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Lausunto luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammatillisen koulutuksen
rahoituksen laskentaperusteista
Asetusluonnoksessa esitetään, että ammatillisten tutkintojen kustannuskertoimia tarkistetaan vuosien
2018–2019 toteutuneiden kustannusten perusteella. Lisäksi asetuksessa ehdotetaan tarkennettavaksi
opiskelijavuosien laskentaa ja opiskelijapalautteen keräämistä koskevia säännöksiä sekä lisättäväksi
asetukseen työelämäpalautetta koskevat säännökset.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on laittanut perustutkinnot ja ammattitutkinnot uuteen järjestykseen
toteutuneiden kustannustietojen perusteella. Samalla eri tutkintojen kustannusten suhteet ovat
muuttuneet ja se on johtanut siihen, että tutkinnot ovat päätyneet eri kustannuskoreihin kuin aiemmin.
Samalla pienennetään kustannuskorien 2,3,4 ja 5 painokerrointa.
Muutokset tarkoittavat toteutuessaan leikkauksia metsäkonealan koulutuksen rahoitukseen. Metsäalan
perustutkinnon metsäkoneenkuljettamisen osaamisalan säilyttäminen korissa viisi on tärkeää ja se näyttää
esityksen mukaan toteutuvan. Vaikka tutkinto säilyy korissa viisi, niin sen rahoitus esityksen mukaan
laskee, koska kerrointa esitetään pienemmäksi. Kertoimen pienenemisen vaikutus rahoitukseen on lähes 10
%.
Yksi isoimmista epäkohdista metsäkonealan koulutuksessa on, että koulutussopimukseen perustuva
opiskelu kärsii resurssien puutteesta. Työnantajille, jotka metsäkonealalla ovat pääsääntöisesti
pienyrityksiä, ei pystytä antamaan koulutuksenjärjestäjän taholta riittävää opetuksellista tukea saati
taloudellista tukea. Opiskelijat sysätään alan yrityksiin usein liian heppoisin valmiuksin ja yhteydenpito
opiskelijoihin työpaikalla opiskelun jaksojen aikana on liian vähäistä. Koneyritykset näkevät kriittisenä sen,
että opiskelijat saisivat riittävät koneenkäsittelyn perustaidot kouluilla. Nyt ajoharjoittelua pystytään
tarjoamaan resurssien puutteessa pääsääntöisesti liian vähän. Metsäalan koulutuksessa tarvitaan
metsäkoneita, konesimulaattoreita sekä etenkin metsäkoneella harjoittelua, mikä on
käyttökustannuksiltaan vääjäämättä kallista, koska on pienet ryhmäkoot ja opiskellaan maastossa.
Metsäkonealan koulutukseen suunnattavista rahoista ei ole varaa leikata, suunta pitäisi olla päinvastainen.
Leikkaukset vaikuttavat metsäalan koulutuksen laatuun, oppimistuloksiin, valmistuvien työllistymiseen ja
edellytyksiin järjestää koulutusta.
Esityksessä tiputetaan metsäalan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot alemman rahoituksen
kustannuskoriin, mikä on huolestuttavaa. Tämä kokonaisuutena tarkoittaa, että metsäalan
ammattitutkinnon rahoitus tippuu esityksessä yli 30 % verrattuna nykyiseen. Tämä ei ole järkevää eikä
erityisen kestävää. Tämä murentaa mahdollisuudet järjestää laadukasta opetusta. Metsäalan
ammattitutkinnot ovat olleet hyvä väylä aikuisopiskelijoille kehittää osaamistaan. Nyt esitetyillä
leikkauksilla heikennetään elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia. Koneyrittäjät ry esittää, että metsäalan
ammattitutkinto asetetaan metsäalan perustutkinnon kanssa samaan koriin eli koriin 4
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Olemme saaneet huolestuttavia viestejä ja evidenssiäkin kentältä siitä, että metsäkonealan koulutuksen
järjestämisen perusteella myönnettyjä määrärahoja ei läheskään joka paikassa suunnata metsäkonealan
koulutukseen täysimääräisenä, vaan rahoja käytetään myös muiden alojen koulutuksen järjestämiseen.
Tämä on vääjäämättä johtanut metsäkonealan koulutuksessa säästötoimiin ammatillisen koulutuksen
määrärahaleikkausten lisäksi. Jos nyt käytetään tällä tavoin muodostunutta kustannusrakennetta
perusteena alentaa koulutuksen rahoitusta, on se kohtuutonta. Olisi tärkeää, että määrärahat
kohdistuisivat myös koulutuksen järjestäjän sisäisissä päätöksissä metsäalan koulutukseen, minne ne on
myönnettäessä määritetty.
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