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Peruspalveluiden arviointi

• Peruspalveluiden arviointi on aluehallintovirastoista annetun lain 
(896/2009) 4 §:n 2 momentin nojalla aluehallintovirastojen tehtävä

• Ministeriöt ja keskushallinnon virastot ohjaavat arviointia omalla 
toimialallaan

• Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset osallistuvat mm. kirjasto-, • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset osallistuvat mm. kirjasto-, 
liikunta- ja nuorisotoimen peruspalveluiden alueellisen saatavuuden 
arviointiin

• Kulttuuritoiminnasta tehdään peruspalveluiden arviointia ensimmäistä 
kertaa ja se toteutetaan erillisselvityksenä (KUULTO-hanke)

– valtakunnallinen raportti valmistuu helmikuun loppuun mennessä ja alueelliset 
raportit huhtikuun loppuun mennessä



Peruspalveluiden arvioinnin tehtävät

• Valtiovarainministeriö asetti 25.3.2010 peruspalvelujen arvioinnin 
työryhmän, jonka keskeisimpiä ehdotuksia oli mm.:

– Arviointityön tulee pohjautua hallitusohjelman linjauksiin ja tavoitteisiin ja kytkeytyä 
laajempaan yhteiskunnan tavoitteiden asetantaan ja strategiaan

– Arviointiraportit eriytetään siten, että valtakunnallinen raportti palvelee ensisijaisesti – Arviointiraportit eriytetään siten, että valtakunnallinen raportti palvelee ensisijaisesti 
keskushallintoa ja alueelliset raportit pääasiallisesti AVIen ja ELYjen perustehtäviä 
(kulttuuritoiminnan osalta myös alueellisten taidetoimikuntien perustehtäviä)

– Arviointikohteet pohjautuvat AVIen ydinprosesseihin
– AVIen ja ELYjen yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet otetaan huomioon 

arviointikohteiden määrittelyssä
– Kiinnitetään huomiota arviointitiedon yhdenmukaisuuteen ja vertailtavuuteen
– Arvioinnin toimenpide-ehdotusten toteutumisen seurantaa tehostetaan



Peruspalveluiden arvioinnin tehtävät

• Peruspalveluiden arvioinnin tulisi palvella 
– kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistä (kunnat, kolmas ja yksityinen sektori)
– valtion aluehallintoa (alueelliset taidetoimikunnat, aluehallintovirastot, elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskukset, maakuntien liitot)
– ministeriötaso– ministeriötaso

• Arvioinnin tavoitteena on mm. 
– tuottaa tietoa kulttuuripalveluiden tilasta
– arvioida miten hyvin palveluiden saatavuus, saavutettavuus, tuottaminen, 

organisointi jne. toimivat
– suunnata kehittämistoimenpiteitä 



Kulttuuritoiminnan peruspalveluiden 
arviointiasetelma

Arviointikriteerit Arviointikysymykset Arviointimittarit Palvelutavoitteet 

Yleisen 
kulttuuritoiminnan 
resurssit 

Kuinka paljon kunta 
käyttää varoja yleisen 
kulttuuritoiminnan 
järjestämiseen? 
 
Kuinka paljon 
kunnalla on 
käytettävissään 
henkilötyövuosia 
yleisen 
kulttuuritoiminnan 

Kunnan nettokäyttökustannukset, 
€/asukas 
 
Yleisen kulttuuritoimen 
henkilötyövuosimäärä, HTV/kunta 

Kulttuuripalveluiden 
saatavuus 
alueellisesti 

kulttuuritoiminnan 
järjestämiseen? 

Kuntien 
kulttuuripalveluiden 
kokonaisresurssit 

Kuinka paljon kunta 
käyttää varoja 
kulttuuripalveluiden 
tuottamiseen 
kokonaisuudessaan? 

Kunnan kulttuuritoiminnan 
kokonaisnettokäyttökustannukset, 
€/asukas 

Kulttuuripalveluiden 
organisoimiseksi 
riittävät resurssit 

Valtionosuuslaitosten 
(museot, teatterit, 
orkesterit) 
saavutettavuus 
maantieteellisesti 

Miten 
valtionosuuslaitosten 
palvelut ovat 
saavutettavissa? 
 
Kuinka suuri osuus 
väestöstä asuu 30 
kilometrin säteellä 
valtionosuuslaitosten 
palveluista? 

Valtionosuuslaitosten fyysinen 
saavutettavuus 30 kilometrin 
säteellä toimipaikasta 
 
Maakunnan valtionosuuslaitosten 
osuus (% koko maan määrästä) 
verrattuna asukasmäärään (% 
osuus koko maan 
asukasmäärästä) 
 
Enintään 30 kilometrin 
etäisyydellä lähimmästä 
valtionosuuslaitoksesta asuvan 
väestön osuus alueen väestöstä 

Valtionosuuslaitosten 
palveluiden 
saatavuus 
alueellisesti 

 



Yleisen kulttuuritoiminnan resurssit



Yleisen kulttuuritoiminnan resurssit



Kuntien kulttuuripalveluiden kokonaisresurssit



Valtionosuuslaitosten (museot, teatterit, 
orkesterit) saavutettavuus maantieteellisesti 



Valtionosuuslaitosten (museot, teatterit, 
orkesterit) saavutettavuus maantieteellisesti 



Lisätietoja 

• Anna Vilkuna, Jyväskylän yliopisto, anna.vilkuna@jyu.fi
• Kirsi Kaunisharju, opetus- ja kulttuuriministeriö, 

kirsi.kaunisharju@minedu.fi



Kiitos! 


