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LAUSUNTO AMMATILLISEN LISÄKOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA 
PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTISTA  

 
Elinkeinoelämän Oppilaitokset ry ELO näkee työelämän kehittämis- ja palvelutoi-
minnan ominaispiirteet eli koulutuksen järjestäjän ja työelämän välisen kumppa-
nuuden, verkostomaisuuden sekä kysyntälähtöisyyden erittäin tärkeiksi. Nämä 
ominaispiirteet ovat jo nykyisinkin ELOn oppilaitosten toiminnan perusta. 

 
Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan asema 
 

ELO tukee työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan painopisteiden määrittelyä 
koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa. On kuitenkin huolehdittava 
siitä, että painopisteistä johdettuja tarkempia tavoitteita tarkistetaan tarpeeksi 
usein, jotta pystytään vastaamaan tulevaisuusorientoituneesti työelämän muutok-
siin.  
 
ELO pitää hyvänä, että koulutuksen järjestäjät asettavat omaa työelämän kehittä-
mis- ja palvelutoimintaa koskevat tavoitteensa valtakunnallisten painopisteiden 
mukaan. Tämä helpottaa koulutuksen järjestäjien välistä yhteistyötä ja verkostoi-
tumista. Koulutuksen järjestäjille on kuitenkin jätettävä tarpeeksi liikkumavaraa to-
teuttaa omalla toiminta-alueellaan ja toimintaympäristössään asiakasrajapinnasta 
esiin nousevia kehittämistehtäviä. 

   
Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan ohjaus 
 

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän muuttaminen määräaikaiseksi laadun-
varmistuksen lähtökohdista on ELOn mielestä kannatettavaa. Myös lisäpanokset 
koulutuksen järjestäjän osaamisen kehittämistä koskeviin koulutuksiin ja työelämän 
kehittämis- ja palvelutoiminnan yhteyshenkilöverkoston luomiseen koetaan tarpeel-
lisiksi. 
 
Tehtävän määräaikaisuus edellyttää, että koulutuksen järjestäjät hakevat halutes-
saan tehtävää aina uudelleen. ELO korostaa hakuprosessin läpinäkyvyyttä. Haku-
kriteerien on oltava tasapuolisia, vertailukelpoisia ja todelliseen työelämäyhteistyön 
määrään ja laatuun perustuvia.  
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Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan rahoitus 
 

Valtion avustuksina rahoitettavat hankkeet ovat raportin mukaan joko valtakunnalli-
sia tai alueellisia. Kestoltaan ne jaetaan pitkä- ja lyhytkestoisiin. ELOn lähtökohdis-
ta jako eri hanketyyppeihin ei tuo lisäarvoa ja pirstaloi turhaan kehittämishankkei-
siin varattua rahoitusta.  
 
Tärkeintä on erilaisten kehittämishankkeiden yhdenmukaiset toimintatavat. Loppu-
raportissa käydään yksityiskohtaisesti läpi valtakunnallisten hankkeiden reuna-
ehdot, mutta alueellisia hankkeita käsitellään paljon yleisemmällä tasolla. Jos eri-
laisia hanketyyppejä halutaan jatkossa olevan, ne täytyy määritellä selkeästi, jotta 
koulutuksen järjestäjät voivat huomioida eri määritelmät kehittämishankkeita suun-
nitellessaan. 
 
ELO painottaa yhdenmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä myös hankkeiden hallinnoinnis-
sa. Valtakunnallisia hankkeita hallinnoivan opetushallinnon sekä alueellisia hank-
keita hallinnoivien ELY-keskusten tulee toimia hankkeita kohtaan samoilla pe-
lisäännöillä. Koulutuksen järjestäjien tulee avoimesti saada samat tiedot ja palvelut 
riippumatta siitä, kuka on hankkeen hallinnoija.    

 
Yleiset huomiot 

 
ELO toivoo, että työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan tuloksia ja hyviä käy-
täntöjä levitettäisiin aiempaa voimakkaammin. Toiminnan kehittämiseksi on tärkeää 
jakaa tietoa siitä, kuinka yritykset ovat toiminnasta hyötyneet ja millaisin toiminta-
mallein hyviin tuloksiin on päästy. 
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