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Opetus- ja  
kulttuuriministeriö
– sivistystä tiedolla, taidolla ja tunteella
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Opetus- ja kulttuuriministeriö

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvat 
varhaiskasvatus ja koulutus, opintotuki, tiede, kulttuuri, 
taide, arkisto-, museo- ja yleinen kirjastotoimi, evankelis -
luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkkokunta sekä  
muut uskonnolliset yhdyskunnat, tekijänoikeus sekä 
liikunta ja nuorisotyö.

Ministeriön tavoitteena on taata 
kansalaisille mahdollisuudet kehittää 
itseään koulutuksen ja kulttuuri-
palvelujen avulla, turvata työelämän 
vaatima ammattitaito, vahvistaa 
kulttuurin elinvoimaa sekä edistää 
kansainvälistä yhteistyötä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön  
toimintalupaus
1. Vastaamme yhteiskunnan 

sivistys perustasta.
2. Rakennamme edellytykset osaamisen, 

työllisyyden, luovuuden ja osallisuuden 
vahvistumiselle yhteiskunnassa.

3. Vahvistamme talouden uudis tumis-
kykyä hyvinvoinnin ja kestävän kasvun 
mahdollistamiseksi.

4. Turvaamme demokratiaa ja 
ilmaisunvapautta.

5. Lujitamme tasa-arvoa, yhden-
vertaisuutta ja keskinäistä 
kunnioitusta.

6. Luomme edellytyksiä kaikkien 
merkitykselliselle elämälle.

7. Vahvistamme kansainvälistä 
vaikuttavuuttamme.



3OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 3

4. Turvaamme demokratiaa ja 
ilmaisunvapautta.

5. Lujitamme tasa-arvoa, yhden-
vertaisuutta ja keskinäistä 
kunnioitusta.

6. Luomme edellytyksiä kaikkien 
merkitykselliselle elämälle.

7. Vahvistamme kansainvälistä 
vaikuttavuuttamme.



4

Pääministeri Sanna Marinin 
hallituksen ohjelma 2019

”Koulutus on paras turva syrjään jäämistä ja näköalatto
muutta vastaan. Koulutukseen, tutkimukseen ja innovaa
tioihin nojannut kasvu on luonut Suomelle edellytykset 
hyvinvointi valtion rakentamiseen ja tuottavuuden kasvuun. 

Tasaarvoisen yhteiskunnan tavoitteena on, että jokaisella 
on mahdollisuudet kouluttautua niin pitkälle kuin rahkeet 
riittävät. Koulutusta ja kouluttautumista myös arvostetaan 
vahvasti. Sivistys on tärkeimpiä arvojamme ja ihmisen 
vapauden tae.

Elävä kulttuuri muodostaa sivistys yhteiskunnan itseisarvoi
sen perustan, vahvistaa demokratiaa ja sanan vapautta. 
Taiteen, kulttuurin ja luovien alojen tuotanto ja palvelu
sektorit ovat työvoimavaltaisia, ja ne kasvavat edelleen. 
Nykyyhteiskunnassa yhä suurempi osa kansantalouden 
tulosta syntyy aineettomista sisällöistä.”
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Hallitusohjelman strategiset tavoitteet 
ministeriön hallinnonalalla

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ

Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Koulutus- ja osaamistaso 
nousevat kaikilla koulutus-
asteilla, oppimis erot kaven-

tuvat ja koulu tuksellinen 
tasaarvo lisääntyy.

Lapset ja nuoret  
voivat hyvin.

Nuorten osallisuus  
kasvaa. 

Koulutus rakentaa  
yhteiskunnallista  

tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta.

Suomi on kansainvälisesti 
houkutteleva paikka  

opiskella, tutkia ja 
investoida.

Kulttuuri, nuoriso- ja liikunta-asiat

Luovien alojen työpaikat 
lisääntyvät, osuus BKT:sta  
nousee ja työntekijöiden 
työskentelyedellytykset 

paranevat.

Turvataan  
Veikkauksen edunsaajien  

määrärahat.

Kulttuuripalvelut ovat 
paremmin saavutettavissa 

ja kulttuurin toiminta-
edellytykset ovat 

vahvistuneet.

