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Opetus- ja kulttuuriministeriö
MTK-Pohjois-Karjalan lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksesta ammatillisen koulutuksen rahoitusperusteiksi, VN/ 18706/ 2020

MTK-Pohjois-Karjala haluaa painottaa seuraavia asioita liittyen suunniteltuihin rahoituksen leikkauksiin.
1. Koulutuksen näkökulmasta maatalousalan ammattitutkinnon pudottaminen 3 korista 2
koriin on ei ole pelkästään huolestuttavaa, vaan täysin edesvastuutonta. Jo tällä hetkellä
koulutukselta puuttuvat resurssit riittävään käytännön opetukseen.
Jos määrärahoja pienennetään edelleen näin radikaalisti, vaarantuu koko käytännön opetus, joka tehdään Pohjois-Karjalassa kokonaisuudessaan yrittäjien tiloilla, ilman riittävää
korvausta ja resurssointia. Koko opetustilojen verkosto on vaarassa kuihtua pois, jos nykykyistä rahoituskehystä yhtään leikataan.
Samalla vaarannetaan oppilaiden mahdollisuus edes jonkinlaiseen käytännön oppimiseen
ja kokemiseen, joka on ensiarvoisen tärkeää luonnonvara alalla, joka elää ja hengittää
vuoden kierron ja ilmaston mukaan!
Maatilat eivät ole kiinni heinäkuussa, vaan monilla tiloilla se on kiireisintä aikaa (erityisesti
monilaisilla tiloilla).
Luonnonvara-alalla on yhteensä 280 opiskelijaa, joita maakunta kipeästi tarvitsee työvoimaksi ja uusiksi yrittäjiksi suurten ikäluokkien tilalle.
2. Pohjois-Karjalassa aloitettiin viime vuonna pitkän tauon jälkeen maatilayrittäjien sekä tilatyöntekijöiden AT- tasoinen koulutus. Tarve näille koulutuksille tuli lomitusrenkaiden sekä
yrittäjien suunnalta. Tilojen tekninen kehitys on mennyt nopeasti eteenpäin ja tulee edelleen kiihtymään tulevalla CAP27 ohjelmakaudella, jonka yhtenä päätavoitteena on älykkään maatalouden edistäminen koko Euroopassa.
Sama koskee myös CAP27 ilmasto tavoitteita, joissa pyritään isoon loikkaan tulevalla ohjelma kauden aikana. IPPC.n raportti muutama viikko sitten osoitti, että toimenpiteitä tarvitaan nyt eikä huomenna.
Näiden isojen ja kiireellisten tavoitteiden saavuttaminen ei ole mahdollista ilman riittävää
yrittäjien ja työntekijöiden koulutusta ja neuvontaa!
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3. Yrittäjien jaksamisen tukeminen on nykyisen hallitusohjelman päätavoitteita maataloudessa. Mikäli emme saa riittävästi osaavia lomittajia alalle ja huolehdi nykyisten jatkokoulutuksesta, vaarannamme niin yrittäjien kuin nykyisten lomittajien jaksamisen ja sitä kautta
koko sektorin tulevaisuuden. Loppuun palaneet yrittäjät eivät myöskään pysty vastaamaan
kohdan 2 tavoitteisiin!
Lomittajien koulutuksen tason ja riittävän määrän säilyttäminen on siksi tärkeää, ja siitä ei ole
vara tinkiä tilanteessa, jolloin maatilayrittäjien jaksaminen on jo monella tilalla äärirajoilla.
Leikkaukset luonnonvara-alan koulutuksesta vaikuttavat siis nopeasti maaseutusektorin ja
koko maakunnan elinvoimaisuuteen Pohjois-Karjalassa.
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