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VISIO
Suomi on pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta,
jossa koulutus, kulttuuri ja tiede ovat kansalaisten
hyvinvoinnin ja Suomen talouden ja sivistyksen
keskeiset menestystekijät.
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yhteistyöstä. Ministeriö edistää sivistystä, luo
edellytyksiä osaamiselle, elinikäiselle oppimiselle
ja luovuudelle sekä kansalaisten osallistumiselle
ja hyvinvoinnille.
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Euroopan opetusministerit
kokoontuivat Pariisissa: koulutus avainasemassa Aasian katastrofialueiden jälleenrakentamisessa | Tanssin aluekeskusten
verkkoa täydennetään kahdella uudella
keskuksella | Liikuntajärjestöjen tuki kasvaa

Helmikuu Yliopistolakiin otetaan säännökset korkeakoulututkintoon johtavia opintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeudesta | Urheilija-apurahat jaettiin 80
urheilijalle
Maaliskuu

Ammattikorkeakoulujen tutkintojärjestelmä muuttuu: ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot vakinaistetaan |
Ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden
koulutuskustannusten kattamista maksuilla
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selvitetään | Teattereiden valtionosuudet
ja -avustukset kasvavat miljoonalla eurolla
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uudistavat opiskelijan käytännön osaamisen arviointia | Esitys nuorisolain uudistamisesta annettiin eduskunnalle. Nuorisolain tavoitteena on antaa hyvät toimintaedellytykset nuorten omalla ajalla tapahtuvaan toimintaan.
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Helsinki -ammattitaidon MM-kilpailut
26.–29.5. keräsi katsojia Helsingin Messukeskukseen lähes 120 000. Kilpailijoita

tapahtumaan osallistui 696 yhteensä
38 maasta ja eksperttejä 636. Suomella
oli edustus kaikissa 39 lajissa 44 kilpailijan voimin. Suomen ammattitaitomaajoukkue voitti 4 kultaa, 1 hopean, 3 pronssia
sekä 17 diplomia.

Kesäkuu Opintotukeen korotuksia ja
opintolainavähennys käyttöön | Työryhmä
esittää yliopistoihin sähköistä yhteishakujärjestelmää | Kulttuuriministeri Tanja
Karpela: valtionosuusjärjestelmän muutos
tuo kulttuurialalle 30 miljoonaa euroa lisää
vuodesta 2008 alkaen
Heinäkuu

Tutkijaopiskelijapaikkojen ja
tutkijakoulujen määrä nousee | Struven
ketju Unescon maailmanperintöluetteloon
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T54-luokan 1500 metrin pyörätuolikelaus Vammaisten avoimissa EM-kilpailuissa Espoossa 26. elokuuta.

Elokuu

Haatainen lupaa vuodeksi 2006
lisää resursseja syrjäytyneiden ja koulupudokkaiden tukemiseen | Tutkinnonuudistus tuo muutoksia yliopistoihin | Yleisurheilun MM-kilpailut 2005 Helsingissä 6.
- 14. elokuuta | Yleisurheilun avoimet
vammaisten EM-kilpailut 22.-27.8.2005
ovat vuoden 2005 suurin vammaisurheilutapahtuma Suomessa.

Syyskuu

Antti Kalliomäki opetusministeriksi, Tuula Haatainen sosiaali- ja terveysministeriksi | Kaksiportainen tutkintojärjestelmä yliopistoihin | Kulttuurivienti
painopisteenä opetusministeriössä. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osastolle
kulttuurivientiyksikkö 1.9.2005 | Kulttuuriministeri Karpela allekirjoitti Venäjän kans-

sa solmitun kulttuurin ja taiteen yhteistyösopimuksen

vuusstrategian kolmen osatyöryhmän
– Luova ihminen, Luovat ympäristöt, Luova
talous – raportit valmistuivat

Lokakuu

Opetusministeri Kalliomäki:
kouluhyvinvointiin paneuduttava yli hallintorajojen | Tekijänoikeuslaki hyväksyttiin,
muutokset voimaan vuoden 2006 alusta
| Kulttuuriministeri ehdottaa, että Suomen
elokuvatarkastamon toimintaa laajennetaan mediakasvatukseen, tutkimukseen ja
tiedotukseen

Marraskuu

Opetusministeri Kalliomäki
esittää ammattikorkeakouluverkon tiivistämistä | Yliopistot ja opetusministeriö
uudistamaan yliopistojen rakenteita ja
hallintoa | Lastenpäivän palkinnot nuorisokodille ja musiikkitapahtumalle | Luo-

Joulukuu

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinnot Forssan ammatti-instituutille
ja Helsingin Diakoniaopistolle | Presidentti Halonen ja kulttuuriministeri Karpela
jakoivat nuorten Avartti-tunnustukset |
Kulttuuriministeri Karpela jakoi vuoden
2005 Suomi-palkinnot. Palkinnon saivat
muotoilija Eero Aarnio, Galaxy-yhtye,
ohjaaja Arto Halonen, Sampo Karjalainen,
Aapo Kyrölä, kapellimestari Susanna Mälkki, ohjaaja Sirkku Peltola, kirjailija Juha
Siltanen, runoilija Saila Susiluoto sekä
Värttinä-yhtye.
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P E R U S TA N A
KO U LUTU KSEN JA
K U LT T U U R I N TA S A - A R V O
Suomi on kansainvälisissä vertailuissa
todettu varsin kilpailukykyiseksi. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen panostetaan
voimakkaasti kansainvälisen kilpailukyvyn
ja talouden kasvupotentiaalin turvaamiseksi. Väestön, erityisesti nuorten, koulutustaso on korkea. Keskeinen haaste lähivuosina on turvata hyvinvoinnin kasvu ja
julkisen talouden kestävyys.
Globalisaatio ja väestön ikääntyminen
asettavat uudistusvaatimuksia koko innovaatiojärjestelmälle. Opetusministeriön
hallinnonala on keskeisessä asemassa
vastaamassa näihin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Suomen kansainvälinen menesty-

6

minen tulee perustumaan entistä vahvemmin korkeatasoiseen koulutukseen ja tutkimukseen, luovuuteen ja omaleimaiseen
kansalliseen kulttuuriin. Opetusministeriö
edisti vuonna 2005 toiminnassaan koulutuksellista ja kulttuurista tasa-arvoa, yhteiskunnan sivistyksellistä ja taloudellista
kilpailukykyä sekä väestön henkistä ja
fyysistä hyvinvointia ja yhteiskunnallista
osallisuutta ja osallistumista.
Vuonna 2005 edistettiin kaikilla koulutussektoreilla opintojen kulkua ja koulutuksen läpäisyä tavoitteena osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen ja työurien
pidentäminen. Syksyllä 2005 voimaan

tullut yliopistojen tutkintouudistus tuki
osaltaan tavoitteiden saavuttamista. Ammattiosaajan teemavuosi 2005 toi ammatilliselle koulutukselle näkyvyyttä ja vahvisti
osaltaan sen vetovoimaisuutta ja arvostusta. Lasten ja nuorten hyvinvointi, syrjäytymisen ehkäisy ja koulumyönteisyyden edistäminen korostuivat toiminnassa.
Aikuisten koulutusmahdollisuuksia
parannettiin laajentamalla omaehtoista
koulutustarjontaa ja lisäämällä Nosteohjelman rahoitusta tavoitteena koulutustason kohottaminen ja aliedustettujen
ryhmien osallistuminen koulutukseen.

P E R U S TA N A
KO U LUTU KSEN
J A K U LT T U U R I N
TA S A - A R V O

Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen oli opetusministeriön toiminnassa keskeisenä painopisteenä. Luovuusstrategiatyön avulla etsitään uusia
ratkaisuja ja toimintamalleja luovan työn
ja osaamisen edellytysten parantamiseksi.
Taide- ja kulttuurilaitosten toimintaedellytyksiä vahvistettiin kulttuurisen tasaarvon edistämiseksi. Taide- ja kulttuuripalvelujen saatavuutta lisättiin. Kirjastojen
monipuolisten palvelujen saatavuutta tuettiin muun muassa yhteisten kirjastoportaalien avulla. Kulttuuriviennin edistäminen
oli vuoden painopisteitä ja syyskauden
aikana käynnistettiin kulttuuriviennin kehit-

tämisohjelmatyö. Mittava tekijänoikeuslainsäädännön uudistaminen digitaalisuutta
ja tietoverkkoja koskevien erityiskysymysten
osalta valmistui.
Lasten henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin turvaamiseksi käynnistettiin lapsiin
kohdistuvan väkivaltaviihteen rajoittamista
koskevaan toimintaohjelmaan sisältyvien
hankkeiden valmistelu. Nuorten aktiivisen
osallistumisen ja kasvu- ja elinolojen parantamisen edellytyksiä tuettiin nuorisolain
uudistuksella. Väestön terveyttä edistävää
liikuntatoimintaa edistettiin jatkamalla terveyttä edistävän liikunnan ohjelmakokonaisuutta sekä Kunnossa kaiken ikää -ohjel-
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maa yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.
Opetusministeriön tuottavuusohjelmassa vuosille 2007–2011 linjattiin keskeiset toimenpiteet tuottavuuden tehostamiseksi opetusministeriön hallinnonalalla.
Tuottavuuden lisääminen rakentuu virastojen hallinnon tehostamiselle sekä keskittymiselle ydintehtävien hoitamiseen.

Helsingissä toukokuussa 2006,
Opetusministeri Antti Kalliomäki
Kulttuuriministeri Tanja Saarela
Kansliapäällikkö Markku Linna
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Koulutuksen perusturvaa vahvistettiin vuoden 2005 aikana. Nuorten siirtymiseen
koulutustasolta toiselle panostettiin ohjausta kehittämällä. Syrjäytymistä ehkäisevää
toimintaa edistettiin kaikilla koulutustasoilla ja perusopetuksen erityisopetuksen tila
ja tarve arvioitiin. Opintojen kulkua ja koulutuksen läpäisyä edistettiin tavoitteena
osaavan työvoiman turvaaminen ja työurien pidentäminen. Syksyllä 2005 voimaan
tullut yliopistojen tutkintojen kaksiportaisuus tukee näitä tavoitteita. Aikuisten
koulutusmahdollisuuksia laajennettiin. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan
kehittäminen oli painopisteenä. Tutkimus- ja kehitystoiminnan
osuus bruttokansantuotteesta oli OECD-maiden korkeimpia.
8
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ELVI RISTA

KO U LUTUS- JA TI ED EPO LITI I KKA
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Koulutustakuu lisää
nuorten perusturvaa
Suomen koulutusjärjestelmä
Tohtorin tutkinnot
Lisensiaatin tutkinnot

6

8

5

4–5

7
Ylemmät korkeakoulututkinnot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Perusopetuksen jälkeen välittömästi koulutuksessa jatkavien määrä on kasvanut
tasaisesti ja oli 95 prosenttia vuonna 2004.
Myönteisen kehityksen arvioidaan edelleen
jatkuneen vuonna 2005. Painopiste oli
perusopetuksen viimeisten vuosien opintoohjauksen kehittämisessä Tavoitteena on,
että vuoteen 2008 mennessä 96 prosenttia perusopetuksen päättäjistä jatkaa koulutuksessa.

Työkokemus 3 v.
1–3

Alemmat korkeakoulututkinnot
Yliopistot
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Ammattikorkekoulututkinnot
Ammattikorkeakoulut

4

Työkokemus 3 v.

