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KOULUTUKSEN
RAHOITUKSEN
LASKENTAPERUSTEISTA
Urheiluopistoverkosto on käsitellyt esityksen asetusmuutoksestaja sen vaikutuksista
koulutuksen järjestäjien rahoitukseen. Esityksessäon paljon hyviä uudistuksia mutta
monisäikeinen rahoituskokonaisuus vaikeuttaa entisestään koulutuksen järjestäjien
ammatillisen koulutuksen rahoituksen pitkäjänteistä ennustettavuutta. Seuraavassa
lausuntommekeskeisimmänyksityiskohdat:
Muutokset kustannusryhmissä
Esitetyt muutokset vaikuttavat liikunta-alan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen
kustannusryhmän muuttumiseen ryhmästä 2. ryhmään 1. sekä liikunnanohjauksen
perustutkinnonkustannusryhmän4. sisälläpainokertoimenpienentymiseen.Pienilleja kapeaalaisen koulutuksen järjestäjille muutokset oppilaitosten perusrahoitukseen ovat
kohtuuttoman suuret, koska ne eivät pysty kompensoimaanmuutoksia muiden alojen
kertoimien muutoksillakuten suuret toimijat.
Suomenhallitusohjelmassakorostetaanjatkuvanoppimisentavoitteiden mukaisentoiminnan
edistämistä.Tavoitteenaon helpottaa osaajapulaasekä sujuvoittaa työikäisten osaamisen
päivittämistä. Urheiluopistot ovat suunnanneet koulutustoiminnan järjestämistä
hallitusohjelmanja työelämätarpeen(esim. seurat, lajiliitot, varhaiskasvatusjne.) mukaisesti
ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksenlisäämiseksi.Esitetty rahoitusjärjestelmäei
taloudellisesti kannusta liikunta-alan koulutuksen järjestäjiä ammattija
erikoisammattitutkintojen järjestämiseen,vaan se ohjaa entistä enemmän perustutkinnon
toteuttamiseen.Tämäei tue jatkuvanoppimisentavoitteiden toteutumista eikä liikunta-alan
työelämätarpeentyydyttämistä.
Kustannusryhmienmuutokset perustuvat vuosien 2018–2019toteutuneisiin kustannuksiin.
Ammatillisen koulutuksen reformiuudistuksenmuutokset laittoivat koulutuksen järjestäjät
tarkastelemaankustannuksiaankannattavuudensäilyttämiseksi.Urheiluopistojen liikuntaalan koulutuksen järjestämiseentarkoitettujen laajojen kampusalueidenliikuntatilojen, hallien ja -kenttien sekä ravintola- ja majoitustoiminnankäyttö- ja rakentamiskustannukset
ovat korkeat. Monilla urheiluopistoillarakennuskantavaatii jatkuvaaremontointi. Reformista
johtuvien säästöjenvuoksiurheiluopistotovat joutuneettekemäänmittavia säästötoimiasekä
muutoksiaja lykkäyksiäkampusalueidenkehittämiseenliittyviin investointisuunnitelmiinem.
vuosien aikana. Tämä ilmenee koulutuksen järjestäjien investointivelkana,eikä näy ko.
vuosienkustannuksissa.Urheiluopistoverkostotoivoo ministeriön käyttävänvielä harkintaa
ja huomioivanurheiluopistoverkostonerityispiirteet tehdessäänlopullista päätöstäliikuntaalan ammatti- ja erikoisammattitutkintojenkustannusryhmänmäärittelyssä.Toteutuessaan
esitys johtaa väistämättä liikuntapaikkojen kunnon asteittaiseen heikkenemiseenja ajan
myötä käyttökelvottomaksimuuttumiseen.
Rahoitusjärjestelmänennustettavuus
Nykyinenmonimutkainenammatillisenkoulutuksenrahoitusjärjestelmäei ole ennustettava,
eikä näin ollen anna koulutuksen järjestäjien johdolle riittäviä skenaariovaihtoehtoja
rahoituksenjatkuvuudestaja ennakoitavuudesta.Lisäksimuutokset rahoitusjärjestelmäneri
osien sisällänäkyvätviiveellä.Tämävaikeuttaasuurestitulevaisuudenrahoituksenarviointia
laadukkaankoulutuksenjärjestämiseksija liikuntapaikkojenrakentamiseksi.

Muutokset työelämäpalautteenkeräämisessä
Asetusmuutoksessa
esitetään,että koulutuksenjärjestäjävastaatyöpaikkakyselynpalautteen
keräämisestä:oppi- ja koulutussopimustyöpaikkojenyhtenäisestäkirjoitusasustaEHoksiin
sekäkyselynlähettämisestä.Työelämäpaikkakyselyn
keruuajaksiensimmäisenpuolenvuoden
ajalta (1.1.–30.6.) esitetään heinä-elokuuta, joka on erittäin huono ajankohta
työelämäkumppaneidenloma-aikojen näkökulmasta. Työpaikkapalautteenkeruuta olisi
pidennettäväensimmäisenpuolen vuodenkyselynosaltapidemmällesyyskuuhun.
Muutokset opiskelijavuosienlaskennassa
Asetusmuutoksessa
esitetään,että opiskelijavuosilaskennassa
kaikki lomapäivätluetaan pois
opiskelijavuoteen kuuluvista päivistä. Tämä tarkoittaa suoraa rahoitusleikkuria, jossa
opiskelijanpitämälläkesälomallaon suorat vaikutuksetkoulutuksenjärjestäjänrahoitukseen.
Kaikilla toisen asteen koulutusmuodoilla (vrt. lukiokoulutus) tulisi olla tasavertaiset ja
yhtenevätkäytännötlomajaksojenhuomioimisessarahoituksenperusteena.
Lausunnonkeskeinensisältö
- Liikunta-alanammatti- ja erikoisammattitutkintojen kustannusryhmästä2. siirtyminen
ryhmään 1. sekä liikunnanohjauksenperustutkinnon painokertoimen pienentyminen
aiheuttaa kapea-alaisille koulutuksen järjestäjille kohtuuttoman suuret muutokset
perusrahoitukseen. Muutos ei myöskään tue koulutuksen suuntaamista jatkuvan
oppimisen tavoitteiden mukaisesti.Urheiluopistoverkostotoivoo miniteriötä käyttävän
harkintaatehdessäänlopullista päätöstäkustannusryhmienmuutoksista.
- Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä on edelleen koulutuksen järjestäjille
vaikeastiennakoitavissa.
- Työpaikkakyselynpalautteen keruuta olisi pidennettävä ensimmäisenpuolen vuoden
kyselynosaltapidemmällesyyskuuhun.
- Muutokset opiskelijavuosilaskennassa
toimivat suorana rahoitusleikkurinakoulutuksen
järjestäjille opiskelijoiden loma-ajalta. Toisen asteen koulutusmuodoilla tulisi olla
yhtenevätkäytännötlomajaksojenhuomioimisessarahoituksenperusteena.
- Toteutuessaanmuutokset johtajat koulutuksen ja liikuntapaikkojen laadun nopeaan
laskuun.
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