjanpidon tuottamia luotettavia kustannusvastaavuuslaskelmia. Yhteisrahoitteinen toiminta tulee hinnoitella omakustannusarvoisena. Opetusministeriö on edellyttänyt vähimmäisvaatimuksena raportointia yhteisrahoitteiseen
toimintaan sitoutuneista resursseista.
Yliopistojen kustannuslaskentaa on jatkuvasti
kehitetty. Nykyisellään annettuja tietoja voidaan
pääosin pitää luotettavina ja säännösten mukaisina.
Menetelmiä tulee kuitenkin edelleen kehittää ja
tarkentaa sekä maksullisen toiminnan että erityisesti yhteisrahoitteisen toiminnan osalta. Kehittämistoimissa tulee erityisesti kiinnittää huomiota
työajan seurantamenetelmiin.

Ulkopuolisen rahoituksen ongelmat ja riskit
Opetusministeriön mielestä ulkoisen rahoituksen
ongelmakohtia ovat menettelyt, jotka sisältävät
väärinkäytöksiä mahdollistavia riskitekijöitä. Ongelmat liittyvät toiminnan ohjaukseen ja valvontaan, mahdollisiin epäselviin vastuusuhteisiin, ohjeiden puutteeseen ja sekä sisäiseen että ulkoiseen
tiedonkulkuun. Ministeriön mukaan yliopistoon
virka- tai työsuhteessa oleva henkilö ei voi tehdä
omissa nimissään sitovia sopimuksia, jotka sitovat
henkilöstön työaikaa tai yliopiston muita voimavaroja.
Merkittävimmät väärinkäytökset ovat ilmenneet
tutkimushankkeissa, joissa osapuolina ovat olleet
yliopistot ja yliopistolliset sairaalat sekä koti- ja
ulkomaisista lähteistä tutkimusrahoitusta saaneet
tutkijat. Väärinkäytöstapauksista oikeudessa ovat
olleet Kuopion ja Turun yliopistoihin liittyneet
tapaukset. Myös apurahakäytännöissä on ilmennyt
lähinnä selkeiden ohjeiden puutteesta johtuvia
ongelmia. Epäselvyyksiä on ilmennyt myös tapauksissa, joissa osapuolina ovat olleet yliopisto ja
yliopiston henkilöstöön kuuluvan virkamiehen yritys tai yritys, jossa virkamies on osakkaana.
Opetusministeriön mielestä valvonnan ja tarkastustoimen tehostamiseksi yliopistojen tulee edelleen kehittää kustannuslaskentaansa sekä kustannustehokkuuttaan. Käytettävien järjestelmien on
tuotettava tietoa sekä yliopistojen johdolle että
tulosneuvotteluja varten.

Yliopistojen johtamisen laatuun ja hyviin toimintatapoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Ulkoisessa toiminnassa tulee noudattaa korkeita eettisiä periaatteita ja hyvää tieteellistä käytäntöä.
Ulkoista toimintaa koskevien sääntöjen tulee olla
lakien edellyttämällä tasolla, ja ne on saatettava
henkilöstön tietoon jatkuvalla koulutuksella.
Yliopistojen ulkopuolisen rahoituksen hallinnointia ja valvontaa käsitellyt työryhmä teki lukuisia ehdotuksia ulkoisen toiminnan kehittämiseksi.
Näiden ehdotusten toimeenpano yhdessä rahoitusjärjestelmän arvioinnin ja kehittämisen kanssa edistää toiminnan laatua. Opetusministeriö pitää tärkeänä, että ulkopuolisen rahoituksen kasvaessa
myös sen valvontaan tulee yliopistojen osoittaa
riittävät voimavarat.

Ulkopuolista rahoitusta koskevia kannanottoja
Eduskunnan valtiovarainvaliokunta käsitteli valtiontilintarkastajain kertomuksesta vuodelta 1998
antamassaan mietinnössä (VaVM 6/2000 vp) yliopistojen ulkopuolista rahoitusta. Valiokunta totesi
muun ohella, että ulkopuolisen rahoituksen lisääminen on kannatettavaa, mikäli toiminta tukee
yliopistojen perustoimintoja sekä erityisesti yliopistojen profiloitumista ja painopistealueita. Ulkopuolinen rahoitus vahvistaa myös yliopistojen yhteiskunnallista ja alueellista roolia.
Valiokunta kiinnitti huomiota myös siihen, että
samalla kun ulkopuolisen rahoituksen avulla voidaan merkittävästikin kehittää yliopistojen toimintaa, se myös kuluttaa yliopistojen muihin toimintoihin varattuja resursseja. Haku-, hallinnointi- ja raportointimenettely vaatii suuren henkilötyöpanoksen. Lisätyötä kohdistuu myös palvelutoimintoihin,
mitä ei ole useimmiten rahoitussuunnittelussa huomioitu. Mietinnön mukaan merkittävä ongelma
rahoituksessa on myös se, että Suomen Akatemian
rahoittamiin projekteihin ei sisälly ns. yleiskustannuslisää. Myös eri ministeriöillä on toisistaan poikkeavat menettelytavat projekteista aiheutuvien
yleiskustannusten käsittelyssä, eivätkä kaikki ministeriöt ota huomioon yleiskustannuksia lainkaan.
Hallituksen kertomuksessa valtiovarain hoidosta ja tilasta v. 1999 tuodaan esiin näkemys valtion
budjettirahoituksen ensisijaisuudesta yliopistojen
perustehtävien toteuttamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisesti yhteisrahoitteisessa toiminnassa ulkopuolisella osarahoituksella toteutettavat
hankkeet kuluttavat yliopistojen perusresursseja.
Kertomuksen mukaan yliopistojen on harkittava,
missä määrin tämäntyyppistä rahoitusta voidaan
ottaa vastaan muita toimintoja vaarantamatta. Tarkoituksena on, että myös yhteisrahoitteisessa toi-
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minnassa hankkeet voitaisiin toteuttaa mahdollisimman pitkälle omakustannusperiaatteella. Tämän johdosta tulisi esim. Suomen Akatemian rahoittamiin projekteihin sisällyttää yleiskustannuslisä. Samoin tulisi valtionhallinnon sisäisessä maksuliikenteessä voida kohdentaa projektien kustannukset oikein ja maksuperustelain mukaisesti. Asia
tulisi selvittää ministeriöiden välillä.
Hallituksen kertomuksessa valtiovarain hoidosta ja tilasta v. 2000 opetusministeriö toteaa muun
ohella, että yliopistojen ulkoinen rahoitus ja sen
hallinnointi sekä valvonta ovat olleet viime aikoina
yksi yliopistojen toiminnan laadun keskeisistä kehittämiskohteista. Kehittämistoimilla on tähdätty
ulkoiseen rahoitukseen liittyvän suunnitelmallisuuden parantamiseen ja varojen käyttöön liittyvien
riskitekijöiden minimointiin.
Yliopistoilta on edellytetty osana toiminta- ja
taloussuunnitelmia ulkoisen toiminnan suunnitelmaa, josta tulee ilmetä toiminnan tavoitteet ja kytkeytyminen yliopiston muihin tehtäviin sekä hallinnon ja valvonnan järjestelyt. Suunnitelmat on
arvioitu vuosittaisten tulosneuvottelujen yhteydessä.
Kertomuksessa todetaan opetusministeriön
1.2.2001 antamiin ulkopuolisen rahoituksen ohjeisiin viitaten, että yliopistojen tulee käydä jokaisen
ulkopuolista rahoitusta saavan yksikön kanssa
pöytäkirjattavat neuvottelut. Pöytäkirjoista tulee ilmetä mm. yksiköiden johdon tietoisuus sille tulevasta ulkoisesta rahoituksesta ja henkilöstön saamista apurahoista, sivutoimilupien ja -ilmoitusten
ajantasaisuus sekä sopimusmenettelyt. Selvityksestä tulee lisäksi ilmetä henkilöstön omistajuudet tai
hallituksen jäsenyydet yhtiöissä, yhdistyksissä ja
säätiöissä tapauksissa, joissa virkamiehiä koskevat
esteellisyyssäännökset voivat tulla kyseeseen.
Salme Näsin ja Jaana Latvasen toimittaman tutkimuksen Arkiajatuksia yliopistojen tulosohjauksesta
ja ulkopuolisesta rahoituksesta (Jyväskylän yliopisto, taloustieteiden tiedekunta, nro 120/2000) Erika
Aaltosen ja Heli Hämeenniemen laatimassa osuudessa käsitellään mm. yliopistojen ulkopuolisen
rahoituksen hallinnan ongelmia.
Tutkimuksen mukaan ulkopuolisen rahoituksen
ongelmina tai sen hallinnassa huomioon otettavina
näkökohtina esimerkkiorganisaatiossa (Jyväskylän
yliopisto) on havaittu ja haastatteluissa tuotu esiin
seuraavia asioita: yliopistolle kuuluvan toiminnan
määrittely ja siinä pitäytyminen; tutkimuksen suuntautuminen tilaajan toivomusten mukaisesti; toiminnan vastuu- ja tilivelvollisuussuhteiden monimutkaistuminen; maksuperustelain soveltaminen;
projektien hinnoittelu ja yleiskustannusten katta-
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minen; projektirahoituksen henkilöityminen ja
väärinkäytösten vaara; rahoituksen määräaikaisuus
ja jälkikäteisyys; sopimusten tekeminen ja vastuukysymykset sekä kootun ohjeistuksen tai sitä koskevan perillemenon ja tietämyksen puute. Ongelmat ovat eritasoisia. Osassa on kysymys periaatteellisista asioista esim. yliopiston tehtävistä. Osa
ongelmista johtuu siitä, että useiden erillisten projektien myötä yliopiston talous- ja tilivelvollisuusvastuu hajautuu ja monipuolistuu. Tutkimuksen
mukaan yliopistomäärärahojen ja ulkopuolisen rahoituksen välisen tasapainon tulee olla sellainen,
että yliopiston autonomia säilyy. Ulkopuolista rahoitusta ei kuitenkaan tulisi ottaa vastaan kritiikittä.
Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksessa Ulkopuolinen rahoitus yliopistojen tulosohjauksen näkökulmasta (esimerkkinä Jyväskylän yliopisto, 25/2002) on esitetty muun ohella
havainto, että ulkopuolista rahoitusta ei ole otettu
yliopiston ohjausjärjestelmässä samalla tavalla huomioon kuin valtion talousarviossa yliopistolle osoitettuja varoja. Kertomuksen mukaan myöskään
ulkopuolisella rahoituksella harjoitetun toiminnan
sisältöä ei ole huomioitu opetusministeriön ja yliopiston välisessä ohjauksessa.
Tarkastuskertomuksen mukaan ulkopuolisella
rahoituksella harjoitettavan toiminnan sisältö on
yliopiston itsensä vastuulla. Tämä on sopusoinnussa yliopistojen autonomian kanssa. Tarkastuksessa
ilmeni, ettei yliopisto ole oman johtamisjärjestelmänsä puitteissa suunnitellut järjestelmällisesti ulkoisella rahoituksella harjoitettavaa toimintaa ja
sitä koskevaa taloutta. Tämä pätee erityisesti tutkimukseen.
Ulkoisen rahoituksen käytön suunnitelmallisuutta ja rahoitusta koskevia menettelyjä on yliopistossa pyritty kehittämään jo Valtiontalouden
tarkastusviraston tekemän tarkastuksen aikana.

Suomen ylioppilaskuntien liiton lausunto
Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) mukaan yliopistojen ulkoisen rahoituksen lisäännyttyä voimakkaasti 1990-luvun kuluessa uusi tilanne asetti
paineita siihen liittyville säännöksille, ohjeistuksille
ja käytännöille sekä yliopistojen perustoiminnalle.
Ulkopuolinen rahoitus ja julkisen rahoituksen
suhteellinen niukkuus on ohjannut yliopistojen
toimintaa enemmän ulkopuolisella rahoituksella
toimivan tilaustutkimuksen suuntaan. Koko toiminnan painopiste onkin siirtynyt entistä enemmän tutkimuksen puolelle opetuksen jäädessä
usein heikompaan asemaan. Yliopistojen sinänsä
rationaalinen pyrkimys hankkia ulkopuolelta itselleen lisäresursseja onkin kääntynyt opiskelijoiden

tappioksi. Tästä kertoo SYL:n mukaan se, että 1990luvulla julkisin varoin rahoitettujen henkilötyövuosien määrä laski 5 % ja laskennallisen tuntiopetuksen määrä 25 % samaan aikaan, kun opiskelijamäärä nousi 42 %, yliopistojen rahoitus 87 % ja tutkijoiden määrä 158 % (luvut KOTA-tietokannasta).
Yliopistojen ulkopuolisella rahoituksella tekemän tilaustutkimuksen kustannukset peritään rahoittajilta maksuperustelain mukaisesti. Käytännössä kaikkia tutkimukseen liittyviä kulueriä on
mahdotonta erottaa ja jyvittää tutkimuksen tilaajan
maksettaviksi. Osaltaan tätä ongelmaa hoitamaan
luotu ns. yleiskustannuslisä, jolla on pyritty kompensoimaan syntyneitä tila- ja muita kustannuksia,
on usein ollut riittämätön kattamaan kuluja koko-

naisuudessaan. Tuloksena on ollut yliopistojen jo
vähäisten resurssien kohdentuminen tavalla, joka
ei palvele perustutkimusta eikä opetusta.
SYL:n mielestä yliopistoille on luotava yhteiset
käytännöt ulkopuolisesta rahoituksesta ja siitä perittävästä yleiskustannuslisästä. Osuuden tulee kattaa kaikki ulkopuolisesta rahoituksesta aiheutuvat
välilliset kustannukset. Yhteisten käytäntöjen toteutuminen tulee varmistaa, eikä yleiskustannuslisän tasosta tinkiminen saa olla laitosten ja yliopistojen keino kilpailla ulkopuolisesta rahoituksesta
perustoiminnan kustannuksella. SYL:n mukaan
myös yliopistojen ja laitosten antaman opetuksen ja
niiden ulkopuolisella rahoituksella tekemän tutkimuksen määrällistä suhdetta tulee seurata.

Yliopistojen ulkopuolisen rahoituksen jatkuva kasvu on
muuttanut yliopistojen rahoitusrakennetta olennaisesti, sillä yliopistojen kokonaisrahoituksesta sen osuus
on jo yli kolmasosa. Valtiontilintarkastajien mielestä
rahoituspohjan laajentuminen on vaikuttanut myönteisesti yliopistojen toimintaan, sillä se on olennaisesti
vahvistanut niiden voimavaroja. Ulkopuolisen rahoituksen kasvusta huolimatta yliopistojen pitkäjänteisen
perusrahoituksen on taattava tieteen ja tutkimuksen
vapaus ja riippumattomuus yliopistoissa.
Valtiontilintarkastajat katsovat, että yliopistojen ulkopuolisten tahojen rahoittama tutkimustoiminta on
kehittänyt yliopistojen yhteiskunnallisia suhteita ja yliopistojen verkottuminen yhteiskunnan eri tahoihin on
laajentunut. Ulkoisella tutkimustoiminnalla yliopistot
pystyvät hyödyntämään toimintansa tuloksia myös
kaupallisesti. Ulkopuolisten rahoittajayhteisöjen kanssa tehtävän tutkimusyhteistyön avulla yliopistojen on
myös mahdollista vahvistaa osaamistaan. Lisääntyneellä ulkoisella tutkimustoiminnalla yliopistot tyydyttävät aiempaa paremmin yhteiskunnan tarpeita ja vahvistavat toimintansa vaikuttavuutta.
Edellä todetuista myönteisistä piirteistä huolimatta
ulkoinen tutkimustoiminta ei ole ollut yliopistoissa ongelmatonta. Keskeinen puute on ollut tutkimusten alihinnoittelu. Hinnoittelussa on usein jätetty osa tutkimuksista aiheutuvista kustannuksista huomioimatta.
Tällaisia ovat olleet mm. tilojen ja atk-laitteiden käytöstä sekä hallinnon kuormituksesta aiheutuneet kustannukset. Alihinnoittelun vuoksi tutkimuskustannuksia on
jouduttu kattamaan yliopistojen toimintamenomäärärahoista. Tämä käytäntö on kuluttanut yliopistojen perustehtäviin kuuluvien perustutkimuksen ja opetuksen

määrärahoja ja siten vaikeuttanut näiden tehtävien toteuttamista. Valtiontilintarkastajat edellyttävät em.
epäkohtien korjaamista.
Ulkopuolisella rahoituksella harjoitettu tutkimustoiminta on lisännyt tehtäviä sekä yliopistojen laitoksilla
että niiden hallinnossa. Laitosten johtajat ja tutkijat
joutuvat käyttämään runsaasti aikaa ulkoisen rahoituksen hankkimiseen. Myös tutkimusprojektien hallinnointi on osoittautunut työlääksi. Tähän on keskeisesti
vaikuttanut se, että rahoittajatahot vaativat yliopistoilta
hyvin erityyppisiä kustannus- ja seurantaselvityksiä.
Myös eri ministeriöiden ja valtionhallinnon muidenkin
yksiköiden rahoitusmenettelyt poikkeavat toisistaan.
Valtiontilintarkastajat katsovat, että eri ministeriöiden
ja muidenkin valtionhallinnon yksiköiden ulkopuolisessa tutkimustoiminnassa menettelyjä ja rahoituskäytäntöjä pitää yhtenäistää niin, ettei toiminnalla kuormiteta
kohtuuttomasti ylipistojen hallintoa.
Valtiontilintarkastajien mielestä ulkopuolisen tutkimustoiminnan pitää liittyä kiinteästi yliopistojen lakisääteisiin perustehtäviin ja toiminnan tulee tukea tutkimukselle ja perusopetukselle asetettuja tavoitteita. Ulkopuolisen rahoituksen kasvun myötä yliopistojen toiminnassa on ilmennyt myös sellaisia kehityspiirteitä,
että laitosten yhteyteen on muodostunut tutkimusryhmiä, joiden yhteys laitoksen perustoimintaan on jäänyt
vähäiseksi. Tällaista tutkimuksen ja opetuksen välistä
eriytymistä ei voi pitää tarkoituksenmukaisena, sillä
tutkimuksen tärkeä tehtävä on yliopistoissa annettavan opetuksen tukeminen.
Ulkopuolisen rahoituksen kasvun myötä toimintaan
liittyvät väärinkäytökset ja riskit ovat lisääntyneet. Pahimmat väärinkäyttötapaukset ovat olleet näkyvästi
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myös julkisuudessa. Pääasiallinen vastuu ulkoisen toiminnan valvonnasta on yliopistoilla itsellään. Yliopistojen harjoittamaa valvontaa on kuitenkin vaikeuttanut
se, että niiden ulkopuoliseen rahoituksen valvontaan
käyttämät voimavarat ovat pysyneet vähäisinä. Voimavarojen vähyys on johtunut paljolti siitä, että ulkopuolisen rahoituksen kasvu ja yliopistojen budjettimäärärahojen leikkaukset ovat osuneet samoille vuosille. Valtiontilintarkastajat pitävät myönteisenä, että opetusministeriö on kiinnittänyt huomiota ulkopuolisen rahoituk-

sen valvontaan ja hallinnointiin. Valtiontilintarkastajat
edellyttävät, että yliopistot kehittävät ja tehostavat ulkopuolisen tutkimusrahoituksensa valvontaa. Valvonnan toimivuuden varmistaminen vaatii yliopistoilta sisäisen tarkastuksen tehostamista ja sen voimavarojen
vahvistamista. Opetusministeriön tulee edelleen tukea
ja koordinoida tätä yliopistojen kehittämistyötä ulkopuolisen tutkimusrahoituksen väärinkäytösten estämiseksi.

Yliopisto-opintojen viivästyminen

keskimäärin 27,3-vuotiaana. Tutkintojen suoritusiät vaihtelevat suuresti sekä yksilöittäin että alakohtaisesti.
Yliopistoissa v. 2000 suorittaneiden mediaani-iät
opintoalan ja koulutusasteen (opetushallinnon luokitus) mukaan olivat seuraavat:

Opetusministeriön mukaan pitkät opintoajat ovat
olleet keskeisellä sijalla suomalaisessa korkeakoulupoliittisessa keskustelussa aina 1960-luvulta
lähtien. Opintoaikojen lyhentämiseen on pyritty
yliopistojen resursseja lisäämällä, tutkintorakennetta kehittämällä, opintotukea parantamalla ja
opintojen ohjausta vahvistamalla. Välitutkinnot tulivat suomalaiseen yliopistolliseen tutkintorakenteeseen 1950-luvulla — silloinkin uudistuksella
pyrittiin lyhentämään opintoaikoja ja vähentämään
keskeyttämistä. Samoista syistä välitutkinnoista
luovuttiin 1970-luvun tutkinnonuudistuksessa.
Osittain samoin perusteluin alemmat korkeakoulututkinnot otettiin käyttöön jälleen 1990-luvulla toteutetussa tutkinnonuudistuksessa.
Valtioneuvosto asetti vuosien 1999—2004 koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa
tavoitteeksi, että korkeakouluopiskelijat valmistuisivat nykyistä nopeammin ja opintojen keskeyttäminen vähenisi. Tavoite merkitsee sitä, että aloittaneista yliopisto-opiskelijoista 75 %:n tulisi suorittaa
ylempi korkeakoulututkinto viidessä vuodessa ja
ylempää tutkintoa edeltävä kandidaatin tutkinto
kolmessa vuodessa. Nykyinen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisajan mediaani on 6,5
vuotta. Aloittaneista n. 25 % ei suorita minkäänlaista yliopistollista tutkintoa. Keskeyttämisluku ei
välttämättä ole kansainvälisesti vertaillen epätavallisen korkea, mutta todelliset opintoajat ovat kansainvälisestikin vertaillen pitkiä. Vaikka tutkintomäärät ovat viime vuosina selvästi kasvaneet, se on
ollut ennemminkin seurausta opiskelijamäärien
kasvusta kuin opintojen tehostumisesta.

Opintojen suorittaminen ja keskeyttäminen
Ylempi korkeakoulututkinto suoritetaan Suomessa
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Opintoala

Kaikki opintoalat
Teologinen koulutus
Humanistinen koulutus
Taideteollinen koulutus
Musiikkialan koulutus
Teatteri- ja tanssialan
koulutus
Kasvatustieteellinen
koulutus
Liikuntatieteellinen
koulutus
Yhteiskuntatieteellinen
koulutus
Psykologian koulutus
Terveystieteiden koulutus
Oikeustieteellinen koulutus
Kauppatieteellinen
koulutus
Luonnontieteellinen
koulutus
Maatalous-metsätieteellinen koulutus
Teknillistieteellinen
koulutus
Lääketieteellinen koulutus
Hammaslääketieteellinen
koulutus
Eläinlääketieteellinen
koulutus
Farmasian koulutus
Kuvataidealan koulutus

Ylempi
korkeakoulututkinto

Lisensiaatin
tutkinto

Tohtorin
tutkinto

27,1
27,8
28,0
29,9
28,9

34,9
36,6
36,7
—
42,0

35,8
38,3
40,3
31,4
37,1

28,3

—

—

27,0

44,0

46,0

27,2

44,1

39,2

28,0
26,9
38,7
26,9

34,5
41,3
48,8
31,5

37,0
35,0
42,9
39,5

26,1

36,4

35,2

26,6

32,1

33,1

27,4

33,8

35,9

26,6
26,9

32,7
—

33,8
35,7

26,3

—

35,3

28,0
26,4
31,3

—
32,8
—

43,5
33,6
—

Terveystieteen alan korkeaa valmistumisikää
selittää se, että tutkinnon suorittaneet ovat pohjakoulutukseltaan pääasiassa työelämässä olleita,
sairaanhoitajakoulutuksen saaneita henkilöitä. Musiikkialalla, kuten taidealoilla yleensäkin, tohtorin
tutkintoja suoritetaan vielä hyvin vähän.
Myöhäiseen valmistumisikään vaikuttaa kaksi
tekijää:
— Yliopisto-opintoihin sijoittuminen toisen asteen koulutuksen jälkeen kestää varsin tavanmukaisesti 2—3 vuotta. Uusista yliopisto-opiskelijoista
vain alle puolet on 19—20-vuotiaita, ja lähes viidennes on yli 25-vuotiaita.
— Toinen tekijä on pitkät valmistumisajat. Niissäkin yksilölliset ja alakohtaiset vaihtelut ovat suuria.
Seuraavassa on esitetty yliopistoissa v. 2000
suoritettujen ylempien korkeakoulututkintojen valmistusajat (mediaani) opintoalan mukaan:

malla koulutusalalla, teknis-tieteellisellä koulutusalalla viidessä vuodessa valmistuneita on alle 15 %.
Opintonsa keskeyttää Suomessa keskimäärin 25
% aloittaneista. Vaikka luku ei ole kansainvälisesti
poikkeuksellisen suuri, täytyy vertailussa ottaa
huomioon, että monissa Euroopan maissa pääsy
yliopistoon on avoin, kun taas meillä on jo alussa
tiukka valintaseula.

Opintojen pitkittymisen ja keskeyttämisen syyt
Opetusministeriön mielestä opintojen pitkittymisen ongelma on monitahoinen. Syitä on haettu
valintajärjestelmästä, opinto-oikeuden määrittelystä, tutkintojärjestelmästä, koulutustarjonnasta, opetusjärjestelyistä, opiskelijoiden työssäkäynnistä,
korkeakoulujen resursoinnista, opintotukijärjestelmästä sekä kunkin alan työllisyystilanteesta ja palkkatasosta ja muista alakohtaisista tekijöistä.

Opiskelijoiden työssäkäynti
Opintoala

Kaikki opintoalat
Teologinen koulutus
Humanistinen koulutus
Taideteollinen koulutus
Musiikkialan koulutus
Teatteri- ja tanssialan koulutus
Kasvatustieteellinen koulutus
Liikuntatieteellinen koulutus
Yhteiskuntatieteellinen
koulutus
Psykologian koulutus
Terveystieteiden koulutus
Oikeustieteellinen koulutus
Kauppatieteellinen koulutus
Luonnontieteellinen koulutus
Maatalous-metsätieteellinen
koulutus
Teknillistieteellinen koulutus
Lääketieteellinen koulutus
Hammaslääketieteellinen
koulutus
Eläinlääketieteellinen koulutus
Farmasian koulutus
Kuvataidealan koulutus

Tutkintoja
yhteensä

Mediaani

11 515
136
1 611
200
123
54
1 451
84

6,0
6,5
7,0
6,0
8,0
4,0
5,0
6,0

1 122
175
319
477
1 374
1 345

6,0
6,0
4,5
6,0
5,5
6,5

277
2 189
352

6,5
6,5
7,0

61
44
97
24

5,5
7,0
6,0
6,5

Lääketieteellisen ja eläinlääketieteellisen alan
perustutkinto on muita perustutkintoja laajempi, ja
sen suorittamisen tavoiteaika on kuusi vuotta. Tutkinnot näillä aloilla suoritetaan yleensä normiajassa.
Opintojen pitkittyminen ja keskeyttäminen koskee kaikkia suuria yliopistollisia koulutusaloja:
humanistisella koulutusalalla v. 1985 opintonsa
aloittaneista vain 5,4 % valmistui viidessä vuodessa.
Luonnontieteellisellä koulutusalalla valmistujia tässä ajassa oli 9,9 % aloittaneista. Yliopistojen suurim-

Eri selvityksissä keskeisimmäksi opintojen edistymistä hidastavaksi tekijäksi on noussut opiskelijoiden työssäkäynti lukukausien aikana. Työssäkäynti
taas on yleensä seuraus joistain muista tekijöistä.
Yleisesti voidaan sanoa, että mitä korkeampi
koulutus sen yleisempää työssäkäynti opintojen
ohella on. Vajaa puolet ylempää korkeakoulututkintoa suorittavista ja yli 40 % ammattikorkeakoulututkintoa suorittavista oli Tilastokeskuksen
mukaan työssä vuoden 1998 viimeisellä viikolla.
Vaikka ajankohta ei ole opiskelijoiden työssäkäynnin kuvaajana paras mahdollinen, antanee se
oikean kuvan suomalaisista yliopisto-opinnoista:
noin puolet opiskelee tosiasiallisesti osa-aikaisesti.
Tätä tukee myös se, että opintojen etenemiseen
sidottua opintorahaa, jota ei tarvitse maksaa takaisin, nostaa vain n. 60 % yliopisto-opiskelijoista.
Yliopisto-opiskelijoiden työssäkäynti koulutusasteen mukaan v. 1998:
Koulutusaste

Opiskelijoita

Työllisiä

Ylempi korkeakouluaste
Lisensiaatin tutkinto
Tohtorin tutkinto

119 993
10 707
8 013

56 631
8 602
6 367

%

47,2
80,3
79,5

Lähde: Tilastokeskus.

Opiskelijoiden työssäkäynti pitkittää opintoja ja
saattaa osaltaan vaikuttaa myös keskeyttämiseen,
mutta opintojen aikainen työssäkäynti ei ole pelkästään kielteinen ilmiö. Opetusministeriön teettämien selvitysten mukaan opiskelijat kokevat, että
työkokemus vahvistaa opiskelumotivaatiota ja
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edistää opiskelijan valmistumisen jälkeisiä työllistymisedellytyksiä. Lisäksi useilla nopeasti kasvavilla
aloilla, erityisesti tietoteollisuusaloilla on ennen
koulutuslaajennuksia oltu hyvinkin riippuvaisia
opiskelijoiden työpanoksesta. Tosin suuri osa opiskelijoista on epätarkoituksenmukaisesti sijoittuneena työmarkkinoilla tehtävissä, joiden hoitaminen ei edellytä korkeakouluopintoja. Tällaisen työkokemuksen hyödyntäminen opinnoissa on vaikeaa.
Koulutuspoliittisesti on pidetty tarkoituksenmukaisena lisätä koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta, ja kaikkiin yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin on perustettu ura- ja rekrytointipalveluja
edistämään opiskelijoiden harjoittelu- ja työllistymismahdollisuuksia. Opintoihin kuuluvaa harjoittelua on pyritty kehittämään siten, että se tukisi
paremmin opiskelijoiden omia opintoja. Laadukkaan työharjoittelun järjestäminen kaikille aloille
on vaikeaa, sillä sopivia harjoittelupaikkoja ei tahdo löytyä.
Opetusministeriön mukaan voidaan arvioida,
että on olemassa kahdenlaista työssäkäyntiä: opiskelijan oman elämän ja opintojen kannalta hyödyllistä työssäkäyntiä ja toisaalta rahapulan pakottamaa työssäkäyntiä. Usein sanotaan, että lukukausien aikainen ansiotyö on monelle opiskelijalle välttämätöntä, koska opintoraha ja asumistuki eivät
riittäisi kattamaan elinkustannuksia (etenkään pääkaupunkiseudulla) ja opiskelijat eivät haluaisi ottaa
opintolainaa, jota he eivät miellä osaksi opintotukijärjestelmää. Vastikkeeton opintotuki on Suomessa
kuitenkin kansainvälisesti vertaillen varsin suuri.

Opintojärjestelyihin liittyvät syyt
Opetusministeriön mielestä sen teettämistä selvityksistä käy kiistatta ilmi, että opetusjärjestelyihin ja
opintojen ohjaukseen ja suunnitelmallisuuteen
sekä tutkintovaatimuksiin liittyy ongelmia, jotka
estävät opintojen tehokasta etenemistä.
Ministeriön mukaan näyttäisi siltä, että aloilta,
joilla opetus on kurssimuotoista ja alalla selkeä
ammattikuva, valmistutaan nopeammin ja keskeyttäminen on muita vähäisempää. Sen sijaan valintajärjestelmillä ei näyttäisi juurikaan olevan yhteyttä
opinnoissa menestymiseen.
Nykyisellään eri alojen tutkintoasetuksissa on
säädetty, että yliopiston tulee järjestää opinnot
siten, että opiskelija voi täysipäiväisesti opiskellen
suorittaa tutkinnon tietyssä ajassa, useimmissa tapauksissa viidessä vuodessa. Selvitysten mukaan
tutkintovaatimusten paisuttaminen ja tehottomat
opetusjärjestelyt tekevät tavoitteen saavuttamisen
joillain aloilla vaikeaksi.

168

Eri selvityksissä opiskelijat ovatkin nimenneet
opetusjärjestelyt yhdeksi opintojen tehokkaan etenemisen esteeksi. Käytännössä monilla aloilla ei
ole järjestettyä opetusta noin viitenä kuukautena
vuodesta. Lisäksi opiskelijoiden mukaan opetus
keskittyy edelleen liiaksi vain muutamille viikonpäiville. Kolmannen lukukauden käyttöönottoa on
usein esitetty, mutta yliopistojen henkilöstöjärjestöt
eivät ole pitäneet sitä mahdollisena ilman merkittäviä henkilöstölisäyksiä. Muutamat yliopistot ovat
tehostaneet opetusjärjestelyjään kuitenkin ottamalla käyttöön pienimuotoisesti kesälukukauden.
Opintoaikoja pidentää merkittävästi myös se,
että opiskelijat suorittavat usein huomattavastikin
tutkintoasetuksissa tarkoitettuja laajempia tutkintoja. Humanistisella, maatalous-metsätieteellisellä,
liikuntatieteellisellä, yhteiskuntatieteellisellä ja
luonnontieteellisellä alalla n. 40 % tutkinnon suorittaneista on suorittanut tutkintonsa vähintään 20
opintoviikkoa laskennallista laajuutta laajempina.
Käytännössä tämä vastaa opintojen pitkittymistä
vähintään puolella vuodella.
Sasu Pajalan ja Petri Lempisen tekemässä tutkimuksessa Pitkä tie maisteriksi (Selvitys 1985, 1988
ja 1991 yliopistoissa aloittaneiden opintojen kulusta, Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs 22/
2001) todetaan, että opiskelijoiden suorittamiin
tutkintoihin sisältyy keskimäärin yli 180 opintoviikkoa, vaikka vähimmäisvaatimus on 160 opintoviikkoa. Selvityksen mukaan syitä vaadittua laajempiin
tutkintoihin on monia. Osa koulutusalaa vaihtaneista saa sisällytettyä aiemmat opinnot tutkintoonsa. Opintojen laajentumisen syyksi nähdään myös
se, ettei minimitutkinto vastaa opiskelijoiden käsitystä hyvästä tutkinnosta. Selvityksessä esitetään
pohdittavaksi kysymys, onko järkevää suorittaa
vapaaehtoisesti vaadittua enemmän opintoja, mikäli nämä opinnot johtavat valmistumisen viivästymiseen.
Opetusministeriön mukaan ylimääräisten opintoviikkojen suorittamiseen vaikuttanevat osaltaan
opintotukietuudet, jotka liittyvät opiskelijastatukseen, ja rajoittamaton opinto-oikeus. Näitäkin vahvempi lienee opiskelijoiden halu suorittaa työllistymisen kannalta tarpeellisiksi oletettuja opintoja.

Valintajärjestelmään liittyvät syyt
Opetusministeriön mielestä suomalaisten yliopistojen ominaispiirre on jo pitkään ollut raskas opiskelijavalinta. Valintamenettelyjä kokeineen on pidetty tarpeellisina, jotta yliopistot ja ainelaitokset
saisivat valita kelpoisten opiskelijoiden joukosta
ne, joilla on parhaat edellytykset ja motivaatio
suorittaa yliopistollinen tutkinto. Tällä hetkellä yli-

opistoilla on 500—600 opiskelijavalintaa toteuttavaa valintayksikköä. Vuonna 1998 käyttöön otetun
HAREK-järjestelmän (hakija- ja opinto-oikeusrekisterin) jatkokehittämisen ja ylioppilastutkinnon paremman hyödyntämisen voidaan arvioida keventävän valintamenettelyjä tulevaisuudessa.
Erityinen ilmiö ovat opiskelijat, jotka vuosi toisensa jälkeen hakevat omalle suosikkialalleen.
Mieluista opiskelupaikkaa odottaessaan hakijat
suorittavat usein opintoja muilla aloilla tai muilla
koulutusasteilla. Vuonna 1999 opintonsa aloittaneista lähes viidennes oli suorittanut joko ammatillisen toisen asteen tutkinnon, opistoasteen tutkinnon tai jo korkeakoulututkinnon. Yliopistotutkinnon suorittaneita uusista aloittajista oli lähes 5 %.
Alan vaihdon johdosta aiempien opintojen hyväksilukeminen suoritettavaan uuteen yliopistotutkintoon on yleensä vähäistä, ja näin ollen toisen
asteen koulutuksen jälkeisetkään opinnot eivät
välttämättä lyhennä uuteen tutkintoon tarvittavaa
suorittamisaikaa.
Onnistunut opiskelijavalinta edellyttää myös
hakijalta hyviä ennakkotietoja korkeakoulujen
opetustarjonnasta ja oppiaineiden luonteesta. Virhevalinnat ja niistä seuraavat motivaatio-ongelmat
ja alan vaihtaminen johtuvat osin oikean etukäteistiedon puuttumisesta, osin taas siitä, että opiskelijat
ovat nuoria, ja heidän mielensä saattaa muuttua.
Lukioiden, ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen yhteistyötä tulisikin tiivistää niin, että
opiskelupaikkaa hakevilla olisi nykyistä parempi
käsitys eri aloista.
Opetusministeriö on yhdessä Korkeakoulujen
arviointineuvoston kanssa päättänyt, että yliopistojen opiskelijavalintajärjestelmää arvioidaan vuosien 2002 ja 2003 aikana niin, että arvioinnin tulokset
huomioon ottaen voidaan laatia toimenpideohjelma, jolla opintoihin sijoittumista voidaan nopeuttaa.
Suomalainen — ja laajemminkin pohjoismainen
— tapa viettää välivuosi tai -vuosia on yliopistojen
ja ammattikorkeakoulujen näkökulmasta ongelma,
johon on vaikea puuttua. Voidaan kuitenkin arvioida, että heti ylioppilastutkinnon suorittamisen jälkeen seuraava yliopiston tai ammattikorkeakoulun
valintakoe saa useat siirtämään pyrkimistä ainakin
yhdellä vuodella.
Osittain viivettä toiselta asteelta korkea-asteelle
siirtymiseen selittää varusmiespalvelus, jonka monet haluavat suorittaa ennen opiskelun aloittamista.

Rahoitukseen liittyvät syyt
Opetusministeriön mukaan rahoituksen liittyvät

syyt voidaan jakaa kahteen ryhmään: resurssien
määrään ja niiden jakotapaa koskeviin tekijöihin.
Yliopistot ovat katsoneet, että nykyinen määrärahataso ei riitä tehokkaan opetuksen ja ohjauksen
järjestämiseen. Toisaalta on katsottu, että nykyinen
tulosohjausjärjestelmä rahanjakomalleineen ei sisällä riittävästi kannustimia yliopistoille tutkintoaikojen lyhentämiseen ja keskeyttämisten estämiseen.
Toiminnan järjestäjän kannalta resurssit lienevät
aina niukat. Yliopistojen osalta tunne on sitäkin
suurempi, kun 1990-luvun alkupuolella jouduttiin
— osana julkisen talouden saneerausta — leikkaamaan yliopistomenojakin. 1990-luvulla tehdyt
määrärahaleikkaukset kohdistuivat erityisesti perusopetuksen edellytyksiin. Viime vuosien aikana
yliopistojen ulkopuolisen rahoituksen määrä on
lisääntynyt voimakkaasti, mutta rahoitus suuntautuu valtaosin tutkimukseen eikä perusopetukseen.
Yliopistojen budjettirahoitus on kuitenkin nyt
tuoreimpien päätösten jälkeen kehittynyt myönteiseen suuntaan: Yliopistojen voimavarat kasvoivat
n. 6 % vuodesta 2000 vuoteen 2001. Korkeakoulujen kehittämislain 3 § on uudistettu. Uudistus merkitsee v. 2002—2004 yhteensä 90 milj. €:n (535 milj.
mk) tasokorotusta yliopistojen voimavaroihin palkankorotusten lisäksi. Lisäys suunnataan pääosin
yliopistojen perusrahoituksen vahvistamiseen, jolla
osaltaan tuetaan yliopistojen opetuksen ja opintojen ohjauksen kehittämistä.
Yliopistoissa vallitsevan yleisen näkemyksen
mukaan opintojen pitkittyminen johtuu ensisijaisesti resurssien niukkuudesta. Toisaalta voidaan
kysyä, pidetäänkö yliopistoissa perusopetusta vähäarvoisempana kuin tutkimusta ja tutkijankoulutusta, mikä sitten heijastuu yliopistojen sisäisessä
resurssijaossa. Muutenhan on vaikea ymmärtää
opintojen pitkittymisen ongelmaa esim. 1980-luvulla ja muina sellaisina aikoina, kun yliopistojen
resurssit olivat paremmat, esim. yhtä opettajaa
kohti oli vähemmän opiskelijoita.

Opintojen etenemisen tehostaminen
Hallitusohjelman mukaan yliopistojen toiminnan
edellytyksiä tuetaan niin, että perus- ja jatkotutkintojen suoritusajat lyhenevät. Tämän poliittisen tavoitteen toteuttamiseksi opetusministeriössä on vireillä hankkeita, joiden tavoitteena on muun ohella
tehostaa opintojen etenemistä.

Tutkintovaatimusten tarkistus
Opetusministeriön työryhmissä ja erilaisissa selvityksissä on kiinnitetty huomiota opetussuunnitelmien liialliseen kuormittumiseen. Opetussisältöjen
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kehittäminen ja ajantasaistaminen ovat mitä suuremmassa määrin yliopistojen autonomiaan kuuluvia asioita, joten ministeriön mielestä sen vaikutusmahdollisuudet ovat rajalliset.
Opetusministeriö on osoittanut tulossopimuskaudeksi 2001—2003 yhteensä n. 5,0 milj. € (30
milj. mk) yliopistojen opetuksen ja opintojen ohjauksen kehittämishankkeisiin. Käynnistettyjen kehittämishankkeiden tavoitteena on paitsi oppimisen laadun parantaminen myös tutkintojen suorittamisaikojen lyhentäminen.
Korkeakoulujen arviointineuvostossa on meneillään yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen
opintojen ohjauksen arviointi. Arvioinnin tulosten
perusteella yliopistoille ja ammattikorkeakouluille
saadaan lisää tietoa hyvin hoidetusta opintojen
ohjauksesta ja sen merkityksestä opintojen etenemiselle.
Opetusministeriö pyysi lisäksi yliopistoja toimittamaan perustutkintojen ja -opintojen kehittämistä
koskevat strategiat ministeriöön vuoden 2001 loppuun mennessä. Opetusministeriö on edellyttänyt,
että yliopistot uusissa toimenpideohjelmissaan
kiinnittävät huomiota opetusjärjestelyjen tehostamiseen, opetuksen laadun kehittämiseen, opintoviikkojen mitoituksen tarkistamiseen ja tutkintovaatimusten uudistamiseen. Tavoitteena on, että
yliopistot tässä yhteydessä luovat pysyvät opintojen suunnittelu-, ohjaus- ja seurantajärjestelmät.

Yliopistojen hankkeet
Opetusministeriö tukee myös yliopistojen alakohtaisia erillishankkeita. Yliopistoissa käynnistetyt
kehittämishankkeet ovat laajoja ja kattavat kaikki
yliopistolliset koulutusalat. Hankkeet ovat luonteeltaan hyvin erilaisia. Kaikissa niissä on pyritty
etsimään kunkin koulutusalan keskeiset ongelmat,
joihin pureudutaan. Valtakunnallisesti hankkeet
täydentävät toisiaan, sillä niihin sisältyy opetusmenetelmien kehittämistä, tutor-toiminnan kehittämistä, opiskelijoiden oman opintojen suunnittelun
kehittämistä, tutkintovaatimusten tarkistamista ja
opintoviikkojen mitoituksen arviointia. Myös monet virtuaaliyliopistohankkeen puitteissa toteutettavat osaohjelmat, mm. opetusmenetelmien ja
-materiaalien kehittäminen ja laaja opetushenkilökunnan täydennyskoulutushanke, tähtäävät opetuksen ja opintojen ohjauksen tehostamiseen.
Opetusministeriön tukemien hankkeiden ohella
eri yliopistoissa on käynnissä lukuisia opetuksen ja
opintojen ohjauksen kehittämishankkeita ja alan
arviointeja. Kansallisestikin merkittävä on käynnissä oleva Helsingin yliopiston perustutkintojen ja
-opintojen kokonaisarviointi.
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Ministeriön mukaan näillä erityishankkeilla arvellaan olevan vaikutus opintoaikojen lyhentämiseen. Toisaalta opetuksen ja tutkintosisältöjen jatkuva kehittäminen on jo nykyisen lainsäädännön
mukaisesti yliopistojen tehtävä. Suurehkoja kehittämishankkeita on aiemminkin toteutettu yliopistoissa opintoaikojen lyhentämiseksi, mutta vaikutukset eivät ole olleet pysyviä.

Opintotukijärjestelmän vaikutus opintojen
kestoon
Suomen korkeakoulutuksen opintotuki on nykyisin ajallisesti rajoitettu (normaaliin maisteritutkintoon 55 opintotukikuukautta) ja opiskelijan muihin
tuloihin sidottu (ns. vuositulomalli). Tuki on pääosin vastikkeetonta opintorahaa ja asumistukea.
Järjestelmää on kehitetty kannustamaan päätoimista ja tuloksellista opiskelua. Opiskelijan etenemistä
seurataan, ja tuen saamisen edellytyksenä on opinnoissa eteneminen. On kuitenkin huomattava, että
opintotuen saamisen edellytyksenä on vain 2,5
opintoviikkoa kuukautta kohti, mikä ei ole riittävä
määrä opintojen etenemiselle asetettuihin tavoitteisiin nähden.
Opintotuen riittävyyttä on selvitelty paljon. Kuten aiemmin todettiin, opintojen aikainen ansiotyö
pidentää opintoaikoja. Paitsi välttämätöntä toimeentuloa, opiskelijat hakevat ansiotyöllä myös
elintason paranemista. Opetusministeriön mielestä
on ilmeistä, että työssäkäyntiin voitaisiin vaikuttaa
suurellakin opintotuen korotuksella vain osittain.
Opintotuen piirissä on Suomessa niin paljon opiskelijoita, että merkittävä korotus ei lähivuosina ole
todennäköisesti mahdollinen. Lisäksi on otettava
huomioon, että korkeakouluopiskelijoiden opintotuki on jo nyt huomattavan paljon suurempi kuin
muiden opintotuen saajien.
Kehitystyöstä huolimatta on esitetty kannanottoja, joiden mukaan opintotukijärjestelmä ei ole valmistumaan kannustava. Suomessa kannustavuutta
on ajateltu lähinnä positiivisten elementtien kannalta, ja on esitetty, että nopeasta valmistumisesta
pitäisi palkita. Se edellyttäisi opintotukimenojen
kasvattamista. Toisaalta joissakin maissa, kuten
Hollannissa, opintotukijärjestelmä tukee valmistumista myös sanktioiden kautta: Jos opintoja ei
suoriteta määräajassa, opiskelijalle maksettu opintotuki muuttuu takaisin maksettavaksi lainaksi. Sikäläisen käsityksen mukaan tämä yhdessä lukukausimaksujen kanssa on tehostanut yliopistoopintoja.
Suomen opintotukijärjestelmän olennainen osa
on edelleen opintolaina. Lamavuosien ja korkeiden
korkojen aikana opiskelijat jättivät lainat nostamat-

ta, eikä lainanottohalukkuus ole siitä lisääntynyt.
Nykyisin vain noin kolmannes yliopisto-opiskelijoista nostaa opintolainaa. Edes alhainen korkotaso
ja etenkin yliopisto-opiskelijoiden hyvät työllistymisnäkymät eivät ole lisänneet lainanottohalukkuutta.
Ministeriön mielestä järjestelmän kannalta on
nurinkurista, että toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa olevat joutuvat turvautumaan lainaan
useammin, vaikka yksilön kannalta korkeakoulututkinto takaa edelleenkin huomattavasti paremmat ansiomahdollisuudet. Opiskelijajärjestöt ovat
vastustaneet hankkeita korostaa lainanoton mahdollisuutta esim. työssäkäynnin vaihtoehtona.
Nykyistä yliopisto-opiskelijoiden opintotukea
on arvosteltu siitä, että sen kesto on rajattu 55
kuukaudeksi. Arvostelijoiden näkemyksen mukaan tämä pakottaa opiskelijat ansiotyöhön juuri
silloin, kun opinnot ovat loppuvaiheessa ja opintoihin kuuluvan lopputyön tekeminen edellyttäisi
täysipäiväistä opiskelua. Opetusministeriön työryhmä on ehdottanut ratkaisuksi ns. lainajoustoa,
eli opiskelijan olisi mahdollista saada valtiontakaus
opintolainalle tietyin ehdoin opintojen loppuunsaattamiseksi, vaikka opintotuen maksimiaika olisi
lopussa. Opiskelijajärjestöt ovat vastustaneet ajatusta.

Opinto-oikeuden vaikutus tutkintojen suoritusaikoihin
Suomessa opinto-oikeutta yliopistoissa ei ole käytännössä rajattu ajallisesti lainkaan. Ministeriön
mielestä opiskeluoikeutta voitaisiin rajoittaa opintojen tehostamiseksi kahdella eri tavalla: rajoittamalla yliopisto-opiskelijoiden opinto-oikeutta ajallisesti — esimerkiksi ammattikorkeakoulusäädösten mukaisesti — ja lisäämällä säädökset opintooikeuden menettämisestä ja takaisinsaamisesta tai
tekemällä maksullisiksi ylimääräiset, tutkintoon
varsinaisesti kuulumattomat opinnot.
Jälkimmäistä ajattelua edusti takavuosina esillä
ollut voucher-ajattelu, jonka lähtökohtana oli se,
että jokaisella kansalaisella olisi käytettävissään
tietty yhteiskunnan koulutuspanos, jonka käyttö
olisi opiskelijan itsensä ratkaistavissa. Voucherajattelu ei ole edennyt ennakoidulla tavalla kansainvälisestikään. Voucher-järjestelmä on ongelmallinen yksilön kannalta, koska nuoruusiän virhevalinnat koulutuksessa saattaisivat koitua kohtuuttoman kalliiksi ja keskeyttäminen ilman tutkintoa
saattaisi jopa yleistyä.
Ajallista rajoittamista puoltaisivat toisaalta kokemukset ammattikorkeakouluista, joissa opintojen
pitkittyminen ei ole muodostunut ongelmaksi, ja

toisaalta kansainväliset kokemukset. Ajallisella rajoittamisella saataisiin myös karsittua ne opiskelijaksi ilmoittautuneet, jotka eivät suorita lainkaan
opintoja.

Suomen ylioppilaskuntien liiton lausunto
Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) mukaan
opintojen edistymisessä ovat ratkaisevassa asemassa opetuksen ja ohjauksen järjestelyt yliopistoissa.
SYL:n mukaan opintojen ohjauksella, tutkintorakenteen jäntevöittämisellä ja opiskelijoiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin panostamisella voidaan vaikuttaa ratkaisevasti opiskelijoiden mahdollisuuksiin suorittaa yliopistotutkinto mielekkäässä
ajassa. Tutkintojen sisältöä pitäisi liiton mukaan
tarkastella kriittisesti. Yliopistojen toiminnan riittävällä resursoinnilla on olennainen merkitys yliopistojen mahdollisuuksille toimia tarkoituksenmukaisesti niin opiskelijoiden kuin yhteiskunnankin kannalta. Yliopistojen määrärahojen käyttöä tulee tehostaa, ja yliopistojen sisäisessä rahanjaossa tulee
opetukseen kiinnittää riittävästi voimavaroja.
Liiton mielestä opiskelijavalinnoilla voidaan vaikuttaa siihen, että opiskelijoilla on edellytykset
valmistua itsensä kannalta mielekkäässä ajassa.
Tällöin motivaation ja soveltuvuuden mittaaminen
pääsykokeissa on olennaista. Suomessa ongelmallisen pitkää siirtymää toiselta asteelta yliopistoopintoihin voidaan tehostaa kehittämällä opiskelijavalintoja siten, että ne todella mittaavat opiskelijan kykyä suoriutua opinnostaan eivätkä vaadi
nykyisen kaltaista ajallista panostamista. Nykyinen
järjestelmä vaikeuttaa saman vuoden ylioppilaiden
pääsyä yliopistoihin ja asettaa erilaisessa taloudellisessa asemassa olevat pyrkijät keskenään eriarvoiseen asemaan.
Opiskelijoiden taloudellisella asemalla on kiinteä yhteys opintojen etenemiseen. Jos opiskelija
joutuu työskentelemään pelkästään toimeentulonsa turvatakseen, opintojen suorittaminen saattaa
viivästyä. Opintotuki riittää harvoin kattamaan
opiskelijan välttämättömät menot. Vuoden 1995
jälkeen opintotuen ostovoima on heikentynyt
12 %.
Opiskelijat pyrkivät välttämään opintolainan
käyttöä ja työskentelevät mieluummin tarvittavan
lisätulon saamiseksi. Opintolainaa nostaa noin kolmasosa yliopisto-opiskelijoista. Osittain tämän takia opiskelijat pitävät opintotukena ainoastaan
opintorahaa ja asumislisää. Asumislisä ei riitä kattamaan nykyisiä vuokria edes opiskelija-asunnoissa,
joten tuki on jäänyt jälkeen tässäkin suhteessa.
Opintotukijärjestelmässä on jo tällä hetkellä tiet-
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tyjä kannustimia. Tuen ajallinen rajoittaminen ja
vastikkeellisuus opintoviikkojen kautta ohjaavat jo
nyt opiskelijoita suorittamaan tutkinnon tietyssä
nettoajassa. Liiton mukaan opintotukeen ei ole
syytä tehdä enää muita ajallisia rajoitteita. Opintotukijärjestelmä sinänsä toimisi kuitenkin tehokkaammin, jos voitaisiin puuttua koulutuspoliittisiin
ongelmiin. Muutokset pelkässä tukijärjestelmässä
eivät ole riittäviä muuttamaan opintoaikoja, vaan

tarvitaan kokonaisvaltaisempaa koulutuspoliittisten ratkaisujen tarkastelua.
Liiton mielestä opintotukijärjestelmän tulisi olla
sellainen, että se nykyistä tehokkaammin kykenisi
vastaamaan heterogeenisen opiskelijajoukon
muuttuviin elämäntilanteisiin. Asumislisän ja opintorahan jälkeenjääneisyys on korjattava ja myös
muihin opiskelun sosiaalisiin edellytyksiin kuten
asumiseen ja terveyteen on panostettava.

Pitkät opintoajat ovat olleet yliopistotutkintojen suorittamisessa ongelmana jo pitkään. Ongelma on tiedostettu hyvin sekä opetusministeriössä että yliopistoissa,
ja ne ovat vuosien mittaan toteuttaneet monia toimenpiteitä, joilla pitkiä opiskeluaikoja on pyritty lyhentämään. Valtiontilintarkastajat katsovat, että tehdyistä
toimenpiteistä huolimatta opintojen suoritusaikoja ei
ole juurikaan onnistuttu lyhentämään.
Opintojen pitkittyminen ja viive siirryttäessä toisen
asteen opinnoista yliopisto-opintoihin kohottaa tutkinnon suorittamisikää ja viivästyttää työelämään siirtymistä. Kun Suomessa tutkinnon jälkeen siirrytään työelämään verrattain myöhään ja kun toisaalta eläkkeelle
siirrytään kansainvälisesti vertaillen melko varhain, jää
tutkinnon suorittamisen jälkeinen työelämän kausi lyhyemmäksi kuin useissa muissa maissa. Tämä heikentää osaltaan kansantaloutemme huoltosuhdetta, sillä
se pienentää aktiivisesti työelämässä toimivan väestön
määrän suhdetta koko väestön määrään.
Yhteiskuntamme nopea kehitys ja kansainvälistyminen sekä tuotantoelämämme monipuolistuminen ovat
luoneet kasvavia tarpeita saada maahamme korkeatasoisen koulutuksen saaneita asiantuntijoita. Jo nyt on
joillakin aloilla koettu, ettei korkeakoululaitoksemme
tuota riittävästi asiantuntijoita kaikkiin avaintehtäviin.
Väestörakenteemme johdosta hyvän koulutuksen saaneiden asiantuntijoiden tarve kasvaa lähivuosina ja
erityisesti siinä vaiheessa, kun suuret ikäluokat poistuvat työelämästä. Valtiontilintarkastajien mielestä mainittuja tarpeita voidaan parhaiten tyydyttää oikein painotetulla koulutuspolitiikalla sekä koulutustoiminnan
tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella toteutuksella.
Opetusministeriön ja yliopistojen yhteisiä keskeisiä
tehtäviä on yliopistojen opiskelijavalintajärjestelmien
kehittäminen. Osa nykyisistä valintakokeista on sellaisia, etteivät ne testaa riittävästi hakijoiden soveltuvuutta ja motivoituneisuutta haetulle opintoalalle. Valintakokeisiin liittyy myös monia tekijöitä, jotka hidastavat

tuntuvasti opintojen aloittamista ja nostavat siten tutkinnon suorittamisikää. Valtiontilintarkastajat pitävät
tärkeänä, että opetusministeriön ja Korkeakoulujen arviointineuvoston käynnissä olevassa opiskelijavalintajärjestelmien arviointityössä paneudutaan perusteellisesti valintojen opintoja viivästyttäviin tekijöihin. Nykyistä tarkoituksenmukaisempien opiskelijavalintakeinojen löytämiseksi on tarpeen analysoida myös ulkomaisia valintakäytäntöjä. Esimerkiksi eräiden KeskiEuroopan maiden opiskelijavalinnat, joissa opiskeluoikeuden saaminen on selvästi helpompaa kuin Suomen
yliopistoissa, voivat tarjota tehokkaita ratkaisuja korkeakoulujemme opiskelijavalintaongelmiin.
Keskeisin vastuu opintojen etenemisestä on opiskelijoilla itsellään. Yliopistojen tulee puolestaan huolehtia
siitä, että tutkintorakenteet tukevat opintojen sujumista. Yliopistojen tärkeä tehtävä on myös opiskelijoiden
erilaisia tarpeita palvelevan opintojen ohjausjärjestelmän kehittäminen ja ylläpito. Esimerkiksi tutkintojen
lopputyön ohjauksessa on esiintynyt suuria puutteita.
Merkittävin ongelma opintojen ohjauksessa on kuitenkin ollut koordinoinnin puute. Eri yksiköt yliopistojen
sisällä ovat tahollaan kehittäneet ja tuottaneet opintojen ohjauspalveluita, mutta toiminnan kokonaisuus ei
useinkaan ole riittävän hyvin jäsentynyt opiskelijoille
eivätkä he ole pystyneet tarpeeksi hyvin tukeutumaan
ohjauspalveluihin opintojen pulmatilanteissa.
Olennainen opintojen etenemiseen vaikuttava tekijä
on lukuvuoden pituus. Monien oppiaineiden opetus alkaa syksyllä vasta syyskuun puolivälin tienoilla ja päättyy kevätlukukaudella jo huhtikuussa, jolloin lukuvuosi
jää lyhyeksi. Valtiontilintarkastajien mielestä opiskelun
etenemistä voidaan parantaa, jos yliopistojen lukuvuosi käytätetään ajallisesti nykyistä tehokkaammin opetukseen ja muihinkin opiskeluun liittyviin tehtäviin.
Opintojen etenemisen tehostamiseksi myös kolmannen lukukauden käyttöönottoa tulisi vakavasti harkita.
Tehtyjen selvitysten mukaan keskeisin opintojen vii-
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västymiseen vaikuttava tekijä on opiskelijoiden työssäkäynti. Työssäkäyntiä on lisännyt osaltaan se, että
opiskelun ja työn vuorovaikutuksen merkitys on kasvanut koulutuspoliittisessa tavoitteenasettelussa. Myönteisiä vaikutuksia työskentelystä on silloin, kun työ on
harjaannuttanut opiskelijaa tutkinnon jälkeisiin tehtäviin. Merkittävin syy opiskeluaikaiseen työntekoon on
kuitenkin ollut toimeentulon hankkiminen. Koska vain
kolmasosa opiskelijoista on ottanut opintolainaa, on
toimeentulo edellyttänyt opintorahan ja asumislisän
tueksi myös työssäkäyntiä.
Opetusministeriössä on opintotuen kehittämistoiminnan yhteydessä selvitetty mm. eri maiden opintotukijärjestelmien sisältöjä ja rakenteita sekä laadittu
opintotuen uudistusesitys, jossa ns. lainajoustomallin
avulla pyritään nopeuttamaan opintojen loppuunsaattamista. Valtiontilintarkastajien näkemyksen mukaan
opintojen edistymisen palkitsemisen lisäksi tutkinnon

suorittamisen kannustavuutta tulee kehittää sellaisilla
opintotuen saannin lisärajoituksilla, joita käytetään
opetusministeriönkin tekemän selvityksen mukaan
yleisesti eri maiden opintotukijärjestelmissä.
Suomessa yliopisto-opiskelijoiden opintotuen saamisen edellytyksenä on 2,5 opintoviikon suorittaminen
kuukaudessa. Tällä opiskeluvauhdilla opinnot kestävät
huomattavasti tavoitteeksi asetettua tutkinnon viiden
vuoden suoritusaikaa kauemmin. Valtiontilintarkastajien mielestä mainittua opintotuen saannin edellytystä
voidaan korottaa, sillä esim. ammattikorkeakouluissa
vastaava opintosuoritustavoite on 3 opintoviikkoa kuukaudessa.
Valtiontilintarkastajien käsityksen mukaan opintojen etenemistä ja tutkintojen suorittamista voidaan tehostaa myös rajaamalla yliopistoissamme käytössä
olevaa ja kansainvälisesti harvinaista ajallisesti rajoittamatonta opinto-oikeutta.

Nuorisotyö ja nuorten elinolot

tila-arvion nuorten elinoloindikaattorien ja muiden
erikseen sovittavien selvitysten ja arviointien pohjalta. Lisäksi lääninhallitukset arvioivat joka toinen
vuosi kunnallisen nuorisotyön tilaa ja kehitystä
sekä valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia
alueellisen tasa-arvon ja laadun näkökulmasta.
Opetusministeriöllä on nuorisopoliittinen koordinointivastuu valtionhallinnossa, samoin kuin lääninhallituksella aluetasolla ja kuntien nuorisotoimella paikallistasolla. Valtioneuvoston kanslia ja
ministeriöt laativat nuorten elinolojen parantamiseksi kehittämistoimenpiteitä toiminta- ja taloussuunnitelmiin ja alueiden kehittämisestä annetun
lain (1135/1993) mukaisiin valtakunnallisiin tavoiteohjelmiin.
Nuorisotyön rakenne on kolmijakoinen. Se kattaa valtakunnan tason, johon kuuluvat opetusministeriö, valtakunnalliset järjestöt ja palveluorganisaatiot sekä nuorisokeskukset. Alueellinen taso
käsittää läänit, maakunnat, seutukunnat sekä piirijärjestöt. Paikallinen taso käsittää kunnat, työpajat,
nuorisotilat ja paikallisyhdistykset. Nuorten valtakunnalliset järjestöt, piiriorganisaatiot ja paikallisyhdistykset muodostavat kansalaistoiminnan ytimen. Kansalaistoiminnan ja yhteiskunnan organisaatioiden välimaastossa on erilaisia palveluyhteisöjä sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry,
joka on samanaikaisesti valtakunnallisten nuorisojärjestöjen yhteistyö- ja etujärjestö sekä erilaisia

Nuorisotyön järjestelmä on muodostettu kolmen
viime vuosikymmenen aikana. Nuorisotyölaki
(235/1995) määrittelee nuorisotyön toimialan. Lain
myötä siirryttiin vapaa-aikapainotteisesta nuorisotyöstä nuorten elinolojen laaja-alaiseen kehittämiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Perusnuorisotyö on sitä työtä, jolla ehkäistään ennakolta nuorten
ongelmia ja sitä kautta vähennetään niiden korjaamisesta aiheutuvien kustannusten kasautumista
yhteiskunnan maksettaviksi. Laki määrittelee nuorisotyön lisäksi erillisenä käsitteenä nuorisotoiminnan. Nuorisotoiminta on nuorten kansalaistoimintaa, joka edistää nuorten kasvua ja kansalaisvalmiuksia.
Pohjana nuorisotyölaille ovat perustuslaki ja
kuntalaki. Perustuslain mukaan julkinen valta turvaa perusoikeudet. Kuntalain (365/1995) mukaan
kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Lääninhallituslain (22/1997) mukaan liikunta- ja nuorisotoimeen
kuuluvat palvelut kuuluvat peruspalveluihin. Lääninhallitukset arvioivat vuosittain nuorten työpajatoimintaa ja koululaisten iltapäivätoimintaa osana
nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvää toimintajärjestelmää sekä ennaltaehkäisevää huumetyötä.
Ne myös seuraavat nuorten elinolojen kehittymistä
ja tuottavat joka toinen vuosi nuorten elinolojen
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yleisiä nuorisotyötehtäviä hoitava palvelujärjestö.
Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:llä on n. 100
jäsenjärjestöä.
Suomessa on 10 valtakunnallista nuorisokeskusta, jotka on perustettu opetusministeriön tuella
palvelemaan kansallista ja kansainvälistä nuorisotoimintaa. Keskukset ovat pääosin kuntien omistamia. Nuorisokeskukset ovat keskittyneet palvelemaan erityisesti nuorisotoimintaa, leirikouluja,
luontokouluja sekä nuorisomatkailua.
Lisäksi maassamme on erillisiä nuorison tiedotuskeskuksia 24 paikkakunnalla. Yksi toimialan
kehittämisajatus on nuorten tiedotuskeskusverkoston laajentaminen siten, että pienimpien kuntien
osalta nämä palvelut toteutuisivat seutukuntapohjaisesti. Hanketta voidaan ministeriön mukaan lähteä toteuttamaan, mikäli nuorisotyön määrärahat
kasvavat arpajaislain edellyttämällä tavalla.

Kuntien nuorisotyö
Nuorille suunnattuja ja kunnallisen nuorisotyön
peruspalveluja ei ole täsmällisesti määritelty. Perinteisessä tarkastelussa niitä ovat mm. nuorisotilat,
leirikeskukset, nuorison tiedotuspisteet, nuorten
työpajat, koululaisten iltapäivätoiminta, etsivä nuorisotyö, nuorten verkkomedioiden käyttö sekä
nuorisotoimintaan liittyvä koulutustoiminta.
Lainsäädännössä kuntien nuorisotyö ja sen toteuttamismahdollisuudet on määritelty varsin väljästi ja laaja-alaisesti. Yleinen toimintavelvoite antaa kunnille runsaasti mahdollisuuksia nuorten
elinolojen kehittämiseen. Itä-Suomen lääninhallituksen mukaan väljä määrittely mahdollistaa myös
tehtävien laiminlyönnin tai huonon hoitamisen.
Kunnat päättävät itsehallinnon puitteissa, mitä
nuorisotyön palvelumuotojen keinot ja toimintatavat ovat. Lain ainoa ongelma kuntien näkökulmasta on valtion vaatimaton osallistuminen toiminnan
kustannuksiin. Nuorisotyölailla ei joissakin kunnissa käytännön kunnalliselämässä ole mitään käyttöä, koska sen velvoittavuus koetaan vähäiseksi tai
sitä ei tunneta tarpeeksi.
Tärkeä osa nuorisotyötä on monikulttuurinen
nuorisotyö. Suomeen muutti v.1990—2000 n.
88 000 edelleen Suomessa asuvaa ulkomaalaista,
joista lähes joka neljäs oli muuttohetkellä alle 14vuotias. Maahanmuuttajanuoret tarvitsevat useissa
tapauksissa erityiskohtelua. Opetusministeriö pitää
suvaitsevaisuuden edistämistä yhtenä kriteerinään
myöntäessään valtionavustuksia nuorisotoimen,
liikunnan ja kulttuurin aloille.
Tutkimusten mukaan kuntalaiset arvostavat
nuorisotyötä kunnallisena palveluna. Resursseja
jakaessaan kunnan päätöksentekijät tuntuvat kui-
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tenkin pitävän nuorisotyötä monia muita toimialoja
merkityksettömämpänä. Arvovallan puute onkin
nuorisotyön keskeinen ongelma kunnissa. Vain
joka toisen nuorisotoimen viranhaltijan mielestä
nuorisopalveluja pidetään hänen kunnassaan tärkeänä peruspalveluna (Silvennoinen, Kunnallisen
nuorisotyön arviointi, 2001). Nuorisotyön arvostuskysymys tuli esille myös vuoden 2001 maakuntaseminaareissa, missä nuorisotyön ammattilaiset valittivat varsin yleisesti toimialansa huonoa arvostusta.
Nuorisotoimen ja nuorisopoliittisten toimenpiteiden tarkoituksena on tukea nuoria heidän henkilökohtaisissa ratkaisuissaan. Pienimmissä kunnissa
muuttotappioalueilla nuorisopalvelujen tarjonta
edellyttää kuntien välistä yhteistyötä ja sen kehittämistä. Oulun läänissä on nuorisotyön lääniohjaus
organisoitu jo usean vuoden ajan seutukuntaperusteisesti. Myös seutukuntapohjaisesta nuorten työpajatoiminnan kehittämisestä on hyviä kokemuksia. Pääsääntöisesti seutukunnalliset yhteistyömuodot eivät ole kovinkaan vahvat eivätkä vakiintuneet.
Kuntien nuorisotyössä ei ole turvauduttu ministeriön mukaan järjestelmällisesti ostopalvelutoimintaan. Suomen Kuntaliiton selvityksen Perustietoa nuorisotoimesta mukaan selvitykseen osallistuneista kunnista 75 %:ssa käytettiin ostopalveluita
korvaamaan tai monipuolistamaan kunnan omaa
palvelutarjontaa. Tyypillisimpiä ostopalveluita olivat kuljetuspalvelut. Kunta voi antaa kuitenkin
tukea nuorisojärjestölle tai nuorisotyötä tekevälle
järjestölle kesäleiritoiminnan organisoimiseksi.
Kunta rahoittaa järjestön kesäleiriä sopimuksella,
että leirille voivat päästä myös järjestön ulkopuoliset lapset. Myös opetusministeriön tukemat valtakunnalliset nuorisokeskukset (10) järjestävät ostopalveluna lähikuntien kesäleiritoimintaa.
Toinen ostopalvelun muoto on kaupunginosissa tai kunnan taajamissa järjestettävä kunnan tukema lasten ja nuorten kerhotoiminta. Tällaista, usein
asukasjärjestöjen tai kylätoimikuntien järjestämää
nuorisokahvilatoimintaa on melko yleisesti. Kunnissa nuorisoseurat ovat järjestäneet taloissaan
nuorille yleistä toimintaa, jota kunnat ovat rahoittaneet. Suurimmissa kaupungeissa on annettu kaupungin nuorisotiloja järjestöjen hoidettavaksi. Ostopalveluiden käyttö ei kuitenkaan sovellu Mikkelin kaupungin mukaan laaja-alaisen ja pitkäjänteisen nuorisotyön toteuttamiseen. Joidenkin alueiden nuorisotalojen toiminnan järjestämisessä ohjaustyötä on ostettu järjestöiltä.

Nuorisotyön kuntahallinto
Peruspalvelujen toteutuminen edellyttää, että kun-

nan hallinnossa on nuorisotoimesta vastaava virkamies ja nuorisokysymyksistä vastaava lautakunta.
Vuoteen 1993 saakka kunnan nuorisolautakunta
oli lakisääteinen. Nuorisolautakuntien määrä väheni nopeasti, ja tällä hetkellä itsenäisiä nuorisolautakuntia on kunnissa 11. Nuorisoasioita käsitellään
kuntien luottamuselimissä pääosin yhdistettynä liikunta-, kulttuuri-, vapaa-aika- ja sivistyslautakuntien tehtäviin. Tällä on vaikutuksia nuorisoasioiden
käsittelyyn, koska useissa lautakunnissa nuorisoasioita käsitellään toissijaisina asioina: Jäsenten
asiantuntemus ja motivaatio suuntautuvat lautakunnan muihin asioihin.
Kuntien lautakuntarakennetta pitäisi opetusministeriön mukaan kehittää sellaiseksi, että nuorten
elinoloja käsittelevän virkamiesyhteistyön tueksi ja
poliittiseksi linjaajaksi saataisiin laaja-alaisesti asioita tarkasteleva luottamuselin. Pienissä kunnissa se
voisi olla kunnanhallitus. Itä-Suomen lääninhallituksen mukaan nuorten elinolojen kehittämisen
kannalta olisi syytä luoda järjestelmä, jossa kunnan
keskeiset päättäjät linjaavat vuosittain laaja-alaisesti
nuorisotyön tavoitteet, resursoivat toiminnan sekä
vastuuttavat eri hallintokunnat tehtävien hoitamiseen. Pelkkä talousarviokeskustelu ei tähän riitä.
Tämä keskustelu on tarpeen, mikäli halutaan ottaa
huomioon hallinnonalojen toimenpiteiden yhteisvaikutukset ja minimoida niistä johtuvat odottamattomat väliinputoamiset.
Toijalassa nuorisotyö on sijoitettu vuodesta 1997
alkaen omana nuorisopalvelut-tulosyksikkönään
suoraan kaupunginhallituksen alaisuuteen ja nuorisotoimi on osa kaupungin keskushallintoa. Nuorisosihteeri kuuluu jäsenenä keskushallinnon johtoryhmään ja tämän vuoksi nuorisotyöllä on hyvä
asema lasten ja nuorten asioiden edistämisessä.
Nuorisotyön painopisteen siirtyminen vapaa-aikapainotteisesta työstä elinolojen kehittämiseen on
mahdollistunut tämän järjestelyn kautta. Myös sillä,
että nuorisosihteeri käy tuloskeskustelut suoraan
hallintojohtajan kanssa, on ollut merkitystä nuorisopalvelujen tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa. Kokemukset nuorisotyön sijoittamisesta
suoraan kaupunginhallituksen alaisuuteen ovat olleet myönteisiä. Nuorisotyön merkitys kaupungin
palveluna on lisääntynyt, ja sen resurssit sekä
toimintamahdollisuudet ovat merkittävästi parantuneet.
Lisäksi Toijalassa toimii nuorisopalvelujen vetämänä moniammatillinen ns. elämänhallintatiimi,
joka kokoontuu säännöllisesti kahden viikon välein. Tiimissä on edustettuna kaikki lasten ja nuorten kanssa toimivat ammattialat kuten nuoriso-,
koulu-, ja terveystoimet sekä seurakunnan nuoriso-

työ ja Toijalan Yönselän Tuki ry:n katutyö. Tampereelle on perustettu lapsiasiamiehen virka, mikä
omalta osaltaan vaikuttaa myös nuorisotyön kokonaistoimivuuden koordinointiin.
Kuntiin on perustettu 1990-luvun jälkipuoliskolta alkaen nuorisovaltuustoja ja nuorisoedustustoja.
Valtuustot on yleensä koottu äänestyksillä, joihin
13—-20-vuotiaat nuoret ovat osallistuneet oppilaitoksissa ja nuorisotiloissa vaihtelevasti. Suomen
Kuntaliiton tekemän selvityksen mukaan nuorten
osallisuus- ja vaikuttajaryhmiä on tällä hetkellä 125
kunnassa ja n. 20 kunnassa ollaan perustamassa
kyseistä ryhmää. Nuorisovaltuusto on yleisin nuorten osallisuus- ja vaikuttajaryhmä, muita ovat esim.
nuorten foorumit ja nuorisoparlamentit. Nuorisovaltuustojen edustajilla on usein läsnäolo- ja puheoikeus nuorten elinolojen kannalta keskeisissä lautakunnissa, eräissä kunnissa myös kunnanhallituksessa. Pieksämäen kaupunkiin perustetaan seutukunnallinen nuorisovaltuusto v. 2003, jolloin nuorten osallistumismahdollisuudet paranevat.
Suomen Kuntaliitolla ei ole täysin tarkkoja lukuja nuorisotoimen henkilöstömäärän kehityksestä
1990-luvulla. Kuntaliitto korostaakin yksityiskohtaisen henkilöstöselvityksen tekemistä, jotta voidaan selvittää koko kunnallisen nuorisotoimen
henkilöstökehitys viime vuosikymmenellä.
Tilastokeskuksen kunnallisen henkilörekisterin
mukaan kuntien nuorisotyöntekijöitä oli seuraavasti:
Vuosi

1996
1997
1998
1999
2000
2001
1

Nuorisotyöntekijöitä

3 736
3 633
3 436
3 418
3 240
3 0311

Tuntipalkkaisia koskevat tiedot eivät ole käytettävissä.

Lukuihin sisältyvät kuukausipalkkaiset, osa-aikaiset, sivutoimiset, tuntipalkkaiset ja myös palkattomalla virkavapaalla olevat. Kuntien nuorisotyöntekijöiden määrä on vähentynyt tarkastelujaksona
n. 500:lla. Pienissä kunnissa on osin luovuttu
päätoimisista nuorisosihteereistä, ja heidän tehtävänsä on siirretty erilaisiin yhdistelmävirkoihin,
joista tavallisin on liikunta/nuorisosihteeri. Virkoja
ja toimia on jätetty myös täyttämättä. Myös työllistettyjä on käytetty lamavuosien perintönä yhä nuorisotoimen tehtävissä. Työllistettyjen osuus suhteessa vakinaiseen henkilöstöön on ollut suurta
erityisesti pienillä paikkakunnilla.
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Kuntaliiton tutkimus vuodelta 1999 osoitti, että
nuorisotoimen resurssit kunnissa eivät ole suuret.
Alle 5 500 asukkaan kunnissa työntekijöitä oli
keskimäärin 1,2 ja työllistettyjä 1,4. Keskisuurissa
kunnissa (5 500—20 000 asukasta) vakinaisia työntekijöitä oli keskimäärin 2,7 ja työllistettyjä 3,4.
Suurissa kunnissa (yli 20 000 asukasta) sekä vakinaisia että työllistettyjä on kumpiakin keskimäärin
12. Pienissä kunnissa voidaan ministeriön mukaan
lähinnä järjestöjen, seurakuntien ja kuntien yhteistyöllä turvata nuorisotyön olemassaolo. Yleisenä
huolenaiheena nuorisotoimessa on juuri suuri työllistettyjen osuus alalla, sillä nuorten kanssa työskentely edellyttäisi nimenomaan ammatillista koulutusta.

Nuorisotyön kustannukset
Kuntien nuorisotyökustannukset kehittyivät v.
1996—2001 seuraavasti:

1
2

Vuosi

Kuntien
kustannukset
milj. € milj. mk

1996
1997
1998
1999
2000
2001

133,2
139,4
137,4
137,6
134,9
134,6

792,0
829,0
817,0
818,0
802,0
800,0 1

Kuntien
Kuntien osuudet
valtionosuus
yhteensä 2
milj. € milj. mk milj. € milj. mk

7,4
6,9
6,1
6,2
6,3
6,3

44,2
41,3
36,5
37,1
37,6
37,4

9,4
10,1
9,3
9,7
9,0
9,8

55,7
60,0
55,4
57,7
53,6
58,5

Arvio.
Sisältää valtionosuuksien lisäksi työpaja-, iltapäivätoiminta-, nuorisokeskus- ja ennaltaehkäisevän huumetyön ja
syrjäytymisen ehkäisyn avustuksia.

Samanaikaisesti kun kuntien valtionosuus ovat
vähentynyt, erilainen kohdennettu tuki kuntien
nuorisotyöhön on lisääntynyt. Kun kuntien valtionosuus oli v. 2001 n. 4 % kuntien nuorisotoimen
menoista, kohdennettu tuki huomioon ottaen kuntien valtiontukiosuus oli 6,5 %. Tampereen kaupungin mukaan kunnalla tulisi olla mahdollisuus
ohjata sitäkin rahoitusta, mikä tulee kunnan budjetin ulkopuolelta. Näin saataisiin muun rahoituksen
varassa olevat hankkeet koordinoitua kunnallisen
peruspalvelutoiminnan kanssa.
Kuntien nuorisotoimen kustannusten kehityksen arviointia vaikeuttaa uusi nuorisopoliittinen ja
moniammatillinen toimintatapa. Esimerkiksi nuorten työpajatoiminnan kustannukset on budjetoitu
kunnissa varsin vaihtelevasti ja vain osaksi nuorisotoimen menoihin. Luvuissa ei ole mukana Euroopan sosiaalirahaston tukea nuorten työpajatoimintaan.
Kaupunkimaiset kunnat käyttävät nuorisotyöhön jonkin verran suuremman osuuden kunnan
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menoista kuin muut kunnat. Kaupunkimaisissa
kunnissa nuorisotyöhön käytettiin 0,56 % kunnan
budjetista v. 1993 ja 0,73 % v. 1998. Tämä osoittaa,
että viime vuosikymmenen syvimpänä lama-aikana
nuorisotyöhön käytettiin siis suhteellisesti pienempi osa kunnan menoista kuin reippaan kasvun
aikana vuosikymmenen lopulla. Vähiten kunnan
kaikista menoista liikenee nuorisotyöhön maaseutumaisissa kunnissa. Toisaalta kun nuorisotyön
markkamääräiset menot suhteutetaan nuorten
kuntalaisten määrään, maaseutumaiset kunnat
näyttävät käyttävän nuorisotyöhön enemmän rahaa kuin taajaan asutut kunnat.
Muuttotappioalueilla kuntien mahdollisuudet
tarjota kattavia nuorisopalveluja ovat varsin rajalliset. Kasvukeskuksissa kehyskuntien nuoret käyttävät myös keskuksen palveluja. Ministeriön mukaan
nuorisotyön peruspalvelut toteutuvat kattavasti
vain suurimpien kaupunkien kohdalla ja muutaman kunnan kohdalla.
Kunnallisen nuorisotyön arviointi -raportissa
(Silvennoinen) todetaan kuntien väliset vertailut
hyvin ongelmallisiksi, suoraviivaiset tulkinnat jopa
todellisuutta vääristäviksi. Kunnallisen nuorisotyön
arvioinnissa aineistona käytetty Suomen Kuntaliiton ylläpitämä tietokanta nuorisotyön menoista ei
ollut kaikkien kuntien kohdalta luotettava. Suomen
Kuntaliiton mukaan kysymys on Tilastokeskuksen
ylläpitämästä ja tuottamasta Kuntien talous ja toiminta -tilastosta, joka on ollut Kunnallisen nuorisotyön arviointi -raportin lähteenä. Tilaston tiedot
ovat kuntien tilinpäätöstietoja, ja ne ovat luotettavia. Nuorisotyön hallinnollinen organisaatio sen
sijaan saattaa kunnissa vaihdella, minkä vuoksi
luvut eivät aina ole suoraan vertailukelpoisia. Esimerkiksi nuorten työpajatoiminta voi olla nuorisoviranomaisen alaista toimintaa tai kuulua suoraan
kunnanhallituksen alaisuuteen, jolloin kyseisen
toiminnan menoja voidaan kirjata eri kustannuspaikoille. Seurannassa on Itä-Suomen lääninhallituksen mukaan pyritty tukeutumaan Kuntaliiton
tilastoihin, mutta tarve on myös oman seurannan
kehittämiseen peruspalvelujen arvioinnin yhteydessä. Lisäksi lääniuudistus v. 1997 aiheutti katkoksen tietojen keräämiseen. Opetusministeriön mukaan kuntien nuorisotyön tilastoinnissa on puutteita, koska vuoden 1993 valtionosuusuudistuksen
jälkeen valtionhallinnosta suoritettavaan kuntien
toiminnan tilastointiin ja seurantaan suhtauduttiin
sekä Suomen Kuntaliiton että eduskunnan taholta
pidättyvästi.
Seuraavasta taulukosta ilmenee nuorisotyöhön
käytetyt veikkausvoittovarat v. 1990—2000. Nuorisotyölain mukaiset valtionosuudet rahoitetaan ar-

pajaislain (1047/2001) nojalla veikkauksen ja rahaarpajaisten voittovaroista. Valtion nuorisotyöhön
osoittama tuki, opetusministeriön nuorisotyöhön
jakama veikkausvoittovara, väheni 22,71 milj. €:sta
(135 milj. mk) 19,68 milj. €:oon (117 milj. mk) v.
1990—2001. Veikkauksen jatkuvasti kasvaneen
tuoton ansiosta markkamäärä pieneni verraten vähän. Kuitenkin viime vuosien aikana nuorisotyö on
menettänyt suhteellista osuuttaan kokonaistuotosta enemmän kuin mikään muu edunsaaja.
Vuosi

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Veikkausvoittovara
nuorisotyöhön
milj. €
milj. mk

22,76
25,45
25,45
20,72
18,84
18,82
17,58
17,31
17,37
19,22
19,64
20,25

135,3
151,3
151,3
123,2
112,0
111,9
104,5
102,9
103,3
114,3
116,8
120,4

Vuonna 1990 nuorisotyöhön käytettiin lähes
13 % Veikkauksen tuotosta ja v. 2001 5,2 %.
Eduskunnassa v. 2001 hyväksytyn uuden arpajaislain mukaan Veikkauksen tuotosta tullaan käyttämään nuorisotyön tukemiseen 9 %.
Kunnille nuorisotyöhön kohdennetut valtionosuudet ovat Suomen Kuntaliiton mukaan pudonneet v. 1990—2000 yli 11,77 milj. €:sta (70 milj. mk)
6,22 milj. €:oon (37 milj. mk). Vuoden 2002 valtion
talousarviossa on varattu nuorisotyöhön 20,39 milj.
€ (121,2 milj. mk) ja kuntien valtionosuuksiin 12,30
€ (73 mk) jokaista alle 29-vuotiasta asukasta kohden. Vuoden 2002 valtion talousarviossa on nuorisotyön määrärahoissa tapahtunut käänne myönteiseen suuntaan.
Kuntien nuorisotilojen rakennusinvestointien
tukeminen valtion määrärahoista lopetettiin vuoden 1992 jälkeen osana valtionosuusjärjestelmän
uudistusta. Tilojen peruskorjaaminen ja uusien tilojen rakentaminen on jäänyt täysin kuntien vastuulle, ja tilanne on Itä-Suomen lääninhallituksen mukaan muodostumassa kestämättömäksi.
Kuntien valtionosuudet ovat vähentyneet merkittävästi viime vuosikymmenellä. Laskennallisen
valtionosuuden pienentymistä on koetettu korvata
erilaisilla harkinnanvaraisilla valtionavustuksilla,
kuten työpajatoiminnan, koululaisten iltapäivätoiminnan ja huumetyön avustuksilla. Näiden hyödyntäminen on pitkälti riippunut kuntien aktiivi12 229153R

suudesta ja valveutuneisuudesta. Avustukset ovat
ohjautuneet pääsääntöisesti kunnille, joilla nuorisotyön perusrakenne on kunnossa, eli avustuksilla
on pystytty vahvistamaan nuorille tarjottavia palveluja. Sen sijaan pienet, heikosti resursoidut kunnat
ovat menettäneet. Kuntien perusnuorisotyön toimintaedellytysten turvaaminen edellyttää Itä-Suomen lääninhallituksen mukaan kuntien valtionosuuksien lisäämistä.
Itä-Suomen lääninhallituksen mukaan kunnat
ovat säästökuurien seurauksena arvottaneet palveluja ja toimialoja tärkeysjärjestykseen. Tällöin on
nuorisotyön menestys ollut useilla paikkakunnilla
heikko. Nuorisotyö saa entistä vähemmän varoja,
mutta siltä odotetaan entistä enemmän. Nuorisotyön ennaltaehkäisevää luonnetta eivät poliittiset
päättäjät ole mieltäneet kovinkaan hyvin. Sen sijaan korjaavan työn kustannukset ovat selkeästi
laskettavissa, sillä yhden syrjäytyneen nuoren menot yhteiskunnalle ovat miljoonia markkoja. Jo
tästä syystä paikallisen perusnuorisotyön voimavarojen turvaaminen on järkevää. Nuorisotyö on yksi
keino kuntalain mukaisen hyvinvointipolitiikan
edistämisessä.
Määrärahojen vertailussa taajaan asuttujen kuntien ja maaseutukuntien välinen ero kasvoi vuosikymmenen loppua kohden Itä-Suomen alueella
huomattavasti. Kaupunkikunnat ja suuret maalaiskunnat ovat pystyneet säilyttämään nuorisotyön
rakenteensa ja määrärahansa kohtuullisen hyvin,
mutta pienissä maalaiskunnissa määrärahapanostus nuorisotyön palvelujen järjestämiseen on polkenut paikallaan tai jopa vähentynyt. Jos tarkastellaan kustannuksia nuorta kohden, on otettava vielä
huomioon, että voimakas muuttoliike on vähentänyt nuorten määrä, joten määrärahat ovat absoluuttisesti monella paikkakunnalla laskeneet merkittävästi, vaikka nuorten määrää kohden ne näyttävät
pysyneen ennallaan.
Opetusministeriön mukaan nuorisotoimen palvelujärjestelmän toimivuus on suhteellisen hyvä
kaupunkikunnissa sekä useissa keskisuurissa kunnissa, joissa on ymmärretty nuorisotyön ongelmia
ennaltaehkäisevä merkitys sekä nuori polvi tulevaisuuden mahdollisuutena. Pienissä kunnissa resurssipula rajaa palvelujärjestelmää sekä viranomaisyhteistyön mahdollisuuksia.
Kuntien nuorisotoimen valtionosuuksiin ei ole
viime vuosina Suomen Kuntaliiton mukaan tehty
minkäänlaisia indeksitarkistuksia. Valtionosuudet
kattavat nykyisin 4—5 % kuntien nuorisotoimen
kustannuksista. Tilanne muuttuu kestämättömäksi
kunnallisen nuorisotyön näkökulmasta, koska valtionosuudet näivettyvät pikku hiljaa olemattomiin
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ennen kuin loppuvat kokonaan. Lakisääteisiä nuorisotyön velvoitteita ei tällöin pystytä paikallistasolla toteuttamaan.
Kuntien nuorisotoimen valtionosuuksiin tulisikin Suomen Kuntaliiton mukaan tehdä tasokorotus, minkä jälkeen valtionosuudet olisi sidottava
indeksiin.
Kunta-Suomi-tutkimuksen mukaan itäisen ja
pohjoisen Suomen kuntien nuorisotyöntekijät näkevät toimintamahdollisuudet läntisen ja eteläisen
Suomen nuorisotyöntekijöitä huonommiksi. Samalla määrärahalla saadaan eri kunnissa aikaan
erilaisia tuloksia. Lain suomien tulkintamahdollisuuksien vuoksi kuntien nuorisotyön määrä ja
muodot voivat poiketa toisistaan huomattavasti sen
suhteen, kuinka suuri osuus kunnan nuorisotyöstä
toteutetaan nuorisotoimen alaisuudessa ja kuinka
suuri osa muiden hallinnonalojen toimista tulkitaan
nuorisotyöksi.

Koululaisten iltapäivätoiminta
Lasten ja nuorten iltapäivätoiminnan kehittäminen
on osa nuorten elinolojen kehittämistä. Iltapäivätoiminnan tavoitteena on ehkäistä nuorten syrjäytymistä tarjoamalla heille harrastusmahdollisuuksia
koulupäivän jälkeen. Koululaisten iltapäivätoiminta voi olla ostotoimintaa. Sitä hoidetaan suureksi
osaksi järjestövetoisesti. Luonteeltaan tämä toiminta on ainakin nuorimpien ikäluokkien osalta 1. ja 2.
luokkalaisten iltapäivähoitoa, joka kuuluu kunnan
toimialaan.
Koululaisten iltapäivätoiminta jakaantuu koulunsa aloittavien lähes jokapäiväiseen hoivatyyppiseen ja varttuneempien koululaisten harrastustyyppiseen toimintaan, missä on mukana myös ns.
perinteinen koulujen kerhotoiminta. Nuorisotoimen piiriin kuuluvat koulutyön ulkopuoliset harrastekerhot. Toimintaa järjestävät mm. kunnat,
koulut, seurakunnat sekä yhdistykset ja muut yhteisöt. Iltapäiväkerhojen kautta lasten ja nuorten liikunta- ja muu harrastustoiminta voisi lisääntyä, kun
käytössä on maksuttomat tilat välineineen ja laitteineen. OECD:n tekemissä kansainvälisissä vertailuissa on kiinnitetty huomiota Suomen puutteelliseen iltapäivähoitoon. Suomen tilannetta vaikeuttaa lisäksi naisten tasa-arvoinen osallistuminen työelämään.
Tampereen kaupungin mukaan kunnille tulisi
erikseen ohjata määrärahoja koululaisten iltapäivätoimintaan, sillä se on ennakoivaa varhaisnuorisotyötä. Iltapäiväkerhot tavoittavat parhaimmillaan
60 % ikäluokasta ja välillisesti käytännössä kaikki
koululaiset. Iltapäiväkehotoimintaa haittaa tällä
hetkellä vakituisen henkilöstön puute sekä se, että
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ohjaajia on vaikea saada. Osittain asia on hoidettavissa kunnan sisäisellä päätöksenteolla yhdistämällä koulunkäyntiavustajien ja iltapäiväkerho-ohjaajien tehtävät, mutta ohjaustyön normitus ja valtion
määrärahojen ohjaaminen kerhotoimintaan saattaisi olla kunnille sopiva velvoite ja yllyke.
Opetusministeriö nimitti 5.10.2001 työryhmän
luonnostelemaan valtioneuvoston periaatepäätöstä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä. Työryhmän tulee saada työnsä valmiiksi
30.6.2002. Ehdotuksen tulee sisältää lasten ja nuorten tarpeita vastaavan aamu- ja iltapäivätoiminnan
aloittamisen sekä toiminnan järjestämistä koskevan
työn- ja vastuunjaon sekä rahoitusperusteet että
muut tarvittavat periaatteelliset linjaukset. Työryhmässä on jäsenet opetusministeriöstä, Opetushallituksesta, sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä Kuntaliitosta. Työryhmä on koonnut tuekseen laajan
asiantuntijaryhmän, jonka päätehtävänä on toiminnan nykytilanteen selvittäminen.
Opetusministeriön nuorisoyksikön määrärahoista tuettiin v. 2001 n. 930 erillistä 10—15-vuotiaiden harrastekerhoa. Lisäksi opetusministeriön liikuntayksikön tukea sai n. 750 erillistä 6—10-vuotiaille suunnattua liikunnallista hanketta. Tukea haetaan vajaalle kaksinkertaiselle määrälle kerhoja.
Opetusministeriön nuorisoyksikkö ja lääninhallitukset tukevat suoraan 420 000 €:lla (2,5 milj. mk)
10—15-vuotiaiden harrastekerhoja v. 2002. Vastaavasti opetusministeriön liikuntayksikkö ja lääninhallitukset tukevat 6—12-vuotiaille tarkoitettuja liikunnallisia iltapäiväkerhohankkeita n. 1,17 milj.
€:lla (7 milj. mk). Muuta rahoitusta kerhotoiminnalle tulee lähinnä kunnista ja välillisinä tukina
työvoimaviranomaisilta mm. yhdistelmätukena.

Nuorisotyö hyvinvoinnin edistäjänä ja vaikeuksissa olevien nuorten auttamisessa
Kuntien nuorisotyötä on tehty viime vuosikymmenen aikana projektien kautta. Projektien etuna on
se, että työtä voidaan kohdentaa tiettyyn nuorisoryhmään, ja niiden avulla voidaan turvata tietynlainen innovatiivisuus, muutosherkkyys sekä monipuolinen tavoitteellisuus. Projekteina on hoidettu
esim. nuorten työpajatoiminta tai päihde- ja huumetyötä. Itä-Suomen lääninhallituksen mukaan tällaisten tehtävien kuuluisi olla kunnan vakiintuneita
palveluja. Esimerkiksi työpajatoiminnalle on jatkuvaa tilausta taloudellisista suhdanteista huolimatta.
Projekteilla löydetään harvoin ratkaisu perusongelmaan: Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi on
toteutettu niin monta projektia, että ongelmaa ei
tulisi enää olla olemassakaan.

Vaikka nuorisotyön luonne on korostetusti ennalta ehkäisevä, elinolojen kehittämisessä on käytännön pakosta ajauduttu ongelmien korjaamiseen. Esimerkiksi nuorten työpajat sekä työ syrjäytyneiden ja päihdeongelmaisten kanssa ovat toimenpiteitä, joiden tarkoitus on korjata jo aiheutuneita vahinkoja. Elinoloihin vaikuttaminen näissä
asioissa ei ole enää yksinomaan nuorisotoimen
asia, vaan vaatii ympärilleen vahvaa, moniammatillista verkostoa. Nuorten elinolojen parantamisessa
on kyse laajasta yhteiskuntapoliittisesta kokonaisuudesta, jota nuorisotyö ei voi Itä-Suomen lääninhallituksen mukaan yksin ratkaista.
Tampereen kaupungin mukaan nykyään liian
suuri osa huomiosta ja myös käytännön työstä
ohjautuu korjaavaan toimintaan. Tämä ns. sosiaalinen nuorisotyö on tärkeää sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta, mutta vaarana on, että pieni
syrjäytyneiden ryhmä (2—3 % nuorista) saa päähuomion ja ennakoivan työn merkitys jää huomioimatta.
Ongelmakeskeinen nuorisotyö koskee vain
pientä osaa nuorten ikäluokasta, ja siihen yksinomaan kohdennetut määrärahat ovat pois nuorten
valtaosan toiminnan tukemisesta. Marginalisoituvista nuorista on monessa kunnassa tullut ItäSuomen lääninhallituksen mukaan nuorisotyön
tärkein kohde. Tämä on rapauttanut nuorisotyön
yhteisöllisyyttä, koska toimenpiteet on jouduttu
räätälöimään hyvin asiakaskeskeisesti.

Nuorten työpajat
Nuorten työpajojen tavoitteena on edistää nuorten
elämänhallintaa, ehkäistä yhteiskunnasta syrjäytymistä sekä ohjata nuoria koulutukseen ja työelämään. Nuorten työpajojen pääasiallisia ylläpitäjiä
ovat kunnat. Hallinnollisesti pajat ovat useimmiten
nuorisotoimen yhteydessä.
Työpajatoiminta alkoi laajentua 1990-luvun lopussa hätäaputyöllistämisestä kokonaisvaltaiseksi
nuorten syrjäytymisen ehkäisemiskeinoksi. Tarkoituksena on mahdollistaa yksilöllinen eteneminen
selvittämällä asiakkaan nykyhetki ja asettamalla
tavoitteeksi siirtyä joko tuettuun kuntoutukseen,
kuntouttavaan työtoimintaan, työharjoitteluun ja
työelämävalmennukseen, tuettuun tukityöhön, tukityöhön tai työelämään.
Toiminnan lähtökohtana on parantaa tuetun
työnteon sekä ohjauksen ja valmennuksen avulla
nuorten työssäkäyntiedellytyksiä ja työkykyä. Asiakas on itse mukana toimenpiteiden suunnittelussa.
Lisäksi useilla paikkakunnilla on ministeriön mukaan hyviä kokemuksia peruskoulu- ja ammattioppilaitosyhteistyöstä.

Työpajatoimintaa rahoittavat kuntien lisäksi
opetusministeriö ja työministeriö. Opetusministeriö huolehtii pajojen toiminnan sisällöllisestä kehittämisestä ja nuorisotyön menetelmien soveltamisesta toiminnassa. Työministeriö huolehtii pajalaisten ja useimmiten opettajienkin palkoista. Pajatoiminnan kehittämistä tuetaan pääosin EU:n sosiaalirahastosta. ESR-tuki oli v. 2001 n. 2,52 milj. € (15
milj. mk). Pelkästään kansallisesti rahoitettavien
nuorten työpajojen kehittämiseen opetusministeriö
käytti 0,8 milj. € (4,8 milj. mk) v. 2001.
Työvoimahallinnon osuus rahoituksesta on keskimäärin 40 % työllistämis- ja työharjoittelutukina
sekä työvoimapoliittisina koulutusostoina. Kuntien
osuus työllistämiskuluina, ostopalveluina ja toiminta-avustuksina on 30 % sekä opetusministeriön
osuus kehittämisrahoina 5 %. Pajojen oma myynti
kattaa rahoituksesta 15 % ja muu projektirahoitus
10 %.
Valtakunnallisen työpajayhdistyksen mukaan
rahoituksesta kuntien osuus on 45 % avustuksina
tai ostopalvelusopimuksina. Työvoimahallinnon
osuus on 35 %, mikä käsittää mm. työllistämis-,
työharjoittelu- ja kokeilutukia sekä ESR-projektirahoituksen hallinnollisia kustannuksia. Opetusministeriön rahoitusosuus on 5 % toiminnan kehittämisrahana sekä oma tuotto 15 %.
Tutkimuksen Kannattaako työpajatoiminta?
(OPM 12/2001) mukaan yhteiskunnan bruttopanostus nuorten työpajatoimintaan on vuosittain n.
50,5—67,3 milj. € (300—400 milj. mk) ja yhteiskunnan nettopanostus on n. 16,8 milj. € (100 milj. mk).
Tämä on arvio, koska työpajatoimintaa ylläpitävien
työvoima-, sosiaali-, nuoriso- ja opetushallinnon
kustannusseurantaa ei ole opetusministeriön mukaan koordinoitu.
Mainitun tutkimuksen mukaan työpajatoiminnan järjestäminen nuorille maksaa 30 % enemmän
kuin nuorille suunnatut passiivituet, kuten työmarkkinatuki ja toimeentulotuki.
Työpajoja oli v. 2001 kaikkiaan n. 220, joista 52
Etelä-Suomen läänissä, 83 Länsi-Suomen läänissä,
37 Itä-Suomen läänissä, 28 Oulun läänissä ja 18
Lapin läänissä. Itä-Suomen läänissä työpajat ovat
vähentyneet, sillä v. 1999 niitä oli 46 (Itä-Suomen
lääninhallituksen peruspalveluiden arviointi 1999).
Suurin osa työpajoista on kunnallisia, osaa ylläpitää
säätiö, yhdistys tai yhtiö. Päivittäin pajoissa työskentelee n. 5 000 ja vuosittain n. 10 000 nuorta.
EU:n rakennerahastoja on hyödynnetty nuorisotoimessa pääosin nuorten työpajatoiminnan kehittämisessä. Nuorisotyöttömyyden hoitoon keskittymisen takia rakennerahastojen muu hyödyntäminen on perustunut nuorisotyökentän aktiivisuu-
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teen. Hankkeet eivät taloudellisesti ole tukevalla
pohjalla. Vaikka kunnat kokisivatkin pajatoiminnan tärkeänä, eivät ne välttämättä kykene huolehtimaan pajojen kehittämisestä. Toiminta perustuu
liikaa kunnan ulkopuolisen rahoituksen varaan.
Erityisesti ESR-hankkeiden ongelmana on niiden
määräaikaisuus ja se, että kunnat mielellään pienentävät oman rahoituksensa minimiin. Hankkeen
päätyttyä toimintaa on lähes mahdoton normalisoida osaksi kunnan palvelujärjestelmää.
Opetusministeriö katsoo, että työpajatoiminta
on vakiintunut kunnan peruspalveluksi. Kun toimintaa ylläpidetään pääosin määräaikaisella projektirahoituksella, uutta, määräaikaista projektirahoitusta täytyy hakea koko ajan. Pitkäjänteinen
kehittäminen ja toiminnan ylläpito vaativat opetusministeriön mielestä taloudellisen perustason turvaamista. Tällä hetkellä työpajaorganisaatioiden
kyky ja mahdollisuus kehittää sisällöllistä ja taloudellista toimintaa ei ole riittävä.
Valtakunnallisen työpajayhdistyksen mukaan
Suomessa ei ole ainoatakaan viranomaista, jolla
olisi työpajatoiminnan kokonaisseuranta. Esimerkiksi työvoimahallinto ei pysty erittelemään omien
tukiensa käyttöä työpajoissa ja kunnissa. Työpajakustannukset tahtovat hajota monen eri hallintokunnan momenteille. Lisäksi työpajayhdistys esittää, että toiminta tulisi saada valtionapujärjestelmän piiriin säännöllisen rahoituksen turvaamiseksi. Työpajahenkilöstön työnohjauksen parantamiseksi tulisi työ- ja yksilövalmentajien lisäkoulutusta
kehittää.
Nuorten työ- ja koulutusedellytysten parantamiseksi pajat järjestävät itse tai yhteistyötahojen kanssa erilaisia kursseja. Näitä ovat mm. työvoimahallinnon järjestämät työnhakukurssit, erilaiset ja eritasoiset atk-kurssit osallistujien valmiuksien mukaan
sekä ammatinvalintaan liittyvät haastattelut ja muu
tukitoiminta. Lisäksi nuoren kanssa pyritään laatimaan henkilökohtainen suunnitelma pajajaksolle
ja sen jälkeiselle elämälle. Lähes jokaisella pajalla
asetetaan jakson alussa yhdessä nuoren kanssa
henkilökohtaiset tavoitteet sekä suunnitelma niiden toteuttamiseksi. Suunnitelman toteutumista
seurataan määräajoin, jolloin voidaan yhdessä ohjaajan kanssa miettiä toimenpiteitä, mikäli suunnitelman mukaista etenemistä ei tapahdu.
Selvitysten mukaan työ- tai koulutusedellytykset
paranevat pajajakson aikana yli puolella toimintaan osallistuneista nuorista. Työpajatutkimukset
osoittavat, että yksilötasolla asiakkaat saavat hyvää
palvelua, joka perustuu toimivaan vuorovaikutukseen. Työpajojen asiakkaista suuri osa on vaikeassa
kouluttautumis- ja työllistymisasemassa. Nuorista
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60 % kuitenkin löytää itselleen töitä, harjoittelupaikan tai koulutuspaikan pajajakson jälkeen. Työpajojen nuorista on miehiä n. 60 %, joskin naisten
määrä on viime aikoina kasvanut, mikä on monipuolistanut työpajojen toiminnan sisältöä.
Ohjaajat on yleensä palkattu työllistämisvaroin
ja heidän työsuhteensa ovat olleet määräaikaisia.
Ne ovat kestäneet käytännössä korkeintaan kaksi
vuotta. Useat kunnat ovat kuitenkin vakinaistamassa ohjaajien työsuhteita, ja vakinaisia on n. 20 %
ohjaajista. Lisäksi pajoille on palkattu sosiaali-,
terveys- ja opetusalan ammattilaisia. Ohjaajien saama vähäinen työnohjaus tai sen puutuminen kokonaan on ongelma, koska nuorten elämäntilanteesta
nousevat asiat ovat monesti vaikeita selvittää ja
siten henkisesti raskaita prosesseja myös ohjaajille.
Päihde- ja huumeriippuvaisten nuorten auttamiseksi nuorten työpajoille ja niiden kanssa yhteistyössä toimiville organisaatioille myönnettiin v.
2001 336 400 € (2 milj. mk) käytettäväksi ennaltaehkäisevään huumetyöhön ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Ennaltaehkäisevä huumetyö laajentaa nuorten työpajojen tehtäviä, mikä vaatii työpajatoiminnan sisällölliseen kehittämiseen tarkoitettujen resurssien lisäämistä. Tammikuussa 2001 työpajojen
huume- ja päihdetilannetta käsitelleessä selvityksessä todettiin, että tehokasta ennaltaehkäisevää
huumetyötä on hyvin järjestetty työpajatoiminta
itsessään. Ensiarvoisen tärkeää on ohjaajien taito
kohdata ja käsitellä ongelmatilanteita työpajoilla.

Erityisnuorisotyö
Erityisnuorisotyö on korostunut varsinkin isoimmilla paikkakunnilla nuorten ongelmien lisääntyessä ja syventyessä. Erityisnuorisotyöntekijät tekevät yhteistyötä erityisesti sosiaalitoimen ja poliisin
kanssa. Sekä Itä-Suomen lääninhallitus että Pieksämäen kaupunki ovat valtiontilintarkastajille antamissaan selvityksissä katsoneet, että viranomaisten
vaitiolovelvollisuus haittaa tätä yhteistyötä. Opetusministeriön mielestä tietosuoja ei ole este, elleivät viranomaiset halua piiloutua sen taakse.
Erityisnuorisotyön keinoja, kuten etsivää katutyötä ja hoitoon ohjausta käytetään päihderiippuvaisten nuorten auttamisessa. Varsinainen hoito on
sosiaali- ja terveystoimen vastuulla, mutta normaalin elämän harjoitteluun ja elämänhallinnan parantamiseen voidaan käyttää mm. nuorten työpajoilla
kehitettyjä ja käytettyjä keinoja.
Erilaisten nuorisotapahtumien sekä suurimmilla
paikkakunnilla juhlapäivien sekä kesän festivaalien yhteydessä kirkko ja Punainen Risti organisoivat
huolenpitoa päihtyneille tai huumeita käyttäneille
nuorille, esim. Saapas-projektit. Tämä on tärkeää

nuorten turvallisuuden ja terveyden kannalta. Vanhempien ja nuorisotyöntekijöiden katupartiointi
tarjoaa nuorille mahdollisuuden aikuiskontakteihin, joilla on merkitystä nuorten kasvun ja kehityksen kannalta.
Erityisen hyvin toimivana erityisnuorisotyön
muotona pidetään toimintamallia, jossa kunnan
yläasteelle on sijoitettu koulutoimen ja nuorisotoimen yhteinen erityisnuorisotyöntekijä. Esimerkiksi
Raisiossa kunnan kaikki nuoret ovat toiminnan
piirissä. Riski- ja ongelmakysymykset on mahdollista ottaa käsittelyyn järjestelmällisesti. Samoin
nuorille on helpompi rakentaa henkilökohtaisia
selviytymispolkuja.
Pieksämäen kaupungin mukaan heikentyneiden taloudellisten olosuhteiden ja lisääntyneiden
sosiaalisten ongelmien sekä huumeiden käytön
lisääntymisen johdosta erityisnuorisotyön tarve on
selvästi kasvanut sen alueella. Erityisnuorisotyöhön pitäisi lisätä niin taloudellisia kuin henkilöstöresurssejakin. Päihdeongelmaisten hoitomahdollisuudet ja viranomaisverkosto on alueella heikko.
Valtion tulisi tukea selkeämmin erityisnuorisotyön
osa-alueita kuntasektorilla.

Nuorisotyön mahdollisuudet huumetyössä
Hyvin järjestettyä nuorisotyötä ja -toimintaa voidaan kokonaisuudessaan pitää ennalta ehkäisevänä huumetyönä. Perusnuorisotyö tarjoaa periaatteessa kaikille nuorille toimintaa ja harrastuksia
vaihtoehtona huumeiden ja päihteiden käytölle.
Huumeiden ja päihteiden käytön ennaltaehkäisy
on ministeriön mukaan nivottava perusnuorisotyöhön pitkäjänteisesti. Opetusministeriö tukee
huumeiden käytön ennaltaehkäisyyn suunnattujen
valistus-, koulutus- ja toimintamuotojen kehittämistä ja käyttöönottoa korostaen työn jatkuvuutta ja
pitkäjänteisyyttä sekä tilanteen mukaista toimintaa.
Erityisesti nuorten riskiryhmille tarjotaan elämys- ja seikkailukasvatuksen sovelluksia sekä kehitetään uusia työmuotoja. Seikkailukasvatussovellusten on todettu olevan tehokas menetelmä niille
nuorille, joilla on ongelmia elämänhallinnassaan.
Koko nuorisolle suunnattua Avartti toimintaohjelmaa kehitetään ja sovelletaan v. 2002—2003 myös
huumeiden käytön ehkäisyyn. Opetusministeriön
ja sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkökokouksen linjauksen mukaisesti tehostetaan läänitason opetus-, nuoriso-, poliisi- ja sosiaaliviranomaisten yhteistyötä sekä kuntatason moniammatillista yhteistyötä.
Pääosa valtion vuoden 2002 talousarvion määrärahasta (mom. 29.99.51) Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen ja ennalta ehkäisevä huumetyö

1,1 milj. € (6,5 milj. mk) suunnataan kuntien
nuorisotoimessa, järjestöissä ja vastaavissa työskentelevien ja vapaaehtoistyössä toimivien koulutukseen ja harjaannuttamiseen. Päämääränä on
parantaa nuorten kanssa toimivien taitoja tunnistaa, kohdata ja käsitellä huumeongelmaa sekä tukea nuoria parhaalla mahdollisella tavalla. Myös
kuntien ja järjestöjen mahdollisuuksia ennalta ehkäistä huumeiden ja päihteiden käyttöä on tarkoitus parantaa.

Opetusministeriön kehittämis- ja koordinointivastuu nuorisotoimessa
Nuorisotyölain (235/1995) mukaan nuorisotyön ja
-toiminnan yhteensovittaminen keskushallinnossa
kuuluu opetusministeriölle. Asiantuntijaelimenä
toimii Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta
(NUORA), joka huolehtii erityisesti nuorten elinoloihin liittyvän tiedon hankinnasta, jalostuksesta
ja hyväksikäytöstä. Lääninhallitusten sivistysosastojen nuorisotoimilla on ministeriön ja läänien tulossopimusten mukaisesti alueellisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä kehittämis- ja koordinointitehtäviä.
Opetusministeriön nuorisoyksikkö ja NUORA
ovat kehittäneet yhdessä Tilastokeskuksen kanssa
nuorten elinoloja kuvaavan indikaattorijärjestelmän, joka on myös alueellistettu. Sen avulla voidaan verrata seutukuntakohtaisesti nuorten elinoloja ja niiden eroja maan eri osissa. NUORA
tuottaa vuosittain myös nuorten käsityksiä kuvaavan nuorisobarometrin.
Opetusministeriö käy tulosneuvottelut läänien
ja valtakunnallisten nuorisokeskusten kanssa. Lisäksi tärkeimpien valtakunnallisten järjestöjen ja
organisaatioiden kanssa käydään tuloskeskustelut.
Määrärahojen suuntaaminen on merkittävä osuus
kehittämistä ja koordinointia. Hankepohjaiseen
kehittämistoimintaan on käytettävissä vuosittain n.
1,7 milj. € (10,11 milj. mk). Erillisiä kehittämishankkeita on vuosittain käynnistetty runsaat sata.
Tavoitteena on parhaiden käytäntöjen yleistyminen osaksi perustoimintaa kehittämishankkeissa,
mutta käytäntöjen levittäminen on opetusministeriön mukaan ongelmallista eikä työssä ole vielä
edistytty.
Opetusministeriö tekee nuorisoasioissa yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa sekä johtaa toimintalinjoja ja rahoittaa hankkeita. Yhteistyötä tehdään
opetusministeriön yksikköjen välillä, ministeriöiden, eduskunnan, keskushallinnon toimijoiden
(mm. CIMO, Opetushallitus, Stakes, Tilastokeskus), aluehallinnon, paikallishallinnon ja kansalaisjärjestöjen kanssa.
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Kehittämistyössä nuorisotutkimuksella on merkittävä osuus. Ajankohtaisia tutkimuksia ja selvityksiä tekee ensi sijassa Nuorisotutkimusverkosto.
Opetusministeriö on tilannut tutkijoilta useita erillisselvityksiä mm. satanismista, nuorten osallistumisesta ja kunnallisesta nuorisotyöstä. Tutkimuksia
ja selvityksiä käytetään nuorisotyön ja toiminnan
kehittämisessä. Tutkimukseen on vuosittain käytetty n. 540 000 € (3,2 milj. mk).
Ministeriöiden välinen yhteistyö koskee erityisesti työpajatoiminnan kehittämisestä ja tukemista, syrjäytymisen estoa ja lievittämistä, kuntouttavaa työtoimintaa, huumeiden käytön ennaltaehkäisyä, koululaisten iltapäivätoiminnan kehittämistä, monikulttuurisuuden edistämistä ja rasismin estoa.
Nuorisoa koskevissa asioissa opetusministeriö
on yhteistyössä jatkuvasti sosiaali- ja terveysministeriön ja työministeriön kanssa. Yhteistyötä on
säännöllisesti myös sisäasiain-, ulkoasiain- ja ympäristöministeriön kanssa. Ministeriöillä on yhteisiä
työryhmiä, yhteisiä hankkeita ja myös virkamiestason yhteistyötä tehdään. Nuorisoyksikön edustajat
osallistuvat muiden ministeriöiden asettamiin työryhmiin ja muiden ministeriöiden edustajat opetusministeriön työryhmiin.
Tampereen kaupungin mukaan opetusministeriö ei ole ainakaan julkisuuteen saattanut omaa
nuorisopoliittista toimintaohjelmaansa. Kaupunki
toivoisi, että sellainen sisällytettäisiin seuraavaan
hallitusneuvottelukierrokseen. Opetusministeriö
tuo valtiontilintarkastajille antamassaan lausunnossa esille, että ministeriöllä on toiminta- ja taloussuunnitelma, vuosittainen talousarvio ja tulossuunnitelma. Nämä asiakirjat ovat julkisia ja niihin on
kiteytetty keskeiset perustoiminnot ja kehittämishankkeet. Vuoden 2002 aikana nuorisoyksikkö
määrittelee yhteistyössä Suomen Kuntaliiton, lääninhallitusten ja nuorisotutkijoiden kanssa nuorisotyön tavoitteelliset peruspalvelut sekä nuorisotyön
rakenteen näiden peruspalveluiden toteutumiseksi
tasa-arvoisesti koko maassa.
Euroopan komissio julkaisi marraskuussa valkoisen kirjan nimellä EU:n nuorisopolitiikan uudet
tuulet. Kirja sisältää ehdotuksia uusiksi puitteiksi
EU:n nuorisoalan yhteistyölle. Komissio ehdottaa
konkreettisia toimia, joilla voidaan vastata tehokkaasti nuorten eurooppalaisten tarpeisiin kaikilla
päätöksenteon tasoilla. EU:n nuorisoalan yhteistyön ongelma on nuoria koskevien toimien ja
tavoitteiden hajanaisuus. Valkoisen kirjan tärkein
tavoite on luoda nykytilanteen huomioon ottava
nuorisoalan yhteistyökäytäntö, joka käsittäisi avoimen koordinaatiomentelmän soveltamisen nuori-
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soalalla ja nuorison huomioon ottamisen muiden
alojen politiikassa.
Avoimella koordinaatiomentelmällä tarkoitetaan sitä, että hyödynnetään hyviksi osoittautuneita
toimintatapoja, asetetaan yhteisiä tavoitteita ja luodaan seurantamenettelyjä. Soveltamisalueiksi komissio ehdottaa osallistumista, vapaaehtoistyötä,
nuorisotiedotusta sekä nuorisoon kohdistuvaa tutkimus- ja selvitystyötä. Ensisijaisia politiikan aloja
nuorison kannalta ovat komission mukaan koulutus, elinikäinen oppiminen, liikkuvuus, työllisyys ja
sosiaalinen integraatio sekä rasismin torjunta.
Jäsenvaltioiden suhtautuminen valkoiseen kirjaan on myötämielistä. Avoimen koordinaatiomenettelyn soveltaminen nuorisoalalle toteutuu ministeriön mukaan joustavasti ja asteittain. Myönteisenä asiana opetusministeriö pitää sitä, että komission tavoitteena on kehittää hallinnon rajat ylittävää
nuorisoalan yhteistyötä. Komission esitys on linjassa Suomen harjoittaman nuorisopolitiikan kanssa.
Horisontaalisuutta tarkastellaan kuitenkin Suomen
näkökulmasta rajallisesti. Suomessa nuorisotyön
lainsäädäntö ja nuorisotoiminnan käytäntö lähtee
eurooppalaisesta laaja-alaisemmasta vaikuttamisesta nuorten elinoloihin ja muihin nuorten elämän
tilanteen kannalta keskeisiin tekijöihin.

Nuorisotyö Pohjoismaissa
Ruotsissa oikeusministeriö vastaa hallituksen nuorisopolitiikan yhteensovittamisesta. Nuorisopolitiikan toteuttamisessa ja seurannassa keskeinen viranomainen on Ungdomsstyrelsen, joka on perustettu v. 1994. Ruotsissa ei ole erillistä nuorisotyölakia. Hallituksen esitykset eduskunnalle nuorisopolitiikasta muodostavat keskeisen nuorisopoliittisen
instrumentin. Kuntataso on myös Ruotsissa keskeinen toimija.
Tanskassa nuorisopolitiikka ja nuorisotyö kuuluvat opetusministeriön toimialaan, sen ammatillisen koulutuksen osaston alaisuuteen. Ministeriön
nuorisopoliittisiin tehtäviin kuuluu nuorisopolitiikan yhteensovittaminen, kansainvälinen yhteistyö
jne. Tanskan hallituksen sisällä toimii erillinen nuorisovaliokunta, johon kuuluu yhdeksän ministeriä.
Valiokunta vahvistaa hallituksen nuorisopoliittiset
linjaukset. Valiokuntaa johtaa opetusministeri.
Norjan nuorisopolitiikasta vastaava ministeriö
on lapsi- ja perheministeriö. Norjan nuorisopolitiikkaa ohjaa vuosittain tulo- ja menoarvioon kirjattu
erillinen lapsi- ja nuorisopolitiikan asiakirja. Teksti
on 11 ministeriön yhteisteksti. Norjan nuorisopolitiikan yksi tärkeä teema ja painopiste on nuorten
osallistuminen ja osallisuus myös kuntatasolla.

Nuorisojärjestöt
Opetusministeriö myöntää vuosittain avustuksia
valtakunnallisille nuorisojärjestöille ja valtakunnallisille nuorisotyön palvelujärjestöille nuorisotyölain
(235/1995) 8 §:n mukaisesti. Valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja valtakunnallisten nuorisotyön palvelujärjestöjen vuosiavustukset olivat v. 2001 62
järjestölle yhteensä 7,3 milj. € (43,5 milj. mk) ja
27:lle nuorisotyötä tekevälle järjestölle yhteensä
252 300 € (1,5 milj. mk). Järjestöjen määrässä
tapahtuu vuosittain pieniä muutoksia, kun ministeriö saa avustuskelpoisuushakemuksen uudelta
nuorisojärjestöltä tai joku olemassa olevista järjestöistä ei hae vuosiavustusta. Painopiste on viime
aikoina siirtynyt perinteisistä nuorisojärjestöistä
harrastejärjestöihin, toimintaryhmiin ja yhden asian
liikkeisiin. Tämä on vaikuttanut myös järjestöjen
avustusten suuntaamiseen.
Valtakunnallisiin nuorisojärjestöihin kuuluu
770 906 alle 29-vuotiasta nuorta. Valtakunnallisten
nuorisotyön palvelujärjestöjen jäsenmäärät eivät
kuulu tähän lukemaan. Opetusministeriön nuorisoyksikön Suomen Gallupilta tilaaman tutkimuksen mukaan useampi kuin joka toinen (51 %) 10—
29-vuotiaasta nuoresta on tavalla tai toisella mukana järjestöelämässä. Tulos on käytännössä sama
kuin v. 1998. Työttömät nuoret ovat muita harvemmin mukana järjestötyössä. Sen sijaan alueelliset
erot ovat melko pieniä, tosin Pohjois-Suomessa
nuoret kuuluvat järjestöihin hieman harvemmin
kuin muualla Suomessa.
Valtakunnalliset järjestöt ovat kuntatasolla tärkeä yhteistyökumppani kunnallisen nuorisotyön
toimintakentällä. Noin 6 000 perusyhdistystä tarjoaa merkittävän voimavaran kunnallisen nuorisotyön palvelutarjonnassa. Näissä nuorisoalan järjestöissä toimii n. 350 palkattua työntekijää, mutta
suurimman osan työstä tekevät eri vapaaehtoistoimijat palkatta. Suurimmillaan nuorisojärjestöjen
valtionapu oli 1980- ja 1990-luvun taitteessa. 1990luvun alussa valtionapu pieneni muutamassa vuodessa reaaliarvoltaan viidesosalla.
Nuorisojärjestöihin sijoittaminen on opetusministeriön mukaan taloudellisesti kannattavaa, koska yhtä julkista tukimarkkaa kohden nuorisojärjestöt tuottavat toiminnallaan yli kolme lisämarkkaa.
Nuorisoyhteistyö Allianssin tekemän selvityksen
mukaan 1990-luvun puolivälissä valtakunnalliset
nuorisojärjestöt saivat 6,6 milj. €:n (39 milj. mk)
avustuksella aikaan nuorisotoimintaa yhteensä
28,42 milj. €:n (169 milj. mk) arvosta. Lisäksi järjes-

töissä tehtävän vuosittaisen vapaaehtoistyön arvo
on palkassa mitattuna n. 252,3—336,4 milj. € (1,5—
2,0 mrd. mk).
Nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön palvelujärjestöjen työ on keskeinen osa suomalaista ennaltaehkäisevän nuorisotyön järjestelmää. Nuorten järjestötoiminta opettaa tärkeitä toiminta- ja vaikutusmekanismeja. Nuorten harrastustoiminnan tukeminen
tarjoaa nuorille ympäri Suomen mielekästä vapaaajantoimintaa, jonka puitteissa nuori saa haluamiaan taitoja ja tietoja. Nuorisojärjestöissä tehtävä työ
on tärkeää etenkin muuttotappioalueilla, joissa syrjäytymisen riski on suuri ellei vapaa-aikana ole
tarjolla mielekästä toimintaa. Myös muuttovoittoalueilla eri järjestöt edistävät uuteen asuinalueeseen tutustumista ja juurtumista.
Opetusministeriö käy jatkuvasti nuorisojärjestöjen kanssa kehittämiskeskustelua järjestöryhmittäin
ja yhteisesti kaikkien järjestöjen edustajien kanssa.
Viimeisimpänä aiheena valtakunnallisten nuorisojärjestöjen, nuorisotyön palvelujärjestöjen sekä valtakunnallista nuorisotyötä tekevien järjestöjen
kanssa on käyty vuoden 1999 syksystä lähtien
keskustelua vuosiavustusjärjestelmän kehittämisestä. Käydyssä keskustelussa on tavoitteeksi asetettu pyrkimys parantaa järjestöjen omaleimaisuuteen keskittyvien kriteerien luomista, toiminnan
laadun parantamista ja todellisiin tuloksiin perustuvaa keskinäistä arviointia.
Avustus valtakunnallisille nuorisojärjestöille ja
nuorisotyön palvelujärjestöille myönnetään edelleen suomalaisen lähtökohdan mukaisesti vuosiavustuksena nuorisotoiminnan menoihin. Avustusjärjestelmän perusteiden on oltava ministeriön
mukaan avoimia ja läpinäkyviä, jotta niiden toimivuutta voidaan arvioida. Valtionavustusjärjestelmän tulee toimia yksittäisen järjestön kehittämisen
ja kehittymisen välineenä. Lisäksi valtionavustusjärjestelmän tulee palkita nuorisojärjestöjä hyvistä
tuloksista ottaen huomioon järjestöjen erilaisuuden.
Opetusministeriön nuorisoyksikkö pyrkii tukemaan nuorisojärjestöjen toiminnan ja rakenteiden
uudistumista vastaamaan nuorten uudistuneita toimintatapoja ja -muotoja ottaen huomioon informaatioteknologiassa ja sähköisessä verkkomaailmassa tapahtuneet muutokset. Opetusministeriö
on kehittänyt Suomen Nuorisotyö Allianssi ry:n
kanssa verkkodemokratiavälineistöä nuorten, nuorisoryhmien ja -järjestöjen käyttöön.
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Nuorisotyölain tulkintamahdollisuuksien vuoksi kuntien nuorisotyön määrä ja muodot poikkeavat huomattavasti toisistaan ja palvelujen taso vaihtelee kunnittain. Lisäksi nuorisotyön tehtävien ja resurssien välillä
on ristiriitaa. Nuorisotyö vaatiikin uudistamista ja kehittämistä ja työssä tulee painottaa ennalta ehkäisevän ja
perusnuorisotyön tärkeyttä. Valtiontilintarkastajat pitävät myös tärkeänä, että nuorisotyön peruspalvelut
määritellään ja selvitetään, miten ne saadaan kaikkien
nuorten ulottuville.
Seutukuntayhteistyön sekä aluekeskusten suomiin
mahdollisuuksiin nuorisotyössä tulee panostaa, jotta
palvelut voidaan jatkossa turvata pientenkin kuntien
nuorille. Nuorisotyöhön suunnatut veikkausvoittovarat
on nostettava uuden arpajaislain edellyttämälle tasolle, sillä nuorisotyö on peruspalvelu, joka vaatii valtiontilintarkastajien mielestä valtiolta ja kunnilta näkemystä työn tärkeydestä ja välttämättömyydestä.
Valtiontilintarkastajat ovat huolissaan siitä, että
kunnat ovat heikentäneet nuorisotyön organisointia ja
panostusta siihen. Nuorisotyötä tekevien yksiköiden ja
koulun yhteistyön kehittäminen on tärkeää, koska toimimaton yhteistyö on vähäistenkin voimavarojen tuhlaamista. Viranomaisyhteistyö takaa nuorisotyön onnistumisen kunnissa. Tietosuoja ei kuitenkaan saa olla
este järkevälle viranomaisyhteistyölle. Myös nuorisotyön hallinnollisella organisoinnilla on välitöntä merkitystä nuorisotyön arvostukseen ja tuloksellisuuteen.
Toijala on hyvä esimerkki siitä, miten nuorisotoimen
sijoittaminen suoraan kaupunginhallituksen alaisuuteen sekä moniammatillisen elämänhallintatiimin perustaminen ovat lisänneet nuorisotyön merkitystä ja
arvostusta.
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Nuorten suurimmat ongelmat ovat nuorisotyöttömyys sekä vaikeuksissa olevien nuorten määrän lisääntyminen. Nuorten pitkäaikaistyöttömyys jäi laman
jälkeen suomalaiseen yhteiskuntaan ja nuorten pahoinvointi näkyy päihteiden ja huumeiden käyttönä
sekä väkivallan lisääntymisenä. Erityisnuorisotyötä tulee kehittää kiinteäksi osaksi moniammatillista verkostoa kunnissa ja seutukunnissa. Se vaatii ammattitaitoista henkilöstöä, koska nuorten ongelmat ovat vaikeutuneet ja kasaantuneet samoille nuorille. Valtiontilintarkastajien mielestä on tärkeää, että työpajatoiminnan edellytykset turvataan. Koska työpajatoimintaa ylläpitävien työvoima-, sosiaali-, nuoriso- ja opetushallinnon kustannusseurantaa ei ole järjestetty, pitävät
valtiontilintarkastajat välttämättömänä, että kustannusseuranta eri toimijoiden kesken koordinoidaan ja
tehdään toimivaksi.
Lääninhallitusten rooli kuntia ohjaavana ja valvovana viranomaisena on edelleen keskeinen, kun arvioidaan kansalaisten peruspalvelujen toteutumista kunnissa. Tämän vuoksi valtiontilintarkastajat katsovat,
että lääninhallitusten tulee aktiivisemmin huolehtia
nuorisotyön tehtävien ja tavoitteiden edistämisestä,
informaatio-ohjauksesta ja nuorten elämänhallintaasioiden esille nostamisesta.
Nuorisotyötä tilastoidaan valtiontilintarkastajien
käsityksen mukaan puutteellisesti, mikä vaikeuttaa valtakunnallisten vertailujen tekemistä. Tilastointia onkin
kehitettävä, jotta saadaan luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa toimenpiteiden pohjaksi. Edelleen tulee
selvittää, mikä on lääninhallitusten rooli ja tehtävät
nuorisoasioiden tilastoinnissa.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Valtiontilintarkastajat ovat tehneet valvontakäynnin maa- ja metsätalousministeriöön 4.6.2002
(osastopäällikkö Timo Kotkasaari).
Toimikaudellaan valtiontilintarkastajat ovat käsitelleet selvityspyynnöissään maaseutupolitiikkaa
ja maaseudun yrittäjyyshankkeita sekä porotaloutta
ja porotalouspolitiikkaa. Ministeriön valvontakäynnillä käsiteltiin hallinnonalan keskeistä toimintaa v.
2001, bio- ja geenitekniikkaa sekä EU-tukien tarkastusta ja tarkastustoimintaa.
Hallinnonalan valvonnan ja siitä laaditun kertomusosuuden valmistelusta on kansliassa vastannut ma. ylitarkastaja Raimo Laitinen. Kertomusosuus hyväksyttiin valtiontilintarkastajien kokouksessa 10.10.2002.

Maaseutupolitiikka ja maaseudun yrittäjyyshankkeet
Maaseutupolitiikan taustaa
Maaseutupolitiikan varhaisina ilmentyminä ovat
Uusitalon (Elinvoimaa maaseudulle. Keuruu 1998)
mukaan olleet maatalouden tukipolitiikassa 1940luvun lopulta lähtien käytetyt alueelliset porrastukset. Suuret palvelu-uudistukset, kuten peruskouluja terveyskeskusjärjestelmät, aloitettiin syrjäseuduilla osittain 1960-luvun lopun ja 1970-luvun alun
voimakkaan maaltamuuton johdosta. Samaan aikaan luotiin haja-asutuspoliittisina toimenpiteinä
mm. maaseudun sähköistämistuki, haja-asutusalueiden vähittäiskaupan tuet, joukkoliikenteen
tuki ja peruskoulujen oppilasminimit.
Uusitalon mukaan maaseutupolitiikan tietoinen
kehittäminen alkoi 1980-luvun alkupuolella. Valtioneuvosto asetti v. 1981 maaseudun kehittämistoimikunnan, jonka työn pohjalta valtioneuvosto
hyväksyi päätöksen maaseudun kehityksen turvaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Päätös koski
maaseudun yleisten kehitysedellytysten parantamista, elinkeinotoimintojen ja erityisesti maa- ja
metsätalouden kehittämistä, asuinolosuhteita ja
palvelujen saatavuuden turvaamista.
Vuonna 1986 ilmestyneessä aluepolitiikkatoimikunnan mietinnössä maaseutupolitiikan tavoit-

teita olivat elinvoimainen maaseutu koko maassa
ja maaseutuväestön elinolojen parantaminen tasavertaisesti kaupunkiväestön kanssa. Mietinnössä
nähtiin tärkeäksi myös maaseudun sisäisten toimeentulo- ja työllisyyserojen vähentäminen sekä
korostettiin riittävän väestön ja asutuksen säilyttämistä.
Valtioneuvosto hyväksyi helmikuussa 1987 periaatepäätöksen maaseudun kehittämisen tavoitteista. Periaatepäätöksessä nähtiin maaseudun kehittäminen aluepolitiikan osana ja tärkeimpiä tavoitteita
olivat tuotantorakenteen monipuolistaminen, ihmisten omatoimisuus, paikallinen voimavarojen
käyttö ja aloitteellisuus. Päätöksessä korostettiin
myös kyläsuunnittelun ja -toiminnan merkitystä ja
monitoimisuutta.
Ensimmäisessä maaseutupoliittisessa kokonaisohjelmassa (Maaseudun kehittämisohjelma 1991)
maaseutupolitiikka määriteltiin tavoitteiksi ja toimenpiteiksi, joilla pyritään parantamaan maaseudun asemaa yhteiskunnassa ja aluerakenteessa.
Maaseutupolitiikka on maaseudun ominaislaadusta lähtevää politiikkaa, ja sen tavoitteena on maaseudun elinvoiman vahvistaminen, rakenneongelmien lievittäminen, asukkaiden toimeentulon, palvelujen ja yhdyskuntien toimivuuden parantaminen sekä maaseudun kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden vahvistaminen asumisen ja yrittämisen sijaintipaikkana. Maaseudun kehittämisohjelmassa
irtauduttiin ensimmäistä kertaa maatalouspainotteisesta maaseudun kehittämisestä ja maatalous
nähtiin yhtenä maaseudun monista elinkeinoista.
Kehittämisohjelmassa esitettiin 79 ehdotusta, joista
14 toteutui kokonaan, 26 osittain ja yhdeksän
ehdotuksen asiat kehittyivät väärän suuntaan. Varsinkin verotukseen liittyneet ehdotukset epäonnistuivat.
Suomen maaseutupolitiikka sai virallisen aseman v. 1993, jolloin valtioneuvosto esitti eduskunnalle maaseutupoliittisen selonteon (VNS 2/1993
vp). Selonteossa maaseutupolitiikka nähtiin uutena
muihin politiikanaloihin rinnastettavana ja itsenäisenä politiikanalana. Hallitus määritteli toimintalinjakseen maaseudun elinkeinojen uudistamisen
edistämisen, rakennetun palveluverkon toimivuu-

185

den parantamisen ja uusiutuvien luonnonvarojen
kestävän käytön turvaamisen ja korosti maaseudun
merkitystä asuinympäristönä.
Toinen valtakunnallinen maaseutupoliittinen
kokonaisohjelma valmistui vuoden 1995 lopulla
(Toimiva maaseutu 1996). Ohjelma painotti maaseutupolitiikan alueellistamista ja maaseudun monimuotoisuutta sekä erityisesti ohjelmallista maaseudun paikallista ja seudullista kehittämistä ja
maaseudun ja kaupungin vuorovaikutuksen lisäämistä.

Nykyisen maaseutupolitiikan tavoitteet
Nykyiselle maaseutupolitiikalle on muotoutunut
viisi pysyvää toimintalinjaa (Maaseutupoliittinen
kokonaisohjelma vuosille 2001—2004, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisu 9/2000):
— maaseudun elinkeinojen uudistaminen
— osaamisjärjestelmän ja henkilöresurssien kehittäminen
— olemassa olevan palveluverkon toimivuuden
vahvistaminen
— maaseudun asuinympäristön ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen
— uusiutuvien luonnonvarojen kestävä kehittäminen.
Maaseutupoliittisen ohjelman mukaan maaseutupolitiikkaa tarvitaan keskittävien voimien tasapainottajaksi ja laajentamaan vallitsevaa sektoripainotteista käsitystä maaseudun kehittämisestä. Kansantaloudellisesti on edullista hyödyntää maaseudun luontaiset kehitystekijät sekä kehittää monimuotoista taloudellista toimintaa maaseudulla.
Uusimmassa maaseutupoliittisessa kokonaisohjelmassa maaseutupolitiikka jaetaan laajaan ja suppeaan maaseutupolitiikkaan. Laaja maaseutupolitiikka on hallinnonalojen tavoitteisiin ja käytäntöihin vaikuttamista, jotta ne loisivat edellytyksiä maaseudun elinvoimalle tai aiheuttaisivat maaseudulle
mahdollisimman vähän vahinkoa. Toimenpiteitä
voivat olla esim. liikenneolojen kohentaminen,
maatalouden harjoittamisen edellytysten parantaminen tai verotuksen sopeuttaminen kansainvälistyvään talouteen. Laajassa maaseutupolitiikassa
maaseutu on yksi toimenpiteiden kohde muiden
mukana.
Suppea maaseutupolitiikka sisältää maaseudun
kehittämiseen määritellyt toimenpiteet ja kehittämisen välineet, ja sen ensisijainen tavoite on maaseudun uudistava kehittäminen lainsäädäntöä, taloudellisia voimavaroja, erityisosaamista ja virkahenkilöstöä käyttämällä. Suppeassa maaseutupolitiikassa korostetaan alue- ja ohjelmaperusteista,
alueiden ominaispiirteisiin perustuvaa, sektorirajat
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ylittävää, vuorovaikutteista sekä laajaan kumppanuuteen ja osallistumiseen perustuvaa politiikkaa.
Käsitteillä laaja ja suppea maaseutupolitiikka ei
viitata ratkaisujen tai toimenpiteiden laajuuteen tai
merkitykseen. Esimerkiksi yhden hallinnonalan
sisäinen normi kuuluu laajaan maaseutupolitiikkaan. EU:n maaseutuohjelma, joka prosessina ja
varoiltaan on suuri, on suppean maaseutupolitiikan väline.

Maaseudun elinkeinotoiminnan muutokset
Aktiivisten maatilojen määrää seurataan maa- ja
metsätalousministeriössä kahdella eri tavalla. Maaja metsätalousministeriö käyttää laskentaperusteena EU-tukia hakeneita tiloja. Tilastoviranomaisena
toimivan ja maa- ja metsätalousministeriön alaisen
tietopalvelukeskuksen (TIKE) laskennassa huomioidaan vähintään 1 ha:n suuruiset tilat, joilla on
aktiivista maataloustuotantoa. TIKEn mukaan maatilan pinta-alaan ja maataloustuotannon harjoittamiseen perustuva tilastointitapa on kahdesta edellä
mainitusta lähinnä EU:n käyttämää tilastointikäytäntöä. Molempien laskentaperusteiden ulkopuolelle jäävät tuotantoa harjoittamattomat tilat.
Aktiivisten maatilojen määrä on vähentynyt vuodesta 1997 vuoteen 2001 n. 14 % koko maassa.
Erot TE-keskusalueiden välillä ovat melko pieniä.
Aktiivisten maatilojen määrä ja maatilojen määrän
muutos on kuvattu v. 1997 ja 2001 TE-keskuksittain
seuraavassa taulukossa. EU-tukia hakeneita aktiivitiloja oli maa- ja metsätalousministeriön mukaan
v. 1997 koko maassa 88 351 ja v. 2001 vastaavasti
74 788.
TE-keskus

1997

2001

Maatiloja

Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Häme
Pirkanmaa
Kaakkois-Suomi
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
Ahvenanmaa
Koko maa

5 554
9 690
6 386
6 421
6 211
5 728
4 590
6 259
3 982
4 730
10 274
8 264
7 353
1 555
2 413
793
90 203

4 885
8 358
5 452
5 545
5 233
4 876
3 853
5 416
3 265
4 049
8 704
7 177
6 368
1 291
2 161
687
77 320

Tilaluvun
muutos
%

—12,0
—13,7
—14,6
—13,6
—15,7
—14,9
—16,1
—13,5
—18,0
—14,4
—15,3
—13,2
—13,4
—17,0
—10,4
—13,4
—14,3

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilasto.

Lapin liiton mukaan maatalous on Lapissa pääasiassa maidontuotantoa. Maidonlähettäjien määrä
väheni 1 124 tilasta 878 tilaan vuodesta 1997 vuoteen 2001. Porotilat ovat vuodesta 2000 lähtien
alkaneet saada EU-osarahoitteista tukea ja sisältyvät tästä syystä vuoden 2001 tukea saavien tilojen
tilastolukuun. Vuoden 1997 tilastoissa ei ole porotiloja. Lapin liiton mukaan tilastossa tulisi näkyä
vain maatilat ja porotilat tulisi tilastoida erikseen.
Maa- ja metsätalousministeriön mukaan maatilan toiminnan monialaistaminen eli muun yritystoiminnan kuin maa- ja metsätaloustuotannon harjoittaminen maatilatalouden yhteydessä on lisääntynyt
jatkuvasti. Vuosittaisia tietoja monialaisuuden kehittymisestä ei ole saatavissa, mutta kahdessa viime
maatalouslaskennassa (v. 1990 ja 2000) yritystoimintaa harjoittavien maatilojen määrä selvitettiin.
Ministeriön selvityksen perusteella monialaisten tilojen määrä kasvoi vuodesta 1990 vuoteen 2000 n.
4 000 tilalla, ja n. 27 % tiloista harjoitti maatalouden
ulkopuolista yritystoimintaa v. 2000. Monialaisilla
tiloilla oli v. 2000 yhteensä 15 991 vuosityöpaikkaa.
Vuoden 1990 maatalouslaskennassa ei tilastoitu
vuosityöpaikkoja, joten työpaikkakehityksestä ei
ole tietoa. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen mukaan vuoden 1990 maatalouslaskennan tiedot aktiivitiloista ovat epäluotettavia
ja tästä syystä tietopalvelukeskus ei ole myöskään
tietoja julkaissut.
Monialaisten maatilojen määrä ja suhteellinen
osuus kaikista aktiivitiloista TE-keskuksittain v.
2000 on esitetty seuraavassa taulukossa:
TE-keskus

Moni-alaisia
tiloja

Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Häme
Pirkanmaa
Kaakkois-Suomi
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
Ahvenanmaa
Koko maa

1 710
2 304
1 386
1 679
1 742
1 370
1 367
1 351
966
1 314
2 188
1 884
1 472
358
497
250
21 838

Osuus
aktiivitiloista, %

34,0
26,7
24,6
29,3
31,9
27,2
34,2
24,1
28,3
31,8
24,4
25,6
22,5
26,7
22,6
35,1
27,4

Lähde: Maatalouslaskenta 2000.

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen mukaan v. 1990 oli 129 114 aktiivista maa-

tilaa ja v. 2000 79 783, eli tilojen määrä väheni
38,2 % v. 1990—2000. Maatalouslaskennan mukaan v. 2000 oli 21 838 monialaista tilaa. Maatalouslaskentaan ja maaseudun pienyritysrekisteriin
perustuvat tiedot monialaisten tilojen lukumäärästä
poikkeavat kuitenkin huomattavasti toisistaan.
Maaseudun pienyritysrekisteriin perustuvan Rantamäki-Lahtisen tutkimuksen (Maaseudun pienyritysten rakennekehitys. Maatalouden taloudellinen
tutkimuslaitos. Research Reports 245. Vammala
2000) mukaan aktiivimaatiloja, joiden yhteyteen on
tilastoitu pienyritys, oli v. 1977 yhteensä 7 400.

Maaseudun pienyritykset
Rantamäki-Lahtisen (2000) tutkimuksessa maaseuduksi määriteltiin ne kunnan postinumeroalueet,
joiden väestöntiheys on vähemmän kuin 50 henkeä
neliökilometrillä. Pienyrityksellä tarkoitettiin yritystä, joka työllisti alle 20 henkilöä. Tutkimuksen
mukaan maaseudulla oli v. 1990 yhteensä 58 400
pienyritystä ja v. 1997 vastaavasti 64 100. Maaseudun pienyritysten määrä laski suhteellisesti vähemmän laman vaikutuksesta kuin koko maan yritysten
määrä v. 1990—93. Maaseudun pienyritysten lukumäärä kasvoi suhteellisesti nopeammin v. 1993—
96 kuin koko maan yritysten määrä, mutta v.1996—
97 taas suhteellisesti hitaammin. Maaseudun pienyritysten osuus kaikista yrityksistä oli v. 1990
26,8 %, v. 1996 30,4 % ja v. 1997 30,0 %. Pienyritykset työllistivät maaseutualueilla v. 1990 lähes
106 000 henkeä ja v. 1997 n. 98 000 henkeä eli 7 %
vähemmän kuin v. 1990. Työllisyyden lasku oli
maaseudun pienyrityksissä vähäisempää kuin
koko maan yrityksissä. Koko maan yrityksissä oli v.
1997 henkilöstöä lähes viidennes vähemmän kuin
v. 1990.
Mainitun tutkimuksen mukaan maaseudun
pienyritysten määrän kasvu oli vuodesta 1990 vuoteen 1997 voimakkainta kaupunkien läheisellä
maaseudulla (17 %) ja heikointa syrjäisillä maaseutualueilla (6 %). Koko maan keskiarvo oli 9,8 %.
Mainitulla aikavälillä TE-keskusalueista maaseudun pienyritysten määrän kasvu oli selvästi voimakkainta Pohjanmaalla (21 %). Uusimaa (12,8 %),
Varsinais-Suomi (12,2 %), Häme (11,6 %) ja Pohjois-Pohjanmaa (11,1 %) ylittivät maan keskiarvon.
Vähäisintä maaseudun pienyritysten kasvu oli Lapin TE-keskuksen alueella (3,2 %), mutta myös
Etelä-Pohjanmaa (5,0 %), Pohjois-Karjala (5,2 %),
Kaakkois-Suomi (6,5 %), Pirkanmaa (6,8 %) ja
Kainuu (7,1 %) jäivät alle maan keskiarvon. Maaseudun pienyritysten henkilöstön määrä kasvoi
ainoastaan Pohjanmaan TE-keskuksen alueella
(7,0 %), kun koko maassa henkilöstön määrä vähe-
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ni 7,5 %. Eniten henkilöstön määrä väheni PohjoisKarjalan (18,3 %) ja Lapin (16,1 %) TE-keskusten
alueilla. Myös Pirkanmaalla (11,2 %), Keski-Suomessa (10,8 %) ja Etelä-Savossa (10,6 %) henkilöstön määrä väheni selvästi.

