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LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI UUDEKSI KUNTALAIKSI; ELINKEINOELÄMÄN
OPPILAITOSTEN ELO RY:N LAUSUNTO VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE
Elinkeinoelämän oppilaitokset ry ELO on ammatillisten ja valtakunnallisten erikoisoppilaitosten verkosto, 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 työelämälähtöistä aikuiskoulutusta. Näin varmistetaan joustavasti
työelämässä toimivien ajantasaisen osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen. ELO:n oppilaitosten omistajayhteisöihin kuuluu mm. elinkeinoelämän toimialaliittoja ja suomalaisia yrityksiä.
ELO ry esittää lausuntonaan kuntalain luonnokseen lukuun 15: Kunnan toiminta
markkinoilla
Kilpailuneutraliteetin sekä yksityisten ja julkisten koulutuksen järjestäjien ylläpitäjäneutraliteetin varmistamiseksi ei yhtiöittämisvelvollisuudesta tule poiketa pykälän
127 kohta 4 ja 6 tarkoittamissa tilanteissa. Kunta toimii tosiasiallisesti markkinoilla
kilpailutilanteessa yritysten tai yksityisten oppilaitosten kanssa, jos se osallistuu
tarjouskilpailuun 2 momentin 4 kohdassa tarkoitetun opetuksen tai koulutuksen tai
luvassa määrätyn muun tehtävän järjestämiseksi. Erityisesti 128 § yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat poikkeukset tulisi ottaa tarkempaan tarkasteluun ja määritelmiä
olisi tarkennettava, esimerkiksi mikä on kohdassa 1) mainittua ”vähäistä” toimintaa.
Ammatillisen toisen asteen koulutuksen uusien oppilaitoslupien kriteerit ovat valmisteilla.
Sekä koulutuksen järjestäjiä koskevan lainsäädännön että oppilaitoslupien kriteerien avulla
on varmistettava, että tulevasta mallista ei tule uusilta tai yksityisiltä toimijoilta suljettua.
Vain monipuolinen ylläpitäjäverkosto varmistaa elinkeinoelämän tarvitseman koulutuksen
ja myös pienten toimialojen osaamisen kehittymisen.
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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

K-instituutti

ammatillinen oppilaitos
Kone Oy:n teollisuusoppilaitos

Konecranes Instituutti

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

Wärtsilä Vaasan konepajakoulu

teollisuus-oppilaitos

