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Koulutus ja kulttuuri koskettavat meitä kaikkia yksilöinä ja

yhteiskunnan jäseninä. Tasa-arvoiset koulutus- ja kulttuuripalvelut

ovat pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusta. Nämä

palvelut turvaamalla varmistetaan koko väestön henkinen,

fyysinen ja taloudellinen hyvinvointi.

Opetusministeriö luo toiminnallaan edellytyksiä yksilöllisille

valinnoille sekä turvaa sivistyksen vaikuttavuuden yhteiskun-

nassa. Osaaminen, luovuus ja innovatiivisuus ovat kehittyvän

yhteiskunnan kulmakiviä. Korkeatasoinen sivistys luo hyvinvointia

ja avaa mahdollisuudet suomalaisen yhteiskunnan menesty-

miselle nyt ja tulevaisuudessa.

Helsingissä  18.2.2003

Opetusministeri Maija Rask     Kulttuuriministeri Kaarina Dromberg

Kansliapäällikkö Markku Linna

Sivistyksessä
tulevaisuus



Opetusministeriöllä on kou-

lutuksen, tieteen, kulttuurin,

liikunnan ja nuorisopolitiikan

sekä kirkollisasioiden asian-

tuntijana yhteiskunnallinen

vastuu kansakunnan sivistyksen ja

hyvinvoinnin edistäjänä. Opetusmi-

nisteriön toiminnan vaikutukset

ulottuvat laajasti yhteiskunnan toi-

mintoihin, koko väestöön ja yksilöi-

den elämänkulkuun. Opetusminis-

teriö turvaa koulutuksen, tieteen ja

kulttuurin perusedellytykset ja luo

mahdollisuuksia yksilöiden elämän-

valinnoille.

Opetusministeriön strategia

2015 on pitkän tähtäimen näkemys

siitä, millä tavoitteilla ja keinoilla

visio, toiminta-ajatus ja arvot toteu-

tuvat. Strategia antaa suuntaa ope-

tusministeriön  toimialan kehityk-

selle. Strategian valmistelussa on

otettu huomioon kansalaiset ja si-

dosryhmät. Strategia vastaa eduskun-

nan ja valtioneuvoston poliittisen

ohjauksen, näiden tekemien päätös-

ten toteuttamisen ja valmistelutyön

tarpeisiin.

Strategia sisältää näkemyksen

toimintaympäristön, toimialan, suo-

malaisen yhteiskunnan ja kansain-

välisen ympäristön tulevaisuuden

haasteista ja niitä koskevista tavoit-

teista.

Strategia 2015 sisältää myös

näkemyksen ministeriöorganisaati-

on johtamisesta ja kehittämisestä.

Toimintaympäristön kehityspiirtei-

den tunnistaminen ja kehitykseen

vaikuttaminen on olennaista, samoin

vaikutusten ja vaikuttavuuden seu-

ranta. Organisaation toimivuus ja

tehokkuus tavoitteiden toteuttami-

sessa korostuu.

Kansainvälistyminen,
väestömuutokset, tiedon
sekä osaamisen ja luovuuden
merkityksen kasvu kuvaavat
toimintaympäristön muutosta
Kansainvälistyminen, globaali talous

ja Suomen integroituminen Euroo-

pan unioniin ovat merkinneet sitä,

että maailmantalouden suhdanteet

ja kilpailuvaikutukset ulottuvat en-

tistä selvemmin myös Suomeen.

Tutkimuksen, innovaatioiden ja tuo-

tekehittelyn sekä ylipäätään erikois-

tuvan huippuosaamisen merkitys

korostuu osana globaalia kilpailuky-

kyä. Suomen kansainvälinen menes-

tyminen perustuu korkeatasoiseen

koulutukseen ja tutkimukseen, luo-

vuuteen ja omaleimaiseen kansalli-

seen kulttuuriin sekä modernin tie-

to- ja viestintätekniikan hyödyntämi-

seen. Yhtä aikaa globalisoitumisen

kanssa alueellisuuden ja paikallisuu-

den merkitys korostuu. Tämä näkyy

siinä, että paikallisten kulttuurien,

tapojen ja arvojen merkitys on edel-

leen keskeinen yksilöllisten ja yhtei-

söllisten identiteettien luomisessa.

Euroopan unionin keskeisiä

lähitulevaisuuden kysymyksiä ovat

laajentuminen, toimivallanjako ja

päätöksentekomenettelyt sekä po-

liittisen yhteistyön kehittäminen

erityisesti suhteessa EU:n ulkopuo-

lisiin maihin. Tavoitteena on  Euroo-

pan unionin kilpailukyvyn vahvista-

minen. EU:ssa toimimisessa ja

vaikuttamisessa korostuu selkeä kan-

sallinen näkemys ja tavoitteiden

priorisointi. EU:n koulutus-, tutki-

mus-, kulttuuri- ja nuoriso-ohjelmiin

osallistumisen merkitys kasvaa edel-

leen, samoin vaikuttaminen EU:n

rakennepolitiikassa tehtäviin ratkai-

suihin ja jatkotoimiin rakennerahas-

tojen nykyisen ohjelmakauden päät-

tyessä 2006.

Muun muassa kansainvälisty-

misen myötä suomalainen yhteis-

kunta on muuttunut ja muuttuu

Opetusministeriön strategia perustuu

sivistyksen, tasa-arvon,
luovuuden ja hyvinvoinnin arvoihin



kulttuurisilta arvoiltaan aikaisempaa

moniarvoisemmaksi ja monimuotoi-

semmaksi. Perinteiden merkitys ar-

volähteenä on vähentynyt ja niiden

sitovuus on heikentynyt. Yksilön

elämänuraan ja -tyyliin liittyvät va-

linnanmahdollisuudet kasvavat edel-

leen. Varsinkin nuorten kohdalla on

tärkeää, että heillä on riittävät val-

miudet valintojen tekemiseen ja

kyky käyttää koulutuksen ja kulttuu-

rin tarjoamia mahdollisuuksia. Mo-

nikulttuurisuus, erilaisten etnisten

ryhmien maahanmuutto ja ylikan-

salliset vaikutteet lisäävät kansallisen

kulttuurin moninaisuutta.

Väestön ikärakenne muuttuu

Suomessa parin lähivuosikymmenen

aikana erityisen nopeasti. Suomen

väestömäärään ja väestörakentee-

seen vaikuttaa olennaisella tavalla

suurten ikäluokkien ikääntyminen.

Väestön määrän kasvu pysähtyy ja

kääntyy laskuun 2020-luvun alussa.

Nuorten ikäluokkien osuus väestös-

tä pienenee ja ikääntyvien vastaa-

vasti kasvaa. Nuorisolla on  strategi-

nen asema väestökehityksessä;

koulutuksessa, osallisuudessa  ja

osallistumisessa. Ikääntymisestä joh-

tuvat poistumat työelämästä vaikut-

tavat myös koulutustarpeisiin. Kou-

lutusjärjestelmän lähitulevaisuuden

keskeisenä haasteena on koko väes-

tön osaamistason nostaminen. Elin-

ikäisen oppimisen ja työssä jaksami-

sen edistäminen edesauttavat

ikääntyvän väestön pysymistä työ-

elämässä. Koulutus-, kulttuuri- ja

liikuntapalvelut edistävät omatoimi-

suutta sekä henkistä ja fyysistä hy-

vinvointia.

Muuttoliike on voimistunut.

Työvoiman ja palvelujen keskittyes-

sä uhkana on työvoimatarpeen ja

koulutuksen alueellinen kohtaamat-

tomuus, koulutusmahdollisuuksien

ja työllistymisen ongelmat erityisesti

nuorten osalta sekä alueelliset erot

palveluissa. Toimiva koulutus-, kult-

tuuri- ja vapaa-ajan palvelujen ver-

kosto on keskeinen alueellinen ve-

tovoimatekijä. Alueellista

menestymistä tukee korkeakoulujen

tutkimustoiminta, yritysten ja oppi-

laitosten yhteistyö, tieto- ja viestin-

täteknologioiden hyödyntäminen

sekä luovaan osaamiseen perustuva

kulttuuriteollisuus.

