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Opetus- ja kulttuuriministeriölle
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Asia: Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi
eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien
muuttamisesta
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä
mahdollisuudesta lausua otsikossa mainittuun hallituksen esitykseen liittyen sekä lausuu
kunnioittaen seuraavaa:
Ammatilliseen koulutukseen kohdistuneet rahoitusleikkaukset (2013-2018) ovat asettaneet
haasteita laadukkaalle ja opiskelijalähtöiselle ammatillisen koulutuksen reformin täysmittaiselle
toimeenpanolle oppilaitostasolla vuodesta 2018 lähtien. Ammatillisen koulutuksen rahoitus on
turvattava ja rahoitustasoa viipymättä korotettava. Tällä hetkellä lisää rahoitusta tarvitaan erityisesti
opettajan antaman opetuksen määrän riittävyyden varmistamiseen, henkilökohtaisen osaamisen
kehittämisen suunnitelman laadukkaan toteuttamisen vaatiman ohjauksen varmistamiseen,
erityisopiskelijoiden riittävän tuen mahdollistamiseen sekä työpaikoilla tapahtuvan oppimisen
vaatiman riittävän opiskelijan opettamisen ja ohjauksen turvaamiseen. Ammatillisen koulutuksen
järjestäjien saaman perusrahoituksen tasoa on myös nostettava ja lukuisista erillisistä,
oppilaitoksia kuormittavista rahoitushauista on pyrittävä eroon.
” Siirtymäajan aikana koulutuksen järjestäjät ovat esittäneet näkökantoja, joiden mukaan
perusrahoituksen osuuden laskeminen alle 70 prosenttiin tulee vähentämään yksittäisten
järjestäjien rahoituksen ennakoitavuutta merkittävästi. Koulutuksen järjestäjien näkökantojen
mukaan riittävän suuri perusrahoitusosuus luo ennakoitavaa ja vakaata pohjaa koulutuksen
järjestäjän taloudelle ja pitkäjänteiselle koulutustoiminnan järjestämiselle. Perusrahoitusosuus
turvaa koulutuksen järjestämismahdollisuudet sellaisille opiskelijoille, joiden oppimisvalmiudet ja
todennäköisyys tutkinnon suorittamiseen ja työllistymiseen on muita heikompi. Myös valmisteltu
oppivelvollisuuden laajentaminen tuo koulutuksen piiriin sellaisia nuoria, jotka muutoin jäisivät
koulutuksen ulkopuolelle ja jotka todennäköisesti tarvitsevat keskimääräistä enemmän opetusta ja
ohjausta. Riittävän suurella perusrahoitusosuudella voidaan tukea tällaisten opiskelijoiden
opintojen etenemistä ja tämän myötä myös tutkinnon suorittamista.”
OSKU allekirjoittaa tämän näkemyksen, ja jakaa saman huolen perusrahoituksen vähentämisestä.
On tärkeää, että oppilaitokset voivat keskittyä ydintehtäväänsä eli opetukseen jatkuvien
rahoitushakemusten tekemisten sijaan. Pitkäjänteisesti suunniteltu työ oppilaitoksissa on niin
henkilöstön, työelämän kuin opiskelijoidenkin etuna. Kaikilla opiskelijoilla ei ole valmiuksia
valmistua määräajassa, ja eikä siitä pidä rangaista oppilaitoksia. Kannatamme perusrahoituksen
osuuden pitämistä vähintään 70% tasolla ammatillisen koulutuksen rahoituksesta.
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Opiskelijoiden aidon osallisuuden toteutuminen sekä opiskelija- ja tutortoiminnan tukemisen taso
tulee nähdä myös yhtenä oppilaitoksen arviointikriteerinä. Opiskelijoiden osallisuuden ja
vaikuttamismahdollisuuksien toteutumista on jatkossa arvioitava yhtenä oppilaitoksen
rahoituksen perusteena.
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