TE-keskus

Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Häme
Pirkanmaa
Kaakkois-Suomi
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
Yhteensä

1990

4 296
4 792
3 286
3 452
5 018
2 832
3 254
3 785
3 302
3 628
5 064
4 966
4 113
1 716
4 285
58 400

1993
Pienyrityksiä

4 081
3 959
2 928
3 333
4 640
2 671
3 072
3 798
3 250
3 441
4 588
4 688
3 982
1 710
3 988
54 700

Maaseudun pienyritysten määrä ja henkilöstömäärä v. 1990, 1993 ja 1997 on kuvattu seuraavassa
taulukossa TE-keskuksittain:

1997

4 849
5 376
3 510
3 852
5 357
3 017
3 535
4 271
3 476
3 950
5 319
6 008
4 568
1 838
4 422
64 100

1990

1993
Henkilöstöä

7 746
8 826
5 754
6 368
9 055
5 252
5 865
7 036
5 953
6 805
9 060
8 373
7 379
3 555
7 886
106 000

6 052
6 502
4 379
5 125
6 860
4 087
4 564
5 717
4 543
5 177
6 827
7 064
5 794
3 089
5 887
83 000

1997

7 578
8 488
5 351
6 165
8 040
4 734
5 243
6 670
4 858
6 096
8 295
8 955
6 982
3 353
6 615
98 000

Lähde: Rantamäki-Lahtinen 2000. Huom. Yhteenl›sketuissa maaseudun pienyritysten ja henkilöstön määrissä on mukana myös
Ahvenanmaa.

EU:n laajenemisen arvioidut vaikutukset

Maaseutupolitiikan toteutus

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan EU:n laajeneminen syrjäisille ja hitaammin kehittyville ItäEuroopan alueille merkitsee sitä, että EU:n alueellinen ja rakennepoliittinen rahoitus kohdistuu lähes yksinomaan uusille jäsenmaille ja EU:n köyhimmille alueille. Suomessa Itä- ja Pohjois-Suomen
BKT-luvut ovat ongelmista huolimatta kasvavia ja
on mahdollista, että vuoden 2006 jälkeen EU:n
aluepoliittinen rahoitus loppuu siirtymäkauden jälkeen tai ainakin vähenee huomattavasti.
Maa- ja metsätalousministeriö arvioi, että EU:n
esitykset maatalouspolitiikan painopisteen siirtymisestä maaseutupolitiikkaan antavat toteutuessaan mahdollisuuksia kohdistaa toimia maaseudun
elinkeinorakenteen monipuolistamiseen, yritystoiminnan kehittämiseen ja maaseudun ympäristön ja
maatilojen monitoimisuutta kehittäviin toimiin. Ministeriön mielestä on kaikissa tapauksissa tärkeää,
että maaseudulle kohdistuu riittävästi kansallisia ja
niitä täydentäviä EU-varoja, jotta kehitystoimia voidaan toteuttaa. Voimavarojen kohdentaminen
maakuntatasolle tai yleisesti valtakunnallisesti tiettyihin toimenpiteisiin ei ministeriön mielestä riitä,
vaan maaseudun ja syrjäisten alueiden kehittäminen edellyttää määrätietoista voimavarojen uudelleen kohdentamista.

Katajamäen ym. tutkimuksen (Vaikea maaseutupolitiikka. Vaasan yliopisto. Levón-instituutti. Julkaisuja nro 90. Vaasa 2001) mukaan maaseutupolitiikan
toteuttajina ovat valtio, kunnat, maakunnat, kansalaisjärjestöt, yritykset ja yksittäiset kansalaiset. Maaseutupolitiikan toteutuksessa Euroopan unionin
alue- ja rakennepolitiikalla sekä yhteisellä maatalouspolitiikalla on keskeinen rooli. Euroopan unioni vaikuttaa suomalaisen maaseutupolitiikan toteuttamiseen tavoiteohjelmien ja yhteisöaloitteiden
sekä yhteisen maatalouspolitiikan osarahoittajana.
Se määrittelee pääosan kehittämistyön rahoitusrakenteista, mutta kehittämistyön sisältö ja hankkeet
määritetään kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Malisen tutkimuksen (EU-integraation maaseutuvaikutukset — tutkimusten tarkastelua alueellisesta
näkökulmasta. Oulun yliopisto. Pohjois-Suomen
tutkimuslaitos. Tiedonantoja 103. Oulu 1984) mukaan maaseudun kehittämistyössä on tärkeää huomioida alueiden erilaiset kehittämislähtökohdat,
koska tietty toimenpide välittyy eri alueille hyvinkin
erilaisiksi tai jopa vastakkaisiksi vaikutuksiksi.
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Maaseutupoliittiset linjaukset
Valtioneuvoston periaatepäätöksessä maaseutupoliittisiksi linjauksiksi ja Ihmisten maaseutu -koko-

naisohjelmaksi on kirjattu 106 ehdotusta, joista
ministeriön mukaan 30.4.2002 mennessä 30 ehdotusta on toteutunut ja 68 toteutumassa. Maaseutupoliittisten linjausten laajapohjainen valmistelu perustuu noin sataan neuvotteluun ja lausuntoon.
Ministeriö on arvioinut maaseutupoliittisten linjausten toteutumista asteikolla 1—9. Tämän mukaan kymmenen arvosanan 2 saanutta linjausta on
edennyt pisimmälle (2 = linjaus toteutunut ehdotuksen mukaisesti). Kolme näistä linjauksista koskee maaseutu- ja loma-asutuksen vesihuollon
suunnittelua ja vapaa-ajan asuntojen muuttamista
pysyviksi. Muut arvosanan 2 saaneet linjaukset
koskevat
— arvonlisäverojärjestelmän uudistamista ja selvittämistä siten, että se huomioisi nykyistä paremmin palautusten määrän arvioitaessa maaseutukuntien mahdollisuudet ostopalvelujen käyttöön ja
investointeihin
— Leader-ohjelmaan perustuvan toimintaryhmätyön vakiinnuttamista koko maahan seudullisten voimavarojen kokoamiseksi ja kehittämisaktiviteettien lisäämiseksi
— korkeakouluopetuksen ja korkeakouluissa
harjoitettavan tutkimuksen alueellisen peittävyyden, rakenteen ja kehittämistarpeiden arviointia
aluestrategioiden ja korkeakouluverkon kehittämistä koskevien esitysten pohjalta
— maaseutumaisterin tutkintoon johtavan
Rural Studies -koulutusohjelman käynnistämistä
v. 2001—2002 verkostoyliopistona
— maaseutututkijoiden ja maaseutututkimusta
tekevien organisaatioiden verkoston vahvistamista
— maaseutuneuvonnan seutuyhteistyön edistämistä seudullisista monipalvelupisteistä saatujen
kokemusten perusteella ja
— maaseudun kulttuuritapahtumien markkinoinnin edistämistä ja järjestäjien koulutuksen tehostamista.
Maa- ja metsätalousministeriön mukaan maaseutupolitiikan linjausten toteuttamisessa on edistytty monessa suhteessa. Maaseutupolitiikan oikeutukselle on syntynyt laaja hyväksyntä, ja maaseudun kehittämisen linjoista ja maaseutupolitiikan
perustasta on syntynyt yhteinen näkemys. Maaseutupolitiikan vaikuttavuutta mitataan hyvinvoinnin
kehityksellä. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan myös maaseudun toiminnallisen perusrakenteen vahvistamisessa, maaseutumatkailun kehittämistyössä ja puolueiden aktivoitumisessa alue- ja
maaseutupolitiikassa on tapahtunut edistystä.
Ristiriitoja ja keskeneräisyyttä ministeriö näkee
mm. siinä, että maatalouspolitiikan ja maaseutupolitiikan strategiat eivät kohtaa. Tämä johtuu mm.

siitä, että EU:n maaseutupolitiikka on maataloussidonnaista, joten sen välineet ovat vain osatekijöitä
maaseudun kehittämisessä. Ministeriön mielestä
kaupunkipolitiikan keskeneräinen organisoituminen vaikeuttaa maaseudun kehitystyötä ja aluekeskuksia korostava aluepolitiikka puolestaan ei ota
riittävästi huomioon laajojen maaseutualueiden erityistarpeita. Lisäksi ministeriö näkee keskeneräisyyttä mm. maaseutu- ja kaupunkipolitiikan vuorovaikutuksessa ja harvaan asutuille seuduille soveltuvien palvelumuotojen kehittämisessä.
Maa- ja metsätalousministeriön mukaan maaseutuasumisen merkityksen kasvu ja maankäytön
periaatteet eivät ole aina sopusoinnussa ja viranomaistulkintojen paikkakuntakohtaiset vaihtelut
ovat suuria. Kakkosasumisen merkitys on tutkimusten mukaan tuntuvasti lisääntynyt ja talvivarusteisia lomarakennuksia tehdään useita tuhansia
lisää vuosittain.

Valtakunnalliset maaseudun tutkimus- ja
kehittämishankkeet
Valtakunnallisella tasolla toteutetaan maaseutututkimusta, jolla tuetaan kansallisen maaseutupolitiikan toteuttamista ja kehittämistä. Tutkimuksen tuloksia sovelletaan maaseudun kehittämistyöhön ja
maaseutupoliittiseen päätöksentekoon. Valtakunnalliset kehittämishankkeet ovat osin maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän alaisten teemaryhmien
rakentamia ja niiden toteuttamia. Ministeriön mukaan maaseutupolitiikan yhteistyöryhmään kuuluu yhdeksän ministeriön ja kymmenen asiantuntijaorganisaation tai etujärjestön edustus. Maa- ja
metsätalousministeriö nimittää yhteistyöryhmän
jäsenet ja toimii puheenjohtajana. Pääsihteeri on
maa- ja metsätalousministeriöstä ja varapuheenjohtaja sekä sihteeri ovat sisäasiainministeriöstä.
Pääosa yhteistyöryhmän käytössä olevista varoista
tulee maa- ja metsätalousministeriöstä. Yhteistyöryhmän hankkeisiin ja työryhmiin osallistuu lähes
500 henkeä. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän
alaisia hankkeita ovat viime vuosina olleet esim.
maaseudun pk-elintarvikeyrittäjyyden, luonnontuotealan, maaseutumatkailun ja etätyön kehittämishankkeet.
Varsinaisia yrityshankkeita tai investointeja ei
ao. varoista tueta, vaan valtakunnallisilla hankkeilla pyritään yleisten toimintaedellytysten luomiseen
ja kehittämiseen alueellisille kehittämis- ja yrityshankkeille. Ministeriön mukaan näin tehostetaan
voimavarojen käyttöä, koska joka hankkeessa ei
kaikkia toimenpiteitä tarvitse erikseen suunnitella
ja toteuttaa, vaan niitä on saatavilla valtakunnallisten hankkeiden toteuttamisen seurauksena.
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Valtakunnalliset maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeet rahoitetaan kokonaan maa- ja metsätalousministeriön kansallisista varoista, ja hankkeet ovat maatalousosaston vastuulla. Hankerahoitus haetaan ja myönnetään suoraan maa- ja metsätalousministeriöstä. Ministeriö pyytää TE-keskuksilta kommentteja ja mahdollisia lisätietoja saapuneista hankkeista ja hankehakijoista. Lapin liiton
mukaan tiedot valtakunnallisista maaseudun tutkimus- ja kehittämisvaroja koskevista päätöksistä
toimitetaan maakunnan liitoille. Maakunnan liitot
ovat alueillaan lakisääteisiä aluekehitysviranomaisia, minkä vuoksi niitä olisi syytä kuulla jo päätösten valmisteluvaiheessa.
Tutkimus- ja kehittämishankkeisiin käytettiin v.
1997—2001 yhteensä n. 21,4 milj. € (127,5 milj. mk)
ja niitä oli yhteensä 580. Hankkeiden määrä on
vähentynyt ja hankkeisiin käytetty rahoitus on supistunut vuodesta 1977 vuoteen 2001. Vuonna
1997 tutkimus- ja kehittämishankkeisiin käytettiin
5,7 milj. € (33,9 milj. mk) ja hankkeita oli 166.
Vuonna 2001 tutkimus- ja kehittämishankkeiden
rahoitus oli n. 3,3 milj. € (19,5 milj. mk) ja hankkeita
yhteensä 78.
Vuosina 1997—2001 on toteutettu yhteensä 354
kehittämishanketta ja niihin on käytetty yhteensä n.
14,6 milj. € (86,7 milj. mk). Kehittämishankkeiden
määrä on vähentynyt tarkastelujaksolla joka vuosi:
Vuonna 1997 hankkeita toteutettiin 105 ja v. 2001
enää 41. Hankkeisiin käytetty rahoitus on vastaavasti laskenut. Vuonna 1997 kehittämishankkeisiin
käytettiin n. 4 milj. € (23,5 milj. mk) ja v. 2001 enää
n. 2,2 milj. € (13,3 milj. mk).
Tutkimushankkeita toteutettiin v. 1997—2001
yhteensä 226, ja myös niiden määrä on vähentynyt
vuodesta 1997 (61) vuoteen 2001 (37). Tutkimushankkeiden rahoitus on ollut yhteensä n. 6,9 milj. €
(40,8 milj. mk), ja rahoitus on supistunut vuodesta
1997 vuoteen 2001. Tutkimushankkeiden rahoitus
oli v. 1997 n. 1,7 milj. € (10,4 milj. mk) ja v. 2001 n.
1 milj. € (6,2 milj. mk).
Maa- ja metsätalousministeriön mukaan tarkastelukaudella maaseudun kehittämishankkeiden
kokonaisrahoitus moninkertaistui EU-rahoituksen
myötä. Hakemukset ohjautuivat alueelliseen käsittelyyn, ja vain todella valtakunnallisesti merkittävät
hankkeet käsiteltiin keskitetysti.

Maaseudun kehittämis- ja yrityshankkeet 5b- ja
6-ohjelmissa
Uusitalon (1998) mukaan EU:n ohjelmakauden
1995—99 kaikilla kuudella käytössä olleella tavoiteohjelmalla on maaseutuun vaikutusta. Maaseudun kehittämisen kannalta 5b- ja 6-ohjelmat ovat

190

keskeisiä niihin sisältyvien maaseutupainotteisten
toimintalinjojen vuoksi.
Maa- ja metsätalousministeriön mukaan lähes
kaikissa maakunnissa maaseudun kehittämishankkeiden toteutuksessa on otettu käyttöön sektori- tai
aihealueittaiset työohjelmat tai sateenvarjohankkeet. Työohjelman tavoitteena on kattaa tietty kokonaisuus, kuten maakunnan puualan kehittäminen, maaseutumatkailu tai esim. nuorten ja naisten
työllistyminen maaseudulla. Työohjelman vetovastuu on yhdellä organisaatiolla tai useamman yhteenliittymällä. Vetäjän tehtävä on koota kehittämiseen tarvittavat toimenpiteet yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja vastata niiden koordinoidusta toteutuksesta. Näin vältetään hajanaisen toteutuksen
aiheuttama hankkeiden päällekkäisyys sekä varmistetaan, että kaikki oleelliset kehittämistarpeet
on katettu ja että hankkeissa käytetään parasta
saatavilla olevaa asiantuntemusta ja kehittämisen
välineitä. Maakunnissa on yleensä valittu myös
kärkihankkeet, joiden tarkoitus on koota alueellisia
resursseja jonkin mahdollisen toimialan tai yritysryhmän kehittämiseksi.
Maa- ja metsätalousministeriön mukaan sekä
tavoite 5b- että 6 -ohjelmissa yrityksille myönnettiin
avustusta investointeihin ja kehittämistoimintaan.
Keskimääräinen investointi oli suuruudeltaan n.
33 640 € (200 000 mk), ja julkisen tuen osuus oli
keskimäärin 33 %. Yrityshankkeita oli yhteensä
6 200, ja niistä pääosa syntyi v. 1997—2000. Tavoite 5b- ja 6 -ohjelmissa tuen kohteina olivat maatilakytkentäiset yritykset, jotka työllistävät perheenjäsenten lisäksi enintään 3 henkilötyövuotta (htv)
ulkopuolisia työntekijöitä. Lisäksi rahoitettiin alle
5 htv työllistäviä muita yrityksiä, jotka toimivat
yhteistyössä em. yritysten kanssa osana jalostus-,
jakelu- tai myyntiketjua.
Työllisyysvaikutuksen on laskettu tavoiteohjelmien toimenpiteillä olleen n. 4 100 vuosityöpaikkaa ja yhden työpaikan vaatineen julkista tukea
16 820 € (100 000 mk). Ministeriön mukaan vuosityöpaikka tarkoittaa laskennallista aggregoitua
vuosityöpaikkaa, jossa esim. 0,3 + 0,2 + 0,5 työpaikkaa on yhteensä yksi vuosityöpaikka. Kyseinen laskentakäytäntö on sama eri EU-rahastoilla ja
tarpeen osa-aikaisten ja kokoaikaisten työpaikkojen saattamiseksi yhteismitallisiksi ohjelmatasolla.
Julkinen tuki vuosityöpaikkaa kohti kuvaa tuen
määrää henkilöstön määrän lisäykseen verrattuna.
Tavoite 5b -ohjelma
Suomen 5b-alueet sijoittuivat 14 maakuntaan, joista
vain Etelä-Pohjanmaa kuului kokonaisuutena 5balueeseen. Muut tavoite 5b -alueet sijaitsivat Uudel-

lamaalla, Itä-Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa,
Satakunnassa, Hämeessä, Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Savossa, Keski-Suomessa, Vaasan rannikkoseudulla ja
Pohjois-Pohjanmaalla.
Ohjelman päätavoitteita olivat pienen ja keskisuuren yritystoiminnan vahvistaminen ja monipuolistaminen, maatalouden kilpailukyvyn parantaminen, maatalousväestön toimeentulon perustan laajentaminen sekä maaseudun palveluiden ja vetovoimaisuuden kehittäminen. Tavoite 5b -ohjelmaan sisältyi neljä toimintalinjaa: 1. yritystoiminnan edistäminen, 2. alkutuotannon monipuolistaminen, 3. osaamisen tason nostaminen ja 4. maaseutuyhteisöjen kehittäminen.
Maa- ja metsätalousministeriön raportin (Maaseudun kehittämistyön satoa. Maaseudun kehittämishankkeet tavoite 5b- ja 6 -ohjelmissa. Maa- ja
metsätalousministeriö. Helsinki 2001) mukaan 5bohjelmassa toteutettiin 2 235 maaseutuelinkeinojen kehittämistä ja maatilojen pienyritystoiminnan
kehittämistä koskevaa hanketta. Raportin seuranta
koskee Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahastosta (EMOTR) rahoitettuja hankkeita. Hankkeista oli kehittämishankkeita 731 ja yrityshankkeita eli yritysinvestointeja 1 504. 5b-ohjelmaan kuuluvien työvoima- ja elinkeinokeskusten alueista
kehittämishankkeita oli eniten Kaakkois-Suomessa
ja Pohjois-Pohjanmaalla, joissa molemmissa oli lähes 100 hanketta. Myös Savossa, Satakunnassa,
Varsinais-Suomessa ja Pohjanmaalla hankkeita oli
keskimääräistä enemmän. 5b-alueen maakunnista
rahoitusta käytettiin eniten yrityshankkeisiin kaikista maaseutuelinkeinojen ja maatilojen pienyritystoiminnan hankkeista Pohjanmaalla (40,0 %) ja
Etelä-Pohjanmaalla (35,2 %) ja vähiten Itä-Uudellamaalla (7,4 %). 6-alueen maakunnista yrityshankkeisiin käytettiin eniten Pohjois-Karjalassa (42,6 %)
ja Mikkelin läänin maakuntayhtymässä (40,3 %) ja
vähiten Lapissa (3,9 %).
Mainitun raportin perusteella tavoite 5b -ohjelman alkutuotannon monipuolistamisen yhtenä toimintalinjana oli maatilojen toimintaa palvelevat
teknologiahankkeet, joita oli v. 1995—99 yhteensä
1 250. Kehittämishankkeita näistä oli 90. Yrityskohtaisia investointeja oli 1 160, ja niitä syntyi eniten
Pohjanmaalla (844) ja Pirkanmaalla (236) sekä
jonkin verran myös Etelä-Pohjanmaalla (40) ja Keski-Suomessa (36).
Katajan ja Patjaksen (EU:n tavoite 5b- ja 6
-ohjelmat ja maaseudun kehitys Suomessa 1995—
99. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita 48/2001) selvityksen perusteella
EMOTR:sta rahoitettuja tavoite 5b -ohjelmaan kuu-

luvia kehittämishankkeita oli ohjelmakaudella
1995—99 yhteensä 1 562 ja vastaavasti EMOTRosarahoitteisia yrityshankkeita 4 659. Valtaosa yrityshankkeista oli Pohjanmaalla (1 506) ja EteläPohjanmaalla (1 007).
Tavoite 6 -ohjelma
Tavoite 6 -ohjelmaan kuuluivat Lappi, Kainuu,
Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo kokonaisuudessaan,
Pohjois-Pohjanmaalta Iin, Siikalatvan, Koillismaan
ja Nivala-Haapajärven seutukunnat, Pohjois-Savosta Koillis-Savon seutukunta, Keski-Suomesta Saarijärven ja Viitasaaren seutukunnat ja Keski-Pohjanmaalta Kaustisen seutukunta.
Tavoite 6 -ohjelman yleistavoitteiksi määriteltiin
alueen työttömyyden vähentäminen 2,1 %:lla ja
8 000 työttömällä vuosittain, 17 500 uuden yksityisen palvelun ja teollisuuden työpaikan luominen, alueen BKT:n eron pienentäminen kansalliseen keskiarvoon viidellä prosenttiyksiköllä sekä
erityisesti naisten ja nuorten työpaikkojen lisääminen. Tavoite 6 -ohjelmaan sisältyi kolme toimintalinjaa: 1. yritystoiminnan vahvistaminen ja
yritysten kilpailukyvyn parantaminen, 2. työvoimavarojen ja osaamisen kehittäminen ja 3. maa-,
metsä- ja kalatalous, maaseudun kehittäminen ja
ympäristö.
Raportin Maaseudun kehittämistyön satoa mukaan tavoite 6 -ohjelmassa käynnistyi yhteensä
1 083 kehittämis- ja yrityshanketta, jotka liittyivät
maatilaelinkeinojen monipuolistamiseen ja kehittämiseen. Rahoitusta suunnattiin eniten Lappiin,
Pohjois-Karjalaan ja Etelä-Savoon. Rahoituksen
käytössä on raportin perusteella alueiden välillä
suuria eroja. Korkeimmat yritystukien osuudet
hankerahoituksesta olivat Pohjois-Karjalassa (n.
45 %) ja Etelä-Savossa (n. 45 %). Vastaava osuus oli
Lapissa alhaisin (n. 6 %).
Katajan ja Patjaksen (2001) mukaan tavoite 6
-ohjelmissa oli yhteensä EMOTR:n rahoittamia kehittämishankkeita 568 ja yrityshankkeita 1 555.
Valtaosa yrityshankkeista toteutettiin Pohjois-Karjalassa (535) ja Etelä-Savossa (409).

Tavoite 5b- ja 6 -ohjelman rahoitus
Maa- ja metsätalousministeriön valtiontilintarkastajille antaman selvityksen mukaan maaseudun tavoite 5b -ohjelman kehittämisohjelmia koskeva
kehys oli v. 1995—99 323,4 milj. € (1 923 milj. mk),
varoja oli sidottu v. 1995—99 333,2 milj. € (1 981
milj. mk) ja varoja oli maksettu v. 1995—2001 295,5
milj. € (1 757 milj. mk). Tavoite 6 -ohjelman kehys
oli v. 1995—99 97,4 milj. € (579 milj. mk), varoja oli
sidottu 1995—99 140,1 milj. € (833 milj. mk) ja
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varoja oli maksettu 118,1 milj. € (702 milj. mk) v.
1995—2001. Kehittämishankkeisiin varoja oli sidottu v. 1995—99 169,7 milj. € (1 009 milj. mk) ja
varoja oli maksettu v. 1995—2001 168,2 milj. €
(1 000 milj. mk). Kehittämishankkeisiin käytettiin
n. 57 % kaikista kehittämisohjelmien varoista v.
1995—2001. Luvut ovat ennakollisia ja koskevat
EU:n osalta Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahastoa.
Ohjelmakaudella 1995—99 Suomelle kohdistetut EMOTR-varat on tavoite 5b- ja 6 -ohjelmassa
sidottu sataprosenttisesti ja myös maksatukset ovat
toteutuneet yli 95 %-prosenttisesti, mikä on enemmän kuin muiden rakennerahastojen osalta.
Kansallisen rahoituksen osalta myöntövaltuudet
kiintiöitiin TE-keskusten maaseutuosastoille. Kiintiöitä pystyttiin tasoittamaan tarpeen mukaan TEkeskusten maaseutuosastojen kesken. Vuotuinen
myöntövaltuus pystyttiin käyttämään niin, ettei
käyttämättömiä valtuuksia jäänyt. Valtuutta on siirretty tarpeen mukaan TE-keskuksesta toiseen, mutta ei TE-keskusten osastojen välillä.
Maa- ja metsätalousministeriön mukaan alueittain ei ole määrätty ennalta, kuinka suuri osa
vuotuisesta myöntövaltuudesta kohdennetaan kehittämishankkeisiin tai yrityskohtaisiin investointeihin. Maakunnan yhteistyöasiakirjan valmistelun
yhteydessä asetetaan maakunnittain yleensä vuosittain indikatiiviset tavoitteet sille, kuinka suuri osa
alueen EMOTR:n varoista kohdistetaan yrityshankkeisiin. Alueelle tärkeimmillä yrityshankkeilla on
etusija kehittämishankkeisiin nähden.
Lapin liiton mukaan ohjelmakaudella 1995—99
ei laadittu maakunnan yhteistyöasiakirjoja. Kuluvalla ohjelmakaudella päätökset maatalousinvestoinneista ja nuorten viljelijöiden aloitustuista tehdään maa- ja metsätalousministeriössä, minkä
vuoksi maakunnat eivät ole voineet vaikuttaa
tuen määrään alueillaan. Lapin liiton mukaan mainituilla tuilla on vuotuiset, ei-indikatiiviset, ohjelmassa sovitut täsmälliset rahoitusraamit.
Maa- ja metsätalousministeriön mukaan alkaneella ohjelmakaudella 2000—2006 alueet ovat
asettaneet tavoitteita sille, kuinka paljon varoja
koko kehyksestä käytetään yritysrahoitukseen.
Kuluvan kauden tavoite on käyttää kiintiöstä 35—
40 % yrityshankkeisiin. Yleisistä kehittämisen edellytyksiä luotaavista hankevaroista suuri osa kohdistuu kolmenlaiseen toimintatapaan: laajoihin, koko
alueen tiettyä tuotantoklusteria koskeviin, systemaattisesti eteneviin työohjelmiin, paikallisten toimintaryhmien toteuttamiin paikallisohjelmiin ja yritysryhmien määrätietoisiin tuotekehityshankkeisiin.
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Leader II -yhteisöaloite
Raportin Leader II -yhteisöaloitteen jälkiarviointi
(Helsingin yliopisto, Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus. Seinäjoki ja Mikkeli, Vaasan yliopisto.
Lévon-instituutti, Tampereen yliopisto. Alueellisen
kehittämisen tutkimusyksikkö Sente) mukaan Leader on EU:n monimuotoinen maaseudun kehittämisohjelma. Leader on lyhenne ranskankielisistä
sanoista ’Liaisons Entre Actions de Développement
l’Économie Rurale’ eli suomeksi ’Yhdyssiteet maaseudun talouden kehittämiseen tähtäävien toimenpiteiden välillä’. Leader II -ohjelmaa toteutettiin
Suomessa v. 1996—99 ja se perustui paikalliseen
päätösvaltaan kehittämistyössä. Suomessa toimi 22
Leader-toimintaryhmää.
Maa- ja metsätalousministeriön mukaan toimintaryhmätyö järjestäytyi yhdistyksiksi tai osuuskunniksi, jotka laativat kotiseutunsa kehittämissuunnitelman tai -ohjelman. Toimintaryhmä itse vastasi
ohjelman laatimisesta, siitä tiedottamisesta ja sen
toteuttamisesta. Työskentelyyn osallistuminen oli
avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Toimintaryhmän jäsenet edustivat eri aloja ja organisaatioita.
Käytännön työstä vastasi toimintaryhmän keskuudestaan valitsema hallitus. Toimintaryhmä voi valita sille esitetyistä hanke-esityksistä ne, jotka parhaiten toteuttivat ryhmän laatimaa ohjelmaa. Varsinaiset päätökset toimintaryhmien esittämistä kehittämishankkeista ja Leader-toimintaryhmän esittämistä yrityshankkeista teki TE-keskus.
Leader II -yhteisöaloitteen jälkiarviointiraportin
(2002) mukaan Leader II -ohjelmissa toteutettiin
yhteensä 3 050 hanketta. Hankkeista 1 838 toteutettiin tavoite 5b -alueen toimintaryhmissä ja 1 212
tavoite 6 -alueen toimintaryhmissä. Tavoite 5b
-alueen hankkeista oli 1 631 kehittämishankkeita,
27 maatilasidonnaisia yritystukihankkeita, 173 eimaatilasidonnaisia yritystukihankkeita ja 7 valtakunnallisia arviointi- ja seurantahankkeita. Tavoite
6 -alueella oli vastaavasti 959 kehittämishanketta,
109 maatilasidonnaista yritystukihanketta, 137 eimaatilasidonnaista yritystukihanketta ja 7 valtakunnallista arviointi- ja seurantahanketta. Kansainvälisiä hankkeita oli tavoite 5b -alueella kahdeksan ja
tavoite 6 -alueella kuusi. Maatilasidonnaiset yrityshankkeet tilastoi maa- ja metsätalousministeriön
tietopalvelukeskuksen tietohallinto ryhmä (TIKE)
ja ei-maatilasidonnaiset yrityshankkeet kauppa- ja
teollisuusministeriö.
Maa- ja metsätalousministeriön mukaan Leader
II -ohjelmissa toteutettiin 3 188 kehittämishanketta,
joista maa- ja metsätalousministeriön vastuulla olleita yritystukihankkeita oli 253 ja kauppa- ja teollisuusministeriön vastuulla olleita yritystukihank-

keita 312. Maatilasidonnaisten yritystukihankkeiden määrä (253) on ministeriön mukaan suurempi
kuin Leader II -yhteisöaloitteen jälkiarvioinnin raportissa, jossa maatilasidonnaisia yritystukihankkeita on 136 ja ei-maatilasidonnaisia vastaavasti
310.
Maa- ja metsätalousministeriön loppuselvitystä
koskevien ennakkotietojen mukaan Leader II
-ohjelmien kokonaiskustannuskehys oli v. 1996—
99 78,7 milj. € (468 milj. mk) ja varoja oli v. 1996—
1999 sidottu 88,8 milj. € (528 milj. mk). Vuosina
1996—2001 varoja maksettiin 64,75 milj. € (385
milj. mk). Kehittämishankkeisiin varoja maksettiin
46,08 milj. € (274 milj. mk) eli n. 71 % ohjelmassa
maksetuista varoista. Maatilasidonnaisille yritystukihankkeille maksettuja varoja oli 2,9 milj. € (17
milj. mk) ja ei-maatilasidonnaisille yritystukihankkeille 5,55 milj. € (33 milj. mk).

Paikallisen omaehtoisuuden maaseutuohjelma
Paikallisen omaehtoisuuden maaseutuohjelma
(POMO) perustui Leader-ohjelman tavoin toimintaryhmätyöhön. POMO-ohjelmaa toteutetaan kansallisin varoin. POMO-ohjelma täydensi tavoite 5b- ja
6 -alueiden ohjelmatyötä, ja sen painopiste oli
maaseutumaisissa alueissa. Valtakunnallisesti toimintaa koordinoi Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän asettama Seudullisen kehittämisen teemaryhmä.
Vuonna 1997 ministeriö valitsi 26 toimintaryhmää ohjelmakaudelle 1997—99. Alueellinen
POMO-toimintaryhmä vastasi oman kehittämisohjelmansa laadinnasta, täytäntöönpanosta, ohjelman edistymisestä ja varojen käytöstä. POMOohjelmaan kuului 153 kuntaa, joissa asui 923 000
asukasta, ja ohjelma kattoi noin kolmanneksen
Suomen maaseudusta. Isohkot taajamat ja Leaderalueet olivat POMO-ohjelman ulkopuolella, mutta
kaupunkien reuna-alueita saattoi olla mukana.
POMO-hankkeita oli 1 910, ja hankkeisiin käytettiin yhteensä 31,3 milj. € (186 milj. mk).
Maa- ja metsätalousministeriön mukaan POMOohjelman tavoitteina oli edistää yhteistyötä ja verkostoitumista, myötävaikuttaa yli 500 uuden työpaikan syntymiseen tai vanhan työpaikan säilymiseen, vaikuttaa 100—150 uuden yrityksen syntymiseen ja välillisesti 2 000 henkilötyövuoden työllistämiseen.
Maa- ja metsätalousministeriön mukaan hankkeiden tavoitteet saavutettiin hyvin. Etenkin työpaikkojen luomiseen ja synnyttämiseen liittyvä tavoite ylitettiin moninkertaisesti. Säilytettyjä työpaikkoja oli 2 061 ja uusia 2 382 koko-aikaiset, osaaikaiset ja kausiluonteiset yhteenlaskien. Uusia yri-
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tyksiä syntyi 320 ja uusia yhteistyöverkostoja 1 810.
Kylien kehittämissuunnitelmia laadittiin 225 ja kylätoimistoja tai palvelupisteitä perustettiin 339.
Kursseja järjestettiin 2 765, ja niissä oli n. 45 000
osallistujaa.
Maa- ja metsätalousministeriön mukaan myös
POMO-ohjelman laadulliset tavoitteet saavutettiin,
mikä ilmenee toimintaryhmätyön laajentumisena ja
uskottavuuden paranemisena. Yhteistyö ja verkostoituminen ovat lisääntyneet, ja POMO-alueilla uskallus ja kyky toimia uudella tavalla on kasvanut.

Yhteistyö ja poikkihallinnollisuus maaseudun
kehittämishankkeissa
Maa- ja metsätalousministeriön mukaan valtakunnallisissa maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeissa korostuu maaseutupoliittinen ja poikkihallinnollinen toiminta. Valtakunnallisten hankkeiden
toteuttamisessa ovat keskeisellä sijalla valtakunnalliset järjestöt kuten Maaseutukeskusten liitto, Maaja kotitalousnaisten keskusliitto, Käsi- ja taideteollisuusliitto, Suomen 4H-liitto, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen Kylätoiminta ry. jne. Tutkimushankkeiden toteuttamisessa korostuu yliopistojen ja erityisesti niiden maakuntatason laitosten rooli, lisäksi ao. tahot ovat mukana myös
kehittämishankkeiden toteutuksessa. Ministeriön
mukaan rahoitetuilla hankkeilla on edistetty mm.
kyläkoulujen toiminnan monipuolistamista, maaseudun tien- ja maisemanhoitoon liittyviä toimia,
hoivapalvelujen kehittämistä, etätyötä, matkailua,
selvitetty maaseudun asukkaiden ja yrittäjien verotukseen liittyviä kysymyksiä ja tuotettu kampanjaja oppimateriaaleja. Ministeriön mielestä hankkeilla on voitu turvata maaseutunäkökulman huomioiminen eri kehittämistoimissa.
Valtakunnallisten hankkeiden rahoitushakemusten käsittely on laajapohjaista. Ministeriöön
saapuneet hakemukset käsittelee ja päätösesityksen ministeriölle antaa maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän alainen 13-jäseninen hankeryhmä, jossa
on edustajat viidestä ministeriöstä sekä tutkimussektorilta. Hakemusten käsittelyssä hankeryhmä
pyytää lausuntoja ja kommentteja TE-keskuksilta,
eri organisaatioissa toimivilta tutkimuksen yhteyshenkilöiltä ja erityisesti maaseudun yhteistyöryhmän teema- ja työryhmiltä.
Maa- ja metsätalousministeriön mukaan maaseudun kehittäminen edellyttää aluetasolla laajaa
toimenpidevalikoimaa, jossa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala on liian kapea. Maakunnallinen tiivis yhteistyö viranomaisten välillä maaseudun kehittämisessä alkoi määrätietoisena ohjelmaperustaisena toimintana 1990-luvun alussa.
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Alueellinen maaseudun kehittämistoiminta perustuu maakuntien maaseudun kehittämisohjelmiin,
jotka ovat toimineet ohjelmakauden 1995—99 tavoite 5b- ja 6 -ohjelmien toteutuksen ja ohjelmakauden 2000—2006 tavoite 1 -ohjelman ja ALMAn
(alueellinen maaseutusuunnitelma) pohjana. Tavoite 5b- ja 6 -ohjelmat valmisteltiin alueen viranomaisten, asiantuntijoiden, kuntien ja sosiaalipartnereiden yhteistyönä, ja ne on sovitettiin yhteen
maakunnan yleisiin kehittämisohjelmiin. MTK:n
mukaan eri osapuolten yhteistyö ohjelmien valmistelussa ei ollut riittävää vaan pääsääntöisesti viranomaisvalmistelua.
TE-keskusten tulossuunnitelmiin on edellytetty
sisältyvän eri osastojen yhteisiä hankkeita. Lähes
jokaisessa TE-keskuksessa tulossuunnitelmaan sisältyy hankkeita, joiden tavoitteena on edesauttaa
maaseudun yritysrakenteen monipuolistumista.
Poikkihallinnollisuus sisältyy maaseudun kehittämistyössä jossain määrin lähes kaikkiin maaseutuosaston rahoittamiin työohjelmiin ja myös pienempiin hankkeisiin. Yritysosaston toimin voidaan tukea alueen kärkiyritysten kansainvälistymistä, tuotekehitystä ja investointeja ja yritysympäristön kehittämisen avulla varmistaa, että kehittämistoiminta on pitkäjänteistä. Usein kehittämishankkeisiin liittyy myös mm. maakunnan liiton
rahoittamia ja edistämiä toimia alueen osaamiskeskusten kehittämiseksi. Koko hankerahoituksesta poikkihallinnollisten hankkeiden osuus on
selvästi pienempi kuin yhden rahoittajan rahoittamien hankkeiden.
Maa- ja metsätalousministeriö on rahoittajana
eräiden muiden ministeriöiden kanssa yhteisrahoitteisissa kehittämis- ja tutkimushankkeissa. Näitä hankkeita ovat v. 1997—2001 olleet mm. PuuSuomi-toimintaohjelma (MMM, KTM, OPM, TM,
MTK, teollisuus), Maaseutuyrittäjyyden Edistämiskeskus (MMM, KTM, OPM, TM), Etätyön kärkiohjelma (MMM, Sitra, TM), Hyvinvoinnin alueellinen
erilaistuminen -tutkimus ja Palvelujen maaseutu tutkimus (MMM, Stakes) ja Luontoyrittäjyys-hankkeet (MMM, KTM, YM, SM) ja osaamiskeskusohjelma (MMM, SM).

Maaseudun kehittämistoimien arviointi
Maa- ja metsätalousministeriön mukaan tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti toteuttavilla arvioinneilla. Suunnitteluvaiheessa tehdään
ennakkoarvio ja ohjelman puolivälissä väliarvio.
Loppuarvioinnissa arvioidaan ohjelman vaikuttavuutta sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamista.
Seurannassa käytettävien indikaattoreiden määrittelyä ja arvioinnin kriteereitä ohjaa suurelta osalta
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EU, ja niitä valmistellaan ohjelmien hallinnointiin
osallistuvien ministeriöiden yhteistyöllä.
Maa- ja metsätalousministeriön mukaan tulosten
arvioinnissa on ongelmana, että hankkeet ovat
pääosin monivuotisia ja niiden tuloksellisuutta kuvaavia indikaattoreita, tutkimuksia ja arviointeja
pystytään luotettavasti tuottamaan vasta hankkeiden päätyttyä. Arviointeja on toteutettu ohjelmakauteen sidotusti 1995—99, jolloin tiedot hankkeiden koko toteutuksen ajalta ovat olleet käytettävissä. Ohjelmakauden 2000—2006 osalta tehtiin ensimmäiset päätökset kehittämis- ja yrityshankkeista
vasta v. 2001, joten toteutuksen arvioinnille on
olemassa vain päätös- ja maksatustietoja ja hajanaisia tietoja lyhytkestoisista hankkeista. Tulosten arviointia TE-keskuksittain vaikeuttaa se, että EU:n
alueohjelmien osalta Suomi on sekä edellisellä että
kuluvalla rahastokaudella jaettu varsin pirstaleisesti
useampaan ohjelma-alueeseen, joista osa on jakanut maakuntia ja TE-keskuksia. Lisäksi ohjelmaalueet ovat kauden vaihtuessa muuttuneet.
Maa- ja metsätalousministeriön mukaan ohjelmien seurannassa käytettävien indikaattoreiden
kyky kuvata aikaan saatuja tuloksia on rajallinen, ja
alueiden välinen erilainen toteutus johtuu enemmän toteutusympäristön erilaisuudesta kuin alueviranomaisen tai TE-keskuksen omasta toiminnasta.
MTK:n mukaan kehittämistoimilla saatavat tulokset
riippuvat myös tavasta, jolla työtä tehdään. MTK:n
käsitys on, että viranomaistoiminta vaihtelee eikä
kaikilla alueilla tuota tuloksia riittävästi.
Maa- ja metsätalousministeriön mielestä uusien
syntyvien tai säilytettyjen työpaikkojen arviointi on
osoittautunut erityisen vaikeaksi. Yhtenäistä mittaustapaa ei eri hallinnonalojen ja toimenpiteiden
välillä ole lopullisesti vielä löydetty, vaikka aihetta
on käsitelty työryhmissä ja lukuisissa seminaareissa.
Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien
valtakunnallisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden päätarkoitus ei ole varsinainen suora työllistävyys, minkä vuoksi näiltä hankkeilta ei edellytetä
työllisyyttä, yritysten lukumäärää tai vastaavia tavoitteita ja seurantatietoja.
Maa- ja metsätalousministeriön mukaan EU:n
ohjelmapoliittiset pelisäännöt ovat tiukentaneet
ennakkorahoitusmahdollisuuksia. Jälkirahoitteisuus ja ennakkomahdollisuuksien väheneminen
viime kauteen verrattuna ovat eliminoineet uusia
toimijoita ja vähentäneet hankkeiden innovatiivisuutta. Ministeriön mielestä olisi syytä selvittää,
onko mahdollista luoda takuujärjestelmä, joka helpottaa pienten paikallisten toimijoiden mahdollisuutta toteuttaa laajoja kehittämishankkeita.

MTK:n mukaan ainoastaan varakkaat, käteiskassan omaavat yhteisöt voivat toteuttaa hankkeita.
Käytäntö on johtanut siihen, että ohjelmaperusteista rahoitusta käytetään korvaamaan pieneneviä
”valtionavustuksia” ja käyttäjiksi tulevat tahot, joilla
on esim. koulutuksen järjestäjän (kuntayhtymien,
korkeakoulujen) käteisvarat käytettävissään.
Ohjelmakautta 1995—99 koskevien tietojen arviointia heikentää tavoite 5b -ohjelman ja siihen
sisältyvien yhteisöaloitteiden (esim. Leader-ohjelma) ja tavoite 6 -ohjelman arvioinnin keskeneräisyys. Ministeriöltä saadun selvityksen mukaan tavoite 5b -ohjelmaa koskeva sisäasiainministeriön
aluekehitysosaston valmistelema loppuraportti on
keskeneräinen, eikä asiankirjan tietoja saa saattaa
julkisuuteen. Tavoite 6 -ohjelman tulosten arviointia vaikeuttaa se, että ohjelman toimenpidekokonaisuuksissa käytettävistä indikaattoreista ja niiden
tavoite- ja toteutuma-arvoista puuttui huomattava
osa sisäasianministeriön aluekehitysosaston seurantatiedoissa, jotka oli päivätty 23.4.2002. Sisäasiainministeriön mukaan viranomaiset ovat valmistelemassa ohjelmien loppuraportteja, jotka sisältävät rahoitustietojen lisäksi tiedot mm. ohjelmilla luoduista ja säilytetyistä työpaikoista ja uusista
yrityksistä.
Katajamäen ym. (2001) tutkimuksen mukaan
eri hallinnonaloilla on pidetty tiukasti kiinni
omista momenteista ja hallinnonalakohtaisella
ohjauksella on hahmotettu vain sektorikohtaisia
kokonaisuuksia. Ministeriöiden erilaiset säännöt ja
menettelyt sekä EU:n tarkat rahastokohtaiset ohjeet ovat hajottaneet kehittämisohjelmat pieniin
osiin. Aluetasolla hankkeiden rahoitus kanavoidaan TE-keskusten kautta, vaikka alueellinen
kehittämisvastuu on maakunnilla ja seutukunnilla.
Näistä syistä strategisista painoalueista ei ole voitu
pitää kiinni, ja monialaisten strategioiden toteuttaminen on ollut vähäistä. Tutkijat arvioivat, että
hallinnon sektoroitumisen ja erilaisten toimenpiteiden alueellistamisen väliset jännitteet ovat kasvaneet, ja toteavat, että maaseutupolitiikalla saavutettujen tulosten arviointi on vaikeaa, koska
sektoreittain ohjautuvan hallinnon nykyiset rakenteet eivät tue maaseutupolitiikkaa. Eri hallinnonaloja ja alueellisia toimijoita yhdistäviä hankkeita
on ollut käytännössä vähän.

Tavoite 5b- ja 6 -ohjelmat
Raportissa Manner-Suomen tavoite 5b -ohjelman
jälkiarviointi (Loppuraportti 23.10.2001. Net Effect
Oy. Hilkka Vihinen, Jari Kuusisto. Savon Amazon
Osuuskunta) todetaan, että ohjelman strategian
toteuttaminen ei ole onnistunut parhaalla mahdol-

lisella tavalla, koska alueellisten kehittämisohjelmien tavoitteenasetanta on ollut jäsentymätöntä ja
keskushallinnon ohjaus varsin hajanaista ja usealta
taholta koordinoitua. Tavoite 5b -ohjelman toteutuksesta vastasi kahdeksan eri ministeriötä. Ohjelman toimeenpanon ja tuloksellisuuden seuranta
toteutettiin huomattavan vaikeaselkoisella tavalla
hallinnoivien ministeriöiden ohjauksessa. Hanketasolla alueellinen hallinto- ja valvontajärjestelmä
kiinnitti sisältöohjauksen ja saavutettujen tulosten
sijasta liikaa huomiota rahoituksen käytön oikeellisuuteen.
Raportissa esitetään, että on syytä suhtautua
jonkin verran kriittisesti säilytettyjen työpaikkojen
määrään tuloskriteerinä, koska käytännössä on
mahdoton todentaa sitä, kuinka moni säilyneeksi
ilmoitetuista työpaikoista on ollut vaarassa ja moniko niistä on säilynyt tuen avulla. Säilytetty työpaikka on helppo tapa osoittaa hankkeen tuloksellisuus, ja suurin osa raportoiduista työpaikoista kuului säilytettyjen työpaikkojen ryhmään. Myös tavoite 5b -ohjelman seurantaraportin mukaan (Malinen
ym. Manner-Suomen 5b -ohjelman väliarviointi.
Loppuraportti 1999) ohjelman avulla luotuun työpaikkalukuun (16 300) on suhtauduttava varauksellisesti.
Valtiontalouden tarkastusviraston 5b-ohjelman
toimintalinjaa 2 (Alkutuotannon monipuolistaminen) koskeneen tarkastuskertomuksen (11/2000)
mukaan maa- ja metsätalousministeriön hankerekisteri pohjautuu hankkeiden vetäjien omiin ilmoituksiin, eikä mitään systemaattista tarkistuskäytäntöä työpaikkatietojen varmistamiseksi ollut olemassa. Hankerekisterin tietoja ei ollut päivitetty, ja
hankerekisteriin kirjautui samanarvoisina koko- ja
osa-aikaisia uusia työpaikkoja.
Katajan (Hanketyö on kovaa hommaa. Tuloksekkaan maaseudun kehittämishankkeen malli.
Raportteja ja artikkeleita n:o 159. Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos 1998) tutkimuksen perusteella kaikkien maaseutuyritysten ongelmien ratkaisuun ei ole mahdollista perustaa omia hankkeita. Hankkeet on kohdennettava ensisijaisesti niiden
ongelmien ratkaisuun, joiden kautta alueen yritystoiminnan edistäminen on taloudellisinta ja tuloksekkainta. Maaseudun yritystoiminnan suunnittelijoilla tulee olla tarkka tuntemus yrittäjien toimintaympäristöstä ja ongelmista. Parhaiten nämä asiat
tuntevat yrittäjät itse.
Mainitun tutkimuksen mukaan yrittäjien osuutta
olisi lisättävä hankkeiden suunnittelussa, jotta
hankkeilla pystytään pureutumaan yritysten toiminnan kannalta keskeisiin kehittämistarpeisiin.
Myös yrityskohtaisesti tehtävän työn osuutta tulee
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lisätä kehittämishankkeissa, jotta niissä päästään
suoraan yritysten omien kehittämisongelmien ratkaisuun.
Katajan ja Patjaksen (2001) raportin (EU:n 5bja 6-ohjelmat ja maaseudun kehitys Suomessa
1995—99. Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos.
Työpapereita 48/2001) perusteella tavoite 5b- ja 6b
-ohjelmissa toimenpiteiden kohderyhmän eli maaseutuyritysten hanketoiminnasta saama välitön rahallinen hyöty oli n. 16,8 milj. € (100 milj. mk),
vaikka ohjelmaan käytettiin julkista rahoitusta yli

Julkinen rahoitus
milj. €
milj. mk

Investointihankkeet
Kehittämishankkeet
Yhteensä

67,3
185,0
252,3

400
1 100
1 500

Maaseudun yritystoiminta on saanut yhteensä n.
235,5 milj. €:n (1 400 milj. mk) kehittämispanoksen
50,5 milj. €:n eli 300 milj. mk:n (21 %) omarahoitusosuudella ja n. 218,6 milj. €:n (1 300 milj. mk)
investoinnit n. 151,4 milj. €:n eli 900 milj. mk:n
(69 %) omarahoitusosuudella. Keskeisenä kriteerinä julkisen rahoitustuen myöntämisessä on se,
kuinka tarkoituksenmukaista tuki on. Jos investoinnin tai kehittämishankkeen arvioidaan toteutuvan ilman julkista rahoitusta, ei tuen myöntämistä
voida pitää tarkoituksenmukaisena. Ministeriön
näkemyksen mukaan yksittäiset yritykset ja maaseudun yritystoiminta yleensä ovat hyötyneet merkittävästi julkisesta rahoituksesta.

Leader II -yhteisöaloite
Maa- ja metsätalousministeriön mukaan Leader II ohjelmista tehtyjen väli- ja jälkiarviointien loppuraporttien perusteella yhteistyö TE-keskuksen maaseutuosaston ja työvoimaosaston välillä ESR:n
hankkeiden osalta sujui pääosin hyvin viime ohjelmakaudella, mutta Leader-ohjelmaa toteuttavat
paikalliset toimintaryhmät olivat tyytymättömiä
päätöksenteon hitauteen yritysosastolla. Ohjelmakaudella 1996—99 Leader II -ohjelman ei-maatilakytkentäisten yrityshankkeiden päätökset tehtiin
TE-keskuksen yritysosastolla, jossa päätöksenteko
kesti enimmillään vuoden.
Kauppa- ja teollisuusministeriön mukaan erityisesti ohjelman käynnistysvaiheessa oli joillakin yritysosastoilla em. ongelmia. Pääosassa TE-keskusten yritysosastoista ja päätöksenteko sujui ongelmitta. Järjestelmä oli kuitenkin liian raskas, ja se on
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252 milj. € (1 500 milj. mk). Maaseutuyritysten
saama välitön rahallinen hyöty laskettiin vähentämällä yrittäjien maksamat osallistumismaksut tehdyistä yritysinvestoinneista. Tutkijoiden mielestä
ohjelmien vaikuttavuus ei voinut syntyä siten, että
rahoitus olisi merkittävästi vahvistanut kohderyhmän yritystoiminnan kehittymistä.
Ministeriön mukaan ohjelmien vaikuttavuutta
maaseutuyrityksiin tulee tarkastella kokonaisvaltaisemmin. Kokonaisuutta kuvaa seuraava asetelma:

Yksityinen rahoitus
milj. €
milj. mk

151,4
50,4
201,8

900
300
1 200

milj. €

Yhteensä
milj. mk

218,6
235,5
454,1

1 300
1 400
2 700

kuluvalla ohjelmakaudella korvattu selkeämmällä
toimintatavalla.
Raportin Leader II -yhteisöaloitteen jälkiarviointi
mukaan toimintaryhmien työssä ulkopuolinen toiminnan tuloksellisuuden mittaaminen oli ongelmallista. Toimintaryhmien sisäinen itsearviointi ja toiminnan seuranta onnistuivat paremmin kuin ulkoinen seuranta. Virallisen ulkoisen seurannan järjestämisessä oli puutteita ja ongelmia aiheuttivat mm.
tilastointikäytäntöjen erot maa- ja metsätalousministeriössä ja kauppa- ja teollisuusministeriössä.
Mainitussa raportissa on todettu, että yrityshankkeiden kokonaismäärä jäi tavoiteltua pienemmäksi. Yrityshankkeiden vähäisyyden puolustamiseksi
esitettiin eräissä maakunnissa, että yritykset voivat
ilman Leader-ohjelmaakin saada tukea toimintaansa maaseutuelinkeinojen rahoituslain ja yritystukilain puitteissa. Näiden tukien väliinputoajiksi jäivät
kuitenkin sellaiset pienet maaseudun yritykset, jotka eivät ole riittävän maataloudellisia eivätkä kuulu
kauppa- ja teollisuusministeriön yritystukien piiriin. Leader-ohjelman rooli muita ohjelmia täydentävänä ei toteutunut näissä tapauksissa. Lisäksi
alueelliset erot yritysten mukaan pääsyssä ohjelmaan vaihtelivat huomattavasti. Eräillä alueilla toimintaryhmät saivat neuvoteltua hoiva-alan Leaderrahoituksen piiriin, toiset eivät tässä onnistuneet
lukuisista yrityksistä huolimatta.
Käytössä olleiden tavoite 5b- ja 6 -ohjelmien ja
Leader II-yhteisöaloitetta koskevien seurantatietojen perusteella hankkeiden järjestämiin koulutuksiin, kursseihin ja erilaisiin muihin aktivointitilaisuuksiin asetetut osallistujamääriä koskevat tavoit-

teet on hyvin usein ylitetty moninkertaisesti. Edellä
mainitun raportin mukaan omaehtoisuuden ja aktiivisuuden lisäämisen ohella tulisi aiempaa enemmän panostaa mm. maaseudun mikro- ja pk-yritysten alihankintaverkostojen kehittämiseen ja lisäämiseen. Maaseudulle kaivataan paikallisten toimijoiden omaehtoisuuden ja aktiivisuuden ohella työpaikkoja ja työmahdollisuuksia.

Maa- ja metsätalousministeriön suunnitelmassa
(Suomen elinkeinokalatalouden sektorisuunnitelma 1995—99. Tavoite 5(a) Elinkeinokalatalous.
Maa- ja metsätalousministeriö. Helsinki 1995) elinkeinokalatalouden tavoitteita ovat kalanjalostuksen kehittäminen, kalatuotteiden kulutuksen lisääminen, kalan menekin edistäminen, alan taloudellisen tuloksen parantaminen ja työllisyyden lisääminen.
Vajaakäyttöisen kalan tuotantoon ja jalostamiseen suunnattuja maaseudun yrittäjyyshankkeita
toteutettiin tai käynnistettiin 15 v. 1997—2001.
Näissä hankkeissa oli liki kaikissa ensisijaisena
pyrkimyksenä veden laadun tai kalaston koostumuksen parantaminen. Kalan hyötykäyttö elintarviketuotannossa oli vasta toissijainen tavoite. Kalan
hyötykäyttö koko saalismäärästä vaihteli 0—10 %
mainituissa projekteissa. Projektien yhteenlasketut
kustannukset olivat n. 1,3 milj. € (7,5 milj. mk) eli
keskimäärin 84 600 € (503 000 mk) projektia kohti.

Vajaakäyttöisen kalan tuotantoa ja jalostamista
koskevat maaseudun yrittäjyyshankkeet
Perinteinen kaikkien kalalajien kotitarvekalastus
on vähentynyt viime vuosikymmeninä. Voimistuneet kalanistutukset ja harvoihin kalalajeihin kohdistuva valikoiva kalastus ovat muuttaneet Suomen
sisävesien kalakantoja. Vajaakäyttöiset kalat (ns.
roskakalat tai vähäarvoiset kalat) särki, salakka,
kitukasvuinen lahna, kuore, pieni ahven, kiiski ja
monet muut särkikalat ovat runsastuneet monissa
vesistöissämme. Tärkein syy runsastumiseen on
vesien rehevöityminen, jonka tiedetään suosivan
etenkin särkikaloja. Myös petokaloihin kohdistuvan valikoivan kalastuksen arvellaan vaikuttaneen
roskakalojen määrän lisääntymiseen. Kalaston tehopyynnillä on pyritty harventamaan ylitiheitä kalakantoja, mutta poistettuja kaloja ei ole yleensä
jalostettu ja käytetty ihmisravinnoksi. (Käyhkö ym.
Vajaakäyttöisen järvikalan jalostuksen ongelmat ja
kehittäminen. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalatutkimuksia 131/1997).

Vuosi

1997
1998
1999
2000
Vuosi

1996
1998

Ahven

759
848
821
782
Ahven

218
225

Saaliskehitys ja jalostus
Vajaakäyttöisen kalan saaliit ovat viime vuosina
vähentyneet sekä merestä että sisävesistä. Saaliskehityksen arviointia vaikeuttaa se, että merisaaliista
ministeriöllä on käytössään tietoja vuosilta 1997—
2000 ja sisävesistön saalista koskevat tiedot ovat
vuosilta 1996 ja 1998. Saaliskehitys on kuvattu
seuraavassa taulukossa.

Merisaalis
Säyne
Lahna
1 000 kg

Särki

206
143
143
151
Särki

21
22
18
28

147
123
114
110

Sisävesisaalis
Lahna
1 000 kg

567
655

Uusimmat vajaakäyttöisen kalan jalostamista
koskevat ministeriön antamat tiedot ovat vuodelta
1999. Jalostetun kalan määrä kasvoi vuodesta 1993
vuoteen 1999, mikä johtuu kuoreen pakastusmäärien kasvusta ja ison ahvenen fileoimisen yleistymisestä. Jalostusyritysten määrästä tuoreimmat tiedot
ovat vuodelta 1999, mutta tietojen luotettavuutta
heikentää niiden arvionvaraisuus.

129
132

Kuore

927
640
761
340
Kuore

641
345

Muu

Yhteensä

148
82
145
95
Muu

104
197

2 208
1 858
2 002
1 506
Yhteensä

1 659
1 554

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan Suomen
järvien kalasaalista voitaisiin huomattavasti nostaa
nykyisestä kalastamalla vajaakäyttöisiä kaloja tehokkaasti. Saaliiden kasvu johtuu siitä, että tavanomaisessa petokalojen sekä ahvenen, siian ja muikun kalastuksessa usein vain pieni osa kalakantojen tuotannosta pyydetään. Rehevissä järvissä voidaan vajaakäyttöisiä kaloja tehokkaasti pyytämällä
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saavuttaa 50—100 kg:n vuotuinen hehtaarisaalis,
kun tavanomaisen kalastuksen hehtaarisaaliit ovat
korkeintaan 10—20 kg vuodessa.

neimpiä järviämme, on hoitokalastuksella pystytty
vähentämään sinilevähaittoja.

Hyödyntämiseen vaikuttavia tekijöitä
Pyynnin vaikutukset vesistöön ja kalakantaan
Maa- ja metsätalousministeriön mukaan vajaakäyttöisiä kaloja pyydetään ensisijaisesti pyynnin välillisten vaikutusten vuoksi. Tällä hoitokalastukseksi
kutsutulla toiminnalla tavoitellaan joko veden puhdistumista, erityisesti levähaittojen vähentämistä,
tai kalaston muokkaamista taloudellisesti arvokkaammaksi. Tämä voi tapahtua esim. siten, että
muikku runsastuu, kun sille särkeä pyytämällä
tehdään lisää elintilaa, tai että ahvenet kasvavat
suuremmiksi, kun niille riittää paremmin ravintoa
harvennetussa kalakannassa.
Kalojen vaikutus ympäristön ja veden laatuun
perustuu niiden toimintaan ravinteiden kierrättäjinä ja ravinnevarastona. Runsas särkikalasto kasvattaa levän määrää lisäämällä veden ravinnepitoisuutta ja nopeuttamalla ravinteiden kiertonopeutta.
Särkikalat syövät eläinplanktonin pois, mikä vähentää kasviplanktonin kulutusta. Lisääntyvä leväsamennus pienentää valoa vaativien, pohjalla kasvavien vesikasvien elinpiiriä. Vähäinen vesikasvillisuus ei sido ravinteita pois levien käytöstä eikä
rajoita aallokon aiheuttamaa pohjan sekoittumista.
Pyydettäessä roskakalaa siihen sitoutuneet ravinteet saadaan pois levien käytöstä. Lisäksi kalojen
ravinteita ja niiden kiertoa lisäävä toiminta vähenee.
Maa- ja metsätalousministeriön mukaan pyynnin on oltava hyvin tehokasta (80—90 % alkuperäisestä kannasta), sillä tehokkaina lisääntyjinä
särkikalat täyttävät tyhjän tilan nopeasti. Hoitokalastushankkeissa on varauduttava useamman vuoden suunnitelmalliseen kalastukseen. Rehevimmissä järvissä vasta, kun saalis on 100 kg/ha
kasvukausien välillä, paranee veden laatu jonkin
verran seuraavaksi kesäksi. Tehokkaallakin hoitokalastuksella saavutettava parannus on ainakin
ensimmäisinä vuosina nopeasti ohimenevä, ja yksi
lämmin kesä voi palauttaa tilanteen ennalleen.
Tehokkaalla hoitokalastuksella voidaan rehevöityneen järven toipumista nopeuttaa ja pitää
järven tila vakaampana sinä aikana, kun valumaalueella tehtävät kuormituksen vähennystoimet alkavat vaikuttaa. Lahden Vesijärven Enonselällä v.
1989—93 toteutetun tehokalastuksen avulla veden
laatu saatiin selvästi paremmaksi ja sinileväkukinnat loppumaan. Vaikutus on kestänyt useita vuosia,
mutta sitä on myös tuettu jatkamalla hoitokalastusta pienemmällä teholla. Myös Tuusulanjärvellä ja
Vihdin Enäjärvellä, jotka ovat kaikkein rehevöity-
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Käyhkön ym. (1997) selvityksen perusteella vajaakäyttöisen kalan hyödyntämisen ongelmat liittyvät
kalavarojen hajanaisuuteen, raaka-aineen epätasaiseen saatavuuteen ja laatuun, huonoon maineeseen ja markkinointivaikeuksiin. Sisävesillä suuret
välimatkat ja hajanaiset vesialueet vaikeuttavat kalan keräilyä. Ammattikalastajat ovat harvoin keskittyneet vajaakäyttöisen kalan pyyntiin. Vähäarvoisia
kaloja pyydetään ensisijaisesti ajanjaksoina, jolloin
muikkusaaliit ovat vähäisiä. Saaliin määrä saattaa
vaihdella jyrkästi, joskus saalista tulee kerralla erittäin runsaasti, ja sen jälkeen saattaa kulua pitkiäkin
ajanjaksoja, että saalista ei saada lainkaan. Roskakalojen käyttöä rehuksi hankaloittaa epätasainen
saatavuus, ruotoisuus, suuret suomut, aminohappokoostumus ja ravintoarvon alhaisuus.
Mainitun selvityksen mukaan kalastajalle maksettava hinta on kriittinen tekijä. Liian alhainen
hinta ei kiinnosta kalastajia ja liian korkea hinta taas
heikentää jalostuksen kannattavuutta. Pelkästään
vajaakäyttöisen kalan jalostus ei ole kannattavaa,
se antaa jalostajille sivutuloja silloin, kun pääsaaliskalaa on vähän. Vajaakäyttöisten kalojen jalostajat
ovat yleensä pienyrittäjiä, joilla on jalostuksen
ohella myös muuta yritystoimintaa kuten kalastusta, leipomotoimintaa, matkailupalvelua tai kalastusvälineiden valmistusta.
Hinnan merkitys ilmenee Käyhkön ym. (1997)
mukaan myös kalamassan valmistuksessa. Selvityksessä haastatellut kalamassan valmistajat eivät
mielestään saaneet kalamassasta sellaista hintaa,
että tuotanto olisi ollut kannattavaa. Kalamassan
hinnan saaminen ostajia tyydyttävälle tasolle edellyttäisi raaka-aineen hinnan laskemista, jolloin kalastus ei olisi enää taloudellisesti kannattavaa.
Useat selvityksen kohteena olleet vajaakäyttöistä kalaa jalostavat yrittäjät hankkivat raaka-aineen
kalastamalla itse tai ostamalla suoraan kalastajilta.
Selvityksen perusteella kalan keräilyn keskittämisellä ja yrittäjien yhteistyön lisäämisellä kalan saatavuudesta johtuvia ongelmia voitaisiin vähentää,
koska silloin saavutettaisiin suuremmat ja jalostuksen kannalta tasaisemmat kalamäärät. Vajaakäyttöisten kalojen kannattava jalostus edellyttäisi koneellista kalankäsittelyä, mutta pienillä jalostusyksiköillä ei ole varaa eikä tarvetta hankkia koneita,
joilla on suuri käyttökapasiteetti. Kalakukkoleipomoilla oli pulaa peratusta ahvenesta, ja ahvenen
perkaus tehtiin lähinnä käsityönä. Tuorekalaa perkaavat yritykset voisivat selvityksen perusteella

tehdä alihankintatöinä perkauksen sopivilla laitteilla.
Selvityksessä todettiin, että kalan maun muuttuminen eri vuodenaikoina aiheuttaa ongelmia raaka-aineen laadulle. Esimerkiksi särkikalasta valmistettavan kalamassan häiritsevä sivumaku voimistuu
loppukesällä. Kalan laatu saattaa olla heikko myös
siksi, että vajaakäyttöisen kalan saalishuiput saattavat osua helteisiin kesäpäiviin.
Selvityksen mukaan vajaakäyttöisiin kaloihin
liittyvä liiketoiminta on ollut useimmiten pienimuotoista, sivutoimista ja huonosti kannattavaa.
Edellytyksiä roskakalojen hyödyntämiseen on pyritty parantamaan yhteiskunnan rahoittamin projektein. Vajaakäyttöisten kalojen jalostus on lukuisista kehityshankkeista huolimatta pysynyt pienimuotoisena, vaikka tuotteet ovat olleet kuluttajia
kiinnostavia ja maukkaita. Vajaakäyttöisen kalan
hyödyntämistä koskevissa projekteissa on törmätty
toistuvasti samoihin ongelmiin, koska tietoa aiempien projektien saavutuksista ja ongelmista ei ole
ollut riittävästi saatavilla.
Maa- ja metsätalousministeriön mukaan vajaakäyttöisen kalan viennin määrästä ei ole tietoa,
koska Tullihallitus ei tilastoi erikseen sitä. Ministeriön mukaan Venäjälle viedään pakastettua kuoretta, säynettä, särkeä ja pientä lahnaa. Sisävesien
pienten ahventen fileet ovat Keski-Euroopassa kysyttyjä. Rannikon tukuilta kerättyjen ostotietojen
perusteella tiedetään, että pieniä alle 250 g:n ahvenia on ostettu kalastajilta ainakin 60—120 tn vuosittain v. 1996—2000. Viennistä pääosa menee KeskiEurooppaan, ja viennin kannattavuus riippuu pääosin maailmanmarkkinahinnoista. Pääkilpailijamaa
on Viro, joka myös tuo raaka-ainetta Venäjältä.
Suomalaisten ongelmana on saaliin kausiluonteisuus sekä kalan keräilyn ja työvoiman kalleus.

Saatuja lausuntoja
Sisäasiainministeriön mukaan suoraan yrityksiin
kohdistuvaa rahoitusta säätelee kansallinen ja EUnormisto, jotka rajoittavat rahoituksen kohdentamista. EU:n ohjelmatyön tarkoituksena ei sinänsä
ole välittömästi yrityksiin kohdistuvan rahoituksen
lisääminen.
Kauppa- ja teollisuusministeriö pitää tärkeänä
yrityshankkeiden lisäämistä maaseudun kehittämistoimien kokonaisuudessa. Tämä edellyttää
maaseutupolitiikan keskeisten ministeriötason ja
aluetason toimijoiden nykyistä tiiviimpää ja selkeämpää yhteistyötä.
Työministeriön mukaan maaseudun kehittäminen edellyttää laajaa toimenpidevalikoimaa, johon
tarvitaan kaikkien hallinnonalojen panostusta. Mi-

nisteriön mukaan työllisyysnäkökulmaa tulisi korostaa kaikessa maaseudun kehittämistoiminnassa,
sillä maaseudun elinkelpoisuuden turvaamiseksi
työllisyyden edistäminen on keskeistä. Työllisyyden edistämiseen liittyy myös yrityshankkeiden
määrän lisääminen. Maatilatalouden ulkopuolisen
yritystoiminnan harjoittaminen on lisääntynyt jatkuvasti, ja sillä on oleellinen merkitys myös työllisyysvaikutuksiin.
Lapin liiton mukaan on tärkeää arvioida maa- ja
metsätalousministeriön hallinnonalan omien hankkeiden vaikuttavuutta ja yhteisvaikutuksia, koska
saman hallinnonalan päätöksiä tehdään TE-keskusten maaseutuosastojen lisäksi maa- ja metsätalousministeriössä ja alueellisessa kalatalousyksikössä. Maakunnan liitoilla on ollut ongelmia seurata kahden viimeksi mainitun organisaation päätöksentekoa ja siten myös tehtyjen päätösten vaikuttavuutta.
Lapin liitto pitää tilastoinnin kehittämistä erittäin
tarpeellisena. Suomen maaseutu on monimuotoinen, ja sen nykyaikainen kehittämistyö edellyttää
monipuolisempaa ja tarkempaa tilastointia.
Varsinais-Suomen liiton mukaan maaseudun
kehittäminen on nähtävä kokonaisvaltaisesti ja
kiinteästi osana aluekehitystä. Laajan maaseutupolitiikan tulisi luoda yhteinen ja koordinoitu lähestymistapa maaseudun ongelmiin keskushallinnon eri
lohkoilla. Suppean maaseutupolitiikan osalta on
tärkeää, että maaseudun kehittämistyö toteutuu
aluelähtöisesti ja luo edellytykset maatalouden kehittämistä laajemmalle toiminnalle.
Maatalouspolitiikan ja maaseutupolitiikan strategioiden kohtaamattomuus johtuu Varsinais-Suomen liiton mukaan pitkälti keskushallintotason sisäisen koordinaation ja alueyhteyksien puutteesta.
Maaseutupoliittisessa ohjelmassa korostettu kokonaisvaltainen lähestymistapa ei näytä toteutuvan
käytännössä. Kehittämistoiminnan ja rahoituksen
kanavoinnin voimakas sektorikohtaisuus heikentää alueellisia kehittämismahdollisuuksia.
Varsinais-Suomen liiton mukaan yritystoiminnan mahdollisuudet eivät sinänsä riipu suoran yritystukitoiminnan määrästä vaan koordinoiduista
yhdistelmätoiminnoista eli rakenteista, koulutuksesta ja suorasta yritystuesta. Tavoite 5b -kaudella
teemaohjelmatyyppinen lähestymistapa vakiintui
Varsinais-Suomessa, ja sitä on tämän jälkeen käytetty alueellisessa maaseutuohjelmassa. Menettely
on luonut toimivan ratkaisun hanketyön koordinointiin ja päämäärätietoiseen kehittämiseen.
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
r.y:n mukaan julkisen ja yksityisen sektorin toimintojen keskittäminen on vähentänyt palkkatyömah-
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dollisuuksia maaseutualueilla ja maaseudulla asuminen on keskittynyt lähelle keskuksia. Yrittäjyydellä ja sen kehittämisellä on keskeinen merkitys
maaseutualueiden kehittymismahdollisuuksille ja
maaseutupolitiikan tavoitteiden saavuttamiselle.
MTK:n mukaan hanketyö ja -rahoitus ovat lyhytjänteisiä eikä niiden kautta tapahtuva julkisen vallan panostus riitä uusien toimeentulomahdollisuuksien saamiseen maaseutualueille. MTK näkee
eri ministeriöiden, rakennerahastojen ja ohjelmien
suhteet ongelmallisiksi ja suoraan yrittäjiin vaikuttavan panostuksen vähäiseksi. MTK:n mukaan on
selvitettävä, kuinka paljon viranomaisten lähinnä
työvoimapulasta johtuva viivyttely päätöksenteossa, maksatuksessa ja ohjeistuksessa viivästyttää
hankkeiden käynnistämistä ja näin vaarantaa koko
ohjelmatyön tuloksellisuuden ja uskottavuuden.
MTK:n mukaan tulisi selvittää, voidaanko viranomaistoimia parantaa siten, että kehittämistyöhön
voisivat ja uskaltaisivat lähteä yrittäjät, joiden työn
ja toiminnan kautta maaseudun elinvoimaisuus
lisääntyy. MTK pitää tarpeellisena luotettavien tietojen tuottamista yrityshankkeista sekä maa- ja
metsätalousministeriössä että kauppa- ja teollisuusministeriössä.
Maaseutuyrittäjyyden Edistämiskeskus ry:n
(MAEK) mukaan maaseutuyrityksen käsite on edelleen epäselvä. EU-rahoituslainsäädännön mukaan
maaseutuyrittäminen rajataan maatilakytkentäiseen yrittämiseen tai korkeintaan ns. ketjuyrittämiseen. Rajauksella tarkoitetaan yrityksiä, jotka ovat
kiinteässä yhteistyössä varsinaisten maatilayritysten kanssa. Rajauksesta voi seurata, että muussakin
maaseutupoliittisessa päätöksenteossa maaseutuyrittämisen edistäminen tarkoittaa ensisijaisesti
maatilakytkentäisen yrittämisen edistämistä. Muut
maaseudun pienyritykset voivat pudota rahoituksellisesti katvealueeseen, elleivät onnistu täyttämään yleisiä yritysrahoituksen edellytyksiä.
MAEK:n mukaan maaseutuyrittämisessä on tällä
hetkellä vaarana sirpaleisuuden ja tehottomuuden
kasvu ja se, että todellisia kasvualueita ja markkinoita ei tavoiteta. Maaseutuyrittäjyyden laadun ja
kannattavuuden kehittämiseksi yhteistyötä on lisättävä elinkeinoelämän ja pk-yritysten kanssa ja pkyrityksille on tarjottava nykyistä parempi mahdollisuus julkiseen rahoitukseen esim. silloin, kun kyse
on verkottumisesta toisten pienyritysten kanssa.
MAEK:n mukaan maaseudun kokonaisuuden
kannalta kaikki kannattava yritystoiminta on yhtä
tärkeää ja edistämisen arvoista. Julkisten kehittämistoimenpiteiden ja rahoituksen tulee kohdella
maatilakytkentäisiä yrityksiä ja muita maaseudun
pienyrityksiä tasavertaisesti. Yrittäjiä suoraan hyö-
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dyttävien hankkeiden määrää ja osuutta tulee lisätä. Maaseudun merkittävin kasvupotentiaali on eimaatilasidonnaisessa yritystoiminnassa, ja maaseudun elinvoimaisuuden ja työpaikkojen kehittymisen varmistamiseksi tarvitaan työllistävien pienyritysten määrän selvä kasvu. MAEK arvioi, että
tavoitteeksi tulee maassamme asettaa keskimäärin
3 000 uuden pienyrityksen syntyminen vuosittain.
Alueellisesti yrityksiä on saatava myös syrjäiselle
maaseudulle. Kehittämistoiminnassa se edellyttää
toimintamalleja, joissa maaseudun yritykset tavoittavat asiakkaita usein suppeiden, paikallisten
markkinoiden ulkopuolelta.
MAEK:n mukaan alueellisten kehittämishankkeiden painopisteen tulee olla yrityksiä suoraan
hyödyttävissä hankkeissa, koska niissä päästään
nopeasti konkreettisiin tuloksiin. Valtakunnallisia
kehittämishankkeita tarvitaan koordinoimaan aluehankkeita, rakentamaan maaseudun yrittäjien käyttöön tarkoitettuja maan kattavia palvelumalleja varmistamaan parhaiden käytäntöjen leviäminen eri
puolille maata ja nostamaan kehittäjien osaamistasoa.
MAEK:n mukaan nykyinen alkavien maaseutuyrittäjien neuvonta on vahvasti hankepainotteista,
minkä hyvä puoli on neuvonnan maksuttomuus.
Hankepainotteisen neuvonnan epäkohtia ovat toiminnan epävarmuus, hajanaisuus ja lyhytkestoisuus sekä avainhenkilöiden suuri vaihtuvuus. Alkavien maaseutuyrittäjien neuvontaan on varmistettava pysyvä rahoitus, joka voi toteutua yhdistelemällä julkista kansallista rahoitusta, EU-rahoitusta,
kuntien rahoitusta ja elinkeinoelämän panostusta.
MAEK:n mukaan maaseudun yrittäjyyttä koskeva perustietoaineisto on maassamme hatara ja epäyhtenäinen. Ainut lähinnä tutkimustarkoituksiin
luotu tietolähde on Maaseudun Pienyritysrekisteri,
mutta sen tiedot eivät ole laajasti käytettävissä ja
tulevat useiden vuosien viiveellä. Tällä hetkellä
viimeinen virallinen tieto on vuodelta 1997. Perustietokannan puute haittaa maaseudun yrittäjyyden
kehittämistä ja päätöksentekoa. Maaseudun Pienyritysrekisteristä tulee luoda pysyvä, käyttäjäystävällinen ja vuosittain päivittyvä tietokanta aluekehittäjien, ministeriöiden ja muiden yrittäjyyttä edistävien tahojen käyttöön.
Suomen Yrittäjien mukaan aluekehitysviranomaisten ja yritysten aidon yhteistyön lisääminen
on koko aluekehitysjärjestelmämme suurin haaste.
Yrittäjäkentällä on nykyisestä yhteistyöstä eri
alueilla sekä hyviä että huonoja kokemuksia. Yhteistä kuitenkin on, että aluekehityksen katsotaan
yleisesti olevan liian viranomais- ja järjestelmävetoista.

Suomen Yrittäjät katsovat, että valtion varojen
käytön aluekehitysvaikutukset tulisi arvioida kattavammin ja läpinäkyvämmin sekä etu- että jälkikäteen. Eri hallinnonalojen aluekehitystoimenpiteiden vaikutuksissa on tärkeää kiinnittää yhteisvaikutusten ohessa riittävästi huomiota kunkin toimenpidekokonaisuuden vaikutuksiin. Tavoitteena
tulee olla, että alueiden kehittämisinstrumentit ovat
mahdollisimman kilpailukykyisiä. Tämän vuoksi
toimenpiteiden vaikutusten arvioinnissa käytettävien menetelmien tulee olla mahdollisimman yh-

denmukaisia. Jos arviointitavat ovat eri hallinnonaloilla erilaisia, tulosten vertaileminen ja järjestelmien kehittäminen eivät perustu riittävän täsmällisiin tietoihin.
Yrityshankkeiden ja yritysedustuksen lisääminen on Suomen Yrittäjien mukaan tarpeen ja kaikkea aluekehittämistä koskeva. Tämä on suuri haaste hallinnolle, yrityksille ja yrityksiä edustaville
järjestöille, mutta ainoa tie matkalla kohti alueen
omista tarpeista lähtevää, tehokkaasti alueen osaamista ja kilpailukykyä vahvistavaa kehitystyötä.

Valtiontilintarkastajat pitävät myönteisenä ministeriöiden, aluehallintoviranomaisten ja paikallisten toimijoiden yhteistyötä. Yhteistyötä olisi edelleen syvennettävä ja tehostettava siten, että edistetään maaseudun
elinkeinojen monipuolistumista mahdollisimman tehokkaasti alueiden erityislaatu ja kehittämisedellytykset, alueellinen tasapaino ja rakennemuutos huomioiden. Keskeinen ministeriöiden välinen yhteistyökysymys on hallinnonalojen toimenpiteiden yhteisvaikutusten arviointi aluetasolla, mihin valtiontilintarkastajien
mielestä tulisi pikaisesti ryhtyä.
Maaseudun pienyrityskannan kehitys oli laman jälkeisinä vuosina myönteinen. Maaseudun pienyritysten
määrä laski suhteellisesti vähemmän laman vaikutuksesta kuin koko maan yritysten määrä vuosien 1990 ja
1993 välillä. Maaseudun pienyritysten määrä kasvoi
suhteellisesti nopeammin v. 1993—96 kuin koko maan
yritysten määrä, mutta v. 1996—97 taas suhteellisesti
hitaammin. Vuoden 1997 jälkeen tapahtuneista muutoksista ei ole tällä hetkellä tietoa. Valtiontilintarkastajat katsovat, että maaseudun pienyrityskannan kehitys
viime vuosina tulee pikaisesti selvittää ja jatkossa sitä
tulee seurata vuosittain.
Valtiontilintarkastajien mielestä maaseudun yrityshankkeiden osuutta maaseudun kehittämistoimien kokonaisuudesta tulee mahdollisuuksien mukaan lisätä.
Maa- ja metsätalousministeriön ja muiden maaseudun
kehittämisestä vastuussa olevien viranomaisten tulee
selvittää perusteellisesti tekijät, jotka vaikuttavat eri
alueiden yrityshankkeiden osuuksien vaihteluun. Samalla tulisi arvioida eri alueiden osalta se panostus,
jolla yritystoimintaa joko itsenäisesti tai sivuelinkeinona on mahdollista saada aikaan. Ministeriöiden ja aluehallintoviranomaisten on samalla varmennettava, että
yrityshankkeissa on riittävän korkeatasoinen asiantuntemus ja riittävä yrittäjien edustus.

Valtiontilintarkastajat katsovat, että maaseudun kehittämis- ja yrityshankkeissa tulisi pikaisesti selvittää
mahdollisuudet kohdentaa rahoitusta nykyistä enemmän suoraan yritystoimintaan ja yrityksessä tehtävään
käytännön työhön.
Maa- ja metsätalousministeriön tulee tehostaa tilastointiaan maaseudun elinkeinotoiminnan osalta.
Maaseudun elinkeinotoimintaa tulee seurata koko
maaseudun yritystoiminnan osalta ja monialaisten tilojen kehitystä vuosittain. Ministeriön tulee selvittää yhteistyössä muiden tilastotietoa tuottavien tahojen
kanssa mahdollisuudet hyödyntää olemassa olevaa
tiedon tuotantoa, jotta varmennetaan, että päällekkäistä tilastotuotantoa ei synny. Samalla on selvitettävä
olemassa oleva päällekkäinen tilastotiedon tuotanto ja
syyt tilastojen tuottamiin eroihin. Samaa ilmiötä kuvaavan tilastotiedon tuotannosta tulee luopua ja tuotetun
tiedon luotettavuus perusteellisesti todentaa.
Tavoite 5b -ohjelman loppuarvioinnin perusteella
suurin osa raportoiduista työpaikoista kuului säilytettyjen työpaikkojen ryhmään. Säilytettyjen työpaikkojen
käyttäminen tuloskriteerinä on ongelmallista, koska
käytännössä on mahdoton todentaa, kuinka moni säilyneeksi ilmoitetuista työpaikoista oli vaarassa ja säilyi
tuen avulla. Kun säilytetty työpaikka on helppo tapa
osoittaa hankkeen tuloksellisuus ja tulosta on mahdoton todentaa, on vaarana että hankkeissa saavutetaan
näennäisesti hyviä tuloksia ilman, että työllisyys olisi
hankkeiden vaikutuksesta todellisuudessa kohentunut. Maa- ja metsätalousministeriön tulee yhdessä
muiden vastuuviranomaisten kanssa selvittää, kuinka
suuressa osassa hankkeista hankkeen tuloksellisuuden mittarina on käytetty säilytettyjä työpaikkoja. Lisäksi on selvitettävä luotettavin perustein hankkeiden
todelliset työllisyysvaikutukset. Valtiontilintarkastajien
mielestä säilytetyistä työpaikoista hankkeiden tulos-
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kriteerinä tulee mahdollisuuksien mukaan luopua ja
asettaa ensisijaiseksi tuloskriteeriksi uusien työpaikkojen syntyminen. Työpaikkoja koskevat tiedot tulee
eritellä nykyistä selvemmin osa- ja kokoaikaisiin työpaikkoihin sekä hankeorganisaation ja hanketoiminnan työllisyysvaikutuksiin.
Ministeriön tulee selvittää vajaakäyttöistä kalaa
hyödyntävä kannattava yritystoiminta nykyistä perus-

teellisemmin erityisesti yhteisyrittäjyyden ja sivutoimisen yrittäjyyden osalta. Samalla ministeriön tulee koota
vajaakäyttöisen kalan hyödyntämistä koskeva tutkimustieto ja projekteista saadut kokemukset ja varmentaa, että ne ovat vastaisuudessa alan projektien käytössä. Ministeriön tulee ajantasaistaa vajaakäyttöisen
kalan jalostusta koskevia tietoja ja varmentaa jatkossa
tietojen luotettavuus ja selkeys.

Porotalous ja porotalouspolitiikka

hoidossa tulee erityisesti huomioida alueiden omistajien erityiseen oikeuteen perustuvat alueiden
käyttömuodot. Laiduntaminen poronhoitoon tarkoitetulla alueella ei ole täysin rajoituksetonta.
Lakiin lisätyn 3 a §:n mukaan (1353/1996) poroja
laidunnetaan metsälain (1093/1996) 12 §:ssä tarkoitetulla suoja-metsäalueella erityistä varovaisuutta
noudattaen ja siten, ettei laiduntaminen aiheuta
metsärajan alenemista.
Poronomistajilla on poronhoitolakiin perustuva
oikeus ja velvollisuus kuulua siihen paliskuntaan,
jonka alueella hänen porojaan hoidetaan. Paliskunta on oikeushenkilö, jonka osakkaita ovat poronomistajat ja ne, joiden poroja paliskunnan
alueella hoidetaan. Paliskunnan toimialueen rajat
määrää lääninhallitus. Jokaisen poronomistajan on
kuuluttava johonkin paliskuntaan, mutta paliskuntaan ei voi kuulua sellainen henkilö, joka varsinaista poronhoitoa harjoittamatta pitää poroja poronhoitoalueella.
Paliskunnan jäsenenä poronomistajalla on oikeus osallistua paliskunnan päätöksentekoon ja
saada poronsa hoidetuksi sellaisen paliskunnan
alueella, joka kokonaan tai osittain sijaitsee hänen
kotikuntansa alueella. Poronhoitolaissa säädetyt
poronomistajan velvollisuudet liittyvät kiinteästi
paliskunnan jäsenyyteen. Paliskunnan osakkaan
keskeinen velvollisuus on osallistua paliskunnan
poronhoitotöihin joko henkilökohtaisesti tai maksamalla kustannukset sen mukaan, kuin paliskunta
päättää. Paliskunta vastaa alueellaan tehtävistä poronhoitotöistä, ja poronomistajat toimivat paliskunnan päätösten mukaisesti.
Paliskunnan ensisijainen tehtävä on huolehtia
siitä, että paliskunnan osakkaiden porot hoidetaan
paliskunnan alueella ja että paliskunnan osakkaiden harjoittamaan poronhoitoon kuuluvat työt tulevat tehdyiksi. Paliskunnan tulee estää osakkaiden

Poronhoitoa koskeva lainsäädäntö
Porotalouden keskeiset säädökset perustuvat poronhoitolakiin (848/1990). Poronhoitolaki rajoittaa
alueen, jolla saa harjoittaa porotaloutta. Poronhoitoalue on laajuudeltaan 122 936 km2 eli runsaat
36 % Suomen pinta-alasta. Alue käsittää Lapin läänin lähes kokonaan ja suuren osan Oulun läänistä.
Lapin läänistä Kemin ja Tornion kaupungit ja Keminmaan kunta eivät kuulu poronhoitoalueeseen.
Oulun läänistä alueeseen kuuluvat läänin pohjoisimmat ja itäisimmät osat, jotka ovat 40 % läänin
pinta-alasta. Muualla porojen pito katsotaan normaaliksi kotieläinten pidoksi ilman vapaata laidunnusoikeutta ja porotaloutta koskevia tuki- tai korvausjärjestelmiä.
Poronhoitolain mukaan poronhoito-oikeus on
poronhoitoalueella asuvien yleisoikeus. Poronomistajana on poronhoitoalueella vakinaisesti asuva Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalainen tai paliskunnat. Vakituisesti poronhoitoalueella asuvalla poronomistajalla on oikeus harjoittaa poronhoitoa maan omistus- ja hallintaoikeudesta riippumatta. Poronhoitoalueen pohjoisimmassa
osassa (Enontekiö, Inari, Muonio, Utsjoki kokonaan
sekä Kittilän, Kolarin, Sallan, Savukosken ja Sodankylän kuntien pohjois-osat) sijaitsevat valtionmaat
ovat erityisesti poronhoitoa varten tarkoitettua
aluetta. Valtionmaata ei saa käyttää tavalla, joka
aiheuttaisi huomattavaa haittaa poronhoidolle.
Oikeus poronhoitoon sisältää laiduntamisoikeuden toisen maalla. Poronhoitolain 31 §:n mukaan
poroja on hoidettava siten, etteivät ne pääse viljelyksille ilman maanomistajan tai haltijan lupaa eivätkä aiheuta vahinkoa metsänuudistusaloilla oleville taimikoille tai muutoinkaan aiheuta tarpeettomasti vahinkoa maa- tai metsätaloudelle. Poron-
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poroja tekemästä vahinkoa ja menemästä toisen
paliskunnan alueelle. Paliskunta on vahinkojen
estämiseksi velvollinen aitaamaan viljelyksiä, puutarhoja, pihoja ja erityiseen käyttöön otettuja alueita sekä erityisen painavista syistä myös metsän
uudistusaloilla olevia taimikoita. Paliskuntain Yhdistyksen mukaan ristiriitatilanteessa aitaamisvelvollisuudesta päättää poronhoitolain nojalla asetettu arvioimislautakunta. Aitausvelvollisuus ei koske
valtion, kunnan tai seurakunnan maita. Aitausvelvollisuus on saamelaisten kotiseutualueella muuta
poronhoitoaluetta lievempi.

Poronhoito-oikeus Ruotsissa ja Norjassa
Ruotsissa poronhoitoa säännellään v. 1971 annetulla poronhoitolailla. Lain mukaan saamelaista syntyperää olevalla henkilöllä on oikeus käyttää maata ja
vettä porojen ylläpitämiseen sekä elatuksen hankkimiseen silloin, kun hänen isällään tai äidillään tai
jollakulla hänen isovanhemmistaan on ollut poronhoito vakituisena ammattina. Oikeuden harjoittaa
poronhoitoa saa myös poronhoitoon oikeutetun
kanssa avioituva henkilö. Poronhoito-oikeudesta
seuraa myös oikeus metsästykseen ja kalastukseen
kylän ns. lapinmaihin kuuluvissa osissa. Poronhoito-oikeuteen sisältyy laiduntamisoikeuden ohella
oikeus pystyttää aitoja poronhoidon tarpeisiin sekä
ottaa puita mm. rakentamiseen, polttopuuksi ja
käsityötarpeita varten. Valtionmailla ja tietyillä yhteismetsäalueilla voi puunkäyttö tapahtua korvauksetta.
Norjassa poronhoito on saamelaiselinkeino. Poronhoitolain mukaan oikeus poronhoidon harjoittamiseen poronhoitoalueella on pääsääntöisesti
vain saamelaista syntyperää olevilla Norjan kansalaisilla. Poronhoitoalueen ulkopuolella saamelaisilla ei ole erityisoikeutta poronhoitoon. Saamelaisalueen ulkopuolella harjoitettavasta poronhoidosta
säädetään erikseen.
Norjassa poronhoitoa säännellään 1.7.1979 voimaan tulleella ja myöhemmin täydennetyllä poronhoitolailla. Lain tarkoituksena on parantaa porolaidunten hyödyntämistä järkevällä tavalla. Lailla pyritään turvaamaan porotaloutta ammatikseen harjoittavien henkilöiden taloudellinen asema ja oikeus porotalousammatin harjoittamiseen. Lisäksi
pyritään säilyttämään poronhoito saamelaiskulttuurin tärkeänä perustana.
Norjan poronhoitolain mukaan oikeus harjoittaa
poronhoitoa poronhoitoalueella on maanomistuksesta riippumaton käyttöoikeus, joka käsittää
oikeuden porojen oleskeluun ja liikkumiseen, oikeuden käyttää laitumia, oikeuden sijoittaa poronhoidon tarvitsemia laitteita ja rakenteita alueelle,

oikeuden käyttää polttopuuta ja muuta puutavaraa
sekä metsästys-, pyynti- ja kalastusoikeuden. Poronomistajat ovat velvollisia huolehtimaan siitä,
että alueella laiduntavia poroja ei ole enempää,
kuin laidunten kestokyky sallii. Lain nojalla on
myös mahdollista rajoittaa poronomistajien määrää, mikäli poronhoidon harjoittajia on olosuhteisiin nähden liikaa.

Porotalouden taloudellinen merkitys ja työllistävä
vaikutus
Poroelinkeinon vuosittainen kokonaistuotto on n.
16,8 milj. € (100 milj. mk). Jalostus, kauppa, matkailu ja liikenne huomioiden poroelinkeinon aluetaloudellinen merkitys kasvaa kaksin- ja joidenkin
arvioiden mukaan kolminkertaiseksi alkutuotantoon verrattuna. Poroelinkeinon aluetaloudellinen
merkitys korostuu pohjoisella poronhoitoalueella,
mutta poroelinkeino on erittäin tärkeä myös EteläLapissa ja Oulun läänissä oleville ns. monielinkeinotiloille, joille se tarjoaa lisäansioita ja työmahdollisuuksia maa- ja metsätalouden rinnalla.
Paliskuntain Yhdistyksen mukaan poronhoidon
työllistävä vaikutus poronhoitovuonna 2000/2001
oli n. 1 400 henkilötyövuotta. Poroelinkeinoon liittyvä jalostus, kauppa ja matkailu työllistivät lisäksi
lähes 3 000 henkilötyövuotta. Pääasiallisen tai huomattavan osan toimeentulostaan porotalouden harjoittamisesta saa n. 1 350 perhettä, joista 800:lle
porotalous on pääasiallinen toimeentulon lähde.

Eloporojen määrä
Eloporoilla tarkoitetaan kaikkia teurastuskaudella
eloon luettavia poroja (yli vuotta vanhemmat porot
ja vasat). Käytännössä eloporomäärä vastaa porojen talvikannan määrää. Määrästä puuttuvat erotuksissa käsittelemättä jääneet porot. Paliskuntain Yhdistyksen mukaan poroerotusten laskemistarkkuus
on normaalivuosina koko poronhoitoalueella 95—
98 % ja poikkeuksellisen huonoina vuosina se voi
jäädä 85 %:iin. Paliskuntain Yhdistyksen mukaan
vuoden 2001 osalta on huomioitava, että uudet
suurimmat sallitut luvut oli juuri annettu ja niitä oli
alettu paliskunnissa vasta toteuttaa. Saamelaisalueella lukujen pienentämisestä valitettiin, eivätkä
poronhoitajat vähentäneet ennen oikeuden päätöstä porojen määrää. Lisäksi suu- ja sorkkatauti
keskeytti poronhoitotyöt.
Lukuporoilla tarkoitetaan puolestaan kaikkia
teurastuskaudella luettuja vuotta vanhempia poroja
riippumatta siitä, jätetäänkö ne eloon tai teurastetaanko.
Eloporojen määrää seurataan talvilaitumien kestävyyden turvaamiseksi. Vuonna 2001 eloporojen
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määrä oli laskenut vuoden 1990 huippumäärästä
yli 50 000:lla 185 731 eloporoon. Eloporojen määrä
on Ruotsissa ja Norjassa käynyt vertailujaksolla
samankaltaisen kehityskaaren kuin Suomessa.
Seuraavassa taulukossa on kuvattu Suomen,
Ruotsin ja Norjan eloporomäärät v. 1980, 1990 ja
1997—2001:
Vuosi

1980
1990
1997
1998
1999
2000
2001

Suomi

186 339
239 067
202 616
196 136
195 434
203 424
185 731

Ruotsi

216 000
299 000
226 325
227 165
220 037
221 119
219 517

Norja

172 931
239 971
202 393
187 712
188 025
172 200
161 048

Poronhoitovuosi alkaa Suomessa 1.6. ja päättyy 31.5. Esimerkiksi vuoden 2000 tiedoilla tarkoitetaan Suomessa poronhoitovuotta 1.6.2000—31.5.2001.

Maa- ja metsätalousministeriö määrää kymmeneksi vuodeksi kerrallaan, kuinka monta eloporoa
paliskunta saa alueellaan vuosittain pitää ja kuinka
monta poroa paliskunnan osakas saa enintään
omistaa. Päätöksessään ministeriön on kiinnitettävä huomiota siihen, että talvikautena paliskunnan
alueella laidunnettavien porojen määrä ei ylitä
paliskunnan talvilaitumien kestävää tuottokykyä.
Viimeisimmän, v. 2000 tehdyn suurinta sallittua
eloporolukua koskevan päätöksen (MMMp 71/
2000) mukaan koko poronhoitoalueen suurin sallittu eloporoluku on 203 700. Vuonna 2001 Suomessa oli keskimäärin 1,5 poroa laidunneliökilometriä kohti ja vastaavasti Ruotsissa 1,3 ja Norjassa
1,2. Paliskuntain yhdistyksen tilaston mukaan suurin sallittu paliskuntakohtainen eloporomäärä ylittyi 13 paliskunnan alueella v. 2001. Suurin sallittu
porojen määrä ylitettiin yhteensä 2 100:lla. Näistä
1 700 poroa oli kolmessa paliskunnassa. Muiden
paliskuntien ylitykset olivat pieniä.
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tekemissä talvilaiduninventoinneissa jäkäliköiden kunto oli huono suuressa osassa poronhoitoaluetta.
Parhaassa kunnossa jäkäliköt olivat metsä-Lapin
alueella, ja huonokuntoisia jäkäliköitä oli tunturialueen paliskunnissa sekä suurimmassa osassa
poronhoitoalueen etelä- ja keskiosan paliskuntia.
Viime vuosina talvilaidunten heikon kunnon vuoksi talvinen lisäruokinta on lisääntynyt ja lisännyt
poronhoidon kuluja.
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomuksen
(31/2002) mukaan maa- ja metsätalousministeriöllä
on rajalliset mahdollisuudet kontrolloida poroluetteloiden oikeellisuutta. Ministeriössä luotetaan sii-
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hen, että poroluetteloiden tiedot pysyvät oikeina,
kun poronomistajat valvovat toistensa ilmoittamia
poromääriä.

Eloporojen määrän muutoksiin vaikuttaneet
tekijät 1990-luvulla
Suotuisten sää- ja lumiolosuhteiden, vasateurastuksen ja porojen lisäruokinnan yleistymisen, loislääkinnän käyttöönoton ja paliskuntien toimenpiteiden johdosta suurimmat sallitut poromäärät ylittyivät selvästi useina vuosina 1980-luvun lopulla.
Eloporomäärien kehitykseen vaikuttivat 1990-luvulla pakkoteurastukset ja korkeimpien sallittujen
eloporolukujen vähennykset. Valtiovalta velvoitti
paliskunnat pudottamaan poromäärät suurimpien
sallittujen porolukujen alapuolelle. Porojen pakkoteurastuksia tehtiin erityisesti poronhoitoalueen
pohjois- ja keskiosan paliskunnissa muutamina
vuosina 1980- ja 1990-luvun taitteessa. Suurimpia
sallittuja eloporolukuja alennettiin maa- ja metsätalousministeriön toimesta 34:ssä poronhoitoalueen pohjoisosan paliskunnassa 1990-luvun lopussa. Mainitut kaksi leikkausta vähensivät 11 %
suurinta sallittua eloporomäärää yhteensä 25 200
yksilöllä. Paliskuntien Yhdistyksen mukaan tämä
merkitsi luopumista 2 milj. €:n (11,89 milj. mk)
teurastuloista alueella, jolla ei ole muuta työtä ja
tulonlähdettä.
Maa- ja metsätalousministeriön mukaan eloporoluvut voidaan pitää verrattain vakaina poronhoitoon 1990-luvulla vakiintuneilla menetelmillä. Vasateurastus, porojen lisäruokinta ja loislääkintä
mahdollistavat suhteellisten korkeiden eloporolukujen ylläpidon siitä huolimatta, että erityisesti
talvilaidunvaroista on puutetta. Suomessa harjoitetulla runsaalla vasateurastuksella toisaalta vältetään
viemästä talven yli ylimääräisiä poroja kuluttamasta
laitumia. Vaikeita sää- ja lumioloja vastaan nykyporokanta on muuttuneiden poronhoitomenetelmien
vuoksi myös paremmin suojattu, vaikka laidunten
kunto sekä paikallinen vaikutus näkyvät erityisesti
itärajaan rajoittuvien paliskuntien porokannan
tuottavuudessa.

Porotuotanto, tuottavuus ja kilpailukyky
Tuotannon määrä ja lihan hinta
Vuonna 2000 eli poronhoitovuotena 1.6.2000—
31.5.2001 poronlihan kokonaistuotanto (kokonaisteurasmäärä) oli hieman yli 2 milj. kg ja poronlihan
keskihinta 5,55 € (33 mk). Paliskuntain yhdistyksen
ennakkotiedon mukaan v. 2001 tuotanto oli 2,2—
2,3 milj. kg. Poronlihan keskimääräisen kilohinnan
ja omaan käyttöön otetun porotuotannon euromääräisen arvon perusteella voidaan arvioida, että

omaan käyttöön otetun poronlihan määrä on v.
1996—2000 ollut n. 354 000—382 000 kg. Kokonaisteurasmäärä, myyntiteuraiden määrä ja myyntiteuraiden osuus kokonaisteurasmäärästä ovat pysyneet likimain samoina vuodesta 1997 vuoteen
2000. Poronlihan hinta on pysynyt suhteellisen
vakaana.

Vuosi

Kokonaisteurasmäärä

Myyntiteuraat

milj. kg

milj. kg

1994
1997
1998
1999
2000

2,82
2,00
2,15
2,13
2,02

Myyntiteuraiden
osuus kokonaisteurasmäärästä
%

2,37
1,60
1,74
1,73
1,64

Ministeriön mukaan poronlihaa tuotettiin v.
2000 Norjassa keskimäärin 536 kg omistajaa kohti,
Suomessa 357 kg ja Ruotsissa 255 kg.

Porotalouden tulot ja menot
Porotalouden tulot muodostuvat poron lihan, nahan, sarvien ja jalosteiden myynnistä, omasta käytöstä, eläinperusteisesta kansallisesta tuesta, investointituesta, petokorvauksista ja muista tuloista.
Vuonna 2000 (poronhoitovuonna 2000/2001) porotalouden tulot olivat 17,9 milj. € (106,3 milj. mk),

Vuosi

17,2
19,1
16,7
18,2
17,8
18,4
17,9

Poronlihan keskihinta
€/kg

84
80
81
81
82

mk/kg

4,84
5,13
5,62
5,53
5,55

Menot
milj. mk

102,3
113,6
99,3
108,2
105,8
109,4
106,4

Euroopan unioniin liittymisen yhteydessä sovittiin, että Suomen on mahdollista maksaa porotaloudelle kansallisista varoista eläinkohtaista tukea.
Suomi sai Euroopan komission 1.3.1995 antamalla
päätöksellä mahdollisuuden maksaa kansallista tukea porotaloudelle enintään 26,91 € (160 mk)
eloporoa kohti. Porotalouden tulorakenne muuttui
merkittävästi, kun eläinkohtaista kansallista tukea
maksettiin ensimmäistä kertaa v. 1995 (poronhoitovuodelle 1995/96). Vuonna 1994 myyntitulojen
osuus oli porotalouden tuloista 67 % , v. 1995 51 %

29
31
33
33
33

josta myyntitulojen osuus oli 51 %, eläinkohtaisen
tuen 16 %, petokorvausten 11 %, omaan käyttöön
otetun lihan arvon 11 %, investointitukien 4 % ja
muiden tulojen 7 %.
Porotalouden tulot kasvoivat lievästi vuodesta
1994 vuoteen 2000 samalla, kun menot lievästi
kohosivat. Porotalouden tulot, menot ja tulos v.
1994—2000 on kuvattu seuraavassa taulukossa.
Porotalouden heikko tulos v. 1996 johtui porokadosta, jossa menetettiin runsaasti vasoja.

Tulot
milj. €

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Kokonaisteurasmäärä on supistunut n. 28 % ja
myyntiteuraiden määrä 31 % vuodesta1994 vuoteen 2001. Myyntiteuraiden osuus kokonaisteuraista oli 84 % v. 1994. Kokonaisteurasmäärä, myyntiteuraiden määrä, myyntiteuraiden osuus kokonaisteurasmäärästä ja poronlihan hinta on kuvattu seuraavassa taulukossa v. 1994 ja 1997—2000.

milj. €

15,6
15,5
15,9
14,3
14,4
16,1
14,7

Tulos
milj. mk

92,8
92,2
94,5
85,0
85,6
95,7
87,4

milj. €

milj. mk

1,6
3,6
0,7
4,0
3,3
2,3
3,2

9,5
21,4
4,2
23,8
19,6
13,7
19,0

ja porokatovuonna 1996 48 %. Myyntitulojen osuus
porotuloista oli v. 2000 samalla tasolla kuin v. 1995.
Vuonna 1995 poronlihan hinta myös laski jonkin
verran edellisvuoteen verrattuna, kun hintakehitys
oli pääsääntöisesti nouseva vuodesta 1994 vuoteen
2000.
Toinen porotalouden tulorakenteen muutos
koskee petoeläinten aiheuttamia korvauksia, joiden osuus porotalouden tuloista on noussut vuodesta 1994 (6 %) vuoteen 2000 (11 %) suhteellisen
selvästi. Oman käytön, myyntitulojen ja petovahin-
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kojen osuus kokonaistuloista v. 1994—2000 on
kuvattu seuraavassa taulukossa.
Vuosi

Oma käyttö
tuloista

Myyntitulot
tuloista

Petokorvaukset
tuloista

%

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

11
12
11
11
12
11
11

67
51
48
49
55
52
51

6
6
8
9
7
9
11

Vuodella 1994 tarkoitetaan poronhoitovuotta 1.6.1994—
31.5.1995, vuodella 1995 poronhoitovuotta 1.6.1995—
31.5.1996 jne.

Kolmas merkittävä porotalouden tuloja koskeva
muutos on myyntitulojen jakautuminen ostoliikkeiltä saatuihin ja suoramyynnin tuloihin. Ostoliikkeiltä saatujen tulojen osuus myyntituloista nousi
erityisesti vuodesta 1994 vuoteen 1995, mutta sen
jälkeenkin v. 1996, 1999 ja 2000. Suoramyynnin
osuus myyntituloista on vastaavasti laskenut vuodesta 1994 (31 %) vuoteen 2000 (12 %) selvästi.
Osaltaan tämän saattaa johtua ministeriön selvityksen perusteella EU-säännösten mukaisista tiukentuneista teurastusmääräyksistä. Myyntitulot ja niiden jakautuminen ostoliikkeiltä ja suoramyynnistä
saatuihin tuloihin v. 1994—2000 on esitetty seuraavassa taulukossa. Paliskuntain Yhdistyksen mukaan suoramyynnin kehitykseen vaikutti erityisesti
EU:n myötä porotaloudelle säädetty arvonlisäverovelvollisuus.
Vuosi

Myyntitulot

milj. €

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

11,4
9,8
7,9
9,0
9,8
9,6
9,1

Ostoliikkeiltä
saatujen
tulojen
osuus
myyntituloista

milj. mk

67,78
58,27
46,97
53,51
58,27
57,08
54,11

Suoramyynnin
osuus
myyntituloista

%

69
78
85
85
85
86
88

31
22
15
15
15
14
12

Porotalouden kustannukset eli menot muodostuvat poronhoitotöistä, vahingonkorvauksista,
myynnin ja teurastuksen kustannuksista ym. menoista. Tuotannon määrää rajoittaa ministeriön
asettama suurin sallittu eloporojen lukumäärä, ja
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kustannusten nousu heijastuu tästä syytä herkästi
porotalouteen tuottavuuden alenemisena. Ministeriön mukaan kustannusten nousua aiheuttavat erityisesti huonot sääolot, kun porohoitotöiden määrää ja porojen ruokintaa joudutaan lisäämään. Lähes koko 1990-luku oli sääoloiltaan huono.
Vuonna 2000 porotalouden kokonaiskustannukset olivat 14,7 milj. € (87,3 milj. mk). Suurin
kustannuserä oli hoitotyöt, joiden osuus kokonaiskustannuksista oli 39 %. Maastoliikenteen osuus
kustannuksista oli 36 %, varusteiden, poistojen ja
muiden menojen osuus 13 %, kunnossapidon 8 %
sekä hallinto ja toimistomenojen osuus 3 %. Porojen aiheuttamien vahinkojen osuus kustannuksista
oli 0,3 %.
Porotalouden kustannusrakenne ei ole viime
vuosina suuresti muuttunut. Hoitotöiden osuus
kustannuksista laski jonkin verran vuodesta 1997
(43 %) vuoteen 2000 (39 %), ja maastoliikenteen
osuus kasvoi lievästi vuodesta 1997 (35 %) vuoteen
2000 (36 %). Varusteiden, poistojen ja muiden menojen osuus vastaavasti nousi vuodesta 1997 (9 %)
vuoteen 2000 (13 %). Hieman pidemmällä aikavälillä maastoliikenteen osuus on selvästi muuttunut,
sillä v. 1994 maastoliikenteen osuus kokonaiskustannuksista oli 23 % ja v. 2000 36 %. Eloporoa kohti
lasketun kokonaiskustannuksen perusteella kustannuskehitys on viime vuosina lievästi noussut.
Vuonna 1996 kustannukset eloporoa kohti olivat n.
73 € (434 mk) ja v. 2000 n.79 € (470 mk).

Tuottavuus ja kilpailukyky
Maa- ja metsätalousministeriön mukaan porokannan rakenne vaikuttaa porotalouden tuottavuuteen. Poronhoitoalueen eteläosissa 1960-luvulla
alkaneen vasateurastuksen vuoksi porokannan rakenne muuttui selvästi vaadinvoittoiseksi. Nykyisin
eloporokannasta yli 80 % on vaatimia. Tällaisen
porokannan tuotto- ja selviytymiskyky on korkea
verrattuna aiempaan eloporokantaan, joissa oli
paljon vasoja ja hirvaita.
Suomessa teurastetuista poroista yli 70 % on
vasoja. Tuottavuuden perustana olevaan tuotannon määrään vaikuttaa syntyvien vasojen lukumäärä vaatimia kohti. Runsaalla vasateurastuksella
vältetään viemästä talven yli ylimääräisiä poroja
kuluttamasta laitumia, sillä vain siitosporot ja kantavat vaatimet pidetään hengissä. Ministeriön mukaan Suomen poronhoidon muita Pohjoismaita
aiempi ja runsaampi vasateurastus kohottaa tuottavuutta ja vahvistaa kilpailukykyä. Vuonna 2000
Suomi tuotti yhtä eloporoa kohti lihaa n. 10,8 kg,
kun Ruotsissa vastaava tuotantomäärä oli 5,5 kg ja
Norjassa 8,2 kg.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan tuottavuutta on Suomessa kohottanut myös tekniikan ja
aitaratkaisujen laaja hyväksikäyttö (moottorikelkka, radiopuhelimet, helikopterit, laidunaidat), talviaikainen lisäruokinta ja porojen loislääkinnän
yleistyminen.
Ministeriön mukaan Suomen porotalouden kilpailukykyä muiden maiden poronlihan tuottajiin
verrattuna voidaan pitää varsin hyvänä, koska
Suomesta on viime vuosina viety poronlihaa
Ruotsiin ja Norjaan. Poronliha ei kilpaile kotimaisessa kysynnässä esim. naudan- tai sianlihan
kanssa. Porotalouden kilpailukykyä ei ole ministeriössä vielä perusteellisesti selvitetty, mutta Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksella käynnistyneessä tutkimushankkeessa (Poron taloudellinen
hyödyntäminen) kilpailukykyä tullaan selvittämään tarkemmin.
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomuksen
(31/2002) mukaan porotaloustilojen elinkelpoisuutta ei voida osoittaa, koska porotalouden elinkeinonharjoittajat eivät ole muistiinpano- tai kirjanpitovelvollisia porotaloustuloistaan tai -menoistaan, vaan muistiinpanovelvollisuus kuuluu paliskunnille. Yksittäisen poronomistajan vuotuinen
porotulo lasketaan erilaisten kertoimien ja keskiarvojen perusteella, eikä porotalousyrityksistä siten
ole saatavissa luotettavia yrityskohtaisia tietoja.
Maa- ja metsätalousministeriön mukaan elinkeinoa
voidaan harjoittaa joko pää- tai sivutoimena, ja sitä
voi harjoittaa poronomistaja, ruokakunta tai paliskunta. Porotaloutta koskevat tulo- ja menolaskelmat tehdään paliskunnittain, eläinkohtainen tuki
maksetaan ruokakunnittain ja porotulo maksetaan
poronomistajalle.

Porotalouden tuet
Suomi
Maa- ja metsätalousministeriön mukaan porotaloutta ja siihen liittyviä luontaiselinkeinoja on v.
1997—2001 tuettu kolttalain (253/1995), porotalouslain (161/1990) ja porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) perusteella. Eläinkohtainen tuki perustuu lakiin maa- ja metsätalouden kansallisista tuista (1059/1994 ja 1559/2001).
Lain valtuutukseen perustuvista tarkemmista tukisäännöksistä on päättänyt vuosittain valtioneuvosto sekä maa- ja metsätalousministeriö. Porotalouslain mukaisia etuuksia voitiin myöntää vuoden
1999 loppuun saakka. Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslaki tuli voimaan velkajärjestelyiden osalta 1.9.2000 ja muilta osin 14.2.2001.
Porotaloutta koskeva lainsäädäntö sisältää runsaasti ohjeistusta ja yksityiskohtaisia säädöksiä.

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslakiin sisältyy 80 pykälää ja lain soveltamisen kannalta neljään keskeiseen asetukseen yhteensä 171
pykälää lisämääräyksiä. Kolttalaki sisältää 73 pykälää ja tarkennuksia mm. porotalouden ja luontaiselinkeinojen lakiin, maanhankintalakiin (396/1945),
porotilalakiin (590/1969), maatilalakiin (188/1977),
maaseutuelinkeinolakiin (1295/1990), maa- ja metsätalousmaan hankkimisoikeutta koskevaan lakiin
(391/1978), jakolakiin (604/1951) ja valtion maaomaisuuden ja tuloatuottavien oikeuksien luovuttamista koskevaan lakiin (687/1978).

Kolttalaki ja siihen perustuvat tuet
Kolttalain tavoitteena on edistää kolttaväestön ja
-alueen elinolosuhteita ja toimeentulomahdollisuuksia sekä ylläpitää ja edistää kolttakulttuuria.
Lain mukaisissa toimenpiteissä on kiinnitettävä erityistä huomiota mm. kolttien luontais- ja muiden
elinkeinojen sekä kulttuurin edistämiseen ja elinkeinojen monipuolistamiseen, asunto-olojen sekä
asuin- ja työympäristön parantamiseen ja tilojen
kehittämiseen sekä niiden säilyttämiseen kolttien
omistuksessa ja hallinnassa.
Maa- ja metsätalousministeriön mukaan kolttalain mukaisia avustuksia myönnettiin v. 1978—
1998 yhteensä n. 6 milj. € (36 milj. mk) 530
investointihankkeeseen ja lainoja n. 2,9 milj. € (17
milj. mk) 371 hankkeeseen. Rahoituksen jakautumisesta suoraan porotalouden tukiin, luontaiselinkeinojen tukemiseen tai esim. kolttakulttuurin edistämiseen ei ole käytettävissä tietoja.

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslaki ja siihen perustuvat tuet
Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain
tavoitteena on edistää ja monipuolistaa porotalouden ja luontaiselinkeinojen elinkeinotoimintaa
sekä parantaa elinkeinojen rakennetta ja toimintaedellytyksiä. Lain 1 §:n mukaan lain mukaisissa
toimenpiteissä on kiinnitettävä erityistä huomiota
saamelaisten mahdollisuuksiin ylläpitää ja kehittää
kulttuurimuotoonsa kuuluvia elinkeinoja saamelaisten kotiseutualueella. Lisäksi lain mukaisissa
toimenpiteissä on kiinnitettävä erityistä huomiota:
1. tuottavuuden ja kilpailukyvyn lisäämiseen, porotalous- ja luontaiselinkeinon harjoittajien toiminnan monipuolistamiseen ja kehittämiseen taloudellisina kokonaisuuksina sekä yhteistoiminnan edistämiseen, 2. yritystoiminnan aloittamiseen, 3. tuotteiden laadun parantamiseen ja tuotannon uudistamiseen markkinoiden tarpeita vastaavaksi, 4. kestävän kehityksen mukaiseen tuotantoon, ympäristönäkökohtiin, vesivarojen kestävän käytön peri-
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aatteisiin ja työympäristön parantamiseen, 5. toteutettavien toimenpiteiden taloudellisiin, sosiaalisiin
ja sivistyksellisiin vaikutuksiin sekä tasa-arvo ja
työllisyysvaikutuksiin ja 6. asunto-olojen kehittämiseen ja asuinympäristön parantamiseen.
Lakia sovelletaan poronhoitoalueella. Ministeriön mukaan porotalouden ja luontaiselinkeinojen
rahoituslain mukaisia avustuksia myönnettiin
v. 2001 n. 1,5 milj. € (8,7 milj. mk) ja lainoja n. 1,4
milj. € (8,2 milj. mk). Avustusten taso on vaihdellut
vuosittain huomattavasti samoin kuin rahoituksen
jakautuminen lainoihin ja avustuksiin. Lapin TEkeskuksen mukaan porotalouden investointien
vaihtelut johtuvat lainsäädännöllisistä muutoksista.
Porotalouden rahoitusta ohjaavat lait (porotalous-

Vuosi

Avustukset

milj. €

1997
1998
1999
2000
2001

Lainat

milj. mk

1,8
0,9
1,4
—
1,5

laki, luontaiselinkeinolaki ja kolttalaki) uudistettiin
Euroopan unioniin liittymisen yhteydessä, minkä
vuoksi porotalouden rahoitus oli täysin pysähdyksissä v. 1995 ja 1996. Porotalouslain mukainen
rahoitus käynnistyi v. 1997 ja sitä myönnettiin
vuoden 1999 loppuun. Kun porotalouslaki ja luontaiselinkeinolaki korvattiin porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslailla, alkoi lain mukainen
rahoitus vasta vuoden 2001 aikana.
Porotalouslain ja porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain perusteella tehtyjen porotalouden investointien jakautuminen avustuksiin ja
lainoihin v. 1997—2001 on esitetty seuraavassa
taulukossa:

10,7
5,4
8,3
8,9

milj. €

Yhteensä

milj. mk

0,4
0,6
0,3
—
1,4

2,4
3,6
1,8
8,3

milj. €

milj. mk

2,2
1,5
1,7
—
2,9

13,1
8,9
10,1
17,2

Avustusten
osuus
avustusten
ja lainojen
yhteismäärästä
%

83
59
83
—
52

Vuoden 2000 avustuksista ja lainoista ei maa- ja metsätalousministeriöllä ole tietoa porotaloutta koskeneen lain uudistuksen
johdosta.

Eläinkohtainen tuki
Eläinkohtaista kansallista tukea maksettiin ensimmäisen kerran poronhoitovuonna 1995/1996. Maaja metsätalousministeriön mukaan eläinkohtaiseen
tukeen siirtymisen perusteena oli Ruotsissa maksettava tuotantotuki, jonka oletettiin heikentävän
suomalaisen porotalouden kilpailukykyä. Paliskuntain Yhdistyksen mukaan eläinkohtaisen tuen
perusteena oli poroteurastamoverkoston uusiminen kokonaan, teurasporojen kuljetukset elävänä
sekä alv-järjestelmän käyttöönotto.
Vuonna 2001 (poronhoitovuotena 2001/2002)
eläinkohtaisen tuen määrä on ennakkotiedon mukaan n. 20 € (120 mk) eloporolta. Tuen saaminen
edellyttää, että ruokakunnan omistuksessa on vähintään 60 eloporoa. Tukea ei makseta, jos poronomistaja on täyttänyt 65 vuotta tai jos omistajan
poro- ja luontaistalouden tai maa- ja metsätalouden
ulkopuoliset vuositulot ylittävät 25 230 € (150 000
mk). Tuen saamisen perusteena oleva ruokakunnan omistama eloporojen määrä on noussut huomattavasti. Vuonna 1997 tukeen olivat oikeutettuja
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25 eloporoa omistavat ruokakunnat ja v. 2001 60.
Poronhoitovuonna 2002/2003 raja on 70 eloporoa
ja ennakkotietojen mukaan seuraavana vuonna jo
80 eloporoa. Tuen piirissä on poronhoitovuonna
2003/2004 enää n. 55 % poroista ja tuensaajana
ruokakuntia vain 800—900. Ammattimaisesti porotaloutta harjoittavia ruokakuntia arvioidaan olevan
yli 1 250.
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomuksen
(31/2002) mukaan eläinkohtaisen tuen maksamista
on perusteltu etupäässä porotalouden rakenteellisella kehittämisellä. Tuen avulla haluttiin edistää
poronomistuksen keskittymistä entistä harvemmille, mitä varten tuen saamisen ehtona olevaa vähimmäisporomäärää alettiin lisätä. Keskimääräinen
eloporojen määrä omistajaa kohti nousi vuodesta
1994 (28,9) vuoteen 1999 (34,6), mutta laski vuodesta 1999 vuoteen 2000 (32,6).
Eläinkohtaisen tuen kokonaiskustannukset ovat
laskeneet vuodesta 1997 vuoteen 2001 n. 18 % ja
tuen kohteena olevien porojen määrä vastaavasti
19 %. Tuen suuruus tuettua poroa kohti laski vuo-

desta 1997 vuoteen 1998 n. 38 % mutta kasvoi
vuodesta 1998 vuoteen 2001 liki 20 %. Vuosina
1998—2001 myös tuki eloporoa kohti on noussut

Vuosi

Tuen
saamisen
edellyttämä
eloporojen
vähimmäismäärä
ruokakunnassa

Tuettujen
porojen
määrä

25
35
50
50
60

166 953
146 216
146 539
153 561
135 000

1997
1998
1999
2000
20011
1

jonkin verran. Eläinkohtaisen tuen kehitys on v.
1997—2001 kuvattu seuraavassa taulukossa.

Tuki yhteensä

milj. €

Tuki tuettua poroa kohti

€

milj. mk

3,3
2,5
2,7
2,8
2,7

19,62
14,86
16,05
16,65
16,05

€

mk

26,9
16,8
18,5
18,5
20,1

Tuki eloporoa kohti

160
100
110
110
120

mk

9,8
7,4
8,2
8,2
8,7

58
44
49
49
52

Vuoden 2001 tiedot ovat ennakkotietoja.

Avustuksena myönnetyt tuet ja kustannuskehitys
Porotalouden rahoituslain mukaisten avustusten ja
eläinkohtaisen tuen yhteenlaskettu määrä eloporoa kohti on vaihdellut vuosittain suhteellisen voimakkaasti. Vuoden 1997 tasosta (21 € eli 125 mk/
eloporo) tukien yhteismäärä aleni n. 43 % vuoden
vuoteen 1998 verrattuna (12 € eli 71 mk/eloporo).

Vuosi

Porotalouden
kustannukset
eloporoa kohti

€

1997
1998
1999
2000
2001

Porotalouslain ja
porotalouden
rahoituslain mukaiset
avustukset eloporoa
kohti
€

mk

72,9
73,7
79,1
79,1
—

433
438
470
470

Eläinkohtainen tuki
eloporoa kohti

€

mk

11,2
4,6
7,6
—
8,0

Muutos johtuu Paliskuntain Yhdistyksen mukaan
rahoituslain toimimattomuudesta v. 1998. Tukien
osuus porotalouden kokonaiskustannuksista oli v.
1997—99 16—29 %. Kustannukset eloporoa kohti
nousivat vuodesta 1997 vuoteen 1999 8,5 %. Eloporoa kohti laskettuja kustannuksia, tukia ja tukien
osuutta kustannuksista on tarkasteltu seuraavassa
taulukossa.

67
27
45
48

€

mk

9,8
7,4
8,2
8,2
8,7

Tuet yhteensä

58
44
49
49
52

Tukien
osuus
kustannuksista
eloporoa
kohti
%

mk

21,0
12,0
15,8
—
16,7

125
71
94
99

28,8
16,3
20,0
—
—

Ministeriön mukaan vuoden 2000 osalta tiedot porotalouden rahoituslain mukaisista avustuksista puuttuvat lain uudistuksen
vuoksi. Porotalouden kustannuksista ei ole tietoja käytettävissä vuodelta 2001 (poronhoitovuosi 1.6.2001—31.5.2002).

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan sen
maatalousosaston uudelleen organisoinnin yhteydessä on perustettu toimeenpanolinja, mikä edistää
entisestään tukien seurantaa.

Ruotsin porotalouden tuet
Ruotsin valtio tuki tai maksoi korvauksia porotalouselinkeinolle v. 2000 n. 77,6 milj. SEK. Tukien
määrä oli v. 2000 n. 351 SEK eloporoa kohti. Maa-

14 229153R

ja metsätalousministeriön mukaan Ruotsissa maksettavien tukien maksuperusteet ovat vuosittain
muuttuneet.
Ruotsissa maksettiin v. 2000 valtion budjettivaroista porotaloudelle hintatukea teurastettua kiloa
kohden 14,3 milj. SEK, katastrofitukea vaikeisiin
olosuhteisiin 0,6 milj. SEK, tukea porotalouselinkeinon laidunkorvauksiin 2,8 milj. SEK ja porotutkimukseen 4,1 milj. SEK, EU:n osarahoittamaa aloi-
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tus- ja investointitukea 2,0 milj. SEK ja maatalouden
ympäristötukea 2,0 milj. SEK. Mainittujen tukien
lisäksi valtion muista budjettivaroista myönnettiin
v. 2000 porotalouselinkeinolle tukea yhteensä 7
milj. SEK, petoeläinten aiheuttamien vahinkojen
korvaamiseksi 35 milj. SEK ja T∑ernobylin onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta
9,7 milj. SEK.

Norjan tukimuodot
Norjassa on vuodesta 1977 lähtien noudatettu porotaloudelle myönnettävien tukien osalta maataloustulosopimuksen kaltaista sopimusmenettelyä.
Valtion edustajien ja porotalouden harjoittajien välisten neuvottelujen tuloksena solmitaan vuosittain
poronhoitosopimus, jossa määritellään julkisista
varoista porotaloudelle seuraavaksi poronhoitovuodeksi myönnettävän tuen kokonaismäärä sekä
tukien käyttötarkoitukset.
Norjassa maksettiin porotaloudelle tukia ja korvauksia v. 2000 (porohoitovuosi 2000/2001) yhteensä n. 127 milj. NOK. Porotaloudelle maksettu
tuki oli v. 2000 tällä perusteella 738 NOK eloporoa
kohti. Julkisia varoja käytettiin porotalouteen v.
2000 yhteensä 92,5 milj. NOK, mikä oli eloporoa
kohti 537 NOK.
Julkisista varoista liki 39 milj. NOK käytettiin
kehittämis- ja investointihankkeisiin, tutkimukseen
ja neuvontaan, resurssihallintoon, porotalouteen
liittyvien yhdistelmäelinkeinojen tukemiseen saamelaisten kehittämisrahaston kautta ja norjalaisruotsalaisen rajasopimuksen täytäntöönpanosta aiheutuviin kustannuksiin. Muita merkittäviä tukimuotoja olivat tuotantotuki (21 milj. NOK), poronhoitoalueen aluetuki (8 milj. NOK), vasikoiden
teurastustuki (5 milj. NOK), T∑ernobylin onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
(4,5 milj. NOK) ja teurastusten aikaistamistuki (2
milj. NOK).
Porotalouden tukiin käytettyjen julkisten varo-

Vuosi

Viennin
määrä

1997
1998
1999
2000
2001
Yhteensä

203 342
88 582
418 668
85 808
210 206
1 006 606

kg

jen määrä on kasvanut Norjassa vuosien 1997 (79,5
milj. NOK) ja 2001 (106,5 milj. NOK) välillä vuosittain ja mainitulla aikavälillä n. 34 %. Myös v. 1998
käyttöön otetun tuotantotuen määrää on lisätty
41 % vuodesta 1998 vuoteen 2001. Tuotantotukea
maksettiin v. 1998 16,7 milj. NOK ja v. 2001 23,6
milj. NOK.
Maa- ja metsätalousministeriön mukaan Suomen, Ruotsin ja Norjan tukijärjestelmiä ei voida
suoraan verrata keskenään. Suomessa porotalouden tukijärjestelmiin luetaan ainoastaan suoraan
porotalouselinkeinolle tai sen harjoittajalle maksettava tuet ja korvaukset. Porotukiin ei Suomessa
lueta tutkimukseen käytettyjä tukia tai yleisiä alueellisia tukijärjestelmiä pohjoisille alueille. Norjassa
ja Ruotsissa porotalouden tukiin sisältyvät sekä
tutkimukseen käytetyt että alueelliset tuet. Paliskuntain Yhdistyksen mukaan tuotettuihin kilomääriin (Suomi 10,8 kg/eloporo, Ruotsi 5,5 kg/eloporo
ja Norja 8,2 kg/eloporo) nähden Ruotsin ja Norjan
valtion maksamat tuet ovat moninkertaisia Suomen
porotalouden saamiin tukiin verrattuna.

Poronlihan vienti ja tuonti
Tullihallituksen tilaston mukaan poronlihan viennin määrä oli Suomessa v. 1997—2001 yhteensä n.
1 milj. kg, ja sen arvo oli n. 5,8 milj. € (34,2 milj.
mk). Tärkein vientimaa oli tänä aikana Norja, jonne
vietiin 93 % viennin kokonaismäärästä ja 88 % viennin arvosta. Muut merkittävät vientimaat olivat
viennin arvon perusteella Saksa (4,5 % ), Ruotsi
(3,3% ) ja Tanska (1,8 %). Poronlihaa on viety v.
1997—2001 yhteensä 22 maahan.
Poronlihan vienti on vaihdellut voimakkaasti v.
1997—2001. Tullihallituksen tilaston perusteella
vuosien 1998 ja 2000 alhainen ja vuoden 1999
korkea viennin määrä johtuu pääasiassa Norjaan
viedyn poronlihan määrien muutoksista.
Viennin määrä, viennin arvo ja Norjan osuus
viennin arvosta on kuvattu seuraavassa taulukossa.

Viennin arvo
milj. €

Viennin arvo

milj. mk

1,2
0,5
2,2
0,5
1,3
5,8

7,14
2,97
13,08
2,97
7,73
5,7

€/kg

Norjan osuus
viennin
arvosta
%

mk/kg

5,9
5,9
5,2
6,3
6,2
34

35
35
31
37
37
88

84
88
96
78
82

Lähde: Tullihallituksen tilastot. Taulukko ei sisällä elävien porojen vientiä. Viennin arvo on pyöristetty milj. €:oon yhden
desimaalin tarkkuudella. Viennin arvo €/kg on laskettu Tullihallituksen tilastosta euron ja kilon tarkkuudella olevista luvuista.
Paliskuntain Yhdistyksen mukaan Suomen vienti Ruotsiin ei näy välttämättä kokonaisuudessaan Tullihallituksen tilastossa.
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Poronlihan tuonti on vastaavana aikana ollut
yhteensä 630 734 kg. Valtaosa siitä (99,7 %) on
tuotu Ruotsista. Tuodun poronlihan arvosta 5,5
milj. € (33 milj. mk) Ruotsin osuus on 99,7 %.
Tuodun poronlihan keskimääräinen kilohinta oli v.
1997—2001 selvästi korkeampi (8,8 € eli 52 mk)
kuin viedyn poronlihan (5,8 € eli 34 mk). Poronlihaa ja jalosteita on tuotu myös Alankomaista, Belgiasta, Yhdysvalloista ja Uudesta Seelannista.
Suomen, Ruotsin ja Norjan poronlihan vienti- ja
tuontitilastojen perusteella Ruotsi on Suomen merkittävä kilpailija poronlihan viennissä. Norjan vienti- ja tuontitilaston mukaan Norjalla ei ole ollut

Vuosi

Vienti
Suomeen

poronlihan vientiä v. 1996—2000. Vuonna 1995
Norjan poronlihan vienti oli 1 000 kg.
Ruotsille tärkein vientimaa on Suomi, ja Suomen
osuus Ruotsin koko viennin kilomäärästä oli 36 %
v. 1997—2000. Mainitulla aikavälillä kaksi muuta
Ruotsin tärkeää vientimaata olivat Norja (29 %) ja
Tanska (27 %). Poronlihan keskimääräinen vientihinta oli v. 1997—2000 n. 59 SEK/kg.
Ruotsin poronlihan viennin määrä Suomeen,
Norjaan ja Tanskaan, viennin kokonaismäärä, viennin arvo ja poronlihan vientihinta on kuvattu seuraavassa taulukossa.

Vienti
Norjaan

Vienti
Tanskaan

Viennin
määrä

kg

1997
1998
1999
2000
Yhteensä

84 000
118 000
184 000
93 000
479 000

164 000
144 000
66 000
14 000
388 000

Norjaan tuodun poronlihan kilomäärän perusteella Suomen ja Ruotsin poronlihan vienti kattoi
Norjan tuonnista 80 % v. 1999. Vuonna 1997 vastaava osuus oli 41 %, v. 1998 44 % ja v. 2000 34 %.
Muista maista, lähinnä Venäjältä, on v. 1997—2000
tuotu Norjaan 20—66 % poronlihaa. Ruotsin osuus
Norjaan tuodun poronlihan markkinoista laski selvästi vuodesta 1998 (23,5 %) vuoteen 2000 (5,4 %).
Suomen markkinaosuus vaihteli voimakkaasti v.

Vuosi

Norjan tuonti

Suomen vienti
Norjaan
kg

1997
1998
1999
2000
Yhteensä

850 000
612 000
599 000
260 000
2 321 000

184 178
82 173
413 717
76 103
756 171

Poronlihan laadun valvonta
Poronliha määritellään Euroopan unionissa maataloustuotteeksi. Poro rinnastetaan tarhattuun riistaeläimeen ja poron lihan käsittelyssä ja lihan
tarkastuksessa noudatetaan tarhatun riistan lihan
direktiiviä (96/23/EY). Direktiivi antaa mahdollisuuden päättää kansallisesti niiden poroteurastamoiden rakenteellisista vaatimuksista, joissa teu-

113 000
120 000
35 000
90 000
358 000

Viennin
arvo
milj. SEK

399 000
403 000
316 000
209 000
1 327 000

Vientihinta
SEK/kg

2,2
2,2
2,3
1,0
7,8

56,6
54,5
72,6
50,2
58,8

1997—2001 ja oli korkeimmillaan n. 69 % v. 1999,
josta se laski n. 29 %:iin v. 2000, joskin se oli selvästi
korkeammalla tasolla kuin v. 1997 (22 %) ja 1998
(13 %).
Norjan tuonnin määrä, Suomen ja Ruotsin viennin määrä Norjaan sekä Suomen ja Ruotsin viennin
osuudet Norjan tuonnista v. 1997—2000 on kuvattu
seuraavassa taulukossa.

Suomen osuus
Norjan tuonnista
%

21,7
13,4
69,1
29,2
32,5

Ruotsi vienti
Norjaan
kg

164 000
144 000
66 000
14 000
388 000

Ruotsin osuus
Norjan tuonnista
%

19,2
23,5
11,0
5,4
16,7

rastettua poronlihaa myydään ainoastaan kotimaassa.
Euroopan unionin jäsenyyden myötä kansallisia
säännöksiä poronlihan laadunvalvonnasta tarkistettiin. Unionin säädösten soveltaminen edellytti
uusien, hygienialtaan riittävän korkeatasoisten poroteurastamoiden rakentamista ja poronlihaa jalostavien yritysten toimitilojen korjaamista, jotta po-
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ronlihaa oli mahdollista käyttää raaka-aineena kotimaan kulutukseen ja vientiin tarkoitettujen porotaloustuotteiden valmistuksessa. Suomi sai teurastustilojen osalta siirtymäaikaa 31.12.1995 saakka, ja
sitä jatkettiin Lapin läänin osalta vuoden 1997
loppuun ja Oulun läänin osalta 1.6.2000 saakka.
Porojen teurastuksesta ja teurastamoiden vaatimuksista säädetään eläimistä saatavista elintarvikkeiden elintarvikehygieniaa koskevassa laissa
(1195/1996) ja lain nojalla maa- ja metsätalousministeriön antamassa päätöksessä (MMMp 22/EE0/
1999). Poroja saa teurastaa lääninhallituksen hyväksymissä poroteurastamoissa ja teurastuspaikoissa. Vientiin kelpaa ainoastaan liha, joka on
teurastettu lääninhallituksen ja EU:n hyväksymässä
vientiteurastamossa. Edellä mainitut säädökset eivät koske ns. kenttäteurastamoissa teurastettua
poronlihaa, joka käytetään lihantuottajan yksityistaloudessa tai jonka kuluttaja poronhoitoalueella
hankkii omaan käyttöönsä tilalta tai paikasta, jossa
poro on teurastettu. Valvova eläinlääkäri voi hyväksyä pienten poromäärien teurastuksen myös
kotieläinten teurastamossa tai teurastuspaikassa
edellyttäen, että teurastus voidaan suorittaa hygieenisesti.
Lääninhallitus hyväksyy poroteurastamot ja poron teurastuspaikat sekä järjestää poronlihan tarkastuksen ja valvonnan. Toiminnan valvonnan lisäksi lääninhallitus neuvoo ja ohjaa viranomaisia
laitosten rakenteellisten vaatimusten täyttämisessä
ja omavalvonnassa. Lihantarkastuksesta ja laitoksen valvonnasta vastaa lääninhallituksen palveluksessa oleva tarkastuseläinlääkäri.
Maa- ja metsätalousministeriön mukaan poroteurastamon ja poron teurastuspaikan on huolehdittava riittävästä omavalvonnasta. Teurastamojen
ja poron teurastuspaikkojen on estettävä elintarvike-hygienisten epäkohtien syntyminen ja laadittava omalla kustannuksellaan poroteurastamoa ja
poron teurastuspaikkaa valvovan eläinlääkärin hyväksymä valvontajärjestelmä. Poroteurastamon ja
poron teurastuspaikan omavalvonnan on täytettävä soveltuvin osin maa- ja metsätalousministeriön
antamien säädösten vaatimukset.
Maa- ja metsätalousministeriön mukaan Lapin
läänissä on vuoden 1998 alusta lukien saanut teurastaa ainoastaan EU-hyväksytyissä poroteurastamoissa ja teurastuspaikoissa, jos poronliha on toimitettu yleiseen kulutukseen.
EY:n komissio teki villiriistan ja tarhatun riistan
lihaa koskevan tarkastusmatkan Suomeen 16.—
20.10.2000. Tarkastuksen kohteena oli kaksi poroteurastamoa. Tarkastuksessa todettiin kansallisen
lainsäädännön olevan pääasiassa kunnossa ja di-
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rektiivien mukaista, mutta lainsäädännön toimeenpanossa ja valvonnassa todettiin puutteita. Tarkastetuissa poroteurastamoissa havaittiin rakenteellisia ja toiminnallisia puutteita. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan tarkastuksissa havaittuja rakenteellisia puutteita on osin korjattu ja poroteurastamoiden hygieniaa ja viranomaisvalvontaa
on tehostettu. Läänineläinlääkärit ja Paliskuntain
Yhdistyksen porotalousneuvoja ovat tarkastaneet
kaikki poroteurastamot v. 2001, ja eläinlääkärit ja
poroteurastamoiden esimiehet ovat saaneet koulutusta teurastushygieniasta ja omavalvonnasta.

Porovahingot
Porovahingolla tarkoitetaan petoeläimen (maakotka, karhu, susi, ahma tai ilves) aiheuttamaa vahinkoa porolle. Porotalouden harjoittajille maksetaan
korvauksia petoeläinvahinkojen korvaamista koskevan valtioneuvoston asetuksen (277/2000) perusteella. Maakotkan aiheuttamat vahingot korvataan ympäristöministeriön varoista reviiriperusteisesti.
Maa- ja metsätalousministeriö antoi 4.2.2002
kunnille sisäisen määräyksen (Dnro 186/723/2002)
petoeläinvahinkojen korvaamisesta porovahingoissa. Määräyksen mukaan korvausjärjestelmästä
voidaan korvata vain suurpedon todistettavasti
aiheuttama porovahinko. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen on järjestettävä maastotarkastus silloin, kun vahingosta ei ole jäävittömän henkilön antamaa kirjallista lausuntoa, vahinkotapaus
on suuri (useita poroja) tai vahingot kohdistuvat
useasti samalla hakijalle. Paliskuntain Yhdistyksen
mukaan korvausta pedon tappamasta porosta on
mahdollista hakea ainoastaan silloin, kun kuollut
poro tai sen jäänteet on löydetty maastosta ja se
voidaan todeta maasuurpedon tappamaksi. Suuri
osa raadoista jää löytymättä ja korvaamatta poronomistajalle.
Porovahingosta voidaan korvata enintään tapetun tai vahingon takia lopetetun poron käypää
arvoa vastaava määrä kaksinkertaisena ottaen kuitenkin vähennyksenä huomioon se osa eläimestä,
joka on voitu käyttää hyväksi. Käypänä arvona
käytetään maa- ja metsätalousministeriön erikseen
määräämiä yksikköhintoja.
Maa- ja metsätalousministeriön mukaan petojen
poroille aiheuttamat porovahingot pyritään Suomessa korvaamaan todellisen vahingon mukaan.
Ministeriön mukaan poroille aiheutuneiden vahinkojen korvaamisessa todellisen vahingon määrää
on kuitenkin vaikea osoittaa, koska kaikkia petojen
tappamia poroja ja poronvasoja ei löydetä. Tästä
syystä korvaus on viime vuosina maksettu jokaisen

todetun vahinkotapahtuman johdosta korotettuna.
Korotusten perusteena on ollut myös se, että vahingot osittain tarkastetaan ja että löydetyt porot voidaan todeta petoeläimen tappamiksi.
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomuksen
(31/2002) mukaan karhun, suden, ahman ja ilveksen porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaaminen on luonnonvarastrategian mukaista, sillä
korvausten avulla muokataan asenteita petomyönteisemmiksi. Maasuurpetojen säilyttäminen Suomen eläimistössä on osa biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä, joka sisältyy luonnonvarastrategian tavoitteistoon.
Ministeriön mukaan kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset tarkastivat maasuurpetojen aiheuttamia vahinkoja ennen ministeriön määräystä verraten vähän ja vaihtelevasti.
Maasuurpetovahinkojen korvaussummat porolajeittain v. 2000 olivat seuraavat:
Korvaus
€

Siitoshirvas
Siitosvaadin
Siitosurakka
Siitosvasa
Ajoporo
Kilpa-ajokas
Teurashirvas
Teurasvaadin
Teurasurakka
Teurasvasa
Teurashärkä

437
387
387
219
505
925
437
387
219
168
336

mk

2 600
2 300
2 300
1 300
3 000
5 500
2 600
2 300
1 300
1 000
2 000

2 x korvausarvo
€
mk

874
774
774
437
1 009
1 850
874
774
437
336
673

5 200
4 600
4 600
2 600
6 000
11 000
5 200
4 600
2 600
2 000
4 000

Tiedot perustuvat maa- ja metsätalousministeriöltä saatuihin
lukuihin, joita on verrattu Paliskuntain Yhdistyksen tilastotietoihin. Maa- ja metsätalousministeriön ja Paliskuntain Yhdistyksen tilastotiedot poikkesivat kilpa-ajokkaan korvaussumman osalta. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan kilpaajokkaan korvaussumma oli 1 682 € (10 000 mk). Taulukossa
käytetty kilpa-ajokkaan korvaussumma perustuu Paliskuntain Yhdistyksen 17.12.2001 päivittämään tilastoon.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan petovahinkoa kärsineelle poronomistajalle jää omavastuuna maksettavaksi 250 € (1 486 mk). Maa- ja
metsätalousministeriön sisäisessä määräyksessä
petoeläinvahinkojen korvaamisesta porovahingoissa todetaan, että samaksi vahinkotapaukseksi
katsotaan kaikki petoeläinten samana kalenterivuonna aiheuttamat vahingot. Omavastuu vähennetään näistä vahingoista vain kerran.
Paliskuntain Yhdistys pitää täysin perusteettomana poronomistajille pari vuotta sitten sälytettyä
omavastuuosuutta petovahinkokorvauksissa, koska yhdistyksen mielestä poronomistajien omavas-

tuuosuudeksi riittää vahinkojen hakeminen laajalta
poronhoitoalueelta omalla kustannuksella. Vahinkojen hakemisesta aiheutuneiden kustannusten
suuruus on vuosittain yli 170 000 € (1 milj. mk).
Omavastuu on erittäin raskas kantaa myös sen
vuoksi, että valtaosa poronsa pedoille menettäneistä poronomistajista (n. 800 hlöä/vuosi) menettää
vuosittain yhden poron eli vahinko jää heidän
osaltaan hyvin suurelta osin kattamatta ja korvausjärjestelmä lakkaa toimimasta heidän kohdallaan.
Omavastuista kertyy vuosittain n. 200 000 €:n (1,2
milj. mk) suuruinen summa, eli petojen aiheuttamien vahinkojen korvausjärjestelmää heikennetään tällä summalla. Omavastuuosuuden määräämisen yhteydessä määrättiin myös, että paliskunta
maksaa maastotarkastuksen (enintään n. 100 € eli
595 mk).
Ahma aiheuttaa valtaosan maasuurpetojen aiheuttamista porovahingoista. Ahman aiheuttamien
vahinkojen osuus kaikista porovahingoista oli 60 %
v. 1997—2001. Tänä aikana karhun aiheuttamien
porovahinkojen osuus oli 25 %, suden 10 % ja
ilveksen 5 %. Vuosina 1997—2001 sekä porovahinkojen kokonaismäärä että eri eläinten aiheuttamien
vahinkojen määrä vaihteli suhteellisen paljon. Ainoastaan suden aiheuttamat vahingot lisääntyivät
selvästi vuodesta 1998 vuoteen 2001.
Ahman, karhun, suden ja ilveksen aiheuttamat
porovahingot v. 1997—2001 on kuvattu seuraavassa taulukossa:
Vuosi

Ahma

Karhu

Susi

Ilves

Yhteensä

1997
1998
1999
2000
2001
Yhteensä

1 669
948
1 350
1 682
986
6 635

539
465
494
716
527
2 741

206
121
153
270
386
1 136

132
97
86
136
127
578

2 546
1 631
2 083
2 804
2 026
11 090

Porovahinkoja koskevat merkkipiirikohtaiset
erot ovat melko suuria. Paliskuntain Yhdistyksen
tilaston perusteella esim. Enontekiön merkkipiirissä oli v. 2000 porovahinkoja eloporoja kohti n. 20kertainen määrä Raudanjoen merkkipiiriin verrattuna. Vuonna 2000 porovahinkoja oli suhteessa
eloporojen määrään eniten Enontekiön (3,9 % vuoden 2000 eloporomäärästä), Kuusamon (3,7%) ja
Utsjoen (3,1 %) merkkipiireissä. Vähiten porovahinkoja oli Raudanjoen (0,2 %), Pudasjärven
(0,2 %) ja Itä-Kemijoen (0,3 %) merkkipiireissä.
Porovahinkojen vuosittainen vaihtelu yksittäisen
merkkipiirin alueella oli myös suhteellisen suuri.
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Paliskuntain Yhdistyksen tilaston mukaan v.
1997—2000 porovahinkojen suurin vuosittainen
määrä oli n. kaksinkertainen pienimpään vahinkomäärään verrattuna.
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos seuraa
vuosittain maasuurpetojen määriä ja kantojen kehitystä. Poronhoitoalue on jaettu petomäärien seurannassa pohjoiseen, läntiseen ja itäiseen poronhoitoalueeseen. Kyseisenä ajanjaksona petomäärien muutokset eri alueilla ovat olleet vähäisiä.
Porovahingon kokonaisarvo muodostuu poronomistajan omavastuusta, poronomistajan omaan
käyttöön jääneiden poronosien arvosta ja porovahinkokorvauksesta. Poronomistajan omavastuusta
ja poronomistajan omaan käyttöön jääneen poronosien (liha, nahka, sarvet) arvosta ei ole saatavissa
tietoa maa- ja metsätalousministeriöstä tai Paliskuntain Yhdistyksen tilastoista.
Keskimääräinen korvaus porovahinkoa kohti
vaihteli v. 1997—2001 614 €:sta (3 570 mk) ja
732 €:oon (4 340 mk). Porovahingoista maksetut
korvaukset, porovahinkojen määrä sekä keskimääräinen porovahinkokorvaus v. 1997—2001 on kuvattu seuraavassa taulukossa.