Pitkän aikavälin ennusteiden

mukaan työttömyysaste alenee ja

työllisyysaste vastaavasti nousee.

Lyhyellä aikavälillä tapahtuu suhdan-

teista ja kausivaihteluista johtuvia

heilahteluja. Työllisyyteen vaikutta-

vat olennaisesti talouden kasvun

nopeus sekä työvoima- ja koulutus-

poliittiset toimenpiteet. Väestön

ikääntymisen seurauksena työikäis-

ten määrä kääntyy laskuun. Työvoi-

man saatavuus vaikeutuu. Uhka työ-

voimapulasta voimistuu ja

työvoimakapeikot yleistyvät. Ikään-

tyvässä väestössä on paljon käyttä-

mätöntä työvoimareserviä. Nuorten

ikäluokkien pienentyessä niiden

suhteellinen merkitys korostuu tu-

levaisuuden voimavarana. Tärkeää

on maahanmuuttajien työvoiman

rekrytoinnin edellytysten paranta-

minen.

Tieto on yhä merkittävämpi

tuotannon tekijä. Tietotyö, immate-

riaalitalous ja sisällöntuotanto ovat

merkittävästi kasvavia aloja. Työvoi-

man kysyntä kasvaa erityisesti osaa-

misintensiivisillä aloilla. Ammattira-

kenne kehittyy kaikilla aloilla yhä

korkeampaa tietotaitoa ja osaamista

vaativaksi. Tieto- ja viestintätekniikka

tunkeutuu kaikkiin työtehtäviin yh-

tenä perusosaamisen välttämättö-

mänä osatekijänä. Tietoyhteiskunta-

kehityksessä on kiinnitettävä

erityistä huomiota demokratian ja

yhteiskunnallisen tasa-arvon toteu-



tumiseen. Tietoyhteiskuntakehitys

luo uusia vaatimuksia myös tekijän-

oikeuksiin.

Kansantalouden myönteinen

kehitys, talouden perusvakaus ja

yritystoiminnan hyvä kilpailukyky

ovat johtaneet siihen, että Suomen

kilpailukyky kaiken kaikkiaan on

2000-luvun alussa maailman huip-

puluokkaa. Myönteiseen kehityk-

seen ovat vaikuttaneet koulutus,

tutkimus, korkea teknologia ja sen

hyödyntäminen, julkisen sektorin

luotettavuus sekä suomalaiset arvot

ja asenteet. Julkistalouden reunaeh-

dot ovat kuitenkin varsin tiukat.

EU:n talouspolitiikan periaatteet,

kansallinen talouspolitiikka ja valtion

velka eivät jatkossakaan lupaa suurta

liikkumavaraa julkistalouteen. EU:n

jäsenmaiden verotuksen harmoni-

sointi asettaa Suomen osalta paineita

veroasteen laskemiseen, joka mah-

dollisesti kaventuvien verotulojen

kautta vaikuttaa myös julkistalouden

liikkumavaraan.

Hyvinvointiyhteiskunta on

tasa-arvotavoitteineen tulevaisuuden

yhteiskuntaa keskeisesti määrittävä

tekijä. Ongelmana on pitkällä tähtäi-

mellä julkisten palvelujen ja etuuk-

sien rahoituspohja sekä kysymys

siitä, minkä tahon - julkisen, yksityi-

sen ja kolmannen sektorin - toimen-

pitein tuotetaan mitäkin palveluja.

Julkisen talouden osuus kansantalo-

udesta tuskin kasvaa. Väestön ikään-

tyminen luo paineita julkiseen talo-

uteen eläke- ja hoivamenojen

kasvun sekä työvoiman supistumi-

sen kautta. Kansalaisille tarjottavien

palvelujen kannalta olennaisessa

asemassa tulee olemaan kuntien

talouden ja palvelurakenteen kehit-

tyminen. Valtion ja kuntien suhtei-

den kehittyminen, kuntien toimin-

nan rahoittamisessa tehtävät

ratkaisut ja kuntien omat valinnat

palvelujensa järjestämisessä suun-

taavat suomalaisen hyvinvointivalti-

on tulevaa kehitystä.

Merkittävä osa kulttuurista,

taiteesta, nuorisotyöstä ja liikunnasta

toteutuu kansalaistoiminnan kautta.

Kansalaistoiminta tarjoaa osallistu-

misen, osallisuuden ja vaikuttamisen

mahdollisuuksia. Kansalaistoiminta

antaa välineitä kansalaiskasvatuk-

seen ja elämänhallintaan sekä syr-

jäytymisen ehkäisyyn. Koulun mer-

kitys osallisuudessa ja

osallistumisessa on korostunut. Kan-

salaistoiminnan sisällöt ovat kirjavoi-

tuneet, pitkäjänteinen sitoutuminen

yhdistystoimintaan on vähentynyt,

yhdistyskulttuurien merkitys on hei-

kentynyt ja toiminnan projektimai-

suus lisääntynyt. Nuoret osallistuvat,

toimivat, vaikuttavat ja ottavat kan-

taa, mutta vähenevässä määrin to-

tuttujen institutionaalisten ja poliit-

tisten vaikutuskanavien kautta.

Kansanvaltaisen yhteiskunnan ke-

hittämiseen ja demokratian uusinta-

miseen liittyy olennaisesti kansalais-

ten vaikuttamismahdollisuuksien

varmistaminen hallinnollisessa pää-

töksenteossa.

Visio
Suomi on pohjoismainen hyvin-

vointiyhteiskunta, jossa koulutus,

kulttuuri ja tiede ovat kansalaisten

hyvinvoinnin ja Suomen talouden

ja sivistyksen keskeiset menestys-

tekijät.

Toiminta-ajatus
Opetusministeriö vastaa osana val-

tioneuvostoa koulutus-, tiede-, kult-

tuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan

kehittämisestä ja kansainvälisestä

yhteistyöstä. Ministeriö edistää sivis-

tystä, luo edellytyksiä osaamiselle,



elinikäiselle oppimiselle ja luovuu-

delle sekä kansalaisten osallistumi-

selle ja hyvinvoinnille.

Toimialan arvot ovat
tasa-arvo,  sivistys,
luovuus ja  hyvinvointi
Sivistyneessä yhteiskunnassa arvos-

tetaan kulttuuria, kasvatusta, koulu-

tusta ja tiedettä. Tieto, osaaminen,

luovuus ja inhimillisyys sekä elin-

ikäisen oppimisen periaate ovat

sivistyksen perusta. Sivistynyt kan-

sakunta luo tietoisesti omaa kansal-

lista identiteettiään ja kykenee toi-

mimaan tavoitteellisesti kansainväli-

sessä vuorovaikutuksessa.

Luovuus on kehityksen lähde,

kehitysmyönteisyys ja innovatiivi-

suus sen merkkejä. Luovuuden he-

delmällisen toteutumisen ehtona

on paitsi moninaisuuden arvostus,

myös tieteen, taiteen, kulttuurin ja

kansalaistoiminnan sisältöjen ja toi-

mintatapojen vapaus. Kehittyvässä

yhteiskunnassa arvostetaan sekä

oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta ja

yrittämistä että yhteisöllistä vastuuta

ja välittämistä.

Kansainvälinen kilpailukyky,

toimiva talous ja hyvä työllisyys

luovat perustan hyvinvoinnille. Näis-

sä toteutetaan kestävän kehityksen

periaatetta. Kestävän kehityksen

edistäminen perustuu kokonaisval-

taiseen näkemykseen taloudellises-

ta, sosiaalisesta ja ympäristön huo-

mioon ottavasta kehityksestä.

Hyvinvointiin liittyy yksilöllinen ja

yhteisöllinen tekemisen ja kokemi-

sen ilo sekä osaamisen kehittämi-

nen. Henkinen, fyysinen, sosiaalinen

ja kulttuurinen hyvinvointi koskee

koko väestöä. Inhimillinen pääoma

on keskeinen sosiaalisen ja taloudel-

lisen hyvinvoinnin tekijä.

