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Sivistystyönantajien lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle

Sivistystyönantajat ry (myöhemmin Sivista) kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen
esitysluonnoksesta eduskunnalle ammatillisen koulutuksen annetun lain ja eräiden siihen
liittyvien lakien muuttamisesta. Esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavan
ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia, liikenteen palveluista annettua lakia, lakia
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta ja lakia valtakunnallisista opinto- ja
tutkintorekistereistä.
Rahoituslain muutosesitys
Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan ammatillisen koulutuksen
rahoitusjärjestelmän muuttamista. Rahoitusosuudet säilyisivät vuoden 2020
rahoitustasossa siten, että perusrahoituksen osuus rahoituksesta olisi 70 %,
suoritusrahoituksen 20 % ja vaikuttavuusrahoituksen 10 %. Sivista kannattaa tätä
esitystä, jotta oppilaitokset voivat suunnitella toimintaansa mahdollisimman
pitkäjänteisesti. Samalla on hyvä muistaa, että myös muut ohjaavat rahoitusosuudet
säilyvät eli rahoitusta saa jatkossakin suoritusten ja laadukkaan työn perusteella.
Sivista kannattaa myös toista muutosehdotusta, jonka mukaan valtion
talousarviossa harkinnanvaraiset korotukset jaetaan osana perusrahoitusta,
eivätkä ne jatkossa alentaisi perusrahoituksen suoritekohtaista rahoitusta. On
hyvä, että ammatillisen koulutuksen rahoitusmallin selkiyttämistä jatketaan ja
rahoitushakujen määrää vähennetään.
Toimivan rahoitusmallin lisäksi on ensiarvoisen tärkeää, että kokonaisrahoituksen
taso on tulevaisuudessa riittävä, sillä tiukassa taloustilanteessa olevia
koulutuksenjärjestäjiä kohtaan asettuu hurjasti odotuksia. Ammatillisen koulutuksen
perusrahoitusta on nostettava. Sivista myös esittää, että opetus- ja kulttuuriministeriö
mahdollisimman nopeasti tarkastelee rahoituskorien toimivuutta.
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Vaikuttavuusrahoituksen 10 %:n sisällä työllistymisen ja jatko-opiskelun painotuksen on
oltava merkittävä.

Opinto- ja tutkintorekisterin muutosesitys
Sivista pitää hyvänä, että työelämäpalautteen käyttöönottoa siirretään vuodella siten, että
se vaikuttaa ensimmäistä kertaa vuoden 2023 rahoitukseen ja olisi näin osa
automaattista palautejärjestelmää. Työelämäpalautejärjestelmä kannattaa valmistella
huolella, että siitä on hyötyä sekä työelämälle että koulutuksen järjestäjälle eikä
aiheuttaisi ylimääräistä työtä. Myös opiskelijapalautejärjestelmää on edelleen syytä
kehittää. Opiskelijoiden ja työelämän vastausprosentteja saatava nousemaan, joten
kaikki tarvittavat toimenpiteet vastausten antamisen helpottamiseksi on tehtävä.

Ammattipätevyyden muutosesitys
Sivista pitää hyvänä esitysluonnoksessa esitettävää kuorma- ja linja-autonkuljettajien
ammattipätevyyden saavuttamiseksi uutta liikennepalvelulain (32 §) koemallia, joka
koostuu teoriakokeesta ja käytännön kokeesta. Sivista katsoo, että koemalli helpottaa
ammattipätevyyden todentamista.
Pieni kauneusvirhe esitykseen silti jää, sillä koulutuksen järjestäjien kustannukset voivat
pelkän perustason ammattipätevyyskokeen järjestämisen myötä kasvaa, koska pelkkä
koemalli on vaativaa järjestää ja kokeeseen valmistavaa koulutusta joudutaan
mahdollisesti järjestämään. Sivista katsookin, että kaikki ammattipätevyyskokeen
järjestämiseen liittyvät kustannukset on korvattava täysimääräisesti koulutuksen
järjestäjille.
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