Vuosi

1997
1998
1999
2000
2001

Maksetut
korvaukset
milj. €

milj. mk

1,7
1,2
1,5
1,7
1,4

10,11
7,14
8,91
10,11
8,32

Porovahinkojen
määrä

2 546
1 631
2 083
2 804
2 026

Keskimääräinen
porovahinkokorvaus
€
mk

652
732
705
614
701

3 883
4 352
4 192
3 651
4 168

Lähde: Paliskuntain Yhdistyksen tilastot. Vuoden 1997 korvaussummaan sisältyvät maakotkan aiheuttamat vahingot,
jotka on korvattu ympäristöministeriöstä vuodesta 1998 alkaen. Vuonna 1998 maakotkan aiheuttamia vahinkoja korvattiin yhteensä n. 270 000 € (1,6 Milja. mk). Keskimääräinen
korvaus porovahinkoa kohti on laskettu Paliskuntain Yhdistyksen tilastosta, jossa maksetut korvaukset on ilmoitettu
markan tarkkuudella.

Liikenteessä poroja kuoli v. 2001 yhteensä
3 125, joista autoliikenteessä 2 855 ja junaliikenteessä 270. Liikennevakuutuskeskuksen mukaan
autoliikenteessä kuolleista poroista maksettiin korvauksia yhteensä n. 875 000 € (5,2 milj. mk) eli
keskimäärin 306 € (1 818 mk) poroa kohti. Porojen
autoille aiheuttamista omaisuusvahingoista ei ole
Liikennevakuutuskeskuksen mukaan erillistä tilastoa. Valtion Rautatiet maksoi junaliikenteessä kuolleista poroista korvauksia 81 700 € eli n. 303 €
poroa kohti.
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Porotalouden monipuolistaminen
Maa- ja metsätalousministeriön mukaan porotalouden monipuolistamisen keskeinen väline on
porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslaki,
jonka kautta on mahdollista rahoittaa elinkeinoon
liittyvien sivuansiota tuovien toimien investointeja, kuten porotilan toimintojen laajentamista matkailuun tai lihanjalostukseen. Myös Maatilatalouden kehittämisrahaston (MAKERA) sekä EU-rahoituskanavien kautta on tuettu porotalouden monipuolistamishankkeita. Eläinkohtaisen tuen vaikutuksia porotalouden monipuolistamiseen ei ole
selvitetty.
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa on
valmisteltu yhteistyössä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa tehtävää laajaa poron taloudelliseen
hyödyntämiseen liittyvää tutkimusohjelmaa Poron
taloudellinen hyödyntäminen, joka käynnistyi vuoden 2001 lopussa tehdyllä esiselvityksellä. Tutkimushanke toteutetaan v. 2003—2007. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan tutkimushankkeessa
selvitetään porotalouden tuotantoa, kysyntää, porotuotteiden vientiä ja tuontia, kilpailutilannetta,
porotalouden taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä vaikutuksia sekä porotalouden monipuolistamista ja sivunelinkeinojen merkitystä porotaloudelle.
Maa- ja metsätalousministeriön mukaan porotalouden kehittämistoimenpiteitä on ollut ja on edelleen vireillä huomattava määrä. Porotalouden kehittämistyössä ja monipuolistamisessa hankkeet
ovat osoittautuneet erinomaiseksi kehittämisvälineeksi. Porohankkeiden toteuttaja on pääasiassa
ollut Paliskuntain Yhdistys.
Porotaloutta monipuolistavia hankkeita on viisi.
Niistä poronlihan tuotteistamista ja pienjalostustoiminnan edistämistä koskeva hanke toteutettiin v.
2000—2001. Etelä- ja Itä-Lapissa sekä Kuusamossa
on käynnissä porotalousyrittäjien matkailun ohjelmapalveluiden kehittämishanke. Kittilän kunnan v.
2000 käynnistämä Elintarvikeprojekti-hanke loppui 30.4.2002. Hankkeeseen osallistuneet n. 10
porotalousyrittäjää tuotteisti poronlihasta jalostettuja tuotteita ja alkoi toimia yhtiömuotoisena hankkeen jälkeen. Rovaseudun kuntayhtymän v. 2001
käynnistämässä SANTA FOODS -hankkeessa jatketaan poronlihan jatkojalostukseen liittyvää kehittämistä. Pohjois-Suomen tavoite 1 -ohjelman hankkeilla on erityinen liharyhmä, jonka päätavoite on
jatkaa edellisen ohjelmakauden hankkeissa aloitettua poronlihan jatkojalostuksen kehittämistoimintaa sekä verkottaa yrittäjiä toimimaan markkinoinnissa ja jatkojalostuksessa yhteisen tuotemerkin
alla. Kemijärven EMOTR-rahoitteisessa kehittämis-

hankkeessa AKRI UP on porotalousyrittäjille osio,
jonka tarkoitus on selvittää poronlihantuotannon
sivutuotteiden hyödyntämistä, jalostaa suoramyynnin kautta myytävää poronlihaa pidemmälle Kemijärven ja Pelkosenniemen alueella ja tukea lähiruokaverkoston syntymistä.
Porotalouden talousseurantaa kehitetään kolmessa maa- ja metsätalousministeriön toteuttamassa ja käynnissä olevassa hankkeessa: Porotalouden
muistiinpanojärjestelmä, Porotalousyrittäjien kannattavuuskirjanpitohanke ja Porotalouden palveluohjelmisto Windows-ympäristöön sopeutettuna.
Porotalouden sähköisten tietojärjestelmien kehittämishankkeita on kaksi. Vuosina 2000—2001 toteutettiin sähköisen tietoliikenteen kehittämishanke
(PORONET), ja käynnissä on Suomen porotalouden paikkatiedon kehittämishanke. Lisäksi on
käynnissä Paliskuntain Yhdistyksen toteuttama ja
maa- ja metsätalousministeriön rahoittama hanke,
jossa tehdään porojen terveydenhuolto- ja käsittelyopas.
Paliskuntain Yhdistys tuki v. 2001 Sodankylän
kunnan Porosta elämystuote -hanketta. Paliskuntain Yhdistys jatkoi v. 2001 Suomen lähialueyhteistyörahoituksella toteutettua Murmanskin alueen
porotaloutta edistävää hanketta. Yhdistys osallistui
v. 2001 pääasiassa useiden porotaloutta koskeneiden hankkeiden ohjausryhmiin. Yhdistyksessä on
suunnitteilla hanke porotalouden laatujärjestelmätyön aloittamiseksi.
Maa- ja metsätalousministeriön mukaan muita
merkittäviä porotalouden hankkeita ovat Norjan
aloitteesta syntynyt Kestävä Porotalous -hanke,
Lapin yliopiston Arktisen keskuksen laaja tutkimushanke RENMAN (Reindeer management) ja
Oulun yliopiston tutkimushanke Poronhoidon ja
muiden maankäyttömuotojen välinen vuorovaikutus ja ristiriidat. Kestävä Porotalous -hankkeessa
kerätään osanottajamaiden porotiedot yhteismitalliseen muotoon. Lapin yliopiston tutkimushankkeen tavoitteena on poronhoitajien ja heidän perheidensä toimeentulon parantaminen ja tarkoituksenmukainen luonnonvarojen hoito. Oulun yliopiston hankkeessa tutkitaan ensimmäisen kerran
muiden maankäytön muotojen vaikutusta poronhoidon harjoittamisen edellytyksiin, esim. talvilaidunten kuntoon.

Saatuja lausuntoja
Maa- ja metsätalousministeriön kala- ja riistaosaston mukaan Poron taloudellinen hyödyntäminen tutkimushankkeen avulla on tarkoitus luoda pysyvä porotalouden erilaisten tukijärjestelmien seu-

rantajärjestelmä samalla, kun hankkeen avulla selvitetään mahdollisimman kattavasti kaikkien eri
tukimuotojen taso ja vaikutukset. Hankkeen avulla
pyritään myös luomaan kehikko, jota erilaisten
hankkeiden suorittajat ja määrärahojen myöntäjät
voisivat käyttää hyväkseen. Tarkoitus on, että nyt
varsin hajanaiset porotalouden monipuolistamista
koskevat hankkeet tulisivat yhden kattavan suunnitelman alle, jotta määrärahoja voitaisiin käyttää
tehokkaasti. Osasto on todennut, että elinkeinon
harjoittajat sekä heidän instituutionsa eivät ole vielä
riittävällä tavalla huomioineet toimintansa yritystaloudellista ulottuvuutta. Osasto ottaa tämän asian
esille porotalouselinkeinon edustajien kanssa käymissään eritasoisissa neuvotteluissa ja keskusteluissa.
Kala- ja riistaosasto on jo aloittanut nykyisen
petoeläinten aiheuttamien porovahinkojen korvausjärjestelmän arvioinnin. Tarkoituksena on odottaa vielä kattavampia tuloksia Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) suorittamasta ns.
vasahävikkitutkimuksesta ja käyttää, mikäli mahdollista, tutkimuksen tuloksia hyväksi nykyisen
korvausjärjestelmän toimivuuden arvioinnissa ja
järjestelmän kehittämisessä. Tarkoitus on, että nykyisenkaltaisista vahinkojen tarkastamiseen liittyvistä ongelmista päästäisiin eroon.
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos pitää erittäin tärkeänä porotalouden taloudellisten tutkimusten käynnistämistä maassamme. RKTL:n mielestä porovahinkojen tarkastustoiminnan kohdentamista on tehostettava petoeläinkantaan suhteutetulla petovahinkoseurannalla.
Lapin TE-keskus pitää porotalouselinkeinoa
monipuolistavia ja porotuotteiden jalostusastetta
nostavia hankkeita myönteisinä.
Uutta porotaloutta ja luontaiselinkeinoja koskevaa lainsäädäntöä on sovellettu vajaat kaksi vuotta.
Uudistetun lainsäädännön vaikutukset ovat jo nyt
nähtävissä. Lapin TE-keskuksen maaseutuosastolla
käsitellyistä hakemuksista näkyy, että elinkeino on
rakenteeltaan muuttumassa entistä elinvoimaisemmaksi ja taloudellisesti tuloksekkaammaksi. Esimerkiksi porokarjojen keskikoko on kasvanut viiden viime vuoden aikana. Rakenteellista muutosta
ovat edistäneet porotaloudelle maksettava eläinkohtainen tuki ja uuden rahoituslain mukaiset investointituet.
Erilaiset tuet ovat porotaloudelle varsin merkittäviä, koska tukien osuus porotalouden kokonaistulosta on huomattavan suuri. Pelko tukien loppumisesta asettaa porotalouden tulevaisuudelle varsin suuria uhkakuvia. Seuraavan EU-ohjelmakauden alkaessa porotaloudelle maksettavan eläin-
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kohtaisen tuen perusteita jouduttaneen tarkastelemaan uudelleen.
Lapin TE-keskuksen näkemyksen mukaan tulee
selvittää, selittyykö petovahinkojen huomattava
vuosittainen vaihtelu petomäärien kasvulla vai
onko taustalla korvausjärjestelmän puutteita. Lapin
TE-keskus pitää petovahinkojen tarkastustoiminnan tehostamista petoeläinkantaan suhteutetulla
seurannalla oikean suuntaisena ja katsoo, että petoeläintutkimukseen tulee panostaa entistä voimakkaammin alueilla, joilla vahinkoja on paljon.
Petojen poroille aiheuttamien vahinkojen määrään
vaikuttavat huomattavasti luonnonolosuhteet, jotka tulee huomioida vuosittaisia vahinkomääriä arvioitaessa.
Paliskuntain Yhdistyksen mukaan maa- ja metsätalousministeriön päätökset eloporojen lukumäärän alentamisesta 1990-luvun lopussa ja v. 2000
merkitsivät porotaloudelle teurasmäärinä n. 15 000
poron ja nykyhinnoin n. 2 milj. €:n (11,89 milj. mk)
vuotuista bruttotulon menetystä. Päätökset tuli toteuttaa hyvin nopeasti. Rakenteet ja laitteet oli
mitoitettu EU:hun liittymisen myötä alentamispäätöksiä edeltäneille poromäärille. Teurastamoverkosto jouduttiin kokonaan uusimaan rakentamalla
paliskunnille kymmenen uutta teurastamoyksikköä entisten 200 kenttäteurastamon sijaan. Teurastamoverkoston uusimisen kustannukset olivat paliskunnille n. 7 milj. € (41,62 milj. mk). Paliskunnille
eli poronomistajille jäivät verkoston pysyvinä kustannuksina ylläpitokulut. Uusi, pysyvä kulu on
lisäksi porojen kuljetus autoilla teurastamoille.
Vuoden 1996 porokadon seuraukset porokarjassa saatiin oikaistua vasta poronhoitovuonna 2001/
2002. Tällöin teurasmäärä saavutti tason, johon
nykyisillä eloporomäärillä yleensä voidaan päästä
(95 000—110 000 teurasta). Poronhoitovuosina
1996/97—2000/01 tuotanto oli 2—2,15 milj. kg ja
ennen porokatoa n. 2,8 milj. kg vuodessa. Poroka-

dosta aiheutuneet menetykset olivat bruttotulona
5,5 €:n (33 mk) kilohinnalla 3,85 milj. € (22,89 milj.
mk) vuodessa.
Paliskuntain Yhdistyksen mukaan muut maankäyttäjät ovat 30 viime vuoden aikana vaikuttaneet
laidunten määrän vähenemiseen tai rajoittaneet
laidunten käyttömahdollisuuksia. Muita maankäyttäjiä ovat vesivoimatalous, liikenne (rata-, auto-,
maasto- ja reittiliikenne), tehometsätalous, kaivostoiminta, matkailu ja asutus. Näiden vaikutuksia ei
ole riittävästi selvitetty eikä tutkittu.
Paliskuntain Yhdistyksen mukaan porotalous ei
kykene siirtämän kustannuksia enää poronlihan
hintaan samassa tahdissa, kuin niitä syntyy (esim.
polttoaineen hinnankorotukset, eläinlääkinnälliset
maksut). Tämä johtuu suureksi osaksi siitä, että
Suomen liityttyä EU:hun ja maatalousmarkkinoiden avauduttua poronlihan kanssa markkinoilla
kilpailevien lihatuotteiden hinnat ovat suhteellisesti laskeneet.
Paliskuntain Yhdistyksen mukaan maa- ja metsätalousministeriön tulisi selvittää eläinkohtaisen
tuen vaikutukset poronomistajien ikärakenteeseen, omistettuihin karjakokoihin, poronhoitotöiden suorittamisen vaikeutumiseen työntekijöiden
vähentyessä ja yleensä poronhoitotapoihin ja
-kulttuuriin. Työvoiman vähentyessä ja karjakokojen kasvaessa poronhoitotöitä joudutaan koneistamaan ja rationalisoimaan ulkopuolelta ostettavin
tuotantopanoksin.
Paliskuntain Yhdistyksen mielestä maasuurpetojen ja kotkien poroille aiheuttamien vahinkojen
tutkimiseen on panostettava välittömästi jonkinlaisen kuvan saamiseksi petojen aiheuttamasta hävikistä poronomistajille. Korvausjärjestelmien kehittäminen vaatii riittävän laajat tutkimukset. Poronomistajan oikeusturvan toteutumiseksi tutkimustuloksia tulee voida soveltaa käytäntöön mahdollisimman pian.

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain tavoitteena on porotalouden ja luontaiselinkeinotoiminnan, elinkeinojen rakenteiden ja elinkeinotoiminnan
edistäminen ja monipuolistaminen. Lain mukaisissa
toimenpiteissä on kiinnitettävä erityistä huomioita tuottavuuden ja kilpailukyvyn lisäämiseen ja porotalous- ja
luontaiselinkeinon harjoittajien toiminnan monipuolis-

tamiseen ja kehittämiseen. Myös kolttalain mukaisissa
toimenpiteissä on kiinnitettävä erityistä huomiota kolttien luontais- ja muiden elinkeinojen edistämiseen ja
elinkeinojen monipuolistamiseen.
Valtiontilintarkastajat pitävät tärkeänä ja myönteisenä porotalouden tuottavuuteen ja kilpailukyyn vaikuttavien tekijöiden selvittämistä Riista- ja kalatalou-
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den tutkimuslaitoksen käynnistämässä ja v. 2003—
2007 toteutettavassa tutkimusohjelmassa. Porotalouden tuottavuuteen ja kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä ei tunneta riittävän tarkasti tällä hetkellä. Porotalouden sivuelinkeinojen merkitystä tulolähteinä ja porotalouden kannattavuuteen vaikuttavina tekijöitä ei kyetä myöskään tarkkaan arvioimaan. Tästä syystä porotalouden tukitarvetta, tuottavuutta ja muita vastaavia
kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä ei myöskään
alueellisesti tunneta. Porotalouden tulokehityksen perusteella porotalouden yritystoiminnan perusta on heikentynyt 1990-luvulla. Yritystoiminnan perustana olevien myyntitulojen osuus on laskenut samalla, kun porotaloudelle maksetun eläinkohtaisen tuen ja porovahinkokorvausten merkitys tulolähteinä on kasvanut.
Maa- ja metsätalousministeriön tulee erityisesti lähivuosina suunnata nykyistä enemmän voimavaroja
porotalouden vuosittaiseen seurantaan ja seurannan
tulosten käyttöön. Nykyisen normiohjauksen sijaan
seurannassa on hyödynnettävä porotaloutta koskevia
alueellisia tietokantoja ja porotalouden kehittämistoimenpiteiden tuloksia.
Valtiontilintarkastajien mielestä porotalouden monipuolistamista tulee edistää ensisijaisesti yritystaloudellisena toimintana. Käynnistyneitä porotalouden monipuolistamiseen ja porotuotteiden jalostusasteen
nostamiseen liittyviä hankkeita on tästä syystä pidettävä myönteisinä.
Porotalouden tukien seuranta on maa- ja metsätalousministeriössä puutteellista. Seurantaan tulee sisällyttää kaikki porotaloudelle maksetut tuet, ja tukien

käyttö tulee vuosittain tilastoida. Porovahinkojen suurten merkkipiirikohtaisten erojen perusteella porovahinkokorvausten osuus porotalouden tuloista vaihtelee
voimakkaasti eri alueiden välillä. Ministeriön tulisi selvittää pikaisesti tukien tason ja tukimuotojen vaihtelun
vaikutus porotalouteen.
Eläinkohtaisen porotuen myöntämisen peruste, ruokakunnan omistama eloporojen vähimmäismäärä, on
noussut viime vuosina selvästi. Tuettujen porojen määrä on samaan aikaan vähentynyt, ja tuki tuettua poroa
kohti kasvanut vuodesta 1998 lähtien. Valtiontilintarkastajat katsovat, että maa- ja metsätalousministeriön
tulisi selvittää pikaisesti eläinkohtaisen tuen vaikutukset koko porotalouteen ja erityisesti porotalouden monipuolistamiseen.
Valtiontilintarkastajat pitävät myönteisenä maa- ja
metsätalousministeriön kala- ja riistaosaston aloittamaa porovahinkojen korvausjärjestelmän arviointia.
Maaseutuelinkeinoviranomaiset ovat maa- ja metsätalousministeriön mukaan tarkastaneet ennen vuotta
2002 porovahinkoja verraten vähän ja tarkastustoiminta on ollut vaihtelevaa. Porovahinkojen korvaamisen
tulee perustua nykyistä luotettavampaan tietoon, ja
tarkastustoimintaa tulee tehostaa petoeläinkantaan
suhteutetulla petovahinkoseurannalla. Petoeläintutkimuksella ja porovahinkojen korvausjärjestelmän arvioinnilla on luotava nykyistä paremmat edellytykset
paliskuntien oman valvonnan tehostamiselle ja poronomistajille kohdentuvien taloudellisten seuraamusten
arvioinnille.
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Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Valtiontilintarkastajat ovat tehneet valvontakäynnin liikenne- ja viestintäministeriöön 17.4.2002
(kansliapäällikkö Juhani Korpela) ja 3.4.2002 Ratahallintokeskukseen (ylijohtaja Ossi Niemimuukko).
Toimikaudellaan valtiontilintarkastajat ovat käsitelleet selvityspyynnöissään rautatieliikenteen
toimintaedellytysten kehittämistä, satamaverkoston toimivuutta ja Yleisradio Oy:n toimintaa. Ministeriön valvontakäynnillä käsiteltiin ministeriön toimintaa v. 2001, tiemäärärahojen kehitystä, ministeriön omistajatoimintaa ja Merenkulkulaitoksen toimintaa. Ratahallintokeskuksen valvontakäynnillä
keskusteltiin viraston toiminnasta v. 2001, rataverkon ylläpidon ja kehittämisen pääperiaatteista sekä
ratamaksun yleisistä periaatteista.
Hallinnonalan valvonnan ja siitä laaditun kertomusosuuden valmistelusta on kansliassa vastannut
tarkastusneuvos Ilkka Tenhiälä. Kertomusosuus
hyväksyttiin valtiontilintarkastajien kokouksessa
2.10.2002.

Rataverkon nykytila ja kehittämistarpeet
Lainsäädännön muutokset
Valtion rataverkosta, radanpidosta ja rataverkon
käytöstä annettu laki (21/1995) tuli voimaan
1.7.1995. Lainsäädännön mukaan valtio vastaa rataverkon ylläpitämisestä ja kehittämisestä eli radanpidosta. Valtion ratoja ylläpidetään valtion talousarviossa osoitettujen määrärahojen ja muun rahoituksen sallimassa laajuudessa. Rataverkkoa hallinnoimaan perustettiin nettobudjetoitu virasto, Ratahallintokeskus. Rataverkon käytöstä peritään ratamaksua, jonka perusteet ja suuruuden liikenne- ja
viestintäministeriö vahvistaa.
Rataverkkoa saa käyttää VR-yhtymä Oy, joka
lainsäädännön voimaan tullessa 1.7.1995 muuttui
liikelaitoksesta valtionyhtiöksi. Käyttöoikeuden
voivat saada myös kansainvälistä rautatieliikennettä hoitava rautatieyritysten muodostama ryhmitty-
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mä tai yhdistettyjä kuljetuksia hoitava rautatieyritys
EU-säännösten mukaisesti. Niiden toimiluvista
päättää liikenne- ja viestintäministeriö.
Ratahallintokeskus toimii radanpidon töiden tilaajavirastona, ja se ostaa radanpidon ylläpito- ja
rakentamis- sekä liikenteenohjauspalvelut. Virasto
huolehtii rataverkon käyttöön liittyvistä viranomaistehtävistä, kuten liikenneturvallisuudesta,
turvallisuuteen liittyvästä teknisestä tarkastuksesta,
ratamaksun perusteiden valmistelusta ja maksun
perimisestä sekä varautumistehtävistä ja antaa määräyksiä pelastusvalmiudesta. Virasto huolehtii kiinteistöistä, jotka tuolloin olivat Valtionrautateiden
hallinnassa ja joita ei siirretty perustettavalle yhtiölle tai Senaatti-kiinteistöille.
Eduskunnan liikennevaliokunta käsitteli hallituksen esitystä laiksi valtion rataverkosta, radanpidosta ja rataverkon käytöstä mietinnössään (LiVM
17/1994 vp — HE 225/1994 vp). Valiokunta totesi
mm. pitävänsä välttämättömänä, että maamme rataverkon kattavuus on hyvä ja rautatieliikenne voi
toimia luotettavasti ympäri vuoden. Valiokunta korosti myös ratojen ja liikenteen turvallisuutta. Ratojen kehittämisen ja peruskorjausten yhteydessä liikenteen joustavuutta oli valiokunnan mielestä lisättävä ja turvallisuutta varmistettava mm. lisäämällä
junien automaattista kulunvalvontaa, uusimalla
opastinjärjestelmää ja lisäämällä suojattuja rataosuuksia. Liikennevaliokunnan käsityksen mukaan
rataverkon kehittämisen tuli pääasiassa perustua
matka-aikojen lyhentämiseen, liikenteen turvallisuuteen ja tavaraliikenteen tehostamiseen. Rataverkon ylläpitokustannusten ja kehittämisen rahoitustarve kasvaa valiokunnan mukaan tulevaisuudessa,
koska tekninen varustelutaso paranee, jolloin
myös ratojen kunnossapidon vaatimustaso nousee,
ellei toimintaa tehostamalla ja rationalisoimalla
kustannuksia saada pysymään siedettävällä tasolla.
Liikennevaliokunnan käsityksen mukaan radanpidon rahoitustarpeen ja vuosittaisten rahoitusmahdollisuuksien välillä on ristiriita, joka voi johtaa
siihen, ettei nykyisen laajuinen ja tasoinen rataver-

kon ylläpito ja kehittäminen ole mahdollista, vaan
jatkossakin on lisättävä liikennöimisrajoituksia ja
kehittämistyö viivästyy.
Tämän vuoksi valiokunta edellytti, että rataverkon korvaus- ja kehittämisinvestoinnit turvataan
jatkossakin. Valiokunta korosti, että rataverkon
kehittämisen tulee ennen muuta perustua matkaaikojen lyhentymiseen, liikenteen turvallisuuteen
ja tavaraliikenteen tehostamiseen.
Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on käsitellyt
rataverkon kehittämistä ja turvallisuutta mm. mietinnössään (VaVM 5/1998 vp), joka koski hallituksen kertomusta valtiovarain hoidosta ja tilasta v.
1996 ja valtiontilintarkastajien kertomusta vuodelta
1996. Valiokunta mm. piti tasoristeysonnettomuuksien määrää erittäin merkittävänä. Onnettomuuksia
sattui esim. v. 1998 52. (Vuonna 2001 onnettomuuksia oli 60). Valiokunta totesi, että rataverkkoon vuosittain käytetty 2 mrd. mk on se minimitaso, jolla rataverkko voidaan säilyttää nykyisen laajuisena ja tasoisena.
Tässä kertomusosuudessa on lähtökohtana ollut, että määräraha arvioidaan nettomääräisenä.
Edellä mainittu valtiovarainvaliokunnan mietintö on vuodelta 1998. Siinä mainittu 336,4 milj. €:n (2
mrd. mk) taso on esitetty minimitasona, joka perusradanpitoon tarvitaan. Jäljempänä olevasta taulukosta näkyy, ettei tähän määrään ole aina päästy.
Jotta voitaisiin tarkastella tämänhetkiseen perusradanpitoon tarvittavan määrärahan suuruutta, valtiontilintarkastajat pyysivät kesällä 2002 VR-Yhtymä Oy:ltä ja Ratahallintokeskukselta arviota siitä,
mikä määrärahan nettotarve on tällä hetkellä. Näiden arvioiden perusteella on päädytty 370 milj.
€:oon (2,2 mrd. mk). Tämän lisäksi tarvitaan erillisrahoitusta rataverkon kehittämisinvestointeihin.
Myös eduskunnassa on perusradanpidon määrärahan riittämättömyyteen kiinnitetty huomiota. Valtiovarainvaliokunta (VaVM 6/2002 vp — HE 67/
2002 vp) on mm. todennut, että lisääntyvät nopeusrajoitukset heikentävät rautatiekuljetusten sujuvuutta ja turvallisuutta mm. teollisuuden kannalta
tärkeillä kuljetusreiteillä. Valiokunnan lausuman
mukaan eduskunta edellyttää, että radanpidon
mahdollinen lisämäärärahatarve turvataan syksyn
2002 lisätalousarvion yhteydessä. Samalla valiokunta ehdotti momentille lisättäväksi 10 milj. €
(59,46 milj. mk). Syksyn lisätalousarvioesitys annettaneen eduskunnalle 18.10.2002 mennessä.
Peruspalvelutason turvaavaa rahoitusta kasvattavat mm. tekniset järjestelmät, joilla junaliikenteen
turvallisuutta on parannettu. Turvalaitteet lisäävät
turvallisuuden ohella liikennekapasiteettia. Automaattinen kulunvalvonta varmistaa, että juna nou-

dattaa nopeusrajoituksia ja opasteita. Rautateiden
radioverkko on liikenteenohjaajien ja junien kuljettajien välinen viestijärjestelmä. Liikennöitsijän ja
radanpitäjän välinen työnjako täsmennettiin v.
2000. Radanpidon rajaus toi Ratahallintokeskuksen
vastuulle uusia toimintoja, kuten matkustajainfot,
videovalvontalaitteet asemilla ja kuumakäynti-ilmaisimet, jotka lisäävät korvausinvestointitarvetta.
Kaikkiaan järjestelmien määrä on viime vuosina
kasvanut, joten myös järjestelmien kunnossa- ja
ylläpitokustannukset kasvavat.
Perusradanpidon toimenpiteet kohdistuvat rataosien perusparannuksiin ja päällysrakenteen uusimiseen. Kehittämisinvestointeja taasen ovat esim.
rataosuuden tason nosto ja sähköistys. Myös tasoristeysten rakentaminen toteutetaan kehittämisinvestointien määrärahoille.
Rataverkon kokonaispituus oli 31.12.2001
5 850 rata-km. Raidepituus sivuraiteineen oli
8 734 raide-km. Kaksi- tai useampiraiteista rataa
oli 507 rata-km. Jatkuvakiskoraiteita on 4 307
raide-km. Sähköistettyä rataa on 2 278 rata-km ja
kauko-ohjattua rataa 2 159 rata-km. Tunneleita on
kaikkiaan 42 ja niiden yhteispituus on 25 284 m.
Tasoristeyksiä on yhteensä 4 192, joista pääradoilla 3 496.
Ratakilometri on kilometri rataa riippumatta siitä, kuinka monta raidetta siinä on. Raidekilometrimäärä on puolestaan raiteiden yhteinen määrä.
Esimerkiksi, jos radalla on kaksi rinnakkaista raidetta, on ratakilometrejä yksi, mutta raidekilometrejä kaksi.
Suojastettu rata on jaettu opastimilla muutaman
kilometrin pituisiin osiin. Kullakin tällaisella osuudella voi olla kerrallaan yksi juna. Jos suojastusta ei
ole, junat kulkevat perinteiseen tapaan asemien
välillä niin, että kullakin asemavälillä voi olla vain
yksi juna. Suojastus nostaa merkittävästi radan
kapasiteettia.
Kauko-ohjatussa radassa opastimia ja vaihteita
ohjataan kauko-ohjauskeskuksesta jopa usean sadan kilometrin päästä. Jos rata ei ole kauko-ohjattu,
näitä laitteita ohjataan paikallisesti asemalla.
Suomen raideleveys on 1 524 mm. Sama leveys
on käytössä vain Virossa. Venäjällä ja Baltian muissa maissa raideleveys on 1 520 mm. Euroopassa
yleinen raideleveys on 1 435 mm. Iberian niemimaalla raideleveys on 1 668 mm ja Irlannissa 1 600
mm. Muualla maailmassa on runsaasti käytössä ns.
kapeita raideleveyksiä, esim. Japanissa suurin osa
rataverkkoa on raideleveydeltään 1 067 mm.

Rataverkon laajuus
Rataverkon laajuus ei ole viime aikoina muuttunut.
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Valtion talousarviossa näin on nimenomaan todettu jo vuodesta 1996 lähtien, vuoden 1998 talousarvioon asti luvun 31.58 perusteluissa ja vuoden 1999
talousarviosta lähtien luvun 31.40 perusteluissa.
Ratahallintokeskus on lähtenyt omissa suunnitelmissaan siitä, että vain sellaiset rataosat perusparannetaan, joiden korvausinvestoinnit ovat yhteiskuntataloudellisesti perusteltuja. Vuoden 2002 valtion talousarvioesityksessä todetaan, että rataosa
Kemijärvi (Isokylä)—Kelloselkä lakkautetaan v.
2004. Liikenne- ja viestintäministeriön johdolla on
selvitetty talvella 2001—2002 muiden uhanalaisten
ratojen liikennenäkymiä. Selvityksen kohteena
ovat olleet sellaiset päärataverkon rataosat, joiden
liikennemäärä on ollut alle 500 000 bruttotonnia
vuodessa. Selvitysten perusteella ratojen liikenne
on lähivuosina sen verran vilkasta, että niitä kunnossapidetään toistaiseksi minimipanostuksella.
Rataverkon kunto on liikenne- ja viestintäministeriön mukaan parantunut viime vuosien aikana.

Rahoituslähde

1999
1 000 €

Talousarvio ja lisätalousarvio
Ratahallintokeskuksen tulot
radanpitoon
EU-rahoitus
Työllisyysrahoitus
Yhteensä

2000
milj. mk

1 000 €

2001
milj. mk

1 000 €

milj. mk

355 800

2 115

328 230

1 952

313 986

1 867

69 026
3 999
0
428 825

410
24
0
2 550

67 780
4 832
0
400 842

403
29
0
2 383

68 203
1 065
0
383 254

406
6
0
2 279

Euroopan komissio tukee taloudellisesti liikenneyhteyksiä, jotka hyödyntävät koko Eurooppaa.
Kaikki liikennemuodot yhdistävä yleiseurooppalainen liikenneverkosto eli TEN-verkosto on tarkoitus toteuttaa vuoteen 2010 mennessä. Liikenteen
infrastruktuurin lisäksi verkostoon sisällytetään liikenteen telemaattiset ohjaus- ja valvontajärjestelmät.
Euroopan unioni on nimennyt yleiseurooppalaisten liikenneverkkojen 14 tärkeintä projektia,
joille EU:n tuki erityisesti suunnataan. Yksi näistä
hankkeista on Pohjolan kolmio. Sen Suomessa
oleva osa käsittää liikennekäytävän Turku—Helsinki—Venäjän raja. Lähinnä tukea on saatu viime
vuosina erilaisiin tutkimuksiin, jotka koskevat Pohjolan kolmiota. Ennakkotietojen mukaan seuraavat
vuodet tulevat olemaan hyvin niukkoja. Tuesta
pääosa ilmeisesti suuntautuu tulvavahinkojen korjaamiseen Euroopassa. Radanpidon osuus koko
Suomen saamasta TEN-tuesta on v. 1995—2001
ollut 44,1 % eli 19,58 milj. € (116,4 milj. mk).
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Vaikka ikääntyneitä rataosia on voitu tyydyttävästi
uusia korkean rahoituksen vuosina, on rataverkon
päällysrakenteesta edelleen runsaat 30 % yli 30
vuoden ikäistä. Lisäksi ratapihojen raiteistot ovat
vanhenemassa. Tämän vuoksi Ratahallintokeskuksen suunnitelmissa lähdetään siitä, että korvausinvestointeihin tulisi edelleen käyttää n. 170 milj. € (1
mrd. mk) vuosittain. Mikäli rataverkon uudistamiseen on käytettävissä vähemmän varoja, johtaa se
ministeriön mukaan rataverkon palvelutason laskuun. Tämä taas merkitsee nopeus- ja painorajoituksia osalla rataverkkoa.
Ratahallintokeskus on menomomentille nettobudjetoitu virasto, mikä tarkoittaa sitä, että valtion
talousarviossa esitetään laitoksen toiminnasta kertyvien tulojen ja menojen erotus.
Ratahallintokeskuksen varojen määrä on v.
1999—2001 ollut laskeva. Tilannetta voidaan tarkastella seuraavan taulukon avulla:

TEN-budjetista voi saada avustusta yleiseurooppalaisiin liikenneverkkoihin kuuluvien hankkeiden selvityksiin sekä lainojen korkoihin ja takuisiin. Myös suoraa tukea jaetaan jonkin verran. TENtuki voi olla korkeintaan 10 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Tällaisia suoria tukia on Suomessa
viime vuosina saatu esim. radan rakentamiseen
väleille Helsinki—Seinäjoki, Launila—Rovaniemi,
Helsinki—Leppävaara,
Kouvola—Pieksämäki,
Helsinki—Tampere ja Luumäki—Joensuu.
Ratahallintokeskus on saanut työllisyysrahoja
viimeksi v. 1997, jolloin niitä saatiin runsaat 2
milj. € (11,89 milj. mk). Vuonna 2001 saatiin päätös
Kolarin ratapihan kunnostuksen osarahoituksesta.
Myönnetyt varat 600 000 € (3,57 milj. mk) käytetään v. 2002. Työllisyysvarojen käyttö on vähäistä,
koska ratojen päällysrakennetyöt työllistävät varsin
vähän.
Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan varsinaisia vanhoja rataosuuksia ei ole myyty kunnille.
Hallinnan siirtona on luovutettu valtiovarainminis-

teriön kautta Kapiteeli Oy:lle Kristiinan kaupungin
radan maata. Haapamäen—Porin rataosuudella on
osa radasta ollut vuosia ilman liikennöintiä. Ratalinja on tarkoitus edelleen pitää valtion omaisuutena.
Rataa on luovutettu maisemaratakäyttöön kuntien
ja järjestöjen vapaa-ajan toimintaa varten oikeudella käyttää sitä ulkoiluun, resiina-ajoon ym. Vastaavasti käyttäjät on velvoitettu pitämään rata-alue
harrastustoiminnan vaatimassa kunnossa.
Rataverkkoon sisältyy n. 200 km sivuratoja, jois-

Palvelutasoluokka

Henkilöliikenne
Suurin sallittu
nopeus,
km/h

H1
H2
H3
H4
H5

Yli 140
130—140
110—120
Enintään 100
Ei
säännöllistä
liikennettä

Yhteensä

Ratakilometrit
2001

ta monet ovat vanhoja, teollisuutta palvelleita pistoraiteita. Tällaisia maa-alueita on jonkin verran
myyty kunnille. Myös alueiden vuokrauksista on
neuvoteltu. Yleensä kunnat tarvitsevat alueen liikennekäyttöön, kevyen liikenteen väyläksi, kaduksi tai poluksi.

Rataverkon palvelutasoluokat
Päärataverkon jakaantumista eri palvelutasoluokkiin v. 2001 ja 2002 kuvaa seuraava taulukko:

Palvelutasoluokka

2002

468
1 246
1 677
593

477
1 349
1 565
593

1 659
5 643

1 659
5 643

Tavaraliikenne
Suurin sallittu Suurin sallittu
akselipaino,
nopeus,
tn
km/h

T1
T2
T3
T4

Luokissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia
viime vuosina. H5-luokassa olevat rataosuudet sijaitsevat eri puolilla maata. Usein ne päätyvät joko
Venäjän rajalle tai johonkin rannikkokaupunkiin.

Perusradanpito
Perusradanpidon rahoilla tehtävät korvausinvestoinnit ovat pääasiassa yli-ikäisten ratojen ja ratapihojen uusimista liikenteen edellyttämään kuntoon.
Ratahallintokeskuksen aloittaessa toimintansa
1.7.1995 oli korvausinvestointeja tehty liian vähän
usean vuoden ajan. Ratahallintokeskuksen oli ryhdyttävä purkamaan syntynyttä korvausinvestointikasaumaa. Korkeamman rahoitustason vuosina,
1997—99, kasaumaa saatiin purettua ja rataverkon

25
22,5
22,5
20

60—100
100
50—80
40

Ratakilometrit
2001

2002

0
3 954
1 051
638

0
3 954
1 051
638

5 643

5 643

kunto on noussut. Päällysrakenteen keski-ikä on
selvästi alentunut. Päällysrakenteen uusimisessa
on useassa kohteessa tehty kiskon ja pölkyn vaihtoa, jolla on nopeasti varmistettu rataverkon turvallisuutta ja saatu rataverkko parempaan kuntoon.
Hankkeiden priorisoinnin takia ei läheskään kaikissa kohteissa ole tehty sepelin puhdistusta, joka
on edellytys koko päällysrakenteen suunnitellulle
30 vuoden taloudelliselle pitoajalle. Kun rataverkkoa kehitetään suuremmille nopeuksille ja 25 tonnin akselipainolle, joudutaan radan päällysrakennetta ja radan alusrakennetta parantamaan sekä
varmistamaan ratapenkereen vakaus.
Perusradanpidon (mom. 31.40.21) varojen käyttö on v. 1997—2001 kehittynyt seuraavasti:

221

1997

Perusradanpito
Tulot yhteensä
Ratamaksu
Kiinteistötoimi
Muut
Menot yhteensä
Hallinto
Liikenteenohjaus
Kiinteistötoimi
Radan kunnossapito ja käyttö
Suunnittelu ja
tutkimus
Korvausinvestoinnit
Kehittäminen
Leppävaaran rata
Eräät ratahankkeet
Radioverkko
Maa-alueet
Bruttomenot
Nettomenot

1998

1999

milj. €

milj. mk

milj. €

milj. mk

milj. €

milj. mk

milj. €

milj. mk

283,9
67,6
50,4
11,8
5,4
351,5
5,2
33,6
7,6

1 688
402
300
70
32
2 090
31
200
45

279,0
74,2
53,7
11,1
9,4
353,2
5,6
35,3
8,2

1 659
441
319
66
56
2 100
33
210
49

268,9
73,0
53,2
10,9
8,9
341,9
5,9
34,8
11,3

1 599
434
316
65
53
2 033
35
207
67

246,2
72,2
53,8
9,3
9,1
318,4
6,4
34,5
10,6

1 464
429
320
55
54
1 893
38
205
63

252,8
69,3
53,0
10,3
6,0
322,1
7,2
37,2
10,4

1 503
412
315
61
36
1 915
43
221
62

112,9

671

109,7

652

109,6

65

111,9

665

120,8

718

4,5
187,7
34,8
0,3
—
1,0
0,2
387,8
320,2

27
1 116
207
2
—
6
1
2 306
1 904

3,0
191,4
51,1
14,0
—
—
0,5
418,8
344,6

18
1 138
304
83
—
—
3
2 490
2 049

3,0
177,3
45,9
39,5
—
—
1,4
428,7
355,7

18
1 054
273
235
—
—
8
2 549
2 115

3,0
152,0
51,1
29,8
—
11,4
0,8
411,5
339,3

18
904
304
177
—
68
5
2 447
2 018

4,0
142,5
47,8
11,6
—
0,3
1,5
383,3
314,0

24
847
284
69
—
2
9
2 279
1 867

milj. €
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2001

milj. mk

Radanpitoon liittyvien määrärahojen määrän
kehitystä voidaan tarkastella myös esitettyjen ja
myönnettyjen määrärahojen valossa. Jäljempänä
tästä taulukko. Vuoden 2002 talousarvioon liikenne- ja viestintäministeriö esitti alkaviin kehittämisinvestointeihin uutta budjetointitapaa. Sopimusvaltuutus esitettiin myönnettäväksi koko hankkeelle
ja rahoitus esitettiin siirtomäärärahana (3 v). Ministeriö esitti myönnettäväksi vuodelle 2002 kolmen

Perusradanpito
Esitys
Myönnetty
Ero
Kehittäminen
Esitys
Myönnetty
Ero
Leppävaaran rata
Esitys
Myönnetty
Ero
Radioverkko
Esitys
Myönnetty
Ero
Eräät ratahankkeet
Esitys
Myönnetty
Ero

2000

milj. €

1998
milj. mk

milj. €

vuoden rahoitusta. Myöhemmin budjettikäsittelyssä määräraha muutettiin arviomäärärahaksi ja
myönnettiin vuoden tarvetta vastaavasti, joten rahoitustarve pieneni huomattavasti v. 2002. Tämän
vuoksi ministeriön esitys ja myönnetty määräraha
poikkeavat näin paljon toisistaan.
Ratahallintokeskuksen määrärahat jaettuina liikenne- ja viestintäministeriön esittämiin sekä
myönnettyihin ja niiden erotukseen v. 1998—2002:

1999
milj. mk

milj. €

2000
milj. mk

milj. €

2001
milj. mk

milj. €

2002
milj. mk

257,8
254,5
—3,4

1 533
1 513
—20

266,1
255,9
—10,3

1 582
1 522
—61

249,4
247,7
—1,7

1 483
1 473
—10

247,6
245,3
—2,4

1 472
1 458
—14

232,7
230,1
—2,6

1 384
1 368
—15

47,3
47,3
0,0

281
281
0

46,6
45,4
—1,2

277
270
—7

47,8
47,8
0,0

284
284
0

54,7
51,4
—3,4

325
306
—20

43,1
43,0
—0,1

256
256
0

—
—
—

—
—
—

39,7
39,7
0,0

236
236
0

36,0
33,6
—2,4

214
200
—14

7,9
7,9
0,0

47
47
0

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

11,4
11,4
0,0

68
68
0

—
—
—

—
—
—

22,2
22,2
0,0

132
132
0

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

243,2
30,3
—212,9

1 446
180
—1 266

Luvuissa on varsinaiset talousarviot ja lisätalousarviot. Lukuja tarkasteltaessa on aiheellista todeta,
ettei esim. perusradanpidon rahoitustarve ole suuruudeltaan tässä mainittu esitetyn ja myönnetyn
määrärahan erotus vaan suurempi. Ministeriön esitystä on jo ennen sen tekoa supistettu, jotta se olisi
mahdollisimman hyvin sopusoinnussa valtioneuvoston vahvistamien kehysten kanssa.

Rataverkon kehittäminen
Rataverkko 2020 -suunnitelma (Ratahallintokeskuksen julkaisuja A1/2001) on radanpidon toimenpiteistä koostuva ohjelma, joka on pohjana Ratahallintokeskuksen (RHK) toimintastrategialle vuoteen 2020. Suunnitelma sisältää esityksen toimenpiteiden toteuttamisjärjestyksestä sekä niiden kustannuksista ja vaikutuksista.
Lähtökohtia suunnitelmalle ovat liikenteen toimintaympäristön arviointi sekä liikenne- ja viestintäministeriön asettamat liikennejärjestelmän tavoitteet. Keskeisimpiä muutostekijöitä ovat talouden ja
liikenteen kasvun jatkuminen, tuotantorakenteen
muuttuminen, väestön keskittyminen kaupunkiseuduille, kansainvälistyminen sekä ympäristöarvojen vahvistuminen.
Radanpitäjälle yhteiskuntataloudellinen tehokkuustavoite merkitsee rataverkon pitämistä sellaisessa kunnossa, että rautatieliikenne voi toimia
kilpailukykyisesti ja tehokkaasti. Tavoite voidaan
toteuttaa kunnossapidolla, korvausinvestoinneilla
ja yhteiskuntataloudellisesti kannattavien kehittämishankkeiden toteuttamisella.
Merkittävimmät tehokkuutta lisäävät kehittämistoimet ovat akselipainojen korotus, ratakapasiteetin lisäys, sähköistys ja junaliikenteen nopeuden
nosto. Näillä kaikilla toimenpiteillä voidaan lisätä
junaliikenteen kilpailukykyä ja alentaa liikennöintikustannuksia.
Alueellisen ja sosiaalisen tasa-arvon toteuttaminen hanketasolla tapahtuu henkilöjunien nopeutta
nostamalla, lähiliikenteen lisäraiteiden toteuttamisella ja asemajärjestelyillä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää myös liikennöitsijöiden toimenpiteitä, kuten kalustoratkaisuja, junatarjonnan lisäämistä sekä matkaketjujen parantamista.
Nopeaa henkilöliikennettä on suunniteltu keskeisille yhteysväleille eli Helsingistä Ouluun, Jyväskylään, Kuopioon, Joensuuhun ja Poriin sekä Turun ja Tampereen välille. Nopeuden nostaminen
mainituilla rataosilla edellyttää radan teknisen kunnon parantamista ja tasoristeysten poistoa. Kerava—Lahti-oikoradan toteuttaminen vapauttaa kapasiteettia Keravan ja Riihimäen väliltä.

Ympäristötavoitetta toteuttavat puolestaan melua, tärinää, energiankulutusta ja päästöjä vähentävät toimenpiteet, joita ovat päällys- ja alusrakenteen parantaminen, kiskojen hionta ja sähköistys.
Turvallisuustavoitetta voidaan toteuttaa kulunvalvonnalla, turvalaitteilla, uusimalla radiojärjestelmä
sekä poistamalla ja turvaamalla tasoristeyksiä. Rataverkkoa kehittämällä ja junaliikenteen kuljetusosuutta kasvattamalla voidaan vähentää muiden
liikennemuotojen päästöjä ja energiankulutusta
sekä lisätä liikenteen turvallisuutta.
Rataverkko 2020 -suunnitelmassa on esitetty,
millaiseksi rataverkko muodostuu, jos liikennejärjestelmän tavoitteisiin vastataan radanpidon kehysrahoitustasolla tai nykyrahoituksella. Kehysrahoituksen taso on 344,8 milj. € (2 050 milj. mk)
vuodessa ja nykyrahoituksen 403,7 milj. € (2 400
milj. mk) vuodessa.
Alempi rahoitustaso edustaa valtioneuvoston
määrittelemää valtion talousarvion kehysrahoitustasoa ja ylempi radanpidossa edellisinä vuosina
(vuodet 1997—2000) keskimäärin käytössä ollutta
rahoitustasoa. Molemmat summat ovat bruttomenoja, ja ne sisältävät kaikki radanpidon menot.
Ratahallintokeskuksen esittämä tarvittava rahoitus
olisi v. 2003—2006 keskimäärin 446 milj. € (2 650
milj. mk) vuodessa.
Peruslähtökohtana tarkastelussa on, että välttämättömät turvallisuusinvestoinnit toteutetaan mahdollisimman nopeasti. Tämä tarkoittaa, että kulunvalvonta rakennetaan kaikille tärkeille rataosille
vuoden 2005 loppuun mennessä ja radiojärjestelmä
uusitaan vuoden 2006 loppuun mennessä. Rataverkon kunnossapito ja korvausinvestoinnit toteutetaan suunnitellusti. Ainoastaan yhteiskuntataloudellisesti kannattavat rataosat uusitaan.
Käynnissä olevat kehittämishankkeet toteutetaan molemmilla rahoitustasoilla suunnitellusti.
Tällaisia hankkeita ovat kaupunkirata Helsinki—
Leppävaara (valmis 2001), nopeuden ja laatutason
nosto rataosilla Helsinki—Tampere (2003), Tampere—Jyväskylä (2006) ja Riihimäki—Imatra
(2007), tasoristeysten poisto rataosilta Vainikkala—
Kouvola—Kotka/Hamina (2003) ja Riihimäki—
Kouvola (2005) sekä rataosien Tuomioja—Raahe
(2001) ja Oulu—Rovaniemi (2004) sähköistys. Rataverkon ikääntymisen vuoksi ratojen uusiminen
eli korvausinvestoinnit vievät hyvin suurelta osin
käytettävissä olevat varat. Tämän takia rataverkkoa
kehittäviä hankkeita voidaan aloittaa vähän ja ne
toteutuvat hitaasti.
Tärkeä kehittämishanke on Kerava—Lahti-oikorata. Erillisrahoituksella rata valmistuu v. 2006 edellyttäen, että vuotuiset arviomäärärahat saadaan ta-
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lousarvioon. Sopimusvaltuus on myönnetty vuoden 2002 talousarviossa. Kehysrahoitustasolla oikorata valmistuisi v. 2015 ja nykyrahoitustasolla v.
2010.
Tämän jälkeen kehittämishankkeet keskittyvät
junaliikenteen nopeuden nostoon rataosilla Lahti—Luumäki, Luumäki—Imatra, Seinäjoki—Oulu,
Kouvola—Pieksämäki, Imatra—Joensuu, Turku—
Toijala, Pieksämäki—Kuopio, Jyväskylä—Pieksämäki ja Tampere—Pori sekä ratojen sähköistämiseen.
Suunnitelman mukaan liikennepoliittiset tavoitteet toteutuvat huonosti kehysrahoitustasolla. Suurin syy tähän on, että pääradan kapasiteettipulaa ei
tällä rahoituksella saada ratkaistua kuin vasta v.
2015. Lisäksi muut junaliikennettä tehostavat ja
aluerakenteen sekä ympäristön ja turvallisuuden
kannalta edulliset hankkeet siirtyvät toteutettaviksi
vuoden 2020 jälkeen.
Nykyrahoitustaso toteuttaa asetettuja tavoitteita
selvästi paremmin kuin kehysrahoitustaso. Nykyrahoitustasollakin useiden hankkeiden toteutuminen
jää kuitenkin vuoden 2010 jälkeiseen aikaan.
Uudet ratahankkeet budjetoitiin uudella tavalla
ensi kertaa valtion vuoden 2002 talousarviossa.
Tällöin käynnistettiin kolme merkittävää rataverkon kehittämishanketta ns. sopimusvaltuusmenettelyllä: Kerava—Lahti-oikorata, Tikkurila—Keravakaupunkirata sekä Oulu—Iisalmi/Vartius-radan
sähköistys. Tämä mahdollistaa liikenne- ja viestintäministeriön mukaan sen, että hankkeet voidaan
rakennuttaa tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.
Uudessa budjetointitavassa investointimomentille
otetaan hankekohtainen sitova sopimusvaltuus ja
momentin vuosittainen määräraha mitoitetaan sen
mukaisesti, paljonko kunakin vuonna hankkeista
arvioidaan aiheutuvan menoja. Määräraha on arviomääräraha, jolloin vuotuinen rahoitus ei muodostu hankkeiden toteutusta haittaavaksi ja kustannuksia lisääväksi.
Budjetointitapa edellyttää sopimusvaltuuden
mitoittamista heti oikean suuruiseksi ja ehdotonta
pysymistä valtuuden puitteissa. Sopimusvaltuutta
ei muuteta kuin harvoissa poikkeuksissa. Sopimusvaltuuden mitoituksessa on otettava huomioon rakennuskustannusarvion lisäksi normaalit lisä- ja
muutostyöt.
Uusista hankkeista ei talousarvioesitykseen otettaessa vielä tiedetä tarkasti, paljonko vuotuisia
kassamenoja niistä aiheutuu, vaan vuosittaiset kassavirrat selviävät vasta tarjouskilpailun jälkeen. Sopimusvaltuuden puitteissa vuosirahoituksen muutoksia voidaan tehdä arviomäärärahamenettelyllä.
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Rautateiden turvallisuus
Varsinaisessa junaliikenteessä sattui v. 2001 yksi
suistumisonnettomuus, kun kolme hakevaunua
suistui kiskoilta tammikuussa. Syynä oli vaihteen
kääntäminen liian aikaisin. Kesällä juna törmäsi
Parolassa toisesta junasta pudonneeseen paperirullaan, mutta suurilta vaurioilta vältyttiin.
Luonnonilmiöt haittasivat usein liikennettä. Puita kaatui radalle monissa paikoissa vuoden 2001
kesällä ja marraskuussa. Vesisade vyörytti maata ja
kiviä radalle lokakuussa Tampereen pohjoispuolella. Ukkonen häiritsi turvalaitteiden toimintaa
kesällä muutamia kertoja. Pellossa oli Tornio—
Kolari-rataosa hetken suljettuna liikenteeltä Tornionjoen tulvan vuoksi.
Ilkivaltaa esiintyi liikenne- ja viestintäministeriön mukaan hieman tavanomaista enemmän. Junista kivitettiin usein ikkunoita rikki. Junissa sattui
myös muutamia pieniä tulipaloja, joista ei kuitenkaan ollut merkittävää haittaa.
Liikenteessä sattui muutamia luvattomia liikkeellelähtöjä ja liikenteen turvaamisvirheitä manuaalisen liikenteenohjauksen alueella, mutta kaikki
tapaukset havaittiin riittävän ajoissa, ja onnettomuuksilta vältyttiin. Punaisena olleen pääopastimen ohituksia sattui määrällisesti paljon, mutta
ministeriön mukaan todellista onnettomuusvaaraa
ei ollut. Useimmiten punaisen pääopastimen ohitus aiheutui siitä, että opastimen valo vaihtui punaiseksi liikkuvan junan edessä niin lähellä, ettei
pysähtyminen ollut enää mahdollista.
Vaihtotöissä sattuneista onnettomuuksista merkittävin sattui lokakuussa 2001 Tampereella, kun
junasta toiseen vaihtamassa ollut veturi törmäsi
asemalla seisoneen pikajunan perään. Pikajunassa
loukkaantui 48 ihmistä, joista yksi matkustaja ja
yksi henkilökuntaan kuuluva loukkaantuivat vakavasti, muut lievästi.
Tasoristeysten poistamiset ja muut turvallisuutta
parantavat toimenpiteet ovat vähentäneet tasoristeysonnettomuuksien määrää selvästi 30 viime vuoden aikana. 1970-luvun alussa tasoristeysonnettomuuksia sattui vuosittain yli 200. Tuolloin tasoristeyksiä oli paljon, yli 9 000. Viime vuosina tasoristeysonnettomuuksien määrä on ollut n. 50—60 vuodessa. Vuoden 2001 alussa tasoristeyksiä oli runsaat 5 000.
Tasoristeysonnettomuuksien ja niiden uhrien
määrä v. 1970—2001:

Vuosi

1970
1980
1990
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Onnettomuuksien määrä

224
163
105
47
52
39
48
51
60

Kuolleita

53
35
27
5
13
11
10
10
12

Loukkaantuneita

139
88
57
19
19
12
16
36
23

Tasoristeysonnettomuuksissa onnettomuusriski
kohdistuu yleensä muille kuin junassa matkustaville eli kuolleet ja loukkaantuneet ovat pääsääntöisesti tienkäyttäjiä. Vuosina 1990—99 tasoristeysonnettomuuksissa ei kuollut eikä loukkaantunut vakavasti yhtään junamatkustajaa. Junahenkilökuntaan kuuluvista yksi kuoli ja neljä loukkaantui
vakavasti. Vuonna 2000 tasoristeysonnettomuuksissa kuoli yksi ja loukkaantui vakavasti yksi junamatkustaja.
Tasoristeysonnettomuuksista 1990-luvulla 74 %
tapahtui pääradoilla ja 26 % sivu- ja yksityisraiteilla.
Täten pääratojen osuus onnettomuuksista oli suurempi kuin niiden osuus tasoristeysten määrästä.
Tämän selittää mm. se, että sivu- ja yksityisraiteilla
junien määrä ja nopeudet ovat alhaisemmat kuin
pääradoilla. Tasoristeysonnettomuuksien seuraukset ovat olleet pääradoilla vakavammat kuin sivu- ja
yksityisraiteilla, sillä pääratojen osuus onnettomuuksissa kuolleista oli 95 % ja loukkaantuneista
80 %.
Eniten tasoristeysonnettomuuksia on v. 1990—
99 tapahtunut rataosilla Seinäjoki—Kaskinen (37),
Joensuu—Nurmes (24), Iisalmi—Ylivieska (23) ja
Turku—Toijala (23).
Seurausten kannalta vakavin tasoristeysonnettomuus tapahtui heinäkuussa 2001 Kärkölässä. Onnettomuuden syynä oli se, että auto lähti varoituslaitteen alhaalla olleet puomit kiertäen ylittämään
rataa junan tullessa. Tutkinnassa ilmeni, että auton
kuljettaja oli ollut huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.
Kemissä vältyttiin täpärästi onnettomuudelta pikajunan tehtyä hätäjarrutuksen tilanteessa, jossa
tiellä liikkuva hidas erikoiskuljetus sulki radan
tasoristeyksessä.
Hyvin suureen osaan onnettomuuksista ei liikenne- ja viestintäministeriön mukaan tiedetä
muuta syytä kuin tarkkaamattomuus tai varomattomuus.
Varoituslaitteet vikaantuivat yhteensä 221 kertaa. Näistä 127 tapauksessa puomit oli ajettu rikki
15 229153R

ajoneuvolla. Loput tapahtumat aiheutuivat ilkivallasta, luonnonvoimista ja teknisistä vioista.
Tasoristeyksen vaarallisuus on ministeriön mielestä hyvin vaikeasti määriteltävissä. On osoitettavissa tasoristeyksiä, jotka eivät täytä juuri mitään
olosuhteille asetettuja vaatimuksia, mutta niissä ei
ole tapahtunut lainkaan onnettomuuksia. Toisaalta
onnettomuuksia tapahtuu paljon hyvissä olosuhteissa sellaisissa tasoristeyksissä, jotka ovat täysin
tavoitteiden mukaisia. On kuitenkin löydetty teoreettinen kaava tasoristeyksen riskin määrittelemiseksi. Kaavan antama onnettomuustodennäköisyys on suuntaa antava, jos asiaa tarkastellaan
hyvin pitkällä aikavälillä.
Tasoristeysonnettomuuksien määrä riippuu
olennaisesti siitä, kuinka paljon tasoristeysten kautta kulkee tieliikennettä. Tasoristeysten olosuhteiden parantamisella ja varoituslaitteiden lisäämisellä
voidaan tasoristeysonnettomuuksien määrää hieman vähentää. Ainoa varma keino tasoristeysonnettomuuksien estämiseksi on liikenne- ja viestintäministeriön mukaan tasoristeysten kautta kulkevan liikenteen vähentäminen. Tähän voidaan päästä vain eritasoratkaisuja rakentamalla. Tasoristeysten poistamiseen käytetään vuosittain 10—15
milj. € (59—89 milj. mk).
Suomen ja Ruotsin tasoristeysonnettomuuksien
tiheyttä voidaan vertailla erilaisilla lukusarjoilla. Ne
osoittavat, että Ruotsissa onnettomuuksia tapahtuu
vähemmän kuin Suomessa. Seuraavan taulukon
luvut koskevat vuotta 2001:

Tasoristeyksiä ratakilometriä kohden
Tasoristeysonnettomuuksia 100:aa
tasoristeystä kohden
Tasoristeysonnettomuuksia 10 milj.
junakilometriä kohden

Suomi

Ruotsi

0,74

0,88

1,12

0,28

13,2

2,7

Suomessa ovat onnettomuudet lisääntyneet kolmen viime vuoden aikana 48:sta 60:een, Ruotsissa
taas vähentyneet 42:sta 28:aan.
Liikenne- ja viestintäministeriön käsityksen mukaan perussyy eroihin Suomen ja Ruotsin tasoristeysturvallisuudessa on ilmeisesti kansan yleisessä
suhtautumisessa liikennesääntöihin. Tieliikenteessä Ruotsissa käyttäydytään yleisesti Suomea kohteliaammin ja sääntöjä noudatetaan paremmin. Jonkin verran lukuihin voi vaikuttaa suomalaisten
suurempi itsemurha-alttius. Rakenteellisilla seikoilla ei tasoristeysonnettomuuksien määrien eroja
kuitenkaan voi selittää.
Tasoristeysonnettomuuksien lisäksi toinen runsaasti kuolonuhreja vaativa tapahtumaryhmä on
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luvaton liikkuminen radalla ja siitä johtuva junan
alle jääminen. Tapahtuma katsotaan alle jäänniksi,
jos se on tapahtunut paikassa, jossa radalla kulkeminen ei ole sallittua. Vuonna 2001 tapahtui 82
junan alle jääntiä, joissa kuoli 62 ihmistä ja loukkaantui 20. On ilmeistä, että tapauksista melkoinen
osa on tahallisia. Useimmiten sitä on kuitenkin
ministeriön mukaan mahdoton varmuudella todeta.
Vuonna 2001 sattuneiden henkilövahinkoihin
johtaneiden junaonnettomuuksien syy oli lähes
aina liian suuri tilannenopeus tai tarkkaamattomuus. Ilkivalta häiritsi myös toimintaa, mutta ei
aiheuttanut varsinaisesti junaonnettomuuksia.
Vaihtotyössä oli tavallisuudesta poikkeavia ilmiöitä
kaksi junasta toiseen siirtymässä olleelle veturille
sattunutta tapausta. Syytä näihin on vaikea löytää.
Ratahallintokeskukselle aiheutuu onnettomuuksista suoranaisia kustannuksia vuosittain n. 1 milj. €
(5,95 milj. mk). Tarkkojen todellisten kustannusten
selvittäminen kestää kauan, ja kustannuksia voi
syntyä vielä vuosienkin jälkeen.
Vuonna 2001 kuljetettiin rautateillä n. 5,79 milj.
tonnia vaarallisia aineita. Määrä on hieman laskenut viime vuosien aikana. Jo pitkään on vähentynyt
yksittäisten vaunujen ja pienten vaunuryhmien
kuljetus rautateillä. Osa vähentymisestä selittyy
teollisuuden materiaalitarpeen muutoksilla, mutta
suurin osa tiekuljetuksilla. Esimerkiksi klooria ei
kuljetettu lainkaan rautateillä v. 2001.
Suurin rautateillä kuljetettavien vaarallisten aineiden ryhmä on palavat nesteet ja siinä erityisesti
raakaöljyn tuonti Venäjältä Sköldvikiin. Toinen
huomattava erä on hapot, joita tarvitaan lannoiteteollisuudessa, ja kolmantena ovat paineen alaisena
kuljetettavat kaasut, kuten ammoniakki ja nestekaasun kaltaiset palavat kaasut.
Vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksissa ei sattunut vakavia onnettomuuksia v. 2001.
Kaikki Suomeen tuleva raakaöljy, lähes kaikki
ammoniakki ja suuri osa palavista nesteytetyistä
kaasuista kuljetetaan venäläisillä vaunuilla. Kaasuvaunujen osalta ongelmia on liikenne- ja viestintäministeriön mukaan esiintynyt hyvin vähän. Raakaöljyvaunujen pyörissä on ollut melko paljon vikoja,
jotka ovat sallittujen toleranssien sisällä, mutta aiheuttavat kuitenkin melua ja tärinää. Raakaöljy on
myös voimakkaan hajuista, mistä aiheutuu haittoja.

Palvelujen laadusta
Liikenteen sujuvuus on liikenne- ja viestintäministeriön mukaan parantunut oleellisesti viime vuosina. Radanpidosta aiheutuneiden kaukojunien
myöhästymisien osuus on laskenut 10 %:sta jopa
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3 %:iin. Vuonna 2001 myöhästymisiä oli 4,5 %.
Jatkossa tason säilyttäminen on haasteellista, sillä
turvalaitteiden määrä kasvaa ja sen mukana vikojen
todennäköisyys. Kun rakennusaikaisia aikatauluja
palautetaan normaaleiksi, vaarantuu myös junien
ajoaikojen pitävyys.
VR:n kesällä 2001 toteuttamalle lippu-uudistukselle oli ministeriön mielestä useita perusteluja.
Ensinnäkin asiakkaat arvostelivat erittäin voimakkaasti aiemmin voimassa ollutta lisämaksujärjestelmää. Vanha lippujärjestelmä ei myöskään antanut
riittävää tietoa eri junien täyttöasteesta eikä vaunutarpeesta, minkä seurauksena istuinkapasiteetista
vain vajaa puolet oli ollut käytössä. Kolmanneksi
junat neljään tyyppiin ryhmittelevä uusi lippujärjestelmä avaa mahdollisuudet Internet-kaupankäyntiin, jonka onnistumisen edellytys on selkeys.
Lippu-uudistukseen valmistauduttiin mm. sisäisen koulutuksen ja tiedotuksen keinoin. Erityishuomion kohteena olivat lipunmyyjät ja konduktöörit. Lippu-uudistus katsottiin paremmaksi toteuttaa kesän aikataulukauden vaihtuessa kuin
puoli vuotta myöhemmin. Tuolloin uudistus olisi
ajoittunut samaan aikaan euron käyttöönoton
kanssa.
Yhden Pendolino-junan ja 19 kaksikerroksisen
InterCity-vaunun istuinverhoilussa ilmeni puutteita, kun suunnitellessaan muun kaluston saneerausta VR itse testasi Pendolinoissa ja IC-vaunuissa
käytetyn verhoilukankaan soveltuvuutta ja paloturvallisuutta. Näissä testeissä paljastui, että em. kangas ei täyttänyt tiukkoja kansainvälisiä paloturvallisuusnormeja.
Pendolino-junat VR on tilannut ns. avaimet käteen periaatteella. Vaunut valmistaneet yhtiöt tilasivat istuimet yhtiöltä, joka käyttää niissä norjalaiselta
yhtiöltä ostamaansa kangasta. Koska kaikki edellä
mainitut yhtiöt tuntevat hyvin kansainväliset paloturvallisuusnormit, VR luotti perustellusti saavansa tilauksen mukaiset tuotteet.
Mainittu kalusto otettiin pois liikenteestä illalla
31.1.2002. Pendolino palasi liikenteeseen aamulla
11.2.2002. Vaiheittain liikenteeseen palanneista ICvaunuista viimeinenkin saatiin liikenteeseen
15.2.2002. Yhtään junavuoroa ei jäänyt ajamatta,
koska liikenteestä pois otetun kaluston sijaan VR
käytti muuta kalustoa. Näin ollen myöskään lipputulojen menetyksiä ei syntynyt. Sopimuksellisesti
tilanne on VR:n kannalta selkeä, eli kankaan väliaikaisesta palosuojauksesta ja uudesta verhoilusta
aiheutuvat kustannukset lankeavat kaluston valmistajien maksettaviksi.
Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan VR
seuraa tarkasti sekä matkustajien että tavaraliiken-

teen asiakkaiden suhtautumista saamiinsa palveluihin. Keinoina ovat mm. usein toistuvat asiakastyytyväisyystutkimukset ja palautteen analysointi. Kirjeitse, puhelimitse, sähköpostitse ja Internetin välityksellä VR saa n. 20 000 palautetta vuodessa.
Henkilöliikenteessä ne jakaantuvat suunnilleen
niin, että puolet sisältää ehdotuksia tai neutraaleja
kannanottoja, neljäsosa moitteita ja neljäsosa kiitoksia. Henkilöliikenteessä muutokset ovat olleet
vähäisiä. Tavaraliikenteessä asiakastyytyväisyys on
kasvanut.

Kilpailun lisääntyminen raideliikenteessä
Helsingin lähiliikenteen kilpailuttamisen aikataulu
on sidoksissa Euroopan unionin yhteisölainsäädännön etenemiseen. Rautatiedirektiivin edellyttämä uusi lainsäädäntö eli rautatielaki tullee voimaan
keväällä 2003. Sitä koskeva hallituksen esitys on
määrä antaa eduskunnalle 18.10.2002 mennessä.
Se merkitsee mm. EU-maiden kansainvälisen tavaraliikenteen pääsyä Suomen rataverkolle. Komission ehdotus palvelusopimusasetukseksi edellyttää,
että viranomainen kilpailuttaa kaiken ostamansa
liikenteen. Helsingin lähiliikenteessä YTV on suurin kilpailuttaja. Vantaalta pohjoiseen ja Espoosta
länteen on liikenne- ja viestintäministeriöllä kilpailuttajan rooli. Palvelusopimusasetuksen ennakoidaan tulevan voimaan vuoden 2006 tienoilla.
Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan kilpailutilanne on bussiliikenteestä saatujen kokemusten
perusteella tehostanut toimintaa yrityksissä. Niissä
on myös keskitytty niihin palvelutaso- ja laatukysymyksiin, joita tilaaja arvostaa ja huomioi joko tarjouskilpailua ratkaistessaan tai korvaustasoa määrittäessään. Pääkaupunkiseudulla on esim. bussikalusto nuorentunut merkittävästi kilpailuttamisen
myötä samaan aikaan, kun yksikkökustannukset
(euroa/paikkakilometri) ovat laskeneet. Saman
ajanjakson kuluessa YTV:n junaliikennepalveluista
maksama paikkakilometrihinta on noussut.
Ruotsissa avautui rautateillä lääninliikenteen kilpailu v. 1990 ja valtion kannattamattoman liikenteen kilpailuttaminen alkoi v. 1992. Kannattavassa
kaukojunaliikenteessä on edelleen SJ:llä yksinoikeus. Käytännössä kilpaillut markkinat alkoivat
laajasti toimia 1990-luvun lopulla, jolloin uudet
yrittäjät vakiinnuttivat asemansa markkinoilla. Tu-

lokset liikennemäärien suhteen ovat liikenne- ja
viestintäministeriön mukaan olleet positiivisia.
Matkustajamäärät ovat jatkuvasti kasvaneet niin,
että vilkkaimmin liikennöidyillä reiteillä esiintyy
jopa kapasiteettipulaa. Ongelmia on ollut mm.
kuljettajien kanssa, koska he eivät ole aina olleet
halukkaita siirtymään uuden työnantajan palvelukseen. Tämä on eräissä tapauksissa johtanut junavuorojen peruuntumiseen.
Isossa-Britanniassa yksityistettiin sekä liikennöitsijät että rataverkon haltija (Railtrack). Liikennöintioikeudet henkilöliikenteessä jaettiin 15:een
franchising-oikeuteen, jotka kilpailutettiin. Järjestelmä ei liikenne- ja viestintäministeriön mukaan
osoittautunut toimivaksi. Rataverkon haltijan yksityistäminen ja vieminen pörssiin ei ministeriön
mielestä ollut hyvä ratkaisu. Yhtiö on nyt selvitystilassa ja rataverkon hallinnan organisoinnista uuteen muotoon käydään keskusteluja. Toistaiseksi
kaikki franchisingit aiheuttavat valtiolle kustannuksia eli kilpaillaan sillä, kuka ottaa linjan hoitaakseen pienimmällä valtion rahapanoksella. Myönteiseksi voidaan laskea yksityisen rahoituksen tulo
kalustohankintoihin.
Kansainvälisen kehityksen pääpiirteet rautatieliikenteen kilpailuttamisessa ovat:
— Rataverkon avaaminen kilpailulle on käynnissä useassa Euroopan maassa.
— Varsinaista kilpailua ei ole syntynyt vielä
kovinkaan paljon.
— Liikenteen suorasta tukemisesta on siirrytty
kilpailutettuun ostamiseen.
— Tavaraliikenteessä on pyritty luomaan tilanne, jossa toimijoilla on vapaa pääsy rataverkolle.
— Kannattava kaukoliikenne henkilöliikenteen
osalta on edelleen yhdellä toimijalla.
— Kannattamattomassa henkilöliikenteessä ostaja kilpailuttaa liikennöitsijöitä.
Valtiontalouden tarkastusvirastolta valmistui keväällä 2002 tarkastuskertomus radanpidon taloudellisuudesta ja rataverkolla tapahtuneesta kilpailusta (Dnro 65/54/02). Viraston näkemyksen mukaan radanpidon taloudellisuutta voidaan parantaa
lisäämällä Ratahallintokeskuksen hankintojen kilpailutusta ja edistämällä toimivien markkinoiden
syntymistä.
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Eduskunnan liikennevaliokunta ja valtiovarainvaliokunta ovat 1990-luvulla käsitellessään rautateitä koskevia hallituksen esityksiä kiinnittäneet huomiota siihen, että rataverkon ylläpitoon ja kehittämiseen ei ole
voitu myöntää riittävästi määrärahoja. Rahoitustarpeiden ja -mahdollisuuksien ristiriita on edelleen olemassa.
Ratahallintokeskuksen määrärahat ovat vähentyneet viime vuosina. Vuosina 1997—2001 on kahtena
vuonna jääty alle 336,4 milj. €:n (2 mrd. mk) ja kolmena
vuonna on päästy niukasti tälle tasolle. Samaan aikaan
EU-rahoitus on laskenut n. 4 milj. €:sta (24 milj. mk)
runsaaseen 1 milj. €:oon (6 milj. mk). Ratahallintokeskuksen tulot ovat viime vuosina pysyneet lähes samansuuruisina. Erityisen tärkeää olisi saada riittävästi EUrahoitusta hankkeisiin, joita EU:n piirissä pidetään tärkeinä. Merkittävin näistä on liikennekäytävä Turku—
Helsinki—Venäjän raja. Helsingin ja Pietarin rautatieyhteyksien parantamisen olettaisi edistävän myös EU:n
tavoitteita, koska se palvelisi koko Itämeren alueen
kehittymistä.
Rataverkon ikääntymisen vuoksi korvausinvestoinnit, eli ratojen uusiminen, vievät käytettävissä olevista
määrärahoista valtaosan. Tällöin ei rataverkon kehittämistä koskevia hankkeita voida aloittaa riittävästi ja
niiden loppuunsaattaminen kestää kauan. Monet tärkeät hankkeet voidaan toteuttaa vasta vuoden 2020
jälkeen.
Valtiontilintarkastajien mielestä rataverkon ylläpitoon ja peruspalvelutason turvaamiseen tarvitaan vuosittain nettomääräisesti 370 milj. € (2,2 mrd. mk). On
syytä korostaa, että rataverkon kunnon säilyttäminen
edellyttää sen perusparantamista n. 30 vuoden välein.
Kun ajanjako on näin useita kymmeniä vuosia, voidaan
perusparannuksia lykätä jonkin aikaa ilman, että niillä
olisi nopeasti näkyvää kielteistä vaikutusta rataliikenteeseen. Toisaalta jos rataverkko pääsee huonoon
kuntoon, laiminlyöntejä ei voida korjata muutaman vuoden tehostetuilla toimilla. Tällaiseen tilanteeseen ei
valtiontilintarkastajien mielestä pidä ajautua ja sen
vuoksi perusparannuksiin on osoitettava riittävästi
määrärahoja. Tämän lisäksi tarvitaan luonnollisesti rahoitusta kehittämisinvestointeihin.
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Rataverkon rakentamisen ohella myös rataverkolla
tapahtuva liikennöinti on ollut Euroopan unionin erityisen huomion kohteena. Komission julkaisemassa Valkoisessa kirjassa pidetään markkinavoimien mukaan
ottamista keinona parantaa rautateiden kilpailukykyä.
Valtiontilintarkastajien mielestä kilpailukysymyksissä
pitäisi edetä hyvin harkiten ottaen huomioon ulkomaiset kokemukset kilpailun avaamisesta. Kansalliseen
päätöksentekoon on mahdollisimman paljon jätettävä
se, missä laajuudessa henkilö- ja tavaraliikenne avataan kilpailulle.
Rautatieliikenteen turvallisuudesta voidaan yksittäisenä esimerkkinä esittää tasoristeysonnettomuuksien määrän kehitys. Viime vuosikymmenen puolivälissä onnettomuuksien määrä puolittui, mutta niiden väheneminen ei ole jatkunut. Tasoristeysonnettomuuksia
tapahtuu edelleenkin 50—60 vuosittain. Määrä on sietämättömän korkea, ja onnettomuuksien vähentämiseen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Tilanteen korjaamiseksi arvioidaan tarvittavan määrärahoja 3,4—6,7 milj. € (20—40 milj. mk) vuodessa. Toisaalta pelkällä rahalla ei tasoristeysonnettomuuksia
pystytä vähentämään, vaan on pyrittävä vaikuttamaan
myös suomalaisten liikennekäyttäytymiseen ja asenteisiin.
Ratahallintokeskuksen johtokuntaan on vuosiksi
2001—2003 nimetty laitoksen ulkopuolinen puheenjohtaja. Valtiontilintarkastajat pitävät tällaista menettelyä
tarkoituksenmukaisena ja ovat johtokuntaan liittyviä
kysymyksiä käsitelleet myös edellä oikeusministeriön
kohdalla kuin myös aiemminkin. Eduskunta on syksyllä
2002 alkanut käsitellä hallituksen esitystä, joka koskee
valtiovarainministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten johtokuntien lakkauttamista (HE 83/2002 vp). Aiemmin on jo lakkautettu eräitä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten johtokuntia (570—572/2000) sekä Maanmittauslaitoksen ja Geodeettisen laitoksen johtokunnat (594—595/2002). Saatujen kokemusten pohjalta on aiheellista harkita myös
liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen johtokuntien tulevaisuutta.

Satamaverkoston kehittäminen

liikennemaksuista (955/1976) ja lakiin yksityisistä
yleisistä satamista (1156/1994).

Eduskunnan rooli satamaverkoston kehittämisessä
Viime vuosikymmenen alussa toimi laaja parlamentaarinen komitea, jonka tehtävänä oli määritellä liikennepolitiikalle asetettavat yleiset tavoitteet ja
tehdä ehdotukset periaatekannanotoiksi. Komitea
sai työnsä päätökseen keväällä 1991 (Toisen parlamentaarisen liikennekomitean mietintö, Liikenne
2000, KM 1991:3).
Komitea katsoi, että satamaverkkoa tuli kehittää
ottaen huomioon liikenteelliset tarpeet sekä valtakunnallinen ja alueellinen kysyntä. Komitea katsoi
myös, että satamatoiminnan harjoittamiseen liittyvää lainsäädäntöä kehitettäessä oli satamien toimintaedellytykset sekä toimintaan liittyvät vastuut
määrättävä siten, ettei omistuspohjaltaan ja toimintatavoiltaan erilaisia satamia aseteta toisistaan poikkeavaan asemaan. Edelleen komitea katsoi, että
satamien transitoliikennettä ja sen toimintaedellytyksiä kehitetään edellyttäen, että se on liike- ja
yhteiskuntataloudellisesti kannattavaa. Todettakoon tässä yhteydessä, että komitean silloisista
kansanedustajajäsenistä, joita oli 12, toimi edustajana kesällä 2002 vielä neljä.
Eduskunta on myös lausumallaan kiinnittänyt
huomiota satamatoimintaan.
Hyväksyessään valtion vuoden 1997 talousarvioesityksen eduskunta edellytti, että hallitus laatii
vuoden 1997 aikana satamien toimintakapasiteettia, tavaravirtojen jakaantumista ja satamien kehitystarpeita koskevan kokonaisselvityksen. Tarkoituksena oli selvittää Suomen satamien nykykapasiteetti ja sen sijoittuminen suhteessa kysyntään.
Lausuman johdosta liikenneministeriön johdolla
valmistui selvitys Satamien tavaravirrat, toimintakapasiteetti ja kehitystarpeet (Liikenneministeriön
julkaisuja 28/98). Selvityksessä todettiin, että satamien kokonaiskapasiteetti on tunnuslukuna huono. Se on yhtä perusteltu tunnuslukuna kuin, jos
puhuisimme tieverkoston kokonaisvälityskyvystä.
Selvityksen mukaan satamat ovat erilaisia, ja
useimpien kohdalla kapasiteettikysymys on epäoleellinen. Yksittäiselle satamalle on oleellisempaa, onko toiminta liiketaloudellisesti järkevää.
Myös vapaata kapasiteettia tulee selvityksen mukaan aina olemaan satamissa, mikä johtuu siitä,
että satamat joutuvat mitoittamaan toimintansa
huippukysynnän mukaan. Jäljempänä Satamien
toimintakapasiteetti -luvussa tätä kysymystä on
käsitelty laajemmin.
Satamia koskevat säännökset sisältyvät kahteen
lakiin: lakiin kunnallisista satamajärjestyksistä ja

Valtion rooli satamatoiminnassa
Valtaosa Suomen nykyisistä satamista on kunnallisia. Niiden toimivalta perustuu kunnalliseen itsehallintoon. Satamat toimivat osana sekä suomalaista että kansainvälistä kuljetusjärjestelmää.
Valtion viranomaisten tehtävänä on satamatoiminnan yleisistä toimintaedellytyksistä huolehtiminen, satamaverkon toimivuuden seuraaminen, satamatoimintaan vaikuttavista tulevaisuuden näkymistä tiedottaminen satama-alalla toimiville organisaatioille sekä satamien toimintaedellytysten kehittämistä tukeva tutkimustoiminta ja tiedonhallinta.
Tietoliikennetekniikan ja tietojenkäsittelyn yhteensovittaminen sekä logistiikka ovat kehittämistoiminnassa keskeisellä sijalla.
Valtionhallinnolla ei siten ole varsinaista roolia
satamapitoon liittyvissä asioissa. Poikkeuksena tästä periaatteesta on yksityisen yleisen sataman perustaminen tai olennainen laajentaminen. Yhtään
tällaista hanketta ei kuitenkaan ole ollut lain (1156/
1994) voimassaoloaikana. Laki tuli voimaan
1.1.1995.
Satamapoliittisista asioista päätettäessä eduskunnalla ja valtioneuvostolla on tärkeä rooli. Valtioneuvostossa satama-asioita käsitellään eri ministeriöiden toimialoihin kuuluvina. Vuodesta 1983
lähtien yleisten satama-asioiden käsittely on kuulunut liikenne- ja viestintäministeriön toimialaan.
Kunnallisen sataman satamajärjestystä ja satamamaksuja koskeva lainsäädäntö kuuluu sisäasiainministeriön toimialaan. Sisäasiainministeriön
tehtäviin kuuluvat myös EU:n rakennerahastojen
kautta tulevan ohjelmaperusteisen tuen pääasiallinen koordinointi yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa sekä aluepolitiikkaan liittyvät asiat.
Työministeriö käsittelee työllisyysperusteisten
valtionavustusten myöntämistä. Muiden ministeriöiden hallinnonaloihin liittyviä satama-asioita
ovat:
— vero- ja maksupolitiikka (valtiovarainministeriö)
— satamien ympäristöasiat (ympäristöministeriö)
— yleinen kauppa- ja teollisuuspolitiikka, kuljetustukiasiat (kauppa- ja teollisuusministeriö).
Valtio vastaa satamiin johtavien maa- ja vesiväyläyhteyksien rakentamisesta ja ylläpidosta sekä
luotsaustoiminnasta valtion vesiväylillä. Liikenneväylien rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin
osallistuvat myös satamalaitosten omistajat, kau-
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pungit, kunnat ja muut sataman pitäjät rakentamissopimusten edellyttämällä kustannusosuudella.
Päätöksenteon tueksi valtioneuvoston asettama
satama-asiain neuvottelukunta antaa lausuntoja ja
tekee esityksiä valtakunnallisesti tärkeissä aihepiirin asioissa. Neuvottelukunta edistää satamapolitiikan ja satamien valtakunnallisen kehittämisohjelman laadintaa ja toteuttamista sekä osallistuu merenkulkupolitiikan, liikennepolitiikan ja satamapolitiikan sekä eri liikenneyhteyksien ja satamien
kehittämisohjelman yhteensovittamiseen. Liikenne- ja viestintäministeriö muodostaa neuvottelukunnan ehdotuksista omat näkemyksensä satamapolitiikasta ja satamien kehittämistarpeista.
Kauppamerenkululta peritään väylämaksua sen
käyttämien väylien ja niillä olevien turvalaitteiden
rakentamisesta, ylläpidosta ja hoidosta sekä jään-

Hanke

Rauman väylän syventäminen 9,0 m:stä 10 m:iin
Kokkolan väylän syventäminen 11 m:stä 13,0 m:iin
Pommien raivaus väylältä
VTS-järjestelmän (alusten ohjaus- ja tukipalvelu)
toteuttaminen rannikon tärkeimmillä liikennealueilla
Kihdin—Maarianhaminan väylä
Tampereen—Valkeakosken—Hämeenlinnan väylän
parantaminen
Ajoksen väylä
Kaskisten väylän syventäminen 8 m:stä 9 m:iin
Uudenkaupungin Hepokarin väylän syventäminen
7,0 m:stä 8 ,5 m:iin

Kaskisten ja Uudenkaupungin Hepokarin väylien parantaminen on toteutettu pääosin työministeriön työllisyysvaroilla. Helsingin, Sköldvikin,
Kotkan, Haminan ja Naantalin vesiväyliin valtio ei
ole investoinut kyseisenä ajanjaksona.

Satamien määrä
Suomessa on v. 2002 n. 40 satamaa, joiden liikenne
on yli 100 000 tn vuodessa. Satamien liikenne on
kuitenkin keskittynyt suurimpiin satamiin siten,
että kymmenen suurinta satamaa käsittelee kokonaisliikenteestä liki 80 % ja kaksikymmentä suurinta jo yli 90 %.
Satamien määrä ei ole muuttunut viime vuosina.
Esimerkiksi em. toinen parlamentaarinen liikennekomitea totesi v. 1991, että Suomessa on 30 yleisen
sataman lisäksi 13 merkittävää teollisuussatamaa.
Merenkulkulaitoksen Meriliikennetilasto ja Kotimaan vesiliikenteen tilasto erittelevät hyvin tarkasti
pienetkin lastauspaikat. Vuoden 2000 tilastot mai-
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murtajien avustustoiminnasta valtiolle aiheutuvien
kustannusten kattamiseksi. Väylämaksun suuruudella ja rakenteella on vaikutuksensa Suomen ulkomaankaupan kilpailukykyyn ja alusliikenteen
suuntautumiseen satamiin.
Vuoden 1997 lopussa valmistuneessa satamapoliittisessa ohjelmassa (Liikenneministeriön julkaisuja 42/97) on korostettu, että satamatoiminnassa
tulee vallita vapaa ja oikeudenmukainen kilpailu.
Ohjelmassa todetaan, että satamaverkon ja toimintojen tehokkuuden lisäämiseksi markkinavoimien
annetaan ohjata kilpailua mahdollisimman vapaasti. Jos tästä periaatteesta poiketaan, päätökset perustellaan, ja niiden vaikutukset selvitetään.
Vuosina 1996—2001 valtio on toteuttanut seuraavat merkittävät satamien toimintaedellytyksiin
liittyvät vesiväyläinvestoinnit:

Aloitettu

Liikenteelle

Kustannukset
milj. €
milj. mk

1994
1995

1996
2000

12,45
25,23
28,59

74,0
150,0
170,0

1996
1999

1997
1999

10,09
1,01

60,0
6,0

1992
1998
1997

1998
1999
1998

0,82
0,37
1,23

4,9
2,2
7,3

2000

2001

0,84

5,0

nitsevat yhteensä 73 tavaraliikenteen satamaa tai
lastauspaikkaa. Osassa pienimmistä lastinkäsittelypaikoista lastinkäsittelytoiminta on tilapäistä tai
satunnaista. Tällaisia satunnaisia paikkoja ovat
mm. kanavien laiturit ja saariston yhteysliikenteen
laiturit.
Merenkulkulaitoksella ei ole mitään erityistä toimivaltaa pienten lastauspaikkojen suhteen (poikkeuksena kanavalaiturien käyttö lastaustarkoituksiin), eikä niiden toiminnasta tai rakenteiden kehityksestä ole Merenkulkulaitoksessa tehty selvityksiä. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan mitään olennaisia muutoksia ole kymmenen viime
vuoden aikana tapahtunut.
Suomen nykyinen satamaverkko on kehittynyt
liikenteen tarpeiden pohjalta, ja sen kehittymiseen
on omalta osaltaan vaikuttanut Suomen pitkä rannikko sekä laajalla alueella oleva tuotanto ja asutus.
Suuryksikköliikenteessä satamatoimintojen keskittämisestä on ministeriön mielestä etua mm. si-

ten, että suuret satamat voivat tarjota linjaliikenneyhteydet laajalle alueelle ja suuren alusten lähtötiheyden. Tämän liikenteen osalta satamatoiminta
Suomessa onkin hyvin keskittynyttä. Suuryksikköliikenteestä lähes 90 % kulkee kuuden suurimman
sataman kautta.
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä yhteisön suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi on merisatamat ryhmitelty kolmeen luokkaan (muutos nro 1692/96/
EY 22.5.2001). Luokkaan A, Kansainvälisesti merkittävät merisatamat, on määritelty kuuluvaksi satamat, joiden vuosittaisen liikenteen kokonaismäärä
on vähintään 1,5 milj. tn tai 200 000 matkustajaa.
Suomessa tällaisia satamia on 18. Kun Ruotsissa
vastaava määrä on 25, ei Ruotsin ja Suomen kesken
ole olennaista eroa tarkasteltaessa tämän luokan
satamien määrää suhteessa kokonaisliikennemäärään.
Satamat ovat jakautuneet melko tasaisesti Suomen rannikolle ja sisävesiverkostolle. Sataman kuljetustaloudellinen tehokkuus ja sen maantieteellisen sijainnin edullisuus ratkaisevat satamien liikenteen kehittymisen. Olennaisia muutoksia liikenteen tonnimääräisessä jakautumisessa satamien
kesken ei kymmenen viime vuoden aikana ole
tapahtunut.
Sellaisia kokonaan uusien satamapaikkojen rakentamistarpeita, joissa olisi vedottu yksinomaan
kuljetustalouden kehittämisen tarpeisiin, ei liikenne- ja viestintäministeriön mukaan ole tullut esille.
Viime vuosina on toteutettu tai suunniteltu joitakin
uusille, vanhoista satamanosista erillään sijaitseville
alueille sijoitettuja satamanosien rakennushankkeita (Kotkan Mussalo, Turun Pansio, Helsingin Vuosaari). Nämä hankkeet ovat perustuneet siihen, että
olemassa olevan satamainfrastruktuurin yhteyteen
ei ole ollut enää tilaa laajentaa liikenteen kasvun
vaatimaa uutta satamakapasiteettia. Samalla on ollut
mahdollista sovittaa satamatoiminnot paremmin ko.
alueen tulevaisuuden aluerakenteeseen.

Satamien toimintakapasiteetti
Satamajärjestelmää tarkasteltaessa puhutaan usein
Suomen satamien kokonaiskapasiteetista, joka on
tunnuslukuna huono — emmehän puhu rata- ja
tieverkon kokonaisvälityskyvystäkään. Satamat
ovat erilaisia ja useimpien kohdalla kapasiteettikysymys on epäoleellinen. Yksittäiselle satamalle on
oleellisempaa, onko toiminta liiketaloudellisesti
järkevää ja millä ehdoilla.
Satamien kapasiteetti on silti kiinnostava ja tärkeä kysymys, sillä tärkeiden ja vilkkaiden satamien
välityskyky ja palvelutaso ovat kansantaloudelli-

sesti ja liikennepoliittisesti tärkeitä. Liikenne hakeutuu hyviin ja tehokkaisiin satamiin ja synnyttää
uutta liikennettä. Hyvä satama on yleensä houkutteleva ulkoisten tekijöiden vuoksi (sijainti, liikenneyhteydet, jokin peruskuljetusvirta jne.). Toisaalta
toimiva yhteisö voi harjoittaa menestyvää ja hyvää
satamatoimintaa epäsuotuisissakin oloissa. Suurien
ja tärkeiden satamien kapasiteetit ja niiden kehitykset sekä markkinaosuudet ja niiden muutokset
kiinnostavat valtakunnan suunnittelusta vastaavia
ja erityisesti liikenne- ja viestintäministeriötä, joka
vastaa Suomen liikennejärjestelmästä ja -infrastruktuurista.
Eri satamien liikenneosuudet ovat pysytelleet
melko muuttumattomina 1990-luvulta lähtien.
Kymmenen suurinta satamaa ovat tavaratonnein
laskettuna hoitaneet niistä liki 80 % v. 1990—2001.
Konttiliikenteessä Helsingin hallitseva osuus on
pienentynyt, ja liikenne on hajautunut useisiin
satamiin. Määrällisesti Helsingin liikenne on kasvanut, mutta konttiliikenteen kasvu on suuntautunut
vielä voimakkaammin muihin satamiin. Vuosina
1990—2001 Helsingin osuus on pudonnut lähes
70 %:sta n. 40 %:iin.
Eri satamien kapasiteettia voidaan kuvata sillä,
miten paljon sataman kautta on kulkenut ulkomaanliikenteen tonnimääriä. Vuoden 1996 tilannetta, jolloin asiaa on selvitetty, voidaan kuvata
seuraavilla luvuilla: Helsinki 9,6 milj. tn, Kotka 7,1
milj. tn, Pori 4,4 milj. tn, Rauma 3,7 milj. tn ja
Hamina 3,8 milj. tn.
Hyväksyessään valtion talousarvion vuodelle
1997 eduskunta edellytti momentin 31.99.77 kohdalla, että hallitus laatii vuoden 1997 aikana satamien toimintakapasiteettia, tavaravirtojen jakaantumista ja satamien kehittämistarpeita koskevan kokonaisselvityksen.
Liikenneministeriön selvitys Suomen satamien
kokonaiskapasiteetista valmistui 28.5.1998 (Liikenneministeriön julkaisuja 28/98). Selvitykseen liittyy
yhteenveto, joka on myös julkaistu ko. julkaisusarjassa (21/98).
Yhteenvedon mukaan Suomen satamien kapasiteetti on pienempi kuin aiemmin on arvioitu. Irtoja massatavaraliikenteen (ns. bulkkiliikenteen) tarpeisiin sitä on riittämiin ja melko oikeissa paikoissa. Kappaletavaraliikenteessä tilanne on kokonaan
toinen, ja kapasiteettia tarvitaan lähivuosina lisää.
Tarpeet vaihtelevat satamittain. Selvästi kuitenkin
todetaan, että kapasiteettia on, mutta se on osittain
väärässä paikassa, ja että niukkuus kohdistuu suuryksiköissä kuljetettavan tavaran liikenteeseen.
Suuryksiköillä tarkoitetaan kontteja, vaihtokuormatiloja ja perävaunuja.
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Aiempien selvitysten perusteella tai pelkkinä
olettamuksina on usein esitetty, että satamissamme
olisi huomattavaa ylikapasiteettia. Tämä osittain
väärä käsitys johtuu tämän selvityksen mukaan
mm. siitä, että tarkastellaan vain laiturikapasiteettia
ja kapasiteettiin sisällytetään erittelemättä kaikki
lastit ja laivaustavat, mikä johtaa karkeaan yleistykseen. Yleensä ei ole myöskään otettu huomioon
vanhentunutta ja käytännössä käyttökelvotonta infrastruktuuria.
Merenkulku, lastinkäsittely ja maakuljetukset
ovat muuttuneet Suomessakin viime vuosikymmenen aikana, kun suuryksikköliikennettä on ilmestynyt muihinkin satamiin kuin Helsinkiin. Uudet
alustyypit — mm. monirunkoiset ja nopeat alukset
— ovat tulossa ja eri kuljetusmuotojen yhdistämistä
käytetään yhä enemmän. Uudet alustyypit ja tavarankäsittelytavat asettavat satamille aiempaa suuremmat vaatimukset. Lastiautomatiikka tarvitsee
uudentyyppisiä varastoja, ja satama-alueiden tilavaatimukset kasvavat suuryksikköliikenteen kasvaessa.
Kuljetustapojen uudistaminen edellyttää satamilta joustavuutta ja mukautumiskykyä. Satamatoiminta muuttuu yhä pääomavaltaisemmaksi teknistyessään ja automatisoituessaan. Korkeatasoinen
satama ei voi toimia ilman monipuolista informaatiojärjestelmää ja reaaliaikaisia tietoyhteyksiä kuljetusketjun eri osapuoliin.
Suuryksikköliikenne kasvaa nopeasti, ja tavanomaisen laivaustavan laitureiden käyttötarve vähenee. Muutos kiihtyy, koska metsäteollisuudenkin
suuryksikkökuljetukset ovat alkaneet yleistyä. Osa
tavallisen lastin laitureista voidaan muuttaa uuteen
käyttöön, mutta silti laiturikapasiteettia tarvitaan
lisää, koska läheskään kaikkia vapautuvia laitureita
ei voida muuttaa uuteen käyttöön. Lisäksi uusi
laivaustapa vaatii enemmän tilaa. Pääsatamat ovat
varautuneet liikenteen kasvuun, ja ne ovat jo julkistaneet kehittämissuunnitelmiaan.
Selvityksessä korostetaan, että satamissa tulee
aina olla vapaata kapasiteettia, joissakin se on
todellista, toisissa teoreettista. Satamat joutuvat
aina mitoittamaan toimintansa huippukysynnän
mukaan. Se, että jossain satamassa on ylikapasiteettia, ei voi estää uuden rakentamista sinne, missä on
kysyntää. Rakentamismahdollisuudet on ratkaistava muilla perusteilla. Uutta kapasiteettia syntyy
sinne, missä on kysyntää huolimatta siitä, onko
vastaavaa kapasiteettia olemassa muualla.
Kapasiteettianalyysi ei selitä Suomen satamien
suurta määrää, vaan selitystä on haettava maamme
merellisestä asemasta ja raaka-aine- ja polttoainehuollon sekä teollisen toiminnan turvaamisesta.
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Suuri osa satamistamme on aikoinaan rakennettu
yhden teollisuuslaitoksen tarpeisiin. Nykyjärjestelmässä varsinaisia yleissatamia, jotka palvelevat
koko valtakunnan vientiä ja tuontia, on vain muutama.
Tutkimuksesta on odotettu vastausta kysymykseen, onko Helsingin kaupungin suunnittelema
Vuosaaren satama tarpeellinen vai voivatko Suomen nykyiset satamat hoitaa tämän liikenteen.
Tähän kysymykseen vastaaminen ei ollut tutkimuksen yksinomainen tarkoitus. Tuloksista voidaan todeta Helsingin sataman tärkeys ja sillä oleva
lisäkapasiteetin tarve.
Helsingin nykyinen satama on Suomen tärkein
kappaletavarasatama. Helsingin sataman merkitys
perustuu sen hyvään palvelutasoon, joka johtuu
hyvästä logistisesta sijainnista. Tärkein palvelutasotekijä on laivojen lähtöjen määrä ja niiden tiheys
tärkeimpiin viennin ja tuonnin kohdemaihin. Lisäkapasiteettia rakennetaan suuryksikköliikennettä
varten.
Tutkimuksen mukaan uusi satama tai lisäkapasiteetti on tarpeen Helsingin alueella. Liikenne on
kasvussa, ja suuryksikköliikennettä sekä erityisesti
kontteja varten tarvitaan lisäkapasiteettia. Aiempien tutkimusten perusteella Vuosaari sijaitsee kuljetusten ja yhteyksien kannalta hyvin optimaalisesti. Hanke on tutkimuksen mukaan koko Suomen
taloudelle tärkeä.

Tavaraliikenteen merikuljetusten kehitys
Suomen ja ulkomaiden välillä kuljetettiin meritse
v. 2001 tavaroita 84,5 milj. tn. Määrä oli kaikkien
aikojen suurin.
Suomen satamien kautta kuljetettiin v. 2000
kansainvälinen ja kotimainen liikenne yhteenlaskien n. 92 milj. tn tavaraa.
Meritse tuotu tavaramäärä oli v. 2001 44,9 milj.
tn. Tuonnin määrä pysyi koko 1980-luvun lähes
samana lukuun ottamatta pienehköjä vuosittaisia
vaihteluita. 1990-luvun puolivälistä alkaen tuonnin
määrä lähti kasvuun. Meritse viety tavaramäärä oli
v. 2001 39,6 milj. tn. Viennin määrä on kasvanut
voimakkaasti 1970-luvun puolivälistä lähtien. Aivan viime vuosina viennin määrä on kuitenkin
pysynyt lähes samana. Seuraavalla sivulla oleva
kuvio kuvaa merikuljetusten määrää v. 1960—
2001.
Vuonna 2001 Suomen ja ulkomaiden välisistä
merikuljetuksista oli 5,7 milj. tn kauttakulkuliikennettä Suomen satamien kautta pääasiassa Venäjälle
ja Venäjältä. Määrä oli suurempi kuin koskaan
aiemmin. Transitokuljetukset ovat kauttakuljetuksia toisen maan alueen kautta kolmanteen maahan.

Suomen ja ulkomaiden väliset merikuljetukset v. 1960—2001
Lähde: liikenne- ja viestintäministeriö, 2002
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Suomen satamien transitoliikenteen kehitys v. 1975—2001
Lähde: liikenne- ja viestintäministeriö, 2002
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Kuten edellä olevista kuviosta nähdään, on transitoliikenteen määrä vaihdellut Suomessa eri vuosina.
Transitoliikenne vahvistaa Suomen muutoin
suhteellisen vähäisiä tavaravirtoja ja useissa tapauksissa tämä osaltaan on liikenne- ja viestintäministeriön mielestä voinut alentaa kuljetuksen yksikkökustannuksia ja parantaa palvelutasoa esim. ti-
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heämpinä alusliikenteen lähtöinä. Transitoliikenteeseen voi liittyä myös kevyttä jatkojalostustoimintaa Suomessa, mikä lisää elinkeinotoiminnan
mahdollisuuksia ja työllisyyttä.
Transitoliikenne lisää VR:n ja muiden kuljetusyritysten volyymia. Lisäksi transitoliikenne lisää
jonkin verran väylämaksutuloja.
Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan uhka-
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na transitoliikenteeseen sitoutumisessa on sen ennalta arvaamattomat suuret vaihtelut, jotka saattavat johtaa vajaakäyttöisiin investointeihin satamissa. Esillä on ollut myös ajatus, että Suomen talouselämän omat kuljetukset voivat jäädä joissakin
satamissa toissijaiseen asemaan transitokuljetusten
rinnalla.
Venäjän ja EU-maiden välinen kauppa ohjautuu
Venäjän ja EU-maiden väliin jäävien maiden kautta.
Suurin osa kauppatavarasta kulkee entisen ItäEuroopan kautta. Suomen osuus tavarakuljetusten
määrän mukaan lasketusta liikenteestä on vain 2 %.
Tavaran arvon mukaan laskien Suomen osuus kuljetuksista on n. 6 %. Suomi on toiminut Venäjälle
toimitettavan kalliin tavaran kauttakuljetusmaana.
Tämä myös selittää sen, miksi tavarat kuljetetaan
Venäjälle konteissa. Suhteellisesti suurillakaan
transitoliikenteen määrän muutoksilla ei ole kovin
suurta merkitystä Suomen kuljetusjärjestelmälle tai
taloudelle. Sen sijaan transitoliikenteellä voi olla
suuri merkitys joillekin satamille.
Kova ja edelleen kiristyvä kilpailu Venäjän ulkomaankaupan kuljetuksista merkitsee sitä, että ei ole
syytä odottaa Suomen osuuden nousevan kovin
paljon sen nykyisestä tasosta.
Kesällä 2001 uutisoitiin venäläisen Lukoil-öljyyhtiön satamahankkeesta Uuraassa Viipurissa. Toteutuessaan hanke vaikuttanee suomalaisten sata-

mien käyttöön. Venäjän kaasu- ja öljykuljetukset
vaativat raskaita perusrakenteita ja satamaterminaaleja, jotka mieluusti rakennetaan omaan maahan.
Matkakertomuksessa, joka koski eduskunnan
valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston Pietariin,
Viipuriin ja Lappeenrantaan 11.—13.10.2001 tekemää matkaa, on tuotu esiin Leningradin alueen
varakuvernöörin Aleksandr Brahnon mielipiteitä.
Hänen mukaansa Leningradin alueelle tulevien
satamien rakentamismotiivi on selvä: kilpailu Baltian ja Suomen satamien transitoliikenteen kanssa.
Toisaalta Venäjän alueella on myös tehty ratkaisuja, jotka ilmeisesti edistävät transitokuljetuksia.
Venäjän Karjalaan on vuoden 2002 syksyllä valmistunut uusi rata Lietmajärvi—Kotskoma. Rautatie
yhdistää Muurmannin rautatien Suojärvi—Kostamus—Vartius-rautatiehen. Uusi rautatie parantaa
yhteyksiä erityisesti Vienan Karjalasta ja Muurmannin alueelta Suomen Pohjanlahden satamiin.
Suuryksikköliikenne kasvaa selvästi nopeammin kuin kokonaisliikenne. Suuryksiköillä tarkoitetaan kuljetuksia konteilla, perävaunuilla ja junavaunuilla. Erityisesti konttiliikenteen kasvu on ollut
merkittävä. Junalauttaliikenteen määrä on suhteellisen pieni, eikä se ole kasvanut kymmenen viime
vuoden aikana.

Suomen satamien kautta kulkeneen suuryksikköliikenteen kehitys
v. 1990—2001
Lähde: liikenne- ja viestintäministeriö, 2002
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Matkustajaliikenteen kehitys
Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne
on kasvanut viime vuosiin asti lähes yhtäjaksoisesti
1980-luvun alusta. Meritse Suomen ja ulkomaiden
välillä matkusti v. 2001 15,6 milj. matkustajaa (saapuneet ja lähteneet matkustajat yhteensä). Määrä
oli jonkin verran pienempi kuin vuoden 1999

ennätysmäärä 16,1 milj. matkustajaa. Vuodesta
1980 matkustajamäärä on kasvanut 2,5-kertaiseksi.
Matkustajamäärä rannikon ja sisävesien matkustaja-alusliikenteessä oli v. 2000 4,7 milj. henkeä.
Rannikon henkilöliikenteen osuus matkustajamäärästä oli 90 % ja sisävesien 10 %.

Matkustajamäärien kehitys Suomen ja ulkomaiden välisessä laivaliikenteessä v. 1960—2001
Lähde: liikenne- ja viestintäministeriö, 2002
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Helsingin ja Tallinnan välillä, joskin kasvu pysähtyi
1990-luvun lopulla. Viron-liikenteen matkustajamäärä oli v. 2002 6 milj. matkustajaa eli 39 % koko
ulkomaan matkustajaliikenteestä. Valtaosa ulkomaan matkustajaliikenteestä, 58 % on edelleen
Ruotsin-liikennettä, mutta Suomen ja Ruotsin välinen henkilöliikenne ei ole kasvanut 1990-luvun
alkuvuosista.
Merenkulkulaitoksen vuosien 2003—2006 toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan ulkomaan
henkilöliikenteen odotetaan vähenevän vuoden
2006 loppuun mennessä 15 milj. matkustajaan.
Lentoliikenteen matkustajamäärien vaihtelulla
on hyvin vähän vaikutusta alusliikenteen matkustajamääriin. Suomen ja Saksan välisessä liikenteessä
laivamatkustamisen voisi liikenne- ja viestintäministeriön mukaan otaksua olevan joissakin tapauksissa lentomatkustamisen vaihtoehto. Tällä ei kuitenkaan ole kokonaisuuden kannalta suurta merkitystä, koska Saksan-liikenteen laivamatkustajien
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määrä on vain alle 2 % laivamatkustajien kokonaismäärästä.

Vuosaaren satamahanke
Vuosaaren satamahankkeen kokonaiskustannusten arvio on vuoden 2002 keväällä yhteensä n. 415
milj. € (2,5 mrd. mk), mistä sataman ja sen kunnallistekniikan osuus on n. 210 milj. € (1,2 mrd. mk) ja
liikenneväylien (tie, rata ja meriväylä) osuus n. 205
milj. € (1,2 mrd. mk). Maaliikenneyhteyksiin kuuluvan radan (ratapiha ja rata satamasta Keravan
Saviolle) kustannukset ovat 128,4 milj. € (763 milj.
mk) Tiejärjestelyjen kustannukset ovat 59,6 milj. €
(354 milj. mk) ja meriväylän rakentamisen kustannukset 16,8 milj. € (99,9 milj. mk). Valtion osuus on
puolet liikenneväylien kustannuksista eli 102,5
milj. € (609,4 milj. mk).
Keski-Pasilassa ei liikenne- ja viestintäministeriön mukaan tarvita ratapiha-alueita entisessä laajuudessa sen jälkeen, kun Vuosaaren sataman tavaraliikennettä varten valmistuu rata Savion kautta.
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Valtion osuus sataman liikenneyhteyksien rakentamiskustannuksista katetaan Keski-Pasilan kaavoittamisesta saatavalla hyödyllä. Osa Pasilan ratapihaalueesta kaavoitetaan asunto- ja toimistotiloiksi, ja
arvonnoususta saatava hyöty käytetään Vuosaaren
sataman liikenneyhteyksien toteuttamiseen. Tällä
järjestelyllä Vuosaaren sataman liikenneyhteyksien
toteuttaminen ei ministeriön mukaan viivästyttäisi
suunniteltuja muita väylähankkeita.
Yleensä valtio on toteuttanut satamiin johtavat
väylät eli tiet, radat ja vesiväylät budjettivaroilla.
Nämä väylät on silloin merkitty valtion taseeseen.
Keskustojen ulkopuolella sijaitseviin, valtakunnallisesti merkittäviin terminaaleihin, kuten lentokentille ja satamiin, johtavat tiet ovat yleisiä teitä silloin,
kun ne eivät kulje keskustojen kautta. Satamaratoja
on tehty viimeksi Mustolaan v. 1986, Mussaloon v.
1985 ja Tahkoluotoon v. 1978. Näihin satamiin
rakennetut väylät on toteutettu valtion kustannuksella, mutta kunnat ovat osallistuneet satamaratainvestointeihin n. 15 %:n osuudella. Näiden ratojen
(5—10 km rataa) kustannukset olivat alle 10 milj. €
(59,5 milj. mk). Yleensä meriväylät rakennetaan
valtion varoin, mutta rakennuskustannukset samoin kuin meriväylien ylläpito, hoito ja jäänmurto
katetaan kauppa-aluksilta perittävillä väylämaksuilla. Siten asiakkaat lopulta maksavat valtion
meriväyliin sijoittamat kustannuserät. Investointivaiheessa yritykset ovat hyvin pienessä määrin
osallistuneet kustannuksiin, esim. Neste Oy aikoinaan Naantalin väylän syventämiseen.
Valtiontilintarkastajien pyynnöstä liikenne- ja
viestintäministeriö on arvioinut Vuosaaren uuden
sataman väylän syventämistarpeita suunnitellusta
11 m:stä. Ministeriö on vastauksessaan (496/
26.9.2002) todennut, että väylän syvyydeksi on
suunniteltu 11 m sen vuoksi, että väylä täyttää sekä
nykyiset että tiedossa olevat liikenteen tarpeet.
Suunniteltu 11 m on laivojen kulkusyvyys, jolloin
itse väylä on n. 13 m:n syvyinen tai syvempikin.
Suunniteltua syvemmän väylän rakentaminen ei
ministeriön mielestä ole taloudellisesti järkevää.
Edelleen ministeriö korostaa, ettei liikenneväyliä
ole taloudellisesti perusteltua toteuttaa ylimitoitettuina.
Vuosaaren satamahankkeeseen on vuoden 2002
kesään mennessä myönnetty valtionosuuksia momentille 31.99.77 kaikkiaan yhteensä 8,2 milj. €
(48,8 milj. mk). Tämä jakautuu eri vuosille seuraavasti:
Valtio käynnisti yhdessä Helsingin kaupungin
kanssa Vuosaaren sataman liikenneväylien yleissuunnittelun, kun Finnlines ja Kirkkonummen
kunta v. 1997 luopuivat suursataman suunnittelusta
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Pikkalanlahden alueelle. Suunnittelukustannukset,
jotka olivat yhteensä 4,2 milj. € (25 milj. mk)
sovittiin jaettavan puoliksi. Tämän vuoksi eduskunta myönsi vuoden 1997 talousarviossa Vuosaaren sataman liikenneväylien suunnitteluun valtion
osuuden eli 2,1 milj. €:n (12,5 milj. mk) määrärahan
(HE 103/1996 vp).
Vuoden 2000 kesällä eduskunta myönsi lisätalousarviossa (HE 59/2000 vp) valtionosuuden 1,68
milj. € (10 milj. mk) käytettäväksi Vuosaaren sataman maaliikenneyhteyksien jatkosuunnittelun menoihin. Helsingin kaupunki maksoi suunnittelukustannuksista puolet ja rahoitti samanaikaisesti
oman osuutensa.
Eduskunnan valtiovarainvaliokunta totesi mietinnössään (VaVM 13/2000 vp), että liikennejärjestelyistä aiheutuvat kustannukset ovat niin suuret, ettei tie- ja rautatieyhteyksien rakentaminen
normaalin rahoituskehyksen puitteissa ole käytännössä mahdollista. Siksi on välttämätöntä, että
myös hankkeen rahoitukseen tarvittava valtion
osuus osoitetaan rahoituskehyksen ulkopuolelta.
Määrärahojen niukkuuden vuoksi hankkeen toteuttaminen kehysrahoista vaarantaisi tai ainakin
hidastaisi valiokunnan mielestä muiden tärkeiden
hankkeiden toteuttamista.
Vuoden 2001 lisätalousarviossa (HE 78/2001 vp)
valtionosuutta myönnettiin 0,67 € (4 milj. mk).
Valtiovarainvaliokunta totesi mietinnössään (VaVM
10/2001 vp): ”Valiokunta on aiemmin kiinnittänyt
huomiota Vuosaaren sataman rakentamiseen ja
erityisesti tie- ja rautatieyhteyksien rakentamisesta
aiheutuviin kustannuksiin. Nyt esitettyä määrärahaa on tarkoitus käyttää mm. ympäristövaikutusten
seurantaan. Hankkeen kokonaiskustannukset huomioon ottaen tie- ja rautatieyhteyksien rakentaminen ei ole mahdollista normaalin rahoituskehyksen
puitteissa. Satamalla on vaikutusta varsin laajalle
alueelle, mutta merkittävin vaikutus sillä on Helsingin kaupungille. Vapautuvan tonttimaan myötä
satamalla on vaikutusta myös alueen yhdyskuntarakenteeseen ja tonttimaan saatavuuteen asuntotuotantoon. Valiokunta korostaa siksi Helsingin
kaupungin osuutta hankkeeseen liittyvien tie- ja
rautatieinvestointien rahoituksessa.”
Vuoden 2002 lisätalousarviossa (HE 67/2002 vp)
myönnettiin Vuosaaren sataman liikenneväylien ja
rakentamisen aiheuttamiin menoihin 3,75 milj. €
(22,3 milj. mk). Valtiovarainvaliokunta totesi mietinnössään (VaVM 6/2002 vp):
”— — Vuosaaren satamalla on keskeinen merkitys Helsingille ja pääkaupunkiseudulle, ja sillä arvioidaan olevan myös laajempaa merkitystä mm.
Suomen ulkomaankaupan ja sitä kautta koko maan

kilpailukyvyn kannalta. Osa sataman rakentamiseen liittyvistä päätöksistä on vielä vailla lainvoimaa. Valiokunnan mielestä on kuitenkin perusteltua, että hankkeen valmisteluun suunnataan jo
tässä vaiheessa resursseja, jotta varsinainen hanke
voidaan tarvittaessa käynnistää nopeasti.
Helsingin kaupunki vastaa varsinaisen sataman
rakentamisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.
Lisätalousarvioesityksessä todetaan, että Helsingin
kaupunki on osallistunut ja varautunut osallistumaan 50 prosentilla suunnittelu- ja rakentamisvalmisteluvaiheen kustannuksiin. Valiokunta pitää
välttämättömänä, että Helsingin kaupunki sitoutuu
sitovalla sopimuksella osallistumaan vähintään 50
prosentilla liikenneväylien suunnitteluun ja rakentamiseen.

Valiokunta viittaa vuoden 2002 talousarviota
koskevaan mietintöönsä ja siinä mainittuihin liikennehankkeisiin (valtatie 8, Raision kohta, valtatie 5, Joroinen—Varkaus, valtatie 4, Lahti—Heinola, valtatie 3, Tampereen läntinen kehätie). Valiokunta toteaa, ettei näiden tiehankkeiden eikä
myöskään meriväyliä koskevien hankkeiden toteuttaminen saa viivästyä Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentamisen vuoksi.”
Euroopan unionin TEN-tukea myönnettiin v.
1997—98 Vuosaaren sataman ja sen maaliikenneyhteyksien suunnitteluun yhteensä 1,3 milj. €
(vajaat 8 milj. mk). Tuesta noin puolet on käytetty
tähän mennessä.

Suomessa on paljon satamia meriliikenteen ja tavarakuljetusten määrään nähden. Satamaverkko on kehittynyt vähitellen nykyiseen laajuuteensa liikenteen tarpeiden pohjalta. Verkon kehittymiseen ovat vaikuttaneet etenkin pitkä rannikko sekä hajallaan oleva tuotanto ja asutus. Kansainvälisten yhteyksien ja vientiteollisuuden kilpailukyvyn vuoksi satamia on jatkuvasti
kehitettävä. Satamien kilpailukyvyn ja tehokkuuden lisääminen edellyttää ennen muuta satamien keskinäisen yhteistyön tehostamista, jotta tarpeettomilta päällekkäisinvestoinneilta vältyttäisiin.
Valtio ei ylläpidä satamia eikä ohjaa niiden toimintaa. Valtion viranomaisten tehtävänä on satamatoiminnan yleisistä toimintaedellytyksistä huolehtiminen, satamaverkon toimivuuden seuraaminen, satamatoimintaan vaikuttavista tulevaisuuden näkymistä tiedottaminen satama-alalla toimiville organisaatioille sekä satamien toimintaedellytysten kehittämistä tukeva tutkimustoiminta ja tiedonhallinta.
Valtiolla ei siten ole sellaista roolia, jossa se asettaisi eri satamia tärkeysjärjestykseen. Toinen parlamentaarinen liikennekomitea on mietinnössään (KM
1991:13) todennut, että satamaverkkoa kehitettäessä
tulee ottaa huomioon liikenteelliset tarpeet sekä valtakunnallinen ja alueellinen kysyntä. Nämä perusteet
ovat valtiontilintarkastajien mielestä edelleenkin ajankohtaisia ja tältä pohjalta tulee arvioida niin Vuosaaren
satamahanketta kuin kaikkia muitakin satamien kehittämiseen tähtääviä uudistuksia.

Satama-asioita käsitellään monessa eri ministeriössä. Liikenne- ja viestintäministeriön vastuulla on
yleisesti satama-asiat. Sisäasiainministeriö hoitaa
kunnallisen sataman satamajärjestystä koskevia asioita samoin kuin EU:n piiristä tulevaan tukeen ja aluepolitiikkaan liittyvät asiat. Työministeriö käsittelee työllisyyteen liittyen erilaisia avustuksia. Valtiovarainministeriö, ympäristöministeriö sekä kauppa- ja teollisuusministeriö huolehtivat niistä oman hallinnonalansa tehtävistä, jotka sivuavat satama-asioita. Valtiontilintarkastajien mielestä valtioneuvoston piirissä käsiteltävät
satama-asiat olisi syytä keskittää yhteen ministeriöön.
Tämä kuitenkin edellyttänee varsin suuria muutoksia
ministeriöiden toimialajakoihin.
Eduskunnassa on kannettu erityistä huolta siitä, että
Vuosaaren satamahanke voi vaarantaa muita tärkeitä
liikennehankkeita tiukkojen menokehysten takia. Tämän vuoksi on syytä todeta, että Helsingin kaupunki
osallistuu sataman väyläkustannuksiin, mitä satamakaupungit eivät ole merkittävästi aiemmin tehneet. Tasapuolisen kohtelun kannalta on perusteltua, että valtio osallistuu myös Helsingin kaupungin hankkeisiin.
Valtion osuus Vuosaaren satamahankkeen liikenneyhteyksien rakentamiskustannuksista on tarkoitus kattaa
Keski-Pasilan kaavoittamisesta saatavalla hyödyllä.
Tämä hanke ei saa vaarantaa liikenne- ja viestintäministeriön muita hankkeita. Toisaalta eduskunta on
edellyttänyt, että hanke rahoitetaan liikenne- ja viestintäministeriön rahoituskehysten ulkopuolelta, joten
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tämän vuoksi asiaa on tarkoin seurattava. Sekä satamarata että tieliikenneyhteydet tulevat kulkemaan
osan matkasta tunnelissa. Euroopan unionin eri työryhmissä selvitetään parhaillaan tunnelien turvallisuuskysymyksiä. Näistä voi johtua tuntuvia lisäkustannuksia,
joihin on syytä ajoissa varautua.
Suomen transitokuljetuksia uhkaa Venäjän halu itse
huolehtia omista kuljetuksistaan. Venäjän uudet sata-
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mahankkeet ovat osa tätä kehitystä. Vaikeuksia saattaa tulla erityisesti niille suomalaisille satamille, jotka
ovat vahvoja Venäjän transitoliikenteessä. Suomi on
tähän mennessä toiminut Venäjälle toimitettavan erittäin kalliin tavaran kauttakuljetusmaana. Kuljetusten
tätä aluetta kehittäen ja siihen keskittyen voidaan mahdollisesti osa Venäjälle menevän tavaran kauttakuljetuksista tulevaisuudessa säilyttää.

Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala

Valtiontilintarkastajat ovat tehneet valvontakäynnin kauppa- ja teollisuusministeriöön 29.5.2002
(kansliapäällikkö Erkki Virtanen) ja Finnvera
Oyj:hin 7.5.2002 (toimitusjohtaja Markku Mäkinen).
Toimikaudellaan valtiontilintarkastajat ovat käsitelleet selvityspyynnöissään julkisen sektorin roolia yritysrahoituksessa sekä työvoima- ja elinkeinokeskusten erityispiirteitä ja kehittämistarpeita. Ministeriön valvontakäynnillä käsiteltiin hallinnonalan keskeistä toimintaa ja tulostavoitteita v. 2001,
ministeriön harjoittaman yritysrahoituksen arvioinnin tilaa, suomalaista tilitarkastusjärjestelmää Enronin tapauksen valossa ja ministeriön toimia geologisen tutkimustoiminnan kehittämiseksi.
Hallinnonalan valvonnan ja siitä laaditun kertomusosuuden valmistelusta on kansliassa vastannut
ylitarkastaja Nora Grönholm. Kertomusosuus hyväksyttiin valtiontilintarkastajien kokouksessa
2.10.2002.

Julkisen sektorin rooli yritysrahoituksessa
Suomalaisten yritysten yritysrahoitusympäristö on
kokenut kahden viime vuosikymmenen aikana
merkittävän rakennemuutoksen. Tämän ovat aiheuttaneet mm. rahoitusmarkkinoiden kansainvälistyminen ja avautuminen, pankkikriisi ja julkisten
osakemarkkinoiden merkityksen korostuminen.
Rakennemuutoksen johdosta rahoitusmarkkinat
ovat monipuolistaneet suomalaisyritysten rahoitusmahdollisuuksia ja parantaneet pääoman saatavuutta. Rahoitusympäristön rakennemuutos ei ole
kuitenkaan muuttanut kaikkien yritysten rahoitusympäristöä samalla tavoin. Pk-yritysten rahoituksen saatavuus ei ole muuttunut samalla tavoin kuin
suuryritysten, sillä huolimatta kansainvälistymisestä ja teknologisesta kehityksestä monien pk-yritysten rahoituksen tarjonta on edelleen kotimaista
(Hyytinen, Etla: Suhdanne 1/2002). Yritysrahoituksen saatavuus ja rahoituksen kustannukset vaikut-

tavat keskeisesti uusien yritysten syntymiseen ja jo
olemassa olevien yritysten kilpailu- ja kasvuedellytyksiin. Valtiontilintarkastajat ovat tässä kertomusosuudessaan tarkastelleet sitä, miten julkinen yritysrahoitus on muuttunut viime vuosina ja minkälaisia mahdollisia muutostarpeita julkisen sektorin
roolissa olisi. Tilintarkastajien selvityksen kohteena
ovat olleet kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan rahoitusinstrumentit lähinnä yrittäjyyspolitiikan hoitamisessa lukuun ottamatta kuljetustukea
ja vienti- ja alusrahoitusta.

Yritysrahoitusjärjestelmän viimeaikaiset uudistukset
Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalle
kuuluvaa julkista yritysrahoitusta on kehitetty v.
1995 tehdyn selvitysmiesraportin (Yritystukien uudistaminen kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla. Selvitysmiesraportti, KTM:n julkaisuja 6/
1995) ja v. 1997 julkaistun erityisrahoituksen uudistamisraportin (Valtion erityisrahoituksen uudistaminen, Valtion erityisrahoituksen kokonaisselvityksen johtoryhmän raportti, KTM:n julkaisuja 9/
1997) mukaisesti. Yritystukijärjestelmää on yksinkertaistettu yhdistämällä erilaisia suoria yritystukiohjelmia yhdelle momentille ja siirtämällä rahoituksen painopistettä aineettomien investointien eli
pääsääntöisesti teknologian edistämiseen. Selvitysmiesraportissa esitettyä kuljetustuen ja investointiavustuksen lakkauttamista ei ole kuitenkaan toteutettu. Valtion erityisrahoitus on myös suositusten
mukaisesti koottu yhteen yhtiöön. Lopputuloksena
on kauppa- ja teollisuusministeriön mukaan syntynyt aiempaa tehokkaammin hallittu yritystukijärjestelmä, mikä kattaa yrityksen tukemisen sen kaikissa kehitysvaiheissa.
Yritystukijärjestelmän yksinkertaistamisen yhteydessä on uudistettu myös elinkeinotukien
myöntöjärjestelmä. Eri ministeriöiden (kauppa- ja
teollisuusministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä työministeriön) ja niiden paikallisosastojen
aiemmin myöntämä julkinen rahoitus on keskitetty

239

v. 1997 perustettuihin TE-keskuksiin myönnettäväksi paikallisesti, joten julkista yritysrahoitusta ja
neuvontaa on saatavilla lähinnä kolmelta eri taholta: TE-keskuksilta, Tekesistä ja Finnvera Oyj:stä.
Pääomasijoitukset hoitaa puolestaan Suomen Teollisuussijoitus Oy.
Yritystukijärjestelmän uudistamisen yhteydessä
on yritystukia koskevaa lainsäädäntöä kehitetty.
Laki yritystukien yleisistä ehdoista (786/1997) astui
voimaan v. 1998 ja laki yritystoiminnan tukemisesta
(1068/2000) v. 2001. Harkinnanvaraisia valtionavustuksia koskeva yleislaki, valtionavustuslaki
(688/2001), tuli voimaan 1.9.2001. Valtioneuvoston
asetus yritysten kansainvälistymisen edistämiseen
myönnettävästä valtionavustuksesta sekä yleisavustuksesta ulkomaankauppaa edistäville ja yritysten kansainvälistymistä edistäville järjestöille ja
yhteisöille (1155/2001) annettiin 5.12.2001. Laki
valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja
valtiontakuusta
(986/2001)
tuli
voimaan
19.11.2001.
Lakiuudistusten tavoitteena oli yksinkertaistaa
yritystukijärjestelmää, parantaa tukien vaikuttavuutta ja tehostaa tukien käytön valvontaa. Yritystoiminnan tukemisesta annetun lain myötä kehitysalueen investointituki ja pienyritystuki on yhdistetty investointitueksi. Pk-yritysten kehittämistukeen
on yhdistetty aiemmin kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksellä myönnetty kansainvälistymistuki, toimialakohtaisten yhteishankkeiden tuen jäädessä edelleen ministeriön päätettäviksi. Lain mukaisia yritystukia kohdistetaan ensisijaisesti pk-yritysten hankkeisiin entistä valikoidummin asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
Lainsäädäntö asettaa niin tuen myöntävälle viranomaiselle kuin tuensaajallekin entistä suurempia velvoitteita. Tuen myöntävän viranomaisen on
tarkemmin huolehdittava siitä, että tukiohjelma
kohdennetaan sellaisiin tarkoituksiin, joilla poistetaan puutteita markkinoiden toiminnassa. Tukiohjelma on suunnattava ensi sijassa tutkimukseen,
tuotekehitykseen, koulutukseen, kansainvälistymiseen tai muuhun yrityksen aineettomaan kehittämistoimintaan tai pk-yritysten pitkän aikavälin kilpailukyvyn ja toimintaympäristön parantamiseen.
Tuen myöntävän viranomaisen on velvollisuus
seurata yritystukiohjelmalle laissa säädettyjen ja
erikseen asetettujen tavoitteiden toteutumista. Tukiohjelman vaikuttavuutta ja toimivuutta on määräajoin arvioitava sen tarpeellisuuden ja kehittämistarpeen selvittämiseksi. Yritystukiohjelman on lain
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mukaan oltava määräaikainen, mikä käytännössä
tarkoittaa sitä, että tukiohjelmaa ei tulisi jatkaa,
jollei sen tarpeellisuutta ja toimivuutta voida vaikuttavuusarviointitutkimuksella osoittaa eli ellei
valtiovalta ole saanut vastikkeeksi tuella tavoiteltuja elinkeinopoliittisia vaikutuksia. Tuen saajalle
lainsäädäntö puolestaan asettaa velvollisuuden
alistua tuen osalta viranomaisen valvonnan alaiseksi enintään viideksi vuodeksi viimeisen tukiosuuden maksamisesta (Julkisen yritysrahoituksen vastikkeellisuus, Vastikkeellisuustyöryhmän raportti,
KTM:n työryhmä- ja toimikuntaraportteja 13/2001).

Yritysrahoituksen määrän ja painopisteiden
muutoksia
Yritysten ulkopuolisesta rahoituksesta selvästi merkittävimpiä on pankkien antamat lainat ja takaukset. Vuonna 2000 yritykset saivat pankeilta uusia
luottoja 11 mrd. € (65 mrd. mk), ja pankkien
myöntämä koko lainakanta oli vuoden lopussa
17,7 mrd. € (105 mrd. mk). Vuoden 2002 tammikuun lopussa lainakanta oli 18,5 mrd. € (110 mrd.
mk) ja sen keskikorko 4,6 %.
Julkisen yritysrahoituksen kokonaismäärä oli v.
2001 571,8 milj. € (3,4 mrd. mk). Vähennystä
vuodesta 1995 on 18 %. Silloin julkista rahoitusta
myönnettiin 706,4 milj. € (4,2 mrd. mk).
Myös rahoituslaitosten myöntämä yritysluottokanta supistui Suomessa 1990-luvun loppupuolella. Suhteessa bruttokansantuotteeseen se on pudonnut n. 70 %:sta 30 %:iin ja supistunut myös
suhteessa yksityisen sektorin investointeihin (Hyytinen).
Julkisen rahoituksen muutokset elinkeinopolitiikan eri osa-alueilla ovat olleet erisuuruisia. Teknologiapolitiikan rahoitus on kasvanut 69 % v. 1995—
2001, kun taas yrityspolitiikan rahoitus on laskenut
vastaavana ajankohtana 73 %. Rahoitusmuodoittain tarkasteltuna puhtaasti kansalliset suorat avustukset yrityksille ovat vähentyneet 29 %, mutta
samanaikaisesti tilalle on tullut EU-ohjelmarahoitukseen liittyvä rahoitus, joten todellinen suorien
avustusten väheneminen on n. 12 %. Avustukset
jakautuvat suoraan yrityksille myönnettäviin, puhtaasti kansallisiin rahoitusohjelmiin ja EU-ohjelmarahoitukseen liittyviin tukiin sekä välillisesti jonkin
palveluorganisaation kautta yrityksille annettavaan
subventoituun palveluun. Välilliset avustukset ovat
yrityksille kohdistuvaa ns. epäsuoraa rahoitustukea. Niiden tarkoituksena on yritysten yleisten
toimintaedellytysten parantaminen.

Julkinen rahoitus politiikkalohkoittain v. 1995—2001
lähde: kauppa- ja teollisuusministeriö, 2002
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Avustukset v. 1995—2001
lähde: kauppa- ja teollisuusministeriö, 2002
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Painopisteen siirtyminen puhtaasti kansallisista avustusohjelmista EU-osarahoitteisiin ohjelmiin näkyy
selvästi seuraavasta kuvasta.

Yritystukiohjelmat
lähde: kauppa- ja teollisuusministeriö, 2002
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Vuodesta 1995 yritysrahoitusta on suunnattu
avustuksista palautuviin rahoitusinstrumentteihin,
kuten takuisiin, takauksiin ja lainoihin. Tarkasteltaessa rahoitusmuotojen kehitystä palautuvuuden
ja palautumattomuuden mukaisesti voidaan todeta
palautuvien rahoitusinstrumenttien käytön lisääntyneen 117 % vuodesta 1995. Lainojen käyttö on
puolestaan lisääntynyt 62 % ja pääomasijoitukset
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kasvaneet 274 %. Avustusten käyttö on samana
ajanjaksona pienentynyt 16 %.
Palautuvan rahoituksen käyttö yritysrahoituksessa oli yli kaksinkertainen avustusrahoitukseen
nähden v. 2000. Muutos palautuvan rahoituksen
suurempaan käyttöön ei ole tapahtunut kuitenkaan
siirtymänä avustuksista, vaan pääomasijoittamisen
ja lainarahoituksen saatavuus on lisääntynyt.

Palautuvat ja palautumattomat rahoitukset
lähde: kauppa- ja teollisuusministeriö, 2002
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Julkisen yritysrahoituksen strategia
Hallitusohjelmassa on yritystuet linjattu seuraavasti: ”Yritystukia suunnataan yritysten toimintaedellytysten kehittämiseen ottaen huomioon tasapainoisen aluekehityksen vaatimukset. Tukien vastikkeellisuutta lisätään ja poistetaan tukiohjelmia koskevia toimialarajoituksia. Hallitus kehittää yritystukijärjestelmän toimivuutta parantamalla tukiohjelmien seurantaa ja valvontaa. Rahoitustukien vaikuttavuuden arviointia lisätään ja kehitetään arvioinnin menetelmiä. Yritystukiohjelmat sovitetaan
yhteen yritystukien yleisistä ehdoista annetun lain
kanssa. Alueellista investointi-, kehittämis- ja pienyritystukea koskeva säädökset uudistetaan. Yritystukien myöntämiskäytäntöjä ja menettelytapoja
työvoima- ja elinkeinokeskuksissa yhtenäistetään.”
Kauppa- ja teollisuusministeriö on hahmotellut
elinkeino- ja rahoituspoliittisissa linjauksissaan yritysrahoituksen käytön suuntaukset kohdentuviksi
ensisijaisesti markkinapuutteiden paikkaamiseen,
osaamisen ja teknologian kehittämiseen sekä siemenrahoituksen varmistamiseen alkaville teknologiayrityksille. Ministeriön tasapainoisessa onnistumisstrategiassa (BSC) yritysrahoitus on nähtävä
osana niitä strategisia resursseja, joilla ministeriö
pyrkii saavuttamaan toiminta- ja elinkeinopoliittisen ajatuksensa mukaisen vaikuttavuuden yhteiskuntaan eli yritysten kilpailukykyiset toimintaedellytykset.

Tavoitteet
Yritysrahoituksen tavoitteet on asetettu ensisijaisesti lainsäädännössä. Laki yritystuen yleisistä ehdoista (786/1997) sääntelee yritystuen antamista
suoraan tai välillisesti valtion varoista muuhun
elinkeinotoimintaan kuin varsinaiseen maa- ja metsätalouteen ja kalastukseen. Laki määrittää yritystuen, yritystukiohjelman ja tuenantajan sekä yritystukiohjelman yleiset tavoitteet, antamisen yleiset
edellytykset sekä yleiset määräykset tukien seurannalle ja arvioinnille:
— Yritystukiohjelmalla on edistettävä kansantalouden kasvuedellytyksiä sekä lisättävä yritystoiminnan tehokkuutta. Yritystukiohjelma on kohdennettava ensisijaisesti sellaisiin tarkoituksiin,
joilla poistetaan puutteita markkinoiden toiminnassa.
— Yritystukiohjelma on laadittava siten, että
yritystuen kilpailua vääristävät vaikutukset ovat
mahdollisimman vähäisiä.
— Yritystukiohjelma on suunnattava ensi sijassa
tutkimukseen, tuotekehitykseen, koulutukseen,
kansainvälistymiseen tai muuhun yrityksen aineettomaan kehittämistoimintaan taikka pienten ja kes-

kisuurten yritysten pitkän aikavälin kilpailukyvyn
parantamiseen. Suurten yritysten tavanomaisten
investointien ja käyttöpääoman rahoitukseen voidaan yritystukea antaa vain erityisistä syistä.
Valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään niistä
perusteista ja menettelyistä, joita noudatetaan
myönnettäessä valtionavustuksia. Valtionavustuksella tarkoitetaan tässä laissa tuenluonteista rahoitusta tietyn toiminnan tai hankkeen avustamiseksi.
Lakia sovelletaan, jollei muusta johdu, soveltuvin
osin Euroopan yhteisön tai muista Euroopan unionin varoista myönnettävään tukeen. Laki määrittää
valtionavustuslajit, avustuksen määrän, myöntämisen yleiset edellytykset sekä valtionavustuksen
käytön ja sen valvonnan. Laki kattaa teknologiapolitiikan, energiapolitiikan ja kansainvälistymispolitiikan avustusten lisäksi myös muiden ministeriöiden avustukset. Laki astui voimaan 1.9.2001.
Yritystukien (investointituki, toimintaympäristötuki ja kehittämistuki) osalta rahoituksen strategia
ja tavoitteet määritetään yritystoiminnan tukemisesta annetussa laissa (1068/2000), yritystoiminnan
tukemisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1200/2000) sekä näiden nojalla annetuissa
kauppa- ja teollisuusministeriön määräyksissä ja
ohjeissa. Yritystukilain 1 ja 2 §:ssä todetaan mm.,
että yritystukijärjestelmän tavoitteena on edistää
yleistä taloudellista kehitystä, elinkeinopoliittisia
tavoitteita ja työllisyyttä ja että tukea suunnataan
laadullisesti korkeatasoisiin aineettomiin ja aineellisiin hankkeisiin tavoitteena pk-yritysten pitkän
aikavälin kilpailukyvyn ja toimintaympäristön parantaminen.
Finnvera Oy:n osalta kauppa- ja teollisuusministeriö (ministeriön johtoryhmä) hyväksyy kunkin
vuoden syksyllä seuraavalle kalenterivuodelle asetettavat omistaja- ja elinkeinopoliittiset tavoitteet.
Kunkin kalenterivuoden jälkeen ministeriön johtoryhmään viedään tiedoksi, kuinka edellisen vuoden tavoitteet ovat toteutuneet. Tavoitteiden asettamisesta ja seurannasta vastaa erikseen asetettu
työryhmä, joka toimii Finnvera Oyj:tä ohjaavien ja
valvovien yksiköiden koordinaatioelimenä. Erityisrahoituksen tavoitteita ovat mm. julkisen erityisrahoituksen vaikuttavuus, tehokkuus ja alueellisen
saatavuuden paraneminen sekä tukien läpinäkyvyyden lisääminen, erityisrahoitustoiminnan mahdollisimman hyvä itsekannattavuus ja se, että viennin rahoitusjärjestelmät ovat kansainvälisesti kilpailukykyisiä. Vuotta 2001 koskevat elinkeinopoliittiset tavoitteet olivat seuraavat:
— itsekannattavuus pitkällä aikavälillä
— rahoitusmarkkinoilla esiintyvien toimintapuutteiden korjaaminen

243

— pk-yritysten toiminnan edistäminen ja kehittäminen
— yritysten kansainvälistymisen ja vientitoiminnan edistäminen ja kehittäminen
— valtion aluepoliittisten tavoitteiden edistäminen.
Näille tavoitteille on esitetty operatiiviset tavoitearvot. Itsekannattavuudessa tavoitellaan kulu/
tuottosuhteen arvoa 1. Rahoitusmarkkinoiden
puutteita kuvataan asiakaskunnan jakautumisella
eri riskiluokkiin sekä pienyritystakausten osuutena
välitystyyppisistä tuotteista. Pk-yritysten edistämistä ja kehittämistä tarkastellaan henkiinjäämisasteella sekä Finnveran rahoituksen työllisyysvaikutuksilla. Kansainvälistymistavoitteita ovat pk-yritysten
viennin kasvattaminen nykyisestä, pk-yritysten
kansainvälistymisrahoituksen myöntämismäärätavoitteen saavuttaminen sekä Finnveran vientitakuilla katetun vientiosuuden kehityksen seuraaminen Suomen kokonaisviennistä. Aluepoliittisena
tavoitteena on ollut aluepoliittisen tuen määrän
pysyminen vähintään saman suuruisena kuin edellisenä vuonna.
Suomen Teollisuussijoitus Oy:n (Tesi) osalta
kauppa- ja teollisuusministeriö (ministeriön johtoryhmä) hyväksyy kunkin vuoden syksyllä seuraavalle kalenterivuodelle asetettavat omistaja-, elinkeino- ja teknologiapoliittiset tavoitteet. Kunkin
kalenterivuoden jälkeen ministeriön johtoryhmään
viedään tiedoksi, kuinka edellisen vuoden tavoitteet ovat toteutuneet. Tavoitteiden asettamisesta ja
seurannasta vastaa erikseen asetettu työryhmä,
joka toimii Tesiä ohjaavien ja valvovien yksiköiden
koordinaatioelimenä.

Tavoitteisiin kohdistuvaa kritiikkiä
Rahoitusmarkkinoiden toimintapuutteita etsitään
vuosittain tehtävillä rahoitustutkimuksilla ja -selvityksillä. Rahoitusmarkkinoilla esiintyvä markkinapuute on abstraktina käsitteenä suhteellisen helposti määriteltävissä. Käytännön toiminnassa se on
yksittäistapauksissa osoittautunut vaikeaksi. Vuoden 2001 Finnveran tulostavoitteissa markkinapuutetta seurataan asiakaskunnan jakautumisella eri
riskiluokkiin 8-portaisessa riskiluokitusjärjestelmässä. Riskiä mitataan rahoitettujen yritysten jakautumisena riskiluokkiin sekä otetun vakuusriskin suhteessa. Tällöin kokonaisriskiä arvioidaan
toiminnallisen riskin ja vakuusriskin suhteena vastuisiin. Tavoitteena on, että yhtiön asiakasyrityksistä A-riskiluokissa ei olisi yli kolmasosaa. Vuoden
2002 osalta tulostavoitetta on muutettu siten, että
uusien A-riskiluokan yritysten vastuut eivät ole yli
neljäsosaa kyseisenä vuonna myönnetystä uudesta
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vastuukannasta. Joissakin yhteyksissä on esitetty
kritiikkiä siitä, mitä markkinapuutteita parhaimpiin
riskiluokkiin kuuluvilla yrityksillä on. Finnvera on
puolestaan todennut valtiontilintarkastajille antamassaan lausunnossa, että A-riskiluokkaan kuuluvilla yrityksillä on usein esim. nopean kasvunsa
takia merkittävä pula vakuuksista, joten riskirahoittajan osallistuminen on perusteltua.
Viiden maan julkisten erityisrahoituslaitosten
vertailussa kävi ilmi (KTM, Tutkimuksia ja raportteja 21/2000), että Suomen yrityksistä on muihin
maihin verrattuna moninkertainen määrä julkisen
erityisrahoituslaitoksen asiakkaana. Kuitenkin
näissä kaikissa maissa tavoitteena on markkinapuutteen kattaminen. Toisaalta näissä maissa yritykset ovat joidenkin selvitysten mukaan merkittävästikin velkaantuneempia kuin suomalaiset yritykset nykyisin. Mahdollinen selitys tälle erolle on,
että Suomessa markkinapuute on pystytty kattamaan täydellisemmin kuin vertailumaissa. Toinen
mahdollinen selitys ilmiölle kuitenkin on, että Suomessa katetaan myös muuta kuin markkinapuutetta.
Kyselyselvitysten mukaan yrityksistä n. 3 %:lla
on vaikeuksia rahoituksen saannissa vastaavan
osuuden oltua 1990-luvun alussa n. 80 %. Jos tämän tulkitaan tarkoittavan markkinapuutetta, on se
kolmasosa Finnveran asiakaskuntana olevasta yritysjoukosta. Finnveran asiakaskunta on myös lisääntynyt samaan aikaan, kun kyselyselvitysten
mukaisesti määritelty markkinapuute on pienentynyt. Myös Finnveran aluekonttorittaisissa asiakaskunnissa on huomattavia eroja. Joidenkin konttoreiden alueilla toimivista yrityksistä huomattavasti
suurempi osa on Finnveran asiakkaina kuin maassa
keskimäärin. Erityispiirteenä on se, että Pohjois- ja
Itä-Suomen alueilla Finnveran aluepoliittisten lähtökohtien ja historian johdosta asiakaskunnassa on
huomattavasti enemmän alueen yrityksistä kuin
Etelä-Suomessa. Tämän lisäksi myös Etelä-Suomessa toimivien konttoreiden alueilla on merkittäviä
eroja asiakaskunnan osuudessa koko yrityskannasta. Näitä eroja on Suomen Yrittäjien mukaan vaikea
selittää markkinapuutteen alueellisista eroista johtuviksi.
Finnveran mukaan markkinapuutteen selville
saamiseksi pitäisi kysely kohdistaa niille yrityksille,
joilla on rahoitustarpeita, ja kysyä näiden vaikeuksia rahoituksen saannissa. Suomessa vain 10—15 %
yrityksistä on voimakkaasti kasvuhakuisia, mikä on
Finnveran mielestä liian vähän. Ongelmana on
mm. kohtuuhintaisen rahoituksen saatavuus. Finnveran mukaan sen asiakasmäärän kasvu heijastaa
myös sitä, että markkinapuutetta on pystytty tehok-

kaasti poistamaan Finnveran toiminnalla. Erityisesti
Finnveran laajentuneella takaustoiminnalla on saatu pankit ja vakuutuslaitokset mukaan pk-yritysten
rahoituksen riskinjakoon. Kauppa- ja teollisuusministeriö korostaa lisäksi sitä, että Finnveran asiakaskunta alkoi laajeta voimakkaasti, kun kotimaisessa
pk-yrityrahoituksessa ryhdyttiin myöntämään pienlainoja. Näin ollen pelkästään asiakasmääriin
perustuvat vertailut muissa maissa toimiviin erityisrahoittajiin eivät anna kauppa- ja teollisuusministeriön mukaan oikeata kuvaa.

Tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuusarvioinnin tila
Yritystukilain tavoitteiden toteutumista seurataan
kauppa- ja teollisuusministeriön mukaan tukikohtaisesti siten, että kunkin tukipäätöksen yhteydessä
arvioidaan rahoitettavan hankkeen vaikutukset yrityksen liikevaihtoon, vientiin ja työpaikkojen määrään. Tämä arvio toimitetaan rahoituksen saajalle
kirjallisena yritystukipäätöksen liitteenä. Tavoitteiden toteutuminen todennetaan kaksi vuotta hankkeen toteuttamisen jälkeen tuen saajalle toimitettavalla kirjallisella kyselyllä. Yritystukilain tavoitteita
toteutetaan ministeriön mukaan käytännön rahoituspäätösten teossa myös siten, että tukipäätöstä
harkittaessa selvitetään mahdollisen tuen vaikutus
esitetyn hankkeen toteuttamiseen sekä hankkeen
laatuun, laajuuteen ja aikatauluun. Tukeminen
edellyttää, että tuella on merkittävät vaikutukset.
Edellä todetun tukipäätöskohtaisen arvioinnin lisäksi yritystukilain tavoitteiden toteutumista seurataan tukiohjelmatasolla erillisillä ohjelman vaikuttavuutta ja toimivuutta selvittävillä poikkileikkaustutkimuksilla, joista säädetään yritystuen yleisistä
ehdoista annetun lain 4 §:ssä sekä yritystoiminnan
tukemisesta annetun asetuksen 6 §:ssä.
Valtiontilintarkastajien TE-keskuksilta saamissa
selvityksissä on tuotu esiin, että valtion yritysrahoituksen strategia on hyvin yleinen ja että ajattelua
valtakunnan tasolla ohjaa enemmänkin panoskuin tulossuuntautuneisuus. Etelä-Savon TE-keskuksen mukaan tämä on myös syy siihen, miksi
yritysrahoituksen vaikuttavuutta on tutkittu melko
vähän. Tehdyt tutkimukset ovat olleet tyypillisesti
joko tilastopohjaisia tai perustuneet yrityksille
suunnattuihin kyselyihin, joihin vastatessaan tukia
saaneet yritykset ovat ymmärrettävästi suhtautuneet tukijärjestelmiin positiivisesti. Myös Lapin TEkeskuksen mukaan on julkiselta tuelta ja avustusmuotoiselta rahoitukselta perusteltua edellyttää
hyvää vaikuttavuutta. Arviointijärjestelmiä tulisi
Lapin TE-keskuksen mukaan kehittää kattavasti

koskemaan kaikkea julkisluonteista yritysrahoitusta ja koko julkinen yritysrahoitus tulisi saada läpinäkyväksi ja samoin perustein arvioitavaksi.
Valtiontilintarkastajien rahoittamassa tutkimuksessa arvioitiin yritystukien vaikuttavuutta yksityisten yritysten työllistämiseen v. 1995—98 (Kangasharju, Venetoklis VATT keskustelualoitteita n:o
268, Helsinki 2002). Tutkimuksessa havaittiin mm.,
että kauppa- ja teollisuusministeriön ja Tekesin
tuilla ei ole vaikutusta yritysten työllistävyyteen.
Nämä tuet eivät tutkimuksen mukaan lisänneet
eivätkä vähentäneet yritysten työllistävyyttä. Tutkijat pitivät tulosta etenkin kauppa- ja teollisuusministeriön tukien osalta yllättävänä, sillä ministeriön
tukien ainakin epäsuorana tavoitteena on edistää
työllisyyttä.
Myös Suomen Yrittäjien mukaan julkisen erityisrahoituksen vaikuttavuudesta on tehty suhteellisen
vähän luotettavaa tutkimusta. Valtion taloudellisen
tutkimuslaitoksen viime aikoina tekemät tutkimukset koskevat vain tukia ja avustuksia, ja näiden
osalta ne päätyvät yleensä sellaiseen tulokseen,
että niillä on positiivinen vaikutus, mutta vaikuttavuus on heikkoa. Lainojen, takausten ja pääomasijoittamisen osalta ei tutkimuksia juuri ole käytettävissä. Pintapuoliset arviot kuitenkin viittaisivat Suomen Yrittäjien mukaan siihen, että näiden tuotteiden vaikuttavuus käytettyä panosta kohti on huomattavasti parempi kuin tuissa ja avustuksissa.
Tältä osin kuitenkin tarvittaisiin Suomen Yrittäjien
mielestä vakavasti otettavaa tutkimustietoa.
Kauppa- ja teollisuusministeriössä onkin laadittu vuoden 2001 aikana strategia (KTM:n työryhmäja toimikuntaraportteja 4/2001) julkisen yritysrahoituksen vaikuttavuuden arvioinnin kehittämiseksi.
Strategian tueksi on julkaistu kirja nimeltä Julkisten
yritystukien vaikuttavuusarvioinnin käsikirja kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla (Virtanen—Uusikylä, 2002). Työryhmämuistiossa todetaan mm., että Suomessa on viime vuosina tehty
useita yksittäisiä julkisen yritysrahoituksen tai yritystukipolitiikan vaikuttavuusarviointeja. Työryhmän mielestä arvioinnit ovat kuitenkin olleet epäsystemaattisia ja työryhmä ehdottaakin, että yritysrahoituksen vaikuttavuuden parantamiseksi TEkeskusten yritysosastot kokoaisivat tietoa erilaisten
tuki- ja rahoitusmuotojen alueellisista vaikutuksista
ja laatisivat tästä yhteenvetoraportin. Tällöin ministeriö voisi tehdä valtakunnallisia yhteenvetoraportteja ja alueiden välisiä vertailuja. Työryhmän mukaan tieto erilaisten yritysrahoitusmuotojen vaikuttavuudesta tulisi kytkeä kiinteäksi osaksi ministeriön suunnittelu- ja päätöksentekoprosessia sekä
tulosohjausjärjestelmää.
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Myös Finnveran valtiontilintarkastajille antamassa lausunnossa on todettu, että valtion erityisrahoituksen vaikuttavuutta pitäisi esim. ulkopuolisen
tutkimuksen avulla pyrkiä nykyistä paremmin arvioimaan sekä löytämään mittareita, joilla eri tukimuotojen vaikuttavuutta voitaisiin nykyistä paremmin, luotettavasti ja yhdenmukaisesti arvioida. Vaikuttavuustietona voisi Finnveran osalta selvittää
mm. uuden työpaikan hinnan esim. pienrahoituksessa (valtion tuen määrä uutta työpaikkaa kohden).

Valtion erityisrahoitus
Toimijat
Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan erityisrahoituslaitoksista merkittävin on Finnvera Oyj,
joka myöntää luottoja, takauksia ja takuita sekä
vientitakuita suomalaisyrityksille. Finnvera Oyj:n
varsinainen toiminta alkoi vuoden 1999 alusta,
jolloin Kera Oyj:n ja Valtiontakuukeskuksen toiminnot yhdistettiin osana valtion erityisrahoitusuudistusta. Tavoitteena oli mm. lisätä tuen ja valtion erityisrahoituksen läpinäkyvyyttä, tehokkuutta
ja koordinointia sekä parantaa takuutuotteiden
alueellista saatavuutta (Julkisen yritysrahoituksen
vastikkeellisuus, KTM:n työryhmä- ja toimikuntaraportteja 13/2001). Uudistuksen myötä vain yksi
valtion toimija myöntää pk-takauksia. Finnvera

hoitaa vientitakuu- ja erityistakaustoimintaa sekä
pk-yritysten lainoitus- ja takaustoimintaa. Finnveran rahoitustuotteet ovat: investointirahoitus, käyttöpääomarahoitus, kehittämisrahoitus, pienrahoitus, vientitakuut ja kansainvälistymisrahoitus.
Finnveralla oli vuoden 2001 alussa palveluksessaan n. 400 henkeä ja asiakkaita 26 500. Yhtiön
luottokanta oli 1,182 mrd. € (7,029 mrd. mk).
Luottokanta kasvoi 9,4 milj. €:lla (55,89 milj. mk)
vuoden 2001 aikana. Takauskanta kasvoi luottokantaa voimakkaammin 117,4 milj. €:lla (698 milj.
mk) ja oli vuoden 2001 lopussa 491,2 milj. € (2,921
mrd. mk). Vientitakuiden ja erityistakausten kokonaisvastuu oli 3,24 mrd. € (19,27 mrd. mk).
Valtion erityisrahoitustoiminta pyrkii itsekannattavuuteen, mutta elinkeino- ja aluepoliittisten tavoitteiden takia siihen voi liittyä tukea. Pk-yritysten
rahoituksessa tukea voi olla korkotukiluotoissa tai
takauksissa. Finnveran korkotuettujen luottojen
myöntövaltuudesta säädetään vuosittain valtion talousarviossa. Vuonna 2001 Finnveran alueellisesti
korkotuettujen lainojen myöntövaltuus oli 117,7
milj. € (700 milj. mk) ja elinkeinopoliittisesti korkotuettujen lainojen myöntövaltuus puolestaan
100,9 milj. € (600 milj. mk). Seuraavasta kuviosta
ilmenee korkotuettujen lainojen kehitys v. 1995—
2000.

Erityisrahoituksen lainat v. 1995—2000
lähde: kauppa- ja teollisuusministeriö, 2002
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Valtion erityisrahoituksessa tulivat v. 2001 voimaan uusitut valtion vientitakuita koskevat säädökset. Valtion vientitakuutoiminnan tarkoituksena on
vahvistaa Suomen taloudellista kehitystä edistämäl-
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lä vientiä ja yritysten kansainvälistymistä. Lain mukaan vientitakuita myönnettäessä tulee ottaa huomioon vientitakuita koskevat kansainväliset säännökset ja määräykset, kilpailutekijät ja taattavan

hankkeen ympäristövaikutukset osana hankkeen
kokonaisriskiarviota. Vuonna 2001 muutettiin
myös
perusraaka-ainehuollon
turvaamiseksi
myönnettäviä valtion takuita koskevaa lainsäädäntöä mm. takuiden myöntämisvaltuutta koskevilta
osin.
Keväällä 2001 valmistuneen, julkisesti tuettujen
vientiluottojen korontasausjärjestelmän arviointiryhmän raportin mukaan korontasausjärjestelmä
on tarpeellinen Suomen viennin rahoituksen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaamiseksi. Korontasausjärjestelmää hallinnoi Finnvera Oyj:n tytäryhtiö
Fide Oy. Sen hallinnointia uudistettiin siten, että
sillä on yhteinen hallitus ja toimitusjohtaja Finnveran kanssa. Finnveran osakkuusyhtiö Teollisen
yhteistyön rahasto Oy (Finnfund) puolestaan harjoittaa kehittyviin maanosiin suuntautuvaa rahoitustoimintaa. Valtion erityisrahoituksen toimintakenttään kuulu myös vuoden 2001 alusta toimintansa aloittanut Suomen Vientiluotto Oy, jonka
tehtävänä on turvata viennin rahoituksessa saatavilla olevan lähdeverovapauden säilyttäminen.

Finnveran kotimaan rahoitustoiminta ja uudet
tuotteet
Finnvera myönsi riskirahoitusta eli lainoja ja takauksia kotimaan toiminnassa v. 2001 708 milj. €
(4,21 mrd. mk). Summa oli hieman suurempi kuin
edellisenä vuonna, jolloin se (688,5 milj. €, 4,094
mrd. mk) Suomen Yrittäjien antaman selvityksen
perusteella vastasi määrältään n. 4 %:a osakeyhtiöihin jätetystä tulorahoituksesta. Pk-yritysten rahoituksessa tämä osuus on merkittävästi suurempi, n.
10 %:n luokkaa. Kaupan ja kuluttajapalveluiden
rahoitus kasvoi edellisvuodesta 34 %, liike-elämän
palveluiden rahoitus 6 % ja matkailun 7 %. Teollisuusyrityksille myönnetyn rahoituksen määrä puolestaan laski 3 % ja oli 462,8 milj. € (2,752 mrd. mk).
Finnveran yhteistyö pankkien ja muiden rahoittajien kanssa monipuolistui vuoden 2001 aikana, ja
myönnettyjen takausten määrä nousi 5 % ja oli
323,1 milj. € (1,921 mrd. mk). Takuita puolestaan
myönnettiin 53,2 milj. €:lla (316,3 milj. mk). Finnveran v. 2001 antamien takausten ja takuiden osuus
oli yli puolet kaikesta Suomessa toimiville yrityksille myönnetystä rahoituksesta.
Rahoitusta myönnettiin v. 2001 6 343 yritykselle,
joista 3 615 oli uusia asiakkaita. Suhteessa yrityskantaan eniten rahoitusta myönnettiin Kainuussa,
Pirkanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa. Rahoitetuissa hankkeissa arvioitiin syntyväksi n. 10 700 uutta työpaikkaa, joista 5 200 pieniin, alle 10 henkeä työllistäviin mikroyrityksiin.
Finnveran asiakkaista (27 000) suurin osa on mik-

royrityksiä, 22 341. Pk-yrityksiä on asiakkaana
3 970 ja suuria yrityksiä n. 400. Finnveran vastuut
puolestaan jakaantuvat niiden osalta seuraavasti:
pienyritykset 522 milj. € (3,104 mrd. mk), pkyritykset 1 041,1 milj. € (6,19 mrd. mk) ja suuret
yritykset 212 milj. € (1,26 mrd. mk).
Finnvera myönsi vuoden 2001 aikana rahoitusta
mikroyrityksille yhteensä 180,3 milj. € (1,072 mrd.
mk), mikä ylitti edellisvuotisen 2,8 %:lla. Rahoituksesta 60 % oli lainoja, 38 % takauksia ja 2 % takuita.
Mikroyrityksille myönnetty rahoitus oli 25 % kotimaan liiketoiminnassa myönnetystä kokonaisrahoituksesta. Lainoista suosituimpia olivat erityislainat. Niistä pienlainojen ja naisyrittäjälainojen osuus
oli 41 %. Vuoden 2001 aikana myönnettiin naisyrittäjälainoja yhteensä 16,45 milj. € (97,81 milj. mk)
1 121 yritykselle ja näissä myötävaikutettiin 1 162
uuden työpaikan syntymiseen. Pienlainoja myönnettiin vastaavasti 1 620 yritykselle 29,2 milj. €
(173,6 milj. mk) ja niiden työllisyysvaikutus oli
3 035. Pienlainojen ja naisyrittäjälainojen kysyntä ja
myöntäminen on ollut vilkasta ja molempien lainojen keskimääräinen suuruus on noussut. Pienlainat
ovat keskimäärin n. 18 000 €:n (107 000 mk) suuruisia ja naisyrittäjälainat n.14 600 €:n (86 810 mk).
EU-ohjelmissa käytössä oleva rahoitustuotteiden valikoima monipuolistui lainatuotteilla, kun
Finnvera Oyj:n lainaohjelmia tuli käyttöön EU:n
rakennerahasto-ohjelmissa huhtikuussa 2001. Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen rahoitukseen alensi tavoitealueilla lainojen korkoa ja
lisäsi Finnveran riskinoton mahdollisuutta. EAKRlainat on tarkoitettu erityisesti yritystoiminnan perustamiseen ja kasvun edellytysten sekä yritysten
kilpailukyvyn parantamiseen, työpaikkojen määrän kasvattamiseen ja yritystoiminnan kansainvälistämiseen. Näitä korkotuettuja lainoja myönnettiin
Itä- ja Pohjois-Suomeen 51,8 milj. € (308 milj. mk).
Tällä rahoituksella arvioitiin syntyvän 563 alkavaa
yritystä ja 3 500 uutta työpaikkaa.
Finnveran rahoitustuotteita kehitettiin ottaen
huomioon hallituksen yrittäjyyshankkeen tavoitteet. Perustamislaina muutettiin syyskuussa 2001
yrittäjälainaksi, jota voi käyttää myös toimivan yrityksen osakepääoman korotuksiin sekä osakkeiden ja yhtiömiesosuuksien ostoon. Muutoksen tarkoituksena on edesauttaa mm. sukupolvenvaihdosten toteuttamista yrityksissä. Finnvera alkoi
myös myöntää kansainvälistymislainoja ja takauksia suomalaisille pk-yrityksille niiden ulkomailla
tapahtuvan liiketoiminnan rahoittamiseksi. Vuonna 2001 toteutettiin lisäksi lainmuutos, jolla mahdollistettiin se, että Finnvera voi jatkossakin myöntää pääomatakuita.
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Finnveran verotuksellinen asema

Valtio pääomasijoittajana

Finnveran edeltäjät Kera Oyj ja Valtiontakuukeskus
olivat tuloverosta vapaita, Kera erityislain nojalla ja
Valtiontakuukeskus valtion laitoksena. Finnveraa
perustettaessa tavoitteeksi asetettiin, ettei se saisi
pankkeihin nähden edullisempaa kilpailuasemaa.
Siksi Finnveraa ei vapautettu tulo- ja arvonlisäverosta.
Lainsäädännön valmisteluvaiheessa oli esillä
kaksi vaihtoehtoa: Joko Finnverasta tulee luottolaitoslain alainen, tai uusi yhtiö jää luottolaitoslain
ulkopuolelle ja Rahoitustarkastuksen luottolaitoksiin kohdistuva valvontatehtävä osoitetaan soveltuvin osin kauppa- ja teollisuusministeriön tehtäväksi. Ratkaisuksi tuli jälkimmäinen vaihtoehto,
josta seurasi, että Finnvera ei luottolaitoslain
piiriin kuulumattomana saa tehdä verotuksessa
elinkeinoverolain 46 §:n mukaista luottotappiovarausta.
Finnveran tehtäväksi tuli rahoituksessa esiintyvien markkinapuutteiden korjaaminen, joten Finnvera ei mielestään kilpaile pankkien kanssa. Näin
alkuperäinen tavoite kohdella Finnveraa verotuksellisesti kuten pankkeja johti Finnveran mielestä
sen verotuksellisesti pankkeja huonompaan asemaan. Se ei voi tehdä luottotappiovarausta, mutta
joutuu maksamaan verot hyvinä vuosina saavuttamastaan voitosta. Voitto tulisi toiminnan luonnetta ajatellen voida kokonaisuudessaan siirtää
omaan pääomaan varautumisena tulevia tappioita
varten.
Finnveran on tarkoitus olla pitkällä aikavälillä
itsekannattava. Hyvässä suhdannevaiheessa tuloksen tulisi siis olla ylijäämäinen, jotta voitaisiin kattaa huonossa suhdannevaiheessa väistämättä syntyvät luottotappiot. Omistajana valtio ei ole myöskään asettanut Finnveralle osingonjakotavoitetta,
joten ylijäämä olisi ilman verovelvoitetta siirrettävissä kokonaisuudessaan omaan pääomaan tulevia
tappiollisia vuosia varten.
Valtiontilintarkastajille antamassaan selvityksessä Finnvera katsoo, että sen verotuksellinen asema
tulisi ratkaista niin, että se olisi arvonlisäverovelvollinen mutta tuloverotuksesta vapaa.
Finnvera perustelee kantaansa toimintansa erityisluonteella sekä elinkeino- ja aluepoliittisilla tehtävillään ja tavoitteillaan.
Myös kauppa- ja teollisuusministeriön mukaan
verotukselliset kysymykset ja luottotappiovaraus
erityisesti ovat tärkeitä Finnveran vientitakuutoiminnan kannalta. Asiaa on selvitellyt kauppa- ja
teollisuusministeriön työryhmä v. 2000. Työryhmä
katsoi, että luottotappiovarauksen tekemismahdollisuus on perusteltua.

Valtion rooli pääomasijoittamisessa on muuttunut
voimakkaasti viime vuosina. Pääpaino on siirtymässä pääoman tarjonnasta yritysten toimintaympäristön kehittämiseen. Vielä v. 1994 valtion osuus
pääoman tarjonnasta oli 70 %, v. 1997 enää 30 % ja
v. 2001 15 %. Muutos on johtunut yksityisen pääoman tarjonnan voimakkaasta kasvusta. Valtion
pääomasijoitustoiminnan painopistettä on puolestaan siirretty siemenvaiheen rahoitukseen, jossa
yksityinen pääoma ei ole halukas ottamaan riskiä.
Siemenvaiheen sijoituksista valtaosan ovatkin tehneet julkiset pääomasijoittajat.
Suomen Teollisuussijoitus Oy (Tesi) perustettiin
v. 1995 edistämään erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten oman pääoman ehtoisen rahoituksen
saatavuutta. Pääomasijoitustoimintaa harjoittavasta
valtionyhtiöstä annetun lain (1531/1994) mukaan
yhtiön tuli tehdä pääasiassa oman pääoman ehtoisia sijoituksia pääomasijoitustoimintaa harjoittaviin
yhteisöihin. Yksityisen riskipääoman tarjonta oli
tuolloin vähäistä, ja yhtiön tarkoituksena oli vähemmistösijoituksia tekemällä edistää uusien, yksityisten pääomarahastojen syntymistä ja yksityisen
pääoman kanavoitumista markkinoille.
Pääomasijoitusmarkkinoiden kehitys oli voimakasta 1990-luvun puolivälin jälkeen. Vuonna 1999
annettiin uusi laki, jolla muutettiin Tesin tehtäviä ja
toimintaperiaatteita. Yhtiön toiminnan tavoitteeksi
asetettiin oman pääoman ehtoisen rahoituksen kohdistaminen sellaisiin ongelma-alueisiin, joihin yksityinen sektori ei kanavoi riittävästi varoja ja ilman
julkisen sektorin toimenpiteitä. Yhtiön toiminnassa
painotettiin erityisesti aikaisen kehitysvaiheen yrityksiin sijoittavien rahastojen pääomittamista ja perustamista sekä alueellisen rahastoverkoston kehittämistä ja niiden pääomien kartuttamista.
Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi julkisten pääomasijoittajien työnjakoa v. 1995. Silloinen Kera erikoistui alueellisiin rahastoihin, Sitra
teknologiayritysten riskirahoittamiseen, Start Fund
Of Kera aloittavien yritysten innovaatioiden kaupallistamiseen ja kansainvälistämiseen sekä Suomen Teollisuussijoitus Oy pääomasijoitustoimialan
yleiseen kehittämiseen ja julkisten rahastojen pääomahuoltoon.
Valtion erityisrahoituksen uudistamisen yhteydessä talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi v.
1998 julkisen pääomasijoittamisen järjestämistä.
Kasvurahoitus eriytettiin muusta yritysrahoituksesta ja pääomasijoitustoiminta irrotettiin perustetusta
Finnverasta. Sitra otti vastuun hallintoyhtiöiden
kehittämisestä. Teollisuussijoituksen rooliksi jäi julkisen pääoman kanavoiminen.
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Osakeyhtiömuotoisissa alueellisissa rahastoissa
Finnvera on edelleen merkittävin omistaja keskimäärin noin kolmanneksen omistusosuudella.
Kuntien omistusosuus on saman suuruinen. Sitran
osuus on 11 %. Näissä rahastoissa on pääomia n. 50
milj. € (297,3 milj. mk).
Kommandiittiyhtiömuotoisissa uuden sukupolven alueellisissa rahastoissa on pääomia on n. 116
milj. € (689,7 milj. mk). Näissä Tesi on huomattavin
omistaja n. 23 %:n osuudella. Sitran omistusosuus
on hieman yli 4 % samoin kuin Finnverankin.
Kuntien osuus on alle 10 % ja yksityisten sijoittajien
osuus 60 %. Tesin hallinnoimat pääomat ovat yhteensä n. 201,8 milj. € (1,2 mrd. mk) ja Sitran 117,7
milj. € (0,7 mrd. mk).
Tesin tavoitteena on toimintasuunnitelmansa
mukaisesti edistää uusien innovaatioiden tuotteistamista ja kaupallistamista sijoittamalla pääomasijoitusrahastojen kautta siemen- ja kasvuvaiheessa
oleviin yrityksiin sekä vahvistaa alueellista pääomasijoitus- ja yrityskehitystoimintaa. Alueellisille
rahastoille on kehitetty ns. siementasku pienimuotoisia ja nopeasti tehtäviä sijoituksia varten. Yrityshautomoille ja yrityskehitysyhtiöille on kehitetty
rahoitustuote.
Tesin laatiman selvityksen mukaan sen sijoituskohteena olevien yritysten henkilöstön määrä oli
kaksinkertaistunut ja liikevaihdon määrä lähes kolminkertaistunut sijoituksen jälkeisen kahden vuoden aikana. Pääomasijoitusten kohteena olevat yritykset kasvoivat viisi kertaa nopeammin kuin yritykset keskimäärin. Yli puolet sijoituksista on kohdistunut teknologiayrityksiin.
Koko pääomasijoitusalalla tehtiin v. 2001 yhteensä 432 sijoitusta, joista jatkosijoituksia aiempiin
kohderyhmiin oli 224. Sijoitusten kokonaisarvo oli
334 milj. € (2 mrd. mk). Tesin osuus oli 34,5 milj. €
(205,1 milj. mk) pääomasijoitusrahastoihin ja 3,4
milj. € (20,22 milj. mk) suoria sijoituksia kohdeyrityksiin. Toiminnan laajuus on hyvää eurooppalaista tasoa, mutta selvästi jäljessä Yhdysvaltain ja
Englannin tasosta. Erityisen merkittävä ero Yhdysvaltoihin nähden on ns. alkupään sijoituksissa uusiin, innovatiivisiin, alkaviin yrityksiin. Viime aikoina Teollisuussijoituksen mahdollisuudet sijoittaa
myös alkaviin yrityksiin ovat parantuneet Teollisuussijoitusta koskevan säännösmuutoksen johdosta.
Euroopan komissio on teettänyt tutkimuksen
rahoituksen markkinapuutteesta. Tutkimuksessa
päädytään siihen, että Euroopassa on n. 5 000
pientä, hyvin riskialtista ja nopean kasvupotentiaalin omaavaa innovatiivista yritystä, joilla on riskipääoman puute. Suomessa tällaisia yrityksiä arvioi-

daan olevan vuosittain 75. Toinen rahoituspuute
koskee välirahoitusta ja sitä tarvitsevia yrityksiä on
Euroopassa arvion mukaan vuosittain 100 000—
200 000 ja Suomessa 1 500—3 000. Yritykset ovat
iältään, kooltaan ja toimialoiltaan sekä olosuhteiltaan huomattavasti edellisiä monimuotoisempia.
Näillä yrityksillä on heikommat kasvuodotukset ja
matalampi riskiprofiili, mutta ne tarvitsevat ulkoista
riskipääomaa. Tyypillinen tarvittavan rahoituksen
määrä on 100 000—1 000 000 € (590 000—
5 900 000 mk).

Rahoituksen alueellinen kohdentuminen ja
merkitys
Julkisen yritysrahoituksen alueellinen merkitys on
ns. vipuvaikutuksen kautta suuri, sillä yritykset
rahoittavat hankkeensa paljolti itse. Hankkeiden
hyväksytyistä kustannuksista tuki on keskimäärin
30 % ja koko hankkeista 15—20 %. Suhteellisen
pienellä julkisella rahoituksella on siten kauppa- ja
teollisuusministeriön mukaan saatu aikaan alueiden kannalta merkittävää elinkeinojen kehittymistä
edistävää toimintaa.
Tätä näkemystä tukee myös kauppa- ja teollisuusministeriön mukaan ministeriön Jyväskylän
yliopiston taloudellisella tutkimuslaitoksella teettämä tutkimus, jossa selvitettiin kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan EAKR- ja ESR-osarahoitteisten hankkeiden vaikuttavuutta Suomen EUtavoiteohjelmissa ohjelmakaudella 1995—99. Tutkimuksen keskeisinä tavoitteina oli tarkastella
hankkeiden vaikutuksia työllisyyteen, alueiden taloudelliseen kasvuun ja elinkeinorakenteen monipuolistumiseen. Toiminnan tehokkuuden kannalta
on keskeistä, tukevatko EAKR-yritystuet, ESR- ja
toimintaympäristötuet sekä Tekesin hankkeet aluetasolla toisiaan. Tutkimuksen perusteella tämä
tavoite saavutettiin ministeriön mukaan hyvin.
Tulosten mukaan uuden työpaikan keskimääräinen tukihinta oli 10 760—13 960 € (64 000—
83 000 mk) yritystuilla toteutetuissa hankkeissa.
Ottamalla huomioon sen, että osa työpaikoista on
osa-aikaisia tai tilapäisiä, uuden pysyvän kokoaikaisen työpaikan tukihinnaksi muodostui 20 180 €
(120 000 mk). Lisäksi hankkeet myös turvasivat
olemassa olevia työpaikkoja ja toisaalta osa uusista
työpaikoista syntyy vasta myöhemmin. Kokonaisuudessaan työllistämiseen liittyvät tulokset osoittavat ministeriön mukaan yritystukien olevan erittäin merkittäviä pyrittäessä saavuttamaan aluepoliittisia työllisyystavoitteita.
Elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja uudistaminen voivat tapahtua joko toimialan sisäisen
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kehittämisen kautta tai toimialarakennetta uudistamalla. Useimmat käytettävissä olevat tukimuodot
edistävät toimialan sisäistä uudistumista. Tältä osin
tavoite saavutettiin em. tutkimuksen mukaan hyvin, erityisesti investointi- ja kehittämistukien sekä
Tekesin tukien mahdollistaman teknologisen tason
nousun myötä. Tämä johtaa usein myös uusiin
toimintatapoihin yrityksissä ja yritysten potentiaalisen asiakaskunnan muuttumiseen, mikä osaltaan
vähentää näiden tukimuotojen syrjäytysvaikutusten mahdollisuutta.
Suurin osa yritysrahoituksesta on viime vuosina
kanavoitu EU-ohjelmien kautta. Vuosina 2000—
2001 EAKR-osarahoitteisiin hankkeisiin sidottiin n.
253,3 milj. € (1 506 milj. mk) EAKR- ja valtion
rahoitusosuutta. Vastaavalla ajanjaksolla tehtiin tukipäätöksiä puhtaasti kansallisella rahoituksella
35,15 milj. € (209 milj. mk). EU-ohjelmien osuus

Maakunta

Ahvenanmaa
Etelä-Karjala
Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Savo
Itä-Uusimaa
Kainuu
Kanta-Häme
Keski-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Kymenlaakso
Lappi
Pirkanmaa
Pohjanmaa
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Savo
Päijät-Häme
Satakunta
Uusimaa
Varsinais-Suomi
Kaikki yhteensä

tuista oli siten n. 88 %. Vuosina 1995—99 EUohjelmien tukipäätöksiä (EAKR+valtion rahoitusosuus) tehtiin 398,8 milj. €:lla (2 371 milj. mk), kun
vastaavien puhtaasti kansallisten tukien määrä oli
77,53 milj. € (461 milj. mk). EU-ohjelmien kautta
kanavoitujen tukien osuus kaikista yritystuista oli
84 %. Puhtaasti kansallinen rahoitus on lisääntynyt
EU-ohjelmakaudella 2000—2006 sen verran, että
kun v. 2000 sitä oli budjetoitu 14,3 milj. € (85 milj.
mk), v. 2001 rahaa oli käytettävissä 19,34 milj. €
(115 milj. mk). Tämä 5,046 milj. €:n (30 milj. mk)
lisäys kohdistettiin lähes kokonaisuudessaan Itä- ja
Pohjois-Suomeen.
Seuraavasta taulukosta ilmenevät maakunnittain
myönnetyt EU-ohjelmien EAKR-osarahoitteiset yritystuet ja kansallisella rahoituksella rahoitetut yritystuet meneillään olevalla ja edellisellä ohjelmakaudella sekä muutoksen suunta:

EU-ohjelmista rahoitetut tuet (EAKR+valtio)
Ohjelmakausi
Ohjelmakausi
Muutos
2000—2006
1995—99
maaMyönnetty
Myönnetty
kunnittain
1.1.2000—21.1.2001 1.1.1995—31.12.1999
ohjelmakaudelta
1995—99
ohjelmakaudelle
2000—2006
milj. mk
%
milj. mk
%
%

0,47
52,56
49,83
147,70
1,27
75,53
47,56
32,90
99,68
17,09
146,70
57,96
29,14
161,45
147,84
270,20
64,74
66,86
0,10
36,82
1 506,39

0,0
3,5
3,3
9,8
0,1
5,0
3,2
2,2
6,6
1,1
9,7
3,8
1,9
10,7
9,8
17,9
4,3
4,4
0,0
2,4
100,0

0,56
117,23
95,49
176,34
13,60
151,02
24,29
63,52
183,55
49,26
333,52
82,18
69,51
245,51
193,00
85,10
176,04
177,54
5,06
128,43
2 370,77

0,0
4,9
4,0
7,4
0,6
6,4
1,0
2,7
7,7
2,1
14,1
3,5
2,9
10,4
8,1
3,6
7,4
7,5
0,2
5,4
100,0

0,0
—1,4
—0,7
2,4
—0,5
—1,4
2,2
—0,5
—1,1
—1,0
—4,4
0,3
—1,0
0,3
1,7
14,3
—3,1
—3,1
—0,2
—3,0
0,0

Kansalliset tuet
Myönnetty
Myönnetty
1.1.2000—31.12.2001 1.1.1995—31.12.1999

milj. mk

0,00
0,16
9,18
4,73
4,04
1,62
1,67
0,97
1,60
8,03
8,75
26,31
15,60
8,97
17,81
6,35
4,5
13,44
51,62
23,38
208,74

%

0,0
0,0
4,4
2,3
1,9
0,8
0,8
0,5
0,8
3,8
4,2
12,6
7,5
4,3
8,5
3,0
2,2
6,4
24,7
11,2
100,0

milj. mk

0,00
1,23
17,08
11,39
9,05
0,57
17,47
9,80
3,75
26,07
24,38
60,29
17,14
14,67
29,29
35,57
3,07
8,25
125,43
46,63
461,12

%

0,0
0,3
3,7
2,5
2,0
0,1
3,8
2,1
0,8
5,7
5,3
13,1
3,7
3,2
6,4
7,7
0,7
1,8
27,2
10,1
100,0

Lähde: Kauppa- ja teollisuusministeriö, 2002.

Tukien alueellisen jakauman osalta suurin muutos alueiden välillä tapahtui uuden ohjelmakauden
alkaessa v. 2000. Itä-Suomen neljä maakuntaa,
Etelä-Savo, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo
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pääsivät kokonaisuudessaan mukaan tavoite 1
-ohjelmaan, mikä lisäsi alueella käytössä olevaa
EU- ja valtion vastinrahoitusta merkittävästi. Suurin
muutos oli Kuopion seudulla (Pohjois-Savon maa-

kunta), joka ohjelmakaudella 1995—99 oli ns. valkeaa aluetta eli kokonaan EU-tavoiteohjelmien ulkopuolella. Sen rahoitusosuus kaikista tehdyistä
tukipäätöksistä (tukiosuus) on v. 2000—2001 lisääntynyt ohjelmakaudesta 1995—99 n. 14 %-yksikköä. Muu Itä-Suomi oli edellisellä ohjelmakaudella tavoite 6 -aluetta. Häviäjiin kuuluvat monet
edellisellä ohjelmakaudella tavoite 5b -ohjelmaan
kuuluneet alueet. Ne eivät päässeet mukaan uuteen tavoite 2 -ohjelmaan, joka muodostettiin yhdistämällä tavoite 2- ja 5b -ohjelmat, vaan jäivät
siirtymäkauden alueiksi, missä tukitaso alenee uudella ohjelmakaudella nopeasti. Kauppa- ja teollisuusministeriön mukaan on mahdollista, että näillä
alueilla EU-rahoituksen vähenemistä on tarpeen
korvata puhtaasti kansallisella rahoituksella.
Etelä-Savon TE-keskuksen valtiontilintarkastajille antamassa selvityksessä todetaan, että sen myöntämät rahat ovat lähes täysin sidoksissa EU:n rakennerahastoihin. Rahoituksen kokonaismäärä on Etelä-Savossa koko ohjelmakaudella vuosittain keskimäärin hieman suurempi kuin edellisellä ohjelmakaudella (1995—99). Selkein muutos verrattuna
viime ohjelmakauteen on Finnveran osallistuminen
tavoite 1 -ohjelman toteuttamiseen. Finnveran
kautta kanavoituu koko seitsenvuotisen ohjelmakauden (2000—2006) aikana Etelä-Savossa 15—
20 % kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan suoraan yrityksille suuntautuvasta rahoituksesta. Myös Tekesin rooli tavoite 1 -ohjelman toteutuksessa on merkittävä. Suoraan yrityksille kohdistuvasta rahoituksesta arviolta 10—15 % käytetään
Tekesin teknologiahankkeisiin. Toimintaympäristön kehittämisessä Tekesin rooli on vieläkin merkittävämpi: yli puolet rahoituksesta kohdistetaan
Tekesin tutkimushankkeisiin. Sekä Finnveran että
Tekesin osallistuminen ohjelman toteutukseen on
nykyisen hallitusohjelman mukainen ja vastaa
muutenkin sitä linjaa, mikä eri vaikuttavuusselvityksissä viime vuosina on todettu, eli julkisen sektorin varoja kannattaa suunnata toisaalta vastikkeellisten tukimuotojen suuntaan ja toisaalta kilpailukyvyn takaavan osaamisen, kuten teknologiaosaamisen, kehittämiseen. Etelä-Savon TE-keskuksen mukaan viime vuosikymmenen aikainen kehitys osoitti, että valtion ja EU:n harjoittama yritysrahoitus ei ole kaventanut aluekehityksen eroja asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
Lapin TE-keskuksen mukaan aluepoliittisilla yritystuilla on pystytty tasoittamaan alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti niitä vaikeuksia, joita pkyritysten kilpailukyvylle ja kasvulle aiheutuu syrjäisestä sijainnista, markkinoiden etäisyydestä, yrityspalveluiden tasosta, osaamispuutteista jne. Erityi-

sen tärkeää tasoittavan järjestelmän olemassaolo
on ollut ja on edelleen syrjäisimmillä kehitysalueilla. Yritystukien määrä ja tuki-intensiteetti on laskenut etenkin EU-ohjelmakausilla huomattavasti. Lapissa käytettiin yritystukiin v. 2001 n. 11,77 milj. €
(70 milj. mk), mikä on noin puolet 1990-luvun
alkuvuosien määrästä. Tekesin rahoitus yrityksille
on ollut Lapissa suuruudeltaan viime vuosina n.
1,682 milj. € (10 milj. mk) vuodessa ja lainamuotoinen rahoitus n. 1,177 milj. € (7 milj. mk) vuodessa.
Teknologiarahoitus on lisääntynyt myös Lapissa,
mutta se kohdistuu lähes yksinomaan keskuspaikkakunnille, kun taas investointituki kohdistuu alueellisesti tasaisemmin.
Vuodeksi 2001 kauppa- ja teollisuusministeriö ei
asettanut EU-rahoitukselle erillistä määrällistä tavoitetta uusien yritysten ja uusien työpaikkojen
osalta. Vuodesta 2002 alkaen tavoitteet on asetettu.
Vuonna 2001 uusia yrityksiä arvioitiin hankkeissa
syntyvän 426, joista 172 naisyritystä. Uusia työpaikkoja arvioitiin syntyvän 9 151, joista naistyöpaikkoja 2 848.
Kauppa- ja teollisuusministeriön mukaan uudella ohjelmakaudella EU-ohjelmissa on otettu käyttöön myös muita, entistä laajempia indikaattoreita,
kuten ns. dead weight eli tuen vaikutus hankkeen
toteuttamiseen sekä tietoyhteiskunta-, ympäristöja tasa-arvoindikaattorit. Uudet indikaattorit ovat
vielä osittain kehittelyvaiheessa. Myös kauppa- ja
teollisuusministeriön hallinnonalan EU-osarahoitteisia hankkeita koskevat tavoitteet on määritelty
tarkemmin ohjelma-asiakirjoissa. Näiden tavoitteiden toteutuminen näkyy vasta pidemmän ajan
kuluessa.

Tuotteistamisen ja markkinoinnin tukeminen
Innovaatioiden elinkaari ja niiden kaupallistamiseen kuluva aika ovat lyhentyneet merkittävästi.
Uudet tuotteet syntyvät nopeasti, ja niille on luotava kriittinen kysyntämassa lyhyessä ajassa. Yrityksen kehityksen vaiheet ovat myös lyhentyneet huomattavasti. Useimmissa tapauksissa innovaatioketjut eivät ilmene peräkkäisinä vaiheina vaan päällekkäisesti. Kasvuyritysten rahoitustarpeet ovat eri
kehitysvaiheissa huomattavan suuret. Niiden tutkimus- ja kehityspanostukset sekä markkinointi-investoinnit ovat moninkertaiset tavanomaisiin yrityksiin verrattuna.
Pääomasijoittajista on kauppa- ja teollisuusministeriön mukaan tullut tärkeimpiä uusien innovaatioiden kaupallistamisen mahdollistajia ja riskirahoittajia sekä keskeinen osa suomalaista innovaatioiden rahoitusjärjestelmää. Pääoman ohella pääomasijoittajat tuovat myös osaamista yritykseen.
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Pääomasijoittajien tarjoama oman pääoman ehtoinen rahoitus on monille kasvuyrityksille ainoa
rahoitusvaihtoehto, koska liiketoiminnan aloittamiseen liittyvät riskit ovat perinteisille rahoituslaitoksille usein liian suuret ja liiketoiminnan kassavirta negatiivinen jopa vuosia nopean markkinoille
pääsyn edellyttämien suurten kehitystyö- ja markkinointikustannusten takia.
Suomalaisten yritysten taloutta rasittaa tuotekehitystoiminta, eikä markkinointiin jää riittävästi voimavaroja. Rahoitusta saa ministeriön mukaan tekniseen kehitystyöhön helpommin kuin valmiin
tuotteen markkinointiin. Kansainvälistymisen vaatimat panokset ovat merkittävän suuria ja toimintaan liittyy paljon riskejä. Usein suomalaisten pääomasijoittajien resurssit loppuvat kansainvälistymisen vaatimien panosten vuoksi, jotka ovat kooltaan
20—40 milj. € (118,9—237,8 milj. mk), ja yritykset
joutuvat hakemaan tarvittavan pääoman ulkomaisilta sijoittajilta. Suomalaisten pääomasijoitusten

keskimääräinen koko on selvästi kansainvälisiä
sijoituksia pienempi. Lainsäädäntö kuitenkin estää
toistaiseksi ulkomaiset rahastomuotoiset sijoitukset
Suomeen.
TE-keskusten mahdollisuudet tukea tuotteistamista ja markkinointia ovat ns. tuotteistetut asiantuntijapalvelut sekä kehittämistuki. Etelä-Savon TEkeskuksen mukaan yritykset eivät osaa kovin hyvin
vieläkään kysyä kyseisiä tukimuotoja tarpeisiinsa,
vaan TE-keskus markkinoi niitä. Todella mittaviin
kaupallistamisiin ei ole nykyisten määrärahojen
puitteissa mahdollista osallistua, vaan kehittämishankkeissa keskitytään yrityksen osaamisen kehittämiseen. Suorien myynti- ja markkinointitoimenpiteiden rahoittaminen avustuksella on myös pääsääntöisesti kiellettyä EU:n sisällä. Pääomasijoittajien rooli voisi TE-keskuksen mukaan olla kaupallistamisvaiheessa nykyistä paljonkin suurempi. Merkittävä osa yrittäjistä vierastaa kuitenkin pääomasijoittajien osallistumista omaan yritykseensä.

Julkisen yritysrahoitusjärjestelmän toimivuutta ja hallittavuutta on viime vuosina suoritetuilla kehittämistoimilla merkittävästi parannettu. EU-jäsenyyden myötä
yritysrahoitusjärjestelmän hallinto ja valvonta ovat lisääntyneet, mikä on lisännyt myös viranomaisten työmääriä. Tukijärjestelmä on monelta osin läpinäkyvämpi
kuin aiemmin. Läpinäkyvyyttä lisäisi edelleen olennaisesti se, että kansalaisille pystyttäisiin osoittamaan,
mitä heidän veromarkoillaan on julkisen yritysrahoituksen avulla saatu aikaiseksi. Yritystukien vaikuttavuuden arviointi on valtiontilintarkastajien käsityksen mukaan vielä keskeneräistä. Yritystuki- tai rahoituspäätöksiä tekevien viranomaisten kannalta olisi tärkeää,
että tieto toimenpiteiden todellisista vaikutuksista suhteessa aiottuihin vaikutuksiin palautuisi päätöksentekijälle. Vain tätä kautta päätöksentekijä voi kehittää toimintaansa ja välittää eteenpäin kokemusperäistä tietoa onnistuneen yritysrahoituksen edellytyksistä. Vaikutusten arvioinnin tulisi olla lisäksi järjestelmällistä ja
objektiivista sekä kattaa kaikki julkisluonteinen yritysrahoitus (ml. julkinen erityisrahoitus ja pääomasijoittaminen). Koko julkista yritysrahoitusta tulisi voida arvioida myös samoin perustein. Valtiontilintarkastajien mielestä tämän tiedon erilaisten yritysrahoitusmuotojen
vaikuttavuudesta tulisikin ohjata rahoituksen uudelleen suuntaamista elinkeinopoliittisesti yhä tarkoituksenmukaisemmin.

Valtiontilintarkastajien mielestä valtion ei tule kilpailla markkinoilla lainarahoituksellaan samoilla ehdoilla kuin yksityiset rahoituslaitokset vaan keskittyä
erityisesti paikkaamaan pienten ja keskisuurten yritysten markkinapuutteita. Tällöin on hyväksyttävää, että
rahoitukseen voi liittyä jonkinasteinen tukielementti.
Myös tämän tukielementin vaikuttavuutta eli Finnveran
korkotuettujen lainojen elinkeino- ja aluepoliittista vaikuttavuutta markkinapuutteiden korjaajana tulisi kuitenkin voida arvioida nykyistä paremmin. Finnveran
tulisi sen toiminnan erityisluonne huomioiden pyrkiä
tarjoamaan asiakkaan tarpeiden kannalta paras mahdollinen tuote riippumatta tuotteiden erilaisesta kannattavuudesta tai riskiprofiilista. Finnveralle asetetun
itsekannattavuus-tavoitteen saavuttamista pitkällä aikavälillä edesauttaa valtiontilintarkastajien mielestä
Finnveran verotuksellisen aseman muuttaminen siten,
että sillä on mahdollisuus tehdä luottotappiovaraus ja
että se on tuloverosta vapaa. Monissa maissa julkisella
rahoituslaitoksella on verovapaus.
Viime vuosina julkista yritysrahoitusta on suunnattu
avustuksista palautuviin rahoitusinstrumentteihin.
Avustus on edelleen suurin yksittäinen rahoitusinstrumentti, ja suorissa avustuksissa pääpaino on teknologia- ja EU-ohjelmarahoituksessa. Julkisen yritysrahoituksen roolina on yhdessä muiden toimenpiteiden
kanssa turvata yritysten kilpailukykyiset toimintaedel-
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lytykset. Valtiontilintarkastajat ovatkin huolestuneita
yrittäjyyspolitiikan rahoituksen pienenemisestä teknologiarahoituksen rinnalla, sillä vaarana on, että teknisen kehitystyön jälkeen yrityksellä ei enää ole voimavaroja tuotteidensa kaupallistamiseen ja markkinointiin.

Myynti- ja markkinatoimenpiteiden rahoittamisen välineitä tulisikin kehittää EU:n sisällä kielletyistä avustuksista vastikkeellisen rahoituksen suuntaan, kuten esim.
Finnveran kehittämislaina.

Työvoima- ja elinkeinokeskusten kehittämistarpeista

muksessa 9/2001 puolestaan todetaan, että useiden
TE-keskusuudistukselle asetettujen tavoitteiden
saavuttamiseksi on edetty määrätietoisesti ja tavoitteet on osin saavutettukin. Kaikkia tavoitteita ei ole
kuitenkaan saavutettu, ja tarkastusviraston mukaan
ongelmana on mm. se, että TE-keskusten ohjauksen ja kehittämisen suunnasta puuttuu TE-keskusministeriöiden yhteinen näkemys.
Valtiontilintarkastajat ovat toiminnassaan järjestelmällisesti seuranneet TE-keskusuudistuksen toteutumista ja tehneet vuosittain valvontakäyntejä
lukuisiin TE-keskuksiin. Vuonna 2001 valtiontilintarkastajien valvontakäynnin kohteena oli EteläSavon TE-keskus. Tässä kertomusosuudessa pyritään tuottamaan eduskunnan käytettäväksi tietoa
siitä, mikä on TE-keskusten toiminnallinen nykytila
ja mitkä ovat viime vuosien valvontakäyntien perusteella esiin nousseet kehittämistarpeet. Kertomusta valmisteltaessa on pyydetty selvitykset
kauppa- ja teollisuusministeriöltä, Suomen Yrittäjät
ry:ltä sekä kolmelta TE-keskukselta.

Yksi osa valtioneuvoston v. 1995 asettamaa Aluehallinto 2000 -hanketta oli viidentoista työvoima- ja
elinkeinokeskuksen perustaminen, ja niiden toiminta käynnistyi v. 1997. Työvoima- ja elinkeinokeskusten perustamisen tavoitteena oli hallituksen
esityksen (HE 148/1996 vp) mukaisesti mm. yritystoiminnan edistäminen ja työllisyyden hoidon helpottuminen, kun aiemmin kolmella hallinnonalalla
tehdyt päätökset saatiin palvelemaan samoja päämääriä. Uudistuksella pyrittiin myös parantamaan
valtionhallinnon asiakaspalvelua ns. yhden luukun
palvelua kehittämällä. Tämän lisäksi TE-keskusuudistuksen tavoitteena oli edistää ja vahvistaa aluetasolla eri hallinnonalojen osallistumista alueiden
kehittämiseen. TE-keskusuudistus on ollut moniulotteinen prosessi, jonka toteutumista ja uudistukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista on
myös moni taho ehtinyt arvioida.
Valtiontilintarkastajien kertomuksessa vuodelta
1997 käsiteltiin TE-keskusuudistuksen valmistelua
sekä toiminnan käynnistämistä ja kehittämistä. Valtiontilintarkastajien kannanotoissa todettiin mm.,
että TE-keskusten käynnistysvaiheen ongelmiin
johtivat lähinnä uudistuksen tavoitteiden ja valmistelun sekä johtamiseen tarvittavien määrärahojen
puutteet. TE-keskuksilla on valtiontilintarkastajien
mielestä oltava keskeinen vaikutus omien alueidensa elinkeino-, työvoima- ja maaseutupolitiikkaan. Valtioneuvoston selontekoon aluehallinto
2000 -uudistuksen toteutumisesta (VNS 3/2000 vp)
sisältyi Tampereen yliopiston tekemän arviointitutkimuksen johtopäätöksiä TE-keskusuudistuksesta.
Selonteon mukaan uudistuksen toteuttaminen on
edennyt kohtuullisesti ja koko ajan parempaan
suuntaan. Arviointitutkimuksen mukaan keskuksilla ei kuitenkaan ole vielä riittävästi toiminnallisia
mahdollisuuksia edistää aluepolitiikkaa alueillaan.
Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskerto-

Ohjaus- ja johtamisjärjestelmän nykytila ja
kehittämistarpeet
Työvoima- ja elinkeinokeskuksia tulosohjaavat
kauppa- ja teollisuusministeriö, työministeriö, maaja metsätalousministeriö sekä Teknologian kehittämiskeskus. Tulosohjauksen sisältö määräytyy pitkälti ns. substanssilainsäädännön perusteella.
Kauppa- ja teollisuusministeriöllä on lisäksi vastuu
TE-keskusten yleishallinnollisesta ohjauksesta.
Tässä roolissaan kauppa- ja teollisuusministeriö
vastaa mm. toimintamenomäärärahojen budjetoinnista, tulosjohtamisen kehittämisestä, henkilöstöasioiden hoitamisesta hallinnonalan neuvotteluviranomaisena ja tietohallintokysymysten koordinoinnista. Yleishallinnollisen ohjauksen muodot
ovat vakiintuneet, eikä niihin kauppa- ja teollisuusministeriön mukaan sisälly ongelmia.
Vuosittain kauppa- ja teollisuusministeriön keräämän TE-keskusten tulossuunnittelua koskevan
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laatupalautteen ja kehittämisehdotusten pohjalta
tiivistettiin vuoden 2001 alussa tulossopimusasiakirjoja ja samalla painotettiin niiden sisältöä strategisempaan suuntaan. Lisäksi sopimuksesta karsittiin toiminnan yksityiskohtaista kuvausta. Tiivistämistavoitteeseen tähdätään tasapainoisen tuloskortti-mallin (BSC) käyttöönoton avulla.
12 TE-keskusta tekivät v. 2001 vuoden 2002
tulossuunnitelmansa tämän mallin mukaan, ja loput kolme TE-keskusta siirtyvät mallin käyttöön v.
2002. Tuloskortteihin on lisätty ne kehittämishankkeet, jotka kauppa- ja teollisuusministeriön
mukaan ovat keskeisessä asemassa hallituksen
hankesalkun, ministeriöiden strategisten hankkeiden ja TE-keskusten toiminnan ja varsinkin
alueellisen kehittämisen kannalta. Tulossopimuksen liitteenä esitetään tavoitetaulukko, johon on
poimittu ne keskeiset tavoitteet, jotka määrittävät
toiminnan vaikuttavuutta, laatua ja laatupalkintomallin mukaisia kehittämistavoitteita, tuottavuutta,
henkilöstöä ja johtamista. Kauppa- ja teollisuusministeriön mukaan TE-keskusten tulossuunnitteluohjeessa korostettiin kauppa- ja teollisuusministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä työministeriön keskeisten strategioiden, tavoitteiden ja
hankkeiden yhteensovittamista TE-keskustasolla
visiolähtöisesti sekä tuloskorteissa lisäksi menestystekijöittäin.
Teknologiayksiköiden integrointia TE-keskusten muuhun toimintaan on kauppa- ja teollisuusministeriön mukaan tehostettu tulosjohtamisprosessia kehittämällä. Yritysosastojen päälliköt on
sitoutettu entistä tiiviimmin teknologiakysymyksiin. TE-keskukset ovat laatineet yhteistyössä eri
sidosryhmien kanssa alueelliset teknologiastrategiat.
Valtiontilintarkastajien TE-keskuksilta saamissa
selvityksissä todetaan, että kauppa- ja teollisuusministeriön yleishallinnollinen ohjaus suhteessa muiden ministeriöiden substanssiohjaukseen toimii
verraten hyvin. Tulossopimuksia ohjataan kaikista
kolmesta ministeriöstä yhteisellä ohjauskirjeellä ja
resurssienjakokeskustelut käydään vuosittaisissa
tulosneuvotteluissa. Keskusteluun on joissain tapauksissa noussut ongelmakohtina heikentynyt työvoimatoimistojen ohjaus ja maataloustukien valvontojen järjestäminen, mutta näitä koskevat lopulliset resurssienjaot tehdään TE-keskustasolla.
Uusi tulossuunnittelujärjestelmä on koettu TEkeskuksissa hyväksi. Järjestelmä mahdollistaa
myös resurssien kohdentamisen tehtäväkohtaisesti. Joidenkin arvioiden mukaan ongelmaksi voi
nousta se, että työministeriö ei ole täysin sitoutunut
BSC:hen. BSC:n tueksi on kehitteillä TE-keskusten
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ja ministeriöiden johdon tietojärjestelmä, JOTI, jonka tarkoituksena on tuottaa seurantatietoa johtamisen ja ohjauksen tueksi.
Kolmen ministeriön yhteistyö konkretisoituu
kansliapäällikkötyöryhmässä, jossa on myös TEkeskusten edustus (johtajien puheenjohtaja) sekä
yhteisissä kehittämishankkeissa, joita ovat olleet
mm. yhtenäisen tietotekniikan, -järjestelmien ja
ohjelmistojen kehittäminen, tulossuunnittelujärjestelmän kehittäminen, laatujärjestelmät, tuottavuuden seurantajärjestelmät, yhteinen viestintä jne.
Tässä yhteistyössä on TE-keskusten mukaan ollut
kitkaa, mikä ilmenee esim. päällekkäisinä järjestelminä (esim. TE-keskusten sähköpostijärjestelmä on
Outlook, mutta työvoimatoimistojen Tiimiposti;
kauppa- ja teollisuusministeriön kehittämisvälineenä on BSC, mutta työministeriön EFQM). Tämä
aiheuttaa TE-keskuksissa ylimääräistä työtä ja kustannuksia. Yhteisen tahtotilan löytyminen ennen
kehittämishankkeisiin ryhtymistä olisi Etelä-Savon
TE-keskuksen mielestä välttämätöntä, jotta jatkossa
vältyttäisiin vastaavan tyyppisiltä ongelmilta.
Hankkeet eivät välttämättä ole TE-keskusten itsensä priorisoimia, eivätkä TE-keskukset ole aina voineet varautua niiden kustannuksiinkaan. Tältä osin
yhteistyö ministeriöiden välillä on edistynyt, mutta
se on edelleen Etelä-Savon TE-keskuksen mukaan
riittämätöntä. Keskuksen ohjauksen kannalta
myönteisenä asiana pidetään johdon tietojärjestelmän kehittämistä. Tällä hetkellä raportointijärjestelmä on vielä hajanainen ja toiminnan arviointimittaristo epämääräinen. Etelä-Savon TE-keskuksessa
määritellään parhaillaan pilottihankkeena maaseutuosaston toimialueeseen kuuluvia vaikuttavuusmittareita. Ongelmana on ministeriön tietohallintoresurssien niukkuus, mikä puolestaan saattaa hidastaa välttämätöntä kehitystyötä.
TE-keskuksen sisäinen yhteistyö koostuu kahdesta avainalueesta: yhteisestä talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä yhteisestä strategiatyöstä ja hankerahoituksesta. Kaikkien TE-keskuksien toimiminen samoissa toimitiloissa on yhtenäistänyt talousja henkilöstöhallintoa ja tätä yhteistä toimintakulttuuria voidaan rakentaa edelleen. Koska TE-keskus
on usein alueellaan merkittävä aluekehityksen rahoittaja, olisi yhteinen strateginen näkemys Lapin
TE-keskuksen mielestä välttämätön. TE-keskuksen
sisäinen yhteistyö konkretisoituukin TE-keskuksen
hankeryhmässä, missä on parhaiten nähtävissä
koko TE-keskuksen perusajatus: Hankkeet pitäisi
sovittaa yhteen siten, että eri hallinnonalojen rahoitus ja eri osastojen osaaminen yhdistyvät parhaalla
mahdollisella tavalla ja saataisiin aikaan vaikuttavuutta.

Säädösmuutos, jolla TE-keskuksen johtajien asemaa vahvistettiin, sekä tilivirastouudistus ovat vahvistaneet niin kauppa- ja teollisuusministeriön kuin
TE-keskustenkin mukaan olennaisesti johtajan
mahdollisuuksia edistää konkreettisesti osastojen
välistä yhteistyötä ja yleensäkin keskuksen kehittämistä. EU-rakennerahastotoiminnassa osastojen
välinen yhteistyö on lisääntynyt ja erimuotoisia
kehittämistiimejä on voitu muodostaa. Yrityspalvelupisteen toimintaa ollaan laajentamassa seudulliseksi siten, että sen palveluja tuotettaisiin ns. seudullisissa yrityspalveluorganisaatioissa yhdessä
muiden elinkeinotoimijoiden kanssa. Päätöksenteko ns. substanssiasioissa on ministeriöiden mallityöjärjestyksen mukaisesti delegoitu osastopäälliköille. Tämä on Etelä-Savon TE-keskuksen mukaan ilmeisesti pitänyt osaltaan voimassa käytäntöjä, joissa ministeriöt hoitavat substanssiasioita suoraan osastojen kanssa. Johtaja mielletään edelleen
liikaa kauppa- ja teollisuusministeriön virkamieheksi. Oman ongelmakenttänsä muodostaa työvoimatoimistojen ohjaus, mikä on asetuksen mukaan
työvoimaosaston päällikön vastuulla. Johtaja tiliviraston päällikkönä vastaa kuitenkin myös työvoimatoimistojen tiliasioista. Työvoimatoimistojen
roolia tulisi Etelä-Savon TE-keskuksen mukaan
ennen pitkää vahvistaa seudullisina TE-toimistoina, joissa voitaisiin tarjota tehokkaasti myös elinkeinopoliittisia palveluja. Jotta TE-keskus voisi kehittää toimintaansa entistä asiakaslähtöisempään
suuntaan ja olisi vieläkin kustannustehokkaampi,
pitäisi sen Etelä-Savon TE-keskuksen mukaan pystyä organisoimaan toimintansa ilman osastorajoja.
Valtiontilintarkastajien Suomen Yrittäjiltä saaman selvityksen mukaan TE-keskusten ohjausjärjestelmän toimivuus on parantunut alkuaikojen
kankeudesta. Näkemys perustuu Suomen Yrittäjien
sen 20 aluejärjestön vetäjälle tekemään kyselyyn.
Silti edelleenkin TE-keskusten toiminnassa on havaittavissa kolmen eri ministeriön hallintokulttuurin ja kolmen eri ministeriön kautta tulevan putkiohjauksen aiheuttamia ongelmia. Arviot ohjausjärjestelmän toimivuudesta vaihtelevat Suomen Yrittäjien mukaan melko suuresti, mutta ovat hyvin
samanlaisia kuin laatututkimuksissa (Valtakunnallinen TE-keskusten laatututkimus 2001, www.tekeskus.fi) saadut arviot eri TE-keskuksista. Yksittäisenä ongelmana tuli esiin päätöksenteon sijaitseminen kaukana alueelta Keski-Pohjanmaalla.

TE-keskusten alueellinen vaikuttavuus
TE-keskusten tulisi kauppa- ja teollisuusministeriön mukaan tehostaa alueellisen elinkeinopolitiikan toteutusta yhdensuuntaistamalla eri hallinnon-

alojen toimintaa. TE-keskustoiminnan tavoitteet on
kytketty elinkeinopoliittisiin tavoitteisiin. TE-keskusten yhteisinä strategisina tavoitteina on vaikuttaa siihen, että työllisyysasteessa saavutetaan v.
2003 lähes 70 %:n taso ja että työllisyysaste nousee
kaikkien TE-keskusten alueella sekä edistää kestävää talouskasvua (bkt) Suomessa ja kunkin TEkeskuksen alueella. Valtakunnallisesti tavoitteena
on ministeriön mukaan ylittää Euroopan keskimääräinen talouskasvu ja saavuttaa kunkin TE-keskuksen alueella haasteellinen kasvutavoite, jonka toteuttamisessa otetaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet. Yhteiseen strategiaan kuuluvat
myös tasapainoinen aluerakenne ja maaseudun
elinvoimaisuus Suomessa ja kunkin TE-keskuksen
alueella. Yhteisten strategisten tavoitteiden lisäksi
TE-keskukset ovat voineet asettaa omia strategisia
tavoitteitaan.
Alueyhteistyö on nykyisin kiinteä osa valtion
elinkeinopolitiikkaa. Valtio- ja kuntasektori ovat
lähentyneet toisiaan ja muokanneet yhteisiä strategioita. Alueellisen elinkeinopolitiikan odotetaan
nyt muotoutuvan käytännön toiminnaksi alueilla.
Alueellinen elinkeinopolitiikka syntyy TE-keskusten ja valtion muiden alueellisten toimijoiden sekä
seutujen yhteistyönä, ja TE-keskusten tarkoituksena on alueellisena toimijana tukea tätä kehitysprosessia. TE-keskusten tulee kauppa- ja teollisuusministeriön mukaan ottaa toiminnassaan huomioon
maakuntastrategiat ja -ohjelmat. TE-keskusten ja
maakuntaliittoverkoston yhteistyötä on korostettu
erityisesti sen strategisen ja toiminnallisen tärkeyden johdosta. Maakuntaliitot antavat kirjallisen lausunnon mm. TE-keskusten tulossuunnitelmista.
Pyrkimyksenä on kansallisella ja EU-rahoituksella
rahoitettavien hankkeiden vaikuttavuuden lisääminen. Aluekehityslain valmistelussa olisi ministeriön
mukaan huolehdittava siitä, että esitys uudeksi
aluekehityslaiksi selkeyttäisi ja tehostaisi alueellista
kehittämistä. Vaarana on, että ohjelmien runsauden vuoksi voimavaroja ei jää ohjelmien toimeenpanoon.
Euroopan unionin rakennerahasto-ohjelmista
on tullut merkittäviä alueellisen elinkeinopolitiikan
välineitä. Ohjelmien toteuttaminen on ministeriön
mukaan lisännyt merkittävästi TE-keskusten sekä
kunnallisten ja muiden orgaanien yhteistyötä. Nykyisellä rakennerahastokaudella (v. 2000—2006)
tavoiteohjelmien 1 ja 2 yleinen tavoite on kyseisten
alueiden elinkeinorakenteen monipuolistaminen
ja vahvistaminen kunkin alueen vahvuuksien ja
heikkouksien sekä uhkien ja mahdollisuuksien
pohjalta. Vaikka tavoite 3 -ohjelma toimii valtakunnallisesti, kohdistuu senkin tavoitteet alueellisen
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osaamisen parantamiseen. Toteutus edellyttää toimivaa aluetason yhteistyötä sekä kunnallisen että
yksityisen sektorin kanssa. Alueille elinkeinopoliittisesti tärkeitä ovat myös yhteisöaloitteet Interreg,
Equal ja Leader. Lisäksi tuetaan yritystoimintaa
edistävien yhteisöjen palvelutoimintaa ja ulkomaisten investointien Suomeen suuntautumista, sillä
alueiden muulla elinkeino- ja palvelurakenteella
on usein vaikutus sijaintipaikan valintaan.
Niissä TE-keskuksissa, jotka muodostuvat kahden maakunnan liiton alueesta, on asioiden yhteensovittamisen työmäärä suuri. Sisällöllisesti
asiaa ei ministeriön mukaan ole nähty ongelmallisena kyseisissä TE-keskuksissa.
TE-keskuksilla on Suomen Yrittäjien mukaan
erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa merkittävä vaikutus alueiden kehittymiseen. Tämä perustuu siihen, että TE-keskuksilla on käytettävissään huomattavat rahoitusresurssit. Siihen, saadaanko huomattavilla resursseilla riittävästi tuloksia aikaan, ei
Suomen Yrittäjien tekemän selvityksen mukaan
voida selkeästi antaa vastausta. Alueellisella tasolla
on edelleenkin olemassa tietynlainen kilpailutilanne TE-keskusten, maakuntaliittojen ja kuntien tai
seutukunnallisten kehittämisyhtiöiden toiminnan
välillä. TE-keskukset ovat ilmeisesti rahoituksen
kanavoimisen lisäksi voimakkaasti työntymässä
erityisesti yritysten kehittämistoimintojen muodossa alueellisiksi kehittäjiksi. Useiden TE-keskusten
alueella yhteistyö paikallisten ja alueellisten kehittämisyksiköiden kanssa näyttäisi toimivan moitteettomasti, mutta monen TE-keskuksen alueella
näyttäisi myös olevan ainakin jonkin asteisia ongelmia. Suomen Yrittäjien mukaan ongelmia tuntuu
olevan sellaisen TE-keskuksen alueella, jossa on
useampi toisistaan elinkeinorakenteeltaan selvästi
poikkeava alue. Eräissä Suomen Yrittäjien kyselyn
vastauksissa tuotiin esiin, että alueella rahat on TEkeskuksella ja kehittämisideat muilla organisaatioilla.
Lapin TE-keskuksen mukaan keskukset hakevat
vielä lopullista vaikuttajan rooliaan. Alueen kehittämisohjelmat ja -strategiat tehdään yhteistyössä
maakunnan liiton ja muiden sidosryhmien kanssa.
Demokraattinen käsittely vie Lapin TE-keskuksen
mukaan strategioilta usein kärjen, kun tärkeysjär-
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jestystä ja valintoja ei uskalleta tehdä. Siksi TEkeskusten olisi syytä entistä selvemmin laatia omia
toimintastrategioita, joilla terävöitettäisiin kehittämistyötä. Yhteistyötä haittaa käytännössä liika sektoritarkastelu kokonaisuuksien hallinnan sijasta.
Tulosten mittaaminen on ao. TE-keskuksen mukaan tällä hetkellä selvästikin puutteellista. Muun
muassa samat työpaikat voidaan laskea moneen
kertaan. Tällä hetkellä on meneillään TE-keskusten
BSC-työn kehittämisen yhteydessä tulosmittareiden kehittäminen. Tulosmittarien kehittämisen tarkoituksena on keskittyä suoritteiden mittaamisesta
keskeisten vaikutusten mittaamiseen.
Etelä-Savon TE-keskus kehittää ennakointitoimintaa alueen työmarkkinoiden ja elinkeinojen
perustietojen ja kehityspiirteiden selvittämiseksi.
Nämä aluetiedot ovat perusaineistoa TE-keskustoimintojen alueellisten vaikutusten tutkimiseksi.
Alueellisessa elinkeinopolitiikassa ja yritysten kehittämisessä painopisteenä ovat koulutus- ja teknologiapalvelut sekä yritysten kansainvälistymistä tukevat toimet. Yritysten toimintaedellytysten parantamisessa perinteisten investointitukien suhteellinen osuus vähenee ja toiminnassa painotetaan
kehittämispalveluja.
Uuden aluepolitiikan tavoitteiden saavuttamisessa on Etelä-Savon TE-keskuksen mukaan kyse
monivuotisesta kehitysprosessista. On luotava mm.
seudullista yhteistyötä, tiivistettävä eri elinkeinopoliittisten toimijoiden yhteistyötä ja sovitettava
yhteen inhimillisiä voimavaroja alueellisen elinkeinopolitiikan kokonaisuuteen. Lukuisia näihin tähtääviä kehittämishankkeita ja toimenpiteitä on
käynnistetty. Etelä-Savon TE-keskuksen mielestä
mm. koulutuspolitiikkaa tulisi hyödyntää entistä
enemmän elinkeinopolitiikassa. TE-keskuksen
työvoimaosaston työvoimapoliittista koulutusta,
yritysosaston yrityksille suuntaamaa koulutusta
sekä lääninhallituksen koulutustoimenpiteitä suunnitellaan ja toteutetaan vielä paljolti erillisinä järjestelminä.
Seuraavista taulukoista ilmenevät v. 2001 myönnetyt investointi-, kehittämis- ja toimintaympäristötuet ja niiden arvioidut työpaikkavaikutukset TEkeskuksittain:

TE-keskus

Investointituet
Uudet
työpaikat
kpl

Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Savo
Häme
Kaakkois-Suomi
Kainuu
Keski-Suomi
Lappi
Pirkanmaa
Pohjanmaa
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Savo
Satakunta
Uusimaa
Varsinais-Suomi
Kaikki yhteensä
josta KTM

87
99
193
97
69
118
130
168
148
91
148
118
51
39
75
1 631
30

TE-keskus

milj. €

2,65
7,85
5,75
3,89
3,91
5,08
12,29
3,28
4,72
7,77
8,19
14,74
2,88
0,29
1,54
84,89
22,53

milj. mk

15,77
46,69
34,22
23,19
23,27
30,23
73,13
19,52
28,10
46,23
48,70
87,64
17,14
1,77
9,17
504,74
133,96

265
480
559
326
198
318
424
378
510
407
554
914
172
123
153
5 778
839

Kehittämistuet
Uudet
työpaikat
kpl

Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Savo
Häme
Kaakkois-Suomi
Kainuu
Keski-Suomi
Lappi
Pirkanmaa
Pohjanmaa
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Savo
Satakunta
Uusimaa
Varsinais-Suomi
Kaikki yhteensä

17 229153R

34
41
86
61
18
30
44
111
59
21
76
39
30
166
56
872

milj. €

1,14
1,49
1,86
1,54
0,82
0,58
1,69
3,12
1,58
0,65
2,34
1,26
0,58
3,59
1,81
24,05

milj. mk

6,77
8,85
11,10
9,18
4,87
3,47
. 10,07
18,53
9,41
3,89
13,93
7,47
3,50
21,37
10,78
143,18

103
243
208
183
14
67
252
489
157
73
404
76
38
556
157
3 019

Työpaikkavaikutus
Uudistetut Projektien
työpaikat
aikaiset
työpaikat
kpl

75
342
339
154
15
71
142
524
273
229
268
212
117
10
22
2 792
251

32
31
75
59
20
52
172
42
61
49
213
70
43
15
114
1 047
269

Työpaikkavaikutus
Uudistetut Projektien
työpaikat
aikaiset
työpaikat
kpl

95
52
123
78
37
34
73
1 217
191
6
459
51
26
709
17
3 167

13
54
39
50
25
7
85
63
32
8
60
10
4
129
22
599

Uudet
yritykset

Keskimääräinen
tuki
%

24
27
35
34
13
28
41
36
54
19
38
24
13
31
29
446
3

15
31
16
18
34
24
29
18
16
34
23
30
18
43
28
23
—

Uudet
yritykset

Keskimääräinen
tuki
%

1
10
10
2
48
3
8
17
6
2
12
3
1
14
2
91

47
47
47
46
46
48
42
45
47
46
50
49
46
47
46
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TE-keskus

Toimintaympäristötuet
Uudet
työpaikat
kpl

Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Savo
Häme
Kaakkois-Suomi
Kainuu
Keski-Suomi
Lappi
Pirkanmaa
Pohjanmaa
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Savo
Satakunta
Uusimaa
Varsinais-Suomi
Kaikki yhteensä

3
6
11
6
5
9
6
10
5
6
15
7
1
8
18
116

1 000 €

milj. mk

218,6
571,0
489,1
228,9
847,8
615,7
536,2
2 982,0
596,3
762,9
2 162,0
1 411,0
59,7
1 166,0
741,5
13 390,0

1,30
3,40
2,91
1,36
5,04
3,66
3,19
17,73
3,55
4,54
12,85
8,39
0,36
6,93
4,41
79,61

13
111
97
33
10
72
12
185
152
169
212
57
1
640
332
2 096

Työpaikkavaikutus
Uudistetut Projektien
työpaikat
aikaiset
työpaikat
kpl

4
55
12
10
4
20
9
204
530
48
128
7
0
30
55
1 116

7
3
23
4
11
20
14
48
9
4
560
45
1
24
8
781

Uudet
yritykset

Keskimääräinen
tuki
%

1
1
—
1
—
2
1
—
—
1
2
4
—
1
—
14

64
63
56
46
73
47
58
53
44
59
50
56
60
63
60
56

Lähde: Kauppa- ja teollisuusministeriö, 2002.

TE-keskusten maksullisen palvelutoiminnan
kehittämistarpeet
Kauppa- ja teollisuusministeriön näkökulma
TE-keskusten tehtävänä on tukea ja neuvoa pkyrityksiä niiden elinkaaren eri vaiheissa ja tarjota
konkreettisia työkaluja kehittämistarpeiden analysointiin ja toteutukseen. Neuvontapalveluja käyttävät asiakkaat edustavat pääasiallisesti yrityksen perustamista suunnittelevia henkilöitä, ammatinharjoittajia tai mikro- ja pienyrityksiä. Tälle asiakaskunnalle TE-keskukset tarjoavat pääasiallisesti yrityksen perustamisneuvontaa (yritysidean kehittämiseen liittyvää neuvontaa, yritysmuodon valintaan
liittyvä neuvontaa, yrityksen toiminnan käynnistymisen arviointia sekä yritystoiminnan eri rahoitusvaihtoehtojen selvittämistä). Tällaisten perusneuvontapalvelujen tulee kauppa- ja teollisuusministeriön mukaan olla helposti saatavilla ja palvelujen
tulee olla joko ilmaisia tai hinnaltaan edullisia.
Merkittävä osa TE-keskusten tarjoamista maksullisista kehittämispalveluista muodostuu konsultointiin pohjautuvista analysointi- ja kehittämispalveluista, joiden tarkoituksena on rohkaista ja tukea
yrittäjiä käynnistämään yrityksensä kehittämistoimet. Erityisesti pienet ja keskikokoiset yritykset
tarvitsevat kehittämishankkeiden valmistelussa
asiantuntijoiden opastusta. Yritysten analysointi- ja
kehittämispalvelujen tarkoituksena on laatia yrityksen käyttöön kehittämisohjelma konkreettisine toimenpidesuosituksineen ja aikatauluineen. Kauppa- ja teollisuusministeriön mukaan on tärkeää,
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että tällaisten palvelujen hinta ei muodostu kynnykseksi yritykselle.
Kauppa- ja teollisuusministeriö on yhteistyössä
työministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön
sekä Suomen Kuntaliiton kanssa käynnistänyt Seudulliset yrityspalvelut -projektin vuosille 2002—
2007. Projektin tavoitteena on muodostaa tai kehittää 50 seudullista yrityspalvelupistettä, joihin liitetään TE-keskusten, valtion muiden alueyksiköiden
sekä kuntien yritystoiminnalle tarjoamia neuvontaja muita kehittämispalveluja. Projektin muita keskeisiä yhteistyötoimijoita tulevat olemaan mm.
maaseutukeskukset ja uusyrityskeskukset. Lisäksi
projektissa on mukana alueellisesti toimivia muita
julkisia ja yksityisiä organisaatioita.

Palvelujen tuottajan eli TE-keskuksen näkökulma
TE-keskusten maksullisten palvelujen pääosan
muodostavat yritysosastojen kehittämispalvelut ja
tuotteistetut palvelut. Niiden lisäksi esim. Lapin TEkeskuksen työvoimaosastolla on jonkin verran
maksullisia työnantajapalveluja ja maaseutuosastolla kasvintarkastuspalveluja. Koska TE-keskusten
alueiden välillä on huomattavia kehittyneisyyseroja, ei voida olettaa, että kaikilla alueilla päästäisiin kannattavaan maksulliseen toimintaan. Heikoimmilla alueilla asiakaskuntaa ei ole riittävästi.
Osa palveluista on kuitenkin Lapin TE-keskuksen
mukaan järkevää tuottaa maksullisina ja palvelujen
tuotteistamista tulee jatkaa. Varsinais-Suomen TE-

keskuksen tekemän yhteistyötä ja työnjakoa toimijakumppanien kanssa kartoittaneen kyselyn tulos
oli, että TE-keskuksen oma hanketuotanto, erityisesti koulutus ja konsultointi, ei ole TE-keskuksen
ensisijainen tehtävä.
TE-keskuksessa kehitettyjen omien palvelutuotteiden myynnistä saatavien tulojen jääminen TEkeskukseen motivoisi ja rohkaisisi TE-keskukusten
mukaan selkeään innovatiivisuuteen henkilöstön
keskuudessa. Esimerkiksi Varsinais-Suomen TEkeskuksessa maksuja tilitetään suoraan takaisin
valtiolle n. 370 000 € (2,2 milj. mk) vuodessa.
Kysymykseen tulisivat esim. koulutus- tai konsultointipalvelut tai kirjallinen opetusmateriaali jne.
Etelä-Savon TE-keskuksen mukaan uudistus lisäisi
halukkuutta kehittää omia, asiakkaiden todelliseen
tarpeeseen perustuvia palvelutuotteita ja -malleja.
Ne TE-keskukset, jotka kehittävät tuotteen kansalliseen levitykseen, voisivat saada siitä jonkinlaisen
korvauksen.
Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla
on voimassa asetus ministeriön sekä TE-keskusten
maksullisten kehittämispalvelujen hinnoittelusta
(16/2001). Suurin osa koulutuksesta toteutetaan
Euroopan sosiaalirahaston osarahoittamilla hankkeilla, ja asetuksen mukaan ne on hinnoiteltava
siten, että ne tuottavat valtion talousarvioon vähintään kuudesosan siitä määrästä, mikä niiden tuottamisesta syntyviin menoihin on osoitettu. Asetuksen
vaatiman menettelyn toteuttaminen on TE-keskuksissa koettu hallinnollisesti vaikeaksi ja monimutkaiseksi. Vaihtoehtona on esitetty osallistumismaksujen jäämistä suoraan TE-keskusten käyttöön, jolloin järjestelmä kannustaisi TE-keskuksia kehittämään uusi palveluja pk-yrityksille.
TE-keskuksissa ei tällä hetkellä käytetä kovinkaan paljon varsinaisen perustehtävän tuottamiseen ulkoisia palveluja. Ministeriöiden yhteistyön
yhtenä kohteena voisi TE-keskusten mukaan olla
selvitys siitä, mitkä tehtävät voidaan ja on kannattavaa ulkoistaa. Ulkoistamisessa on huomioitava
paitsi kokonaan ulkoa ostettavat palvelut myös
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa tuotettavat
palvelut (esim. yritysneuvonta yhdessä kuntien
kanssa). Esimerkiksi Varsinais-Suomessa on tietoisesti luovuttu alkavan yrittäjän neuvonnasta, ja
palvelu ostetaan uusyrityskeskus-organisaatiolta.
Toimivien yritystenkin neuvonnassa tukeudutaan
valtaosalta asiantuntijaverkostojen käyttöön. Myös
Etelä-Savon TE-keskuksessa on ostopalveluilla
merkitystä: Uusyrityskeskusten toiminta järjestetään TE-keskuksen toimintaa tukevaksi, ja niiden
markkinaosuus uusien yritysideoiden seulojana on
selvästi suurempi kuin TE-keskuksen.

Asiakkaan näkökulma
TE-keskukset tuottavat pääsääntöisesti maksullisia
palveluja erilaisina koulutustuotteina ja konsultointipalveluina. Suomen Yrittäjien aluejärjestöjen kokemukset näistä palveluista ovat yleensä hyviä.
Palveluita pidetään laadukkaina, niitä on runsaasti
tarjolla ja tuotanto on parantunut vuosien mittaan.
Erityismaininnan saivat kauppa- ja teollisuusministeriön ns. standardoidut palvelut.
Pääasiallinen kritiikki kohdistui palvelujen tunnettuuteen, erityisesti pääkaupunkiseudulla. Tiedottaminen näyttää olevan ongelma laajemminkin, sillä aluejärjestöjen mukaan palvelutuotteita
käyttivät ne yritykset, jotka olivat olleet jollakin
muulla tavalla TE-keskuksen asiakkaina. Valtaosa
yrityksistä ilmeisesti ei tiedä juurikaan palveluista
eikä näin ollen ole niitä käyttänyt. Ongelmaksi
esitettiin myös mm. subventoidun palvelun aiheuttamia kilpailuneutraalisuushäiriöitä markkinoilla toimivien konsulttiyritysten parissa ja palveluiden pitkäkestoisuutta aivan pienimpien yritysten kohdalla.

Yhteistoiminta sidosryhmien kanssa
Julkisen sektorin toimijoiden yhteistyön tila
TE-keskusten tehtävänä on vahvistaa elinkeino-,
työ-, maaseutu-, teknologia- ja koulutuspolitiikan
tuloksellisuutta aluetasolla yhdensuuntaistamalla
eri hallinnonalojen toimintaa. TE-keskusten ja eri
sidosryhmien välisen yhteistyön sujuvuuteen ja
kehittämistarpeisiin on kauppa- ja teollisuusministeriön mukaan panostettu vuosittain useiden kehittämishankkeiden avulla.
Vuonna 1999 käynnistyi yhteistyö Patentti- ja
rekisterihallituksen (PRH) kanssa PRH:n peruspalvelujen tarjoamiseksi pk-yrityksille TE-keskusten
yritysosastojen välityksellä. Samoin sosiaali- ja terveysministeriön kanssa on käynnistetty yhteishanke työnantajavelvoitteisiin liittyen neuvonnan tarjoamisesta yrityspalvelupisteistä. Näitä molempia
toimintoja on tarkoitus kehittää mm. laajentamalla
palveluvalikoimaa.
Kauppa- ja teollisuusministeriössä on käynnissä
alueellisten rahoituspalveluiden ja niihin liittyvien
tietojärjestelmien kehittäminen. Näiden palveluiden kehittämiseksi kauppa- ja teollisuusministeriössä valmistui loppuraportti vuoden 1999 lopussa
(KTM työryhmä- ja toimikuntaraportteja 1 /2000).
Raportissa on kiinnitetty huomiota mm. toimenpiteisiin eri organisaatioiden välisen yhteiskäsittelyn
edistämiseksi ja asioinnin yksinkertaistamiseksi
sekä yhteisten asiakas- ja yritystietorekisterien kehittämisen ja tietojen yhteiskäytön mahdollistamiseksi rahoituskäsittelyssä.
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Vuoden 2002 aikana otettiin käyttöön YritysSuomi-verkkopalvelu (www.yrityssuomi.fi), joka
on pk-yrittäjälle tarkoitettu uusi tietopankki. Perustajaorganisaatiot ovat Finpro, Finnvera, Sitra, Tekes, TE-keskukset ja Teollisuussijoitus (Tesi).
Kauppa- ja teollisuusministeriön tehtävänä on
koordinoida palvelun kehittämistä, ja PKT-säätiö
puolestaan hoitaa palvelun ylläpidon käytännön
toimet. Portaalin palvelu on suunnattu pk-yrittäjille
tai yrittäjäksi aikoville sekä pk-yritysten kehitystyötä tekeville. Yritys-Suomen tarkoituksena on tuoda
tuotteiden ja palvelujen välille huomattavia synergiaetuja. Se on tietopankki organisaatioiden palveluista ja yhteyshenkilöistä ja helpottaa neuvontatyötä, kun yhteydenotot ohjautuvat suoraan oikeisiin paikkoihin. Perustietojen antamisen sijasta
asiakaspalvelussa voidaan täten heti pureutua
hankkeeseen syvemmälle. Yhteinen verkkopalvelu on kauppa- ja teollisuusministeriön mukaan
merkittävä askel kohti palveluntarjoajien laajenevaa yhteistyötä.
Suurimmat kehittämistarpeet sidosryhmätyössä
ovat TE-keskusten mukaan hallinnollisen työn rationalisoinnissa, sillä etenkin TE-keskusten, Tekesin ja Finnveran tehtävien katsotaan täydentävän
toisiaan ja myös yhteistyön katsotaan toimivan
aluetasolla. Sen sijaan yritysten taloudellisen tilan
analyysia tekevät sekä TE-keskukset, Finnvera että
Tekes kukin omiin tarpeisiinsa riippumatta toisistaan. Toisten lausuntoja ja raportteja hyödynnetään
kyllä itse päätöksenteossa, mutta ei hankevalmistelussa. Esimerkiksi Etelä-Savossa asiakaskunta on
näillä kolmella toimijalla osin päällekkäinen, Finnveralla asiakaskunta on laajin ja Tekesillä suppein.
Finnveran talousanalyysi on systemaattinen ja
Finnvera laatii oikaistuja tilinpäätöksiä säännöllisesti asiakkaistaan.
Tesi ja Sitra puolestaan kyllä tunnetaan alueilla,
mutta ne toimivat usein vain yksittäisissä hankkeissa. Kuitenkin Tesin mahdollisuudet esim. kaivosteollisuuden rahoittamiseen olisivat Lapin TE-keskuksen mukaan huomattavasti paremmat kuin
esim. TE-keskuksen mahdollisuudet. Sitralla puolestaan on merkitystä Lapissa tällä hetkellä lähinnä
mielenkiintoisten kokeilujen ja uusien toimintamallien kehittäjänä, ei juuri muuten. Yhteistyön
tarvetta olisi mm. yhteisten analyysipalvelujen ja
asiakasrekisterien osalta.

Asiakkaan näkökulma
TE-keskusten asiakaspalvelun tavoitteena on vastata asiakkaan palvelutarpeesta kokonaisvaltaisesti. Tällöin palvelu pyritään tarjoamaan TE-keskuksen ja sidosryhmien käytettävissä olevin mah-

260

dollisuuksin. Palvelutavoitteen saavuttamiseksi kehitetään kauppa- ja teollisuusministeriön mukaan
toimintatapoja niin, että asiakas voisi yhden luukun
periaatteen kautta päästä TE-palvelujen piiriin.
Asiakaspalvelun parantamiseen tähtääviin toimenpiteisiin ja yrityspalvelupisteiden toimivuuteen ja
kehittämiseen on panostettu vuoden 2001 aikana
lisäämällä palvelupisteiden resursseja, henkilöstön
osaamista, keskinäistä tiedonvaihtoa sekä hankkimalla kansainvälistä osaamista ja tietoa Suomen
käyttöön. TE-keskusten yrityspalvelupisteiden verkostoistumiseksi seutujen toimijoiden kanssa on
käynnistetty em. Seudulliset yrityspalvelut -hanke.
Tavoitteena on parantaa verkostojen kautta asiakaspalvelua ja asiakkaan ohjautumista palveluverkostossa oikean palvelun käyttäjäksi.
TE-keskukset kattava sidosryhmätutkimus osoitti kauppa- ja teollisuusministeriön mukaan yhteistyön toimivan. Keskiarvo kouluarvosanoin sidosryhmien antamasta laatupalautteesta oli 8,18. Maakuntaliittojen edustajien antama arvosana oli keskimäärin 8,11. Vastaajista 82 % antoi vähintään arvosanan 8. Arvosanoja 10 oli enemmän kuin 4 ja 5
arvosanoja yhteensä. Heikoimman arvosanan sidosryhmäkyselyssä antoivat kuntien elinkeinoasiamiehet 7,93. Tiedotuksen ja tietopalvelun työryhmän ohjaamana tehtiin keskeisille yrityspalveluita
tarjoaville organisaatioille ja ministeriöille kohdistettu kysely, jossa selvitettiin viestinnän yhteistyötarpeita asiakaslähtöisesti, palvelutuntemusta sekä
yhteisviestinnän kehittämistarpeita asiakassegmenteittäin.
Suomen Yrittäjien tekemä, aluejärjestöihin kohdistunut selvitys puolestaan osoitti, että yhden
luukun periaate ei käytännössä toimi. Puolet haastatelluista oli tätä mieltä. Tässä selvityksessä esitettiin myös epäilyjä siitä, voiko yhden luukun periaate edes periaatteessa toimia, koska yritysten tarvitsemat neuvot kohdistuvat hyvin yksityiskohtaisiin
asioihin ja aivan erilaisiin asiakokonaisuuksiin.
Näin ollen TE-keskuksen yhden luukun periaate
käytännössä voi Yrittäjien mukaan olla vain piste,
josta annetaan tietoa siitä, kuka tietää tarkemmin.
Aloittavan yrityksen osalta yhden luukun periaate
nähtiin toimivampana konseptina kuin kaikkia yrityksiä koskevana neuvontapisteenä.
TE-keskusten mukaan yhden luukun periaatteen katsottiin toimivan tyydyttävästi kauppa- ja
teollisuusministeriön, työministeriön sekä maa- ja
metsätalousministeriön hallinnonalojen osalta TEkeskuksessa olevien yksiköiden kohdalla, ei muiden (esim. Finnvera, Sitra, Tesi). Yhden luukun
periaate ei käytännössä toimi ideansa mukaisesti, ja
syynä tähän ovat yhteistyöorganisaatioiden omi-

naispiirteet (itsenäisiä, eivät toimi kaikkialla) ja
tehtävien erilaisuus. Lapin TE-keskuksen mukaan
olisi asiakkaan kannalta kuitenkin kohtuullista

odottaa, että edes rutiininomaiset asiat pystytään
hoitamaan tehokkaasti asiakkaan aikaa ja vaivaa
sekä kunkin toimijan omaa työaikaa säästäen.

Valtiontilintarkastajien mielestä TE-keskusuudistus on
ollut monilla tavoin vaativa prosessi, joka vielä viiden
toimintavuodenkin jälkeen jatkuu ja vaatii hienosäätöä.
TE-keskusten ohjaus- ja johtamisjärjestelmä esimerkiksi on hakenut muotoaan keskusten koko olemassaolon ajan. TE-keskusjohtajan aseman parantaminen
säädösmuutoksin on olennaisesti vahvistanut johtajan
mahdollisuuksia edistää keskuksen kehittämistä ja
osastojen välistä yhteistyötä. Ongelmana on kuitenkin
edelleen se, että määrärahat tulevat valtion talousarvion kolmesta eri pääluokasta. TE-keskustehtävien, kuten aluekehitystehtävän, onnistuminen edellyttäisi,
että ministeriöt painottaisivat enemmän alueellista
strategiaa kuin omaa sektoristrategiaansa. Ministeriöiden tulisikin tukea TE-keskusten osastojen yhteistyötä selvästi nykyistä enemmän. Tulevaisuudessa kolmen eri osaston samankaltaiset toiminnot tuleekin yhdistää samaan yksikköön TE-keskuksen monipuoliset
mahdollisuudet huomioiviksi tiimeiksi. Nykyiset resurssit yhdistämällä tulee valtiontilintarkastajien mielestä
toiminnasta myös huomattavasti tehokkaampaa ja
asioiminen yrityksiin selkiytyy. Kun TE-keskuksen
osasto- ja yksikkörajat näin madaltuvat, saa asiakas
tarvitsemansa kokonaispalvelun laadukkaana ja entistä nopeammin.
TE-keskustoiminnalle on asetettu mittavat tavoitteet alueellisen elinkeinopolitiikan osalta. Alueen kehittämisohjelmat ja -strategiat tehdään yhteistyössä
maakunnan liiton ja muiden sidosryhmien kanssa.
Tämä yhteistyö on valtiontilintarkastajien saaman käsityksen mukaan määrällisesti riittävää, mutta ei riittävän
vaikuttavaa, sillä yhteistyötä leimaa sektoriajattelu kokonaisuuksien hallinnan sijaan. Myös tulosten mittaaminen on puutteellista, kun mm. samat työpaikat voidaan laskea moneen kertaan. Alueellisessa elinkeino-

politiikassa tulee voida myös paremmin hyödyntää
koulutuspolitiikan tarjoamia mahdollisuuksia. TE-keskuksen työvoimaosaston työvoimapoliittinen koulutus,
yritysosaston yrityksille suuntaama koulutus ja lääninhallitusten ammatillinen aikuiskoulutus suunnitellaan
ja toteutetaan erillisinä järjestelminä. Siksi tuleekin selvittää, miten eri viranomaisten samaan tavoitteeseen
tähtäävä toiminta ja käytettävissä olevat resurssit voidaan yhdistää, jotta tälle toiminnalle saadaan selkeä
vastuuorganisaatio. Tämä olisi sekä hallinnon että talouden näkökulmasta nykyistä tehokkaampi ja järkevämpi tapa tuottaa koulutuspalveluja.
Useat työryhmät ja projektit ovat kiinnittäneet v.
2001 erityistä huomiota julkisen sektorin toimijoiden
yhteistyöhön. Työryhmien työn tuloksena on käynnistynyt monia kehittämistoimia, kuten Seudulliset yrityspalvelut -hanke, jossa yhteistyökumppaneita ovat valtion organisaatioiden lisäksi Suomen Kuntaliitto ja seutujen kunnat sekä kuntien yhteiset elinkeino-organisaatiot. Vuoden 2002 aikana otettiin käyttöön myös Yritys-Suomi-verkkopalvelu. Sidosryhmätyön suurimmat
kehittämistarpeet näyttävätkin olevan enemmän hallinnollisen kuin toiminnallisen työn järkeistämisessä.
Esimerkiksi yritysten taloudellisen tilan analysointia tekevät TE-keskukset, Finnvera ja Tekes, eikä toisten
tekemiä raportteja hyödynnetä hankevalmistelussa.
Valtiontilintarkastajat katsovat, että tarve yhteisten
asiakashallintajärjestelmien luomiseen ja analyysien
ristikkäiskäyttämisen lisäämiseen on suuri. Teknisesti
ei liene hankalaa siirtää näitä tietoja sähköisesti saman
valtiokonsernin sisällä muiden käyttöön. Yrityksen ei
näin ollen tarvitse lähettää samoja virallisia liiteaineistoja useita kertoja vuodessa em. tahoille eri hallinnollisiin toimenpiteisiin liittyen.
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Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Valtiontilintarkastajat ovat tehneet valvontakäynnin sosiaali- ja terveysministeriöön 6.3.2002 (osastopäällikkö Arto V. Klemola) ja Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukseen Stakesiin
13.2.2002 (pääjohtaja Vappu Taipale).
Toimikaudellaan valtiontilintarkastajat ovat käsitelleet selvityspyynnöissään äitiys- ja lastenneuvolapalveluita, kouluterveydenhuollon nykytilaa ja
kehittämistarpeita sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstötilannetta. Ministeriön valvontakäynnillä käsiteltiin hallinnonalan keskeistä toimintaa ja
tulostavoitteita v. 2001, lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon myönnettyjä ylimääräisiä valtionavustuksia v. 2000 ja 2001 ja niillä aikaansaatuja
vaikutuksia, erikoissairaanhoidon palvelujen alueellista turvaamista, kansalaisten mahdollisuutta
saada tarvitsemansa palvelut, erikoissairaanhoidon
kustannusten hallittavuutta ja vuosittaisia vaihteluita yksittäisen kunnan näkökulmasta sekä laboratoriotutkimusten tuotantokustannuksia ja sairausvakuutuskorvauksia.
Hallinnonalan valvonnan ja siitä laaditun kertomusosuuden valmistelusta ovat kansliassa vastanneet ylitarkastaja Nora Grönholm (kouluterveydenhuolto ja sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstötilanne) ja tarkastaja Marjatta Mylly (äitiys- ja lastenneuvolapalvelut). Kertomusosuus hyväksyttiin valtiontilintarkastajien kokouksessa 11.6.2002.

Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut
Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelmaan vuosille 2000—2003 on valittu yhdeksi
päätavoitteeksi lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy.
Äitiys- ja lastenneuvolajärjestelmää koskevan toimenpidesuosituksen mukaan ”Kunnat kehittävät
äitiys- ja lastenneuvolapalvelujen, perheneuvoloiden sekä lasten päivähoidon työmenetelmiä ja
toiminnan sisältöä vanhemmuutta ja lasten psykososiaalista kehitystä paremmin tukevaksi. Kehitys-
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työssä hyödynnetään viime vuosina tehtyjä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Vanhemmuuden tukemiseksi lisätään kuntien ja kansalaisjärjestöjen
yhteistyötä, jota Stakesin koordinoima hanke osaltaan tukee”.
Lääninhallitusten kanssa solmituissa tulossopimuksissa lääninhallituksia on velvoitettu useampana vuonna tukemaan alueensa kuntien neuvolatyön kehittämistä ja resursointia. Lääninhallitukset
voivat toteuttaa sitä käytännössä mm. järjestämällä
koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia sekä ottamalla
neuvolatoiminnan tärkeys esille kuntakäynneillä.
Äitiys- ja lastenneuvolatoiminta ei ole ollut peruspalvelujen valtakunnallisena arviointikohteena.
Lähes kaikki vanhemmat käyttävät kunnallisia
neuvolapalveluja ja ovat melko tyytyväisiä niihin
varsinkin verrattuna muihin terveyspalveluihin.
Yksityisiä äitiys- ja lastenneuvolapalveluja on hyvin
vähän saatavissa. Sosiaali- ja terveysministeriön
tiedossa on 11 yksityistä äitiysneuvolaa. Ne sijaitsevat suurimmissa kaupungeissa ja kolme niistä toimii Väestöliiton lapsettomuusklinikan yhteydessä.
Stakesin terveydenhuollon yksityisten palvelujen
tuottajarekisterissä ei ole tietoja yksityisistä äitiys- ja
lastenneuvoloista.
Äitiys- ja lastenneuvolat ovat olleet varsin omaperäinen suomalainen tapa järjestää palveluja. Arkkiatri Ylppö oli paitsi lastentautiopin tutkimuksen
ja opetuksen myös lastenhoidon ja neuvolatoiminnan uranuurtaja Suomessa. Hän oli perustamassa
valtakunnallista Mannerheimin Lastensuojeluliittoa
v. 1920. Liiton perustavan kokouksen jälkeisenä
päivänä päivälehdissä julkaistiin Mannerheimin
vetoomus koko Suomen kansalle. Siinä esitettiin
mm.:”Päämääränä olkoon, että jok’ainoa Suomen
lapsi äidinkohdusta lähtien ja kautta koko kasvinaikansa saa oikeutetun osansa siitä hellyydestä ja
huolenpidosta, joka yksinään voi laskea pohjan
nuorten kehitykselle hyviksi ja hyödyllisiksi kansalaisiksi.”
Vuosina 1921—67 Lastensuojeluliiton hallinnassa oli Helsingin Lastenlinna, jossa professori Ylppö

avasi syksyllä 1922 ensimmäisen lastenneuvolan.
Ensimmäisen äitiysneuvolan Lastensuojeluliitto perusti v. 1926. Liiton paikallisosastoja oli vuoteen
1930 mennessä perustettu 527. Johtokuntien jäseniä oli yli 5 000 ja osastojen erikoisvaliokuntien
jäseniä yli 10 000. Kansanterveyden parantamiseksi oli perustettu neuvonta-asemia, aloitettu äitiyshuolto, monipuolinen kurssitoiminta, luotu terveyssisarlaitos, kouluhoitaja- ja koululääkärilaitos,
aloitettu kouluhammaslääkäritoiminta, suunniteltu
lapsille ruokajärjestys ja taisteltu riisitautia vastaan,
ryhdytty toimeen kotikasvatuksen tukemiseksi,
perustettu lastenseimiä ja -tarhoja, pidetty radio- ja
muita esitelmiä ym. (Suomen lapsen pitkä marssi.
Arvo Ylpön muistelemaa. toim. Irma Heydemann.
Porvoo 1980). Liiton äitiys- ja lastenneuvolat muodostivat perustan uudelle äitiyshuollolle ja lasten
terveydenhoidolle kautta maan. Kun liiton aloittamasta neuvolatyöstä tuli lakisääteistä kunnan toimintaa v. 1944, oli jo olemassa valmis neuvolaverkosto, joka voitiin siirtää kunnille.
Äitiyspalveluiden järjestämistavat vaihtelevat eri
EU-maiden välillä, kuten EU-maiden terveyspalvelujärjestelmät yleensäkin. Lähes kaikissa maissa on
kansallisia tai alueellisia suosituksia äitiyshuollon
toteuttamiseksi. Ajantasaista selvitystä palveluista
ei ole saatavissa. Pohjoismaista Ruotsissa ja Norjassa on hyvin pitkälti samanlaiset äitiys- ja lastenneuvolapalvelut kuin Suomessa. Toisin sanoen palvelut ovat verovaroin kustannettuja julkisen perusterveydenhuollon palveluja, käyttäjille maksuttomia
ja kaikkien lasta odottavien perheiden ja lapsiperheiden saatavissa. Suomi, Ruotsi, Norja ja Saksa
ovat matalan imeväisyyskuolleisuuden kärjessä.
Suomessa ja Ruotsissa äitiysneuvoloissa työskentelevät pääsääntöisesti kätilöt ja terveydenhoitajat,
kun taas monissa muissa maissa äitiyshuollon työntekijöitä ovat yleislääkärit ja gynekologit.

Äitiys- ja lastenneuvolapalveluiden asema
peruspalvelujärjestelmässä
Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut ovat osa kansanterveystyötä, jonka ylläpitämisestä kunta on vastuussa
(Kansanterveyslaki 66/1972). Laissa todetaan yleisesti, että kunnan tulee ylläpitää terveysneuvontaa.
Nykyään äitiys- ja lastenneuvolatoimintaa, sen sisältöä ja tavoitteita ei määritellä missään laissa tai
asetuksessa. Aiemmin neuvolatoimintaa sääteli laki
kunnallisista äitiys- ja lastenneuvoloista. Siinä neuvolatyön tavoitteeksi asetettiin mm. äitien ruumiillisen ja henkisen terveyden edistäminen sekä vanhempien ohjaaminen kasvatuksessa. Käytännössä
neuvolatyö nojautuu edelleen vanhassa laissa määriteltyihin perinteisiin (Stakes, Aiheita 7/2001).

Äitiys- ja lastenneuvolan perustehtävä on raskauden kulun ja lapsen kehityksen säännöllinen seuranta sekä rokotusohjelman hoitaminen. Vanhemmuuden tukeminen sekä lapsen ja koko perheen
psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ovat
nousseet yhä enemmän työn tavoitteeksi entisten
perustehtävien rinnalle.
Neuvolat ovat syntyajoistaan asti olleet hajasijoitettuja palveluita, jotka palvelevat väestöpohjasta riippuen kaikkina päivinä viikossa tai vain nimettyinä aikoina. Osa neuvoloista sijoittui fyysisesti 1970—80-luvulla rakennetuille uusille terveysasemille. Osa jäi tarkoituksellisesti kuntien
suurimpiin taajamiin hajasijoitetuiksi palveluiksi.
1980-luvun lopulla johtavaksi ajatukseksi tuli hajauttaa suurten kaupunkien palveluita alueellisiin
yksiköihin, joissa neuvolapalvelut muodostavat
tärkeän rungon.
Terveyspalvelujen toimintaympäristö muuttui
1990-luvun alussa, kun kuntien valtionosuusjärjestelmä muuttui ja kansallisen tason normiohjauksesta siirryttiin informaatio-ohjaukseen. Tällöin esim.
aiemmat lääkintöhallituksen antamat äitiys- ja lastenneuvolatoimintaa koskevat yleis- ja ohjekirjeet
kumoutuivat. Kunnilla ja kunnallisilla terveyskeskuksilla ei ole enää valtakunnallisia ohjeita, vaan
niillä on vapaus kehittää omaa toimintaansa paikallisten tarpeiden mukaisesti.
Tehy ry:n valtiontilintarkastajille antaman lausunnon mukaan äitiys- ja lastenneuvolajärjestelmän asemaan peruspalveluissa ovat vaikuttaneet
perus- ja erikoissairaanhoidon palvelurakennemuutokset 1990-luvulla. Terveyskeskusten kuntayhtymien purkamisen ja kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdistämisen seurauksena hoitoalan ammattihenkilöitä, lähiesimiehiä ja keskijohdon henkilöstöä vähennettiin. Tehy ry:n mukaan
terveydenhuollollisen asiantuntemuksen häviäminen esimies- ja hallintotasolta on usein jättänyt
äitiyshuollon työntekijät vaille välttämätöntä ammatillisen johtamisen ja osaamisen tukea.

Väestövastuinen perusterveydenhuolto
Siirtyminen 1990-luvulla väestövastuiseen perusterveydenhuoltoon muutti paikoitellen äitiys- ja
lastenneuvoloiden toimintatapoja. Väestövastuussa jonkin alueen väestön terveydenhuollosta vastaa
yksi lääkäri ja yksi terveydenhoitaja tai muutaman
lääkärin ja muutaman terveydenhoitajan työryhmä.
Kätilöliitto on korostanut asiakasturvallisuuden
merkitystä ja on erityisen huolissaan niistä väestövastuumalleista, joissa äitiyshuolto on osa laajaalaista väestövastuuta eikä sitä toteuttavilla terveydenhoitajilla ole kätilön koulutusta.
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Tehy ry:n mukaan siirtyminen väestövastuiseen
terveyskeskustyöhön jakaa lapsiväestölle tarkoitettuja palveluresursseja uudelleen lapsi- ja muun
väestön kesken. Äitiyshuollossa välttämättömän
erityisosaamisen ylläpitäminen on vaikeutunut
työntekijöiden joutuessa jakamaan aikaansa ja vastuutaan usean eri-ikäisen asiakasryhmän kesken.
Työnjako äitiysneuvoloiden ja synnytyssairaaloiden äitiyspoliklinikoiden kesken on epäyhtenäinen, ja lähetteet äitiyspoliklinikalle ovat lisääntyneet. Tehyn mielestä neuvoloiden yhteistyötä erikoissairaanhoidon, päivähoidon, lastensuojelun ja
kouluterveydenhuollon sekä kolmannen sektorin
kanssa tulee tiivistää.

Henkilökunnan koulutus
Kansanterveyslain voimaantuloon asti äitiysneuvoloissa toimivat kätilöt, jotka olivat saaneet joko
kahden vuoden kätilökoulutuksen tai olivat ensin
suorittaneet sairaanhoitajatutkinnon ja sen jälkeen
13 kk kestäneen kätilöoppijakson. Tämä koulutus
perustui v. 1934 annettuun asetukseen (320/1934).
Kätilötutkinnon suorittaneet täyttivät pätevyysvaatimukset sekä kunnan- että sairaalakätilön virkoihin. Vuoden 1968 heinäkuussa tuli voimaan asetus
sairaanhoitotoimen harjoittajien ja muun vastaavanlaisen henkilöstön kouluttamisesta (418/1968),
ja sillä kumottiin sekä sairaanhoitajien (59/1933)
että kätilöiden koulutuksesta annettu asetus. Kansanterveyslain voimaantulon yhteydessä v. 1972
lakkautettiin kunnankätilön ja kunnallisen terveyssisaren virat, jotka muutettiin terveydenhoitajan
viroiksi (STM, Työryhmämuistio 1984:28). Enää ei
avoterveydenhuollossa toimivalta ammattihenkilöstöltä edellytetty perusteellista äitiyshuollon koulutusta (Kätilöliitto).
Vuonna 1985 aloitettiin Turussa koulutus, joka
pätevöitti avoterveydenhuollon ja sairaalakätilön
sekä naistentautien sairaanhoidon tehtäviin. Se
antoi myös valmiudet 2,5-vuotista sairaanhoitajakoulutusta vastaaviin tehtäviin. Uudistettua koulutusta ryhdyttiin antamaan myös Kätilöopistossa
Helsingissä ja maan eri terveydenhuolto-oppilaitoksissa. Vuodesta 1997 kätilökoulutus on ollut
4,5-vuotinen ja sisältänyt työharjoittelun. Koulutus noudattaa EU-direktiivejä ja antaa pätevyyden
toimia kätilön ammatissa kaikissa EU-maissa ja
yleensä myös Euroopan ulkopuolella.
Koulutuksensa perusteella kätilö voi toimia joko
perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa
tai naisen ja perheen omassa ympäristössä erilaisissa hoito-, opetus-, suunnittelu-, kehittämis- ja
asiantuntijatehtävissä.
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Etelä-Suomen lääninhallituksen mielestä valtakunnallisesti olisi määriteltävä, kuka on pätevä
työskentelemään äitiyshuollossa. Nykyinen tilanne
ei ole lääninhallituksen mukaan asiakkaiden kannalta hyvä, koska julkisessa keskustelussa asiakkaille välittyy kuva, etteivät äitiyshuollossa toimivat
terveydenhoitajat olisikaan päteviä työhönsä äitiysneuvoloissa.

Neuvolatoiminnan tavoitteet ja toimintamallit
Äitiyshuolto
Äitiyshuollon ydintehtävä on turvata odottavan
äidin, sikiön, vastasyntyneen ja perheenjäsenen
paras mahdollinen terveys. Pyrkimyksenä on raskaudenaikaisten häiriöiden ehkäisy, häiriöiden
varhainen toteaminen ja sujuva hoitoon ohjaaminen, tehokas hoito ja kuntoutus, hyvä synnytyksen hoito sekä vastasyntyneestä huolehtiminen.
Lisäksi äitiyshuollon tehtävänä on tukea perhettä
sairauden tai vamman kohdatessa, edistää tulevien vanhempien terveyttä ja hyvinvointia sekä
auttaa tulevia vanhempia suhtautumaan myönteisesti perhe-elämään ja perheen merkitykseen yhteiskunnassa.
Äitiyshuolto tapahtuu terveyskeskusten äitiys- ja
lastenneuvoloissa sekä sairaaloiden äitiyspoliklinikoilla ja synnytysosastoilla. Äitiyshuollon taso Suomessa on huomattavan korkea. Äitiyskuolleisuus
on maailman alhaisimpia (0,1 promillea), ja kuolleina syntyneiden tai ensimmäisenä elinviikkona
kuolleiden lasten osuus 6,8 promillea.
Äitiysneuvoloiden työmuotoja ovat terveystarkastukset seulontoineen, henkilökohtainen ohjaus
ja perhevalmennus. Äitiysneuvolan asiakkaana äiti
on siihen asti, kun synnytyksestä on kulunut kaksi
viikkoa. Lapsi on kahden viikon ikäisestä kouluikään asti lastenneuvolan asiakas.
Äitiyshuollon viimeiset suositukset valmistuivat
v. 1999 Stakesin perhesuunnittelun ja äitiyshuollon
asiantuntijatyöryhmän toimesta. Oppaassa on keskitytty raskaudenaikaisiin seulontatutkimuksiin
sekä kysymyksiin, joissa hoidon joustava ohjaus,
yhteistyö ja porrastus ovat keskeisiä. Sosiaali- ja
terveysministeriön mukaan suositukset on otettu
kentällä hyvin vastaan, ja ne ovat laajalti käytössä.
Edelliset suositukset olivat vuodelta 1995. Jo suosituksia valmisteltaessa koettiin, että neljä vuotta on
liian pitkä väli uusimiselle, varsinkin kun sikiöseulontatekniikat kehittyvät nopeasti. Vuoden 1999
suosituksetkin kaipaavat uudistamista.
Äitiyshuollon laatukriteerien valmistelu alkoi
perhesuunnittelun ja äitiyshuollon asiantuntijatyöryhmässä ja jatkui työryhmän toimikauden
jälkeen Stakesissa. Laatukriteerit valmistuivat v.

2000 ja ne on julkaistu Kätilölehdessä. Kriteerien
käyttöönotosta ja toimivuudesta ei ole systemaattista seurantaa. Äitiyshuollon ja lisääntymisterveyden asiantuntijatyöryhmän perustaminen
Stakesiin on kirjattu vuoden 2002 Stakesin ja sosiaali- ja terveysministeriön väliseen tulossopimukseen.
Elämisen alkuun — nettineuvola netissä (http:/
/www.nettineuvola.net) on Stakesin mukaan erinomainen esimerkki siitä, miten uusi teknologia
antaa perheille mahdollisuuden saada äitiysneuvolan neuvontapalveluja heille sopivana ajankohtana. Kuopiossa (Kuopion ammattikorkeakoulu,
Kuopion terveyskeskus ja Kuopion yliopistollinen
sairaala) on kehitetty vuodesta 1999 lähtien ns.
nettineuvolaa. Nettineuvolasta perheillä on mahdollisuus saada tietoa raskauteen, synnytykseen,
synnytyksen jälkeiseen aikaan ja vastasyntyneen
hoitoon liittyvistä kysymyksistä sekä terveytensä ja
hyvinvointinsa tueksi. Perheet voivat olla yhteydessä asiantuntijaan suojatun yhteyden kautta ja
saada kysymyksiinsä aina henkilökohtaisen vastauksen. Lisäksi perheet voivat keskustella anonyyminä vertaisryhmien eli samassa elämänvaiheessa
olevien perheiden kanssa.
Nettineuvolatoiminnan kokeilua on käynnistynyt myös Etelä-Suomen läänin alueella ainakin
Helsingissä ja Kotkassa. Riihimäellä toiminta on
suunniteltu käynnistettävän v. 2006. Etelä-Suomen
lääninhallituksen mukaan nettineuvolapalvelut
voivat täydentää neuvoloiden palvelua, mutta ne
eivät voi missään tapauksessa korvata henkilökohtaista ja inhimillistä vuorovaikutusta neuvoloiden
työntekijöiden ja perheiden välillä.

Lastenneuvolatyö
Lastenneuvolatyön tavoitteena on edistää lapsiperheiden terveyttä ja hyvinvointia ja turvata lasten
terve kasvu ja kehitys. Lastenneuvoloissa käytetään
useimmiten suosituksena Lääkintöhallituksen v.
1990 tekemää Lastenneuvolaopasta. Opas on osittain vanhentunut eikä vastaa kaikkiin tämän hetken tarpeisiin. Sosiaali- ja terveysministeriö on
asettanut 31.1.2002 neuvolatoiminnan asiantuntijatyöryhmän, jonka tehtävänä on valmistella valtakunnalliset suositukset lastenneuvolatoimintaa
varten. Työryhmän tehtävänä on myös ehdotusten
tekeminen lastenneuvolatoiminnan tilastointi- ja
tietojärjestelmien kehittämiseksi sekä lastenneuvoloiden ja eri sidosryhmien yhteistyön kehittäminen.
Työryhmän toimikausi on yksi vuosi (1.2.2002—
31.1.2003).
Perusterveydenhuollossa siirryttiin yhtenäiseen
kirjaamiskäytäntöön 1980-luvun alkupuolella.

Tuolloin kaikki terveyskeskukset siirtyivät käyttämään ns. terveyskertomusjärjestelmää, joka sisältää
yksilön kannalta sekä hänen terveyden- että sairaanhoitoonsa liittyvät asiakirjat. Suomen Kuntaliitto on ylläpitänyt terveys- ja sairauskertomusjärjestelmää. Se antoi v. 1997 uudet lastenneuvola-asiakirjat, joissa lapsen fyysisen kasvun ja kehityksen
seurannan lisäksi kiinnitetään huomiota lapsen ja
perheen vuorovaikutukseen. (Laadukasta neuvolatyötä — laadukkaasti kirjaamalla. Imeväis- ja leikkiiän terveyskertomus. toim. Larjomaa R. Suomen
Kuntaliitto, Helsinki 1997).
Stakes julkaisi v. 1997 katsauksen lastenneuvolan kehityksestä ja visiosta tulevaan. Sen tarkoituksena oli virittää keskustelua ja toimenpiteitä,
jotka nostaisivat kuntien ehkäisevän perusterveydenhuollon palvelut ja erityisesti lasten ja lapsiperheiden terveysneuvonnan uudelleen terveyspolitiikan lähitulevaisuuden tärkeiksi haasteiksi.
Katsauksessa todettiin lastenneuvolan suurimmiksi pulmiksi lastenneuvolatyöhön soveltuvien vaikuttavuusmittareiden puute, suuret erot kuntien
päätöksissä toiminnan järjestämisessä ja resursseissa, terveydenhoitajien työnohjauksen satunnaisuus ja lääkärin roolin epämääräisyys (Stakes,
Aiheita 24/1997).

Yhteistyötahot
Äitiysneuvolat ovat kehittäneet kuluneina vuosikymmeninä tiiviit yhteistyösuhteet erikoissairaanhoidon lastentautien sekä naistentautien ja synnytysten erikoisalojen kanssa. Joissakin kaupungeissa
on käyty keskusteluja siitä, pitäisikö koko äitiysneuvola integroida erikoissairaanhoidon äitiyspoliklinikan kanssa yhteen. Maassa on todennäköisesti
tämän periaatteen suppeahkoja sovelluksia, mutta
ei laajoja muutoksia tähän suuntaan.
Lasten neuvolapalveluissa on puolestaan rakennettu yhteistyösuhteita lasten psyykkisen ja psykomotorisen kehityksen ja puheen kehityksen asiantuntijoihin. Neuvolat ovat parhaimmillaan hyvin
kiinteässä yhteistyössä perheneuvoloiden, lasten
psykiatristen palveluiden, lastenneurologian, fysioterapian, toimintaterapian ja puheterapian yksiköiden ja ammattilaisten kanssa. Uusimpaan lastenneuvoloiden kehitykseen kuuluu mielenkiintoinen
järjestely yhdistää neuvolatarkastuksia päiväkotien
toimintaan (Stakes, Raportteja 214).
Äitiys- ja lastenneuvoloiden kehittämistä koko
perhettä tukevaksi, psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen kasvun ja kehityksen huomioon ottavaksi
perheneuvolaksi on suositeltu eri tahoilta vuosikymmeniä (Rimpelä, M. käsikirjoitus Dialogiin 2/
2002).
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Neuvoloiden voimavarat ja neuvolapalveluiden
käyttäjien määrät
Kunnat ovat vuodesta 1994 alkaen keränneet talous- ja henkilöstötiedot suurempina kokonaisuuksina, eikä äitiys- ja lastenneuvoloista ole enää
saatavilla eriteltyä tietoa. Yleisesti 1990-luvun perusterveydenhuollon alkupuolen säästöt ja leikkaukset kohdistuivat eniten ehkäiseviin terveyspalveluihin, kuten neuvolatoimintaan ja kouluterveydenhuoltoon. Lisäksi lääkäreiden virkaehtosopimusmallit ja niiden sisältämät toimenpidepalkkiot
ohjaavat enemmän sairasvastaanottojen pitämiseen kuin neuvolatoimintaan.
Äitiys- ja lastenneuvoloiden perustyöntekijät
ovat terveydenhoitaja tai kätilö ja lääkäri. Heidän
lisäkseen työryhmässä työskentelevät mm. puheterapeutti, psykologi, sosiaalityöntekijä ja fysioterapeutti.
Vuosi

1990
1993
1994
1996
1999
2000
Muutos 1990—2000, %

Syntyneet

0—6-vuotiaat

65 549
64 826
65 231
60 723
57 574
56 742
—13,4

Kuten taulukosta ilmenee, vähenivät sekä äitiysettä lastenneuvolakäynnit 1990-luvun aikana, vaikka käyntien vähenemisessä huomioitaisiin syntyvyyden laskeminen. Vastaavasti samaan aikaan
huononivat joidenkin lapsiperheiden olosuhteet ja
hyvinvoinnin riskit ja uhat kasvoivat (vanhempien
työttömyys, työelämän muutokset, mielenterveysongelmat, syrjäytyminen). Vanhempien vaikea tilanne heijastuu lasten kasvuolosuhteisiin, jolloin
myös neuvolapalveluilta odotetaan enemmän aikaa ja tukea kuin ns. normaalitilanteessa.
Vuonna 1998 selvitettiin lääninhallitusten kautta
terveyskeskusten seulontojen ja terveystarkastusten yleisyyttä ja yksi tarkasteltava asia oli alle
kouluikäisille tehtävät terveystarkastukset. Tarkastelun kohteena oli vain määrälliset muutokset, ei
sisällölliset tai laadulliset tekijät. Terveyskeskusten
väliset erot olivat neuvolatyössä suuret. Lääkärit
tekivät selvästi vähemmän terveystarkastuksia kuin
Lastenneuvolaopas edellytti. Tavoite toteutui alle
kolmanneksessa terveyskeskuksista. Suurimman
osan terveystarkastuksia tekevät terveydenhoitajat.
Terveydenhoitajien tekemien terveystarkastusten
määrää ei selvitetty.
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Suomessa lähes kaikki äidit ja lapset käyttävät
äitiys- ja lastenneuvolapalveluja. Äitiysavustuksen
saamisen edellytyksenä on neuvolassa tai lääkärillä
käyminen ennen neljännen raskauskuukauden
päättymistä. Suomessa riittämätön raskauden seuranta on harvinaista.
Vuosina 1990—2000 syntyneiden määrät sekä
äitiys- ja lastenneuvolakäynnit ilmenevät seuraavasta taulukosta. Vuosien 1990 ja 1993 tiedot on
terveyskeskuksien ilmoittamista sosiaali- ja terveydenhuollon kertomustiedoista (KETI) ja vuodesta
1994 lähtien kuntien ilmoittamista tiedoista (SOTKA).
Seuraavassa taulukossa on esitetty v. 1990, 1993,
1994, 1996, 1999 ja 2000 syntyneiden määrä sekä
äitiys- ja lastenneuvolakäyntien määrät kyseisinä
vuosina:

440 930
450 896
455 676
451 979
427 688
419 710
—4,8

Äitiysneuvolakäynnit

1 153 359
1 060 611
1 085 540
1 007 112
949 958
929 709
—19,4

Lastenneuvolakäynnit (0—7-vuotiaat)

1 470 881
1 416 551
1 602 713
1 465 124
1 368 184
1 343 243
—8,7

Vuonna 1990 äitiysneuvolakäyntien määrä oli
1,15 miljoonaa. Tämä merkitsee 17,8 käyntiä synnyttäjää kohti. Vuoteen 1993 mennessä käyntimäärä väheni 16,5 käyntiin synnyttäjää kohden. Tämän
jälkeen käyntimäärä on lievästä vähentynyt, mutta
synnyttäjää kohden laskettuna määrä on pysynyt
suunnilleen muuttumattomana vuodesta 1993 lähtien. Vuonna 2000 käyntien määrä oli n. 930 000 eli
16,6 käyntiä synnyttäjää kohden. Käynneistä noin
viidennes on lääkärikäyntejä. Tämä osuus on pysynyt vuosittain suunnilleen samana. Äitiysneuvolatoiminta on varsin ohjelmoitua, eikä suuria muutoksia näin ollen yleensä tapahdu.
Tilastojärjestelmä uudistettiin v. 1994, joten seuraavassa on alueellista vaihtelua tarkasteltu sairaanhoitopiireittäin vuodesta 1994 alkaen. Alueelliset
erot sairaanhoitopiireittäin olivat v. 1994 PäijätHämeen sairaanhoitopiirin 14,5 käynnistä Satakunnan 19,3 käyntiin synnyttäjää kohti. Vuonna
2000 vaihteluväli oli sama, mutta vähiten käyntejä
oli Varsinais-Suomessa ja eniten Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Alueellisia eroja on Stakesin mukaan pidettävä suurina. Terveydenhoitajan
ja muun henkilökunnan käynneissä oli hieman

pienemmät suhteelliset vaihtelut kuin lääkärikäynneissä.
Lastenneuvolakäyntien määrä oli v. 1990 n. 1,47
miljoonaa. Näistä lääkärin vastaanotolle tehtiin
358 000 käyntiä, eli noin neljännes kaikista käynneistä. Vuoteen 1993 käyntien yhteismäärä oli vähentynyt n. 4 %:lla. Vuonna 2000 käyntejä tehtiin
1,34 miljoonaa. Lääkärikäyntien osuus oli vähentynyt runsaaseen viidennekseen. Lasten määrän vähenemisen johdosta käyntien määrä 0—6-vuotiasta
lasta kohden on kuitenkin pysynyt lähes ennallaan
vuotta 1994 lukuun ottamatta. Vuonna 1990 tehtiin
0—6-vuotiasta kohti 3,3 käyntiä lastenneuvolaan ja
v. 2000 3,2 käyntiä.
Alueelliset erot olivat suuret. Vuonna 1994 vähiten käyntejä lasta kohti oli Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (3,0) ja eniten Etelä-Pohjanmaalla (4,4).
Vuonna 2000 tilanne vaihteli Itä-Savon, PohjoisPohjanmaan ja Kainuun vähän alle kolmesta KantaHämeen 3,8:aan käyntiin lasta kohti.
Seuraavassa on esitetty äitiys- ja lastenneuvolakäynnit v. 2000 sairaanhoitopiireittäin:
Sairaanhoitopiiri

Uusimaa
Helsinki
Varsinais-Suomi
Satakunta
Kanta-Häme
Pirkanmaa
Päijät-Häme
Kymenlaakso
Etelä-Karjala
Etelä-Savo
Itä-Savo
Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo
Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa
Vaasa
Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Länsi-Pohja
Lappi
Yhteensä

Äitiysneuvolakäynnit/synnyttäjä

16,8
16,1
14,5
16,5
16,2
16,6
16,2
16,7
15,9
15,6
16,3
16,3
18,0
17,9
19,1
16,8
19,0
16,7
18,9
16,5
16,4
16,6

Lastenneuvolakäynnit/
0—6- vuotiaat

3,0
3,2
3,5
3,3
3,8
3,4
3,5
3,4
3,2
3,0
2,9
3,0
3,0
3,1
3,4
3,2
3,1
2,9
2,8
3,3
3,0
3,2

Lähteet: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatilastot (Keti)
vuosilta 1990—1993.
Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntakohtainen tilastotietokanta (Sotka) vuosilta 1994—2000.

Raskauden seurannassa hoitovastuu on siirtymässä yhä enemmän erikoissairaanhoitoon. Sairaanhoitopiirien vertailussa raskaudenaikaisten erikoissairaanhoidon poliklinikkakäyntien määrässä

on selvää alueellista vaihtelua (alueellisten keskiarvojen vaihteluväli 1,9—4,4 käyntiä synnyttäjää
kohden). Myös vuodeosastohoidossa raskauden
aikana olleiden synnyttäjien osuus vaihtelee
alueellisesti. Syntymärekisterin perusteella on nähtävissä raskaudenaikaisten äitiyspoliklinikkakäyntien tasainen kasvu.

Varhaislapsuuden tutkimus ja tutkimustulosten
soveltaminen
Varhaisen vuorovaikutuksen merkitys
Vauvan ja vanhemman välinen suhde on noussut
keskeiseksi tutkimuskohteeksi ympäri maailmaa.
Tutkimukset ovat mullistaneet käsityksiä vauvan
kyvyistä. Aiemmin katsottiin vuorovaikutuksen
olevan pelkästään äidin aikaansaamaa, mutta nyt
on otettu tarkasteluun myös vauvojen erilaiset
ominaisuudet ja kyvyt olla vuorovaikutuksessa ja
herättää vanhemman hoivakäyttäytymistä ja huolenpitoa (Kalland & Maliniemi-Piispanen. Vauvan
kiikku. Kuvaus kokeilevasta vauvaperhetyöstä.
Helsinki 1999).
Järventien ja Saulin tutkimuksen mukaan psykologian ja sosiaalipsykologian teoriat ovat yksimielisiä siitä, että on kaksi sellaista asiaa, jotka ovat
lapsen minuuden ja sosiaalisuuden kehityksessä
aina tarpeellisia ja välttämättömiä. Ensinnäkin lapsi
tarvitsee liiton sellaisen ihmisen kanssa, joka sitoutuu jatkuvaan ja säilyvään suhteeseen hänen kanssaan. Psyykkiset rakenteet ja funktiot eivät kehity
ilman tällaista vuorovaikutusta, ts. ei kehity inhimillistä pääomaa. Toiseksi lapsi tarvitsee edelliseen
liittyen välittävän huolenpidon eli rakkautta. Ilman
sitä ei kehity itsestä ja toisista eikä yhteisistä asioista
välittämistä, ts. ei kehity sosiaalista pääomaa.
Sosiaalisella ympäristöllä on suuri merkitys lapsen kehitykselle. Lapsen kannalta on hyvin tärkeää,
että aikuiset kuulevat hänen tarpeensa eivätkä
toimi vain omien tarpeidensa mukaisesti. Ylivoimaiset rasitteet voivat kuormittaa joitakin vanhempia niin, etteivät he jaksa kannatella lasta tämän
kehityksen edellyttämällä tavalla. Tällaisia rasitteita
voivat luoda työelämä ja taloudelliset paineet. Tältä
osin myös yhteiskunta on vastuussa siitä, miten
lapset voivat ja miten he toimivat (Eriarvoinen
lapsuus. toim. Järventie & Sauli, Porvoo 2001).
Ensi- ja turvakotien liitto painottaa valtiontilintarkastajille antamassaan lausunnossa lapsen ensimmäisen elinvuoden merkitystä lapsen tulevalle
kehitykselle. Osa perheistä tarvitsisi lausunnon
mukaan intensiivisempiä tukitoimia tässä vaiheessa. Riskitekijät voivat johtua joko vauvasta (esim.
keskosuus, vaikeahoitoisuus, vammaisuus) tai vanhemmista (synnytyksen jälkeinen masennus, van-

267

hempien mielenterveys- ja päihdeongelmat ym.)
tai perheen muista ongelmista. Esimerkiksi terveydenhoitajien kotikäynneille pitäisi liiton mielestä
varata asianmukaiset resurssit.
Kätilöliitto on laatinut Vastasyntyneen oikeuksien julistuksen, joka sisältää 10 periaatetta. Lähtökohtana on uusi tutkimustieto, jonka mukaan on
tärkeää, että vastasyntynyt lapsi saa olla äidin ja
vanhempiensa läheisyydessä mahdollisimman paljon. Vanhan hoitokäytännön mukaan lapset eristettiin synnytyssairaaloissa lastenhuoneisiin, mutta
uuden tiedon valossa on pyritty siihen, että äidit ja
vanhemmat pitävät lastaan mahdollisimman lähellä. Henkilökunnan tehtävänä on motivoida äitejä
uuteen toimintamuotoon, johon kuuluu esim. varhainen imetys, ihokontakti ja lapsentahtinen imetys. Myös vanhoihin tapoihin juurtunutta henkilökuntaa on motivoitava tukemaan vanhempien ja
vastasyntyneen läheistä suhdetta.

Neuvolatoiminnan tutkimus ja kehittäminen
Kuopion yliopisto selvitti v. 2000 sosiaali- ja terveysministeriön tehtäväksiannosta äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan kohdistuneet 1990-luvun tutkimus- ja kehittämishankkeet. Selvitykseen löytyi 80
tutkimusta ja 30 kehittämishanketta. Tutkimukset
rajattiin vain yliopistollisiin ja muihin projektitutkimuksiin. Selvityksen tarkoituksena oli tunnistaa
lapsiperheitä tukevat äitiys- ja lastenneuvolan toimintakäytännöt ja keskeiset pulmat sekä tehdä
ehdotuksia neuvolatoiminnan kehittämiseksi.
Tulosten mukaan neuvolatoiminta on kehittynyt
perhekeskeisempään ja yhteisöllisempään suuntaan, ottaa huomioon lapsiperheiden psykososiaaliset pulmat ja pystyy tukemaan vanhempia aiempaa monipuolisemmin. Lapsiperheitä tukevia toimintoja neuvolassa olivat mm. parisuhteen vahvistaminen, isien tukeminen, kummikätilö perhevalmennuksessa, imetyksen tukeminen, masentuneen
äidin tukeminen ja päihdeongelmista kärsivien äitien auttaminen. Ongelmana on, että nämä toimintatavat ovat varsin paikallisia ja alueellisia eikä tieto
niistä leviä muualle. Tästä syystä neuvolatoiminnan
laatu vaihtelee eri puolilla Suomea.
Hyvien toimintamallien käytäntöjen saattamiseksi laajalti tietoon on sosiaali- ja terveysministeriö
yhdessä Kuopion yliopiston kanssa järjestänyt valtakunnalliset neuvontatyön kehittämispäivät v.
2000 ja 2001. Keväällä 2002 käynnistyi Itä-Suomen
Neuvolatyön kehittämis- ja tutkimuskeskus terveyden edistämisen määrärahan tuella.
Vuodesta 1997 lähtien Stakes on toteuttanut
Varhaisen vuorovaikutuksen tukemisen projektia,
jonka tarkoituksena on antaa neuvolan työnteki-
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jöille valmiuksia käsitellä vaikeitakin perheasioita
vanhempien kanssa ja jakaa tietoa lapsen kehityksen kulusta ja terveen kehityksen edellytyksistä.
Projektissa on koulutettu jo n. 1 500 terveydenhoitajaa puolesta maamme kuntia. Samalla on koulutettu kouluttajia. Ammattikorkeakouluista monet
ovat ottaneet projektin tuottamaa aineistoa osaksi
omaa terveydenhuolto- ja sosiaalialan henkilöstön
peruskoulutusta.
Stakesin mukaan tarkoituksena on, että psykososiaalinen työskentelytapa tulisi käytännöksi kaikissa neuvoloissa ja se turvattaisiin sekä peruskoulutuksen että jatkokoulutuksen avulla. Tähän
asti tämä työ on ollut Stakesin ohjaamaa ja kannattelemaa. Tarkoituksena on, että jatkossa lääninhallitukset ylläpitäisivät tätä toimintaa alueillaan osana omaa neuvolatyötään. Koulutus voitaisiin järjestää esim. yhteistyössä ammattikorkeakoulujen kanssa.
Lääninhallitukset yhtyvät valtiontilintarkastajille
antamissaan lausunnoissa Stakesin esitykseen, että
psykososiaalinen työskentelytapa tulisi saada pysyväksi käytännöksi kaikissa neuvoloissa koko maassa. Lääninhallitukset eivät kuitenkaan pidä tällaisen
toiminnan ylläpitämistä lääninhallituksen asiana,
vaan terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen ammatillisen osaamisen koulutusorganisaatioiden tulee
vastata koulutuksesta. Lääninhallitukset ovat puolestaan aktiivisia koulutustarpeiden esiin tuomisessa ja koulutustoiminnasta tiedottamisessa.
Liittyen em. Stakesin projektiin Tampereella
aloitettiin v. 1997 lastenneuvolaan sijoittuva Lasten
psyykkisten häiriöiden ehkäisy lastenneuvolassa
-tutkimus, jossa lastenneuvolan terveydenhoitajan
toimintaan pienten, alle 2-vuotiaiden lasten mielenterveyspalvelujen antajana pyritään vaikuttamaan. Projektissa terveydenhoitajille annettu lisäkoulutus lisäsi odotusten mukaisesti heidän valmiuksiaan käsitellä vanhempien kanssa vauvaan,
perheeseen ja perheenjäsenten väliseen vuorovaikutukseen liittyviä ongelmia. Kahden vuoden seurannan jälkeen lisäkoulutusta saaneiden terveydenhoitajien asiakkaina olleista äideistä 70 % koki
saaneensa käynneistä paljon tai erittäin paljon apua
(Puura K., Tamminen T., Mäntymaa M., Virta E.,
Turunen M.-M., Koivisto A.-M. Lastenneuvolan terveydenhoitaja vauvaperheen tuen tarpeen havaitsijana. Suomen Lääkärilehti 47/2001 s. 4855—4861).
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta julkaisi v. 2001
kirjan Isä neuvolassa. Kirja on tarkoitettu äitiys- ja
lastenneuvoloiden terveydenhoitajille ja lääkäreille
lisäämään ymmärtämystä isyyteen kasvamisesta ja
isänä olemisesta. Kirjassa kerrotaan mm. Oulun
kaupungin kolmessa neuvolassa v. 1994—2001

perhevalmennuksen isäryhmien ja isävauvaryhmien kokemuksista.

Neuvolatyön haasteet
Stakesin tuoreessa Mikä lapsiamme uhkaa? -raportissa kirjoittajat toteavat, että lasten peruspalvelut
ovat ohentuneet ja erityispalvelut hajaantuneet.
Lamaleikkauksissa harvennettu henkilökunta uupuu ja riski hakeutua toisiin tehtäviin lisääntyy.
Kuntien väliset erot kasvavat. Vaikka projektit tuottavat innovaatioita, niiden vaarana on saavutusten
jääminen usein paikallisiksi. Vaihtuvia projekteja
on liikaa, eivätkä ne korvaa perusrakenteiden
ohentumista (Bardy M., Salmi M. ja Heino T. Mikä
lapsiamme uhkaa? Suuntaviivoja 2000-luvun lapsipoliittiseen keskusteluun. Stakes, Raportteja 263/
2000).
Perheiden ja yksittäisten palveluntarvitsijoiden
erilaisuuden huomioiminen on haaste neuvolatyölle. Vaikka neuvolapalveluihin ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä, niin kritiikki koskee nimenomaan
sitä, että yksilölliset tarpeet eivät tule huomioon
otetuiksi neuvolassa.
Viime vuosikymmenien aikana lasten oire- ja
sairauskirjo on muuttunut. Muun muassa lihavuus,
allergiset sairaudet sekä käyttäytymis- ja kontaktihäiriöt ovat lisääntyneet, samoin kuin esikoulu- ja
kouluikäisten oppimishäiriöt ja mielenterveysoireet. Kuulo-, näkö- ja kasvuhäiriöiden toimivan
seulonnan ja hoitoonohjauksen lisäksi tarvitaan
entistä parempia välineitä neurologisen ja tunneelämän kehityksen tutkimiseen ja tukemiseen. Erilaisten sairauksien kuten sydän- ja verisuonisairauksien, aikuisiän diabeteksen, tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja mielenterveyden ongelmien ennaltaehkäisy tulee yhä tärkeämmäksi.
Pienten lasten vanhempien mielenterveysongelmat, ml. synnytyksen jälkeinen masennus, ovat
varsin yleisiä. On todettu, että lähes kolmasosalla
synnyttäneistä äideistä on psyykkisen avun tarvetta. Äitiys- ja lastenneuvoloiden on todettu olevan
avainasemassa varhaisdiagnostiikan, äidin tukemisen, hoitoon ohjaamisen ja hoidon suhteen. Perheenjäsenillä voi olla muitakin psyykkisiä häiriöitä
kuin synnytyksen jälkeinen masennus. Mielenterveysongelmista kärsivien perheiden auttamiseksi
on Stakesissa käynnistetty Toimiva perhe -hanke,
jossa tuetaan vanhemmuutta ja lapsen pärjäävyyttä
ja tervettä kehitystä sekä ehkäistään ennalta lasten
mielenterveyden häiriöitä. Toimiva perhe -hanke
tuottaa työmenetelmiä niin erikoissairaanhoitoon
kuin perusterveydenhuoltoonkin niiden perheiden
auttamiseksi, joissa vanhemmalla on mielenterveyden häiriö.

Suuri haaste neuvolatoiminnalle ja muullekin
palvelujärjestelmälle ovat vaikeasti päihderiippuvaiset äidit. Raskaana olevista äideistä päihderiippuvaisia tai päihteiden suurkuluttajia arvioidaan
olevan 6—10 %. Vuosittain syntyy arviolta n. 650
alkoholin eriasteisesti vaurioittamaa lasta. Uusimpien arvioiden mukaan vuosittain n. 4 000—6 000
sikiötä on vaarassa altistua päihdyttäville aineille.
Äidin päihteiden käyttö on suurin yksittäinen ulkoapäin tuleva uhka sikiölle. Naisten ja äitien
päihteiden käyttö lisääntyy ja näyttää muuttuvan
yhä pysyvämmäksi ilmiöksi. Suomalaisen äitiyshuollon etu on se, että se tavoittaa lähes kaikki
raskaana olevat naiset. Tutkimusten mukaan äitien
alkoholiongelma pystytään tunnistamaan neuvolassa huumeongelmaa paremmin.
Äidin alkoholin käytöstä aiheutuvien sikiövaurioiden (FAS- ja FAE-lapset) määrä on suhteellisen
vähäinen, mutta päihderiippuvaisten ja suurkuluttajaäitien lisääntyessä se on kasvava ongelma. FASja FAE-lapset ilmoitetaan esiintyvyytenä 10 000
vastasyntynyttä kohti. Oireyhtymän diagnosointi
voi olla varhaislapsuudessa vaikeaa. Vuonna 1999
luku oli 1,56. Arvioidaan, että lapsista ilmoitetaan
huonosti lakisääteiseen epämuodostumarekisteriin
ja syntymärekisteriin. Stakesin arvio on, että erilaisiin valtakunnallisiin rekistereihin ilmoitetaan alle
10 % todellisista FAS- ja FAE-tapauksista.
Sosiaali- ja terveysministeriössä selvitettiin v.
2001 keinoja parantaa raskaana olevien ja synnyttäneiden päihteitä käyttävien naisten tarvitsemien
palvelujen kehittämistyötä yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton edustajien kanssa. Siinä yhteydessä
selviteltiin mm. mahdollisuuksia käynnistää uusia
hankkeita, joilla tavoitettaisiin paremmin päihteitä
käyttävät raskaana olevat naiset äitiysneuvolassa ja
muissa palveluissa kuten päihdehuollossa. Vuonna
2001 Raha-automaattiyhdistys kohdisti varojaan
erityisesti päihdeongelmaisten äitien auttamiseksi.
Myös valtion vuoden 2002 budjetin valtionosuuden
lisääntynyttä osuutta on edellytetty käytettäväksi
mm. päihdeäitien hoitoon.
Ensi- ja turvakotien liiton v. 1998 aloittaman Pidä
kiinni -projektin tarkoituksena on kehittää hoitojärjestelmä päihteitä käyttäville odottaville äideille ja
vauvaperheille. Projektin kokemusten mukaan äitiys- ja lastenneuvoloissa tarvitaan lisää tietoa päihdeongelmasta ja kuntoutusprosessista sekä hoitomahdollisuuksista ja -paikoista. Lisäksi tarvitaan
koulutusta päihdeasiakkaan kohtaamisesta, päihteidenkäytön puheeksiotosta ja motivoivan haastattelun käytöstä. Neuvolatoiminnan käytäntöjä pitäisi muuttaa siten, että kaikkien odottavien äitien
kanssa keskustellaan päihteidenkäytöstä perus-
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teellisesti, jotta nykyistä useampi ongelmakäyttäjä
tavoitettaisiin hoidon piiriin mahdollisimman varhain jo odotusaikana.
Ensi- ja turvakotien liiton mukaan lasten laiminlyönnin, kaltoinkohtelun ja pahoinpitelyn tunnistamisessa on vakavia puutteita. Neuvoloissa ei riittävästi havaita vakaviakaan laiminlyönneistä johtuvia, erityisesti pienten lasten kehitysviivästymiä.
”Kiltti vauva” voi olla ”luovuttanut vauva”, joka on
pysähtynyt tai suorastaan taantunut kehityksessään.
Stakesin Vanhemmuuden aika -hanke selvitti
vanhemmuuden tukemisen toimintakäytäntöjä ja
työntekijöiden tässä työssä näkemiä haasteita äitiys- ja lastenneuvoloissa ja päiväkodeissa keväällä
2000. Neuvoloiden työntekijät pitävät vanhempainryhmiä ja moniammatillista yhteistyötä tärkeimpinä
tulevaisuuden toimintamuotoina vanhemmuuden
tukemisessa. Henkilöstön voimavarat koettiin varsin riittämättömiksi. Ongelmia nähtiin niin kunnan
tarjoamissa resursseissa, ammatillisen koulutuksen
antamissa valmiuksissa kuin henkilöstön jaksamisessakin. Vanhemmuuden aika -hanke perusti yhteistyöfoorumin alan järjestöjen ja joidenkin kuntien kanssa keskustelemaan vanhemmuuden yhteiskunnallisista haasteista ja osallistujatahojen
työstä (Stakes, Aiheita 7/2001).
Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa on
perussääntönä asiakkaan luvan saaminen myös
viranomaisten väliseen yhteistyöhön ja muutoin
asioiden salassapito. Lastensuojelulaki taas sisältää
ilmoittamisvelvollisuuden silloin, kun viranomainen katsoo lapsen olevan vaarassa. Eräässä Stakesin hankkeessa on kehitelty uusia työmenetelmiä
vaikeiden asioiden puheeksi ottamiselle ja yhteistyölle silloin, kun työntekijä on huolissaan esim.
lapsen hyvinvoinnista. (Arnkil T.E., Eriksson E.
Arnkil R. Palveluiden dialoginen kehittäminen
kunnissa. Sektorikeskeisyydestä ja projektien kaaoksesta joustavaan verkostointiin. Stakes, raportteja 253).
Etelä-Suomen lääninhallitus toteaa valtiontilintarkastajille antamassaan lausunnossa, että uudet

Äitiys- ja lastenneuvolat ovat 1900-luvun alkupuolelta
asti tehneet tuloksellista työtä äitien ja pikkulasten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Neuvoloiden
palvelujen käyttäminen on maksutonta ja vapaaehtoista. Neuvolat tavoittavat kaikki lasta odottavat ja kasvat-
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haasteet neuvolatoiminnalle edellyttävät äitiys- ja
lastenneuvoloiden työntekijöiden koulutuksen uudelleenarviointia ja suunnittelua sekä työssä olevien terveydenhoitajien, kätilöiden ja lääkäreiden
systemaattista täydennyskoulutusta. Neuvoloiden
tehtäviksi tulleiden erityiskysymysten (perheiden
mielenterveysongelmat, päihdeongelmat, perheväkivalta jne.) hoitaminen ja moniongelmaisten
perheiden hyvinvoinnin edistäminen ja hoitaminen
vaativat entistä enemmän ajallista resursointia ja
henkilöstöä sekä entistä tiiviimpää moniammatillista tiimityötä.
Neuvolatoiminnan tuloksellisuutta arvioidaan
hyvin pitkälti perinteisillä mittareilla, kuten imeväis- ja lasten kuolleisuus, tautikohtaiset tilastot ja
rokotustilastot. Ne kuvaavat vain pientä osaa lasten
terveyden kokonaisuudesta. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan neuvolatoiminnasta on, kuten
muustakin yksilöä koskevasta terveydenhuollosta,
menetelmällisesti vaikea kerätä sisällöllistä tietoa,
jota voitaisiin analysoida väestötasoisesti. Ongelmana on myös valtakunnallisen tilastotiedon puutteellisuus. Kuntatasolla ongelmana on niukassa
taloudellisessa tilanteessa sairaanhoidon priorisointi ennalta ehkäisevän toiminnan sijasta sekä
resursoinnin vähäisyys.

