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Liite Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän lausuntoon ”Asetusluonnos ammatillisen koulutuksen rahoitusperusteista (VN/18706/2020-OKM-1) vaikutukset”
Luonnonvara-alan todelliset kustannukset
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä antoi lausunnon Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntöön ammatillisen koulutuksen rahoitusasetuksen muuttamisesta. Kuntayhtymä antoi
lausuntonaan mm. sen, että asetusmuutoksessa esitetyt kalliiden alojen hintamuutokset
uhkaavat pahimmassa tapauksessa lopettaa luonnonvara-alan (maatalous- ja hevosala)
Pohjois-Savosta ja tarkoittaa samalla kahden koulutusyksikön (Peltoniemi Iisalmessa, Hingunniemi Kiuruvedellä) lopettamista. Näihin yksiköihin hakeutuu opiskelijoita n. 150 kunnasta ympäri Suomea ja olemme em. aloilla osittain Pohjois-Savon osittain laajemman alueen ainoa kouluttaja.
OKM:n taustalaskelmien pohjana on koulutuksen järjestäjiltä kerätyt kustannustiedot eri
tutkintojen kustannuksista 2018-2019. Tietojen keräämistapa ei täysin huomioi kalliiden
alojen toiminnallista luonnetta, jossa investointeja ei tehdä joka vuosi. Myös tietojen keruun ajankohta vääristää saatua kustannustietoa. Kustannuksissa eivät näy kalliiden alojen
oppimisympäristöinvestoinnit, joita alat toiminnassaan tarvitsevat. Em. investointeja ei ole
juurikaan voitu tehdä vuosien 2013-2018 välisenä aikana, koska koulutuksen järjestäjiin
kohdistuivat mittavat taloudelliset leikkaukset. Järjestäjät ovat joutuneet em. vuosina sopeuttamaan toimintaansa pienentyneelle rahoitustasolle. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
(YSAO) on kuitenkin käynnistänyt oppimisympäristöjen uudistamiseen tähtäävän työn ja
suunnitelman mukaan em. investoinnit käynnistetään tänä vuonna.
Oheisesta laskelmasta käy ilmi, mitkä luonnonvara-alojen (maatalous- ja hevosala) toteuttamisen kokonaiskustannukset YSAO:lla ovat olleet vuonna 2019 ja mukana on myös asiantuntijamme tekemät laskelmat jäljelle jäävien ja tilalle rakennettavien oppimisympäristöjen uusinvestoinneista, joilla alan koulutus voidaan turvata. On myös huomioitava, että
Peltoniemen oppimisympäristössä puretaan mittava määrä vanhoja rakennuksia, joiden
korjaaminen ei ole enää mahdollista/järkevää. Peltoniemen valtiolta saatuun oppimisympäristökokonaisuuteen kuuluu myös mm. 1800 -luvun lopussa valmistunut rakennus, joka
on suojeltu ja joka on myös jatkossa pidettävä kunnossa.
Oheisessa laskelmassa ei ole mukana opetustoiminnassa tarvittavien uusien digitaalisten
järjestelmien tai muiden em. alojen toiminnassa tarvittavien laiteinvestointien kustannuksia, ainoastaan fyysisiin oppimisympäristöihin kohdistuvat investointitarpeet. Näitä ympäristöjä tarvitaan erityisesti ns. lähiopetuksen toteuttamisessa sekä opetustoiminnassa käytettävien eläinten (hevoset ja lehmät) terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi.
Mikäli luonnonvara-alojen korihintaa pudotetaan / korisiirrot toteutetaan esitetyllä tavalla,
koulutusta ei ole mahdollista toteuttaa enää jatkossa yksikköhintarahoituksen turvin. YläSavon koulutuskuntayhtymällä ei myöskään ole koulutustarjontaa/järjestämislupaa sellaisiin tutkintoihin, joiden hinnannousu kompensoisi luonnonvara-alan leikkaukset.
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Toimintakustannukset € / ulkoiset
Tammikuu-Joulukuu 2019
Luonnonvaraosaaminen
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakustannukset €
Poistot ja arvonalentumiset
Alalle jyvitetyt välilliset kustannukset

Ta 2019
-2 167 855
-349 488
-412 773
-108 000
-52 966
-3 091 082
-420
-952 232

TP 2019
-1 990 883
-283 558
-351 219
-27 156
-55 652
-2 708 468
-14 501
-902 537

Kustannukset yhteensä

-4 043 734

-3 625 506

Suunniteltu kokonaisinvestointi Peltoniemeen (maatalousala)
josta vuotuiset poistot
Asuntoloiden korjausvelka Peltoniemessä
josta vuotuiset poistot
Rakennusten korjausvelka Hingunniemessä (hevostalous)
josta vuotuiset poistot
Saatu hankerahoitus 2015-2020
keskimäärin per vuosi

5 526 000
296 407
3 447 000
137 880
2 479 000
99 160
1 382 664
276 533

Vaikutus kokonaiskustannuksiin per vuosi

809 979
26 %
Kustannukset sisältäen tulevat investoinnit (investoinnit käynnistyvät 2020-2021)
Opiskelijavuosia 2019
366
Kustannukset / opiskelijavuosi (ilman suunniteltuja investointeja)
2019
-9906
Kustannukset / opiskelijavuosi huomioiden korjausvelka 2019
-12 119
Em. Investoinneissa ei ole mukana tulevat em. Alojen
opetusvälineistöön (mukaan lukien digitaalisuus) tehtäviä
investointeja, ainoastaan oppimisympäristöjen välttämättömät
korjaukset/uudistukset.
Samanaikaisesti alueelta puretaan merkittävä määrä rakennuksia,
joita ei ole enää järkevää kunnostaa. Nämä rakennukset on aikanaan
saatu valtiolta.

Iisalmessa 29.9.2020

Kari Puumalainen
Kuntayhtymän johtaja, rehtori
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-4 435 485