Liikunnallinen kokonais-
aktiivisuus nousee  
kaikissa ryhmissä.

Nuorten syrjäytyminen 
vähenee – jokainen nuori   

pysyy koulutuspolulla  
ja nuorisotyöttömyys 

vähenee.

Ulkoilun ja arki - 
liikkumisen edellytykset 

paranevat.

Nuorten osallisuus  
kasvaa. 

Seuratoiminnan  
ja huippu-urheilun  

edellytykset paranevat.
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Organisaatio

Opetusministeri toimii ministeriön 
 päällikkönä ja vastaa varhaiskasvatuk-
sesta, yleissivistävästä koulutuksesta 
sekä ammatillisesta koulutuksesta.  

Tiede- ja kulttuuriministeri vastaa 
tieteestä ja korkeakoulutuksesta, 
taiteesta ja kulttuurista, liikunnasta ja 
 urheilusta, nuorisoasioista, opinto  tuesta 
sekä tekijänoikeus- ja kirkollisasioista.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hal-
linnonalalle kuuluu ministeriön lisäksi 
11 virastoa sekä kaksi osakeyhtiötä. 
Lisäksi toimialalla on erilaisia yhteisöjä, 
säätiöitä ja asiantuntijaelimiä.
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Opetusministeri
Valtiosihteeri

Viestintäyksikkö

Kansainvälisen  
asiain sihteeristö

Hallintoyksikkö

Talousyksikkö

Tiede- ja kulttuuriministeri
Valtiosihteeri

Kulttuuri- ja 
taidepolitiikan 

osasto

Ylijohtaja

Strategisen 
ohjauksen  
vastuualue

Taiteen ja  
kulttuuri perinnön 

vastuualue

Tekijäoikeuden 
ja audiovisuaa-
lisen kulttuurin 

vastuualue

Korkeakoulu- ja 
tiedepolitiikan 

osasto

Ylijohtaja

Strategisen  
ohjauksen  
vastuualue

Korkeakoulu - 
politiikan  

vastuualue

Tiedepolitiikan 
vastuualue

Nuoriso- ja 
liikuntapolitiikan 

osasto

Ylijohtaja

Strategia- ja 
ohjausryhmä

Nuorisotyön ja 
-politiikan  
vastuualue

Liikunnan  
vastuualue

Sisäinen  
tarkastus

Kansliapäällikkö 
Esikunta

Varhais- 
kasvatuksen, 

perusopetuksen  
ja vapaan 

sivistystyön 
osasto

Ylijohtaja

Lukiokoulutuksen  
ja ammatillisen  

koulutuksen  
osasto

Ylijohtaja

Strategisen  
ohjauksen 
vastuualue

Koulutuksen  
vastuualue
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Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ

Osakeyhtiöt

CSC-Tieteen tieto- 
tekniikan keskus Oy

Hevosopisto Oy

Muita toimijoita

Kansalliset  
kulttuuri- ja taidelaitokset

Useita neuvostoja,  
neuvottelukuntia,  

toimikuntia ja lautakuntia

Aluehallintovirastot 
(AVI ja elinkeino-, liikenne-  

ja ympäristö keskukset (ELY)  
sivistystoimen tehtävissä)

Ammatti-
korkea - 
koulut

Yliopistot  
ja niiden  

harjoittelu-
koulut

Kansallisarkisto Opetushallitus

Suomen  
Akatemia

Varastokirjasto
Opiskelijoiden  
oikeusturva  - 
 lautakunta

Kansallinen  
koulutuksen  

arviointikeskus 

Ylioppilastutkinto- 
lautakunnan  

kanslia

Kansallinen  
audiovisuaalinen  

instituutti

Opintotuen  
muutoksenhaku-

lautakunta

Kotimaisten  
kielten keskus

Virastot ja laitokset

Suomenlinnan  
hoitokunta

Taiteen  
edistämiskeskus  
ja taideneuvosto

Museovirasto

Näkövammaisten  
kirjasto
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Talous

Opetus- ja kulttuuriministeriö 
on Suomen kolmanneksi suurin 
ministeriö. Opetus- ja kulttuuri-
ministeriön hallinnonalan määrä - 
 rahat valtion talousarvioesityk-
sessä vuonna  2020 ovat noin 
6,8 mil jar dia euroa. 

