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1. Johdanto

Toiminta- ja taloussuunnitelmien perusteista ja tarkoituksesta on säädetty valtion talousarviosta an-
netun lain 12 §:ssä ja valtion talousarviosta annetun asetuksen 2 luvussa. Hallinnonalan toiminta- ja
taloussuunnitelman tarkoituksena on tuottaa tietoa hallituksen talouspolitiikan toteuttamista ja toteu-
tuksen valvontaa varten sekä varmistaa hallituksen antamien toimintalinjojen huomioonottaminen
ministeriön hallinnonalan sisäisessä ohjauksessa kytkemällä hallituksen antamat tavoitteet ja minis-
teriön toimintapolitiikka ja tehtävät selkeästi toisiinsa. Lisäksi toiminta- ja taloussuunnitelma antaa
perusteita virastojen ja laitosten johtamiselle.

Suunnitelma sisältää menolaskelmat, joita käytetään vuoden 2004 ja seuraavien vuosien menoke-
hyspäätöksen valmistelussa. Menolaskelmat sisältävät perussuunnitelman, jossa on pyritty ennakoi-
maan voimassa olevasta lainsäädännöstä ja tehdyistä päätöksistä ilman uusia toimenpiteitä seuraavaa
menokehitystä sekä kehittämissuunnitelman, johon on koottu keskeisten valtion menoihin vaikutta-
vien hallinnonalan kehittämishankkeiden menovaikutukset. Menolaskelmien yhteydessä kuvataan
pääasialliset laskentaperusteet ja esitetään kehittämissuunnitelmien perustelut.

Laskelmat esitetään vuoden 2003 talousarvion kustannustasossa. Perussuunnitelmassa on otettu
huomioon vuoden 2003 talousarvioesitykseen eduskuntakäsittelyssä tehdyt muutokset. Suunnitelmas-
sa ei ole ennakoitu valtion palkkausjärjestelmien uudistusten kustannusvaikutuksia, vaan ne otetaan
erikseen huomioon talousarvioesityksessä virastokohtaisten sopimusten tultua hyväksytyiksi.

Menolaskelmien ohella suunnitelma sisältää opetusministeriön linjauksia suunnitelmakauden kes-
keisiin toiminnallis-taloudellisiin kysymyksiin. Valtioneuvosto on joulukuussa 1999 hyväksynyt kou-
lutusta ja yliopistoissa harjoitettavaa tutkimusta koskevan kehittämissuunnitelman vuosille 1999-
2004, joka sisältää koulutuksen ja tutkimuksen kehittämistavoitteet. Kulttuuripolitiikan osalta vastaa-
vat tavoitteet sisältyvät käsillä olevaan suunnitelmaan.

Opetusministeri ja kulttuuriministeri ovat hyväksyneet suunnitelmaan sisältyvät linjaukset oman
toimialansa osalta. Valtioneuvosto ei ole ottanut kantaa suunnitelmaan.
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2. Toimintaympäristön muutos

Kansainvälistyminen, globaali talous ja Suomen integroituminen Euroopan Unioniin ovat merkinneet
sitä, että maailmantalouden suhdanteet ja kilpailuvaikutukset ulottuvat entistä selvemmin myös Suo-
meen. Tutkimuksen, innovaatioiden ja tuotekehittelyn sekä ylipäätään erikoistuvan huippuosaamisen
merkitys korostuu osana globaalia kilpailukykyä. Suomen kansainvälinen menestyminen perustuu
korkeatasoiseen koulutukseen ja tutkimukseen, luovuuteen ja omaleimaiseen kansalliseen kulttuuriin
sekä modernin tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen. Yhtä aikaa globalisoitumisen kanssa pai-
kallisuuden merkitys korostuu. Tämä näkyy siinä, että paikallisten kulttuurien, tapojen ja arvojen
merkitys on edelleen keskeinen yksilöllisten ja yhteisöllisten identiteettien luomisessa.

Euroopan Yhteisön keskeisiä lähitulevaisuuden kysymyksiä ovat laajentuminen, toimivallan jako
ja päätöksentekomenettelyt sekä poliittisen yhteistyön kehittäminen erityisesti suhteessa EU:n ulko-
puolisiin maihin. EU:ssa toimimisessa ja vaikuttamisessa korostuu selkeä kansallinen näkemys ja
agenda tavoitteiden priorisoinnista. EU:n koulutus-, tutkimus-, kulttuuri- ja nuoriso-ohjelmiin osal-
listumisen merkitys kasvaa edelleen, samoin vaikuttaminen EU:n rakennepolitiikassa tehtäviin ratkai-
suihin ja jatkotoimiin rakennerahastojen nykyisen ohjelmakauden päättyessä 2006.

Muun muassa kansainvälistymisen myötä suomalainen yhteiskunta muuttuu kulttuurisilta arvo-
iltaan aikaisempaa moniarvoisemmaksi ja monimuotoisemmaksi. Perinteiden merkitys arvolähteenä
vähentyy ja niiden sitovuus heikentyy. Yksilön elämänuraan ja -tyyliin liittyvät valinnanmahdollisuu-
det kasvavat edelleen. Varsinkin nuorten kohdalla on tärkeää, että heillä on riittävät valmiudet valin-
tojen tekemiseen ja kyky käyttää koulutuksen ja kulttuurin tarjoamia mahdollisuuksia. Monikulttuu-
risuus, erilaisten etnisten ryhmien maahanmuutto ja ylikansalliset vaikutteet lisäävät kansallisen kult-
tuurin moninaisuutta. Kulttuurisen moniarvoistumisen ja yksilöllistymisen seurauksena yhteisöllisyy-
den merkitys nousee esille.

Merkittävä osa kulttuurista, taiteesta, nuorisotyöstä ja liikunnasta toteutuu kansalaistoiminnan
kautta. Kansalaistoiminta tarjoaa osallistumisen, osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Kan-
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salaistoiminta antaa välineitä kansalaiskasvatukseen ja elämänhallintaan sekä syrjäytymisen ehkäi-
syyn. Koulun merkitys osallisuudessa ja osallistumisessa on korostunut. Kansalaistoiminnan sisällöt
ovat kirjavoituneet, pitkäjänteinen sitoutuminen yhdistystoimintaan on vähentynyt, yhdistyskulttuu-
rien merkitys on heikentynyt ja toiminnan projektimaisuus lisääntynyt. Nuoret osallistuvat, toimivat,
vaikuttavat ja ottavat kantaa, mutta yhä enemmän muiden kuin totuttujen institutionaalisten ja poliit-
tisten vaikutuskanavien kautta. Kansanvaltaisen yhteiskunnan kehittämiseen ja demokratian uusinta-
miseen liittyy olennaisesti kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksien varmistaminen hallinnollisessa
päätöksenteossa.

Väestön ikärakenne muuttuu Suomessa parin lähivuosikymmenen aikana erityisen nopeasti. Suo-
men väestömäärään ja väestörakenteeseen vaikuttaa olennaisella tavalla suurten ikäluokkien ikään-
tyminen. Väestön määrän kasvu pysähtyy ja kääntyy laskuun 2020-luvun alussa. Nuorten ikäluokkien
osuus väestöstä pienenee ja ikääntyvien vastaavasti kasvaa. Ikääntymisestä johtuvat poistumat työ-
elämästä vaikuttavat koulutustarpeisiin. Koulutusjärjestelmän lähitulevaisuuden keskeisenä haastee-
na on koko väestön osaamistason nostaminen. Elinikäinen oppimisen ja työssä jaksamisen edistämi-
nen edesauttavat ikääntyvän väestön pysymistä työelämässä. Koulutus sekä kulttuuri- ja liikuntapal-
velut edistävät omatoimisuutta sekä henkistä ja fyysistä hyvinvointia.

Muuttoliike on voimistunut. Työvoiman ja palvelujen keskittyessä uhkana on työvoimatarpeen ja
koulutuksen alueellinen kohtaamattomuus, koulutusmahdollisuuksien ja työllistymisen ongelmat eri-
tyisesti nuorten osalta sekä alueelliset erot palveluissa. Toimiva koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-ajan
palvelujen verkosto on keskeinen alueellinen vetovoimatekijä. Alueellista menestymistä tukee yritys-
ten ja oppilaitosten yhteistyö, tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen sekä luovaan osaami-
seen perustuva kulttuuriteollisuus.

Pitkän aikavälin ennusteiden mukaan työttömyysaste alenee ja työllisyysaste vastaavasti nousee.
Lyhyellä aikavälillä tapahtuu suhdanteista ja kausivaihteluista johtuvia heilahteluja. Työllisyyteen
vaikuttavat olennaisesti talouden kasvun nopeus sekä työvoima- ja koulutuspoliittiset toimenpiteet.
Väestön ikääntymisen seurauksena työikäisten määrä kääntyy laskuun. Työvoiman saatavuus vaikeu-
tuu. Uhka työvoimapulasta voimistuu ja työvoimakapeikot yleistyvät. Ikääntyvässä väestössä on pal-
jon käyttämätöntä työvoimareserviä. Nuorten ikäluokkien pienentyessä niiden suhteellinen merkitys
korostuu tulevaisuuden voimavarana. Tärkeää on maahanmuuttajien työvoiman rekrytoinnin edelly-
tysten parantaminen.

Tieto on yhä merkittävämpi tuotannon tekijä. Tietotyö, immateriaalitalous ja sisällöntuotanto ovat
merkittävästi kasvavia aloja. Työvoiman kysyntä kasvaa erityisesti osaamisintensiivisillä aloilla.
Ammattirakenne kehittyy kaikilla aloilla yhä korkeampaa tietotaitoa ja osaamista vaativaksi. Tieto-
ja viestintätekniikka tunkeutuu kaikkiin työtehtäviin yhtenä perusosaamisen välttämättömänä osate-
kijänä. Tietoyhteiskuntakehityksessä on kiinnitettävä erityistä huomiota demokratian ja yhteiskunnal-
lisen tasa-arvon toteutumiseen. Tietoyhteiskuntakehitys luo uusia vaatimuksia myös tekijänoikeuk-
siin.

Suomalaisen yhteiskunnan rakennemuutoksen perustavanlaatuiset seuraukset on tunnistettu val-
tion keskushallinnon uudistushankkeessa, jossa painotetaan mm. laajojen yhteiskunnallisten kokonai-
suuksien strategista johtamista ja ohjelmaperustaisuutta. Kansallisten menestystekijöiden hallinta,
hallinnon tuloksellisuus, joustavuus ja muutoksen hallinta sekä tulevaisuussuuntautunut poliittinen
ohjaus edellyttävät strategista johtamista. Monet suomalaisen yhteiskunnan ongelmat koskettavat
useampaa hallinnonalaa. Niiden ratkaisemiseksi tarvitaan poikkihallinnollisia politiikkaohjelmia.
Ministeriöiden roolin korostuminen valtioneuvoston strategisina ohjausyksikköinä sekä poikkihallin-
nollisen suunnittelun ja koordinaation lisääntyminen edellyttävät päätöksenteon perustana olevan tie-
don laadun parantamista muun muassa sektoritutkimusta vahvistamalla. Verkkopalveluja ja niiden
taustalla olevia tietojärjestelmiä kehitetään siten, että kansalaisten asiointimahdollisuuksia paranne-
taan ja hallinnon avoimuutta lisätään.
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3. Hallinnonalan yhteiset toiminnot

3.1. Toimialan ohjaus

Opetusministeriö vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopoli-
tiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Ministeriö edistää sivistystä ja kulttuuria sekä
luo edellytyksiä osaamiselle, luovuudelle ja kansalaisten osallistumiselle ja hyvinvoinnille. Opetus-
ministeriön laajan toimialan yhteisinä arvoina korostuvat sivistys, hyvinvointi, demokratia ja luovuus,
joita opetusministeriö edistää toimillaan. Asiantuntijuus on keskeinen arvo opetusministeriön toimin-
nassa, samoin vastuullisuus, avoimuus ja yhteistyö sekä tulevaisuuteen suuntautuneisuus. 

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

Opetusministeriön toimialan keskeisiä ohjauskeinoja ovat tulosohjaus, säädösohjaus, talousohja-
us, informaatio-ohjaus ja arviointi. Varsinkin tulosohjauksen ja informaatio-ohjauksen merkitys on
kasvanut tasaisesti 1990-luvulla. Omistajapolitiikan merkitys on niin ikään kasvamassa.

Kaikkien ministeriön alaisten virastojen, valtion laitosten ja yliopistojen sekä kaikkien ammatti-
korkeakoulujen kanssa käydään tulosneuvottelut. Tämä koskee myös lääninhallituksia niiden hoita-
essa opetusministeriön hallinnonalan tehtäviä. Keskeisiä seurantamenetelmiä ovat säännöllisesti tois-
tuvat tulosneuvottelut sekä virastokohtaiset arvioinnit. Keskeisten valtionavustusta saavien järjestö-
tahojen kanssa käydään niinikään tulosperusteiset tavoitekeskustelut.

Informaatio-ohjauksessa sekä tulosohjauksessa noudatettavat yleistavoitteet ilmenevät hallitusoh-
jelmasta, koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta, koulutuksen ja tutkimuksen tietostra-
tegiasta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta, kulttuurisen tietoyhteiskunnan strategiasta, Euroopan
Unionin rakennerahastokauden 2000-2006 tavoite- ja yhteisöaloiteohjelmista sekä lainsäädännöstä.

Suunnitelmakauden alussa laaditaan hallitusohjelman ja hallituksen strategia-asiakirjan linjauk-
set huomioonottaen opetusministeriön strategia-asiakirja 2010 sekä koulutuksen ja tutkimuksen ke-
hittämissuunnitelma vuosille 2003-2008.

Arvioinnin merkitys hallinnonalan ohjausstrategiassa korostuu. Erityisesti koulutusta koskeva
lainsäädäntö sekä kirjastolaki ja liikuntalaki korostavat arvioinnin merkitystä. Koulutuksen ulkopuo-
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lisen arvioinnin lähivuosien painopisteet kirjataan koulutuksen arviointiohjelmaan. Korkeakoulujen
arviointineuvosto tukee yliopistoja, ammattikorkeakouluja ja opetusministeriötä arviointia koskevissa
asioissa. Koulutuksen arviointineuvosto avustaa opetusministeriötä ja koulutuksen järjestäjiä koulu-
tuksen arviointia koskevissa asioissa sekä organisoi ulkopuolisia arviointeja.

3.2. Aluestrategia

Opetusministeriö on aloittanut alueelliseen kehittämiseen liittyvän strategiatyön ja organisoinut toi-
mintaansa sen mukaan. Aluepolitiikan koordinointia varten asetettu ministeriön työryhmä vastaa val-
tioneuvoston aluepoliittisten linjausten ja vuoden 2003 alussa voimaan tulevan aluekehittämislain
toimeenpanosta sekä ministeriön oman aluepoliittisen strategian suunnittelusta ja toteutuksen seuran-
nasta. Työryhmän tuottama opetusministeriön aluekehittämisstrategia valmistui keväällä 2002. Se lin-
jaa hallinnonalan aluekehittämisen strategiset painopisteet ja toimenpiteet vuosille 2003-2013.

Strategiatyötä jatketaan suunnitelmakaudella koulutus- ja tiedepolitiikan sekä kulttuuri-, liikun-
ta- ja nuorisopolitiikan osastoilla, jotka laativat toimialaansa koskevat aluepoliittiset strategiat ja nii-
hin liittyvät toimeenpanosuunnitelmat. Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston aluekehitystyötä linjaavat
osaltaan korkeakoulujen alueellisen kehittämisen työryhmän, parlamentaarisen aikuiskoulutustyöryh-
män ja opetushallinnon kokonaisarvioinnin tulokset.

Lääninhallitukset toimivat valtion aluehallintoviranomaisina opetus- ja kulttuurihallintoa koske-
vissa asioissa. Tehtävien hoitamista varten lääninhallituksissa on sivistysosastot. Etelä-Suomen lää-
ninhallituksen ja Länsi-Suomen lääninhallituksen sivistysosastossa on lisäksi erillinen ruotsinkielinen
opetustoimen yksikkö. Suunnitelmakaudella pyritään vahvistamaan lääninhallitusten edellytyksiä
toimia sivistyshallinnon aluehallintoviranomaisina. Tällöin selvitetään lääninhallitusten sivistyshal-
linnon resurssiohjauksen siirtämistä opetusministeriölle. EU:n rakennerahastohankkeiden päätöksen-
teon siirto lääninhallituksille on parantanut niiden mahdollisuuksia toteuttaa ministeriön aluepoliit-
tista strategiaa.

Osa opetusministeriön toimialan alueellisista tehtävistä hoidetaan lääninhallitusten alueellisissa
palvelupisteissä. Tällaisia tehtäviä on mm. koulutuksen perusturvan arvioinnin ja yhteishaun aloilla,
ammatilliseen lisäkoulutukseen liittyvissä asioissa sekä liikuntapaikka- ja muuhun rakentamiseen,
nuorten elinoloihin ja kirjastotoimeen liittyvissä asioissa.

Opetusministeriö ohjaa lääninhallitusten sivistysosastojen ja alueellisten taidetoimikuntien toimin-
taa tulossopimuksin. Toiminnallisten tavoitteiden lisäksi sovitaan toiminta- ja henkilöstöresursseista.

3.3. EU:n rakennerahastot

Rakennerahastokaudella 2000-2006 hankkeiden rahoituspäätökset tehdään pääosin lääninhallituksissa
ja Opetushallituksessa. Osa hankkeista rahoitetaan edelleen opetusministeriön päätöksin. Opetusmi-
nisteriö hallinnonaloineen on Euroopan sosiaalirahastohankkeiden suurimpia toteuttajia. Myös alue-
kehitysrahastohankkeissa opetusministeriön osuus on merkittävä. Opetusministeriön hallinnonalan
toimijoita on mukana kaikissa tavoite- ja yhteisöaloiteohjelmissa. Leader+ yhteisöaloiteohjelmassa
opetusministeriön hallinnonalalla ei kuitenkaan tehdä päätöksiä hankkeista, vaan niistä annetaan si-
tovia lausuntoja. 

Valmistaudutaan tavoiteohjelmien vuonna 2004 toteutettavaan välitarkistukseen.
Suunnitelmakaudella osallistutaan rakennerahastojen seuraavan ohjelmakauden 2007-2013 val-

misteluun.
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Opetusministeriön hallinnonalalla rahoitetaan seuraavia toimenpiteitä rakennerahastokaudella
2000-2006:

- Edistetään työssäoppimista mm. työpaikkaohjaajien ja opettajien kouluttamisella, opettajien työelämä-

jaksoilla, kokeilu- ja kehittämishankkeilla, tiedotuksella sekä ura- ja rekrytointipalvelujen kehittämisellä.

- Edistetään sukupuolen mukaista tasa-arvoa koulutuksessa ja työelämässä tavoitteena erityisesti

teknisen alan naisopiskelijoiden määrän lisääminen mm. tietoteollisuuden alalla, alan koulutuksen

menetelmien kehittäminen sekä matemaattis-luonnontieteellisiin aloihin liittyvät hankkeet.

- Ehkäistään ammatillisen koulutuksen keskeyttämistä ja aktivoidaan nuoria ammatilliseen koulutukseen.

Kehitetään nuorten työpajatoiminnan sisältöjä.

- Edistetään heikossa työmarkkina-asemassa olevien ryhmien kuten vammaisten koulutustoimia ja

työelämään siirtymistä.

- Edistetään koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta mm. näyttöjen kehittämisellä, opetushenkilökunnan

koulutuksella sekä opetusteknologian, -menetelmien ja oppimateriaalin kehittämisellä.

- Vahvistetaan ammatillista liikkuvuutta sekä koulutuksen ja työelämän suhteita mm. yli 40-vuotiaiden

omaehtoiseen tutkintoon tähtäävällä koulutuksella ja opiskelun henkilökohtaistamisella, koulutuksen ja

työelämän verkostoitumisen malleilla, koulutustarpeiden ennakoinnilla sekä tieto- ja neuvontapalveluil-

la.

- Lisätään ja kehitetään yrittäjyyttä mm. yrittäjien koulutuksella, yrittäjien oppisopimuskoulutuksella,

yrittäjyyskasvatuksella ja yritysten sekä koulutusorganisaatioiden verkostoitumisella.

- Edistetään henkilöstön osaamista ja työssä jaksamista muunto- ja jatkokoulutuksella, tutkintotavoittei-

sella oppisopimuskoulutuksella yritysten henkilöstölle, yrityksissä tapahtuvalla huippuosaajien ammatti-

taitovalmennuksella, ennakointiyhteistyöllä sekä työkyvyn ylläpitämishankkeilla.

- Edistetään tutkimustulosten ja teknologian hyödyntämistä sekä elinkeino- ja tutkimussektorin yhteistyö-

tä.

- Edistetään Euroopan aluekehitysrahoituksella edellä kuvattuja sosiaalirahastosta rahoitettavia toimen-

piteitä tukevia osaamiseen ja tietoyhteiskuntaan liittyviä sekä tutkimus- ja tuotekehitysinfrastruktuuri-

hankintoja.

- Edistetään kulttuuriarvojen säilyttämistä sekä kulttuuriympäristön parantamista toimintaympäristön

vetovoimaisuuden lisäämiseksi.

