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Lausunto 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. Ammatillisen
koulutuksen rahoitukseen tehtiin merkittävä leikkaus vuonna 2017 (12,48 %). Kaikki
koulutuksenjärjestäjät ovat leikanneet kustannuksiaan vuosina 2018 – 2019
sopeuttaakseen ison rahoitusleikkauksen vaikutukset koulutuksen järjestämiseen.
Tästä syystä on kohtuutonta leikata rahoitusta edelleen ao. vuosien toteutuman
perusteella.
Etelä-Savon maakuntaliitto ei kannata rahoituslakiin ehdotettuja muutoksia, joissa
pienennettäisiin metsäkoneenkuljettajan ja logistiikan perustutkintojen ja
yleisemminkin luonnonvara-alan korien kertoimia. Muutos heikentäisi merkittävästi
oppilaitosten mahdollisuuksia järjestää erityisesti metsäkoneenkuljettajan ja logistiikan
perustutkintokoulutusta. Esitetyt muutokset suosivat aikaisemmin kustannuskoreihin 1.
ja 2. kuuluneita tutkintoja kalliiden tutkintojen kustannuksella ja Etelä-Savon
maakunnan elinvoiman ja kilpailukyvyn kehittymisen kannalta juuri kalliimpiin koreihin
kuuluvien alojen koulutus on nyt erityisen tärkeää palvelualojen työpaikkojen
vähentyessä.
Etelä-Savon maakuntaliitto näkee, että esitetty muutos on epäsuotuisa erityisesti
luonnonvara-alan koulutusta järjestäville oppilaitoksille, joiden oppimisympäristöt
edellyttävät kalliita mutta perustaitojen harjoittelun kannalta välttämättömiä koneita,
laitteita ja tiloja. Erityisen haitallista luonnonvara- ja metsäalan koulutuksen
edellytysten heikentäminen olisi Itä-Suomelle, jossa maa- ja metsätaloudella,
puutarhatuotannolla, maidonjalostuksella ja puunjalostuksella on suuri
aluetaloudellinen merkitys.
Erityisen huolissaan Etelä-Savon maakuntaliitto on asetuksen vaikutuksesta
metsäalan koulutuksen järjestämiseen. Alan koulutus vaatii kalliita laiteinvestointeja ja
niiden säännöllistä päivittämistä osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi.
Esitetyllä rahoitusmallilla mahdollisuudet riittäviin investointeihin koulutuksen laadun
ylläpitämiseksi metsäsektorilla vaarantuvat, mikä heikentää oleellisesti Suomen
asemaa biotalouden edelläkävijänä.
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Edellä kuvatuin perustein Etelä-Savon maakuntaliitto esittää, että
1.metsätalouden erikoisammattitutkinnon kustannuskorina säilyy nykyinen kolme
esitetyn kahden sijaan
2.metsätalouden ammattitutkinnon kustannuskorina säilyy nykyinen neljä esitetyn
kolmen sijaan ja että
3.maatalousalan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen kustannuskorina säilyy
nykyinen kori kolme esitetyn kahden sijaan.
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