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ELINKEINOELÄMÄN OPPILAITOSTEN ELO RY:N KANNANOTTO RAHOITUSMALLIIN 
 

Elinkeinoelämän oppilaitokset ry ELO on ammatillisten ja valtakunnallisten erikoisoppilaitosten ver-
kosto, jonka aikuiskoulutuksen tarjonta kattaa koko elinkeinoelämän. ELO on aktiivisesti mukana 
vaikuttamassa ammatilliseen aikuiskoulutukseen. ELOn oppilaitokset rakentavat elinkeinoelämän 
kilpailukykyä sekä parantavat työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista tarjoamalla työelämä-
lähtöistä aikuiskoulutusta. Näin varmistetaan joustavasti työelämässä toimivien ajantasaisen osaa-
misen ylläpitäminen ja kehittäminen.  
 
ELO ry kiittää mahdollisuudesta ottaa kantaa rahoitusmalliin ja esittää seuraavaa: 
 

Rahoitusmallin tuettava koulutuksen vaikuttavuutta ja monipuolista tarjontaa   
 

Elinkeinoelämän oppilaitokset ELO ry kannattaa uudistamisen tavoitteina olevia tehokkuuden, tu-
loksellisuuden, laadun sekä työelämä- ja opiskelijalähtöisyyden parantamista. Kuitenkin on huomioi-
tava, että luopuminen erikoisoppilaitosten rahoituksesta nykymuodossaan vaarantaa elinkeinoelä-
män kehittymisen ja osaavan työvoiman saannin. 
 
Työelämälähtöisen aikuiskoulutuksen asiantuntijana ELO ry pitää tärkeänä huomioida jo rahoitus-
mallin painotuksissa selkeästi ammatillisen lisäkoulutuksen vaikuttavuus työnantajapalautteen 
muodossa. Koulutuksen järjestäjän vahvuus ei perustu vain volyymiin vaan myös suhteelliseen 
osuuteen erikoistumisalueensa osaamistarpeiden kokonaisuudesta. Ammatilliset tutkinnot muodos-
tavat tärkeän selkärangan aikuisten osaamisen kehittämisessä, mutta niin tutkintojen tarjonta kuin 
osuus kokonaisuudesta vaihtelee toimialoittain.  
 
Työtehtävien kehittyessä ja muuttuessa nopeasti uusiin tehtäviin valmistavalta koulutukselta vaadi-
taan joustavuutta ja kustannustehokkuutta. Tutkinnon osien painotus rahoitusmallissa on siten hyvä 
askel joustavamman tutkintojärjestelmän suuntaan. Tutkintotoimikuntajärjestelmä tulee uudistaa 
vastaamaan uuden mallin vaatimuksiin huomioiden, että myös tutkinnon osien hallinnointi tehdään 
mahdollisimman sujuvaksi, yhdenmukaiseksi ja tasapuoliseksi. Myös tutkintojen perusteet tulee 
muuttaa uusien tarpeiden mukaisiksi. 
 
Vaikuttavuusrahoitus  
o Koulutuksen vaikuttavuuden tulee ohjata vahvasti aikuiskoulutusta. Vaikuttavuusrahoituksen 

osuuden tulee olla vähintään mallin mukainen 10 %. Kiirehdimme työelämäpalautteen käyt-
töönottoa osana vaikuttavuusrahoitusta. Koulutuksen työelämävastaavuutta voidaan tukea mit-
taamalla esim. työnantajapalautteella koulutuksen vaikuttavuutta osaavan työvoiman saantiin ja 
ajantasaiseen osaamiseen. 
 

Suorituksiin perustuva rahoitus  
o Tutkintojen rahoituksen määrittelyssä on oleellista, että tutkintoja, tutkinnon osia ja niihin liitty-

vää valmistavaa koulutusta voidaan tuottaa tehokkaasti ja kannattavasti koulutuksen järjestäjien 
verkostona. Pidämme tärkeänä osaamispisteiden käyttöönottoa myös lisäkoulutuksessa yhte-
näisen ja selkeän rahoitusjärjestelmän varmistamiseksi perustutkinnoissa ja lisäkoulutuksessa. 
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Perusrahoitus  
o Kannatamme vakauden turvaamista riittävän perusrahoituksen osuudella myös lisäkoulutuk-

sessa sekä esityksessä mainittua alakohtaisten erojen huomioimista, jotta voidaan turvata myös 
volyymiltaan pienempien toimialojen tai kalliimpien osaamisalueiden osaamisen tasavertainen 
kehittyminen. Opiskelijavuoden soveltuvuuden arvioiminen lisäkoulutuksessa vaatii vielä käsit-
teen täsmentämistä. 

 
Elinkeinoelämän oppilaitokset edustavat toimijoita, joiden yhteydet työelämään ovat jatkuvia ja aktii-
visia. Työelämälähtöisen koulutuksen tulevaisuuden varmistamiseksi ELO ry osallistuu mielellään 
rahoitusmallin jatkotyöstöön esim. kansallisen vaikuttavuuden arviointimallin luomiseksi. 
 
 
Elinkeinoelämän Oppilaitokset ELO ry:n hallituksen puolesta 
 
Jaana Lehto 
Toiminnanjohtaja 
 

 
 

ELO ry:n oppilaitokset: 

 

ABB Oy, Business School  AEL 

Askon ammattioppilaitos  AVA-instituutti 

Avia College, Ilmailulaitos Finavia Finanssi- ja vakuutuskoulutus, FINVA 

Finnair ilmailuopisto   Jollas Instituutti 

Kiinteistöalan koulutussäätiön ammatillinen  K-instituutti 

oppilaitos 

Kone Oy:n teollisuusoppilaitos  Konecranes Instituutti  

Lihateollisuusopisto  M.S.F. – oppilaitos Oy  

Markkinointi-instituutti  MJK-instituutti  

Nokia teollisuusoppilaitos Oyj  POHTO  

Rakennusteollisuuden koulutuskeskus Rastor Oy  

RATEKO  

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 