3

Ammatilliset perustutkinnot
Ammatilliset oppilaitokset
Oppisopimuskoulutus

Erikoisammattitutkinnot
3

1–3

Ylioppilastutkinnot
Lukiot

Ammattitutkinnot

Työkokemus 3 v.
1

Lisäopetus

1–9 vuotta

2
ja
1

2
ja
1
Perusopetus 7–16 vuotiaat
Oppivelvollisuuskoulutus

Esiopetus 6-vuotiaat

0
ISCED-luokitus
0 Esiaste
1-2 Perusaste
3 Keskiaste
4 Ylempi keskiaste
5 Korkea-aste
6 Tutkija-asteen koulutus
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0
Opetushallinnon
koulutusluokitus
0 Esiaste
1-2 Perusaste
3 Toinen aste
6 Alempi korkeakouluaste
7 Ylempi korkeakouluaste
8 Tutkijakoulutuaste

Koulutuksesta työelämään
ja jatko-opintoihin
Tutkinnon suorittaneiden työllistyminen on
sitä parempi mitä korkeamman asteen
koulutuksesta on kysymys. Heikoiten työllistyvät pelkän perusasteen varassa työmarkkinoille tulevat. Ammatillisen tutkinnon
suorittaneiden työllistyminen on viimeisissä
tilastoissa parantunut ja korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllistyminen vähän
heikentynyt. Työllistyneiden ja jatkoopintoihin sijoittuneiden yhteenlaskettu
osuus on kehittynyt samansuuntaisesti.
Vuoden 1999 ylioppilaista vajaa kolmannes aloitti korkeakouluopinnot samana
vuonna. Kahden vuoden kuluttua korkeakouluopinnot oli aloittanut 70 prosenttia
ja vuonna 2004 eli viiden vuoden kuluttua
80 prosenttia.
Opintojen keskeyttämisessä ei ole
juuri tapahtunut muutoksia. Yleisintä keskeyttäminen on ammatillisessa koulutuksessa, jossa se kuitenkin on kääntynyt
laskuun. Koulutuksen keskeytti kokonaan
vuositasolla 9,7 prosenttia ammatillisen
koulutuksen, 6,3 prosenttia ammattikorkeakoulujen ja 4,3 prosenttia yliopistojen
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opiskelijoista vuonna 2004.
Ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen mediaani-ikä oli 25,1 vuotta ja
ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen 27,3 vuotta vuonna 2004.

Koulutussektoreita
yhdistäviä hankkeita vuonna 2005
Koulutuksen ja tutkimuksen tietoyhteiskuntaohjelmaa 2004–2006 toteutettiin.
Kestävää kehitystä edistettiin koulutuksessa Itämeren maiden opetusministereiden
Baltic21-ohjelman pohjalta. Vuosien
2002–2005 kansallinen kokeiluvaihe arvioitiin ja koko koulutusjärjestelmän kattava
kestävän kehityksen koulutuksen visio ja
strategiset linjaukset valmisteltiin. Yrittäjyyskasvatusta, yrittäjien ammattiosaamista,
yrittäjien sukupolvenvaihdosten tukemista,
yritystoiminnan ja liiketoimintaosaamisen
kehittämistä edistettiin lukuisin toimin.
Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaan liittyen toteutettiin edelleen nuorten
työpajatoimintaa, tuettiin koululaisten iltapäivätoimintaa sekä käynnistettiin Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu -hanke
lasten ja nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamiseksi.

Perusopetuksessa huomiota
erityisopetukseen ja oppilashuoltoon
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan
osallistui syksyn 2005 aikana 42 100
lasta. Valtionosuutta aamu- ja iltapäivätoimintaan sai 379 kuntaa.
Perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet otetaan käyttöön porrastaen vuosina 2003—2006. Vuosiluokilla
1—2 käyttöönotto on painottunut vuoteen

Oppilaat, opiskelijat ja tutkinnot 1
2003

2004

2005

Muutos
04-05

59 850

58 400

57 600

-800

Perusopetus
Uudet oppilaat
Päättötodistuksen saaneet
Oppilasmäärä

61 300
60 830
583 130

59 830
63 830
581 080

57 600
66 500
576 000

-2 230
2 670
-5 080

Lukiokoulutus
Uudet opiskelijat
Suoritetut ylioppilastutkinnot 2
Opiskelijamäärä

42 610
35 170
120 870

40 590
34 650
118 530

40 000
35 000
117 000

-590
350
-1 530

Ammatillinen peruskoulutus 3
Uudet opiskelijat
Suoritetut tutkinnot
Opiskelijamäärä 4

60 090
36 040
142 020

60 350
36 600
143 780

61 300
38 500
146 000

950
1 900
2 220

Ammatillinen lisäkoulutus 5
Uudet opiskelijat
Suoritetut tutkinnot
Opiskelijamäärä

23 910
12 450
31 440

24 620
13 080
43 030

25 250
14 500
44 760

630
1 420
1 730

Ammattikorkeakoulun perustutkinnot 6
Aloittaneet
Suoritetut tutkinnot
Opiskelijamäärä
- josta ulkomaalaiset opiskelijat

32 840
20 500
96 120
3 480

32 690
20 670
96 420
3 730

33 260
21 140
96 630
3 930

-400
570
210
200

310
350

240
60
370

630
180
490

390
120
120

Yliopiston perustutkinnot 8
Uudet opiskelijat
Suoritetut tutkinnot
Opiskelijamäärä
- josta ulkomaalaiset opiskelijat

20 940
15 290
147 090
2 890

20 970
15 310
149 170
3 050

20 760
15 830
151 582
3 150

-210
520
2 412
100

Yliopiston tohtorin tutkinnot 9
Suoritetut tutkinnot
Opiskelijamäärä
- josta ulkomaalaiset opiskelijat

1 260
22 960
1 490

1 399
22 110
1 580

1 422
22 200
1 650

23
90
70

Esiopetus
Oppilasmäärä

Ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnot 7
Aloittaneet
Suoritetut tutkinnot
Opiskelijamäärä

Lähde on Tilastokeskus, jos muuta lähdettä ei ole mainittu. | 1 - Opetushallinnon alainen koulutus. Perusopetuksen, lukiokoulutuksen sekä ammatillisen perusja lisäkoulutuksen uusia opiskelijoita, perusopetuksen päättötodistuksen saaneita ja ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen tutkinnon suorittaneita sekä ulkomaalaisia
opiskelijoita koskevat luvut ovat vuoden 2005 osalta arvioita. Esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen ja oppisop. koulutuksena
järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen sekä ammattikorkeakoulujen perustutkinto- ja jatkotutkintokoulutuksen opiskelijamäärät ovat valtionosuusjärjestelmän
mukaisia opiskelijamääriä | 2 - Ei sisällä IB-lukioiden eikä Reifeprüfung-tutkintoja. | 3 - Sisältää ammatilliseen perustutkintoon johtavan oppilaitosmuotoisen
ja oppisopimusmuotoisen koulutuksen sekä opetussuunnitelmaperusteisen ja näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen. | 4 - Sisältää myös muun kuin tutkintoon
johtavan koulutuksen opiskelijat. | 5 - Sisältää ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon johtavan oppilaitosmuotoisen ja oppisopimusmuotoisen koulutuksen.
| 6 - Aloittaneita ja tutkintoja koskevien tietojen osalta lähde AMKOTA-tietokanta. | 7 - Lähde AMKOTA-tietokanta. | 8 - Sisältää alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijat ja tutkinnot, lähde KOTA-tietokanta. | 9 - Sisältää kaikki jatkotutkinto-opiskelijat (myös lisensiaattitutkinnon), lähde KOTA-tietokanta.
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Julkiset koulutusmenot (2004 ennakkotieto)
Julkiset koulutusmenot, milj. euroa
BKT-osuus

Perusopetuksen päättävien oppilaiden
välitön sijoittuminen koulutukseen, %
Ammatilliseen koulutukseen sijoittuneet (%)
Lukiokoulutukseen sijoittuneet (%)
Peruskoulun lisäopetukseen sijoittuneet (%)
Yhteensä, prosenttia
Yhteensä, oppilaita

Tutkinnon suorittaneiden työllistyminen, % 1
Peruskoulu
Ylioppilastutkinto
Toisen asteen ammatillinen tutkinto
Ammattikorkeakoulututkinto
Ylempi korkeakoulututkinto
Tohtorintutkinto

2002
8 934
6,4 %

2003
9 359
6,5 %

2004
9 721
6,5 %

2002
37,6
54,8
2,6
94,2
57 900

2003
37,0
55,1
2,4
94,5
57 550

2004
38,4
54,1
2,5
95,0
60 400

2002
16,8
37,4
65,1
86,1
87,6
85,0

2003
15,7
37,9
67,3
85,6
86,7
89,2

2004
15,8
38,6
67,6
85,5
85,8
89,5

2002
2,2
10,8
6,0
4,8

2003
2,0
10,2
6,2
4,5

2004
1,9
9,7
6,3
4,3

2003. Vähintään 65 % koulutuksen järjestäjistä otti uudet perusteet käyttöön alakoulun kaikilla vuosiluokilla jo syksyllä
2005.
Erityistä huomiota kiinnitettiin varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisevien
toimenpiteiden sekä kouluhyvinvoinnin
kehittämiseen. Syksyllä 2004 erityisopetuksessa oli noin 40 000 oppilasta, mikä
on noin 7 prosenttia perusopetuksen oppilaista. Erityisopetukseen siirrettyjen
määrä kasvoi edellisvuodesta noin 8 prosenttia. Eniten lisääntyi niiden oppilaiden
määrä, joilla oli kielen kehityksen häiriöistä
johtuvia oppimisvaikeuksia. Erityisoppilaista
kaksi kolmasosaa on poikia.
Jyväskylän yliopiston tekemän selvityksen mukaan oppilashuoltotyöryhmien
mielestä koulun toimintakulttuurin osaalueet toimivat pääsääntöisesti hyvin. Parhaiten toimivana käytänteenä pidettiin
koulun ja kodin välistä yhteistyötä sekä
oppilaan oppimisen arviointia. Selvityksestä
ilmeni, että huoltajista alle 70 prosenttia
piti koulun antamaa tukea riittävänä.
Lääninhallitusten arvioinnissa selvitettiin perusopetuslain oppilashuoltoa
koskevien säännösmuutosten toimivuutta. Yleisarvio säännösmuutoksista oli
myönteinen. Säännösten koettiin selkeyttävän toimintaa ja ohjeistusta sekä
parantavan opettajien ja oppilaiden
oikeusturvaa. Suunnitelma oppilaan
suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta
ja häirinnältä oli tehty tai tekeillä lähes
kaikissa kunnissa.
Opinto-ohjausta kehitettiin perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen
koulutuksen, työelämän, julkisten työvoimapalvelujen ja nuorisotoimen välisenä
yhteistyönä.

1 - Työllisiä vuoden kuluttua valmistumisesta

Tutkintoon johtavan koulutuksen keskeyttäminen, % 1
Lukiokoulutus
Ammatillinen peruskoulutus 2
Ammattikorkeakouluopinnot
Yliopistokoulutus

Peruskoulun jälkeisen tutkinnon
suorittaneiden osuus 25–34 –vuotiaista, %
Perusasteen jälkeinen tutkinto
Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden mediaani-ikä
Ammattikorkeakoulututkinto
Ylempi korkeakoulututkinto

Tutkinnon suorittaneiden työllistyminen
ja sijoittuminen jatko-opintoihin, % 1
Ylioppilastutkinnon suorittaneet
Ammatillisen perustutkinnon suorittaneet
Ammatillisen lisäkoulutuksen tutkinnon suorittaneet
Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet
Yliopistotutkinnon suorittaneet 2
Tohtorintutkinnon suorittaneet

2000
83,5
16,5

2002
84,4
15,6

2004
85,2
14,8

2002
24,9
27,1

2003
25,0
27,3

2004
25,1
27,3

2002
70,1
73,2
85,3
87,2
92,4
91,9

2003
68,5
72,3
84,9
87,1
91,1
91,0

2004
70,0
73,4
85,0
89,0
92,1
91,2

1 - Kuvaa työllistymisen ja jatko-opintoihin sijoittumisen tilannetta vuoden lopussa. Tarkastelussa ovat kyseisen vuoden heinäkuun alkuun mennessä ja
kolmen edeltävän vuoden aikana suoritetut tutkinnot. | 2 - Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista.

