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Hallituksen tulee mahdollistaa rahoituksella ammatillisen koulutuksen pitkäjänteiset
henkilöstöinvestoinnit
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE pitää tärkeänä, että valtion rahoituksen ammatillisen
koulutuksen opetushenkilöstön palkkaamiseksi tulee olla pitkäjänteistä.
Ammatillisen koulutuksen kokonaisrahoituksesta on vuositasolla leikattu yli 300 M€. Tämä on
pakottanut ammatillisen koulutuksen järjestäjät sopeuttamaan toimintaansa, jotta koulutus on voitu
turvata.
Rahoituksen pieneneminen on johtanut myös opetus- ja muun henkilöstön määrän vähentämiseen.
Keskimäärin henkilöstövähennykset ovat olleet noin 15 prosenttia vuodesta 2013.
Osana hallitusohjelman koulutuksen tulevaisuusinvestointeja on 235 miljoonan euron panostus
ammatillisen koulutuksen opettajiin. Tästä ensimmäiset 20 miljoonaa on tarkoitus jakaa
koulutuksenjärjestäjille tämän syksyn toisen lisätalousarvion yhteydessä. Loput rahasta jaetaan
vuosina 2020-2023. Rahoitusta voidaan kuitenkin käyttää viiden vuoden ajan.
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE pitää hyvänä, että koulutusleikkausten aika on ohi ja
että koulutuspanostuksia lisätään. Haluamme kuitenkin tuoda esille joitain näkökohtia, jotka liittyvät
rahoituksen kohdentamiseen ja tasoon.

Rahoituksen tulee mahdollistaa pitkäjänteiset henkilöstöinvestoinnit
Rahoitus on määritelty tämän syksyn osalta harkinnanvaraiseksi valtionosuudeksi. Ratkaisu on
jatkossa kestämätön. Koulutuksenjärjestäjien tulee voida luottaa siihen, että rahoitustaso säilyy
samana koko kolmivuotiskauden, jotta voidaan tehdä kestävää henkilöstöpolitiikkaa.
•

Rahoitus tulee jakaa osana laskennallista perusrahoitusta ja sen tasoa tulee nostaa lisäämättä
opiskelijavuosien määrää, jotta opiskelijakohtainen rahoitus nousee

Rahoituksen tulee olla tasapuolista kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille
Ammatillisen koulutuksen leikkaukset ja sopeuttamistoimet ovat kohdistuneet koko
järjestäjäkenttään. Julkisessa keskustelussa huoli resursseista on kohdistunut erityisesti nuoriin. Myös
aikuiskoulutukseen kohdistuvat opetusresurssit ovat kriittisiä, jotta voidaan turvata jatkuva oppiminen
ja riittävä työelämäosaaminen.
•

Tulevaisuusinvestointeihin liittyvä rahoitus tulee kohdistaa tasapuolisesti kaikille ammatillisen
koulutuksen järjestäjille.
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Rahoituksen tulee mahdollistaa koulutuksen järjestäjäkohtaisista tarpeista lähtevät investoinnit
Tulevaisuusinvestointi on kirjattu kohdistettavan ammatillisen koulutuksen opettajiin. Opettajat ovat
keskeisessä roolissa laadukkaan koulutuksen toteuttamisessa. Samalla koulutuksen toteuttamiseen ja
ylläpitoon tarvitaan myös opiskelijahuoltoa ja opiskeluprosesseja ylläpitävää henkilöstöä, jonka
merkitys on kasvanut erityistukea tarvitsevien opiskelijoiden määrän lisääntyessä ja
oppimisympäristöjen digitalisoituessa.
•

Osalla koulutuksen järjestäjistä on tarve palkata lisää opettajia. Merkittävällä osalla tarve
kohdistuu kuitenkin nykyisen opetushenkilöstön resurssien palauttamiseen. Rahoituksen tulee
perustua koulutuksen järjestäjän tarpeesta lähtevään opetushenkilöstön resurssointiin.
Rahoituksella tulee voida palkata myös opetusta tukevaa henkilöstöä.

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen tulisi seurata opiskelijamäärän kehitystä
Vuosien 2009-2018 välisenä aikana opiskelijamäärät ovat kasvaneet yli 16 prosenttia. Lisäksi
koulutuksenjärjestäjille on investointitarpeita tilojen ja teknologian modernisoimiseksi. Tarpeet
kasvavat nopeammin kuin niihin kohdistettavat resurssit.
•

Tulevaisuusinvestointien lisäksi perusrahoitusta tulee nostaa vähintään 60 M€. Myös tämä
rahoitus tulee kohdentaa tasapuolisesti kaikille koulutuksenjärjestäjille.

Veli-Matti Lamppu
toimitusjohtaja

Lisätiedot
Veli-Matti Lamppu, puh. 050 344 2554, veli-matti.lamppu@amke.fi

2