- Vahvistetaan alueellista kulttuuritoimintaa osana kulttuuriteollisuuden kehittämistä. Maakunnissa

kehitteillä olevien kulttuurisen sisältöteollisuuden osaamiskeskusten ja yrityshautomoiden toimintaa

tuetaan.

- Huolehditaan kulttuuripolitiikan alueellisen tason hankkeiden osuuden vahvistumisesta ja kulttuurin

toimijajoukon monipuolistumisesta. Erityisesti paneudutaan uuden teknologian avulla toteutettaviin

verkostoitumisen muotoihin kuten virtuaaliympäristöihin ja niiden hyväksikäyttöön. Tuetaan uuden

teknologian, taiteen, kaupunkien ja alueiden kehittämisestä ja kulttuurimatkailun tuotteistuksesta

kiinnostuneita toimijoita.
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EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön
hallinnonalan osalta, myöntämisvaltuus (milj. euroa)

2003 2004 2005 2006
Euroopan aluekehitysrahasto
Tavoite 1 7,301 7,211 7,199 7,337
Tavoite 2 9,084 8,949 8,906 8,889
Yhteisöaloitteet (Interreg ja Urban) 2,835 2,811 2,830 2,818
Yhteensä 19,22 18,971 18,935 19,044

Euroopan sosiaalirahasto
Tavoite 1 13,634 14,116 14,642 15,138
Tavoite 2 7,344 7,361 7,462 7,583
Tavoite 3 26,953 27,905 28,463 29,032
Yhteisöaloite (Equal) 0 1,194 3,495 1,728
Yhteensä 47,931 50,576 54,062 53,481

Myöntämisvaltuudet yhteensä 67,151 69,547 72,997 72,525

3.4. Kuntien rahoitus opetusministeriön hallinnonalalla

Kunnat saavat valtionosuuksia opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannuksiin ja perustamiskustan-
nuksiin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain
nojalla. Rahoitusta myönnetään myös kuntayhtymille sekä rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille.

Valtionosuuksien perusteena käytettävät yksikköhinnat on oikaistu vuosina 2000-2003 tehdyillä
korotuksilla vastaamaan koulutuksen ja yleisen kirjaston toteutunutta kustannuskehitystä. Suunnitel-
makaudella toteutuva kustannusten kehitys otetaan yksikköhinnoissa huomioon lain mukaan kahden
vuoden välein. Lisäksi tehdään vuosittain kustannustason muutoksesta johtuvat tarkistukset. Näitä
tarkistuksia ei ole otettu huomioon tässä suunnitelmassa.

Valtionosuusjärjestelmää kehitetään suunnitelmakaudella osana kuntien ja valtion suhteiden ko-
konaisjärjestelyjä. Opetusministeriön tavoitteena on, että valtionosuuksiin vuosina 1995-97 tehdyt
asukaskohtaiset leikkaukset tässä yhteydessä puretaan.

Perussuunnitelman mukaiset valtionosuuksien määrärahat on koottu seuraavaan taulukkoon:

Miljoonaa euroa 2003 2004 2005 2006 2007
29.20.30 Ammattikorkeakoulut 329,6 330,8 330,7 330,5 330,5
29.40.30 Yleissiv. koulutus 1 736,4 1 733,9 1 728,2 1 725,5 1 723,2
29.40.34 Koulurakentaminen 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5
29.60.30 Ammatillinen koulutus 410,1 410,1 410,1 410,1 410,1
29.60.31 Oppisopimuskoulutus 99,3 99,3 97,8 97,8 97,8
29.69.30 Kansalaisopist. 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8
29.69.50 Kansanopistot 44,1 44,1 44,1 44,1 44,1
29.69.51 Ammatill.erik.oppil. 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7
29.69.55 Opintokeskukset 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3
29.69.56 Kesäyliopistot 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
29.90.30 ja 52 Kirjastot 91,9 91,9 91,9 91,9 91,9
29.90.31 ja 52 Teatterit ja orkesterit 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8
29.90.32 ja 52 Museot 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3
29.90.34 Kirjastorakentaminen 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
29.98.50 ja 52 Liik.koulutuskeskukset 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3

Yhteensä 2 891,5 2 890,0 2 882,9 2 880,0 2 877,7

Kunnat 1 224,6 1 223,9 1 220,9 1 219,7 1 218,7
Kuntayhtymät 1 001,9 1 001,4 998,9 997,9 997,1
Yksityiset 665,0 664,7 663,1 662,4 661,9
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4. Koulutus- ja tiedepolitiikka

4.1. Toiminnan painopisteet ja kehittämistavoitteet

Valtioneuvosto on joulukuussa 1999 hyväksynyt koulutusta ja yliopistoissa harjoitettavaa tutkimus-
ta koskevan kehittämissuunnitelman vuosille 1999-2004, joka sisältää koulutuksen ja tutkimuksen
kehittämistavoitteet.

Kehittämissuunnitelman mukaan Suomesta rakennetaan tietoyhteiskunta, jossa tieto ja osaaminen
ovat osa sivistystä ja keskeisin tuotannontekijä ja samalla huolehditaan monipuolisesti yhteiskunnan
ja työelämän koulutustarpeista. Suomen tulevaisuus on riippuvainen osaamisesta, kyvystä hyödyntää
osaamista ja luoda uusia innovaatioita. Koko väestön osaamistason nostaminen tukee Suomen kehit-
tymistä sivistyskansana ja Suomen kilpailukykyä.

Koulutuksen kehittämisessä keskeiset kriteerit ovat korkea laatu, koulutuksellinen tasa-arvo ja
elinikäisen oppimisen periaate. Tutkimuksen kehittämisen keskeiset kriteerit ovat korkea laatu, tut-
kimuksen vapaus, eettisyys sekä perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen tasapaino.

Koulutusta ja sen rahoitusta koskeva lainsäädäntö on uudistettu vuosina 1998-1999. Vuonna 2002
valtioneuvosto antoi eduskunnalle selonteon uusien koululakien vaikutuksista ja laeissa asetettujen
tavoitteiden toteutumisesta. Eduskunnan vastaus selontekoon saatiin 23.10.2002. Koulutuksen arvi-
ointitoimintaa koskeva hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 17.9.2002. Hallituksen esitys uudeksi
ammattikorkeakoululaiksi annettiin eduskunnalle 18.10.2002.

Käsillä oleva toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittu uuden lainsäädännön ja edellä todettujen
kehittämislinjausten sekä hallituksen esityksiin sisältyvien uudistuslinjausten mukaisesti.

Seuraavassa esitetään luettelonomaisesti keskeiset suunnitelmakauden kehittämisen tavoitteet ja
painopisteet.

- Koulutuksen perusturva korostaa kansalaisten oikeuksien ja mahdollisuuksien huomioon ottamista

kaikessa koulutuksessa varhaiskasvatuksesta koko eliniän jatkuvan opiskelun tukemiseen. Tavoitteena

on, että kaikille peruskoulusta pääseville tarjotaan jatko-opintopaikka.
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- Väestön ikärakenteessa tapahtuvat muutokset asettavat koulutusjärjestelmän kaikilla asteilla muutos-

vaatimuksia sekä koulutuksen sisältöön että koulutettavien määrään. Tavoitteena on toisen asteen

ammatillisen koulutuksen vetovoiman lisääminen, koulutuksen keskeyttämisen vähentäminen, korkea-

koulututkintojen suoritusaikojen lyhentäminen ja aikuiskoulutuksen lisääminen. Väestön ikärakenteessa

tapahtuvat muutokset aiheuttavat kehittämisvaatimuksia myös maahanmuuttajien koulutukseen ja

koulutuksen kansainvälistämiseen.

- Koulutuksella ja tutkimuksella on merkittävä vaikutus maan eri alueiden  kehitykselle. Tavoitteena on,

että perusasteen ja toisen asteen koulutuspalveluilla luodaan kasvupohjaa sille osaamiselle, joka

ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja tutkimuksen kautta tuottaa alueille hyvinvointia, osaamista ja

kilpailukykyä.

- Koulutusjärjestelmää ja koulutuksen rahoitusta kehitetään niin, että se palvelee mahdollisimman hyvin

maan eri osien tasapainoista kehittämistä.

- Nuorisoikäluokkien pienentyessä tullaan rahoituksen painopistettä siirtämään aikuiskoulutukseen.

- Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategiahankkeilla 2000-2004  tuetaan laaja-alaista kansalaisten,

opettajien ja tietoteollisuuden ammattilaisten koulutusta. Lisäksi kehitetään tietoverkkopohjaisia oppi-

misympäristöjä mm. virtuaalikoulu-, virtuaaliammattikorkeakoulu- ja virtuaaliyliopistohankkeiden sekä

oppimisympäristöjen tutkimuksen avulla. Tietostrategialla tuetaan myös oppilaitosten teknisen infra-

struktuurin ja tietoliikenneyhteyksien parantamista sekä digitaalisen oppimateriaalin tuotantojärjestelmi-

en kehittymistä.

- Sisältötuotantohankkeilla tuetaan digitaalisten oppimateriaalien tuotannon lisäksi kulttuuriperinnön

digitointia erityisesti kansalliskirjaston ja Kansallisarkiston toimialoilla. Tieteellisiä kirjastoja ja muita

tietohuollon instituutioita kehitetään siten, että ne voivat hyödyntää uusinta teknologiaa ja tarjota

tietoyhteiskunnan edellyttämät korkeatasoiset palvelut sekä turvata kansallisen henkisen perinnön

säilymisen.

- Koulutusjärjestelmän kokonaisuutta kehitetään elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Sen

keskeisiä osia ovat koulutuksen ja työelämän yhteistyö - ottaen huomioon myös työmarkkinajärjestöjen

esittämät koulutusta koskevat linjaukset - , opetushenkilöstön osaaminen sekä opintotukijärjestelmän

kehittäminen.

- Tutkimuksessa suunnataan voimavaroja siten, että kansallisen innovaatiojärjestelmän toiminta para-

nee. Kehittämisen painopisteenä on tutkimustulosten hyödyntäminen kulttuurin, yhteiskunnallisten

palveluiden ja yritystoiminnan aloilla.

- Koulutuksen kehittämisessä painotetaan edelleen kestävää kehitystä ja luonnon monimuotoisuuden

säilyttämistä.

4.2. Yliopisto-opetus ja -tutkimus

4.2.1. Perussuunnitelma

Opetusministeriön strategisena tavoitteena on selkeästi profiloituneen yliopistolaitoksen kehittämi-
nen. Tavoitteena on yliopistojen toiminnan korkea laatu, vahvistunut yhteiskunnallinen ja alueellinen
vaikuttavuus sekä toiminnan taloudellisuus ja tehokkuus. Yliopistojen rahoituspohjaa laajennetaan



14

ottaen huomioon, että ulkopuolinen rahoitus tukee yliopistolaitokselle asetettuja tavoitteita ja noudat-
taen hyväksyttyjä eettisiä periaatteita. Rahoitusta kohdennettaessa otetaan huomioon yliopistojen
koko toiminta turvaten samalla yliopistojen toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen.

Opetusta ja tutkimusta kehitetään toisiaan palvelevana kokonaisuutena ja yliopistojen tieteellistä
roolia vahvistetaan siten, että opetus nykyistä selkeämmin kytkeytyy tieteelliseen tutkimukseen. Elin-
ikäisen oppimisen periaatteet otetaan huomioon opetuksen ja oppimisen kehittämisessä. Tavoitteena
on yliopisto-opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi aikaansaada sellaisia rakenteellisia ja toimin-
nallisia muutoksia, että yliopistoilla on edellytykset ylläpitää ja kehittää kansainvälisesti korkeatasois-
ta tieteellistä tutkimusta, tuottaa korkeatasoista ja kansainvälisesti vertailukelpoista koulutusta sekä
vastata yhteiskunnassa tapahtuviin sivistyksellisiin ja ammatillisiin muutoksiin.

Ministeriön toimintastrategia perustuu tulosohjaukseen, yliopistojen omaehtoiseen toiminnan
kehittämiseen, jatkuvaan arviointiin ja tulosten hyödyntämiseen sekä kotimaisen ja kansainvälisen
yhteistyön hyödyntämiseen.

- Koulutuksen ja tutkimuksen laadullisia, rakenteellisia ja taloudellisia perusedellytyksiä vahvistetaan.

- Ministeriön ja yliopistojen välistä tulosohjausjärjestelmää sekä yliopistojen laatu- ja laadunvarmistusjär-

jestelmiä kehitetään.

- Opintoaikojen lyhentämiseen tähtääviä toimenpiteitä tehostetaan mm. opiskelijavalintaa kehittämällä,

opintojen mitoituksen tarkistamista toteutetaan ja opintojen etenemisen esteitä poistetaan.

- Tutkintorakennetta selkeytetään, opetusta ja oppimista kehitetään.

- Opettajakunnan korkean ikärakenteen ja epäpätevien opettajien määrän vuoksi jatketaan vuonna 2001

käynnistyneen opettajankoulutuksen kehittämisohjelman ja koulutuslaajennusten toteutusta. Sen

tavoitteena on 6 000 opettajan valmistuksen lisäys vuoden 2006 loppuun mennessä. Esiopetusratkai-

sun edellyttämän pätevöittämiskoulutuksen suorittaa 2 000 osallistujaa vuoden 2003 loppuun mennes-

sä. Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma arvioidaan vuonna 2005.

- Liiketoimintaosaamista vahvistetaan ja kansallisen terveysohjelman toimenpiteiden toteuttamista

jatketaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden lisäämiseksi.

- Virtuaaliyliopiston toimintaa tuetaan tavoitteena kehittää verkko-opetukseen pohjautuvien koulutus- ja

tukipalveluiden tarjontaa ja saatavuutta.

- Aikuiskoulutuksen ohjausta kehitetään osana yliopistojen tulosohjausjärjestelmää. Yliopistojen aikuis-

koulutustarjontaa kehitetään elinikäisen oppimisen mahdollisuuksien parantamiseksi ja koulutuksellisen

tasa-arvon edistämiseksi mm. avoimen yliopiston avulla. Osana tutkintorakenteen kehittämistä lisätään

aikuisten mahdollisuuksia osallistua tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Harjoittelukoulut toimivat läheisessä vuorovaikutuksessa yliopistojen kanssa päätavoitteenaan opet-
tajankoulutusta palvelevan toiminnan korkea taso ja monipuolisen opetusharjoittelun järjestäminen.

Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen CIMOn tavoitteena on edistää kansainvälistä vuorovai-
kutusta  koulutuksessa, työ- ja kulttuurielämässä sekä nuorison keskuudessa. CIMO toimii Sokrates
II- ja Nuoriso-ohjelman kansallisena toimistona, EU:n kulttuuriohjelmien tiedotuspisteenä sekä hal-
linnoi osittain Leonardo II -ohjelman liikkuvuusosiota.
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4.2.2. Kehittämishankkeet

- Yliopistojen perusrahoitusta vahvistetaan valtion tiede- ja teknologianeuvoston suositusten mukaisesti.

Keskeisiä kehittämiskohteita yliopistojen osalta ovat koulutus, tutkijanuran kehittäminen ja tutkimustie-

don laaja-alainen lisääminen sekä sosiaalisen ja teknologisen innovaatiotoiminnan vahvistaminen.

- Alueellisen innovaatiojärjestelmän tehostumista tuetaan ja yliopistojen aluevaikutuksia vahvistetaan:

- sisällyttämällä yliopistolakiin säännös yhteiskunnallisesta palvelutehtävästä ja huomioimalla se

yliopistojen rahoituksessa

- tukemalla yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistä aluestrategiatyötä

- vahvistamalla yliopistojen verkostoitumista myös muiden alueellisten toimijoiden kanssa.

- Kansainvälisen toiminnan edellytyksiä parannetaan laaditun kansainvälistymisen strategiaohjelman

mukaisesti ottaen huomioon myös pohjoinen ulottuvuus ja Venäjä -yhteistyö. Tavoitteena on kehittää

vieraskielistä opetusta ja lisätä ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden aktiivista rekrytointia yliopistojen

erityisosaamisen alueella.

4.2.3. Toiminnan laajuus

Yliopistojen tutkintojen ja opiskelijoiden määrälliset tavoitteet

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Tutkinnot
- Ylemmät kk-tutkinnot 12 700 13 300 14 000 14 200 14 200 14 200
- Tohtorintutkinnot 1 300 1 400 1 400 1 450 1 450 1 450
Opiskelijat
- Tutkintoa suorittavat 157 000 163 000 163 000 163 000 163 000 163 000
- Uudet opiskelijat 22 900 22 900 22 900 22 900 22 900 22 900
- joista täysimittaista ylempää kk-tutkintoa 18 800 18 900 19 000 19 000 19 000 19 000
  suorittavia
- Avoin yliopisto-opetus, lask. kokovuotiset 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
  opiskelijapaikat
- Täydennyskoulutus, henkilöä 140 000 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000
- Harjoittelukoulut, oppilaat 8 250 8 250 8 350 8 400 8 500 8 500
- Harjoittelukoulut, opetusharjoittelijat 3 400 3 400 3 450 3 500 3 450 3 450

4.2.4. Menolaskelma

29.10 Yliopisto-opetus ja -tutkimus (milj. euroa)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
TP TA+LTA TA TTS TTS TTS TTS

Perussuunnitelma 1 122,7 1 188,2 1 222,4 1 239,9 1 240,4 1 240,9 1 241,4
Kehittämissuunnitelma 1 122,7 1 188,2 1 222,4 1 296,2 1 325,1 1 354,9 1 380,4
Ero 56,3 84,7 114,0 139,0

Perussuunnitelmaan sisältyvät muutokset
(milj. euroa verrattuna vuoteen 2003)

2004 2005 2006 2007
Korkeakoululaitoksen kehittämislaki 20,0 20,0 20,0 20,0
Harjoittelukoulujen vuokramäärärahojen jälkeenjääneisyys 0,4 0,4 0,4 0,4
Lääkärikoulutuksen laajentaminen 0,5 1,0 1,5 2,0
Tulevaisuuspaketti -3,4 -3,4 -3,4 -3,4



16

Kehittämissuunnitelmaan sisältyvät lisäksi seuraavat muutokset
(milj. euroa verrattuna vuoteen 2003)

2004 2005 2006 2007
Yliopistojen perusrahoituksen vahvistaminen * 25,0 50,0 75,0 100,0
Yliopistojen, harjoittelukoulujen ja CIMOn lisääntyneet tilavuokrat 8,2 12,2 16,7 16,7
Yliopistojen aluevaikutusten vahvistaminen ja yhteiskunnallinen
palvelutehtävä 15,0 15,0 15,0 15,0
Harjoittelukoulujen varustaminen 1,2 0,6 0,4 0,4
Kansainvälistymisen strategiaohjelma 5,3 5,3 5,3 5,3
Funetin kehittäminen 1,6 1,6 1,6 1,6

* Lisätään yliopistojen perusrahoitusta valtion tiede- ja teknologianeuvoston 12.12.2002 hyväksymien suosi-

tusten mukaisesti.

4.3. Ammattikorkeakouluopetus

4.3.1. Perussuunnitelma

Ammattikorkeakoulujen kehittämisessä asetetaan tavoitteeksi ammattikorkeakouluverkon toiminta-
kyvyn tehostaminen, koulutuksen laatutason kohottaminen ja alueellisen vaikuttavuuden parantami-
nen. Ammattikorkeakoulujen roolia innovaatiojärjestelmässä vahvistetaan tehostamalla niiden opetus-
ta palvelevaa ja työelämää sekä aluekehitystä tukevaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä. Ammat-
tikorkeakoulujen ohjausta kehitetään strategisempaan suuntaan osana koko korkeakoulujärjestelmän
ohjausta.

- Valtakunnallisen ammattikorkeakouluverkon kehittämisessä asetetaan tavoitteeksi ammattikorkea-

koulujen tarkoituksenmukainen yhteenkokoaminen. Ammattikorkeakoulukohtaisia toimipisteverkkoja

rationalisoidaan. Ammattikorkeakoulujen työnjakoa ja yhteistyötä kehitetään ja muuta rakenteellista

kehittämistä jatketaan.

- Alueellista koulutustarjontaa tasapainotetaan työvoiman kysynnän ja väestökehityksen edellyttämällä

tavalla ottaen samalla huomioon myös yliopistosektorin koulutustarjonta.

- Ammattikorkeakoulujen opetusta palvelevaa ja työelämää tukevaa tutkimus- ja kehitystyötä vahviste-

taan. Erityisinä painopisteinä ovat alueellisen kehittämisen edistäminen sekä pienen ja keskisuuren

yritystoiminnan ja hyvinvointipalvelujen järjestämisen kehitysedellytysten tukeminen.

- Ammattikorkeakoulujen rahoitusjärjestelmän tavoitteena on oikeudenmukainen, kannustava, toiminnan

kokonaisuuden huomioon ottava ja selkeä rahoitusmalli.  Hankerahoituksen painopistettä siirretään

asteittain ammattikorkeakoulu-uudistuksen tukiohjelman rahoituksesta tutkimus- ja kehitystyön, uusien

kehittämishankkeiden ja erillishankkeiden rahoitukseen. Ulkopuolista rahoitusta pyritään lisäämään.

