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Lausuntopyyntö luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi
ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun opetus- ja
kulttuuriministeriön asetuksen muuttamiseksi
Lausunnonantajan lausunto
Yleiset huomiot asetusluonnoksesta
Yleiset huomiot asetusluonnoksesta
Asetusluonnoksessa esitetään leikkauksia ammatillisten tutkintojen kustannusryhmien 2, 3, 4 ja 5
painokertoimiin. Metsäteollisuus ry kantaa huolta metsäalan ammatillisen koulutuksen rahoitukseen
esitettyjen leikkausten vaikutuksista koulutuksen työelämävastaavuuteen.

Metsäteollisuus ry pitää tärkeänä, että koulutuksen rahoitus ohjautuu niille koulutusaloille, joihin se
on tarkoitettu. Opetus- ja kulttuuriministeriön tuleekin nykyistä vahvemmin valvoa, että rahoitus
kohdentuu oppilaitosten sisällä oikein.

Rahoitusasetuksen uudistus koskee laajasti oppilaitoksia, opettajia, opiskelijoita, työntekijöitä ja
työnantajia. Asia on tärkeä myös eri alojen ammattiosaajia työllistäville metsäteollisuusyrityksille.
Nyt valmistellut muutokset on tehty ilman riittävää sidosryhmien kuulemista ja tiedottamista.

Huomiot ehdotetusta opiskelijavuoden määritelmästä
Huomiot tutkintojen, valmentavan koulutuksen ja muun ammatillisen koulutuksen kustannuskertoimista
Metsäteollisuus ry pitää tutkintojen kustannusryhmien ja painokerrointen muuttamisen kautta
aiheutuvia metsäalan koulutuksen rahoituksen leikkauksia huolestuttavina. Ehdotetussa
asetusmuutoksessa voittavat ne pienet oppilaitokset, joissa tarjotaan vain alempien
kustannusryhmien koulutusta.
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Metsäalan ja tekniikan alojen koulutuksille on välttämätöntä, että opiskelijoilla on käytössään
tarvittavat työvälineet, koneet, simulaattorit ja turvavarusteet. Näihin tarvitaan oppilaitoksilta
huomattavia investointeja. Metsäteollisuus ry tukee kustannusryhmään 2 kuuluneiden tekniikan
perustutkintojen siirtämistä kustannusryhmään 3.

Lisäksi Metsäteollisuus ry esittää, että kustannusryhmän 5, johon metsäkoneenkuljetuksen
osaamisala ainoana alana sijoittuu, painokerroin säilytetään tasolla 2,33. Yksi suurimmista esteistä
valmistuneiden metsäkoneenkuljettajien työllistymiselle ja koulutusta vastaaviin töihin jäämiselle on
opintojen aikana saadun koneenkäsittelyopetuksen eli konetuntien riittämättömyys. Metsäkoneiden
käyttökustannukset taas ovat korkeat. Jotta konetunteja pystyttäisiin järjestämään riittävästi, olisi
kustannuskertoimen säilyttäminen ennallaan perusteltua. Metsäteollisuus on yksi Suomen
tärkeimmistä vientialoista, ja menestyäkseen se tarvitsee kasvavan joukon osaavia ammattilaisia
puun korjuuseen ja kuljetukseen.

Huomiot majoituksen korotuskertoimista
Metsäteollisuus ry kannattaa majoituksen kertoimen korjausta, joka parantaa
majoituksenjärjestämismahdollisuuksia.
Huomiot tutkintotyyppikertoimista
Tulevaisuudessa yhä useampi tulee suorittamaan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja
perustutkinnon päälle muuttuvien osaamistarpeiden vuoksi. Metsäteollisuus ry kannattaa ammattija erikoisammattitutkintojen kerrointen korottamista. Korotusten tulisi kuitenkin todellisuudessa
kompensoida kustannusryhmien painokertoimiin tehtyjä leikkauksia siten, etteivät metsäalan tai
tekniikan alojen ammatti- ja erikoisammattitutkintojen rahoitus laske.

Tutkintotyyppikerrointen muutosten tulisi kannustaa laajempaan ammatti- ja
erikoisammattitutkintotarjontaan osaajatarvealoille, kuten metsäteollisuuden töihin johtaville
tekniikan ja luonnonvara-aloille.

Huomiot yrittäjän oppisopimuskoulutuksen työelämäpalautteen keräämisestä ja laskennasta
Muut huomiot
Toivomme, että ammatillisen koulutuksen uudistuksia koskevat lausuntopyynnöt osoitetaan jatkossa
myös Metsäteollisuus ry:lle.
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