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LAPIN LIITTO EI HYVÄKSY AMMATTIKOULUTUSPAIKKOJEN VÄHENNYKSIÄ
Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt alustavan ehdotuksen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamääristä. Esityksen mukaan ammatillisen koulutuksen enimmäisopiskelijamäärä pienenisi Lapissa 26% eli 1700 aloituspaikalla vuoteen 2016 mennessä.
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5 820
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2016
4800

vähennys
-390

Lapin liiton valtuusto ei hyväksy Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotusta Lapin ammatillisen koulutuksen oppilasmäärien vähentämisestä vaan edellyttää, että ministeriö kohtuullistaa ehdotustaan opiskelijamäärien leikkauksesta ja turvaa Lappiin vähintään 5 800 järjestämislupien mukaista opiskelijapaikkaa. Tämä määrä mahdollistaa hyvällä koulutuksen
järjestäjien yhteisötyöllä niukan, mutta kohtuullisen kattavan koulutustarjonnan ylläpitämisen maakunnassa. Lapin liitto tekee yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa tarkennetun
esityksen vuoden loppuun mennessä.

Perustelut OKM:n ehdotuksen tarkistamiselle ovat tiivistetysti seuraavat
1) Lapin elinkeinoelämällä on edelleen poikkeuksellisen hyvät kehitysnäkymät. Kaivostoiminnan sekä matkailun kasvu kerrannaisvaikutuksineen tarvitsevat runsaasti uutta työvoimaa. Lisäksi työvoiman poistuma kasvattaa työvoimatarvetta.
2) Peruskoulun päättävien ikäluokkien pieneneminen on hidastumassa ja positiivinen
työpaikkakehitys tuo väistämättä uutta väestöä Lappiin, myös lapsia ja nuoria.
3) Lapissa ammatillisen koulutuksen vetovoima on hyvä samoin kuin ammattilukion.
Jokaista opiskelupaikkaa kohti on 1,3 hakijaa ja täyttöaste suurilla järjestäjillä on yli
100 %. Tunnusomaista Lapin ammatilliselle koulutukselle on, että oppilaista vain
osa tulee keväällä peruskoulunsa päättäneestä ikäluokasta ja merkittävä osa vanhemmista ikäluokista, jotka ovat jääneet vaille ammatillista koulutusta. Ainakin osittain tämä johtuu pitkistä etäisyyksistä ja siksi vieraalla paikkakunnalla asumisesta
koulutuksen aikana.
4) Lapin nuoret valitsevat ammatillisen koulutuksen lukion sijasta useammin kuin nuoret muualla maassa. Ammatilliseen koulutukseen tulee siis Lapissa suurempi osuus
ikäluokasta kuin keskimäärin Suomessa.
5) Lapin erityispiirteistä, mm. pitkistä välimatkoista johtuen nykyistä ammatillisen koulutuksen oppilaitosverkkoa ei voi enää harventaa. Koulutuksen saavutettavuus on jo
nyt Lapissa muuta maata huomattavasti heikompi.
6) Koulutustakuun toteuttamiseen ja koulutuksen erityistehtävien hoitamiseen tarvittavat lisäpaikat kasvattavat koulutuspaikkojen tarvetta merkittävästi.
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