
Sivistysvaliokunta 27.4.2016 
Asiantuntijalausunto  

 

 
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry 

Sörnäistenkatu 1  |  FIN-00580 HELSINKI  |  etunimi.sukunimi@amke.fi  |  www.amke.fi 

 

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta 

vuosille 2017—2020 

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry on tyytyväinen hallituksen linjaukseen, jonka mukaan 

valtionosuusrahoituksen indeksileikkaukset kompensoidaan OKM:n hallinnonalalla.  

 

Samalla ilmaisemme jälleen huolemme vuoden 2017 määrärahojen leikkauksesta (190 miljoonaa euroa), 

mikä alentaa pysyvästi koulutuksen rahoitusta. Lisäksi ilmaisemme huolemme nuorisotakuun 

toteutumisesta suurtyöttömyyden aikana. 

 

Osana julkisen talouden suunnitelmaa hallitus on linjannut ammatillisen koulutuksen 

rahoitusjärjestelmän valmistelusta. Enemmistö koulutuksen järjestäjistä pelkää, että budjettiperusteinen 

rahoitus ei mahdollista toiminnan ennustettavuutta. Valmistelussa oleva uusi rahoitusjärjestelmä 

korostaa koulutuksen tuloksellisuutta, mitä AMKE kannattaa. Ongelmana on, että suorituksiin 

perustuvassa rahoituksessa yhden opintosuorituksen hinta tulee ilmeisesti riippumaan suoritusten 

kokonaismäärästä. Näin koulutuksen järjestäjä ei voi ennakoida omaa rahoitustaan, vaikka ennustaisi 

opiskelijoidensa suoritteiden määrän. 

 

Vapaan sivistystyön rahoitus oli tämän kaltainen luoden paineen opintosuoritusten tehtailuun. Kun 

vapaan sivistystyön rahoitusta on muutettu, ei samaa ongelmaa saa siirtää ammatilliseen koulutukseen. 

 

Toisen asteen koulutuksen opiskelijoiden opintotuen irrottaminen vanhempien tuloista on oikea 

ratkaisu, jota tuemme. 

 

Olemme tyytyväisiä turvapaikanhakijoiden ammatilliseen koulutukseen kohdistuvaan 2000 lisäpaikkaan 

ja niiden rahoittamiseen nykyisen koulutuksen rahoituksen ulkopuolelta. Tuemme myös 

maahanmuuttajien kielitaitovaatimusten alentamista ja opintojen aikaisen kielten opetuksen lisäämistä.  

Mielestämme kielikoulutusta ja ammatillista koulutusta pitäisi integroida toisiinsa kotoutumisen alusta 

saakka. Nykyinen järjestelmä, jossa ensin on kotouttamis/kielikoulutusta ja sen jälkeen ammatillista 

koulutusta, on tehoton ja aikaa vievä. Koska ammatillinen koulutus kantaa suuren vastuun turvapaikan 

saavien kouluttamisesta, on opetustoimen henkilöstökoulutuksen rahoitusta kohdennettava 

ammatillisten opettajien koulutukseen. 

 

Edelleen AMKE kiinnittää huomiota työvoimakoulutuksen resursseihin, jotka ovat riittämättömät 

suurtyöttömyyden hoitamiseen. Työttömien työnhakijoiden koulutusmahdollisuuksiin vaikuttavat 

ammatillisen aikuiskoulutuksen ja työvoimakoulutuksen resurssit. 
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Lopuksi AMKE toteaa, että koulutuksen digitalisaatiota on edistettävä kokonaisuutena. Digitalisaation 

ytimeen kuuluu, että samat teknologiset ratkaisut ja alustat ovat käytettävissä eri sektoreilla. 

Digitalisaatio ei noudata kansallisen koulutusjärjestelmän rajoja. 
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