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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
Keski-Pohjanmaalla ei ole luonnonvara-alan korkeakoulutusta, vaikka alueella on merkittävä
alkutuotanto. Tämä on vienyt eteenpäin maakunnan koulutusyhtymän luonnonvara-alan koulutusta
ja erityisesti sen ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Elinikäinen oppiminen alati muuttuvalla ja
muutosten ympäröimällä luonnonvara-alalla voidaan varmistaa alueellamme vain edistyksellisen
ammatillisen koulutuksen avulla!
Huomiot ehdotetusta opiskelijavuoden määritelmästä
Luonnonvara-aloilla työskentely on ympärivuotista, mutta painottuu etenkin alkutuotannossa
kesäkuukausille. Tämän vuoksi heinäkuun päivien poissulkeminen opiskelijavuoteen kuuluvista
päivistä on epäoikeudenmukainen. Esimerkiksi peltoviljelyyn ja puutarhakasvien avomaan
tuotantoon liittyvä opetus tapahtuu touko-elokuun aikana. Samoin kotieläinten hoitoon ja erityisesti
niiden laiduntamiseen liittyvä oppiminen tapahtuu kesäkuukausina! Laiduntamisen merkitys
kotieläinten hyvinvoinnin ja luonnon monimuotoisuuden edistäjänä on tunnistettu laajasti. Tähän
liittyvä ammatillinen opetus ei saa olla uhattuna.

Opetukseen tehdyt investoinnit tulee hyödyntää oikea-aikaisesti. Esim. maatalouskonekalustoa tulee
oppia käyttämään juuri oikeaan aikaan oikealla tavalla. Samoin opetusmaatilan karja,
tuotantorakennukset tarvitsevat opiskelijoita ympäri vuoden ja pellot kesäkuukausina.
Opiskelijavuoden määritelmän tulee siksi olla ympärivuotinen, jotta oppiminen voidaan turvata
Huomiot tutkintojen, valmentavan koulutuksen ja muun ammatillisen koulutuksen kustannuskertoimista
Tutkintoja ja muun koulutuksen kustannuskertoimia koskevat muutokset tarkoittavat leikkauksia
moneen sellaiseen tutkintoon, jolla on kyettävä tekemään jatkuvasti investointeja
oppimisympäristön digitalisaatioon, robotiikkaan ja uusimpaan teknologiaan alan kehittymisen
myötä. Esimerkiksi maatalousalalla eläinten hyvinvointia tai maan kasvukuntoa edistetään
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huipputeknologian avulla. Opetuksen kehityksen on pysyttävä alan kehityksen mukana. Tämän
uhkana on asetusluonnoksessa esitetyt kustannusryhmien (kustannusryhmät 2-5) painokertoimien
alentamiset
Huomiot majoituksen korotuskertoimista
Majoituksen korotuskertoimiin tehtävä muutos on tervetullut. Se vastaa majoituksen kustannusten
nousuun, mutta ennen kaikkea se tukee niitä opiskelijoita, joiden koulutus vaatii majoittamisen
järjestämisen.
Huomiot tutkintotyyppikertoimista
Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen painokertoimiin tehtävät korotukset ovat tervetulleita. Näitä
korotuksia ei kuitenkaan tule tehdä niin, että rahoitus luonnonvara-alan koulutuksessa, etenkään
maatalous- ja puutarha-alalla laskee, tai että alan perustutkintokoulutus kärsii.
Huomiot yrittäjän oppisopimuskoulutuksen työelämäpalautteen keräämisestä ja laskennasta
Muut huomiot
MTK Keski-Pohjanmaa kiittää mahdollisuudesta lausua tässä asiassa.

Tahdomme muistuttaa, että maa- ja metsätalousalan opiskelijat ovat tulevaisuuden tekijöitä, joilla
on käsissään maa- ja metsätalouden suuri potentiaali palvella ilmastoa, maaperää, vesistöjä sekä
luonnon monimuotoisuutta ruuantuotannon ja metsätalouden rinnalla. Heidän koulutuksensa
tukemisella on kauaskantoiset vaikutukset!

Nyman Jan-Ove
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