Perhesuunnittelu ja lisääntymisterveys
Äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan liittyvät olennaisesti myös perhesuunnitteluasiat, kuten esim. raskauden ehkäisy, hedelmättömyyden hoito, raskauden keskeytys sekä seksuaalikasvatus- ja neuvonta.
Stakes kokoaa valtakunnalliset tiedot lisääntymisterveysasioista (abortti, sterilisaatio, epämuodostumarekisterit) ja tekee lisääntymisterveyteen liittyvää tutkimusta.
Stakesin viisivuotisen Perhesuunnittelu 2000
-hankkeen kehittämistyön ja verkostojen pohjalta
Stakes jatkaa seksuaaliterveyden kehittämishankkeessa tiedon välittämistä ja tukee ammattihenkilöstön koulutuksen suunnittelua (Stakes, Aiheita
32/1998).

tavat perheet. Ne koetaan neutraaleiksi paikoiksi, joissa asioidessaan kukaan ei leimaudu, ja niiden asiantuntemukseen luotetaan. Neuvolat muodostavat kansainvälisesti katsoen ainutlaatuisen verkoston, jonka
avulla terveysvalistusta ja kasvatustietoa voidaan le-

vittää koko maahan ja toteuttaa rokotusohjelmat. Valtiontilintarkastajien mielestä on erittäin tärkeää, että
äitiys- ja lastenneuvolat säilyvät toimintakykyisinä,
tasa-arvoa edistävinä ja koko maan kattavina.
Neuvolatoiminta kuuluu kansanterveyslain piiriin,
mutta laki ei määrittele sen sisältöä eikä tavoitteita.
Suomen Kuntaliitto antoi v. 1997 uudet ohjeet ja lomakkeet lastenneuvolakäynneistä. Ohjeissa kiinnitetään
huomiota lapsen fyysisen kasvun ja kehityksen seurannan lisäksi lapsen ja perheen vuorovaikutukseen. Valtiontilintarkastajat pitävät puutteena sitä, että saatavissa ei ole seurantatietoja siitä, miten ohjeita noudatetaan ja mikä on niiden vaikuttavuus.
Jo neuvolatoiminnan alkuaikoina korostettiin lapsen oikeutta hellyyteen ja huolenpitoon ”äidinkohdusta
alkaen” ja tämän välttämättömyyttä hyvälle kehitykselle. Viimeaikaiset tutkimukset ovat syventäneet tietoa
varhaislapsuudesta ja mullistaneet käsitykset vastasyntyneen kyvyistä. Jo vastasyntyneellä on kyky vastavuoroiseen suhteeseen hoitavan aikuisen kanssa. Riittävän herkkä ja lapsen tarpeisiin vastaava vuorovaikutus on lapsen tunne-elämän sekä sosiaalisen ja tiedollisen kehityksen tärkein tekijä. Tutkimustuloksia on
käytetty hyväksi kehitettäessä neuvoloihin uutta työmenetelmää varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseksi.
Koulutus on käynnistynyt eri puolilla maata, ja terveydenhoitajat ovat osallistuneet tähän kaksi vuotta kestävään koulutukseen aktiivisesti. Koska lapsen minuus ja
sosiaalisuus kehittyvät suhteessa toiseen ihmiseen,
pitävät valtiontilintarkastajat tärkeänä, että myös lapsia, joilla on vamma tai kehityksellinen riski, tuetaan
vuorovaikutukseen vanhempansa tai hoitajansa kanssa.
Erityisen huolissaan valtiontilintarkastajat ovat niis-

tä lapsista, joiden äideillä ja vanhemmilla ei ole riittävästi voimavaroja huolehtia omasta eikä lastensa hyvinvoinnista. Mielenterveyden häiriöt, varsinkin masennus, ovat tulleet Suomessa kansanterveydelliseksi
ongelmaksi. Vanhemman häiriö on riski lapsen kehitykselle. Terveys 2000 –tutkimus on havainnut naisten
alkoholin käytön lisääntyneen. Viimeisimpien tutkimusten mukaan 6 % odottavista äideistä on riippuvaisia
päihteistä ja suuntaus on kasvava. Raskauden aikainen
päihteiden käyttö vammauttaa ja altistaa sikiöitä erilaisille sairauksille. Valtiontilintarkastajien mielestä asia
on vakava ja neuvoloiden tulisikin etsiä uusia toimintatapoja ongelmakäyttäjien havaitsemiseksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Valtiontilintarkastajat
korostavat ennalta ehkäisevän terveysneuvonnan
merkitystä ja neuvolan asiantuntijaroolia tässä työssä,
niin että kaikki naiset jo ennen raskaaksi tuloaan tietäisivät raskauden aikaisen alkoholin- ja muiden huumaavien aineiden käytön vaaroista sikiön kehitykselle.
Päihdehuoltolain mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että päihdehuolto järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi, kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Ongelmiin on puututtava ripeästi perheiden auttamiseksi ja lasten häiriöiden ehkäisemiseksi, jotta sukupolvesta toiseen siirtyvä psykososiaalinen syrjäytyminen voitaisiin katkaista.
Valtiontilintarkastajien mielestä neuvoloiden henkilökunnan riittävyydestä, yhteistyöverkoston toimivuudesta sekä määrällisestä koulutuksesta on huolehdittava. On tärkeää, että tieto tutkimus- ja kehittämistyön
tuloksista välittyy käytännön toimintaan. Valtiontilintarkastajien mielestä neuvolat tekevät arvokasta ennalta
ehkäisevää työtä ja niille on jatkossakin turvattava riittävät toimintaedellytykset.

Kouluterveydenhuollon nykytila ja kehittämistarpeet

Suomalainen kouluterveydenhuoltojärjestelmä
on saanut vaikutuksia Keski-Euroopasta, jossa jo
1700-luvulla pohdittiin koululääkärikysymystä.
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim teki aloitteen
v. 1885 koululääkärin asettamiseksi kansa- ja oppikouluihin. Asia eteni valtiopäiville, ja v. 1912 Keisarillinen senaatti asetti komitean suunnittelemaan
Suomelle koululääkärijärjestelmää. Kouluterveydenhuolto pääsikin hyvään alkuun 1910-luvulla.
1920-luvulla Mannerheimin lastensuojeluliitto ja
Samfundet Folkhälsan palkkasivat ensimmäiset
kouluhoitajattaret koululääkärien avuksi. Kouluhoitajattarien työ muodostui kolmesta osa-aluees-

Kouluterveydenhuollon taustaa
Kouluterveydenhuoltotyöllä on Suomessa jo yli
sadan vuoden perinne. Yhteiskunnan muuttuessa
ja lääketieteellisen tiedon lisääntyessä kouluterveydenhuollon sisältö on muuttunut suuresti, toisin
kuin kouluterveydenhuollon perimmäinen tavoite,
joka on pysynyt ennallaan. Tavoitteena on turvata
jokaisella lapselle mahdollisimman terve kasvu ja
kehitys ja siten luoda perusta terveelle aikuisuudelle.

271

ta: koulukäynnit, kotikäynnit ja poliklinikkakäynnit. Seuraavana vuosikymmenenä kouluterveydenhuolto kehittyi nopeasti, aloitettiin valtakunnallinen terveyssisarkoulutus ja koululääkärit alkoivat
tehdä mm. entistä enemmän yksilöllisiä terveystarkastuksia. Sota-aikana 1940-luvulla kouluterveydenhuollossa koettiin taantuma, vaikkakin esim.
rokotusten tarve oli suuri mm. tuberkuloosin ja
kurkkumädän takia. Vuonna 1944 säädettiin laki
kunnallisista terveyssisarista, ja nämä hoitivat sekä
neuvolaikäisten että kansakoululaisten terveydenhuoltoa. Keskeisenä työmenetelmänä olivat kotikäynnit, jotka mahdollistivat tutustumisen oppilaan
taustatekijöihin. Samalla tarjoutui tilaisuus yhteistyöhön vanhempien kanssa ja voitiin myös valvoa
annettujen ohjeiden noudattamista. 1950—60-luvulla kouluterveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä uudistettiin, aloitettiin hinkuyskä-, PDT- ja poliorokotukset ja otettiin käyttöön yhtenäinen rekisteröintijärjestelmä (Kouluterveydenhuolto. toim.
Terho ym., 2000).
Kansanterveyslain voimaantulo v. 1972 yhdenmukaisti ja järjestelmällisti kouluterveydenhuollon.
Terveyssisaren nimike muuttui terveydenhoitajaksi
ja työntekijät siirtyivät terveyskeskusten alaisuuteen. Muutoksen myötä perhekeskeisyys väheni ja
työssä painottui vastaanottotoiminta. Kansanterveyslain mukaan kuntien tulee järjestää peruskouluille ja lukioille kouluterveydenhuoltoa. Kouluterveydenhuolto jaettiin kolmeen toiminnalliseen
osa-alueeseen: koulujen terveydellisten olojen valvontaan, oppilaskohtaiseen terveydenhuoltoon ja
terveyskasvatukseen. Kouluterveydenhuollon painopiste siirtyi sairauksien diagnostiikasta ja hoitoon ohjaamisesta enemmän terveydenhuollon
suuntaan. Tämä suuntaus voimistui edelleen 1980luvulla, kun alettiin kiinnittää entistä enemmän
huomiota kokonaisvaltaiseen oppilaasta huolehtimiseen. Sama suuntaus jatkui 1990-luvulla (Kouluterveydenhuolto).

Kouluterveydenhuollon tavoitteet ja merkitys
Suomalaisessa yhteiskunnassa taataan lasten oikeudet mm. terveydenhuoltoon ja koulutukseen.
Perustuslain säännösten mukaan julkisen vallan on
turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä edistettävä väestön terveyttä. Valtionneuvoston periaatepäätöksen eli Terveys 2015
-kansanterveysohjelman ensimmäinen tavoite on,
että lasten ja nuorten hyvinvointi lisääntyy, terveydentila paranee ja turvattomuuteen liittyvät oireet ja
sairaudet vähenevät. Vuoden 2002 valtion talousarviossa korotettiin sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia ja suunnattiin lisävoimavaroja erityi-
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sesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen.
Valtioneuvoston hyväksymä sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toteuttamisohjelma vuosille
2000—2003 sisältää kouluterveydenhuollon kehittämistavoitteita. Valtioneuvoston selonteossa (VNS
4/2002 vp) lasten ja nuorten hyvinvoinnista, joka
annettiin eduskunnalle huhtikuussa 2002, todetaan
mm., että kouluikäisten hyvinvointi- ja terveystietojen perusteella näyttää siltä, että myönteinen kehitys on 1990-luvulla kääntynyt kielteiseen suuntaan.
Lasten pahoinvointi on yleistynyt ja muuttunut
aiempaa vaikeammaksi.
Kouluterveydenhuolto on yksi väline toteuttaa
suomalaista terveyspolitiikkaa, jonka tavoitteena
on mm. pidentää tervettä ja toimintakykyistä elinaikaa ja vähentää väestöryhmien välisiä terveyseroja.
Terveyden edistämisen on todettu olevan ensisijainen ja tehokkain keino parantaa väestön terveydentilaa (STM, Esitteitä 1999:13). Terveyden edistäminen tapahtuu ihmisen arjen tilanteissa esim.
kodeissa, päivähoidossa ja kouluissa. Sosiaali- ja
terveysministeriö painottaakin valtiontilintarkastajille antamassaan selvityksessä kouluterveydenhuollon tavoitetta osaltaan turvata lapsen ja nuoren
terve kasvu ja kehitys. Paitsi oppilaaseen itseensä ja
oppilasryhmään kohdistuvana toimintana kouluterveydenhuollon on ministeriön mukaan pyrittävä
vaikuttamaan myös lapsen ja nuoren elinympäristöön ja elinolosuhteisiin.
Kouluterveydenhuollon yhteiskunnallinen merkitys on asiantuntijoiden mukaan ollut huomattava
koko 1900-luvun ajan. Kouluterveydenhuolto on
osaltaan myötävaikuttanut lasten ja nuorten tartuntatautien torjuntaan, hygienian kohentumiseen,
lasten ravitsemustilan paranemiseen ja yleisemminkin lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Määräaikaiset terveystarkastukset ja seulontatutkimukset yhdessä helpon vastaanotolle pääsyn
kanssa ovat tuoneet piilevät taudit ja muut terveysongelmat varhain hoidon piiriin. Kouluterveydenhuollon työntekijät ovat myös osallistuneet yleisemmin kouluyhteisöjen kehittämiseen ja erityisesti kantaneet vastuuta oppilaiden terveyskasvatuksesta.
Viime aikoina on entistä paremmin alettu ymmärtää, että lapsuus- ja murrosiällä on keskeinen
merkitys ihmisen myöhemmälle terveydelle ja hyvinvoinnille sekä koko kansanterveydelle. Terveys
ei ole enää vain sairauden puuttumista, vaan sitä on
tarkasteltava ihmisen psyykkisen, fyysisen, sosiaalisen ja älyllisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin
kannalta (Kouluterveydenhuolto). Lapsuudessa ja
nuoruudessa luodaan perusta terveydelle ja sairaudelle. Suunta määräytyy jo silloin, ja tähän suun-

taan voidaan myös vaikuttaa. Perheen ohella koululla on ainutlaatuinen mahdollisuus tukea yksilön
tervettä kasvua. Kun perheellä on vaikeuksia huolehtia vanhemmuudesta, kohdistuvat odotukset
kouluun, joka instituutiona on tiukasti sidoksissa
yhteiskunnassa ja arvomaailmassa tapahtuviin
muutoksiin. Yhteiskunnan arvot määräävät viime
kädessä ne toimintamallit ja voimavarat, joilla palvelujärjestelmät auttavat, hoitavat ja opettavat lasta
kasvamaan osaksi yhteiskuntaa. Koko tämä toimintaympäristö vaikuttaa paitsi lapsen suhtautumiseen
kouluun, perheeseen ja koko yhteiskuntaan, myös
omaan terveyteensä (Duodecim 2001:24).
Kouluterveydenhuollon yhteiskunnallinen merkitys on edelleen suuri sen vuoksi, että se tavoittaa
kaikki lapset ja nuoret. Näin on mahdollista saada
käsitys mm. koko ikäluokasta, riskiryhmistä ja sairauksien esiintyvyydestä. Mielenterveyden häiriöt
ja syrjäytyminen, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet,
sydän- ja verisuonitaudit, allergiset sairaudet ja
päihteiden käyttö alkavat jo lapsuudessa ja nuoruudessa, vaikka pääasialliset oireet näkyvät aikuisiässä. Mikään muu terveydenhuollon osa-alue ei enää
kouluterveydenhuollon jälkeen tavoita kaikkia
nuoria. Usein väliinputoajia ovat psykososiaalisesti
oireilevat, ongelmaiset nuoret, jotka eivät varsinkaan ongelmien alkuvaiheessa hae aktiivisesti sosiaali- tai terveyspalveluja. Monet sairauksien riskitekijät jakautuvat väestössä epätasaisesti sekä alueellisesti että sosiaalisesti. Kouluterveydenhuollon tavoitteena on löytää nämä riskiryhmät mahdollisimman varhain ja toimia ennaltaehkäisevästi.

Koululaisten keskeisimmät terveysongelmat
Mielenterveyden ongelmat
Suurin osa suomalaisista lapsista voi hyvin ja on
terveitä. Lasten terveys on jatkuvasti parantunut,
kun mittarina käytetään lasten kuolleisuutta. Lasten
ja nuorten terveys on kehittynyt myönteisesti, mutta terveyden kokeminen ei ole muuttunut samalla
tavalla myönteiseen suuntaan, sillä erilainen oireilu
on lisääntynyt (VNS 4/2002 vp). Mielenterveys on
ihmisen hyvinvoinnin perusta, ja sen voimavarat
muodostuvat kasvuiässä. Oppilaiden masentuneisuus alettiin tunnistaa ongelmaksi vasta 1990-luvulla. Tällä hetkellä koululaisten suurimmat terveyspulmat liittyvät mielenterveyteen. Keskimäärin
joka viides kärsii eräiden tutkimusten mukaan selvitystä ja tukea vaativasta psyykkisestä häiriöstä.
Heistä vain osa saa riittävästi hoitoa. Ennen murrosikää pojat oireilevat selvästi tyttöjä enemmän, murrosiässä häiriöt lisääntyvät molemmilla ja murrosiän jälkeen tytöt oireilevat poikia enemmän. Merkittävin kouluikäisten mielenterveyden ongelma
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on masennus, joka on tutkimusten mukaan viime
vuosina lisääntynyt. 8.—9.-luokkalaisista 12 % ilmoittaa potevansa vaikeaa tai keskivaikeaa masennusta. Vaikka alle 15-vuotiaiden itsemurhat ovat
harvinaisia, murrosiän aikana itsetuhoiset ajatukset, itsetuhoinen käyttäytyminen ja itsemurhat lisääntyvät erityisesti pojilla.
Itä-Suomen läänin peruspalvelujen tilaa v. 2000
koskevassa raportissa (Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisuja nro 42) todetaan, että koululaisten
masentuneisuus ja psykososiaalinen pahoinvointi
ovat lisääntyneet. Noin joka kymmenes koululainen käy kouluterveydenhoitajan tai koululääkärin
vastaanotolla masentuneen tai ahdistuneen mielen
takia. Itä-Suomen läänissä nuoret joutuvat odottamaan jatkohoitoon pääsyä sitä tarvitessaan. Raportissa todetaan lisäksi, että lasten ja nuorten vanhempien ja huoltajien terveys ja olosuhteet ovat
yhteydessä koululaisten ongelmiin. Myös lasten ja
nuorten vanhempien mielenterveys-, päihde-, toimeentulo- sekä lasten ja nuorten kasvatukseen
liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet.
Käytös- ja tarkkaavuushäiriöt ovat toinen yleinen mielenterveyden ongelma kouluissa. Ne näkyvät mm. aggressiivisuutena, levottomuutena ja epäsosiaalisena käytöksenä. Käytöshäiriöiset ja masentuneet lapset ovat alisuoriutujia, jotka eivät pysty
hyötymään opetuksesta kykyjensä mukaisesti.
Syömishäiriöt ovat nuorten tyttöjen vakava ongelma. Anoreksia on tavallisempi varhaisnuoruudessa, kun taas bulimia yleistyy myöhemmin. Kouluterveystutkimuksissa syömiseen liittyvä oireilu
oli varsin yleistä: ahmimisestaan ja oksentamisestaan kertoi 14 % tutkituista. Varsinaisesti bulimiaa
sairasti 14—16-vuotiaista tytöistä n. 2 %.

Fyysisen terveyden ongelmat
Fyysisen terveyden ongelmat ovat suhteellisen
yleisiä kouluikäisillä: noin joka kymmenennellä
koululaisella on jokin pitkäaikaissairaus, esim. allergia (10 %), astma (4 %), diabetes (0,5 %), epilepsia (0,6 %) tai reuma (0,2 %). Lihavuus on koululaisten yleinen terveysongelma, ja se on lisääntynyt ja
vaikeutunut 1990-luvulla. Koulun aloittavista joka
kahdeksas on lihava. Suomalaisen Lääkäriseura
Duodecimin ja Suomen Akatemian v. 2001 järjestämässä konsensuskokouksessa todettiin, että liikapainon kertyminen tulisi havaita ajoissa, jotta siihen
voitaisiin puuttua. Lihavuuden seurannaisvaikutukset ovat laajat, se altistaa mm. diabetekselle,
muille verisuonitaudeille sekä tuki- ja liikuntaelinten sairauksille aikuisena.
Vaikka nuorten vapaa-ajan liikuntaharrastus on
lisääntynyt, on koululaisten kunto huonontunut.
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Sekä kestävyyskunto että lihasvoima ovat heikentyneet varsinkin kymmenen viime vuoden aikana.
Samana ajanjaksona on arkiliikunnan ja koululiikunnan määrä vähentynyt. Vain kolmanneksen
nuorista on todettu liikkuvan tarpeeksi. Koululaiset
ovat jakaantuneet fyysisen kuntonsa puolesta
hyvä- tai huonokuntoisiin.
Kouluterveyskyselyn mukaan päivittäisistä niska-hartiavaivoista, selän ala-osan kivuista, vatsakivuista, jännittyneisyydestä, ärtyneisyydestä, nukahtamisvaikeuksista, yöheräilystä, päänsärystä tai väsymyksestä kärsii 33 % koululaisista. Useammasta
kuin yhdestä oireesta kärsi päivittäin 15 % 8.—9.luokkalaisista. Jo koulutulokkaistakin 20 %:lla oli
univaikeuksia joka yö ja 10 %:lla väsymystä joka
päivä.

Oppimis- ja käyttäytymishäiriöt
Eriasteisista oppimishäiriöistä kärsii joka viides peruskoululainen. Niillä tarkoitetaan merkittäviä vaikeuksia kuuntelemisen, puhumisen, lukemisen,
kirjoittamisen, päättelyn, matematiikan tai liikunnan taitojen hankinnassa tai käytössä. Tällaisten
oppimisvaikeuksien taustalla on neurologisia ja
kehityksellisiä syitä, mutta niiden aiheuttajia ovat
myös mielenterveyden vaikeudet.
Kouluiässä omaksutaan vähitellen myös aikuisten maailman arvot ja käyttäytymismuodot. Osa
terveyden kannalta haitallisesta käytöksestä ei nuoren mielestä ole terveyden väheksymistä, vaan
pyrkimystä samastua aikuisuuteen. Tupakointi
sekä lääkkeiden ja alkoholin sekakäyttö ovat tällä
hetkellä suomalaisnuorten riskikäyttäytymistä. Tupakoinnin ja alkoholin kannalta kriittinen vaihe
sijoittuu peruskoulun 7—9.-luokille. Uusia ilmiöitä
puolestaan ovat tietokone- tai peliriippuvuus (Konsensuskokous 12.—14.11.2001). Myös väkivalta tai
sen uhka sivuaa koululaisten arkea. 12—16-vuotiaista noin kymmenes ilmoitti joutuneensa tappeluun tai väkivallan kohteeksi kuluneen kuukauden
aikana. Myös koulun omaisuuden rikkominen on
yleistä. Huolestuttava ilmiö on vakavista väkivaltarikoksista epäiltyjen nuorten määrän kasvu 1990luvun lopulta lähtien.

Kouluterveydenhuollon saatavuus ja voimavarat
Kouluterveydenhuollon järjestämistä koskeva normisto on hyvin väljä. Kouluterveydenhuollon järjestäminen säädetään kuntien velvollisuudeksi
kansanterveyslain 14 §:ssä. Laki ei määrittele tarkemmin palvelujen sisältöä tai toteuttamistapoja,
eikä valtakunnallista, selkeää ohjeistusta kouluterveydenhuollon järjestämisestä ole. Kansanterveysasetuksen 2 §:ssä todetaan vain ne erikoistutkimuk-
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set, mitkä kunnan tulee järjestää. Ammatilliset oppilaitokset ja ammattikorkeakoulut jäävät tämän
säädöksen ulkopuolelle. Yliopistojen opiskelijaterveydenhuolto on puolestaan järjestetty erikseen.
Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelmassa vuosille 2000—2003 on yhtenä tavoitteista lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Tavoitetta
tukevista toimenpidesuosituksista yksi kuuluu:
”Kunnat varmistavat kouluterveydenhuoltoon ja
oppilashuoltoon riittävät voimavarat. Kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon asiantuntijat toimivat
siten, että lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen otetaan huomioon kouluyhteisön koko toiminnassa, myös opetussuunnitelmassa ja arvioinnissa.”
Kouluterveydenhuollon saatavuutta ja siinä olevia kuntien välisiä eroja ei valtiontilintarkastajien
Stakesilta saaman selvityksen mukaan ole yksityiskohtaisemmin selvitetty 1990-luvun alun uudistusten jälkeen. Oppilaiden arvioita kouluterveydenhuollon saatavuudesta on seurattu kouluterveyskyselyissä vuodesta 1996 alkaen. Stakesin SOTKAtietokannasta saadaan tilastotietoja kouluterveydenhuollon käynneistä.
Kouluterveyskyselyn mukaan kouluterveydenhuollon saatavuus on peruskoulun yläluokilla pysynyt pääosin ennallaan v. 1996—2001, kun mittarina käytetään lääkärien ja kouluterveydenhoitajien vastaanottokerroilla käyntejä. Joka toinen oppilas (51—53 %) ilmoittaa käyneensä edellisen lukuvuoden aikana ainakin kerran lääkärin vastaanotolla, ja vajaa puolet oppilaista (44—49 %) oli käynyt
kaksi kertaa tai useammin kouluterveydenhoitajan
vastaanotolla. Kouluterveydenhuollon käynnit
ovat kuitenkin vähentyneet. Stakesin tilastojen
mukaan kouluterveydenhuollon lääkärillä käynnit
vähenivät peruskouluissa 12,4 % koko maassa v.
1997—99. Vuonna 1990 kouluterveydenhuollossa
rekisteröityjen käyntien yhteismäärä oli 2,28 miljoonaa ja v. 2000 enää 1,63 miljoonaa. Oulun
läänissä lääkärillä käynnit ovat vähentyneet lähes
26 %:lla. Muulla kuin lääkärillä (terveydenhoitaja,
kuraattori jne.) käynnit ovat vastaavasti vähentyneet koko maassa lähes 7 %. Niistä terveyskeskuksista, joissa terveystarkastuksia on vähennetty, valtaosa ilmoittaa, että resursseja kohdennetaan uudella tavoin. Terveystarkastuksia suunnataan ns.
riskiperheiden lapsiin ja nuoriin, jotka päihdeongelmien, työttömyyden tai sairauden johdosta tarvitsevat enemmän tukea ja ohjausta.
Joka kymmenes oppilas koki kouluterveydenhuollon vastaanotolle pääsyn vaikeaksi. Tässä luvussa oli lievää kasvua. Kouluterveydenhuollon

saatavuutta heikentää se, että kouluterveydenhuollon henkilöstö useimmissa kunnissa hoitaa monia
muitakin terveydenhuollon tehtäviä. Isoimmissa
kunnissa kouluterveydenhoitaja toimii yleensä
vain kouluterveydenhuollossa. Vuonna 1999 tehdyssä kouluterveyskyselyssä peruskoulun oppilaista 11 % ilmoitti Länsi-Suomen läänissä olevan
vaikeaa päästä koulun lääkärin tai terveydenhoitajan vastaanotolle. Tämä vastaa koko maan tilannetta. Joka viides oppilas (22—23 %) oli tyytymätön
kouluterveydenhuollon toimintaan henkilökohtaisissa asioissa. Kouluterveyskyselyssä todettiin erittäin suuria eroja kuntien välillä, kun oppilaat arvioivat kouluterveydenhuoltoa. Kuntakohtaiset tiedot Stakes on raportoinut kouluterveyskyselyyn
osallistuneille kunnille mm. Nettinuori-tietokannassa.
Kouluterveydenhuollon voimavaroja ei ole Stakesin mukaan suunnitelmallisesti seurattu 1990luvun uudistusten jälkeen. Vuonna 1993 kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon henkilöstöä selvitettiin Stakesin ja Opetushallituksen toteuttamassa kyselyssä. Kouluterveydenhuollon ja koulupsykologi- ja -kuraattoritoiminnan henkilöstössä oli
suuria eroja kuntien kesken. Näiden toimintojen
voimavaroja oli merkittävästi vähennetty 1990-luvun laman aikana. Sittemmin ei Stakesin mukaan
ole vertailukelpoisella menetelmällä selvitetty kouluterveydenhuollon eikä myöskään oppilashuollon voimavaroja. Viime vuosina on useista kunnista
raportoitu lääkäreiden osuuden vähenneen kouluterveydenhuollossa. Joissakin kunnissa on lääkärityövoiman vähyyden vuoksi luovuttu kokonaan
peruskoulun lääkärintarkastuksista.
Lääninhallitukset toteuttivat kouluterveydenhuollon arvioinnin v. 2000 osana peruspalvelujen
arviointia ja liittyen valtioneuvoston hyväksymän
sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelman seurantaan ja arviointiin. Arvioinnin kohteena olivat kouluterveydenhuollon palvelujen saatavuus ja järjestäminen, voimavarat ja niiden muutokset, ammatillinen osaaminen kouluterveydenhuollossa sekä kouluterveydenhuollon työ- ja toimintatavat ja kouluyhteisö. Lähtökohtana lääninhallitusten arviointityössä on aiemmin kuvatun normiston
sekä valtakunnallisen tavoiteohjelman lisäksi pidetty Suomen Koulu- ja Nuorisolääketieteen yhdistyksen v. 2000 määrittelemiä hyvän kouluterveydenhuollon edellytyksiä sekä hyvätasoisen kouluterveydenhuollon tavoitteita.
Edellä mainittujen tavoitteiden mukaan kouluterveydenhuollon perusedellytyksiin kuuluu mm.
nimetty vastuuhenkilö, joka johtaa ja koordinoi
alueensa kouluterveydenhuoltoa. Koulutervey-

denhuollon tulisi olla osa kouluyhteisön toimintaa, jossa palvelut ovat mahdollisimman joustavasti oppilaan saatavissa huomioiden paikalliset
olot. Parhaiten tämä toteutuu siten, että palvelut
on järjestetty oppilaan omalla koululla. Henkilöstöresursseiksi Koulu- ja Nuorisolääketieteen yhdistys suosittaa kokopäivätoimista terveydenhoitajaa korkeintaan 600—700 oppilasta kohden. Jos
terveydenhoitaja toimii useilla kouluilla, oppilasmäärän tulee olla pienempi. Koululääkärillä tulee
suosituksen mukaan olla yksi viikkotyöpäivä
1 000 oppilasta kohden. Kouluterveydenhuollon
tukena tulee olla riittävät psykologin ja kuraattorin palvelut.
Lääninhallitustenkin tekemistä arvioinneista ilmenee, että kouluterveydenhuollon saatavuudessa
on vaihtelua eri kuntien välillä. Etelä-Suomen läänissä palvelujen saatavuus on heikentynyt: Kouluterveydenhuollon käyntitilastojen mukaan sekä
kouluterveydenhuollon lääkärissä käynnit että
muun henkilöstön luona käynnit vähenivät v. 1999
verrattuna vuoden 1997 tilanteeseen. Lääkärissä
käynnit vähenivät n. 13 % ja muun henkilöstön
käynneissä oli vähennystä n. 10 %. Lisäksi 18 %
terveyskeskuksista ilmoitti kouluterveydenhuollon
henkilöstön vähentyneen v. 1998—2000. Kouluterveydenhuollon henkilöstöresursseissa on suurta
vaihtelua eri kuntien välillä. Lääkärityövoiman vähyyden katsotaan Etelä-Suomen lääninhallituksen
raportin (Peruspalvelut Etelä-Suomen läänissä
2000, julkaisuja 2001:41) mukaan johtuvan joko
lääkäripulasta tai väestövastuisesta toimintamallista. Koulukuraattoreita ja -psykologeja ei ole käytettävissä tasapuolisesti kaikissa läänin kunnissa. Heitä on eniten Uudellamaalla.
Pääkaupunkiseudun terveydenhoitajien mukaan oppilaiden psykososiaaliset ongelmat sekä
päihde- ja huumeongelmat ovat lisääntyneet. Yli
puolet terveydenhoitajista arvioi, ettei heillä ole
riittävästi aikaa näiden ongelmien selvittämiseen.
Noin kolmannes terveydenhoitajista oli lisäksi sitä
mieltä, ettei heillä riitä aika oppilaiden somaattisten
sairauksien seulontaan, tutkimukseen eikä hoitoon. Eniten lisäkoulutusta tarvittaisiin mielenterveys-, päihde- ja huumeongelmien sekä oppilaiden
sosiaalisten ja ihmissuhdeongelmien selvittämiseen. Lisäkoulutustarpeet ovat koko maassa samansuuntaiset.
Länsi-Suomessa ei v. 1998—2000 tapahtunut
olennaisia muutoksia kouluterveydenhuollon järjestämisessä. Länsi-Suomessa noin puolessa tapauksista lääkärin ja terveydenhoitajan vastaanotto
on omalla koululla. Myös Länsi-Suomen läänissä
kouluterveydenhuollon lääkärillä käynnit väheni-
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vät vuodessa lähes 6 000 käynnillä. Henkilövoimavarojen suhteesta oppilaiden lukumäärään ei Länsi-Suomen läänissä saatu luotettavia vertailtavia
tietoja terveyskeskuskyselyissä. Noin kolmanneksessa vastauksista tuotiin esille lääkärin työpanoksen vähäisyys, minkä katsotaan olevan esteenä
mm. kouluterveydenhuollon kehittämiselle.
Itä-Suomen läänissä palvelujen saatavuus vaihtelee koulun koosta riippuen. Kouluterveydenhoitaja ja lääkäri olivat tavattavissa kaikissa kouluissa
kahdessa kolmasosassa kunnista ja osassa kouluista joka kolmannessa kunnassa. Monilla pienillä
kouluilla puolestaan käydään tekemässä vain määräaikaistarkastukset. Sen sijaan koulupsykologin
palvelujen saaminen omasta koulusta oli harvinaista. Vuosina 1998—2000 kouluterveydenhuollossa
toimivien terveydenhoitajien ja lääkärien määrä oli
vähentynyt puolessa vastanneista terveyskeskuksista.
Oulun läänissä kouluterveydenhoitajan palvelut
saadaan pääsääntöisesti omasta koulusta, mutta
yhä useampi kunta harkitsee koululääkärien käyntejä järjestettäväksi terveyskeskusten yhteyteen.
Terveydenhoitajien mielestä väestövastuumalliin
siirtyminen on vienyt kouluterveydenhuollosta resursseja ja uhkaa näin ollen sen saatavuutta. Käyntien määrä ja saatavuus vaihtelevat suuresti kunnittain, mutta yleisesti ottaen on kouluterveydenhuollon käyntien määrä laskenut myös Oulun läänin
alueella. Oulun läänin kunnissa ei ole yhtään päätoimista koululääkäriä. Kaikki kouluterveydenhuollossa toimivat lääkärit ovat osa-aikaisia ja myös
usein vaihtuvia. Monessa kunnassa lääkäripalveluista on jatkuvasti pulaa, ja kolmesta kunnasta
puuttuu lääkäri kouluterveydenhuollossa kokonaan. Kouluterveydenhuollon resurssipulan koettiin olevan uhka työssä jaksamiselle ja oppilaiden
terveystarkastusten tekemiselle.
Lapin läänissä ala-asteilla kouluterveydenhuollon toimitilat ovat pääasiassa koulujen tiloissa,
joidenkin koulujen osalta kuitenkin terveysasemalla tai koulun lähellä sijaitsevassa paikassa. Alaasteilla palvelujen saatavuutta voidaan pitää hyvänä. Ylä-asteilla, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa toimitilat ovat myös pääasiassa kouluilla.
Kouluterveydenhoitaja on tavoitettavissa koululla
vaihtelevasti, koska usein terveydenhoitajalla on
hoidettavanaan useampia kouluja. Kouluterveydenhuollon osuuden koko kunnan terveydenhuollossa arvioidaan vähentyneen Lapin läänin alueella. Väestön ikärakenteen muuttuessa terveydenhoitajien työpanosta on suunnattu entistä enemmän muihin kuin ehkäisevän työn tehtäviin. Lapin
lääninhallituksen arviointiraportin mukaan (julkai-
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susarja 2001:3) ehkäisevän työn panoksen väheneminen näyttää ilmeiseltä.
Valtiontilintarkastajien Tehyltä saamassa selvityksessä todetaan, että kouluterveydenhuollon toiminnan ja oppilaiden terveydentilaa koskevien tietojen tilastointi ja seuranta on puutteellista ja epäsystemaattista. Kouluterveydenhuollon tuloksellisuus ja terveysriskien nykyistä parempi ennakointi
edellyttävät oppilaiden terveyttä koskevan tilastoinnin ja seurannan kehittämistä. Suomen Kuntaliiton valtiontilintarkastajille antamassa selvityksessä on todettu, että kouluterveydenhuollon kokonaisresurssit eivät valtakunnallisesti ole tiedossa.
Kouluterveydenhuollon henkilöstöä on Tehyn
mukaan 1990-luvulla supistettu ja kouluterveydenhuollon käynnit ovat vähentyneet. Kouluterveydenhuollon toteutumisessa on selviä alueellisia
eroja. Myös Suomen Koulu- ja Nuorisolääketieteen
yhdistyksen valtiontilitarkastajille antamassa selvityksessä todetaan, että kouluterveydenhuoltoa toteutetaan maamme eri kunnissa hyvin eritasoisesti
ja eri tavalla, vaikka kansanterveyslain tarkoituksena oli nimenomaan taata kaikille koululaisille koko
maassa samanlaiset oikeudet kouluterveydenhuoltoon. Myös kuntien sisällä, kunnan eri alueilla
kouluterveydenhuoltoa toteutetaan eri tavalla.

Kouluterveydenhuollon tehtävät ja toimintatavat
Kunnan tulee kansanterveyslain 14 §:n 1 momentin
5 kohdan perusteella ylläpitää kouluterveydenhuoltoa, johon luetaan kunnassa sijaitsevien perusopetusta ja lukiokoulutusta antavien koulujen ja
oppilaitosten terveydellisten olojen valvonta sekä
niiden oppilaiden ja opiskelijoiden terveydenhoito
sekä terveydentilan toteamista varten tarpeellinen
erikoistutkimus. Kansanterveysasetuksen 2 §:n
mukaan kunnan tulee järjestää seuraavat erikoistutkimukset:
— ao. alan erikoislääkärin tekemä näön tai
kuulon tutkimus ja hänen määräämänsä laboratorio-, röntgen- ja muut vastaavat tutkimukset
— psykiatrin tekemä tutkimus mielenterveyden
selventämiseksi
— psykologin tekemä tutkimus.
Kansanterveysasetuksessa täsmennetään kouluterveydenhuoltoon kuuluvia erikoistutkimuksia,
mutta muuten ei tarkemmin säädetä tämän toiminnan tavoitteista eikä sisällöistä. Lastensuojelulaissa
ja -asetuksessa on 1990-luvun alusta alkaen säädetty yleisesti koulupsykologi- ja koulukuraattoritoiminnasta.
Kunnan hyvinvointipalvelujen näkökulmasta
koulu ja koululaiset ovat monen eri hallintokunnan
risteyksessä. Sivistystoimi vastaa varsinaisesta kou-

lutyöstä. Oppilashuolto jakautuu sivistys- sekä sosiaali- ja terveystoimen vastuulle, kun taas oppilaiden kouluterveydenhuolto ja koulussa työskentelevien aikuisten työterveyshuolto kuuluvat selkeästi terveystoimelle, mutta ne ovat erillään toisistaan.
Terveyspalvelut ovat usein kuntayhtymän järjestämiä, kun taas muut toiminnot järjestää useimmiten
kunta itse.
Kouluterveydenhuollon sisältöjä ja toimintamalleja ohjattiin valtakunnallisesti 1990-luvun alkuun
saakka lääkintöhallituksen antamilla ohjeilla. 1990luvun alun jälkeen ensimmäiset valtakunnalliset
ohjeet ja suositukset valmistuivat vasta v. 2001
julkaistussa Kouluterveydenhuollon oppikirjassa ja
marraskuussa 2001 valmistellussa Koululaisen terveys -konsensuslausumassa. Uusin näkemys kouluterveydenhuollon tavoitteista, sisällöstä ja toimintamalleista on esitetty valmistumassa olevassa
Kouluterveydenhuollon oppaassa.
Valtakunnallisissa ohjeissa korostettiin aiemmin
kouluterveydenhuollon runko-ohjelmaa. Tärkeimmät toimintamuodot olivat määräaikaiset terveystarkastukset ja koulun työolojen terveellisyyden
määräajoin toistuvat tarkastukset. Useissa suppeammissa selvityksissä on havaittu, että 1990luvun kuluessa toimintamallit alkoivat eriytyä kuntien välillä ja jopa kuntien sisällä. Vain harvoissa
kunnissa on selkeästi sovittu kouluterveydenhuollon hallinnollisista vastuista ja selvennetty kouluterveydenhuollon tavoitteet, sisällöt ja toimintatavat asianmukaisesti valmistellussa ja hyväksytyssä
suunnitelmassa. Lisäksi toiminnan toteutumisen
arviointi on satunnaista.
Kouluterveydenhuollon tehtäviin yksittäisessä
koulussa vaikuttaa merkittävästi koulun muu henkilöstörakenne. Kouluterveydenhuollon tehtävät
voidaan jakaa seuraaviin osa-alueisiin:
— osallistuminen koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen
— koulujen työolojen ja koulutyön terveellisyyden ja turvallisuuden valvonta ja edistäminen
— oppilaan hyvinvoinnin ja terveyden seuraaminen, arviointi ja edistäminen
— osallistuminen oppimisvaikeuksien tunnistamiseen yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa.
Perinteisin tehtävä on oppilaan henkilökohtaisen terveydentilan toteaminen ja seuraaminen,
joka sekin on laajentunut hyvinvoinnin ja terveyden kokonaisvaltaiseksi seuraamiseksi, arvioimiseksi ja tukemiseksi yhdessä muiden kouluyhteisössä toimivien asiantuntijoiden kanssa. Sairaanhoitovastaanotto on edelleen tärkeä osa kouluterveydenhuoltoa, ja sitä toteuttavat ensisijaisesti kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri. Vuonna 1998

ala-asteella (luokat 1—6) lääkäri tarkasti keskimäärin 1,4 ikäryhmää ja terveydenhoitaja 4,5 ikäryhmää, ylä-asteella (luokat 7—10) vastaavasti 0,9 ja
2,4 ikäryhmää. Terveyskeskusten välinen vaihtelu
on suurta: Jossakin terveyskeskus tarkastaa vain
kolme ikäryhmää, ja toisessa terveyskeskuksessa
koululaiset taas tarkastetaan kaikkina ikävuosina.
Keskiarvo on noin seitsemän ikäryhmää.
Noin 66 % maamme väestöstä on sosiaali- ja
terveysministeriön mukaan terveyskeskusten väestövastuujärjestelmän piirissä lääkäripalvelujen
osalta. Kyseistä järjestelmää toteutetaan n. 175 kunnassa. Väestövastuulääkärit käyttävät selvitysten
mukaan yhteensä n. 3 tuntia viikossa äitiys- ja
lastenneuvolatoimintaan sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon. Muut kuin väestövastuulääkärit käyttävät vastaavasti n. 2,9 tuntia viikossa ehkäisevään toimintaan. Kokopäiväisiä koululääkäreitä
on erittäin vähän. Ne lääkärit, jotka toimivat kouluterveydenhuollossa, hoitavat lähes aina myös avosairaanhoitoa ja usein muutakin ehkäisevää toimintaa. Monessa kunnassa koululääkäri ei huolehdi
ao. koulun opiskelijoiden varsinaisesta avosairaanhoidosta. Osa sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoista onkin esittänyt, että perusterveydenhuollossa lääkärien tulisi erikoistua eri sektoreihin,
esim. kouluterveydenhuoltoon, tai että kouluterveydenhuoltoa kehitetäisiin työterveyshuollon periaatteiden mukaan. Molempiin malleihin liittyy
ministeriön mukaan joitakin hyviä puolia silloin,
kun kyse on yksilön tai kouluympäristön ongelmista. Sen sijaan muusta yhteisöstä heijastuvien hyvinvointiongelmien käsittelyyn tarvitaan malleja, jotka
eivät rajoitu kouluun. Erikoistuminen perusterveydenhuollon sisällä aiheuttaisi myös huomattavia
ongelmia ministeriön mukaan silloin, kun on lääkärivaje eikä sijaisia saada.
Esimerkiksi Mikkelin kaupungissa kouluterveydenhuolto toimii väestövastuuperiaatteella, tosin
lääkäreiden kesken on voitu sopia erilaisesta työnjaosta. Pienemmät koulut ja ala-asteet on pyritty
saamaan väestövastuutoiminnan piiriin, ylä-asteilla
ja lukioissa tämä ei onnistu. Näissä on ns. koululääkäri, joka hoitaa kaikki kyseisen koulun oppilaat.
Väestövastuumalli varsinkin ala-asteikäisillä antaa
Mikkelin kaupungin mukaan hyvän pohjan kouluterveydenhuollolle, koska perhe ja lapsi tunnetaan
useimmiten jo ajalta ennen kouluikää. Kouluterveydenhuollossa toteutetaan terveystarkastukset tällä
hetkellä terveydenhoitajan toimesta 1., 3., 5., 6., 7. ja
9. luokalla. Lääkärin tarkastus järjestetään kolmannella luokalla laajennettuna, jolloin perhe on mukana ja myös opettajien kannanotto on pyydetty, 9.
luokalla ja lukiossa pojille. Kouluterveydenhuollos-
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sa toteutetaan mm. päihdekysely ajokorttitodistuksia hakevilta nuorilta. Kutsuntatarkastuksetkin suoritetaan kouluterveydenhuollossa. Lisäksi tarvittaessa on mahdollisuus päästä vuosittain koululääkärin vastaanotolle. Koululääkäri osallistuu useimmiten myös oppilashuoltotyöryhmiin. Kunnassa on
kouluterveydenhuollosta vastaava lääkäri, lisäksi
osastonhoitaja toimii terveydenhoitajien esimiehenä. Kouluterveydenhoitajien työssä pysyvyys on
ollut hyvä ja ammattitaito korkea. Kouluterveydenhuollon henkilöstölle on järjestetty sisäistä koulutusta terveyskeskuksessa, lisäksi yläasteen terveydenhoitajat ovat osallistuneet nuorisopsykiatrisen
yksikön järjestämään koulutukseen.
Kokemukset väestövastuisen työtavan soveltamisesta kouluterveydenhuoltoon eivät Stakesin
mukaan ole rohkaisevia. Stakesin valtiontilintarkastajille antamassa selvityksessä esitetäänkin, että
useamman lääkärin toiminta yhden koulun kouluterveydenhuollossa ei toimi käytännössä. Yleislääkäreitä kouluttavissa yleislääketieteen laitoksissa
on vain niukasti kiinnostusta kouluterveydenhuollon tutkimiseen ja opettamiseen. Väestövastuulääkärit ovat tunteneet harvoin kiinnostusta kouluterveydenhuollon täydennyskoulutukseen. Väestövastuuvirkaehtosopimus ei Stakesin mukaan rohkaise siihen, että työpanosta käytettäisiin kouluyhteisön kehittämiseen, perhetyöhön eikä myöskään
mielenterveysongelmien tai oppimisvaikeuksien
selvittämiseen. Koululaisten fyysisen kunnon seuraaminen ei ole myöskään kuulunut kouluterveydenhuollon tehtäviin.
Myös Suomen Koulu- ja Nuorisolääketieteen
yhdistyksen antamassa selvityksessä todetaan, että
kun väestövastuinen perusterveydenhuolto maassamme yleistyi, tuli kouluterveydenhuoltoon paljon sellaisia toimijoita, joille kouluterveydenhuollon sisältö ja tavoitteet olivat vieraita. Tämä puolestaan heikensi yhdistyksen mielestä kouluterveydenhuoltoa monissa paikoissa. Tämän lisäksi yhdistyksen mielestä perusterveydenhuollon lääkärien palkkausjärjestelmä suosii lyhyitä toimenpiteitä ja nopeita sairausvastaanottoja, minkä vuoksi
kouluterveydenhuollon aikaa vievät, kokonaisvaltaiset selvitykset eivät houkuta lääkäreitä.

Eri toimijoiden yhteistyö ja kehittämistarpeet
Kouluterveydenhuolto toimi aiemmin varsin itsenäisesti koulun sisällä ja sai ohjeensa pääosin
kansanterveystyöstä. Stakesin mukaan yhteistyö
kouluyhteisön kanssa jäikin siksi paljolti yksittäisten työntekijöiden kiinnostuksen, taitojen ja voimavarojen varaan. Esimerkiksi kouluterveydenhuollon suunnitelmien ja toimintakertomusten valmis-
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telusta yhdessä koulutoimen tai koulujen kanssa ei
ole ollut yhteisiä käytäntöjä. Opetushallituksen
uusiin opetussuunnitelmien perusteisiin on lisätty
mainintoja oppilashuollosta. Myös uuden Kouluterveydenhuollon oppaan luonnoksessa esitetään,
että kouluyhteisön ja kouluterveydenhuollon muodollistakin yhteistyötä tulisi lisätä esim. niin, että
toimintasuunnitelmat ja -kertomukset käsiteltäisiin
kunnissa sekä sosiaali- ja terveystoimen että opetustoimen lautakunnassa.
Oppilashuolto nojautuu lainsäädännössä perusopetuslakiin, lukiolakiin ja ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin, kun kyse on opiskelijan
oikeudesta turvalliseen opiskeluympäristöön. Lastensuojelulain 7 §:n mukaan taas kunnan tulee
järjestää koululaitoksen piirissä oleville oppilaille
riittävä tuki ja ohjaus sekä muut tarpeelliset toimet
koulunkäyntiin ja oppilaiden kehitykseen liittyvien
sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien poistamiseksi sekä koulun ja kotien välisen yhteistyön
kehittämiseksi. Tehtävää varten kunnissa voi olla
koulupsykologin ja koulukuraattorin virkoja. Lastensuojeluasetuksen 2 a §:n mukaan koulupsykologin ja koulukuraattorin työ on pyrittävä järjestämään paikallisiin olosuhteisiin soveltuvalla tavalla
oppilasmäärään ja saatavilla oleviin palveluihin
suhteutettuna. Heidän työskentelynsä tulee tapahtua pääosin koulussa. Oppilashuoltopalveluihin
kuuluvat mm. kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta, koulukuljetukset ja
kouluruokailu. Oppilashuoltoa voidaan pitää
eräänlaisena risteyskohtana, jossa eri toimintasektorit kohtaavat toisena: opetustoimi, sosiaalitoimi ja
terveystoimi (Oppilashuoltotyöryhmän muistio,
OPM 2002).
Oppilashuolto tukee oppilaan tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä oppimisen mahdollisuuksia.
Keskeisiä asioita ovat oppilaan hyvinvointi, opetuksen tasavertainen saatavuus matkaetäisyyksistä
riippumatta, elinikäinen oppiminen, terve kehitys
ja mielenterveyttä suojaavien tekijöiden ja turvallisen oppimisympäristön edistäminen. Oppilashuoltoa toteuttavat kouluissa rehtorit, opettajat, kouluterveydenhuollon työntekijät, psykologit, koulun
sosiaalityöntekijät sekä oppilaan oppimista, hyvinvointia ja kuntoutusta edistävät erityistyöntekijät.
Oppilashuollon asiantuntijat tukevat opettajia koulutyön suunnittelussa ja järjestämisessä lasten ja
nuorten yleisen kehityksen sekä yksittäisten oppilaiden edellytysten ja tarpeiden mukaan. Koulupsykologi ja -kuraattori osallistuvat yhdessä kouluterveydenhuollon henkilöstön kanssa paikallisen
opetussuunnitelman valmisteluun ja tuovat siihen
lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityk-

sen näkökulmat. Useimmissa peruskouluissa toimii
oppilashuoltoryhmä näiden toimintojen suunnittelua ja koordinointia varten.
Kouluterveydenhuollon tehtävänä on myös
tiedottaa kodeille riittävän hyvin ja usein toiminnastaan koulussa. Tämän lisäksi järjestetään tarvittaessa henkilökohtaisia tapaamisia, esim. laajaalaisten terveystarkastusten yhteydessä. Vanhemmille selvitetään mm. tietosuojakysymyksiä. Perusopetuslaki antaa puitteet koulussa työskentelevien kesken tapahtuvalle tiedon antamiselle siltä
osin, kuin ne ovat välttämättömiä lapsen opetuksen ja koulunkäynnin järjestämisen takia. Yleensä
tarvitaan vanhempien kirjallinen lupa, jos potilasasiakirjatietoja luovutetaan terveydenhuollon toimintayksiköstä toiseen. Koulun tai kouluterveydenhuollon ja kodin yhteistyö tapahtuu myös
vanhempien yhdistysten kautta, joita on lähes
kaikissa peruskouluissa.
Suomen Koulu- ja Nuorisolääketieteen yhdistys
on valtiontilintarkastajille antamassaan selvityksessään todennut, että salassapitovelvollisuutta säätelevä laki on sikäli pulmallinen, että se sallii vain
poikkeustilanteissa tietojen vaihtamisen viranomaisten välillä. Lisävaatimuksena on, että tietojen
vaihto liittyy ainoastaan opetukseen ja siihenkin
vain tilanteissa, joissa sen katsotaan olevan ehdottoman välttämätöntä. Opetushuoltotyöryhmä onkin muistiossaan esittänyt muutoksia ao. lainsäädäntöön. Työryhmän käsityksen mukaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevia säädöksiä
tulee selkiyttää siten, että ne edesauttavat yksittäisen oppilaan ja opiskelijan oikeuksien toteutumista
ja tukevat koulujen ja oppilaitosten mahdollisuuksia järjestää opetus ja oppilashuolto oppilaan edun
mukaisesti.
Kouluterveydenhuolto on sosiaali- ja terveysministeriön mukaan keskeisessä asemassa, kun havainnoidaan päihdeongelman kehittymistä koulunuorissa. Opetushallitus antoi ohjeet huumetesteistä 18.10.2000. Kouluterveydenhuoltoon kertyy paljon päihdeongelmien varhaisen toteamisen kannalta hyödyllistä tietoa mm. koulupoissaoloista,
sairasteluista, vatsakivuista tms. Kouluterveydenhuoltoa auttavat valmiit kyselytekniikat ja -lomakkeet. Mielenterveystyö tulisi ministeriön mukaan
liittää kiinteästi mukaan päihdetyöhön, koska yhä
suuremman joukon käyttäjistä on todettu kärsivän
psyykkisistä ongelmista. Kouluterveydenhuolto tukee osaltaan päihdehoidon ja erikoissairaanhoidon
jälkeistä hoitoa. Silloin kun pitkäaikaissairauksia
potevat ja kuntoutusta tarvitsevat potilaat tulevat
erikoissairaanhoidosta takaisin kouluyhteisöön,
kouluterveydenhuollon tulisi saada tietoja erikois-

sairaanhoidosta ja osallistua oppilaan hoito- ja
kuntoutussuunnitelmien valmisteluun. Tämän yhteistyön nykytilasta ja mahdollisista kehittämistarpeista ei ole Stakesin valtiontilintarkastajille antaman selvityksen mukaan käytettävissä tietoja.
Mikkelin kaupungilta saadussa selvityksessä todetaan, että erikoissairaanhoidossa on lastenpsykiatrien ja nuorisopsykiatrien puutteen vuoksi ennakkokartoitus siirtynyt entistä enemmän kouluterveydenhuollossa toteutettavaksi. Siellä pyritään tekemään tarvittavat perusselvittelyt mahdollisimman pitkälle, ja samalla tavoin menetellään lasten
neurologisten ongelmien suhteen (mm. oppimisvaikeudet). Erilaiset mielenterveyden ongelmat
tuntuvat Mikkelin kaupungin mukaan lisääntyneen. Aiemmin palautetieto erikoissairaanhoidosta
oli hyvin niukkaa, mutta nyt hoitoresurssien puutteen vuoksi jatkohoitosuunnitelmat siirtyvät tarvittaessa erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja kouluterveydenhuoltoon.
Työturvallisuus- ja työterveydenhuoltolakeja sovelletaan kouluissa työoikeudellisessa suhteessa
olevaan henkilöstöön, mutta vain eräissä vastaavissa tilanteissa oppilaisiin (esim. työharjoittelu). Suomalainen työturvallisuuslainsäädäntö perustuu
työoikeudelliseen suhteeseen. Ruotsissa työturvallisuuslait on laajennettu koskemaan myös kouluja
ja oppilaitoksia. Oppilaiden näkökulmasta koulun
työolojen valvontaan on keskeisesti osallistunut
kuntien terveysvalvonta. Perusopetuslain 29 §:n,
lukiolain 21 §:n ja ammatillisesta koulutuksesta
annetun lain 28 §:n nojalla opiskelijalla on oikeus
turvalliseen opiskeluympäristöön.
Itä-Suomen läänin peruspalvelujen tilaa koskevassa arviointiraportissa (julkaisu 2001:42) todetaan, että kyselyyn vastanneista terveydenhoitajista
ja lääkäreistä noin kolmasosa ilmoitti koulurakennuksia tarkastettavan määräajoin (kolmen tai viiden vuoden välein). Yli puolet vastanneista ilmoitti
koulurakennuksia tarkastettavan tarpeen mukaan,
ja 7 % vastanneista ilmoitti, ettei koulurakennuksia
tarkasteta koskaan. Koulurakennuksissa havaittiin
raportin mukaan paljon ongelmia: mm. kosteus- tai
homeongelmia 47 %:ssa koulurakennuksista ja ilmanvaihto-ongelmia 33 %:ssa. Mikkelin kaupungin
valtiontilintarkastajille antamassa selvityksessä todetaan, että kouluterveydenhuolto ja työterveyshuolto pyrkivät yhdessä selvittämään ongelmia ja
tekemään kouluyhteisön tarkastuksia. Mikkelissä
nähdään, että kouluterveydenhuollolla on hyvin
vähän mahdollisuuksia vaikuttaa koulun fyysisessä
työympäristössä oleviin ongelmiin. Tällaisia ovat
mm. koulujen ilmanvaihtoasiat, lämpötilan säätelyt
ja jopa kouluruokailun ajoituskin.
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Kouluterveydenhuollon ohjaus- ja arviointityö
Ennen 1990-luvun hallinnonuudistusta kouluterveydenhuoltoa ohjattiin valtakunnallisesti valtakunnallisissa suunnitelmissa ja lääkintöhallituksen
ohjekirjeillä. Vaikka kunnat vastasivat toiminnan
käytännön järjestelyistä, tavoitteet ja menetelmät
annettiin valtakunnallisessa normiohjauksessa.
1970—1980-luvulla Suomessa oli Stakesin mukaan
varsin vähän kouluterveydenhuollon kannalta
ajankohtaista tutkimus- ja kehittämistyötä. Esimerkiksi kouluterveydenhuollon terveystarkastuksia ja
niissä sovellettavia seulontamenetelmiä ei juurikaan tutkittu. Kouluterveydenhuollon toteutumista
kunnissa seurattiin valtionosuuden suunnittelu- ja
seurantajärjestelmästä kerättyjen tietojen avulla.
Yleisemmän hallinnonuudistuksen yhteydessä
1990-luvun alussa kumottiin myös kouluterveydenhuoltoa koskeneet ohjekirjeet.
Oppilashuoltoa yleisemmin sekä erityisesti koulupsykologien ja koulukuraattorien toimintaa valmisteltiin jo 1970-luvun alussa oppilashuoltokomiteassa (KM 1973:151). Valtakunnallinen ohjaus on
kuitenkin ollut niukkaa, ja kunnissa tämän toiminnan kehittäminen, seuranta ja arviointi ovat Stakesin mukaan jääneet varsin satunnaisiksi. Koulupsykologin ja koulukuraattorin virkoja perustettiin
muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta vain Etelä-Suomessa ja järjestelyt kunnissa vaihtelivat. Joissakin kunnissa nämä ammattihenkilöt toimivat
kouluissa, ja toisissa kunnissa palveluja järjestettiin
yhteistyössä sosiaalitoimen ja erityisesti perhe- ja
kasvatusneuvoloiden kanssa. 1990-luvun alkaessa
Suomessa oli koko maan kattava, melko yhtenäinen ja samalla tavalla resursoitu kouluterveydenhuolto peruskouluissa ja lukiossa ja varsin vaihtelevasti järjestetty ja koordinoimaton koulupsykologija koulukuraattoritoiminta. Stakesin mukaan 80—
90 % psykososiaalisista oppilashuoltopalveluista
oli keskittynyt Etelä-Suomeen v. 1990—92.
Kansanterveystyön yleinen suunnittelu, ohjaus
ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle, jonka keskeisin ohjausmuoto on informaatioohjaus. Informaatio-ohjausta toteuttaa mm. Stakes,
jonka tehtävänä on seurata ja arvioida terveydenhuollon toimintaa ja kehitystä sekä hankkia tarvittavaa tietoa ja välittää sitä käyttäjille sekä ylläpitää
tilastoja, tiedostoja ja rekistereitä. Stakesia perustettaessa 1990-luvun alussa kouluterveydenhuollon
tutkimus- ja kehittämistehtävistä ei Stakesin mukaan sovittu tarkemmin. Stakesille siirtyi vain yksittäisiä tehtäviä kouluterveydenhuollon kehittämisessä. Kouluterveydenhuoltoa käsiteltiin myös lasten ja nuorison terveyspalvelujen asiantuntijaryhmässä. Kun lasten ja nuorten perusterveydenhuol-
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lon asiantuntijaryhmän toimikausi vuoden 1994
lopussa päättyi, päättyivät myös sosiaali- ja terveyshallitukselta Stakesille siirtyneet tehtävät kouluterveydenhuollon kehittämiseksi. Vuonna 1999 sosiaali- ja terveysministeriö antoi Stakesin tehtäväksi
Kouluterveydenhuollon oppaan uusimisen. Opas
valmistui keväällä 2002, ja sen tarkoituksena on
ohjata kuntia arvioimaan toteuttamaansa kouluterveydenhuoltoa ja sen toimintamalleja. Vuoden
2002 ministeriön ja Stakesin väliseen tulossopimukseen sisältyy laatusuosituksen valmistuminen
kouluterveydenhuoltoon vuoden 2002 kuluessa.
Stakes on yhteistyössä Opetushallituksen ja Terveyden edistämisen keskus ry:n kanssa valmistellut
kouluille tukiaineistoa alkoholi- ja huumekysymyksistä. Paikallisten päihdeprojektien yhteydessä
on kehitetty myös kouluterveydenhuollon työtapoja. Tuoreessa mielenterveyspalvelujen laatusuosituksessa tarkastellaan myös kouluterveydenhuollon kannalta keskeisiä näkökohtia.
Kansanterveyslaitos, lääninhallitukset, Suomen
Kuntaliitto sekä koulutus- ja tutkimuslaitokset tuottavat sosiaali- ja terveysministeriön mukaan tarvittavaa tietoa, jota sitten hyödynnetään esim. virkamiestyössä tai työryhmissä. Stakesin Kouluterveysohjelma, Terve Kunta -hanke, Länsi-Suomen lääninhallituksen selvitys v. 1998 ja Kuopion yliopiston selvitys kouluterveydenhuollon tilasta v. 1999
sekä sosiaali- ja terveysministeriön selvitys seulonnoista ja terveystarkastuksista terveyskeskuksissa
1998 ovat esimerkkejä tiedon hankinnasta ja levittämisestä kouluterveydenhuollosta 1990-luvun lopussa.
Valtioneuvoston v. 1999 hyväksymän sosiaali- ja
terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelmaan
2000—2003 sisältyy kouluterveydenhuollon riittävien voimavarojen varmistaminen ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen sekä kouluterveydenhuollon laatusuosituksen laatiminen. Lääninhallitusten toteuttama sosiaali- ja terveyspalvelujen
arviointi v. 2000 sisälsi mm. kouluterveydenhuollon arvioinnin. Arviointi perustui mm. lääninhallitusten terveyskeskuksille tekemiin kyselyihin kouluterveydenhuollon järjestämisestä sekä Stakesin
oppilaisiin kohdistamiin kouluterveyskyselyihin.
Länsi-Suomen läänin raportissa todetaan, että käytettävissä oleva arviointitieto ei ole kattavaa kaikkien arviointikohteiden osalta, sillä tilastokäytännöt vaihtelevat terveyskeskuksittain eikä kaikista
arvioitavista alueista saatu luotettavaa tietoa. Myös
Etelä-Suomen lääniä koskevassa raportissa todetaan, että täysin kattavaa tietoa ei arvioitavista
alueista ollut saatavilla. Lisäksi ko. raportissa kritisoitiin sitä, ettei toimeksiannon yhteydessä ollut

määritelty tavoiteltavaa kouluterveydenhuollon tilaa, jota vasten läänin kouluterveydenhuolto olisi
tullut arvioida. Kyseessä ei ole raportin mukaan

todellinen arviointi vaan kouluterveydenhuollon
nykytilan katsaus.

Valtaosa suomalaisista lapsista ja nuorista voi hyvin.
Lasten ja nuorten terveys on kehittynyt viime vuosikymmenien aikana myönteisesti, mutta 1990-luvulla tämä
myönteinen kehitys on näyttänyt kääntyvän kielteiseen
suuntaan ja erilainen oireilu lasten ja nuorten keskuudessa on lisääntynyt. Mielenterveysoireet, erilaiset
oppimis- ja käyttäytymishäiriöt, ylipainoisuus, allergiat
ja astma ovat lisääntyneet. Koululaiset ovat fyysisen
kunnon osalta jakaantuneet hyvä- ja huonokuntoisiin.
Kehityksen suunta on valtiontilintarkastajien mielestä
huolestuttava, koska lapsuudessa ja nuoruudessa luodaan perusta yksilön terveydelle ja sairaudelle. Kouluterveydenhuollolla onkin ainutlaatuinen mahdollisuus
perheen ohella tukea ja edistää lasten ja nuorten tervettä kasvua. Valtiontilintarkastajat korostavat kouluterveydenhuollon ennaltaehkäisevää ja yhteiskunnallista merkitystä. Mikään muu terveydenhuollon osaalue ei enää kouluterveydenhuollon jälkeen tavoita
koko ikäryhmää ja kaikkia nuoria.
Kouluterveydenhuoltoa koskevaa tutkimus- ja kehittämistyötä tehtiin melko vähän 1970—80-luvulla.
Kouluterveydenhuollon voimavaroja ei ole myöskään
suunnitelmallisesti seurattu 1990-luvulla tapahtuneiden mittavien valtionosuus- ym. uudistusten jälkeen.
Vuonna 2001 lääninhallitukset arvioivat osana peruspalvelujen arviointia kouluterveydenhuoltoa, v. 2002
Stakes sai valmiiksi Kouluterveydenhuollon oppaan
uudistamisen ja vielä vuoden 2002 aikana on Stakesin
toimesta tarkoitus valmistella kouluterveydenhuollon
laatusuositukset osana valtakunnallista sosiaali- ja
terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelmaa. Lääninhallitusten arviointityö vahvisti asiantuntijoiden epäilyjä siitä, ettei kouluterveydenhuollon kokonaisvoimavaroista ja tapahtuneista muutoksista ole saatavissa kattavaa ja luotettavaa tietoa. Tehdyt arviointiraportit
osoittavat, että kouluterveydenhuollon henkilöstöä on
vähennetty, kouluterveydenhuollon käynnit ovat vähentyneet ja että kouluterveydenhuollon toteuttamisessa on selkeitä alueellisia eroja. Myös kuntien sisällä
ja kunnan eri alueilla kouluterveydenhuoltoa toteutetaan eri tavoin. Väestövastuisen työtavan soveltaminen kouluterveydenhuoltoon on joidenkin asiantuntijoiden mukaan heikentänyt etenkin lääkärien työpanoksen käyttämistä ennaltaehkäisevään työhön. Val-

tiontilintarkastajat toteavat, että kouluterveydenhuollon yhdenvertaisen saatavuuden turvaaminen vaatii
mm. tilastoinnin ja seurannan kehittämistä. Informaatio-ohjauksen toimivuus edellyttää toteutettujen hankkeiden ja uudistusten seurantaa ja palautetiedon käyttömahdollisuutta niin valtion kuin kuntienkin hallinnossa.
Kouluterveydenhuollolla on perinteenä toimia varsin itsenäisesti kansanterveyslain tavoitteita toteuttaen. Kunnan hyvinvointipalvelujen näkökulmasta koulu ja koululaiset ovat monen hallintokunnan risteyksessä. Kouluterveydenhuollossa kohtaavat sivistystoimi,
sosiaalitoimi ja terveystoimi. Kouluterveydenhoitajan,
koululääkärin, koulupsykologin ja koulukuraattorin yhteistyö vaihtelee kunnittain voimavaroista ja henkilöistä riippuen. Kun mielenterveyden ja vuorovaikutuksen
ongelmat ja oppimisvaikeuksien arviointi ja niissä tukeminen vievät yhä suuremman ajan henkilöstön työajasta, kouluterveydenhuollon, koulupsykologin ja koulukuraattorin toiminnan eriytyminen ei enää tunnu valtiontilintarkastajien mielestä perustellulta, vaan pikemminkin näiden toimintojen uudelleen järjestämistä tulisi
harkita. Myös yhteistyötä ja tiedon kulkua eri toimijoiden esim. kotien ja erikoissairaanhoidon kanssa tulee
parantaa.
Koululaisten toimintaympäristön tulisi olla mahdollisimman turvallinen. Tämä taataan myös mm. perusopetuslaissa. Käytännössä kouluterveydenhuollon
mahdollisuudet vaikuttaa fyysiseen työympäristöön
ovat rajalliset. Koulurakennuksissa on kuitenkin havaittu mm. kosteus- ja homeongelmia. Valtiontilintarkastajat pitävät tärkeänä, että koulujen työolojen valvontaa tarkasteltaisiin yhtenä kokonaisuutena, jonka
valvontavastuu kuuluisi yhdelle vastuutaholle. Valtiontilintarkastajien mielestä kouluterveydenhuollon suhde työsuojeluun ja työterveyspalveluihin onkin jäänyt
selvittämättä.
Kouluyhteisön muuttuessa on tärkeää etsiä uusia
näkökulmia ja toimintatapoja terveyden edistämiselle.
Kouluterveydenhuollon resurssien tulisi aina olla riittävät suhteessa kouluterveydenhuollolta edellytettäviin
palveluihin. Valtiontilintarkastajat korostavat vielä lopuksi lapsuuden merkitystä aikuisiän terveydelle ja jokaisen sukupolven aiheuttamalle sosiaaliturvan ja so-
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siaali- ja terveyspalvelujen kuormitukselle. Riittävä investoiminen lasten ja nuorten terveyden edistämiseen
sekä ongelmiin puuttuminen mahdollisimman varhai-

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstötilanne
Nykytilanne
Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä, jonka pääasiallisena toteuttajana on kuntasektori, muodostaa
keskeisen osan hyvinvointipolitiikasta. Kaikista
sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä toimivista
85—90 % työskentelee kuntasektorilla (Ailasmaa R.
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö kuntasektorilla 1999. Stakes Tilastoraportti 2000:10). Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö muodostaa puolestaan keskeisen osan kunnallisista työmarkkinoista. Kunnallisen henkilöstörekisterin mukaan
sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstön osuus
koko kunta-alan henkilöstöstä on 56 %.Valtiontilintarkastajien tarkoituksena on tässä kertomusosuudessa tuottaa eduskunnalle tietoa siitä, mikä tämän
henkilöstövoimavaran tilanne on nyt ja tulevaisuudessa ja mitkä ovat pahimmat uhkatekijät.
Kunnallisen henkilörekisterin mukaan sosiaalihuollon henkilöstömäärä kasvoi ja terveydenhuollon pysyi suurin piirtein ennallaan 1990-luvulla.
Sosiaalihuollon henkilöstöä lisäsi erityisesti lasten
päivähoidon henkilöstön kasvu. Vuonna 2000 kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön
määrä kehittyi myönteisesti edelliseen vuoteen verrattuna. Kunnallisen henkilörekisterin mukaan
henkilöstömäärä kasvoi 2 %:lla n. 233 000:sta työntekijästä n. 237 000:een. (Ailasmaa R. Kunnat vakinaistavat sijaisia ja määräaikaisia. Dialogi 2001:4.)
Kunnat vakinaistivat n. 4 400 määräaikaisena tai
sijaisena toiminutta alan työntekijää ja palkkasivat
n. 3 900 uutta vakinaista työntekijää. Sosiaali- ja
terveysministeriön mukaan luvut osoittavat, että
kunnat ovat alkaneet varautua lähivuosien eläkepoistuman korvaamiseen ja palvelutarpeen kasvuun. Vuonna 2000 kuntasektorilla toimivista sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöistä n. 109 900
toimi terveydenhuollon tehtävissä, n. 89 600 sosiaalihuollon tehtävissä ja n. 12 400 hallinnossa.
Henkilöstömääriltään suurimmat toimintalohkot
ovat erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja
lasten päivähoito.
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sessa vaiheessa on myös kokonaistaloudellisesti järkevä ratkaisu.

Ikärakenne ja alueellinen tilanne
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä kuntasektorilla on suhteessa väestöön tällä hetkellä melko tasaisesti koko maassa. Alueelliset erot eivät ole
vielä kovin merkittäviä, vaikka ovatkin kasvaneet.
Henkilöstön ikärakenteen alueelliset erot ovat kuitenkin lievästi kasvaneet kymmenen viime vuoden
aikana. Valtiontilintarkastajien Stakesilta saamassa
selvityksessä korostetaan kuitenkin sitä, että laskelma on tehty vertaamalla henkilöstön määrää suoraan väestön määrään. Ikä- ja sukupuolitasoitettu
vertailu saattaisi Stakesin mukaan osoittaa jotain
muuta. Tällaista laskelmaa ei ole. Väestökehitys
tullee huoltosuhde-ennusteiden mukaan vaikuttamaan samaan aikaan henkilöstön saatavuuteen
alueellisesti. Etelä-Suomessa huoltosuhteen kehitys on suotuisampi kuin Itä- ja Pohjois-Suomessa.
Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstörakenne muuttuu erityisesti suurten ikäluokkien
eläkkeelle lähdön jälkeen noin vuoden 2010 jälkeen.
Vuosina 1990—2000 henkilöstön keski-ikä nousi 38,4 vuodesta 43,1 vuoteen (laskelmassa ovat
mukana kaikki kuntasektorin työsuhteessa olevat,
myös virkavapaalla olevat). Vuonna 1990 alin keskiarvoikä oli Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 37,6 vuotta eli noin pari vuotta koko maan
keskiarvoa alempi. Korkein keskiarvoikä oli EteläSavon sairaanhoitopiirissä 39,1 vuotta. Vuonna
1990 alueittaiset erot eivät olleet kovin suuria, sillä
alimman ja korkeimman keskiarvoiän ero oli 1,5
vuotta.
Vuoteen 2000 mennessä erot olivat jonkin verran kasvaneet. Alin keskiarvoikä oli Helsingin sairaanhoitopiirissä (41,5 vuotta) ja korkein Kainuussa (44,8 vuotta). Lapissa ja Kainuussa henkilöstö on
iäkkäintä, ja niiden alueella tilanne on heikentynyt
eniten kymmenen viime vuoden kuluessa. LänsiPohja ja Etelä-Karjala ovat myös alueita, joissa
henkilöstö on vanhempaa.

Eläkekäyttäytyminen
Kuntien eläkevakuutuksen tilastojen mukaan sosiaali- ja terveystoimen palvelussuhteesta siirtyi v.

1997—2001 KVTEL-eläkkeelle 4 000—5 000 työntekijää vuosittain. Tämän lisäksi vastaavana ajankohtana osa-aikaeläkkeelle jääneiden määrä vaihteli vuosittain 164:stä 708:aan.

Eläkelaji

Vanhuuseläke
Varhennettu vanhuuseläke
Työkyvyttömyyseläke
Osatyökyvyttömyyseläke
Kuntoutustuki
Osakuntoutustuki
Yksilöllinen varhaiseläke
Työttömyyseläke
Sosiaali- ja terveydenhuolto yhteensä
Osa-aikaeläke
Terveydenhuolto yhteensä
Osa-aikaeläke
Sosiaalihuolto yhteensä
Osa-aikaeläke

1997

1 917
58
459
197
612
47
209
515
4 014
164
2 573
96
1 441
68

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöstä
KVTEL:n eläkkeelle siirtyneet v. 1997—2001:

1998

1 979
43
508
203
669
74
163
663
4 302
406
2 694
228
1 608
178

1999

2 099
39
547
268
827
81
175
596
4 632
681
2 815
352
1 817
329

2000

1 796
65
550
310
857
100
158
644
4 480
708
2 565
390
1 915
318

2001

2 099
86
517
340
875
71
174
833
4 995
626
2 984
337
2 011
289

Lähde: Kuntien eläkevakuutus.

Yksilöllisen varhaiseläkkeen käyttö ei ole enää
viime vuosina lisännyt eläkkeelle jäävien määrää
eläkkeen saantiperusteen rajoituksen vuoksi. Osaaikaeläkkeen tavoitteena on tukea työntekijän työelämässä jatkamista lakisääteiseen vanhuuseläkeikään asti. Osa-aikaeläkkeen käyttö lisääntyi sosiaali- ja terveydenhuollon ammateissa 1990-luvun
lopulla, mutta kasvu taittui 2000-luvun alussa.
Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä kunnallisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa nousi 56,7
vuodesta 57,3 vuoteen jaksolla 1997—2001. Vuonna 2001 terveydenhuollossa jäätiin eläkkeelle keskimäärin 57,2 ja sosiaalihuollossa 57,6 vuoden
iässä. Koko kuntasektorilta jäätiin eläkkeelle v.
2001 keskimäärin 57,8-vuotiaana, kun v. 1997 eläkkeelle jääminen tapahtui 56,8-vuotiaana.
Kuntien eläkevakuutuksen vanhuuseläkeiän
täyttävien ja eläkkeelle jääneiden määriä koskevien tietojen perusteella voidaan sosiaali- ja terveysministeriön mukaan arvioida, että alan koulutuksen saaneita siirtyy eläkkeelle vuosittain
6 500—7 000 vuoteen 2010 mennessä. Tämä merkitsee sitä, että kuluvan vuosikymmenen aikana n.
49 000—55 000 sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneen kuntasektorin työntekijän arvioidaan
siirtyvän eläkkeelle. Arvioissa ei ole otettu huo-

mioon mahdollisia muutoksia eläkejärjestelmissä
eikä vakuutettujen tai työnantajien käyttäytymismalleissa.

Ennakoitu lisätarve
Väestön määrän ei ennakoida muuttuvan kovinkaan paljon tulevina vuosikymmeninä. Kuluvana
vuosikymmenenä väestö lisääntyy vielä jonkin verran, mutta jos syntyvyys tai maahanmuutto eivät
merkittävästi kasva, määrä alkaa laskea. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan syntyvyyden arvioidaan alenevan ja alle 15-vuotiaiden osuuden
laskevan nykyisestä 18 %:sta 15 %:iin vuoteen 2030
mennessä (Väestöennuste kunnittain 2001—2030.
Tilastokeskus. Väestö 2001:10). Työikäisten määrän arvioidaan alkavan laskea vuoden 2010 jälkeen. Seuraavien 30 vuoden aikana heidän määränsä arvioidaan kasvavan vain Uudellamaalla ja
Itä-Uudellamaalla. Väestö vanhenee syntyvyyden
pienentyessä ja aiempaa suuremman väestönosan
saavuttaessa korkean iän. Eläkeläisten määrä kasvaa kaikissa maakunnissa. Yli 65-vuotiaiden määrän arvioidaan kasvavan nykyisestä 15 %:sta runsaaseen 17 %:iin kuluvana vuosikymmenenä ja n.
26 %:iin vuoteen 2030 mennessä. Suhteellisesti
eniten kasvavat vanhimmat ikäluokat.
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Väestön määrällinen kehitys v. 2000—2030 ilmenee seuraavasta:
Vuosi

0—14-vuotiaat

2000
2010
2020
2030

15—64-vuotiaat

936 333
851 482
832 925
805 322

65 vuotta täyttäneet

3 467 584
3 501 398
3 266 650
3 096 115

Koko väestö

777 198
915 069
1 217 821
1 389 126

5 181 115
5 267 949
5 317 396
5 290 563

Lähde: Tilastokeskus. Väestö 2001:10.

Huoltosuhteen arvioidaan muuttuvan vuoden
2010 jälkeen, kun suuret ikäluokat tulevat eläkeikään ja työikäisten määrä alkaa vähentyä. Tällä
hetkellä huoltosuhde on 49 eli jokaista sataa 15—
64-vuotiasta kohden on 49 alle 15-vuotiasta ja 65
vuotta täyttänyttä. Vuonna 2020 huoltosuhteen ennustetaan olevan 62 ja v. 2030 n. 70 koko maassa.
Alueelliset erot huoltosuhteessa ovat suuret jo nyt
ja ne kasvavat edelleen. Alueita, joilla huoltosuhde
on jo tällä hetkellä keskimääräistä huonompi, ovat

Maakunta

Uusimaa
Itä-Uusimaa
Pirkanmaa
Varsinais-Suomi
Pohjois-Pohjanmaa
Ahvenanmaa
Keski-Suomi
Pohjois-Savo
Lappi
Päijät-Häme
Kanta-Häme
Pohjanmaa
Pohjois-Karjala
Kymenlaakso
Etelä-Karjala
Satakunta
Kainuu
Etelä-Savo
Keski-Pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaa
Koko maa

2000

2010

42
52
49
50
52
54
51
52
50
49
54
56
53
52
52
52
53
55
54
57
49

2020

44
44
50
51
52
51
52
52
52
51
54
56
53
54
54
55
54
55
56
57
50

Vaikka ikääntyneiden terveyden ja toimintakyvyn ennustetaan olevan tulevaisuudessa nykyistä
paremmat, tarvitsevat ihmiset elämänkaarensa loppupäässä paljon erilaisia avohuollon palveluja, joilla tuetaan kotona asumisen jatkumista ja välimuotoisia asumispalveluja. Näihin palveluihin liittyy
usein myös erimittaisia sairaala- ja laitoshoitojaksoja. Kotona asumisen tukipalveluja voidaan järjestää
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Etelä-Savo, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja
Kainuu. Satakunnassa, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Lapissa huoltosuhde
tulee heikkenemään ja Itä-Uusimaalla, Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla puolestaan paranemaan suhteellisesti eniten.
Seuraavassa taulukossa kuvataan huoltosuhdetta maakunnittain v. 2000, 2010 ja 2020 ja maakuntien huoltosuhteen keskinäistä järjestystä (paras
huoltosuhde = 1, heikoin = 20):

54
58
62
63
63
64
65
65
66
67
67
67
68
68
68
69
70
70
71
72
62

Järjestys 2000

Järjestys 2010

Järjestys 2020

1
12
2
4
11
17
6
10
5
3
15
19
13
8
9
7
14
18
16
20
—

1
2
3
4
7
5
8
9
10
6
12
18
11
13
14
16
15
17
19
20
—

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
13
14
16
17
18
19
20
—

kunnallisesti, yksityisesti tai molempien yhteisesti
tuottamina, ja niihin voidaan liittää omaishoitoa ja
vapaaehtoista auttamistyötä.
Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevassa laatusuosituksessa annetaan esimerkkejä laitoshoidon
hoitohenkilöstön mitoitukseksi. Hoitohenkilöstöä
asiakasta kohden oli valtakunnallisen keskiarvon
mukaan v. 2000 vanhainkodeissa keskivertomitoi-

tuksen ja välttävän mitoituksen välillä ja terveyskeskuksissa vastaavasti keskivertomitoituksen verran.
Mitoitusesimerkit laitoshoidon hoitohenkilöstön
määräksi 25-paikkaisella osastolla:
Mitoitustaso

Hyvä
Keskiverto
Välttävä

Hoitajaa/asukas

0,80
0,50—0,60
0,32

Hoitajaa/osasto

20
12,5—15
8

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2001:4.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ennakointitoimikunta (KM 2001:7) arvioi Stakesissa tehtyjen laskelmien perusteella, että yli 65-vuotiaiden käyttämiin
hoiva- ja hoitopalveluihin tarvitaan 6 300 työntekijää lisää korjaamaan vanhustenhuollon henkilöstövajetta. Toimikunta arvioi myös, että sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelutarpeen kasvu edellyttää
n. 12 000 työntekijää lisää kuluvana kymmenvuotiskautena. Lisäksi ammatillisella koulutuksella on
korvattava ne 49 000—55 000 alan työntekijää, jotka jäävät eläkkeelle kuluvalla vuosikymmenellä.
Ehdotusten mukaan sosiaali- ja terveysalan ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikkoja tulisi lisätä v. 2002—2010 vuosittain 640—1 140 ja alan
ammattikorkeakoulutuksen aloituspaikkoja vastaavasti 350—1 050 verrattuna vuosien 1999—2000
aloituspaikkojen keskiarvoon. Alan yliopistokoulutuksen vuosittain aloittavien määrää ehdotettiin
lisättävän 130—330 opiskelijalla verrattuna v.
1999—2000 aloittaneiden määrän keskiarvoon. Yliopistollisen koulutuksen lisäykset eivät kata lääkäri- ja hammaslääkärikoulutusta.
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan henkilöstön lisäystarve koko kuntasektorilla olisi puolestaan n. 10 000 henkeä vuoteen 2010 mennessä
(Kunnallisen
työmarkkinalaitoksen
tiedote,
11.6.2001). Lisäystarve olisi suurin Etelä-Suomessa,
Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Kuntayksiköistä yli puolella oli eri puolilla Suomea ongelmia
työvoiman saannissa.
Sosiaalityöntekijöiden, farmaseuttien ja puheterapeuttien koulutusta tulisi lisätä ennakointitoimikunnan mukaan jo v. 2002. Useissa kunnissa ei
ole tällä hetkellä yhtään sosiaalityöntekijää. Sosiaalityöntekijöitä koulutetaan kuudessa yliopistossa, mutta valmistuneista vain noin puolet hakeutuu kuntien sosiaalitoimen tehtäviin. Sosiaalityöntekijävajeeseen vaikuttaa sosiaali- ja terveysministeriön mukaan osaltaan kuntatyönantajan henkilöstö- ja palkkapolitiikka. Apteekeissa on puoles-

taan tällä hetkellä n. 200 farmaseutin vajaus. Farmaseuttien muuntokoulutus aloitettiin vuoden
2001 alussa.
Vaikeuksia on saada myös sairaanhoitajien, laboratorionhoitajien ja röntgenhoitajien päteviä sijaisia etenkin suurissa kaupungeissa. Opetusministeriön ja ammattikorkeakoulujen vuoden 2002 tulossopimusten mukaan ammattikorkeakoulutusta
lisätään 110 sosiaali- ja terveysalan aloituspaikalla.
Lisäksi ammattikorkeakoulut ovat kohdentaneet jo
olemassa olevia aloituspaikkojaan siten, että sosiaali- ja terveysalan aloituspaikkojen lisäys v. 2002
on kaikkiaan 130.
Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan sairaanhoitopiireissä oli lokakuussa 1999 n. 550 erikoislääkärin ja terveyskeskuksissa n. 290 lääkärin vaje.
Alustavien tietojen mukaan lokakuussa 2001 sairaanhoitopiireissä oli n. 860 erikoislääkärin ja terveyskeskuksissa n. 540 lääkärin vaje. Kun otetaan
huomioon myös pula erikoistuvista lääkäreistä,
julkisen sektorin n. 1 000 lääkärin vaje on noussut
kahdessa vuodessa n. 1 600:aan. Opetusministeriö
lisäsi lääkärikoulutuksen aloittajien määrän 480:stä
550:een elokuussa 2001. Hammaslääkärien saatavuudessa ei ole ongelmia valtakunnan tasolla. Vuosina 2001—2002 toteutuva hammashuollon laajennus on johtanut hammaslääkärivajeeseen muutamassa kunnassa. Näin ollen hammaslääkäritarve
arvioidaan sosiaali- ja terveysministeriön mukaan
uudestaan v. 2002—2003.
Stakesissa on selvitetty ennakointitoimikunnan
jatkotoimenpiteenä sosiaali- ja terveysalan työikäisen työvarannon ja työllisen työvoiman välisiä eroja. Alustavien tietojen mukaan lääkäreistä 82 %,
sairaanhoitajista 67 % ja lähihoitajista 59 % kuului
työlliseen työvoimaan v. 1999. Terveydenhuollon
ammattihenkilöistä 16 % oli hankkinut muun alan
koulutuksen, 7 % oli työttömänä, 3 % opiskeli, yhtä
usea oli ulkomailla ja 4 % oli muutoin työvoiman
ulkopuolella. Stakesissa on selvitetty myös terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimimista eri toimialoilla. Alustavien tietojen mukaan noin joka
neljäs työllinen terveydenhuollon ammattihenkilö
toimi v. 1999 muualla kuin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Heistä 29 % työskenteli kaupan, 15 % koulutuksen, lähes yhtä usea julkisen hallinnon ja 10 %
teollisuuden palveluksessa. Lisäksi työikäisistä terveydenhuollon ammattihenkilöistä 3 % oli ulkomailla v. 2000. Osuus on pysynyt samana 1990luvulla. Eniten ulkomaille lähti sairaanhoitajia (n.
4 000), ja suosituimmat maat ovat Ruotsi ja Norja.
Lääkäreitä oli ulkomailla 900. Viime vuosina palaajien määrä on tasoittanut lähtijöiden määrää, sillä
noin joka toinen lähtijä on palannut.
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Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviin kouluttaminen
Koulutuspaikkojen määrät
Terveydenhuollon ammattihenkilöiltä edellytetään
ammatillista koulutusta. Sosiaalihuollon tehtävissä
toimivia koskeva kelpoisuussääntely on siinä määrin väljää, että se sallii myös kouluttamattomien tai
muun kuin alan koulutuksen saaneen henkilön
palkkaamisen. Siitä syystä kouluttamattomien
osuus sosiaalihuollossa on ollut huomattavasti suurempi kuin terveydenhuollossa.
Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen vetovoimaisuus on perinteisesti ollut suurta. Vuosittain
sosiaali- ja terveysalan koulutukseen pyrkijöiden
kokonaismäärä on ollut moninkertainen aloituspaikkoihin nähden. Oppilaitokset ovat näin voineet valita parhaat opiskelijat. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen sisällä on kuitenkin aloja, kuten
esimerkiksi vanhusten palvelut, joita nuoret opiskelijat eivät pidä houkuttavina.
Vuonna 1992 sosiaali- ja terveysalan perustutkinnoksi tuli lähihoitaja. Uudistukseen vaikutti
meneillään ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus, kuntien sosiaali- ja terveystoimen yhdistäminen sekä alueellisen väestövastuun kehittäminen. Näköpiirissä oli myös väestön
ikärakenteen muutokseen liittyvä kehitys, jossa
korostuivat kotiin annettavien palvelujen merkitys
ja vanhusten palvelujen järjestäminen.

Vuosi

Nuorten koulutus

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Lähihoitajakoulutuskokeilu käynnistyi 2,5-vuotisena (100 opintoviikkoa). Vuonna 1995 lähihoitajakoulutuksen opetussuunnitelmaa ja suuntautumisopintoja tarkistettiin, ja v. 1999 lähihoitajakoulutusta uudistettiin osana toisen asteen koulutuksen uudistusta. Tutkinnon laajuudeksi tuli 120
opintoviikkoa. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto sisältää kahdeksan koulutusohjelmaa, joista
opiskelija valitsee yhden opintojen loppuvaiheessa. Vuodesta 2000 lähtien lähihoitajan tutkinnon on
voinut suorittaa myös näyttötutkintona. Lähihoitajan perustutkintoon johtanut uudistus ei sosiaali- ja
terveysministeriön mukaan sujunut ristiriidattomasti. Erityisesti terveydenhuollon osalta on toistuvasti esitetty toivomuksia koulutuksen kehittämiseksi, eikä sosiaalihuollossakaan ole kaikilta osin
oltu tyytyväisiä tutkinnon tuottamaan osaamiseen.
Koulutuksen tuottamaa osaamista on ministeriön
mukaan pidetty liian yleisenä, eikä se riittävästi
vastaa työelämän käytännön tarpeita.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon aloituspaikat ovat vähentyneet vuodesta 1997 lähtien.
Eniten on vähentynyt nuorten koulutus, sillä aikuiskoulutuksessa aloituspaikat ovat lisääntyneet
ja aikuiskoulutuksen osuus kokonaispaikkaluvusta
on kasvanut.
Sosiaali- ja terveysalan toisen asteen aloituspaikkojen määrä oli v. 1992—2001:

Aikuiskoulutus

6 358
5 948
6 016
5 316
6 393
6 636
6 647
6 382
5 927
5 122

1 961
2 060
1 859
1 946
1 243
1 238
1 581
1 620
1 794
1 898

Yhteensä

Aikuiskoulutuksen
osuus, %

8 319
8 008
7 875
7 262
7 636
7 874
8 228
8 002
7 721
7 020

23,6
25,7
23,6
26,8
16,3
15,7
19,2
20,2
23,2
27,0

Lähde: Opti-tietokanta, opetusministeriö.

Normien purkamisen yhteydessä 1990-luvun
alussa lisättiin oppilaitosten päätösvaltaa. Tavoitteena oli koulutuksen nopea ja joustava kyky
vastata toimintaympäristön muuttuviin tarpeisiin.
Opetusministeriö jakaa toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa aloituspaikat koulutuksen järjestäjille, jotka jakavat ne koulutusaloittain. Vaikka
valtakunnallisesti on pidetty tärkeänä, että sosiaalija terveysalan perustutkinnon aloituspaikkoja nuo-
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risokoulutuksessa lisätään, käytännössä aloituspaikat ovat vähentyneet. Yhtenä syynä ministeriön
mukaan on se, että koulutusyksiköt ovat sisäisessä
jaossa painottaneet muita koulutusaloja.
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat aikuisille tarkoitettuja näyttötutkintoja. Ne ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia tutkintoja, joissa koulutuksessa, työelämässä ja muilla tavoin hankittua osaamista käsitellään yhtenä koko-

naisuutena siten, että osaaminen voidaan hyödyntää tutkinnoissa vaaditun ammattitaidon näytöissä.
Ammattitaitovaatimusten kuvauksen perustana on
pätevyystyypitys, jonka katsotaan parhaiten soveltuvan ammattialalle. Pätevyystyypitystä ja tutkinnon tasoa ei ole erikseen säädetty, vaan jokaisen
tutkinnon osalta se arvioidaan erikseen. Siten tutkinnot muodostuvat ministeriön mukaan vaihteleviksi. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat parhaimmillaan tuottaneet erikoistumis- ja lisäkoulutusta jo alan perustutkinnon suorittaneille työntekijöille. Työelämän tarpeet näyttävät myös painottavan tutkintojen tätä puolta. Tällä hetkellä sosiaalija terveysalalla on seitsemän ammattitutkintoa ja
viisi erikoisammattitutkintoa.
Vuosina 1991—99 toteutetussa ammattikorkeakoulukokeilussa opistoasteen koulutus muuttui

Vuosi

Nuorten koulutus

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

korkeakoulutasoiseksi koulutukseksi. Elokuusta
2000 alkaen kaikki ammattikorkeakoulut ovat toimineet vakinaisina. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 140—180 opintoviikkoa tutkinnosta riippuen. Sosiaali- ja terveysalan opistoasteen ja ammattikorkeakoulutuksen
aloituspaikkojen kehitystä kuvataan seuraavassa
taulukossa. Opistoasteelle otettiin opiskelijoita viimeisen kerran v. 1998. Koulutuksen aloituspaikat
ovat vähentyneet vuodesta 1997 lähtien. Nuorten
koulutuksessa aloituspaikkojen vuosittainen vaihtelu on ollut varsin huomattavaa. Aikuiskoulutuksen aloituspaikat ovat muodostaneet noin neljäsosan kaikista paikoista.
Sosiaali- ja terveysalan opistoasteen ja ammattikorkeakoulutuksen aloituspaikkoja oli v. 1992—
2002 seuraavasti:

Aikuiskoulutus

5 146
5 500
5 707
5 584
6 008
6 134
6 261
5 223
4 963
5 008
5 154

3 663
4 120
3 264
2 639
1 788
1 954
1 985
1 773
1 713
1 716
1 372

Yhteensä

Aikuiskoulutuksen
osuus, %

8 809
9 620
8 971
8 223
7 796
8 088
8 246
6 996
6 676
6 724
6 526

41,6
42,8
36,4
32,1
22,9
24,2
24,1
25,3
25,7
25,5
21,0

Lähde: Opti-tietokanta, opetusministeriö.

Hoitotyön (sisältää sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja- ja kätilökoulutuksen aloituspaikat) ja ensihoidon koulutusohjelmien aloituspaikkoja on v.
2002 hieman yli puolet kaikista sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulutuksen aloituspaikoista.
Vuonna 1992 vastaava osuus oli 68 %. Toiseksi
eniten on sosiaalialan koulutusohjelman aloituspaikkoja. Niiden osuus v. 2002 on 30 %. Vuonna
1992 vastaava osuus oli 16 %. Sosiaalialan aloituspaikkatietoihin sisältyvät sosionomin (AMK) koulutuksen lisäksi vanhustyön koulutusohjelman geronomin (AMK) ja muu sosiaali- ja terveysalan
yhdistetty koulutus. Yhdistetyt koulutusohjelmat
muodostavat pari prosenttia sosiaalialan koulutusohjelman aloituspaikoista.

Koulutuspaikkojen alueellinen jakauma ja
kohdentuminen työvoiman tarpeeseen
Etelä-Suomen läänin asema sosiaali- ja terveydenhuollon alan toisen asteen aloituspaikkojen jakau-

tumisessa on sosiaali- ja terveysministeriön mukaan viime vuosina vahvistunut. Opetusministeriö
jakaa ammattikorkeakoulutuksen aloituspaikat
koulutusaloittain ja alueittain. Ammattikorkeakoulu jakaa aloituspaikat koulutusohjelmille. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulutuksen
aloituspaikkojen alueellisen jakauman muutostietoja ei ole sosiaali- ja terveysministeriön mukaan
käytettävissä mm. koulutuksen uudistuksen ja oppilaitosten uudenlaisten ryhmittymisten vuoksi.
Ammattikorkeakoulutuksen
aikuiskoulutuksen
aloituspaikat painottuvat Pohjois-Suomeen ja nuorten koulutuksen aloituspaikat Etelä-Suomeen.
Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen aloituspaikkojen ja alan työvoimatarpeen vastaavuudesta
voidaan tehdä ministeriön mukaan joitain arvioita
työttömyyslukujen avulla. Tällä hetkellä on eniten
pulaa lääkäreistä, sosiaalityöntekijöistä, farmaseuteista, puheterapeuteista ja etenkin suurissa kaupungeissa sairaanhoitajista ja muista vastaavista
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ammattiryhmistä. Keskeinen tekijä koulutuksesta
valmistuneiden työllistämiseksi on ministeriön
mukaan kunkin kunnan taloudelliset mahdollisuudet palkata työvoimaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Tähän saakka koulutus on ollut ministeriön mukaan riittävää, eikä aloituspaikkojen alueellisessa jakautumisessa ole tapahtunut suuria
muutoksia.
Tehyn mukaan tulevaisuudessa ei eritellä aikuisja nuorisoasteen aloituspaikkoja, eivätkä valtakunnalliset tilastot anna tietoa alueellisista koulutustarpeista. Tehyn mukaan työvoimatarpeen alueellisessa ennakoinnissa tulisikin hyödyntää nykyistä
paremmin lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastoja sivistysosastojen lisäksi. Erityisammattiryhmien saatavuuteen eri puolilla maata tulisi kiinnittää huomiota valtakunnallisessa suunnittelussa.
Tehyn arvion mukaan tarve toisen asteen koulutuksen saaneista lisääntyy vanhustenhuollon ja pitkäaikaishoidon aloilla.
Tampereen kaupunki on arvioinut sosiaali- ja
terveystoimessa henkilöstöstä 1 000:n jäävän vanhuuseläkkeelle seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tällä hetkellä toimialan vakinaisen henkilöstön määrä on 5 500. Toisaalta väestön ikääntyminen lisää erityisesti vanhusten kotihoidon (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) palvelujen tarvetta. Myös
erilaisten sosiaalityön, perusterveydenhuollon ja
laitoshoidon normisuositusten noudattaminen vaatii enemmän henkilöstöä, vaikka asiakasmäärät
eivät kasva. Tämän lisätarpeen tulisi Tampereen
kaupungin mielestä jo tällä hetkellä selvästi näkyä
koulutuspaikkojen kasvuna Tampereen seudulla.
Näin ei ole tapahtunut ja tilanne tulee muutaman
vuoden kuluessa olemaan kaupungin mukaan erittäin vaikea. Opiskelijoiden käytännön harjoittelujaksot ovat vähentyneet parin viime vuoden aikana
huolestuttavasti. On ollut myös havaittavissa, että
opintoja on keskeytetty aiempaa runsaammin.
Toisaalta Tampereen etuna on se, että kaupungissa
toimii useita alan oppilaitoksia ja että siellä myös
aikuisopiskelijoita hakeutuu alalle, jossa työllisyys
on turvattu. Työvoimaa ei ole siirtynyt ulkomaille
töihin viime vuosina enempää kuin ennenkään.
Myöskään sosiaali- ja terveydenhuollon alalle hakeutumisessa ei ole ollut havaittavissa muutoksia.

Työllisyystilanne ja sen kehitys
Taloudellisen laskusuhdanteen alkaessa työvoimapula muuttui nopeasti ylitarjonnaksi. Vaikka terveydenhuollon alalla työttömyys kasvoi jonkin verran
1990-luvun loppupuolelle saakka, työttömyys kesti
yleensä vain lyhyitä jaksoja kerrallaan. Sosiaalipalvelujen alalla työttömyys kääntyi laskuun 1990-
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luvun puolivälin jälkeen, mutta lasku oli muihin
toimialoihin verrattuna keskimääräistä hitaampaa.
Vuonna 2001 sosiaali- ja terveydenhuollon työttömyys laski edelleen. Määrällisesti suurimmat työttömät työnhakijaryhmät terveydenhuollossa ovat olleet sairaanhoitajat ja perushoitajat sekä sosiaalihuollossa perhepäivähoitajat, lastenhoitajat ja kodinhoitajat. Työttömien koulutustaustaa kuvaa
Pohjois-Karjalassa tehty selvitys, jonka mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon työttömistä työnhakijoista 41 %:lla oli toisen asteen tai sitä vastaava
tutkinto ja 42 %:lta puuttui alan ammatillinen tutkinto kokonaan tai koulutus oli toisen asteen tutkintoa alempi. Korkeakoulututkinnon suorittaneista työttömistä vain harvalla oli ylempi korkeakoulututkinto (Holopainen A., Hakulinen T. Sosiaali- ja terveysalalle tarvitaan lisää työvoimaa.
Työvoiman määrällinen ennakointi Pohjois-Karjalan maakunnassa. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja C. Tiedotteita 6. Joensuu 2000).
Lähihoitajien työllisyystilanne on kääntymässä
myönteiseen suuntaan myös terveydenhuollossa,
kun kunnat ovat aivan viime vuosina ottaneet
lähihoitajatutkinnon virkojen ja toimien kelpoisuusehtoihin ja ovat vakinaistaneet lähihoitajia.
Tällä hetkellä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
koulutuksesta valmistuvien työllisyysnäkymät ovat
hyvät.
Pahimpina työttömyysvuosina 1990-luvun alussa alan toisen asteen koulutuksen aloituspaikat
vähenivät ja opisto- ja ammattikorkeakoulutuksen
aloituspaikat lisääntyivät. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan on vaikeaa arvioida, missä määrin
mm. lama, alan koulutuksen rakenteelliset muutokset, pienentyneet nuorten ikäluokat tai muiden
alojen sosiaali- ja terveysalaa aiemmin kasvuun
kääntynyt vetovoima ovat vaikuttaneet alan aloituspaikkojen kehitykseen.
Opetusministeriön mukaan vuoden 1996 ja
31.7.1999 välisenä aikana sosiaali- ja terveysalan
perustutkinnon suorittaneista oli työttömänä vuoden 1999 lopussa kaikkiaan n. 6 700 henkeä. Keskimääräinen työttömyysprosentti oli 15,5. Sosiaalija terveysalan perustutkinnon suorittaneiden työttömyys oli vuoden 1999 lopussa alhaisin Uudellamaalla (7,8 %) ja korkein Kainuussa (27,1 %).
Työttömyys oli keskimääräistä korkeampi 13 maakunnassa ja keskimääräistä alempi vain kuudessa
maakunnassa (Uusimaa, Itä-Uusimaa, VarsinaisSuomi, Päijät-Häme, Etelä-Pohjanmaa ja PohjoisPohjanmaa).
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyydestä ei ole käytettävissä aivan vastaavia tietoja kuin alan toisen

asteen koulutuksen osalta. Vuoden 1996 ja
31.7.1999 välisenä aikana sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyysaste v. 1999 oli keskimäärin 13,6 %. KantaHäme ei ollut arviossa mukana tutkintojen puuttumisen vuoksi. Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa,
Pirkanmaalla, Pohjois-Savossa, Keski-Suomessa ja
Pohjanmaalla oli tutkintoja niin vähän, etteivät
luvut ole vertailukelpoisia. Muista maakunnista
alhaisin työttömyys oli Uudellamaalla (6,5 %) ja
korkein Kainuussa (23,0 %).
Valtiontilintarkastajien Tehyltä saamassa selvityksessä todetaan, että Tehy maksoi v. 2000 työttömyyspäivärahaa n. 11 200 työttömälle. Keskimäärin työttömyyspäivärahaa maksettiin 90 päivää.
Työttömyyspäivät kertyivät lyhyiden pätkätyösuhteiden väliin jäävistä työttömyyskausista. Määräaikaisten työsuhteiden osuus Tehyn jäsenistössä
kuntasektorilla oli v. 1996 28,6 % ja v. 1999 25,0 %.

Koulutukseen hakeutuminen
Sosiaali- ja terveysalan ammatilliseen peruskoulutukseen on ollut ministeriön mukaan edelleen runsaasti hakijoita. Yhteishaussa sosiaali- ja terveysalan koulutuksen ensisijaiseksi hakutoiveekseen
on vuosittain ilmoittanut reilusti yli 10 000 hakijaa,
kun kaikkiaan ammatillisen peruskoulutukseen
hakeneita on ollut n. 64 000. Hakeneiden määrä
yhtä alan aloituspaikkaa kohti aleni hieman v.
1997—2000. Vuonna 1999 sosiaali- ja terveysalan
ammatilliseen peruskoulutukseen oli 1,7 ja v. 2000
1,9 ensisijaista hakijaa aloituspaikkaa kohti. Muihin
koulutusaloihin verrattuna tilanne on edelleen
hyvä. Viime vuosina alalle ensisijaisesti hakeneista
80—90 % on ollut naisia. Naisten osuus hakijoista
on hieman kasvanut 1990-luvun loppupuoliskolla.
Vuonna 2000 sosiaali- ja terveysalan peruskoulutukseen ensisijaisesti hakeneista 87 % ja aloittaneista 90 % oli naisia. Koko ammatillisen peruskoulutuksen v. 2000 aloittaneista 48 % oli naisia.
Vaikka sosiaali- ja terveysalan ammatilliseen
peruskoulutukseen on ollut runsaasti hakijoita,
kaikki koulutuspaikat eivät ole täyttyneet. Vuosina
1997—99 alan aloituspaikoista täyttyi keskimäärin
82 %, mikä oli hieman vähemmän kuin ammatillisessa peruskoulutuksessa keskimäärin. Yksi selitys
saattaa ministeriön mukaan olla se, että sosiaali- ja
terveysalan valinneet ovat hakeneet myös alan
ammattikorkeakoulutukseen. Mikäli hakija on
päässyt molempiin, on hän luultavasti ottanut vastaan ammattikorkeakoulupaikan.
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulutus
on myös ollut erittäin suosittua. Ammattikorkeakoulujen yhteishaussa opiskelupaikkaa haki v.
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1999 ja 2000 yhteensä 75 000—76 000 henkeä.
Näistä ensisijaisesti sosiaali- ja terveysalalle opiskelemaan haki molempina vuosina n. 19 600. Viime
vuosina yhteishaussa yhtä aloituspaikkaa kohden
on ollut n. 4 alalle ensisijaisesti hakenutta. Vuonna
2000 sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulutuksen eri koulutusohjelmiin hakeneista 85 % ja
koulutuksen aloittaneista 88 % oli naisia.
Yliopistokoulutuksen puolella psykologiaa
opiskelemaan haki v. 1997—2000 vuosittain keskimäärin 2 500 opiskelijaa. Hakijoista n. 8 % hyväksyttiin opiskelemaan. Vuonna 2000 uusia
opiskelijoita otettiin runsaat 200. Heistä n. 86 %
oli naisia. Terveystieteelliseen koulutukseen hakijoita on viime vuosina ollut vuosittain 1 400—
2 300, joista opiskelemaan on hyväksytty keskimäärin runsaat 20 % (n. 370). Opiskelupaikan
saaneista 93 % on ollut naisia. Lääketieteelliseen
tiedekuntaan hakeneita on puolestaan ollut vuosittain keskimäärin 2 500. Heistä opiskelupaikan
on saanut vajaat 20 %. Hammaslääketiedettä
opiskelemaan on hakenut 120—240, ja heistä n.
35 % on hyväksytty opiskelemaan. Vuonna 2000
lääketieteelliseen tiedekuntaan hyväksyttiin runsaat 500 henkeä, joista 70 % oli naisia. Hammaslääketiedettä opiskelemaan otettiin n. 80 uutta
opiskelijaa. Heistä 66 % oli naisia. Farmasiaa (farmaseutin ja proviisorin tutkintoja) opiskelemaan
on viime vuosina hakenut 850—1 400, ja heistä
n. 40 % on saanut opiskelupaikan. Vuonna 2000
farmasiaa opiskelemaan hyväksyttiin vajaat 500
opiskelijaa. Naisten osuus hyväksytyistä oli 90 %.
Sosiaalityöntekijöiden uusimuotoinen yliopistollinen koulutus alkoi elokuussa 1999. Koulutus on
osa yhteiskuntatieteellistä koulutusta. Koulutuksen aloituspaikkoja on ollut vuosittain n. 200—
230. Vuonna 2001 koulutukseen haki kaikkiaan
lähes 1 400 henkeä. Sosiaalityön koulutuksen
aloittaneita oli kaikkiaan 234 eli 17 % hakeneista.
Terveysalan tapaan myös sosiaalityön opiskelijoiden enemmistö on naisia.

Työssä jaksaminen sosiaali- ja terveydenhuollon
alalla
Uusimpia tutkimustuloksia
Työn ja terveyden välinen yhteys on Stakesin mukaan onnistuttu osoittamaan jotakuinkin kiistattomasti useissa epidemiologisissa tutkimuksissa.
Tämä ei koske vain fyysisen työympäristön ja
terveyden välistä yhteyttä, vaan myös työhön liittyvien psyykkisten ja sosiaalisten kuormitustekijöiden yhteyttä esim. sydän- ja verisuonitautikuolleisuuteen, -sairastavuuteen ja sairauspoissaoloihin.
Todisteita ja tutkimustuloksia siitä, minkälainen
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altistus ja altistuksen muutos todellisuudessa johtaa
terveyden heikkenemiseen pitkällä aikavälillä ei
kuitenkaan juuri ole olemassa.
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kokema stressi on selvästi lisääntynyt kymmenen viime
vuoden aikana. Koko kunnallisen henkilöstön ja
erityisesti erikoissairaanhoidon sairauspoissaoloja
on seurattu viime vuosina ja kehitys on Stakesin
mukaan ollut huolestuttavaa. Sairauspoissaolot
ovat lisääntyneet selvästi ja työkyvyn koetaan jonkin verran alentuneen. Entistä harvempi työntekijä
arvelee jaksavansa eläkeikään saakka työssään, ja
työntekijät ilmoittavat hakeutuvansa entistä useammin muihin tehtäviin. Ennenaikainen eläkkeelle
siirtyminen työkyvyttömyyden vuoksi on ollut merkittävää erityisesti kodinhoitajien, mielisairaanhoitajien ja perushoitajien keskuudessa, vaikkakin
vähäisempää kuin keskimäärin muuten kunta-alalla. Muille ennenaikaisille eläkemuodoille, jotka
eivät ole erityisen kiinteästi yhteydessä työn raskauteen, jäävät useammin korkeasti koulutetut
ammattiryhmät.
Viimeaikaisten tutkimustulosten mukaan ongelmallisimpia aloja henkilöstön jaksamisen kannalta
ovat terveyskeskusten vuodeosastot, vanhainkodit,
sosiaalipalvelut, mielenterveys- ja päihdetyö sekä
sairaalahoito. Keskeisimpiä jaksamista heikentäviä
ongelmia ovat kiire, vaikutusmahdollisuuksien
puute, johtamisen ongelmat, työn ruumiillinen raskaus, jatkuvat muutokset ja työyhteisön ongelmat.
Samaan aikaan työntekijät vielä kokevat asiakasmäärän lisääntyneen ja henkilöstömäärän olevan
entistä riittämättömämpi. Myös ylimääräisen, korvauksettoman työn tekeminen on lisääntynyt (erityisesti lääkärit, esimiehet, hammaslääkärit ja lastentarhanopettajat). Johtamiseen ollaan entistä harvemmin tyytyväisiä, ja viimeaikaiset tutkimukset
osoittavat, että työntekijöiden terveyteen ja sairauspoissaoloihin on suuri vaikutus sillä, koetaanko
esimiestoiminta oikeudenmukaiseksi. Työntekijät
kokevat myös, että jatkuvat muutokset rasittavat
heitä entistä enemmän ja että avoimuuden puute ja
ihmissuhdeongelmat työyhteisöissä ovat lisääntyneet.
Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan kiire
työssä ja työn koettu henkinen rasittavuus lisääntyivät hieman sosiaali- ja terveydenhuollossa v.
1997—2000, vaikka ne vähenivät hieman muilla
toimialoilla. Vastaajista 10 % koki olevansa merkittävien vaikeuksien edessä työssään. Vuonna 1992
heitä oli 7 %. Eniten vaikeuksia koettiin terveyskeskusten vuodeosastoilla, sairaaloissa, mielenterveys- ja päihdetyössä sekä sosiaalipalveluissa.
(Wickström G. ym. Työolot ja hyvinvointi sosiaali-
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ja terveysalalla — muutokset 1990-luvulla. Työterveyslaitos 2000.)
Työn fyysisillä, psyykkisillä ja sosiaalisilla kuormitustekijöillä on yhteys työntekijöiden terveyteen,
sairastavuuteen ja sairauspoissaoloihin. Sairauslomalle hakeutuminen vaihtelee sosiaali- ja terveydenhuollossa huomattavasti ammatin mukaan. Sairaalalääkärit hakeutuvat sairauslomalle harvoin,
sairaanhoitajat lääkäreitä useammin ja sairaalaapulaiset yleisimmin. Erään seurantatutkimuksen
mukaan sairauslomalle hakeutuminen lisääntyi
1990-luvun loppupuolella lähes kaikissa sosiaali- ja
terveydenhuollon ammateissa, ja Työterveyslaitoksen mukaan tämä kehitys jatkuu edelleen. Vuosina
1989–95 sairauspoissaolot vähenivät terveydenhuollossa ja lisääntyivät sosiaalialalla. Sen jälkeen
kehitys on ollut päinvastaista. Vuonna 1999 sairauspoissaolopäiviä oli terveydenhuollon työntekijöillä keskimäärin 10,2 ja sosiaalialalla 9,2. Työterveyslaitoksen mukaan etenkin sosiaalityöntekijöiden, lääkäreiden, perushoitajien ja lastentarhanopettajien sairauslomat ovat lisääntyneet. Työterveyslaitos arvioi, että sosiaali- ja terveydenhuollon
henkilöstön keski-iän nousu selittää vain osittain
kasvavia vaikeuksia selviytyä työstä ja sairauslomien lisääntymistä. Työterveyslaitoksessa on arvioitu, että työmäärän ja työn vaativuuden kasvu,
eettinen kuormittuminen työssä, väkivallan pelko
ja johtamisen ongelmat vaikuttavat työssä jaksamiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Myös viime
vuosikymmenellä toteutetut sosiaali- ja terveystoimen laajat organisaatiomuutokset ovat osaltaan
lisänneet työpaineita. Kun työmäärän kasvaessa
henkilöstömäärää ei ole lisätty samassa suhteessa,
työtahti on tiivistynyt ja vajaakuntoisten työntekijöiden työstä selviytyminen on vaikeutunut.
Valtiontilintarkastajien Tehyltä saaman selvityksen mukaan hoitohenkilöstön sairauslomat kasautuvat ikääntyville työntekijöille. Riskityöpaikkoja
ovat terveyskeskukset ja vanhainkodit, joiden henkilökunnasta keskimääräistä suurempi osa on
ikääntyviä, 50 vuotta täyttäneitä. Tehyn mukaan
vanhainkotien työntekijät kertoivat muita useammin olevansa fyysisesti väsyneitä ja kokivat muita
harvemmin työn palkitsevana ja iloa tuottavana.
Myös Tampereen ja Mikkelin kaupungeilta saadut
selvitykset kertovat sairauspoissaolojen ja etenkin
pitkäaikaisten sairauspoissaolojen lisääntyneen viime vuosien aikana.

Työssä jaksamiseen vaikuttavat tekijät
Työterveyslaitos on arvioinut sosiaali- ja terveydenhuollon työssä jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä ja jaotellut ne työn määrään, työ vaikeusastee-

seen, työoloihin ja johtamiseen liittyviksi. Sosiaalija terveydenhuollossa työn määrä riippuu ensisijaisesti potilaiden ja asiakkaiden määrästä, avuntarpeesta ja palvelujärjestelmän toimivuudesta.
Työn määrän kasvun arvioidaan johtuneen 1990luvulla aiempaa herkemmästä tutkimuksiin ja hoitoon hakeutumisesta sekä moniongelmaisten asiakkaiden ja potilaiden määrän kasvusta. Koska
julkisella sektorilla ei ole palkattu henkilöstöä lisää samassa määrin kuin palvelujen kysyntä on
kasvanut, työmäärä on lisääntynyt monilla alan
työpaikoilla.
Sosiaali- ja terveydenhuollon työ on muuttunut
aiempaa vaativammaksi. Uusi tietämys sairauksien
synnystä, toteamisesta ja hoidosta sekä uusien
tutkimus- ja hoitomenetelmien käyttöönotto ovat
johtaneet yhä pidemmälle menevään erikoistumiseen terveydenhuollossa. Potilaan hoidon hallinta
kokonaisuutena on yhä vaikeampaa. Sosiaalityön
vaativuutta lisää ennen muuta moniongelmaisten
asiakkaiden lisääntyminen. Myös työhön liittyvät
eettiset kysymykset kuormittavat aiempaa enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä.
Etenkin vanhusten ja muiden huonokuntoisten
perushoitoon liittyvä työ on edelleen ruumiillisesti
raskasta. Uusi, yleistyvä kuormitustekijä on väkivallan pelko etenkin hoitoalalla ja sosiaalialalla.
Lääkäreiden valmiudet päivystystyöhön ja hoitajien
valmiudet kolmivuorotyöhön näyttävät olevan
heikkenemässä, kun pyrkimyksenä on perhe-elämän ja vapaa-ajan suojeleminen työelämän kuormitustekijöiltä.
Sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstö suhtautuu kriittisesti toiminnan johtamiseen. Työnjako
toimeenpanevan johdon ja kunnallisten luottamushenkilöiden välillä ei ole aina riittävän selkeä.
Uusimmat tutkimukset osoittavat, että esimiestoiminnan oikeudenmukaiseksi kokemisella on tärkeä merkitys työntekijöiden terveyden ja sairauspoissaolojen kannalta ( Työterveyslaitoksen tiedote 1/2002, 2.1.2002). Työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien parantuminen on ollut myönteistä.
Sosiaali- ja terveysministeriö tulee arvioimaan keväällä 2002 alan johtamiskoulutuksen kehittämistarpeita.
Henkilöstön osaamisen, riittävyyden, hyvinvoinnin ja jaksamisen edistäminen sisältyvät valtioneuvoston hyväksymän Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelman 2000—2003
päätavoitteisiin. Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla toteutettu Kansallinen Ikäohjelma (1998—
2002) koski ennenaikaiselle eläkkeelle jäämisen
ehkäisemiseen liittyviä kysymyksiä. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on toteutettu myös työministeri-

ön Työssä jaksamisen tutkimus- ja kehittämisohjelmaa 2000—2003, joka ei ole ikäsidonnainen
kuten Ikäohjelma mutta jonka tehtävänä on tukea
henkilöstön työssä jaksamista ja jatkamista. Kummankin ohjelman keinoina ovat työntekijöiden
työolojen parantaminen sekä työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitäminen ja edistäminen. Henkilöstöpolitiikan ja johtamisen kehittäminen on nostettu
molemmissa ohjelmissa keskeiseksi kehittämiskohteeksi.

Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kohdalla
työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamisella
on useita ulottuvuuksia. Joillakin toimialoilla kuten
esim. päivähoidossa työntekijöiden oman työn sisältönä on helpottaa työ- ja perhe-elämän yhdistämistä muiden kansalaisten elämässä. Henkilöstön
omalla kohdalla työn ja perheen yhteensovittaminen koskettaa paitsi pienten lasten vanhempia
myös muita henkilöstöryhmiä. Henkilöstön pitämien perhevapaiden osalta on em. syistä varauduttava työn järjestelyissä entistä suurempaan joustavuuteen. Stakesin toimesta v. 1996—2000 toteutetun Työelämän ja perhe-elämän yhteensovittaminen -hankkeen tulosten mukaan ovat työaika- ja
työvuorojärjestelyt erityisesti se alue, johon kohdistuu pääosa työntekijöiden tarpeista. Sosiaali- ja
terveysalalla asiakaspalvelutyössä on yleensä vähemmän mahdollisuuksia päivittäisiin työaikajoustoihin (kuten liukuman käyttöön) kuin muilla aloilla. Tällöin mahdollisuudet vaikuttaa ja osallistua
omien työaikojen ja -vuorojen suunnitteluun nousevat erityisen tärkeiksi. Esimerkiksi Jorvin sairaalassa on saatu hyviä kokemuksia työaika-autonomiamallista, jossa hoitotyöntekijät itse suunnittelevat omat työvuoronsa.
Tulevaisuudessa kasvava haaste on Stakesin
mukaan omista ikääntyvistä vanhemmistaan huolehtivien työntekijöiden tukeminen. Stakesin tutkimuksessa mukana olleilla sosiaali- ja terveysalan
työpaikoilla työntekijöiden osallistuminen omien
ikääntyvien vanhempiensa auttamisverkostoon oli
vielä yleisempää kuin tutkimustyöpaikoilla keskimäärin. Tutkimusten tulokset osoittavat Stakesin
mukaan, että työn ja perheen yhteensovittamisen
problematiikka kohtaa työntekijöitä heidän elämänkaarensa eri vaiheissa, ei ainoastaan silloin,
kun heillä on pieniä lapsia.
Stakesin Työ ja perhe -hankkeen tulosten mukaan työn ja perheen yhteensovittamisen kehittäminen parantaa työntekijöiden jaksamista ja työpaikan ilmapiiriä. Se on myös keino tehdä organisaatiota houkuttelevaksi työpaikkana ja kohentaa
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organisaation julkisuuskuvaa. Stakes jatkaa toimia
työn ja perheen yhteensovittamismahdollisuuksien
kehittämiseksi työpaikoilla v. 2001—2004 ESRhankkeessa ”Työn ja perheen yhteensovittamisen
kehittäminen työyhteisöissä” (YTY). Aiemman Työ
ja perhe -hankkeen tulokset osoittavat, että johto ja
esimiehet ovat avainasemassa siinä, miten työn ja
perheen yhteensovittamisen kysymyksiä on mahdollista saada käsittelyyn työpaikoilla ja miten ne
saadaan pysymään päiväjärjestyksessä henkilöstöpolitiikan osana. Hankkeessa on mukana kolme
sosiaali- ja terveysalan työpaikkaa (tavanomainen
päiväkotiorganisaatio, vuoropäiväkotien ryhmä
sekä sairaala). Projektin oleellisena osana on laaja
tiedonlevittämis- ja koulutustyö, jonka kohderyhmiä ovat työmarkkina- ja muut järjestöt, poliitikot ja
virkamiehet, työelämän kehittämisen ja tasa-arvoasioiden parissa työskentelevät tutkijat ja konsultit
sekä tiedotusvälineet.

Kuntien harjoittama työllisyyspolitiikka sosiaalija terveystoimessa
Kuntatyön arvostus ja vetovoima
Vuoden 2002 alussa julkistettiin Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämä tutkimus Kansalaismielipide ja kunnat — Ilmapuntari 2001 (Kunnallisen
kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu nro 43),
jossa selvitettiin mm. kuntatyön arvostusta haastattelemalla kuntalaisia. Kunnanjohtajien näkemykset
koottiin kyselyllä. Kunta-alalla toimivien osuus vastaajista oli varsin pieni (101 kunta-alalla toimivaa
1 007 vastaajasta). Tuloksissa ei ole eritelty sosiaalija terveydenhuollon työntekijöiden vastauksia eikä
kuntalaisten käsityksiä sosiaali- ja terveydenhuollosta.
Tutkimuksen mukaan vastaajat arvioivat yleisesti ottaen kuntatyönantajan hyväksi. Eniten vastaajat
arvostivat päivittäisen työajan pituutta, henkilöstön
ammattitaitoa, lomaetuja, yleensä hyviä työoloja
sekä työpaikkojen pysyvyyttä ja varmuutta. Vastaajat nostivat esille myös eläke-edut ja yleisen työviihtyvyyden. Enemmistö vastaajista arvioi kuntien
kyvyn houkutella henkilöstöä palvelukseensa heikoksi. Tällöin ensisijaiseksi tekijäksi mainittiin
palkkaukseen liittyvät epäkohdat ja hyvän työsuorituksen huonot palkitsemiskäytännöt. Nuoret arvioivat kuntatyön vetovoimaa kielteisemmin kuin
vanhemmat. Myös vastaajien koulutustason kohotessa käsitykset kuntatyönantajan vetovoimasta
heikkenivät voimakkaasti.
Kuntahenkilöstö itse antoi parhaimman arvosanan kuntatyönantajalle henkilöstön ammattitaidosta, töiden mielenkiintoisuudesta, lomaeduista, päivittäisen työajan pituudesta, töiden itsenäisyydestä
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sekä työpaikkojen pysyvyydestä ja varmuudesta.
Heikoimmiksi arvioitiin hyvän työsuorituksen palkitsematta jättäminen ja yleensä henkilöstön motivaatiota edistävät tekijät. Kolme neljästä arvioi
palkkatason heikoksi. Myös uralla etenemismahdollisuudet nähtiin heikoiksi. Naiset arvioivat kunta-alan työt hieman mielenkiintoisemmiksi, tuloksellisemmiksi ja tehokkaammiksi kuin miehet.
Kunnanjohtajat puolestaan arvioivat korkealle
kunnan lomaetuja, työnantajan ja henkilöstön neuvottelusuhteita sekä kuntahenkilöstön ammattitaitoa. Eniten kielteisiä arvioita saivat palkkaus ja
heikot uralla etenemismahdollisuudet.
Vastaajat saivat arvioitavaksi listan niistä tekijöistä, joilla kuntien vetovoimaa voitaisiin parantaa.
Niissä nousivat esille samat tekijät, joista kuntatyönantaja sai heikon arvosanan: palkkaus, uralla
etenemismahdollisuuksien parantaminen, mahdollisuudet ammattitaidon kehittämiseen ja työpaikkojen henkinen ilmapiiri. Nuoret nostivat muita
useammin esille myös työtehtävien mielenkiintoisuuden. Kunnanjohtajat mainitsivat edellisten lisäksi henkilöstön paremman sitoutumisen työpaikan tavoitteisiin. Joka kolmas kunnanjohtaja näki
sitoutumisessa parantamisen varaa.

Palkkaus
Suurin osa sosiaali- ja terveysalan koulutusta edellyttävistä työpaikoista on kunta-alalla. Vain proviisorin, farmaseutin ja laborantin koulutuksen saaneista enemmistö työskentelee yksityisellä alalla.
KUNPAS-selvityksen (Kunta-alan palkkatasoselvitys. Kunnallinen työmarkkinalaitos 2001) mukaan
kunta-alalla työskentelevän palkka on keskimäärin
n. 10 % heikompi kuin vastaavissa tehtävissä yksityisellä sektorilla. Selvityksen perusaineistona oli
vuoden 1998 palkkarakennetilasto. Selvityksen piirissä oli n. 300 000 kunta-alan työntekijää 416 000
palkansaajasta. Vertailu tehtiin sellaisen henkilöstön välillä, joka on palkkatasoon vaikuttavien tekijöiden, kuten ammatin, koulutuksen ja iän suhteen
mahdollisimman samankaltaista.
Seuraavassa KUNPAS-selvitykseen liittyvässä
taulukossa kuvataan eräiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiryhmien keskimääräisiä säännöllisen työajan kuukausiansioita (ml. työaikalisät)
kuntasektorilla ja yleisillä työmarkkinoilla v. 1998.
Lisäksi taulukossa on arvio, miten kuntasektorilla
maksettu palkka vastaa yleisillä työmarkkinoilla
maksettua palkkaa. Vähintään korkea-asteen sosiaali- ja terveysalan koulutusta edellyttävissä ammateissa yleisillä työmarkkinoilla maksettava palkka
on suurempi kuin kunta-alalla muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Ammatti

Kuntasektori

Yleiset työmarkkinat

Yleiset työmarkkinat/
kuntasektori

mk/kk

Korkea-asteen koulutus
Ylilääkärit
Erikois- ja osastonlääkärit
Muut lääkärit
Proviisorit/farmaseutit
Ylihoitajat
Psykologit
Sosiaalityöntekijät
Alemman korkea-asteen koulutus
Osastonhoitajat
Lastentarhanopettajat
Laborantit ym.
Hammashuoltajat
Fysioterapeutit
Työn- ja askartelunohjaajat
Sairaanhoitajat
Terveydenhoitajat
Keskiasteen koulutus
Lastenhoitajat
Perus- ja lähihoitajat
Lääkintävahtimestarit/sairaankuljettajat
Hammashoitajat
Välinehuoltajat
Kodinhoitajat (ei sis. kotiavustajia)
Muu koulutus tai ei säädettyä
koulutusvaatimusta
Päiväkotiapulaiset
Kotiavustajat, henkilökohtaiset avustajat
Sairaala- ja hoitoapulaiset

26 224
20 886
18 511
11 691
13 853
12 817
10 762

25 264
24 074
18 746
11 810
14 233
12 491
11 404

0,96
1,15
1,01
1,01
1,03
0,97
1,06

12 241
9 476
8 778
9 619
9 564
8 865
11 059
10 507

12 583
10 811
10 257
10 262
9 956
8 932
10 593
11 365

1,03
1,14
1,17
1,07
1,04
1,01
0,96
1,08

8 893
10 508
10 279
8 725
7 879
9 478

8 767
9 514
8 793
8 765
7 913
9 014

0,99
0,91
0,86
1,00
1,00
0,95

7 709
7 746
8 607

7 963
8 385
8 355

1,03
1,08
0,97

Lähde: Kunta-alan palkkatasoselvitys. Kunnallinen työmarkkinalaitos. Helsinki 2001.

Seuraavissa taulukoissa tarkastellaan kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työsuhteen luonnetta v. 1990—2000. Niistä käy ilmi,
että virkavapaalla olleiden osuus koko henkilöstöstä aleni jopa puoleen 1990-luvun jälkipuoliskolla.
Työssä olleista vakituisessa työsuhteessa oli 65—71
%. Määräaikaisia työsuhteita taas oli 17—23 %.
Työllistettyjen osuus oli puolestaan korkein v.
1995—96.
Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön rakenne v. 1990—2000 oli seuraava:
Vuosi

Työsuhteita

Työssäolleita

Virkavapaalla
%

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

232 200
240 800
237 500
225 300
228 000
224 600
232 300
235 300
233 700
232 800
237 300

89,9
90,0
89,9
90,2
90,4
91,5
93,2
94,0
95,0
93,7
93,9

10,1
10,0
10,1
9,8
9,6
8,5
6,8
6,0
5,0
6,3
6,1

Työssäolleista vakituisia, määräaikaisia ja työllistettyjä oli v. 1990—2000 seuraavasti:
Vuosi

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Vakituisia

65,2
65,1
67,8
71,1
69,5
68,2
66,5
67,7
69,6
68,7
68,0

Määräaikaisia
%

23,0
22,7
19,1
16,5
17,3
19,2
22,4
22,5
22,2
22,5
23,4

Työllistettyjä

1,7
2,2
3,0
2,6
3,6
4,1
4,3
3,8
3,2
2,6
2,5

Lähde: Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja
2001. Stakes 2001:4.

Terveydenhuollossa oli vakinaisessa työsuhteessa keskimääräistä hieman enemmän ja sosiaalihuollossa keskimääräistä hieman vähemmän. Määräaikaisten osuus oli lähellä kuntien keskiarvoa.
Työllistettyä työvoimaa oli eniten yleishallinnossa
ja sosiaalihuollossa. Määräaikaisia työsopimuksia
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suhteessa työvoiman määrään on selvästi enemmän julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Kunnallisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa kaikista kuukausipalkkaisista työsuhteista 71—73 % oli vakinaisia tai pysyviä työsuhteita. Vastaava osuus palkansaajista oli keskimäärin 84 %. Yksityisellä sektorilla
määräaikaisia työpaikkoja oli 13,3 %. Valtion työpaikoista niitä oli 21,8 % ja kuntien työpaikoista
23,3 %. (Työllisyys vuosituhannen alussa Työvoima 2020. Väliraportti. Työpoliittinen tutkimus 234.
Työministeriö. Helsinki 2002.)
Suomen Kuntaliiton mukaan kuntien työllisyyspolitiikka saa uusia painotuksia. Haasteet koskevat
ensisijaisesti kuntien oman henkilöstöpolitiikan ja
kilpailukyvyn kehittämistä, mutta samanaikaisesti
kunnat joutuvat arvioimaan eri vaihtoehtoja työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien houkuttelemiseksi myös kuntien palvelutehtäviin.
Tampereen kaupunki toteaa valtiontilintarkastajille antamassaan selvityksessä, että kaupungin
henkilöstöstrategia korostaa hyvä työnantaja -maineen merkitystä. Toiminnan lähtökohtana on palvelusuhdeturva. Henkilöstöpoliittisten ratkaisujen
tulee olla oikeudenmukaisia, tasapuolisia ja luottamusta herättäviä. Erityinen ongelma on Tampereella vuoden 2002 aikana esiin noussut kilpailu lääkäreistä. Kevään ja kesän 2001 aikana sosiaali- ja
terveystoimessa vakinaistettiin satoja määräaikaisia
palvelussuhteita ja perustettiin 60 vakinaista va-

kanssia käsittävä lähihoitajien ja sairaanhoitajien
sijaishenkilöstö, joka vastaa äkillisten, lyhytaikaisten sijaisuuksien tarpeeseen. Osaavan henkilöstön
saatavuus on kaupungin kriittisten menestystekijöitten joukossa. Kun otetaan huomioon henkilöstön tämänhetkinen ikärakenne ja väestön sosiaalija terveyspalveluitten kysynnän kasvu, Tampereen
kaupungin mukaan sillä ei ole mahdollisuuksia
yksinään vastata kasvaviin tarpeisiin, vaan toisen ja
kolmannen sektorin merkitys tulee korostumaan
entisestään.

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstö on hyvinvointiyhteiskunnan tarjoamien palvelujen keskeinen tekijä. Viime aikoina on korostunut erityisesti sosiaali- ja terveydenhoidon työvoiman riittävyys tilanteessa, jossa suurten ikäluokkien laajamittainen eläkkeelle siirtyminen
on alkamassa. Väestön ikä- ja eläkerakenteen ohella
työvoimatarpeeseen vaikuttavat palvelujen järjestämisen tavat, hoito- ja lääketieteen kehitys sekä erilaiset
vanhusväestön itsenäistä asumista tukevat toimet. Sosiaali- ja terveydenhuollon odotetaan vastaavaan palvelutarvemuutoksiin tilanteessa, jossa sen omakin
henkilöstö on ikääntymässä ja jäämässä eläkkeelle.
Viimeaikaiset tutkimustulokset kertovat lisäksi hoivahenkilöstön työssä väsymisestä ja sen mukanaan tuomasta lisääntyneestä oireilusta.
Työvoimatarpeen ennakointia vaikeuttaa mm. eri
eläkemuotojen yhteisvaikutus ja osa-aikaeläkkeen

käytön laajuus. Asiantuntijoiden ennusteet vaihtelevat,
mutta henkilöstön tuleva lisätarve on valtiontilintarkastajien mielestä ilmeinen. Sosiaali- ja terveydenhuollon
koulutuksen vetovoimaisuus on perinteisesti ollut
suurta, ja pyrkijöiden määrä on ollut moninkertainen
aloituspaikkoihin nähden. Koulutuksen sisällä on kuitenkin aloja kuten esim. vanhusten palvelut, jotka eivät
houkuttele nuoria. 1990-luvun alun taloudellinen laskusuhdanne muutti nopeasti hoiva-alan työvoimapulan
työvoiman ylitarjonnaksi, ja laman seurauksena alalle
syntyi työttömyyttä ja suuri osa työntekijöistä vaihtoi
alaa tai lähti ulkomaille. Parhaillaan ollaankin tilanteessa, jossa eräillä maan alueilla hoiva-alan työttömyys on
edelleen korkea ja toisaalla taas on kasvava pula mm.
lääkäreistä, sairaanhoitajista, laboratorio- ja röntgenhoitajista, farmaseuteista ja sosiaalityöntekijöistä. Alkavien koulutuspaikkojen määrän vähenemistä ja
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Sosiaali- ja terveysministeriön lausunto
Sosiaali- ja terveysministeriö on valtiontilintarkastajille kertomusosuudesta antamassaan lausunnossa
korostanut erityisesti sitä, että kunnista puuttuu
sosiaalityöntekijöitä ja että sosiaalityön asiantuntijajohdon määrä on huolestuttavasti vähentynyt Etelä-Suomen läänin kunnista vuoden 1998 jälkeen.
Tilanne on ministeriön mukaan kaiken aikaa pahenemassa. Suomessa on ministeriön mukaan paljon
kuntia, joista puuttuu kokonaan sosiaalityön ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden henkilöiden osaaminen ja ammattitaito. Nämä kunnat
eivät ministeriön mukaan houkuttele päteviä sosiaalityöntekijöitä, elleivät ne kiinnitä riittävästi huomiota työntekijöiden palkkaukseen ja työolojen
kehittämiseen.

alueellista sijoittumista vastaamaan alueilla olevaa ja
myös tulevaa työvoiman tarvetta on kritisoitu. Käytettävissä olevat tilastot ja selvitykset eivät myöskään anna
tietoa alueellisista koulutustarpeista. Valtiontilintarkastajien mielestä tulisi kiinnittää aiempaa huomattavasti enemmän huomiota siihen, miten työvoimatarpeen alueellista ennakointia voitaisiin parantaa, koulutustarpeet kohdentaa ja jo olemassa olevat työvoimareservit hyödyntää. Lääninhallitusten roolin alueensa
sosiaali- ja terveyspalvelujen tuntijana tulisi korostua
tässä arviointi- ja selvitystyössä.
Vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön
terveystilanne ja työssä jaksaminen eivät ole erityisen
huolestuttavia verrattuna muihin ammattiryhmiin, on

kehitys kymmenen viime vuoden aikana ollut kielteistä.
Valtiontilintarkastajat ovatkin huolestuneita henkilöstön ikärakenteen kehityksestä, työn kuormittavuuden
lisääntymisestä sekä niihin liittyvistä työntekijöiden
jaksamisongelmista. Tämä asettaa valtiontilintarkastajien mielestä entistä suurempia paineita kunnalliselle
henkilöstöpolitiikalle mm. työpaikkojen houkuttelevuuden kehittämisessä ja työkyvyn ylläpitämisessä. Myös
työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista siten, että se
vastaisi nykyistä paremmin työntekijöiden tarpeita eri
elämän vaiheessa, edesauttaisi työssä jaksamista ja
tukisi osaltaan työvoiman saatavuutta, tulee edelleen
kehittää.

295

Työministeriön hallinnonala

Valtiontilintarkastajat ovat tehneet valvontakäynnin työministeriöön 20.3.2002 (kansliapäällikkö
Markku Wallin).
Toimikaudellaan valtiontilintarkastajat ovat käsitelleet selvityspyynnöissään ammatinvalinnanohjausta, työnantajapalveluja sekä työmarkkinoilta
syrjäytymistä ja sen ehkäisemistä. Ministeriön valvontakäynnillä käsiteltiin hallinnonalan keskeistä
toimintaa v. 2001, työttömyyden ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden tilastointiperusteita sekä työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuuden
seurantamenetelmiä ja -kriteerejä.
Hallinnonalan valvonnan ja siitä laaditun kertomusosuuden valmistelusta on kansliassa vastannut
ma. ylitarkastaja Raimo Laitinen. Kertomusosuus
hyväksyttiin valtiontilintarkastajien kokouksessa
17.6.2002.

Ammatinvalinnanohjaus
Ammatinvalinnanohjauksen asema työhallinnossa
Ammatinvalinnanohjaus (AVO) oli organisatorisesti ja toiminnallisesti ennen 1970-lukua itsenäinen
julkinen palveluorganisaatio. Kunnalliselle pohjalle perustettu palvelutoiminta siirtyi työvoimaministeriölle v. 1970 ja AVO:n erillinen piiriorganisaatio
v. 1973 osaksi työhallinnon piiriorganisaatiota.
Vuosina 1975—96 AVO:n toiminnassa oli keskeisellä sijalla AVO:n aseman ja tehtäväalueen määritteleminen, integroituminen osaksi työhallinnon
palvelujärjestelmää ja yhteisiin työvoimapoliittisiin
tavoitteisiin orientoituminen. Integroituminen työvoimapalveluihin vahvistui edelleen 1990-luvulla,
jolloin työvoimatoimistoille suunnattu AVO:n toimintaa koskeva valtakunnallinen ja alueellinen
ohjaus ja tuki vähenivät.
Ammatinvalinnanohjauksella oli vuodesta 1965
alkaen kaksi ja vuodesta 1971 lähtien kolme erityisohjauslaitosta, joista Invalidisäätiön ammatinvalinnanohjaustoimisto oli erikoistunut tuki- ja liikuntaelinvammaisten asiakkaiden ohjaukseen, Kuntoutussäätiön Malminkartanon kuntoutuskeskuksen
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ammatinvalinnanohjaus näkö-, kuulo-, aivo- ja monivammaisiin ja Reumasäätiön ammatinvalinnanohjaustoimisto reumaa sairastavien ohjaukseen.
Vuoden 1993 alusta alkaen erityisohjauslaitosten
kustannusten korvaamista muutettiin siten, ettei
laitoksille suoritettu enää valtionapua, vaan työvoimaviranomaiset ostivat palvelut mm. näiltä laitoksilta.
Työministeriön organisaatiossa ammatinvalinnanohjaustoimistosta tuli osa v. 1988 perustettua
työvoimapalveluosastoa yhdessä työnvälitysasiain
ja ammattikurssiasiain toimistojen kanssa. Työvoimapalveluosaston sisäisessä organisaatiomuutoksessa v. 1992 ammatinvalinnanohjaustoimisto lopetettiin, ja AVO:n tehtäväalueet yhdistettiin työnvälityksen kanssa yhteiseen organisaatioyksikköön.
Uudistuksen yhteydessä ammatillisen kuntoutuksen ohjauspalvelut irrotettiin AVO:sta ja liitettiin
osaksi koulutus- ja kuntoutusyksikköä. Samoin tietopalvelu irrotettiin AVO:sta omaksi yksikökseen.
Koko työministeriötä koskenut laaja organisaatiouudistus toteutettiin vuoden 1999 alusta. Sen
yhteydessä AVO:on liittyvät tehtävät irrotettiin organisatorisesti työnvälityksestä ja siirrettiin osaksi
Työvoiman kehittäminen ja ohjaus -tiimiä, johon
koottiin ammatillisen kehittymisen palvelut. Näihin
palveluihin kuuluvat tietopalvelu, ammatti- ja työelämätietous, ammatillinen kuntoutus ja työvoimakoulutus. Ministeriön mielestä muutos vahvistaa
AVO:n yhteyksiä ammatillisten palvelujen kokonaisuuteen, koulutukseen ja asiakkaitten koulutukseen ohjaamiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn sekä
tietopuolisiin ohjauspalveluihin.
Työministeriö siirtyi tulosjohtamiseen v. 1992, ja
uudistuksen alkuvuosina AVO osallistui aktiivisesti
tulosjohtamisen ja sen edellyttämien seuranta- ja
tulostietojen, vaikuttavuusarviointien ja tulostavoitteiden kehittämiseen. AVO:lle asetettiin 1990-luvun alkuvuosina erillisiä tulostavoitteita, joiden
tavoitteena oli suoritteiden lisääminen asiakastyössä, henkilökohtaisten ohjauspalveluiden asiakasrakenteeseen vaikuttaminen ja palvelujen kohdenta-

minen esim. koulutuksen keskeyttäjiin, ammattitaidottomiin nuoriin ja ammatinvaihtajiin. 1990-luvun
alkuvuosien jälkeen AVO:n erillisistä tulostavoitteista luovuttiin. Työministeriön mukaan arvioitiin,
että määrälliset tunnusluvut kuvasivat huonosti
AVO:n tuloksia ja vaikuttavuutta, sillä ne edellyttävät laadullista arviointia. Viime vuosina tulosjohtamisessa ja tulostavoiteasettelussa on yhä selvemmin pyritty muutamaan harvaan, keskeiseen ja
palveluille yhteiseen työvoimapoliittiseen tulostavoitteeseen. Ohjauspalveluilla ei erillispalveluna
ole ollut tulostavoitteiden asetannassa merkitystä
tässä yhteydessä. Tilastoissa ja johdon raporteissa
AVO:n tilastotietoja seurataan jatkuvasti.
Käynnissä olevassa toimistoverkkouudistuksessa osa alueellisesta palvelutarjonnasta keskitetään
alueen muutamaan suureen työvoimatoimistoon.
Valmistelutyössä ja alueellisessa jatkosuunnittelussa uudistuksen vaikutuksia palvelutarjontaan on
käsitelty vain yleisellä tasolla, eikä erillistä arviota
uudistuksen vaikutuksista AVO:n palvelujen tarjontaan ja kysyntään ole tehty. Työministeriön arvion mukaan toimistoverkon keskittämisellä saattaa
olla AVO:n palvelujen kannalta sikäli myönteinen
vaikutus, että se mahdollistaa erikoistumisen
AVO:n eri tehtäväalueisiin ja selventää työnjakoa
muista palveluista vastaavien virkailijoiden kanssa.
Toisaalta palvelujen keskittäminen muutamaan
pisteeseen heikentää palvelujen saatavuutta joillakin haja-asutusseuduilla.

Ammatinvalinnanohjauksen tehtävät
Ammatinvalinnanohjauslain (43/1960) ja työvoimapalvelulain (1005/1993) määrittämät ammatinvalinnanohjauksen tehtävät ovat pääpiirtein samat.
Työvoimatoimistojen ammatinvalinnanohjauksen
perustehtävä on yksilöohjauksessa, jonka tavoitteena on asiakkaan ammatilliseen kehittymiseen,
koulutukseen tai ammatinvalintaan tähtäävän
suunnitelman laatiminen. Työvoimapalvelulain
mukaan ohjauspalvelut ovat kaikkien väestöryhmien käytössä.
Työvoimapalvelulain 7 §:n mukaan ammatinvalinnanohjauksen tarkoituksena on auttaa yksityistä henkilöä ratkaisemaan ammatinvalintaan ja
ammatilliseen kehittymiseen sekä työn saamiseen
liittyviä kysymyksiä. Tällöin on otettava huomioon ohjattavan henkilökohtaiset edellytykset sekä
työalojen ja koulutuksen tarjoamat mahdollisuudet. Laissa viitataan myös siihen, että opiskelijoiden ammatinvalintaan ja työnhakuun liittyvien
palvelujen järjestämisestä vastaa opetusviranomainen yhteistyössä työvoimaviranomaisen
kanssa. Työvoimapalveluasetuksessa (1251/1993)

sekä asetuksessa työvoimapalvelulakiin liittyvistä
etuuksista (1253/1993) säädetään ammatinvalinnanohjauksen asiakaspalvelun tavoitteista, asiakkaiden soveltuvuutta ja terveydentilaa selvittävien
tutkimusten ja koulutus- ja työkokeilujen käytöstä
sekä ammatillisen kuntoutuksen asiakkaitten ohjauspalveluista.
Asiakkaille tarjotaan heidän tarpeidensa ja tilanteidensa perusteella henkilökohtaista ohjausta,
ryhmäohjausta tai päivystysohjausta tai heidät
opastetaan käyttämään ammatinvalinnan itsepalveluohjelmia. Ohjauksen toimenpiteitä ovat psykologiset arviointimenetelmät, työ- ja koulutuskokeilut sekä työkyvyn tutkimukset. Ohjaukseen kuuluvat kotitehtävien ja testitulosten läpikäynnit, kontaktit ja neuvottelut asiakkaasta yhteistyökumppaneiden kanssa, työ- ja koulutuskokeilujen järjestäminen ja seuranta, lähetteiden ja lausuntojen työstäminen sekä asiakkaiden tarvitseman tietomateriaalin hankkiminen. Henkilökohtaisen ohjauksen
lisäksi osa psykologeista suunnittelee ja vetää ohjaus- tai työnhakuryhmiä joko yksin tai parin kanssa.
Ohjausasiakkaille tarkoitettu atk-pohjainen itsepalveluohjelma otettiin käyttöön v. 2000.
Palvelujen painopiste on henkilökohtaisessa
ohjauksessa. Siinä yhdessä asiakkaan kanssa selvitetään asiakkaan edellytyksiä, elämäntilannetta
sekä työalojen ja koulutuksen tarjoamia mahdollisuuksia. Lähtökohtana ovat asiakkaan omat kiinnostukset, tavoitteet ja voimavarat, joiden pohjalle
ammatilliset ratkaisut rakentuvat. Ohjausprosessi
perustuu aina asiakkaan vapaaseen tahtoon. Tavoitteena on yhteistyössä asiakkaan kanssa rakentaa asiakkaan kykyjä, kiinnostuksia ja terveydentilaa vastaava ammatillinen suunnitelma. Psykologi
pyrkii auttamaan asiakasta löytämään voimavaroja,
joiden turvin hän voi menestyä työelämässä ja sen
muutoksissa ja kehittymisvaatimuksissa. Konkreettinen asiakaspalvelun tavoite on ensisijaisesti työhön tai vaihtoehtoisesti koulutukseen liittyvän
suunnitelman laatiminen.
Asiakaspalvelutehtävien ohella ammatinvalintapsykologit ovat osallistuneet esim. palvelujen kehittämiseen, Euroopan sosiaalirahaston (ESR) projekteihin, maksulliseen palvelutoimintaan, työvoimakoulutuksen suunnitteluun ja valintoihin osallistumiseen, työhallinnon omaan henkilöstökoulutukseen ja sidosryhmäyhteistyöhön. Neuvottelut,
kokoukset, koulutus ja konsultaatiot ovat tavallisimpia yhteistyömuotoja. Vuonna 1995 työvoimatoimistoihin perustettiin korkeakouluneuvojavirkoja yliopistoista ja korkeakouluista valmistuvien
ura- ja rekrytointipalveluyhteistyötä varten. Osa
neuvojista on ammatinvalintapsykologeja.
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Niin sanotun TUOTE-projektin yhteydessä ammatinvalinnanohjaus-käsitteen tilalle otettiin käyttöön käsite ammatinvalinta- ja urasuunnittelu, joka
paremmin kuvaa palvelun kohdentamista urakehityksen eri vaiheissa oleville asiakkaille. TUOTEprojektissa tuotteistettiin kaikki työhallinnon maksuttomat ja maksulliset palvelut ja tuotteet koottiin
työvoimatoimistoissa käyttöön otettuun tuotekarttaan.