- Ammattikorkeakouluopiskelijoiden opintojen ohjaukseen ja opiskelun tukemiseen kiinnitetään erityistä

huomiota.

- Ammattikorkeakoulut vahvistavat aikuiskoulutustehtäväänsä laatimiensa strategioiden mukaisesti.

Tarjonnan rakennetta ja alueellista jakautumaa tarkistetaan kysyntää vastaavasti. Tutkintojen ja opinto-

jen suoritusaikoja pyritään lyhentämään ja järjestämään opinnot myös kustannusten kannalta tarkoituk-
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senmukaisesti. Ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen kokeilu etenee siitä annetun lainsäädännön

mukaisesti. Kokeiluvaiheen tuloksia seurataan. Jatkotutkintoja kehitetään aikuisille soveltuvina, työelä-

mäläheisinä jatkotutkintoina. Jatkotutkintojen asemasta ja kehittämisestä päätetään kokeilukauden

lopulla kokeilusta saatujen kokemusten ja korkeakoulujen arviointineuvoston arvioinnin perusteella.

Jatkotutkintojen rinnalle jäävien ammatillisten erikoistumisopintojen laajuutta tarkistetaan asteittain

pääsääntöisesti 20 opintoviikon laajuiseksi. Avoin ammattikorkeakouluopetus vakiinnutetaan.

4.3.2. Kehittämishankkeet

- Ammatillista opettajankoulutusta laajennetaan ja opettajankoulutuksen rahoituksen uudistamistyötä

jatketaan.

- Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistyötä laajennetaan.

- Virtuaaliammattikorkeakoulun kehittämistä jatketaan.

- Käynnistetään ammattikorkeakoulujen alueellisen kehittämisen toimenpideohjelma.

- Ammattikorkeakoulujen kansainvälisen toiminnan edellytyksiä parannetaan kansainvälistymisen

strategiaohjelman mukaisesti.

4.3.3. Toiminnan laajuus

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavan nuorten koulutuksen aloituspaikkamäärän arvioidaan kehit-
tyvän seuraavasti:

2002 2003 2004 2005 2006 2007
24 500 24 500 24 750 25 000 25 000 25 000

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavan nuorten ja aikuisten koulutuksen sekä erikoistumisopintojen ja
jatkotutkintojen keskimääräisten vuosiopiskelijamäärien arvioidaan kehittyvän seuraavasti:

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Nuoret 80 860 81 750 82 000 82 000 82 000 82 000
Aikuiset 14 950 15 540 15 540 15 540 15 540 15 540
Yhteensä 95 810 97 290 97 540 97 540 97 540 97 540

Erikoistumisopinnot ja jatkotutkinnot 3 810 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
Opettajankoulutus 1 445 1 445 1 445 1 445 1 445 1 445
Yhteensä 101 065 102 735 102 985 102 985 102 985 102 985
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4.3.4. Menolaskelma

29.20 Ammattikorkeakouluopetus (milj. euroa)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
TP TA+LTA TA TTS TTS TTS TTS

Perussuunnitelma 296,6 329,3 339,0 337,7 337,6 337,4 337,4
Kehittämissuunnitelma 296,6 329,3 339,0 371,0 369,8 369,2 367,6
Ero 33,3 32,2 31,8 30,2

Perussuunnitelmaan sisältyvät muutokset
(milj. euroa verrattuna vuoteen 2003)

2004 2005 2006 2007
Opiskelijamäärän muutos 0,9 0,9 0,9 0,9
Opiskelijamäärän muutos/siirto OM:stä 0,3 0,2 0,0 0,0
Alueellinen kehittäminen (ns. tulevaisuuspaketti) -2,5 -2,5 -2,5 -2,5

Kehittämissuunnitelmaan sisältyvät lisäksi seuraavat muutokset
(milj. euroa verrattuna vuoteen 2003)

2004 2005 2006 2007
Opettajankoulutuksen laajentaminen 1,5 1,9 1,9 0,3
Tutkimus- ja kehittämistyön laajentaminen 3,4 3,4 3,4 3,4
Virtuaaliammattikorkeakoulu 8,4 8,4 8,4 8,4
Alueellisen kehittämisen toimenpideohjelma 15,0 15,0 15,0 15,0
Kansainvälistymisen strategiaohjelma 5,0 5,0 5,0 5,0

4.4. Yleissivistävä koulutus

4.4.1. Perussuunnitelma

Koulutuksen perusturva taataan kaikille asuinpaikasta, kielestä ja taloudellisesta asemasta riippumat-
ta. Toiminnan keskeisiä tavoitteita on varmistaa lasten oikeuksien toteutuminen riittävään ja ammat-
titaitoiseen opetukseen sekä turvalliseen opiskeluympäristöön ja hyvinvointiin. Koulun kehittämisen
päälinja on edelleen oppilaan persoonallisuuden monipuolinen kehittäminen. Koulutuksen paikalli-
sen, kansallisen ja kansainvälisen arvioinnin kehittämisellä tähdätään koulutuksen tason turvaamiseen
ja parantamiseen. Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä opetuksessa edistetään.

- Perusopetuksen uusi tuntijako ja opetussuunnitelman perusteet otetaan asteittain käyttöön 1.8.2006

mennessä. Opetussuunnitelmien uudistamisprosessiin, toimeenpanoon ja arviointiin kiinnitetään

erityistä huomiota. Tärkeää on, että uudistus toteutuu myös paikallisella tasolla ja sen yhteys koulutuk-

sen arviointiin selkeytyy.

- Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ja laissa asetettujen tavoitteiden toteutumisen seuran-

taa jatketaan. Uudistuksen vaikutuksista ja tavoitteiden toteutumisesta annetaan eduskunnan pyytämä

selonteko vuonna 2004. Esiopetuksen oppilaan oikeus maksuttomaan koulumatkaetuun pyritään

toteuttamaan suunnitelmakaudella eduskunnan lausuman mukaisesti.

- Koulujen toimintatapojen uudistamiseksi kerätään tietoja erilaisista toimintamalleista ja -menetelmistä,

joilla voidaan edistää koulun kehittymistä oppilaan ja opettajan hyvänä työympäristönä. Opetusympä-

ristön laatusuositusten toteutumista edistetään.
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- Lukiokoulutuksen tuntijako ja opetussuunnitelman perusteet otetaan käyttöön 1.8.2005 mennessä.

Opetussuunnitelman perusteissa määritellään ylioppilastutkinnon pohjana olevien pakollisten ja syven-

tävien kurssien keskeinen sisältö, mikä lisää opiskelijoiden yhdenvertaisuutta ja parantaa oikeusturvaa.

Opiskelija-arviointia kehitetään monipuoliseksi ja opiskelijan oppimista paremmin tukevaksi ja kannus-

tavaksi.

- Virtuaalikouluhanke jatkuu osana koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategiaohjelmaa. Tietostrategiaoh-

jelman mukaisesti kehitetään ja toteutetaan asuin- ja opiskelupaikasta riippumattomia pedagogisesti

laadukkaita verkko-opiskeluympäristöjä, jotka perustuvat monimuotoiseen etäopiskeluun ja hyödyntä-

vät uutta viestintä- ja informaatioteknologiaa. Haja-asutusalueiden laadukkaan kouluverkon säilyttämis-

tä ja ylläpitämistä varten jatketaan kokeiluja hyvien mallien saamiseksi sekä tietotekniikan ja verkostoi-

tumisen hyväksikäyttämiseksi pienissä kouluissa.

- Koulutuksen arvioinnin asemaa koulutuksen kehittämisessä vahvistetaan. Tavoitteena on lainsäädän-

nön tavoitteet ja kansainvälisen vertailun tarpeet huomioonottavan, kattavan ja luotettavan koulutuksen

arviointitiedon tuottaminen, hallinta ja hyödyntäminen.

- Tehostetaan matematiikan ja luonnontieteiden kehittämishankkeesta saatujen tulosten hyödyntämistä.

Lisätään eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

- Äidinkielen opetusta tehostetaan. Kieltenopetuksen kehittämistä jatketaan monikielisyyden ja -kulttuuri-

suuden pohjalta. Kehittämistyössä otetaan huomioon Euroopan neuvoston viitekehys, Kieltenopetuk-

sen monipuolistamis- ja kehittämishankkeesta (KIMMOKE) saadut kokemukset sekä kieltenopetuksen

ja koulutuksen kansainvälistymisen strategiaohjelman vaikuttavuudesta tehdyn arvioinnin tulokset.

- Ylioppilastutkinnon rakennekokeilu jatkuu vuoteen 2007 saakka. Ylioppilastutkinnon rakennekokeilun

vaikutuksia arvioidaan ja tehdään tarvittavat johtopäätökset. Lisäksi selvitetään miten ylioppilaskokeis-

sa saavutettuja tuloksia voitaisiin hyödyntää jatko-opintoihin sijoittumisessa.

- Lasten oikeudet riittävään ja ammattitaitoiseen opetukseen sekä turvalliseen opiskeluympäristöön

turvataan. Kansainvälisen lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumista seurataan ja ryhdytään tarvitta-

essa korjaaviin toimenpiteisiin. Oppilaan oikeuksien ja oppilashuollon toteutumista arvioidaan. Varhai-

sen puuttumisen ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden kehittämiseksi täsmennetään oppilashuoltoa ja

opinto-ohjausta koskevaa lainsäädäntöä sekä kehitetään moniammatillista yhteistyötä.

- Erityisopetuksen osalta jatketaan kehittämisprojektia, jonka avulla etsitään ratkaisuja erityisopetuksen

käytännön ongelmiin ja kehitetään uudentyyppisiä ratkaisuja erityistä tukea tarvitsevien lasten opetuk-

seen. Hallintokuntien rajat ja kuntarajat ylittävää yhteistyötä tehostetaan. Parannetaan koulujen val-

miuksia vastata koko ikäluokan koulutuksesta kehittämällä niiden yhteisöllistä toimivuutta ja opetuksen

yhteistoimintamalleja. Rakennetaan erityistä tukea tarvitsevien opetuksen verkkopalveluja.

- Koulutuksen kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota syrjäytymisriskien ehkäisyyn sekä syrjäyty-

neiden lasten ja nuorten koulutuspalvelujen ja ohjaustoiminnan kehittämiseen. Opetusta ja paikallisia

toimintamuotoja kehitetään sisällöllisesti ja menetelmällisesti tukemaan nuorten itsenäistymiskehitystä

ja ammatinvalintaa. Koulutukseen ja työelämään kannustavia toimenpiteitä suunnataan yhteistyössä

elinkeinoelämän ja yritysten kanssa jo peruskoulua päättäviin nuoriin, joilla on uhkana koulutuksen

keskeytyminen.
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- Edistetään erityistä tukea tarvitsevien lasten opetukseen liittyvää resurssikeskus- ja ohjaustoimintaa.

Osallistutaan kansainväliseen kehittämisyhteistyöhön.

- Turvataan lukioiden aikuiskoulutuksen tarjonnan toimintaedellytykset. Selvitetään rahoitusperusteet,

jotka kannustavat järjestämään aikuisille eri oppiaineiden opetusta samalla etälukiotoimintaa laajenta-

en.

- Koulun ja kulttuurin yhteistyötä edistetään ja monipuolistetaan. Hanketta jatketaan saatuja arviointitie-

toja hyödyntäen.

4.4.2. Kehittämishankkeet

- Perustamishankkeiden valtionosuusmäärärahojen tasokorjauksella pyritään nykyistä paremmin turvaa-

maan oppilaille oppimista edistävä terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö.

- Lapsen ja nuoren kehitystä ja kasvua tukevaa aamu- ja iltapäivätoimintaa kehitetään osana varhais-

kasvatuksen ja perusopetuksen kokonaisuutta.

- Taiteen perusopetuksessa tuntiperusteista valtionosuutta laajennetaan eri taiteenaloilla. Kehitetään

taiteen perusopetuksen ja muun opetuksen yhteistyötä. Luovuus- ja kulttuurikasvatusstrategiaa toteu-

tetaan ja kehitetään edelleen. Tuetaan taiteen perusopetuksen järjestämistä myös aamu- ja iltapäivä-

toimintana.

4.4.3. Toiminnan laajuus

Yleissivistävän opetuksen oppilasmäärän (taiteen perusopetuksen osalta valtionosuuteen oikeuttavan
tuntimäärän) arvioidaan kehittyvän suunnitelmakaudella seuraavasti:

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Esiopetus 62 000 61 000 60 000 59 000 59 000 58 000
Perusopetus 586 000 588 000 586 000 583 000 582 000 582 000
   josta lisäopetus 3 000 3 000 4 000 4 000 4 000 4000
Päivälukiot 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000
Aikuislukiot 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000
josta aineopiskelijat 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000
Taiteen perusopetus:
Musiikkiopp. tunnit 1 505 000 1 505 000 1 505 000 1 505 000 1 505 000 1 505 000
Muun tait. perusop. tunnit 69 044 69 044 69 044 69 044 69 044 69 044

4.4.4. Menolaskelma

29.40 Yleissivistävä koulutus (milj. euroa)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
TP TA+LTA TA TTS TTS TTS TTS

Perussuunnitelma 1 591,5 1 718,8 1 849,3 1 847,1 1 841,6 1 838,7 1 836,4
Kehittämissuunnitelma 1 591,5 1 718,8 1 849,3 1 920,9 1 924,0 1 927,0 1 928,0
Ero 73,8 82,4 88,3 91,6
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Perussuunnitelmaan sisältyvät muutokset
(milj. euroa verrattuna vuoteen 2003)

2004 2005 2006 2007
Valtion oppilaitosten rakennushankkeista aiheutuvat
vuokrankorotukset sekä kaluston hankinta 0,5 0,5 0,3 0,3
Esiopetuksen koulumatkaetu 5,0 10,0 10,0 10,0
Opiskelijamäärän muutos -7,7 -18,2 -20,9 -23,2

Kehittämissuunnitelmaan sisältyvät lisäksi seuraavat muutokset
(milj. euroa verrattuna vuoteen 2003)

2004 2005 2006 2007
Perustamiskustannukset  (terveellisen ja turvallisen
oppimisympäristön laatusuositukset, määrärahan tasokorjaus) 50,0 50,0 50,0 50,0
Koulutuksen kehittäminen (koulun ja kulttuurin yhteistyö,
oppilashuolto, koulun työympäristö, erityisopetus ja
syrjäytymisen ehkäisy, resurssikeskustoiminta,
koulujen iltapäivätoiminta) 7,0 7,0 7,0 7,0
Maahanmuuttajien opetus 3,0 4,0 5,0 6,0
Taiteen perusopetus 4,0 6,1 8,1 8,1
Yksikköhintojen korotusta vastaava korotus valtion kouluille 4,4 4,4 4,4 4,4
Aikuislukiot (parlamentaarinen aikuiskoulutustyöryhmä) 1,2 1,2 1,2 1,2
Virtuaalikoulut 4,2 4,2 4,2 4,2

4.5. Ammatillinen koulutus

4.5.1. Perussuunnitelma

Ammatillisen koulutuksen kehittämisen keskeisimpiä haasteita suunnitelmakaudella ovat ammatilli-
sen koulutuksen ja työelämän lähentäminen sekä koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden parantami-
nen sekä koulutuksen keskeyttämisen vähentäminen.

- Uudistettujen ammatillisten tutkintojen tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan. Huomiota

kiinnitetään erityisesti työelämään sijoittumisen, ammatillisen osaamisen ja liikkuvuuden tavoitteiden,

yrittäjänä toimimisen valmiuksien sekä opiskelijoiden jatko-opintoväylien toteutumiseen. Selvitetään

ammatillista tietä etenevien opiskelijoiden opintoväylien toimivuutta ja korkeakoulutukseen pääsyä.

Kehitetään arviointitulosten hyödyntämisen mekanismeja.

- Työpaikoilla tapahtuva oppiminen vakiinnutetaan ja näytöt liitetään osaksi ammatillista peruskoulutusta

oppilaitosten ja työpaikkojen yhteistyönä. Toteutetaan työssäoppimisen tukiohjelmaa. Kehitetään

työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatua ja toteutetaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen kansallinen

arviointi.

- Ammatillisten tutkintojen antamia jatko-opintovalmiuksia vahvistetaan tukemalla ammatillisen koulutuk-

sen ja lukioiden yhteistyötä.

- Ammatilliseen perustutkintoon johtavan oppilaitosmuotoisen koulutuksen tarjonta supistuu ikäluokkien

pienenemisen myötä lievästi vuosina 2001-2003 minkä jälkeen se vakiintuu vuoden 2003 tasolle.

Tarjontaa suunnataan työvoiman kysynnän mukaisesti pitäen samanaikaisesti tavoitteena tasavertaisia

koulutusmahdollisuuksia maan eri osissa. Tässä otetaan huomioon koko ikäluokan koulutustavoite ja

ilman ammatillista koulutusta olevien aikuisten tarpeet. Ammatillisten perustutkintojen suorittamismah-



22

dollisuudet myös ylioppilastutkinnon suorittaneille turvataan. Perustutkintoon johtavan oppisopimuskou-

lutuksen tarjonta turvataan nuorille ja tarjontaa laajennetaan aikuisille. Aikuisten mahdollisuutta suorit-

taa ammatillinen perustutkinto näyttötutkintona parannetaan yhteistyössä koulutuksen järjestäjien

kanssa. Oppisopimuskoulutuksena toteutettavaa ammatillista lisäkoulutusta laajennetaan. Valtakunnal-

lisia tilastointi-, seuranta-, ennakointi- ja ohjausjärjestelmiä kehitetään palvelemaan koulutustarjonnan

tarkoituksenmukaista suuntaamista.

- Koulutuksen järjestäjäverkkoa pyritään kehittämään siten, että ammatillisen koulutuksen järjestäjistä

muodostuu riittävän suuria ja monipuolisia tai muutoin vahvoja toimijoita työelämän koulutustarpeiden

ja alueellisen kehittämistyön näkökulmasta. Koulutuksen järjestäjien ennakointitoimintaa kehitetään

lääninhallitusten tukemana siten, että nykyistä systemaattisemmin ja nopeammin voidaan tunnistaa

kasvavia ja supistuvia toimialoja sekä arvioida niiden koulutustarpeita.

- Kehitetään edelleen vuonna 2002 käyttöönotettua laskennallista valtionosuusrahoitusta täydentävää

tuloksellisuusrahoitusta, jonka avulla ammatillisen koulutuksen järjestäjiä kannustetaan toimiin mm.

työllistymisen ja jatko-opintoihin sijoittumisen edistämiseksi ja koulutuksen keskeyttämisen vähentämi-

seksi.

- Koulutuksen nivelvaiheisiin ja keskeyttämisen vähentämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Perus-

opetuksesta toisen asteen koulutukseen jatkavien osuutta pyritään edelleen lisäämään ja ammatillisen

koulutuksen keskeyttäjien määrää vähentämään. Koulutuksesta työelämään siirtymistä tuetaan kehittä-

mällä oppilaitosten ura- ja rekrytointipalveluja.

- Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategiaohjelman mukaisesti kehitetään ja toteutetaan asuin- ja

opiskelupaikasta riippumattomia pedagogisesti laadukkaita verkko-opiskeluympäristöjä, jotka perustu-

vat monimuotoiseen etäopiskeluun ja hyödyntävät uutta viestintä- ja informaatioteknologiaa.

- Ammatillisen koulutuksen kansainvälistymistä tuetaan kehittämällä opetussuunnitelmia ja opetusta,

edistämällä kansainvälistä yhteistyötä sekä lisäämällä ulkomailla suoritettavien opiskelujaksojen

määrää ja tehostamalla ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukemiskäytäntöjä. Ammatillisten

tutkintojen kansainvälistä tunnettavuutta lisätään ja tutkinnon suorittaneiden liikkuvuuden edellytyksiä

parannetaan. Osallistutaan aktiivisesti ja hyödynnetään Euroopan unionin käynnistämää hanketta

Eurooppalaisen yhteistyön edistämiseksi ammatillisen koulutuksen alueella (ns. Brügge-prosessi)

- Jatketaan ammatillisesta koulutuksesta tiedottamista ammattitaidon ja ammatillisen koulutuksen

arvostuksen ja vetovoiman nostamiseksi. Maailman ammattitaito-olympialaiset (The 38th World Skills

Competition) järjestetään Helsingissä vuonna 2005.
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4.5.2. Kehittämishankkeet

- Laajennetaan oppisopimuskoulutuksena järjestettävää lisäkoulutusta ja korotetaan tämän koulutuksen

yksikköhintoja.

- Avustetaan koulutuksen järjestäjiä työssäoppimisen aikana työnantajille maksettavia koulutuskorvauk-

sia varten.

- Käynnistetään näyttöjen käyttöönoton tukiohjelma.

- Korvataan yksikköhintojen korotusta vastaava korotus valtion erityisoppilaitoksille.