Osa raha pelitoiminnan tuotoista 
(aiemmin veikkausvoittovaroista) 
 kohdennetaan valtion talous-
arvion kautta osa opetus- ja 
kult tuuri ministeriön toimialalle ja 
niiden jakamista ohjataan lailla.

Valtion talousarvioesitys 2020

Korkeakoulutus ja tutkimus  /   
3 279 821 000 € 
Yleissivistävä koulutus ja  
varhaiskasvatus  / 1 027 862 000 € 
Ammatillinen koulutus  /   
938 391 000 €

Opintotuki  / 617 865 000 €

Taide ja kulttuuri  / 479 836 000  €

Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan  
yhteiset menot  / 250 760 000 €

Liikuntatoimi  /  163 891 000 €

Nuorisotyö  /  78 623 000 € 

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ

48 %
15 % 

14 %

 9 % 

7 % 
 4 %  2 % 1 %



10

Kansainvälistä yhteistyötä 
monella rintamalla
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
valmistelee toimialaansa 
kuuluvat linjaukset ja 
sopimukset kansainvälisten 
järjestöjen, neuvostojen ja 
muiden organisaatioiden 
yhteistyötä varten. 

Euroopan unionin lisäksi merkittäviä 
kansain välisiä yhteistyöjärjestöjä ovat 
OECD ja Euroopan neuvosto sekä 
Maailman antidopingtoimisto WADA.

Ministeriö edistää aktiivisesti kestävän 
kehityksen Agenda 2030 -tavoitteita 
omassa toimin nassaan ja yhteistyös-
sään YK-järjestöjen kanssa. Tärkeimmät 

kumppanit YK-järjestöistä ovat 
UNESCO, jonka hallintoneuvostossa 
Suomi on vuo teen 2021 asti, sekä 
Maailman henkisen omaisuuden 
järjestö WIPO. Ministeriö osallistuu 
myös aktiivisesti kehityspoliittiseen 
keskusteluun hallinnonalallaan.

Pohjoismaiden ministerineuvosto 
koordinoi pohjoismaista yhteistyötä 
koulutukseen, tutkimukseen ja kult-
tuuriin liittyvissä asioissa. Ministeriö 
osallistuu myös Arktisen neuvoston, 
Itämeren maiden ja Barentsin alueen 
yhteistyöhön alueneuvostoissa. 

Korkea osaaminen, koulutus ja luovuus 
ovat olennainen osa Suomen maakuvaa 

ja kiinnostus maailmalla on suurta 
Suomen ratkaisuja kohtaan. Yhteistyötä 
tehdään laajasti eri maiden kanssa 
ympäri maailman. Yhteistyöstä on sovittu 
muun muassa maiden välisissä yhteis-
työsopimuksissa ja -asiakirjoissa. Myös 
koulutus-, kulttuuri- ja talviurheiluvientiä 
edistetään aktiivisesti.

Suomen kulttuuri- ja t iedeinsti tuutti  -
verkostoon kuuluu yhteensä 17 insti-
tuuttia. Niiden tavoitteena on tehdä 
suomalaista kulttuuria, taidetta ja tiedettä 
tunnetuksi kohdemaissaan sekä edistää 
maiden kulttuurivaihtoa ja -yhteistyötä 
sekä alaansa liittyvää tutkimusta ja 
opetusta. Instituuttien perusrahoitus  
tulee opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ
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Historiaa

1809: Opetus- ja kulttuuriministeriö  
on  Suomen vanhimpia ministeriöitä. 
 Se aloitti toimintansa autonomian ajan 
alussa vuonna 1809 keisarillisen Suo-
men senaatin kirkollistoimituskuntana. 

1917: Suomen itsenäistymisvaiheessa  
vuonna 1917 toimituskunnan nimi 
muutettiin kirkollis- ja opetusasiain 
toimituskunnaksi.

1918: Vuonna 1918 senaatista tehtiin 
valtioneuvosto ja toimituskunnista 
ministeriöitä, jolloin nimi muuttui 
kirkollis- ja opetusasiainministeriöksi. 

