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Koulutuksen rahoitus 2020 budjettiesitysten valossa
Hallitusohjelma

Hallitusohjelmassa
luvattu
rahoitus
0€

Valtiovarainministeriön
budjettiesitys 2020
0€

Toteutetaan täysipäiväinen
kokoaikainen subjektiivinen
varhaiskasvatusoikeus ja
pienennetään yli 3-vuotiaiden
ryhmäkokoja.
Toteutetaan toimenpideohjelma
varhaiskasvatuksen laadun ja
tasa-arvon vahvistamiseksi sekä
osallistumisasteen nostamiseksi.
Tuetaan koulujen
johtamisjärjestelmien ja
osaamisen kehittämistä.

16 + 17
milj. €

7,1 + 6,7 milj.
€

205 milj. €
v. 20202022

Päätös budjettiriihessä

Käynnistetään valmistelu, jonka
tavoitteena on edistää
maksuttomia
harrastusmahdollisuuksia
koulupäivän yhteydessä.

14,5 milj. €

Vahvistetaan kolmiportaista tukea
peruskoulussa lisäämällä
resursseja
samanaikaisopetukseen,
erityisopetukseen ja
oppilaanohjaukseen.
Lisätään opettajien määrää
[ammatilliseen koulutukseen].

Rahoitetaanko osana perusopetuksen
laatu- ja tasa-arvo-ohjelmaa (= 190 milj. €
v. 2020-2022)?

235 milj. €
2020-2022

Päätös budjettiriihessä

Kasvatetaan ammatillisen
koulutuksen rahoitustasoa
turvaamaan koulutuksen laatu.

0€

0€

100 milj. €

Ammatillisen koulutuksen
uudistuksen sinänsä oikeat
tavoitteet työpaikalla tapahtuvan
oppimisen lisäämiseksi eivät
näytä tuottavan riittävää
osaamista.

0€

2,5 milj. €
työpaikkaohjaajien
koulutukseen

2,5 milj. €

Turvataan varhaiskasvatuksen
ammattilaisten saatavuus koko
maassa.

www.oaj.fi

Opetus- ja
kulttuuriministeriön
esitys 2020
Yliopistojen
aloituspaikkoihin
24 milj. €
7,1 + 6,7
milj. €

Rahoitetaanko osana perusopetuksen
laatu- ja tasa-arvo-ohjelmaa (= 190 milj. €
v. 2020-2022)?
5 milj. €

14,5 milj. €

OAJ:n näkemys

Viime kaudella aloitettua,
varhaiskasvatuksen
henkilöstörakenteen kehittämiseen
varattua rahoitusta on jatkettava.
Hyvä että toteutuu ensi syksystä
alkaen.

Rahoitus pitää myöntää
etupainotteisesti ja sen
painopisteen tulee olla oppimisen
tuen vahvistamisessa.
Rahoitusta pitää kohdentaa
tuutoropettaja ja -rehtorimallin
käyttöön osaamisen
kehittämisessä.
Koulujen kerhotoimintaan on
varattu vain 2,9 milj. €. Tämä pitäisi
yhdistää budjetissa
harrastustoiminnan kanssa samaan
kokonaisuuteen ja kerhotoiminnan
rahoitus turvata.
Rahoitusta pitäisi voida käyttää
myös opettajamitoituksen
pilotointiin ja siitä tehdä sitovat
säädökset – hankerahaan
turvauduttu liian pitkään.
Kohdennuttava nimenomaan
opettajien palkkaamiseen ja
mahdollistettava pitkä
määräaikaisuus.
Rahoitustason nostaminen todella
tarpeellinen toteuttaa, vaatisi myös
opettajamitoituksesta säätämistä.
Tärkeää, että työpaikkaohjaajien
osaamista vahvistetaan.
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Vahvistetaan ammatillisen
koulutuksen reformin
toimeenpanoa erityisesti
kokonaisten opiskelupäivien ja viikkojen toteutumista --.

0€

0€

Lisätään työelämässä muunto-,
täydennys- ja
erikoistumiskoulutuksia.

0€

0€

Vahvistetaan lukiokoulutuksen
laatua ja uuden lukiolain
toimeenpanoa.

20 milj. € v.
2020-2022

Lukiokoulutuksen yksikköhinnan
vahvistaminen

35 milj. €

Tämäkin rahoitus tulisi tarpeeseen,
sillä toimeenpano on edelleen
pahasti kesken.

10 milj. e
jatkuvan
oppimisen
edistämiseen
Päätös budjettiriihessä

Näillä tärkeillä toimilla saadaan
nostettua työllisyysastetta, mutta ne
vaativat rahoitusta.

18 milj. €

7,5 milj. €

7,5 milj. €

Vahvistetaan ennakoitavan ja
pitkäjänteisen perusrahoituksen
roolia korkeakoulurahoituksessa.

40 milj. €
yliopistot,
20 milj. €
AMK:t

10 milj. €
yliopistot, 5
milj. € AMK:t

40 milj. €
yliopistot,
20 milj. €
AMK:t

Lisätään korkeakoulutuksen
aloituspaikkoja merkittävästi.

0€

0€

Tuetaan taiteen perusopetusta
(TPO) ja nostetaan
lastenkulttuurin yleis- ja
hankeavustuksia.

2 Milj. €

2 milj. €

24 milj.
yliopistot,
16 milj. €
AMK:t
2 milj. €

Loput tulisi kuntien maksettavaksi.
Koulutuen järjestäjillä erilaiset
mahdollisuudet kasvattaa
rahoitustaan.
Yliopistojen rahoitus pienentynyt yli
300 milj. € viim. 8 v. aikana,
AMK:en yli 230 milj. €.
Rahoitustasoa nostettava
välittömästi.
Aloituspaikkojen lisäämistä ei voi
tehdä ilman rahoitusta, jotta
koulutuksen laatu pystytään
turvaamaan.
Korostus on tervetullut, mutta
summa ei vielä vastaa tarpeeseen.
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Osana laadun vahvistamista pitäisi
aloittaa laatukriteereiden valmistelu
lukiokoulutukseen.
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