4.5.3. Toiminnan laajuus

Ammatillista perustutkintoa suorittavien uusien opiskelijoiden määrän
arvioidaan kehittyvän seuraavasti:

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Oppilaitosmuotoinen koulutus *) 54 500 53 500 53 500 53 500 53 500 53 500

josta näyttötutkintoon valm. 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Oppisopimuskoulutus *) 7 000 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500

josta näyttötutkintoon valm. 6 900 7 400 7 400 7 400 7 400 7 400
Yhteensä 61 500 61 000 61 000 61 000 61 000 61 000

*) Sisältää vuonna 2002 aikuisille suunnatun peruskoulutuksen noin 1 500 uutta opiskelijaa

Ammatillisen koulutuksen keskimääräisten vuosiopiskelijamäärien
arvioidaan kehittyvän seuraavasti:

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Oppilaitosmuotoinen koulutus 126 900 133 000 133 000 133 000 133 000 133 000

a) toisen asteen ammatillinen
peruskoulutus 126 300 132 900 133 000 133 000 133 000 133 000

josta näyttötutk. valm. 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000

b) opisto- ja ammatillisen korkea-asteen
sekä vuonna 2000 väliaikaisten
ammattikorkeakoulujen koulutus 600 100

Oppisopimuskoulutus yhteensä *) 30 000 33 000 33 000 32 500 32 500 32 500

a) peruskoulutus **) 12 000 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500

b) lisäkoulutuskiintiöön sisältyvä
lisäkoulutus 18 000 20 500 20 500 20 000 20 000 20 000

josta tutkintoon johtava
lisäkoulutus 15 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000

*) Ei sisällä ESR-rahoitteista oppisopimuskoulutusta
**) Vuonna 2001 peruskoulutuksen opiskelijamäärään sisältyy

900 ammattitutkintoon johtavassa lisäkoulutuksessa opiskelevaa.
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4.5.4. Menolaskelma

29.60 Ammatillinen koulutus (milj. euroa)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
TP TA+LTA TA TTS TTS TTS TTS

Perussuunnitelma 459,6 511,2 544,5 545,1 543,6 543,8 542,2
Kehittämissuunnitelma 459,6 511,2 544,5 586,8 588,3 588,4 586,8
Ero 41,7 44,7 44,6 44,6

Perussuunnitelmaan sisältyvät muutokset
(milj. euroa verrattuna vuoteen 2003)

2004 2005 2006 2007
Valtion oppilaitosten vuokrien indeksitarkistukset 0,1 0,1 0,2 0,2
Opiskelijamäärän muutos valtion oppilaitoksissa 0,5 0,5 0,5 0,5
Oppisopimuskoulutuksen väliaikaisen laajennuksen poistuminen -1,5 -1,5 -1,5
Kiinteistöjen hankinta -1,6

Kehittämissuunnitelmaan sisältyvät lisäksi seuraavat muutokset
(milj. euroa verrattuna vuoteen 2003)

2004 2005 2006 2007

Oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen laajentaminen
tuhannella opiskelijapaikalla vuonna 2004 ja viidelläsadalla
opiskelijapaikalla vuonna 2005. 3,0 4,5 4,5 4,5
Avustus koulutuksen järjestäjille työssäoppimisen ajalta
työnantajille maksettavia koulutuskorvauksia varten 16,8 16,8 16,8 16,8
Oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen yksikköhintojen
korottaminen 5,8 5,8 5,8 5,8
Näyttöjen käyttöönoton tukiohjelma 12,6 12,6 12,6 12,6
Yksikköhintojen korotusta vastaava korotus valtion
erityisoppilaitoksille 3,5 3,5 3,5 3,5

4.6. Aikuiskoulutus

4.6.1. Perussuunnitelma

Aikuiskoulutuksen kehittämisen yleistavoitteena suunnitelmakaudella on elinikäisen oppimisen po-
litiikan toteutuksen edellyttämä koulutustarjonnan lisääminen, keski-ikäisen aikuisväestön osaamis-
tason nostaminen ja aikuisopiskeluun osallistumisen laajentaminen, aikuiskoulutuksen vakaan resurs-
sikehityksen turvaaminen, laadun parantaminen ja aikuiskoulutuksen ohjauksen ja seurannan kehit-
täminen kaikilla koulutuksen tasoilla.

Opetusministeriön toimialan aikuiskoulutuksen kehittämisessä pyritään siihen, että omaehtoinen
aikuiskoulutus yhdessä työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ja henkilöstökoulutuksen kanssa muo-
dostaa toimivan kokonaisuuden. Painopisteiden määrittelyssä ja kehittämistoimien suuntaamisessa
otetaan huomioon OECD:n aikuiskoulutuspolitiikan maatutkinnan ja parlamentaarisen aikuiskoulu-
tustyöryhmän ehdotukset.

Omaehtoisen aikuiskoulutuksen kehittämisen painopisteitä ovat erityisesti aikuiskoulutuksen tar-
jonnan kehittäminen elinikäisen oppimisen edellytysten turvaamiseksi koko työikäiselle aikuisväes-
tölle, keski-ikäisen ja huonon pohjakoulutuksen omaavan aikuisväestön koulutukseen osallistumisen
lisääminen ja koulutustason nostaminen, kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksien lisääminen ja kan-
salaisyhteiskunnan vahvistaminen, ikääntyvän väestönosan aikuiskoulutuspalvelujen parantaminen,
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aikuiskoulutuksen laadun kehittäminen, aikuiskoulutukseen soveltuvien tutkintojen ja opiskelumuo-
tojen kehittäminen, opetushenkilöstön osaamis- ja koulutustason kohottaminen, eri tavoin hankitun
osaamisen tunnustamisen ja hyväksilukemisen kehittäminen sekä aikuiskoulutuksen tiedotus- ja neu-
vontapalvelujen kehittäminen. Aikuiskoulutuspolitiikalla tuetaan työllisyysasteen nostamista, työvoi-
man saatavuuden turvaamista sekä syrjäytymisen ehkäisemistä.

Perussuunnitelmaan sisältyy aikuisten koulutustason kohottamisohjelman toimeenpano vuoden
2003 talousarvion mukaisessa tasossa sekä oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen li-
säkoulutuksen tarjonnan laajentaminen.

Seuraavilla, suunnitelmakaudelle ajoittuvilla toimenpiteillä pyritään toteuttamaan yllä mainittuja
tavoitteita:

- Jatketaan aikuisten koulutustason kohottamisen lisätoimenpideohjelmaa huonon tai vanhentuneen

pohjakoulutuksen omaavien keski-ikäisten koulutusmahdollisuuksien lisäämiseksi, varataan sen

toimintaan riittävät voimavarat ja edistetään ohjelman toteuttamista.

- Laaditaan kaikki koulutustasot kattava aikuiskoulutuksen kehittämisen alueellinen strategia, ja sen

pohjalta alueelliset strategiat kaikilla maan alueilla. Aikuiskoulutuksen rahoitusjärjestelmää ja -muotoja

kehitetään tavoitteiden toteuttamiseksi.

- Suunnataan resursseja aikuisopiskeluun soveltuvien tutkintojen ja koulutusmallien sekä tietotekniikkaa

hyödyntävän koulutustarjonnan laajentamiseen ja monipuolistamiseen.

- Vahvistetaan vapaan sivistystyön oppilaitosten edellytyksiä vastata yhteiskunnan muutoksesta aiheutu-

viin sivistystarpeisiin osana elinikäisen oppimisen ja tietoyhteiskuntastrategioiden toimeenpanoa.

Vapaan sivistystyön ohjaus- ja seurantajärjestelmää kehitetään yhteistyössä alan keskusjärjestöjen

kanssa. Vahvistetaan neuvontajärjestöjen toimintaedellytyksiä.

- Suomen ilmailuopistolle turvataan toiminnan koko laajuuden edellyttämät voimavarat.

- Kehitetään edelleen Opintoluotsi-koulutusportaalia palvelemaan kansalaisia opintoihin liittyvän tiedon

etsimisessä ja jäsentämisessä sekä tehostetaan yhteistyötä ja vuorovaikutusta opinto-ohjaajien ja

koulutusneuvojien kanssa yhteistyössä työhallinnon ja alan verkostojen kanssa erityisenä toiminta-

alueena aikuisten koulutustason kohottamisohjelman tukeminen. Tuetaan aikuisopiskelijoiden henkilö-

kohtaisten opintosuunnitelmien laatimista näyttötutkintoihin valmentavassa koulutuksessa (AiHe -

hanke).

- Osana elinikäisen oppimisen strategian toimeenpanoa  kehitetään ja laajennetaan eri tavalla hankittu-

jen opintojen ja osaamisen tunnustamisjärjestelmiä.

- Maahanmuuttajille tarkoitetun kieli- ja kulttuurikoulutuksen tarjontaa ja laatua kehitetään erityisesti

vapaan sivistystyön oppilaitoksissa yhteistyössä työministeriön kanssa.

- Kehitetään aikuiskoulutuksen ohjauksessa tarvittavia seuranta- ja arviointijärjestelmiä vastaamaan yllä

mainittuja tavoitteita siten, että päätöksenteon ja kehittämistyön käytettävissä on riittävästi ajan tasalla

olevaa relevanttia tietoa aikuiskoulutuksesta ja -opiskelusta.

- Aikuiskoulutuksen osalta laaditaan opintojen aikaisen toimeentulon kattavuutta,  opinnoista perittävien

maksujen kohtuullisuutta sekä koulutuksen verotuskohtelun selkeyttä koskevat selvitykset ja kehittä-

misehdotukset.
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4.6.2. Kehittämishankkeet

- Perussuunnitelmaan sisältyvää aikuisten koulutustason kohottamisen lisätoimenpideohjelmaa laajen-

netaan vuosina 2004-2007.

- Lisätään asteittain omaehtoisen aikuiskoulutuksen tarjontaa pitäen tavoitteena, että aikuisille suunnat-

tua koulutusta on tarjolla kaikilla tasoilla ja alueellisesti mahdollisimman kattavasti siten, että vuoteen

2010 mennessä kaikilla aikuisilla on mahdollisuus osaamisensa perusteelliseen uusintamiseen 10-15

vuoden välein sekä 1-2 viikon kehittämisjaksoon vuosittain.

- Vapaan sivistystyön koulutustarjontaa laajennetaan ja suunnataan koulutuspoliittisesti tärkeille kohde-

ryhmille ja sisältöalueille sekä ammatillisen lisäkoulutuksen tarjontaa laajennetaan. Ammattikorkea-

koulujen ja yliopistojen aikuisille tarkoitettua koulutustarjontaa lisätään.

- Ammatillisen lisäkoulutuksen tarjontaa lisätään tarvetta vastaavasti erityisesti tukemaan ammatti- ja

erikoisammattitutkintojen suorittamista sekä vastaamaan keski-ikäisten, puutteellisen tai vanhentuneen

koulutuksen saaneiden osaamis- ja sivistystarpeisiin.

- Parannetaan aikuisväestön tietoteknisiä perustaitoja osana koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategia-

ohjelman toimeenpanoa. Aikuisväestön tietoyhteiskunnan perustaitojen edistämiseksi käynnistettyä

opintosetelikokeilua jatketaan ja laajennetaan. Toimeenpannaan yhdessä lääninhallitusten ja kansalais-

järjestöjen kanssa tietoyhteiskunnan tuki- ja neuvontahenkilöstön koulutusohjelma.

- Opetustoimen henkilöstölle tarkoitettua lisäkoulutusta laajennetaan ja sitä suunnataan niin, että po.

henkilöstöllä on riittävät ja mahdollisimman tasaveroiset mahdollisuudet päästä osaamista ja pätevyyttä

lisäävään koulutukseen yhteiskunnan muutosten ja koulutuspolitiikan uudistusten edellyttämällä

tavalla. Painopisteenä on  opetushenkilöstön tieto- ja viestintätekniikan osaaminen, työssäoppiminen,

maahanmuuttajien kieli- ja kulttuurikoulutus, sosiaalisten ongelmien ehkäisemisen edellyttämä koulutus

sekä ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen.

- Pyritään korottamaan neuvontajärjestöille myönnettävää valtionavustusta.

Aikuiskoulutuksen rahoitus opetusministeriön hallinnonalan talousarviossa 2003 on koottu seuraa-
vaan taulukkoon:

milj. euroa

* Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö (29.69) 290,8

* Yliopistojen täydennyskoulutus ja avoin yliopisto (29.10) 20,6

* Ammattikorkeakoulut (29.20) 69,0

* Lukiokoulutus (arvio) (29.40) 23,6

* Ammatillinen peruskoulutus (arvio) (29.60) 75,0

* Oppisopimuskoulutuksena järj. ammatillinen lisäkoulutus (29.60) 57,4

* Liikunnan koulutuskeskukset (29.98) 14,9

Yhteensä 551,3

Tässä suunnitelmassa aikuiskoulutusta on käsitelty lisäksi yliopistojen osalta luvussa 4.2., ammatti-
korkeakoulujen osalta luvussa 4.3., yleissivistävän koulutuksen osalta luvussa 4.4.3. ja ammatillisen
koulutuksen osalta luvussa 4.5.
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4.6.3. Toiminnan laajuus

Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ammatillinen lisäkoulutus 15 600 12 808 12 808 12 808 12 808 12 808

* josta tutkintoon johtava koulutus 9 400 11 000 12 090 13 200 13 200 13 200

Ammatilliset erikoisoppilaitokset
* opetustunteja 315 200 336 000 362 800 362 800 362 800 362 800

Aikuisten koulutustason
kohottamisen
lisätoimenpideohjelma (PAT)
* opiskelijoita 3 360 10 000 10 000 10 000 10 000
* opiskelijatyövuosia 1 680 5 000 5 000 5 000 5 000

Kansalaisopistot
* opetustunteja 2 012 000 2 036 000 2 036 000 2 036 000 2 036 000 2 036 000

Kansanopistot
* opiskelijaviikkoja 280 000 286 360 286 360 286 360 286 360 286 360
Opintokeskukset
* opintokerhotunteja 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000
* opetustunteja 175 800 185 620 185 620 185 620 185 620 185 620

Kesäyliopistot
* opetustunteja 81 800 92 300 92 300 92 300 92 300 92 300

Muu aikuiskoulutus

Lukiokoulutus
* aikuislukioiden opiskelijamäärä

ilman aineopiskelijoita 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000
* aineopiskelijoiden määrä/vuosi 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000

Toisen asteen ammatillinen
peruskoulutus
* aikuiskoulutus 12 000 12  000 12 000 12 000 12 000 12 000

Oppisopimuskoulutus
* lisäkoulutuskiintiöön

sisältyvä lisäkoulutus, 18 000 20 500 20 500 20 000 20 000 20 000
josta tutkintoon johtava
koulutus 15 000  17 000 18 000 19 000 19 000 19 000

Ammattikorkeakoulut
* tutkintoon johtava koulutus

aikuisille 14 600 15 540 15 540 15 540 15 540 15 540
* ammatilliset erikoistumisopinnot

ja jatkotutkinnot 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Yliopistot
* avoin yliopisto-opetus

(laskennallisia vuosi-
opiskelijapaikkoja) 20 000 20 000 20 000 20 000 20  000 20 000
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4.6.4. Menolaskelma

29.69 Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö (milj. euroa)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
TP TA+LTA TA TTS TTS TTS TTS

Perussuunnitelma 297,2 305,5 290,3 311,1 311,1 311,1 311,1
Kehittämissuunnitelma 297,2 305,5 290,3 337,4 373,6 379,8 386,0
Ero 26,3 62,5 68,7 74,9

Perussuunnitelmaan sisältyvät muutokset
(milj. euroa verrattuna vuoteen 2003)

2004 2005 2006 2007
Suomen ilmailuopiston toiminnan käynnistäminen 1,1 1,1 1,1 1,1
Aikuisten koulutustason kohottamisohjelma 23,7 23,7 23,7 23,7

Kehittämissuunnitelmaan sisältyvät lisäksi seuraavat muutokset
(milj. euroa verrattuna vuoteen 2003)

2004 2005 2006 2007
Aikuisten koulutustason kohottamisohjelma 14,3 44,3 44,3 44,3
Vapaan sivistystyön tarjonnan laajentaminen 3,0 6,0 9,0 12,0
Ammatillisen lisäkoulutuksen tarjonnan laajentaminen 3,2 6,4 9,6 12,8
Aikuisten tietoyhteiskuntavalmiuksien vahvistaminen ja
opintosetelikokeilu 3,0 3,0 3,0 3,0
Opetusalan henkilöstön täydennyskoulutuksen laajentaminen 2,0 2,0 2,0 2,0
Neuvontajärjestöjen valtionavustuksen korotus 0,8 0,8 0,8 0,8

4.7. Opintotuki

4.7.1. Perussuunnitelma

Opintotukijärjestelmää kehitetään opiskeluun kannustavaksi siten, että se mahdollistaa päätoimisen
opiskelun aikana muun toimeentuloturvan kanssa johdonmukaisesti toimivan riittävän toimeentulon.
Koulutukseen hakeutumisen, koulutusasteiden ja opiskelijoiden välisen tasa-arvon sekä tehokkaan
tutkinnon suorittamisen edistämiseksi järjestelmää kehitetään opintorahapainotteisesti nykyisen ra-
kenteen pohjalta ja yhteensovittamalla järjestelmää muun toimeentuloturvan kanssa.

- Lain tasolla säädetään mm. muiden kuin Suomen kansalaisten oikeudesta opintotukeen, opintojen

päätoimisuudesta ja opintotukeen oikeuttavista opinnoista.

- Kansaneläkelaitoksen ja pankkien kanssa yhteistyössä selvitetään takaajan maksettavaksi tulevien

opintolainojen määrän kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tarvittaessa suunnitellaan toimenpiteitä,

joilla edistetään takaajana maksettavaksi tulevien lainojen määrän vähenemistä.
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4.7.2. Kehittämishankkeet

- Opintotuen riittävyyden parantamiseksi korotetaan asumislisän vuokrarajaa vuokratason nousun

perusteella ja asumisen tukijärjestelmien yhteensovittamiseksi.

- Ateriatukea tarkistetaan toteutuneen kustannuskehityksen perusteella.

- Opiskelijan omia tulorajoja korotetaan kustannuskehityksen huomioimiseksi tarveharkinnassa.

- Tavoitteellisen ja tehokkaan opiskelun edistämiseksi korkeakouluopiskelijoille mahdollistetaan opintora-

ha kaksinkertaisena yhden lukukauden ajan.

- Opintorahan ja lainan enimmäismääriä korotetaan asteittain (2005-2008) toteutuneen kustannuskehi-

tyksen perusteella.

- Toisen asteen opintotuen kehittämisen edellytyksiä selvitetään. Tavoitteena on, että opintorahan määrä

olisi vähintään lapsilisän tasoinen ja vanhempien tuloihin perustuvaa tarveharkintaa sovellettaisiin

myönnettäessä tukea vain alle 18-vuotiaille ja vanhempiensa luona asuville syyslukukaudesta 2005

lähtien. Ensisijaisena toimenpiteenä on poistaa vanhempien tuloihin perustuva tarveharkinta myönnet-

täessä tukea itsenäisesti asuville 18- ja 19-vuotiaille.

4.7.3. Toiminnan laajuus

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Opintorahan saajat

Korkeakoulut 147 200 147 450 147 700 147 700 147 700 147 700
Muut 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100
Yhteensä 242 300 242 550 242 800 242 800 242 800 242 800

Asumislisän saajat 155 300 155 400 155 500 155 500 155 500 155 500

Aikuisopintorahan saajat 1 500 - - - -

Koulumatkatuen saajat 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100 51 100

4.7.4. Menolaskelma

29.70 Opintotuki (milj. euroa)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
TP TA+LTA TA TTS TTS TTS TTS

Perussuunnitelma 720,7 716,2 717,3 736,8 733,8 730,1 727,5
Kehittämissuunnitelma 720,7 716,2 717,3 750,3 777,6 806,3 821,1
Ero 13,5 43,8 76,2 93,6

Perussuunnitelmaan sisältyvät muutokset
(milj. euroa verrattuna vuoteen 2003)

2004 2005 2006 2007
Tuen käytön muutos 8,0 8,0 8,0 8,0
Takausvastuiden määrä 9,5 6,5 2,8 0,2
Ateriatuen käytön muutos 1,4 1,4 1,4 1,4
180 opintoviikon laajuisten ylempien korkeakoulututkintojen
enimmäistukiajan pidentäminen 0,5 0,5 0,5 0,5
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Kehittämissuunnitelmaan sisältyvät lisäksi seuraavat muutokset
(milj. euroa verrattuna vuoteen 2003)

2004 2005 2006 2007
Asumislisän vuokrarajan korottaminen 10,0 10,0 10,0 10,0
Ateriatuen korottaminen  0,25 eurolla 2,5 2,5 2,5 2,5
Kustannuskehityksen huomioon ottaminen
opintorahaa myönnettäessä 1,0 7,5 20,5 27,0
Toisen asteen alle 20-vuotiaiden opintorahan kehittäminen 19,4 38,8 48,8

Korotettu opintorahajakso 4,4 4,4 5,3

4.8. Tiede

4.8.1. Perussuunnitelma

Tavoitteena on turvata suomalaisen tieteen tason, laajuuden, vaikuttavuuden ja kansainvälisen näky-
vyyden myönteinen kehitys. Jatketaan tutkimuksen laadun kohottamiseen tähtääviä toimia. Tutkimus-
järjestelmän ja tutkimustulosten käyttäjien välistä yhteistyötä kehitetään tavoitteena tutkimustulosten
entistä parempi hyödyntäminen ja tutkimuksen vaikuttavuus yhteiskunnan kaikilla lohkoilla ja alu-
eellisesti.

Sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen kehityksen turvaamiseksi tiedon ja osaamisen perustaa
on vahvistettava edelleen laaja-alaisesti sekä huolehdittava uuden tiedon tuottamisen edellytyksistä.
Kotimaisen tutkimustoiminnan korkea taso on keskeinen kilpailtaessa yritysten ja tuotannon sijoit-
tumisesta maailmalla. Huipputason tutkimus luo myös parhaat edellytykset osallistua kansainvälisiin
tutkimusohjelmiin ja saada niistä monipuolista hyötyä.

- Keskeiset perusteet rahoituksen suuntaamiselle ovat tutkimuksen laatu ja vaikuttavuus.

- Tuetaan tietovaltaisen tuotannon ja palvelujen perustana olevien alojen, kuten biotekniikan tutkimusta.

- Tutkimuksen kansainvälistymistä ja huippuyksiköiden kehittymistä tehostetaan.

- Edistetään tutkimustiedon ja teknologian käyttöä ja hyödyntämistä talouden, työllisyyden ja muun

yhteiskunnallisen kehityksen hyväksi.

- Tutkimuksen kotimaista, eurooppalaista ja muuta kansainvälistä verkottumista kehitetään. Hyödynne-

tään tehokkaasti EU:n tutkimusohjelmia, muita kansainvälisiä tieteellisiä ohjelmia sekä bilateraalisia

järjestelyjä.

- Tutkimuksen vaikuttavuuden sekä tutkimusjärjestelmän tilan ja toiminnan arviointia, siihen tarvittavaa

tietopohjaa ja arviointimenetelmiä kehitetään edelleen.

Suomen Akatemian toiminnan painoalueet ovat luovien tutkimusympäristöjen ja ammattimaisen tut-
kijanuran kehittäminen, jossa välineinä ovat erityisesti huippuyksikköpolitiikka, korkeatasoiset tut-
kimushankkeet ja -ohjelmat sekä tutkijatohtorijärjestelmä. Tutkimusjärjestelmän kehittämisessä Aka-
temian painopisteinä ovat korkeatasoisten ammattitutkijoiden riittävyydestä huolehtiminen ja tutki-
jakoulujen toiminnan, ohjauksen ja yhteistyön tukeminen sekä suomalaisen tieto- ja osaamispohjan
monimuotoisuuden ja uusiutumiskyvyn turvaaminen. Keskeisessä asemassa ovat nuorten tutkijoiden
ja tutkijanaisten mahdollisuuksien lisääminen. Rahoitusta suunnataan kansainvälisen tutkimusyhteis-
työn vahvistamiseen. Akatemia osallistuu aktiivisesti eurooppalaisen ja pohjoismaisen huippuyksik-
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köpolitiikan muodostamiseen. Aikaisempaa suurempaa työpanosta edellyttävät muun muassa arvioin-
titoiminta, tutkijavirkarakenteen kehittäminen, rahoittajayhteistyön vahvistaminen ja kansainvälisty-
misen uudet toimintatavat. Suomen Akatemian toimintaa kehitetään arvioinnin pohjalta.

Arkistotoimen kehittämisessä ja ohjauksessa painoalueina ovat viranomaisten tuottaman aineiston
arvonmääritys, elektronisten asiakirjojen arkistoinnin ohjeistaminen ja seulonnan kriteerien kehittä-
minen. Arkistolaitos selvittää sähköisten aineistojen käsittelyyn ja pitkäaikaissäilytykseen sopivia
menetelmiä sekä jatkaa aineistojen digitointia. Yksityisarkistorekisterin ja arkistotietokannan kehit-
tämistä ja täydentämistä jatketaan.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toiminnan painoalat ovat kielentutkimus, tutkimukseen
perustuva kielenhuolto sekä keskeisten kielentutkimusaineistojen ylläpitäminen, tuottaminen ja ke-
hittäminen. Tutkimuskeskus selvittää suomalaisen kielenkäytön ja kieliyhteisön nykytilaa ja histori-
aa  sanastontutkimuksella ja julkaisemalla sanakirjoja, seuraa kansalliskielten käyttöalan sekä yleis-
kielen kehitystä ja tiedottaa ja opastaa kielenkäytön kysymyksissä.

Varastokirjasto toimii kirjastolaitoksen yhteisenä varastointi- ja kaukopalvelukeskuksena. Varas-
tokirjasto tehostaa aineiston valtakunnallista saatavuutta  osallistumalla aineiston luettelointiin yh-
teistietokantoihin, tarjoamalla aineistoa käyttöön kaukopalveluna ja kehittämällä muita aineiston saa-
tavuutta tehostavia toimintamuotoja.

4.8.2. Kehittämishankkeet

- Tutkimus- ja innovaatiorahoitusta lisätään valtion tiede- ja teknologianeuvoston suositusten mukaisesti

innovaatiojärjestelmän kansainvälistymisen nopeuttamiseksi ja innovaatiotoiminnan edelleen kehittämi-

seksi kotimaassa.

- Vahvistetaan perustutkimusta, tutkijankoulutusta ja tutkimusta tukevaa infrastruktuuria. Laajenne-

taan tutkimusohjelmien kansainvälistä yhteistyötä, parannetaan tutkijoiden uramahdollisuuksia,

kehitetään ja kansainvälistetään tutkijakouluja, edistetään tutkimuksen huippuyksiköiden verkotta-

mista sekä lisätään tutkimuslähtöisiä sosiaalisia innovaatioita.

- Naisten tutkijanuran esteiden poistamista jatketaan ja naisten tutkijanuraa tuettaan aktiivistesti.

Naistutkimusta edistetään vuoden 2002 arvioinnin pohjalta.

- Arviointitoimintaa laajennetaan.

- Valmistellaan Suomen liittymistä ESOon (European Southern Observatory).

- Parannetaan Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toimintaedellytyksiä.

- Tietohuollon instituutioita ja rakenteita kehitetään. Järjestetään joukkoviestinnän arkistointi niin, että

uusi laki kattaa perinteisen vapaakappaleaineiston lisäksi myös elektronisen aineiston, televisio- ja

radioaineiston sekä elokuvat. Tuetaan kirjastojen ja arkistojen aineistojen digitointia sekä pitkäaikais-

säilytystä.
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4.8.3. Toiminnan laajuus

Suomen Akatemia 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Tutkimusvirat lkm 321 276 276 276 276 276 276
Tutkimusohjelmat lkm 23 23 23 23 23 23 23
Huippuyksiköt lkm 26 42 42 42 42 42 42

4.8.4. Menolaskelma

29.88 Tiede (milj. euroa)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
TP TA+LTA TA TTS TTS TTS TTS

Perussuunnitelma 179,8 190,0 206,9 230,6 223,8 226,6 219,0
Kehittämissuunnitelma 179,8 190,0 206,9 239,3 245,0 263,2 273,0
Ero 8,7 21,2 36,6 54,0

Perussuunnitelmaan sisältyvät muutokset
(milj. euroa verrattuna vuoteen 2003)

2004 2005 2006 2007
Suomen Akatemian tutkimusmäärärahan kasvu 21,9 15,1 17,8 10,2
Suomen Akatemian vuokramäärärahan jälkeenjääneisyys 1,4 1,4 1,4 1,4
Arkistolaitoksen vuokramäärärahan jälkeenjääneisyys 0,3 0,3 0,3 0,3
Jäsenmaksujen kasvu 0,1 0,1 0,2 0,2

Kehittämissuunnitelmaan sisältyvät lisäksi seuraavat muutokset
(milj. euroa verrattuna vuoteen 2003)

2004 2005 2006 2007
Suomen Akatemian valtuuden lisäyksestä aiheutuvat menot * 3,2 13,2 28,4 45,2
Suomen Akatemia (toimintamenot): tutkijavirkojen lisääminen,
tutkimusohjelmien kv-yhteistyön laajeneminen,
arviointien toteuttaminen * 2,6 2,6 2,6 2,6
ESOn (European Southern Observatory) liittymis- ja jäsenmaksut 1,9 3,7 3,7 3,7
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus: toimintamenomomentin lisäys
(veikkausvaramomentin määrärahaa vastaavaksi),
inarin- ja koltansaamen tutkimus, nauhoitearkiston digitointi,
varustaminen 0,6 1,3 1,6 2,1
Arkistolaitos: aineistojen digitointi, arkistoainesten sähköinen
tilausjärjestelmä, kirjaston liittäminen tieteellisten
kirjastojen järjestelmään 0,4 0,4 0,4 0,4

* Lisätään Suomen Akatemian myöntövaltuutta ja toimintamenorahoitusta valtion tiede- ja teknologianeuvos-

ton 12.12.2002 hyväksymien suositusten mukaisesti.

4.9. Opetushallitus

4.9.1. Toimintalinjat ja painopisteet

Tavoitteena on, että Opetushallituksen toimialan oppilaitoksilla ja muilla toimijoilla on sijaintipaikas-
ta riippumatta käytettävissään kaikki koulumuodot ja -asteet sekä koulutusalat kattavat, ajantasaiset
ja kansainvälisessä vertailussa kilpailukykyiset opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet.
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Peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmien perusteet uudistetaan. Ammatilliseen peruskoulutuk-
seen kehitetään asteittain näytöt osaamisen laadun varmistamiseksi. Ammatillisten tutkintojen an-
tamia jatko-opintovalmiuksia vahvistetaan tukemalla ammatillisen koulutuksen ja lukioiden yhteis-
työtä.

Otetaan käyttöön koulutuksen määrälliset ja laadulliset indikaattorit. Tavoitteena on niinikään,
että toimialan oppilaitoksilla ja muilla toimijoilla on käytössään kattava ja ajantasainen tietohuol-
to, joka sisältää koulutusjärjestelmätietoa, ennakointitietoa, rahoitustietoa ja kansainvälistä vertai-
lutietoa. Tietopalvelu sisältää sekä maksuttomia että maksullisia palveluita.

4.9.2. Menolaskelma

29.07 Opetushallitus (milj. euroa)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

TP TA+LTA TA TTS TTS TTS TTS

Perussuunnitelma 17,7 18,1 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3
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5. Kulttuuri-, liikunta- ja
nuorisopolitiikka

5.1. Yleiset tavoitteet

Toiminta-ajatus

Opetusministeriö on osana valtioneuvostoa kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan asiantuntija, stra-
teginen kehittäjä, yhteensovittaja sekä päätösten valmistelija ja tekijä kansallisessa ja kansainvälisessä
toimintaympäristössä.

Ministeriö tuo esiin ja perustelee taiteen, kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön toimialojen merki-
tystä yhteiskunnassa. Se luo edellytyksiä kulttuurisen perinnön välittämiselle ja sen luovalle uudis-
tamiselle, yksilöllisten ja yhteisöllisten identiteettien rakentamiselle, aktiiviselle kansalaistoiminnal-
le ja osallistumiselle sekä väestön hyvinvoinnille.

Tavoitteena on saada aikaan suotuisat edellytykset toimialojen ammattien harjoittamiselle, tasa-
arvoiset toiminta- ja harrastusmahdollisuudet sekä laadukkaat palvelut taiteen, kulttuurin, liikunnan
ja nuorisotyön toimialoilla.

Painopisteet ja kehittämistavoitteet

Kulttuurihallintoa kehitetään suunnitelmakaudella valtioneuvoston vahvistamien periaatteiden mukai-
sesti jatkamalla strategiapainotteisuuden ja tulosohjauksen vahvistamista ja liittämällä siihen yksilöi-
den ja organisaatioiden suorituskyvyn kehittäminen. Seuranta- ja arviointimenettelyllä voidaan kuvata
toimialan palvelujen ja toimintapolitiikan vaikutuksia.  Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan yk-
silöllisistä ja yhteiskunnallisista merkityksistä ja vaikutuksista tuotetaan tutkimus-, julkaisu- ja vies-
tintäaineistoa julkisen keskustelun sekä suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi. Tässä tarkoitukses-
sa sektoritutkimusta vahvistetaan ja monipuolistetaan. Tätä edellyttää myös ministeriöiden roolin
korostuminen valtioneuvoston strategisina ohjausyksikköinä sekä poikkihallinnollisen suunnittelun
koordinaation lisääntyminen.

Hallitusohjelmaan sisällytetty valmisteilla oleva valtioneuvoston taide- ja taiteilijapoliittinen oh-
jelma luotaa suomalaisen taide- ja taiteilijapolitiikan tulevaisuutta ja kehityksen vaatimia toimenpi-
teitä. Taide-elämän osaamisen syventämiseksi pyritään parantamaan taiteilijoiden toimintaedellytyk-
siä saattamalla ne verrannollisiksi tieteenharjoittajien edellytysten kanssa. Taide on perustuslaissa
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tarkoitettuna mahdollisuutena itsensä kehittämiseen myös sivistyksellinen perusoikeus. Taiteen mah-
dollisuudet laajentavat yhteiskunnan innovaatioperustaa kun taiteen, yhteiskunnan, elinkeinoelämän
ja kansainvälisen kulttuurielämän kohtaamista lisätään. Luovan hyvinvointiyhteiskunnan kehittämi-
nen edellyttää taiteen roolin vahvistamista yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Ohjelman käynnis-
tämiseksi suunnitelmakaudella opetusministeriön painopistealueita ovat taiteilijoiden toimintaedelly-
tysten edistäminen, taide- ja kulttuuripalveluiden saavutettavuuden turvaaminen, lastenkulttuuri ja
taidelaitosjärjestelmän kehittäminen.

Taiteen ja kulttuurin sekä liikunnan ja nuorisotyön alueilla pyritään toteuttamaan keskeiset sisäl-
tö- ja kulttuuriteollisuushankkeet. Koulutus- ja kulttuuripolitiikan toimialojen yhteistyötä jatketaan
luovuus ja kulttuurikasvatus -hankkeessa  sekä iltapäivä- ja kerhotoiminnassa. Lastenkulttuurin edis-
tämistä jatketaan paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla. Muodostetaan lastenkulttuu-
rikeskusten verkosto.

Suunnitelmakaudella ryhdytään toimenpiteisiin kansalaistoiminnan elinvoimaisuuden vahvistami-
seksi sekä kansalaistoiminnan esteiden poistamiseksi yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa.
Kehitetään kansalaisten osallisuus- ja osallistumismahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin sekä liikun-
nan ja nuorisotoiminnan toimialoilla.

Toimialan yleisenä tavoitteena on luoda kansalaisille yhdenvertaiset harrastusmahdollisuudet sekä
taiteen, kulttuurin, liikunnan ja nuorisotoimen palvelut. Suunnitelmakaudella tavoite korostuu erityi-
sesti, sillä tieto- ja viestintäteknologian uusien sovellutusten käyttöönoton yhteydessä on taattava riit-
tävän korkeatasoisten kulttuuristen tuotteiden ja palvelujen kotimainen tuotanto ja jakelu. Hallitus-
ohjelmassa edellytetään, että sähköisiä palveluja sekä kulttuuri- ja tietosisältöjä kehitetään helppo-
käyttöisiksi ja turvallisiksi kaikkien ihmisten käyttöön yhtälailla tietokoneen, digitaalisen television
ja matkaviestinten avulla. Tässä yhteydessä korostuu myös tekijänoikeuksien merkitys digitaalises-
sa luomis- ja käyttöympäristössä. Erityistä huomiota kiinnitetään eri vammaisryhmien oman kulttuu-
ritoiminnan edellytysten ja kulttuurilaitosten saavutettavuuden parantamiseen vuonna 2003 työnsä
aloittaneen ‘Vammaiset ja kulttuuri’ -toimikunnan (2003-2007) esitysten pohjalta.

Valtion liikuntaneuvoston ja nuorisoasiain neuvottelukunnan kanssa arvioidaan valtion toimenpi-
teiden vaikuttavuutta näillä toimialueilla. Kehitetään yhdessä lääninhallitusten kanssa kirjastoihin,
liikuntapalveluihin ja nuorten elinolojen parantamiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvää arvi-
ointia. Toteutetaan alueellisten taidetoimikuntien toimialalla arvioinnin kehittämishanke, jonka avulla
kerätään tietoa taide- ja kulttuuripalveluista kunnissa tavoitteena hahmottaa kyseisen toiminnan mer-
kitys ja mahdollisuudet osana aluekehitystyötä sekä peruspalveluja.

Rakennetun kulttuuriperinnön suojelua kehitetään kulttuurisesti kestävin periaattein. Suomi on
sitoutunut kansainvälisissä sopimuksissa rakennusperinnön vaalimiseen ja jalostamiseen. Vuosi 2003
on rakennusperinnön teemavuosi. Opetusministeriö toteuttaa yhdessä ympäristöministeriön ja Museo-
viraston sekä muiden valtion viranomaisten kanssa valtioneuvoston vuonna 2001 hyväksymän raken-
nusperintöstrategian esityksiä. Tämä edellyttää mm. valtion rakennusperinnön esimerkillistä hoitoa
ja panostamista Museoviraston alueelliseen toimintaan.

Uusien innovatiivisten kulttuurihankkeiden tukemisessa EU:n rakennerahastojen merkitys on ol-
lut keskeinen. Kuluvan rakennerahastokauden tulosten arvioimiseksi ja hyödyntämiseksi luodaan
seurantajärjestelmä. Tavoitteena on kehittää kulttuurihankkeita varten omat indikaattorit ja arvioin-
tikriteerit, jotka voitaisiin ottaa käyttöön vuonna 2007 alkavalla uudella rakennerahastokaudella.

Osallistutaan Euroopan yhteisön Kulttuuri 2000 -ohjelman ja audiovisuaalisen alan Media Plus -
tukiohjelman täytäntöönpanoon sekä Nuoriso-toimintaohjelman toimeenpanoon samalla edistäen suo-
malaisen taide- ja kulttuuri- sekä nuorisopolitiikan tavoitteiden toteutumista EU:n toiminnassa. Vuo-
den 2003 aikana komissio antaa ehdotukset Kulttuuri 2000 -ohjelman jatkamisesta kahdella vuodel-
la (2005-2006) sekä laajentuneen yhteisön uusista kulttuuritoimista vuoden 2006 jälkeen. Tarkoitus
on osallistua aktiivisesti näiden ehdotusten käsittelyyn neuvoston kulttuurikomiteassa ja muissa yh-
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teisön elimissä Suomen kaltaisten pienten jäsenmaiden ja kielialueiden etujen turvaamiseksi yhteisön
tulevassa kulttuuritoiminnassa.

Lisäksi tähdennetään luovuuden ja kulttuurin merkitystä eurooppalaisessa sisältötuotannossa sekä
huolehditaan kulttuurin ja sen osa-alueiden huomioon ottamisesta  EU:n toimissa ja ohjelmissa sekä
Pohjoisen e-ulottuvuuden toimintaohjelman toimeenpanossa. Suomalaisten osallistumista edellä mai-
nittuihin ohjelmiin kannustetaan muun muassa huolehtimalla kansallisten yhteyspisteiden toiminnasta
ja tukemalla hakukierroksilla menestyneitä hankkeita. Edistetään kulttuurin saatavuutta digitaalises-
sa ympäristössä osana EU:n tietoyhteiskuntatoimintaa. Huolehditaan kulttuurin, liikunnan ja nuori-
sotoimen hankkeiden osuuden vahvistumisesta EU:n rakennerahasto-ohjelmien toteutuksessa. Euroo-
pan unionin pohjoisen ulottuvuuden toimintaohjelman mukaisesti edistetään kulttuuri-, liikunta- ja
nuorisopolitiikan keinoin demokratian ja kansalaisyhteiskunnan kehitystä ja kulttuuri- ja kansalais-
toiminnan toimijoiden yhteistyötä.

Suunnitelmakaudella osallistutaan aktiivisesti UNESCO:n ja Euroopan neuvoston sekä muiden
kansainvälisten organisaatioiden ja verkostojen toimintaan.

5.2. Taide- ja kulttuuripolitiikka

5.2.1. Perussuunnitelma

Taide ja kulttuuriperintö

Teatterit, orkesterit, Suomen Kansallisteatteri ja Suomen Kansallisooppera

Teattereiden valtionosuusjärjestelmän epäkohdat selvitetään ja orkestereiden valtionosuusjärjestelmän
toimivuutta seurataan. Lisäksi tuetaan näyttämö- ja tanssitaiteen ulkopuolisen kentän toimintaedelly-
tyksiä.

Suunnitelmakauden aikana turvataan päänäyttämöiden ja muiden valtakunnallisten taidelaitosten
toimintaedellytykset kustannustason nousua vastaavalla valtion tuella. Suomen Kansallisteatterin
päärakennuksen peruskorjauksesta aiheutunut laina kuoletetaan vuosina 2003-2015 erillisellä valtion-
avustuksella (korkoineen n. 4,9 milj. euroa/vuosi). Suomen Kansallisoopperan taloutta ja toimintaa
kehitetään. Jatketaan neuvotteluja pääkaupunkiseudun kaupunkien osallistumisesta oopperan rahoi-
tukseen vuoden 2003 jälkeen. Tavoitteena on valtion ja kaupunkien välinen neuvottelupöytäkirja, jol-
la sopimusosapuolet sitoutuisivat määräajaksi pidättymään nykyisen sopimuksen irtisanomisesta.
Samalla selvitetään mahdollisuudet aikaansaada opetusministeriön ja oopperan välinen monivuotinen
järjestely, jolla vakiinnutettaisiin oopperan talouden ja toiminnan perusteet.