TI L ASTO KESKUS

1 - Opetushallinnon alainen koulutus. Syyskuussa opiskelleiden tilanne seuraavan vuoden syyskuussa. Kokonaan opintonsa keskeyttävät, jotka eivät sijoitu
muualle koulutusjärjestelmään. | 2 - Tilasto ei sisällä näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon valmistavaa koulutusta,
oppisopimuskoulutusta eikä erityisoppilaitoksissa järjestettävää koulutusta.

KOULUTUS
KULTTUURI
2 0 0 5

Lukion uudet
opetussuunnitelmat käyttöön
Uusien lukion opetussuunnitelman perusteiden käyttöönotto alkoi asteittain
1.8.2005 lukien. Lukion oppimäärän vuonna 2004 suorittaneista 18,5 prosenttia oli
käyttänyt opintoihinsa aikaa yli kolme vuotta. Osuus on pysynyt aikaisempien vuosien
tasolla. Luvuissa ovat mukana myös aikuisopiskelijat, jotka pääsääntöisesti käyttävät opintoihinsa enemmän kuin kolme
vuotta. Ylioppilastutkintoa kehitettiin mittaamaan paremmin lukion tuottamaa yleissivistystä ja jatko-opintokelpoisuutta.
Koulutuksen arviointineuvoston arvioinnin mukaan erityisopetuksen tarvetta
näyttäisi suppeamman määritelmän mukaan (perusteena vamma tai pysyvämpi
tai tilapäisempi häiriö) olevan noin viidellä
prosentilla lukion opiskelijoista. Niistä kaksi
kolmannesta liittyy lukivaikeuksiin. Laajemman määritelmän mukaan (mukana myös
kognitiiviset taidot ja opiskelutaidot) tuen
tarvetta on 10—11 prosentilla opiskelijoista.

Ammattikoulutuksen ja
työelämän yhteistyötä vahvistettiin
Työelämän edellyttämän ammattiosaamisen varmistamiseksi ammatilliseen peruskoulutukseen päätettiin liittää ammattiosaamisen näytöt 1.8.2006 alkavasta koulutuksesta lukien. Ammattiosaamisen näyttöjen kansallisia aineistoja viimeisteltiin ja
näyttöjen tukiohjelma käynnistettiin.
Vuonna 2005 työssäoppimisjaksoille
osallistui noin 100 000 ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijaa. Valtion, kuntien
ja työelämän keskusjärjestöjen edustajat
allekirjoittivat marraskuussa 2005 suosituksen, jolla vahvistetaan ammattikoulutuk-

sen ja työelämän yhteistyötä. Suosituksella
edistetään työpaikalla tapahtuvaa oppimista työssäoppimisen jaksoilla, oppisopimuskoulutuksessa ja ammattiosaamisen
näytöissä.
Oppisopimuskoulutuksena järjestetyn
ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen
määrät ovat olleet hienoisessa kasvussa.
Vuonna 2005 oppisopimuskoulutuksessa
opiskeli keskimäärin 35 400 opiskelijaa.
Näistä ammatillisessa peruskoulutuksessa
opiskeli noin 12 700 opiskelijaa. Oppisopimusmuotoisessa ammatillisessa lisäkoulutuksessa opiskeli noin 22 600 opiskelijaa. Yrittäjän oppisopimuskoulutuksessa
opiskeli yhteensä noin 2 320 opiskelijaa,
joista lisäkoulutuksessa 83 prosenttia.
Vuosi 2005 oli ammattiosaajan teemavuosi. Tavoitteena oli ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuuden ja arvostuksen
lisääminen. Teemavuoden huipentumana
järjestettiin WorldSkills -ammattitaidon
MM-kilpailut 25.5.–1.6. Helsingin messukeskuksessa. Kilpailuihin osallistui 696
nuorta kilpailijaa 38 maasta.
Eurooppalainen yhteistyö tiivistyi EU:n
ammatillisen koulutuksen Kööpenhaminan
prosessin myötä.
Koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta
palkittiin laatupalkinnoilla ja kannustusrahoituksella. Vuosina 2003—2005 koulutuksen järjestäjille myönnettiin kannustusrahaa toimenpiteisiin, joilla on lisätty
koulutuksen vetovoimaa ja vaikuttavuutta,
ajanmukaistettu koulutusta ja nostettu
koulutuksen imagoa sekä tehostettu opiskelijarekrytointia niillä kansantaloudellisesti
merkittävillä aloilla, joilla työvoiman saatavuuden ennakoidaan vaikeutuvan tulevaisuudessa. Vuoden 2005 kannustusrahaa
myönnettiin 65 koulutuksen järjestäjälle.

Laatupalkinnon jakamisessa painopisteenä
oli erilaisten oppijoiden huomioon ottaminen.
Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoamista jatkettiin. Ammatillisen
peruskoulutuksen järjestäjien määrä oli
vuoden 2005 lopussa 177. Kertomusvuoden aikana toteutui viisi ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhdistymistä.
Ammatillisen erityisopetuksen koulutustarjontaa lisättiin ja monipuolistettiin ja
sen alueellinen saavutettavuus parani.
Vuonna 2005 annettiin kaksi uutta lupaa
vammaisten valmentavan ja kuntouttavan
opetuksen ja ohjauksen järjestämiseen.
Erityisopetuksen kokonaisvolyymi kasvoi
14 000 opiskelijasta 15 080 opiskelijaan.

Ammattikorkeakouluopintoja kehitettiin
- jatkotutkinnot vakinaistettiin
Ammattikorkeakoulujen opiskelijamäärät
pysyivät edellisen vuoden tasolla, mutta
tutkintoja suoritettiin 2,3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2004. Ammattikorkeakoulujen tutkintojärjestelmä muutettiin
kaksiportaiseksi, kun jatkotutkinnot vakinaistettiin.
Ammattikorkeakoulujen rahoitus uudistettiin. Vuoden 2006 alusta suoritettujen
tutkintojen määrä vaikuttaa rahoitukseen.
Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen uudistaminen aloitettiin. Ammattikorkeakoulut
esittivät kymmenen toimipisteen lakkauttamista ja muutoksia koulutusohjelmarakenteeseen.
Opintoja kehitettiin koulutuksen läpäisyn ja tutkintojen suorittamisiän alentamiseksi. Tavoitteena on ollut opiskeluprosessien sujuvuus ja monipuolisten opintojen
ja opiskelutapojen järjestäminen.
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Tutkimuksen lisäpanostukset
varmistavat kansallista osaamispohjaa

Aikuiskoulutus 1
2003

2004

2005

Lukiokoulutus
Uudet opiskelijat 2
Opiskelijamäärä 3

5 830
10 330

5 900
9 500

5 500
8 500

Oppilaitosmuotoinen näyttötutkintoon
valmistava ammatillinen peruskoulutus
Uudet opiskelijat 4
Suoritetut tutkinnot 4
Opiskelijamäärä

8 430
3 900
11 420

6 000
3 900
14 500

6 500
4 200
14 500

Oppisopimuskoulutuksena järjestetty
näyttötutkintoon valmistava ammatillinen peruskoulutus
Uudet opiskelijat/aloittaneet 4
Suoritetut tutkinnot 4
Opiskelijamäärä

6 210
2 800
17 800

6 400
2 500
17 500

6 500
2 800
17 600

Tilastotietoja tutkintoon johtavasta/valmistavasta koulutuksesta

Oppilaitosmuotoinen ammatti- ja
erikoisammattitutkintoon valmistava ammatillinen lisäkoulutus
Uudet opiskelijat 4
Suor
8 500
Opiskelijamäärä

14 720

24 090

25 000

Oppisopimuskoulutuksena järjestetty ammatti- ja
erikoisammattitutkintoon valmistava ammatillinen lisäkoul.
Uudet opiskelijat 4
Suoritetut tutkinnot 4
Opiskelijamäärä

13 090
5 400
16 720

12 500
5 440
18 940

12 500
6 000
19 760

Ammattikorkeakoulujen perustutkinnot
Aloittaneet
Suoritetut tutkinnot
Opiskelijamäärä 5

7 040
4 450
14 920

6 280
4 270
14 990

6 200
4 300
14 900

Ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnot
Aloittaneet
Suoritetut tutkinnot 4
Opiskelijamäärä

310
350

240
60
6 000

630
150
1 050

10 820

12 120
tut tutkinnot 47 050

Lähde on Tilastokeskus, jos muuta lähdettä ei ole mainittu | 1 - Opetushallinnon alainen koulutus. | 2 - Vuosi 2005 on arvio |
3 - Vähintään 18-vuotiaana aloittaneet | 4 - Vuoden 2005 osalta arvio | 5 - Sisältää myös opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen tiedot.
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12 750
7 640

Tutkimus- ja innovaatioympäristöjen kehittäminen oli opetusministeriön toiminnan
painopisteenä vuonna 2005. Tutkimus- ja
kehitysrahoituksen lisäyksellä on vuosien
2003—2005 aikana vahvistettu perustutkimusta ja tutkimusta tukevaa infrastruktuuria. Kansainväliseen tutkimusrahoitusyhteistyöhön on panostettu, tutkijankoulutusta vahvistettu, tutkijakouluja kansainvälistetty ja tutkijoiden liikkuvuutta lisätty.
Tieteen kansainvälistyminen ja tutkimuksen
laadun kehittäminen etenivät.
Valtioneuvosto teki julkisen tutkimusjärjestelmän rakenteellisesta kehittämisestä
periaatepäätöksen, jolla edelleen vahvistetaan osaamisen ja innovaatiotoiminnan
edellytyksiä. Tutkimuksen tietohuoltoa ja
tieteen muita tukipalveluita vahvistettiin.
Tutkimustoimintaan suunnatuilla
lisäpanostuksilla on varmistettu kansallista
osaamispohjaa ja yhteiskunnan hyvinvointia. Tutkimushenkilöstön määrän osuus
työllisestä työvoimasta on OECD-maiden korkein, noin 2 prosenttia. Tutkijakunnan määrän ja tason riittävyyttä on
vahvistettu panostamalla pitkäjänteisesti
tutkijankoulutukseen. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ovat bruttokansantuotteeseen suhteutettuna Suomessa
OECD -maiden korkeimpia (3,51 prosenttia vuonna 2004). Myös julkisen
tutkimus- ja kehitysrahoituksen kansantuoteosuus on kansainvälisesti huippuluokkaa
Suomen Akatemian tutkimusrahoitukseen kohdistuva hakupaine on kasvanut,
ja tutkimushankkeet on arvioitu korkeatasoisiksi. Tutkimusrahoitusta hakevista tutkimushankkeista vain 17 prosenttia sai

KOULUTUS
KULTTUURI
2 0 0 5

kielenä on nyt mahdollista käyttää myös
muita kieliä kuin suomea tai ruotsia. Korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta
alettiin järjestää myös kansainvälisenä
yhteistyönä. Suomeen saapui ennakkotietojen mukaan ulkomaisia perus- ja jatkotutkintoa suorittamaan tulleita opiskelijoita noin 4 800.
Korkeakoulujen tuottaman tiedon leviämistä ja hyödynnettävyyttä tukee yliopistoille kertomusvuonna annettu mahdollisuus perustaa yhtiöitä tai omistaa osakkeita
yhtiöistä, joiden tavoitteena on osaamisen
siirron edistäminen tai innovaatioiden kaupallinen hyödyntäminen. Yliopistojen hallituksiin on myös mahdollista nimetä ulkopuolisia jäseniä.
Tutkimuksen ja opetuksen perusedellytyksiä vahvistettiin. Yliopistolaitoksen
toimintamenomäärärahat kasvoivat reaalisesti 20 miljoonaa euroa. Lisärahoitus
kohdennettiin kokonaisuudessaan perusrahoitukseen. Hankerahoitusta kohdennettiin tietoyhteiskuntahankkeisiin, oppimisprosessien ja opiskeluympäristöjen kehittämisen sekä tutkimusedellytysten parantamiseen.
Tuottavuuden parantamiseksi kaikki
yliopistot käynnistivät muun muassa toimitilastrategian laadinnan sekä rakenteellisen
kehittämisen hankkeita. Pilottirahoituksella
käynnistettiin kolme yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rakenteellista kehittämishanketta.
Yliopistot kehittivät tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuuria ja verkko-opetusta. Yliopistot osallistuivat etäopiskelun
sekä aikuisväestön joustavan opiskelun
mahdollistavan virtuaaliyliopiston toimintaan aktiivisesti.