Demokraattinen yhteiskunta

on tasa-arvoinen sekä sukupuolten

ja sukupolvien että alueiden suh-

teen. Monikulttuuristuvassa yhteis-

kunnassa suvaitsevaisuus korostuu.

Julkiset palvelut suunnataan tasa-

arvoisesti koko väestölle. Kaikilla

kansalaisilla on oltava mahdollisuus

koulutuksen hankkimiseen. Kansa-

laistoiminta, osallisuus ja osallistu-

minen antavat yksilöille mahdolli-

suuksia toteuttaa itseään ja vaikuttaa

yhteiskunnan kehitykseen.

Opetusministeriön
toimialan strategiset
avainalueet

Turvataan koulutuksellinen
ja kulttuurinen tasa-arvo

Edistetään henkistä
kasvua ja oppimista

Lisätään osallisuuden
ja osallistumisen
mahdollisuuksia

Tuetaan yhteiskunnan
sivistyksellistä ja taloudellista
kilpailukykyä

Monipuolistetaan
kansainvälistä
vaikuttamista

Parannetaan toimialan
tuloksellisuutta



Koulutus- ja kulttuurimahdolli-
suudet kaikkien ulottuvilla
Koulutuksen ja kulttuurin tulee olla

kaikkien Suomessa asuvien saavutet-

tavissa ikään, sukupuoleen, kansalli-

suuteen, kieleen, terveydentilaan tai

vammaan, yhteiskunnalliseen ase-

maan ja varallisuuteen katsomatta.

Väestöryhmien koulutus- ja kulttuu-

rimahdollisuuksien tasa-arvon toteu-

tumiselle luodaan edellytykset.

Koulutus ja kulttuuri  ovat pe-

rusta yksilölliselle henkiselle kasvulle

ja  taloudelliselle hyvinvoinnille.

Koulutuspolitiikan tavoitteena on,

että kaikkien ikäluokkien koulutus-

taso ja osaaminen vastaavat  yhteis-

kunnan ja  työelämän vaatimuksia.

Koulutustarjonnan tulee  mahdollis-

taa riittävän yleissivistävän  ja amma-

tillisesti suuntautuneen koulutuksen

hankkimisen kaikissa väestöryhmis-

sä. Taide- ja kulttuurikasvatuksen

sekä liikuntatoiminnan ja nuoriso-

työn keinoin edistetään yksilön mah-

dollisuuksia ilmaista ja kehittää itse-

ään.

Koulutus- ja kulttuuripalveluilla
merkittävä vaikutus alueiden
elinvoimaisuuteen
Suomen eri alueiden tasa-arvoisen

koulutus- ja kulttuuripalvelujen tar-

jonnan ylläpito on lähitulevaisuuden

haaste. Edistetään työvoimatarpeen

ja koulutusmahdollisuuksien kohtaa-

mista. Syrjäseutujen ja kasvukeskus-

ten ongelmat vaativat omat ratkai-

sunsa. Tietoteknologiat ovat keskei-

sellä sijalla myös tasapainoisen alu-

eellisen kehityksen edistämisessä.

Toimivat koulutus-, tutkimus-,

 kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut ovat

keskeinen alueellinen vetovoimate-

kijä. Alueellista menestymistä tukee

yritysten ja oppilaitosten yhteistyö,

tieto- ja viestintäteknologioiden hyö-

dyntäminen sekä luovaan osaami-

seen perustuva kulttuuriteollisuus.

Oppilaitosten ja korkeakoulujen

myönteisiä vaikutuksia alueiden ve-

tovoiman kehittämisessä edistetään.

Palveluiden tulee myös  vastata toi-

mintaympäristön muutoksiin.  Tavoit-

teena on aktiivinen  yhteistyö alu-

eellisten ja muiden toimijoiden

kanssa, tulevaisuuden aluekehityk-

seen vaikuttavien  kehityslinjojen

ennakointi, toiminnan vaikutusten

arviointi  sekä kansainvälisen yhteis-

työn vahvistaminen ottaen huomi-

oon alueelliset näkökohdat.

Tavoitteena koulutus-
ja kulttuuripalveluiden
monipuolisuus
Tavoitteena on  koko maan kattavi-

en, korkeatasoisten ja monipuolisten

koulutus- ja  kulttuuripalveluiden

saatavuuden varmistaminen. Jokai-

Koulutus- ja kulttuurimahdollisuuksien tasa-arvo on perusta

suomalaiselle hyvinvoinnille. Eri väestöryhmien ja alueiden

tasavertaiset ja monipuoliset mahdollisuudet koulutukseen

ja kulttuuripalveluihin turvataan. Julkinen sektori vastaa

suomalaisen hyvinvoinnin ja  tasa-arvon toteutumisen

edellytyksistä. Opetusministeriön vastuulla on luoda edel-

lytykset koulutukselliselle ja kulttuuriselle tasa-arvolle.

Turvataan koulutuksellinen
ja kulttuurinen tasa-arvo



sella on oltava mahdollisuus taitee-

seen ja kulttuuriin sekä itsensä il-

maisemiseen. Liikuntapalveluiden

ja nuorisotyön palveluiden tulee olla

kansalaisten saavutettavissa.  Kirjas-

tolaitoksen ja kansanopistojen ase-

man turvaaminen, museoiden ja tai-

delaitosten kehittäminen ja kult-

tuuritapahtumien tukeminen, yhteis-

työn ja verkostoitumisen edistämi-

nen ovat keskeisiä keinoja tasa-

arvoisten kulttuurimahdollisuuksien

toteutumiselle.

Koulutusjärjestelmän lähitule-

vaisuuden keskeisenä haasteena on

koko väestön osaamistason nosta-

minen sekä jatkuva kehittäminen.

Ikääntymisestä johtuvat poistumat

työelämästä vaikuttavat koulutustar-

peisiin. Nuorten ikäluokkien pienen-

tyessä niiden suhteellinen merkitys

korostuu tulevaisuuden voimavara-

na. Nuorten syrjäytymiseen puutu-

taan varhaisessa vaiheessa hallinnon-

alojen yhteisin toimin. Maahanmuut-

tajien kotoutumista ja hyviä etnisiä

suhteita edistetään.

Julkinen sektori
hyvinvoinnin takaajana
Tasa-arvoisuus turvataan koulutuk-

sen ja kulttuurin peruspalveluilla,

joiden  saatavuus varmistetaan kun-

tien ja valtion yhteisin ponnistuksin.

Kuntien rooli on merkittävä paikal-

lisen koulu- ja kulttuuriverkon yllä-

pitäjänä,  ja opetusministeriön rooli

on keskeinen lainsäädännön valmis-

telijana että rahoittajana.

Lainsäädäntö turvaa tasa-

arvoisuuden periaatteet. Kuntien ja

valtion talous asettaa reunaehdot

julkisen sektorin panostukselle.

Haasteena on tarjottavien peruspal-

veluiden taso, mitkä palvelut kansa-

laisilla on oikeus saada ja mitä niiden

lisäksi  tavoitellaan.  Opiskelulle ja

kouluttautumiselle turvataan talou-

delliset edellytykset. Opiskelijoita

ohjataan valinnoissa ja kannustetaan

opintojen loppuunsuorittamiseen

ja tutkintoihin.

Yhteistyötä  muiden koulutus-

 ja kulttuuritoimintaa  järjestävien

tahojen – yksityissektorin ja kolman-

nen sektorin – kanssa lisätään. Tie-

don ja kulttuurin saatavuus ja saavu-

tettavuus, muun muassa kattavien

verkostojen ja niiden toimintaedel-

lytysten turvaaminen, edellyttävät

julkisen sektorin panostusta. Kirjas-

toilla ja museoilla on keskeinen mer-

kitys monimuotoisina tiedonhankin-

takeskuksina.

Toimintaympäristö muuttuu:
• Väestö ikääntyy, nuoret ikäluokat

pienenevät. Yli 65-vuotiaiden määrä
kasvaa vuoteen 2020 mennessä
nykyisestä noin 780.000 hengestä
1,22 miljoonaan henkeen.