Museot ja kulttuuriperintö

Museo- ja kulttuuriperintöalalla on suunnitelmakauden aikana tavoitteena kehittää kokonaisvaltaisesti
alan toimintaedellytyksiä ja vaikuttavuutta. Työ perustuu laadittuihin tavoiteohjelmiin (museopoliit-
tinen ohjelma, rakennusperintöstrategia, kulttuuriperinnön digitointi).

Museotoimen kehittämiseksi laaditaan museopoliittinen toimintaohjelma. Museoiden valtion-
osuusjärjestelmää arvioidaan.
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Valtion taidemuseon toimintaedellytykset Suomen kansallisgalleriana, asiantuntijaorganisaationa
ja taidemuseoiden keskeisenä kehittäjänä turvataan.

Opetusministeriö vastaa osaltaan rakennusperintöstrategian toteuttamisesta. Maailmanperintökoh-
teiden valmistelulle ja ylläpidolle luodaan toimintaohjelma. Ministeriö valmistelee yhteistyössä ym-
päristöministeriön kanssa rakennussuojelulain uudistamisesityksen ja ryhtyy toimenpiteisiin kulttuu-
rihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten sisätilojen suojelemiseksi asiaa valmistelevan työryhmän
esitysten pohjalta.

Opetusministeriön hallinnonalan virastojen tehtäviin kuuluu rakennussuojelun piiriin kuuluvan
valtion rakennusomaisuuden ylläpito ja peruskorjaaminen siten, että varallisuuden arvo säilyy ja koh-
teet ovat yleisöä varten esittelykelpoisia sekä käyttökunnossa vuokrattavaksi edelleen. Tämän perus-
tehtävän toteuttaminen edellyttää riittävien voimavarojen varaamista.

Taidehallinnon kehittäminen

Taidetoimikuntajärjestelmää kehitetään valtakunnallisena kokonaisuutena. Lähtökohtana on taiteen-
edistämisjärjestelmän alueellisen tietämyksen ja näkemyksen vahvistaminen sekä taidenäkemyksen
välittyminen alueelliseen kehittämistyöhön. Alueellisten taidetoimikuntien ja niiden henkilöstön hal-
linnollista asemaa selkiytetään ja vahvistetaan niiden roolia alueensa ammatillisesti osaavana tai-
teenedistämisen organisaationa. Alueellisten taidetoimikuntien ja muiden paikallisten, alueellisten
sekä valtakunnallisten toimijoiden yhteistyönä kehitetään asianmukaista seuranta- ja arviointijärjes-
telmää päätöksenteon ja hallinnon toimivuuden turvaamiseksi.

Taiteen alan kansainvälinen yhteistyö

Edistetään mahdollisuuksia vastata taiteen yhä lisääntyvään kansainvälistymiseen ja kansainväliseen
vuorovaikutukseen. Suunnitelmakaudella taataan Suomen kulttuuri-instituuttien perustoimintaedelly-
tykset sekä tuetaan kulttuuri-instituuttien kehittymistä ja profiloitumista Suomen kulttuurin tunnetta-
vuuden lisääjinä sekä kansainvälisten kulttuurisuhteidemme edistäjinä.

UNESCO:n Maailmanperintöluetteloon kuuluvien suomalaisten kulttuuriperintökohteiden ylläpi-
to pyritään turvaamaan.

Kulttuuripolitiikka ja viestintäkulttuuri

Kulttuurinen tietoyhteiskunta ja sisältötuotantohankkeen jatkotoimenpiteet

Vuodesta 2004 lähtien sisältötuotannon ja kulttuurisen tietoyhteiskuntastrategian  linjausten ja hank-
keiden pohjalta muodostetaan kulttuurisen tietoyhteiskunnan kehittämisalue 2000-luvun alun koke-
musten pohjalta. Erityisen huomion kohteena ovat Suomen kilpailukyky kulttuuristen sisältöjen alu-
eella, tietoverkkojen kulttuuristen palveluiden ja digitaalisen television kehitysvaihe sekä kansalais-
ten kulttuurikäyttäytymisen muutokset. Kulttuurista tietoyhteiskuntaa koskevan politiikan tavoittee-
na on, että kulttuurin tietoyhteiskuntapalvelut ovat jokaisen ulottuvilla. Kohdealueina ovat
kulttuuriset sisällöt, verkot (ns. digitaalisen kuilun poistaminen), digitaalinen televisio ja kirjastot. Ke-
hittämisalueeseen kuuluvat mm. digitaalisen sisältöteollisuuden vahvistaminen, tekijänoikeuskysy-
mykset, digitaalinen tietohuolto ja muut kulttuurisen sisältöteollisuuden erityisalueet.
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Kirjastot ja tiedonsaannin politiikka

Jatketaan kirjastopoliittisen ohjelman ehdotusten ja opetusministeriön Kirjastostrategian 2010 linja-
usten pohjalta yleisten kirjastojen kehittämistä.

Kehitetään valtakunnallisia ohjaus- ja arviointijärjestelmiä sekä arvioidaan kuntien kirjastopalve-
luja yhteistyössä lääninhallitusten kanssa. Arvioinnin tarkoituksena on vahvistaa kansalaisten tarvit-
semien kirjasto- ja tietopalvelujen saatavuutta ja laatua.

Edistetään kuntien välistä kahden- ja monenkeskistä, seutukunnallista ja maakunnallista yhteis-
työtä kirjastopalvelujen järjestämisessä. Kirjastopalvelujen tuottamisen kannalta tarkoituksenmukais-
ten yhteisten työvälineiden ja uusien työmenetelmien kehittämistä tuetaan kokeilu- ja projektiavus-
tuksilla.

Tuetaan kirjastojen tehtävää kirjallisen kulttuurin edistäjänä ja asiantuntijana sekä kirjallisuuskas-
vattajana.

Kansallista kirjastoverkkoa kehitetään. Kirjasto- ja tietopalvelujen sisältötuotantohankkeiden tär-
keimpänä tavoitteena on tuottaa keskitetysti laadukkaita verkkoaineistoja ja helppokäyttöisiä verkko-
palveluja yhteistyössä kansalliskirjaston, Varastokirjaston, korkeakoulukirjastojen ja muiden tiedon
tuottajien ja välittäjien kanssa. Tärkeimmät sisältötuotantohankkeet ovat laatumetadata- ja laatupor-
taalihankkeet, jotka auttavat kansalaisia löytämään luotettavaa ja arvioitua tietoa verkosta. Kansalais-
ten käytettävissä tulee olla maksutta kansallista julkista aineistoa ja kansallista kulttuuria julkaisu-
muodosta riippumatta.

Pyritään takaamaan Näkövammaisten kirjaston tuotanto- ja lainaustoiminnan taloudelliset edel-
lytykset. Näkövammaisten kirjaston palvelutoiminnan kehittämiseksi tuetaan elektronista kirjatuotan-
toa ja kirjaston aseman vahvistamista asiantuntijalaitoksena.

Audiovisuaaliset palvelut ja audiovisuaalinen politiikka

Kulttuuriteollisuuden kehittämiseksi edistetään audiovisuaalisen alan tuotantoa, jakelua ja kulttuuri-
toimintaa. Alan tukijärjestelmiä kehitetään toimialan taloudellisia rakenteita koskevien analyysien ja
selvitysten pohjalta ottaen huomioon koko toimialan Suomalaisen elokuvan sekä ja esitys- ja levitys-
toiminnan tavoiteohjelmissa esitetyt suuntaviivat. Tuetaan suomalaisen elokuvan ja videon tuotantoa,
jakelua sekä alan kulttuuritoimintaa elokuvataiteen edistämisestä annetun lain (28/2000) mukaisesti.

Audiovisuaalista alaa koskevat digitaalisen sisältötuotannon kehittämistoimenpiteet pyritään to-
teuttamaan kulttuurisen tietoyhteiskuntastrategian (2003-2006) ja sen toimintaohjelman puitteissa ja
turvaamaan jatkuva kulttuuripoliittinen panostus kansalliseen digitaalisten sisältöjen  tuotantoon.

Jatketaan lastenelokuvan aseman vahvistamista toteuttamalla lastenelokuvan kehittämisohjelman
toimenpide-ehdotuksia ja tiivistämällä yhteistyötä Pohjoismaiden elokuvainstituuttien ja -rahastojen
ja Pohjoismaiden elokuva- ja televisiorahaston sekä Pohjoismaisen Kulttuurirahaston kesken.

EU:ssa painotetaan vahvan audiovisuaalisen politiikan kehittämistä. Suomalaisten ammattilaisten
osallistumismahdollisuudet eurooppalaisiin tukiohjelmiin (MEDIA Plus ja Eurimages) sekä pohjois-
maiseen yhteistyöhön pyritään maksimoimaan. Suunnitelmakauden puolivälissä valmistaudutaan
Mediaohjelman uudistamiseen vastaamaan nykyistä paremmin digitaalisen tuotannon ja levityksen
tarpeita. Eurooppalaisessa ja pohjoismaisessa yhteistyössä etsitään keinoja televisioyhtiöistä riippu-
mattoman audiovisuaalisen tuotannon, multimedian ja muun digitaalisen kulttuurituotannon tukemi-
seen.

Jatketaan toimia pohjoismaisen digitaalisen sisältötuotantorahaston perustamiseksi ja toiminnan
käynnistämiseksi. Pyritään saamaan digitaalisen sisältötuotannon ja jakelun eri osapuolet mukaan
järjestelmään.

Kauden alussa käynnistetään elokuvien arkistolainsäädännön tarkistaminen. Tavoitteena on, että
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samaan aikaan valmisteltavana oleva vapaakappalelainsäädännön uudistaminen ja elokuvien sekä
radio- ja televisio-ohjelmien arkistoinnin lainsäädäntöhankkeet yhdistetään yhteiseksi lainsäädäntö-
hankkeeksi.

Suunnitelmakauden painopisteitä Valtion elokuvatarkastamon osalta ovat sähköisen ilmoitusme-
nettelyn käyttöönotto. Jatketaan kuvaohjelmalain toimivuuden arviointia suhteessa muihin sen lain
soveltamisalueen ulkopuolella olevien viestinnän muotoihin.

Alueellinen kulttuuritoiminta ja rakennerahastot

Vahvistetaan alueellista kulttuuritoimintaa osana kulttuuriteollisuuden kehittämistä. Maakunnissa
kehitteillä olevien kulttuurisen sisältöteollisuuden osaamiskeskusten ja yrityshautomoiden toimintaa
tuetaan julkisin varoin.

Suunnitelmakaudella huolehditaan EU:n rakennerahasto-ohjelmien toteutuksesta, kulttuuripolitii-
kan alueellisen tason hankkeiden osuuden vahvistumisesta ja kulttuurin toimijajoukon monipuolistu-
misesta. Erityisesti paneudutaan uuden teknologian avulla toteuttaviin verkostoitumisen muotoihin
kuten virtuaaliympäristöihin ja niiden hyväksikäyttöön. Tuetaan uuden teknologian, taiteen, kaupun-
kien ja alueiden kehittämisestä ja kulttuurimatkailun tuotteistuksesta kiinnostuneita toimijoita.

Tuetaan kulttuurin vahvistumista aluekeskusten ohjelmatyössä hyödyntämällä EU:n tavoiteohjel-
mia.

Lähialueyhteistyö ja Venäjä-politiikka

Toimeenpannaan opetusministeriön Venäjä-ohjelma. Edistetään pohjoisen kulttuurisen ulottuvuuden
politiikan toimeenpanoa erityisesti Barentsin euro-arktisen neuvoston, Itämeren neuvoston ja Arkti-
sen neuvoston toimialueilla sekä pohjoismaisessa yhteistyössä ja lisätään siten kulttuuri-, liikunta- ja
nuorisopoliittisten toimien vaikuttavuutta alueen yleisenä kehitystekijänä ja kansalaisyhteiskuntapro-
sessin vahvistajana. Edistetään kulttuuriteollisuusyhteistyön hankkeistusta ja informaatioportaalin
laadintaa Suomen ja Venäjän välillä.

Tekijänoikeudet

Tekijänoikeuslain osittaisuudistuksia jatketaan ja tekninen kokonaisuudistus lain selventämiseksi to-
teutetaan. Tietoyhteiskunnan tekijänoikeuksia koskevan direktiivin edellyttämien lainsäädännön muu-
tosten toimivuutta seurataan ja tarvittaessa tarkistetaan säännöksiä. Toimikuntavalmistelussa esillä
ollutta kysymystä lainsäädännön uudistamistarpeesta työ- ja virkasuhteissa syntyvien tekijänoikeuk-
sien osalta on edelleen syytä arvioida. Tekijänoikeuslain uudistamista jatkettaessa harkitaan lain tar-
kistustarpeita myös niiden säännösten osalta, joita komitea- ja toimikuntavalmistelu ei ole koskenut.
Vuoden 2006 alkuun mennessä tekijänoikeuslakiin tehdään taideteosten jälleenmyyntikorvausdirek-
tiivin mukaiset muutokset. Useimmat Suomen lainsäädäntöön keskeisesti vaikuttavat ratkaisut teh-
dään Euroopan yhteisön tasolla, jossa osallistutaan mahdollisten uusien tekijänoikeutta koskevien
direktiivien valmisteluun sekä seurataan muiden tekijänoikeuskysymyksiä koskettavien EY-säädös-
ten valmistelua ja tarvittaessa annetaan asiantuntija-apua valmisteluun osallistuville virkamiehille.

Kansainvälinen yhteistyö

Euroopan Unionissa, Euroopan neuvostossa, Unescossa, Maailman henkisen omaisuuden järjestös-
sä (WIPO), Maailman kauppajärjestössä (WTO), pohjoismaisessa ja bilateraalisessa yhteistyössä sekä
muilla foorumeilla osallistutaan aktiivisesti kulttuuria, kulttuuripolitiikkaa, kulttuurista monimuotoi-



40

suutta, audiovisuaalisia palveluja ja niiden kauppaa sekä henkistä omaisuutta koskevien kysymysten
käsittelyyn.

UNESCO:n Maailmanperintöluetteloon kuuluvien suomalaisten kulttuuriperintökohteiden ylläpi-
to pyritään turvaamaan. Uusia kohteita Maailmanperintöluetteloon esitettäessä laaditaan suunnitelmat
ylläpitoon, kunnostamiseen ja toiminnan kehittämiseen tarvittavien taloudellisten ja henkilöstöresurs-
sien kattamisesta. UNESCOn piirissä erityisen huomion kohteena on uuden aineettoman kulttuuripe-
rinnön suojelua koskevan yleissopimuksen valmistelu. Sopimus on tarkoitus hyväksyä yleiskokouk-
sessa 2005.

Maailman henkisen omaisuuden järjestön WIPOn piirissä jatketaan työskentelyä tietokantojen
suojaa koskevan yleissopimuksen aikaansaamiseksi, yleisradioyhtiöiden kansainvälisen suojan uudis-
tamiseksi sekä audiovisuaalisten esitysten kansainvälistä suojaa koskevien sopimusneuvottelujen lop-
puun saattamiseksi.

5.2.2. Kehittämishankkeet

Taide- ja taiteilijapoliittinen ohjelma

- Lastenkulttuuria kehitetään ja parannetaan lastenkulttuuriverkoston toimintaedellytyksiä.

- Taiteilijoiden toimintaedellytyksiä edistetään sekä turvataan taide- ja kulttuuripalvelujen saatavuus.

- Ryhdytään toimenpiteisiin teatteri- ja orkesteriverkoston kattavuuden parantamiseksi ja verkoston

monipuolisuuden turvaamiseksi toiminnan kokonaisvolyymin voimakkaan kasvun edellyttämällä tavalla.

Teattereiden ja orkestereiden yksikköhintojen jälkeenjääneisyys korjataan vastaamaan lähemmäksi

todellista kustannuskehitystä.

- Valtionosuuden piirissä olevien museoiden toimintaedellytyksien parantamiseksi tavoitteena on korjata

henkilötyövuoden yksikköhinta vastaamaan todellista tasoa sekä lisätä henkilötyövuosien määrää.

Muut kehittämishankkeet

- Audiovisuaalisen alan tuotantoa, jakelua ja kulttuuritoimintaa edistetään ja tukijärjestelmiä kehitetään.

Suomen elokuva-arkisto on siirtymässä digitaaliseen arkistoon, kuten filmien ja videoiden pelastamis-

työssä, ja sähköisiin arkistopalveluihin. Kauden puolivälissä aloitetaan elävän kuvan museon suunnitte-

lutyöt.

- Museoviraston asemaa kulttuuriperintöalan keskeisenä toimijana vahvistetaan. Sen toiminnassa

painottuvat alan yleisten toimintaedellytysten ja tiedonhallinnon sekä tiedonhallintakeskuksen toimin-

nan kehittäminen. Suomen merimuseon toiminta siirtyy uusiin tiloihin suunnitelmakauden loppupuolella

ja sen kehittyville toiminnoille turvataan riittävät resurssit. Kulttuuriympäristön suojelutehtäviä varten

luodaan Museovirastolle alueellisten toimipisteiden verkosto. Suunnitelmakaudelle ajoittuvat myös

Nervanderinkadun virastorakennuksen peruskorjaus sekä arkeologian ja muun esineistön varastotilo-

jen laajennushankkeet.

- Näkövammaisten kirjasto siirtyy digitaaliseen DAISY-äänikirjatuotantoon vuoteen 2006 mennessä ja

myös analogisen kokoelman keskeisin osa digitoidaan. Keskeisten kotimaisten tietokantojen ja verkko-

palvelujen käyttöoikeudet yleisissä kirjastoissa rahoitetaan keskitetysti. Kirjastorakentamista lisätään.
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- Kulttuuriperinnön digitointia jatketaan museoiden, arkistojen ja kirjastojen yhteistyönä. Tavoitteena on

keskeisten kulttuuriperintöaineistojen saattaminen sähköiseen muotoon ja tietoverkon kautta kaikkien

ulottuville.

- Toteutetaan kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten peruskorjauksia.

5.2.3. Menolaskelma

29.90 Taide ja kulttuuri (milj. euroa)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
TP TA+LTA TA TTS TTS TTS TTS

Perussuunnitelma 295,5 305,5 315,3 321,0 321,4 332,1 340,2
Kehittämissuunnitelma 295,5 305,5 315,3 337,9 342,1 357,7 371,4
Ero 16,9 20,7 25,6 31,2

Perussuunnitelmaan sisältyvät muutokset
(milj. euroa verrattuna vuoteen 2003)

2004 2005 2006 2007
Näkövammaisten kirjaston vuokrien ja kiinteistökustannusten
kasvu sekä palkkausjärjestelmän uudistus 0,2 0,2 0,2 0,2
Eräiden kertaluonteisten menojen vähennys -0,2 -0,3 -0,3 -0,3
Kirjastojen valtionosuuksien siirtäminen
veikkausvoittovaroista yleisiin budjettivaroihin 0,3 10,9 19,1
Museoviraston ja Suomenlinnan peruskorjausmäärärahat 1,0 1,0 1,0 1,0
Kansallisteatterin lainanhoitokulut 4,9 4,9 4,9 4,9

Kehittämissuunnitelmaan sisältyvät lisäksi seuraavat muutokset
(milj. euroa verrattuna vuoteen 2003)

2004 2005 2006 2007
Taide- ja taiteilijapoliittisen ohjelman toteuttaminen (lastenkulttuuri,
taiteilijoiden toimintaedellytykset sekä taide- ja kulttuuripalvelujen
saatavuus, teatterit ja orkesterit, museot) 8,9 11,8 14,7 17,2
Audiovisuaalisen politiikan kehittäminen 2,8 2,8 3,8 3,4
Museoviraston kehittäminen 0,9 1,4 1,9 3,1
Kirjastopolitiikan kehittäminen 2,7 2,7 2,7 2,7

Kulttuurihistoriallisen rakennusperinteen hoito 1,6 1,9 2,0 2,3

5.3. Liikuntatoimi

5.3.1. Perussuunnitelma

Suunnitelmakaudella vahvistetaan opetusministeriön roolia edellytysten luomisessa liikunnan  perus-
palveluille sekä kehitetään valtion tukitoimintojen perustana olevia ohjausjärjestelmiä. Tuetaan eri-
tyisesti liikunnan kansalaistoimintaa, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä terveyttä edistävää
liikuntaa sekä eettisesti kestävää huippu-urheilua ja näihin liittyvän osaamisen vahvistamista.  Tavoit-
teita toteutetaan yhteistyössä julkishallinnon eri sektoreiden ja tasojen sekä kansalaisyhteiskunnan
toimijoiden kanssa.
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Lasten ja nuorten liikunta

Painopisteenä on harrastusmuotoisesti toteutetun laadukkaan liikuntatoiminnan kehittäminen paikal-
listasolla sekä liikuntapainotteisten sisältöjen luominen lasten iltapäivätoimintaan.