Aikuiskoulutuksen
toimintaedellytyksiin vakautta
Opetusministeriön hallinnonalan aikuiskoulutukseen myönnettiin talousarviossa yhteensä noin 604 miljoonaa euroa, mistä
noin 63 prosenttia osaamistason ylläpitämiseen ja kohottamiseen, noin 33 prosenttia tasa-arvoa ja kansalaisyhteiskuntaa
vahvistavaan koulutukseen sekä noin 5
prosenttia opetushenkilöstön täydennyskoulutukseen ja muuhun kehittämistyöhön.
Tämän lisäksi osa ammatillisen peruskoulutuksen ja yliopistojen perustutkintokoulutuksen tarjonnasta suuntautuu aikuisten
tarpeisiin.
Opetushallinnon alaisen aikuiskoulutuksen koulutustarjonta ja omaehtoiseen
aikuiskoulutukseen osallistuneiden määrät
kasvoivat. Suurin kasvu tapahtui ammattikorkeakouluopinnoissa, näyttötutkintoihin
valmistavassa ammatillisessa aikuiskoulutuksessa sekä aikuislukioiden aineopiskelussa ja vapaan sivistystyön opinnoissa.
Yliopistojen maisteriohjelmien määrä kasvoi. Yliopistojen täydennyskoulutukseen
osallistuneiden määrä sen sijaan laski,
samoin aikuislukioiden tutkinto-opiskelijoiden määrä.
Aikuiskoulutuksessa suoritettujen tutkintojen määrä kasvoi erityisesti ammatillisessa perus- ja lisäkoulutuksessa. Opetushallinnon alaisessa aikuiskoulutuksessa
suoritettiin yhteensä noin 30 000 tutkintoa
ja noin 10 000 osatutkintoa vuonna 2003.
Suurin osa omaehtoisesta aikuiskoulutuksesta on kuitenkin osaamista ylläpitävää
ja täydentävää koulutusta, joka ei johda
tutkintoon.
Vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa
oleville työssä käyville 30—59-vuotiaille
suunnattua Noste-ohjelmaa laajennettiin.

Ohjelman rahoituksella koulutuksen aloitti
vuoden 2005 loppuun mennessä noin
11 500 henkilöä. Heistä 55 prosenttia
opiskeli ammatilliseen tutkintoon ja 45
prosenttia tietokoneen ajokorttiin valmistavassa koulutuksessa. Työikäisen aikuisväestön osaamisen sekä aikuiskoulutusja työvoimapolitiikan yhteistyön kannalta
merkittävä toimenpide oli Työ- ja koulutusasiainneuvoston perustaminen.
Opiskelu vapaan sivistystyön oppilaitoksissa lisääntyi edellisvuoteen verrattuna erityisesti opintokeskuksissa ja kesäyliopistoissa. Etälukioissa opiskeli noin
1 400 opiskelijaa, joista 80 prosenttia
tutkintotavoitteisissa opinnoissa. Avoimiin
ammattikorkeakouluopintoihin osallistuneiden määrä kasvoi vuonna 2004 noin
4 000 opiskelijalla edellisvuoteen verrattuna. Avoimen yliopiston opintoihin osallistuneiden määrä sen sijaan laski edellisvuodesta runsaalla tuhannella.
Koulutuspoliittisten painopisteiden
mukaiseen valtion rahoittamaan opetushenkilöstön täydennyskoulutukseen osallistui yhteensä 22 000 henkilöä. Lisäksi
rahoitettiin ammatillisen aikuiskoulutuksen
ja vapaan sivistystyön opetushenkilöstön
valtakunnallisia täydennyskoulutusohjelmia
(TUKEVA, VSOP) sekä kansalaisten tietoyhteiskuntataitojen tuki- ja neuvontahenkilöstön koulutusta.
Vapaan sivistystyön suuntaviivaohjauksen avulla lisättiin aikuiskoulutuksessa
aliedustettujen kansalaisryhmien osallistumista koulutukseen. Koulutustarjontaa
lisättiin maahanmuuttajien kieli- ja kulttuurikoulutuksessa, tietoyhteiskunnan perusvalmiuksien opinnoissa sekä kansalaistaitoja ja kansalaisyhteiskuntaan osallistumisen valmiuksia parantavissa opinnoissa.
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Tutkimuksen lisäpanostukset
varmistavat kansallista osaamispohjaa

Aikuiskoulutus 1
2003

2004

2005

Lukiokoulutus
Uudet opiskelijat 2
Opiskelijamäärä 3

5 830
10 330

5 900
9 500

5 500
8 500

Oppilaitosmuotoinen näyttötutkintoon
valmistava ammatillinen peruskoulutus
Uudet opiskelijat 4
Suoritetut tutkinnot 4
Opiskelijamäärä

8 430
3 900
11 420

6 000
3 900
14 500

6 500
4 200
14 500

Oppisopimuskoulutuksena järjestetty
näyttötutkintoon valmistava ammatillinen peruskoulutus
Uudet opiskelijat/aloittaneet 4
Suoritetut tutkinnot 4
Opiskelijamäärä

6 210
2 800
17 800

6 400
2 500
17 500

6 500
2 800
17 600

Oppilaitosmuotoinen ammatti- ja
erikoisammattitutkintoon valmistava ammatillinen lisäkoulutus
Uudet opiskelijat 4
Suoritetut tutkinnot 4
Opiskelijamäärä

10 820
7 050
14 720

12 120
7 640
24 090

12 750
8 500
25 000

Oppisopimuskoulutuksena järjestetty ammatti- ja
erikoisammattitutkintoon valmistava ammatillinen lisäkoul.
Uudet opiskelijat 4
Suoritetut tutkinnot 4
Opiskelijamäärä

13 090
5 400
16 720

12 500
5 440
18 940

12 500
6 000
17 860

Ammattikorkeakoulujen perustutkinnot
Aloittaneet
Suoritetut tutkinnot
Opiskelijamäärä 5

7 040
4 450
14 920

6 280
4 270
14 990

6 200
4 300
14 900

Ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnot
Aloittaneet
Suoritetut tutkinnot 4
Opiskelijamäärä

310
350

240
60
6 000

630
150
1 050

Tilastotietoja tutkintoon johtavasta/valmistavasta koulutuksesta

Lähde on Tilastokeskus, jos muuta lähdettä ei ole mainittu | 1 - Opetushallinnon alainen koulutus. | 2 - Vuosi 2005 on arvio |
3 - Vähintään 18-vuotiaana aloittaneet | 4 - Vuoden 2005 osalta arvio | 5 - Sisältää myös opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen tiedot.
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Tutkimus- ja innovaatioympäristöjen kehittäminen oli opetusministeriön toiminnan
painopisteenä vuonna 2005. Tutkimus- ja
kehitysrahoituksen lisäyksellä on vuosien
2003—2005 aikana vahvistettu perustutkimusta ja tutkimusta tukevaa infrastruktuuria. Kansainväliseen tutkimusrahoitusyhteistyöhön on panostettu, tutkijankoulutusta vahvistettu, tutkijakouluja kansainvälistetty ja tutkijoiden liikkuvuutta lisätty.
Tieteen kansainvälistyminen ja tutkimuksen
laadun kehittäminen etenivät.
Valtioneuvosto teki julkisen tutkimusjärjestelmän rakenteellisesta kehittämisestä
periaatepäätöksen, jolla edelleen vahvistetaan osaamisen ja innovaatiotoiminnan
edellytyksiä. Tutkimuksen tietohuoltoa ja
tieteen muita tukipalveluita vahvistettiin.
Tutkimustoimintaan suunnatuilla
lisäpanostuksilla on varmistettu kansallista
osaamispohjaa ja yhteiskunnan hyvinvointia. Tutkimushenkilöstön määrän osuus
työllisestä työvoimasta on OECD-maiden korkein, noin 2 prosenttia. Tutkijakunnan määrän ja tason riittävyyttä on
vahvistettu panostamalla pitkäjänteisesti
tutkijankoulutukseen. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ovat bruttokansantuotteeseen suhteutettuna Suomessa
OECD -maiden korkeimpia (3,51 prosenttia vuonna 2004). Myös julkisen
tutkimus- ja kehitysrahoituksen kansantuoteosuus on kansainvälisesti huippuluokkaa
Suomen Akatemian tutkimusrahoitukseen kohdistuva hakupaine on kasvanut,
ja tutkimushankkeet on arvioitu korkeatasoisiksi. Tutkimusrahoitusta hakevista tutkimushankkeista vain 17 prosenttia sai
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vuonna 2005 myönteisen päätöksen ja
haetusta rahoituksesta voitiin myöntää
vain 10 prosenttia.

Opintotukeen korotuksia ja
opintolainavähennys käyttöön
Korkeakouluopiskelijoiden opintolainan
valtiontakauksen määrää ja asumislisää
myönnettäessä huomioon otettavaa asumismenojen enimmäismäärää korotettiin.
Uudistukset tulivat voimaan loppuvuodesta. Uutena tukimuotona otettiin käyttöön
opintolainavähennys. Se koskee syksyllä
2005 korkeakouluopintoja aloittavia. Tavoitteena on parantaa korkeakouluopiskelijoiden opintososiaalista asemaa, nopeuttaa opintojen suorittamista ja lisätä opintolainan käyttöä.

Opintotukimenot olivat vuonna 2005
yhteensä 736,3 miljoonaa euroa. Opintoraha- ja asumislisämenot olivat yhteensä
660,7 miljoonaa euroa, joka on 4 miljoonaa
euroa (0,6 %) vähemmän kuin edellisenä
vuonna.
Korkeakouluopiskelijoiden opintotuen
enimmäismäärä nousi syyslukukauden
2005 aikana reaalisesti 14,5 prosenttia.
Toisella asteella itsenäisesti asuvien kuukausittainen enimmäistuki parani vuokrarajan nousun myötä reaalisesti noin viisi
prosenttia.
Opintotuen saajien määrä väheni.
Opintolainan valtiontakauksen saaneita
opiskelijoita oli 135 543, mikä on 41
prosenttia kaikista tuen saajista. Keskimääräinen laina ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla oli 5 700 euroa ja ylem-

män korkeakoulututkinnon suorittaneilla
6 400 euroa. Yhteensä opintolainaa oli
327 041 henkilöllä. Valtion takaamien
opintolainojen lainakanta oli vuoden 2005
lopussa 1 299,8 miljoonaa euroa, josta
ns. vanhojen opintolainojen osuus oli
103,3 miljoonaa euroa.
Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen koulumatkatukea saavien määrässä ei tapahtunut merkittävää muutosta
edelliseen vuoteen verrattuna. Koulumatkatukea sai 64 068 henkilöä ja koulumatkatukimenot olivat 27,9 miljoonaa euroa,
jossa on kasvua 8,6 prosenttia edelliseen
vuoteen verrattuna.

