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Opetus- ja kulttuuriministeriö 

 

 

Asia: Lausunto valtakunnallisen työelämäpalautteen keräämisestä 

 

Viite: VN/27138/2022  

 

 

1. Yleistä 

Sivistystyönantajat ry (myöhemmin Sivista) kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta lausua 

luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen 

laskentaperusteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 24 §:n muuttamisesta.  

 

Asetuksen 24 §:n 3 momentin mukaista voimaantulosäännöstä ehdotetaan muutettavan siten, että osa-

aikaisen työpaikalla tapahtuvan osaamisen hankkimisen osalta asetuksen työelämäpalautetta koskevaa 

säännöstä sovellettaisiin voimassa olevasta voimaantulosäännöksestä poiketen ensimmäisen kerran 

myönnettäessä varainhoitovuoden 2025 rahoitusta. Voimassa olevan voimaantulosäännöksen mukaan sitä 

sovellettaisiin jo ensi vuoden rahoituksessa. Voimaantulosäännöstä olisi muutettava, koska kaikki 

koulutuksen järjestäjät eivät ole saaneet tallennettua yhdenmukaisesti työelämäpalautteen rahoituksessa 

käytettäviä osa-aikaisuustietojaan Opetushallituksen eHOKS-rekisteriin siten, että palautetta voisi hyödyntää 

vuoden 2023 rahoituksessa.  

 

Sivista yhtyy hallituksen esityksen perusteluihin, mutta pitää asiaa erittäin harmillisena niiden koulutuksen 

järjestäjien kannalta, jotka ovat panostaneet järjestelmän kehittämiseen ja käyttäneet siihen merkittävästi 

resursseja. Tilanne on kohtuuton erityisesti pienten ja erikoistuneiden koulutuksen järjestäjien osalta. Sivista 

pyytää opetus- ja kulttuuriministeriötä huomioimaan tämän jatkovalmistelussa ja mahdollisissa tulevissa 

rahoituspäätöksissä.  

 

Sivista haluaa kiinnittää opetus- ja kulttuuriministeriön huomion myös 31.10.2022 kirjattuun 

ohjauskirjeeseen, jossa sivulla 2 todetaan: "Työelämäpalautteesta on säädetty ammatillisen koulutuksen 

rahoituksen laskentaperusteasetuksissa (1244/2020 ja 905/2021). Tämän lisäksi parhaillaan 

lausuntokierroksella (19.10. - 16.11.2022) on ehdotus asetusmuutokseksi, jonka mukaan osa-aikaisen 

työpaikalla tapahtuvan osaamisen hankkimisen osalta työelämäpalautetta koskevaa säännöstä sovellettaisiin 

ensimmäisen kerran myönnettäessä varainhoitovuoden 2025 rahoitusta. Tämä tarkoittaisi, että vuosien 

2023 ja 2024 rahoituksen laskennassa kaikki työpaikkajaksot olisivat kokoaikaisia”. Sivistan mukaan 

ohjauskirjeestä voi syntyä epäselvyys, että myönnetäänkö kaikille osa-aikaisille työpaikkajaksoille rahoitus 

kokoaikaisten mukaan vai karsitaanko osa-aikaisten rahoitus pois. Sivista pyytää opetus- ja 

kulttuuriministeriötä ystävällisesti tarkentamaan tämä asia koulutuksen järjestäjille epäselvyyksien 

välttämiseksi. 

 

Lopuksi Sivista muistuttaa, että työelämäpalaute toimii ohjauskeinona ja mittarina vain, jos työelämä myös 

aktiivisesti osallistuu ja antaa palautetta. Nyt annetut vastausmäärät ovat olleet paikoitellen erittäin heikolla 

tasolla.  

 

Helsingissä 11.11.2022 

 

Sivistystyönantajat ry 
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Heikki Holopainen, päällikkö 

 

Jussi-Pekka Rode, elinkeinopoliittinen asiantuntija 

jussi-pekka.rode@sivista.fi, puh. +358401686836 

 

Sivistystyönantajat edustaa 340 koulutus- ja tutkimusalan sekä kasvatus- ja kulttuurialan työnantajaa. 

Jäsentemme palveluksessa on noin 60 000 palkansaajaa. Olemme Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsen. 


