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Kaupallisen Opetuksen Edistämisliitto ry piti vuosikokouksensa Helsingin kauppakorkeakoululla
27.11.2008
Kaupallisen Opetuksen Edistämisliitto – Förbundet för merkantil undervisning ry on entinen Kauppaoppilaitosten liitto, jonka jäseniä ovat ammattikorkeakoulut ja toisen asteen
ammatilliset oppilaitokset, jotka tarjoavat liiketalouden tai tietojenkäsittelyn koulutusta.
Liiton Vuosikokouksessa valittiin hallitukseen jatkamaan Pirkanmaan ammattikorkeakoulun hallituksesta VTM Erkki Uitti, Tampere ja uutena jäsenenä koulutuspäällikkö Päivi
Hirvonen Jyväskylän ammattiopistosta. Heidän varajäsenikseen valittiin uudelleen Virvo Oy:n toimitusjohtaja Anne Haggrén Helsingistä ja aikuiskoulutusjohtaja Rauni
Gyldén Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksesta Äänekoskelta. Hallituksessa
jatkavat edelleen puheenjohtajana valtiopäiväneuvos Kaarina Dromberg Vantaalta ja jäseninä kansanedustaja Hanna-Leena Hemming Espoosta, Pirkanmaan ammattikorkeakoulun rehtori Olli Mikkilä Tampereelta sekä Turun ammatti-instituutin johtava rehtori
Seija Mattila. Varajäseninä jatkavat koulutusjohtaja Leena Nummelin Espoosta, rehtori
Jorma Työppönen Helsingistä, rehtori Tarja Halkosaari Kokkolasta ja rehtori Esko
Louhelainen Oulaisista. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Olli
Syvänen Helsingistä.
Tiedote epäkohdista korkeakoulujen ja oppilaitosten toiminnan ohjauksessa
Kokous päätti julkaista kannanotoistaan oheisen tiedotteen, jossa käsitellään seuraavia
epäkohtia ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten toiminnan ohjauksessa:
-

koulutammeko maahanmuuttajia Suomen työelämään?

-

ammattikorkeakoulut kouluttavat osaajia elinkeinoelämälle

-

aikuiskoulutuksessa ilmenneet ongelmat

-

ammattiopistojen edelleen kehittäminen
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Kaupallisen Opetuksen Edistämisliiton vuosikokouksen kannanotto
Koulutammeko maahanmuuttajia Suomen työelämään?
Ammattikorkeakoululain muutosesitys antaa ammattikorkeakouluille mahdollisuuden järjestää
opintoihin valmentavaa koulutusta, joka on tarpeen erityisesti maahanmuuttajille. Toisen asteen
ammatillisessa koulutuksessa valmentavasta koulutuksesta on hyviä kokemuksia maahanmuuttajien kotouttamisen kannalta.
Ammattikorkeakoulujen valmentava koulutus saattaa kuitenkin jäädä toteutumatta, jos sen rahoitus tapahtuu osana ammattikorkeakoulun perusrahoitusta. Tällöin saatava valtion rahoitus ei riitä
koulutuksen toteuttamiseen, koska 30 % ammattikorkeakoulujen kuluista katetaan valmiista tutkinnoista maksettavalla rahoitusosuudella, eikä noin vuoden kestävässä valmentavassa koulutuksessa synny tutkintoja.
Jotta ammattikorkeakoulut voisivat järjestää valmentavaa koulutusta maahanmuuttajille, on
tähän koulutukseen saatava rahoitus
Ammattikorkeakoulut kouluttavat osaajia elinkeinoelämän tarpeisiin
Ammattikorkeakoulujen koulutuspaikkoja on kohdennettava nykyistä paremmin niille alueille,
joilla työvoiman tarve on suurin. Tämä koskee varsinkin aikuiskoulutusta, jossa opiskelu tapahtuu
pääasiassa työn ohessa.
Aikuiskoulutuksessa ilmenneet ongelmat
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta antaa näyttötutkintojen järjestäjille mahdollisuuden ostaa
näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta vapaasti mistä tahansa. Valmistavan koulutuksen tavoitteena on saavuttaa tutkinnon tavoitteiden mukainen osaaminen. Opetushallituksella ei nykyisten
määräysten mukaan ole valtaa valvoa valmistavaa koulutusta eikä sen sisältöjen kattavuutta, vaikka se toimii pääasiassa valtion rahoituksella. Toimintaa tulee kehittää ja se tulee saattaa valvonnan
piiriin.
Koko näyttötutkintokoulutuksen ohjaus- ja rahoitusjärjestelmä on tarkistettava toimivaksi.
Ammattiopistjen edelleen kehittäminen
Suuri osa vapaan sivistystyön oppilaitoksina pidetyistä kansanopistoista järjestää myös ammatillista perus- ja lisäkoulutusta. Kansanopistojen rahoituksesta keskimäärin neljännes koostuu ammatillisen koulutuksen valtionosuuksista ja näiden osuus on kasvamassa. Kansanopistojen toiminta internaatteina tarjoaa perinteiseen kouluopetukseen verrattuna erilaisia mahdollisuuksia koulutuksen
toteuttamiseen mm. erityistä tukea tarvitsevien ja maahanmuuttajaopiskelijoiden kohdalla sekä intensiiviopetuksen toteutuspaikkoina.
Ammattiopistoja muodostettaessa on kiinnitettävä huomiota myös ammatillisesti suuntautuneiden kansanopistojen tarjoamiin mahdollisuuksiin.
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