Aikuisväestön liikunta

Opetusministeriö koordinoi, seuraa ja varmistaa yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa val-
tioneuvoston terveyttä edistävän liikunnan kehittämislinjoista tekemän periaatepäätöksen toimeenpa-
noa johtamalla terveysliikunnan neuvottelukunnan työtä sekä toimimalla yhteistyössä muiden minis-
teriöiden ja keskeisten toimijoiden, erityisesti liikunta- ja kansanterveysjärjestöjen kanssa.

Jatketaan Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelman toteuttamista yhdessä kuntien ja eri kansalaisjärjes-
töjen kanssa  erityisesti uusien toimintamuotojen kehittämiseksi yli 40-vuotiaan, liikunnallisesti pas-
siivisen väestön sekä alan toimijoiden osaamistason kohottamiseksi. Ohjelman toteuttamisessa tue-
taan terveysliikunnan neuvottelukunnan esitysten toteutumista aikuisväestön osalta.

Erityisryhmien liikunta

Päähuomio kiinnitetään vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja ikääntyvien liikunnan paikallistason toi-
mintojen vahvistamiseen sekä mielenterveysalan liikuntatoiminnan tukemiseen.

Kuntia kannustetaan erityisliikunnan kehitystyöhön. Tuetaan vammais- ja erityisliikuntajärjestö-
jen ja liikuntaseurojen soveltavan liikunnan ohjaajakoulutuksen kehittämistä.

Huippu-urheilu

Huippu-urheilua kehitetään eettisiä arvoja korostaen tavoitteena menestyminen kansainvälisissä ar-
vokilpailuissa.

Suunnitelmakaudella selkeytetään huippu-urheilun valtakunnallisia kehittämis- ja toimintavastuita
sekä työnjakoa opetusministeriön tukipolitiikan näkökulmasta. Vammaishuippu-urheilun vastuita ja
tukimuotoja selkiytetään vuonna 2002 käynnistyneen strategiatyön pohjalta. Luodaan liikuntajärjes-
töjen avustuspolitiikassa aikaisempaa selkeämmät rajat aatteellisen ja osakeyhtiöpohjaisen huippu-
urheilun osalta. Määritellään valtiontuen perusteet merkittäville arvokisahankkeille.

Nuorten lahjakkaiden urheilijoiden asemaa parannetaan kehittämällä urheilu-uran ja koulutusuran
joustavia yhdistämismahdollisuuksia, valmennustoimintaa, valmentajakoulutusta sekä apuraha- ja
tunnustuspalkintojärjestelmiä. Parannetaan nuorten vammaisurheilijoiden edellytyksiä päästä mukaan
nuorten urheilijoiden tukiohjelmiin.

Dopinginvastaista toimintaa tehostetaan järjestäytyneen kilpa- ja huippu-urheilun näkökulmasta.
Mikäli vuoden 2005 yleisurheilun MM-kisoista syntyy tappiota Suomen Urheiluliitolle, varaudu-

taan vuonna 2006 maksamaan tappiontakuuta enintään 3 milj. euroa asiasta tehtävän valtioneuvos-
ton periaatepäätöksen mukaisesti.

Liikunnan kansalaistoiminta

Tuetaan Suomen Liikunnan ja Urheilun, aluejärjestöjen, lajiliittojen ja liikunnan koulutuskeskusten
yhteistä hanketta liikunnan kansalaistoiminnan elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. Hankekokonaisuu-
della toteutetaan sekä SLU:n että opetusministeriön tärkeimmäksi strategiseksi tavoitteeksi asettamaa
vahvaa ja elinvoimaista seuraverkostoa liikuntatoiminnan pääasiallisena toteuttajana liikuntalain
mukaisesti. Jatketaan toimenpiteitä kansalaistoiminnan toimintaedellytysten parantamiseksi ja toimin-
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nan esteiden purkamiseksi. Tutkitaan mahdollisuuksia toimia hallinnon rajat ylittävänä koordinaatto-
rina kansalaisten uusien osallisuus- ja osallistumismuotojen kehittäjänä.

Liikunnan koulutuskeskukset

Liikunnan koulutuskeskuksia kehitetään ja rahoitetaan vapaan sivistystyön lain mukaisesti liikunta-
järjestöjen toimintaa tukevina kilpa- ja huippu-urheilun valmennuskeskuksina sekä koko väestölle
tarkoitetun kunto- ja terveysliikuntakoulutuksen keskuksina. Suunnitelmakaudella kehitetään erityi-
sesti liikunnan kansalaistoimintaa tukevaa koulutusta sekä valtioneuvoston hyväksymän terveyttä
edistävän liikunnan kehittämisohjelman mukaista koulutusta. Urheiluopistojen valmennuskeskustoi-
mintaa kehitetään osana huippu-urheilun kokonaisuutta.

Liikuntapaikkarakentaminen

Liikuntapaikkarakentamiseen liittyvän investointi-, tutkimus- ja informaatiotoiminnan tavoitteena on
edistää erityisesti  lasten ja nuorten sekä terveyttä edistävän liikunnan olosuhteiden kehittämistä sekä
kansallisesti merkittävien huippu-urheiluhankkeiden toteutumista. Käytännössä painopiste tulee ole-
maan lähiliikuntapaikkojen kehittämistyössä, uimahallien peruskorjauksessa, liikuntaolosuhteiden
kaavallisessa ja yhdyskuntasuunnittelullisessa kehittämisessä sekä poikkihallinnollisessa arkiliikun-
taolosuhteiden kehittämisessä.

Vuonna 2005 järjestettävien yleisurheilun MM-kisojen urheilupaikkarakentamista koskevat inves-
toinnit (mm. olympiastadionin kattaminen) otetaan huomioon asiasta tehtävän valtioneuvoston peri-
aatepäätöksen mukaisesti.

Liikuntatieteellinen tutkimus

Liikuntatieteen tutkimuspolitiikkaa kehitetään ottamalla soveltuvin osin huomioon Suomen Akatemi-
an tutkimuspolitiikan linjaukset. Tutkimuksen painoalueita ovat ikääntyminen, sukupolvet ja elämän-
kulku, lasten ja nuorten fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi sekä terveysliikunta.

Liikunnan aluehallinto

Läänin liikuntatoimen roolia valtion aluehallintoviranomaisena kehitetään ottamalla huomioon val-
tioneuvoston linjaukset keskushallinnon ja aluehallinnon kehittämisestä. Lääninhallituksille osoite-
taan vuosittain toimintamääräraha liikunta-asetuksessa mainittujen tehtävien ja opetusministeriön ja
lääninhallitusten välisessä tulossopimuksessa sovittujen tehtävien hoitamiseksi.

Läänin liikuntatoimeen kuuluvien alueellisten liikuntaneuvostojen toiminnan kehittämiseen kiin-
nitetään huomiota erityisesti liikuntapolitiikan vaikutusten seurantaa toteutettaessa.

Kansainvälinen yhteistyö

Suunnataan kansainvälistä yhteistyötä keväällä 2003 valmistuvan liikunnan kansainvälisen strategi-
an linjausten mukaan.

Urheilun eettisten arvojen edistämiseksi Suomi osallistuu aktiivisesti Maailman antidopingtoimis-
ton (WADA) keskeisten strategiahankkeiden, kuten Maailman antidopingohjelman kehittämiseen ja
toimeenpanoon. Toimitaan Suomen vahvan edustuksen säilyttämiseksi WADA:n asiantuntijatyöryh-
missä.



44

5.3.2. Menolaskelma

29.98 Liikuntatoimi (milj. euroa)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
TP TA+LTA TA TTS TTS TTS TTS

Perussuunnitelma 81,6 84,6 85,9 85,9 90,1 92,8 98,1

Perussuunnitelmaan sisältyvät muutokset
(milj. euroa verrattuna vuoteen 2003)

2004 2005 2006 2007
Liikunnan veikkausvoittovarojen lisäys 0 4,2 6,9 12,2

5.4. Nuorisotoimi

5.4.1. Perussuunnitelma

Toimintalinjat ja painopisteet

Nuorisotyölainsäädäntö uudistetaan suunnitelmakaudella vastaamaan nuorisotyön ajankohtaisia haas-
teita. Tuki- ja avustustoiminnassa siirrytään aikaisempaa selkeämmin kuntien valtionosuuksien, val-
takunnallisten nuorisojärjestöjen sekä valtakunnallisten nuorisokeskusten perusrahoituksen ohella
järjestelmällisesti suunnattuun tukipolitiikkaan, joka tukeutuu keskeisiltä osin nuorisotutkimusverkos-
ton sekä eri arviointi- ja evaluointijärjestelmien tuottamaan tietoon. Keskeisinä hankkeina ovat nuo-
risotyön tavoitteellisten peruspalvelujen toteutuminen tasa-arvoisesti maan eri osissa sekä nuorten
osallistumisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen tukeminen uudessa toimintaympäristössä.

Kouluyhteisöjen, nuorisotoimen ja kansalaistoiminnan yhteistyön merkitys kasvaa lasten ja nuor-
ten kasvu- ja elinympäristöjen kehittämisessä. Nuorten elinolojen parantamiseen tähtäävien järjestel-
mien ja verkostojen rakentuminen seutukuntapohjaisen yhteistyön varaan suurimpia kaupunkeja ja
kasvukeskuksia lukuun ottamatta  korostaa alueellisen toiminnan merkitystä. Nuorisotoimen hallin-
toa kehitetään valtikka.net -verkkodemokratiavälineistön avulla avoimeksi nuorten, nuorisojärjestö-
jen ja nuorisotyöntekijöiden kanssa keskustelevaksi ja osallistumismahdollisuuksia tarjoavaksi järjes-
telmäksi.

Nuoriso- ja koulutoimi vakiinnuttavat suunnitelmakaudella “Kasvu kriittiseen kansalaisuuteen”
projektin pysyväksi toimintamuodoksi tavoitteena verkkomedioita hyväksi käyttäen luoda edellytyk-
set monipuoliselle demokratiakasvatukselle sekä koulussa että kansalaisjärjestöjen piirissä.

Nuorten kansalaistoiminta

Valtakunnallisia nuorisojärjestöjä ja niiden piirijärjestöjä, nuorisotyön palvelujärjestöjä sekä nuoriso-
työtä tekeviä järjestöjä tuetaan siten, että yhteiskunnan tulosperusteinen toiminta-avustus kannustaa
aktiiviseen toimintaan ja sen laajentamiseen. Suunnitelmakaudella selkeytetään nuorisotyötä tekevi-
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en järjestöjen osalta työnjako raha-automaattivaroista tuettaviin järjestöihin. Tukimuotoja kehitetään
tavoittamaan myös nuorten osallistumisen uudet muodot, kuten erilaiset osallisuushankkeet kunnis-
sa, nuorisovaltuustot ja verkkomediahankkeet.

Lisäksi kehitetään erilaisia nuorten vapaaehtoistyön järjestelmiä yhteistyössä nuoriso- ja nuoriso-
työtä tekevien järjestöjen ja nuorisotyöyhteisöjen kanssa.

Kuntien nuorisotyö

Nuorisotyötä tuetaan valtionosuusjärjestelmän ohella kohdennetuilla tukijärjestelmillä. Nuorten osal-
lisuushankkeita ohjataan ja arvioidaan. Keskeisenä tavoitteena on nuorisotyön ja nuorisotyöntekijöi-
den toimenkuvan kehittäminen nuorisopoliittisen koordinaattorin ja nuorisoasiamiehen suuntaan.
Lisäksi kohdennettuja tukialueita ovat nuorten työpajatoiminnan kehittäminen, ennaltaehkäisevä huu-
metyö, koululaisten iltapäivätoiminta ja maahanmuuttajanuorten aseman parantaminen. Kuntien nuo-
risotyön kehittämistä arvioidaan mahdollisen nuorisotyölain kokonaisuudistuksen yhteydessä.

Nuorten työpajat

Nuorten työpajatoimintaa kehitetään lähinnä Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella. Tuetaan pajo-
jen verkottumista seutukunnittain ja edistetään hyvien ja lupaavien työpajakäytäntöjen kehittämistä.

Toteutetaan nuorten työpajatoiminnan ohjaajien vakinaistaminen. Työpajatoiminta liittyy nuorten
osallisuuden edistämishankkeeseen, jonka tavoitteena on estää nuorten syrjäytymistä peruskoulun
jälkeen.

Valtakunnalliset nuorisokeskukset

Valtakunnallisia nuorisokeskuksia kehitetään Nuorisokeskus 2000-strategian pohjalta nuorisotyön
metodologisina kehittämiskeskuksina sekä valtakunnallisina ja alueellisina leirikoulu-, luontokoulu-
seikkailukasvatus- ja leiritoimintakeskuksina. Keskusten ja nuorten työpajojen yhteistyötä kehitetään
mm. nuorten elämänhallintakurssien osalta, jotka ovat samalla ennaltaehkäisevän huumetyöhön ja
muuhun kuntouttavaan toimintaan liittyviä aktivointikursseja.

Nuori kulttuuri

Tuetaan nuorten uudistuvaa innovatiivista kulttuuria. Nuorten ulkomaisia esiintymismatkoja avuste-
taan Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen (CIMO) kautta. Tuetaan Lasten ja nuorten taidekes-
kuksen uusien toimitilojen kunnostusta, varustamista ja käyttöönottoa sekä lastenkulttuurikeskusver-
koston rakentumista.

Avartti-toimintaohjelma

Kansainvälinen Avartti-toimintaohjelma vakiinnutetaan kunnallisen nuorisotyön yhdeksi perusmene-
telmäksi Suomessa. Toimintaympäristöinä ovat muun muassa nuorten työpajat, kuntien nuorisotalot,
kymppiluokat, nuorisojärjestöt ja nuorisotyötä tekevät järjestöt sekä seurakunnat. Suomen tavoittee-
na on kansainvälisen Award-järjestön jäsenenä tukea lähialueilla sekä Viron että Luoteis-Venäjän
nuorisohallintoja ko. toimintaohjelman käynnistämiseksi.
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Nuorisotutkimus

Suunnitelmakauden keskeisenä kansainvälisenä haasteena on YK:n piirissä tukea “Maailman nuori-
son tila 2003” -asiakirjan jatkokäsittelyä. Nuorisotutkimusverkostoa ja soveltavaa nuorisotutkimus-
ta tuetaan siten, että tutkimuksia ja selvityksiä voidaan käyttää hyväksi nuorisotyössä huomioon ot-
taen ajankohtaiset ongelmatilanteet.

Nuorisotiedotus ja -neuvonta sekä tietohuolto

Nuorisotiedotus ja neuvontapalveluiden rakentaminen siten, että ne ovat kaikkien nuorten saavutet-
tavissa, on suunnitelmakauden tavoite. Nuorisotoimessa kehitetään erityisesti informaatioteknologi-
aan perustuvia nuorisotiedotuksen ja tietohuollon järjestelmiä. Nuorisoasiain neuvottelukunnan vas-
tuulla olevia alueellistettuja nuorten elinoloindikaattoreita sekä nuorisobarometrejä hyödynnetään toi-
mialan arvioinneissa ja kehittämisessä.

Kansainvälinen toiminta

Huolehditaan Suomen nuorisotoimen edunvalvonnasta kansainvälisessä nuorisoyhteistyössä, ohjel-
missa ja rakenteissa. Tuetaan nuorten, nuorisotyöntekijöiden ja nuorisotutkijoiden kansainvälistä’ liik-
kumista ja verkottumista. Vaikutetaan nuorisopolitiikkaan eurooppalaisissa ja kansainvälisissä raken-
teissa keskeisinä hankkeina EU:n nuorisopoliittisen valkoisen kirjan hyödyntäminen sekä YK:n
“Maailman nuorison tila 2003” -asiakirjaan pohjautuvat toimenpiteet. Osallistutaan aktiivisesti Eu-
roopan neuvoston nuorisokomitean ohjelmatyöhön. Huolehditaan Kansainvälisen henkilövaihdon
keskuksen (CIMO) kanssa EU:n Nuoriso-toimintaohjelman toimeenpanosta. EU:n pohjoisen ulottu-
vuuden politiikkaan liittyen painottuu Barentsin ja Itämeren alueiden sekä sekä kahdenvälinen yhteis-
työ Luoteis-Venäjän ja Viron kanssa. EU:n laajentuminen korostaa Viro-yhteistyön merkitystä. Poh-
joismaisessa yhteistyössä hyödynnetään Pohjoismaisen neuvoston nuorisokomitean lapsi- ja nuoriso-
poliittista ohjelmaa. Viron EU-jäsenyyteen liittyen tuetaan Viron nuorisotutkimusinstituutin työtä ja
pyritään aikaansaamaan yhteinen nuorten liikkuvuuteen liittyvä toimintaohjelma

Suvaitsevaisuus, monikulttuurisuus ja rasismin vastustaminen

Rasismin vastaisessa ja suvaitsevaisuutta lisäävässä työssä tuetaan maahanmuuttajanuorten  kanssa
tehtävän nuorisotyön kokeilu- ja kehittämishankkeita sekä nuorisotoimen kansainvälisyyskasvatuk-
seen liittyviä hankkeita. Tavoitteena on saada aikaan maahanmuuttajanuorille pysyviä identiteettiä
rakentavia ja kotoutumista edistäviä toimintamahdollisuuksia kunnissa sekä työllistymismahdolli-
suuksia.

Nuorisotyön vaikuttavuuden arviointi

Nuorisotyön ja nuorisopoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi on kehitystyön perustana.
Nuorisoasian neuvottelukuntaa kehitetään valtionhallinnon toimenpiteiden nuorisopoliittisten vaiku-
tusten arvioijana. Läänien roolia nuorisotyön tavoitteellisten peruspalvelujen kunnallisen toteutuksen
arvioijana painotetaan. Läänien alueellisia nuorisoneuvostoja tuetaan alueellisen tason arvioijina.
Arviointityön perustana on opetusministeriön määrittämien nuorisotyön tavoitteellisten peruspalve-
lujen toteutumisen arviointi.
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Nuorisotyön toimintarakenteen kehittäminen

Suurimpien kaupunkien ja kasvukeskusten ohella suunnitelmakaudella kehitetään seutukuntaraken-
teesta nuorisotyön alueellinen toiminta- ja palvelurakenne. Tuetaan läänin nuorisotoimen kehittymistä
alueellisen ja kunnallisen toiminnan tukijana, ohjaajana ja arvioijana.

5.4.3. Menolaskelma

29.99 Nuorisotyö (milj. euroa)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
TP TA+LTA TA TTS TTS TTS TTS

Perussuunnitelma 21,1 22,0 22,4 30,2 30,6 32,0 33,3

Perussuunnitelmaan sisältyvät muutokset
(milj. euroa verrattuna vuoteen 2003)

2004 2005 2006 2007
Nuorisotyön veikkausvoittovarojen lisäys 7,8 8,2 9,6 10,9
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6. Hallinto, kirkollisasiat ja
kansainvälinen yhteistyö

6.1. Opetusministeriö

6.1.1. Perussuunnitelma

Ministeriön toimintaa kehitetään vuonna 2003 valmistuvan opetusministeriön strategia-asiakirjan
pohjalta siten, että hallinto voi muuttuvissa tilanteissa luoda mahdollisimman hyvät edellytykset stra-
tegiselle työskentelylle, laadukkaalle ohjaukselle, päätöksenteolle ja toimeenpanolle. Ministeriön ja
sen toimialan välistä työnjakoa kehitetään keskushallintohankkeen linjausten mukaisesti. Tavoittee-
na on, että opetusministeriö vahvistaa asemaansa tietämys- ja tietoyhteiskunnan toimintaedellytysten
kehittäjänä. Kansalaisten kuuleminen nivelletään osaksi ministeriön toimintatapaa. Tässä tarkoituk-
sessa jatketaan panostusta ministeriön ulkoisen ja sisäisen tiedonkulun sekä vuorovaikutuksen edis-
tämiseksi. Kansalaisille ja yhteisöille luodaan edellytykset vaivattomaan sähköiseen asiointiin minis-
teriön kanssa.

Ministeriön toiminnassa painotetaan työyhteisön, henkilöstön, johtamisen, osaamisen ja henkilös-
töpolitiikan kehittämistä. Työyhteisön toimintakyvystä ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan
valtiokonttorin Kaiku -ohjelman mukaisesti. Ohjelman tavoitteena on vakiinnuttaa työhyvinvointitoi-
minta osaksi johtamistoimintaa ja työpaikkojen arkea sekä tukea ikääntyvien työntekijöiden pysymis-
tä mukana työelämässä.

Opetusministeriö vastaa toimialansa tila- ja varustamishankkeiden rahoituksen valmistelusta,
ohjaa ja tukee hankkeiden toteutusta  sekä huolehtii toimialansa tilahankkeiden kehittämistoiminnan
järjestämisestä. Ministeriö vastaa hallinnassaan olevien, pääasiassa ulkomailla sijaitsevien kiinteistö-
jen  kiinteistönpidosta. Kiinteistöt on edelleen luovutettu korvauksetta ministeriön hallinnonalan or-
ganisaatioiden, muun muassa kulttuuri- ja tiedeinstituuttien käyttöön.