Palvelujen kysyntä
Ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelujen asiakkaita ovat kaikki ammatillisten suunnitelmien laatimisessa ja ratkaisujen teossa apua tarvitsevat kansalaiset, joilla on aito kiinnostus oman elämänsä ja
tavoitteidensa pohtimiseen, erityisesti koululaiset,
nuoret, työssä olevat aikuiset, työttömät, alan vaihtajat, työmarkkinoille palaavat sekä maahanmuuttajat. Ministeriön mukaan palvelujen kysynnästä ei
ole kerätty systemaattisesti tietoja, joten tarkkaa
kuvaa palvelujen kysynnästä ei ole.

TE-keskus

Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Häme
Pirkanmaa
Kaakkois-Suomi
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
Koko maa

15—64-v
väestö

969 400
313 700
156 800
239 700
299 900
214 300
108 700
166 000
112 700
172 800
125 100
157 400
239 600
59 500
128 900
3 464 600

15—64-v/
psykologi

13 279
12 065
9 224
11 414
11 107
11 906
10 870
10 375
10 245
9 095
12 510
12 108
12 611
9 917
14 322
11 744

Työllisyysmäärärahoilla palkattujen määräaikaisten psykologien käyttö aiheuttaa poikkileikkaustietona ilmoitettuihin psykologien määriin vaihtelua. Työministeriön mukaan joulukuun lopussa
2001 psykologeja oli 269.
Asiakkaita oli odottamassa ohjauksen alkamista
keskimäärin 22 ja ohjaukseen pääsy kesti noin
kuukauden. Asiakkaiden keskimääräiset jonotusajat ovat lyhyimmät Pohjois-Savossa, Pohjois-Pohjanmaalla, Satakunnassa, Kaakkois-Suomessa ja
Etelä-Savossa, joissa kaikissa keskimääräinen jonotusaika on korkeintaan kaksi viikkoa. TE-keskusalueista heikoin tilanne on Varsinais-Suomessa,
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Väestövastuuseen perustuva (työikäinen väestö
eli 15—64-vuotiaat) palvelukuormitus on alhaisin
Keski-Suomen TE-keskuksen alueella, jossa yhtä
AVO-psykologia kohti on työikäistä väestöä 9 100
henkeä, ja korkein Lapin TE-keskuksen alueella,
jossa työikäistä väestöä yhtä AVO-psykologia kohti
on 14 300 henkeä. Ministeriön mukaan väestövastuuseen perustuva palvelukuormitus ei ole riittävä
kuvaamaan palvelujen kysyntää, koska asiakkaiden ohjaustarpeeseen vaikuttavat monet muut tekijät, kuten kansalaisuus, koulutustaso, työ- ja koulutushistoria, alueen työmarkkinatilanne, koulutustarjonta sekä muiden ohjaus- ja neuvontapalvelujen saatavuus.
Ohjauksen jonotilannetta selvitettiin ensimmäisen kerran vuoden 2001 tilastoinnin yhteydessä.
Seuraavassa taulukossa esitetään väestövastuuseen
perustuva palvelukuormitus ja ohjauksen jonotilanne vuoden 2001 elokuun lopussa:

Psykologeja

73
26
17
21
27
18
10
16
11
19
10
13
19
6
9
295

Asiakkaita
jonossa

20
62
11
51
19
14
19
11
9
23
7
22
13
24
26
21,9

Odotusaika,
viikkoa

3,8
17,8
1,6
5,3
2,3
1,9
2,0
1,4
2,0
2,7
2,8
3,1
1,6
12,3
6,0
4,3

jossa keskimääräinen jonotusaika on 17,8 viikkoa,
ja Kainuussa, jossa keskimääräinen jonotusaika on
12,3 viikkoa. Toimistokohtaiset vaihtelut ovat jonotusaikojen osalta hyvin suuria: joissakin toimistoissa ohjaukseen pääsee miltei samantien, joissain
taas ohjaukseen pääsyä joutuu odottamaan kohtuuttoman pitkään. Ministeriön valtiontilintarkastajille antaman selvityksen mukaan heikoin tilanne
oli Turussa, jossa odotusajaksi arvioitiin 44 viikkoa.
Työministeriön mukaan jonotusajat ovat pidentyneet elokuusta 2001 verrattuna joulukuuhun
2001. Keskimääräinen jonotusaika oli 5,1 viikkoa
koko maassa joulukuussa 2001. Varsinais-Suomes-

sa keskimääräinen jonotusaika oli samana ajankohtana 29,1 viikkoa. Sen sijaan Kainuussa jonot on
onnistuttu purkamaan nopeasti, koska jonotusaika
(1,2 viikkoa) oli joulukuussa 2001 TE-keskusalueista lyhyin.
Ministeriön mukaan pitkiin jonotusaikoihin ei
ole yhtä yksiselitteistä syytä. Osittain kyse voi olla
jostain tilapäisestä ilmiöstä, kuten suuren yrityksen
tuotannon supistusten tai palveluista tiedottamisen
aiheuttamasta kysyntäpiikistä. Jonotilanne ei perustu myöskään pelkästään asiakkaiden ohjaustarpeeseen, vaan se voi liittyä myös palvelujen organisointiin, tehtävien priorisointiin tai esim. virkojen
ja sijaisuuksien täyttövaikeuksiin. Jonotilannetta ei
selitä myöskään pelkkä asiakkaiden määrä jonossa,
koska elokuussa 2001 Hämeen TE-keskuksen alueella asiakkaiden määrä jonossa oli yli kaksi kertaa
suurempi kuin Kainuun TE-keskuksen alueella,
mutta Hämeessä keskimääräinen odotusaika oli 5,3
viikkoa ja Kainuussa 12,3 viikkoa.
Todennäköisenä selityksenä ministeriö pitää
sitä, että psykologit tekevät työvoimatoimistoissa
paljon muutakin kuin varsinaista ammatinvalinnanohjauksen asiakastyötä, jolloin kyse on työvoimatoimiston tavasta järjestää palvelujaan. Myös
henkilökunnan vaihtuvuus selittää ministeriön
mukaan osaltaan jonojen syntymistä. Vuonna 2001
palkattiin 28 uutta ammatinvalintapsykologia, eli
liki joka kymmenes psykologi oli vasta aloittanut
työnsä. Virkojen täyttöaste vaihtelee 54 %:sta 100
%:iin. Alhainen täyttöaste johtuu rekrytointivaikeuksista, osa-aikaisuudesta tai siitä, että virkoja on
jäädytetty säästösyistä. Pienissä toimistoissa virka-

TE-keskus

Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Häme
Pirkanmaa
Kaakkois-Suomi
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
Koko maa

vapaus tai sairaus voivat myös aiheuttaa jonoja.
Työministeriön mukaan työvoiman kehittäminenja ohjaustiimin vuoden 2002 sisäisen toimintasuunnitelman puitteissa on ryhdytty toimenpiteisiin työvoimatoimistojen AVO-palvelujen, jonotilanteen ja
psykologiresurssien selvittämiseen sekä toiminnan
ohjaukseen jatkossa.
Palvelujen kysyntä on asiakasmäärän perusteella vähentynyt vuodesta 1997 alkaen, jolloin koko
maassa oli henkilökohtaisen ohjauksen päättäneitä
asiakkaita 42 945 ja päivystysasiakkaita 7 811. Vuoden 1998 asiakasmäärään (35 524 henkilökohtaisen ohjauksen päättänyttä asiakasta ja 7 322 päivystysasiakasta) on vaikuttanut atk-pohjaiseen
asiakastietojärjestelmään (URA) siirtyminen. Vuoden 1997 aikana päätettiin ns. roikkumaan jääneitä
asiakassuhteita, jotta vältettiin tietojen siirtäminen
manuaalisesti ylläpidetyiltä peruskorteilta sähköiseen tietojärjestelmään. Vuonna 1998 otettiin käyttöön työvoimapalvelu-uudistus, ja AVO-psykologeja tarvittiin asiakaspalveluvirkailijoiden kouluttamisessa. Samaan aikaan uuteen tietojärjestelmään
siirtyminen edellytti kaikilta virkailijoilta koulutukseen osallistumista ja omatoimista opiskelua.
Seuraavassa taulukossa kuvataan AVO-palveluiden asiakasmäärät v. 1999 ja 2001 TE-keskuksittain.
Päivystysasiakkaat eroavat henkilökohtaisessa ohjauksessa olevista asiakkaista siinä, että asiakkaita
palvellaan kaikille avoimena päivystysajankohtana
ja palvelu on lyhytkestoista ja kertaluonteista. Päivystysasiakkaista ei tehdä merkintää tietojärjestelmään, ellei päivystyskeskustelun yhteydessä ilmene tarvetta useampaan keskustelukertaan.

Henkilökohtaisen ohjauksen
päättäneet asiakkaat
1999
2001

7 393
2 937
2 172
3 465
4 725
2 553
1 705
2 569
1 545
2 518
1 343
1 501
2 329
798
1 513
39 066

Päivystysasiakkaat
1999

6 326
2 055
1 744
2 634
4 133
2 268
1 502
2 397
1 517
2 566
1 562
1 392
1 886
902
1 283
34 167

2001

2 003
1 199
622
494
831
259
131
577
565
311
198
408
243
56
259
8 156

1 260
1 060
749
421
315
210
142
379
360
395
454
403
269
30
204
6 651
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Henkilökohtaista ohjausta saaneiden asiakkaiden määrä on vähentynyt kaikkien muiden TEkeskusten alueella paitsi Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Kainuun TE-keskuksissa, joissa asiakasmäärät ovat kasvaneet tarkastelujaksolla. Päivystysasiakkaiden määrä on ollut koko maassa myös
laskeva Satakuntaa, Etelä-Savoa, Keski-Suomea,
Etelä-Pohjanmaata ja Pohjois-Pohjanmaata lukuun
ottamatta. Työvoima- ja elinkeinokeskusten välillä
on suuria eroja päivystysasiakkaiden osuuksissa
kaikista asiakkaista. Vuonna 2001 päivystysasiakkaiden osuus kaikista AVO:n asiakkaista oli koko
maassa 16,3 %. TE-keskuksista suurin tämä osuus
oli Varsinais-Suomessa (34,0 %) ja pienin Kainuussa (3,2 %).

Ammatinvalinnanohjauksen
toimenpiteiden
määrä on vähentynyt suhteellisen selvästi vuodesta
1997 vuoteen 2001. Vuonna 1997 keskustelukertoja asiakkaan kanssa oli 94 183 ja v. 2001 70 947.
Vastaavasti v. 1997 ryhmäkeskustelukertoja oli
6 653 ja v. 2001 enää 684. Vuoden 1997 käsitilastointiin perustuvat tiedot ja vuodesta 1999 lähtien
URA-järjestelmään tilastoidut tiedot eivät ole ministeriön mukaan täysin vertailukelpoisia.
Ammatinvalinnanohjauksen toimenpiteet v.
1999—2001 ilmenevät seuraavasta taulukosta. Toimenpiteiden määrä on kasvussa työkokeilujen,
asiantuntijalausuntojen ja konsultaation sekä koulutuskokeilujen osalta. Kaikkien muiden toimenpiteiden määrät ovat laskusuunnassa.

Ohjauksen toimenpiteet

1999

Keskustelukerrat
Asiakkaan keskimääräiset käyntikerrat
Ryhmäkeskustelukerrat
Testaukset
Asiakasneuvottelut
Työkokeilut
Terveydentilan tutkimukset
Kuntoutustutkimukset
Asiantuntijakonsultaatiot tai -lausunnot
Työklinikan työkokeilut
Työklinikan työhönvalmennukset
Yhdistetyt työ- ja koulutuskokeilut
Koulutuskokeilut
IP-lähetteet (ikääntynet pitkäaikaistyöttömät)
Käsittelyt asiakasyhteistyöryhmissä
Tutustumiskäynnit oppilaitokseen

79 349
2,03
2 561
11 092
19 709
6 339
769
287
253
47
6
36
282
206
424
111

Asiakasrakenne
AVO-palvelujen kysyntä on kahtena viime vuosikymmenenä tasaisesti siirtynyt ensimmäisiä ammatin- ja koulutusvalintojaan tekevistä nuorista aikuisten, työssä tai työttöminä olevien uranohjaukseen.
Kasvava enemmistö palvelujen käyttäjistä on ollut
työnvälityksen kanssa yhteisiä työnhakija-asiakkai-

Asiakasryhmät

Koululaisasiakkaat
Vajaakuntoisasiakkaat
Työttömät ja lomautetut
Työssä olevat
Työvoiman ulkopuolella, sijoitettuina,
eläkkeellä

1997

2001

75 244
2,07
1 433
9 702
18 867
6 330
746
219
262
35
2
33
297
118
358
91

70 947
2,08
684
9 443
19 059
6 759
796
190
286
19
2
25
319
126
355
109

ta, vaikka palveluja käyttävät monet muutkin ryhmät, kuten opiskelijat ja jatko- tai uudelleenkoulutusta sekä ammatillista kuntoutusta tarvitsevat joko
työelämässä tai sen ulkopuolella olevat henkilöt.
AVO:n palvelujen asiakasrakenteen kehitys v.
1997—2001 on esitetty seuraavassa taulukossa.

1998

1999
%

2000

2001

18,5
31,6
48,0
12,8

14,3
21,1
49,2
14,2

12,8
15,8
51,6
14,2

12,4
17,0
50,7
15,9

10,7
18,2
50,9
16,6

39,2

36,7

34,2

33,2

32,6

Huom. Asiakasluokat eivät ole toisiaan poissulkevia.
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2000

Ministeriön mukaan ohjauspalvelujen kysyntään
on v. 1997—2001 vaikuttanut oppilaitosten oman
oppilaanohjausjärjestelmän vakiintuminen ja yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen
ammatillisten oppilaitosten ura- ja rekrytointipalvelujen vahvistaminen. Pääosa opiskelijoista saa tarvitsemansa ohjauspalvelut opintojen yhteydessä.
Tämä kehitys ja nuorten työllisyyden parantuminen ovat johtaneet nuorten ohjausasiakkaiden vähenemiseen. Toisaalta opinnoissa heikosti menestyneet, opintojen keskeyttäjät ja ammattitaidottomina työmarkkinoille hakeutuvat nuoret ovat vaatineet huomattavan osan AVO:n työpanoksesta.
Kaikki ammatinvalintapsykologit palvelevat vajaakuntoisia asiakkaita normaalisuusperiaatteen
mukaan. Ammatinvalinnanohjauksen vajaakuntoisten asiakkaiden määrien vertailtavuutta tilastoissa vuoden 1998 jälkeen vaikeuttaa se, että
ammatinvalinnanohjauksessa siirryttiin v. 1998
URA-tietojärjestelmään ja vajaakuntoisuus-merkinnän kriteerit muuttuivat työvoimapalveluasetuksen
(1251/1993) 10 §:n mukaisiksi. Vuoteen 1998 saakka vajaakuntoisuusmerkintä poimittiin käsin tehtyihin tilastoihin asiakkaan oman ilmoituksen perusteella. Siirryttäessä URA-tietojärjestelmään vajaakuntoisuusmerkinnän tekeminen ilman esitettyä
lääkärintodistusta estettiin tietojärjestelmään. Vajaakuntoisten asiakkaiden osuudet laskivat tilastos-

sa selvästi vuodesta 1997 (31,6 %) vuoteen 1999
(15,8 %), jolloin URA-järjestelmä oli koko vuoden
ollut valtakunnallisessa käytössä. Vuoden 1999 jälkeen vajaakuntoisasiakkaiden osuus on taas kasvanut.
Ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelujen
ohjausasiakkaiden keski-ikä on noussut tasaisesti
1990-luvun puolivälin jälkeen. Vähintään 40 vuotta
täyttäneiden asiakkaiden osuus on kasvanut ja alle
20-vuotiaiden asiakkaiden osuus vähentynyt saman verran. Aikuisasiakkaita (25 vuotta täyttäneet)
oli v. 2001 jo 62 %, kun v. 1997 heidän osuutensa oli
52 %. Alimmillaan aikuisasiakkaiden osuus kymmenen viime vuoden aikana oli v. 1994 (46 %),
jolloin painopiste oli selvemmin nuorisotyöttömyyden hoidossa. Ikääntyviä (45 vuotta täyttäneet) on
asiakkaina nykyisin selvästi enemmän kuin peruskoululaisia ja lukiolaisia. Vuonna 2001 asiakkaista
ikääntyviä oli 15,2 %, kun heitä v. 1999 oli 12,6 %.
Ohjaukseen hakeudutaan eri tuloväyliä pitkin.
Merkittävin muutos on viiden viime vuoden aikana
ollut se, että oma-aloitteisesti ohjaukseen hakeutuvien osuus on vähentynyt ja työnvälityksen aloitteesta hakeutuneiden osuus kasvanut. Lisäksi oppilaitoksen aloitteesta hakeutuvien asiakkaiden
osuus on jonkin verran pienentynyt ja terveydenhuollon kautta tulevien asiakkaiden osuus vastaavasti kasvanut.

Ohjauksen asiakkaiden ikärakenne v. 1997—2001
lähde: työministeriö 14.2.2002
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Ohjaukseen tuloväylät v. 1997—2001:
Tuloväylä

1997

Oma aloite
Työnvälitys
Oppilaitos
Kuntoutus
Lääkäri
Muu
Tietopalvelu
Tuntematon

1998

57,5
21,7
7,7
4,1
3,3
5,0
—
0,7

Vastaavasti ohjaukseen hakeutumisen syitä on
monia. Koulutuksen jälkeistä ensimmäistä ammatinvalintaansa tekevien nuorten osuus on vähentynyt ja toisaalta terveydellisten tai henkilökohtaisten

Ammatinvalintatilanne

Koulun jälkeinen ammatinvalinta
Koulun keskeyttäminen
Omaehtoinen
Työttömyys tai työttömyysuhka
Terveys ja muut henkilökohtaiset syyt
Muu
Tuntematon

1997

57,6
23,0
7,3
3,3
3,4
4,5
0,6
0,1

29,8
4,7
15,7
25,5
21,4
2,4
0,6

2000

54,1
26,6
6,2
3,6
3,4
4,9
0,9
0,3

2001

53,1
27,0
6,7
4,0
3,5
4,6
0,9
0,2

52,0
27,0
6,4
4,2
4,1
5,3
0,9
0,1

syiden vuoksi ohjaukseen hakeutuvien asiakkaiden osuus on kasvanut tasaisesti.
Asiakkaiden ammatinvalintatilanteet ohjaukseen hakeuduttaessa:

1998

Työministeriön mukaan 1990-luvun laman jälkeen työelämän vaatimusten jatkuvasti kasvaessa
ovat pitkäaikaistyöttömät ja kuntoutusasiakkaat olleet ammatinvaihdon tai uudelleenkoulutuksen
edessä, mikä on lisännyt AVO-palvelujen kysyntää
näiden ryhmien osalta. Ohjauspalvelut em. ryhmille edellyttävät usein pitkiä ohjausprosesseja, tutkimuksia, toimenpiteitä ja konsultaatioita. Työmarkkinoilta syrjäytymisen ehkäisy on ollut ohjauspalvelujen keskeinen haaste. Työvoiman saatavuuden
ja osaamisen ongelmat 1990-luvun lopussa ovat
myös heijastuneet kasvavina koulutukseen ohjaamisen ja henkilökohtaisen opinto-ohjelman suunnittelun tarpeina. Nuorisoasteen ja aikuiskoulutuksen uudistukset ja koulutuksen määrän kasvu on
lisännyt AVO:n kysyntää kuten myös työssä olevien ohjauspalvelujen kysyntä.
Ministeriön mukaan asiakkaiden tilanteen edistäminen edellyttää yhä useammin asiakasneuvotteluja yhteistyökumppaneiden kanssa. Näistä selvästi
merkittävin on työnvälitys. Työttömien työnhakijoiden palveluprosessin uudistus vuodesta 1998
alkaen on lisännyt ja tiivistänyt yhteistyötä työnvä-
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1999
%

1999
%

26,2
4,7
16,8
26,3
22,4
3,3
0,1

2000

24,3
5,0
16,5
26,2
24,2
3,7
0,1

2001

22,7
5,0
16,8
25,9
26,3
3,3
0,1

21,4
4,9
16,6
25,6
27,8
3,6
0,1

lityksen kanssa ja kasvattanut työnhakijoiden
osuutta AVO:n asiakkaista. Maksullisten yrityspalvelujen vakiintuminen ajanjaksolla 1997—2001 on
AVO:n osalta merkinnyt sitä, että osa psykologeista
on satunnaisesti hoitanut maksullisiin palveluihin
liittyviä toimeksiantoja.

Henkilöstö ja kustannukset
Ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelujen henkilöstövoimavarat ovat v. 1997—2001 supistuneet
jonkin verran, mikä näkyy sekä määräaikaisten
virkailijoiden määrässä että työvoimatoimistojen
ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluihin käyttämässä kokonaistyöajassa. Suhteellisesti eniten
on vähentynyt pitkäaikaistyöttömien palveluihin
erikoistuneiden ammatinvalintapsykologien (PATpsykologien) määrä. Tämä johtuu ministeriön mukaan siitä, että v. 1996–97 työvoimatoimistoihin
perustetut PAT-tiimit kävivät tarpeettomiksi vuoden 1998 työvoimapalvelu-uudistuksen vuoksi.
Työvoimapalvelu-uudistuksessa työvoimatoimistoihin perustettiin uusi työvoimaohjaajien virkailijaryhmä ja työvoimaohjaajien työnkuvaan määri-

teltiin samoja tehtäviä kuin PAT-psykologeille.
PAT-tiimeissä toimineet psykologit joko siirtyivät
muihin tehtäviin toisella virkanimikkeellä tai heidän virkansa lakkautettiin. Myös laki kuntouttavasta työtoiminnasta sekä yhteispalvelupisteiden
perustaminen on vähentänyt PAT-tiimien tarpeellisuutta.

1997

Psykologin virat
Määräaikaiset psykologit
PAT-psykologit
Korkeakoulupsykologit
Virkailijat yhteensä
AVO-palveluihin käytetyn ajan osuus
toimistojen kokonaistyöajasta, %

Ammatinvalinnan ohjaus eriytyi v. 1995 yliopistoista ja korkeakouluista valmistuvien ura- ja rekrytointipalvelujen osalta. Ura- ja rekrytointipalveluja
hoitavat korkeakoulupsykologit. Määräaikaiset
psykologit on palkattu työllisyysmäärärahoilla.
Ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelujen virkailijoita oli v. 1997—2001 seuraavasti:

1998

1999

2000

2001

251
37
20
6
314

249
23
11
6
289

253
23
5
8
289

259,5
25
6
6
296,5

252,5
23
3
7
285,5

10,4

9,5

9,6

8,7

..

Huom. Virkailijoiden määrä on todellisuudessa hieman pienempi kuin taulukossa on esitetty, koska siinä on laskettu yhteen
psykologin virkoja ja viranhaltijoita. Osa psykologin viroista on täyttämättä.

Työministeriön mukaan virkojen määrän ohella
palvelujen tarjontaan vaikuttavat henkilöstön vaihtuvuus, avoimien virkojen täyttöön liittyvät rekrytointiongelmat sekä viransijaisuuksien täyttövaikeudet, koska ne vähentävät ohjauspalvelujen tarjontaa henkilötyövuosissa mitattuna. Asiaan on
kiinnitetty huomiota vuoden 2001 toiminnan seurannassa lisäämällä tilastolomakkeeseen kohta,
jossa tiedustellaan virkojen täyttöastetta henkilötyövuosin mitattuna. Työministeriöön tähän mennessä palautetut tilastolomakkeet eivät kuitenkaan
ole yhteismitallisia ja vaativat lisäselvityksiä. Tästä
syystä tietoja ei ole ohjaukseen käytetyistä henkilötyövuosista lainkaan eikä asiakastyöhön käytetystä
ajasta vuoden 2001 osalta.
Ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelujen
kustannukset olivat asiakasta kohden v. 1997
177,80 € (1 057 mk) ja v. 2001 214,90 € (1 278 mk).
Kustannukset ovat v. 1997—2001 kasvaneet lievästi joka vuosi.

Sähköiset palvelut
Asiakkaille tarjotut sähköiset palvelut
Atk-avusteisten testi- ja ohjausohjelmien kehittämistyö alkoi v. 1996, jolloin tehtiin katsaus maailmalla käytössä oleviin atk-avusteisiin ohjausohjelmiin. Varsinainen AVO-ohjelman kehittämistyö alkoi kesällä 1997 ja se julkaistiin Internetissä
2.5.1999. Samalla uudistettiin työhallinnon Internet-sivustot, joiden yhteyteen AVO-ohjelma sijoitettiin. Ohjelmaa on päivitetty tämän jälkeen useamman kerran koulutus- ja ammattitietojen osalta.
Ohjelman käyttö työvoimatoimistojen itsepalvelu-

päätteillä mahdollistui syksyllä 1999, kun työministeriö osoitti varoja tarkoitukseen sopivien työasemien hankintaan. Ohjelman graafinen ulkoasu uusittiin maaliskuussa 2000 ja samassa yhteydessä
ohjelmaan lisättiin vastausten tallennusmahdollisuus sekä palautelomake. Ruotsinkielinen versio
julkaistiin huhtikuussa 2000, ja saman vuoden lokakuussa lisättiin linkit oppilaitosten kotisivuille. Tutkintojen kuvaukset liitettiin koulutustietojen yhteyteen 1.11.2000. Vuoden 2001 aikana ohjelmaan
tehtiin muutamia käyttäjäystävällisyyteen liittyviä
parannuksia.
Ohjelman tavoitteena on kohdentaa käyttäjän
mielenkiinto hänelle osuvimpien vaihtoehtojen tarkasteluun. Ohjelma mahdollistaa myös käyttäjän
harkitsemien vaihtoehtojen määrän laajentamisen
ja täysin uusien vaihtoehtojen ottamisen mietittäväksi. Ohjelman avulla asiakas voi arvioida omia
kiinnostuksiaan ja kykyjään sekä tutkia odotuksiaan tulevan työnsä osalta. Ohjelma antaa tietoa eri
ammateista ja niihin johtavista koulutusväylistä.
Itsearviointitehtävistä saatavaan palautteeseen sisältyy ohjauksellinen elementti ja ohjelma tekee
kytkentöjä omien tavoitteiden ja niitä vastaavien
ammattivaihtoehtojen välillä. Käyttäjä voi tutkia
jokaisen vaihtoehdon kohdalla, mihin ohjelman
laskema osuvuusluokitus perustuu. Samalla asiakas voi tutustua kyseisten vaihtoehtojen ammatinkuvauksiin.
Ohjelman käyttäjämäärien arviointi tuli mahdolliseksi lisättäessä ohjelmaan palautelomake, jolla
voidaan selvittää käyttäjien taustatietoja ja kokemuksia ohjelman käytöstä. Ohjelman käyttäjämää-
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rä 1.3.—31.12.2000 oli n. 21 600 ja v. 2001 yhteensä
31 959. Seuraavassa taulukossa esitetään käyttäjien
ikäjakaumat.
Ikä

—16-vuotiaat
17—20-vuotiaat
21—24-vuotiaat
25—39-vuotiaat
Yli 40-vuotiaat
ei tietoa iästä

Käyttäjiä

%

4 558
7 412
3 587
5 175
1 809
9 418

14
23
11
16
6
30

Palautteen perusteella käyttäjät ovat tyytyväisiä
saamaansa palveluun, valtaosa vastaajista on pitänyt ohjelmaa erittäin tai melko helppona käyttää
(95 %) ja joko erittäin tai melko hyödyllisenä
(83 %).

Virkailijoiden käyttämät atk-pohjaiset testit
Työministeriö käynnisti v. 2000 hankkeen, jonka
tavoitteena on yksinkertaistaa psykologisten testien käyttöä sekä ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelujen asiakastyössä että maksullisten toimeksiantojen saamien henkilöarviointien yhteydessä. Atk-pohjaisten testien ensisijaisena tavoitteena on helpottaa testauksen suorittamista ja testisuorituksen pisteytystä siirtämällä kyseisiin tehtäviin liittyviä aikaa vieviä rutiineja (testien esitys,
tulosten pisteytys ja raportointi) tietotekniikan
avulla hoidettaviksi. Työministeriön mukaan atktestistö tulee yhdenvertaistamaan asiakkaiden
mahdollisuuksia osallistua testaukseen myös sellaisissa toimistoissa, joissa testauksen järjestäminen
henkilöstön puutteen vuoksi on vaikeaa. Työministeriön mielestä verkossa toteutettu testaus parantaa testauksen laatua, sillä testit ovat aiempaa
helpommin ylläpidettävissä ja niille saadaan ajanmukaista vertailuaineistoa.
Vuoden 2001 aikana laadittiin atk-versiot n. 20
testistä, ja sovelluksia on voitu kokeilla työhallinnon sisäisessä verkossa. Sovellukset pyritään saamaan valtakunnalliseen käyttöön vuoden 2002 aikana.
Ammatinvalinnanohjauksen Internet-sovellusten kokonaiskustannukset olivat v. 1997—2001 n.
0,4 milj. € (2,4 milj. mk).

Ammatinvalinnanohjauksen vaikuttavuus, tulos ja
laatu
Työministeriö ei ole asettanut ammatinvalinta- ja
urasuunnittelupalveluille omia erillisiä tulostavoitteita. AVO on osallistunut tulostavoitteisiin erilaisten hankkeiden, projektien sekä toimiston itsensä
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mahdollisesti asettamien asiakasryhmäpainotusten
kautta.
Ministeriön toukokuussa 1994 teettämässä vaikuttavuusselvityksessä kartoitettiin kyselylomakkeella asiakkaiden odotuksia ja tilannetta ennen
ohjauksen alkua, välittömiä palvelukokemuksia
ohjauksen jälkeen sekä lisäksi postikyselyllä asiakkaiden tilannetta kaksi vuotta ohjauksen päättymisestä. Selvityksessä tarkasteltiin, kuinka tyytyväisiä
asiakkaat olivat saamaansa ohjaukseen, auttoiko
ohjaus asiakasta löytämään ratkaisun tilanteeseensa ja toteutuiko ohjauksessa tehty suunnitelma.
Selvityksen aineiston käsittely jäi resurssipulan
vuoksi melko vähäiseksi eikä aineiston keruussa
päästy kaikilta osin tavoitteeseen, minkä vuoksi
kyseisestä selvityksestä ei ole laadittu erillistä raporttia.
Selvityksessä tarkasteltiin ohjauksen laatua ja
tuloksia 9 eri asiakasryhmän osalta: peruskoululaiset, lukiolaiset, vajaakuntoiset (ei sisällä mielenterveysongelmaisia), mielenterveysongelmaiset, työttömät tai pitkäaikaistyöttömät alle 25-vuotiaat nuoret, työttömät tai pitkäaikaistyöttömät aikuiset sekä
25 vuotta täyttäneet työssä olevat aikuiset. Ohjauksessa laadittuja suunnitelmia pidettiin kaikissa asiakasryhmissä melko tai erittäin hyvinä 75—90 %:ssa
tapauksista, eikä kriittisiä arvioita juurikaan esiintynyt. Usko suunnitelmien toteutumiseen oli lähes
yhtä suurta.
Kaikissa asiakasryhmissä kaksi vuotta ohjauksen päättymisen jälkeen suunnitelmat olivat toteutuneet vähintään joka toisella joko kokonaan, osittain tai olivat parhaillaan toteutumassa (esim. asiakas oli koulutuksessa). Parhaiten olivat toteutuneet koululaisasiakkaiden suunnitelmat. Työttömistä ja työssä olevista aikuisista noin joka kymmenes ei vielä ollut onnistunut syystä tai toisesta
toteuttamaan suunnitelmaa (suunnitelma oli kuitenkin vielä harkinnassa) ja noin joka viidennen
suunnitelmat olivat muuttuneet. Lisäksi osa etupäässä nuorista asiakkaista ei enää kahden vuoden jälkeen muistanut laatineensa minkäänlaista
suunnitelmaa.
Vastaajat olivat suunnitelmiinsa kahden vuoden
jälkeen kohtuullisen tyytyväisiä. Aikuisasiakkaista
selvästi runsas puolet oli sitä mieltä, että ohjauksessa käynti kannatti, ja loput näkivät käynneissään
sekä hyviä että huonoja puolia. Huonoista puolista
saatettiin mainita esim. elämäntilanteessa tapahtuneet ennakoimattomat muutokset (lapsen syntymä, paikkakunnan vaihto tms.). Työttömistä asiakkaista muutamat, etenkin pitkäaikaistyöttömät
nuoret, olivat sitä mieltä, että ohjauksessa käynti ei
kannattanut.

Työministeriön mukaan ohjauksen laadun ja
tuloksen arviointi asiakkaiden suunnitelmien kautta on ongelmallista, koska asiakas vastaa itse siitä,
kuinka aktiivisesti hän pyrkii suunnitelmaansa toteuttamaan. Asiakkaalla on myös täysi oikeus
muuttaa suunnitelmaansa, mikäli olosuhteet muuttuvat tai parempia vaihtoehtoja ilmenee. Ministeriön mielestä selvityksen valossa ohjauksessa laadittuja suunnitelmia voidaan kuitenkin pääsääntöisesti pitää asiakkaille merkityksellisinä ja toteuttamiskelpoisina. Tällä samalla perusteella ministeriö arvioi ohjauksen laadun sekä tuloksen olevan hyviä
niiden asiakkaiden osalta, jotka ovat saaneet palveluja.
Osa ohjauksen tuloksista on vaikeammin mitattavissa, ja nämä tulokset liittyvät asiakkaan itsekunnioituksen ja optimistisuuden lisääntymiseen. Kun
asiakkaita pyydettiin em. selvityksessä perustelemaan tyytyväisyysarviointejaan vapaasti, sai eniten
mainintoja asiakkaan kokemus siitä, että joku on
valmis pysähtymään hetkeksi kuuntelemaan ja auttamaan asiakasta hänen tilanteessaan. Myös tilanteen jäsentyminen, itsetuntemuksen lisääntyminen
sekä tuen ja rohkaisun saanti mainittiin useammin
kuin konkreettisen ratkaisun tai suunnitelman löytyminen.
Ohjauksen tulosta voidaan tarkastella ohjaus-

1997

Koulutussuunnitelma
Työhön liittyvä suunnitelma
Muu suunnitelma
eläke
ei ratkaisua
ei ohjauksen tarvetta
ohjaus keskeytyi
ohjattu muualle
muu

65,4
18,1
16,5
2,6
5,0
2,3
4,0
1,7
0,7

Koulutusratkaisujen osuudet ovat vähentyneet
ja työhön liittyvien suunnitelmien osuudet vastaavasti lisääntyneet aikuisasiakkaiden suhteellisen
osuuden kasvaessa. Myös nk. ei-aktiiviratkaisujen
osuus (muut suunnitelmat) on lisääntynyt selvästi.
Nämä ovat selvästi yleisempiä jonkin ulkopuolisen
tahon aloitteesta ohjaukseen hakeutuvien asiakkaiden, erityisesti kuntoutus- tai terveydenhuollon
kautta tulevien asiakkaiden kohdalla (40 %). Ministeriön mukaan tämä johtuu osin siitä, että ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluihin on ohjattu asiakkaita, joiden tilanteeseen ei ratkaisua ole löytynyt muuallakaan. Luokkien ‘ei ratkaisua’, ‘ei ohja-
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palvelujen saatavuuden, ohjattujen asiakkaiden
määrän tai asiakkaassa aikaan saatujen vaikutusten
mukaan. Näistä kahta ensiksi mainittua on tarkasteltu aiemmin. Asiakkaaseen kohdistuvia vaikutuksia seurataan asiakkaiden ohjauksen tuella laatimien suunnitelmien kautta. Suunnitelmat on tilastoissa ryhmitelty kolmeen pääluokkaan:
— koulutussuunnitelmiin (esim. ammatillinen
koulutus, työvoimakoulutus, oppisopimus jne.)
— työhön liittyviin suunnitelmiin (esim. vakituinen tai tilapäistyö, yrityksen perustaminen, tuettu työhönsijoittuminen)
— muihin suunnitelmiin (esim. eläke tai sairasloma, muihin palvelujärjestelmiin ohjaus, ratkaisua
ei vielä voida tehdä).
Tieto suunnitelmista saadaan selvitettyä ainoastaan niiden asiakkaiden osalta, joista tiedot on
merkitty tietojärjestelmään (henkilökohtaiseen tai
ryhmäohjaukseen osallistuneet asiakkaat).
Seuraavassa taulukossa kuvataan ohjauksen
avulla laadittujen suunnitelmien osuuksia v.
1997—2001. Taulukossa esiintyvät prosenttiosuudet perustuvat tietojärjestelmään merkittyyn koodiarvoon ja kuvaavat asiakkaan ensisijaista suunnitelmaa. Usein asiakkaan kanssa saatetaan laatia varasuunnitelmia, mikäli ensisijainen suunnitelma ennakoidaan vaikeaksi toteuttaa.

1998

1999
%

59,9
20,2
19,9
3,0
6,4
2,3
4,7
2,2
1,2

2000

53,7
21,6
24,7
3,3
8,5
3,0
5,3
2,6
1,8

2001

51,7
22,4
25,9
3,4
8,4
3,5
5,9
2,9
1,7

48,6
23,7
27,7
4,0
8,7
3,8
6,0
3,4
1,8

uksen tarvetta’ ja ‘ohjaus keskeytynyt’ osuutta pyritään pienentämään kiinnittämällä erityistä huomiota ohjaukseen valikoitumiskriteereihin.
Ohjauksessa laadittu suunnitelma on yleensä
vastaus asiakkaan hahmottamaan ongelmaan ja
siten yksi ohjauksen tulos. Ohjauksen voidaan
toisaalta katsoa saavan aikaan myös muita tuloksia,
joiden mittaaminen on vaikeaa. Yleensä tällöin on
kyse niistä psyykkisistä muutoksista, joita omien
asioiden pohtiminen ja ulkopuolisen asiantuntijan
tuomat näkökulmat synnyttävät. Näitä tuloksia arvioidaan yleensä selvittelemällä asiakkaiden palvelukokemuksia erilaisten asiakaspalautteiden
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kautta. Työministeriö on kerännyt systemaattisesti
työnhakija-asiakkaiden palvelukokemuksia joka
toinen vuosi toteutetulla asiakaspalautekyselyllä
vuodesta 1996 lähtien. Ohjauksen kannalta tarkastelukulma on sikäli rajoittunut, että otokseen valikoituvat ne ohjauksen asiakkaat, jotka ovat samanaikaisesti työnhakija-asiakkaita eli noin kolme neljästä ohjauksen asiakkaasta.
Viimeisimmän, v. 2000 tehdyn valtakunnallisen
kyselyn mukaan henkilökohtaista ohjausta saaneet
työnhakija-asiakkaat ovat valtaosin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Kouluarvosanalla mitattuna
ohjaus sai arvosanan 7,8 (v. 1998 7,86). Runsas
puolet (59 %) asiakkaista koki saaneensa täysin
sellaista palvelua, jota oli tullut hakemaankin (v.
1998 63 %), odotuksiin oli vastattu osittain 31 %:n
mielestä (v. 1998 28 %), kun taas 8 % koki vuoden
1998 tapaan, ettei palvelu vastannut lainkaan heidän odotuksiaan. Lähes kolmannes arvioi saamaansa palvelua kouluarvosanalla mitattuna kiitettäväksi yhtä monen antaessa arvosanaksi hyvän.
Tyydyttäväksi palvelun arvioi viidennes vastaajista,
ja 14 % antoi ohjaukselle arvosanan välttävä. Ohjauksen yksittäisistä toiminnoista tyytyväisimpiä oltiin ohjauksen luottamuksellisuuteen ja keskustelun sujumiseen, mutta myös muiden henkilökohtaista ohjausta kuvaavien osatekijöiden keskiarvot
olivat hyviä. Verrattaessa tuloksia v. 1998 toteutettuun vastaavaan kyselyyn, ovat arviot pysyneet
yleensä samoina. Seuraava asiakaspalautekysely
tehdään v. 2002.
Vuonna 2001 työministeriö käynnisti LATVUSprojektin. Sen tavoitteena on kehittää arviointi- ja
työvälineitä työvoimatoimistoille, jotta ne voivat
asettaa asiakaspalvelulleen laatutavoitteita ja arvioida palvelunsa laatua. Ammatinvalinnanohjauksen laadun kehittämistä on pohdittu myös aiemmin
ministeriön 2.2.1998 asettamassa työryhmässä, jonka toimikausi jatkui sähköisen hankerekisterikannan mukaan vuoden 2001 loppupuolelle.
Myös työministeriön työvoiman kehittäminenja ohjaustiimin maaliskuussa 2001 käynnistämässä
hankkeessa Tiedot ja niiden analysointi on tavoitteena arvioida mm. seurantatietojen ja -menetelmien nykytilaa ja tarpeita, tietojen luotettavuutta ja
vertailukelpoisuutta sekä palvelujen kohdentumista, tuloksia, vaikuttavuutta ja asiakastyytyväisyyttä.
LATVUS-projektissa palvelun laadun ulottuvuuksia ovat asiakastyytyväisyys, organisaation toimivuus, palvelujen työvoimapoliittinen vaikuttavuus ja lainmukaisuus. Työvoimatoimiston asiakaspalvelun laatua arvioidaan sekä palvelua käyttävien asiakkaiden palvelukokemuksilla että työhallinnon kuukausitilastoista poimituilla vaikuttavuut-
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ta ja toimivuutta kuvaavilla tunnusluvuilla. Työvoimatoimistojen palvelujen vaikuttavuutta ja palveluorganisaation toimivuutta arvioidaan ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelujen osalta seuraamalla asiakkaiden valikoitumista ja jonotusaikoja ohjaukseen sekä asiakkaiden työllisyystilannetta ohjauksen jälkeen.
Ministeriön valtiontilintarkastajille antaman selvityksen mukaan LATVUS-projektin kautta saadaan
jatkossa tietoa ohjauksen laadusta ja vaikuttavuudesta sekä selvitettyä myös ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelujen vaikutukset asiakkaiden
työllistymiseen. Ministeriö kuitenkin korostaa, että
ohjauksen vaikutus asiakkaan työllistymiseen voi
todentua vasta monen vuoden kuluttua asiakkaan
ensin pyrkiessä johonkin koulutukseen, sen jälkeen hankkiessa koulutusta ja lopulta löytäessä
itselleen mieluisan työpaikan. Tällöin ei enää voida
kovinkaan luotettavasti osoittaa sitä, mikä työllistymisessä on ohjauksen osuutta.

Yhteistyö
AVO:n keskeisiä yhteistyötahoja ovat oppilaitokset
(opinto-ohjaajat) ja koulutuksen järjestäjät, sosiaalija terveystoimi, työterveyshuolto, vakuutus- ja työeläkelaitokset, kuntoutuslaitokset ja kuntoutuksen
asiakaspalvelun yhteistyöryhmät, Kansaneläkelaitos ja työnantajat. Yhteistyö näiden tahojen kanssa
liittyy asiakaspalveluun, esim. sopimiseen AVO:on
ohjattavista asiakkaista, konsultaatioista, lausunnoista, lähetteistä tutkimuksiin tai työ- ja koulutuskokeilupaikkojen järjestämiseen.
Vuoden 1998 työvoimapalvelu-uudistuksen jälkeen työnvälityksen asema yhteistyössä on vahvistunut ja aiemmin keskeinen nuorten ammatinvalinnanohjaukseen liittyvä yhteistyö oppilaitosten ja
oppilaan- ja opinto-ohjaajien kanssa on vähentynyt
opinto-ohjaajien verkoston kehittyessä koko maassa. Ammatinvalintapsykologeille, työvoimatoimistojen johdolle ja työvoimapiireille v. 1997 tehdyn
kyselyn mukaan kaikki tahot katsoivat, että opiskelijat eivät tästä syystä enää kuulu ensisijaisiin asiakasryhmiin.
Yhteistyössä oppilaitosten kanssa painottuu selvemmin ohjauspalvelujen tavoitteenasettelu, toiminnan suunnittelu ja tiedonvaihto. Työvoimatoimiston koko palvelutarjontaa, ei ainoastaan
AVO:a, pyritään hyödyntämään paikallisten tarpeiden mukaan. Yhteistyön tarpeet, muodot ja laajuus
vaihtelevat AVO:n osalta huomattavasti alueellisesti ja paikallisesti. Työministeriön työvoimatoimistoille vuoden 1998 lopussa tekemän ura- ja rekrytointipalveluyhteistyötä koskeneen kyselyn mukaan lähes 70 % työvoimatoimistoista ilmoitti, että

oppilaitosten kanssa tehdään ura- ja rekrytointipalveluyhteistyötä jossakin muodossa. Toimistoista n. 60 % oli nimennyt tätä varten yhdyshenkilön,
joka edusti ensisijaisesti työnvälitystä, tietopalvelua, johtoa ja ammatinvalinnanohjausta. Noin 70
%:lla toimistoista ei ollut oppilaitosten kanssa yhteistyöryhmiä tai yhteisiä toimintasuunnitelmia,
mutta valtaosalla oli kuitenkin säännöllistä yhteistyötä. Nuorten työllisyyden parannuttua kaikki
työvoimatoimistot eivät ole katsoneet aiheelliseksi
tukea nuoria heidän siirtyessään koulutuksesta
työmarkkinoille. Perusteluina yhteistyön puuttumiselle toimistot mainitsivat esim. maantieteelliset
tekijät, alueen oppilaitosten suuren määrän tai
päinvastoin niiden puuttumisen alueelta, toimistojen resurssit, toiminnan muut painotukset ja alueellisen koordinoinnin ja tuen puutteen. Valtakunnallisella tasolla on työministeriö tukenut oppilaitosyhteistyötä oppilaitosten oppilaanohjauksen ja
työhallinnon nuorten työvoimapalveluiden yhteistyöryhmien avulla.

Ammatillisen kuntoutuksen maksullinen palvelutoiminta
Työministeriön asetuksessa työhallinnon maksullisista suoritteista (1316/2001) todetaan, että valtion
maksuperustelain (150/1992) 7 §:ssä tarkoitettuja
muita suoritteita, jotka työhallinto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein ovat kuntoutus-, koulutus-, kehittämis-, konsultointi- ja muut asiantuntijapalvelut. Kyse on ammatillisen kuntoutuksen maksullisista suoritteista silloin, kun työnantajat, työterveyshuollon yksiköt, eläkelaitokset, Kansaneläkelaitos, tapaturma- ja liikennevakuutuslaitokset, Vakuutuskuntoutus ry, kuntoutuslaitokset, oppilaitokset tai muu taho tilaa työvoimatoimistolta Kuntoutuksen resurssiselvitys- tai Valmentavat työhönkuntoutuspalvelut -tuotteita. Työhallinto tekee
suoritteen tällöin toiselle virastolle, laitokselle tai
muulle yhteisölle tämän pyynnöstä ja toimintaa
varten. Ammatinvalinta- ja kuntoutuspsykologit tekevät kuntoutuksen resurssiselvityksiä ja erikoistyövoimaneuvojat tai työvoimaneuvojat valmentavia työhönkuntoutuspalveluja.
Työministeriöllä ei ole tietoa ammatillista kuntoutusta maksullisena palvelutoimintana tekevien
virkailijoiden määrästä ja alueellisesta jakaumasta.
Useimmilla paikkakunnilla kuntoutuksen maksullista palvelutoimintaa tekevät muutenkin kuntoutusasiakkaita palvelevat psykologit ja työvoimaneuvojat. Varsinkin pienissä työvoimatoimistoissa,
joissa koko urasuunnittelupalvelu on yhden tai
kahden psykologin varassa, maksullinen toiminta
on vain pieni osa toimenkuvaa.

Työministeriö uusi vuoden 2002 alussa ammatillista kuntoutusta maksullisena palvelutoimintana
koskevan ohjekirjeensä (D 580/000/98 TM). Ohjekirjeessä todetaan, että työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastojen tulee huolehtia siitä, että
Kuntoutuksen resurssiselvitys- ja Valmentavat työhönkuntoutuspalvelut -tuotteita on alueellisesti
saatavilla. Palvelut tullaan organisoimaan ja niitä
tehostetaan ja selkiytetään yhdessä TE-keskusten
kanssa vuoden 2002 aikana.
Turun alueella on kokeiltu vuodesta 1999 lähtien eriytettyä palvelumallia nimeltään Professi.
Turun työvoimatoimistossa on kaksi kuntoutusasioihin erikoistunutta psykologia, joille on keskitetty
Turun seudun resurssiselvitykset. Turun työvoimatoimiston mukaan toiminta ennaltaehkäisee työttömyyttä ja edistää asiakkaiden työelämässä pysymistä. Palvelumalli sisältää elementtejä sekä kuntoutuksen peruspalveluista että maksullisesta palvelutoiminnasta. Peruspalvelujen lisäksi toimeksiantajille tarjotaan räätälöityjä maksullisia palvelutuotteita. Virkailijoiden työajan osuuksien arvioidaan jakautuvan puoliksi peruspalveluun ja puoliksi maksulliseen palveluun. Psykologien kanssa toimii yhteistyössä valmentavia työhönkuntoutuspalveluja
hoitava suunnittelija, joka on samalla koko maksullisen palvelutoiminnan yhdyshenkilö. Tämä malli
on ministeriön mukaan saanut palvelun tilaajilta
hyvän palautteen.
Toimeksiantojen määrä on toistaiseksi ollut vuosittain pieni. Vakuutuskuntoutus ry ostaa työhallinnon ammatillisen kuntoutuksen maksullisia tuotteita eniten (96 v. 2000 ja 81 v. 2001). Eläkelaitokset ja
muut tahot ostavat palveluja arviolta 130. Kansaneläkelaitos ei osta työhallinnolta ammatillisen kuntoutuksen tuotteita. Samantyyppisiä palveluita
tuottavat keskussairaaloiden kuntoutusyksiköt,
työklinikat, kuntoutustutkimuskeskukset jne. Ministeriön mukaan työhallinnon palveluilla on kuitenkin omat vahvuutensa, jotka takaavat kysynnän
myös tulevaisuudessa. Työvoimatoimistoilla on
erittäin hyvät yhteydet paikallisiin työmarkkinoihin
ja mahdollisuus moniammatillisen asiantuntemuksen käyttöön. Yrityskontaktit mahdollistavat realistiset, toteuttamiskelpoiset ja konkreettiset kuntoutussuunnitelmat. Psykologiseen arviointiin liittyvät
menetelmät on kehitetty juuri työelämän tarpeita
vastaaviksi. Ulkopuolisen tahon tilaamien ammatillisen kuntoutuksen maksullisten tuotteiden hinnoista päätetään liiketaloudellisin perustein. Hinnat sovitaan suoritetta tuottavan työvoimaviranomaisen ja tilaajan välisellä sopimuksella. Hinnoittelun tulee perustua kannattavuuteen, ja tuotoilla
tulee kattaa vähintään toiminnan kustannukset ja
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toiminnan pääomalle asetettava tuottovaade. Työvoimatoimistolta toimeksiantona pyydettyjen tuotteiden laskutusperusteena on ammatinvalintapsykologin keskimääräiseksi tuntikustannukseksi arvioitu 80 € (476 mk) ja erikoistyövoimaneuvojan tai
työvoimaneuvojan tuntikustannukseksi vastaavasti
50 € (297 mk). Suoritteet hinnoitellaan käytetyn
työajan perusteella. Turun Professin mukaan kuntoutuksen resurssiselvityksen hinnat ovat 500–833
€ (2 970—4 950 mk) (+ alv) ja valmentavan työhönkuntoutuspalvelun keskimääräinen hinta on 600 €
(3 570 mk) ( + alv).
Ministeriön mukaan Kuntoutuksen resurssiselvitys- ja Valmentavat työhönkuntoutuspalvelut -tuotteita vastaavia palveluja ei ole muualta saatavissa.
Samantyyppisiä yksityisesti tuotettuja palveluja
ovat esim. kuntoutustutkimus ja kuntoutustarveselvitys, jotka ovat yleensä 1—2 viikon mittaisia,
moniammatillisia, lääketieteellisiä, psykologisia ja
sosiaalisia tutkimuksia. Tutkimusten tavoitteena on
erikoisalojen asiantuntijoiden kokonaisarvio asiakkaan tilanteesta, toiminta- ja työkyvystä sekä niiden
ennusteesta ja kuntoutustarpeesta. Työhallinnon
tuotteiden tavoitteena on rakentaa selvittelyjen
pohjalta asiakkaan kanssa realistinen ja konkreettinen ammatillinen suunnitelma, jota tilaajat (mm.
eläkelaitokset ja työnantajat) voivat lähteä taloudellisesti tukemaan.
Laitokset käyttävät hinnoittelussaan yksikkönä
usein vuorokausihintaa. Esimerkiksi Reumasäätiössä ammatillisen kuntoutustutkimuksen vuorokausihinta on 252,30 € (1 500 mk), mihin sisältyvät
majoitus- ja ruokailukustannukset. 10 vuorokautta
kestävän tutkimuspaketin hinta on 2 116 € (12 600
mk). Kuntoutustarveselvitysten vuorokausihinta
on 119,30 € (709 mk), ja ne kestävät 3–5 päivää.

Saatuja lausuntoja
Oulun työvoimatoimiston mukaan ammatinvalinnan jonotilanne on tyypillinen kaikille suurille työvoimatoimistoille. Jonotusaikana useat palvelun
tarvitsijat katoavat jonosta, jolloin erityisesti nuorten on ratkaistava asiansa ilman ammatinvalintapsykologin apua.
Turun työvoimatoimiston mukaan työikäisten
uraohjauksen ja neuvonnan tarve on viime vuosina
lisääntynyt ja lisääntyy edelleen. Nykyisessä tilanteessa, jossa ohjauspalveluiden tarjonta perustuu
kansalaisten subjektiiviseen tarpeeseen saada henkilökohtaista ammatinvalinnanohjausta, työhallinnon psykologiresurssit ovat osittain tehottomassa
käytössä. Työhallinnossa käytössä olevaa palvelutarpeen arviointia ja asiakasryhmien priorisointia
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tulisi tästä syystä laajentaa koskemaan myös ammatinvalinnanohjauksen asiakkaita. Työvoimatoimiston psykologiresurssien tehokas hyödyntäminen
edellyttää integroitumista työvoimatoimiston muuhun toimintaan ja tavoitteisiin. Nykytilanteessa
ammatinvalinnanohjaus jää usein irralliseksi muusta työvoimatoimiston kokonaisuudesta.
Pirkanmaan TE-keskuksen työvoimaosaston
mukaan palvelujen tarjonta on heikentynyt myös
ammatti- ja koulutustietopalvelun osalta. Ammattija koulutustietopalvelun ohenemiseen liittyy työministeriön oma selvitys mm. otokoulutusneuvonnan heikkenemisestä. Sekä ammatinvalinnanohjaus että ammatti- ja koulutusneuvonta ovat palveluja, joita asiakkaille tulee olla tarjolla asuinpaikkakunnasta riippumatta. Tilanne on tiedossa, mutta
toimenpiteisiin ei ole ryhdytty tilanteen korjaamiseksi.
Resurssien niukkenemiseen ainakin ajoittain
ovat vaikuttaneet maksullinen yrityspalvelu, vuorotteluvapaat, osa-aikaeläkkeet sekä toimistojen
säästötoimet (virkoja ei täytetä välittömästi). Työvoimaosastoilla pitäisi olla mahdollisuus siirtää
ammatinvalinnanohjausresurssia vapaammin osaston alueella. Nyt virkoihin liittyvät päätökset tehdään työvoimatoimistotasolla, jolloin resurssia tarkastellaan vain yhden työvoimatoimiston näkökulmasta. Esimerkiksi Pirkanmaalla voitaisiin jo yhden
psykologin puolella työpanoksella saada helpotusta ylikuormitustilanteeseen, samoin virkojen täyttöjen katkosvaiheissa voitaisiin toimia nykyistä joustavammin.
Yhteistyön väheneminen oppilaanohjauksen
kanssa ei ole täysin ongelmaton asia. Asiaa pitäisi
tarkastella asiakkaan näkökulmasta: Saavatko
esim. lukiolaiset riittävästi palvelutarvettaan vastaavaa ohjausta. Oppilaitosten oppilaanohjaus on erilaista palvelua kuin ammatinvalinnanohjaus, vaikka palvelut ovat toisiaan lähentyneet. Tilanteessa,
jossa valintamenettelyt monimutkaistuvat, valinnan mahdollisuudet kasvavat ja koulutus- ja työurat
lomittuvat tiiviimmin, neutraali ja maksuton ohjauspalvelu ei välttämättä riitä. Oppilaanohjaajat valittavat koulun muun työn vievän nykyisin runsaasti aikaa henkilökohtaiselta oppilaanohjaukselta.
Vaikuttavuuden seuranta ja kaikkien ammatillisen kehittymisen palvelujen tilastoseurannan kytkeminen kuukausitilastoihin olisi Pirkanmaan TEkeskuksen mukaan välttämätöntä. Nyt osa palveluista koetaan erillisinä ja työtä jää näkymättömiin.
Jo nykyisillä tiedoilla päästään yhtä luotettavaan
seurantaan kuin työnvälityksessä. Myös sähköistä
palvelua tulisi seurata ja mitata.

Sekä ammatinvalinnanohjauksen että työnantaja-asiakkaan sähköisten palvelujen kehittämiseen
on työministeriöllä ollut liian vähän aikaa, rahaa ja

osaamista, ja osaa kehittämistyöstä on jouduttu
paikkaamaan kentällä. Näin toiminta on hidasta,
päällekkäistä ja tehotonta.

Valtiontilintarkastajat pitävät tärkeänä, että ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelut kykenevät vastamaan palvelujen muuttuneeseen kysyntään työllisyyttä
edistäen. Palvelujen kysynnän muutos on viime vuosina ilmennyt sekä palveluihin käytetyn työajan supistumisena toimistojen kokonaistyöajasta että asiakasmäärän vähenemisenä. Samalla ensimmäistä ammatinvalintaansa tekevien nuorten asiakkaiden osuus on
laskenut. Työministeriö on valitsemillaan toimintalinjoilla halunnut parantaa terveydellisistä syistä palveluja tarvitsevien ja ikääntyneiden aikuisasiakkaiden palveluja. Ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluissa
yhteistyö on painottunut entistä selvemmin työvoimatoimiston sisäiseksi ja perinteinen oppilaitosyhteistyö
on vähentynyt.
Osittain resurssipulan vuoksi osassa työvoimatoimistoja ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluja
joudutaan tällä hetkellä jonottamaan erittäin pitkään.
Palvelujen saatavuuden ja eri asiakasryhmien tasapuolisen kohtelun kannalta pitkiä jonotusaikoja ei voida
pitää hyväksyttävinä. Palveluja on tarjottava mahdollisimman nopeasti kaikille asiakasryhmille koko maassa.
Kun jonotusajat ovat kohtuuttoman pitkiä, ei palvelulla
välttämättä kyetä vastaamaan lainkaan asiakkaan palveluun hakeutumisen perusteena olleeseen tilanteeseen. Pitkät jonotusajat saattavat myös heikentää palvelujen kysyntää. Työttömien asiakkaiden pitkillä jonotusajoilla voi olla työttömyyttä pitkittävä vaikutus silloin, kun koulutus- tai työsuunnitelmien teko viivästyy.

Työministeriön tulee edelleen tehostaa toimiaan jonotusaikojen lyhentämiseksi.
Valtiontilintarkastajien mielestä työvoimatoimistoissa tulee huomioida ammatinvalinnan ja urasuunnittelun voimavarojen tarkoituksenmukainen käyttö ja tasapuolinen, asiakkaan tarpeisiin perustuva palvelu.
Työministeriön tulee varmistua siitä, että erilaisten uudistusten ja palvelumallien käyttöönotto ei muodostu
esteeksi palvelujen saatavuudelle. Palvelujen saatavuuden kannalta on myönteistä ollut ammatinvalinnanohjauksen virkailijoiden käyttöön suunnattujen atkpohjaisten testien ja asiakkaille tarkoitettujen Internetsovellusten kehittäminen. Näiden tehokkaalla käytöllä
voidaan keventää virkailijoiden työkuormitusta ja lisätä
ammatinvalinnan ja urasuunnittelun palvelujen tasapuolista tarjontaa sekä alueellisesti että asiakasryhmittäin.
Ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelujen seurantaa tulisi tehostaa asiakasrakenteen muutos huomioiden. Kun työministeriöllä on käytössään useita toiminnan seurantajärjestelmiä, tulisi niiden käyttöä
suunnata nykyistä enemmän ammatinvalinnanohjauksen toimenpiteiden vaikutusten arviointiin, jolloin seurantatietoja voidaan käyttää tehokkaammin toimenpiteiden uudelleen suuntaamisessa työllisyyttä edistävästi. Toimenpiteiden vaikutusten arvioinnin ja seurantatietojen tehokkaan käytön tulee koskea kaikkia ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelujen asiakkaita.

Syrjäytyminen työmarkkinoilta ja sen
ehkäiseminen

sekä työllisyys- että työttömyysasteella mitaten talouden kasvun hidastuttua. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisyysaste kasvoi
0,8 %-yksikköä vuoteen 2000 verrattuna. Työllisyysaste kohosi kaikkien muiden paitsi VarsinaisSuomen, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon työvoima- ja
elinkeinokeskusten alueilla, joissa se laski lievästi.

Taustaa
Työllisyyskehitys
Työllisyyskehitys jatkui v. 2001 koko maassa
myönteisenä, mutta alueellisesti epäyhtenäisenä
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Korkein työllisyysaste oli Uudellamaalla (75,3 %) ja
alhaisin Kainuussa (56,5 %).

TE-keskus

Työllisyysaste, %
2000

Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Häme
Pirkanmaa
Kaakkois-Suomi
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
Koko maa

74,3
70,2
64,6
66,5
67,5
62,6
60,6
61,3
57,2
61,0
64,2
67,0
63,3
54,6
57,2
66,9

Työllisyys- ja työttömyysaste sekä työllisten
määrä TE-keskuksittain olivat v. 2000 ja 2001 seuraavat:
Työttömyysaste, %

2001

2000

75,3
70,0
64,7
67,5
68,0
64,2
60,1
59,8
58,6
62,8
64,8
69,1
63,7
56,5
57,8
67,7

Työllisten määrä,
1 000 henkeä
2000
2001

2001

6,3
7,6
10,9
10,4
10,4
11,4
13,8
11,8
15,1
12,0
10,4
9,0
11,7
19,4
17,6
9,8

5,5
8,0
10,3
9,9
9,3
9,4
12,5
13,1
14,8
11,7
9,1
7,7
12,0
17,7
16,3
9,1

723
223
102
161
204
135
66
102
65
106
81
107
153
33
74
2 335

741
222
102
163
206
138
65
100
66
111
82
110
155
33
74
2 367

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus.

Työttömyysaste oli 9,1 % v. 2001, kun se vuotta
aiemmin oli 9,8 %. Työttömyys laski kaikkien
työvoima- ja elinkeinokeskusten alueilla lukuun
ottamatta Varsinais-Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan TE-keskusten alueita, joissa työttömyys kasvoi lievästi, eniten Pohjois-Savossa
(1,4 %-yksikköä). TE-keskusalueista alhaisin työttömyysaste oli Uudellamaalla (5,5 %) ja korkein
Kainuussa (17,7 %). Työministeriön työnvälityksen
vuositilaston perusteella korkeimmat kuntien työttömyysasteet olivat v. 2001 Sallassa (28,9 %), Enontekiöllä (28,2 %) ja Suomussalmella (27,1 %) ja
vastaavasti alhaisimmat Västanfjärdissa (3,6 %),
Kauniaisissa (4,1 %) ja Sipoossa (4,3 %).
Työttömien määrä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 238 000 henkeä v. 2001 ja
työministeriön tilaston mukaan 302 177 henkeä.
Työttömyyseläkkeellä v. 2001 oli 52 715 henkeä,
kun heitä oli vuotta aiemmin 50 911. Vuodesta 1997
vuoteen 2001 työttömyyseläkeläisten määrä on
kasvanut n. 11 600:lla. Työvoiman ulkopuolella v.
2001 oli 49 681 henkeä ja vastaavasti v. 2000 51 961
ja v. 1997 54 394 henkeä. Piilotyöttömien ja työttömien kokonaismäärä oli v. 2001 Tilastokeskuksen
mukaan 340 000 ja työministeriön mukaan 430 000
henkeä.
Työttömyys on edelleen vähentynyt työministeriön kuukausitilaston perusteella myös vuoden
2002 kolmena ensimmäisenä kuukautena. Työvoimatoimistoissa oli maaliskuun 2002 lopussa
300 000 työtöntä työnhakijaa, mikä on 5 400 eli 2 %
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vähemmän kuin vuotta aiemmin. Helmikuusta
2002 työttömien työnhakijoiden määrä laski
11 700:lla. Työttömyys laski vuoden 2001 maaliskuuhun verrattuna yhdentoista mutta nousi neljän
TE-keskuksen alueella (Uusimaa, Varsinais-Suomi,
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu). Työttömyyden kasvu oli edellisen vuoden maaliskuuhun verraten
voimakkainta Uudellamaalla (4 %).
Työministeriön vuositilaston (TM Tilastotiede
2002:2) mukaan työnvälitykseen ilmoitettiin v.
2001 yhteensä 301 981 avointa työpaikkaa. Työvoimatoimistojen avoimista työpaikoista 5 % oli valtion ja 22 % kuntien ilmoittamia. Yksityisten työnantajien ilmoittamien työpaikkojen osuus oli 73 %.
Työministeriön tilastotiedotteen mukaan osuudet
sektoreittain olivat lähes samat kuin edellisenä
vuonna. Työpaikkojen määrä kasvoi edellisestä
vuodesta suhteellisesti eniten kuntasektorilla
(12 %) ja väheni eniten valtiosektorilla (-1 %).

Työmarkkinoilta syrjäytyminen 1990-luvulla
Työmarkkinoilta syrjäytyminen tapahtui 1990-luvun lamaan saakka eri reittejä työkyvyttömyyseläkkeelle. Vuonna 1990 työttömyyseläkkeellä oli lähes
60 000 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömyydellä mitattu
työmarkkinoilta syrjäytyminen oli käytännössä olematonta, sillä yli vuoden työttömänä olleita oli
työministeriön tilaston mukaan v. 1991 vain n.
5 300 ja yli kaksi vuotta työttömänä olleita n. 540.
Työttömien määrä (n. 495 000) oli yli kaksinkertainen laman huippuvuonna vuoteen 1991 verrattu-

na. Yli vuoden työttömänä olleiden määrä oli
korkein (n. 140 000) v. 1995 ja vuoteen 1991
verrattuna yli 26-kertainen. Yli kaksi vuotta työttömänä olleiden määrä (n. 59 000) oli korkeimmillaan v. 1996 ja lähes 110-kertainen vuoteen 1991
verrattuna.
Laman ja siihen liittyneiden tuotannon rakennemuutosten seurauksena suuri osa työttömiksi jääneistä ei talouden elvyttyä löytänyt työpaikkaa.
Työvoiman kysyntä kohdentui toimialoille, joihin
työttömillä ei ollut ammattitaitoa tai koulutusta, ja
osin myös eri alueille, joissa työttömät asuivat.
Kasvavat yritykset saivat uutta työvoimaa suoraan
työvoiman ulkopuolelta ja työpaikkaa vaihtaneista,
ensisijaisesti nuoriin ikäluokkiin kuuluneista työnhakijoista.
Osa syrjäytymisen asiantuntijoista katsoo pitkäaikaistyöttömien työllistymisen vaikeutuneen
1990-luvun puolivälin jälkeen. Vuosien 1994 ja
1998 pitkäaikaistyöttömien työllistymistodennäköisyyden perusteella tämä näyttää ilmeiseltä.
Vuonna 1994 vielä liki joka neljännellä pitkäaikaistyöttömällä oli todennäköisyys työllistyä avoimille
työmarkkinoille keskimääräistä suurempi kaikkiin
työttömiin verrattuna. Vuonna 1998 vastaava pitkäaikaistyöttömien osuus oli n. 4 %.

Syrjäytymisen määritelmä
Syrjäytyminen merkitsee yksilöä yhteiskuntaan nivovien taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen
siteiden asteittaista murtumista ja yksilön kasautuvaa marginalisoitumista elämän eri alueilla. Syrjäytyminen on asteittainen prosessi, johon ihminen
voi ajautua jäätyään vaille työtä, toimeentuloa tai
perheen ja lähiyhteisön tukea.
Työmarkkinoilta syrjäytymisen perusteiksi katsotaan yleisesti joko työllistymisvaikeudet tai työttömyyden kesto. Työttömyyden kesto kuvaa päättyneen tai kulumassa olevan työttömyyden kestoa,
eikä sen perusteella voida tehdä johtopäätöksiä
työmarkkinoilta syrjäytymisen kokonaiskestosta.
Osa syrjäytyneistä on voinut ajautua työmarkkinoiden ulkopuolelle ja osa lyhyen aikaa työttömänä
olleista on voinut olla pitkäänkin syrjässä normaaleilta työmarkkinoilta.
Työmarkkinoilta syrjäytymistä ei työministeriön
mukaan yleensä konkreettisesti määritellä huolimatta käsitteen käytön suosiosta. Osa alan asiantuntijoista on varoittanut syrjäytymisen käsitteeseen liittyvästä työttömien leimaamisesta. Ministeriön mukaan hyvin vaikeassakin asemassa olevia
työttömiä on työllistynyt. Työhallinnon syrjäytymistä käsittelevässä toimintaohjelmassa (Työhallinnon toimintaohjelma syrjäytymisen ehkäisyksi.

Työhallinnon julkaisu 221. Työministeriö) käsitteen käytön perusteluna on se, että siinä huomioidaan syrjäytymisvaarassa olevat riskiryhmät ja syrjäytymisvaaraa lisäävät tekijät. Riskiryhmien ja syrjäytymistekijöiden tunnistamisen perusteella syrjäytymisvaarassa oleville voidaan tarjota asianmukaisia palveluja.
Työministeriön mukaan työmarkkinoilta syrjäytymisen käsitteen täsmällinen merkitys tarkoittaa
lähinnä erilaisilla ennenaikaiseläkkeillä olevia. Tällöin syrjäytymiseen liittyvät ongelmat ovat yleensä
terveydellisiä ja seurauksena on työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen. Työttömiä työnhakijoita ei
pidetä työmarkkinoilta syrjäytyneinä, vaikka he
ovat vaikeasti työllistyviä. Tällaiset työttömät ovat
suurimmassa syrjäytymisvaarassa olevia. Työministeriön seurannassa ja tulosjohtamisessa työmarkkinoilta syrjäytyneiksi määritellään lähinnä pitkäaikaistyöttömät ja työmarkkinatukea saavat.
Tutkimuksessa Pitkäaikaistyöttömyys ja työttömien riski syrjäytyä avoimilta työmarkkinoilta
(Tuomala. VATT-tutkimuksia 46. 1998) työmarkkinoilta syrjäytyminen nähdään avoimille työmarkkinoille osallistumisen vastakohtana. Työttömiksi
päätyneet työikäiset eivät pysty työllistymään avoimille työmarkkinoille, vaikka he etsivät työtä aktiivisesti työvoimatoimiston välityksellä. Pelkkä työttömyysjakso ei ole riittävä työmarkkinoilta syrjäytymisen perusteeksi, koska tällöin ei saada todellista
kuvaa avoimilta työmarkkinoilta syrjäytymisestä ja
työttömyyden todellisesta kestosta. Myös työvoimapoliittisissa toimenpiteissä olevat ja ainoastaan
lyhytaikaisia työsuhteita saaneet ovat usein työmarkkinoilta syrjäytyneitä. Kun syrjäytymiskriteerinä käytetään pitkäaikaistyöttömyyttä, on mahdollista, että osa suuren syrjäytymisriskin omaavista
työttömistä jää huomioimatta. Osa vaikeasti työllistyvistä voi myös siirtyä työttömyyden kasvaessa
työmarkkinoiden ulkopuolelle. Toisaalta pitkäaikaistyöttömien ryhmässä voi olla henkilöitä, joilla
on tosiasiassa melko suuri todennäköisyys työllistyä mutta ei välttämättä halua etsiä työpaikkaa.
Tavallisesti avoimilta työmarkkinoilta syrjäytyneiksi katsotaan yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleet pitkäaikaistyöttömät. Mainitussa tutkimuksessa työmarkkinoilta syrjäytyneiksi katsotaan
henkilöt, joiden työnhaku on kestänyt yli kaksi
vuotta.

Syrjäytymiseen vaikuttavia tekijöitä
Syrjäytymistä aiheuttavia ja syrjäytymiskierrettä syventäviä tekijöitä on tarkasteltu alan tutkimuksissa
runsaasti. Yleisesti syrjäytymistä aiheuttavat tekijät
jaetaan rakenteellisiin ja yksilöllisiin. Talouden ra-
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kenteellisista muutoksista johtuvan työmarkkinoilta syrjäytymisen katsotaan olevan vastentahtoista.
Rakenteellisten tekijöiden merkityksestä ja vastentahtoisesta syrjäytymisestä selkein esimerkki on
laman seurauksena syntynyt massatyöttömyys ja
sitä seurannut pitkäaikaistyöttömien ryhmien nopea kasvu.
Syrjäytymisen vaikutukset ja syyt liittyvät monin
tavoin toisiinsa ja vahvistavat toisiaan. Esimerkiksi
heikko terveys tai köyhyys on nähty sekä pitkäaikaistyöttömyyden seurauksena että syynä. Toimeentulo-ongelmat voivat lisätä sairastavuutta tai
työttömyyden pitkittymistä. Syrjäytymiskierteet
voivat yksilötasolla muodostua monista tapauskohtaisista syrjäytymistekijöiden yhdistelmistä. Pitkään
kestäneeseen työttömyyteen voi liittyä alkoholi- tai
huumeriippuvuus, erilaiset perheongelmat ja sairaudet, ylivelkaantuneisuus, heikko koulutus, köyhyys tai nuorella esim. koulun keskeyttäminen.
Osa alan asiantuntijoista kuvaa mainittuja tilanteita
myös käsitteillä moniongelmaisuus tai laaja-alainen
huono-osaisuus.
Syrjäytymisprosessin eri vaiheissa rakenteellisten ja yksilöllisten tekijöiden merkitys vaihtelee.
Kortteinen ja Tuomikoski ovat tutkimuksessaan
(Työtön. 1998) todenneet, että työttömän aseman
suhteellinen heikkous kannustaa työttömyyden alkuvaiheissa etsimään töitä. Jos työttömyys pitkittyy
riittävästi, yksilön kokema ahdinko kasvaa ja jossakin vaiheessa saavutetaan raja, jonka jälkeen syntynyt lisäahdinko ei enää kannusta vaan vaikuttaa
syrjäytymistä edistävästi.
Työttömyyden
kesto

0—3 kk
3—6 kk
6—12 kk
12—24 kk
Yli 24 kk
Yhteensä

Työnhakijat

609 000
142 000
90 000
52 000
29 000
922 000

Avoimille
työmarkkinoille

437 000
55 000
29 000
9 000
2 000
532 000

Koulutuksen keskeyttäminen on yksi mahdollinen syrjäytymiskierrettä vahvistava tekijä. Talousneuvoston asiantuntijatyöryhmän mukaan (Työmarkkinoilta syrjäytyminen, tulonjako ja köyhyys.
Valtioneuvoston kanslia. Talousneuvosto 2001/13)
suurin syrjäytymisriski on niillä, jotka kieltäytyvät
tarjotuista koulutuspaikoista. Heillä on voinut olla
vaikeuksia jo peruskoulun suorittamisessa. Ongelman mittasuhteita kuvaa se, että v. 1999 evättiin
työmarkkinatuki yli 15 000 nuorelta alle 25-vuotiaalta työnhakijalta, koska he olivat kieltäytyneet
tarjotusta työstä tai koulutuksesta. Vuonna 2000
vastaavassa tilanteessa oli 13 000 nuorta työnhakijaa.
Määräaikaisten ja tilapäisten työsuhteiden yleistymisen on katsottu myös lisäävän työmarkkinoilta
syrjäytymisen riskiä. Toisaalta tutkimuksen Pitkäaikaistyöttömyys ja työttömien riski syrjäytyä avoimilta työmarkkinoilta (Tuomala. VATT-tutkimuksia 46. 1998) mukaan ns. pätkätöitä tehneiden
henkilöiden todennäköisyys työllistyä avoimille
työmarkkinoille on suurempi kuin passiivisesti
työttömyysturvan varassa olevien.
Työllistyminen on valikoivaa iän, koulutustason
ja monien muiden työnhakijan ominaisuuksien
suhteen. Ministeriön mukaan työttömyyden pitkittyminen vähentää työelämään takaisin paluun todennäköisyyttä jyrkästi.
Vuonna 2000 päättyneet työttömyysjaksot työttömyyden keston ja päättymissyyn mukaan:

Toimenpiteisiin

80 000
32 000
29 000
24 000
9 000
174 000

Muu syy

Avoimille
työmarkkinoille, %

92 000
55 000
32 000
19 000
18 000
216 000

71,2
38,7
32,2
17,3
6,9
57,7

Lähde: Työmarkkinoilta syrjäytyminen, tulonjako ja köyhyys. Valtioneuvoston kanslia. Talousneuvosto 2001/13.

Korkeintaan kolme kuukautta kestänyt työttömyys päättyi n. 71 %:lla työttömistä avoimille työmarkkinoille ja toimenpiteisiin n. 13 %:lla v. 2000.
Vastaavasti jos työttömyys kesti kolmesta kuukaudesta puoleen vuoteen, avoimille työmarkkinoille
siirtyi n. 39 % ja toimenpiteisiin n. 23 % työttömistä.
Kun työttömyys kesti puolesta vuodesta vuoteen,
päättyi se noin vajaalla kolmanneksella työttömistä
yhtä todennäköisesti avoimille työmarkkinoille
kuin toimenpiteisiin. Työttömyyden keston ollessa
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yhden ja kahden vuoden välillä, avoimille työmarkkinoille siirtyi noin kuudesosa työttömistä, mutta
todennäköisyys sijoittua työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin oli n. 2,7-kertainen avoimille työmarkkinoille sijoittumiseen verrattuna. Yli kaksi vuotta
työttömänä olleista sijoittui avoimille työmarkkinoille noin joka 14:s ja erilaisiin tukitoimenpiteisiin
sijoittuminen oli 4,5-kertaista avoimille työmarkkinoille sijoittumiseen verrattuna.

Työmarkkinoilta syrjäytyminen ja rakennetyöttömyys
Työministeriö on selvittänyt syrjäytymiskehityksessä v. 1997—2001 tapahtuneita muutoksia käyttäen
Nion tutkimusta Toimenpiteiden vaikuttavuuden
arviointia tilastoseurannan pohjalta, Työpoliittinen
aikakauskirja 3/2001.
Tutkimuksessa on määritelty suppeaan rakennetyöttömyyteen kuuluviksi pitkäaikaistyöttömät
eli henkilöt, jotka ovat olleet yhtäjaksoisesti yli
vuoden työttömänä. Lisäksi siihen kuuluu toistuvaistyöttömät. He ovat työttömiä, jotka ovat olleet
16 viime kuukauden aikana yhteensä vähintään 12
kuukautta työttömänä olematta kuitenkaan tilastointiajankohtana pitkäaikaistyöttömiä.

1997

a) Pitkäaikaistyöttömyys
b) Toistuvaistyöttömyys
c) Toimenpiteiltä työttömäksi jäävät
d) Toistuvasti toimenpiteille sijoittuvat
Suppea rakennetyöttömyys (a + b)
Rakennetyöttömyys (a + b + c)
Laaja rakennetyöttömyys (a + b + c + d)
Työttömät työnhakijat yhteensä
Toimenpiteet yhteensä
Laaja työttömyys yhteensä

128 800
64 800
57 800
22 500
193 600
251 500
274 000
431 200
125 400
556 600

Tutkimuksen mukaan työmarkkinoilta syrjäytymisvaarassa olevien tilanne on kehittynyt myönteisesti. Syrjäytymisvaarassa olevien määrä on toistuvaistyöttömiä lukuun ottamatta vähentynyt vuodesta 1997 vuoteen 2001 nopeammin kuin yleinen
työttömyys, joka aleni 26,1 %.
Työministeriön mukaan tutkimus antaa työllistymisvaikeuksista liian myönteisen kuvan eikä tuo
esiin riittävästi työttömyysongelmien pysyvyyttä.
Vuoden 2000 lopulla työttöminä olleista kaksi kolmannesta oli ollut vähintään kerran ja 41 % vähintään kahdesti aiemminkin työttömänä v. 1998—
2000. Lisäksi vain kerran työttömänä olleista noin
puolet oli ollut koko ajanjakson työttömänä. Työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin vuoden 2000 lopun työttömistä osallistui vähintään kerran joka
toinen ja vähintään kahdesti liki neljäs. Pitkäaikaistyöttömiä ja syrjäytyneitä koskevien ESR-projektiraporttien perusteella toistuvaistyöttömiin kuuluu

Rakennetyöttömyys puolestaan muodostuu pitkäaikaistyöttömien, toistuvaistyöttömien ja tukitoimenpiteissä olevien yhteenlasketusta määrästä
sekä niistä työvoimapoliittisissa toimenpiteissä olleista, jotka palasivat uudelleen työttömiksi työnhakijoiksi.
Laajaan rakennetyöttömyyteen lasketaan rakennetyöttömyyteen kuuluvien ryhmien lisäksi työvoimapoliittisilla toimenpiteillä olevat, jotka palasivat
uudelleen jollekin työvoimapoliittiselle toimenpiteelle.
Rakennetyöttömyyttä tammi-huhtikuussa v.
1997 ja 2001 kuvaa seuraava asetelma:

2001

Muutos

85 600
49 900
39 900
14 500
135 500
175 400
189 900
310 100
86 300
396 400

—43 200
—14 900
—18 000
—8 000
—58 100
—76 100
—84 100
—121 100
—39 000
—160 200

Muutos, %

—33,6
—23,0
—31,0
—35,4
—30,0
—30,2
—30,7
—28,1
—31,1
—28,8

myös henkilöitä, joiden avoimilla työmarkkinoilla
olosta on kulunut yli 10 vuotta.
Talousneuvoston asiantuntijatyöryhmän (Työmarkkinoilta syrjäytyminen, tulonjako ja köyhyys,
Valtioneuvoston kanslia. Talousneuvosto 2001/13)
mukaan pitkään tai toistuvasti työttömänä olleita,
toimenpiteiden jälkeen työttömäksi jääneitä tai
toistuvasti toimenpiteille sijoitettuja oli vuoden
2001 alussa yhteensä 190 000. Kun huomioidaan
työttömyyseläkkeellä olevat, työmarkkinoilta syrjäytyneitä tai vakavan syrjäytymisuhan alla olevia
oli v. 2001 n. 250 000. Vuodesta 1997 syrjäytyneiden ja syrjäytymisuhan alla olevien määrä on supistunut 75 000:lla.

Syrjäytymisen seuranta
Työministeriön ja TE-keskusten työvoimaosastojen
välillä sovittavia valtakunnallisia tulostavoitteita on
kolme: työvoiman saatavuus, syrjäytymisen ehkäi-
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sy ja työvoimavarojen kehittäminen. Syrjäytymisvaarassa olevien yksilöllisiä ja sosiaalisia ongelmia
ja niiden kasaantumista ei seurata tai tilastoida
säännöllisesti, vaan ongelmat ja niiden kasaantuminen selvitetään erillisissä tutkimuksissa. Syrjäytymisen ehkäisyn valtakunnallisena tulostavoitteena on
viime vuosina ollut keskimääräinen yhdenjaksois-

TE-keskus
1997

Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Häme
Pirkanmaa
Kaakkois-Suomi
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
Koko maa

31 275
8 390
6 508
11 688
11 276
8 812
4 450
5 957
5 015
7 729
2 860
4 725
7 559
2 293
5 960
124 497

ten pitkäaikaistyöttömien enimmäismäärä kuukaudessa. Vuoden 2001 tulostavoitteena oli enintään
79 000 pitkäaikaistyötöntä ja toteutuma 82 652
pitkäaikaistyötöntä.
Pitkäaikaistyöttömien määrä ja keskimääräinen
työttömyyden kesto TE-keskuksittain v. 1997 ja
2001 ilmenevät seuraavasta:

Pitkäaikaistyöttömät
2001
Muutos, %

16 956
5 892
4 943
7 660
7 960
6 596
3 192
4 062
3 635
5 558
1 805
2 962
5 346
1 809
4 246
82 652

—45,8
—29,8
—24,0
—34,5
—29,4
—25,1
—28,3
—31,8
—27,5
—28,1
—36,9
—37,3
—29,3
—21,1
—28,6
—33,6

1997

Työttömyyden kesto, vko
2001

57
48
50
62
52
52
49
46
45
57
38
52
44
36
41
51

55
50
53
64
51
54
52
42
49
58
35
52
44
38
44
51

Muutos

—2
2
3
2
—1
2
3
—4
4
1
—3
0
0
2
3
0

Lähde: Työministeriö ja Työpoliittinen Aikakauskirja 1/2002.

Pitkäaikaistyöttömyys on vähentynyt eniten
vuodesta 1997 vuoteen 2001 Uudellamaalla
(45,8 %) ja vähiten Kainuussa (21,1 %). Myös Pohjanmaalla (37,3 %), Etelä-Pohjanmaalla (36,9 %) ja
Hämeessä (34,5 %) pitkäaikaistyöttömyys vähentyi
keskimäärin nopeammin kuin koko maassa. Talousneuvoston asiantuntijatyöryhmän mukaan pitkäaikaistyöttömyyden alenemiseen on vaikuttanut
ensisijaisesti se, että työttömyysjaksojen pitkittyminen on saatu estettyä.
Koko maassa työttömyyden keskimääräinen
kesto oli v. 1997 ja 2001 sama, 51 viikkoa. Tarkastelujaksolla työttömyyden keskimääräinen kesto
lyheni neljän TE-keskuksen alueella (Uusimaa, Pirkanmaa, Pohjois-Savo ja Etelä-Pohjanmaa) ja kasvoi yhdeksän TE-keskuksen alueella (VarsinaisSuomi, Satakunta, Häme, Kaakkois-Suomi, EteläSavo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Kainuu ja Lappi). Viime vuosien hyvän työllisyyskehityksen alueista Varsinais-Suomessa työttömyyden keskimää-
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räinen kesto piteni. Kaikilla perinteisesti heikon
työllisyyden alueilla (Kainuu, Lappi ja PohjoisKarjala), joissa toistuvaistyöttömyys on yleistä, työttömyyden keskimääräinen kesto kasvoi samalla,
kun pitkäaikaistyöttömyyden aleneminen jäi alle
maan keskitason. Muutoksen suunta on sama Satakunnassa, Kaakkois-Suomessa ja Etelä-Savossa,
joissa kaikissa kuitenkin työttömyyden keskimääräinen kesto on selvästi pidempi kuin perinteisesti
heikon työllisyyden alueilla.
Pitkäaikaistyöttömyys keskittyy Uudenmaan TEkeskuksen alueelle, lähinnä Helsingin seudulle.
Siellä v. 1997 pitkäaikaistyöttömistä oli joka neljäs
ja v. 2001 vielä joka viides. Helsingissä työttömien
määrä on laskenut vuodesta 1997 nopeammin kuin
missään muualla. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä v. 1997 oli 35 % ja v. 2001 30 %.
Vuonna 1997 vain Hämeessä oli pitkäaikaistyöttömien osuus korkeampi (37 %) samoin kuin v. 2001
(34 %). Kaakkois-Suomessa ja Keski-Suomessa pit-

käaikaistyöttömien osuus työttömistä oli lähellä
Uudenmaan osuutta (30 %).

Seuraavassa asetelmassa on pitkäaikaistyöttömien määrät neljässä työvoimatoimistossa ja kolmessa TE-keskuksessa v. 1997 ja 2001:

1997

Työvoimatoimisto
Helsinki
Tampere
Jyväskylä
Oulu
TE-keskus
Pohjois-Karjala
Kainuu
Lappi

2001

15 413
5 639
4 208
3 391

8 312
4 451
2 957
2 685

—46,1
—21,1
—29,7
—20,8

5 015
2 293
5 960

3 635
1 809
4 246

—27,5
—21,1
—28,8

Pitkäaikaistyöttömien määrä väheni nopeimmin
Helsingissä, mutta selvästi hitaammin Jyväskylässä
ja hitaimmin Tampereella ja Oulussa. Heikon työllisyyskehityksen alueilla Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Lapissa pitkäaikaistyöttömyyden väheneminen on ollut jonkin verran hitaampaa kuin koko

Koulutusaste

Alempi perusaste
Ylempi perusaste
Keskiaste
Alin korkea-aste
Alempi korkeakouluaste
Ylempi korkeakouluaste
Tutkijakoulutus
Koulutusaste tuntematon
Yhteensä

Muutos (%)

1997

57 239
16 801
36 047
2 273
1 151
1 451
127
856
115 945

Pitkäaikaistyöttömistä oli 63,8 %:lla v.1997 pelkkä perusasteen koulutus ja vastaava osuus v. 2001
oli 56,7 %. Pitkäaikaistyöttömyys on laskenut nopeimmin tässä ryhmässä. Sen sijaan niiden työttömien, joilla on koulutuksena alin korkea-aste tai
alempi korkeakouluaste, pitkäaikaistyöttömyys on
kasvanut vuodesta 2000 vuoteen 2001 selvästi.

maassa. Väheneminen on kuitenkin ollut hieman
nopeampaa kuin kasvukeskuksissa Helsinkiä lukuun ottamatta.
Pitkäaikaistyöttömiä jaoteltuna koulutusasteen
mukaan oli marraskuun lopussa v. 1997, 2000 ja
2001 seuraavasti:

2000

36 804
12 055
28 792
1 912
1 091
1 523
114
921
83 212

2001

32 271
11 652
22 704
6 130
2 008
1 583
106
950
77 404

Muutos, %
1997—2001
2000—2001

—43,6
—30,6
—37,0
169,7
74,5
9,1
—16,5
11,0
—33,2

—12,3
—3,3
—21,1
220,6
84,1
3,9
—7,0
3,1
—7,0

Erityisen suurta kasvu on ollut työttömillä, joilla
koulutuksena on alin korkea-aste. Ylemmän korkeakouluasteen koulutuksen saaneiden pitkäaikaistyöttömien määrä on myös kasvanut samaten
kuin ryhmän, jonka koulutusta ei tunneta. Työministeriön mukaan alimman korkea-asteen ja alemman korkeakouluasteen koulutustaustan omaavi-
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en pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu johtuu
mahdollisesti tilastointimuutoksista.

Ammattiryhmä

Teknillinen työ yms.
Terveydenhuolto, sosiaalialan työ
Hallinto, toimistotyö
Kaupallinen työ
Maa- ja metsätaloustyö
Kuljetus- ja liikennetyö
Rakennustyö yms.
Teollinen työ
Palvelutyö
Muualla luokittelematon työ
Yhteensä

Ministeriön mukaan pitkäaikaistyöttömiä on
eniten kaikista työttömistä kaupallisen työn, rakennustyön, teollisen työn sekä hallinto- ja toimistotyön ammattiryhmissä. Teknillisen, yhteiskuntatieteellisen sekä terveydenhuoltotyön ammattiryhmissä heitä on sen sijaan suhteellisesti vähiten.
Vuoden 1997 jälkeinen kehitys on tasoittanut ammattiryhmien välisiä eroja. Pitkäaikaistyöttömyyden lasku on ollut nopeinta rakennustyössä ja
selvästi hitainta luokittelemattomassa työssä.

Toimenpiteet/henkeä

Työllistämistuki valtiolle
Työllistämistuki kuntiin, josta
Yhdistelmätuki
Oppisopimustuki
Työllistämistuki yksityiselle sektorille, josta
Yhdistelmätuki
Starttiraha
Oppisopimustuki
Osa-aikalisä
Työharjoittelu
Työllistämistuki työnantajalle
Yhteensä, josta
Yhdistelmätuki

Pitkäaikaistyöttömiä ammattiryhmän mukaan
jaoteltuaa oli marraskuun lopussa v. 1997 ja 2001
seuraavasti:
1997

2001

8 029
4 832
13 754
11 057
4 679
5 647
11 515
32 715
13 922
9 794
115 944

Muutos, %

6 360
3 543
9 684
6 891
3 146
3 600
6 442
20 804
8 683
8 255
77 408

—20,8
—26,7
—29,6
—37,7
—32,8
—36,2
—44,1
—36,4
—37,6
—15,7
—33,2

Syrjäytymisen ennaltaehkäisyn ja lieventämisen
toimenpiteet ja voimavarat
Työministeriön mukaan työllisyyttä tukeva talouspolitiikka on kaikkein tärkein syrjäytymisen ehkäisijä ja työvoimapolitiikka on koko toimenpidevalikoimaltaan syrjäytymisen ehkäisyä.
Työllistämistukitoimenpiteissä olleita henkilöitä
oli ESR-hankkeet mukaan lukien v. 1997, 2000 ja
2001 työnantajasektoreittain keskimäärin kuukaudessa:

1997

2000

10 790
26 810
650
1 630
24 980
2 010
2 680
7 350
6 520
1 510
6 920
62 580
2 660

2001

3 170
15 920
3 240
1 370
23 910
9 390
1 890
4 780
3 820
660
3 370
43 000
12 630

2 360
14 540
3 160
1 150
21 520
9 630
1 730
3 430
2 990
620
3 120
38 420
12 790

Yhdistelmätukea koskevat vuoden 1997 tiedot ovat vuodelta 1998, jolloin yhdistelmätuki otettiin käyttöön. Yhdistelmätukea ei
ole huomioitu vuoden 1997 tukien yhteenlasketussa määrässä.

Tukitoimenpiteiden kokonaismäärä on laskenut
vuodesta 1977 vuoteen 2001. Suhteellisesti eniten
on vähentynyt valtiolle suunnatun työllistämistuen
käyttö (n. 78 %) ja yksityisellä sektorilla tapahtuva
työharjoittelu (n. 59 %). Lapin TE-keskuksen mukaan valtiolle suunnatun työllistämistuen käytön
vähentyminen heijastuu syrjäseutualueiden työllistymismahdollisuuksien heikentymisenä ja alueel-
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listen työllisyyserojen kasvuna. Yhdistelmätuen
käyttö on kasvanut jokaisena vuotena tarkastelujaksolla, mutta tasaantuen. Yksityisen sektorin
osuus yhdistelmätuen käytöstä oli v. 2001 n. 75 %.
Työmarkkinatuella työharjoittelussa olevien määrä
on myös laskenut ( v. 1997 10 700 henkeä ja v. 2001
8 940 henkeä keskimäärin kuukaudessa).

Työvoimakoulutus
Työvoimakoulutusta järjestetään sekä ammatillisena koulutuksena että valmentavana koulutuksena.
Valmentavan koulutuksen aloittaneiden osuus on
kaikista aloittaneista viime vuosina kasvanut.
Vuonna 1997 valmentavan koulutuksen aloittaneiden osuus oli n. 30 % ja v. 2000 n. 41 %.

Vuosi
0—26

1997
1998
1999
2000

43 729
50 011
49 165
43 319

Seuraavasta asetelmasta ilmenevät kansallisella
rahoituksella työvoimakoulutuksen aloittaneet,
27—52 viikkoa työttömänä olleet, pitkäaikaistyöttömyyden uhkaamat henkilöt ja pitkäaikaistyöttömät v. 1997—2000:

Työttömyyden kesto, viikkoa
27—52
53—

17 475
15 570
14 509
12 520

Yhteensä

15 077
16 580
14 312
11 912

Työvoimakoulutuksen aloittaneiden määrä on
laskenut vuodesta 1997 vuoteen 2000 n. 8 500:lla.
Samalla pitkäaikaistyöttömien ja pitkäaikaistyöttömyyden uhkaamien henkilöiden osuus kaikista
koulutuksen aloittaneista on pienentynyt (v. 1997
42,7 % ja v. 2000 36,1 %). Ministeriön mukaan
syrjäytymisen ehkäisyn rinnalla painopisteenä on
ollut työvoiman saatavuuden turvaaminen ja työvoimakoulutukseen on valittu enemmän nopeasti
työllistyviä henkilöitä.
Syrjäytymisen ehkäisyyn käytetyt varat sisältyvät
työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin, joihin käytettiin v. 2001 1 726 milj. € (10 260 milj. mk), kun
vastaavasti v. 2000 käytettiin 1 483 milj. € (8 820
milj.mk). Vuoden 2001 määrärahat ovat kohonneet
vuodesta 2000 242 milj. €:lla (1 440 milj. mk), mutta
laskeneet vuoteen 1997 verrattuna 234 milj. €:lla
(1 390 milj. mk). Työmarkkinatuki oli v. 2001 suurin yksittäinen menoerä työvoimapoliittisista määrärahoista, ja sen osuus oli n. 55 % kaikista työvoimapolitiikan toimenpiteiden menoista. Vuonna
1997 vastaava osuus oli n. 43 % ja v. 2000 n. 62 %.
Uutena tukimuotona käynnistyi v. 2001 kuntouttava työtoiminta, joka on kohdennettu vaikeasti
työllistyville työttömille. Vuonna 2002 käynnistyi
myös työnetsijäkokeilu kahdeksassa suurimmassa
työvoimatoimistossa. Kokeilussa pyritään työnetsijöiden avulla löytämään pitkäaikaistyöttömille työpaikka avoimilta työmarkkinoilta työsuhteeseen,
joka kestää vähintään kuusi kuukautta. Kuntouttavasta työtoiminnasta ja työnetsijäkokeilusta ei ole
käytettävissä vielä seurantatietoja.

Toimenpiteiden vaikuttavuus
Työllistämistoimenpiteiden ja työvoimakoulutuksen vaikuttavuudesta työministeriöllä on käytössä
tuoreimmat tiedot vuodelta 1999. Ministeriön mu-

76 281
82 161
77 986
67 751

Vähintään 27 viikkoa työttömänä olleiden
osuus kaikista työttömistä, %

42,7
39,1
37,0
36,1

kaan vaikuttavuudessa ilmenevät muutokset ovat
vuodesta toiseen hyvin pieniä. Vaikuttavuutta arvioidaan sillä, mikä on työnhakijan työmarkkinatilanne 3 kuukautta toimenpiteen päättymisen jälkeen.
Nion tutkimuksen (Toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointia tilastoseurannan pohjalta — Kolme näkökulmaa vaikuttavuuteen. Työpoliittinen
aikakauskirja 3/2001) perusteella eri toimenpiteiden käytössä tapahtuu selvä valikoituminen työttömyyden keston perusteella. Parhaiten työllistäviin
toimenpiteisiin valikoituvat lyhyen aikaa työttömänä olleet.
Toimenpiteitä oli yhteensä 106 171 v. 2001, kun
huomioidaan työvoimakoulutus ja muut tukitoimet. Parhaiten työllistävien toimenpiteiden osuus
kaikista toimenpiteistä on pieni. Parhaiten työllistävän starttirahan osuus kaikista toimenpiteistä oli
1,6 % ja vastaavasti oppisopimuksen 3,2 %.
Osa-aikatyöhön ja työharjoitteluun sekä oppisopimuksen ja starttirahan käyttöön valikoituivat v.
1999 työttömät, joiden työttömyys kesti keskimäärin 10—20 viikkoa. Työttömäksi näihin toimenpiteisiin osallistuneista palaa uudelleen 8—29 %.
Tästä ryhmästä työllistyvät parhaiten starttirahaa
käyttäneet ja heikoiten osa-aikatyöhön osallistuneet. Työvoimakoulutukseen osallistuneiden työttömyys oli kestänyt keskimäärin 36 viikkoa, ja
työvoimakoulutukseen osallistuneista palasi työttömiksi liki 40 %. Niiden työttömien, jotka työllistettiin työllistämistuella valtiolle tai kunnalle, työttömyyden keskimääräinen kesto oli 40—47 viikkoa
ja työttömiksi palaavien osuus vastaavasti 50—53
%. Työttömyyden kesto oli pisin niillä työttömillä
(56—60 viikkoa), jotka ohjattiin tuettuun työhön
kuntien ja kolmannen sektorin yhdistelmätuella.
Heistä palasi työttömiksi 63—70 %.
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Mainitun tutkimuksen mukaan kaikista työvoimapoliittisista toimenpiteistä heikoin vaikuttavuus
on yhdistelmätuella työllistäminen kuntaan. Ministeriön mukaan yhdistelmätuen vaikuttavuus paranee selvästi yrityssektorille työllistettäessä. Kolmannella sektorilla pysyviä työpaikkoja ei ole löytynyt, koska yhdistyksillä ei ole varoja palkata
uusia työntekijöitä pysyviin työsuhteisiin.
Vajaakuntoisista, pitkäaikaistyöttömistä ja yli 50vuotiaista jää työvoimakoulutuksen jälkeen työttömäksi suhteellisesti huomattavasti suurempi osa
kuin keskimäärin kaikista koulutuksen suorittaneista. Kun v. 1999 kaikista ammatillisen työvoimakoulutuksen suorittaneista 46 % oli työttömänä
3 kk koulutuksen jälkeen, niin vastaava osuus vajaakuntoisista oli 55 %, pitkäaikaistyöttömistä 60 %
ja yli 50-vuotiaista 53 %.
Vuonna 2000 vajaakuntoisia työnhakijoita oli n.
83 000 ja heistä oli työttöminä n. 83 %. Työ- ja tasaarvovaliokunta on lausunnossaan (TyVL 14/2001
vp) todennut, että työvoimaviranomaisilla on päävastuu myös vammaisten ja vajaakuntoisten työllistämisen edistämisestä. Tavoitteena tulee olla, että
vammaiset ja vajaakuntoiset työllistyvät avoimille
työmarkkinoille yleisin työehdoin sekä yleisten
työvoimapalvelujen ja tukitoimenpiteiden avulla.
Arnkil ym. (Poluista kynnysten ylittämiseen. Arviointiraportti prioriteetista ”Polut työttömyydestä
työhön”. ESR-julkaisut 61/2000) ovat esittäneet arvionaan, että syrjäytyvien ja pitkäaikaistyöttömien
työllistämistoimenpiteissä on syytä käyttää vahvaa
työelämäkontaktien painotusta ja työelämäkynnyksen ylittämiseen suuntautumista mahdollisimman varhain. Toimenpiteiden yhdistäminen palvelukokonaisuuksiksi osoittautui tutkimuksen mukaan projekteissa hyväksi toimintatavaksi silloin,
kun toimenpiteiden yhdistäminen perustui tavoitteelliseen, ajankohtaiseen ja yksilölliseen työelämäkynnykseen. Yksilölliset kynnykset taas ovat
hyvinkin erilaisia, ja niissä tulee huomioida työttömän elämäntilanteen kokonaisuus. Arvion mukaan
työelämäkynnyksen ylittämistä on vaara tulkita
myös kaavamaisesti: Tavoitteellisen kynnyksen
ylittämiseen vievän polun avaamisen sijaan projekteja rakennetaan toimenpiteiden varaan.
Projektien työllistämistoimenpiteisiin osallistui
henkilöitä, jotka eivät välttämättä tarvinneet tukitoimia työpaikan löytämisessä. Projektien vetäjille
tehdyn kyselyn mukaan keskimäärin 22 % avoimille työmarkkinoille työllistyneistä olisi työllistynyt
ilman projektin apua. Kyseisen arvion mukaan
tukitoimenpiteiden kohdentamiseen tulee suhtautua valppaasti, koska suurimmissa työllistymisvaikeuksissa oleville ei ole riittävästi toimenpiteitä
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tarjolla. Projekteissa havaittu toimenpiteiden kohdentamista koskeva reilun viidenneksen ”vuoto”
on samaa luokkaa kuin kansallisissa toimenpiteissä.

Syrjäytymisen kokonaistaloudelliset vaikutukset
Työministeriössä ei ole selvitetty syrjäytymisen
kansantaloudelle tai julkiselle taloudelle aiheuttamia kustannuksia. Ministeriössä on arvioitu työttömyydestä yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia
1990-luvulla (Tiainen, Työttömyyden kustannukset
1900-luvun Suomessa. Yhteiskuntapolitiikka 3/
2000). Vuosina 1990—2000 työttömyyden kokonaiskustannukset olivat yhteensä 70 mrd. € (416
mrd. mk), ja yhteiskunnalle koituu yhdestä työttömästä vuodessa n. 16 800 €:n (100 000 mk) kustannukset. Edellä mainitussa projektiarviossa yhden
työttömän työllistämisen kustannukset olivat työttömyyspolkuja kehittävissä ESR-projekteissa n.
16 800 € (100 000 mk).
Keskustelualoitteessa Syrjäytyminen, työvoiman
tarjonta ja työllisyys (Valtion taloudellisen tutkimuskeskus. Kajanoja. 1999) on arvioitu yhden
syrjäytyneen aiheuttamaksi sosiaalimenojen ja verotulojen menetykseksi 14 464 € (86 000 mk)
vuodessa. Laskelma perustuu vuoden 1996 tietoihin ja oletukseen, jossa työvoiman ulkopuolelle
jäämisen vaihtoehtona on työ, jonka palkka on
1 346 € (8 000 mk) kuukaudessa ja siihen laskettavat työnantajan sivukulut 26,4 %. Yhden syrjäytyneen aiheuttama menetys kansantulossa on vuodessa 21 259 € (126 400 mk). Julkisen vallan sosiaalimenot kasvavat 8 073 € (48 000 mk) ja välittömät ja välilliset verotulot supistuvat 6 391 € (38 000
mk) vuodessa. Näin sosiaalimenojen lisäyksen ja
verotulojen yhteisvaikutus on julkiseen talouteen
14 464 € (86 000 mk) vuodessa yhtä syrjäytynyttä
kohti. Vastaavasti jos työmarkkinoilta syrjäytyminen kestää koko työiän eli 40 vuotta, on yhden
työmarkkinoilta syrjäytyneen aiheuttama menetys
kansantulossa 504 564 € (3 milj. mk) ja julkisessa
taloudessa 336 376 € (2 milj. mk).

Syrjäytymisen ehkäisy ja siihen liittyvä yhteistyö
paikallisella tasolla
Työvoimapalvelulain (1005/1993) mukaan työ-,
sosiaali- ja terveydenhuolto sekä opetusviranomaisten tulee olla keskenään yhteistyössä järjestettäessä työvoimapalveluja ja niihin liittyviä toimenpiteitä. Sosiaalitoimen ja työhallinnon paikallisesta yhteistyöstä päätetään paikallisesti.
Työhallinnossa selvitettiin v. 1998 työvoimatoimistojen pitkäaikaistyöttömiin ja syrjäytymisvaarassa oleviin asiakkaisiin liittyviä yhteistyömalleja

ja -hankkeita. Selvityksen perusteella yhteistyön
tavoitteena on ensisijaisesti yksittäisen asiakkaan
tilanteeseen vaikuttaminen. Yritysyhteistyön parantamisen tavoitteena pidettiin työvoiman kysynnän lisäämistä.
Oppilaitokset ja työvoimatoimistot toimivat tavallisesti yhteistyössä valmistumassa olevien tai
opintonsa keskeyttäneiden nuorten tukipalvelujen
järjestämiseksi. Ministeriön mukaan tällä hetkellä
peruskoulun päättävien ja koulutuksen ulkopuolelle jääneiden ohjaus ei ole selkeästi minkään
ohjausjärjestelmän vastuulla. Läheskään kaikki
koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 17-vuotiaat
nuoret eivät omaehtoisesti hakeudu työvoimatoimiston ammatinvalinnanohjaukseen, vaikka heillä
siihen olisi periaatteessa oikeus. Työministeriö esitti maaliskuussa 2001 antamassaan raportissa, että
kunnan ja peruskoulun ohjaus- ja seurantavastuuta
laajennetaan niihin alle 17-vuotiaisiin peruskoulun
päättäneisiin nuoriin, jotka eivät ole hakeutuneet
tai päässeet jatkokoulutukseen tai jotka ovat keskeyttäneet opintonsa.
Yhteistyö Kelan paikallistoimistojen kanssa
kuntoutusasioissa on jatkuvaa (esim. konsultaatiot
ja työryhmät). Työmarkkinoille tulevat vaikeimmin vammaiset nuoret ja vajaakuntoiset työnhakijat voidaan ohjata Kelan ammatilliseen kuntoutukseen. Ministeriön mukaan Kelan kuntoutuksen
kriteerit ovat tiukkoja ja työhallinnon työttömien
vajaakuntoisten pääsy Kelan ammatilliseen kuntoutukseen on usein erittäin vaikeata. Juustin
Kuntoutus- ja työkyvyn arviointiverkosto -projekti
2000—2002 raportin (VKK ry. 2002) mukaan varhainen kuntoutus ja siihen liittyvät palvelut on
koettu työhallinnossa hyödyllisenä. Varhaisen
kuntoutuksen esteenä on se, että palveluja ei voi
käyttää ennen kuin kuntoutettava on käyttänyt
300 sairauspäivärahalle oikeutettua päivää. Raportin mukaan vajaakuntoisten ja ikääntyneiden työllistämisen yksi keskeinen este on työnantajiin
kohdentuva suuri eläkeriski.

Ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien palvelutarveselvitykset
Ikääntyneille (50—58-vuotiaille) pitkäaikaistyöttömille on järjestetty vuodesta 1996 lähtien palvelutarveselvityksiä yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen
sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Toiminta
laajeni koko maahan vuoden 1998 alusta lukien.
Vuosittain Kelan kuntoutukseen on ohjattu 5 000—
6 000 ikääntynyttä pitkäaikaistyötöntä. Kohderyhmän uudelleen työhönsijoittumisesta saatujen seurantatietojen pohjalta ministeriö arvioi, että pelkästään palvelujärjestelmien, koulutuksen tai kuntou-

tuksen toimintaa tehostamalla ei saavuteta ratkaisevia parannuksia. Mitä ikääntyneempi työnhakija
on, sitä ylivoimaisempaa on työpaikan saanti työnhakuaktiivisuudesta huolimatta.
Oulussa kokeiltu toimintamalli tuotti muita parempia tuloksia sekä työnhakijoiden työhönsijoittumisessa avoimille työmarkkinoille, työvoimakoulutuksen tai tukityön aloittamisessa, kuntoutuspalveluihin ohjautumisessa että työkyvyttömyyseläkkeelle hakeutumisessa kuin koko kohderyhmässä. Työvoimatoimisto varasi erillisen määrärahan työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin ja määrärahat käytettiin tehokkaasti. Toimintamalli perustui
pitkäjänteiseen ja hyvin toimivaan verkostoyhteistyöhön työvoimatoimiston, asiantuntijalääkärien,
kuntoutuslaitosten ja Kansaneläkelaitoksen kanssa. Monissa tapauksissa palvelutarveselvitykset,
kuntoutus ja tukityö voitiin yhdistää palvelukokonaisuudeksi, jonka avulla löytyi ratkaisuja myös
työmarkkinoilla. Palvelutarveselvityksiin liittyvissä
kokeiluissa vain pieni osa työnhakijoista työllistyy
avoimille työmarkkinoille. Oulun kokeilussa avoimille työmarkkinoille työllistyneitä oli eniten
(5 %), kun koko kohderyhmässä avoimille työmarkkinoille työllistyneitä oli 3 %.

Kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyöryhmät
Kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyöstä annetun
lain (604/1991) mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten työvoima- ja opetusviranomaisten sekä Kansaneläkelaitoksen tulee olla keskenään yhteistyössä paikallisella, alueellisella ja
valtakunnallisella tasolla kuntoutukseen liittyvien
toimenpiteiden yhteensovittamiseksi tilanteissa,
joissa kuntoutusasiakkaan palvelutarpeisiin ei ole
muuten löydettävissä ratkaisua. Kuntoutuksen
asiakaspalveluyhteistyö sisältää sopimisen viranomaisten ja palvelujärjestelmien keskinäisen yhteistyön
periaatteista
ja
menettelytavoista,
kuntoutusasiakkaiden palvelutarpeiden arvioinnin, palvelujen suunnittelun ja niihin liittyvän tarpeellisten tietojen vaihdon, kuntoutusasiakkaiden
tarpeita vastaavien ratkaisujen etsimisen (kuntoutussuunnitelmat) ja tarvittaessa kuntoutusasiakasta
koskevien lausuntojen antamisen.
Lain mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että
jokaisen kunnan alueella toimii sosiaalihuollon,
terveydenhuolto- ja työvoimaviranomaisten sekä
Kansaneläkelaitoksen edustajista koostuva paikallinen asiakasyhteistyöryhmä. Sen tehtävänä on
suunnitella, edistää ja seurata viranomaisten sekä
laitosten ja yhteisöjen yhteistoimintaa paikallisella
tasolla, käsitellä kuntoutuksen asiakaspalvelua
koskevia periaatteellisesti tärkeitä kysymyksiä ja
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antaa lausuntoja yksittäisen asiakkaan kuntoutusta
koskevista asioista. Asiakkaan asian käsittelyyn
ryhmässä ja asiakasta koskevan lausunnon antamiseen on aina saatava asiakkaan suostumus.
Asiakasyhteistyöryhmien tarve perustuu siihen,
että useilla julkisten palvelujärjestelmien asiakkailla on samanaikaisesti terveyteen, sosiaaliseen selviytymiseen, työllistymiseen ja kuntoutukseen
liittyviä ongelmia, joiden ratkaiseminen ei ole mahdollista yhdessä palvelujärjestelmässä. Asiakasyhteistyöryhmien toiminta kohdistuu kaikkein vaikeimmin työllistettäviin ryhmiin. Suomessa toimii
282 asiakasyhteistyöryhmää. Ryhmät kokoontuvat
keskimäärin joka toinen kuukausi ja niissä on
kerrallaan esillä 2—3 asiakastapausta. Ministeriön
mukaan vuosittain koko maassa on esillä 4 500—
8 500 asiakkaan asia.

Yhteistyö kotouttamisasioissa
Kotouttamistyön tavoitteena on edistää maahanmuuttajien tasa-arvoa ja sopeutumista oloihimme.
Kotouttamisen keinoja ovat kotouttamisohjelma ja
kotouttamissuunnitelma. Kunta laatii kotouttamisohjelman yhteistyössä työhallinnon, muiden viranomaisten sekä Kansaneläkelaitoksen kanssa. Ohjelmaan kirjataan kotouttamistyön tavoitteet, toimenpiteet, voimavarat sekä myös eri tahojen välinen yhteistyö. Ohjelmaa laadittaessa ja toteutettaessa kuullaan maahanmuuttajia, kansalaisjärjestöjä,
työntekijä- ja työnantajajärjestöjä ja mahdollisuuksien mukaan muita paikallisia tahoja.
Työvoimatoimisto on vastuussa työikäisten kotouttamissuunnitelman laatimisesta. Kotouttamissuunnitelmassa sovitaan kunnan, työvoimatoimiston ja maahanmuuttajan kesken toimenpiteistä,
jotka tukevat maahanmuuttajaa ja hänen perhettään yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavien tietojen ja taitojen hankkimisessa. Useimmissa kunnissa työvoimatoimiston ja sosiaalitoimiston virkailija tekee yhdessä maahanmuuttaja-asiakkaan
kanssa kotouttamissuunnitelman.

Kuntouttava työtoiminta
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001) tuli
voimaan 1.9.2001. Lain tarkoituksena on tukea
hallitusohjelman tavoitetta syrjäytymisen ja köyhyyden estämisestä. Kuntouttavalla työtoiminnalla
pyritään aikaistamaan viranomaisten puuttumista
työttömyysprosessiin yksilötasolla. Tavoitteena on
myös tiivistää kuntien ja työvoimahallinnon yhteistyötä vaikeimmin työllistyvien aktivoinnissa ja lisätä kuntien vastuuta työttömien aktivoinnista. Laissa
kunnille on säädetty velvollisuus järjestää kuntouttavaa työtoimintaa.
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Työvoimahallinto ja kunta laativat yhdessä työttömän asiakkaan kanssa aktivointisuunnitelman:
Asiakkaan nykyinen tilanne selvitetään sekä sovitaan toimista, joilla asiakkaan työllistymismahdollisuuksia parannetaan. Toimenpiteet voivat olla perinteisiä aktiivisen työvoimapolitiikan keinoja tai
tarvittaessa esim. sosiaali- ja terveyspalveluja. Lain
tuoma uusi keino on se, että aktivointisuunnitelmassa voidaan sopia myös kuntouttavasta työtoiminnasta. Aktivointisuunnitelmaan ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistuminen on pitkään työttöminä olleille sanktioitu velvollisuus.
Kuntouttavaan työtoimintaan on tarkoitus saada
mukaan kaikki ne nuoret, jotka eivät ole työssä,
koulutuksessa tai työvoimapoliittisissa toimenpiteissä. Muihin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin
nähden kuntouttava työtoiminta on toissijainen.
Mikäli asiakas ei kykene elämänhallintavaikeuksiensa takia osallistumaan ensisijaisiin toimenpiteisiin tai kuntouttavaan työtoimintaan, on hänelle
tarjottava muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

Pitkäaikaistyöttömien eläke-edellytysten
selvittäminen
Eduskunnan aloitteesta käynnistyi vuoden 2001
alusta lukien pitkäaikaistyöttömien eläke-edellytysten selvittäminen koko maassa työvoimapalvelujen erityismenoihin osoitetulla n. 1,7 milj. €:n (10
milj. mk) määrärahalla. Työministeriö antoi erikseen toimintaohjeet TE-keskusten työvoimaosastoille sekä työvoimatoimistoille. Hanke toteutetaan
erityisesti suurissa ja keskisuurissa työvoimatoimistoissa. Tavoitteeksi asetettiin, että n. 2 500
pitkäaikaistyöttömän eläke-edellytykset selvitetään
v. 2001 ja selvitysten perusteella työkyvyttömiksi
todetut henkilöt ohjataan eläkejärjestelmien piiriin.
Hanke jatkuu edelleen v. 2002 erikseen siihen
osoitetulla 1,7 milj. €:n (10 milj. mk) määrärahalla.

Työhallinnon, kuntien ja Kelan yhteispalvelukokeilu
Kuntien, Kansaneläkelaitoksen ja työhallinnon
kesken on v. 2002 aloitettu kaksivuotinen yhteispalvelukokeilu. Kokeilussa järjestetään yhteisiä
palveluja pääasiassa työmarkkinatuella oleville pitkäaikaistyöttömille työnhakijoille. Kokeilussa selvitetään palveluissa eri viranomaisten kiinteään
yhteistyöhön perustuvan toimintamallin tuloksellisuutta. Yhteistoiminnassa valmistellaan palvelukokonaisuuksia, jotka ovat yksilöllisiä ja riittäviä
parantamaan kohderyhmän asemaa työmarkkinoilla. Valtion vuoden 2002 budjetissa on tarkoitukseen toimintaluonteisten menojen rahoittami-

seen varattu määräraha. Kokeilussa on mukana 18
aluetta.
Vuodesta 2001 lähtien on sovittu tulostavoitteeksi työmarkkina- tai kotoutumistuella aktiivitoimiin osallistuneiden vähimmäisosuus kaikista työmarkkina- tai kotoutumistuella olevista. Tavoitteena on saada henkilöitä yhä enemmän passiivisesta
työttömyydestä aktiivitoimenpiteisiin. Tulostavoitteen toteutumisesta ei ole vielä seurantatietoja.
Muita paikallisella tasolla usein viranomaisyhteistyönä tehtyjä syrjäytymisen ehkäisyn toimenpiteitä,
tuloksia tai voimavaroja ministeriö ei seuraa tulosohjauksessaan.

Lähivuosien kehitysnäkymät
Työministeriön mukaan pitkäaikaistyöttömyys kasvoi v. 2001 useilla paikkakunnilla taloudellisen
kasvun hiljentyessä. Mahdollinen työttömien määrän kasvu lisää syrjäytymisvaaraan joutuvia. Ministeriön arvion mukaan tuotantoelämän rakennemuutokset ovat tulevaisuudessakin voimakkaita ja
siitä syystä syrjäytymisongelma on lähitulevaisuudessakin vakava.
Suurten ikäluokkien eläkkeelle jäämisen seurauksena on ennakoitavissa työvoiman niukkuus
tai jopa työvoimapula. Työvoiman niukkuus ei
kuitenkaan automaattisesti ratkaise vaikeasti työllistyvien työllisyysongelmia, vaikka saattaakin joissakin tapauksissa helpottaa niitä. Ministeriön mukaan on vaara, että tulevaisuuden työmarkkinoilla
esiintyy samanaikaisesti sekä laajaa työvoimapulaa
että laajamittaista työttömyyttä. Rakenteellisen työttömyyden purkaminen on välttämätöntä, jotta työvoimapulaa voidaan torjua.
Ministeriön mukaan keskeisintä syrjäytymisen
ehkäisyssä on se, että mitä aikaisemmin syrjäytymiskehitykseen puututaan, sen tehokkaampaa toiminta on. Toisena keskeisenä kysymyksenä ministeriö näkee yhteistyön. Vaikeasti työllistyviin kohdistetut toimenpiteet ovat vasta kokeiltavina, ja
niitä koskevat perusteelliset arviot puuttuvat. Muiden maiden kokemusten perusteella ministeriö
arvioi, että syrjäytymisvaarassa oleviin kohdistetut,
vaikuttavat toimenpiteet tulevat olemaan selvästi
nykyisiä toimenpiteitä kalliimpia.

Saatuja lausuntoja
Pirkanmaan TE-keskuksen mukaan pitkäaikaistyöttömyydestä on työhallinnolle jäänyt käsiin
kaikkein vaikeimmin työllistettävä väki. 1990-luvun puolivälissä oli vielä pitkäaikaistyöttömien
massasta varaa valita myös avoimille markkinoille.
Nyt pitkäaikaistyöttömien joukkoa kuvaa parhaiten
sana ikääntyneet.
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Tukitoimenpiteillä on vaikea saada pysyväisluonteisia ratkaisuja avoimille markkinoille, koska
avoimia työpaikkoja, joihin pitkäaikaistyöttömät
sopisivat, on kovin vähän. Kolmannelle sektorille
on Pirkanmaalle järjestetty n. 900 työpaikkaa. Näiden lisäksi polkuja työllisyyteen rakennetaan erityisesti ESR-rahoituksella. Usein näiden hankkeiden
suurin merkitys on siinä, että henkilöitä pidetään
ns. yhteiskunnan kirjoissa. Matalamman tuottavuuden vakinaisia työmarkkinoita ei ole ja iäkkäämpien henkilöiden avoimille markkinoille pääsy on
näin ollen vielä vaikeaa.
Tilastollisesti toimenpiteitä kohdennetaan myös
muihin kuin pitkäaikaistyöttömiin, mutta käytäntö
ja tilastot ovat eri asioita. Esimerkiksi projekteissa,
joissa työllistetään yhdistelmätuella, henkilö itse
sanoo olleensa työttömänä viisi vuotta, yhdistelmätukikelpoisuuden mukaisesti hän on ollut työttömänä ainakin kaksi vuotta, mutta tilastollisesti hän
on voinut olla työttömänä kaksi viikkoa. Yhtäjaksoinen vuoden pitkäaikaistyöttömyys ei aina täyty.
Puolet yhdistelmätuella sijoitetuista ei ole edes
tilastollisesti pitkäaikaistyöttömiä em. syystä.
Lapin TE-keskuksen mukaan syrjäytymisvaarassa olevien työvoiman kysynnän lisäämiseksi tarvitaan toimenpiteitä matalan tuottavuuden työpaikkojen lisäämiseksi.
Oulun työvoimatoimiston mukaan syrjäytyminen on vakava yhteiskunnallinen ongelma, joka ei
ole yhden toimeenpanevan viranomaistahon ratkaistavissa. Lähes aina tarvitaan useammanlaisia
palveluita, palvelupaketteja, joihin kuuluvat mm.
työkunnon selvitykset, terveydentilan selvitykset,
sosiaalisen selviytymisen selvittäminen ja toimeentulon järjestäminen. Kun yksityinen viranomainen
ei voi oman toimivaltansa puitteissa ratkaista näitä
asioita kokonaisuutena, on tärkeää, että saavutetaan yhteinen tahto paikallisesti asioiden ratkaisemiseksi. Oulun työvoimatoimistolla viranomaisyhteistyöstä on erittäin hyvät kokemukset. Henkilön
tietosuojaan liittyvät kysymykset haittaavat yhteistyötä.
Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry:n mielestä jokaisen työttömän toimintakyvystä, osaamisesta ja tulevaisuuden suunnitelmista tulee tehdä
perusteellinen ja kattava arvio. Kyse on vaativasta
arviosta, joka edellyttää tekijältään vankkaa asiantuntemusta, ja mm. sosiaalityön osaamisen lisääminen neuvontatyössä on tarpeen. Kunnollinen
arvio ja oikealla tavalla suunnattu tuki ovat luoneet väyliä vaiheittain avoimille työmarkkinoille.
Irralliset, toisiaan seuraavat koulutusjaksot eivät
saa aikaan todellista muutosta työttömän tilanteessa.
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Keskusliiton mukaan kolmannella sektorilla tehtävien hoito on yhdistelmätuen varassa ja muuta
rahoituspohjaa on vaikea rakentaa. Työtä saaneiden kannalta hankalaa on työajan lyhyys ja yhdistelmätuen kautta muotoutuvan palkan pienuus.
Yhdistelmätuen raja, 500 päivän työttömyys, on
saanut kritiikkiä sekä työllistäjiltä että työntekijöiltä. Huomattavasti varhemmin tapahtuva työllistäminen voi luoda paremmat edellytykset pysyvämmälle työllistymiselle. Yhdistelmätuen avulla luotuun työsuhteeseen liittyy sosiaaliturvan heikennys. Yhdistelmätuella luodusta työsuhteesta vain
kolmannes kartuttaa työssäoloehtoa ja yhdistelmätukityöntekijät ovat eriarvoisessa asemassa muihin
vastaavaa työtä tekeviin verrattuna.
Tilastot toimivat viiveellä ja kertovat jo tapahtuneesta muutoksesta. Ne eivät Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton mielestä tarjoa myöskään mahdollisuutta riittävästi kuvata vaikeuksissa olevien ryhmien päällekkäisyyttä tai ongelmien kasautumista
samoille ihmisille ja niiden kestoa yksilön tai perheen kannalta.
Haasteeksi tulee se, miten vakavasti otetaan se
tieto, joka alan työntekijöille ja toimijoille työvoimahallinnossa, kuntien sosiaali- ja terveystoimessa
sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöissä eri toiminnan tasoilla kertyy työprosesseista ja tilanteista
lähellä ihmisten arkea. Erityisesti yksittäisten ihmisten kannalta kohtuuttomat tilanteet ja umpikujat
ovat niitä, joista tietoa kertyy. Varhaisen puuttumisen, tuen ja ehkäisevän työn näkökulmasta kyse
voi olla oleellisesta tiedosta, jotta voidaan paikantaa järjestelmien aukkoja sekä suunnata tukea ja
kehittää uusia toimintatapoja ihmisten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ehdottaa,
että kehitetään uusia tiedontuottamisen ja toimenpiteiden arvioinnin välineitä sekä luodaan pysyviä
rakenteita, joissa eri tahot yli sektori-, hallinnonalaja toimijarajojen ovat muodostamassa kuvaa sekä
tekemässä arviota köyhyys- ja syrjäytymistilanteesta.
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön (SAK)
mukaan syrjäytyvien pitkäaikaistyöttömien työllistymistoimenpiteissä on syytä käyttää vahvaa kontaktia työelämään. Myös erilaisten toimenpiteiden
yhdistäminen palvelukokonaisuuksiksi on osoittautunut hyväksi toimintatavaksi silloin, kun toimenpiteiden yhdistäminen perustuu tavoitteelliseen, ajankohtaiseen ja yksilölliseen työelämäkynnykseen.
SAK:n mielestä yksilölliset, toisiaan tukevat toimenpiteet mm. koulutuksen, työharjoittelun, tukityön ja kuntoutuksen kautta johtavat varmimmin
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pysyvään työllistymiseen. Tämä edellyttää kuitenkin riittäviä aktiivisen työvoimapolitiikan voimavaroja. Aktiivisen työvoimapolitiikan voimavarat ovat
Suomessa OECD-vertailun mukaan selvästi pienemmät kuin Ruotsissa ja Tanskassa. Tulokset aktiivisemmasta työvoimapolitiikasta ovat selvästi
myönteisiä. Esimerkiksi Ruotsin työttömyysaste on
alle Suomen tason. SAK:n mielestä onkin ensisijaista lisätä voimavaroja aktiiviseen työvoimapolitiikkaan ja koulutukseen. Myös työnantajahaastattelujen perusteella on tullut selvästi ilmi, että osaamisessa ja koulutuksessa olevat puutteet estävät
useimmiten työllistymisen, joten panostukset osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen ovat tarpeen.
Kun kyseessä on pitkään työttömänä ollut syrjäytymisuhan alainen henkilö, on SAK:n mukaan
tärkeää riittävän pitkäjänteinen työllistymisen tukeminen. Irralliset toimenpiteet, vaikka sinällään hyvätkin, eivät auta palauttamaan työmarkkinoille
sieltä jo pitkään poissa ollutta. Vaikuttavuusmittaukset ovatkin liian mekaanisia. Kuntouttavaa työtoimintaa koskevan lain toteutuksen yhteydessä on
mahdollista tarkemmin seurata, miten pitkäjänteisten suunnitelmien tekemisessä ja toteuttamisessa
onnistutaan. Silloin myös saadaan tietoa siitä, onnistuuko työllistyminen paremmin tätä kautta.
SAK pitää tarpeellisena kotouttamisen toimivuuden huolellista analysointia kotouttamisselonteon
käsittelyn yhteydessä ja tarvittavien muutosten pikaista toteuttamista.
Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT)
mukaan työvoimapoliittisten uudistusten tavoitteena tulee olla työvoimapoliittisten toimien vaikuttavuuden parantaminen ja työttömien työllistymisen
lisääminen avoimille työmarkkinoille. Pitkien työttömyysjaksojen rutiininomainen katkaisu erilaisin
työvoimapoliittisin toimenpitein, johon työhallinnon nykyinen tulosohjausjärjestelmä ohjaa, ei sinänsä edistä tätä tavoitetta.
Useiden laajojen tieteellisten tutkimusten mukaan tukityöllistämisen ja työvoimakoulutuksen
vaikuttavuus avoimille työmarkkinoille työllistymiseen on heikko. Tukityöllistämisen julkiselle sektorille on todettu jopa vaikuttavan kielteisesti siihen
osallistuneiden myöhempään työmarkkinauraan.
Yrityksille vastikkeettomasti maksettavat työllistämistuet taas syrjäyttävät muuta työhönottoa sekä
vääristävät yritysten välistä kilpailua ja työmarkkinoita. Työministeriön tilastoseurannat antavat TT:n
mielestä toimenpiteiden vaikutuksista osin liian
myönteisen kuvan.
Tukityön ja myös työvoimakoulutuksen katsotaan kohentavan työttömien elämäntilannetta, toi-

meentuloa, mielialaa jne., joten ne olisivat perusteltuja riippumatta siitä, auttavatko ne työllistymään
jatkossa avoimille työmarkkinoille. Toimenpiteisiin
liitetyt sosiaaliset hyötyvaikutukset ovat sinänsä
myönteisiä, mutta niillä ei voida puolustella heikkoja työllisyysvaikutuksia.
Työvoimapolitiikan uudistusta on TT:n mielestä
syytä jatkaa niin, että ns. aktiivitoimenpiteissä olevien määrää vähennetään entistä nopeammassa
tahdissa ja samalla parannetaan ohjelmien laatua ja
vaikuttavuutta. Lisäksi valtion, kuntien, järjestöjen
ja yritysten tukityöllistämiseen tulisi aina sisällyttää
myös koulutusta ja kuntoutusta. Toimien sisällön
yksilölliseen suunnitteluun sekä niiden kohdentamiseen ja ajoitukseen on kiinnitettävä entistä
enemmän huomiota.
TT:n mukaan vaikeasti työllistyvien työttömien
palveluiden ja eräiden muidenkin työnvälitykseen
ja koulutukseen liittyvien asiantuntijatehtävien
osittaista ulkoistamista yrityksille ja järjestöille ko-

keillaan parhaillaan. Sen mielestä työvoimatoimistoilla ei voi olla esim. koulutustarpeiden analysointiin riittävän syvällistä kaikkien eri toimialojen
asiantuntemusta. Myös erityisen ongelmalliset
työnhakija-asiakkaat voivat tarvita erityisasiantuntijoiden palveluja. Tällöin on syytä tarkoin selvittää
kyseisten asiakkaiden ongelmat ja niiden ratkaisuun todennäköisimmin tarvittavan asiantuntemuksen ja toimenpiteiden laatu. Näiden hankkiminen kilpailuttamalla hallinnon ulkopuolisia organisaatioita on TT:n mielestä ainakin kokeilemisen
arvoinen vaihtoehto.
Suomen Yrittäjät korostavat syrjäytymisen ehkäisyssä merkittävimpänä toimenpiteenä työllistymisen kautta tapahtuvaa tilanteen korjaantumista,
jolloin on kyettävä löytämään keinoja helpottaa
työllistymistä matalamman palkkatason tehtäviin
niin palkkaratkaisuin kuin työnantajamaksuja tai
veronalennuksia koskevin keinoin.

Valtiontilintarkastajien mielestä työmarkkinoilta syrjäytymisen ehkäisyn tulee perustua riittävän toimeentulon turvaavan työn ensisijaisuuteen ja sitä kautta
tukiriippuvuuden vähentämiseen. Kaikkiin käytännön
toimenpiteisiin tulee liittää riittävän selkeät määrälliset
tavoitteet. Toimenpiteiden kohdentamisen tulee olla
yksilöllistä ja ongelmien erityispiirteet huomioivaa, ennen kuin työttömyydestä tulee pitkäaikaista.
Syrjäytymisen ehkäisemiseksi tehtyjen toimenpiteiden tuloksista ja vaikuttavuudesta tarvitaan nykyistä
kattavampaa ja täsmällisempää tietoa. Työministeriön
tulosohjaus painottaa tällä hetkellä pitkäaikaistyöttömyyden katkaisua ja toimenpiteiden määrää. Tulosohjauksessa käytettävä työmarkkinoilta syrjäytymisen
seuranta ei ota huomioon työnhakuprosessin pitkittymistä niissä tapauksissa, joissa avoimille työmarkkinoille suuntautuva työnhaku kestää useamman vuoden, joten seuranta ei ulotu syrjäytymisen mahdolliseen syvenemiseen. Seuranta on puutteellista myös
alueellisten erityispiirteiden osalta, eikä se tavoita paikallisella tasolla usein viranomaisyhteistyönä tehtävää
työtä ja työn tuloksia. Käytössä oleva syrjäytymisen
ehkäisyn tulosohjaus ei ole kokonaisuutena toiminnan
tulosten arvioinnissa tarkoituksenmukainen.
Valtiontilintarkastajien mielestä toimenpiteiden toteutuksessa ja seurannassa tulee painottaa tarkoituksenmukaisuutta, kannustavuutta ja vaikuttavuutta.

Syrjäytymistä koskevia kustannuslaskelmia tulisi ajantasaistaa ja täsmentää. Toimenpiteiden seurannassa
tulee kiinnittää nykyistä enemmän huomiota niihin kokonaiskustannuksiin, jotka syntyvät yhden työttömän
työllistämisestä avoimille työmarkkinoille tai henkilön
jäädessä kokonaan vaille työtä. Tällöin julkiselle taloudelle aiheutuvia kustannuksia voidaan paremmin arvioida. Erityisesti tulisi selvittää työvoimakoulutuksen
erilaisten koulutusratkaisujen ja -mallien osalta tekijät,
jotka helpottavat työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Samalla tulisi selvittää mahdollisuudet lisätä hyvin
työllistävien toimenpiteiden käyttöä ja selvityksissä tulisi huomioida työvoimakoulutukseen osallistuneiden
kokemukset ajallisesti kattavammin, jotta työvoimakoulutuksen vaikuttavuutta voidaan arvioida nykyistä
pidemmällä aikavälillä.
Vuosien 1997 ja 2001 välisenä aikana työttömyyden
keskimääräinen kesto lyheni neljän TE-keskuksen alueella (Uusimaa, Pirkanmaa, Pohjois-Savo ja EteläSavo), pysyi samana kahden TE-keskuksen alueella
(Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa) ja pidentyi yhdeksän TE-keskuksen alueella (Varsinais-Suomi, Satakunta, Häme, Kaakkois-Suomi, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Kainuu ja Lappi). Työministeriön tulee
selvittää työttömyyden keskimääräisen kestoon vaikuttavat tekijät sekä se, miten työvoimapoliittiset toimenpiteet vaikuttavat työttömyyden kestoon eri TE-keskus-
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ten alueella. Arnkilin ym. (2000) tutkimuksen mukaan
toimenpiteitä on kohdennettu myös työttömiin, jotka
eivät niitä välttämättä tarvitse. Toimenpiteitä tulisi kohdentaa selkeästi ja asiakkaan todelliseen tarpeeseen
perustuen. Toimenpiteiden pitää lisäksi olla sellaisia,
etteivät ne osaltaan aiheuta pitkäaikaisasiakkuutta.
Työministeriön käyttämät pitkäaikaistyöttömyyden
tilastointiperusteet ja työvoimatoimistojen näkemys
siitä, ketkä käytännössä ovat pitkäaikaistyöttömiä,
poikkeavat toisistaan esim. yhdistelmätuen piirissä
olevien työttömien osalta. Pirkanmaan TE-keskuksen
mukaan puolet yhdistelmätuella sijoitetuista ei ole tilastollisesti pitkäaikaistyöttömiä, vaikka heidän työttömyytensä on saattanut kestää useita vuosia. Valtiontilintarkastajien mielestä työministeriön tulee lisätä ti-

lastojensa läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta ja tilastojen
tulee nykyistä yksiselitteisemmin ja luotettavammin kuvata työvoimatoimistoissa tosiasiallisesti pitkäaikaistyöttöminä olevien määrää.
Syrjäytymisen ehkäisyssä paikallisen tason yhteistyönä on viime vuosina tehty pitkäaikaistyöttömille palvelutarveselvityksiä ja selvitetty heidän eläke-edellytyksiään, käynnistetty kuntouttavaa työtoimintaa ja
tehty yhteistyötä kotouttamisessa ja yhteispalvelujen
kehittämisessä. Valtiontilintarkastajat pitävät myönteisenä eri hallinnonalojen yhteistyön tehostamista ja tiivistämistä syrjäytymisen ehkäisyssä. Syrjäytymisen
ehkäisyssä tulee voimavaroja suunnata erityisesti paikalliselle tasolle, jossa käytännön työ tehdään.

Työnantajapalvelut

palveluista 1990-luvun alun lamavuosien jälkeen.
Eriyttämisratkaisu tehtiin, koska työvoimatoimistot halusivat varmistaa työnantaja-asiakkaidensa
työnvälityspalvelujen saatavuuden. Palvelujen
eriyttämiseen vaikutti myös se, että työnantajaasiakkaat tarvitsivat entistä enemmän räätälöityjä
rekrytointipalveluja. Osaavan työvoiman tarjonta
ylitti jokaisen avoimen työpaikan osalta moninkertaisesti työnantajien toivoman ehdokasmäärän,
ja työnantaja-asiakkaat toivoivat apua ehdokkaiden esikarsinnassa. Ministeriön mukaan työttömien ja työttömäksi jäävien työnhakija-asiakkaiden
palvelut olisivat lamavuosina ja heti niiden jälkeen sitoneet kaikki työvoimatoimistojen asiakaspalveluresurssit, ellei palvelujen eriyttämistä olisi
toteutettu.
Vastatakseen työmarkkinoiden muuttuviin rekrytointitarpeisiin ja täydentääkseen peruspalvelujen tarjoamia palvelumahdollisuuksia työministeriö
käynnisti v. 1992 yrityspalveluprojektin kolmen
työvoimapiirin alueella. Projektin tehtävänä oli kehittää työnantajien tarpeisiin räätälöityjä haastattelu-, soveltuvuuden arviointi- ja työyhteisön kehittämispalveluita.
Työvoimatoimistojen työnantajapalvelujen tavoitteena on turvata osaavan työvoiman saatavuus
lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Palveluja työnantajille tulee tarjota työnantajan yksilöllisen palvelutarpeen mukaisesti siten, että työnantajan toimeksiantoon tarjotaan aina ratkaisuvaihtoehto. Mikäli työnantajan palvelutarve ei ole suoraan työnvälityspalveluilla ratkaistavissa, työnantajan kanssa selvite-

Työvoimapalvelulain 6 §:n 1 momentin mukaan
työvoimatoimisto pyrkii osoittamaan kuhunkin
avoimeen paikkaan sopivimman ja parhaan saatavilla olevan työntekijän ja työnhakijalle työtä, jota
hän parhaiten kykenee tekemään. Työministeriön
mukaan työvoimatoimiston työnantajapalvelu pyrkii ensisijaisesti edistämään työvoiman saatavuutta,
kun taas syrjäytymisen ehkäisyssä muut työhallinnon toimenpiteet ovat ensisijaisia. Avoimille työmarkkinoille työllistyminen on todennäköisintä
juuri työttömyyden alkuvaiheessa.
Työvoimapalvelulain 6 §:n 1 momenttia koskevassa hallituksen esityksen (HE 102/1993 vp) perusteluissa on todettu, että sopivan ja parhaan
saatavissa olevan työntekijän etsiminen työnantajalle perustuu työnvälityksen ammattitaitoon ja
käytäntöön. Keskeistä ehdolleasettelussa on työnhakijan koulutus, työkokemus ja ammattitaito.
Hallituksen esityksen perusteluissa on puolestaan työvoimapalvelulain 6 §:n 2 momentin osalta
todettu, että työnvälityksen periaatteita ovat puolueettomuus ja tasapuolisuus. Tasapuolisuutta sovelletaan samoista työntekijöistä kilpaileviin työnantajiin tai samoista työpaikoista kilpaileviin työnhakijoihin.

Työnantajapalvelujen eriyttäminen
Suurimpien kaupunkien ja työssäkäyntialueiden
suuret ja keskisuuret työvoimatoimistot käynnistivät työnantajapalvelujen eriyttämisen työnhakija-
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tään työvoiman hankintaan tai henkilöstön kehittämiseen liittyviä koulutusvaihtoehtoja sekä tiedotetaan tarvittaessa tuetusta työllistämisestä. Työnantajalle tarjottavaan palvelukokonaisuuteen sisältyvät sekä maksuttomat peruspalvelut että maksulliset erityispalvelut.
Työministeriön työnantajapalveluprojektin v.
2000 tekemän kyselyn perusteella 175 työvoimatoimistosta lähes 80 on eriyttänyt työnantaja-asiakkaiden palvelut. Palvelujen eriyttämisen vahvuutena
pidetään mm. tavoitteellista työskentelyä, järjestelmällistä työnantajayhteyksien hoitamista ja tavoitettavuutta. Työnantajapalvelujen eriyttämisen riskitekijä on, että työnantajapalvelussa toimivan henkilöstön asiantuntemus työnhakijoita koskevissa
kysymyksissä heikkenee. Samoin voi heiketä työnhakijapalveluissa toimivan henkilöstön asiantuntemus työnantajapalvelujen edellyttämästä asiantuntemuksesta. Eriyttämisen kehittämishaasteena on
työvoimatoimistojen sisäisen tiedonkulun varmistaminen niin, ettei asiakaspalveluhenkilöstön
asiantuntemus ohene eivätkä työnantajien ja työnhakijoiden palvelut liiaksi erkane toisistaan.
Eriytettyjä työnantajapalveluyksiköitä on perustettu pääasiassa suuriin ja keskisuuriin työvoimatoimistoihin, mutta myös alle 10 hengen työvoimatoimistot ovat eriyttäneet työnantajapalvelunsa
työnhakijapalveluista. Tavallisinta työnantajapalvelujen eriyttäminen on Etelä-Suomessa ja Pohjanmaan alueella ja harvinaisinta Itä- ja Pohjois-Suomessa.
Toinen työvoimatoimistojen käyttämä malli perustuu toimialajakoon. Työnhakija- ja työnantajapalvelut ovat tiiviissä yhteistyössä ja toimivat toimialapohjaisissa yksiköissä. Toimialapohjaisissa yksiköissä asiakaspalveluhenkilöstöllä on mahdollisuus kartuttaa asiantuntemustaan tietyllä toimialalla sekä työnantajista että työnhakijoista.
Jotkut työvoimatoimistot ovat järjestäneet uudelleen tai purkaneet 1990-luvun aikana eriytettyjä
työnantajapalveluyksiköitään. Uudelleenjärjestelyllä on tavoiteltu aiempaa parempaa toimialatuntemusta ja sitä kautta parempaa palvelua rekrytoiville työnantajille ja työtä hakeville.
Uutena työnantajapalvelumallina otettiin v. 2000
käyttöön tavoitteelliset työnantajakäynnit. Työnantajakäyntien tarkoituksena on selvittää yksilöidysti
työnantaja-asiakkaiden palvelutarpeet, lisätä työvoimatoimiston palvelujen tunnettuutta ja saada
uusia rekrytointitoimeksiantoja. Käyntejä tehtiin v.
2001 koko maassa n. 14 000, ja niistä n. 5 500 tuotti
rekrytointiin johtaneen toimeksiannon.
Työnantajapalveluissa siirrytään yhä enemmän
sopimusasiakkuuden suuntaan. Tähän liitetään v.

2002 käyttöön otettava työnantajan verkkoasiointipalvelu. Asiakassuhteen syventämiseksi työnantajapalveluissa laajennetaan ns. nimikkoneuvojan
tai pysyvän kontaktihenkilön käyttöä. Työnantajapalvelussa selvitetään aiempaa tarkemmin työnantaja-asiakkaiden palvelutarpeita, seurataan toimeksiantojen sujuvuutta ja palvelujen tuloksellisuutta.
Työministeriön työnantajapalveluprojektin v.
2000 tekemän selvityksen perusteella korkeintaan
10 % työvoimatoimistojen henkilöstöstä työskenteli
välittömästi työnantajapalveluissa. Vuosina 2000—
2001 toteutetut työnantajakäyntihankkeet ovat todennäköisesti lisänneet työnantajapalveluun käytettyjen henkilötyövuosien määrää, koska myös
työnhakijapalveluja hoitava henkilöstö on osallistunut työnantajakäynteihin ja työnantajakontaktien
kehittämiseen.

