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Maa- ja metsätalousministeriön lausunto asetuksesta ammatillisen koulutuksen rahoituksen
laskentaperusteista
Asiakirjahallintajärjestelmään on tullut lausuntopyyntönne koskien asetusluonnosta opetus- ja
kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista.
Lausunto on lähetetty ministeriöistä oikeusministeriölle, työ- ja elinkeinoministeriölle sekä
valtiovarainministeriölle. Maa- ja metsätalousministeriö toivoo, että jatkossa vastaavat
lausuntopyynnöt lähetettäisiin laajemmin myös muille ministeriöille, joissa elinkeinoja koskevia
asioita käsitellään. Maa- ja metsätalousministeriölle on tärkeää, että se voisi jatkossa olla mukana
aikaisempaa enemmän käsittelemässä ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskevia asioita,
joista koulutusta koskeva säädösvalmistelu edustaa suurta osaa.
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.
Asetusluonnoksessa ehdotetaan maa- ja metsätalousalan maa- ja metsätalousalan, kalatalousalan,
puutarha-alan, ympäristöalan, sekä eläintenhoidon ammatti- ja erikoisammattitutkintojen siirtämistä
nykyistä heikompaan kustannuskoriin. MMM on erittäin huolestunut ehdotetuista muutoksista, jotka
aiheuttavat suuria vaikeuksia järjestää näiden ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin johtavaa
koulutusta.
Voimassa olevan rahoitusasetuksen 2 §:n mukaan ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteeseen
kuuluvat tutkinnot jaetaan kustannuskoreihin tutkinnon järjestämisestä aiheutuvien keskimääräisten
kustannusten perusteella. Tällöin tuntuu erikoiselta, että maa- ja metsätalousalan ammatti- ja
erikoisammattitutkintojen esitetyssä kustannuskorissa kaksi (aiemmin korit kolme ja metsäpuolella
myös neljä) on sellaisia tutkintoja, joiden toteuttaminen ei vaadi sellaista oppimisympäristöä, kuten
kalliiden koneiden, ml. metsäkoneet, laitteiden sekä tuotantoeläinten vaatima rakennus- ym. infraa
eikä ko. aloilla ole pitkiä työprosesseja kuten esim. maatalousalan viljelykierrot ja eläinten
lisääntymiskierrot. Oppilaitosten tarjoamassa oppimisympäristössä on välttämätöntä harjoitella
perustaitoja ennen kuin on mahdollista siirtyä työpaikalla tapahtuvaan harjoitteluun. Tämä on
tärkeää myös siksi, että työharjoittelupaikkojen tarjonta on muutenkin heikkoa, jolloin tilanne
edelleen heikkenee, mikäli oppilaitokset eivät kykene antamaan oppilaille edes vaadittavia
perusvalmiuksia. Tämän vuoksi MMM esittää nykyisen kustannuskorirakenteen säilyttämistä em.
tutkinnoissa.
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Maa- ja metsätalousministeriö on mukana osaamisen ennakointifoorumin luonnonvara, elintarvike ja
ympäristö –ennakointiryhmässä. Ennakointifoorumin toimeksiantona tehdyissä selvityksissä on
luonnonvara-, elintarvike- ja ympäristöalalla noussut uusia laadullisia osaamistarpeita koskien mm
ilmastonmuutoksen hillintää, kiertotalousosaamista ja sensori- ja robotiikkaosaamista sekä
hiilensidontaa. Nämä osaamistarpeet ovat hyvin vaativia mm. oppimisympäristöjen ja opettajien
osaamisen suhteen. Tämän lisäksi ennakoinnissa on käynyt ilmi, että alalle tarvitaan nykyistä
enemmän osaajia.
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