1922: Vuonna 1922 nimi lyheni 
opetusministeriöksi. 

2010: Ministeriön 200-vuotisen toimin-
nan kunniaksi nimi muutettiin 1.5.2010 
opetus- ja kulttuuriministeriöksi.

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ
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Ensiluokkaista koulutusta
Koulutuspolitiikalla luodaan edellytykset 
tasa-arvoiselle ja laadukkaalle 
varhaiskasvatukselle ja koulutukselle. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ohjaa, 
rahoittaa ja valvoo julkisen tuen piiriin 
kuuluvaa varhaiskasvatusta, esi- ja 
perusopetusta sekä koululaisten aamu- 
ja iltapäivätoimintaa, lukiokoulutusta, 
ammatillista koulutusta,  sekä ammatti-
korkea-  ja yliopistokoulutusta.

Varhaiskasvatuksen toiminta-
muotoja ovat päiväkotitoiminta, 
perhepäivähoito ja avoin varhais kas-
vatustoiminta. Kunta huolehtii siitä, 
että varhaiskasvatusta on saatavissa 
lasten ja perheiden tarpeen mukaan. 
Varhaiskasvatuksen yleinen suun-
nittelu, ohjaus ja seuranta kuuluvat 
opetus- ja kulttuuriministeriölle.

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ

Yleissivistävää koulutusta ovat esi-  
ja perusopetus, lukiokoulutus ja muut 
ei-ammatilliset opinnot esim. vapaan 
sivistystyön oppilaitoksissa. Siihen 
kuuluu myös aamu- ja iltapäivätoiminta 
ja taiteen perusopetus. 

Ammatillinen koulutus parantaa 
väestön ammatillista osaamista ja 
edistää työllisyyttä. Lisäksi se kehittää 
työ- ja elinkeinoelämää ja vastaa sen 
osaamistarpeisiin. Työelämälähtöisiä 
ammatillisia tutkintoja ovat ammatilliset 
perustutkinnot, ammattitutkinnot ja 
erikoisammattitutkinnot. Ammatillisten 
tutkintojen ja koulutuksen järjestämi-
sestä vastaavat ammatillisen koulutuksen 
järjestäjät eri puolilla Suomea. Koulutus 
on käytännön läheistä ja järjestetään 
monipuolisissa oppimisympäristöissä.
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Korkeakoulujärjestelmä muo-
dostuu ammattikorkeakouluista ja 
yliopistoista. Korkeakoulut toimivat 
Suomessa kattavasti eri puolilla maata. 
Vuonna 2019 ministeriön hallinnonalan 
13 yliopistoa ja 23 ammattikorkea-
koulua tarjosivat tutkintoon johtavaa 
koulutusta yhteensä 60 paikkakunnalla. 
Korkeakouluissa opiskeli yhteensä yli 
290 000 tutkinto-opiskelijaa. 

Yliopistoissa korostuu tieteellinen 
tutkimus ja siihen perustuva opetus. 
Ammattikorkea koulutus tähtää 
amma tillisiin asiantuntija tehtäviin ja 
ammattikorkeakouluissa on soveltavaa 
tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoi-
mintaa. Korkeakouluilla on tutkintoon 
johtavan koulutuksen lisäksi erilaisia 
tapoja tarjota osaamisen uudistamiseen 
ja päivittämiseen sopivaa koulutusta.

Tieteeseen liittyviä tehtäviä opetus- ja 
kulttuuriministeriön toimialalla hoi-
tavat  opetus- ja kulttuuriministeriön 
alaiset virastot ja laitokset, opetus- ja 
kulttuuriministeriön tai valtioneuvoston 
asettamat asiantuntija elimet sekä 
tieteen yhteistyöorganisaatiot.

Tiedepolitiikalla tuetaan tutkimusta 
tekevien yksilöiden ja organisaatioi-
den kansallisia ja kansainvälisiä 
toiminta mahdollisuuksia. Yliopistojen 
tehtäviin kuuluvat vapaa tutkimus, 
tieteellinen ja taiteellinen sivistys sekä 
näihin perus tuva ylin opetus. Yliopistot 
käyt tävät noin kolmanneksen valtion 
niille osoittamasta perus rahoituksesta 
tutkimukseen.

