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Elinkeinoelämän Oppilaitokset ry ELO 
Malmin asematie 6, 00700 Helsinki ∙ Puhelin (09) 3509 2943 
elo@kiinko.fi ∙ www.ek.fi/elo ∙  

ELINKEINOELÄMÄN KEHITTYMISTÄ EDISTÄVIEN OPPILAITOSTEN TULEVAISUUS 
TURVATTAVA 
 

Elinkeinoelämän oppilaitokset ry ELO on ammatillisten ja valtakunnallisten oppilaitosten verkosto, 
jonka aikuiskoulutuksen tarjonta kattaa koko elinkeinoelämän. ELO on aktiivisesti mukana vaikut-
tamassa ammatilliseen aikuiskoulutukseen. ELO:n oppilaitokset rakentavat elinkeinoelämän kilpai-
lukykyä sekä parantavat työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista tarjoamalla työelämälähtöis-
tä aikuiskoulutusta. Näin varmistetaan joustavasti työelämässä toimivien ajantasaisen osaamisen 
ylläpitäminen ja kehittäminen.  
 

Monipuolinen järjestäjäkenttä varmistaa kattavan tarjonnan 
 
Hallituksen päätöksessä rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta ammatillisen perus- ja lisä-
koulutuksen rahoitusmallin muutokset, sekä mahdollinen ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon 
rakenteellinen kehittäminen, voivat kaventaa verkostoomme kuuluvien oppilaitosten toimintaedelly-
tyksiä, vaarantaen täten työelämän kehittymiselle tärkeän ammatillisen aikuiskoulutuksen tarjonnan.   

  
Elinkeinoelämän oppilaitokset korostavat koulutuksen järjestäjien toimintaedellytysten parantamista 
sekä jatko-opintoihin ja työelämän tarpeisiin vastaavan koulutuksen alueellisen saatavuuden tur-
vaamista. Järjestämislupien uudistuksen tulee mahdollistaa monimuotoinen järjestäjäkenttä huomi-
oiden erityyppisten toimialojen tarpeet.  
 

Rahoitusmallin rakenteella tuettava monipuolista osaamisen kehittämistä   
 

Elinkeinoelämän oppilaitokset ELO ry kannattaa uudistamisen tavoitteina olevia tehokkuuden, tu-
loksellisuuden, laadun sekä työelämä- ja opiskelijalähtöisyyden parantamista. Työelämälähtöisen 
aikuiskoulutuksen asiantuntijana ELO ry pitää kuitenkin tärkeänä huomioida jo rahoitusmallin paino-
tuksissa selkeästi ammatillisen lisäkoulutuksen vaikuttavuus sekä tutkintotavoitteisten, että muun li-
säkoulutuksen koulutusten osalta.  
 
Ammatilliset tutkinnot muodostavat tärkeän selkärangan aikuisten osaamisen kehittämisessä. Nii-
den lisäksi työelämän tarpeiden pohjalta räätälöityjen koulutusten vaikuttavuus työllistyvyyteen ja 
työuran pidentämiseen on merkittävä. Esimerkiksi henkilöpätevyyteen tai – sertifiointiin tähtäävä 
täsmäkoulutus on monilla aloilla työskentelyn edellytys. Toisaalta useilla toimialoilla tarvitaan nyky-
ään eri koulutusalojen osaamista yhdistävää laaja-alaista lisäkoulutusta.  
 
Työtehtävien kehittyessä ja muuttuessa nopeasti uusiin tehtäviin valmistavalta koulutukselta vaadi-
taan joustavuutta ja kustannustehokkuutta. Koska kaikkiin työelämän tarpeisiin ei ole olemassa tut-
kintoon johtavaa koulutusta, tarvittavan osaamisen hankkiminen on haastavaa. Rahoitusmallin eri 
osien tasapainoisella painotuksella voidaan tukea tarjonnan monipuolisuutta. 
 
Elinkeinoelämän Oppilaitokset ELO ry esittää, että rahoitusmallin kolme osa-aluetta ovat keskenään 
tasapainossa ja että niiden määrittelyssä otetaan huomioon seuraavaa:  
 
Vaikuttavuusrahoitus  
o  Vaikuttavuusrahoituksessa on huomioitava vaikuttavuus työllistymiseen, työvoiman saantiin ja 

ajantasaiseen osaamiseen myös muussa kuin tutkintotavoitteisessa lisäkoulutuksessa, mittari-
na esim. työantajapalaute. 
 



ELINKEINOELÄMÄN OPPILAITOKSET ry ELO    2 (2) 
   

   
 28.1.2014  
   
 

 
 

Suorituksiin perustuva rahoitus  
o Tutkintojen rahoituksen määrittelyssä tulee huomioida, että tutkintoja, tutkinnon osia ja niihin liit-

tyvää valmistavaa koulutusta tuotetaan tehokkaasti koulutuksen järjestäjien verkostona.   
Perusrahoitus  
o Perusrahoituksen riittävän suurella osuudella ja kriteerien valinnalla tulee turvata myös volyymil-

taan pienempien toimialojen tai kalliimpien osaamisalueiden osaamisen tasavertainen kehitty-
minen sekä osaamisen kehittäminen myös työuran loppupäässä..  

 

Käyttöönottoaikataulun on mahdollistettava hallittu toiminnan sopeuttaminen 
 
Rahoituksen uudistamisen käyttöönoton vaiheistamisella tulee tukea toiminnan hallittua sopeutta-
mista ja varmistaa elinkeinoelämän kannalta merkittävän lisäkoulutuksen tarjonnan keskeytyksetön 
- ja sekä alueellisesti että toimialoittain kattava - tarjonta.  
 
Elinkeinoelämän oppilaitokset edustavat toimijoita, joiden yhteydet työelämään ovat jatkuvia ja aktii-
visia. Työelämälähtöisen koulutuksen tulevaisuuden varmistamiseksi ELO ry osallistuu mielellään 
keskusteluun järjestämislupien kriteereistä sekä rahoitusmallin jatkotyöstöön esim. kansallisen vai-
kuttavuuden arviointimallin luomiseksi. 
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Hanne Paila   Jaana Lehto 
Puheenjohtaja   Toiminnanjohtaja 
 

 
 

ELO ry:n oppilaitokset: 

 

ABB Oy, Business School  AEL 

Askon ammattioppilaitos  AVA-instituutti 

Avia College, Ilmailulaitos Finavia Finanssi- ja vakuutuskoulutus, FINVA 

Finnair ilmailuopisto   Helsingin Opetusvirasto, Stadin aikuisopisto 

Jollas Instituutti  Kiinteistöalan koulutussäätiön ammatillinen oppilaitos 

K-instituutti   Kone Oy:n teollisuusoppilaitos 

Konecranes Instituutti  Lihateollisuusopisto 

M.S.F. – oppilaitos Oy  Markkinointi-instituutti 

MJK-instituutti   Nokia teollisuusoppilaitos Oyj 

POHTO   Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO  

Rastor Oy   Riihimäen ammattioppilaskoulu  

Ruukki Teollisuusoppilaitos   Sanoma Akatemia 

Sisun teollisuusoppilaitos  STX Finland Laivanrakennusoppilaitos 

Suomen Ympäristöopisto SYKLI  Tampellan Teollisuusoppilaitos Oy  

Toyota ammattioppilaitos  UPM Teollisuusoppilaitos 

Valmet Automotive Oy:n teollisuus-oppilaitos  Wärtsilä Vaasan konepajakoulu 


