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 Opetus- ja kulttuuriministeriö on kirjeessään 9.11.2012 pyytänyt palautetta 

ammatillisen peruskoulutuksen koulutustarjontaa ja kokonaisopiskelijamää-
riä koskevasta suunnitelmasta vuosille 2013-2016.  Pyydämme, että amma-
tillista koulutusta koskevat palautepyynnöt osoitetaan jatkossa myös Sivis-
tystyönantajat ry:lle, joka on mm. yksityisten ammatillisten oppilaitosten 
työnantaja- ja edunvalvontajärjestö.  

 
Sivistystyönantajat haluaa kiinnittää huomiota seuraaviin tekijöihin amma-
tillisen peruskoulutuksen koulutustarjontaa ja kokonaisopiskelijamääriä uu-
delleen suunnatessa:  
 
Ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen koulutus-
tarjonnan ja kokonaisopiskelijamäärän uudistaminen on toteutettava tavalla, 
joka mahdollistaa järjestäjäkentän monimuotoisuuden säilymisen. Yksityis-
oikeudellisessa toimintamuodossa toimivien (osakeyhtiö, säätiö tai kanna-
tusyhdistys) koulutuksen järjestäjien toimintaedellytykset tulee turvata ja 
ammatillisen peruskoulutuksen rahoitus tulee maksaa valtiolta suoraan kou-
lutuksen järjestäjälle myös jatkossa.  Lisäksi on huomioitava, että osalla 
ammatillisen koulutuksen järjestäjistä ammatillinen peruskoulutus ja am-
matillinen lisäkoulutus muodostavat vain osan toiminnasta (esimerkiksi 
konservatoriot, urheiluopistot, kansanopistot, opintokeskukset).  Ammatil-
lista peruskoulutusta koskevat uudistukset vaikuttavat kuitenkin koulutuk-
sen järjestäjien toimintaedellytyksiin kokonaisuudessaan.   
 
Aluekohtainen tarkastelu ei huomioi tiettyjen koulutuksen järjestäjien tehtä-
vien valtakunnallista luonnetta.  Koulutuksen järjestäjiä, jonka opiskelijat 
ovat pääosin muualta kuin lähialueelta, ei voida tarkastella suuralue- tai 
maakuntakohtaisin perustein.   

 
Ammatillisen koulutuksen tulee vastata myös alueellisesta elinkeinoraken-
teesta syntyviin työvoimatarpeisiin. Tilastollisiin indikaattoritietoihin perus-
tuva suunnitelma ei huomioi alueellisia eroja esimerkiksi elinkeinoraken-
teessa.  
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Riikka Vataja  
elinkeinopoliittinen asiantuntija 
 
 
 

Sivistystyönantajat ry on vuonna 1993 perustettu opetus- ja korkeakoulualan työn-
antajien edunvalvontajärjestö, joka neuvottelee yliopistojen, yksityisten oppilaitos-
ten ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten yleissitovat työehtosopimukset ja val-
voo jäsentensä työmarkkina- ja elinkeinopoliittisia etuja. Yhdistys on Elinkeinoelä-
män keskusliiton EK:n jäsenliitto. 
  
Sivistystyönantajat ry edustaa yli 300 jäsentä, jotka ovat säätiöitä, osakeyhtiöitä, 
rekisteröityjä yhteisöjä tai julkisoikeudellisia laitoksia. Liiton jäsenten palveluksessa 
on yli 56.000 työntekijää. Jäsenet edustavat kaikkia koulutusasteita:  
 

 yliopistoja ja ammattikorkeakouluja 
 ammatillisia oppilaitoksia ja lukioita 
 peruskouluja 
 vapaan sivistystyön oppilaitoksia (kansanopistoja, kansalaisopistoja, kesä-

yliopistoja, liikunnan koulutuskeskuksia, opintokeskuksia)  
 taiteen perusopetuksen oppilaitoksia (kuten musiikkiopistoja) 

 


