Ammatillisen koulutuksen järjestäjärakenteen kehittämisohjelma

Opetus‐ ja kulttuuriministeriö käynnisti osana ammatillisen koulutuksen reformia ammatillisen koulutuksen
järjestäjärakenteen kehittämisohjelman keväällä 2016. Kaikilta ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä pyy‐
dettiin tietoja taloudellisesta tilanteesta sekä koulutuksen järjestämisen ammatillisista ja toiminnallisista
edellytyksistä. Lisäksi järjestäjät toimittivat tietoja koulutustarjontaa koskevista suunnitelmistaan. Järjestä‐
jiä pyydettiin esittämään millaisin sopeuttamiskeinoin ne varmistuvat siitä, että ammatillinen koulutus on
edelleen laadukasta ja riittävän hyvin saavutettavissa olevaa, vaikka toimintaan kohdennettu julkinen rahoi‐
tus pienenee runsaat 10 prosenttia kokonaisrahoituksesta.
Järjestäjien toimittamien tietojen mukaan taloudellisessa kantokyvyssä ja tuloksessa tapahtuu notkahdus
säästöjen tultua voimaan vuonna 2017. Yhteenlaskettuna selvästi positiivisesta tuloksesta siirrytään nega‐
tiiviseen nettotulokseen. Keskipitkällä aikavälillä sopeuttamistoimet kuitenkin vaikuttavat ja nettotulos
kääntyy positiiviseksi vuoteen 2020 mennessä. Järjestäjät etsivät sopeuttamiselle pääsääntöisesti muita
keinoja kuin opiskelijamäärä.
Järjestäjien välillä on taloudellisessa kantokyvyssä kuitenkin huomattavia eroja. Toimitettujen tietojen pe‐
rusteella näyttää siltä, että osalla järjestäjistä on taloudellisia haasteita. Opetus‐ ja kulttuuriministeriön on
kutsunut 30 ammatillisen koulutuksen järjestäjää jatkoneuvotteluihin, joiden tavoitteena on syvällisemmin
selvittää, mistä mahdolliset ongelmat johtuvat ja miten ne voitaisiin ratkaista. Osalla neuvotteluun kutsu‐
tuista tilanne saattaa olla hyvä, mutta toimitetuissa tiedoissa on saattanut olla epäselvyyttä.
Opetus‐ ja kulttuuriministeriö haluaa jatkaa keskusteluja ainakin alla todettujen järjestäjien kanssa. Keskus‐
telujen lopputuloksena laaditaan järjestäjäkohtainen etenemis‐ ja seurantasuunnitelma. Kaikille neuvotte‐
luun kutsuttaville ei välttämättä tarvitse laatia etenemissuunnitelmaa, vaan riittää tilanteen toteaminen.
Neuvotteluiden tavoitteena on varmistua siitä, että ammatillinen koulutus on jatkossakin kaikilta osin ta‐
loudellisesti vakaalla pohjalla, laadukasta ja hyvin saavutettavissa olevaa. Kyseessä ei ole järjestämislupien
uusi haku. Keskustelun tuloksena laaditaan pöytäkirjat, jossa yhdessä sovitaan konkreettisista jatkoaskelis‐
ta.
Neuvottelut käydään joulukuun 2016 ja maaliskuun 2017 välillä.

Taulukko 1. Neuvotteluihin kutsutut järjestäjät
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Ammattienedistämislaitos‐säätiö
Axxell Utbildning Ab
Helsingin kristillisen opiston säätiö
Järviseudun koulutuskuntayhtymä
Kansan sivistystyön liiton opintokeskus
Kellosepäntaidon edistämissäätiö
Keski‐Pohjanmaan konservatorion kannatusyhdistys ry
Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Kuortaneen urheiluopistosäätiö
Lahden kansanopiston säätiö
Lahden Konservatorio Oy
M.S.F‐oppilaitos Oy
MIF Oy

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Optima samkommun
Palloilu Säätiö
Pohjois‐Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys
Raision seudun koulutuskuntayhtymä
Rakennusteollisuus RT ry
Raudaskylän Kristillinen opisto ry
Rovalan Setlementti ry
Suomen Ilmailuopisto Oy
Suomen Ympäristöopisto SYKLI Oy
Svenska framtidsskolan i Helsingforsregion Ab
Tampereen musiikkiopiston säätiö
Tampereen Urheiluhierojakoulu Oy
Tanhuvaaran säätiö
TUL:n Kisakeskussäätiö
Turun ammattiopistosäätiö
Turun konservatorion kannatusyhdistys .r.y.
Työväen Sivistysliitto TSL

