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Viite: Kirjallinen lausuntopyyntö: VN/18706/2020-OKM-1
Asia: Lausuntopyyntö luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammatillisen koulutuksen
rahoituksen laskentaperusteista
Asetusluonnoksessa esitetään tarkistettavaksi ammatillisten tutkintojen kustannuskertoimia
vuosien 2018-2019 toteutuneiden kustannusten perusteella. Lisäksi asetuksessa ehdotetaan
tarkennettavaksi opiskelijavuosien laskentaa ja opiskelijapalautteen keräämistä koskevia
säännöksiä sekä lisättäväksi asetukseen työelämäpalautta koskevat säännökset. Uusia
kustannuskertoimia sovellettaisiin ensimmäisen kerran myönnettäessä varainhoitovuoden
2021 rahoitusta.
MTK-Etelä-Savo pitää huolestuttavana rahoituksen supistumista, kun rahoituskertoimet
pienenevät, vaikka koulutus pysyisi samassa rahoituskorissa. Lisäksi esitys sisältää
rahoitusleikkurin, jossa opiskelija pitäessä lomaa rahoitus katkeaa ko. päiviltä. Tähän
mennessä opiskelija on saanut pitää kuukauden kesäloman niin, ettei se ole vaikuttanut
rahoitukseen, mutta jatkossa siis jokaisen opiskelijan kohdalta rahoitusta leikattaisiin tätäkin
kautta.
Esityksen mukaan rahoituksen muutokset perustuvat todellisiin kustannuksiin. Tässä on
välttämätöntä ottaa huomioon, että rahoitusta leikattiin voimakkaasti vuonna 2017 ja tämän
sopeuttamisen vaikutukset näkyvät edelleen vuosina 2018 ja 2019. Tällöin on selvää, että
tutkintojen kustannukset ovat supistuneet tuolla aikajaksolla tarkasteltuna. Tämä on
aiheuttanut investointivelkaa etenkin kalliiden alojen osalta, joihin mm. maatalous- ja
metsäkoneala voidaan lukea.
Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä on todella monimutkainen, eikä esitys tuo
siihen lisää selkeyttä tai ennakoitavuutta. Lausunnolla olevassa esityksessä määritellään
paljon erilaisia rahoituksen kertoimia, mutta epäselväksi jää, mikä on se yksikköhinta eli
euromäärä, jota kertoimilla kerrotaan.
MTK-Etelä-Savo yhtyy Maataloustuottajain keskusliiton lausuntoon ja esittää, että
maatalousalan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen kustannuskorina säilyy nykyinen kori
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kolme esitetyn kahden sijaan. MTK esittää, että metsätalouden erikoisammattitutkinnon
kustannuskorina säilyy nykyinen kolme esitetyn kahden sijaan. MTK esittää, että
metsätalouden ammattitutkinnon kustannuskorina säilyy nykyinen neljä esitetyn kolmen
sijaan. Koska kerroin pienenee, rahoituksen saanti vähenee siinäkin tapauksessa, jos nykyiset
kustannuskorit säilyvät rahoituksen perustana.
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