• Pitkän aikavälin ennusteiden mukaan
työttömyysaste alenee ja työllisyysaste
vastaavasti nousee.  Työikäisten määrä
kääntyy pysyvään laskuun kuluvan
vuosikymmenen lopulla. Nuorten osuus
työvoimasta pienenee ikärakenteen
muutoksen seurauksena. Väestö-
kehityksen seurauksena työvoiman 
saatavuus vaikeutuu. Uhka työvoima-
pulasta voimistuu ja työvoimakapeikot
yleistyvät.

• Aluepolitiikan merkitys on kasvanut.
Tuotanto, väestö ja palvelut keskittyvät.
Uhkana on hyvinvoinnin eriytyminen
ja polarisoituminen. Paikallisen ja
alueellisen erikoistumisen merkitys
korostuu. Koulutus- ja kulttuuripalvelu-
jen verkosto on keskeinen alueellinen
vetovoimatekijä.

• Suomen ulkomaalaisväestön osuus
ja nettomaahanmuutto on EU:n
pienimpiä.  Maahanmuutto ja maasta-
muutto lisääntyvät. Maahanmuuttajien
osuus tulee arvioiden mukaan kaksin-
kertaistumaan seuraavan vuosikymme-
nen aikana.

Koulutukselliseen  ja
kulttuuriseen tasa-arvoon
liittyvät strategiat ja ohjelmat:
• Koulutuksen ja tutkimuksen

kehittämissuunnitelma 1999-2004
• Koulutuksen ja tutkimuksen

tietostrategia 2000-2004
• Taide- ja taiteilijapoliittinen ohjelma,

2002
• Kirjastostrategia 2010
• Opetusministeriön aluestrategia

2003 - 2013, Korkeakoulujen
aluekehitysstrategia,

• Kulttuurinen tietoyhteiskunta
2010 - strategia ja toimintaohjelma

• Opetusministeriön maahanmuutto-
poliittiset linjaukset

• Museo 2000 - museopoliittinen
ohjelma

• Rakennusperintöstrategia, 2002



Henkinen kasvu ja
elämänhallinta tavoitteina
Koulutus, taidekokemukset ja kult-

tuurin harrastaminen antavat valmi-

udet aktiiviselle toiminnalle ja vai-

kuttamiselle, arvostelukyvylle,

kyvylle jäsentää muuttuvaa ympä-

röivää maailmaa ja omaa asemaa

siinä.  Liikunnalla on merkitystä

itsensä toteuttamisessa ja elämän-

hallinnassa, erityisesti sen terveys-

vaikutusten takia.

Koulujen arki ja opetuksen sisäl-

löt tarjoavat elämänhallinnassa tar-

vittavat tiedot ja taidot. Luovuus- ja

kulttuurikasvatuksella tuetaan tasa-

painoista kasvua.  Taide- ja kulttuu-

riharrastukset monipuolistavat ja

syventävät persoonallisuuden kehi-

tystä. Lastenkulttuurilla sekä taide-

ja kulttuurikasvatuksella voidaan

vaikuttaa elinikäisiin tottumuksiin

hyödyntää taidetta ja kulttuuripalve-

luja.

Kokonaisvaltainen oppiminen
avaa uusia mahdollisuuksia
Mahdollisuuksia kokonaisvaltaiseen

oppimiseen ja itsensä kehittämiseen

laajennetaan.  Tämä tarkoittaa sekä

koulutussisältöjen monipuolisuutta,

kouluyhteisöjen toimivuutta että

mahdollisuutta oppia koko elämän-

kulun iästä ja elämäntilanteesta riip-

pumatta.

Yhteydet koulutus- ja kulttuuri-

järjestelmän ulkopuoliseen oppimi-

seen laajenevat. Koulutusjärjestel-

män ja muun järjestetyn opetuksen

lisäksi oppia kertyy työpaikalla, ko-

tona,  harrastuksissa ja kansalaisjär-

jestötoiminnassa. Opittu tukee elä-

mänhallintaa ja henkistä kasvua sekä

edistää hyvinvointia. Koulutusjärjes-

telmän joustavuutta lisätään opitun

tunnustamisen osalta.

Kannustetaan
elinikäiseen oppimiseen
 Elinikäisen oppimisen tavoitteena

on säilyttää kaikissa ikä- ja väestö-

ryhmissä koko elämänkulun ajan

myönteinen ja aktiivinen asenne

oppimiseen. Opetusministeriö tukee

oppimis- ja kehitysmyönteisen ilma-

piirin vahvistamista yhteiskunnan

kaikilla sektoreilla.

Peruskoulutuksessa luodaan poh-

ja elinikäiselle oppimiselle. Käytän-

nön yhteistyötä lisätään koulumaa-

ilman ja ympäröivän yhteiskunnan

välillä. Edistetään yhteistyötä ja ver-

kostoja elinikäisen oppimisen eri

toimijoiden - julkisen sektorin, yksi-

tyissektorin ja kolmannen sektorin

- kesken. Lisätään koulutus- ja kult-

tuurijärjestelmän joustavuutta elin-

ikäisen oppimisen edistämisessä.

Koulutuksella ja osaamisella, kulttuurilla, nuorisotyöllä ja

liikunnalla on suuri merkitys yksilön oppimisen, elämän-

hallinnan, itsensä toteuttamisen ja kehittämisen kannalta.

Yhteiskunnan jatkuva muutos korostaa elinikäisen oppimisen

ja itsensä kehittämisen vaatimusta.  Haasteena on osaa-

misen uusintaminen sekä henkisen kasvun ja hyvinvoinnin

edellytysten turvaaminen.  Koulutus sekä kulttuuri- ja

liikuntapalvelut edistävät henkistä ja fyysistä hyvinvointia.

Edistetään henkistä kasvua ja oppimista



Tuetaan kansalaisjärjestöissä tapah-

tuvaa elinikäisen oppimisen työtä.

Osaamisen
uusintaminen tärkeää
Yhteiskunnan eheyden ja kilpailu-

kyvyn sekä kansalaisten elämän laa-

dun ja hyvinvoinnin kannalta on

tärkeää ylläpitää ajantasainen tietä-

mys ja osaaminen työelämässä ja

kansalaistaidoissa. Aikuisten koulu-

tustasoa kohotetaan vastaamaan työ-

elämän osaamisvaatimuksia. Aikuis-

koulutuksessa tuetaan  myös

syrjäytymisvaarassa oleviin aikuisiin

kohdistuvia erityistoimia. Elinikäisen

oppimisen ja työssä jaksamisen edis-

täminen edesauttavat ikääntyvän

väestön hyvinvointia. Tuetaan uusien

oppimismenetelmien ja opetusmuo-

tojen kokeiluja. Monipuolistetaan

kasvavan eläkeläisväestön osallistu-

mista ja hyvinvointia tukevia sivis-

tyspalveluita.

Toimintaympäristö muuttuu:
• Ikääntyvän väestön suhteellinen merkitys korostuu tulevaisuuden

voimavarana nuorten ikäluokkien pienentyessä.
• Tietointensiivisen työn tuottavuus- ja tehokkuusvaatimukset kasvavat.

Muuttuva työelämä edellyttää valmiutta muutoksiin ja muutosten
hallintaa, jatkuvaa valmiutta oppimiseen sekä  tietojen ja taitojen
kehittämiseen. Yrittäjyys lisääntyy sekä varsinaisena toimintamuotona
että sisäisenä yrittäjyytenä (asenteena). Työn sisältöjen muutoksien
ja työn kuormittavuuden kasvun seurauksena työntekijöiden toimin-
takykyisyyden ylläpitäminen korostuu.

• Työvoiman määrän vähentyessä koulutuksen merkitys korostuu
kaikissa ikäluokissa. Oppimismahdollisuuksien laaja hyödyntäminen
niin kouluissa kuin kansalaistoiminnassakin korostuu.

• Muutosten nopeutuessa tulee yhä tärkeämmäksi syrjäytymisen
ehkäisy (aikuisväestö, moniongelmaiset, nuoret ja elinolot,
maahanmuuttajat, tietoyhteiskuntataidot).