Opintotuen saajat ja heidän %-osuutensa koulutusastekohtaisesta opiskelijamäärästä
Lukiot
Ammatilliset oppilaitokset
Ammattikorkeakoulut
Yliopistot

2002
34 095 (27 %)
101 330 (80 %)
96 640 (86 %)
93 819 (63 %)

2003
31 830 (26 %)
100 720 (78 %)
98 589 (85 %)
96 534 (63 %)

2004
29 355 (24 %)
98 764 (75 %)
97 894 (89 %)
96 604 (61 %)

2005
27 382 (23 %)
96 775 (73 %)
97 043 (82 %)
96 737 (60 %)

Taulukkoon ei sisälly Kansaneläkelaitoksen tilastoimat muissa kuin mainituissa oppilaitoksissa opiskelevat ja ulkomaisissa oppilaitoksissa opiskelevat opintotuen saajat.
Vuonna 2005 on tehty Kelan tilastokäytännön muutos 2003 sähköisen lainatakauksen käyttöönoton vuoksi.
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Taiteen ja kulttuurin edellytykset vahvistuivat vuoden 2005 aikana. Painopisteenä
olivat taide- ja kulttuuripalvelujen saavutettavuuden edistäminen ja kulttuuriviennin
kehittäminen. Hallitusohjelmaan sisältyvän luovuusstrategiatyön avulla etsitään uusia
ratkaisuja ja toimintamalleja luovan työn ja osaamisen edellytysten parantamiseksi.
Tekijänoikeuslainsäädännön uudistamistyö valmistui. Väestön terveyttä edistävää
liikuntatoimintaa edistettiin. Nuorten aktiivisen osallistumisen ja kasvu- ja elinolojen
parantamisen edellytyksiä tuettiin joulukuussa 2005 voimaan tulleella nuorisolailla.
18
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Taiteen ja kulttuurin määrärahat ovat kasvaneet 2000-luvulla. Erityisesti viime vuosina on pystytty tekemään uusia avauksia
taiteen ja kulttuurin toimintakentällä. Taideja taiteilijapolitiikan yhteiskunnallista vaikuttavuutta lisättiin ja taiteilijoiden työskentelyedellytyksiä kehitettiin valtioneuvoston
taide- ja taiteilijapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen mukaisesti.
Taidetoimikuntalaitoksen kansainvälisen arvioinnin perusteella asetettiin useita
työryhmiä, joiden esitysten mukaisesti
taidetoimikuntalaitoksen toimintatapoja
tullaan selkeyttämään ja tehostamaan.
Tavoitteena on liittää alueelliset taidetoimikunnat kiinteämmin osaksi valtion taidetoimikuntalaitosta.
Luovuusstrategiassa pyritään puolestaan tunnistamaan luovuuden vaikutuksia
yhteiskunnallisen toiminnan kaikilla alueilla
ja aktivoimaan sen edistämiseen liittyviä
toimenpiteitä. Syksyllä 2005 valmistuivat
kolmen asiantuntijaryhmän raportit, jotka
ovat pohjana strategian laadinnalle.
Opetusministeriön, ulkoasiainministeriön sekä kauppa- ja teollisuusministeriöi-

den yhteistyönä laaditaan kulttuuriviennin
kehittämisohjelma. Opetusministeriöön
perustettiin 1.9.2005 kulttuurivientiyksikkö,
jonka tehtäviin kuuluvat kulttuuriviennin
edistäminen, tukiverkoston kehittäminen,
asiantuntijuuden kohottaminen, kulttuurimatkailun edistäminen, kulttuurin kansantaloudellisen merkityksen arviointi ja kulttuuripolitiikan eettisten vaikutusten arviointi.
Kulttuuri tietoyhteiskunnassa -strategian tavoitteena on, että vuoteen 2010
mennessä keskeinen kulttuuriperintö on
digitoitu ja tallennettu tekstiverkkoon kaikkien käytettäväksi priorisointisuunnitelmien
mukaisesti. Hanke on edennyt ennakoitua
hitaammin, mutta muun muassa yhteisten
hakujärjestelmien kehittäminen (Suomen
museot online, Muus@net) ja laitosten
yhteistyö (eKam-yhteistyö) on edennyt
suunnitelmien mukaisesti.

Kulttuuri- ja taidepalvelujen saavutettavuutta ja saatavuutta edistettiin
Taiteen ja kulttuurin saavutettavuusohjelma
vuosille 2006—2010 valmistui. Sillä parannetaan vammaisten, kieli- ja kulttuurivähemmistöjen sekä muiden erityisryhmien

Kulttuurin harkinnanvarainen tuki
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Miljoonaa euroa

2001 49,8

2002 57,9

2003 57,4

2004 65,7

2005 76,15
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mahdollisuuksia saavuttaa taide- ja kulttuuritarjontaa sekä lisätään heidän mahdollisuuksiaan omaehtoiseen kulttuuritoimintaan. Museovirasto käynnisti syksyllä
2005 oman saavutettavuussuunnitelmansa
valmistelun.
Opetusministeriön Vammaiset ja kulttuuri -toimikunta päätti kolmivuotiskautensa
vuoden 2005 lopussa. Toimikunta on luonut toimivan keskusteluyhteyden kulttuurialan toimijoiden, vammaisjärjestöjen ja
eri hallinnonalojen välille. Valtion taidemuseon yhteydessä toimiva valtakunnallinen
Kulttuuria kaikille -palvelu on neuvonut
kulttuurilaitosten ja muiden kulttuurialan
toimijoita saavutettavuuteen liittyvissä kysymyksissä.
Viittomakielisten teatteripalveluiden
kehittämisen tavoitteena on tuottaa vuosittain vähintään kaksi viittomakielistä teatterituotantoa ja noin 40 esityskertaa.
Samalla edistetään viittomakielisten työllistymistä alalle.
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Alueellista kulttuuritoimintaa tuettiin
Lastenkulttuurin toiminnallisten ja taloudellisten edellytysten parantamiseksi toteutettiin lastenkulttuuripoliittisen ohjelman
toteuttamissuunnitelmaa muunmuassa
avustamalla lastenkulttuurikeskusten verkosto Taikalampun toimintaa.
Tanssin aluekeskus -toiminnassa esityskertoja oli 360 ja muita tapahtumia 450.
Katsojia ja osallistujia oli 29 000. Aluekeskustoiminnalla edistettiin tanssitaiteen
tasa-arvoista saatavuutta, lisättiin tanssitaiteen työskentelymahdollisuuksia ja alan
toimijoiden yhteistyötä. Vaikutukset näkyivät lisääntyneenä tanssitaiteen tarjontana,
alan rakenteiden kehittymisenä, osaamisen
vahvistumisena ja korkeatasoisina esityksinä.

Teattereiden, orkestereiden ja museoiden
toimintaedellytyksiä parannettiin
Kulttuurilaitosten rahoituksen arvioidaan
lisääntyvän vuoteen 2010 mennessä noin
30 miljoonalla eurolla. Lakimuutos parantaa huomattavasti taide- ja kulttuurilaitosten
toimintaedellytyksiä. Teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuuden
perusteena käytettävien yksikköhintojen
kustannuspohja tarkistetaan jatkossa toteutuneiden käyttökustannusten perusteella lakisääteisesti joka neljäs vuosi.
Uudistus käynnistetään asteittain vuosien 2008—2010 aikana. Samalla palautetaan teattereiden yksikköhintaan vuosittain tehtävä indeksikorotus. Teatteri- ja
orkesterilakiin lisättiin mahdollisuus myöntää laskennallisen valtionosuuden ohella
harkinnanvaraista valtionavustusta teattereiden ja orkestereiden erillisiin kehittämishankkeisiin.

Teattereiden henkilötyövuosimäärä
kasvoi 46:lla, jolloin niiden kokonaismäärä
oli 2 459. Valtionosuuden piirissä oli 57
teatteria. Valtionosuus lisääntyi noin 530
000 euroa ja harkinnanvaraiset valtionavustukset 600 000 euroa. Teattereiden
katsojamäärät laskivat hieman.
Orkestereiden henkilötyövuosimäärä kasvoi 16:lla yhteensä 1 027 henkilötyövuoteen. Valtionosuus kasvoi noin
450 000 eurolla. Uutena orkesterina valtionosuuden piiriin hyväksyttiin Hyvinkään
orkesteri. Harkinnanvaraiset avustukset
säilyivät vuoden 2004 tasolla. Orkestereiden kuulijamäärä kasvoi edellisvuodesta
erityisesti kotimaassa.
Suomen Kansallisoopperan päänäyttämön teatteritekniikan peruskorjaushankkeen suunnittelu eteni urakkatarjousvaiheeseen. Musiikin alueellinen tarjonta
-työryhmä luovutti muistionsa, jonka keskeisimpiä toimenpide-ehdotuksia olivat
määrärahalisäykset olemassa oleviin tukimuotoihin, määräaikaisten henkilötyövuosien myöntäminen orkestereille sekä uusien määrärahojen varaaminen elävän
musiikin tilaisuuksien organisoinnin ja
kyläpelimannitoiminnan tukemiseen.
Museoiden henkilötyövuosimäärä
lisääntyi 56:lla ja valtionosuus kasvoi yli
1,1 miljoonalla eurolla. Valtionosuuden
piiriin pääsi viisi uutta museota: Espoon
museo, Kierikkikeskus, Liedon vanhalinna,
Lähetysmuseo ja Särestöniemi-museo.
Valtionosuutta sai 137 museota. Museoiden kävijämäärä kasvoi hieman.
Uudistetun museolain tavoitteena on
museotyön laadun kohottaminen muun
muassa korostamalla henkilöstön museoammatillisen koulutuksen merkitystä ja
museoiden riittäviä kokoelmien säilytykseen

Teattereiden katsojat
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Yleiset kirjastot toteuttavat demokraattisen
yhteiskunnan perusoikeuksia edistämällä
tiedon ja kulttuurin saatavuutta sekä tukemalla tietoyhteiskunnan kansalaistaitoja.
Kirjaston vaikuttavuus näkyy kaikessa oppimisessa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa, ihmisten henkisessä kehityksessä
ja hyvinvoinnissa. Kuntien panostus kirjastojen toimintamenoihin oli noin 230 miljoonaa euroa ja valtionosuus siitä noin 94
miljoonaa euroa. Vuonna 2005 lainausten
määrä oli 105,6 miljoonaa kappaletta,
kirjastokäyntejä oli 62,4 miljoonaa ja
www-käyntejä 47,1 miljoonaa.
Kirjastoverkon toimivuutta ja palvelujen saavutettavuutta parannettiin perustamishankerahoituksella. Vuonna 2005 tehtiin 5 kirjastorakennuksen ja 14 kirjastoauton rahoituspäätöstä (yhteensä 5 miljoonaa euroa).
Kirjastopalvelujen toiminnallisen ja
taloudellisen pohjan vahvistamiseksi kirjastot tukeutuvat yhä enemmän seudulliseen yhteistyöhön. Yhteistyö on tuonut
käyttäjille uusia palveluja. Myös kuntien
yhteisiä kirjastolaitoksia on syntynyt. Palvelut hoidetaan silloinkin lähipalveluina.
Kaikkien yleisten kirjastojen käyttöön
hankittiin Kansalliskirjaston ylläpitämät
kansalliset tietokannat ja kopioluettelointioikeus. Tiedonhakumahdollisuuksien parantamiseksi tuettiin hakuportaalien kehit-
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Elokuva, mediakasvatus ja audiovisuaalinen sisällöntuotanto painopisteinä
Toimialan tuotantoedellytysten vahvistamista jatkettiin hallitusohjelmassa ja opetusministeriön Audiovisuaalisen politiikan
linjat 2010 -strategiassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tuotantokustannusten nousu on kuitenkin vähentänyt vuosittain tuotettujen elokuvien määrää.
Yhteiskunta voi vaikuttaa lapsille turvallisemman mediaympäristön luomisessa.
Lapset ja media -toimintaohjelmassa käynnistettiin hankkeita turvallisen mediaympäristön kehittämiseksi. Tärkeimpiä ovat mediakasvatuksen edistäminen varhaiskasvatuksessa ja internetin suodatin- ja estojärjestelmien arvioiminen.
Suunnitelma Suomen elokuva-arkiston tehtäväalueen laajentamisesta radioja televisioaineiston arkistointiin valmistui.
Se on opetusministeriön Audiovisuaalisen
politiikan linjat 2010 -strategian mukainen.
Kulttuurin ja viihteen audiovisuaalisen
sisältötuotannon tuotekehittämistä ja kulttuurin tietoverkkohankkeita tuettiin, samoin
tuettiin toimialaa hyödyntävien tuotantoja levityspilottien käynnistämistä. Hankkeet
parantavat kulttuuristen sisältöjen saata-
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Yleisten kirjastojen palvelut edistävät
tiedon ja kulttuurin saatavuutta

