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ELOn koulutuspoliittiset linjaukset 
Erikoisoppilaitosten tehtävä 
• Huolehtii erikoistuneen ammatillisen osaamisen ylläpitämisestä ja 

kehittämisestä 
• Ennakoi erikoistumisalansa tulevaisuuden osaamistarpeita 
• Kehittää oman erikoistumisalansa kilpailukykyä ja uudistaa sen osaamista 
• Tuottaa erikoistumisalueensa osaamista yrityslähtöisesti ja 

valtakunnallisesti 
• Tukee monialaisten oppilaitosten toimintaa oman erikoistumisalueensa 

osalta esim. ammatilliset oppilaitokset ja ammattikorkeakoulut 
• Verkottuu alan asiantuntijoiden kanssa ja kehittää alansa koulutusta 
• Kehittää oman erikoistumisalueensa opettajien ammattitaitoa ja opetusta 
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ELOn koulutuspoliittiset linjaukset 
Työelämälähtöinen koulutus 
• Työelämässä toimivien osaamisen kehittämisen merkitys sekä tavoitteet, rooli 

ja asema koulutus- ja elinkeinopolitiikassa  on tunnistettava edellytyksenä 
osaavan työvoiman saamiselle ja työurien pidentämisessä  

• Elinkeinoelämän osaamisen monimuotoisuutta tuetaan monipuolisella 
ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjäverkolla, jossa myös toimialan 
kehittymistä tukevia erikoistuneita toimijoita  

• Turvataan erikoistuneiden koulutuksen järjestäjien mahdollisuudet saada järjestämislupa 
laatukriteerien täyttyessä 

• Erikoistuneiden toimijoiden järjestämisluvan tulee mahdollistaa monipuolinen toiminta ja 
valtakunnallinen toiminta-alue 

• Toimialan kehittämisen erikoistumistehtävä kaikille ammatillisen aikuiskoulutuksen 
järjestäjille 

• Huolehditaan myös pienten toimialojen osaamistarpeista  
• Järjestäjillä käytössään joustavasti kaikki rahoitusmuodot 
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Erikoistunut osaaminen ja ammatillisen 
koulutuksen reformi  

 Erikoisoppilaitoksilla on vakiintunut tehtävä erikoistuneen ammatillisen 
osaamisen ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Niiden ammatillisen lisä- ja 
täydennyskoulutuksen järjestäjien statuksen ja roolin varmistamiseksi:   

• Erikoisoppilaitoksina toimivien Ammatillisen koulutuksen järjestämiseen tarvitaan 
joustavuutta. Lakia ei pidä kirjoittaa niin yksityiskohtaisesti, että se rajoittaa ammatillisen 
koulutuksen järjestämistä työelämän, tutkinnon suorittajien ja alueiden erilaisten 
tarpeiden ja olosuhteiden mukaisesti.  

• Erikoistuneen ja harvinaisemman koulutuksen järjestäminen taloudellisesti edellyttää 
valtakunnallisia koulutustehtäviä. Uuden rahoitusjärjestelmän on tunnistettava nämä 
tehtävät. Myös TE-hallintoa palvelevan koulutuksen suuntaamisessa on tunnistettava 
maakuntarajat ylittävät tarpeet. 

• Koulutuksen järjestämisluvan edellytyksenä olevassa ammatillisten, toiminnallisten ja 
taloudellisten edellytysten arvioinnissa on huomioitava koulutuksen järjestäjän koko 
koulutustoiminta, vaikka se ei olisi julkisesti rahoitettua. 

• Tutkinnon suorittamista ja osaamisen arviointia koskevien määräysten on tunnistettava, 
että erilaisilla koulutuksen järjestäjillä on erilaista henkilöstöä. Koulutuksen järjestäjä 
päättää, kuka suorittaa mm. tutkinnon perusteiden mukaisen osaamisen arvioinnin.  
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