Yhteishankintakoulutus
Työnantajapalvelujen kehittämistyön yksi painopiste on koulutuksen suunnittelu ja toteutus yhdessä työnantajien kanssa. Yhteishankintakoulutuksessa yritykset ja työvoimahallinto yhdessä suunnittelevat, toteuttavat ja kustantavat koulutuksen.
Yhteishankintakoulutus on edullisempaa yhteiskunnalle, koska koulutusta hankkineen yrityksen
osuus kustannuksista on 40—70 %. Yrityksen
osuus on sitä suurempi, mitä tarkemmin koulutus
on räätälöity yrityksen tarpeisiin. Useimmiten kustannukset jaetaan tasan työvoimahallinnon ja yrityksen kesken.
Yhteishankintakoulutuksessa on kaksi yhtymäkohtaa oppisopimukseen. Koulutuksen sisällöt
ovat vahvasti työpainotteisia ja tapauksesta riippuen myös yrityskohtaiseen osaamiseen perustuvia. Toiseksi sekä oppisopimuksessa että yhteishankintakoulutuksessa niin pätevöityminen kuin
rekrytointikin kytkeytyvät vahvasti toisiinsa. Yhteishankintakoulutukseen osallistuminen edellyttää työttömyyttä tai sen uhkaa ja koulutettavat
saavat tavanomaiset työllisyyskoulutusedut.
Lapissa ja etenkin Kemin ja Tornion seuduilla
yhteishankintakoulutusta on käytetty jo noin kymmenen vuotta ja suhteellisesti enemmän kuin muualla maassa viime vuosiin asti. Suurteollisuus on
ollut suurin yhteishankintakoulutuksen tilaaja,
mutta myös pieniä, ensi sijassa informaatioteknologian yrityksiä on tullut toimintaan mukaan.
Yhteishankintakoulutuksen työllistävyys on
muuhun työvoimakoulutukseen verrattuna huomattavasti parempi ja ainakin joissakin yksittäisissä
tapauksissa se on ollut lähes 100 %.
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Maksulliset palvelut
Työministeriö on valmistelemassa maksullisten
palvelujen vakiinnuttamista siten, että niitä koskevat säädökset sisältyisivät työvoimapalvelua koskevaan lainsäädäntöön. Maksulliset palvelut on määritelty muita työvoimapalveluja täydentäviksi lisäpalveluiksi. Toiminnan on oltava kannattavaa siten, että kaikki toiminnasta aiheutuneet kustannukset katetaan toiminnasta aiheutuvista tuloista.
Työhallinnon maksullisten työnantajapalvelujen, HenkilöstöRatkaisujen ja henkilöstövuokrauksen, on 1.3.2002 voimaan tulleen työministeriön
päätöksen (O/9/2002 TM) mukaan pystyttävä kattamaan kaikki menonsa tuloillaan. Työministeriö
edellyttää työvoimatoimistojen maksullisilta työnantajapalveluilta valtion yleistä tuottovaatimusta
vastaavaa kannattavuutta, joka v. 2001 oli 5,3 %.
Ministeriö laskuttaa maksullisia työnantajapalveluja harjoittavilta työvoimatoimistoilta niiden
osuuden valtakunnallisista kehittämiskustannuksista. Tämä osuus voi olla enintään 5 % HenkilöstöRatkaisujen ja 1 % henkilöstövuokrauksen tuloista.
Yhdeltä työvoimatoimistolta laskutettava määrä voi
kuitenkin olla HenkilöstöRatkaisujen osalta enintään 13 000 € (77 290 mk) ja henkilöstövuokrauksen osalta 13 000 € (77 290 mk). Työvoima- ja
elinkeinokeskukset voivat laskuttaa työvoimatoimistoilta esim. osuuden toimistojen palkanlaskennan, maksuliikkeen, laskutuksen ja kirjanpidon
hoitamisesta aiheutuneista menoista. TE-keskuksen ja ao. työvoimatoimiston tulee sopia keskenään
laskutettavien menojen määrästä. TE-keskuksen
laskuttamien menojen määrän ei tule ylittää 1 %:a
työvoimatoimiston HenkilöstöRatkaisujen ja 0,2
%:a henkilöstövuokrauksen liikevaihdosta.

Erityispalvelut henkilöstön rekrytoinnissa ja
työyhteisön kehittämisessä
Valtion maksuperustelain (150/1992) tultua voimaan peruspalveluja täydentävät yrityspalvelut
määriteltiin työhallinnon maksullisiksi suoritteiksi.
Henkilöstön rekrytointiin ja työyhteisön kehittämiseen liittyviä maksullisia erityispalveluita (HenkilöstöRatkaisut) tuotetaan nykyisin ministeriön erillispäätöksellä 24 työvoimatoimistossa.
Palvelut on tuotteistettu seuraavasti:
— rekrytointiin liittyvät erityispalvelut, joihin
kuuluvat haku- ja haastattelupalvelu ja soveltuvuusarvio
— henkilöstön vähentämiseen liittyvät erityispalvelut ja uudelleensijoittumisvalmennus
— henkilöstön ja työyhteisön kehittämiseen liittyvät erityispalvelut, joihin sisältyvät resurssikartoi-
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tus, työyhteisön toimivuuden analyysi ja työyhteisön koulutuspalvelut.
Palvelujen liikevaihto oli v. 2001 n. 1,7 milj. € (10
milj. mk). Palvelutuotteita käytettiin ennakkotietojen mukaan seuraavasti: Haku- ja haastattelupalvelun toimeksiantoja oli 400, soveltuvuusarvioita 350,
työyhteisön koulutuspalveluja 60, resurssikartoituksia 55 ja uudelleensijoittumisvalmennuksia 50.
Palveluja käytti 500 yritystä ja toimeksiantoihin
osallistui yhteensä 6 500 henkeä. Vuodesta 1999
lähtien toimeksiantoja on tehty yrityksille lähes
3 000.
Palvelujen tuottamiseen osallistuu n. 80 henkeä, ja yhden työntekijän maksullisiin palveluihin
käyttämä työpanos on 15—100 %. Henkilöstön
palkkakulut katetaan käytetyn työpanoksen perusteella toiminnan tuloista. Maksullisia palveluita
tekevien tehtävänimike on henkilöstökonsultti.
Henkilöstökonsulteista 30:lla on psykologin koulutus ja valtaosa heistä on ammatinvalintapsykologeja. Useimmilla kokoaikaisesti maksullisia palveluita tekevistä henkilöstökonsulteista on vakituinen virka työvoimatoimiston peruspalveluissa
joko työvoimaneuvojana, johtavana työvoimaneuvojana, työvoimaohjaajana tai psykologina. He
ovat joko virkavapaalla perustehtävästään tai tekevät maksullisia toimeksiantoja osa-aikaisesti.
Osa-aikaisesti maksullisia palveluita tekevien
maksullisiin palveluihin käyttämää työaikaa seurataan erillisseurannalla.
Työministeriössä palvelujen ohjauksesta ja valvonnasta vastaa Työnantajat-työorganisaatiot-tulosyksikössä työnvälitys ja työvoiman rekrytointi
-tiimi sekä erillinen työministeriön nimeämä maksullisten työnantajapalvelujen kehittämis- ja ohjausryhmä ja tehtävään palkattu projektipäällikkö.
Maksulliset työnantajapalvelut toimivat kilpailutilanteessa yksityisten palvelujen tuottajien kanssa.
Ministeriön mukaan toiminnan edellytetään olevan
vähintäänkin kustannusvastaavaa, joskin toiminnan volyymi, kannattavuus ja ammattimaisuus
vaihtelevat jossain määrin alueellisesti ja työvoimatoimiston koon mukaan. Suurimmissa toimistoissa
toiminta on täysin ammattimaista. Toiminnan volyymi ja tulokset ovat verrattavissa saman suuruisiin yksityisiin yrityksiin. Suurimmissa toimistoissa
henkilöstökonsultit tuottavat kokopäiväisesti maksullisia palveluja.

Pientyönantajapalvelut
Kouvolan työvoimatoimistossa sijaitseva Pientyönantajien palvelukeskus neuvoo ja auttaa kotitalouksia sekä yrityksiä työnantajavelvoitteisiin ja työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Palvelukeskuksen

toimialueena on koko Suomi ja palvelut ovat maksullisia.
Palvelukeskus aloitti toimintansa v. 1994 ja se
toimi itsenäisenä maksullisen palvelutoiminnan
yksikkönä vuoteen 2000 saakka. Toiminta yhdistettiin vuoden 2001 alusta Kouvolan työvoimatoimistoon valtioneuvoston antamalla asetuksella (1252/
2000), koska toiminta oli perustamisesta lähtien
tappiollista vuoteen 2000 saakka. Toiminnan tappiot olivat vuodessa n. 118 000 € (700 000 mk).
Toiminta on saatu lievästi ylijäämäiseksi v. 2001
leikkaamalla kuluja. Säästöjä on saatu aikaan lakkauttamalla johtajan toimi ja siirtymällä ilmaisten
markkinointikanavien käyttöön. Palvelukeskuksen
johtajana on vuoden 2001 alusta lähtien toiminut
Kouvolan työvoimatoimiston johtaja.
Palveluja tarjotaan kotitalouksille, jotka palkkaavat kotiinsa työvoimaa esim. kodin-, lasten- ja
vanhustenhoitoon tai asunnon ja kiinteistöjen rakentamis-, kunnossapito- ja saneeraustehtäviin.
Palveluja tarjotaan myös yrityksille, joissa on alle
kymmenen työntekijää. Palvelukeskus sai v. 2001
kauppa- ja teollisuusministeriöltä n. 30 000 €
(180 000 mk) avustusta työnantajavelvoitteiden
neuvonnan tukipalveluihin, joita palvelukeskus
myy kaikille TE-keskuksille.
Palvelukeskus hoitaa työnantajan valtuuttamana
joko yksityistalouden, useamman perheen muodostaman ns. kimppatyönantajan tai yrityksen palkanlaskennan ja -maksun ja työnantajavelvoitteiden mukaiset muut maksut ja ilmoitukset. Näiden
lisäksi Palvelukeskus hoitaa lakisääteisten vakuutussopimusten tekemisen ja niihin liittyvät tilitykset
maksunsaajille.
Palvelukeskuksessa työskenteli keskimäärin 5
henkeä v. 2001. Kotitalouksien asiakkaita oli 205 ja
yritysasiakkaita vastaavasti 67. Vuonna 2001 kertyi
tuloja n. 170 000 € (1 000 000 mk) ja työnantajasuoritteita maksettiin n. 5,6 milj. € (33 milj. mk).
Toiminta tuotti arvonlisäkertymää v. 2001 n. 30 000
€ (180 000 mk). Henkilöstövaihdoksien takia työnantajasuoritteiden kokonaissummasta ei ole käytettävissä täsmällisiä lukuja vuosilta 1997—2000. Palvelukeskuksen arvion mukaan työnantajasuoritteiden kokonaissumma ei ole vaihdellut yli 5 %:a
vuosien 1997 ja 2001 välillä.
Palvelumaksut olivat v. 2001 yhden työntekijän
tai työnantajan osalta seuraavat:
— TEL-alan työntekijän palkanlaskenta sekä
verojen, sosiaaliturvamaksujen ja vakuutusten hoitaminen n. 44 € (260 mk).
— LEL tai TAEL-alan työntekijän palkanlaskenta sekä verojen, sosiaaliturvamaksujen ja vakuutusten hoitaminen n. 49 € (290 mk).

Palvelukeskus toimii periaatteessa kilpailutilanteessa tilitoimistojen kanssa. Palvelukeskuksen ja
tilitoimistojen palvelutuotteita ja niiden hinnoittelua ei voi verrata suoraan toisiinsa, koska palvelukeskus hoitaa vain yritysten palkanlaskentaa ja
tilitoimistot hoitavat sekä yrityksen palkanlaskentaa että kirjanpitoa.
Toiminnan työllisyysvaikutuksia ei varsinaisesti
seurata. Palvelukeskuksen esittämän arvion mukaan yritysten työllistämiä oli keskimäärin n. 150 ja
kotitalouksien n. 250 henkeä kuukaudessa v. 2001.

Henkilöstövuokraus
Kuusi työvoimatoimistoa (Helsinki, Turku, Tampere, Lahti, Pori ja Oulu) harjoittaa henkilöstövuokrausta maksullisena työnantajapalveluna. Työhallinnon harjoittama henkilöstövuokraus käynnistyi
kokeiluna v. 1994, ja sitä on jatkettu työministeriön
toistaiseksi voimassa olevalla päätöksellä. Maksullisten työnantajapalvelujen vakiinnuttamista ja toiminnan sisällyttämistä työvoimapalvelulainsäädäntöön on valmisteltu v. 2000—2001. Ministeriössä
pidetään toiminnan vakinaistamista tärkeänä, koska maksulliset työnantajapalvelut täydentävät hyvin työvoimatoimistojen muuta palveluvalikoimaa.
Oikeuskanslerinvirasto on tehnyt 6.9.2002 ratkaisun Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry:n kantelusta, joka koski työministeriön henkilöstövuokrausta. Ratkaisun mukaan asiaan liittyvien kilpailuja työvoimapoliittisten sekä kilpailuoikeudellisten
tekijöiden vuoksi asiassa on harkittava säädösmuutosten tarpeelisuutta tulkintaongelmien poistamiseksi.

Sähköiset palvelut
Työhallinnon julkisten Internet-sivujen kehittämistyö käynnistyi v. 1995. Sivut tarjoavat tietoa ja
palveluja sekä henkilö- että työnantaja-asiakkaille.
Ministeriö ryhmittelee Internet-palvelut käyttötarkoituksen perusteella. Jakelukanavan palveluihin
kuuluvat mm. erilaiset esitteet, yhteystiedot ja ajankohtainen tiedotus. Asiointikanavan palveluja ovat
mm. avoimet työpaikat, haussa oleva työvoimakoulutus, työnhakijoiden itsensä tekemät esittelyt,
työnhakuopas, ja työhallinnon sähköiset lomakkeet. Internet-palveluihin liitetään parhaillaan työvoimatoimistojen kotisivuja, jotta sivujen kautta
tavoittaa koko työhallinnon palveluverkoston.
Työnantajat ovat voineet vuodesta 1996 lähtien
lähettää sähköistä lomaketta käyttäen tiedot avoimesta työpaikastaan työhallinnon Työlinja-palveluun, joka on huolehtinut toimeksiannon työhallinnon tietojärjestelmään ja Internet-sivuille. Verkko-
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palvelun kautta Työlinjalle on ilmoitettu v. 2000 n.
19 000 ja v. 2001 n. 27 000 avointa työpaikkaa.
Työnantajilla on mahdollisuus tutustua työhallinnon Internet-sivuilla työnhakijoiden omiin esittelytietoihin ja ottaa suoraan yhteyttä kiinnostaviin
työnhakijoihin. Vuonna 2002 otetaan käyttöön
työnantaja-asiakkaiden verkkoasiointipalvelu, jonka kautta työnantajat voivat ilmoittaa työpaikkansa
työvoimatoimiston tietojärjestelmään ja päivittää
tietojaan. Verkkoasiointipalvelua varten työvoimatoimisto tekee työnantajan kanssa verkkoasiakassopimuksen ja luovuttaa työnantajan käyttöön
käyttäjätunnuksen ja salasanan.
Ministeriön mukaan Internet- ja verkkoasiointipalvelut ovat vapauttaneet työvoimatoimistojen
asiakaspalveluresursseja yksilölliseen ja henkilökohtaiseen palveluun. Internet-palveluja ei ole kytketty vuotuiseen tulosohjaukseen.

Työnantajapalvelujen ohjaus ja tuloksellisuus
Työhallinnon eri tasojen välinen ohjaus perustuu
pääasiassa tulosohjaukseen. Tulosohjauksen lisäksi työministeriö käyttää asiantuntijaohjausta tekemällä ohjaus- ja seurantakäyntejä, käyttämällä henkilöstökoulutusta tai teemakohtaisia työkokouksia
ja tuottamalla työkäytäntöohjeita ja käsikirjoja.
Työvoiman saatavuuteen liittyvissä tulostavoitteissa työvoimaosastot ja työvoimatoimistot ovat
onnistuneet v. 1997—2001 hyvin. Vuonna 2001
kaikista työpaikoista täyttyi liki 96 % työnantajan
kanssa sovittuun aikaan mennessä. Työpaikat ovat
täyttyneet 90—95 %:sti työnantajan kanssa sovittuun tavoiteaikaan mennessä ja yli 80 %:ssa työpaikoista on sovittu työn tavoitteellinen alkamisaika.
Työpaikkojen täyttämiseen kulunut keskimääräinen aika ei ole venynyt minkään työvoimaosaston
alueella 14 vuorokautta pidemmäksi.
Työvoima- ja elinkeinokeskuksissa ohjauksessa
käytetään työnantajien työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointia alueellisen työvoiman kysynnän selvittämiseksi. Toiminta käynnistyi joidenkin
työvoima- ja elinkeinokeskusten alueella jo 1990luvun alussa, ja tällä hetkellä kaikki työvoima- ja
elinkeinokeskusten työvoimaosastot käyttävät jotain työvoima- ja osaamistarpeiden ennakointimenettelyä. Ennakointiin on usein kytketty alueellinen ja toimialapohjainen asiantuntijaraati, joka
pohtii, mihin toimiin alueella on syytä ryhtyä työnantajien työvoima- ja osaamistarpeiden tyydyttämiseksi. Asiantuntijaraadissa on jäseniä mm. alueen
työnantajajärjestöistä,
koulutusorganisaatioista,
elinkeinotoimesta ja työhallinnosta. Työvoimatoimistot kuulevat asiantuntijaraateja työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen suunnitteluprosessin yhtey-
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dessä, ja raadit voivat tuottaa tietoa myös työvoimatoimistojen työnantajapalvelumallien kehittämiseksi. Työhallinnon Intranet-sivuilla ylläpidetään
ennakointitietokantaa, jota voivat käyttää kaikki
työhallinnon asiantuntijat.
Vuonna 2001 työministeriö edellytti työvoimaosastoilta alueelliseen työllisyysstrategiaan liittyviä
suunnitelmia työnantajayhteyksien kehittämiseksi.
Työvoimaosastojen tuki työvoimatoimistoille ja
alueen työnantajien työvoima- ja osaamistarpeiden
ennakointi kytkettiin kehittämissuunnitelmiin.
Työnantajayhteyksien
kehittämissuunnitelmista
sovittiin tulosohjausprosessissa ja suunnitelmien
toteutumaa arvioitiin ensimmäisen kerran tammi—
toukokuulta 2001. Työvoimaosastot olivat käynnistäneet työnantajayhteyksien kehittämisen sovittujen tavoitteiden mukaisesti.
Asiantuntijaohjauksessa merkittävä väline on
työvoimapalvelujen tietojärjestelmä URA, joka sisältää kaikki työvoimatoimiston päivittäisen asiakastyön tekniset ohjeet, jotka liittyvät työnantajatai työnhakija-asiakkaiden palveluun. Useissa
maissa työvoimapalvelujen tietojärjestelmä ja Internetin työnhakuun tarkoitetut itsepalvelut toimivat
erillisinä. Suomessa URA-järjestelmän ja Internetin
toiminta on yhdistetty siten, että työnhakijat voivat
itse tallentaa osan työnhaussa tarvittavista tiedoista
Internetin kautta URA-järjestelmään.

Työnantajapalvelujen vaikuttavuus
Ministeriön mukaan työnantajapalvelumallien vaikuttavuutta työnhakijoiden työllistymiseen on vaikea luotettavasti osoittaa, koska monet toimintaympäristön tekijät vaikuttavat samanaikaisesti työllisyyden kehitykseen. Vaikutuksia työnvälityksen
markkina-asemaan voi arvioida työvoimatoimistoon ilmoitettujen työpaikkojen määrän kehityksestä tai työnantaja-asiakkaiden asiakasuskollisuuden kehityksestä, mutta toimintaympäristön väliin
tulevien muuttujien vaikutus voi näissäkin arvioinneissa olla suuri.
Työministeriön tilaston (TM Tilastotiedote
2002:2) mukaan vuoden 2001 avoimiksi tulleista
318 900 työpaikasta täyttyi 296 800 eli 93 %. Kaikista täyttyneistä työpaikoista työvoimatoimiston joko
työssä olevien tai työttömien työnhakijoiden osuus
v. 2001 oli 52 % (154 000), kun vastaava osuus v.
1997 oli vielä 60 %. Työnantajapalveluissa ei seurata työttömien työnhakijoitten osuutta täyttyneistä
työpaikoista.
Työministeriö on teettänyt vuodesta 1993 lähtien työnantajahaastattelun, jossa selvitetään työnantajien rekrytointikäytäntöjä ja työnantajien kokemia rekrytointivaikeuksia. Vuosien 1999 ja 2000

työnantajahaastattelujen perusteella työhallinnon
markkina-asema kaikissa rekrytoinneissa (sisäiset
rekrytoinnit ja paikat, joita ei ole julistettu avoimeksi) on vahvistunut. Vuonna 1999 työhallinnon
osuus kaikista rekrytoinneista oli n. 32 % ja v. 2000
n. 44 %. Ulkoisten rekrytointien osalta työvoimatoimiston markkinaosuus on ollut viime vuosina lievästi laskeva. Työvoimatoimistoja käytti v. 1997 68
% työnantajista ulkoisessa rekrytoinnissa ja v. 2001
vastaavasti 60 %. Ulkoisilla rekrytoinneilla tarkoitetaan niitä rekrytointeja, joissa työnantaja on julkistanut paikan avoimeksi jotakin työnhakukanavaa
(esim. lehti, työnvälitys, oma internetsivu) käyttäen

Työnantajien kokemukset palvelumalleista
Työministeriön Liiketaloustieteelliseltä tutkimuslaitokselta tilaamassa tutkimuksessa (Palvelujen eriyttämisen vaikutus työnantajien kokemuksiin, julkaisematon selvitys. Työministeriö 2000) työnantajien
palvelukokemuksia selvitettiin haastattelemalla
1 575 työnantajaa.
Tutkimuksen perusteella vain pieni osa työnantajista tuntee hyvin eri rekrytointikanavien palvelut
ja työvoiman hankintamahdollisuudet. Uutta työntekijää hankittaessa turvaudutaan pääsääntöisesti
rekrytointikanaviin, jotka ovat ennestään tuttuja.
Työntekijöitä haetaan nykyisin aiempaa useamman haku- ja valintakriteerin perusteella, mikä on
lisännyt asiakaslähtöisesti erikoistuneiden työvoimapalveluiden kysyntää. Mainitun tutkimuksen
mukaan julkisen työnvälityksen vahvuuksina ovat
sen mahdollisuudet tavoittaa työnhakijoita koko
maasta ja kyky karsia ennalta suuria työnhakijamassoja. Työnantajat arvostavat myös työnvälityksen edullisuutta ja paikallisten työmarkkinoiden
tuntemusta. Suurimpana heikkoutena työnantajat
pitävät työhallinnon työnhakija-asiakkaiden ammattitaidon heikkoa laatua. Tutkimuksessa todetaan, että työnantajien luottamusta työvoimatoimistoa kohtaan ovat heikentäneet myös epäonnistumiset toimeksiannoissa, virkailijoiden vaihtuvuus
sekä vaihteleva osaaminen.
Työnantaja-asiakkaiden palvelukokemuksia on
selvitetty valtakunnallisilla asiakaspalautetutkimuksilla joka toinen vuosi. Ministeriön mukaan
asiakaspalautteen perusteella ei voi suoraan tehdä
johtopäätöksiä siitä, miten eriytetyt työnantajapalvelumallit ovat vaikuttaneet työvoimatoimistojen
markkina-asemaan. Vuonna 1996 tehdyssä asiakaspalautetutkimuksessa havaittiin, että työnantajat
olivat tyytyväisempiä pienten työvoimatoimistojen
palveluun ja suuret työvoimatoimistot saivat heikomman arvosanan palveluistaan. Vuoden 2000
asiakaspalautetutkimuksessa suuret työvoimatoi-

mistot saivat yhtä hyvän arvosanan kuin pienet
toimistot. Suurten työvoimatoimistojen palvelun
paranemiseen on saattanut vaikuttaa erillisten
työnantajapalveluyksiköiden perustaminen, joka
ajoittui v. 1996 tehdyn asiakaspalautetutkimuksen
aikoihin. Työvoimatoimistojen v. 2000—2001
käynnistämät työnantajakäyntihankkeet eivät olleet ehtineet merkittävästi vaikuttaa työnantajien
palvelukokemuksiin vielä vuoden 2000 kyselyssä.
Seuraava valtakunnallinen asiakaspalautetutkimus
tehdään v. 2002.
Kolmikantayhteistyön ja yhteisten työseminaarien kautta saadun palautteen perusteella työnantajajärjestöt ovat tyytyväisiä työvoimatoimistojen aktivoitumiseen työnantajapalvelujen kehittämisessä.
Erityisesti työnantajakäyntihankkeet ovat saaneet
myönteisen vastaanoton. Työnantajien maksullisista palveluista antama laatupalaute on ollut kouluarvosanoilla mitaten kiitettävää.
Työvoimatoimistot ottavat käyttöön vuodesta
2002 alkaen palvelun laadun arviointivälineet, joiden avulla toimistot voivat asettaa tavoitteita palvelujensa laadulle. Työvoimatoimistot arvioivat työnantajapalvelujen laatua asiakkaiden palvelukokemuksilla ja alueensa työnantajapalvelujen vaikuttavuutta työvoimatoimiston markkina-asemaa tai
asiakaskantaa mittaavalla luvulla.

Työnantajapalvelujen vertailu kansainvälisiin
kokemuksiin
Erilaisten palvelumallien käytöstä työnantajapalveluissa on kansainvälistä vertailutietoa niukasti. Ministeriön mukaan pääasiassa EU-maiden välisen
julkisten työvoimapalvelujen yhteistyöverkoston
(PES Network) piirissä on koottu tietoja julkisten
työvoimapalvelujen painopisteistä. Näiden tietojen
perusteella useimmissa verkostoon kuuluvissa
maissa työnantajien palvelujen kehittäminen on
ollut viime vuosiin asti hyvin vähäistä. Toiminta on
painottunut työttömien työnhakijoiden palveluun.
Työvoimapulan ja rekrytointiongelmien myötä
työnantajien palveluun on alettu kuitenkin kiinnittää tuntuvasti enemmän huomiota.
Suomen lisäksi ainoastaan muissa Pohjoismaissa
ja Belgiassa on työnantaja-asiakkaiden palvelu
nähty julkisten työvoimapalvelujen keskeiseksi
tehtäväalueeksi. Suomi on ollut edelläkävijä työnantajien palvelujen kehittämisessä. Erillisten työnantajapalveluyksiköiden perustamista ja laajan palveluvalikoiman tarjoamista työnantajille samasta
yksiköstä ei ole toteutettu missään muussa EUmaassa.
Työnvälityksen työnantajapalvelujen kehittäminen -projektin loppuraportin (Työhallinnon julkai-

329

suja 276) perusteella Alankomaissa ja Australiassa
työvoimapalveluja on organisoitu uudella tavalla.
Alankomaissa julkinen työvoimapalvelu on osittain
yksityistetty. Keväällä 2000 tehtyjen päätösten mukaan Alankomaihin perustetaan työ- ja toimeentulokeskukset, jotka ryhtyvät hoitamaan työvoimapalveluun kuuluvia julkisia peruspalveluja. Uudelleenintegrointipalvelut on päätetty yksityistää.
Uudelleenintegrointipalveluihin kuuluvat koulutus, urasuunnittelu, henkilöstön vähentämiseen
liittyvät palvelut ja liikkuvuuspalvelut.
Australiassa siirryttiin v. 1998 julkisten työvoimapalvelujen tuottamisesta niiden hankintaan ja
maahan luotiin työvoimapalvelumarkkinat. Uudistuksen lähtökohtina olivat hallituksen halu saada
taloudellisille voimavaroille enemmän vastinetta ja
pyrkimys auttaa pitkäaikaistyöttömiä työhön joustavilla ja yksilöllisillä räätälöidyillä palveluilla.
Muutos on ollut suuri ja sopeutuminen uudistukseen on kestänyt jonkin aikaa.
Hallituksen työvoimapolitiikkaa toteuttaa Centerlink-niminen organisaatio, joka hoitaa työttömyysturvaa ja palvelujen piiriin pääsyä sekä toteuttaa erilaisia ohjelmia. Palvelut hankitaan tarjouskilpailua käyttäen sopimuskauden ajaksi. Ensimmäinen sopimuskausi alkoi toukokuussa 1998 ja päättyi helmikuussa 2000, jolloin toinen kolmivuotinen
sopimuskausi alkoi. Ensimmäisellä sopimuskaudella vaikeimmin työllistyvien osalta parhaita tuloksia saavuttaneet palvelujen tuottajat ovat kasvattaneet markkinaosuuttaan toisella sopimuskaudella. Tulosten perusteella uusi järjestelmä on menestyksekkäämpi kuin aiempi työvoimapalveluorganisaatio.
Suomessa työllistämisvastuuseen perustuvaa
julkisen työvoimapalvelun yksityistämistä tai työvoimapalvelujen kilpailuttamista ei ole perusteellisesti selvitetty, ja kokemuksia asiasta on myös
ulkomailta vähän.

Saatuja lausuntoja
Oulun työvoimatoimiston mukaan työnantajapalveluja koskeva ratkaisumalli on osoittautunut hyvin toimivaksi. Ainut seikka, joka voi heikentää
mallin toimivuutta on työnhakijoiden tarpeiden
loittoneminen palvelutapahtumasta.
Palvelun eriyttäminen on lisännyt työnantajayhteyksiä, tehostanut työpaikkojen hankintaa ja ai-
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emmin piilossa olleita työpaikkoja on saatu esiin.
Työnhakijoille on pystytty tarjoamaan laajempaa
työpaikkojen kirjoa, ja työnantajille on pystytty
järjestämään paremmin soveltuvia työntekijöitä.
Pirkanmaan TE-keskuksen mukaan työnantajapalvelujen aseman vahvistaminen on koettu oikeansuuntaiseksi. Työvoimatoimistoissa on vaikea
vaikuttaa siihen, ketkä lopulta tulevat rekrytoiduksi. Työvoimatoimisto voi huolehtia avoimesta ja
tasapuolisesta tiedottamisesta avoinna olevista paikoista, mutta työnantaja tekee lopullisen ratkaisun.
Työnantaja-asiakasta on palveltava hänen palvelutarpeeseensa sopivalla tavalla. Näin ollen valinta
voi kohdentua myös lyhyen aikaa työttöminä olleisiin asiakkaisiin ilman, että toimiston toiminta olisi
tehotonta tai väärin suunnattua.
Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT)
mukaan avointen työpaikkojen hankintaa ja täyttöä
tulisi parantaa nykyistä selvemmällä voimavarojen
jaolla työvoimatoimistoissa. Työnantaja- ja työnhakijapalvelujen eriyttämisestä omiksi yksiköikseen
työvoimatoimistoissa on saatu huonoja kokemuksia ja eriyttäminen onkin nähtävä laman aikaisena
hätäratkaisuna. Työvoimatoimiston keskeinen tehtävä on hakijoiden ja työpaikkojen yhteensovitus.
Kaikki työnhakijat ovat myös työnantajapalvelujen
asiakkaita. Lain mukaan työnvälityksen velvollisuutena on tarjota työnantajalle paras saatavilla
oleva työnhakija. Työvoimatoimistojen yhteyksiä
yrityksiin päin on syvennettävä ja näin saatavaa
tietoa on käytettävä hyväksi työnhakijoiden haastatteluissa, osaamiskartoituksissa ja työhön tai koulutukseen ohjaamisessa. Tämä edellyttää saumatonta yhteistyötä työnantaja- ja työnhakijapalveluita hoitavien kesken.
Työnjaon selkeyttäminen kuntien sosiaalitoimen ja työvoimatoimistojen välillä on tarpeen, jotta
työvoimatoimistot nykyistä enemmän voisivat keskittyä omaan ydintehtäväänsä. TT:n mielestä on
tärkeää, että työvoimatoimistot suuntaavat ehdottoman valtaosan voimavaroistaan avoimien työmarkkinoiden työnvälitys- ja koulutustehtävien
entistäkin pätevämpään hoitamiseen. Nykyisin
monet, pääosin sosiaalitoimen alaan kuuluvat tehtävät ovat vieneet kohtuuttoman suuren osan resursseista.
Suomen Yrittäjien mukaan työnantajapalveluiden eriyttäminen on ollut oikea toimenpide.

Valtiontilintarkastajat katsovat, että työnantajapalvelujen aseman vahvistaminen ja räätälöityjen palvelujen
tarjonnan lisääminen 1990-luvulla ovat olleet oikeansuuntaisia toimenpiteitä työnantajapalvelujen kehittämisessä. Erityisesti toimenpiteitä, kuten esim. yhteishankintakoulututusta, joiden työllisyysvaikutus on suuri, tulisi nykyisestä lisätä. Palvelujen kehittämisessä
tulee käyttää nykyistä kattavammin työnantaja-asiakkaiden antamaa palautetta.
Valtaosa uusista avoimista työpaikoista on syntynyt
viime vuosina yksityiselle sektorille. Samalla työvoimatoimistojen joko työssä tai työttömänä olevien asiakkaiden osuus täytetyistä avoimista työpaikoista on laskenut. Ministeriön asettamat tulostavoitteet eivät riittävästi huomioi alueellisia työvoiman kysyntä- ja tarjontatekijöiden eroja ja niistä johtuvia eroja avoimille työmarkkinoille sijoittumisessa. Vuosina 1997–2001 työnvälityksessä olevien työnhakija-asiakkaiden työhönsijoittuminen avoimille työmarkkinoille on suhteellisesti
heikentynyt verrattuna muita työnhakukanavia käyttäviin asiakkaisiin.
Työnantajapalvelujen työllisyysvaikutuksia tulee
seurata myös työvoimatoimistojen työttömien työnhakijoiden osalta. Muuten työnantajapalvelujen toteuttamisessa on vaara, että ne etääntyvät työttömyyden
alentamiseen liittyvistä toimenpiteistä. Tällöin voidaan
nykyistä luotettavammin arvioida, kuinka suuri osa rakenteellisesta työttömyydestä voidaan purkaa avoimille työmarkkinoille.
Valtiontilintarkastajat katsovat, että tulee pikaisesti
selvittää, sovelletaanko työvoimapalvelulain 6 §:n 1 ja 2
momenttia avointen työmarkkinoiden osalta työhallin-

nossa tavalla, jossa työnhakijan työttömyyden kesto on
ensisijainen peruste asetettaessa ehdolle sopivin ja
paras saatavissa oleva työnhakija työnantajalle. Työnhakijan ehdolleasettelun ensisijaisina perusteina tulee
olla työnhakijan koulutus, työkokemus ja ammattitaito,
ja työnvälityksen tulee soveltaa tasapuolisuutta samoista työpaikoista kilpaileviin työnhakijoihin työttömyyden kestosta riippumatta.
Valtiontilintarkastajat toteavat, että maksullisten
palvelujen tuottaminen ei saa heikentää julkisia palveluja. Maksullisten palvelujen tuottamisessa on myös
huolehdittava siitä, että kilpailu on neutraalia yksityisiin
palvelutuottajiin verrattuna ja kaikilta osin niin läpinäkyvää, että kilpailuneutraalisuus on uskottavaa. Kilpailuvääristymiä voivat aiheuttaa julkisten ja maksullisten
palvelujen tuotekehitykseen erittelemättömästi käytetyt voimavarat, kokopäiväisessä työsuhteessa olevan
henkilöstön osa-aikainen käyttö maksullisten palvelujen tuotannossa ja julkisen palvelutuotannon ja maksullisen palvelutoiminnan yhteinen hallinnointi.
Valtiontilintarkastajien mielestä tulisi selvittää toimenpiteet, joilla julkisia työvoimapalveluja voidaan
edelleen tehostaa. Kaikissa työvoimapoliittisissa toimenpiteissä, erityisesti työvoimakoulutuksessa, tulee
asettaa työllistyminen työmarkkinakelpoisuuden ohella vaikuttavuus- ja laatukriteeriksi. Tällöin työvoimakoulutuksen osalta toteutunutta työllistymistä voidaan
käyttää perusteena tulevista koulutushankinnoista
päätettäessä ja työllistämisvastuu voidaan ulottaa nykyistä selvemmin myös työvoimakoulutuksen järjestäjiin.
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Ympäristöministeriön hallinnonala

Valtiontilintarkastajat ovat tehneet valvontakäynnin ympäristöministeriöön 28.5.2002 (kansliapäällikkö Sirkka Hautojärvi).
Toimikaudellaan valtiontilintarkastajat ovat käsitelleet selvityspyynnöissään jätepolitiikan tehostamista sekä ympäristövahinkoja ja niiden torjuntaa. Ministeriön valvontakäynnillä käsiteltiin hallinnonalan toimintaa v. 2001, vesiensuojelun keskeisiä tavoitteita ja tehtäviä sekä ympäristöyhteistyön
edistämistä Suomen lähialueen maissa.
Hallinnonalan valvonnan ja siitä laaditun kertomusosuuden valmistelusta kansliassa on vastannut
ylitarkastaja Kari Kauppinen. Kertomusosuus hyväksyttiin valtiontilintarkastajien kokouksessa
2.10.2002.

Jätepolitiikan tehostaminen
Suomessa syntyi v. 1997 (viimeiset kattavat tilastotiedot ovat tältä vuodelta) jätettä n. 83 milj. tn.
Kokonaisjätemäärään on luettu kaikki jätemateriaalit lukuun ottamatta metsään jääviä puunkorjuutähteitä, maatalouden olkijätteitä sekä maa- ja
vesirakentamisen ylijäämämaita. Vuotuinen jätemäärä kasvoi 1990-lopulle tultaessa n. 11 milj. tn
1990-luvun alusta. Erityisesti kaivostoiminnan jätteiden määrä on kasvanut, sillä jätemäärä oli v.
1997 6,4 milj. tn suurempi kuin v. 1992. Myös
teollisuudessa ja talonrakentamisessa syntyvien jätteiden määrä on kasvanut selvästi.
Vuonna 1997 n. 58 % jätteiden kokonaismäärästä syntyi teollisessa toiminnassa, joka sisältää kaivostoiminnan, teollisuuden ja energiahuollon.
Maaseutuelinkeinojen osuus kokonaisjätemäärästä
oli n. 26 %, talonrakentamisen n. 12 % ja yhdyskuntien n. 5 %. Teollisen toiminnan yhteenlaskettu
jätemäärä v. 1997 oli n. 47,8 milj. tn, josta n. 28 milj.
tn oli kaivostoiminnan jätteitä (kuiva-aineena).
Kaivostoiminnan jätteisiin luetaan myös jätelain
mukaan jätteinä pidettävät kaivoslain mukaiset kaivostoiminnan sivutuotteet.
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Vuonna 1997 jätteiden (ilman kaivostoiminnan
jätteitä) 54,8 milj. tn:n kokonaismäärästä hyödynnettiin n. 69 % eli 37,6 milj. tn vuodessa. Hyödyntämisaste oli 1990-luvun alussa 63 % ja hyödynnetty
jätemäärä 31,7 milj. tn vuodessa. Hyödyntämisellä
tarkoitetaan jätelain 3 § 1 momentin 10 kohdan
mukaan toimintaa, jonka tarkoituksena on ottaa
talteen tai käyttöön jätteen sisältämä aine tai energia. Hyödyntämisasteella tarkoitetaan talteen otetun ja hyötykäyttöön toimitetun jätteen määrän
osuutta syntyneestä jätteestä, eikä hyödyntämisessä ole vähennetty sitä jäteosuutta, joka syntyy
hyödyntämisprosessissa. Myös väliaikaisesti varastoidut jätteet on luettu hyödynnetyiksi. Tämä voi
osaltaan selittää eräillä toimialoilla toteutuneet suuret hyödyntämisasteen muutokset.
Jätteiden hyödyntämisasteet vaihtelevat huomattavasti eri toimialoilla. Parhaiten hyödynnetään
maaseutuelinkeinojen jätteitä ja yhdyskuntalietteitä
(yli 90 %) sekä teollisuuden jätteitä ja energiatuotannon jätteitä (yli 60 %). Vähiten hyödynnytetään
talonrakentamisen jätteitä (41 %), kiinteitä yhdyskuntajätteitä (38 %) ja ongelmajätteitä (16 %). Kaivostoiminnan, talonrakentamisen, energiantuotannon ja maaseutuelinkeinojen jätteitä sekä yhdyskuntajätteitä ja -lietteitä hyödynnetään lähes kokonaan raaka-aineena, johon luetaan myös käyttö
maanparannusaineena, täytemaana ja kaatopaikkojen maisemoinnissa. Sen sijaan teollisuuden
hyödynnetyistä jätteistä kolmasosa hyödynnetään
raaka-aineena ja kaksi kolmasosaa energiana.
Teollisuuden jätteiden energiakäytöllä onkin huomattava energiataloudellinen merkitys ei yksin
teollisuudelle vaan koko kansataloudelle.

Suomen jätelainsäädäntö, sen keskeiset periaatteet ja tavoitteet
Jätealan perussäädökset ovat jätelaki (1072/1993)
ja -asetus (1390/1993), ympäristönsuojelulaki (86/
2000) ja -asetus (169/2000) sekä EY:n jätteensiirtoasetus (EY N:o 293/1993). Jätealan yleisiin säädöksiin kuuluvat myös yleisimpien jätteiden sekä on-

gelmajätteiden luettelosta annettu ympäristöministeriön asetus (1129/2001) ja ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden merkitsemisestä ja pakkaamisesta annettu valtioneuvoston
päätös (659/1996). Jätehuoltotoimintoja koskevia
säädöksiä on annettu yhdyskuntajätteiden ja ongelmajätteiden poltosta sekä kaatopaikoista. Lisäksi
on annettu lukuisa joukko jätelajeittaisia säädöksiä.
Jätealan ohjauskeinovalikoimaan kuuluu lisäksi taloudellinen ohjaus (jätevero, öljyjätemaksu ja pakkausvero).
Suomen jätelainsäädännön rakenne, tavoitteet
ja keskeiset periaatteet perustuvat pitkälti EY:n
vastaavaan lainsäädäntöön. EU:n ja Suomen jätepolitiikan tavoitteena on edistää luonnonvarojen
järkevää käyttöä sekä ehkäistä jätteistä aiheutuvaa
vaaraa terveydelle ja ympäristölle. EU:n perusperiaatteiden mukaisesti on samalla varmistettava,
ettei aiheuteta häiriöitä Euroopan sisämarkkinoilla.
Jäteasioiden kehittäminen perustuu seuraaviin
periaatteisiin:
— Ennalta ehkäisyn periaate: jätteen syntyä on
vähennettävä ja mahdollisuuksien mukaan ehkäistävä.
— Saastuttaja maksaa: jätteen tuottajan on vastattava kaikista jätehuoltokustannuksista.
— Tuottajanvastuu: jätehuollon kustannusvastuu ulotetaan eräissä tapauksissa jätteen tuottajan
sijasta tuotteen valmistajaan ja maahantuojaan. Tällä tavoin pyritään edistämään ympäristömyönteistä
tuotesuunnittelua, tehostamaan jätteiden erilliskeräystä ja hyödyntämistä sekä liittämään ympäristökustannukset tuotteen hintaan.
— Varovaisuusperiaate: jätteistä ja jätehuollosta
mahdollisesti aiheutuvia haittoja on ennakoitava.
— Läheisyysperiaate: jätteet on loppukäsiteltävä
mahdollisimman lähellä niiden syntypaikkaa.
— Omavaraisuusperiaate: jätteiden käsittelyverkosto on luotava siten, että kukin yhteisö ja jäsenmaa on omavarainen jätteiden loppukäsittelyssä.
Hyödynnettäväksi tarkoitettuun jätteeseen läheisyys- ja omavaraisuusperiaatteita ei sovelleta.
Jätelainsäädännön yleisiä periaatteita ja niiden toteuttamista sekä niistä johdettuja tavoitteita täsmennettiin v. 1989 annetussa ja v. 1996 tarkistetussa
EU:n jätestrategiassa sekä v. 1998 hyväksytyssä
valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa. Niiden mukaan jäteasioita kehitetään seuraavan hierarkian
mukaisesti:
— jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentäminen
— uudelleenkäyttö ja jätteiden materiaalisisällön kierrätys

— jätteiden muu hyödyntäminen
— jätteiden turvallisen loppukäsittelyn järjestäminen.
Strategisena tavoitteena on myös vähentää jätteiden siirtoja ja tehostaa niiden valvontaa.

Lainsäädännön kehittäminen
Jätelainsäädännön edelleen kehittäminen Suomessa kytkeytyy kiinteästi EU:n tulevaan jätepolitiikkaan. Tärkeimmät parhaillaan vireillä olevat lainsäädäntöhankkeet ovat EY:n romuajoneuvodirektiivin (2000/53/EY) ja jätteenpolttodirektiivin
(2000/76/EY) siirtäminen kansalliseen lainsäädäntöön.
Kuten edellä on todettu, EY:n ja Suomen jätelainsäädäntö ovat kehittyneet viime vuosina erittäin voimakkaasti ja lainsäädännön toimeenpano
muuttaa lähivuosina suuresti Suomen ja muiden
jäsenmaiden jätehuoltoa. Jätteen käsittely tulee
säännellyksi kokonaan uusin vaatimuksin, kun
kaatopaikoista ja jätteenpoltosta annettujen säädösten lisäksi säädetään myös jätteen biologisesta
käsittelystä. Suomessa on jo voimassa kolme tuottajavastuuseen perustuvaa säädöstä (pakkausjätteet, romurenkaat ja jätepaperi). Uusia tuottajanvastuuseen perustuvia direktiivejä ovat jo säädetty
romuajoneuvodirektiivi ja valmisteilla oleva elektroniikka- ja sähkölaiteromudirektiivi. Myös pakkaus- ja pakkausjätedirektiiviä, puhdistamolietedirektiiviä sekä paristo- ja akkudirektiiviä ollaan tarkistamassa. Valmisteilla oleva asetus jätetilastoinnista parantaa lähivuosina jätepolitiikan toteutuksen seurantaa.
Jatkuvasti muuttuva ja yhä yksityiskohtaisempi
jätelainsäädäntö voi eräissä tapauksissa vaikeuttaa
pitkäjänteistä suunnittelua ja kehittämistä sekä tarpeellisten investointipäätösten tekemistä, kun ala
on koko ajan muutostilassa. Tähän ei näytä olevan
ratkaisua, koska jätehuollon hyvinkin yksityiskohtaista sääntelyä pidetään tarpeellisena sisämarkkinoiden toimivuuden varmistamiseksi.
Ympäristöministeriön mukaan jätelakia on vuoden 2002 aikana tarkoitus esittää tarkistettavaksi
siten, että romuajoneuvodirektiivi ja muut tuottajanvastuuseen perustuvat säädökset voitaisiin saattaa voimaan joustavasti, mutta samalla uuden perustuslain vaatimukset täyttävällä tavalla. Tarkistuksessa täsmennettäisiin tuottajanvastuuseen perustuvassa jätehuollossa noudatettavat yleiset periaatteet. Samalla on tarkoitus selvittää, voitaisiinko
tuottajanvastuujärjestelmien valvonta siirtää alueellisista ympäristökeskuksista Suomen ympäristökeskukselle. Tämä voisi olla tarkoituksenmukaista,
koska tuottajanvastuuseen perustuvassa jätehuol-
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lossa on yleensä kyse valtakunnallisista eikä alueellisista järjestelyistä. Samoin on tarkoitus esittää
täsmennettäväksi haja-asutusalueiden jätehuoltoon liittyviä, lähinnä jätemaksua koskevia jätelain
säännöksiä, joissa on ilmennyt epäkohtia. Ympäristöministeriön mielestä jätealan perussäädöksissä ei
muilta osin näytä olevan välittömiä muutostarpeita.
Ympäristöministeriön mukaan muutostarpeita
jätepolitiikkaan ja lainsäädäntöön aiheuttaa lähivuosina parhaillaan viimeisteltävänä oleva, vuoteen 2011 ulottuva Euroopan yhteisön kuudes
ympäristöohjelma. Siinä jätepolitiikkaa tarkastellaan osana luonnonvarojen kestävää käyttöä. Ohjelman yksi tavoite on purkaa luonnonvarojen käytön ja jätteiden syntymisen yhteys talouskasvuun.
Luonnonvarojen kestävästä käytöstä on tarkoitus
valmistella aihekohtainen strategia. Samoin on tarkoitus laatia ehdotus jätteiden määrän vähentämistä koskeviksi laadullisiksi ja määrällisiksi tavoitteiksi. Myös jätteiden kierrätyksestä on tarkoitus valmistella aihekohtainen strategia. Uuden ympäristöohjelman ja muiden EU:ssa valmisteilla olevien
ohjelma-asiakirjojen kautta jäteala on integroitumassa yhä kiinteämmäksi osaksi yhteiskunnan
muuta materiaalitaloutta.

Jäteasioiden hallinto ja tehtävät
Hallinnon rakenteesta ja tehtävistä on säädetty
jätelaissa ja ympäristönsuojelulaissa. Ympäristöministeriö ohjaa, johtaa ja kehittää jätelainsäädännön
mukaisten tehtävien hoitamista. Sen vastuulla on
valtakunnallisen jätesuunnitelman valmistelu.
Suomen ympäristökeskus on ympäristöministeriön alainen tutkimus- ja kehittämiskeskus. Se on
Suomessa EY:n jätteensiirtoasetuksessa tarkoitettu
toimivaltainen viranomainen jätteen kansainvälisiä
siirtoja koskevissa asioissa. Suomen ympäristökeskuksen muut jätealan tehtävät liittyvät jätteitä ja
jätehuoltoa koskevan tutkimuksen, koulutuksen,
valistuksen ja seurannan järjestämiseen. Ympäristökeskuksen tehtävänä on lisäksi osallistua valtakunnallisen jätesuunnitelman ja jätelain nojalla annettavien säännösten ja ohjeiden valmisteluun.
Ympäristölupavirastot (3) perustettiin ympäristönsuojelulain voimaantulon yhteydessä 1.3.2000.
Lupavirastoille kuuluu eräiden jätehuoltotoimintojen ympäristölupa-asioiden ratkaiseminen siten,
kuin siitä on säädetty ympäristönsuojeluasetuksessa.
Alueelliset ympäristökeskukset (13) ohjaavat ja
kehittävät jätehuollon tehtävien hoitamista alueillaan. Ympäristökeskusten on laadittava alueellinen
jätesuunnitelma. Ympäristökeskusten tulee huolehtia jätelain noudattamisen valvonnasta sekä jäte-
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huoltoon liittyvän tutkimuksen, koulutuksen, valistuksen ja seurannan järjestämisestä ja kehittämisestä. Ympäristökeskuksille kuuluu lisäksi eräiden
jätehuoltotoimintojen ympäristölupa-asioiden ratkaiseminen siten, kuin siitä on säädetty ympäristönsuojeluasetuksessa. Myös jätetiedostoon ja ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitsemistä
varten tehdyt ilmoitukset käsitellään ympäristökeskuksissa.
Kuntien on järjestettävä asumisessa syntyvien ja
niihin rinnastettavien jätteiden hyödyntäminen tai
käsittely. Kunta voi kuitenkin antaa jätehuollon
järjestämisen osittain tai kokonaan muun yhteisön
tai yksityisen hoidettavaksi. Kunta vastaa tällöinkin
siitä, että sille jätelaissa säädetty velvollisuus tulee
täytetyksi. Kunnille kuuluu lisäksi paikallistasolla
jätehuollon valvonta. Niille kuuluu myös pienimpiä jätehuoltotoimintoja koskevien ympäristölupaasioiden käsittely ja ratkaiseminen. Kunnan tehtäväksi on lisäksi säädetty jäteasioiden neuvonta-,
tiedotus- ja valistustehtävien hoitaminen.

Valtakunnallinen jätesuunnitelma
Valtakunnallisesta jätesuunnitelmasta on säädetty
useiden jätealaa koskevien EY-direktiivien mukaisesti jätelain 40 §:ssä. Sen mukaan ympäristöministeriön on laadittava jätelaissa ja sen nojalla säädettyjen tehtävien hoitamiseksi ja kehittämiseksi jätteitä ja jätehuoltoa koskeva suunnitelma (valtakunnallinen jätesuunnitelma). Suunnitelmassa on esitettävä jätteitä ja jätehuollon nykytilaa koskevat
tiedot sekä asetetut kehittämistavoitteet ja niiden
saavuttamiseksi tarpeelliset toimet. Suunnitelma on
ohjeellinen lukuun ottamatta jätteiden siirtoja, joiden osalta suunnitelma voidaan määrätä sitovasti
noudatettavaksi.
Ensimmäinen valtakunnallinen jätesuunnitelma
hyväksyttiin
valtioneuvoston
yleisistunnossa
2.7.1998, ja se on voimassa vuoteen 2005. Sen
sisältörakenne perustuu mainittuun jätelain säännökseen. Valtioneuvosto hyväksyi 14.8.2002 tarkistetun jätesuunnitelman, joka ulottuu myös vuoteen
2005. Alkuperäisen suunnitelman tavoitteita on
muutettu vain, jos nykyiset tavoitteet on jo saavutettu tai niiden saavuttaminen v. 2005 olisi selvästi
epärealistista. Toimialakohtaisista tavoitteista ainoastaan teollisuudelle asetettua jätteiden synnyn talouskasvuun suhteutettua ehkäisytavoitetta on
muutettu muuttamalla se vähimmäistavoitteeksi.
Useimmat teollisuuden alakohtaisetkin jätteiden
synnyn ehkäisytavoitteet on pidetty ennallaan,
mutta kahta lievennettiin hieman muuttamalla ne
samalla vähimmäistavoitteiksi. Suunnitelmasta
poistettiin sellaiset numeeriset tavoitteet, joiden

saavuttamista ei voida luotettavasti arvioida nykyisten seuranta- ja tietojärjestelmien avulla.
Suunnitelmassa on asetettu tavoitteet jätteiden
määrän ja haitallisuuden vähentämiseksi, jätteiden
hyödyntämiseksi, jätteistä aiheutuvien ympäristöja terveyshaittojen ehkäisemiseksi sekä jätehuollon
infrastruktuurin kehittämiseksi ja jätteiden siirtojen
valvomiseksi. Tavoitteiden toteuttamiseksi suunnitelmassa on esitetty tarvittavat hallinnollis-oikeudelliset, taloudelliset ja tiedolliset keinot ja toimet.

energiatarpeesta. Tämä energiamäärä tuotetaan lähes kokonaan teollisuuden jätteillä. Käyttämätöntä
potentiaalia onkin enää lähinnä yhdyskuntajätteissä. Tarkistetun suunnitelman toteuttaminen tukee
voimakkaasti myös kansallisen ilmastopolitiikan
mukaisten tavoitteiden saavuttamista. Noin 25 %
Suomen ensivaiheen velvoitteista kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi arvioidaan saatavan
täytetyksi jätehuollon toimin.

Jätteiden synnyn ehkäisyyn liittyvät näkökohdat
Suunnitelman sisältö ja sen tarkistaminen
Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa on etsitty
ratkaisuja erityisesti seuraaviin perusongelmiin:
— kasvavat jätemäärät
— eräiden jätelajien alhainen hyödyntämisaste
— puutteellinen jätteiden käsittely
— eräin osin puutteellinen jätehuollon infrastruktuuri
— ohjauskeinojen riittämätön käyttö sekä
— puutteellinen jätealan seuranta ja jäteasioiden
kokonaisuuden hallinta.
Nämä perusongelmat ovat eriasteisesti yhteisiä
kaikille teollisuusmaille, eikä niitä voida ratkaista
muutoin kuin määrätietoisella ja pitkäaikaisella
kehitystyöllä. Kehitystyötä ja toimenpiteitä tarvitaan kaikilla tasoilla: kansainvälisesti, EU-tasolla,
kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti.
Valtakunnallinen suunnitelma pyrkii etsimään
erityisesti kansallisia ratkaisuja, mutta se linjaa toimintaa myös Suomen osallistuessa kansainväliseen
ja EU:n toimintaan. Samalla se luo tavoite- ja toimintapuitteet myös alueelliselle ja paikalliselle toiminnalle.
Ministeriön mukaan jätealan toteutuksen laatutaso paranee ja jätealan infrastruktuuri kaatopaikoista kohti jätteiden laitosmaista käsittelyä kehittyy tarkistetun suunnitelman mukaisin toimin samansuuntaisesti kuin ne ovat kehittyneet erityisesti
1990-luvun alusta lähtien. Yhdyskuntien jätehuollossa kuntien jo nyt pitkälle kehittynyt yhteistyö
tiivistyy edelleen, mikä mahdollistaa asukkaita palvelevan jätehuollon kehittämisen asiantuntevalla ja
kustannustehokkaalla tavalla. Maan väestöstä jo n.
80 % on kuntien yhteistyössä hoitaman jätehuollon
piirissä.
Tarkistetun suunnitelman mukaisin toimin pystytään ympäristöministeriön mukaan säästämään
raaka-aineita ehkäisemällä jätteiden syntymistä ja
lisäämällä niiden kierrätystä. Alkuperäisiä energiavaroja vuorostaan säästetään hyödyntämällä jätteitä
energiana. Tällä hetkellä jätteiden energiakäytöllä
arvioidaan katettavan n. 15 % Suomen primääri-

Ympäristöministeriön mukaan jätesuunnitelmassa
yhdyskuntajätteen synnyn ehkäisylle asetettu, bruttokansantuotteen reaaliseen kasvuun sidottu
15 %:n tavoite saavutetaan, jos jätemäärien kehitys
jatkuu samanlaisena kuin v. 1994—99. Talouden
kasvun johdosta vuosittain syntyvän yhdyskuntajätteen määrän arvioidaan kuitenkin kasvavan
700 000 tn vuodesta 1994 vuoteen 2005. Näin
yhdyskuntajätettä syntyisi n. 2,8 milj. tn v. 2005.
Yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste nousi
30 %:sta 38 %:iin v. 1994—99. Tämä osoittaa, että
vuodelle 2005 tavoitteeksi asetetun 70 %:n hyödyntämisasteen saavuttaminen esitetyssä aikataulussa
on vaativa tavoite, joka edellyttää uusien ohjauskeinojen käyttöönottoa. Kun arvioitu jätemäärien
kasvu otetaan huomioon, tulisi vuosittain hyödynnettävän yhdyskuntajätteen määrän kasvaa yli miljoonalla tonnilla vuodesta 1999 vuoteen 2005.
Jätteiden hyödyntäminen aineena on kehittynyt
Suomessa kansainvälisesti vertailtuna varsin hyvin.
Materiaalihyödyntämistä voidaankin jatkossa lisätä
enää lähinnä orgaanisen jätteen biologista hyödyntämistä kehittämällä. Tämä ei ympäristöministeriön
mukaan kuitenkaan riitä asetetun hyödyntämistavoitteen saavuttamiseen. Hyödyntämistavoitteen
saavuttaminen edellyttää tämän lisäksi erityisesti
polttokelpoisen, vaikeasti kierrätettävän jätteen
energiahyödyntämisen voimakasta lisäämistä.
Vuonna 1999 Suomessa jätteestä hyödynnettiin
energiana yli 55 %, Ruotsissa ja Hollannissa yli 40 %
ja Saksassa n. 25 %. Jätteiden kierrätyksen, biologisen hyödyntämisen ja energiana tapahtuvan hyödyntämisen tärkeä tavoite on lopettaa ennen pitkää
kokonaan kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavien
orgaanisten jätejakeiden sijoittaminen kaatopaikoille.
Hyödyntämistavoitteen saavuttaminen edellyttää kuitenkin entistä voimakkaampien ohjauskeinojen käyttöönottoa. Uusien ohjauskeinojen vaikuttavuutta tukee se, että kunnat ja kunnalliset
organisaatiot ovat sitoutuneet yhdyskuntajätehuollolle asetettuihin tavoitteisiin hyvin. Keskeisiä ohjauskeinoja ovat:
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— Rajoitetaan orgaanisen ja biohajoavan yhdyskuntajätteen sijoittamista kaatopaikoille.
— Edellytetään biokaasu kerättäväksi ja hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi käytöstä poistetuilla kaatopaikoilla, joilla syntyy merkittäviä määriä
kasvihuonekaasupäästöjä.
— Laajennetaan tuottajavastuuta pakkausten
osalta ja otetaan käyttöön seuraavilla tuotteilla:
ajoneuvot, sähkö- ja elektroniset laitteet, paristot ja
akut.
— Varmistetaan hyödyntämistä ja loppusijoitusta koskevien lupaehtojen yhtenäisyys.
— Määritellään haja-asutusalueiden jätehuollon
palvelu- ja vaatimustaso ja liitetään kiinteistöjen
jätevesilietteet osaksi järjestettyä jätehuoltoa.
— Korotetaan jäteveron tasoa asteittain sen ohjaavuuden parantamiseksi.
— Rinnastetaan standardien mukaan valmistetut
jätepolttoaineet ja jätteestä saatava biokaasu verotuksessa biopolttoaineisiin.
— Vahvistetaan valtion taloudellista osallistumista jätealan kehittämiseen.
Peruslähtökohtana vastedeskin on, että jäteala
kattaa kustannuksensa tiukan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Samalla on kuitenkin otettava
huomioon, että ala ei voi itse järjestää ja rahoittaa
kaikkia sen kehittämiseksi tarpeellisia perusedellytyksiä. Erityisesti tämä koskee alan tieteellisen tutkimuksen ja opetuksen sekä yleisen ammatillisen
koulutuksen ja neuvontatoiminnan järjestämistä,
viranomaistoiminnan organisointia ja resursointia,
mutta eräiltä osin myös jätteiden hyödyntämiseen
tähtäävän uuden teknisen perusinfrastruktuurin
kehittämistä. Jätesuunnitelmassa ehdotetulla monipuolisella lisäpanostuksella pyritään välttämätön
jäteala nostamaan teknisesti ja laadullisesti asianmukaiselle tasolle ja luomaan samalla edellytykset
osaamisen ja teknologian viennille alan kasvavilla
maailmanmarkkinoilla.
Keskeisten ohjauskeinojen lisäksi tarkistettuun
suunnitelmaan sisältyy 15 muuta yhdyskuntien jätehuoltoa koskevaan ohjauskeinoa. Nämä ohjauskeinot ovat pääosin samoja kuin ne, jotka sisältyivät aiempaan valtakunnalliseen jätesuunnitelmaan.
Niihin on kuitenkin lisätty merkittävä uusi toimenpide eli jätealan tutkijakoulun käynnistäminen ja
ensimmäisen yliopistotasoisen jätealan professuurin perustaminen. Suomi on ainoita Euroopan maita, jonka yliopistoissa tai korkeakouluissa ei ole
jätealaan erityisesti keskittynyttä professuuria edistämässä alan tieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen järjestämistä. Tämä näkyy pätevien tutkijoiden
ja tutkimustiedon jatkuvana vajeena.
Talouden kasvusta johtuva jätemäärien kasvu
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on niin nopeaa, että vaikka jätteiden synnyn ehkäisylle asetettavat talouden kasvuun suhteutetut vähentämistavoitteet saavutettaisiin, jätemäärien absoluuttinen kasvu jatkuisi. Jätesuunnitelman toteuttamisessa on siten tältä osin nimenomaan kyse
jätemäärien kasvun hillitsemisestä, mutta ei niiden
absoluuttisen kasvun pysäyttämisestä tai vähentämisestä.
Jätteiden synnyn ehkäisytavoitteiden asettamista vaikeuttaa se, että syntyvien jätemäärien sekä
talouskasvun ja sen laadun välistä riippuvuutta ei
tunneta riittävästi. Tässä suhteessa ympäristöministeriön mukaan tietopohjaa on oleellisesti parannettava. Myös kansainvälinen tietämys on erittäin
puutteellista. Tarvittavaa selvitystyötä ollaankin
aloittamassa yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen
kanssa. Työ edellyttäisi kuitenkin olennaisesti suurempaa panostusta kuin käytettävissä olevat voimavarat antavat myöden.
Tiedollisia ja valistuksellisia keinoja tehokkaampia jätteiden synnyn ehkäisykeinoja ovat hallinnolliset ja varsinkin taloudelliset keinot. Taloudellisten
keinojen vaikutuksia jätteiden synnyn ehkäisyyn ja
varsinkaan yhteiskunnan muuhun toimintaan ei
kuitenkaan tunneta riittävästi, jotta niitä olisi voitu
valtakunnallisen jätesuunnitelman tarkistamisen
yhteydessä ehdottaa otettaviksi sellaisenaan käyttöön. Siksi keskeisten ohjauskeinojen vaikuttavuus
ja vaikutukset on ympäristöministeriön mielestä
tutkittava perusteellisesti ja viipymättä. Tutkittaviksi tulisi ottaa ainakin seuraavat ohjauskeinot ja
koota niiden mahdollista käyttöönottoa koskevat
johtopäätökset päätöksentekoa varten:
— työn verotuksen ja palvelujen arvonlisäverotuksen nykyistä suurempi korvaaminen raaka-aineiden ja energian verotuksella
— hallinnolliset ja muut keinot jätteiden synnyn
ehkäisemiseksi ja niiden haitallisuuden vähentämiseksi.
Edellä mainittujen selvitysten valmistuttua on
ratkaistava, tarvitaanko erillinen strategia, jolla linjattaisiin yhteiskunnan koko materiaalitaloutta ja
siihen liittyvää jätteiden synnyn ehkäisyä pitkällä,
esim. 20—30 vuoden tähtäimellä, vai voidaanko
asiaa tarkastella riittävän pitkäjänteisesti ja syvällisesti vuoden 2005 jälkeen uudistettavassa valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa.
Välittömästi käytettävissä oleva keino jätteiden
synnyn ehkäisyssä on neuvonta- ja valistustoiminta, jota jätesuunnitelman tarkistamisen yhteydessä
päätettiin erikseen ohjelmoida ja tehostaa. Tulokselliseen toimintaan ei ole tähän mennessä ollut
voimavaroja, mutta selvitettävänä on, voitaisiinko

neuvonnan tehostamiseksi perustaa esim. Suomen
ympäristökeskuksen, energiatehokkuuden neuvontaan nykyisin keskittyneen MOTIVAn tai jonkin
muun organisaation yhteyteen erityinen materiaalitehokkuuden ja jätteiden synnyn ehkäisyn neuvontakeskus.

Alueelliset jätesuunnitelmat
Alueellisista jätesuunnitelmista on säädetty jätelain
40 §:ssä samaan tapaan, kuin siinä on säädetty
valtakunnallisesta jätesuunnitelmasta. Alueellisen
jätesuunnitelman laatimisvelvollisuus on alueellisilla ympäristökeskuksilla, jotka myös hyväksyvät
suunnitelmat omien toimialueidensa osalta. Kaikki
13 alueellista ympäristökeskusta ovat laatineet alueelliset jätesuunnitelmat v. 1996—97, ja ne ovat
voimassa vuoteen 2005. Samoin kuin valtakunnallinen jätesuunnitelma myös alueelliset jätesuunnitelmat on tarkistettu v. 2001—2002. Samanaikaisella ja vuorovaikutteisella valmistelulla on pyritty
varmistamaan valtakunnallisen ja alueellisten jätesuunnitelmien keskinäinen yhdensuuntaisuus ja
toisiaan täydentävyys.
Alueellisissa suunnitelmissa on pyritty tarkentamaan valtakunnallisessa suunnitelmassa asetettuja
tavoitteita ja toimia ottaen huomioon alueelliset
erityispiirteet ja ongelmat sekä aluekeskusten toimivalta ja mahdollisuudet. Niissä käsitellään valtakunnallista suunnitelmaa yksityiskohtaisemmin
esim. kuntien välistä jätehuollon yhteistyötä, yhdyskuntajätteiden ja puhdistamolietteiden käsittely- ja sijoittamismahdollisuuksia sekä pilaantuneiden maiden kunnostushankkeita. Alueellisten jätesuunnitelmien laatimisen tietopohjana käytetään
etupäässä valtakunnallisia ja alueellisia virallisia
tilastoja, ympäristöhallinnon oman VAHTI-tietojärjestelmän tietoja ja kunnilta saatuja tietoja. Vaikka
kunnille ei ole säädetty sellaista jätesuunnitelman
laatimisvelvollisuutta kuin ympäristöministeriölle
ja alueellisille ympäristökeskuksille, on kuntien
annettava jätelain 41 §:n mukaan alueellisille ympäristökeskuksille ja niiden edelleen ympäristöministeriölle jätesuunnitelmien laadintaa varten tarpeelliset tiedot kunnassa syntyvistä jätteistä, jätehuollon järjestämisestä ja valvonnasta sekä niitä
koskevista kehittämistavoitteista. Jätesuunnitelmien tarkistamisen yhteydessä valtion ja kuntien
viranomaiset ja Suomen Kuntaliitto toimivat hyvässä yhteistyössä tarvittavien kuntakohtaisten tietojen saamiseksi.
Joihinkin v.1996—97 valmisteltuihin alueellisiin
jätesuunnitelmiin jäi joitakin puutteellisuuksia, ja
niitä täydennettiin jälkikäteen. Puutteet olivat eräistä EY-säädöksistä johtuvia ja lähinnä muodollisia.
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Muutoin alueelliset jätesuunnitelmat ovat ympäristöministeriön käsityksen mukaan toimineet tarkoitetulla tavalla. Monissa alueellisissa ympäristökeskuksissa alueellisen suunnitelman valmisteluun ja
tarkistamiseen ovat osallistuneet myös alueen kunnat, toiminnanharjoittajat ja alueelliset toimijat joko
suoraan tai järjestöjensä kautta. Näin suunnitelmille
on saatu laajempi hyväksyttävyys, mikä on omiaan
edistämään suunnitelmien täytäntöönpanoa. Tällainen valmistelu on suositeltavaa senkin takia, että
paikallisille viranomaisille ei ole säädetty jätesuunnitelman laatimisvelvollisuutta. Laaja-alaisesti valmisteltu alueellinen jätesuunnitelma on korvannut
osaltaan tätä puutetta. Suomen Kuntaliitto on kuitenkin suositellut, että myös kunnat laatisivat joko
yksin tai yhteistyössä muiden kuntien ja kuntien
alueellisten jätehuolto-organisaatioiden kanssa
paikallisia jätesuunnitelmia.
Ympäristöministeriön mukaan jätteen hyödyntämistä ja loppusijoitusta koskevien lupaehtojen
yhtenäisyys eri puolilla Suomea on tärkeä edellytys
sille, että kapasiteetiltaan ja tekniseltä tasoltaan
riittävä hyödyntämis- ja käsittelylaitosten verkko
on taloudellisesti mahdollista toteuttaa. Lupaehtojen yhtenäisyys vähentää myös jätteiden tarpeettomia kuljetuksia. Jätesuunnitelmassa esitetään lupaehtojen yhtenäisyyden arviointia ja lupaviranomaisten kouluttamista. Samoin esitetään toimialaja laitoskohtaisten parhaan käyttökelpoisen tekniikan kriteerien määrittämistä ja soveltamista lupamenettelyyn. Ympäristönsuojeluasetuksen (169/
2002) mukaan kaikkien keskeisten jätteiden käsittely- ja hyödyntämislaitosten lupa-asiat tulevat
uudelleen tarkasteltaviksi vuosien 2002—2004 aikana.

Jätevero
Jäteverosta on säädetty jäteverolaissa (495/1996),
joka tuli voimaan 1.9.1996. Lakia on muutettu
sisällöllisesti (1157/1998) ja muutos tuli voimaan
vuoden 1999 alussa.
Jäteverolain mukaan veroa on suoritettava
15,14 € (90 mk) tonnilta sellaisesta jätteestä, joka
sijoitetaan kunnan tai kunnan lukuun ylläpidetylle
k›atopaikalle tai sellaiselle kaatopaikalle, jota pidetään yllä pääasiassa toisten tuottamien jätteiden
sijoittamista varten. Tästä on laissa säädetty eräitä
poikkeuksia, ja lisäksi eräiden jätteiden kaatopaikalle sijoittaminen on säädetty verottomaksi. Verovelvollinen on kaatopaikan pitäjä. Verotuksen toimittamisesta ja sen valvonnasta huolehtii tullilaitos.
Jäteveron tarkoituksena on edistää jätteiden ohjautumista kaatopaikoilta hyötykäyttöön ja vähentää
jätteiden syntymistä. Lisäksi verolla on fiskaalinen
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tarkoitus. Jäteveron vuosikertymä on ollut viime
vuosina n. 33,64 milj. € (200 milj. mk).
Ympäristöministeriön mukaan jäteverolaki sinänsä on toiminut tarkoitetulla ja säädetyllä tavalla,
mutta ongelmana on, että vero on kohdistettu
lähinnä vain yhdyskuntajätteisiin ja niiden sijoittamiseen kaatopaikoille. Suppea soveltamisala merkitsee sitä, että veron kohteeksi joutuu vuosittain
vain n. 2,2 milj. tn:n jätemäärä, kun samaan aikaan
kaatopaikoille voidaan sijoittaa verovapaasti jätteitä (ilman kaivostoiminnan jätteitä) n. 15 milj. tn
vuodessa. Jos kaivostoiminnankin jätteet sisällytetään tarkasteluun, voidaan jätteitä sijoittaa verottomasti kaatopaikoille vuosittain n. 43 milj. tn.
Jäteveron soveltamisalan laajentamista, jota
eduskuntakin on moneen otteeseen edellyttänyt,
on selvitetty ja yritetty useita kertoja, mutta asiassa
ei ole siitä vallitsevien erilaisten käsitysten takia
päästy eteenpäin. Viimeksi eduskunta on vastauksessaan valtioneuvoston selontekoon kansallisesta
ilmastostrategiasta (23.1.2001) todennut mm., että
taloudellista ohjausta on tarpeen lisätä jätteiden
synnyn ehkäisemiseksi. Eduskunta katsoi, että jäteveroa tulisi nostaa asteittain ja ulottaa se koskemaan myös sellaisia teollisuuden kaatopaikkoja,
joille sijoitetaan biohajoavaa jätettä.
OECD:n v. 2001 tekemän selvityksen mukaan
kannettiin v. 1999 EU-maissa erilaisia jäteveroja
seuraavasti:
EU-maa

Itävalta
Tanska
Italia
Alankomaat
Ruotsi
Iso-Britannia
Suomi

Veron laajuus

Laaja
Laaja
Laaja
Laaja
Laaja
Laaja
Suppea

Veron määrä/tonni
€

5,80—101,60
44,20— 50,20
ei tietoa
12,60—65,40
27,50
3,20—16,00
15,10

Muista EU-maista jätevero on käytössä myös
Irlannissa, 15,00 € (89,14 mk) tonnilta. Laaja jätevero on lisäksi käytössä Norjassa, 39,40 € (234,26 mk)
tonnilta, ja Sveitsissä 9,70—32,60 € (57,67—193,83
mk) tonnilta.
Vertailu osoittaa, että Suomen jäteveron soveltamisala on suppeampi kuin muiden maiden. Veron
määräkin on Suomessa pienempi kuin muissa EUmaissa keskimäärin. Pohjoismaisessa vertailussa
Suomen jätevero jää huomattavasti keskimääräisen
alapuolelle. Samoin jäteveron ohjausvaikutus jää
suppeutensa takia muiden maiden jäteverojen ohjausvaikutusta vähäisemmäksi. Ohjausvaikutus jää
vähäisemmäksi myös sen takia, että Suomessa jäte-
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veron tuottoa ei, toisin kuin useissa muissa maissa,
käytetä jätehuollon kehittämiseen, vaan lähinnä
yleisiin fiskaalisiin tarkoituksiin.
Jäteveroa tai sen soveltamisalaa ei ole harmonisoitu EU:n alueella, ja vain noin puolessa jäsenmaista on jätevero käytössä. Tiettävästi Euroopan
komissio ei ole koskaan edes ehdottanut jäteverojen harmonisointia jäsenmaiden kesken. Tämä johtunee ympäristöministeriön mukaan siitä, että perussäädösten edellyttämää jäsenmaiden yksimielisyyttä päätöksenteossa ei katsota voitavan saavuttaa. Näin on jouduttu hyväksymään tosiasia, että
jätehuollon taloudellinen ohjaus ja sen vaikutukset
vaihtelevat EU:n sisämarkkinoilla jäsenmaittain.
Valtakunnallisen jätesuunnitelman tarkistuksen
yhteydessä valtioneuvosto päätti esittää, että jäteveroa korottaa asteittain nykyisestä 15,14 €:sta
(90 mk) v. 2003 23 €:oon (136,75 mk) ja v. 2005 jo
30 €:oon (178,37 mk) jätetonnilta. Hallitus on
11.9.2002 antanut esityksen jäteveron korottamisesta (HE 128/2002). Veron korotuksen tavoitteena
on olennaisesti parantaa jäteveron ympäristöpoliittista ohjattavuutta ja siten edistää jätealan kehittämistä. Esityksellä pyritään edistämään jätesuunnitelman tavoitteiden saavuttamista. Veron korotuksen tuottamilla varoilla voidaan myös turvata valtion entistä suurempi osallistuminen jätealan kehittämiseen.
Kaatopaikoille sijoitettavan yhdyskuntajätteen
tonnimääräisestä kustannuksesta jäteveron osuus
on nykyisin n. 20 % ja koko yhdyskuntajätehuollon
tonnimääräisestä kustannuksesta n. 14 %. Kun jäteveron osuus jätehuollon kokonaiskustannuksista
on näinkin pieni, ympäristöministeriö pitää outona
usein esitettyä väitettä, että jätevero suorastaan
aiheuttaisi säädösten vastaisen jätteiden sijoittamisen.
Jätehuoltokustannukset kokonaisuudessaan eli
49,63 € (295 mk) asukasta kohden vuodessa sen
sijaan voivat joissakin tapauksissa johtaa tällaiseen
käyttäytymiseen, jos laskutusjaksot ovat pitkiä. Mikäli laskutus hoidettaisiin esim. kuudesti vuodessa,
tulisi maksuerän suuruudeksi asukasta kohden alle
8,41 € (50 mk). Todellisuudessa laskutettavat erät
ovat huomattavasti tätäkin pienempiä, sillä kustannuksiin sisältyy huomattavasti myös sellaisia kiinteitä kustannuksia, joita ei näkyvästi laskuteta vaan
jotka sisältyvät kiinteistöjen muihin perustamis- ja
hoitokustannuksiin. Tällaisia kustannuksia ovat
esim. kiinteistöjen jätetiloista ja jätteiden keräysvälineiden hankinnasta aiheutuvat kustannukset.
Lähinnä erilaiset käytöstä poistetut kodinkoneet, kuten jääkaapit, televisiot, pesukoneet yms.
suurehkot yksittäiset jäte-esineet ovat aiheuttaneet

ongelmia jätteinä. Niitä ei voida kuljettaa kiinteistöiltä tavanomaisten yhdyskuntajätteiden mukana
ja niiden erillisestä vastaanottamisesta on ryhdytty
perimään kustannukset kattavia erillismaksuja. Jos
tällaisten jäte-esineiden keräystä ei ole kunnolla
organisoitu, saattavat jäte-esineet päätyä laittomiin
paikkoihin. Samanlaisia ongelmia kuin kodinkonejätteistä voi aiheutua myös romuajoneuvoista.
Ympäristöministeriön tarkoitus on ohjein ja
tarvittaessa säädöksin määrittää aiempaa täsmällisemmin haja-asutusalueiden jätehuollon palveluja vaatimustaso. Päämääränä on myös antaa tuottajan vastuuseen ja EU-säädöksiin perustuvat säädökset sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä ajoneuvojen jätehuollon järjestämisestä, jolloin näiden
jäte-esineiden jätehuollosta aiheutuvat kustannukset siirtyvät ao. tuotteiden valmistajien ja maahantuojien maksettaviksi. Jätehuoltokustannukset sisältyvät jatkossa näiden tuotteiden myyntihintoihin, joten erillisiä jätehuoltovaiheessa perittäviä
maksuja ei enää peritä. Tällöin myös poistunee
epäasianmukainen toiminta jätehuoltokustannusten välttämiseksi. Ympäristöministeriö aikoo myös
lisätä jäteneuvontaa ja järjestää erityisen roskaamisen vastaisen kampanjan.
Teollisuuden jätteiden hyötykäytön lisäämiseksi
hallitus on 17.9.2002 antanut esityksen sähkön ja
eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun
lain muuttamisesta (HE 130/2002 vp), jonka mukaan teollisuuden biokaasulla ja kierrätyspolttoaineilla tuotettua sähköä tullaan tukemaan, sen jälkeen kun myös komissio on hyväksynyt tuen
valtiontukea koskevien säännösten valossa. Esityksellä pyritään vähentämään teollisuuden kaatopaikoille siirtämän jätteen ja jätteestä syntyvän kaasun
määrää ottamalla jäte hyötykäyttöön.

Juomapakkausten valmisteverotus
Suomessa juomapakkausten ympäristöohjaus on
hoidettu valmistajia ohjaavan verotuksen sekä kuluttajaa ohjaavan pantin avulla. Järjestelmän toimivuudesta on tehty lukuisia valituksia sekä kanteluita eri tahoille. Euroopan komission vero- ja tullipääosasto v. 1996 ja ympäristöpääosasto v. 2000
ovat erikseen Suomelle lähettämillään kirjeillä kiinnittäneet huomiota juomapakkausten verojärjestelmän epäkohtiin ja pyytäneet Suomelta lisäselvityksiä järjestelmän yhteisöoikeudenmukaisuudesta.
Eduskunnan oikeusasiamies on kiinnittänyt
huomiota siihen, että nykyinen verolaki ei kaikilta
osin täytä perustuslain vaatimuksia. Hänen mukaansa kierrätysjärjestelmien avoimuuteen ja syrjimättömyyteen tulee kiinnittää huomiota. Kilpailuvirasto on todennut, että pakkausverojärjestelmä

on ristiriidassa tuottajavastuuperiaatteen kanssa ja
että nykyisessä järjestelmässä on kilpailuoikeudellisia ongelmia.
Eduskunta edellytti hyväksyessään hallituksen
esityksen laiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain
liitteenä
olevan
virvoitusjuomaverotaulukon
muuttamisesta antamassaan vastauksessa (EV 167/
2000 vp), että kaikkien pakkausten ja ensi vaiheessa juomapäällysten ympäristöohjausjärjestelmän
kokonaisuudistus toteutetaan siten, että uusi järjestelmä voidaan ottaa käyttöön tarvittaessa asteittain
viimeistään vuoden 2003 alusta.
Valtion tekninen tutkimuskeskus on tehnyt
juomapakkauksien elinkaaritutkimusta, ja sen ensimmäisen vaiheen lopputulokset saatiin keväällä
2002. Ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin metallisten juomapäällysten ja uudelleentäytettävien pakkausten ympäristövaikutusten suhdetta. Tutkimuksen toinen vaihe koskee mm. alkoholijuomapakkauksia ja kertaalleen täytettäviä muovipakkauksia. Toinen vaihe on tarkoitus saada päätökseen maaliskuussa 2003.
Valtiovarainministeriö asetti 23.8.2001 työryhmän, jonka tehtävänä on löytää sellainen juomapakkausten ympäristöohjausmalli, joka parhaiten
Suomessa täyttää ympäristön suojelutavoitteet. Samanaikaisesti järjestelmän tulee täyttää yhteisöoikeudelliset vaatimukset erityisesti sisämarkkinoiden toimivuuden, avoimuuden ja kilpailun kannalta. Työryhmän tavoitteena on myös se, että perustuslain lainsäädännölle asettamat vaatimukset otetaan huomioon.
Työryhmä jättää raporttinsa vuoden 2002 lokakuun loppuun mennessä. Valtiovarainministeriö
on valtiontilintarkastajille antamassaan lausunnossa todennut, että selvitettyään erilaisia ohjausmalleja työryhmä päätynee esittämään verotukseen perustuvaa, nykyisenkaltaista mallia, jossa esitetään
korjauksia nykyisen lain lukuisiin epäkohtiin. Erityisen tärkeää on, että valmisteltavan uuden juomapakkausverolain lisäksi jätelakiin tehtäisiin samanaikaisesti juomapakkausten uudelleenkäyttöön ja
kierrätykseen liittyviä ympäristöalan säännöksiä
ainakin tuottajayhteisöistä, valvonnasta, valvontaviranomaisista, tiedonantamisesta verottajalle jne.
Myös komission Suomelle 22.7.2002 lähettämä perusteltu lausunto, jossa todetaan, että Suomi ei ole
saattanut kansallisesti voimaan pakkausdirektiivin
edellyttämää riittävää viranomaisvalvontaa mm.
juomapakkausjärjestelmien avoimuuden osalta,
edellyttää muutoksia jätelainsäädäntöön.
Suomen Palautuspakkaus Oy on vuodesta 1996
hallinnoinut juomapakkausten pantillista palautusta Suomessa. Sen tehtäviin kuuluu juomapak-

339

kausten kierrätysjärjestelmän kehittäminen, rahaja materiaalivirtojen hallinnointi sekä juomapakkausten ympäristövaikutusten vähentäminen. Yhtiön omistavat suomalaiset kaupparyhmät ja panimot. Saadun selvityksen mukaan vuoden lopussa
järjestelmään on lähes kuuden toimintavuoden aikana palautettu yhteensä 390 milj. tölkkiä. Palautusprosentti v. 2001 oli n. 95 % verrattuna panttijärjestelmään myytyjen tölkkien määrään. Samana vuonna järjestelmään palautettiin n. 9 milj.
pantitonta tölkkiä, joista suurin osa koostuu lähinnä tax-free-tuotteina maahan tuoduista juomatölkeistä. Arvioiden mukaan Suomeen tuodaan vuosittain tax-free-tuotteina n. 90 milj. juomatölkkiä,
joista siis n. 10 % päätyy juomapakkausten kierrätysjärjestelmään.
Lokakuussa 1997 perustettu metallipakkausten
Mepak-Kierrätys Oy, joka on tehnyt yhteistyösopimuksen mm. Kuusakoski Oy:n kanssa käytettyjen
tinapelti- ja alumiinipakkausten ohjaamiseksi hyötykäyttöön, on ilmoittanut, että yhtiön keräys- ja
kierrätysjärjestelmän kautta saadaan pantittomia
juomatölkkejä hyötykäyttöön n. 20—30 milj. kpl
vuodessa. Tämä tarkoittaa sitä, että maahan tuoduista tax-free-tuotteina tuoduista pantittomista
juomatölkeistä saadaan tällä hetkellä hyötykäyttöön kaikkiaan n. 30—40 %.
Siirtyminen Euroopan unionin säätelemiin alkoholimarkkinoihin v. 2004 lisännee huomattavasti
entisestään olut- ja muiden juomatölkkien maahantuontia, mikä osaltaan lisännee keräys- ja kierrätysjärjestelmien ulkopuolelle jäävien juomapakkausten määrää ja aiheuttanee haitallisia ympäristövaikutuksia. Saadun selvityksen mukaan haittoja voidaan vähentää lähinnä lisäämällä ympäristötietoutta ja -valistusta matkustajien keskuudessa.
Oman laajemman ongelmansa muodostaa
kierrätysjärjestelmän vaikutus kaupan alan kilpailutilanteeseen, erityisesti uusien kotimaisten tai
ulkomaisten yrittäjien kilpailuasemaan ja markkinoille pääsymahdollisuuksiin, eli järjestelmän mahdollinen kilpailua rajoittava sivuvaikutus.

Saatuja selvityksiä
Suomen Kuntaliitto
Kuntaliiton mielestä jätehuolto on erittäin tiukasti
säänneltyä. Säädöksiä on runsaasti, ne ovat osittain
tulkinnanvaraisia ja niiden täytäntöönpanossa ja
soveltamisessa on ollut vaikeuksia. Kuntaliiton
mukaan varsinkin pakkauksia ja pakkausjätteitä
koskevat tuottajanvastuusäännökset ovat tulkinnanvaraisia. Käytännössä monen pakkauksen jätehuoltovastuu on jäänyt kuntien kannettavaksi. Keräyspaperin osalta tuottajanvastuu toimii nykyisin
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hyvin. Muutkin tuottajanvastuusäädökset tulisi
saattaa keräyspaperipäätöksen kanssa samanlaisiksi. Lisäksi tuottajanvastuusäädöksissä tulisi tuottajilta edellyttää toteutusaikataulua ja yksilöidä valvonnan järjestämisvastuut. Kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilla ei ole mahdollisuutta valvoa tuottajanvastuun toteutumista.
Toimintoja järjestettäessä ja kuntien vastuuta
määritettäessä olisi tarvittu valtakunnallisia tulkintoja mm. siitä, mitä eri käsitteillä tarkoitetaan, miten
määritellään hyödyntämisaste ja mitä käytännön
toimenpiteitä aiheutuu uusitusta jäteluokittelusta ja
uusista ongelmajätemäärittelyistä. Tulkintaohjeita
on ryhdytty laatimaan mm. nestemäisen jätteen
osalta vasta sen jälkeen, kun sen kaatopaikalle
sijoittamiskielto tuli voimaan 1.2.2002. Koska valtakunnallisia tulkintaohjeita ei ole ollut, ovat vaatimukset ja tulkinnat poikenneet eri alueilla toisistaan. Täten kunnilta edellytetyt toimenpiteet eri
tilanteissa ovat vaihdelleet.
Valtakunnallisen jätesuunnitelman osalta Kuntaliitto on esittänyt mm. seuraavia epäkohtia:
— Koska valtakunnallinen jätesuunnitelma on
luonteeltaan pääosin ohjeellinen, ei sen tarkistaminen näin lyhyen ajan kuluttua sen hyväksymisestä
vaikuta tarpeelliselta eikä tarkoituksenmukaiselta.
Suunnitelman status ei kaikilta osin ole yleisesti
tiedossa. Esimerkiksi valtion viranomaisilla on taipumusta eräitä tulkintoja tehdessään pitää suunnitelmaa sitovana asiakirjana.
— Suunnitelmassa esitetyt tavoitteet ovat suurelta osin realistisia, joskin aikataulultaan eräiltä
osin tiukkoja. Eniten kustannuksia ja toimenpiteitä
aiheuttavat biojätteiden käsittelyä ja kaatopaikkojen ylläpitoa koskevat vaatimukset. Näyttää todennäköiseltä, että hyödyntämistavoitteiden saavuttamiseksi jätteiden energiana hyödyntäminen lisääntyy.
— Tavoitteet ovat valtakunnallisia. Alueellisille
ympäristökeskuksille on jätetty omien, alueellisten
tavoitteiden asettaminen. Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa olisi ollut syytä pohtia, missä määrin ja mistä syistä tavoitteet voivat poiketa eri
puolilla Suomea.
Kuntaliiton mielestä alueelliset ympäristökeskukset eivät toimi linjakkaasti. Ne suhtautuvat
asioihin eri tavoin. Esimerkiksi ympäristönsuojelun
edistämiseen on myönnetty määrärahoja epätarkoituksenmukaisin perustein. Joillakin alueilla on
osallistuttu vanhojen kaatopaikkojen sulkemishankkeisiin, toisilla ei. Myös lupaehdot vaihtelevat
alueittain. Alueellisten ympäristökeskusten toimintatavat ja toimintojen ohjaus loukkaavat eräissä
asioissa kuntien päätäntävaltaa. Muun muassa

alueellisissa jätesuunnitelmissa esitetyt kaavailut
perustettavista jätteenkäsittelypaikoista koetaan
kuntia sitoviksi.
Kuntaliitto kiinnitti v. 2000 huomiota eräisiin
jäteverolain epäkohtiin ja teki valtiovarainministeriölle esityksen jäteverolain muuttamisesta oikeudenmukaisemmaksi. Samalla se esitti, että jäteveron tuotto siirrettäisiin kuntien käyttöön kunnallisen jätehuollon kehittämiseksi tai ympäristövahinkorahastoon tms. vanhojen kaatopaikkojen ja muiden saastuneiden alueiden puhdistamiseksi. Ehdotus ei ole johtanut toimenpiteisiin.
Kuntaliiton mielestä jäteveroa tulisi ryhtyä perimään myös yksityisille kaatopaikoille toimitetuista
jätteistä tai, mikäli näin ei tehdä, tulisi sen kantamisesta yleisiltäkin kaatopaikoilta luopua. Kuntaliitto
pitää jäteverolain vaikuttavuuden seuraamista tärkeänä ja sen mahdollisten puutteiden korjaamista
oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi välttämättömänä. Veron vaikutukset ovat näkyneet mm.
siinä, että kohonneiden maksujen takia jätteet ovat
ohjautuneet muualle kuin valvotuille kaatopaikoille. Jäteveron myönteiset ympäristövaikutukset ovat
lähes olemattomat.

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV
YTV:n mielestä EU-säännöksiä soveltaessaan Suomi pyrkii olemaan etulinjassa niin aikataulujen
kuin vaatimustenkin suhteen. Tällä pyritään mm.
nopeaan rakennemuutokseen jätteiden käsittelyssä. Keskeisessä asemassa ovat kaatopaikkadirektiivin ja jätteen polttoa koskevan direktiivin soveltaminen. Nykyisestä kaatopaikkavaltaisesta toiminnasta halutaan siirtyä pikavauhtia kattavaan laitoskäsittelyyn ja jätepolttoaineiden energiakäyttöön.
Tämän rakennemuutoksen vaatimiin panostuksiin ei kuitenkaan ole varauduttu sen enempää
ympäristöministeriössä kuin Suomen ympäristökeskuksessakaan. Resursseja on sisäisin järjestelyin
pikemminkin vähennetty kuin lisätty. Seurauksena
on ollut, ettei rakennemuutoksen toteuttamiseksi
välttämättömiä tulkintaohjeita ja määräyksiä ole
laadittu ajoissa. Suurimmat ohjepuutteet koskevat
mm. jätepolttoaineita ja niiden käyttöä, käsiteltyjen
jätteiden kaatopaikkakelpoisuusvaatimuksia, uusien ongelmajäteluokkien käsittelyvaatimuksia, jätteenkäsittelylaitosten päästövaatimuksia sekä kaatopaikkakaasujen keräämisen ja hyödyntämisen
toiminnallisia ja päästövaatimuksia.
Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa esitetyt
tavoitteet ovat yleisesti ottaen yhdensuuntaiset jätelainsäädännön ja jätepolitiikan tavoitteiden kanssa.
Yhdyskuntajätteiden hyötykäytön 70 %:n tavoite
on sinänsä realistinen, mutta ei käytännössä toteu-

tettavissa niin nopeassa aikataulussa kuin suunnitelmassa on esitetty. Jätteen synnyn ehkäisytoimet
ovat kulutuksesta tulevan jätteen osalta lähes
olemattomia. Edes selvityksiä ei ole tehty erilaisista
keinoista ja niiden vaikutuksista syntyvien jätteiden
määrään, kulutukseen, kulutusmenojen rakenteen
muutoksiin tai talouteen. Tehokas jätteiden synnyn
ehkäisy edellyttää laajaa yhteistyötä eri tahojen
kesken, yhteistä foorumia yhteistyön tueksi ja tiedon lisäämiseksi sekä merkittäviäkin taloudellisia
ohjauskeinoja kulutuksen rakenteen muuttamiseksi vähemmän jätettä tuottavaan suuntaan talouden
kasvusta riippumatta.
YTV:n mukaan yhtenäisten soveltamis- ja toimintaohjeiden puute on johtanut siihen, että ympäristölupia myönnettäessä säännöksiä tulkitaan kovin eri tavoin eri puolilla maata. Alueellisten ympäristökeskusten tulkinnoissa ja lupaehdoissa sekä
valvonnan tasossa on suuriakin eroja. Tämä on
johtanut ns. jäteturismiin eli jätteiden ja erityisesti
pilaantuneiden maiden tarpeettomiin kuljetuksiin
maakunnasta toiseen. Tulkintojen ja lupaehtojen
erot ovat johtaneet myös siihen, että toiminnanharjoittajat ovat joissain tapauksissa joutuneet keskenään eriarvoiseen asemaan.
YTV:kin mielestä pakkausjätteiden kierrätyksen
vastuukysymysten epäselvyydet ovat ongelma.
Pakkausjätteitä koskevassa tuottajanvastuupäätöksessä ei ole määritelty, kenen vastuulle kuuluu
pakkausjätteen keräyksen järjestäminen. Päätöstä
tehtäessä oli käytössä sekä kuntien että tuottajien
ylläpitämiä keräysjärjestelmiä. Osa tuottajista on
päätöksen jälkeen kehittänyt lisää omia keräysjärjestelmiä, mutta osa tuottajista katsoo, että keräys
olisikin kuntien vastuulla. Tilanne on johtanut keräysjärjestelmien sekavuuteen sekä eri pakkausmateriaalien tuottajien eriarvoiseen asemaan, koska
kunnat keräysjärjestelmillään subventoivat vain joidenkin materiaalien kierrätystä. Keräyspaperia
koskevassa tuottajanvastuupäätöksessä on aluekeräyksen järjestäminen sen sijaan selkeästi tuottajien
vastuulla. Tämän ansiosta päätöksen toteutus on
käynnistynyt hyvin. Pakkauksia koskeva tuottajanvastuupäätös tulisikin pikaisesti muuttaa keräysvastuun osalta samanlaiseksi kuin keräyspaperipäätös.
Myös YTV katsoo, että jäteveron merkitys jätehuollon kehitystä ohjaavana tekijänä on ollut vähäinen. Syntyvän jätteen määrään jäteverolla ei ole
ollut minkäänlaista havaittavaa vaikutusta. Sen sijaan vero on lisännyt jonkin verran esim. rakennusjätteen hyödyntämistä. Kiristyvät jätteenkäsittelyvaatimukset ja tätä kautta kohoavat hinnat tulevat
lisäämään hyötykäyttöä paljon enemmän kuin jäte-
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vero. Käynnistyneessä rakennemuutosvaiheessa
on jäteverolla yksinomaan haitallinen vaikutus,
koska vero heikentää investointimahdollisuuksia.
Välittömänä toimenpiteenä pitäisi jäteveron
tuotto täysimääräisenä ohjata yhdyskuntajätehuollon rakennemuutosta tukeviin hankkeisiin. Yhdyskuntajätteitä koskevasta jäteverosta voitaisiin luopua kokonaan, koska käsittelyvaatimusten kiristyminen nostaa jätteiden hyötykäyttöastetta joka tapauksessa. Tämän lisäksi pitäisi selvittää, millä
muilla toimilla alan rakennemuutosta voitaisiin tukea.

Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT
EU-jäsenyysaikana Suomen viranomaiset ovat
yleensä pitäytyneet EU:n omaksumalla linjalla.
Kansallista joustovaraa ei ole juurikaan hyödynnetty, paitsi paikoitellen soveltamalla direktiivien vaatimustasoa tiukempaa käytäntöä. Esimerkkinä tästä
on mm. pakkauksia ja pakkausjätteitä koskevaan
valtioneuvoston päätökseen (962/1997) sisältyvät
hyödyntämistavoitteet sekä päätökseen sisältyvä
pakkaajaa koskeva tuottajan vastuu. TT:n mukaan
on tärkeää, että teollisuuttamme ei rasiteta ylimitoitetuilla tai ennenaikaisilla vaatimuksilla. Direktiivien määräykset on luonnollisesti sopeutettava
omaan lainsäädäntöömme, mutta kansallinen itsekkyys joustovaran puitteissa ei olisi ristiriidassa
useiden muiden jäsenmaiden omaksuman linjan
kanssa.
Suomessa on useammin kuin kerran yritetty
saada aikaan kansallisia määräyksiä aikaan ennen
EU:n säädösten valmistumista. Esimerkkejä ovat
mm. kaatopaikkoja sekä sähkö- ja elektroniikkaromuja (SE) koskevat määräykset. Tosin SE-romuja
koskevasta hankkeesta luovuttiin ennen päätösehdotusten antamista. TT katsoo, että Suomessa ei
tulisi antaa sellaisia määräyksiä, jotka vaikuttavat
teollisuutemme kannattavuuteen. Missään tapauksessa tällaisia määräyksiä ei tulisi antaa kansallisesti, ennen kuin EU on lyönyt linjansa lukkoon ja
edellyttänyt jäsenmaissa kansallista toimeenpanoa.
Valtakunnallisen jätesuunnitelman ja alueellisten suunnitelmien laadintaan on käytetty paljon
aikaa ja asiantuntijapanoksia. TT:n käsityksen mukaan suunnitelmien merkitys on kuitenkin jäänyt
vähäiseksi. Kansallinen jätelainsäädäntömme perustuu pitkälti EU:n direktiiveihin ja asetuksiin, eikä
suunnitelmaan sisältyvillä tavoitteilla ole ollut merkittävää vaikutusta.
TT:n jäsenyritykset ovat toistuvasti esittäneet,
että lupaviranomaisten keskinäistä koordinointia ja
lupaehtojen sekä niiden perusteiden harmonisointia tulisi parantaa. On mahdollista, että harmoni-
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soinnin puute aiheuttaa myös alueellista eriarvoisuutta. Esimerkiksi energiantuotannossa hyödynnettävä puunkuori on eräiden toimipaikkojen ympäristö- ja jäteluvissa luokiteltu jätteeksi. Siten näiden toimipaikkojen kuorikattilat ovat jätteenpolttolaitoksia ja niihin sovelletaan jätteenpolttodirektiivin ja sen tulevan kansallisen sovellutuksen määräyksiä. Sen sijaan muualla kuorenpoltto on rinnastettavissa hakkeen tai muun puuperäisen materiaalin normaaliin polttoainekäyttöön.
Jätteen keräyksen suorittavat yksityiset jätehuoltoyritykset joko nk. kunnan järjestämän tai sopimusperusteisen jätehuollon mukaisesti. Erona on
se, että kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa
kunta päättää jätteen kuljettajasta, kun taas sopimusperusteisessa jätteenkuljetuksessa kuljettajan
valitsee jätteen tuottaja. Jätelain mukaan kunnalla
on oikeus päättää jätteenkuljetuksen enimmäishinnasta sekä siitä, mihin jäte on kuljetettava. Jätelain
10 ja 13 §:n määräykset rajoittavat olennaisesti alan
vapaata kilpailua ja välillisesti hillitsevät yksityisten
ympäristöalan yritysten mielenkiintoa investoida
uuteen hyödyntämistekniikkaan. Ympäristöalan
teollisuus on TT:n ja Kiinteistöliiton tukemana informoinut asiasta ympäristöministeriötä ja esittänyt
kysymyksen pohtimista laaja-alaisessa työryhmässä.
TT katsoo, että kuntien ja kuntayhtymien jätehuoltoliiketoiminta on jätelain muutosten kautta
saatettava samaan kilpailuasemaan yksityisten alan
yritysten kanssa. Muiden toimintojen tavoin myös
jätehuollon kustannustehokkuuden takaa vain vapaa ja kaikille toimijoille yhtäläisin ehdoin toimiva
kilpailu.
Ympäristöministeriö perustelee jäteveroa ohjausvaikutuksella, joka vähentää jätteiden toimittamista kaatopaikoille. Vaikka asia on vaikeasti mitattavissa, todennäköisesti veron ohjaus on odotettua huomattavasti vaatimattomampaa.
On myönteistä, että valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa ei esitetä jäteveron laajentamista teollisuuden omille kaatopaikoille. Suurteollisuuden
kaatopaikoille toimitetaan nimittäin erityisen vaikeasti hyödynnettäviä jätteitä, joiden ohjaaminen
muualle kuin kaatopaikoille olisi edellyttänyt huomattavan korkeaa veroastetta. Tällä olisi väistämättä ollut haitallinen vaikutus maamme teollisuuden
kustannusrakenteeseen.
Teollisuus joutuu maksamaan jäteveroa yleisille
kaatopaikoille toimittamistaan jätteistä. Koska
useimpien tuottajien jätteiden määrät ovat pieniä,
haittavaikutukset kilpailukyvylle eivät ole muodostuneet ratkaisevan suuriksi. TT:n mielestä Suomessa tulisi harkita jäteveron mielekyyttä ja arvioida

sen merkitystä ympäristönsuojelun edistäjänä. Missään tapauksessa jäteveroa ei tule laajentaa teollisuuden omille kaatopaikoille. Ylimääräinen kus-

tannustekijä voi romahduttaa eräiden tärkeiden
teollisuusalojen ja yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn.

Valtiontilintarkastajat pitävät jätepolitiikkamme kehittämispyrkimyksiä ja tavoitteita tärkeinä ja oikeansuuntaisina. Kansalliset ja kansainväliset säädökset ja
sopimukset sekä yleinen mielipide edellyttävät tuotantomenetelmien ja tuotteiden kehittämistä yhä ympäristöystävällisemmiksi. Teollistuminen ja kasvava kulutus
ovat nostamassa jätealan yhdeksi ekologisesti kestävän yhteiskunnan avaintoimialoista. Jätteiden käsittely
ja kierrätys on vahva kasvuala niin kotimaassa kuin
kansainvälisestikin. Jätteiden synnyn ehkäisemisellä
sekä niiden tehokkaalla hyödyntämisellä ja turvallisella
käsittelyllä torjutaan keskeisten ympäristöuhkien kuten kasvihuoneilmiön voimistumista. Esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet onnistuneen jätepolitiikan ja parantuneiden kaatopaikkojen seurauksena 50 % kymmenen viime vuoden aikana, vaikka jätteiden hyödyntämisaste on ollut alhainen ja jätemäärät
ovat kasvaneet. Valtiontilintarkastajien mielestä kasvihuonepäästöjä tuleekin edelleen rajoittaa mm. biohajoavien jätteiden tehostetun käsittelyn avulla.
Valtiontilintarkastajien mielestä ympäristöhallinnossa tuleekin lisätä ja tehostaa toimia, joilla jätteiden
syntyä voidaan estää ja lisätä niiden hyötykäyttöä. Vuoteen 2005 asetettu yhdyskuntajätteiden 70 %:n hyödyntämistavoite on varsin vaativa, ja sen toteutuminen
edellyttää mm. jätteiden energiakäytön voimakasta lisäämistä. Niinpä jätealan yhteistyötä ja teknologian
kehittämistä on pyrittävä edistämään ja tukemaan
mahdollisimman monipuolisesti. Ympäristönäkökohtien sisällyttäminen myös tutkimuksen, tuotekehittelyn,
viennin edistämisen ja koulutuksen tavoitteisiin on paras tapa edistää jätealan teknologian kehittämistä.
Teknologian kehittäminen vaatii myös toimivaa yhteistyötä eri viranomaisten, tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kesken.
Valtiontilintarkastajien mielestä EU:n ympäristösuojeluun osoittamaa rahoitusta tulisi kanavoida nykyistä
enemmän myös jätteiden hyötykäyttöä edistäviin hankkeisiin. Tieliikelaitoksen EU-hanke, joka selvittelee, miten teollisuuden jätteitä voidaan käyttää sorateiden
huollossa luonnonkiven sijasta, on esimerkki toiminnasta, jolla säästetään soraa ja kalliomursketta, joiden
otto puolestaan synnyttää ympäristöhaittoja.

Valtiontilintarkastajat katsovat, että jätehuolto on
erittäin tiukasti säädeltyä. Säädöksiä on runsaasti, ne
ovat osittain tulkinnanvaraisia ja niiden täytäntöönpanossa ja soveltamisessa on saatujen selvitysten mukaan ollut vaikeuksia. Yhtenäisten soveltamis- ja toimintaohjeiden puute on johtanut siihen, että ympäristölupia myönnettäessä säännöksiä tulkitaan kovin eri tavoin eri puolilla maata. Alueellisten ympäristökeskusten tulkinnoissa ja lupaehdoissa sekä valvonnassa on
suuriakin eroja. Lupaviranomaisten keskinäistä koordinointia ja lupaehtojen sekä niiden perusteiden yhdenmukaisuutta tuleekin parantaa, jotteivät toiminnanharjoittajat joudu keskenään eriarvoiseen asemaan.
Alueellinen ja seudullinen yhteistyö yhdyskuntajätehuollossa on edennyt varsin ripeästi etenkin kuntien
kesken. Jätehuoltoyhteistyötä koskevat jätelain säännökset tulee kuitenkin saattaa ajan tasalle niin, että eri
toimijoiden välistä työnjakoa, vastuita ja velvollisuuksia selkiinnytetään. Myös alueellisten jätesuunnitelmien luonnetta ja sitovuutta toimintojen yleisenä ohjaajana tulee täsmentää. Suunnitelmissa esitetyt tavoitteet ovat suurelta osin realistisia, mutta aikatauluiltaan usein liian tiukkoja. Erityisesti pakkausjätteiden
kierrätyksessä havaittuihin ongelmiin ja vastuukysymyksiin tulee kiinnittää riittävästi huomiota.
Haja-asutusalueiden jätehuollossa on jätelain säätämisen jälkeen edistytty huomattavasti, mutta tehdyn
selvityksen mukaan yleistilanne ei ole vieläkään riittävän hyvä. Kunnallisen jätehuollon palvelutaso ja jätemaksu vaihtelevat paljon alueittain. Joillakin alueilla
kaatopaikkojen määrän voimakas vähentäminen on
voinut johtaa jätehuollon palvelutason laskuun, jos siirtokuormaus- ja hyötykäyttöasemien keräilypisteistä ei
ole huolehdittu samanaikaisesti ja riittävästi. Tästä on
aiheutunut sekä alueellista että kuntakohtaista eriarvoisuutta kunnan asukkaiden ja erityisesti loma-asukkaiden keskuudessa. Jätehuollon palvelutason puutteiden ja kohonneiden jätemaksujen takia jätteitä on
ohjautunut myös muualle kuin valvotuille kaatopaikoille.
Jätehuollon kustannukset ja maksut ovat nousseet
viime vuosina merkittävästi tiukentuneiden vaatimusten ja jäteveron vuoksi. Jätehuollon keskittymisestä ja
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tehostumisesta huolimatta jätehuollon kokonaiskustannukset nousevat huomattavasti myös lähivuosina.
Jäteveron osuus jätteenkäsittelymaksujen perusteena
olevista kustannuksista on nykyisin n. 20 %. Jäteveron
merkitys jätehuollon kehitystä ohjaavana tekijänä onkin ollut vähäinen. Valtiontilintarkastajat pitävät tärkeänä jäteveron vaikuttavuuden seuraamista ja sen
ohjausvaikutuksen muuttamista niin, että sillä nykyistä
paremmin voidaan estää jätteiden syntyä ja lisätä hyötykäyttöä mm. materiaaleina ja energiana. Valtiontilintarkastajat korostavat, että tuloksekas jätteiden synnyn ehkäisy edellyttää tehokasta neuvontaa ja valistusta sekä merkittäviäkin taloudellisia ohjauskeinoja
kulutuksen rakenteen muuttamiseksi vähemmän jätettä tuottavaan suuntaan. Verotuksen keinoin on tarkoituksenmukaista tukea ympäristöystävällistä ja vähäjätteistä tuotantoa esim. juomapakkausten ympäristöohjausmallin kehittämisessä.

Siirtyminen Euroopan unionin säätelemiin alkoholimarkkinoihin v. 2004 lisännee huomattavasti olut- ja
muiden juomatölkkien maahantuontia. Valtiontilintarkastajien mielestä näiden pantittomien juomatölkkien
kierrätykseen ja hyötykäyttöön saamiseksi tulee kiinnittää riittävästi huomiota esim. ympäristötietoutta ja
-valistusta lisäämällä.
Jatkuvasti muuttuva ja yhä yksityiskohtaisempi EU:n
direktiiveihin perustuva jätelainsäädäntömme kehittyminen kytkeytyy jatkossakin kiinteästi EU:n tulevaan
jätepolitiikkaan, joka voi eräissä tapauksissa vaikuttaa
haitallisestikin esim. teollisuutemme kannattavuuteen.
Tämän vuoksi on tärkeää, että maamme jätealan lainsäädäntöä kehitettäessä edetään muiden EU-jäsenmaiden omaksumalla linjalla eikä suomalaisia toimijoita rasiteta ylimitoitetuilla tai ennenaikaisilla vaatimuksilla.

Ympäristövahingot

muuksia ja niiden kustannuksia. Selvitys on jatkoa
aiemmalle selvitykselle, joka koski vuosina 1989—
94 tapahtuneita ympäristöonnettomuuksia ja niiden kustannuksia. Tutkimusaineistona käytettiin
sanomalehtitietoja, viranomaisten onnettomuusrekistereitä ja haastatteluja.
Onnettomuuksien kokonaismäärä oli 134 eli n.
25 vuodessa, eikä määrä ole olennaisesti muuttunut verrattuna aiempaan. Onnettomuuksia sattui
eniten teollisuudessa ja maantieliikenteessä. Onnettomuuksien yleisimmät syyt olivat tekninen vika
ja huolimattomuus. Ympäristövahinkoa aiheuttaneista aineista suurimman ryhmän muodostivat
hapot ja emäkset. Onnettomuuksien ympäristövaikutukset kohdistuivat lähinnä maaperään.

Valtion ympäristöhallinto ei ylläpidä sellaista ympäristövahinkorekisteriä, josta saisi luotettavat ja
yksityiskohtaiset tiedot Suomessa vuosittain tapahtuvista öljyvahingoista ja muista ympäristövahingoista. Alueelliset ympäristökeskukset ovat keränneet kunnilta vuosittain tietoja tapahtuneista öljyvahingoista. Niiden mukaan maassamme tapahtuu
1 500—2 000 öljyvahinkoa vuodessa, valtaosa niistä on kuitenkin pieniä.
Merialueen öljyvahingot ovat vähentyneet merkittävästi 1970-luvun alusta. Aluksista aiheutuvia
öljyvahinkoja tapahtuu nykyisin vain muutaman
vuoden välein. Suomen rannikolla on vuosittain
kuitenkin n. 5—10 sellaista karilleajoa, johon saattaa liittyä öljyvahingon vaara. Osassa näistä haveritapauksista Suomen ympäristökeskus määrää valtion öljyntorjunta-aluksia valmiustilaan tai joskus
myös varmistustehtävään vahinkopaikalle.
Ympäristöministeriö on teettänyt kaksi selvitystä
maassamme tapahtuneista muista ympäristövahingoista ja niiden kustannuksista. Selvitysten tarkoituksena oli yleispiirteisen kuvan saaminen merkittävistä vahingoista, eikä niissä pyrittykään tarkkaan
tietoon kaikista, pienimmistäkin ympäristövahingoista. Uudemmassa selvityksessä tutkittiin Suomessa v. 1995--99 tapahtuneita ympäristöonnetto-
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Öljyvahinkojen torjunnan säädöstausta
Öljyvahinkojen torjunta maalla ja merellä on yksi
pelastustoimen alue, josta on säädetty erikseen ja
jota yleinen pelastustoimilaki ei koske. Öljyvahinkojen torjunta kuuluu ympäristöministeriön toimialaan. Öljyvahinkojen torjuntaa koskevat seuraavat
säädökset:
— Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä eli alusjätelaki (300/1979) sisältää säännökset merenkulun ympäristönsuojelusta
ja aluksista aiheutuvien öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnasta ja siinä on myös määritetty eri

viranomaisten vastuut ja tehtävät alusöljyvahinkojen torjunnassa.
— Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen
torjumisesta (378/1974) määrittää eri viranomaisten
vastuut ja tehtävät maa-alueella tapahtuvien öljyvahinkojen torjunnassa.
— Valtioneuvoston asetus öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta (636/1993, muutos 705/
2000) on annettu em. lakien nojalla, ja siinä säädetään ennen muuta öljyvahinkojen torjunnan valmiussuunnittelusta.
Ahvenanmaan maakunnalla on oma maakuntalaki öljyvahinkojen torjunnasta (Landsskapslag om
bekämping av oljeskador, ÅFS 16/1977).
Kummankin mainitun öljyntorjuntalain mukaan
kunta vastaa öljyvahinkojen torjunnasta sekä maaettä merialueellaan. Lait edellyttävät, että kunta
laatii öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman, jossa
nimeää öljyvahinkojen torjuntaviranomaisensa.
Kunnat ovat poikkeuksetta antaneet tämän tehtävän palokunnalle tai pelastustoimelle. Suunnitelma toimitetaan alueelliselle ympäristökeskukselle
vahvistettavaksi, ja vahvistettu suunnitelma muodostaa perustan korvauksen saamiseen Öljysuojarahastosta torjuntavalmiuden hankkimisesta ja
ylläpidosta kunnalle aiheutuviin kustannuksiin.
Alueellinen ympäristökeskus ohjaa ja valvoo
muutoinkin öljyvahinkojen torjunnan järjestämistä
kunnissa.
Alusjätelain mukaan Suomen ympäristökeskus
vastaa alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnan yleisestä järjestämisestä ja kehittämisestä. Lisäksi se vastaa avomerellä tapahtuvien vahinkojen
torjunnan järjestämisestä ja johtamisesta. Alueellinen ympäristökeskus osallistuu tarvittaessa torjuntaan. Varsinaisten alusöljyvahinkojen torjuntaviranomaisten lisäksi useat muut valtion viranomaiset, kuten puolustusvoimat, Rajavartiolaitos ja Merenkulkulaitos, sekä kuntien muut hallintokunnat
ovat tarvittaessa velvollisia osallistumaan torjuntatoimiin. Alueellisen ympäristökeskuksen johdolla
virka-apuviranomaiset ja alueen kunnat laativat
alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnan alueellisen yhteistoimintasuunnitelman.

Suomenlahden ympäristövahinkojen riskitekijät
Suomenlahdella kuljetettiin 1990-luvun alussa öljyä
pääasiassa vain Suomen käyttöön, n. 15 milj. tn
vuodessa. Suomen kuljetukset eivät ole juurikaan
lisääntyneet, mutta Viron ja Pietarin kuljetusten
kasvun vuoksi öljyliikenne Suomenlahdella on lisääntynyt voimakkaasti. Suomenlahden kaikki öljykuljetukset olivat v. 1995 20 milj. tn ja v. 2000 jo
yli 40 milj. tn. Myös muun laivaliikenteen määrä on

kasvanut nopeasti. Esimerkiksi Pietarin sataman
kokonaissuorite oli v. 1999 28 milj. tn, kun se vielä
1990-luvun alussa oli n. 10 milj. tn vuodessa.
Vuonna 2000 kuljetettiin öljyä Tallinnan ja Muugan satamien kautta jo n. 20 milj. tn ja Pietarista
öljyterminaalin sekä välivarastoalusten kautta n. 8
milj. tn. Primorskin (Koivisto) öljysatama aloitti
toimintansa aivan vuoden 2001 lopussa, ja myös
Usta Lugan sataman ensimmäiset laivaukset ovat
tapahtuneet. Primorskin kuljetukset ovat aluksi n.
12 milj. tn vuodessa, mutta voivat suunnitelmien
mukaan nousta jo v. 2003 ensin 19 milj. tn:iin ja
lopulta jopa yli 50 milj. tn:iin vuodessa. Usta Lugasta on suunniteltu kuljetettavaksi öljyä aluksi n. 7
milj. tn vuodessa. Primorskiin liikennöidään jopa
150 000 tn:n vetoisilla öljysäiliöaluksilla.
Venäjän useiden uusien satamahankkeiden aikanaan joltain osin toteutuessa öljyliikenne vielä
kaksinkertaistuu nykyisestä, samoin muu liikenne.
Vuonna 2010 Suomenlahden kokonaisliikenne voi
olla peräti 160 milj. tn vuodessa, mistä öljyä on noin
puolet. Ympäristöministeriön mukaan vahinkojen
uhka kasvaa, jos merenkulun turvallisuus pysyy
entisellään. Vahinkojen uhka voi siitäkin vielä suurentua, mikäli turvallisuuden taso laskee nykyiseen
maailman keskiarvoon tai edelleen taantuu 1960—
70-lukujen tasolle.
Öljyvahinkoja on Itämerellä ja varsinkin Suomen merialueella tapahtunut suhteellisesti vähemmän kuin koko maailmassa ja Itämeren kuljetussuoritteiden perusteella voisi päätellä. Itämerellä
olisi pitänyt tapahtua 4—5 yli 34 tn:n öljyvahinkoa
vuodessa ja Suomen merialueella vahinko suunnilleen 16 kuukauden välein. Todellisuudessa Itämerellä on ollut ehkä n. 1—2 vahinkoa vuodessa ja
Suomessa kolmentoista viime vuoden aikana 4 eli
yli 34 tn:n öljyvahinko n. 3 vuoden välein.

Alusöljyvahinkojen torjunta
Alusöljyvahinkojen torjunta ja myös aluksista aiheutuvien kemikaalivahinkojen torjunta on rakennettu usean viranomaisen resurssien monikäyttöisyyden pohjalle. Öljyntorjunta-alukset ovat jatkuvasti merenkulkuhallinnon käytössä väylänhoitoaluksina (8 alusta) ja puolustusvoimien käytössä
huoltoaluksina (Halli ja Hylje). Rajavartiolaitoksen
yksi ulkovartioalus (Merikarhu) soveltuu öljy- ja
kemikaalivahinkojen torjuntaan ja myös toinen
pienempi alus (Telkkä) on osaksi varusteltu vastaavaan tarkoitukseen. Telkkä-luokan toinen, kesällä 2002 valmistunut, alus (Tavi) on varustettu
nopeaksi öljypuomin laskijaksi. Rajavartiolaitoksen vartiolaivat Tursas ja Usko on suunniteltu
peruskorjata v. 2004—2006. Peruskorjausta suun-
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niteltaessa on alustavasti neuvoteltu Suomen ympäristökeskuksen kanssa alusten varustamisesta
Merikarhun tapaan öljynkeräyslaitteistoilla. Tämä
edellyttäisi myös alusten pidentämistä riittävän öljysäiliökapasiteetin rakentamiseksi. Toinen aluksista on suunniteltu peruskorjauksen jälkeen sijoitettavaksi Pohjanlahden alueelle, toinen jää Saaristomerelle. Aluksen sijoittaminen Pohjanlahdelle
parantaisi alueen öljyntorjuntavalmiutta. Rajavartiolaitoksen johtokeskuksia ja vartiolaivoja voidaan lisäksi tarvittaessa käyttää öljyntorjunnan
johtokeskuksina. Rajavartiolaitoksen kahteen valvontalentokoneeseen on asennettu ympäristön
valvontalaitteet, jotka soveltuvat paitsi öljypäästöjen myös öljyvahinkojen havainnointiin. Meripelastuskeskukset palvelevat öljyntorjuntaa hälytysten vähentämiseksi.
Valtiolla on siis yhteensä 12 laivaluokan öljyntorjunta-alusta. Ne on varustettu öljynkeräyslaittein, joiden avulla alukset pystyvät itsenäisesti keräämään öljyä veden pinnalta liikkuen 1—2 solmun nopeudella. Lisäksi niissä on erilaisia siirrettäviä öljynkeräyslaitteita. Kaksi suurinta alusta, Halli
ja Hylje, ovat öljysäiliöaluksia, ja niillä on öljyn
pumppaukseen ja siirtoon sekä muuhun torjuntatoimintaan soveltuvaa kalustoa monipuolisesti.
Alusten lisäksi valtiolla on useita öljyntorjuntakaluston varastoja.
Suomen ympäristökeskus tai sen edeltäjä, vesija ympäristöhallitus, on tehnyt yhteistoimintasopimukset tärkeimpien virka-apuviranomaisten kanssa. Yksityiskohtaisesti on sovittu alusten käyttökustannusten korvaamisesta torjuntatöiden ja harjoitusten osalta sekä alusten muiden normaalien ylläpito- ja huoltokustannusten jaosta.
Kuntien materiaalinen valmius alusöljyvahinkojen torjuntaan perustuu öljyntorjuntaveneisiin, työlauttoihin ja meripuomeihin. Eniten merkitystä on
yli 10-metrisillä työveneillä. Veneistä 11 on 13—18
m pitkiä, kiinteillä öljynkeräyslaitteilla varustettuja
nk. F-luokan työveneitä, ja lisäksi keräyslaitteilla on
varustettu 10 pienempää työvenettä. 15 venettä on
13—15 m pitkiä F-luokan työveneitä. Kaikkiaan yli
10-metrisiä kuntien veneitä on 90. Kuntien öljyvahinkojen torjuntakalustosta öljyntorjuntaveneet
ovat monitoimikalustoa, ja ne soveltuvat myös
pelastustoimintaan.
Kunnilla on kalustoa ja tarvikkeita myös maaalueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjuntaan. Sisävesille tarkoitetun vene- ja puomikaluston lisäksi
niillä on erilaisia pumppuja, imeytysainetta, viemäritulppia, erityistyökaluja ja suojavarusteita. Valtion
öljyntorjuntaviranomaisilla ei ole erityisesti maaalueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjuntaan tar-
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koitettua kalustoa, joskin rantojen puhdistukseen
tarkoitettua kalustoa voidaan käyttää myös siihen
tarkoitukseen.
Laki pelastustoimen alueiden muodostamisesta
(1214/2001) tuli voimaan 1.1.2002. Valtioneuvosto
on jakanut maan 22:een pelastustoimen alueeseen.
Kuhunkin alueeseen kuuluvien kuntien on tehtävä
sopimus pelastustoiminnan yhteistoiminnan järjestämisestä viimeistään 31.12.2002. Pelastustoimen
tehtävät hoitaa sopimuksen nojalla kuntayhtymä
tai joku pelastustoimen alueen kunnista. Laissa
tarkoitettu pelastustoimen yhteistoiminta on aloitettava 1.1.2004.
Ympäristöministeriön mukaan pelastustoimen
alueellistamista koskeva uudistus vaikuttaa oleellisesti ja myönteisesti öljyvahinkojen torjuntaan.
Suuret alueelliset pelastuslaitokset pystyvät hankkimaan ja käyttämään yksittäisiä kuntia paremmin
ja tehokkaammin öljyvahinkojen torjuntaan tarvittavaa erikoiskalustoa.
Suomen merellisten ympäristövahinkojen torjuntavalmiutta ja sen kehittämistarpeita on viimeksi
arvioitu Itämeren suojelusopimuksen puitteissa.
Sopimuksen toimeenpanosta huolehtivan nk. Helsinki-komission eli Helcomin alaisen torjuntakomitean (Combatting Committee) syksyllä 1998 pidetyssä kokouksessa selvitettiin, kuinka Suomi on
täyttänyt meriympäristövahinkojen torjuntaa koskevat suositukset. Selvitysvuorossa olleet Suomi ja
Saksa olivat laatineet omaa tilannettaan koskevan
raportit, joiden pohjalta arviointi tapahtui. Suomen
katsottiin täyttäneen suositukset lukuun ottamatta
muutamia, lähinnä kemikaalivahinkojen torjuntavalmiuden puutteita. Suomen raportin lopussa kuitenkin muistutetaan, että suosituksien toteutumisesta huolimatta valmiudessa on yhä huomattavia
puutteita, jos sitä verrataan mahdollisiin onnettomuuksiin eri olosuhteissa (suurvahinko, jää, myrsky merellä, pimeys, laaja alue jne.). Myös ympäristöministeriön oman selvityksen mukaan öljyvahinkojen torjuntavalmius on Suomessa hyvä, mutta
kemikaalivahinkojen torjuntavalmiudessa on huomattavia puutteita varsinkin kunnissa ja toiminnan
harjoittajien puolella.
Ympäristöministeriön mukaan sen sijaan Venäjällä ja Virossa nykyinen ympäristövahinkojen torjuntavalmius ei vastaa nykyistäkään meriliikennettä. Suorituskyky Suomenlahdella on paljolti Suomen varassa, mikä ei sekään vastaa mahdollisten
vahinkojen suuruutta. Suomenlahdelle, erityisesti
sen itäosaan olisi saatava öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntakapasiteettia lisää, kemikaalilastien kevennyskapasiteettia, hätähinauskapasiteettia ja kykyä torjua öljyä jäissä. Nopeimmin ja kustannuste-

hokkaimmin näitä lisätarpeita on arvioitu voitavan
tyydyttää Suomenlahden merenkulkupiirin käytössä olevan väylänhoitoalus Seilin peruskorjauksella.
Alus varustetaan öljynkeräykseen ja muihin pelastustöihin ja sen jäissäkulkukykyä tehostetaan. Määrärahat muutostöihin on tarkoitus sisällyttää valtion
vuoden 2003 talousarvioon. Torjuntavalmiutta voitaisiin parantaa myöhemmin mahdollisen uuden
jäänmurtajamonitoimialuksen hankkimisen yhteydessä. Olemassa on jo viiden erityyppisen monitoimialuksen esisuunnitelma.
Ympäristövahinkojen, varsinkin öljyvahinkojen
torjuntaa on Suomessa ja kansainvälisesti kehitetty
merkittävästi parin kolmen viime vuosikymmenen
aikana. Torjuntavalmiusjärjestelyt ovatkin ympäristöministeriön mukaan nykyisin Suomessa vähintään tyydyttävät. Puutteet ja epäkohdat voidaan
tiivistää seuraavasti:
— Kemikaalivahinkojen torjuntavalmius sekä
maalla että merellä on edelleen puutteellinen.
Käyttökelpoisia torjuntamenetelmiä on vähän, ja
kemikaalivahinkojen torjuntaan erityisesti varustettuja pelastusaluksia on huomattavasti vähemmän
kuin öljyntorjunta-aluksia. Osittain tämä liittyy siihen, että kemikaalivahinkojen varalle ei ole Öljysuojarahaston kaltaista erillistä rahoitusjärjestelmää, josta kunnille ja valtiolle voitaisiin korvata
kemikaalivahinkojen torjuntakaluston hankkimisesta ja torjuntavalmiuden ylläpidosta aiheutuvat
kustannukset.
— Merellä talviaikana tapahtuvien öljyvahinkojen torjuntaan ei ole juuri lainkaan kalustoa. Itäiseltä Suomenlahdelta puuttuu vielä iso öljyvahinkojen
torjunta-alus. Näitä puutteita saadaan korjattua,
kun väylänhoitoalus Seili peruskorjataan v. 2003.
— Venäjällä, Virossa, Liettuassa ja Latviassa on
tällä hetkellä vain välttävä torjuntavalmius. Suomi
ja Tanska ovat viime vuosina tukeneet lähialuevaroin näiden maiden öljyntorjuntakaluston hankintoja.
Vaikka öljyvahinkojen torjuntaa koskevat lait on
alunperin säädetty jo 1970-luvulla, on niitä muutoksin pidetty jatkuvasti ajan tasalla. Alusjätelakiin
lisättiin v. 2000 säädös aluksista aiheutuvien kemikaalivahinkojen torjunnasta. Öljyvahinkojen torjuntaa koskevaan lainsäädäntöön tullaan tekemään
pelastustoimen alueuudistuksesta johtuvat muutokset. Julkisen sektorin talouden tiukkuus on heijastunut myös ympäristövahinkojen torjunnan rahoitukseen sekä kunnissa että valtiolla. Vaikka
kunnat ja valtio saavat öljyntorjuntakaluston hankintakustannukset Öljysuojarahastosta takaisin,
hankintoja ei monesti saada sisällytettyä talousarvion menoihin.

Kansainvälinen yhteistyö
Kansallinen meriympäristövahinkojen torjuntavalmius perustuu osittain myös kansainvälisiin sopimuksiin. Suomi on osapuoli Itämeren suojelua
koskevassa nk. Helsingin sopimuksessa ja Pohjoismaiden välisessä Kööpenhaminan sopimuksessa.
Suomi on tehnyt kahdenväliset sopimukset Viron ja
Venäjän kanssa. Myös Euroopan yhteisön jäsenmaiden kesken on sovittu vastaavasta yhteistyöstä.
Nämä kaikki sopimukset koskevat paitsi merellisiä
öljyvahinkoja myös muiden aineiden aiheuttamien
meriympäristövahinkojen torjuntaa. Lisäksi Suomi
on liittynyt öljyvahinkojen torjuntaa koskevaan
yleismaailmalliseen öljyvahinkojen torjuntayhteistyötä koskevaan ns. OPRC-yleissopimukseen.
Kansainväliset torjuntayhteistyösopimukset perustuvat varsin yhteneväisiin periaatteisiin. Lähtökohtana on, että kullakin maalla tulee olla riittävä
kansallinen torjuntavalmius. Sopimuksiin perustuen niillä on mahdollisuus vakavissa meriympäristövahingoissa pyytää torjunta-apua muilta sopimuspuolilta. Muilla sopimuspuolilla on sopimuksesta riippuen joko sitova tai ainakin moraalinen
velvollisuus antaa pyydettyä torjunta-apua. Sopimukset velvoittavat yleensä myös yhteistyöharjoituksiin.
EU:lla on ympäristövahinkojen torjuntayhteistyön alalla kaksi päätöstä. Toisella uudistettiin merellisten ympäristövahinkojen torjuntayhteistyön
toimintaohjelma ja toisella perustettiin mekanismi
yhteistyön tehostamiseksi pelastuspalveluavun antamisessa.
Itämeren suojelusopimus on meriympäristövahinkojen torjunnan kannalta keskeisin kansainvälinen sopimus. Itämeren rantavaltiot ovat sopineet
yhteisistä menettelytavoista ja vahinkojen torjuntaan varautumisesta. Sopimuksessa ja sen suosituksissa ja ohjeissa määritellään mm. tarvittava kansallinen valmius, ensisijaisesti suosittavat torjuntamenetelmät ja tietty päästöjen lentovalvontakyky.
Helsinki-komissiolla on ohjekirjakansio, Helcommanuaali, johon on sisällytetty ohjeet yhteistoiminnasta, viestinnästä, tiedot kansallisesta valmiudesta
ja organisaatioista ja muista käytännön torjuntatyön
kannalta tarpeellisista seikoista. Vastaava torjuntakäsikirja on laadittu myös Kööpenhaminan sopimusta varten. Lisäksi EU:lla on torjunta-asioista
käsikirja. Helsinki-komission ohjekirja määrittelee
tarkimmin ja kattavimmin käytännössä tarvittavat
seikat ja sen mukainen valmius täyttää hyvin muiden sopimusten vaatimustason, kansainvälisten
sopimusten asettamia vaatimuksia on syytä tarkastella sen pohjalta. Helcomin ja EU:n ohjekirjojen
tietoja siirretään Internetiin.
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Itämeren valtiot järjestävät sopimuksiin perustuen vuosittain käytännön yhteistoimintaharjoituksen. Suomella ja Ruotsilla on vuosittain yksi Kööpenhaminan sopimukseen perustuva harjoitus.
Suomen, Viron ja Venäjän yhteistyö on tiivistynyt
viime vuosina ja yhteisiä harjoituksia on pidetty
vuosittain. Harjoituksilla on ympäristöministeriön
mielestä ollut huomattava merkitys ja tositilanteessa isojen öljyvahinkojen torjunnassa usean eri
maan torjunta-alusten ja asiantuntijoiden yhteistyö
on sujunut tehokkaasti.

kuitenkin sillä, minkälaiset ehdot ko. vakuutuksessa on ja kenelle vahinko on aiheutunut. Jos kyse on
esim. kiinteistön oman öljylämmitysjärjestelmän tai
kiinteistöllä sijaitsevan työkoneiden polttoainesäiliön vuodosta johtuvasta vahingosta, ei vastuu-,
koti- ja maatilavakuutuksista korvata oman kiinteistön maapohjalle aiheutunutta vahinkoa eikä
vahingon torjunnasta aiheutuneita kustannuksia.
Nämä kustannukset kiinteistön haltijan on siis maksettava itse.

Öljysuojarahaston toiminta
Öljyvahinkojen korvaaminen
Öljyvahinkojen ja muiden ympäristövahinkojen
torjuntakustannusten rahoittamisessa ja korvaamisessa sovelletaan ns. aiheuttaja maksaa -periaatetta.
Korvausvastuusta on kansallisesti säädetty ympäristövahinkojen korvaamisesta annetussa laissa
sekä alusöljyvahinkojen osalta merilain 10 luvussa.
Kummassakin lähtökohtana on vahingosta vastuullisen ankara, tuottamuksesta riippumaton vastuu
korvata vahingosta aiheutuneet menetykset sekä
vahingon torjumisesta ja vaurioituneen ympäristön
ennallistamisesta aiheutuneet kustannukset. Öljyvahinkojen osalta näitä lakeja täydentää laki öljysuojarahastosta. Vahingon kärsijä ja torjuntaviranomainen voivat saada korvausta Öljysuojarahastolta, jos sitä ei saada perittyä vahingosta vastuulliselta.
Merilain 10 luvun säännökset perustuvat huomattavalta osin kansainväliseen öljyvahingonvastuuta koskevaan yleissopimukseen, joka koskee
ns. pysyvää öljyä, kuten raakaöljyä ja raskasta
polttoöljyä irtolastina kuljettavan tankkerin aiheuttamien vahinkojen korvaamista. Tätä yleissopimusta täydentää toinen kansainvälinen yleissopimus
kansainvälisestä öljyvahinkojen korvausrahastosta.
Vaarallisten aineiden merikuljetuksiin liittyvistä
vahingonkorvausvastuista hyväksyttiin v. 1996 ns.
HNS-yleissopimus. Se vastaa öljyvahinkovastuu- ja
korvausrahastoyleissopimuksia. Sopimus ei kuitenkaan ole vielä tullut voimaan, eikä kansalliseen
merilakiin ole myöskään vielä tehty sopimuksesta
johtuvia muutoksia.
Maa-alueiden öljyvahingoista lukumääräisesti
eniten on moottoriajoneuvojen aiheuttamia pieniä
vahinkoja. Jos vahingon aiheuttanut ajoneuvo tunnetaan, torjuntakustannukset tulevat korvattaviksi
ajoneuvon liikennevakuutuksesta. Myös monet
muuntyyppiset öljyvahingot tulevat korvattaviksi
vakuutuksista, esim. toiminnanharjoittajan vastuuvakuutuksesta. Voidaan arvioida, että erilaiset vakuutukset kattavat suurimman osan niistä vahingoista, joissa aiheuttaja on tunnettu. Merkitystä on

348

Öljysuojarahasto on ympäristöministeriön hoidossa oleva, valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto. Varat siihen kerätään perimällä maahantuotavasta ja Suomen kautta kuljetettavasta öljystä öljysuojamaksua. Rahastoon voidaan siirtää valtion
talousarviossa öljyjätemaksuna kerättyjä varoja.
Varoja rahastoon on viime vuosina kertynyt n. 5,5
milj. € (32,7 milj. mk) vuodessa. Rahasto huolehtii
eräissä tapauksissa maa- ja vesialueilla tapahtuvien
öljyvahinkojen ja niiden torjuntakustannusten korvaamisesta, sekä korvaa kunnille ja valtiolle erilaisia öljyntorjuntaan ja torjuntavalmiuden ylläpitämiseen liittyviä kustannuksia. Lisäksi rahastosta voidaan myöntää korvauksia öljyn saastuttaman
maa-alueen puhdistamiskustannuksiin.
Ympäristöministeriö asetti 12.2.2001 työryhmän,
jonka tehtävänä on valmistella tarvittavat ehdotukset Öljysuojarahastoa ja öljyvahinkojen torjuntaa
koskevan lainsäädännön uudistamiseksi sekä tehdä muut ehdotukset Öljysuojarahaston toiminnan
kehittämiseksi. Työryhmän määräaikaa 31.8.2002
on jouduttu pidentämään. Työnsä aikana työryhmä
kuulee laajasti öljyntorjunnan eri intressitahoja.
Öljysuojarahastosta annettua lakia ja asetusta sekä
rahaston toimintaa on edellisen kerran selvitetty v.
1990 asetetussa työryhmässä, joka antoi mietintönsä marraskuussa 1991. Mietintö ei kuitenkaan johtanut lainsäädännön muutoksiin.
Öljysuojarahaston ja öljyntorjunnan tietojärjestelmän toteuttamiseksi ympäristöministeriö asetti
26.1.2001 työryhmän. Tavoitteena on parantaa öljyvahinkojen torjuntavalmiutta ja Öljysuojarahastolle
tehtyjen hakemusten käsittelyä käyttämällä hyväksi
tietotekniikan mahdollisuuksia. Uusi järjestelmä on
tarkoitus liittää osaksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmäkokonaisuutta. Järjestelmä saadaan koekäyttöön v. 2002.
Öljysuojarahastolle viime vuosina tehtyjen hakemusten perusteella nähdään, että maa-alueilla
tapahtuvien öljyvahinkojen torjuntakustannukset
vaihtelevat sadoista kymmeniin tuhansiin euroihin,
alusöljyvahinkojen torjuntakustannukset vastaa-

vasti tuhansista satoihin tuhansiin euroihin. Öljysuojarahasto on viime vuosina korvannut öljyvahinkoja ja niiden torjuntakustannuksia vuosittain
alle 200 000 €:lla (1,19 milj. mk). Jäljempänä selostetaan Öljysuojarahastosta maksettavia pilaantuneiden maa-alueiden puhdistamiskustannuksia ja
siihen liittyviä ongelmia.

Pilaantuneiden maa-alueiden puhdistaminen
Pilaantuneiden maa-alueiden kartoitustietojen tarkistaminen ja päivitys tehtiin alueellisissa ympäristökeskuksissa v. 1998 ja 1999 aiemman ns.
SAMASE-kartoituksen tapaan (Saastuneiden maaalueiden selvitys- ja kunnostus-projekti SAMASE
1994). Tietoja tarkennetaan edelleen viimeistään
siinä vaiheessa, kun kunnostustarpeen selvittäminen tulee ajankohtaiseksi esim. maankäytön muutoksen seurauksena. Pilaantuneiden maa-alueiden
rekisterissä on tietoja n. 18 600 sellaisesta alueesta,
joilla aiempi tai nykyinen toiminta on voinut liata
maaperää. Tiedossa on nyt lähes 9 000 kohdetta

enemmän kuin v. 1994 tehdyssä SAMASE-kartoituksessa. Runsaimmin kohteita on etelä- ja länsirannikon ympäristökeskusten alueilla. Uusia, mahdollisesti pilaantuneita maa-alueita on 1990-luvun
aikana rekisteröity erityisen runsaasti KaakkoisSuomen, Pohjois-Karjalan, Uudenmaan, PohjoisSavon ja Länsi-Suomen ympäristökeskusten toimialueilla. Toisaalta Lapin ympäristökeskuksen alueella kohteiden määrä väheni puoleen kartoituksen tarkennuttua.
Mahdollisesti pilaantuneita maa-alueita kartoitettiin sellaisilla toimialoilla, joiden on todettu aiheuttaneen maaperän pilaantumista. Näitä ovat
esim. metalliteollisuus, sahat, polttoaineenjakeluasemat, korjaamot ja romuttamot. Ampumaratojen,
kaatopaikkojen ja puutavaran suolakyllästämöalueiden tutkimus- ja mallikunnostushankkeet ovat
osaltaan lisänneet kartoitettujen kohteiden määriä.
Seuraavassa kuvassa on esitetty mahdollisesti pilaantuneilla maa-alueilla harjoitetun toiminnan toimialoittainen jakauma:

Pilaantuneilla maa-alueilla harjoitetun toiminnan jakautuminen
Lähde: ympäristöministeriö 2002

5%

5%
20 %
Muu toiminta

6%

Polttoaineen jakelu
6%

Korjaamot, maalaamot ja romuttamot
Kaatopaikat yms.
Sahat ja kyllästämöt

11 %

Metalliteollisuus
Ampumaradat
33 %

Muut teollisuuden alat

14 %

Puhdistamisvastuuseen sovellettava lainsäädäntö
Puhdistamisvastuuseen sovelletaan ympäristönsuojelulakia sekä jätehuolto- ja kemikaalilainsäädäntöä, sillä Suomessa ei ole erityistä maaperänsuojelulakia tai lakia pilaantuneen ympäristön puhdistamisesta toisin kuin esim. Tanskassa ja Saksassa. Tärkein laki puhdistamisvastuun kannalta on
jätehuoltolaki, koska sen mukaan määräytyy puh-

distamisvastuu vanhoissa eli ennen 1.1.1994 tapahtuneissa maaperän pilaantumistapauksissa. Uudemmissa pilaantumistapauksissa puhdistamisvastuuseen sovelletaan ympäristönsuojelulakia. Jätelaissa on säännökset ympäristön roskaamiskiellosta ja jätehuollon järjestämisvelvollisuudesta. Maankäyttö- ja rakennuslaki puolestaan edellyttää, että
uusien rakennushankkeiden yhteydessä alueen tila
on selvitettävä ja alue tarvittaessa puhdistettava.
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Ydinenergialaissa, kaivoslaissa ja säteilylaissa on
järjestetty puhdistamisvastuu näiden lakien soveltamisalaan kuuluvissa tilanteissa. Kemikaalilaissa
on säädetty kemikaalionnettomuuksiin liittyvästä
puhdistamisvastuusta.
Puhdistamisvastuun perusteita, laajuutta, taannehtivuutta tai pilaantuneen maaperän käsitettä
koskevat kysymykset ovat tulleet jätehuoltolain
nojalla ratkaistaviksi vasta myöhemmin oikeuskäytännön kautta. Tosin jätehuoltolakia muutettiin ilmenneiden puutteiden johdosta, mutta uudistukset
olivat suppeita osittaisuudistuksia. Hallintokäytännön kautta lain alunperin vain ympäristön perinteistä roskaantumista koskeneita säännöksiä ryhdyttiin soveltamaan myös maaperän pilaantumiseen. Muodostunut käytäntö hyväksyttiin jätehuoltolain muutoksella, joka tehtiin v. 1987.
Jätelakia 1990-luvun alussa säädettäessä valmisteltiin perusteellisemmin säännöksiä maaperän pilaamiskiellosta ja puhdistamisvastuusta. Valmistelussa ei otettu ratkaistavaksi vanhoihin pilaantuneisiin alueisiin liittyvää kysymystä vastuusta ja sen
taannehtivuudesta, vaan ongelma kierrettiin jättämällä jätehuoltolain vastuusäännökset voimaan.
Jätelain uusia säännöksiä sovellettiin vain lain voimaantulon jälkeen tapahtuneisiin pilaantumistapauksiin, joiden määrä oli vähäinen verrattuna
vanhoihin saastumistapauksiin. Jätelain mukaista
sääntelyä, joka sittemmin siirrettiin ympäristönsuojelulakiin, on pidettävä vastuun kannalta onnistuneena uusien tapausten osalta. Sen sijaan ennen
vuotta 1987 pilaantuneiden vanhojen alueiden
puhdistamisvastuun sääntely on oikeusturvanäkökohdista arvioiden puutteellista.

Valtion ja kuntien vastuu ja tehtävät
Valtion ympäristöhallinnolla on keskeinen asema
puhdistamistoimintaa valvovana viranomaisena,
mutta valtiolle ei ole säädetty yleistä vastuuta puhdistaa yksittäisiä kohteita. Puhdistamishankkeille
tarvittavat ympäristöluvat myöntää alueellinen ympäristökeskus. Valtion rahoitusta on tarvittu erityisesti vanhojen pilaantuneiden alueiden puhdistamiseen, kun vastuullista ei ole voitu velvoittaa
puhdistamiseen kohtuus- tai muista syistä. Valtion
jätehuoltotyöhankkeissa on valtion ja kuntien yhteisrahoituksella puhdistettu lukuisia pilaantuneita
alueita ja kunnostettu kaatopaikkoja.
Kunta voi osallistua puhdistamishankkeisiin monessa roolissa. Kunnat ovat usein maanomistajia, ja
tässä ominaisuudessa vastuu määräytyy samoin kuin
muillakin maanomistajilla. Kaavoituksesta ja rakentamisesta vastaavana viranomaisena kunnat joutuvat ottamaan maaperän pilaantumisen monin tavoin
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huomioon. Kunta on myös terveydensuojelusta ja
kemikaalivalvonnasta keskeisesti vastaava viranomainen. Kunnan palo- ja pelastuslaitos on äkillisissä onnettomuustapauksissa tärkeä viranomainen, ja
usein se käytännössä vastaa myös alueen puhdistamisesta. Kunnan etujen mukaista on turvata maaperän ja pohjaveden puhtaus, vaikka kunta ei enää
uuden lainsäädännön perusteella vastaakaan
alueensa vesihuollosta aiemmalla tavalla.
Ympäristöministeriön mukaan pilaantuneiden
alueiden puhdistamista koskeva sääntely ja hallinnointi on pääosin asianmukaista, vaikka lainsäädännössä on joitakin puutteita. Uusia pilaantumistapauksia koskevat ympäristönsuojelulain ja muiden lakien säännökset ovat varsin kattavia ja toimivia. Lainsäädännössä ei ole selkeästi järjestetty
kunnan ja valtion keskinäistä vastuunjakoa tilanteissa, joissa puhdistamiseen ei voida velvoittaa
muita tahoja. Jätehuoltolain säännösten tulkinnasta
ja ympäristönsuojelulain säännösten analogisesta
soveltamisesta on mahdollista saada tukea kannalle, jonka mukaan kunta viime kädessä vastaisi
alueellaan sijaitsevien vanhojen pilaantuneiden
alueiden puhdistamisesta, mutta lainsäädäntöä ei
voida tässä suhteessa pitää kovin selkeänä tai
yksiselitteisenä.
Vanhojen pilaantuneiden alueiden puhdistamisvastuun sääntely jätehuoltolaissa on sekavaa ja
puutteellista. Lain aineellinen sisältö ei edes ilmene
säännöksistä, vaan perustuu pitkälti aiempien Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ennakkoratkaisujen sisältöön ja tulkintaan. Oikeusturvan kannalta on ongelmallista, että vastuuta koskevien yksittäisten hallintopäätösten lopputulosta on vaikea
arvata, sillä kirjoitetun lain puuttuessa päätösten
sisältö on viime kädessä KHO:n oikeuskäytännön
kehityssuunnan varassa. Koska kaikista keskeisistä
vastuukysymyksistä ei vielä ole edes KHO:n ennakkoratkaisuja, puhdistamishankkeiden käytännön toteutus voi viivästyä vastuukysymyksiin liittyvien tulkintaongelmien vuoksi.
Puhdistamistoiminnan säädösten täsmentäminen on ympäristöministeriön mielestä entistä ajankohtaisempaa, koska puhdistamishankkeiden
määrä on lisääntynyt jatkuvasti. Suomessa riittää
vanhoja pilaantuneita alueita puhdistettavaksi vielä
vuosikymmeniksi. Yksittäisten hankkeiden kustannukset voivat olla miljoonia euroja, joten vastuun
oikealla ja myös oikeudenmukaisella kohdentumisella on taloudellista merkitystä. EU:n valmisteilla
oleva direktiiviluonnos ympäristövastuusta ei ole
esteenä kansalliselle lainsäädännölle, koska vanhat
pilaantuneet alueet jäävät suunnitellun direktiivin
soveltamisalan ulkopuolelle.