Valmistellaan ja toteutetaan opetusministeriön toimitilaratkaisu.
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6.1.2. Kehittämishankkeet

- Kulttuurisen tietoyhteiskunnan kehittymistä tuetaan. Kohdealueina ovat kulttuuriset sisällöt, verkot,

digitaalinen televisio ja kirjastot. Tavoitteena on, että kulttuuritietoyhteiskuntapalvelut ovat jokaisen

ulottuvilla.

- Kulttuuripolitiikan sektoritutkimusta ja tilastotuotantoa kehitetään. Kirjastotoimen alueellista kehittämis-

ja täydennyskoulutustyötä sekä valtakunnallista kirjastotilastointia tuetaan.

- EU:n kulttuuri- ja audiovisuaalisiin ohjelmiin osallistumista tehostetaan.

- Tuetaan suomalais-venäläistä kulttuurifoorumitoimintaa sekä Karjalan tasavallan ja Suomen välistä

kulttuuri-, luonto- ja nuorisomatkailuhanketta.

6.1.3. Menolaskelma

29.01 Opetusministeriö (milj. euroa)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
TP TA+LTA TA TTS TTS TTS TTS

Perussuunnitelma 51,1 110,5 250,1 257,1 255,5 256,3 254,7
Kehittämissuunnitelma 51,1 110,5 250,1 265,7 264,6 265,6 264,2
Ero 8,6 9,1 9,3 9,5

Perussuunnitelmaan sisältyvät muutokset
(milj. euroa verrattuna vuoteen 2003)

2004 2005 2006 2007
Opetusministeriön toimitilahanke 2,3 2,7 1,0 0,6
Tulevaisuuspaketti -1,2 -1,2 -1,2 -1,2
Kopiointi- ja tallennuskorvaukset 0,8 0,8 0,8 0,8
EU-rakennerahasto-osuudet 3,1 1,1 3,5 2,3
Hallinnonalan arvonlisäveromenot 2,0 2,0 2,0 2,0

Kehittämissuunnitelmaan sisältyvät lisäksi seuraavat muutokset
(milj. euroa verrattuna vuoteen 2003)

2004 2005 2006 2007
Kopiointi- ja tallennuskorvaukset 0,5 1,0 1,0 1,2
Tietoyhteiskuntastrategia ja sisältötuotanto 7,5 7,5 7,5 7,5
Sektoritutkimus ja tilastot sekä kirjastotoimen kehittäminen 0,2 0,2 0,2 0,2
EU:n tukiohjelmat 0,3 0,3 0,3 0,3
OPM:n Venäjä-ohjelman toimeenpano 0,2 0,3 0,4 0,4

6.2. Kirkollisasiat

6.2.1. Perussuunnitelma

Evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan toimintaedellytyksiä kehitetään yhdenmu-
kaisin perustein. Lainsäädäntöä uudistettaessa lähtökohtana on, että  kansankirkkojen sisäistä hallin-
toa koskevat asiat siirretään nykyistä laajemmin yleisestä lainsäädännöstä kirkkojen itsensä ratkais-
taviksi. Vastaavasti huolehditaan Suomessa toimivien rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien
toimintaedellytyksistä.

Suunnitelmakaudella uudistetaan ortodoksista kirkkokuntaa koskeva lainsäädäntö. Huolehditaan
uuden uskonnonvapaus- ja hautaustoimilain täytäntöönpanosta.
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6.2.2. Kehittämishankkeet

Valmistellaan ja toteutetaan uskonnollisten yhteisöjen julkista rahoitusta koskeva uudistus, jossa
evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisvero-osuus korvataan lakisääteisellä valtionavulla ja rekis-
teröityjen uskonnollisten yhdyskuntien toimintaa tuetaan harkinnanvaraisin valtionavustuksin.

6.2.3. Menolaskelma

29.05 Kirkollisasiat (milj. euroa)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
TP TA+LTA TA TTS TTS TTS TTS

Perussuunnitelma 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Kehittämissuunnitelma 2,0 2,1 2,1 2,5 93,5 93,1 93,1
Ero 0,4 91,4 91,0 91,0

Kehittämissuunnitelmaan sisältyvät muutokset
(milj. euroa verrattuna vuoteen 2003)

2004 2005 2006 2007
Evankelis-luterilaisen kirkon valtionapu 90,0 90,0 90,0
Uskonnollisten yhdyskuntien valtionavustus 1,0 1,0 1,0

Lontoon merimieskirkon peruskorjauksen avustaminen 0,4 0,4

6.3. Kansainvälinen yhteistyö

6.3.1. Perussuunnitelma

Monenkeskinen yhteistyö

Koulutus- ja kulttuuripolitiikalla on kasvava merkitys YK:n huippukokousten, erityisesti kestävän
kehityksen huippukokouksen ja maailman tietoyhteiskuntahuippukokouksen valmistelussa ja seuran-
nassa.

Opetusministeriö jatkaa strategiatyötä, jonka tavoitteena on identifioida ne teemat, joiden käsit-
tely YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestössä Unescossa sekä Euroopan neuvostossa on Suomen
ja opetusministeriön hallinnonalan kannalta erityisen hyödyllistä. Tällaisia teemoja ovat esimerkiksi
Unescossa Koulutusta kaikille -prosessi, kulttuurinen moninaisuus, tieteen ja teknologian eettiset
ulottuvuudet (ml. bioetiikka), vesiresurssit ja ekosysteemit sekä pääsy informaation ja tiedon piiriin.
Euroopan neuvostossa näitä teemoja ovat niin ikään kulttuurinen moninaisuus sekä kulttuurin, kult-
tuuriperinnön ja koulutuksen rooli muuttuvassa Euroopassa, eurooppalaisen identiteetin vahvistami-
sessa ja konfliktien ehkäisyssä. Painopisteinä ovat lisäksi nuorten osallistumisen, vaikutusmahdolli-
suuksien, liikkuvuuden ja kielitaidon parantaminen sekä liikunta-alan yhteistyö erityisesti dopingin
vastustamisessa.

Opetusministeriö osallistuu kansainvälisen tekijänoikeuden alan sopimusjärjestelmän kehittämi-
seen Maailman henkisen omaisuuden järjestön WIPOn piirissä.

Maailman kauppajärjestön WTO:n Dohan maailmankaupan vapauttamiskierroksen kuluessa ope-
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tusministeriö osallistuu monenkeskisen kauppapolitiikan ja koulutus-, audiovisuaali-, kulttuuri- ja
liikuntapolitiikan välisiä suhteita koskevaan kansalliseen ja kansainväliseen valmisteluun. Tavoitteena
on opetusministeriön hallinnonalan kansallisten politiikkatavoitteiden ja monenkeskisen kauppapo-
litiikan tavoitteiden kestävä yhteensovittaminen.

Opetusministeriö varautuu osallistumaan myös kansainvälisen kulttuurista moninaisuutta koske-
van yleissopimuksen valmisteluun.

Alueellinen ja kahdenvälinen yhteistyö

Yhteistyötä Venäjän ja Baltian maiden kanssa pyritään suunnitelmakaudella vahvistamaan ja yhteis-
työn edellytyksiä parantamaan. Baltian maiden todennäköisen EU-jäsenyyden myötä perinteisen lä-
hialueyhteistyön merkitys vähenee, joten mahdollisten uusien yhteistyömuotojen arviointi nousee
suunnitelmakauden yhdeksi painopisteeksi. Pyrkimyksenä on hyödyntää EU:n ohjelmia ja alueellis-
ten yhteistyörakenteiden tarjoamia mahdollisuuksia.

Suomen kulttuurisopimusjärjestelmän toimivuutta arvioidaan. Tarkoituksena ei ole lisätä bilate-
raalisten kulttuurisopimusten lukumäärää.

Toiminta Euroopan unionissa

EU:n laajentuminen ja vuonna 2004 järjestettävä EU:n institutionaalisia rakenteita sekä perustamis-
sopimusta uudistava hallitusten välinen konferenssi merkitsevät haasteita ja vaatimuksia myös ope-
tusministeriön hallinnonalalle. EU:n laajentumisen myötä pohjoisen ulottuvuuden politiikka koros-
tuu entisestään, ja suunnitelmakaudelle ajoittuu EU:n pohjoisen ulottuvuuden politiikan toiminta-
ohjelman 2004-2006 toteuttaminen. Keskeistä on panostaminen inhimillisiin voimavaroihin, koulu-
tus-, nuoriso-, kulttuuri- ja tutkimusalan yhteistyöhön sekä erityisesti tietoyhteiskunnan edistämiseen.

Suunnitelmakaudella tulee varautua myös Suomen mahdolliseen EU-puheenjohtajuuskauteen
vuonna 2006. Käynnissä oleva EU:n institutionaalinen uudistusprosessi ja laajentuminen saattavat
kuitenkin vaikuttaa puheenjohtajuuden ajankohtaan ja puheenjohtajuusjärjestelyjen muotoon, joten
puheenjohtajuuskauden taloudellisten vaikutusten arviointi ei vielä ole mahdollista.

Suomi-koulut

Yhä kasvava kansainvälinen liikkuvuus on lisännyt kiinnostusta ns. Suomi-kouluja kohtaan, jotka
antavat suomen/ruotsin kielen täydentävää opetusta ulkosuomalaisten perheiden lapsille. Ulkomail-
la ylläpidetty äidinkielen taito auttaa takaisin palaavien lasten sopeutumista suomalaiseen kouluun ja
vähentää siten kustannuksia myöhemmin kotimaassa. Suomi-koulujen oppilaiden ja opetuspisteiden
lukumäärät nousivat voimakkaasti mm. Suomen EU-jäsenyyden johdosta. Suomi-koulujen kerho-
muotoisen opetuksen piirissä oli vuoden 2001 lopussa yli 3200 oppilasta 138 opetuspisteessä eri puo-
lilla maailmaa.

Pohjoismainen yhteistyö

Suunnitelmakauden aikana Pohjoismaiden ministerineuvoston toiminta painottuu edelleen Pohjois-
maiden sisäiseen yhteistyöhön, Eurooppa-kysymyksiin ja yhteistyöhön Pohjolan lähialueilla. Suomen
osalta suunnitelmakauden yhtenä painopisteenä on Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministe-
rineuvostossa ja sen alaisissa elimissä vuonna 2006.

Pohjoismaisen koulutus- ja tutkimusyhteistyön alalla jatketaan pohjoismaisen tutkimusalueen
kehittämistä. Tavoitteena on Pohjoismaiden nostaminen kansainvälisesti johtavaksi tutkimus- ja in-
novaatioalueeksi. Samalla kehitetään pohjoismaisten huippututkimusyksikköjen verkostoja sekä yh-
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teispohjoismaisten koulutus- ja tutkimuslaitosten rahoitusmalleja. Euroopan unionissa tapahtuvan
yhteistyön puitteissa jatketaan Pohjoismaiden koulutus- ja tutkimuspolitiikkojen yhteensovittamista.
Suunnitelmakaudella panostetaan myös Rajaton Pohjola -käsitteeseen liittyvien päämäärien toteutta-
miseen ja pohjoismaisten tuki- ja liikkuvuusohjelmien kehittämiseen, josta esimerkkinä voidaan
mainita Nordplus -ohjelmien kehittämiseen liittyvät toimenpiteet.

Pohjoismaisen kulttuuri- ja mediayhteistyön osalta tullaan lähivuosina tarkastelemaan yhteispoh-
joismaisten kulttuuri-instituutioiden tehtäviä yhteistyön infrastruktuurin ylläpitäjinä sekä yhteistyön
vuosittaisten kiinteiden menojen suhdetta vapaisiin projektirahoitusmahdollisuuksiin. Ministerineu-
voston yhteistyöalueita, joihin erityisesti tullaan panostamaan, ovat mm. kuvataide, muotoilu, arkki-
tehtuuri sekä museoala. Samoin tullaan selvittämään elokuva-alan ja multimedia-alan yhteistyön te-
hostamista mm. uuden multimedia-alan rahaston avulla sekä vakinaistamalla elokuvapalkinnon jaka-
minen. Pohjoismaisen lähialueyhteistyön sekä Barentsin alueen yhteistyön, kuten myös EU:n pohjoi-
sen ulottuvuuden puitteissa tullaan entistä enemmän nostamaan esiin kulttuurialan
yhteistyöprojekteja.

Kulttuuri-instituutit

Suunnitelmakaudella turvataan Suomen ulkomailla toimivien kulttuuri-instituuttien toimintaedelly-
tykset sekä tuetaan kulttuuri-instituuttien kehittymistä ja profiloitumista.

6.3.2. Kehittämishankkeet

- Ulkosuomalaisten sivistysolojen edistämiseen osoitettuihin määrärahoihin aiheuttaa lisäpaineita yhä

kasvavan kansainvälisen liikkuvuuden johdosta lisääntynyt kiinnostus ns. Suomi-kouluja kohtaan, jotka

antavat suomen/ruotsin kielen täydentävää opetusta ulkosuomalaisten perheiden lapsille.

- Kahdenvälisen kulttuurivaihdon toteuttamisessa lisäresursseja vaativat suunnitelmakaudelle ajoittuvat

huomattavat näyttelyt ja hankkeet, kuten vuosina 2004-2005 Pietarissa ja mahdollisesti Moskovassa

esitettävä Mannerheim-näyttely. Suomen ja Ison-Britannian välisenä yhteistyönä on suunnitteilla

monikulttuurisuuteen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyviä hankkeita, jotka myös osaltaan vaativat

lisäpanostusta.

- Monenkeskisen yhteistyön määrärahoihin aiheuttavat menopainetta suunnitelmakaudelle ajoittuvat

kaksi diplomaattista konferenssia, jotka koskevat uusien tekijänoikeuden alan kansainvälisten yleisso-

pimusten tekemistä audiovisuaalisten esitysten ja yleisradioyritysten oikeudellisesta suojasta.

- Kulttuuri-instituuttien kehittämisessä kustannuspaineita aiheutuu instituuttien toimintaedellytysten

turvaamisesta sekä Unkariin perustettavasta Suomen kulttuurin, tieteen, elinkeinoelämän, teknologian

ja kansalaistoiminnan yhteistyöverkostosta FinnAgorasta.
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6.3.3. Menolaskelma

29.08 Kansainvälinen yhteistyö (milj. euroa)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
TP TA+LTA TAE TTS TTS TTS TTS

Perussuunnitelma 15,3 15,6 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5
Kehittämissuunnitelma 15,3 15,6 15,5 17,5 16,1 16,1 16,1
Ero 2,0 0,7 0,7 0,7

Kehittämissuunnitelmaan sisältyvät seuraavat muutokset
(milj. euroa verrattuna vuoteen 2003)

2004 2005 2006 2007
Suomi-koulut 0,1 0,1 0,1 0,1
Kahdenvälisen kulttuurivaihdon näyttelyt ja hankkeet 0,5 - - -
Tekijänoikeuden alan konferenssit 0,2 - - -
Kulttuuri-instituutit (ml. FinnAgora) 1,0 1,0 1,0 1,0
Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin kehittäminen 0,1 0,1 0,1 0,1
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
(milj. €) TP TA+LTAT TA TTS TTS TTS TTS

 Pääluokka 29 yhteensä 5 152,3 5 517,6 5 878,4 5 977,6 5 964,5 5 976,7 5 976,3

 Opetusministeriö 51,1 110,5 250,1 257,1 255,5 256,3 254,7

 Kirkollisasiat 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

 Opetushallitus 17,7 18,1 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3

 Kansainvälinen yhteistyö 15,3 15,6 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5

 Yliopisto-opetus ja -tutkimus 1 122,7 1 188,2 1 222,4 1 239,9 1 240,4 1 240,9 1 241,4

 Ammattikorkeakouluopetus 296,6 329,3 339,0 337,7 337,6 337,4 337,4

 Yleissivistävä koulutus 1 591,5 1 718,8 1 849,3 1 847,1 1 841,6 1 838,7 1 836,4

 Ammatillinen koulutus 459,6 511,2 544,5 545,1 543,6 543,8 542,2

 Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö 297,2 305,5 290,3 311,1 311,1 311,1 311,1

 Opintotuki 720,7 716,2 717,3 736,8 733,8 730,1 727,5

 Tiede 179,8 190,0 206,9 230,6 223,8 226,6 219,0

 Taide ja kulttuuri 295,5 305,5 315,3 321,2 321,4 332,1 340,2

 Liikuntatoimi 81,6 84,6 85,9 85,9 90,1 92,8 98,1

 Nuorisotyö 21,1 22,0 22,4 30,2 30,6 32,0 33,3

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2007:
perussuunnitelma

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
(milj. €) TP TA+LTAT TA TTS TTS TTS TTS

 Pääluokka 29 yhteensä 5 152,3 5 517,6 5 878,4 6 258,9 6 457,9 6 563,5 6 636,4

 Opetusministeriö 51,1 110,5 250,1 265,7 264,6 265,6 264,2

 Kirkollisasiat 2,0 2,1 2,1 2,5 93,5 93,1 93,1

 Opetushallitus 17,7 18,1 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3

 Kansainvälinen yhteistyö 15,3 15,6 15,5 17,5 16,1 16,1 16,1

 Yliopisto-opetus ja -tutkimus 1 122,7 1 188,2 1 222,4 1 296,2 1 325,1 1 354,9 1 380,4

 Ammattikorkeakouluopetus 296,6 329,3 339,0 371,0 369,8 369,2 367,6

 Yleissivistävä koulutus 1 591,5 1 718,8 1 849,3 1 920,9 1 924,0 1 927,0 1 928,0

 Ammatillinen koulutus 459,6 511,2 544,5 586,8 588,3 588,4 586,8

 Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö 297,2 305,5 290,3 337,4 373,6 379,8 386,0

 Opintotuki 720,7 716,2 717,3 750,3 777,6 806,3 821,1

 Tiede 179,8 190,0 206,9 239,3 245,0 263,2 273,0

 Taide ja kulttuuri 295,5 305,5 315,3 337,9 342,1 357,7 371,4

 Liikuntatoimi 81,6 84,6 85,9 85,9 90,1 92,8 98,1

 Nuorisotyö 21,1 22,0 22,4 30,2 30,6 32,0 33,3

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2007:
kehittämissuunnitelma


	Toiminta- ja Kansi
	Sisältö
	1. Johdanto
	2. Toimintaympäristön muutos
	3. Hallinnonalan yhteiset toiminnot
	3.1. Toimialan ohjaus
	3.2. Aluestrategia
	3.3. EU:n rakennerahastot
	3.4. Kuntien rahoitus opetusministeriön hallinnonalalla

	4. Koulutus- ja tiedepolitiikka
	4.1. Toiminnan painopisteet ja kehittämistavoitteet
	4.2. Yliopisto-opetus ja -tutkimus
	4.2.1. Perussuunnitelma
	4.2.2. Kehittämishankkeet
	4.2.3. Toiminnan laajuus
	4.2.4. Menolaskelma

	4.3. Ammattikorkeakouluopetus
	4.3.1. Perussuunnitelma
	4.3.2. Kehittämishankkeet
	4.3.3. Toiminnan laajuus
	4.3.4. Menolaskelma

	4.4. Yleissivistävä koulutus
	4.4.1. Perussuunnitelma
	4.4.2. Kehittämishankkeet
	4.4.3. Toiminnan laajuus
	4.4.4. Menolaskelma

	4.5. Ammatillinen koulutus
	4.5.1. Perussuunnitelma
	4.5.2. Kehittämishankkeet
	4.5.3. Toiminnan laajuus
	4.5.4. Menolaskelma

	4.6. Aikuiskoulutus
	4.6.1. Perussuunnitelma
	4.6.2. Kehittämishankkeet
	4.6.3. Toiminnan laajuus
	4.6.4. Menolaskelma

	4.7. Opintotuki
	4.7.1. Perussuunnitelma
	4.7.2. Kehittämishankkeet
	4.7.3. Toiminnan laajuus
	4.7.4. Menolaskelma

	4.8. Tiede
	4.8.1. Perussuunnitelma
	4.8.2. Kehittämishankkeet
	4.8.3. Toiminnan laajuus
	4.8.4. Menolaskelma

	4.9. Opetushallitus
	4.9.1. Toimintalinjat ja painopisteet
	4.9.2. Menolaskelma


	5. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikka
	5.1. Yleiset tavoitteet
	5.2. Taide- ja kulttuuripolitiikka
	5.2.1. Perussuunnitelma
	5.2.2. Kehittämishankkeet
	5.2.3. Menolaskelma

	5.3. Liikuntatoimi
	5.3.1. Perussuunnitelma
	5.3.2. Menolaskelma

	5.4. Nuorisotoimi
	5.4.1. Perussuunnitelma
	5.4.3. Menolaskelma


	6. Hallinto, kirkollisasiat ja kansainvälinen yhteistyö
	6.1. Opetusministeriö
	6.1.1. Perussuunnitelma
	6.1.2. Kehittämishankkeet
	6.1.3. Menolaskelma

	6.2. Kirkollisasiat
	6.2.1. Perussuunnitelma
	6.2.2. Kehittämishankkeet
	6.2.3. Menolaskelma

	6.3. Kansainvälinen yhteistyö
	6.3.1. Perussuunnitelma
	6.3.2. Kehittämishankkeet
	6.3.3. Menolaskelma


	Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2007: perussuunnitelma ja kehittämissuunnitelma