tämistä. Palvelukäytössä ovat valtakunnallinen FRANK-monihaku, Lapin, Oulun
ja Kainuun Pohjanportti sekä Pirkanmaan
Nelli. Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman
mukaisesti tuettiin asiakaspäätteiden hankintaa ja järjestettiin kaikissa maakunnissa
kirjastohenkilöstön täydennyskoulutusta
verkkopalvelujen käytössä.
Näkövammaisten kirjaston painopisteenä oli digitaalisen kirjaston ja verkkopalveluiden kehittäminen.
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ja hoitoon, työtiloihin ja näyttelytoimintaan
liittyviä toimintaedellytyksiä. Lisäksi museoilta edellytetään oman toimialan määrittelyä sekä toiminnan tavoitteellisuutta ja
suunnittelua.
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vuutta nykyisissä ja kehitteillä olevissa
jakeluverkoissa. Suomen elokuvasäätiön
kautta tuettiin lisäksi hankkeita, joiden
tavoitteena on kehittää laillisia palveluja
elokuvien verkkojakeluun ja suojata kotimaisia elokuvia laittomalta kopioinnilta.

Tekijänoikeuslainsäädännön muutokset
voimaan vuoden 2006 alusta
Tekijänoikeuslain, rikoslain 49 luvun ja
tekijänoikeusasetuksen muutokset tulivat
voimaan vuoden 2006 alusta. WIPOsopimusten hyväksymistä koskevat lait
vahvistettiin. Tekijänoikeuslain muutosten
yhteydessä eduskunta hyväksyi kolme
lausumaa, joista keskeisin edellyttää teknisten suojausten ja yksityisen kopioinnin
mahdollisuuksien seuraamista sekä vapaaehtoisten toimien edistämistä yksityisen
kopioinnin mahdollistamiseksi.
Kuvataiteen jälleenmyyntikorvausdirektiivin edellyttämiä tekijänoikeuslain muutoksia koskeva hallituksen esitys annettiin
eduskunnalle.
Tekijänoikeudellista tietämystä ja
osaamista lisääviä yhteistyöprojekteja käynnistettiin muun muassa perusopetusmateriaalin tuottamiseksi. Laaja koulutustarpei-
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den kartoitus ja koulutuksen suunnittelu
aloitettiin.

Terveysliikuntaa kaikenikäisille
Liikunnan toimialalla tavoitteena oli edistää
koko väestön hyvinvointia, lisätä osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuuksia,
vahvistaa liikunnan eettistä pohjaa ja liikunnan ja huippu-urheilun edellytyksiä
sekä painottaa lasten ja nuorten oikeutta
henkisesti ja fyysisesti turvalliseen kasvuympäristöön. Tavoitteena oli myös kehittää
edelleen liikunnan tulosperusteista valtionavustusjärjestelmää sekä lisätä terveysliikunnan yhteistyötä viranomaisten välillä.
Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi opetusministeriö painotti ohjauksessa terveysliikunnan merkitystä kaikenikäisen väestön
liikunnan kehittämisessä.
Vuonna 2005 laadittiin perusteet valtakunnallisten lajiliittojen tulosperusteisen
avustusjärjestelmälle. Perusteet on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2007 alusta.
Vuonna 2005 valtakunnalliset liikunnan koulutuskeskukset toteuttivat noin
333 000 vapaan sivistystyön opiskelijavuorokautta. Kasvua edelliseen vuoteen
oli yksi prosentti. Alueellisten liikunnan
koulutuskeskusten koulutusvolyymi puolestaan oli 73 300 opiskelijapäivää, jossa
oli edellisestä vuodesta laskua 7 prosenttia.
Kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi tuettiin erityisesti uimahallien peruskorjausta ja lähiliikuntaedellytysten luomista
huomioiden lasten ja nuorten sekä terveyttä
edistävän liikunnan olosuhteiden kehittäminen. Opetusministeriö ja lääninhallitukset
myönsivät liikuntapaikkarakentamiseen
yhteensä 16,8 miljoonaa euroa.

Liikuntajärjestöjen valtionavustusten
määrä vuonna 2005 kasvoi noin 1,8 miljoonalla eurolla. Opetusministeriö jakoi
avustuksia 131 liikuntajärjestölle yhteensä
noin 30 miljoonaa euroa. Vuonna 2005
keskeisimpänä liikuntajärjestöjen yhteisenä
kehittämishankkeena tuettiin Suomen Liikunta ja Urheilun Hyvä Seura -hanketta.
Mukana hankkeessa ovat Nuori Suomi,
Suomen Kuntourheiluliitto, Suomen Olympiakomitea, liikunnan aluejärjestöt ja yli 20
lajiliittoa.
Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n johdolla vuonna 2004 valmistellut liikuntakulttuurin Reilun Pelin eettiset periaatteet
otettiin käyttöön. Doping-testejä suoritettiin
2 179 kappaletta, joiden lisäksi yleisurheilun MM-kisojen aikana testejä suoritettiin
804 kappaletta. Yleisurheilun MM-kisojen
ja vammaisyleisurheilun EM-kisojen järjestelyjen onnistumista tuettiin. Selvitystyö
yleisurheilun MM-kisojen yhteiskunnallisista
ja taloudellisista vaikutuksista käynnistettiin.
Viranomaisyhteistyö lisääntyi erityisesti
terveysliikunnassa. Kunnossa Kaiken Ikää
-ohjelma tuki opetusministeriön rahoituksella 164 hanketta.
Koululaisten liikuntapainotteisen iltapäivätoiminnan kehittämistoiminta suunnattiin erityisesti 3.–9.-luokkalaisten vähän
liikkuvien lasten ja nuorten mukaan saamiseksi. Lääninhallitukset myönsivät tukea
82 liikuntapainotteiselle iltapäivätoiminnan
kehittämishankkeelle. Toiminnassa oli mukana 12 600 koululaista. Lisäksi opetusministeriö myönsi urheiluseuratoiminnan
paikallistukea 354 hankkeelle, joihin osallistui 35 000 lasta ja nuorta. Niiden avulla
kehitetään seuratoiminnan laatua ja nuorten urheilua sekä tarjotaan lapsille monipuolisia harrastusmahdollisuuksia.
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Nuorisolaki uudistettiin
Liikuntamäärärahat
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Miljoonaa euroa

2004

2005

20
15
10

Muu liikuntatoimi

Antidoping

Liikuntatieteet

Liikunnan
koulutuskeskukset

Liikunnan
terveysohjelma

Lasten ja nuorten
liikuntaohjelma sekä
iltapäivätoiminta

Muu liikuntajärjestötuki

Suomen
Olympiakomitea

Suomen Liikunta
ja Urheilu ry

0

Liikuntapaikkarakentaminen

5

Kunnat

Nuorisolain kokonaisuudistus hyväksyttiin
eduskunnassa joulukuussa ja uusi nuorisolaki tuli voimaan maaliskuun 2006 alussa. Lain tarkoituksena on tukea nuorten
kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten
aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten
kasvu- ja elinoloja. Laissa säädetään myös
kuntien nuorisotyöstä ja -politiikasta sekä
nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta.
Merkittävä nuorisolakiin sisältyvä uudistus
on nuorisopolitiikan kehittämisohjelma,
jonka valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs
vuosi ja joka valmistellaan opetusministeriössä yhteistyössä muiden nuorten kannalta keskeisten ministeriöiden kanssa.
Vuoden aikana otettiin käyttöön opetusministeriön tuella toteutetut Lasten ja
nuorten taidekeskuksen uudet tilat Hyvinkäällä sekä Allianssi-talo Helsingissä.
Valtakunnallisten nuorisojärjestöjen
ja nuorisotyötä tekevien järjestöjen, valtakunnallisten nuorisokeskusten, nuorten
työpajatoiminnan, Avartti-toiminnan sekä
nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen ja
nuorisotyön alueellisten kehittämismäärärahojen tasoa voitiin nostaa merkittävästi.
Toiminnan määrää, vaikuttavuutta ja laatutasoa saatiin vastaavasti nostetuksi.
Nuorisotyöttömyyden lasku erityisesti
loppuvuodesta oli nopeaa: nuorisotyöttömyys aleni vuoden aikana noin 12,3 prosenttia. Työttömiä nuoria oli kuitenkin edelleen keskimäärin 30 500.

Nuorisotyön määrärahat ja tunnusluvut
Toiminnot
Kuntien nuorisotyö
Nuorisojärjestöt ja nuorisotyötä tekevät järjestöt
Nuorten työpajat, lkm
- nuorisotyöttömyys, hlö
Valtak. nuorisokeskukset (vrk)
Koululaisten iltapäiväkerhotNuorisotutkimus, hankkeet
Tieto- ja neuvontapalvelut
Ehkäisevä huumetyö, hankkeet
Aluekehittäminen, hankkeet
Avartti-ohjelma, nuorten määrä
Nuori kulttuuri
- Kulttuuriryhmät (CIMO), nuoria
- Nuori Kulttuuri -tapahtumat

Osallistujat/määrät
2003
2004
2005
815 000 830 000 850 000
7 100 8 000 8 000
35 500 34 800 30 500
148 000 150 000 160 000
1 200 1 500 1 550
12
15
15
27
40
70
70
50
50
55
73
600
700
750
1 349
6 350

1 411 1 400
7 400 21 000x)

Määrärahat (milj .euroa)
2003
2004
2005
6,00
6,00
6,10
7,90
10,40
11,20
0,80
1,40
2,00
2,40
0,60
0,50
0,10
0,84
0,20

3,80
1,00
0,80
0,50
0,84
0,70
0,20

4,30
1,10
0,85
0,70
0,84
0,90
0,30

0,10
0,40

0,10
0,40

0,13
0,35
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Yhä useammin kansalliset tavoitteet heijastuvat kansainvälisille foorumeille; yhä useammalla tavoitteella on kansainvälinen
ulottuvuus. Opetusministeriön kansainvälisen toiminnan painopisteinä olivat Lissabonin strategian edistäminen, koulutuksen
ja tieteen laajentuva kansainvälistyminen, kulttuurin monimuotoisuus, Aasia- ja Venäjä-ohjelmat, kansainvälisyyskasvatus sekä
suomalaisen koulutus- ja innovaatiojärjestelmän esittely kansainvälisissä yhteyksissä.
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LEHTIKUVA

Kansainvälisen toiminnan
strateginen kehittäminen

WorldSkills 2005 Helsinki -ammattitaidon
MM-kilpailuihin osallistui 38 maasta nuoria
ammattiosaajia yhteensä 700.