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ

Ammattikorkeakoulujen tehtävänä 
on tarjota ammatillisiin asiantuntija-
tehtäviin johtavaa korkeakouluopetus-
ta, joka vastaa työelämän muuttuviin 
tarpeisiin. Lisäksi ammattikorkeakoulu-
jen tehtäviin kuuluu opetusta palve-
leva sekä työelämää ja aluekehitystä 
tukeva, soveltava tutkimus- ja kehitys-
työ. Valtaosa julkisesta kilpaillusta tutki-
musrahoituksesta on lähtöisin Suomen 
Akatemiasta, Business Finlandista ja  
Euroopan unionista.
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Opiskelu kaikkien  
ulottuville

Opintotukea kehitetään koulutuspoliittisten 
tavoitteiden pohjalta. Tavoitteena on riittävä 
ja kannustava opintotuki, jolla edistetään 
suunnitelmallista ja päätoimista opiskelua.

Opintotuen tavoitteena on opintojen 
aikaisen toimeentulon turvaaminen 
taloudellisen tuen tarpeessa oleville 
päätoimisille opiskelijoille. Ministeriö 
kehittää opintotukijärjestelmää kou-
lutuspoliittisten tavoitteiden pohjalta 
ja valmistelee mm. opintotukeen 
liittyvät lakiehdotukset ja talousarvion 
eduskunnan päätettäväksi. 

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ

Opintojen aikana maksettava opinto tuki 
koostuu opintorahasta, asumis lisästä 
ja opintolainan valtion takauksesta. 
Opintotuen toimeen pano tehtävät 
hoitaa Kansaneläke laitos (Kela) yhteis-
työssä oppilaitosten kanssa. Opiskelijat 
siirtyivät yleisen asumistuen piiriin 
1.8.2017 alkaen. Asumistuesta vastaa 
sosiaali- ja terveysministeriö.
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Kulttuuri tuottaa  
sisältöjä ja elämyksiä
Kulttuuripolitiikan tavoitteena on edistää 
taidetta ja kulttuuria, luovaa toimintaa ja 
taloutta, kulttuurista moninaisuutta, kulttuurin 
ja tiedon saatavuutta ja saavutettavuutta sekä 
vaalia kulttuuriperintöä. 

Suomen perustuslaissa turvataan 
taiteen vapaus sekä oikeus omaan 
kieleen ja kulttuuriin. Taide ja kulttuuri 
tuottavat ihmisille kokemuksia, elämyk-
siä ja hyvinvointia. 

Suomessa kulttuuritarjontaa on paljon 
ja kansalaiset osallistuvat niihin melko 
aktiivisesti. Erityisesti kirjastojen käyttö 

on Suomessa ollut aina poikkeukselli-
sen runsasta. 

Ministeriön kulttuuripoli tiikan toimi  ala 
kattaa kansalliset kulttuuri- ja taidelaitok-
set, valtionosuutta ja -avustusta saavat 
museot, teatterit ja orkesterit, kun tien 
kulttuuritoiminnan ja kirjasto toimen sekä 
valtion avustuksilla rahoi tettavan järjestö-, 

yhdistys- ja kansalaistoiminnan. Kunnat 
vastaavat kirjastopalveluiden ja kulttuuri-
toiminnan toteuttamisesta sekä rahoit-
tavat osaltaan taide- ja kulttuurilaitoksia.

Kulttuuripolitiikan pitkän ajan 
kehittämislinjaukset on määritelty 
vuoteen 2025 ulottuvassa ministeriön 
kulttuuripoli tiikan strategiassa.

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ
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Liikunnalla terveyttä 
ja hyvinvointia
Liikuntapolitiikalla edistetään liikun taa ja sen kautta 
väestön hyvin vointia, eettisesti kestävää kilpa- ja 
huippu- urheilua sekä niihin liittyvää kansa lais toimintaa. 