• Vapaa-ajan merkitys ja odotukset vapaa-ajan sisältöjä kohtaan
kasvavat.

Henkiseen kasvuun ja oppimiseen
liittyvät strategiat ja ohjelmat
• Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 1999-2004
• Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategia 2000-2004
• Parlamentaarisen aikuiskoulutustyöryhmän suositukset, 2002
• Opetussuunnitelmien uudistaminen 2003-2006
• Liikuntastrategia 2001-2003



Tavoitteena aktiivinen
kansalaisuus
Demokratiaa edistetään kansalaisten

vaikuttamismahdollisuuksia lisää-

mällä. Kansanvaltaisen yhteiskunnan

kehittämiseen ja demokratian uusin-

tamiseen liittyy olennaisesti kansa-

laisten vaikuttamismahdollisuuksien

varmistaminen hallinnollisessa pää-

töksenteossa.

Koulutus-, kulttuuri- ja kansa-

laistoiminnan keinoin tuetaan yksi-

lön mahdollisuuksia aktiiviseen kan-

salaisuuteen. Varmistetaan, että

perusopetuksessa annetaan valmiu-

det yksilön valintojen tekemiselle

ja aktiiviselle kansalaisuudelle.  Hyö-

dynnetään mahdollisuuksia  käyttää

uusia vaikuttamisen muotoja - kuten

verkkodemokratiaa. Kansalaistaito-

jen oppimisen mahdollisuuksia

edistetään nuorisotyössä, liikunnassa

ja muussa harrastustoiminnassa.

Maahanmuuttajien kotoutta-

misella lisätään heidän valmiuksiaan

osallistua suomalaiseen yhteiskun-

taan.

Vahvistetaan yhteisöllisyyden
ja  kansalaistoiminnan
edellytyksiä
Kansalaistoiminnassa tuetaan  osal-

lisuutta ja yhteisöllisyyttä edistäviä

toiminnan muotoja.  Opetusminis-

teriö huolehtii siitä, että kansalais-

järjestöillä on tasa-arvoiset edelly-

tykset kansalaistoiminnan harjoit-

tamiseen. Kansalaisjärjestöjen toi-

mintaa tuetaan ja kansalaistoimin-

nan esteitä pyritään poistamaan.

Turvataan kansalaistoiminnan mo-

nipuolisuus.

Yhteisöllisyyden kokemus on

yksilölle merkittävä sosiaalisen hy-

vinvoinnin tekijä – sekä itsensä to-

teuttamisen että oman elämänsä

hallinnan, jäsentämisen ja mielek-

kyyden kannalta.

Tuetaan monikulttuurisuutta

ja kulttuurien kohtaamista. Ediste-

tään uskonnonvapauden toteutumis-

ta ja huolehditaan uskonnollisten

yhteisöjen toimintaedellytyksistä.

Osallisuuden edistäminen
ehkäisee ennalta syrjäytymistä
Tavoitteena on erityisesti nuorten

elämänhallintakykyjen, elämän jä-

sentämisen ja identiteetin vahvista-

minen. Koulussa vahvistetaan yhtei-

Demokraattinen yhteiskunta rakentuu kansalaisten

osallistumiselle. Elinvoimainen kansalaisyhteiskunta antaa

yksilölle osallisuuden, osallistumisen ja vaikuttamisen

mahdollisuuksia. Yhteisöllisyydellä on suuri merkitys

sosiaaliselle hyvinvoinnille. Osallisuuden tukeminen

ehkäisee syrjäytymistä. Kansalaistoiminnan edellytysten

turvaaminen on keskeinen toimintaa ohjaava tavoite

opetusministeriön hallinnonalalla. Myös koulutusjärjestel-

mällä on merkittävä rooli osallisuuden ja osallistumisen

vahvistamisessa.

Lisätään osallisuuden ja
osallistumisen mahdollisuuksia



söllisyyttä kehittämällä sekä opetus-

työtä että koulun muuta toimintaa.

Etenkin nuorten kohdalla on tärke-

ää, että heillä on riittävät valmiudet

valintojen tekemiseen ja kyky käyt-

tää koulutuksen ja kulttuurin, liikun-

nan ja nuorisotoimen tarjoamia mah-

dollisuuksia. Tavoitteena on lisätä

nuorten osallisuutta ja ennalta eh-

käistä syrjäytymistä. Nuorten elin-

olojen kokonaisvaltainen parantami-

nen edellyttää tiivistä yhteistyötä

julkisen sektorin ja kansalaisjärjes-

töjen kesken.

Oppimisesta syrjäytymisen eh-

käisyyn kiinnitetään erityistä huo-

miota koulutuksen nivelkohdissa -

siirryttäessä kouluasteelta toiselle

ja koulutuksesta työelämään. Nuor-

ten osuus väestöstä vähenee. On

tärkeää saada mahdollisimman moni

nuori aktiivisesti työ- ja yhteiskun-

taelämään. Tämä edellyttää mm.

nuorten työpajatoiminnan vakiin-

nuttamista ja sen laadun paranta-

mista.

Kaikille mahdollisuus taiteen
ja liikunnan harrastamiseen
Turvataan kaikille väestöryhmille

asuinpaikasta riippumatta mahdol-

lisuus itsensä toteuttamiseen kult-

tuurisen ja liikunnallisen harrastus-

toiminnan piirissä. Edistetään kult-

tuuri- ja liikuntatoiminnan moni-

muotoisuutta.

Lasten ja nuorten ja erityisryh-

mien  taide- ja liikuntaharrastamisen

erityistarpeet otetaan huomioon.

Vapaassa sivistystyössä ja kulttuuri-

toiminnassa keskitytään myös ikään-

tyneen väestön toimintakykyisyyden

edistämiseen. Liikunnan kansalais-

järjestötoiminnassa korostetaan ter-

veiden elämäntapojen merkitystä.

Toimintaympäristö muuttuu:
• Suomalainen yhteiskunta on muuttunut ja muuttuu kulttuurisilta arvoiltaan

aikaisempaa moniarvoisemmaksi ja monimuotoisemmaksi. Erityiskulttuurien
kirjo on kasvanut. Perinteiden merkitys arvolähteenä on vähentynyt ja niiden
sitovuus on heikentynyt.

• Yksilöllisyyden korostumisen rinnalla yhteisöllisyyden merkitys kasvaa.
Globalisaation ja liikkuvuuden vastavoimana paikallinen, kansallinen,
etninen ja uskonnollinen sitoutuminen vahvistuu.

• Nuorten mahdollisuudet elämäntyylien kokeilemiseen ja valintaan ovat
lisääntyneet. Ilman koulutuksen ja kulttuurin tarjoamia valmiuksia valinnaisuus
voi myös johtaa varsinkin nuorten kohdalla elämänhallinnan vaikeutumiseen
ja syrjäytymiseen.

• Kansalaistoiminta tarjoaa merkittäviä osallistumisen, osallisuuden ja vaikuttamisen
mahdollisuuksia. Se antaa välineitä kansalaiskasvatukseen, demokratian
uusintamiseen, yksilön identiteetin rakentamiseen ja elämänhallintaan sekä
syrjäytymisen ehkäisyyn. Kansalais- ja järjestötoiminta lisää yhteiskunnan
sosiaalista pääomaa, yksilöiden keskinäistä luottamusta ja sosiaalista hyvinvointia.

• Kansalaistoiminnan muodot ovat kirjavoituneet. Pitkäjänteinen sitoutuminen
yhdistystoimintaan on vähentynyt, yhdistyskulttuurien merkitys on heikentynyt
ja toiminnan projektimaisuus lisääntynyt.

• Nuoret osallistuvat, toimivat, vaikuttavat ja ottavat kantaa, mutta vähenevässä
määrin totuttujen institutionaalisten ja poliittisten vaikutuskanavien kautta.