Opetusministeriön asettama työryhmä
valmisteli Suomen ulkomailla toimivia kulttuuri- ja tiedeinstituutteja koskevia linjauksia
ja ministeriön instituuttistrategiaa sekä
laati strategiset linjaukset kulttuuri- ja
tiedeinstituuttien tukemiselle.
Opetusministeriön Aasia-toimintaohjelman valmistelu aloitettiin. Opetusministeriö on ollut aktiivisesti mukana Suomessa EU-puheenjohtajakauden aikana
järjestettävän EU- ja ASEM-maiden huippukokouksen valmistelussa. Opetusministeriö hyväksyi vuoden 2005 aikana taiteen
ja kulttuurin ensimmäisen Venäjä-ohjelman
ja sopi Venäjän federaation kulttuuri- ja
joukkoviestintäministeriön kanssa yhteistyöstä. Ohjelman ja yhteistyön tavoitteena
on edistää monenkeskisen pohjoisen kulttuurisen kumppanuuden kehittymistä sekä
lisätä maiden kulttuuritoimijoiden välistä
yhteistyötä ja vahvistaa kulttuurifoorumi toimintaa.
Opetusministeriön asettama työryhmä
laati yhteistyössä ulkoministeriön kanssa
ehdotuksen kansalliseksi kansainvälisyyskasvatuksen toimenpideohjelmaksi.
EU käynnisti kestävän kehityksen
strategiansa uudelleentarkastelun, joka
on määrä saattaa päätökseen kesään
2006 mennessä. Samanaikaisesti myös
Suomen kestävän kehityksen strategiaa
uudistetaan. Opetusministeriö on osaltaan
mukana strategiaprosesseissa.
Ministeriö osallistui EU:n rahoituskehysten 2007–2013 valmisteluun. Opetusministeriö valmisteli aktiivisesti oman
sektorinsa ohjelmien (Tutkimuksen 7. puiteohjelma, Elinikäisen oppimisen ohjelma,
Kulttuuri 2007 -ohjelma, Nuoriso-ohjelma,

Media 2007 -ohjelma sekä Kansalaisten
Eurooppa -ohjelma) sisältöä. Useimmissa
ohjelmissa päädyttiin osittaiseen poliittiseen yhteisymmärrykseen eli sisältöjen
päälinjat hyväksyttiiin, vaikka rahoitusratkaisut olivat auki.
Lissabonin strategian tavoitteiden
edistämiseksi laadittiin vuonna 2005 EU:n
jäsenmaissa kansalliset Lissabon-toimenpideohjelmat. Näiden toimenpideohjelmien
pyrkimyksenä on nostaa esille kussakin
jäsenmaassa olennaisimmat kasvuun ja
työllisyyteen liittyvät haasteet sekä keinot,
joilla näihin haasteisiin pyritään vastaamaan. Opetusministeriö osallistui oman
hallinnonalansa osalta Suomen kansallisen
Lissabon-toimepideohjelman laadintaaan.
Ohjelma on voimassa vuosina 2005-2008,
ja se kokoaa yhteen Suomen toimenpiteet
Lissabonin strategian tavoitteiden mahdollisimman tehokkaaksi saavuttamiseksi.

Kansainvälistyvä tutkimus ja koulutus
Kansainvälistä tiedepoliittista yhteistyötä
kehitettiin Suomen kansainvälisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategian
mukaisesti.
Yliopistojen tutkintokielenä mahdollistettiin myös muiden kuin suomen ja ruotsin
kielten käyttäminen. Kansainvälisten, tutkintoa suorittamaan tulleiden opiskelijoiden
sekä vaihtoon lähteneiden ja Suomeen
tulleiden vaihto-opiskelijoiden määrä kasvoi
ja opettajien ja tutkijoiden kansainväliset
vierailut lisääntyivät. Vaihto-opiskelijoille
tarjottavaa suomen kielen opetusta rahoitettiin.
Ammatillisen koulutuksen eurooppalaista yhteistyötä edistettiin. Opintosuoritusten siirtojärjestelmä eteni kokeiluasteelle
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ja Europassi-uudistuksen toimeenpano
aloitettiin. Kansainvälistymistä edistettiin
tukemalla ulkomailla suoritettuja opintojaksoja ja tehostamalla ulkomailla suoritettujen
opintojen ja työkokemuksen hyväksilukemiskäytäntöjä.
Opetusministeriö osallistui yhdessä
Opetushallituksen kanssa aktiivisesti EUn
jäsenvaltioiden yhteisesti hallinnoiman
Eurooppa-koulujärjestelmän hallintoon ja
kehittämiseen. Ulkomailla asuvien suomalaisten koulutus- ja kulttuuritoiminnan kehittämiseksi tehtiin suomen/ruotsin kielen
täydentävää opetusta ulkosuomalaisten
lapsille antavien kerhojen, niin sanottujen
Suomi-koulujen, toimintaedellytyksien laaja
kartoitustyö.
Suomensukuisten kansojen kielten ja
kulttuurien säilymisen ja elpymisen edistämiseksi selvitettiin Venäjän suomalaisugrilaisten kansojen kielten ja kulttuurien
tukemista edistävän sukukansaohjelman
toimintaedellytyksiä. Johtopäätös oli, että
sukukansayhteistyön keskeiset tavoitteet
ovat edelleen ajankohtaisia. Ministeriö
jatkaa ohjelman hallinnointia ja kehittämistyötä selvityksen pohjalta.
Suomen menestys OECD:n kansain-

Opetusministeriö hoitaa mm. koulutukseen,
tutkimukseen, nuorisoon, kulttuuriin, tekijänoikeuteen ja audiovisuaaliseen alaan liittyviä EUasioita. Opetusministeri edustaa Suomea koulutus-ja tutkimusasioita käsittelevissä neuvoston
kokoonpanoissa ja kulttuuriministeri nuoriso-,
av- ja kulttuuriasioita käsittelevissä neuvoston
kokoonpanoissa.
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välisessä koulutusvertailussa synnytti ennätysmäärän yhteydenottoja. Vuoden
2005 aikana kävi koulutusalan asiantuntijoita kaikkiaan 35 maasta (muunmuassa
Koreasta, Japanista, Australiasta). Yksin
opetusministeriö vastaanotti 80 delegaatiota. Samoin Suomessa pidetty kansainvälinen Skills-ammattitaitokilpailu toi kilpailijoiden ohella paljon ministeri- ja
kouluhallintovieraita.

Monenkeskinen
hallitustenvälinen yhteistyö
UNESCOn 33. yleiskokouksessa hyväksyttiin yleissopimus antidopingista, bioetiikan normeja koskeva julistus, OECD:n ja
UNESCOn linjaus rajoja ylittävästä korkeakoulutuksesta sekä laajaa tukea saanut
ministeriön koordinoima aloite tiedeohjelmien arvioinnista. Yleiskokouksessa hyväksytty niin sanottu kulttuuridiversiteettisopimus, yleissopimus kulttuuri-ilmaisujen
moninaisuudesta on ensimmäinen kulttuuripolitiikkaa koskeva laaja-alainen kansainvälinen sopimus. Se vahvistaa valtioiden
oikeutta kulttuuripolitiikkaan ja toimenpiteisiin. Tarkoituksena on, että sopimus luo

Suomalaisen taiteen ja kulttuurin tunnettavuuden
edistämiseksi opetusministeriö tukee kahtatoista
ulkomailla toimivaa säätiöpohjaista, itsenäistä
kulttuuri-instituuttia sekä yhtä Suomessa toimivaa
(Pariisi, Lontoo, Berliini, Tallinna; toimipiste myös
Tartossa, Kööpenhamina, Antwerpen; toimialueena
kolme Benelux-maata, Tukholma, Pietari, Madrid,
Oslo, New York, Budapest ja Hanasaari, ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus Espoossa).
Suomalaista tutkimusta ja opetusta edistävät

perustan laajalle kansainväliselle yhteistyölle ja myös kehitysmaiden tukemiselle.
Tunisiassa pidetyssä WSIS (World
Summit of Information Society) -kokouksessa nostettiin tietoyhteiskuntakysymykset kansainväliselle kehitysagendalle. Suomi korosti sananvapauden merkitystä tietoyhteiskunnassa; sitä ilman tieto- ja
viestintätekniikan kehitys jää merkityksettömäksi. Suomen hyvä maine tietoyhteiskuntana tuo paljon kyselyitä ulkomailta,
erityisesti Aasiasta, Afrikasta ja latinalaisesta Amerikasta.
Euroopan Neuvosto keskittyi yhä
enemmän ihmisoikeus- ja demokratiakysymyksiin. Kulttuuriyleissopimuksen 50vuotisjuhlavuotta vietettiin Faron ministerikokouksessa Portugalissa lokakuussa.
Kulttuurin alan tärkeimpiä saavutuksia oli
kulttuuriperinnön puiteyleissopimus, joka
hyväksyttiin loppuvuodesta 2005. Urheilun
alalla Suomi oli hyvin aktiivinen dopingin
vastaisessa työssä.
Opetusministeriö osallistui aktiivisesti
pohjoismaiseen yhteistyöhön sekä alueellisten (Arktinen, Barents, Itämeri) neuvostojen työhön.

tiedeinstituutit Roomassa, Ateenassa, Tokiossa
ja Lähi-Idässä Ammanissa ja Palestiinan itsehallintoalueella Beit Jalassa.
Kulttuuri-instituuttien tehtäviin kuuluu
säätiöidensä sääntöjen perusteella edistää Suomen
ja instituutin asemamaan välisiä kulttuurisuhteita
sekä luoda yhteiskunta- ja elinkeinoelämän
suhteita. Monien instituuttien tehtäviin kuuluu
myös kehittää yhteistyötä koulutuksen ja tieteen
aloilla sekä tiedottaa Suomesta.

K I R K O L L I S A S I AT
Opetusministeriön kirkollishallinnon toiminta-ajatuksena on evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan
aseman turvaaminen kehittämällä kirkkojen oikeudellisia ja muita toimintaedellytyksiä yhdenmukaisin perustein. Vastaavasti huolehditaan uskonnollisten
yhdyskuntien oikeudellisista toimintaedellytyksistä. Lisäksi toimialaan
kuuluu hautaustoimen yleinen
järjestäminen.
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tamiseen ja harjoittamiseen sekä uskonnollisten yhdyskuntien tasapuolista kohtelua.
Valtio ei tue avustuksin evankelisluterilaista kirkkoa eikä rekisteröityjä
uskonnollisia yhdyskuntia. Ortodoksisen kirkon kirkollishallitus on valtion
virasto, jonka henkilöstön palkkausja muut menot maksetaan
valtion varoista.