Vanhoja pilaantuneita alueita koskevan nykyisen sääntelyn puutteita ei voida korjata ilman uutta
lainsäädäntöä. Epäkohtien poistamiseksi tulisi ministeriön mielestä joko säätää uusi puhdistamistoimintaa koskeva vastuu- ja rahoituslaki tai lisätä
vastaavat säännökset ympäristönsuojelulakiin.
Ympäristöministeriön mukaan mahdollisessa uudessa lainsäädännössä voitaisiin jaotella vanhat
pilaantuneet alueet kahteen ryhmään vastuun kannalta. Vanhimmista alueista taloudellisen vastuun
kantaisi yhteiskunta, sillä niissä tapauksissa pilaajaa tai kiinteistönhaltijaa on mahdotonta tai kohtuutonta saattaa vastuuseen. Uudemmissa tapauksissa
tulisi aiheuttaja tai kiinteistönhaltija saattaa ensisijaiseen vastuuseen.
Myös muissa maissa vanhojen pilaantuneiden
alueiden puhdistamisvastuu on ongelmallinen kysymys. Yhteiskunnan rahoitusta vanhojen alueiden
puhdistamiseen on käytetty laajasti esim. Tanskassa.

Maaperän kunnostustoimet ja niiden kustannukset
Alueelliset ympäristökeskukset ilmoittivat valtiontilintarkastajille, että valtion osittain rahoittamia kunnostushankkeita (ympäristönsuojelutyöt) oli valmistunut 219 vuoden 2001 loppuun mennessä.
Keskeneräisiä töitä oli 35. Siten valtio on ollut
mukana ainakin 254 pilaantuneen maa-alueen tai
vanhan kaatopaikan kunnostamisessa. Jos mukaan
lasketaan vielä Öljysuojarahaston varoin toteutetut
50 vanhan huoltoasemakiinteistön kunnostukset,
määrä nousee 305:een. Vuosittain kunnostustyöt
aloitetaan 30—40 kohteessa. Vuonna 2001 käynnistettiin 30 hanketta.
Ympäristöministeriön mukaan alkavien töiden
määrä todennäköisesti vähenee hitaasti, mikäli valtion kunnostusmäärärahoja ei lisätä. Kunnostusohjelmaan vuosiksi 2002—2006 on esitetty hankkeita,
joiden keskimääräiset toteutuskustannukset ovat
selvästi korkeammat kuin nyt valmistuneiden. Mikäli kustannusarviot pitävät paikkansa, toteutukseen pääsisi puolta vähemmän hankkeita kuin
viime vuosien aikana. Kun toteutuneiden töiden
kunnostuskustannusten mediaani on 67 000 €
(400 000 mk), suunnitteilla olevilla vastaava arvio
nousee 130 000 €:oon (800 000 mk).
Kaikkiaan ympäristöhallinnossa oli vuoden
2001 loppuun mennessä tehty 1 339 pilaantuneiden maiden ja vanhojen kaatopaikkojen kunnostusta koskevaa hyväksymispäätöstä. Kunnostustoiminta vilkastui huomattavasti 1990-luvun puolivälissä, kun ympäristöhallinnon SAMASE-projektin
tulokset julkaistiin ja tietoisuus maaperään joutu-

neista haitallisista aineista ja niiden aiheuttamista
ympäristö- ja terveysriskeistä kasvoi. Samoihin aikoihin ympäristöhallinnossa panostettiin kohteiden selvittämiseen ja valtion määrärahaa osoitettiin
kunnostuksiin aiempaa enemmän. Kaatopaikkojen
määrää pyrittiin vähentämään keskittämällä jätehuolto yhä harvemmille paikoille. Vanhoja kaatopaikkoja suljettiin ja kunnostettiin. Vanhoja huoltoasemakiinteistöjä ryhdyttiin kunnostamaan SOILIohjelman mukaisesti vuodesta 1997 lähtien. Etenkin suurten kaupunkien taajamissa vanhoja teollisuus-, varasto- ja satama-alueita kaavoitettiin uusiin
tarkoituksiin. Yhä useammissa kohteissa töiden
rahoittaja oli muu kuin valtio.
Valmistuneiden julkisten hankkeiden toimialajakaumassa ei ole tapahtunut muutoksia. Kaatopaikat ja niiden ohella sahat ja kyllästämöt ovat edelleen kunnostettavista alueista merkittävimmät.
Vanhojen kaatopaikkojen kunnostustöitä ja suljettavien jälkihoitotöitä saatettiin päätökseen vuoden
2001 aikana ainakin 14 ja sahojen ja kyllästämöiden
kunnostuksia 8. Yksittäisiä kunnostuskohteita oli
myös esim. romuttamoiden, nahkateollisuuden ja
metalliteollisuuden toimialoilta. Kaikkiaan 33 työtä
valmistui vuoden 2001 aikana.
Valmistuneisiin kunnostushankkeisiin on käytetty 29,60 milj. € (176 milj. mk). Tästä valtion osuus
on 12,28 milj. € (73 milj. mk), kuntien 11,60 milj. €
(69 milj. mk), yksityisten tahojen 4,04 milj. € (24
milj. mk) ja EU:n 1,01 milj. € (6 milj. mk). Valtion ja
kuntien rahoitusosuudet laskivat hiukan edellisestä
vuodesta. Yksityisen tahon ja EU:n osuudet puolestaan kasvoivat. Mikäli mukaan otettaisiin Öljysuojarahaston käyttämät lähes 2,35 milj. € (14 milj. mk),
valtion kokonaisrahoitus valmistuneissa töissä olisi
kaikkiaan 14,63 milj. € (87 milj. mk). Öljysuojarahaston SOILI-hankkeiden kustannuksiin sisältyvät
myös muiden kuin toteutuneiden hankkeiden selvityskulut. Kaikkiaan rahaston varoilla on selvitetty
95 pilaantuneeksi epäillyn alueen tilaa. Yksityiset
rahoittajat ovat osallistuneen 15 valtion rahoittaman työn toteuttamiseen, mutta EU:n rahoitusta on
osoitettu vain 5 hankkeeseen.
Valtion tukiessa vuosittain yhä harvempia hankkeita on kuntien ja yksityisen sektorin toiminta
vilkastunut huomattavasti. Varsinkin pääkaupunkiseudulla ja SOILI-projektin kohteissa kiinteistön
haltijan vastuulla olevat työt ovat edenneet ripeästi.
Koska n. 1 300 kunnostustapauksen keskimääräiset kustannukset olivat niin valtion tukemissa
kuin muidenkin toteuttamissa hankkeissa samaa
suuruusluokkaa, voidaan arvioida Suomessa 15
viime vuoden aikana käytetyn 170 milj. € (1,01 mrd.
mk) pilaantuneiden maiden kunnostamiseen.
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Ympäristöministeriö arvioi toteutetuista puhdistushankkeista saatujen tietojen perusteella, että
pilaantuneiden alueiden puhdistuksen kokonaiskustannukset nousevat 1,3—2,4 mrd. €:oon
(7,72—14,27 mrd. mk:aan). Yli puolet kohteista on
sellaisia, ettei niiden kunnostamiseen löydy vastuussa olevaa tahoa tai alueelle ei ole sellaista
käyttömuotoa, jonka yhteydessä kunnostaminen
olisi mielekästä. Niin sanottujen isännättömien pilaantuneiden alueiden kunnostaminen vaatiikin
arviolta 0,7—1,2 mrd. € (4,16—7,35 mrd. mk),
mistä ilmeisestikin merkittävä osa tarvittaisiin julkisista varoista niin, että valtio ja kunnat vastaisivat
niistä yhtä suurin osuuksin.
Suomen Kuntaliiton, ympäristöministeriön ja
yhdeksän kunnan rahoituksella on tehty kunnille
opas pilaantuneiden maa-alueiden puhdistuksesta.
Oppaassa selvitetään pilaantuneen maaperän puhdistushankkeiden hallinnointia, lupa- ja ilmoitusmenettelyä sekä rahoitusta. Oppaan yksi tavoite on
helpottaa vastuukysymysten ratkaisua, koska pilaantumistapauksissa vastuukysymykset ovat usein
monimutkaisia ja tulkinnanvaraisia.

hankkeiden kustannustasoa, tarvittaisiin kunnostusohjelman toteuttamiseen seuraavan viiden vuoden aikana n. 70 milj. € (416 milj. mk).
Ympäristöministeriön mukaan valtion ja kuntien
tulisikin molempien varata kohteiden kunnostamiseen vuosittain 5—10 milj. € (29,73—59,46 milj.
mk). Sen lisäksi tarvitaan resursseja alueiden systemaattiseen selvittämiseen, tutkimiseen ja suunnitteluun. Yhteensä kunnostusohjelmaan esitettyjen
hankkeiden toteuttaminen edellyttäisi valtiolta 6—
12 milj. €:n (35,67—71,35 milj. mk) vuosittaista
rahoitusta.
Valtion rahoitusosuuden keskiarvo nousi edellisestä vuodesta lähes 10 % ja on nyt 56 %. Muutamat
suuret hankkeet, kuten Porkkalan vuokra-alueen ja
Kymijoen sedimenttien kunnostukset, merkittiin
kokonaan valtion maksettavien töiden joukkoon
samoin kuin Öljysuojarahaston varoin puhdistettavat vanhat huoltoasemat. Erityisesti nämä työt
muuttivat yleistilannetta. Muutoin kunnostettavien
kohteiden valtion rahoitusosuudeksi suunniteltiin
edelleen lähes poikkeuksetta 30—50 %:a.

Rahoitusjärjestelmän kehittäminen
Kunnostustoimien jatko-ohjelma
Valtakunnallisessa pilaantuneiden maiden ja vanhojen kaatopaikkojen kunnostusohjelmassa vuosiksi 2002—2006 on 227 hanketta. Ohjelmaan kuuluvat ympäristötyömäärärahoin toteutettavaksi esitetyt hankkeet. SOILI-projektin Öljysuojarahaston
varoin kunnostettavista kohteista ovat mukana
vain 14 vanhaa huoltoasemakiinteistöä. Valtakunnallisesta kunnostusohjelmasta puuttuvat tiedot
pelkästään yksityisten tai kuntien varoin toteutettavista hankkeista.
Hankkeista suurin osa on suunniteltu alkavaksi
kunnostusohjelman kahden ensimmäisen vuoden
aikana. Hankkeet arvioitiin kiireellisiksi lähinnä
pohjaveden pilaantumisuhan tai maankäyttöön liittyvien terveysriskien vuoksi. Lähes puolet hankkeista on edelleen kuntien kanssa yhteistyönä toteutettavia vanhojen kaatopaikkojen jälkihoitotöitä. Myös sahojen ja kyllästämöiden kunnostaminen
etenee hyvää vauhtia. Uusien hankkeiden kolmas
merkittävä ryhmä on vanhat öljyn jakelupisteet.
Alueellisten ympäristökeskusten mukaan kunnostusohjelmaan esitettyjen hankkeiden toteuttamiseen tarvitaan seuraavan viiden vuoden aikana
n. 49,5 milj. € (294,31 milj. mk). Arvioon liittyy
huomattavasti epävarmuutta useiden kohteiden
ollessa vielä tutkimus- ja suunnitteluvaiheessa. Lisäksi ohjelmaan kirjattiin 74 hanketta, joiden kustannuksia ei edes yritetty arvioida. Mikäli näiden
kunnostuskustannukset vastaisivat ilmoitettujen
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Maaperän puhdistamishankkeiden toteuttamatta
jääminen aiheutuu useimmiten varojen vähyydestä, ei niinkään puhdistamiseen käytettävissä olevien teknisten ratkaisumahdollisuuksien puutteesta. Nykyisin noin kahdessa puhdistamishankkeessa kolmesta kustannukset maksaa aiheuttaja, kiinteistönhaltija tai rakennushankkeen toteuttaja.
Kolmannes jää yhteiskunnan kustannettavaksi
esim. Öljysuojarahaston tai valtion budjettivaroin.
Kaatopaikalle vietävästä jätteestä perittävää jäteveroa koskevan lain valmistelussa yhtenä perusteena
oli, että kerättäviä varoja käytetään nimenomaan
vanhojen pilaantuneiden alueiden puhdistamisesta aihetuvan budjettirahoituksen tasapainottamiseen.
Huoltoasemien maaperän puhdistamista rahoitetaan osittain myös öljyalan omalla rahoituksella,
SOILI-ohjelmalla. Uusien ympäristövahinkojen ja
maaperän pilaantumistapausten yhteydessä puhdistamistöiden rahoitusta voidaan hakea ympäristövahinkovakuutuksesta, joka tosin käytännössä
soveltuu hyvin harvoihin tilanteisiin.
Ympäristöministeriön mukaan nykyisen rahoitusjärjestelmän volyymi ei vastaa vallitsevaa rahoitustarvetta. Puhdistamisvastuuta koskevan lainsäädännön mahdollinen uudistaminen edellyttää
myös rahoituspohjan laajentamista, sillä samalla on
ratkaistava, miten rahoitetaan kaikki ne puhdistamishankkeet, joita ei voida kokonaan sälyttää kiinteistönhaltijalle tai toiminnan harjoittajalle.

Rahoitusjärjestelmän laajentaminen voidaan ministeriön mielestä toteuttaa monella tavalla. Rahoituksesta on ainakin osa saatava muualta kuin pilaajalta tai alueen omistajalta, jos heillä ei ole taloudellisia edellytyksiä puhdistamistoimenpiteisiin. Tähän voitaneen esittää ratkaisuksi vaihtoehtoisesti
joko verovarojen lisättyä käyttämistä, laajan puhdistamisrahaston perustamista erityisine maksujärjestelmineen, toimialakohtaisia yritysten sopimusjärjestelmiä tai muita mahdollisia rahoituskeinoja.
Yleisellä tasolla voidaan lähteä ainakin siitä, että
rahoitusvastuu tulisi lainsäädännössä jakaa valtion,
kuntien ja toiminnanharjoittajien kesken.
Kunnostuskohteiden toteuttamisessa ja niiden
rahoituksessa syntyy ongelmia, kun maaperän pilaantumisesta aiheutuu haittaa tai vahinkoa ympäristölle tai yleiselle edulle, mutta ei välittömästi
alueen omistajalle. Tällöin kunnostuksen tarpeellisuuden, kunnostustason ja sen kiireellisyyden
osoittaminen jää usein ympäristöviranomaiselle.
Ympäristöministeriön mukaan kunnostushankkeiden rahoitusjärjestelmiä tulee kehittää niin, että
pilaantuneiden maiden tutkimukset ja tarvittaessa
korkeatasoiset kunnostussuunnitelmat voitaisiin
tehdä yhtäjaksoisesti ja riittävän täydellisesti jo
hankkeiden alkuvaiheessa. Nykyisen rahoituksen
niukkuuden vuoksi tarpeelliset hankkeet viivästyvät, kun useissa vaiheissa hankitut tiedot vanhenevat. Tällöin joudutaan tekemään päällekkäistä työtä, ja asiantuntemuksen ja työmotivaation taso laskee.
Itse kunnostusten toteuttamisiinkin tulee olla
selvästi nykyistä enemmän varoja. Kiireelliset kohteet pitäisi pystyä hoitamaan riippumatta siitä,
onko aiheuttaja tiedossa tai onko toisilla rahoittajaosapuolilla juuri tuolloin mahdollisuus vastata
omasta osuudestaan. Myös epätietoisuus valtion
rahoitusosuuden suuruudesta tai sen saamisen
ajankohdasta hankaloittaa muiden rahoitusosapuolten järjestelyjä ja vie uskottavuutta hankkeilta.
Tämä saattaa aiheuttaa jopa osapuolten vetäytymistä ympäristönsuojelullisesti perustelluista hankkeista.
Ympäristönsuojelullisesti tai -hoidollisesti perustelluissa hankkeissa yhteiskunnan osuus voisi
ympäristöministeriön mielestä olla nykyistä suurempi. Samalla tulisi kehittää menetelmiä, joilla
nämä kohteet entistä useammin voitaisiin ottaa
yhteiskunnan (ao. kunnan) haltuun ja kunnostuksen jälkeiseen omistukseen. Nykyisellä kunnostusten rahoitusjärjestelmällä liiketaloudellisesti kannattavien tai maanarvon nousuun perustuvien kohteiden määrä vähenee vähitellen. Ympäristönsuojelu- tai ympäristönhoitoperustein kunnostettavat
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kohteet sen sijaan jäävät hoitamatta pitkälle tulevaisuuteen. Juuri tuollaisiin hankkeisiin tulisi valtion
rahoitusta lisätä oleellisesti.

Öljysuojarahaston rahoitus ja sen epäkohdat
Öljyjätemaksusta annettuun lakiin v. 1996 tehdyn
muutoksen mukaan osa kertyvistä varoista voidaan
valtion talousarviossa siirtää Öljysuojarahaston
käyttöön maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen
ja niiden torjuntakustannusten korvaamista varten.
Lainmuutoksen tarkoituksena oli turvata Öljysuojarahastolle riittävät varat öljyn saastuttamien maaalueiden puhdistamiskustannusten rahoittamiseen.
Lain sanamuodon perusteella siirrettäviä varoja
voitaisiin käyttää myös maaöljyvahinkojen aiheuttamiin kustannuksiin, mutta käytännössä siirretyt
varat on kohdistettu maa-alueiden puhdistamiskustannusten korvaamiseen. Öljysuojamaksun
kertymästä on siirretty Öljysuojarahastoon tähän
mennessä yhteensä n. 3,8 milj. € (22,6 milj. mk).
Maa-alueiden puhdistamiskustannusten korvaamiseen voidaan käyttää myös öljysuojamaksun kertymää.
Öljysuojarahaston korvausta öljyn pilaamien
maa-alueiden puhdistamiskustannuksiin on pidetty ongelmallisena lähinnä kahdessa tilanteessa.
Öljysuojarahastosta ei lain mukaan voida maksaa
korvausta sille, joka on vahingon aiheuttanut, eikä
sille, jonka hallussa vahingon tai vahingon vaaran
aiheuttanut öljy on vahinkohetkellä ollut. Tämän
on tulkittu koskevan myös myöhemmin korvattavaksi tulleita maa-alueiden puhdistamiskustannuksia. Siten Öljysuojarahastosta ei voisi saada korvausta esim. henkilö, jonka hallitseman kiinteistön
öljysäiliö on hänen hallinta-aikanaan vuotanut ja
pilannut maa-alueen. Tulkinta on ollut lievempi
joidenkin sellaisten kyläkauppakiinteistöjen osalta,
joissa nykyisen haltijan aikana harjoitettu jakelutoiminta on muodostanut vain lyhyen ajan koko
toiminta-ajasta.
Erittäin suurena kynnyksenä Öljysuojarahastosta haettaville korvauksille on pidetty öljysuojarahastoasetuksen vaatimusta siitä, että korvaushakemusta tehtäessä on sitouduttava palauttamaan rahastolle puhdistamiskustannukset korkoineen, jos
kunnostettu kiinteistö myydään kymmenen vuoden kuluessa kunnostuksen suorittamisesta. Vaikka korvaus maksetaan takaisin vain siinä tapauksessa, että Öljysuojarahasto sitä vaatii, on pitkäksi
koettu määräaika ilmeisesti estänyt joitakin henkilöitä hakemasta puhdistamiskustannuksista korvausta Öljysuojarahastolta. Öljysuojarahastolakityöryhmä ottanee kantaa molempiin mainittuihin
ongelmiin. Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto on pitä-
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nyt kymmenen vuoden takaisinperintäehtoa ankarana ja esittänyt määräajan lyhentämistä.
Kuten edellä on mainittu, Öljysuojarahasto on
rahoittanut kunnostuksia lähinnä SOILI- ohjelman
kautta. Sen osuutena on ollut ns. vanhojen ja
isännättömien
kunnostuskohteiden
rahoitus.
SOILI-ohjelma on toiminut menestyksekkäästi varsinaisen toiminnan kannalta arvioiden. Öljysuojarahastokohteiden kunnostamisissa vaikeutena on
ollut öljysuojarahastolakiin perustuva rahaston johtokunnan tiukka tulkinta aiheuttamisperiaatteesta
ja toisaalta pelko siitä, että yksityinen maanomistaja

saa kunnostuksesta hyödykseen ansiotonta maanarvonnousua.
Ympäristöministeriön mukaan Öljysuojarahaston toiminnan kehittämisen lähtökohdaksi pilaantuneen maan kunnostustapauksissa tulee ottaa entistä laajemman tarkoituksenmukaisuusharkinnan
mahdollisuus. Erityisesti vanhoissa tapauksissa ja
tapauksissa, joissa on toimittu sen hetkisen hyvän
käytännön mukaisesti tai hyvässä uskossa, tulee
avustamisen mahdollisuutta laajentaa riippumatta
siitä, onko kunnostuksen hakija tavalla tai toisella
pilaantumisen aiheuttaja.

Valtiontilintarkastajat katsovat, että ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen on lähivuosina yhä tärkeämpää teollisuuden, yritystoiminnan ja koko yhteiskunnan menestymiselle. Samalla on nykyistä enemmän kiinnitettävä huomiota luonnossa jo tapahtuneeseen saastumiseen ja mahdollisuuksiin puhdistaa
luonto. Ympäristöministeriö vastaa ylimpänä viranomaisena ympäristövahinkojen torjunnasta. Käytännössä esim. alusöljyvahinkojen torjunta perustuu poikkeuksetta usean valtion viranomaisen ja usean kunnan
monen hallintokunnan yhteistoimintaan. Maa-alueilla
sattuvissa ympäristövahingoissa yleensä riittävät kunkin kunnan pelastustoimen ja teknisen viraston resurssit. Lisäksi torjuntaan osallistuu myös yksityisiä tahoja.
Valtiontilintarkastajien mielestä öljyvahinkojen torjuntavalmius on maassamme suhteellisen tyydyttävä.
Merialueilla alusöljyvahinkojen torjunta on järjestetty
pienen maan mahdollisuuksien ja tarpeiden kannalta
asianmukaisella tavalla. Osa tehtävistä ja vastuusta
sekä alus- ja muusta kalustosta on annettu niille viranomaisille, joiden päätehtäviin ne luontevimmin liittyvät.
Näin on pystytty välttämään alus- ja henkilöstövalmiuden ylläpito pelkästään öljy- ja muiden ympäristövahinkojen torjuntaa varten. Valtion alusten sijoittelun takia
torjuntavalmius on kuitenkin vielä puutteellinen joillakin rannikkoseuduilla, kuten itäisellä Suomenlahdella
ja Perämerellä. Käytettävissä olevat määrärahat eivät
ole mahdollistaneet vanhenevan kaluston riittävää uudistamista, ja valmiudet öljyntorjuntaan talvella ovat
edelleen varsin puutteelliset. Tämä johtuu öljyvahinkojen talvitorjunnan menetelmien ja laitteiden yleisestä
kehittymättömyydestä. Lisäksi kemikaalivahinkojen
torjuntavalmius sekä maalla että merellä on edelleen
puutteellinen.

Vaikka pohjoisella Itämerellä ei tähän mennessä
olekaan sattunut yhtään merkittävää öljy- tai kemikaalikatastrofia, on sellaisen riski kasvanut ao. rahtiliikenteen jatkuvasti lisääntyessä. Erityisiä riskitekijöitä Suomenlahdella ovat matalat vedet, minkä takia valtiontilintarkastajat painottavat sekä vahinkojen ennalta ehkäisyn että myös onnettomuustilanteiden hallintakyvyn
ja öljyvahinkojen torjuntakyvyn tehostamisen merkitystä myös jääolosuhteissa. Niinpä ympäristövahinkojen
talvitorjunnassa havaitut epäkohdat tulee korjata mahdollisimman pian. Koska vahinkojen torjuntaan osallistuu useita eri viranomaisia, on valmiussuunnittelu erityisen tärkeää. Kansainvälisen ja lähialueyhteistyön
voimistaminen on keskeistä erityisesti siksi, että
alueella kuljetettavan öljyn määrä kasvaa jatkossakin
huomattavasti, ja Venäjällä, Virossa, Liettuassa ja Latviassa on tällä hetkellä vain välttävä torjuntavalmius.
Nykyisin Suomenlahden meriliikenteen kattava ohjauspalvelu (VTS) lisännee omalta osaltaan mm. öljy- ja
kemikaalikuljetusten turvallisuutta, joten vastaavanlaisten järjestelmien luomista koko Itämeren alueelle
tulee tulee kiirehtiä.
Nykyisen arvion mukaan Suomessa on lähes 20 000
aluetta, joilla aiempi tai nykyinen toiminta on voinut
liata maaperää. Maa-alueet sijoittuvat pääosin eteläiseen Suomeen. Riskialueilla, kuten asutusalueilla, pohjavesialueilla ja vesistöjen rannoilla, pilaantuneita
alueita on n. 10 000. Koska puhdistushankkeiden määrä
on lisääntynyt jatkuvasti, valtiontilintarkastajat pitävät
tärkeänä niiden toteuttamista nykyistä ripeämmin. Tärkeät pohja- ja rantavesialueet tulee puhdistaa ajoissa
alueiden saastumisen estämiseksi ja terveysriskien
välttämiseksi. Tämä edellyttänee etenkin vanhojen pilaantuneiden alueiden puhdistamis- ja rahoitusvas-
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tuun sääntelyn puutteiden korjaamista lainsäädäntöä
uudistamalla, koska hankkeiden käytännön toteutus on
usein viivästynyt vastuukysymyksiin liittyvien ongelmien vuoksi.
Niin sanottujen isännättömien pilaantuneiden alueiden kunnostaminen vaatii huomattavia julkisia varoja.
Kaikki kunnat eivät tähän asti ole varautuneet riittävästi
maaperän puhdistamisen rahoittamiseen tai laatineet
selkeää toimintamallia, vaikka kunta voi usein saada
puhdistuskustannuksiin valtionapua valtion jätehuoltotyönä, valtion ympäristönsuojeluavustuksena tai Öljysuojarahaston varoista. Valtiontilintarkastajien mielestä ongelma-alueiden kunnostustöiden nopeuttamiseksi on pyrittävä löytämään lisää vaihtoehtoisia rahoituskeinoja, joista voisivat tulla kyseeseen työllisyysvarat,
sekä huolehdittava ympäristökeskusten valmiudesta
organisoida kunnostustoiminta. Myös rahasto- ja korvausjärjestelmän yksinkertaistamista ja selkeyttämistä
tulee kiirehtiä.

Valtiontilintarkastajat painottavat sitä, että maaalueidemme tila vaatii edelleen lisätutkimuksia, jotta
maaperään joutuneet haitalliset aineet ja niiden aiheuttamat ympäristö- ja terveysriskit voidaan seikkaperäisesti selvittää. Myös Suomen oloihin soveltuvien
puhdistusmenetelmien kehittämistä tulee tehostaa, sillä saastuneiden maa-alueiden puhdistusmenetelmiä
on tarjolla runsaasti ja ala kehittyy jatkuvasti. Valtiontilintarkastajien mielestä SOILI-ohjelman mukainen malli maaperän puhdistuksessa on osoittautunut käytännössä toimivaksi. Ohjelman yhteydessä on saatu runsaasti kokemusta erilaisten pilaantuneiden kohteiden
kunnostuksesta sekä luotu toimiva ja kustannustaloudellisesti kilpailukykyinen kunnostuksen toteuttamisjärjestelmä. Vastaavalla mallilla tulisi pyrkiä puhdistamaan myös muut pilaantuneet maa-alueet hyödyntäen
SOILI-ohjelmasta saatuja kokemuksia ja menetelmiä.
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Valtiontilintarkastajien rahoittama tutkimustoiminta

Valtiontilintarkastajat käynnistivät v. 2001 viisi tutkimushanketta. Näihin hankkeisiin on myönnetty
yhteensä 87 790 € (522 000 mk). Tutkimustuloksia
hyödynnetään parlamentaarisessa valvonnassa ja
valtiontilintarkastajien kertomuksen valmistelussa.
Valtiontilintarkastajat esittävät kunkin tutkimustiivistelmän päätteeksi oman kannanottonsa, joka
perustuu nyt valmistuneisiin tutkimustuloksiin tai
tutkijoiden johtopäätöksiin.

Oikeusturvan laadulliset takeet
Professori Aulis Aarnio, Tampereen yliopisto
Aulis Aarnio (2002). Lainkäytön laatuhankkeista. Esimerkkinä Rovaniemen hovioikeuspiirin laatuhanke. Asiantuntija-arvio.
Moniste (julkaistaan myöhemmin kirjana).
Vuoden 2001 alussa Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitoksella käynnistyi hankesuunnitelma kansalaisen oikeusturvan vahvuuksien ja heikkouksien selvittämiseksi. Hanke on sittemmin laajentunut ja se on nyt osa Suomen Akatemian Kansalaisen oikeusturvan takeet -projektia. Valtiontilintarkastajat ovat olleet osarahoittamassa hankkeen pilottivaihetta, jossa on arvioitu tuomioistuintoiminnan laatua Rovaniemen hovioikeuspiirissä.

Pilottikokeilun valtakunnallistaminen
Rovaniemen hovioikeuspiirin aloittama laatuhanke
itsessään on ollut menestys ja se tulisi laajentaa
koskemaan koko maata. Rovaniemen hovioikeuspiirillä on ollut monessa mielessä pioneeriasema.
Ei kuitenkaan ole ilman muuta selvää, että hankkeen kokemukset voidaan yleistää. Tämä ei merkitse muiden hovioikeuspiirien kritiikkiä tai aliarviointia, sitä ei ainakaan ole sellaiseksi tarkoitettu.
Kysymys on tosiasioiden tunnustamisesta. Pulmia
on usealla suunnalla:
1. Rovaniemen hovioikeuspiirin koko käräjäoikeuksien ja tuomarien määrällä mitattuna on ollut
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sillä tavalla kohtuullinen, että informaatio on voitu
välittää jokaiselle hankkeeseen osalliselle. Osin
juuri siihen perustuvat keskustelukulttuurissa tapahtuneet muutokset ja tuon muutoksen seuraukset asenneilmastossa. Muissa, varsinkin ruuhkaSuomen hovioikeuspiireissä tämä tuskin on samalla tavalla ja samalla teholla mahdollista.
2. Äsken sanotusta johtuen ei ole ongelmatonta
saada tuomarimäärällä mitattuna suurten hovioikeuspiirien tuomarit sisäistämään laatuhankkeen
tavoitteet. Muutosvastarinta ei olisi odottamatonta
huomioon ottaen suomalaisten tuomarien erittelemätön käsitys itsenäisyydestä ja riippumattomuudesta. Näitä asenne-eroja Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomareihin verrattuna ei tule aliarvioida. Ei
esimerkiksi liene helppoa synnyttää yksituumaista
käsitystä laatutavoitteista ja laatujohtamisesta.
Näistä syistä esitän harkittavaksi, että jatkokokeilut kohdennettaisiin, kokeiluun halukkaiden
hovioikeuspiirien ohella, suurimpiin käräjäoikeuksiin. Ne ovat riittävän suuria yksiköitä tuottamaan
laadunvalvontaa siinä erityisessä mielessä, jossa
tuomioiden laadusta edellä on puhuttu. Käräjäoikeuksien toteuttamien kokeilujen pohjalta valtiovalta voinee myöhemmin tehdä tarvittavat täsmentävät ehdotukset ja resurssipäätökset koko maata
ajatellen.

Tuomioistuinten riippumattomuuden takeet
Edellä lyhyesti esittämiini näkemyksiin viitaten ehdotan, että tuomioistuinten hallinto erotettaisiin
Norjan mallin mukaisesti poliittisesta päätöksentekovallasta so. oikeusministeriöstä. Tuomioistuinlaitosta varten tulisi perustaa erityinen oikeushallintovirasto. Sillä tavoin turvataan tuomioistuinten
hallinnollinenkin riippumattomuus toimeenpanovallasta.

Tuomareiden koulutus
En ota tässä arviossa kantaa äskettäin valmistuneeseen ehdotukseen tuomareiden koulutusjärjestelmän kehittämisestä. Olen antanut siitä toisessa
yhteydessä Tampereen yliopiston rehtorin pyyn-

nöstä oikeusministeriölle lausunnon, johon viittaan. Se on kuitenkin paikallaan myös tässä yhteydessä todeta, että tuomareiden koulutus olisi pyrittävä irrottamaan oikeusministeriön sisällöllisestä
ohjauksesta. Tämä aivan siitä riippumatta, mitä
toimenpiteitä tuomarikoulutuksen osalta toteutetaan.
Tuomareiden täydennyskouluttaminen oikeusministeriön toimesta ja oikeusministeriön laatimin
ohjelmin, sotii radikaalisti tuomioistuinten riippumattomuutta vastaan. Paras ratkaisu olisi niveltää
tuomareiden jatkokouluttaminen oikeustieteellisiin tiedekuntiin tai perustaa erillinen koulutusyksikkö johonkin sellaiseen yliopistoon, jossa on
ennestään juridisia valmiuksia (Joensuu, Tampere,
Vaasa).
Tässä suhteessa Rovaniemen hovioikeuspiirin
laatuhanke on täyttänyt esimerkillisellä tavalla perustuslaissa asetetun tuomareiden riippumattomuuden odotuksen. Laatuhankkeita tulisi jatkaa
juuri tässä hengessä ja tällä tavalla organisoituina.
Laatuhankkeen tavoitesuunnitelmaan tulisi sisällyttää nimenomaisia koulutuksellisia osioita
unohtamatta myöskään teoriapainotteista koulutusta.

Haasteita laatuhankkeelle
Tuomioperustelujen ja tuomion rakenteen
kehittäminen
Kuten edellä todettiin, laatuhanke on näiden asioiden osalta edennyt mallikelpoisesti. Tämä näkyy
myös tuloksissa. Olen tutustunut noin 1 600 hovioikeusratkaisuun kirjoittaessani (yhdessä Urpo Kankaan kanssa) teoksia Suomen jäämistöoikeus I ja II
(2000 ja 2001). Aineisto on riittävän kattava oikeuttaakseen toteamuksen, että Rovaniemen hovioikeuspiirissä tehdyt asianomaisen alan ratkaisut
kestävät kovankin kritiikin. Myös tuomioperustelut
ovat usein esimerkillisiä.
Tästä huolimatta ehdotan jatkoa ajatellen, että
laatuhankkeessa otettaisiin vuosittain tarkasteltavaksi joitakin ratkaisuja korkeimmasta oikeudesta,
hovioikeuksista ja käräjäoikeuksista sekä verrattaisiin niitä ja niiden perusteluja Rovaniemen hovioikeuspiirissä tehtyihin ratkaisuihin ja niihin kirjattuihin perusteluihin. Teoreettinen perustelujen tarkastelu ja analyysi siirrettäisiin tällä tavalla käytäntöön. Työssä voitaisiin tarvittaessa käyttää hyväksi
myös ulkopuolisia opettajia, mutta työn tulisi siinäkin tapauksessa olla pääasiallisesti virassa toimivien tuomareiden välistä dialogia. Vain siten oppimisprosessi auttaa sisäistämään ongelmia ja ongelmanratkaisuja.

Palvelutoiminnot
Tuomioistuimissa tapahtuva palveluluonteinen toiminta on jatkossakin pohjattava asiakaslähtöisyydelle. Tällöin on syytä erottaa toisistaan:
— Toiminnan objektiivinen (asiakkaasta riippumaton) taso: järjestelmän toimivuus (organisatorinen taso), sen joustavuus, joutuisuus ja viihtyvyys
(asiakasnäkökulma) ja
— Mielikuvien taso (amerikkalainen malli, jossa ihmisten käsitys oikeudenhoidosta on merkitsevää verrattuna objektiivisen oikeuden toteutumiseen).
Uudistan tässä yhteydessä aikaisemmin toteamani varoituksen: Tuomioistuimet ovat palvelulaitoksia, mutta se ei saa hämärtää niiden luonnetta
tuomiovallan käyttäjinä. Asiakaslähtöinen ja asiakasmyönteinen asenne merkitsee taiteilua tuomioistuimen arvovallan ja asiakkaan tyytyväisyysmielikuvien välillä. Lähtien näiden erojen tiedostamisesta pidän perusteltuna, että Rovaniemen hovioikeuspiirin laatuhankkeessa käynnistettäisiin palvelutuotannon ja organisaation toimivuuden osalta
asiakastyytyväisyystutkimus. Siinä tulisi selvittää
ainakin seuraavat seikat:
1. tuomioistuimissa asioivien maallikoiden käsitys (erikseen kanslia-asioissa ja erikseen oikeudenkäynneissä),
2. asianajajien ja yleisten oikeusavustajien käsitys palvelutoiminnasta sekä
3. organisaatiossa toimivien käsitys palvelutuotannon toimivuudesta (erityisesti käräjäsihteerien
käsityksen kartoitus puolueettomalla ja anonyymilla tutkimuksella).
Tämän tutkimuksen tulokset tulisi ottaa käsiteltäväksi siinä laadunvalvontaprojektissa, jonka Rovaniemen hovioikeuspiiri on käynnistänyt vuosiksi
2002—2003. Vasta sen jälkeen voidaan arvioida
laatuhankkeen todelliset vaikutukset palvelutuotannon osalta.
Palvelutoimintojen kehittämisessä saattaa olla
avuksi myös se nykyisin käytössä oleva tutkimustieto, jota on saatu esimerkiksi velkajärjestelyasioita
koskevasta tutkimuksesta (Nederström - Mäkinen.
1995). Kaikki näiden tutkijoiden ehdottamat käytännöt eivät sellaisenaan ole siirrettävissä kansliatoimintoihin saati oikeussaliin, mutta ne tarjonnevat viitteitä tavoista, joilla palvelua on mahdollista
nykyisestäänkin kehittää.
Tulevassa laatutyössä on — asiakastutkimuksen
ohella — perusteltua kiinnittää niin ikään huomiota kansainvälisiin tutkimuksiin niistä tekijöistä, joiden nojalla kansalaisen asiakastyytyväisyys punnitaan. Sellaisia ovat: tuomioistuimen tilat (oikeussali), odotustilat, asianajajien neuvotteluhuoneet,
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saniteettitilat, yleisölle varatut tilat, oikeussalin turvallisuus, tuomitsemisen vaatimien liitännäispalvelujen (kopioinnin yms.) saatavuus, varmuus siitä,
ettei asiaan osallisen kulttuurinen tausta vaikuta
oikeuksiin pääsyyn, tiedotusjärjestelmät, hallinnon
vaatimat järjestelyt yms.
Jokainen näistä osatekijöistä vaatii seurannan.
On luotava organisaatio, joka seuraa luotettavasti
yleisellä tasolla asetettujen asiakastyytyväisyysodotusten toteutumista arkisella tasolla, jota edellä
edustaa esimerkiksi asiaan osallisen oikeus saada
osalleen perustuslain vaatiman fyysinen turvallisuus. Vaikka pääosa näistä seikoista, jotka tuomioistuinhallintoa koskevassa kansainvälisessä keskustelussa ovat jatkuvasti esillä, on hyvin toteutettu
Rovaniemen hovioikeuspiirissä, niihin on kohdistettava jatkuva ja tietoinen seuranta.
Laatuhankkeessa lienee mahdollista kokeilla
kansainvälisen käytännön mukaisesti varta vasten
laadittuja kontrollilistoja (daily checklists). Ne helpottavat yksittäisten toimintojen seuraamista ja
mahdollisten epäkohtien riittävän varhaista tunnistamista.
Rovaniemen hovioikeuspiirin laatuhankkeen
painopisteen tulisi kuitenkin myös jatkossa olla
tuomioistuinlaitoksen perustehtävässä eli tuomitsemisessa. Ratkaisujen laatu on oikeusvaltion kannalta kaikkein olennaisin tekijä. Jos laatuhanke —
mikä ei juuri nyt ole näköpiirissä — paneutuu
liiaksi ns. asiakastyytyväisyyteen hanke menettää
otteensa itse perustoimintoihin. Hyvä palvelu, paineista vapaa ilmapiiri ja niihin verrattavat ovat
myönteisiä asioita, varsinkin hallinnossa, mutta se
koskee ainoastaan osittain lainkäyttötoimintaa
(varsinaista tuomitsemista). Oikeuden jakamisessa
perinteiset muodot ovat ratkaisevia. Muotojen ja
muodollisuuksien kautta ylläpidetään sitä arvovaltaa, joka tuomioistuimella tulee kaikissa oloissa
olla.

Muutoksenhakuherkkyys
Laatuhanke on antanut viitteitä siitä, että käräjäoikeuksien työn laadun parantuminen on vähentänyt muutoksenhakuja. Toistaiseksi asia on kuitenkin sen varassa, miten muutoksenhakua koskevia prosenttilukuja tulkitaan. Laatuhanke tarjoaisi kuitenkin mahdollisuuden myös tällä alalla
läpimurtoon.
Hyvät tuomioperustelut liitetään usein yhteen
muutoksenhakuherkkyyden kanssa. Kansainvälisissä tutkimuksissa onkin katsottu saadun viitteitä
tämän yhteyden olemassaolosta (Ks.Tyler 1997).
Vaikka muutoksenhakuherkkyys ei suinkaan ole
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ainoa tekijä, joka puoltaa tuomioperustelujen kehittämistä (niitä vaatii asianosaisten intressi konkreettisessa jutussa samaten kuin oikeusturvan toteutuminen — sitä paremmin, mitä monipuolisemmin tuomarit eri oikeusasteissa argumentoivat) kysymys perustelujen suhteesta muutoksenhakuun
on silti huomionarvoinen.
Proseduraalista oikeudenmukaisuutta korostava
teoria tähdentää sitä, että kansalaiset muodostavat
käsityksensä oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuudesta menettelyn rehtiyden ja tasapuolisuuden,
ei niinkään jutun lopputuloksen perusteella. Tämä
on epäilemättä, vaikka ei kokonaan, totta. Mitä
paremmin järjestetty oikeusprosessi on, mitä ammattitaitoisemmin tuomari toimii ja mitä paremmat
ovat perustelut, sitä vähemmän painaa asiaan osallisen kannalta epämieluisa lopputulos. ”Vääräksikin” koettu ratkaisu hyväksytään helpommin, jos
ratkaisun mielletään syntyneen niin asianmukaisesti kuin se niissä oloissa oli mahdollista. Silti on
paikallaan Jyrki Talan tavoin huomauttaa, että pelkän menettelyn hyväksyttävyyden varaan ei voida
rakentaa uskottavaa järjestelmää (Tala 2002). Lopulta on pitkällä aikavälillä sittenkin oikeuden,
oikeudenmukaisuuden ja oikeusturvan toteutumisen kannalta ratkaisevaa se, minkä sisältöisiä ratkaisuja annetaan.
Tässä yhteydessä on syytä korostaa, että proseduraalisen oikeudenmukaisuuden teoriasta on
eurooppalaisessa keskustelussa puhuttu aivan toisessa merkityksessä. Tällöin viitataan J. Habermasin kehittämään kommunikatiivisen rationaalisuuden teoriaan ja sen pohjalle rakennettuun käsitykseen järkevästä (rationaalisesta) keskustelusta. Prosessi-käsite viittaa tässä siis harkintaprosessiin, ei
oikeudenkäyntimenettelyyn. Ks. esimerkiksi Aarnio, Laintulkinnan teoria. 1989 ja erityisesti The
Rational as Reasonable. 1987.
Amerikkalainen proseduraalisen oikeudenmukaisuuden teoria ei selvästikään tunne ”habermasilaista” ajatustapaa, joka kuitenkin on ollut pitkälti pohjana niille ajatuksille, joita Suomessa on
esitetty tuomioperusteluista ja niiden tarpeellisuudesta.
Riippumatta siitä, mitä muutoksenhaun ja (reilun) oikeusprosessin välisestä yhteydestä ajatellaan, pidän tärkeänä, että Rovaniemen laatuhankkeen piirissä harkittaisiin muutoksenhakuherkkyyttä mittaavan pilottitutkimuksen tekemistä
asianmukaisin tieteellisin menetelmin. Tietyn, hyvin valitun otoksen pohjalta tehtäisiin haastattelututkimus sekä muutoksenhakijoiden että käräjäoikeuden ratkaisuun tyytyneiden osalta. Tutkimuksen tekijäksi soveltuisi sekä Lapin yliopisto että

myös OPTULA, jossa on käynnistymässä muutoinkin hanke muutoksenhakujen tutkimiseksi.
Selvitys sovinnoista tuomioistuimissa
Joissakin yhteyksissä on tuotu esiin väite, että
tuomioistuimissa syntyvissä sovinnoissa osapuolet
eivät välttämättä ole mieltäneet riittävän monipuolisesti sovinnon perusteita. Tilanne ikään kuin
”ajaa” henkilön sopimaan asiasta, jota hän ei kaikki
asianhaarat tietäen olisi sopinut. Riippumatta siitä,
onko käytännössä näin tai kuinka usein niin on,
olisi perusteltua liittää Rovaniemen hovioikeuspiirin laatuhankkeeseen jokin selvitys siitä, miten
sovintomenettelyä tulisi kehittää, jotta mahdolliset
oikeusturvaongelmat voitaisiin eliminoida tai niiden vaikutus minimoida.
Ehdotukseni on, että otettaisiin harkittavaksi

Valtiontilintarkastajien mielestä hallinnon itsearviointi
on yleistynyt sellaiseksi käytännöksi, jota kaikissa ministeriöissä ja niiden alaisissa virastoissa ja laitoksissa
on syytä tehostaa myös ulkopuolisten tilaustutkimusten avulla. Arvioinnin tehostamisen puolesta puhuu
myös se, että hallinnon tilivastuuta koskevaa raportointia eduskunnalle ollaan parantamassa kertomusmenettelyjä kehittämällä. Nyt valmistuneessa asiantuntija-arviossa esitetyt toimenpiteet vaikuttavat myös perustelluilta ja käytäntöön soveltuvilta. Tämä lainkäytön
laatua käsittelevä arviointi nähdään kuitenkin perinteistä hallinnon arviointia laajempana yhteiskunnallisena kysymyksenä, jonka ongelmanasettelu nousee
ajankohtaisesta kansallisesta ja kansainvälisestä oikeuspoliittisesta tutkimuksesta. Suomen Akatemia rahoittaa parhaillaan Kansalaisen oikeusturvan takeet
-projektia, jonka osa nyt valmistunut tutkimushanke on.

nykyistä muodollisempi menettely. Osapuolille
annetaan kirjallisesti sovintoehdotus (mahdollisine
vaihtoehtoineen), minkä jälkeen asianosaisilla on
tilaisuus vastata ehdotukseen. Vastausten jälkeen
tehdään lopullinen sovintoehdotus, jonka asianosaiset joko hyväksyvät tai hylkäävät. Tämä muodollinen menettely on omiaan takaamaan sen, ettei
asiaan osallinen joudu tekemään päätöstä sovinnosta puutteellisen taustatiedon varassa. Sovintojen lisääntyessä, on myös itse sovintomenettelyyn
paneuduttava. Se voisi tapahtua järjestelmässä,
joka on luotu nimenomaisesti kehittämistavoitteita
varten, so. Rovaniemen hovioikeuden laatuhankkeessa. Näin olisi mahdollista tuottaa valtakunnallisesti tärkeää perustietoa sovintoprosessista, jotta
oikeusministeriössä voitaisiin käynnistää asiaa koskeva säädösvalmistelu.

Tutkimusprojekti antaa jatkossakin varmasti sellaisia
tuloksia, joita voidaan soveltaa käytännön kehittämistyöhön mm. hovioikeuspiireissä ja jotka antanevat
haasteita myös yleiseen oikeusturvaa ja oikeudenkäyttöä koskevaan yhteiskuntapoliittiseen keskusteluun.
Valtiontilintarkastajat haluavat tässä yhteydessä
kiinnittää huomiota oikeudenkäyttöä koskevaan tietotuotantoon ja erityisesti yhteisen rangaistuksen määräämiseen eri rikoksista. Lainkäytön yhdenmukaisuuden kannalta on tärkeää, että niin kansalaisilla kuin
lainkäyttäjilläkin on selkeä kuva rikosten rangaistavuudesta. Tästä syystä valtiontilintarkastajat katsovat, että
määrättäessä yhteinen rangaistus useista rikoksista
oikeuden päätöksestä tulee käydä selkeästi ilmi eri
rikosten rangaistavuus ja yksittäisen rikoksen vaikutus
yhteiseen rangaistukseen.
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Yritystukien vaikutukset alueittain
Tutkimusjohtaja Aki Kangasharju, VATT
Aki Kangasharju and Takis Venetoklis
(2002). Business Subsidies and Employment of Firms: Overall Evaluation and
Regional Extensions. VATT -keskustelualoitteita 268. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Helsinki.

Tausta
Kansainvälisesti tarkasteltuna tutkimus- ja kehitystoiminta ja investoinnit ovat yritystuen pääasiallisimmat käyttökohteet. Työllisyystukia käytetään
vähemmän, vaikka esimerkiksi Saksojen yhdistymisen yhteydessä arvioitiin, että investointitukien
suosiminen työllisyystukien kustannuksella pahensi maan työttömyysongelmaa. Työllisyystuilla voi
siis olla positiivisia vaikutuksia talouden ja yhteiskunnan kannalta.
Työllisyystukien joukossa perinteenä on ollut
suosia työvoimakoulutusta suoran tukityöllistämisen sijasta. Tämä näkyy erityisesti anglosaksisissa
maissa. Suomessa sen sijaan tukityöllistäminen on
ollut työvoimakoulutusta suositumpaa. Esimerkiksi
vuonna 1999 Suomessa oli noin 50 000 tukityöllistettyä ja noin 40 000 ihmistä työvoimakoulutuksessa. Työllisyystukien vaikuttavuutta on yleensä
arvioitu tarkastelemalla niihin osallistuneiden ihmisten menestymistä työmarkkinoilla työvoimakoulutuksen tai tukitöiden jälkeen. Työllisyystukien vaikutuksia yritysten toimintaan ei ole kuitenkaan juuri tutkittu.

Tavoite
Tässä tutkimuksessa arvioidaan yritystukien vaikuttavuutta yksityisten yritysten työllistämiseen
vuosina 1995—1998 ja mahdollisia alueellisia eroja
vaikuttavuudessa. Arvioitavina yritystukina ovat
työministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön ja
Teknologian kehittämiskeskuksen suorat tuet, joita
ei yrityksen tarvitse maksaa takaisin. Vaikuttavuutta arvioidaan tuen kahden ensimmäisen ansaintavuoden aikana.

Menetelmä
Tutkimus suoritettiin soveltamalla viime vuosina
nopeasti kehittyneitä ekonometrisiä arviointimenetelmiä, joilla mitataan julkisen politiikan vaikutusta
politiikan kohteena oleviin ihmisiin tai yrityksiin.
Yritystukien vaikuttavuuden mittaamisessa on ongelmana se, että emme voi tietää yhdenkään tukea
saaneen yrityksen työllisyyttä ilman tukea. Samalla
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tavalla emme voi havaita minkään tukea saamattoman yrityksen työllisyyttä tuen kera. Tästä syystä
tuen vaikutus tukea saaneisiin yrityksiin on estimoitava ekonometrisin menetelmin. Tavoitteena
on luoda tukea saaneille yrityksille sellainen verrokkiryhmä, jotka poikkeavat tukea saaneista ainoastaan tuen saannin osalta. Muutoin tukea saaneiden ja ilman jääneiden yritysten pitäisi olla
mahdollisimman samanlaisia.
Tämän kaltaiset julkisen politiikan vaikuttavuuden arvioinnit ovat olleet Suomessa erittäin harvinaisia. Euroopan unionin rakennerahastoja on tosin arvioitu, mutta ne ovat olleet lähinnä ohjelmien
prosessien arviointia eikä niissä ole pystytty mittaamaan rahastojen taloudellista vaikuttavuutta puhtaasti. Tämän vuoksi nyt käsillä oleva tutkimus
jatkaa Suomessa kovin ohutta mutta sitäkin tärkeämpää tutkimuslinjaa.
Menetelmän tärkeyttä korostaa myös se, että
sillä voidaan puolueettomasti arvioida eri tukilähteiden tuen vaikuttavuutta ilman, että täytyisi tyytyä tuen antajien itsensä tekemiin arvioihin. Julkisen rahan jaon kannalta on olennaista, että tiedetään käyttökohteen ohella sen vaikuttavuus, jotta
voidaan arvioida julkisten varojen käytön järkevyyttä.

Yritystuet
Yritystuet ovat projektiperusteisia ja niitä jaetaan
yritysten hakemusten perusteella. Tuen saannin
ehtona on yrityksen kannattava toiminta ja tuen
käytön sopiminen tuen ehtoihin, jotka ovat hyvin
moninaisia. Tukia myönnetään esimerkiksi alueperusteisina (vertikaalisina) tai horisontaalisina esimerkiksi pienyrityksille.
Tuet annetaan osarahoitteisina siten, että yritys
itse laittaa omia varoja projektiin. KTM:n ja
TEKES:in tuissa yritysten oma osuus projektin kustannuksista on keskimäärin noin 20 %. Julkinen
tuki annetaan yleensä projektin alettua niin, että
yleensä maksusuoritus tapahtuu projektin keskivaiheilla ja lopussa. Poikkeuksena ovat yrittäjien
starttirahat. Työllistämistukia sen sijaan aletaan
maksaa heti työllistämisprojektin alusta. Tukityöllistämisen tuki on keskimäärin noin 620 € kuukaudessa ja sitä annetaan keskimäärin 6 kuukauden
ajalle. Työllistämistuen alainen työpaikka on kuten
mikä tahansa työ, joten työntekijälle maksetaan
voimassa olevan työehtosopimuksen mukainen
palkka. Tyypillisimpiä työpaikkoja ovat sosiaalialan työ, kiinteistönhoito- ja siivoustyö sekä toimisto- ja sihteerityö. Työnantaja maksaa palkan ja tuen
välisen erotuksen. Sijoitusammattien keskimääräinen palkka on noin 1 560 € kuukaudessa. Näin

ollen yrityksen osuus tukityöllisen palkasta on noin
60 % ja tuen osuus 40 %. Tämä tarkoittaa että yhden
euron tuenlisäyksen täytyy lisätä yrityksen omaa
(yksityistä) työllisyyttä 1,5 euroa, jotta tuki olisi
työllisyyttä lisäävää (1 € + 1,5 € on 2,5 €, josta 1,5 €
on 60 %). Yrityksen oma (yksityinen) työllisyys
tarkoittaa tässä yrityksen koko työllisyyttä vähennettynä julkisin varoin tuettu työllisyys.
Jos tuki saa aikaan pienemmän kasvun yrityksen
omassa (yksityisessä) työllisyydessä, sen voi katsoa
syrjäyttäneen yrityksen työllisyyteen varattuja varoja ja siirtäneen niitä muuhun käyttöön, kuten markkinointiin, investointeihin, voitonjakoon ym.

Aineisto
Analysoimme tutkimuksessa yritysten tilinpäätösaineistoa, johon on liitetty tiedot mahdollisista yritystuista. Analysoimamme paneeliaineisto sisältää tietoja 26 000 yrityksestä neljän vuoden ajalta (1995—
1998). Aineisto on Verohallituksen rekisteriaineisto, jonka käytölle tutkijat ovat hankkineet käyttöluvan. Näin ollen tutkijat hyödyntävät julkisin varoin
muutenkin hankittua ja ennestään olemassa olevaa
aineistoa. Aineistosyistä mittaamme yritystukien
työllisyysvaikutuksia palkkasummalla.
Aineiston yrityksistä 18 prosenttia on saanut
jotain tukea vähintään yhtenä vuonna mainittuna
aikana. Yleisin tuki on työministeriön työllistämistuki (14 %). KTM:n tukea on saanut otoksessa
6 % yrityksistä ja TEKES:in tukea 1 %. Tukien keskimääräinen summa on 21 592 € yritystä kohden.
Työllistämistuet ovat pienempiä (k.m. 4 240 €) ja
TEKES:in tuet suurimpia 105 826 €. Toimialoittain
tarkasteltuna tuen saanti on lähes kaksi kertaa
todennäköisempää teollisuudessa kuin muilla toimialoilla.

Tulokset ja johtopäätökset
Tulokset osoittavat, että työministeriön työllisyystuet syrjäyttävät yritysten omia työllistämismenoja
siten, että tukien vapauttamia varoja, joita ennen
tukea meni palkkakuluihin, käytetään tukien aikana muuhun tarkoitukseen. Jotta tuki olisi työllisyyttä lisäävä, yhden lisäeuron pitäisi lisätä yrityksen
omia palkkamenoja vähintään 1,5 eurolla, kokonaisvaikutuksen ollessa 2,5 euroa. Tulosten mukaan kuitenkin yksi euro tukea lisää yrityksen omia
työllisyysmenoja vain 34 sentillä, kokonaisvaikutuksen jäädessä 1,34 euroon (1 tuki-euro + 0,34
euroa yrityksen omaa rahaa). Näin yrityksen palkkamenot siis lisääntyvät 1,34 eurolla verrattuna
tilanteeseen, jossa tukea ei saada. Loput 1,16 euroa
(2,5-1,34 = 1,16) käytetään työllisyyden ulkopuoliseen tarkoitukseen. Raha joko säästetään tai käyte-

tään esimerkiksi markkinointiin, investointeihin,
osinkoihin, jne. Tämän osuuden lopullista käyttöä
tässä tutkimuksessa ei voitu kuitenkaan yksityiskohtaisesti selvittää.
Työllistämistuet eivät siis ole tehokas keino työllisyyden parantamisessa, sillä tukea saaneiden yritysten työllisyys olisi ollut lähes samanlainen ilman
tukeakin On kuitenkin otettava huomioon, että
aikaisemmat tutkimukset ovat havainneet työllistämistukien parantavan tukitöissä olleiden ihmisten
työnsaantia tukiperiodin jälkeen. Lisäksi tuen saannin vapauttamat varat ovat voineet tukea yrityksen
menestymistä esimerkiksi lisääntyneiden markkinointi- tai investointiresurssien muodossa. Tämän
vuoksi emme voi sanoa, onko työllistämistuen
kokonaisvaikutus yhteiskunnan kannalta positiivinen vaiko negatiivinen.
Havaitsemme myös että KTM:n ja TEKES:in tuilla ei ole vaikutusta yritysten työllistämiseen. Nämä
tuet eivät kiihdyttäneet eivätkä syrjäyttäneet yritysten työllisyyttä, mikä yrityksissä olisi ollut ilman
tukeakin. KTM:n tukien osalta tulos on hieman
yllättävä, sillä KTM:n tukien ainakin epäsuorana
tavoitteena on edistää työllisyyttä. TEKES:in tukien
osalta tulos on ymmärrettävä, sillä T&K-projektit
ovat pitkäkestoisia ja riskialttiita, joten niiden vaikutus yrityksen työllisyyteen pitäisikin näkyä vasta
kahta vuotta pidemmällä aikavälillä.
Alueelliset tulokset osoittavat, että työllisyystukien syrjäytysvaikutus on ollut pienintä Helsingin
seutukunnassa. Siellä yksi lisäeuro tukea lisää yrityksen omaa työllisyyttä 71 senttiä. Tämä osoittaa,
että julkiset yritystuet ovat tuottoisimpia siellä missä työvoiman kysyntä on ollut voimakkainta ja
näin alueen yrityksillä parhaat mahdollisuudet
hyödyntää tukityöllisten työpanosta. Vaikka vaikutus on kaksinkertainen keskimääräiseen 34
senttiin verrattuna, vaikutus on silti yrityksen
yksityistä työllisyyttä syrjäyttävä, sillä yhden lisäeuron suuruinen tuen lisäys pitäisi nostaa yrityksen palkkasummaa 1,5 eurolla. Helsingin alueen
alhaisin syrjäytysvaikutus myös osoittaa, että työllisyystuet ovat edesauttaneet meneillään olevaa
alueiden erilaistumista. Muissa kasvukeskuksissa
(Turun, Tampereen, Jyväskylän ja Oulun seutukunnissa) yhden euron vaikutus on 45 senttiä.
Muissa maakuntakeskusseutukunnissa ja teollisuusvaltaisissa seutukunnissa vaikutus on niinkin
pieni kuin 17 senttiä.
Johtopäätös alueiden erilaistumisesta ei ole kuitenkaan kovinkaan vahva, sillä harvaanasutulla
maaseudulla syrjäytysvaikutus on yllättävän pieni.
Siellä lisäeuro nostaa yrityksen palkkasummaa
noin 48 sentillä. Tämä on aluepoliittisesti lupaava
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tulos, sillä yritystuella on ollut harvaanasutulla
maaseudulla samanlainen vaikutus kuin ns. muissa
kasvukeskuksissa (pl. Helsinki). Näin ollen kaik-

kien kasvukeskusten ulkopuolella tarkasteltuna
yritystuet ovat tukeneet yritystoimintaa siellä, missä
tarve on ollut suurin.

Valtiontilintarkastajien mielestä tämän VATT:n esimerkin mukaisesti hallinnon keräämiä tieto- ja tilastoaineistoja tulisi käyttää nykyistä enemmän arviointi- ja
tutkimustyössä. Analyysien tuloksia voidaan sitten
käyttää ns. policy-analyyseissa mm. tukipolitiikan onnistuneisuuden arvioimiseksi. Työ vaatii kuitenkin erityisosaamista, jotta siinä voitaisiin soveltaa kehittyneitä analysointivälineitä ja -malleja kansainvälisten esimerkkien mukaisesti. Nyt valmistuneessa tutkimuksessa on selvitetty yritysten saamia tukia kattavasti ja
viranomaisaineistoa hyödyntäen. Erityisen tärkeäksi
analyysin tekee se, että aineistona on käytetty virallisia
verotus- ja tilinpäätösaineistoja perinteisten yrityskyselyjen sijasta. Valtiontilintarkastajat painottavat sitä,

että tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että yrityksiä tukemalla saadaan aikaan vähemmän työllisyysvaikutuksia kuin on uskottu tai tavoiteltu. Tuen alueelliset
vaikutukset näyttäisivät myös olevan enemmän liiketaloudellisesti painottuneita kuin perinteisen aluepolitiikan tavoitteiden suuntaisia. Tutkimuksessa esiinnousseet ongelmat yritystuen tehokkuudesta ja erilaisten
tukien mahdollisesta vuotamisesta muihin kuin työllisyyttä tukeviin käyttötarkoituksiin ovat niin tärkeitä kysymyksiä, että ne vaativat lisäselvityksiä. Valtiontilintarkastajat ovatkin päättäneet jatkaa v. 2002 yritystuen
vaikuttavuutta koskevaa tutkimusta yhteistyössä
VATT:n kanssa.

Keskittyvän alueellisen kasvun
ohjausmahdollisuudet

den sisältämiin säteilyvaikutuksiin. Empiiristen tutkimusten valossa on pyritty selvittämään sitä, missä
määrin ja miten laajalle ympärysalueelle kasvukeskus säteilee positiivisia vaikutuksia, ja sitä onko
kasvukeskuksen kasvulla mahdollisesti negatiivisia
vaikutuksia reuna-alueille. Lisäksi olemme tarkastelleet maamme viimeaikaista aluekehitystä ja siitä
saatuja tutkimustuloksia keskittyen erityisesti 1990luvun laman jälkeiseen ajanjaksoon, jolloin taloudellisen kasvun ja kehityksen alueelliset erot kärjistyivät.
Kasautuvan kasvun ohjausmahdollisuuksista
voidaan yleisesti todeta, että nykyiset aluepoliittiset
ohjausmahdollisuudet ovat todelliseen tarpeeseen
suhteutettuna aivan liian rajalliset. Tähän vaikuttaa
niin käytettävissä olevien resurssien rajallisuus ja
poliittisen tahdon puute kuin syrjäisten alueiden
viime vuosikymmeninä tapahtunut väestökehitys.
Resurssien rajallisuudesta ja poliittisen tahdon
puutteesta saadaan viitteitä mm. Tanskasen (2001)
artikkelista, jonka mukaan aluepolitiikassa käytös-

Professori Veli Karhu, Tampereen yliopisto
Veli Karhu ja Mikko Tapani Kauppinen
(2002). Kasautuva alueellinen kasvu ja sen
ohjausmahdollisuudet. Tampereen yliopisto. Kunnallistieteiden laitos. Julkaisusarja
2/2002. Tampere.
Tutkimushankkeen tavoitteena oli arvioida harjoitetun kansallisen aluepolitiikan taustatekijöitä,
sisältöä ja tulevaisuuden haasteita keskittyen erityisesti kasautuvan alueellisen kasvun ohjausmahdollisuuksien tarkasteluun. Arvioinnin pohjaksi olemme tarkastelleet Suomen alue-, teollisuus- ja yhteiskuntapolitiikan kehityslinjoja ja niiden tiimoilta
käytyä keskustelua aina 1960-luvulta lähtien ja
aluetaloudellisia teorioita keskittyen kasautuvan
alueellisen kasvun ja kehityksen teorioihin ja nii-
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sä oleville resursseille ja poliittisen tahdon puutteelle on löydettävissä yhteinen tekijä — väestön
kaupungistuminen. Tämän lisäksi syrjäiset alueet
ovat ajan saatossa jääneet aluepolitiikassa toissijaiseen asemaan suhteessa kaupunkeihin. Maaseutujen tehtävänä on pidetty vain ravinnon ja raakaaineiden tuotantoa kaupunkien tarpeisiin, kun taas
kaupunkien asemaa kansantalouden vetureina ja
kansainvälistymisen keskuksina on jo pidemmän
aikaa pidetty itsestäänselvyytenä. Suutarin (1999)
mielestä tästä kielii se, että kaupunki- ja maaseutupolitiikkaa on pidetty kilpailevina politiikanaloina.
Tästä hedelmättömästä vastakkainasettelusta olisi
päästävä tasapainoiseen kaupunki- ja maaseutupolitiikan koordinaatioon ja resurssien jakoon.
Maassamme tarvitaan sekä kaupunkikeskuksia
vahvistavaa että keskusten ulkopuoliset alueet
huomioon ottavaa politiikkaa. Tämä on perusteltavissa sillä, että kasvukeskukset näyttävät olevan
kyvyttömiä levittämään kasvun leviämisvaikutuksia ympärysalueilleen. Kyse ei ole kuitenkaan siitä,
etteikö keskuksissa syntyisi kasvua vaan siitä, että
voimakkaamman kasvun voidaan olettaa suuntautuvan muille keskusalueille, joihin esimerkiksi alihankintatoiminta on entistä voimakkaammin kes-

kittynyt. Tässä tilanteessa lähestulkoon ainoaksi
kasvun leviämiskanavaksi osoittautuisi ympärysalueilta keskuksiin suuntautuva työssäkäyntiliikenne. Aluekehityksen kannalta vaarana onkin, että
Suomi jakaantuu kasvukeskuksiin ja niitä läheisesti
ympäröivään maaseutuun sekä keskusten ulkopuoliseen syrjäiseen maaseutuun. Tämän vuoksi
seuraavassa pyritään hahmottelemaan eri kehitysvaiheessa olevien alueiden aluepolitiikan keinoarsenaalia.
Aluekehityksen ohjausmahdollisuuksia pohdittaessa tulisi huomioida vallitsevat paikalliset olosuhteet ja alueiden omaehtoinen toiminta, jota
valtiovallan erityistoimenpitein stimuloitaisiin esimerkiksi määräaikaisen rahoituksen turvin. Taulukossa 1 pyritään karkeasti hahmottelemaan tällaisen valikoivan aluepolitiikan keinoarsenaalia, jolla
voitaisiin nykyistä tehokkaammin pyrkiä tavoittelemaan tasapainoisempaa aluerakennetta. Tasaisempaan aluekehitykseen pyrkivät julkisen vallan toimenpiteet voidaan jakaa ensinnäkin alueen olosuhteisiin sopiviin omiin toimenpiteisiin ja toiseksi
niihin sopiviin valtiovallan toimenpiteisiin. Tällöin
toimenpiteet eriytettäisiin sen mukaan, missä olosuhteissa ja kehityksen vaiheessa kukin alue on.

Taulukko 1. Hahmotelma valikoivan aluepolitiikan keinoarsenaalista
A. Keskittymiskierteeseen ajautuneet alueet

<-Kasvua hillitsevät aluepoliittiset toimenpiteet

B. Keskittymiskierteen vaarassa olevat alueet

<- Proaktiiviset aluepoliittiset toimenpiteet alueet. (esim. varautumalla hyvissä ajoin infrastruktuurin, asuntojen ja palvelujen tarjontaan)

C. Normaalin kasvun alueet

<- Nykyiset aluepoliittiset toimenpiteet

D. Kurjistumiskierteen vaarassa olevat alueet

<- Proaktiiviset aluepoliittiset toimenpiteet (esim. elinkeino- ja rakennepolitiikan aktivointi)

E. Kurjistumiskierteessä kamppailevat alueet

<- Elinkeinorakennetta radikaalisti uudistavat aluepoliittiset toimenpiteet

Yllä esitetyssä hahmotelmassa korostuu paikallisten olosuhteiden ja toimenpiteiden eriyttämisen
tärkeys. Vaikkakin vastuu alueiden kehittämisestä
on viime kädessä alueilla itsellään, tarvitaan myös
valtion mukaantuloa talkoisiin. Sitä tarvitaan erityisesti syrjäisemmillä maaseutualueilla ja jopa eräissä
keskisuurissakin kaupungeissa esimerkiksi rahoituksen turvaamisessa, sillä osaamis- ja kasvukeskusohjelmien rinnalle olisi tarpeen aikaansaada
jonkinasteinen tae kestävästä aluekehitys- ja kuntapolitiikasta. Nykyisillä toimillaan valtiovalta näyttää
pyrkivän ensisijaisesti edistämään olemassa oleviin

vahvuuksiin perustuvaa alueiden omaehtoista kehittämistä. Jatkossa olisi syytä mielestämme myös
selvittää alueiden eri elinkeinojen luontaisten, mutta vielä hyödyntämättömien kehitysmahdollisuuksien olemassaoloa.
Keskittymiskierteen (B) ja kurjistumiskierteen
(D) vaarassa olevilla alueilla alueellisessa kehittämisessä olisi pyrittävä entistä suurempaan pitkäjänteisyyteen, jolloin erilaisin ennaltaehkäisevin toimin voitaisiin välttää näköpiirissä olevat uhkakuvat
ensisijaisesti paikallisten toimijoiden ja heidän keskinäisin yhteistyötoimenpitein.
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Keskittymiskierteeseen (A) ajautuneilla ja kurjistumiskierteessä (E) kamppailevilla alueilla paikallisten toimenpiteiden tueksi tarvitaan välttämättä
myös valtiovallan aktiivisia lainsäädännöllisiä ja
rahoituksellisia erityistoimenpiteitä. Erityisen ongelmalliseksi tilanne uhkaa muodostua autioituvilla syrjäseuduilla, joiden lähes ainoaksi elinkelpoiseksi elinkeinoksi on jäämässä luonnonresurssien
hyödyntämiseen perustuva matkailu- ja virkistyspalveluala. Nykyiselläänkin sen toiminnalle on
usein ominaista sesonkiluonteisuus ja pätkätyövaltaisuus, jolloin osa työntekijöistä tulee syrjäseutujen ulkopuolelta.
Joillain alueilla ongelmiksi saattaa muodostua
niin yrittämisen perinteen kuin keskeisten yrittäjienkin puuttuminen. Esimerkiksi poismuuton johdosta
pahiten väestöään menettäneiltä alueilta usein
puuttuu riittävä yrityspotentiaali, jonka varaan omaehtoisen toiminnan voisi rakentaa. Tällöin omaehtoisen alueellisen kehittämistoiminnan — jos suinkin mahdollista — tulisi rakentua seututasolla eri
toimijoiden välisen yhteistoiminnan varaan. Seutuistumisten tarjoamiin mahdollisuuksiin — sekä kasvavien että taantuvien alueiden tapauksessa —
tulisikin kiinnittää entistä enemmän huomiota.
Muuttovoittoalueiden osalta tästä saadaan viitteitä esimerkiksi Arolan (2001) tuoreesta tutkimuksesta, jonka mukaan kasvukunnat toivoivat seudullisia ratkaisuja seudulle suuntautuvan kasvun hallintaan. Samoin voidaan ajatella, että taantuvien
syrjäisten kuntien kohdalla kyse on ennemminkin
koko seutua koskevasta taantumasta, jolloin seudun kuntien elinmahdollisuuksien turvaamiseksi
tulisi kiinnittää erityistä huomiota seudun kuntien
keskinäisen vuorovaikutuksen lisäämiseen ja seutuyhteistyön kehittämiseen.
Syrjäseutujen kehittämisessä ei ole vielä juurikaan huomioitu teknologian mukanaan tuomia
mahdollisuuksia. Kuten 1990-luvun kehityksestä
havaitaan, on teknologia ollut yksi keskeisistä —
korkeasti koulutetun työvoiman ohella — talouskasvun moottoreista. Tämä on näkynyt erityisesti
informaatioteknologian valmistuksen voimakkaana kasvuna, joka on voimallisesti keskittynyt suurimmille kaupunkiseuduille. Uuden teknologian
yhteydessä on esitetty väitteitä aluerakenteen hajautus- sekä keskittymisvaikutuksista (Paavo Okko
et al. 1998). Teknologia ei välttämättä johda automaattisesti kumpaankaan, vaan teknologinen kehitys luo ennen kaikkea uusia mahdollisuuksia alueelliselle kehittämispolitiikalle, jossa korostuvat
yrittäjyys ja inhimillinen pääoma.
Kansantalouden pidemmän ajanjakson kasvunäkymien ja kehitysmahdollisuuksien kannalta on
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olennaista pyrkiä hyödyntämään teknologian mukanaan tuomia mahdollisuuksia laaja-alaisesti talouden eri sektoreilla ja maan eri osissa. Kaikkiaan
pitkällä ajanjaksolla tietotekniikan hyödyntäminen
onkin kansantalouden kasvun ja kehityksen kannalta tärkeämpää kuin sen valmistaminen.
Kannattaa myös huomata, että tietotekniikan
hyödyntämisen tuottavuus- ja kasvuvaikutukset leviävät alueellisesti huomattavasti tasaisemmin kuin
mitä tieto- ja viestintätekniikkatuotteiden valmistuksessa tapahtuu. Tietotekniikan hyödyntämisessä ei ole havaittavissa keskittymistä kiihdyttävää
tendenssiä, joka olennaisesti liittyy innovaatiotoiminnan tiedon ylivuotojen olemassaoloon ja yritysten pyrkimyksestä sijoittua lähelle muita alan toimijoita. Tietotekniikan hyödyntäminen näkyy ennen
kaikkea normaalien yritysten toiminta- ja tuotantoprosesseissa työn tuottavuuden kohoamisena. Tässä suhteessa tietotekniikka on omiaan parantamaan yksittäisten yritysten menestymisen mahdollisuuksia ja siten levittämään taloudellista kasvua ja
kehitystä jopa syrjäseuduillakin. Tämän toteutuminen vaatii osaltaan — niin valtion toimesta kuin
paikallistasollakin — päättäväistä, pitkäjänteistä ja
kestävää panostusta tietotekniikan mukanaan tuomien mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Tietotekniikan mahdollisuuksien hyödyntämisessä ja tuottavuuden parantamisessa aloite jäisi viime kädessä
yritysten ja organisaatioiden vastuulle, mutta myös
valtio voisi pyrkiä osaltaan edesauttamaan kehitystä täsmällisesti kohdennetun rahoituksen turvin
siten, että alueelliset erityispiirteet tulevat huomioiduksi.
Ripeä kaupungistuminen on tuonut mukanaan
selkeitä etuja, mutta toisaalta myös haitallisia reunailmiöitä. Tasapainoilu kaupungistumisen hyötyjen ja haittojen välillä on omiaan suosimaan tiiviisti
keskenään vuorovaikutuksessa olevien pienempien keskusten merkitystä tulevan aluekehityksen
keskeisinä elementteinä. Pienemmissä keskuksissa
korostuvat erityisesti inhimillisempi asuinympäristö ja yhteydet ympäröivään maaseutuun. Kehityssuunta näyttäisi suosivan keskusten ympäristössä
sijaitsevia maaseutumaisia alueita syrjäseutujen
kustannuksella. Toisaalta keskittymis- ja mittakaavaetuja on mahdollista kompensoida erikoistumisella ja tiiviillä vuorovaikutuksella (Mustikkamäki
ja Viljamaa 2001).
Tässä suhteessa kehitys näyttää kulkevan kohti
monikeskuksisempaa ja tasapainoisempaa aluerakennetta kohti. Tämänkaltainen tasapainoisen
aluerakenteen kehitys on toinen vaihtoehto myös
Vartiaisen näkemyksessä potentiaalisista tulevaisuuden kehityssuunnista. Ensimmäisessä kehitys-

suunnassa aluerakenne kehittyisi kohti yhä harvenevaa keskushierarkiaa, missä muutamat kilpailukykyiset keskukset ja näiden lähialueet kasvavat
voimakkaasti muun maan tyhjentyessä asukkaista
ja palveluista. Toisessa vaihtoehdossa kehitystä
kyetään erikoistumisen ja verkostoitumisen avulla
ohjaamaan entistä enemmän pieniin ja keskisuuriin
keskuksiin, jolloin kaupunkirakenne kehittyisi
kohti madaltuvaa kaupunkihierarkiaa (Vartiainen
1999).
Entistä tasapainoisemman aluekehityksen tarve
on nähtävissä Euroopan komission vuonna 1999
aluekehitykselle asettamissa yleisissä suuntaviivoissa. Monikeskuksisen ja tasapainoisen aluekehityksen tavoite korostaa erilaisten yhteistyöverkostojen merkitystä kehittämisen toimintatapana. Kuitenkin Suomessa monikeskuksisuus näyttäytyy
hieman epärealistisessa valossa. Kuten Eskelinen
et al. (2001) toteavat monikeskeisen aluerakenteen
tavoite on kuitenkin hajanaisen asutusrakenteen ja
pitkien etäisyyksien vuoksi laajoilla alueilla Suomessa epärealistinen. Suomessa nimittäin on aidosti perifeerisiä alueita, jotka eivät varsinaisesti kuulu
minkään kaupungin päivittäisalueeseen. Vaikkakin monikeskeisyyden tavoite on kehitetty eurooppalaisiin oloihin, tekijät toteavat kuitenkin monikeskeisyydellä olevan annettavaa myös suomalaiselle aluepoliittiselle keskustelulle. Näin on erityisesti kaupungin ja maaseudun suhteen uudistamisen tai kumppanuuden kohdalla (Eskelinen et al.
2001).
Mustikkamäkeä ja Viljamaata (2001) mukaillen
voidaan todeta monikeskuksisuuden näyttäytyvän
osassa Suomea toisiaan lähellä olevien kaupunkien
välisenä fyysis-toiminnallisena yhteistyönä. Harvemmin asutuilla seuduilla saavutettavuuden ongelma on ylitettävä ja entistä tasapainoisempaan
sekä monista keskuksista koostuvaan aluerakenteeseen on pyrittävä alueen eri toimijoiden kompetenssiin, motivaatioon ja tietoisuuteen pohjautuvien toiminnallislähtöisten verkostojen kautta.
Kaikkiaan verkostoituminen on omiaan tasapainottamaan aluerakennetta sitomalla kunnat osaksi
suurempia verkostoja niin talousalueittain, valta-

kunnan tasolla kuin valtakunnan rajat ylittäenkin,
jolloin aluerakenteen uusia toimintamalleja pyritään hakemaan toiminnan uudelleenorganisointien ja suurempien toiminnallisten kokonaisuuksien kautta.
Valtion harjoittamalla suurella aluepolitiikalla
on pyritty takaamaan kansalaisille yhtäläiset elinolosuhteet asuinpaikasta riippumatta. Kuluneina
vuosikymmeninä alueellisina tulonsiirtoina tapahtunut tasaus on onnistunut suhteellisen tehokkaasti
tasaamaan alueellista eriarvoisuutta. Toisin on
asianlaita 1990-luvun laman jälkeisellä ajanjaksolla,
jolloin alueiden välinen taloudellinen eriarvoisuus
on kasvanut. Pidemmällä ajanjaksolla talouden rakennemuutosta ja siitä seurannutta muuttoliikettä
ei aluepolitiikan keinoin ole kyetty juurikaan hallitsemaan, vaan väestön keskittymistä keskusalueille
on tapahtunut aika-ajoin. Voimakkaita muuttoliikkeitä on esiintynyt aiemminkin. Viimeksi 1970-luvulla esimerkiksi väestön keskittymisen pääkaupunkiseudulle katsottiin pitkälti johtuneen aluepolitiikan epäonnistumisesta.
1970-luvun jälkimmäistä puoliskoa ja 1980-lukua pidetään Suomessa yleisesti suhteellisen tasaisen aluekehityksen ajanjaksona. Tuolloisen maan
sisäisen muuttoliikkeen ja alueellisen keskittymisen taantumiselle voidaan esittää useita syitä. Keskeisinä näistä voidaan pitää aktiivista kehitysaluepolitiikkaa ja kansainvälisen talouden taantumaa, joka heikentyneen työvoiman kysynnän takia
heikensi keskusalueiden vetovoimaa. Edellä on
viitattu yhtäläisyyksiin 1960- ja 1970-lukujen vaihteen ja nykyisen aluekehityksen välillä esimerkiksi
muuttoliikkeen suhteen. Kasvukeskusten vetovoiman mahdollinen hiipuminen ei nykyoloissa luultavasti tarkoittaisi sitä, että muuttoliike kääntyisi
kohden entisiä asuinseutuja, sillä uudet työpaikat
ovat entistä voimallisemmin syntyneet muutamille
avaintoimialoille ja keskittyneet muutamaan kaupunkikeskukseen. Useiden syrjäisten seutujen
kohdalla kipupiste vaikuttaa ohitetun jo aikaa sitten, joten väestökehityksen sekä kunnallistalouden
kannalta tilanne näillä alueilla vaikuttaa todella
huolestuttavalta.
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Valtiontilintarkastajien mielestä on hyödyllistä palauttaa mieliin alueellisen tasapainon tavoite myös teoreettisessa viitekehyksessä tarkasteltuna. Tässä tutkimuksessa on ansiokkaasti esitelty niitä ajatuksia, joihin
ns. kasvukeskuspolitiikkaa tukevat toimenpide-ehdotukset pääosin perustuvat. Tutkimuksessa esitellään
myös laajasti viimeaikaisia tutkimustuloksia, jotka kertovat vastaansanomattomasti alueellisen kehityksen
siitä vaiheesta, jossa keskittyminen on vallitsevana
eikä kasvun leviämisvaikutuksia ole havaittavissa
muualla kuin suurten kasvukeskusten välittömällä
asiointi- ja työssäkäyntialueella. Maaseudun tulevaisuuden näkymät ovat tutkijoiden mielestä pessimistisiä
ja käytetyt toimenpiteet tehottomia. Valtiontilintarkastajat yhtyvät tutkijoiden näkemykseen kasautuvan kas-

vun ohjausmahdollisuuksien vähentymisestä mutta
painottavat samalla sitä, että alueelliset muutokset
ovat hitaita ja kasaantumisen hyöty- ja haittavaikutukset tulevat konkreettisesti näkyviin vasta pitkällä, vuosikymmenien aikavälillä. Koska väestön hyvinvoinnin
takaaminen maan eri osissa on myös valtion tehtävä,
valtion toimenpiteiden tulee perustua valikoivaan aluepolitiikkaan, jonka avulla tavoitellaan nykyistä parempaa alueellista tasapainoa. Alueelliseen vastakkain
asetteluun ei maallamme liene varaa. Monet tässäkin
tutkimuksessa esitetyt tekijät puoltavatkin sitä, että nyt
tulisi tehdä enemmän tilaa ns. suurelle aluepolitiikalle
siihen kuuluvine toimenpiteineen suppeille alueille ohjelmoidun hajanaisen hankepolitiikan sijasta.

Henkilöstön määrän kehitys ja resurssien
kohdentuminen valtionhallinnossa
1990-luvulla

kuvia, palkkausta, henkilöstön osaamista ja henkilöstön sitoutumista. Tutkimustapausten pohjalta
keskeisimmät yleiset johtopäätökset ovat suhteellisen selvät. Tieliikelaitosesimerkki itsessään kertoo
siirtymisestä totaalisesti uuteen hallintokulttuuriin
ja samalla pakottavasta tarpeesta määritellä uudelleen kilpailu, asiakkuus ja henkilöstön kompetenssit. Lääninhallintoesimerkistä välittyy se, että organisaatioiden yhdistäminen edellyttäisi välittömästi
uuden ohjauksen ja uuden palvelumission etsintää.
Poliisiesimerkki osoittaa henkilöstön kriittisen
asenteen tulosjohtamiseen tilanteessa, jossa niukkuus dominoi toiminnan kehittämistä.
Tutkimukseen valitut tapaukset jäävät lähinnä
tyyppiesimerkeiksi niistä kehittämistavoista, eräänlaisista käytännön selviytymiskeinoista, joita ko.
organisaatiot ovat käyttäneet henkilöstöresurssien
alueella. Se, mikä yleistettävyydessä menetetään,
saadaan ainakin osittain takaisin spesifeissä organisaatiokohtaisissa tulkinnoissa, jotka kuvaavat niin
alue- ja paikallistason kuin keskushallinnon näkemyksiä. Tehty analyysi antaa mahdollisuuksia joihinkin päätelmiin ja uudistusajatuksiin.

Professori Ari Salminen, Vaasan yliopisto
Ari Salminen, Olli-Pekka Viinamäki, Kirsi
Lähdesmäki (2002). ”Tehdä enemmän vähemmällä”. Esimerkkejä uudistuvan valtion
henkilöstöresurssien kehittämisestä. Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 92. Vaasa.

Tausta
”Tehdä enemmän vähemmällä”. Miten tähän on
kyetty vastaamaan tässä tutkimuksessa ja miten
keskustelua voidaan jatkaa? Tutkimuksen alkuosassa on rakennettu olettamus siitä, että tutkimukseen valitut tapaukset ja tarkennetut esimerkit tieliikelaitoksesta, lääninhallituksesta ja poliisihallinnosta ’selittäisivät’ tai auttaisivat ymmärtämään paremmin henkilöstömäärien kokonaismuutoksia
valtionhallinnossa. Tämä osoittautui valitulla suppealla aineistolla epärelevantiksi. Yksiköiden yhdistämisten tai tulosjohtamiskäytäntöjen ei voitane
katsoa suoraan selittävän valtion henkilöstömäärien laskua. Ainoastaan liikelaitostaminen on vaikuttanut merkittävästi budjettivaltion henkilöstöresursseihin, asia, mikä sinänsä on ollut tiedossa.
Esimerkkitapauksissa pyrittiin henkilöstöresurssien kehittämisen kannalta käsittelemään tehtävä-
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Kasvu on pysähtynyt ja toiminta keskittynyt
Valtion henkilöstöä koskeva tilastokuvaus osoittaa
kiistatta sen, että henkilöstömäärillä mitattuna valtion kasvu on pysähtynyt viimeisen vuosikymmenen aikana. Tietyillä hallinnonaloilla henkilöstön
määrä on selvästi supistunut. On perusteltua todeta, että valtio on suhteellisesti ottaen sitä pienempi

mitä kauemmaksi mennään hyvinvointivaltiokaudesta ja 1980-luvun alusta.
Solakoituneelle valtiolle on tyypillistä se, että
keskushallinto on vahva suhteessa alue- ja paikallishallintoon ja vielä se, että valtio on henkilöstöresursseja ajatellen tavallaan pääkaupunkiseutukeskeinen. Vaikka ehkä aihetta olisi, valtionhallinnon
keskittymisen torjuntaan tuskin löytyy uskottavia,
yksinkertaisia tai nopeita strategisia ratkaisuja.
Keskushallinnon uudistus on vielä kesken, kun
taas aluehallintoa on kevennetty rakenteiltaan ja
jonkin verran myös henkilöstömääriltään. Jotta voitaisiin tehdä enemmän vähemmällä, on näkemyksemme mukaan keskushallinnossa ministeriöiden
suorittamaa ohjausta yksinkertaistettava strategisen
koordinoinnin suuntaan. Vastaavasti aluehallinnon
’uudelleenmäärittelyä’, koordinointia ja integrointia tulee jatkaa ja lisätä palveluläheisyyttä.
On perusteltua kysyä, onko valtion henkilöstöresurssien sopeuttaminen ja tietynlaisen keskitetyn
valtion idea yhteydessä siihen, että uudistuva valtio
vetäytyy kattavan hyvinvointiyhteiskunnan tehtävistä ja vastuista?

Yhdistämisellä kustannustehokkuuteen
Aiemmin työssä kuvattuja yksiköiden yhdistämisiä
voi lähestyä laveammasta perspektiivistä. Organisaatioiden yhdistämisen ei tarvitse merkitä lakkauttamista, vaan toimintalähtöistä uudelleenmäärittelyä. Yhdistäminen voisi palvella kustannustehokkuutta ainakin ajatusleikkinä siten, että esimerkiksi
samalla paikkakunnalla olevat valtion yksiköt hoitaisivat tietyt hallintopalvelut — palkka-, atk-, kiinteistöpalvelut — yhdestä keskuksesta käsin, eräänlaisena ’human resources’ -keskuksena. Tällä mallilla ehkä tehtäisiin enemmän ja vähemmällä, ja
saavutettaisiin tehokkuutta ja kilpailukykyä.
Toinen yhdistämishaaste syntyy suoraan liikelaitosprosessista, jossa jäljelle jäävä viranomaishallinto on uudistuksen kohteena. Esimerkiksi Tiehallinto, mutta myös Ratahallinto, Ajoneuvohallintokeskus, Viestintävirasto ja vastaavat ovat organisaatioita, joiden tehtäväpohjainen tarkastelu voisi yksinkertaistaa hallintoa. Toisin sanoen, liikelaitosprosessissa syntyneitä viranomaishallinnon yksiköitä
voitaisiin koota uudella tavalla supistuvien resurssien pakottamana.

Palkat ja palkkiot vertailukelpoisiksi
Liiketoiminta saa aikaan liikettä
Tässä työssä tehdyt laadulliset huomiot henkilöstöresurssien kehittämisestä eivät yksiselitteisesti tue
ajatusta valtion vetäytymisestä joiltakin palvelualoilta. Laadullinen kuva on yleisesti ottaen moniselitteisempi, joskin tässä tutkimuksessa varsin rajoittunut. Silti on selvää, että liiketoiminnallisuus
luo ja on luonut voimakkaita reformipaineita hallintoon ja henkilöstöön. Liikelaitosmalli näyttää
jääneen välivaiheeksi ja liikelaitokset ovat johtaneet useissa tapauksissa valtionyhtiöiden syntymiseen. Viimeisin esimerkki on Hallinnon kehittämiskeskuksen (entisen Valtion koulutuskeskuksen)
yksityistäminen.
Hieman pitkälle viety, mutta mahdollinen johtopäätös on se, että taloudelliset reunaehdot lienevät
ylipäätään voimakkain vaikutin organisaatiolle ja
henkilöstölle priorisoida tehtäviä ja toimenkuvia
sekä ymmärtää asiakkuuden merkitys, asiat, joita
olemme edellä korostaneet. Perinteiset ajattelutavat — kuten ’vanhasta’ kiinnipitäminen tai korostunut hallintolähtöisyys — painavat monissa organisaatioissa ja siksi pettymykset ovat tietysti mahdollisia. Priorisointi onnistunee vasta joko taloudellisten pakotteiden, selviytymisen tai taloudellisten
mahdollisuuksien, kannattavuuden kautta. On silti
muistettava, ettei liiketoimintakaan kivuttomasti
sovellu kaikkeen julkiseen palveluun.

Tämän selvityksen perusteella tuloskulttuuri olisi
juurtunut hallintoon vain osittain, joskaan mitään
yleispäteviä johtopäätöksiä ei näiden esimerkkien
valossa voida tehdä. Jos palkkataso on julkisen
työn ja palvelun arvostuksen mitta, uudistuvan
valtionhallinnon on kiinnittävä huomiota palkkapoliittiseen kilpailukykyyn. Kaikissa esimerkkitapauksissa palkkakysymys oli hyvin keskeinen, joskin hieman eri tavoin painottuva. Muutamat jatkopohdinnat lienevät oikeutettuja.
Aito liiketoiminta julkisessa sektorissa edellyttänee vertailukelpoista palkkaa suhteessa vastaavan
tyyppiseen toimintaan yksityisellä sektorilla. Julkinen liiketoiminta ei perustu henkilöstön kannalta
pelkästään palkkatason nostamiseen vaan muun
tyyppinen työn mielekkyys nousee määrääviksi
tekijöiksi. Lääninhallintoesimerkin esille nostamassa yksikköjen yhdistämisessä on selvä avoin kysymys se, maksetaanko niille asiantuntijoille, jotka
jäävät saneerattuihin yksiköihin, enemmän palkkaa henkilöstömäärän vähentyessä. Jos siis näin ei
tehdä, putoaako tältä kehittämiskeinolta pohja pois
ajatellen juuri henkilöstöpolitiikan onnistumista?
Poliisiesimerkki alleviivaa sitä. että tulosjohtaminen kaipaa ilmiselvästi ’sisältöä’, toisin sanoen sekä
kannustimia että sanktioita, jotka nostaisivat henkilöstön motivaatiotasoa. Tuskin nämä huomiot ovat
valtionhallinnossa täysin yksittäisiä.
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Kehittämisen pitkä tie
Ensinnäkin, liiketoimintaprosesseissa korostuu
asiakkuus, so. kyky hallita prosessi kokonaisuutena. Todellinen palvelulähtöisyys on haaste julkiselle hallinnolle: miten torjua kehitystyö, joka on
liiaksi kiinnostunut vain hallinnon sisäisistä prosesseista. Joustavuus on yhteydessä hallintotyön uuteen luonteeseen, mutta osin ristiriitaisella tavalla.
Resurssien joustava käyttö voi merkitä nopeita
uudelleenallokointeja ja projektiluonteista työtä
henkilöstölle. Samanaikaisesti kuitenkin edellytetään sitoutuneisuutta, suunnitelmallisuutta ja pysyvyyttä. Kehittämissuunnat ovat vastakkaisia ja siksi
henkilöstöresurssien kehittämiseen tulisi saada
loogisuutta ja yksiselitteisyyttä.

Toiseksi, kehittämiselle asettuu selviä uudentyyppisiä vaatimuksia, kuten oheisessa taulukossa
esitetään tarkemmin. Edellä kuvailluissa organisaatioiden muutostilanteissa henkilöstöhallinnon tärkeimpiä haasteita ovat tehtävien fokusointi, palkkaus, osaaminen ja koulutus sekä sitouttaminen
tuloksentekoon. Näihin sisältyvät painotukset vaihtelevat vielä sen mukaan, onko kyseessä keskus-,
alue- vai paikallishallinnon yksiköt. Esimerkiksi
haasteet asiantuntijoiden rekrytoinnissa ovat ratkaisevasti erilaiset maan eri osissa. Ruuhka-Suomessa ratkaisee palkkataso ja muualla Suomessa
usein ylipäätään asiantuntijoiden saatavuus.

Henkilöstöresurssien kehittämisen vaatimuksia.
Tehtävien fokusointi

Palkkaus

Osaaminen ja koulutus

Sitouttaminen
tuloksentekoon

Liikelaitosmalli

Sopeutua
markkinoiden kautta
kannattavuuteen

Huolehtia
kilpailukykyisistä
palkoista

Turvata
kehitysedellytykset
liiketoiminnan uusiin
palvelufunktioihin

Luoda hyvä
organisaatioimago ja
sopeutumiskyky

Yhdistämismalli

Yhtenäistää
toimintatavat /
korostaa toimintalähtöisyyttä

Palkita konkreettisesti
asiantuntijuudesta

Varmistaa asiantuntijakompetenssin
laajentaminen /
mahdollistaa
erikoistuminen

Luoda
tulevaisuushakuinen
työilmapiiri

Tulosjohtamismalli

Priorisoiden
tuloksiin / delegoida
päätösvaltaa

Käyttää
palkitsemista /
varautua sanktioiden
käyttöön

Kytkeä suorituskyvyn
arvioinnit
henkilöstöjohtamiseen

Aikaansaada
tulokseen kannustava
yksilö- ja
yhteisötasoinen
organisaatiokulttuuri

Tässä työssä käsitelty suppea aineisto jo osoittaa, että henkilöstöresursseja tulee tosiasiassa kehittää useiden lähestymistapojen avulla. Henkilöstöpolitiikka onnistuu entistä paremmin tunnista-

malla uniikit toimintakulttuurit ja henkilöstön odotukset ja vastaamalla riittävästi ympäristöstä tuleviin vaateisiin. Valtionhallinnolla on edessään laaja-alainen ja pitkäkestoinen oppimisprosessi.

Valtiontilintarkastajien mielestä yksi tärkeimmistä valtion henkilöstöhallinnon tulevaisuuden haasteista
on kilpailu niukentuvista työvoimaresursseista. Tällöin
mm. kysymys, miten ”tehdä enemmän vähemmällä”,
tulee entistä ajankohtaisemmaksi. Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu toisaalta valtion henkilöstömäärän
muutoksia 1990-luvulla kokonaisuutena ja toisaalta

henkilöstöstrategian tulevaisuuden haasteita tapaustutkimusten avulla. Valtiontilintarkastajat huomauttavat, että budjettivaltion henkilöstömäärän vähentyminen selittyy pääasiassa liikelaitostamisella. Muut henkilöstöä vähentävät rationalisointitoimenpiteet ovat olleet marginaalisia. Valtion henkilöstöä koskevat tilastot
kertovat tosin vain yleisistä trendeistä eikä niistä ole
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suoraan saatavissa tietoja esim. henkilöstön osaamisen (kompetenssien) jakautumisesta alueittain. Valtiontilintarkastajat katsovat, että henkilöstötilastojen
monipuoliseen analysointiin muistakin kuin palkkauksen ja rekrytoinnin näkökulmista on kiinnitettävä enemmän huomiota. Tällä hetkellä valtionhallinnon osaamispääoman ydin on keskittynyt voimakkaasti pääkaupunkiseudulle eikä siihen lyhyellä aikavälillä — muutamista vaatimattomista yrityksistä huolimatta — ole tulossa
suuria muutoksia. Tutkimuksen tärkein johtopäätös on,
että pärjätäkseen kilpailussa työvoimasta valtionhallinnon tulee kehittää henkilöstöresurssejaan useiden,

erilaisten lähestymistapojen pohjalta ottaen huomioon
sekä hallintokulttuurin, palvelutehtävän että henkilöstön asettamat vaatimukset. Tehtävien fokusointi, palkkauksen määrittely, osaamis- ja koulutusvaatimukset
sekä sitouttaminen tuloksentekoon ovat johtamishaasteita valtionhallinnossa, jossa perinteinen jäykkä virkamieskulttuuri joutuu koetukselle. Kilpailu- ja toimintaympäristön muuttuessa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella olevat alueet voivat houkutella valtionhallintoa palvelujen hajauttamiseen mm. pääkaupunkiseudun asuntopulasta ja ruuhkautumisesta johtuvien lisäkustannusten vuoksi.

Kehittämiskeskusten toimintamallin
arviointia

kehittämiskeskusten palvelujen käyttäjät. Kehittämiskeskusmalli nousee myös edelleen silloin tällöin esille hallinnon uudistusten yhteydessä. Kuluvan vuoden aikana on esim. esitetty suunnitelmia
muuttaa opetusministeriön alaisuudessa toimiva
Museovirasto alan kehittämiskeskukseksi.

Professori Markku Temmes, Helsingin yliopisto
Markku Temmes — Teemu Kalijärvi
(2002). Keskusvirastosta kehittämiskeskuksiksi. Kehittämiskeskusten toimintamallin
arviointia. Edita.
Kehittämiskeskukset ovat organisaatiomalli,
joka syntyi Suomessa 1980-luvun lopun ja 1990luvun alun keskushallintouudistusten sivutuotteena. Uudistusten varsinaisena kohteena olivat hallinnon hajauttaminen ja siirtyminen yksiportaiseen
keskushallintoon. Uuden organisatiomallin avulla
oli tarkoitus ratkaista osa ns. keskusvirastokysymyksestä yhdistämällä ja uudistamalla aikaisempia
hallinnollisia ja monialaisia keskusvirastoja. Tässä
tutkimuksessa arvioidaan, miten uudistus on toteutunut Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (Stakes), Opetushallituksen
(OPH) ja Suomen ympäristökeskuksen osalta.

Pitäisikö kehittämiskeskusten roolia selkeyttää?
Se, että kehittämiskeskusten rooli ja tehtävät on
määritelty suhteellisen väljästi ajatellen ehkä mallin
väliaikaisluonnetta, on ollut omiaan aiheuttamaan
ongelmia yksittäisten kehittämiskeskusten profiloitumiselle. Toisaalta samat seikat ovat myös tarjonneet huomattavia mahdollisuuksia niin organisaatioissa toimivalle henkilöstölle kuin sitä ohjaavalle
ministeriöllekin. Ehkä eniten roolin ”epämääräisyydestä” ovat joutuneet kärsimään kehittämiskeskusten asiakkaat kentällä, olivat sitten kyseessä
kunnat, alueelliset toimijat tai muut potentiaaliset
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Ministeriön tulosohjaus voi olla ongelma
Koska kehittämiskeskukset ovat osoittautuneet
huomattavan mukautumiskykyisiksi keskushallinnon organisaatioiksi, ovat ne näin ollen soveltuneet hyvin tilanteeseen, jossa ministeriöt ovat olleet
asteittaisten muutosten kohteena. Kehittämiskeskukset ovat siten lisänneet ministeriöiden pelivaraa
aikana, jolloin on pohdittu ensin siirtymistä puhdaspiirteiseen ministeriöhallintoon ja sitten taas
ministeriöiden muokkaamista yhä enemmän valtioneuvoston esikuntatyyppisiksi omien hallinnonalojensa johtajiksi. Kehittämiskeskusten kannalta
olisi kuitenkin hyvä, jos tehtäväjako ministeriön
kanssa olisi suhteellisen vakiintunut. Tällaisessa
tilanteessa olisi mahdollista kehittää myös tulosohjausta siihen suuntaan, että kehittämiskeskukset
voisivat paremmin suunnitella toimintaansa myös
pidemmällä aikavälillä. Tällä hetkellä tietty kehittämiskeskusten ohjaukseen liittyvä lyhytjänteisyys
näkyy mm. tulossopimuksista, jotka ovat edelleen
varsin yksityiskohtaisia. Kehittämiskeskusten todellista liikkumavaraa rajoittaa myös suuri riippuvuus ohjaavien ministeriöiden projektirahoituksesta. Vaikka projektirahoituksesta on muodostunut
eräänlainen automaatio, tulisi kehittämiskeskusten
rahoitustilanne pyrkiä normalisoimaan. Tällä olisi
varmasti myönteisiä vaikutuksia myös tulosohjaus
ja -sopimisprosesseihin.
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Informaatio-ohjauksen vaikuttavuus
Kehittämiskeskuksia perustettaessa asetettiin suuria toiveita keskusvirastojen harjoittaman normiohjauksen tilalle otetulle tieto- tai informaatio-ohjaukselle. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, ettei informaatio-ohjaus ole mikään automaatti. Erityisesti
kehittämiskeskuksissa tuotettavan tutkimustiedon
hyödyntämisen kannalta on tärkeää, että kehittämiskeskuksen sisällä tutkimuksen sekä kehittämisen ja asiantuntijapalveluiden yhteydet pysyvät tiiviinä. Käytännön asiantuntemusta korostettaessa
on samalla myös syytä muistaa, että pitkällä aikavälillä kehittämiskeskus saattaa puolestaan menettää
palvelukykyään, ellei asiantuntemusta saada ”ruokittua” myös uudella itse tutkimuksella. Informaatiolla sinänsä ei ole kehittämiskeskusten tapauksessa arvoa ja pelkän informaatio-ohjauksen korostaminen on kuitenkin omiaan vieraannuttamaan kehittämiskeskusten potentiaalisia asiakkaita, ellei
kehittämiskeskusten toiminnassa korosteta myös
tiedon ja informaation käyttökelpoiseksi saattamista.

Mitkä organisaatiot ovat kehittämiskeskuksia?
On myös syytä pohtia, minkä tyyppisten organisaatioiden arvioinnissa tässä käytettyä kehittämiskeskusmallia on järkevää soveltaa. Kysymys on samalla siitä, mitä organisaatioita on mielekästä kutsua
kehittämiskeskuksiksi. On muistettava, että tässä
esitetty malli on vain tapa kuvata olemassa olevia
organisaatioita. Organisaatioiden tulee kehittyä toimintaympäristönsä vaatimusten mukaan eikä pyrkiä muistuttamaan jotakin tiettyä mallia. Mikäli
esim. Stakesia halutaan viedä yhä enemmän kohti
sektoritutkimuslaitosta, tarkoittaa tämä sitä, että
mahdollisissa seuraavissa arvioinneissa toimintaa
on syytä arvioida puhtaasti tutkimuslaitosten viitekehyksessä.

Kehittämiskeskus ja asiantuntijapalvelujen
markkinat
Kehittämiskeskusten aktiivisuus asiantuntija- ja
koulutusmarkkinoilla on vaihdellut. Lähtökohtaisesti kehittämiskeskuksen kaltaisen julkisen organisaation aktiivinen toiminta markkinoilla saa helposti aikaan subventiosyytöksiä. Toimintansa alkuaikoina kehittämiskeskukset joutuivatkin opettelemaan markkinoiden toimintaa osittain ns. kantapään kautta. Viime aikoina subventiosyytöksiä ei
juurikaan ole tullut. Koska kehittämiskeskusten
pitäisi tarjota maksullisia palveluitaan pääasiassa
muille julkisen sektorin toimijoille, aiheutuu tästä
”kvasimarkkinoilla” toimimisesta väistämättä ongelmia. Erityisesti kuntakentän näkökulmasta ke-
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hittämiskeskukset ovatkin hinnoitelleet palvelunsa
liian kalliiksi. Ongelmia aiheuttaa myös se, että
esim. läänit voivat tarjota vastaavia palveluita kunnille huomattavasti edullisemmin juuri subventoinnin ansiosta. Yhteisten pelisääntöjen puuttuessa
kehittämiskeskusten onkin ollut tarpeen keskittyä
toimimaan sellaisilla rajatuilla osa-alueilla, joilla
kehittämiskeskuksilla on ehdotonta huippuasiantuntemusta.

Kehittämiskeskusten tilanne alue- ja paikallishallinnon näkökulmasta
Suhde alue- ja paikallishallinnon yksiköihin ja erityisesti kuntiin määrittää suurelta osin kehittämiskeskusten toiminnan onnistumista. Ympäristöhallinnossa kehittämiskeskuksen asema on poikkeuksellisen selkeä. Stakesin ja OPH:n osalta tilanne on
huomattavasti ongelmallisempi. Ongelmat suhteessa lääneihin ovat lähinnä työnjaollisia. Tällä
hetkellä sekä kehittämiskeskukset että lääninhallitukset toimivat osin päällekkäin. Työnjakoa tulisi
pyrkiä selkiyttämään siten, että lääninhallitukset
vastaisivat pääasiassa niille luontevasti sopivista
toimialojen seurantaan ja valvontaan liittyvistä tehtävistä. Kehittämiskeskukset puolestaan kantaisivat
päävastuun toimialojensa kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Kuntien näkökulmasta kehittämiskeskuksiin yhdistetään edelleen keskusvirastoihin liittyneitä negatiivisia mielikuvia. Kehittämiskeskusten katsotaan mm. olevan liian kaukana toimialojensa käytännöistä. Ainoa ratkaisu tähän ongelmaan on riittävän läheinen kehittämiskeskusten ja
kentän toimijoiden yhteistyö erityisesti kehittämishankkeissa. Kehittämiskeskusten tulee pystyä tarjoamaan kentälle huomattavasti tutkimusraportteja
konkreettisempaa hyödynnettävää.

Kehittämiskeskus on edelleen käyttökelpoinen
organisaatiomalli
Kun kehittämiskeskusten roolia arvioidaan kunkin
hallinnonalan kokonaisuudesta lähtien, vaikuttaa
siltä, että tarve kehittämiskeskuksen kaltaiselle
joustavalla ja monenlaisia tehtäväkokonaisuuksia
hoitamaan kykenevälle organisaatiolle on edelleen
ilmeinen. Kehittämiskeskus on osoittautunut mukautumiskykyiseksi keskushallinnon yksiköksi.
Näin ollen se on soveltunut erittäin hyvin tilanteeseen, jossa ministeriöiden tehtäväkuvaa edelleen
pyritään uudistamaan. Tehtyjen linjausten mukaan
ministeriöitä ollaan tällä hetkellä kehittämässä selvemmin valtioneuvoston esikuntatyyppisiksi ensisijaisesti strategisiksi toimijoiksi. Jos samalla pyritään merkittävästi vähentämään ministeriöissä hoidettuja viranomaistehtäviä, tulee tämä edellyttä-

mään erillisten virastojen perustamista tai kehittämiskeskusten merkittävää lisäkuormittamista.

Kehittämiskeskusten eri tehtäväkategorioiden
suhteet
Haastatteluaineiston perusteella hyvin toimivalle
kehittämiskeskukselle on tyypillistä toimiminen
kaikilla kolmella tehtäväalueella siten, että mikään
alue ei pääse liiaksi ohjaamaan kehittämiskeskuksen toimintaa. Eri tehtäväalueiden ei kuitenkaan
tarvitse olla tasavahvoja resursseiltaan ja henkilöstöltään. Pikemminkin eri kategorioiden tasapaino
syntyy sitä kautta, että kehittämiskeskuksen mikään osa ei kovin selvästi pääse dominoimaan
koko organisaation toimintaa ja suuntautumista.
Tässä käytetyn kehittämiskeskusideaalin mukaan
yhden tehtäväalueen jääminen vähemmälle huomiolle tai puuttuminen kokonaan heijastuu negatiivisesti myös toimintaan kahdella muulla alueella.
Käytännössä vaikutukset eivät ole välittömiä, vaan
vievät vuosia ja ovat kytköksissä henkilöstön vaihtuvuuteen. Esimerkiksi Stakesin viranomaisrooli on
erittäin vähäinen. Tosin Stakesin laajat tilastojen ja
rekistereiden ylläpitotehtävät voidaan laskea myös
kuuluviksi tähän viranomaisrooliin. On kuitenkin
muistettava, että Stakesin historiasta johtuen suurella osalla nykyisestä henkilöstöstä on kokemusta
myös viranomaistehtävien hoidosta, ovathan he
voineet ehtiä toimia virkamiehinä niin sosiaali- ja
terveyshallituksessa kuin sosiaali- tai lääkintöhallituksessakin. Käytännön kehittämistyö ei voi tämän
näkemyksen mukaan onnistua parhaalla mahdollisella tavalla pelkästään tutkimusorientoituneessa
laitoksessa. Tällaisessa tapauksessa olisi johdonmukaisempaa kehittää organisaatiota puhtaan tutkimuslaitoksen suuntaan kuin yrittää väkisin ylläpitää kehittämiskeskuksen statusta. Tämän ajattelutavan perusteella kehittämiskeskuksen luominen
tyhjästä pelkästään kehittämis- ja tutkimustehtävien varaan ei onnistu, koska tällöin käytännön
kokemus viranomais- ja hallintotehtävistä jää puuttumaan. Toki tällainenkin organisaatio voi toimia,
mutta se ei ole enää tässä esitetyn mallin mukainen
kehittämiskeskus.
Näin ollen voidaan siis ajatella, että kehittämisja asiantuntijatehtävät toisaalta toimivat selvästi
kehittämiskeskuksen tunnisteena ja toisaalta sitovat ”saman katon alla” sijaitsevat tutkimus- ja viranomaistehtävät yhdeksi kokonaisuudeksi. Mikäli
kehittämistyön ja asiantuntijapalveluiden laatu
heikkenee ja rooli hämärtyy, on hyvin vaikea perustella, miksi tutkimusta ja viranomaistehtäviä tulisi enää hoitaa samassa organisaatiossa. Kehittämiskeskuksessa olisi siten pyrittävä integroimaan

eri tehtäväkategoriat luontevaksi kokonaisuudeksi,
joka edesauttaa henkilöstön asiantuntemuksen
vahvistumista sekä tuottaa asiakkaille lisäarvoa.
Itse asiassa kehittämiskeskuksessa on kysymys ns.
oppivan organisaation keskeisestä haasteesta: miten pystyä luomaan organisaation eri osien yhteistyöllä koko organisaation kannalta jotakin uutta.
Keskeisellä sijalla tässä uuden luomisessa ovat
organisaation omaa ja myös ulkopuolista osaamista
hyödyntävät ja jalostavat verkostot.
On syytä korostaa, että tässä esitetty johtopäätös
perustuu varsin suppeaan haastatteluaineistoon.
Kuten aiemmin on jo todettu, muodostettiin kehittämiskeskukset eräänlaiseksi välivaiheeksi siirryttäessä Suomen puolittaisesta keskusvirastojärjestelmästä kohti puhdasta ministeriöhallintoa. Siirtymistä puhtaaseen ministeriöhallintoon ei kuitenkaan
viety loppuun. Mikäli kehittämiskeskusten halutaan jäävän suhteellisen lyhyeksi välivaiheeksi Suomen hallintohistoriassa, edellyttää niiden muuttaminen esim. sektoritutkimuslaitoksiksi väistämättä
ministeriöiden tehtävämäärän kasvattamista, sillä
läheskään kaikki nykyisten kehittämiskeskusten
hoitamat viranomaistehtävät eivät ole delegoitavissa aluehallintoon. Käytännössä ministeriöiden tehtävämäärän kasvattaminen ei näytä tällä hetkellä
kovinkaan todennäköiseltä. Sen sijaan vuosien
2000—2003 keskushallinnon uudistamishankkeen
tavoitteeksi on asetettu ministeriöiden muokkaaminen entistä enemmän valtioneuvoston esikunniksi. Tätä roolia silmälläpitäen kehittämiskeskusten alasajoa ei ole lähitulevaisuudessa nähtävissä.
Ministeriöiden tehtävämäärän kasvattamisesta saatiin varsin huonoja kokemuksia jo keskusvirastojen
lakkauttamisen yhteydessä, joten siitäkin syystä
vastustusta olisi odotettavissa. Myöskään mitkään
tässä tutkimuksessa esille tulleet seikat eivät kerro
tarpeista pyrkiä muuttamaan nopeasti kehittämiskeskusten roolia.
Vaikka kehittämiskeskusten hoitamat tehtävät
on edellä jaettu kolmeen suhteellisen karkeaan
kategoriaan, hoidetaan kehittämiskeskuksissa
myös sellaisia tehtäviä, jotka eivät luontevasti mahdu mihinkään noista kolmesta kategorioista tai
jotka jostakin muusta syystä ovat ongelmallisia
kehittämiskeskuksen kokonaisuuden kannalta.
Yksi tällainen ongelmalliseksi todettu tehtävä on
arviointi, joka käytetyssä kehittämiskeskuksen
ideaalimallissa on määritetty soveltavan tutkimuksen alaan kuuluvaksi. Arviointitehtävät sinänsä sopivat hyvin kehittämiskeskuksen tehtäväkuvaan.
Ongelmia aiheutuu siitä, että kehittämiskeskukset
voivat olla hyvinkin läheisesti mukana vaikuttamassa arvioinnin kohteena olevan toiminnan ke-
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hittymiseen. Näin ollen arvioinnin kannalta kehittämiskeskuksia ei voi läheskään aina pitää kovinkaan objektiivisina ja riippumattomina toimijoina.
Kehittämiskeskusten suorittamaa arviointitoimintaa voidaan pitää joissakin tapauksissa jopa tarkoitushakuisena. Käytännön toimenpiteisiin arviointitoimintojen ulkoistamisen suhteen on suunnitteilla
esim. OPH:ssa. Selvitysmiehen toimesta on esitetty
perustettavan koulutuksen arviointineuvoston ja
sen sihteeristön sijoittamista jonkin yliopiston yhteyteen. Sekä ohjaavan ministeriön että muiden
keskuksen palvelujen käyttäjien kannalta on ongelmallista, jos samalla organisaatiolla on selkeitä
norminantotehtäviä mutta myös tehtyjen toimenpiteiden arviointia.
Toisaalta kehittämiskeskusten ja muiden valtion
organisaatioiden kansainvälisen toiminnan kehittäminen voimakkaammiksi yksiköiksi liittämällä niitä
yhteen tai luomalla tehokkaita yhteistoimintamuotoja saattaa olla tarpeen alan kovenevan kilpailun vuoksi. Valmistautuminen tällaisiin ”toimialajärjestelyihin edellyttää” ko. toimintojen yhtiöittämistä.
Tälläkin hetkellä on yleistä kehittämiskeskuksen
ulkomaan (konsultti)toimintojen jonkun asteinen
erottaminen kehittämiskeskuksen muista toiminnoista. Maksullisen konsulttitoiminnan tapauksessa toimintojen yhtiöittäminen on yleensä perusteltua. Erityisesti EU:n vaikutukset ulottuvat kuitenkin
käytännössä organisaation kaikkeen toimintaan.
Muutenkin kansainvälistymisen tulisi olla luonteva
osa kehittämiskeskuksen kaikkea toimintaa. Siten
varsin toimivana järjestelynä voidaan pitää tälläkin
hetkellä kehittämiskeskuksissa sovellettua käytäntöä, jossa ulkomaantoimintojen organisointia varten toimii oma pienehkö yksikkö ja varsinaisia
projekteja toteuttamaan rekrytoidaan henkilöstö
organisaation substanssiosastoilta. Näin kehittämiskeskuksen kansainvälinen toiminta voidaan niveltää luontevaksi osaksi henkilöstön suunnitelmallista tai omaehtoista kehittämistä.
Käsitellyn kehittämiskeskusmallin pragmaattisen luonteen korostamiseksi on kuitenkin syytä
korostaa, että mikäli kehittämiskeskuksessa hoidetut tehtävät muuttuvat ajan mittaan niin, että niiden
hoitaminen yhdessä organisaatiossa alkaa vaikuttaa keinotekoiselta järjestelyltä, ei tällaisessa tilanteessa ole syytä pyrkiä väkisin pitäytymään kehittämiskeskusmallissa. Keskustelua kehittämiskeskuksen tilasta ja tulevaisuudesta tulisikin käydä mahdollisimman avoimesti aina silloin, kun se
organisaation itsensä, ohjaavan ministeriön tai
muiden asiakkaiden näkökulmasta on paikallaan.
On syytä tiedostaa ne vaarat, että kehittämiskes-
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kuksesta muodostuu keskusviraston kaltainen
instituutio, jonka olemassaolon oikeutus on selvästi hämärtynyt.

Kehittämiskeskusten vaikuttavuus ja tilivelvollisuus
Erityisen ongelmallista on kehittämiskeskusten toiminnan vaikuttavuuden mittaaminen. Koska kehittämiskeskusten toiminta on merkittäviltä osin informaatio-ohjausta, voi tällä ohjauksella olla eri
toimijoiden kannalta hyvin erilaisia vaikutuksia.
Esimerkiksi kuntiin kohdistuvan informaatio-ohjauksen vaikuttavuus on riippuvainen erityisesti
kuntien käytössä olevista resursseista ja siten mahdollisuuksista käsitellä saatua informaatiota edelleen omassa toiminnassa hyödynnettävissä olevaan muotoon. Valtionhallinnon tulosohjauksen
nykytilaa ja erityisesti tulosohjaukseen liittyviä vastuujärjestelmiä on käsitelty myös Valtion keskushallinnon uudistamishankkeessa (ks. Pöllä & Vuorela 2001).
Myös konkreettisempien kehittämishankkeiden
vaikuttavuuden mittaaminen on vaikeaa, sillä kehittämiskeskusten työn vaikuttavuuden arvioinnissa joudutaan kiinnittämään huomiota myös monien muiden toimijoiden panokseen. Kun esim.
Stakes laatii terveyspalvelujen laatusuosituksia,
niin mikä onkaan loppujen lopuksi Stakesin painoarvo koko terveydenhuollon ketjussa. Vastaavasti,
jos peruskoululaisten tietyn aineen oppimistuloksissa havaitaan myönteistä kehitystä, mikä onkaan
opetussuunnitelman perusteet laatineen OPH:n
painoarvo koko tässä kokonaisuudessa. Kehittämiskeskusten vaikuttavuuden ja tilivelvollisuuden
mittaamiselle aiheuttaa äärimmäisen kovia haasteita se tosiasia, että kehittämiskeskuksia ei ole oikeastaan missään tehtävissään mahdollista käsitellä
irrallisina muusta asianomaisen hallinnonalan toiminnasta.

Vieläkö kehittämiskeskuksia tarvitaan?
Edeltävissä luvuissa on lähinnä arvioitu kehittämiskeskusten onnistumista suhteessa niihin kohdistettuihin odotuksiin. Lopuksi on kuitenkin syytä tarttua siihen olennaisimpaan kysymykseen eli tarvitaanko Suomen valtionhallinnossa enää kehittämiskeskuksia. Kehittämiskeskusten tällä hetkellä
hoitamat tehtävät eivät ole katoamassa mihinkään,
pikemminkin päinvastoin. Haasteet liittyvät erityisesti siihen, miten keskushallinnossa pystytään takaamaan riittävän analyysikapasiteetin säilyminen
ja kehittyminen, jotta poliittisilla päätöksentekijöillä on myös jatkossa tietoa, jota he voivat omassa
toiminnassaan hyödyntää. Näin ollen kysymys on

siitä, onko juuri kehittämiskeskus oikea paikka
näiden tehtävien hoitamiseen.
Edellä kehittämiskeskuksen tehtävät on jaettu
karkeasti kolmeen kategoriaan: tutkimukseen, kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin sekä viranomaistehtäviin. Näiden tehtävien hoitaminen vaatii monenlaista osaamista ja on olemassa runsaasti organisaatioita, jotka ovat erikoistuneet tämän tyyppisiin tehtäviin. Näin ollen kehittämiskeskusten tutkimustehtävät voitaisiin hyvin jättää korkeakoulujen
ja tutkimuslaitosten hoidettavaksi. Kehittämis- ja
asiantuntijatehtävien hoitajiksi sopivia huipputason konsultteja löytyy runsaasti sekä Suomesta että
ulkomailta. Viranomaistehtävät puolestaan voitaisiin siirtää asianomaisiin ministeriöihin tai perustaa
näihin tehtäviin erikoistuvia virastoja, ellei vastaavia virastoja jo ole olemassa. Myös eräät ulkomaiset
esimerkit puoltaisivat tämän tyyppisiä järjestelyjä.
Haastatellut henkilöt olivat yleisesti ottaen hyvin
tiedostaneet ne vaihtoehdot, joita kehittämiskeskuksille on. Vallitsevana näkemyksenä oli kuitenkin se, että eri tehtäväkategorioiden hoitaminen ns.
saman katon alla on tuonut lisäarvoa sekä kehittämiskeskuksen asiakkaille että kehittämiskeskukselle. Suhteessa samojen alojen kaupallisiin toimi-

joihin kehittämiskeskukset ovat myös pystyneet
kilpailemaan omilla vahvuuksillaan vähintäänkin
kohtuullisesti. Kilpailutilanne vaatii kehittämiskeskuksilta myös jatkossa entistä perusteellisempaa
omien vahvuuksien tunnistamista ja kehittämistä.
Kehittämiskeskus on myös ohjaavan ministeriön
kannalta huomattavan vaativa organisaatio. Jos
ministeriössä ei ole selvää visiota siitä, mitä lisäarvoa kehittämiskeskustyyppisellä organisaatiolla on
saavutettavissa. On olemassa huomattava riski sille,
että kehittämiskeskus degeneroituu eräänlaiseksi
sekatavarakaupaksi, jossa hoidetaan kulloinkin
vain niitä tehtäviä, joissa ministeriö sillä hetkellä
apua tarvitsee. Tällaisessa tapauksessa kehittämiskeskuksen säilyttämiselle ei ole perusteita, vaan
sen tehtävät on huomattavasti järkevämpää hoitaa
hajautetusti. Kehittämiskeskusten säilyttäminen tai
lakkauttaminen on kuitenkin aina viime kädessä
poliittinen valinta. Kehittämiskeskukset ovat myös
organisaatioita, joilla on huomattavan laajat kytkennät koko siihen hallinnonalaan, jolla ne ensisijaisesti toimivat. Siten kehittämiskeskuksia ei voida
kehittää ottamatta huomioon koko laajaa toimintaympäristöä.

Valtiontilintarkastajien mielestä kehittämiskeskukset
ovat toteuttaneet niille aikanaan asetetut tavoitteet
kohtuullisen hyvin, vaikka ne ovatkin käytännössä säilyneet kooltaan suurina ja raskaina hallinnollisina yksikköinä. Nykyisissä kehittämiskeskuksissa on myös
havaittavissa hallinnollisia jäänteitä tai toimintamuotoja, jotka johtuvat niiden keskusvirastotaustasta. Tämä
ongelmakenttä vaatisi kehittämiskeskuksen toimintamallin selkeyttämistä mm. suhteessa ministeriöön ja
sen harjoittamaan tulosohjaukseen. On myös nähtävissä, että kehittämiskeskusten rooli asiantuntijana ei ole
selkeä eikä asema konsultointimarkkinoillakaan täysin
riidaton. On arvokasta, että melkein kaikille keskuksille
on vuosien mittaan muodostunut vankat yhteistyöperinteet yliopistojen — lähinnä Helsingin yliopiston —
kanssa. Tämän yhteistyön kautta käytäntö ja teoria
ovat voineet tukea toisiaan, vaikka kehittämiskeskuk-

sissa harjoitettavan perustutkimuksen ja kehittämisen
välinen työnjako vaatii täsmentämistä ja mahdollisesti
voimavarojen uudelleen kohdentamista. Valtiontilintarkastajien mielestä kehittämiskeskusten tulisi rakentaa yhteistyöverkostojaan nykyistä monipuolisemmin
kaikkien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tarjoamat mahdollisuudet huomioon ottaen. Valtiontilintarkastajat pitävät tärkeänä, että kehittämiskeskukset
palvelevat asianomaisen sektorinsa arviointia mm.
osana hallinnonalan kertomusmenettelyä siten, että
poliittiset päättäjät voisivat omalta osaltaan tehdä oikeita johtopäätöksiä mm. kehittämiskeskusten hyödyllisyydestä, toimintaohjelmien toteutumisesta ja yhteisten varojen käytöstä tavoitteiden saavuttamiseksi. Valtiontilintarkastajat esittävät, että kehittämiskeskuksien
toimintaa arvioitaessa entistä enemmän kiinnitetään
huomiota toiminnan vaikuttavuuteen.
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Verotus ja väestön ikääntyminen
Tutkimuspäällikkö Tarmo Valkonen, ETLA
Tarmo Valkonen (2002). Väestön ikääntyminen. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos.
Sarja B 190. Helsinki.

Tausta
Suomen talous kohtaa seuraavien vuosikymmenien kuluessa merkittävän haasteen väestön ikääntymisen vuoksi. Odotettavissa on sekä työvoiman
väheneminen että eläkeläisten määrän nousu. Kun
tiedetään lisäksi, että tulevien eläkkeiden keskimääräinen taso suhteessa palkkoihin on nykyistä
huomattavasti korkeampi eläkejärjestelmän kypsymisen vuoksi, eläkkeiden rahoitusrasitus kasvaa
huomattavasti. Julkisen talouden ongelmia on lisäämässä myös hoivamenojen ja terveydenhuollon
kustannusten kasvu eliniän pidentyessä. Alhainen
syntyvyys tosin keventää hieman lapsuusaikaan
kohdentuvia julkisia menoja.
Eläkemaksujen nousu on tulevien palkansaajien
näkökulmasta lähes puhdas vero, koska heidän
eläke-etuutensa suhteessa palkkoihin eivät nouse
vastaavasti. Myös valtaosa julkisten palvelujen kustannuksista rahoitetaan työiässä maksetuilla vakuutusmaksuilla ja veroilla. Näin väestön ikääntymisen aiheuttama kustannusrasitus siirtyy suurentuvana verotaakkana tulevien pienten sukupolvien
kannettavaksi. Perintöjen kasvaminen tulee kohentamaan jonkin verran sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta, mutta tämä kompensaatio kohdentuu epätasaisesti.
Nykyisellä verorakenteella pääosa ikääntymiskustannusten noususta katetaan työtulojen verotusta kiristämällä. Tästä johtuen väestön vähenemisen negatiivinen vaikutus työmarkkinoilla kertaantuu. Nettopalkan lasku heikentää koulutuksen
tuottoa ja kannusteita osallistua työmarkkinoille.
Jos palkkojen nousuvauhti ei hidastu työnantajamaksujen nousua vastaavasti, myös työvoiman kysyntä heikkenee.
Palkkatulojen verotuksen kiristymisuhkaan voidaan reagoida poliittisilla päätöksillä. Keinojen valinta riippuu muun muassa siitä, millaisia tavoitteita
julkisen talouden toiminnalle asetetaan, mitkä
ikääntymisen seuraukset koetaan ongelmallisiksi ja
millaisia ovat ulkoiset toimintaympäristön asettamat rajoitteet.
Yksi keskeinen poliittinen valinta on se, pidetäänkö etuuksien taso ennallaan. Etuuksien tasoa
alennettaessa vastaan tulee kysymyksiä esimerkiksi
tulonjakovaikutuksista, riskeiltä suojautumisesta ja
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yksityisten markkinoiden tehokkuudesta vastaavan turvan järjestämisessä.
Jos hyväksytään se, että etuuksien määräytyminen tapahtuu nykysääntöjen mukaan, seuraava
kysymys on, voidaanko etuuksien rahoitustavan
valinnalla lieventää verotaakkaa. Tasaamalla työn
verotusta ajassa (kerryttämällä aluksi rahastoja tai
maksamalla pois velkaa) voidaan saavuttaa sekä
tehokkuusetuja työn tarjontaan että tasaisempi sukupolvien välinen tulonjako. Tähän keinoon liittyy
tosin ongelma oikeansuuruisesta varautumisen
määrästä.
Toinen usein esillä ollut ehdotus on rahoittaa
eläkemenoja muilla tavoin, kuten arvonlisäverolla,
pääomaveroilla tai ympäristöveroilla. Olennaista
on tietää silloin, kenen kannettaviksi vaihtoehtoiset
verot todella kohdentuvat sen jälkeen kun kotitaloudet, yritykset ja markkinahinnat ovat reagoineet
kannusteiden muutoksiin. Jos tietty verorakenne
on toista tehokkaampi, se kannattaa usein toteuttaa
riippumatta siitä, miten verotulot käytetään. Toisaalta vielä suurempaan tehokkuuteen päästään
ottamalla huomioon myös rahojen käyttöön liittyvät kannustevaikutukset. Eläkejärjestelmässä tämä
tarkoittaa etuuksien sitomista maksujen määrään ja
yleisemmin vakuutusperiaatteen soveltamista.
Olennainen näkökulma ikääntymisen rahoituksessa on globaalistuvan talouden pelivara verotuksen tason ja rakenteen suhteen. Jo ennestään herkkien pääomatulojen taipumus etsiä vähiten verotettu kotimaa on lisääntymässä yhteisen valuutan,
suurten kansainvälisten yhtiöiden toiminnan, mutta myös pienten talousyksiköiden kasvavan tietotaidon ja kustannustietoisuuden myötä. Tästä johtuen pääomatulojen verotuksen lopullinen kohtaanto on usein työllä joko menetettyjen työpaikkojen tai alhaisempien palkkojen muodossa.
Verorakenteen muutokseen liittyy kannustevaikutusten lisäksi aina muutos sukupolvien sisäisessä
tai välisessä tulonjaossa. Molempien huomioiminen on tarpeen. Sukupolvien sisäinen tulonjakovaatimus on usein, mutta ei aina ristiriidassa kannustetavoitteen kanssa. Sen sijaan sellaisten verorakennemuutosten löytäminen on helpompaa, jotka
tuottavat sekä vähemmän toimintaa ohjaavan verorakenteen että tasaisemman sukupolvien välisen
tulonjaon. Yksi vaihtoehto on rahoittaa ikääntymismenoja kulutusverolla, joka tuottaa alhaisemman
verokiilan työmarkkinoille ja kohdentuu myös eläkeaikaan. Tätä rajoittaa EU:n tavoitteet lisätä kilpailua hyödykemarkkinoilla ja laajeneminen Baltian
maihin, joissa verokannat ovat alhaiset.
Tehokkuus- ja tulonjakonäkökulmien lisäksi
hyvän verotuksen ominaisuuksia on ennustetta-

vuus. Kotitalouksien elinkaaripäätökset, samoin
kuin yritysten investointi- ja sijoittumispäätökset
ovat kauaskantoisia, joiden muuttaminen aiheuttaa
kustannuksia ja heikentää hyvinvointia. Erityisesti
ikääntyneiden mahdollisuudet sopeutua yllättäviin
muutoksiin työtuloja kasvattamalla tai säästämällä
ovat vähäiset. Tästä syystä hyvin ennakoitavissa
oleva ja pitkällä aikavälillä taloudellisesti kestävä
julkisen talouden hoito on tärkeää kansalaisten
hyvinvoinnin kannalta.

kannusteisiin ja miten erilaiset väestöskenaariot
vaikuttavat julkiseen talouteen. Tulokset verotuksen kiristymisen hyvinvointivaikutusten kohdentumisesta eri sukupolville antavat tietoa siitä, millaisia
poliittisia paineita jatkossa on odotettavissa verorakenteen muuttamiseksi. Mallia on kuvattu yksityiskohtaisesti muualla (ks. Lassila, Palm ja Valkonen
1997, Valkonen 1999 ja Lassila ja Valkonen 2002).

Keskeiset tulokset
Tutkimuksen tavoite ja tutkimusmenetelmä
Tutkimuksen tavoitteena on antaa tietoa toisaalta
ikääntymisen vaikutuksista verotuksen rakenteeseen ja verotuloihin ja toisaalta ikääntymisen ja
verotuksen kiristymisen vaikutuksista kansantaloudellisiin muuttujiin sekä kotitalouksien kulutukseen ja hyvinvointiin. Tietoja voidaan käyttää julkisen talouden pitkän aikavälin haasteiden kuvaamiseen ja ratkaisumahdollisuuksien analysointiin.
Väestön ikääntymiseen liittyvä eri-ikäisten ihmisten väestöosuuksien vaihtelu vaikuttaa paitsi
julkisten menojen ja verotulojen kokonaismääriin
niin myös verorakenteeseen. Eläkeläistyminen kasvattaa eläketuloihin ja kulutukseen liittyviä veropohjia suhteessa työtuloihin. Näihin veromuotoihin liittyy erilaisia taloudellisia päätöksiä, kuten
kulutuksen, säästämisen, perinnönjaon ja työvoiman tarjonnan määrä ja ajoitus.
Useimmat ikääntymiskustannuksia ja julkisen
talouden pitkän aikavälin tasapainoa koskevat arviot tehdään teknisinä painelaskelmina. Niissä kuvataan sitä, millaisia yhteisvaikutuksia väestörakenteen muutoksella julkisen talouden nykyisillä
säännöillä on julkiseen talouteen, olettaen että
yksityisen sektorin päätöksentekijät ja markkinat
eivät reagoi. Kehittyneempi talouden reaktiot huomioiva lähestymistapa on yhdistää verotus ja ikääntyminen numeerisen sukupolvimallin avulla.
Tässä tutkimuksessa käytetyn sosiaali- ja terveysministeriön ja ETLA:n yhteistyönä rakentaman
FOG-mallin perustana on yritysten ja eri ikäluokkia
ja koulutusryhmiä edustavien kotitalouksien päätöksenteko, johon tulonsiirto- ja verojärjestelmä
vaikuttaa. Aggregoimalla yksilölliset reaktiot ja ottamalla huomioon vuorovaikutus kansallisten ja
kansainvälisten markkinoiden kanssa saadaan tuotettua kuvaus ulkoisten tekijöiden tai politiikkatoimenpiteiden vaikutuksista kokonaistaloudellisiin
muuttujiin, julkiseen talouteen ja eri sukupolvien
hyvinvointiin pitkälle tulevaisuuteen.
Menetelmän eräänä vahvuutena on mahdollisuus herkkyysanalyyseihin esimerkiksi sen suhteen kuinka voimakkaasti kotitaloudet reagoivat

Työtulojen verotus kiristyy
Laskelmien perusskenaariossa sosiaali- ja terveyspalvelujen yksikkökustannusten nousu pysyy kohtuullisena, eikä perusturvan tulonsiirtoja nosteta
palkkatason tahdissa. Silloin väestön ikääntyminen
ei aiheuta suuria ongelmia valtiontalouden ja perusturvan tulonsiirtojen rahoitukseen. Jopa verotuksen keventäminen on näillä lohkoilla mahdollista. Kuntien verotus sen sijaan kiristyy jonkin
verran maltillisillakin meno-oletuksilla. Erisuuntaiset näkymät saattavat aiheuttaa ristiriitoja kuntien ja
valtion kustannustenjaossa. Lisäksi riskit oletettua
heikommasta väestökehityksestä, anteliaammasta
tulonsiirtojen tasosta ja korkeammista terveysmenoista ovat suuret.
Työtulojen verotus kokonaisuudessaan kiristyy,
koska työeläkemaksut nousevat. Eläkkeiden keskimääräinen taso nousee selvästi tulevaisuudessa
sekä ansiotason yleisen kohenemisen että yksityisen eläkejärjestelmän kypsymisestä johtuvan keskimääräisen korvausasteen nousun vuoksi. Palkkasummaan suhteutettuna ansioeläkkeiden kokonaismäärä lähes kaksinkertaistuu. Työvoiman tarjonnan väheneminen korostaa ristiriitaa toisaalta
ansioiden nousun ja siitä johtuvan ansiosidonnaisten etuuksien rahoitustarpeen kasvun ja toisaalta
veropohjan heikkenemisen välillä.
Eläkeläisten verotus tuottaa enemmän verotuloja
tulevaisuudessa
Suomen eläkejärjestelmän ja verotuksen yhdistelmä tasaa erittäin voimakkaasti tulonjakoa. Alhaisilla eläketuloilla korvausaste (eläkkeet + asumistuki
suhteessa palkkaan) on korkea, eikä tuloja juuri
veroteta. Vaikka korvausaste jää verraten korkeaksi
myös suuremmilla tuloilla, verotuksen jyrkkä progressio alentaa olennaisesti verotuksen jälkeistä nettotuloa. Järjestelmä tuottaa siten korkean eläkemaksuprosentin samaan aikaan kun eläkkeiden
verotuksen tuotto on myös suhteellisen suuri. Eläkkeiden kokonaismäärän kasvusta seuraa, että niiden merkitys veropohjana on tulevaisuudessa
olennaisesti nykyistä suurempi. Verotus pienentää
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eläkkeiden jakojärjestelmärahoitukseen liittyvää
sukupolvien välistä tulonsiirtoa, koska eläkemaksut ovat verovähenteiset ja eläkkeet verolliset.
Ikääntymisestä johtuva kulutuksen kansantuoteosuuden kasvu on huomattava. Näin eläkeläisiltä
yhteensä kerättävien verojen osuus verotuloista
lisääntyy automaattisesti, vaikka veroasteet eivät
muuttuisi. Laajentuva veropohja tarjoaa hyvän lähtökohdan verorasituksen tasaamiselle sukupolvien
kesken, koska eläkevuosiin kohdennetun veroasteen nousun ei tarvitse olla niin suuri suhteessa
pienentyvien palkansaajasukupolvien veroasteen
alennukseen.
Väestömuutokset ovat hitaita ja suuria, mutta
politiikkareaktioiden on oltava pieniä ja nopeita.
Yksi keskeinen havainto tutkimuksesta on, että
väestön ikääntyminen on varmaa, mutta ikääntymisen luonne ja suuruus eivät. Ikääntymisprosessin
määrittelevät syntyvyys, elinikä ja nettomuutto,
joilla on erilaiset vaikutukset yksittäisten ihmisten
ja julkisen talouden kannalta. Väestöennusteilla
kyetään suhteellisen luotettavasti arvioimaan
ikääntymistä pari vuosikymmentä eteenpäin, mutta
sen jälkeinen hajonta on suuri. Tämä hitaus antaa
mahdollisuuden varautua hyvissä ajoin odotettavissa oleviin muutoksiin. Toisaalta jo nyt nähtävissä
oleva ikääntymisilmiö on niin laaja, että toimenpiteisiin on ryhdyttävä ajoissa. Muutoin voidaan joutua hyvinvointia tarpeettomasti heikentäviin jyrkkiin politiikkamuutoksiin. Politiikan teon kannalta
suositeltavinta on laatia julkisen talouden hoitoon
uusia sääntöjä, jotka reagoivat automaattisesti väestökehitykseen.
Verorakenteen muuttaminen
Tutkimuksessa simuloitiin kahden erilaisen verorakennevaihtoehdon vaikutuksia. Tavoitteena oli tutkia, miten näillä voidaan lieventää ikääntymiskustannusten rahoituksesta aiheutuvia kannuste- ja
tulonjako-ongelmia.
1. Henkilövero
Henkilöiden lukumäärään perustuva vero (könttäsummavero, henkilövero) on tehokkain, koska
veron määrää ei ole kytketty taloudelliseen toimintaan. Veron ongelmana on riippumattomuus
veronmaksukyvystä, mikä koetaan epäoikeudenmukaisena. Simuloinneissa otettiin lähtökohdaksi
yksityisen sektorin työeläkemaksun nousupaineen
rahoitus henkilöverolla, koska toimenpide jakaa
verorasitusta työikäisiltä koko aikuisväestölle aiheuttamatta uusia verovääristymiä.
Verorakenteen muutos tuottaa sekä odotettuja
että odottamattomia tuloksia. Samanaikainen työn-
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teon kannusteiden paraneminen ja eläkevuosien
verotuksen kiristäminen vaikuttaa myönteisesti
kansantalouteen ja hyvinvointiin, kuten oli odotettua. Työtä tehdään lisää ja tuotanto ja kulutus
kasvavat. Vähiten koulutettu väestönosa menettää
marginaalisesti muutoksessa, koska heillä vanhuuden ajan kulutustason säilyttäminen vaatii eniten
lisäponnisteluja työmarkkinoilla. Muiden hyvinvointivoitto on kuitenkin niin suuri, että kompensaatio on helppo järjestää.
Yllättävää oli se, että kokonaisveroaste kiristyy
toimenpiteen seurauksena ja jää pysyvästi korkeammaksi. Tämä johtuu osittain siitä, että palkanmaksuvara on suurempi, jos työnantajan eläkemaksut eivät nouse, jolloin verovaroin rahoitetut
julkisten palvelujen työvoimakustannukset kasvavat. Toinen enemmän julkisia menoja kuin tuloja
lisäävä mekanismi on työntekijän eläkemaksun
jäädytyksestä aiheutuva korkeampi eläketaso. Uusi
verorakenne on siis talouskasvun ja sukupolvien
välisen tulonjaon kannalta suotuisampi, mutta veroasteen nousuongelmaa uudistus ei lievennä.
Uuden verorakenteen toimivuutta kokeiltiin
myös ennakoitua huomattavasti korkeamman ikäsuhteen oloissa. Ikäsuhteen heikkeneminen perustuu alhaiseen syntyvyyden ja maastamuuton skenaarioon. Tulokset osoittavat suurempia hyvinvointivoittoja, jotka tosin jakaantuvat epätasaisesti
eri sukupolville. Ongelmana on veroasteen nousun
selvä kiihtyminen.
2. Kulutuksen verottaminen
Toisessa verorakenteen uudistuksessa yksityisen
sektorin eläkemenojen kasvu rahoitettiin kulutusta
verottamalla. Perusteluna toimenpiteelle on verotuksen siirtäminen työvuosilta eläkevuosille ja kannusteiden parantaminen. Kulutuksen vero on osa
työnantajan maksamien työvoimakustannusten ja
palkansaajan reaaliansioiden välistä verokiilaa, joten aivan yhtä suuria hyötyjä työmarkkinoilta ei ole
saatavissa. Verokiila joka tapauksessa kapenee,
samoin kuin ikääntymisen aiheuttama sukupolvien
välinen tulonsiirto. Makrotalouden ja hyvinvoinnin
tunnusluvut ovat siten edelleen suotuisat. Pienituloisimpien kulutuksen suojana ovat indeksisidonnaiset tulonsiirrot, jotka vähentävät verotuksen kiristymisestä johtuvia hyvinvointitappioita. Myös
tässä tapauksessa kokonaisveroaste nousee enemmän kuin ilman toimenpidettä.
Korkean ikäsuhteen vaihtoehdossakin hyvinvointi lisääntyy mutta epätasaisesti. Veromuutoksista johtuvat kuluttajahintojen suuret vaihtelut välittyvät indeksoituihin tulonsiirtoihin, joiden rahoituskustannukset nousevat. Kulutusveroasteen kak-

sinkertaistuminen merkitsee käytännössä kestämätöntä verotasoa.
Yhteenveto simuloinneista
Simulointitulokset siis osoittivat, että verorakennetta muuttamalla voidaan päästä tehokkuusvoittoihin, joiden määrää väestön ikääntyminen vielä
lisää. Tehokkuuden kasvu näkyy suurempana tuotantona ja tuloina. Näillä lisätuloilla voidaan rahoittaa siirtymästä joillekin väestöryhmille aiheutuvat
menetykset ja silti hyvinvointi lisääntyy. Uudessa
verorakenteessa kannusteongelmat ovat vähäisemmät, mutta veroaste korkeampi.

Tämä veroasteen nousu on huomattavasti suurempi heikompien väestöskenaarioiden toteutuessa. Kun ulkoiset rajoitteet verotuksen kiristymiselle
ja erityisesti kulutusveroasteelle ovat jatkossa tiukat, verorakenteen muutoksen käyttökelpoisuus
asettuu vaakalaudalle. Toisaalta väestön ikääntyminen aiheuttaa rahoitusongelmia muissakin maissa.
Yleisempi siirtyminen kulutusverorahoitukseen
tuottaisi silloin samansuuntaisia talouden kasvuvaikutuksia ja parantaisi sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta myös muualla. Samalla se keventäisi hyödykemarkkinakilpailuun perustuvaa rajoitetta kulutusverotuksen käytölle Suomessa.

Väestön ikääntymiseen liitetään usein voimakkaita negatiivisia mielikuvia, joiden uudelleenarviointiin tämä
tutkimus pakottaa. Kun hyvinvointivaltion rahoitusta
koskeva keskustelu on viime aikoina tiivistynyt entistä
enemmän väestön ikääntymiseen, tuo tämä tutkimus
keskusteluun lisävalaistusta mm. vaihtoehtoisten tulevaisuudenkuvien muodossa. Hyvä taloudenpito, kansantalouden kasvu ja väestön hyvinvointi muodostavat

yhtälön, joka koskee myös ikääntyvää Suomea. Kysymys verotuksesta onkin kysymys sukupolvien välisestä
oikeudenmukaisuudesta ja kustannustenjaon tasapuolisuudesta. Tutkijan esittelemät näkymät ovat kiintoisia ja niiden pohjalla olevaa laskentamallia voidaan
suositella käytettäväksi sekä hallinnon asiantuntijoiden piirissä että myös tehtäessä poliittisia arviointeja
kansankunnan tulevaisuudesta.
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