Osallisuuteen ja osallistumiseen liittyvät strategiat ja ohjelmat
• Taide- ja taiteilijapoliittinen ohjelma, 2002
• Liikuntastrategia 2001-2003
• Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategia 2000-2004



Tiede, koulutus ja
kulttuuri kilpailukyvyn ja
hyvinvoinnin varmistajina
Luovuus ja korkea koulutustaso ovat

yhteiskunnan uudistumisen ja  in-

novaatiojärjestelmän perusta. Elin-

voimainen innovaatiojärjestelmä

edistää kansakunnan menestystä

globaalissa taloudessa.

Tutkimus- ja kehitystyö on kes-

keinen osa kansakunnan  innovaa-

tiojärjestelmää.  Tutkimus- ja kehit-

tämistoiminnan julkista rahoitusta

lisätään. Tavoitteena on  tasapainoi-

nen ja joustava tutkimusjärjestelmä,

joka rakentuu eri toimijoiden yhteis-

työlle.  Opetusministeriön kanavoi-

ma julkinen rahoitus sidotaan kor-

keisiin laatutavoitteisiin, joilla  taa-

taan tutkimuksen perusrakenteiden

toimivuus.

Taide ja kulttuuri ovat koulu-

tuksen ja tutkimuksen ohella strate-

gisia menestystekijöitä ja laajentavat

yhteiskunnan innovaatioperustaa.

Tärkeää on sekä taiteellinen ja kult-

tuurinen perustyö että sitä hyödyn-

tävä ja laajentava kulttuuriteollisuus.

Kansainvälinen verkostoitumi-

nen ja sen aktiivinen tukeminen

ovat edellytys innovaatiojärjestelmän

kehitykselle.

Luovuuden ja
osaamisen kehittäminen
Koulutuksella ja tutkimuksella vas-

tataan työelämän kehittyviin tarpei-

siin. Koulutustarpeiden ennakointia

kehitetään palvelemaan tulevaisuu-

den tarpeita.  Koulutuksen työelä-

mävastaavuutta tehostetaan lisäämäl-

lä koulutuksen järjestäjän ja elinkei-

noelämän vuorovaikutusta. Tietoa

ja osaamista vaativat työtehtävät

lisääntyvät. Koulutustasovaatimusten

nousuun vastataan.  Luovuuteen ja

itseilmaisuun kannustava kulttuuri-

kasvatus luo pohjan kehittämiselle.

Uuden tiedon tuottaminen ja sovel-

taminen luo hyvinvointia. Yrittäjyy-

teen kannustetaan. Yrittäjyydelle

myönteisen asenteen edistäminen

sisällytetään kokonaisvaltaisesti  kou-

lutus- ja kulttuurijärjestelmään.

Tietoyhteiskunnan palvelut
kaikkien saavutettavissa
Tietoyhteiskuntakehityksessä tekno-

logian osuus kehityksen moottorina

on ollut keskeisesti esillä. Tietoyh-

teiskuntakehityksessä tulee kuiten-

kin myös ottaa huomioon tasapaino

Tuetaan yhteiskunnan
sivistyksellistä ja taloudellista kilpailukykyä

Luovuus ja innovatiivisuus ovat voimavara yksilölle ja

kansakunnalle.  Sivistyksen perustana korostuu tieteen,

taiteen ja kulttuuriperinnön arvostus. Suomalaisen yhteis-

kunnan taloudellinen ja sosiaalinen hyvinvointi syntyy

uuden tiedon tuottamisesta ja soveltamisesta. Innovaatio-

yhteiskunnan laatu varmistetaan.  Innovaatiojärjestelmän

toimivuus vahvistaa kansakunnan kilpailukykyä globaalissa

taloudessa. Tietoyhteiskunnan kehittämistä, tietoyhteiskun-

tavalmiuksia, tietoverkkojen sisältöjä ja verkkopalveluiden

saavutettavuutta edistetään.



teknologisen sekä kulttuurisen ja

henkisen kehityksen välillä. Tekno-

logiaa hyödynnetään tavoitteena

eettisesti kestävä tietoyhteiskunta.

Yksipuolisesta teknologiasta ja  in-

formaatiotulvasta mahdollisesti ai-

heutuvien ongelmien torjumiseen

on varauduttava. Tietoyhteiskunta-

osaamiseen kuuluu kriittisyys ja taito

valita oleellista ja merkityksellistä

tietoa.

Tavoitteena on  luoda edelly-

tykset tietoyhteiskunnan kehittymi-

selle.  Tiedon ja kulttuurin saavutet-

tavuutta parannetaan tietoverkoissa.

Kattava kirjastoverkosto tarjoaa kan-

salaisille myös pääsyn tietoverkkoi-

hin. Kansalaisten tietoyhteiskunta-

ja e-oppimistaitoja kehitetään ja

ylläpidetään kaikilla koulutussekto-

reilla.

Luodaan edellytyksiä tietoverk-

kojen sisältöjen kehittämiselle. Haas-

teena on kulttuuripalveluiden tuo-

tannon, jakelun ja saatavuuden

kehittäminen sekä uuden viestintä-

tekniikan hyväksikäyttö kulttuurilai-

tosten ja muiden toimijoiden toimin-

nassa sekä kulttuuriperinnön siir-

täminen uusiin välineisiin ja digitaa-

listen kulttuuristen palvelujen edis-

täminen. Audiovisuaalinen politiikka

edistää suomalaisen sisällön tuotan-

non kansainvälistymistä.

Sähköisiä koulutuksen verkko-

ja ja tietovarantoja hyödyntävään

oppimiseen  ja vuorovaikutukseen

panostetaan. Virtuaaliopiskelu avaa

uusia mahdollisuuksia koulutusjär-

jestelyihin ja oppimiseen.

Sivistyksen perusta
koulutuksessa, tieteessä
ja  kulttuuriperinnössä
Yhteiskunta kehittyy kulttuuriperin-

nön varassa. Myös kulttuuriperinnön

eteenpäin siirtämisessä ja jalostami-

sessa koulutus- ja kulttuuripolitiikan

toimenpiteet ovat keskeisiä. Globa-

lisaation oloissa on erityisen tärkeää

huolehtia kulttuuriperinnön moni-

naisuuden säilymisestä, mihin vaiku-

tetaan kulttuuripolitiikalla, ja sen

kehittämiseksi tarvittavista osaamis-

valmiuksista, mihin vaikutetaan kou-

lutuspolitiikalla.

Uutta luovina toimintoina tai-

teella ja tieteellä on erityisasema

kulttuuriperinnön kehittymisessä.

Niissä lähtökohta on yksilöllinen

kyvykkyys ja aloitteellisuus, joka

kuitenkin muuttuu yhteisöllisiksi

kehittämisen voimavaroiksi, yhteis-

kunnan innovaatioperustaksi.

Toimintaympäristö muuttuu:
• Globalisaatiossa talouden ydinproses-

sit organisoituvat maailmanlaajuisesti
ja taloudelliset riippuvuudet kasvavat.
Kilpailu investoinneista, yrityksistä ja
osaavista ihmisistä kiristyy.

• Avoimessa ja integroituneessa talou-
dessa luovuus ja innovatiivisuus sekä
osaava ja korkeasti koulutettu työvoi-
ma ovat olennaisia tekijöitä kansain-
välisen kilpailukyvyn kannalta.

• Tiedon ja osaamisen merkitys tuotan-
non ja talouden tekijänä korostuu.
Tieto- ja osaamisintensiiviset työtehtä-
vät lisääntyvät. Työvoiman kysyntä
kasvaa erityisesti osaamisintensiivisillä
aloilla. Ammattirakenne kehittyy kaikilla
aloilla yhä korkeampaa tietotaitoa ja
osaamista vaativaan suuntaan.

• Tulevaisuudessa tuottavuuden kasvu
perustuu yhä kiinteämmin osaamiseen
ja innovaatioihin. Toimivassa ja tehok-
kaassa innovaatiojärjestelmässä tieteen
ja tutkimuksen merkitys on keskeinen.

• Taloudellisesti, sosiaalisesti ja eko-
logisesti kestävä kehitys korostuu.