Vuoden 2005 aikana on jatkettu ortodoksista kirkkoa koskevan lainsäädännön kokonaisuudistuksen valmistelua ortodoksisen lainsäädännön uudistamistoimikunnan ehdotuksen ja siitä
saatujen lausuntojen pohjalta.
Uudistuksella pyritään muun
muassa vahvistamaan kirkon
itsehallintoa sen sisäistä toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Rekisteröityjen uskonnollisten
yhdyskuntien valtionavustusjärjestelmästä valmistui työryhmän ehdotus.
Valtionavustuksilla edistettäisiin tosiasiallisia mahdollisuuksia uskonnon tunnus-

GORILLA
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JUSSI PUIKKONEN

Opetusministeriö edisti vuoden 2005 toiminnassaan ja tavoitteissaan koulutuksellista
ja kulttuurista tasa-arvoa, yhteiskunnan sivistyksellistä ja taloudellista kilpailukykyä
sekä väestön henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja yhteiskunnallista osallisuutta ja
osallistumista. Opetusministeriön hallinnonalan menot olivat vuoden 2005 valtion
talousarviossa 6 100 miljoonaa euroa. Määrärahat kasvoivat 2,3 prosenttia edellisestä
vuodesta. Vuoden aikana osallistuttiin valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen.
Ministeriön suunnittelu- ja raportointijärjestelmiä kehitettiin valtion talousarvio- ja
tilivelvollisuusuudistusten mukaisesti.
28
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Opetusministeriö edisti vuoden 2005 toiminnassaan ja tavoitteissaan koulutuksellista
ja kulttuurista tasa-arvoa, yhteiskunnan sivistyksellistä ja taloudellista kilpailukykyä
sekä väestön henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja yhteiskunnallista osallisuutta
ja osallistumista. Opetusministeriön hallinnonalan menot olivat vuoden 2005
valtion talousarviossa 6 100 miljoonaa euroa. Määrärahat kasvoivat 2,3 prosenttia
edellisestä vuodesta. Vuoden aikana osallistuttiin valtionosuusjärjestelmän
uudistamiseen. Ministeriön suunnittelu- ja raportointijärjestelmiä kehitettiin
valtion talousarvio- ja tilivelvollisuusuudistusten mukaisesti.

Opetusministeriö toteuttaa hallituksen
koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja
nuorisopolitiikkaa. Hallinnonalan arvoja
ovat sivistys, tasa-arvo, luovuus ja hyvinvointi. Tavoitteena on vahvistaa sivistystä,
jonka varaan talouden kestävä kasvu ja
Suomen henkinen ja aineellinen hyvinvointi
rakentuvat.
Hallinnonalan määrärahojen yhteiskunnallinen vaikuttavuus näkyy muunmuassa väestön koulutustason nousuna,
valmistuneiden opiskelijoiden työllistymisenä ja sijoittumisena jatko-opintoihin,
tutkimus- ja kehittämistoiminnan vaikutuksena kansainväliseen kilpailukykyyn sekä
kansalaisten tasa-arvoisena mahdollisuutena monipuolisiin opetus-, kulttuuri- ja
liikuntapalveluihin.
Hallitusohjelman ja hallituksen strategia-asiakirjan tavoitteita toteutettiin vuoden
2005 valtion talousarvion mukaisesti.
Vuoden tulostavoitteet tarkennettiin opetusministeriön tulossuunnitelmassa ja hallinnonalan virastojen ja laitosten tulossopimuksissa. Osa opetusministeriön
harkinnanvaraisista valtionavustuksista
myönnetään tulosperusteisina.
Opetusministeriö osallistui hallituksen
työllisyyden politiikkaohjelman, yrittäjyyden
politiikkaohjelman, tietoyhteiskuntaohjelman ja kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman toteuttamiseen. Opetusministeriön toimintaa linjasivat myös opetusministeriön strategia 2015, valtioneuvoston
hyväksymä koulutuksen ja tutkimuksen
kehittämissuunnitelma 2004–2008,
valtioneuvoston periaatepäätös taide- ja
taiteilijapolitiikasta sekä opetusministeriön aluestrategia 2013.
Hallinnonalan määrärahoista noin
3 027,1 miljoonaa euroa myönnettiin la-
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Peruskoulut, lukiot ja kirjastot ovat valtaosin
yhden kunnan ylläpitämiä. Kunnat, kuntayhtymät
ja yksityiset koulutuksen järjestäjät huolehtivat
ammatillisesta koulutuksesta ja ammattikorkeakoulutuksesta.

Suomessa on vuoden 2006 alussa 431 kuntaa.
Kunnista 44 on kaksikielisiä ja 19 ruotsinkielisiä.

Peruskouluja on 3450, lukioita 435, ammatillisen
koulutuksen järjestäjiä 177 ja ammattikorkeakouluja 29. Peruskoulujen määrä on vuodesta 1999
vuoteen 2004 vähentynyt 337:llä.

Työikään tulevan ikäluokan koko on jo vuodesta
2003 lähtien ollut pienempi kuin sieltä poistuvan
ikäluokan. Peruskouluikäisten määrä laski vuonna
2005. Nuorisoikäluokkiin kuuluvien määrä oli
edellisen vuoden tasolla. Perusopetuksen ja
lukiokoulutuksen sekä esiopetuksen kokonaisopiskelijamäärät laskivat edelliseen vuoteen
verrattuna.

Jokaisessa kunnassa on pääkirjasto. Kirjastoyksiköitä eli sivukirjastoja, kirjastoautoja ja muita
palvelupisteitä on yhteensä vajaat 1000.

Maan 20 yliopistoa saavat rahoituksensa pääosin
valtion budjetista.

Suomen väkiluvun ennakoidaan kasvavan vuoteen 2020 asti. Ikärakenne kuitenkin muuttuu
merkittävästi. Nuorten ikäluokat pienenevät ja
väestö kasvaa yli 55-vuotiaiden ikäluokissa.
Työvoiman määrä pienenee. Ulkomailla syntyneiden määrän arvioidaan nousevan vuoteen
2010 mennessä nykyisestä 130 000:sta noin
200 000 henkeen.
Peruskouluikäisten määrä pienenee lähes 10
prosentilla kaudella 2000–2010, minkä jälkeen
lasku loivenee. Nuorisoikäluokkien koko kasvaa
vuoteen 2010, jonka jälkeen se kääntyy asteittain
laskuun.

Opetusministeriön hallinnonalan menot
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miseksi opetusministeriön hallinnonalalla.
Tuottavuutta lisätään hallinnonalalla tehostamalla virastojen hallintoa sekä keskittymällä ydintehtävien hoitamiseen. Ministeriö käynnisti osana tuottavuusohjelman
toimeenpanoa hallinnonalan talous- ja
henkilöstöhallinnon palvelukeskushankkeen.
Ministeriön verkkopalvelu- ja verkkotoimintastrategian toteuttamista jatkettiin
erityisesti ministeriön internetsivujen uudistamisella ja kehittämällä sähköisen asioinnin prosesseja.
Lokakuussa 2005 opetusministeriö
asetti työryhmän pohtimaan ministeriön
toimintaa yhteiskunnallisen vaikuttavuuden,
strategisen toiminnan, ministeriön ydintehtävien sekä organisaation kehittämisen
näkökulmasta. Myös ministeriön suunnittelu- ja raportointijärjestelmiä kehitettiin
talousarvio- ja tilivelvollisuusuudistusten
mukaisesti. Opetusministeriössä kehitettiin
vuonna 2005 työajanseurantaa ja otettiin
käyttöön ministeriön eri toimintoprosesseihin käytettyjen resurssien seuranta.
Opetusministeriön organisaatiota uudistettiin siten, että kulttuuri-, liikunta- ja
nuorisopolitiikan osastolle perustettiin
kulttuurivientiyksikkö. Ministeriön toimitilojen osalta vuosi 2005 oli edelleen muutosten vuosi. Meritullinkatu 10:n peruskorjaus käynnistyi vuoden alussa ja opetusministeriö muutti väliaikaisiin toimitiloihin
osoitteeseen Sörnäistenkatu 1.

Taide (muutos –2,2 | –1,3 %)
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kisääteisinä valtionosuuksina kunnille,
kuntayhtymille ja yksityisille yhteisöille.
Käyttökustannuksien valtionosuudet lisääntyivät 116,6 miljoonaa euroa (4 %). Valtionosuuksien indeksikorotukset toteutettiin
kertomusvuonna 75 prosenttisina.
Valtionosuusjärjestelmän uudistus
koski perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen, aikuiskoulutuksen, teattereiden, orkestereiden, museoiden ja kirjastojen valtionosuusjärjestelmää. Lait tulivat voimaan
1.1.2006. Yksikköhinnat tarkistetaan todellisten kustannusten pohjalta joka neljäs
vuosi, kustannusten laskentavuosi siirtyy
vuotta nykyistä aiemmaksi. Valtionosuusprosentit säädetään laissa neljän vuoden
ajaksi ja indeksien puolituksesta luovutaan.
EU-rakennerahasto-ohjelmien kautta
tuettiin koulutus- ja tutkimustoiminnan
verkostojen ja yhteistyön kehittämistä.
Kulttuurin toimialalla painottuivat alueellinen
ja paikallinen yrittäjyys sekä uudet elinkeinot, liikuntasektorilla paikalliset ja alueelliset
työllistämis- ja rakentamishankkeet sekä
nuorisotyössä nuorten sosiaalinen vahvistaminen ja verkostojen kehittäminen syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ongelmien ratkaisemiseksi. Vuoden 2005 loppuun
mennessä oli rahoitettu 2 177 hanketta
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella
sekä 797 hanketta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuella. Vuoden loppuun
mennessä oli hankkeisiin sidottu yhteensä
701 miljoonaa euroa kansallista ja EUrahoitusta. Opetusministeriö rahoitti ohjelmakautta 2000—2006 tarkastelevaa arviointihanketta (www.jyu.fi/alueosaaja).
Opetusministeriön tuottavuusohjelmassa vuosille 2007–2011 linjattiin keskeiset toimenpiteet tuottavuuden tehosta-
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YLIOPISTOT

ARKISTOLAITOS

Taiteen keskustoimikunta

Helsingin kauppakorkeakoulu

MUSEOVIRASTO

Kansainvälisen henkilövaihdon keskus (CIMO)

Helsingin yliopisto

OPETUSHALLITUS

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Joensuun yliopisto

SUOMEN AKATEMIA

Näkövammaisten kirjasto

Jyväskylän yliopisto

SUOMENLINNAN HOITOKUNTA

Suomen elokuva-arkisto

Kuopion yliopisto

VALTION TAIDEMUSEO

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus

Kuvataideakatemia

Valtion elokuvatarkastamo

Lapin yliopisto

Varastokirjasto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

VALTIONYHTIÖT

Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti

Oulun yliopisto

Veikkaus Oy, CSC-Tieteellinen laskenta Oy,

Ylioppilastutkintolautakunta

Sibelius-Akatemia

Suomenlinnan Liikenne Oy (valtion ja Helsingin

Opintotuen muutoksenhakulautakunta

Svenska handelshögskolan

kaupungin puoliksi omistama)

Taideteollinen korkeakoulu
Tampereen teknillinen yliopisto
Tampereen yliopisto
Teatterikorkeakoulu
Teknillinen korkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Turun yliopisto
Vaasan yliopisto
Åbo Akademi
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KOULUTUS
KULTTUURI
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O P E T U S M I N I S T E R I Ö N O R G A N I S A AT I O
Opetusministeri
Antti Kalliomäki

Kulttuuriministeri
Tanja Saarela
Kansliapäällikkö
Markku Linna

KANNEN KUVAT: SATU HAAVISTO

KOULUTUS- JA
TIEDEPOLITIIKAN OSASTO
Ylijohtaja Arvo Jäppinen
Sakari Karjalainen 1.6.2006 alkaen
•
Yleissivistävän koulutuksen yksikkö
•
Ammatillisen koulutuksen yksikkö
•
Ammattikorkeakouluyksikkö
•
Yliopistoyksikkö
•
Aikuiskoulutusyksikkö
•
Tiedepolitiikan yksikkö

Hallintoyksikkö
•
Talousyksikkö
•
Kansainvälisten asiain
sihteeristö
•
Tietopalveluyksikkö
•
Viestintäyksikkö

KULTTUURI-. LIIKUNTA- JA
NUORISOPOLITIIKAN OSASTO
Ylijohtaja Riitta Kaivosoja
•
Taide- ja kulttuuriperintöyksikkö
•
Viestintäkulttuuriyksikkö
•
Kulttuurivientiyksikkö
•
Liikuntayksikkö
•
Nuorisoyksikkö
•
Kehittämisyksikkö

Opetusministeriö
Undervisningsministeriet
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