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• Vuonna 2022 perusopetuksen laatu- ja 
tasa-arvo-ohjelmaan esitetään 
kohdennettavaksi 60 M€ 

• Keskeisiä valmistelussa olevia asioita:
• Oppimisen tuen ja inkluusion 

edistäminen esi- ja perusopetuksessa
• Tasa-arvon ja positiivisen 

erityiskohtelun tähtäävien toimien 
vakiinnuttaminen esi- ja 
perusopetuksessa

• Sitouttavan kouluyhteisötyön 
toimintamallin kehittäminen 

#Oikeus oppia - laadun ja tasa-arvon 
kehittämisohjelma vuosille 2020-2022
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Linkki/Länk: OKM Oikeus oppia - laatuohjelmat

Sisältää 
lainsäädännön
valmistelua 
2021-2022

• År 2022 föreslås att 60 M€ riktas till
utvecklinsprogram för kvalitet och
jämlikhet inom den grundläggande
utbildningen.

• Centrala ärenden under beredning:
• Stöd för lärande och inkludering i 

förskoleundervisningen och den
grundläggande utbildningen

• Fastställandet av verksamheter som
främjar jämlikhet och positiv
särbehandling

• Utvecklandet av en 
verksamhetsmodell för engagerande
arbete i skolgemenskapen. 

https://minedu.fi/laatuohjelmat


• Laki kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta (1046/2020)
• Noin 10 000 lasta kahdesta ikäluokasta

• Vuonna 2021 kokeiluun osallistuu vuonna 2016 syntyneet
• Vuonna 2022 kokeiluun osallistuu vuonna 2017 syntyneet

• Kaksivuotista esiopetusta annetaan kahtena vuotena 
yhteensä vähintään 1 400 tuntia ja vähintään 700 tuntia 
kumpanakin vuotena. 

• Kokeilusta aiheutuvat kustannukset korvataan kunnille 
erityisavustuksella esiopetukseen osallistuvien lasten 
ensimmäisestä esiopetusvuodesta. 

105 kunnassa kokeillaan kaksivuotista 
esiopetusta 1.8.2021 alkaen
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15 kommuner ordnar försöksverksamhet på svenska



Harrastamisen Suomen malli 
etenee…
117 kunnasta    235 kuntaan 
Vuodelle 2022 esitetty 14,5 M€ 
hankerahoitusta 

Finlandsmodellen för 
hobbyverksamhet
framskrider…
Från 117 kommuner till 235 
kommuner
År 2022 föreslås 14,5 M€ 
projektfinansiering

24.8. Kuntaliiton uutinen: Verkostot kuntien tueksi

https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2021/harrastamisen-suomen-mallin-kehittaminen-etenee-verkostot-kuntien-tueksi


Koulutuspoliittinen selonteko
edennyt eduskunnan käsittelyyn
- Millä eväin kohti 2040 -lukua?

Utbildningspolitiska redogörelsen
behandlas i riksdagen – vägkartan mot
2040-talet

Kuntaliiton lausunto sivistysvaliokunnalle 19.4.2021

https://www.kuntaliitto.fi/lausunnot/2021/luonnos-valtioneuvoston-koulutuspoliittiseksi-selonteoksi


Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus
• Varhaiskasvatusta, esiopetusta ja perusopetusta 

tarkastellaan yhdessä, mutta toimenpide-ehdotukset 
ovat hyvin eri tasoisia ja monitulkinnallisia 

• Merkittäviä toimenpide-ehdotuksia 
• varhaiskasvatuksen-, esi- ja perusopetuksen 

lainsäädännön uudistaminen kokonaisuutena
• Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen rahoitusta 

koskevan lainsäädännön uudistaminen kokonaisuutena
• Myönteisen erityiskohtelun rahoituksen valmistelu

• Huomio: Digitalisaatio ei saa selkeää jalansijaa

• En skild rapport om svenskspråkig utbildning i Finland 
(Gun Oker-Blom)
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https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162926/OKM_2021_9.pdf?sequence=4&isAllowed=y


Kuntaliitto: Väestökehitys haastaa 
perusopetuksen 
kokonaisvaltaiseen muutokseen
Kommunförbundet: 
Befolkningsutvecklingen utmanar den 
grundläggande utbildningen till 
nytänk



Perusopetuksen kustannukset kasvavat
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7 500 €

8 000 €

8 500 €

9 000 €

9 500 €

10 000 €

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kuntien perusopetuksen käyttökustannukset €/oppilas 2012-
2019

Perusopetus €/oppilas Perusopetus €/oppilas (reaali)

Lähde: Opetushallituksen vos-raportitHuom. katkaistu pystyakseli

Allmänt: Kostnaderna
€/ elev ökar i 
grundläggande
utbildning oberoende av 
kommunens storlek
eller antalet barn i 
kommunen. 



Peruskoululaisten määrä vähenee
Antalet elever i grundskolan minskar
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2020
2021

2022

2023

2024

2025

2026
2027

 44 000

 46 000

 48 000

 50 000

 52 000

 54 000

 56 000

 58 000

 60 000

 62 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Syntyneet

Vuosi

Syntyneet/ Antalet födda

Lähde: Tilastokeskus, väestörakenne

Peruskoulun
aloitusvuosi/ 
Inleder sin 
skolgång

Alueelliset erot 
syntyvyydessä ovat suuria 
ja heijastuvat kuntien 
palveluverkkoon hyvin eri 
tavoin.

Myös 
perusopetuspalvelun 
osalta kunnat erilaistuvat, 
ilman uudenlaista 
strategista ajattelua.

Regionala skillnader i 
nativiteten är stora och
påverkar kommunernas
servicenät på väldigt
många olika sätt. 

Kommunerna blir allt
mera olika varandra
också vad gäller att
ordna grundläggande
utbildning, om inte det
strategiska tänkandet
ändras från nuvarande.



Kuntaliiton strategiset kysymykset
• Millä ehdoin ja edellytyksin perusopetusta voidaan järjestää edelleen 

laadukkaasti koko Suomessa?
• Voidaanko perusopetusta kehittää ja uudistaa riittävästi nykyjärjestelmän 

rakenteisiin nojautuen?

Kommunförbundets strategiska frågor
• På vilka villkor och under vilka förutsättningar kan den grundläggande 

utbildningen fortsättningsvis ordnas på ett högklassigt sätt i hela Finland?
• Kan den grundläggande utbildningen utvecklas och förnyas tillräckligt 

enbart med det nuvarande systemets strukturer?
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Iso joukko asiantuntijoita ja kuntia 
on osallistunut perusopetuksen 
kestävien rakenteiden 
haastekuvaus- ja 
tavoiteasetantaprosessiin 
lokakuusta 2020. 

Tiedote 18.5.2021: Väestökehitys haastaa perusopetuksen 
kokonaisvaltaiseen muutokseen

Aktuellt 18.5.2021: Befolkningsutvecklingen utmanar den 
grundläggande utbildningen till nytänk

Kuntamarkkinat 
huomenna

16.9. klo 12.00-12.30
Missä päiväkoti ja koulu 

tulevaisuudessa? 
- Kuntien palvelut 

muutoksessa 

https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2021/vaestokehitys-haastaa-perusopetuksen-kokonaisvaltaiseen-muutokseen-1
https://www.kommunforbundet.fi/aktuellt/2021/befolkningsutvecklingen-utmanar-den-grundlaggande-utbildningen-till-nytank-0
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