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Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden
suunnitelmasta 2022–2025
JTS 2022-2025 ja koulutuspoliittisen selonteon tavoitteet ja toimenpiteet
Urheiluopistot ry näkee koulutuspoliittisen selonteon tärkeimpänä linjauksena vapaan
sivistystyön koulutuksen rahoituksen kehittämisen ennakoivasti, jotta ylläpitäjät voivat
kehittää koulutustoimintaansa kestävästi, strategisesti ja pitkäjänteisesti.
Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkossa tulee huomioida pienet ja erikoistuneet
oppilaitokset sekä turvata niiden koulutuksen järjestämisedellytykset.
Korona-ajan osaamisvajeen korjaaminen ja hyvinvoinnin moniammatillinen
tukeminen
Urheiluopistoverkoston 11 oppilaitosta ovat vaihtelevasti koronan aikana pystyneet
järjestämään koulutusta myös etätoteutuksena mutta kaikkea ohjaus- ja opetustoimintaa
ei ole pystytty, eikä edes haluttu, siirtää etäopetukseksi. Korona on jättänyt liikunta-alalle
osaamisvajeen, jonka näkyy eniten lasten ja nuorten liikuntaa edistävillä kursseilla, huippuurheilupolun alkupään yläkoululeireillä sekä lajiliitto- ja seurayhteistyön koulutuksissa ja
leireillä. Syntyneen osaamisvajeen kurominen kiinni vaatii oppilaitoksilta uudenlaista
kehittämistoimintaa ja lisärahoitusta elvyttävään koulutustoimintaa.
Veikkauksen tuottojen kohteet
Julkisen talouden suunnitelmassa esitetään Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle
kompensaatioksi vuonna 2022 yhteensä noin 174 miljoonaa ja vuonna 2023 noin 161
miljoonaa euroa. Huolimatta kompensaatiosta tämän vuoden talousarvioon verrattuna
rahoitus edunsaajille vähenee yhteensä 41 miljoonalla eurolla vuonna 2022 ja noin 54
miljoonalla euroa vuonna 2023.
Valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten vapaan sivistystyön koulutuksen
valtionosuus katetaan rahapelitoiminnan tuotoista. Edunsaajien joukossa on myös lukuisia
liikunnan ja urheilun järjestötoimijoita, jotka kohdentavat rahoitusta vapaan sivistystyön
koulutuksiin. Rahapelituottojen väheneminen aiheuttaa siten myös leikkauksia
liikuntajärjestöjen koulutustoimintaan, joka pitää huomioida vuosina 2024 ja 2025.
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Julkisen talouden suunnitelmassa esitetään liikuntaa ja huippu-urheilua edistäviin toimiin
4,5 miljoonaa euroa vuosille 2022–2025, joista kunnille osoitetaan arviolta 0,9 miljoonaa
euroa. Tämä on erittäin tärkeä suomalaisen huippu-urheilun kehittämiselle ja toiminnan
jatkuvuudelle.
Korona-aika on entisestään lisännyt ihmisten liikkumattomuutta. Väestön vähäinen
liikkuminen on merkittävä kansanterveydellinen ja -taloudellinen ongelma.
Liikuntakasvatuksen merkitys on tärkeä nähdä osana ihmisen elinkaaren eri vaiheita;
hyvinvoivista lapsista kasvaa aktiivisia nuoria ja edelleen toimeliaita ja työelämän paineita
kestäviä aikuisia sekä vireitä vanhuksia. Hallitus on linjannut, että valtion talouden
sopeuttamistoimet eivät kohdistu koulutukseen. On ehdottoman tärkeää, että liikunta-alan
lakisääteisen vapaan sivistystyön koulutuksen rahoitus turvataan jatkossakin vähintään
nykyisellä tasolla. Tarve koko väestön liikuntakasvatuksen lisäämiselle on suuri.
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