• Kansallinen kulttuuri ja kansainväliset
vaikutteet kohtaavat. Kansainvälinen
kanssakäyminen tuo kansalliseen kult-
tuuriin rikkautta ja monimuotoisuutta.
Kulttuuriperintö ja kulttuurinen moni-
naisuus luovat hedelmällisen pohjan
luovuudelle.

Innovaatioyhteiskunnan kehittämiseen
liittyvät strategiat ja ohjelmat:
• Valtion tiede- ja teknologianeuvosto: 

Osaaminen, innovaatiot ja kansain-
välistyminen, 2003

• Taide- ja taiteilijapoliittinen ohjelma,
2002

• Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämis-
  suunnitelma 1999-2004
• Korkeakoulutuksen kansainvälisen

toiminnan strategia 2010, 2001
• Koulutuksen ja tutkimuksen tieto-

strategia 2000-2004
• Kulttuurinen tietoyhteiskunta

2010 - strategia ja toimintaohjelma
• Digitaalinen sisältötuotanto - strategiset

tavoitteet ja toimintaehdotukset, 2003
• Museo 2000 -museopoliittinen ohjelma
• Rakennusperintöstrategia, 2002



Globaali, eettisesti kestävä
koulutus-, tutkimus- ja
kulttuuripolitiikka vahvistaa
Suomen asemaa vastuullisena
kansakuntana
Kulttuurinen moninaisuus, kulttuu-

rien ja uskontojen välinen vuorovai-

kutus, turvallisuus sekä kestävän

kehityksen edistäminen nousevat

globalisaation myötä korostetusti

esiin. Muutosten hallinta edellyttää

aktiivista kestävän kehityksen tavoit-

teiden toteuttamista ja panostusta

erityisesti sosiaalisesti ja taloudelli-

sesti kestävän kehityksen edistämi-

seen. Haasteita tuo myös eri politiik-

katavoitteiden yhteensovittaminen.

Kulttuurien kohtaaminen
vahvistaa suomalaisen
sivistyksen moniarvoisuutta
Liikkuvuuden lisääntyminen koros-

taa kulttuurisen identiteetin merki-

tystä. Ihmisoikeuksien kunnioitus

ja suvaitsevaisuuden edistäminen

ovat haasteita erityisesti kansainvä-

lisissä väestön muuttoliikkeissä ja

maahanmuuttopolitiikassa ja nouse-

vat näin ollen tärkeäksi tavoitteeksi.

Euroopan unioni keskeinen
vaikuttamisen foorumi
Osaaminen on keskeisin EU:n kil-

pailukyvyn vahvistamisen peruspi-

lari. Euroopan unionin koulutus-,

tiede-, nuoriso- ja kulttuuripolitiik-

kaan, tietoyhteiskuntakehitykseen

ja rakennepolitiikkaan vaikuttami-

nen, etenkin uuden rahoituskehys-

kauden valmistelussa, sekä vaikutta-

minen laajenevan EU:n

institutionaaliseen kehittämiseen

ovat merkittäviä haasteita. Sisämark-

kinoiden laajeneminen ja liikkuvuu-

den lisääntyminen tuovat tullessaan

uusia yhteistyömahdollisuuksia. En-

nakointi, seuranta ja suunnitelmalli-

suus korostuvat.

Opetusministeriön tavoitteet

pohjoisen ulottuvuuden politiikan

toteutuksessa tulee turvata.  Pohjois-

maiden ministerineuvoston, Barent-

sin euroarktisen neuvoston,  Arktisen

neuvoston ja Itämeren neuvoston

yhteistyötä hyödynnetään tavoittei-

den eteenpäin viemiseksi.

Kulttuurista identiteettiä korostavat suuntaukset voimistuvat.

Tavoitteena on luoda yhteinen arvoperusta globalisaation

kehitysongelmien hallinnalle. EU:n laajentuminen avaa

uusia yhteistyömahdollisuuksia. Suomalaisen kulttuurin

kansainvälistä näkyvyyttä edistetään ja  samalla vahvistetaan

monikulttuurisuutta omassa maassamme. Pohjoinen ulot-

tuvuus ja yhteistyö Venäjän kanssa painottuvat verkosto-

maiseen yhteistyöhön monien toimijoiden kanssa.

Monipuolistetaan
kansainvälistä vaikuttamista



Pohjoismainen yhteistyö
ja lähialueyhteistyö
keskeisellä sijalla
Pohjoismaisen koulutus-, tutkimus-

 ja kulttuuriyhteistyön merkitys ko-

rostuu. Yhteistyö Viron kanssa jatkuu

kiinteänä. Yhteistyötä Venäjän kanssa

tulee kehittää ja modernisoida kai-

killa opetusministeriön sektoreilla.

Tämä tarkoittaa hallintojen välistä

asiantuntemuksen ja tiedon vaihtoa,

yhteistyötä muiden kansainvälisten

toimijoiden kanssa  sekä verkosto-

tyyppisen yhteistyön painottumista.

Suomalaisen kulttuurin
kansainvälisen näkyvyyden
edistäminen
Kahdenvälisen yhteistyön tavoittee-

na on edistää korkeatasoisen suoma-

laisen kulttuurin kansainvälistä nä-

kyvyyttä ja muiden kulttuurien

esittäytymistä Suomessa.  Kansain-

välistymisen syveneminen ja rahoi-

tusmahdollisuuksien rajallisuus pa-

kottavat tulevaisuudessa entistä

strategisempaan resurssienkohden-

tamiseen ja painopisteiden valin-

taan.

Toimintaympäristö muuttuu:
• Kansainvälinen riippuvuus ja monenkeskisen yhteistyön merkitys

kasvaa: koulutuksen ja kulttuurin merkittäviä asioita käsitellään
muillakin kuin ns. perinteisillä foorumeilla, esimerkiksi kansainvälisen
kauppapolitiikan yhteydessä.

• Liikkuvuus korostaa suvaitsevaisuuden ja kulttuurien
ymmärryksen merkitystä.

• Globalisaatio tuo mukanaan eettisiä ongelmia.
• Maailma pienenee. Suhteemme kehitysmaihin ja Aasian kasvu-

keskuksiin luovat uusia haasteita koulutukselle, liikkuvuudelle,
kulttuurille.

• EU laajenee ja käy läpi institutionaalisia muutoksia,
jotka vaikuttavat myös OPM:n hallinnonalaan.  Eurooppa muuttuu.
Pohjoisella ulottuvuudella on mahdollisuus vahvistua.

Kansainväliseen toimintaan liittyvät strategiat ja ohjelmat:
• Itämeren alueen kestävän kehityksen ohjelma Baltic 21E, 2002
• Venäjä-toimintaohjelma, 2003
• Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 1999-2004
• Korkeakoulutuksen kansainvälisen toiminnan strategia 2010, 2001



Koulutuksen, tieteen ja
kulttuurin taloudelliset
edellytykset turvataan
Koulutukseen, tieteeseen ja kulttuu-

riin panostaminen on investointia

tulevaisuuteen. Kansallisen kilpailu-

kyvyn ylläpitäminen ja sitä kautta

myös julkisen talouden kestävä ke-

hitys edellyttää opetusministeriön

hallinnonalan toimintojen resursso-

innin turvaamista. Kun kyseessä on

miltei kokonaan julkisrahoitteinen

toimiala, nämä investoinnit ovat ko-

rostetusti julkisen sektorin vastuulla.

Lapsi- ja nuorisoikäluokkien

pieneneminen ei pienennä opetus-

ministeriön hallinnonalan rahoitus-

tarvetta vastaavassa määrin. Harve-

neva asutus johtaa usein nykyistä

kalliimpiin koulutusratkaisuihin,

koska koulutuksen laatua ei voida

heikentää. Uusia menopaineita syn-

tyy mm. aikuiskoulutuksesta, tutki-

muksen julkisesta rahoituksesta ja

maahanmuuttajakoulutuksesta. Las-

ten ja nuorten ongelmat vaikuttavat

nuorisotyön rahoitustarpeeseen.

Kulttuurin toimialan rahoitustarve

kasvaa kulttuurin merkityksen kas-

vaessa yhteiskunnassa; erityisesti

tarvitaan lisäpanostusta kokeilu- ja

kehittämistoimintaan.