Tavoitteena on lisätä eri väestöryhmien 
mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa 
liikuntaa sekä kannustaa ihmisiä liik-
kumaan terveyden kannalta riittävästi. 
Liikunnallisen elämäntavan edistämi-
nen ja fyysisen toimintakyvyn ylläpitä-
minen ja parantaminen on oleellinen 
osa terveys- ja hyvinvointipolitiikkaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö johtaa 
liikuntapolitiikkaa ja sen yhteen-
sovittamista ja kehittämistä sekä 
luo yleisiä edellytyksiä liikunnalle. 

Paikallistasolla yleisten edellytysten 
luominen liikunnalle on kuntien vas-
tuulla. Kunnat rakentavat ja yllä pitävät 
liikuntapaikkoja sekä järjestävät 
liikuntapalveluja. 

Ministeriö painottaa liikunnan roolia 
kansalaisyhteiskunnan ja osallisuuden 
vahvistamisessa. Vapaaehtoisuuteen 
perustuva järjestö- ja kansalais-
toiminta on liikuntaharrastusten 
perustana. Liikuntajärjestöihin kuuluu 
Suomessa yli 1,1 miljoonaa jäsentä. 

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ
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Ministeriö myöntää valtionavustuksia 
valtakunnallisille urheilujärjestöille sekä 
muille liikuntaa edistäville järjestöille. 
Paikallistasolla liikuntaseuroja ja -toimi-
joita avustavat pääasiassa kunnat. 

Ministeriö pyrkii urheilija-apurahojen 
avulla turvaamaan mahdollisuuden 
urheilijoiden täysipainoiseen harjoitte-
luun. Valmennusolosuhteita kehitetään 
mm. valtakunnallisina huippu-urheilun 
valmennuskeskuksina toimivissa 
urheilu opistoissa sekä liikuntapaikka-
rakentamisen avustusten kautta. 

Ministeriö edistää liikunnan ja urheilun 
eettisiä periaatteita, yhdenvertaisuutta, 
tasa-arvoa sekä kestävää kehitystä 
liikunnassa kaikessa toiminnassaan, 
kuten valtionavustuspolitiikassa.
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Nuorille valmiuksia  
elämään
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Nuorille valmiuksia  
elämään
Nuorisotyön tavoitteena on nuorten kasvun, 
itsenäis tymisen ja osallisuuden tukeminen 
yhteiskunnassa.

Nuorisopolitiikan tavoitteena on nuorten 
kasvu- ja elinolojen sekä suku polvien 
välisen vuorovaikutuksen parantaminen. 
Tavoitteeseen pyritään yhteistyöllä eri 
toimialojen kanssa. Nuorisopolitiikkaa 
ohjataan valta kun nallisella nuorisotyön 
ja -politiikan ohjelman (VANUPO) avulla. 
Ohjelmassa määritellään myös paino-
pisteet osaamiskeskuksille, joiden avulla 
vastataan nuorisotyön ajankohtaisiin 
kehittämistarpeisiin. 

Nuorisotyön tavoitteena on nuorten 
kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden 
tukeminen yhteiskunnassa. Nuoriso-
toiminta, eli nuorten oma ehtoinen 
toi minta ja harrastaminen sekä toiminta 
kansalaisyhteiskunnassa, on keskeisessä 
asemassa nuorisotyössä. 

Nuorisopolitiikalla ja -työllä edistetään 
nuorten yhdenvertaisuutta ja  tasa- 
arvoa  sekä oikeuksien toteutumista. 

Nuorten syrjäytymisen ehkäi seminen 
on tär keä  osa nuoriso työtä ja -poli-
tiikkaa. Syrjäy tymistä ehkäistään 
muun muassa etsivän nuorisotyön ja 
nuorten työ paja toiminnan  avulla. Toi-
minnallaan ministeriö pyrkii edistämään 
nuorten osallistumista ja osallisuutta. 

Opetus ja kulttuuriministeriö tukee 
 valtionavustuksin nuorisotyötä ja 
-toimintaa sekä sen kehittämistä. 
 Nuorisotyötä kunnissa tuetaan alue   -
hallinto virastojen kautta. Paikal linen 
nuorisotyö ja -politiikka on kuntien 
vastuulla, ja se sisältää paikal  lisen 
nuorisotoiminnan tukemisen.
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