Lainsäädännöllä turvataan pit-

käjänteinen rahoitus koulutuksen

ja kulttuurin peruspalveluille sekä

yliopisto-opetukselle ja tutkimuksel-

le. Rahoituksen tulee kohdentua

toiminnoille tehokkaasti, tulokselli-

sesti ja oikeudenmukaisesti. Tavoit-

teena on kehittää rahoitusjärjestel-

mää siten, että turvataan palvelujen

mahdollisimman vakaa ja ennustet-

tava rahoitus sekä kyky reagoida

joustavasti palvelutarpeiden kohden-

tumisessa ja kustannustasossa tapah-

tuviin muutoksiin.

Toimialan ohjausta kehitetään
Opetusministeriö vastaa toimialansa

lainsäädännön ja vuosittaisen bud-

jetin valmistelusta poliittisen pää-

töksenteon ohjauksessa. Hallitusoh-

jelma ja politiikkaohjelmat

toteutuvat hallinnonalan tulosohja-

uksessa. Ministeriö keskittyy strate-

giseen suunnitteluun ja linjauksiin

tavoitteena toiminnan laadukkuus,

tehokkuus ja vaikuttavuus.

Opetusministeriön toimialan

keskeisiä ohjauskeinoja ovat säädös-

ohjaus, tulosohjaus ja informaatio-

ohjaus.

Säädösohjaus on tärkeä ja te-

hokas ohjausmuoto. Haasteena on

säädösohjauksen sitominen tiiviim-

min strategiseen suunnitteluun. Lain-

säädännön laatu taataan. Budjetti

ja rahoitusjärjestelmät ovat  keskeisiä

ohjauksen muotoja ja samalla myös

tärkeitä strategisten tavoitteiden

toteuttamiskeinoja. Budjetin, strate-

gisen ohjauksen ja tulosohjauksen

yhteyksiä pyritään tiivistämään toi-

mialan uudistusten suunnittelussa.

Parannetaan toimialan tuloksellisuutta

Koulutuksen ja kulttuurin rahoitusjärjestelmän kehittämisen

tavoitteena on vakaa ja ennustettava rahoitus. Toimialan

tulosohjausta kehitetään. Lainsäädännön laatu taataan.

Opetusministeriön toimintaa painotetaan strategiseen

suuntaan.



Tulosohjauksen merkitys on kasva-

nut tasaisesti 1990-luvulla. Tavoittee-

na on terävöittää toimialan tulosoh-

jausta parantamalla tavoitteiden

asettamista sekä tehostamalla seu-

rantaa ja arviointia.

Informaatio-ohjauksen tarve ja

merkitys on kasvanut säädösohjauk-

sen, talousohjauksen ja tulosohjauk-

sen mahdollistaessa väljemmät puit-

teet toimialan toimijoille päättää

itse toimintatavoista ja keinoista

asetettujen tavoitteiden saavuttami-

seksi. Informaatio-ohjauksella ja tie-

don julkisuudella tuetaan yhteiskun-

nan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Opetusministeriö – tiedon
ja osaamisen organisaatio
Opetusministeriön toiminnassa ko-

rostuu osaavan henkilöstön merki-

tys. Toiminta rakentuu organisaation

yhteisille arvoille, jotka ovat asian-

tuntijuus, avoimuus ja yhteistyö,

tulevaisuussuuntautuneisuus ja vas-

tuullisuus.  Opetusministeriö on

kilpailukykyinen työnantaja ja edel-

läkävijä henkilöstöpolitiikan kehit-

tämisessä. Opetusministeriö huoleh-

tii henkilöstönsä osaamisesta ja

hyvinvoinnista.

Osaamista, elinikäistä oppimis-

ta ja  tietämyksen hallintaa koroste-

taan. Tavoitteena on toimialaa kos-

kevan asiantuntemuksen ja

strategisen näkemyksellisyyden vah-

vistaminen. Tilasto- ja tietotuotan-

non, sektoritutkimuksen, seurannan

ja arviointien keinoin lisätään tietoa

ohjauksen vaikuttavuudesta.

Kansanvaltaisuus, laillisuus, hy-

vä  ja luottamusta herättävä hallinto

ovat opetusministeriön hallinnolli-

sen toiminnan kulmakiviä. Opetus-

ministeriö kehittää viestintää, tieto-

järjestelmiä, sähköistä asiointia sekä

verkkopalveluita, tavoitteena on

e-OPM ja hallinnonalan sähköisen

asioinnin e-OPM+ -kanava. Kansalai-

silta, sidosryhmiltä ja yhteistyökump-

paneilta saatu palaute otetaan huo-

mioon. Avoin hallinto turvaa

kansalaisten vaikutusmahdollisuu-

det.

Toimintaympäristö muuttuu:
• Suomessa käytetään julkisten palvelu-

jen tuottamiseen noin viidennes kan-
santuotteesta, vain vähän enemmän
kuin EU-alueella keskimäärin. Koulutus-
palvelujen tuotannon menojen kasvu
on viime aikoina ollut selvästi hitaampaa
kuin tehtävissä keskimäärin.

• Opetusministeriön hallinnonalan osuus
valtion talousarviosta on 16 %, ja se
on pääluokista toiseksi suurin.

• Julkisten koulutusmenojen kansan-
tuoteosuus oli Suomessa 6,0 % vuonna
2000, kun se ennen viime vuosikym-
menen talouslamaa oli runsaat 7 %.
Osuus on nykyisin OECD-maiden
keskitasoa. Julkisen tutkimus- ja kehi-
tystyön menojen kansantuoteosuus on
alle 0,9 %, ja kulttuurimenojen  0,2 %.

• Lähivuosikymmenen aikana erityisesti
sosiaalimenojen kansantuoteosuus
tulee nousemaan väestön ikääntymisen
myötä. Kansantuotteen kasvu tekee
mahdolliseksi myös sellaisen koulu-
tus-, tutkimus- ja kulttuurimenojen
kasvattamisen, mihin useat ehdotukset
tähtäävät. Toisaalta erityisesti verotuloi-
hin ja sitä kautta valtion menotalouteen
kohdistuu myös suuria supistuspaineita.

• Opetusministeriön toiminta kohdistuu
eri elämänvaiheissa jokaiseen maamme
kansalaiseen. Ministeriön toimialalla
työskentelee valtion, kuntien ja eri
yhteisöjen palveluksessa noin 125 000
kokopäiväistä opettajaa, tutkijaa sekä
koulutus-, kulttuuri- ja liikuntatehtäviin
muutoin osallistuvaa tai näille tehtäville
edellytyksiä luovaa henkilöä.

• Nopeasti muuttuvassa toimintaympäris-
tössä strateginen suunnittelu korostuu.

Toimialan ohjaukseen
liittyvät ohjelmat:
• Henkilöstöohjelma, Tasa-arvosuunni-

telma, Henkilöstön ikärakenne ja
vaihtuvuus opetusministeriössä –
muutoksen hallinta, Kannustava
palkkausjärjestelmä, Tieteellinen
jatkokoulutusohjelma

• Viestintästrategia, 2003
• Tietohallinnon kehittämisohjelma

2003 - 2007

Strategia 2015 ohjaa opetusminis-
teriötä toimialansa  johtamisessa.

Vision, toiminta-ajatuksen, arvojen
ja tavoitteiden toteutumista seura-
taan. Strategia on sateenvarjona
toiminta- ja taloussuunnitelmalle
sekä  tulossuunnittelulle. Toimialojen
strategiat ja kehittämisohjelmat tu-
keutuvat opetusministeriön strate-
gian tavoitteisiin ja linjauksiin.

Toimintaympäristön kehitystä seu-
rataan ja organisaation toimintaa
arvioidaan. Päätösten vaikutuksia
ja toiminnan vaikuttavuutta seura-
taan. Seurantatiedot suodatetaan
strategisen tason näkemykseksi.
Seurannan tueksi kehitetään indi-
kaattoreita. Strategiaa päivitetään
hallituskausittain.




