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LAUSUNTO AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUSTRATEGIASTA  
VUOSILLE 2011 – 2020 
 

Elinkeinoelämän Oppilaitokset ry ELO esittää lausuntonaan ammatilli-
sen koulutuksen laatustrategiaa valmistelleen työryhmän ehdotuksista 
seuraavaa. 
 
ELO pitää hyvänä, että työryhmä linjaa esityksessään kokonaisvaltai-
sesti ammatillisen koulutuksen laadunhallintaa kattaen koulutuksen jär-
jestäjän laadunhallinnan, kansallisen ammatillisen koulutuksen ohjauk-
sen ja koulutuksen ulkopuolisen arvioinnin. Työryhmän esityksestä 
puuttuvat kuitenkin käytännön tason toimenpiteet. On erittäin tärkeää, 
että näiden valmistelu toteutetaan jatkotyönä yhdessä koulutuksen jär-
jestäjien kanssa. 
 

Laadunhallinnan menettelyt kevyiksi ja aidosti toiminnan kehittämistä tukeviksi 
 
Laadunhallinnan ensisijaisena tavoitteena on kehittää kokonaisvaltai-
sesti koulutuksen järjestäjän toimintaa ja tuottaa siten hyötyjä asiak-
kaalle. ELO haluaakin painottaa, että johtoajatuksena laadunhallinnan 
ja arviointityökalujen kokonaisuutta muodostettaessa tulee olla kehit-
tämishyödyt, tarkoituksenmukaisuus ja kohtuullisuus. Raskasta byro-
kratiaa tulee välttää, koska se kangistaa toimintaa, ehkäisee luovuutta 
ja aiheuttaa uupumusta käytännön työssä. Laadunhallinnan menettelyt 
tulee rakentaa kevyiksi ja aidosti kehittämistä tukeviksi.  
 
 Laadunhallinnan ja arvioinnin välineiden tulee pohjautua olemassa 
oleviin järjestelmiin (esim. ISO-standardit, EFQM) uusien kehittämisen 
sijaan. Myös erilaisten välineiden määrää tulee arvioida kriittisesti.  
 

Laadunhallinnan kustannusvaikutukset ja osaamistarpeet tulee selvittää  
 
Laadunhallinta aiheuttaa merkittäviä kustannuksia. Se vaatii myös 
henkilöresursseja ja erikoisosaamista – ei yksinomaan mahdolliselta 
laatuhenkilöstöltä, vaan koko henkilöstöltä. ELO painottaa, että laa-
dunhallinnan ja arvioinnin kustannusvaikutukset ja rahoitus tulee selvit-
tää. Myös erilaisten laatutyökalujen käyttöön ja tulosten hyödyntämi-
seen tarvitaan koulutusta ja konsultointia. 
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Toiminnan jatkuvaan parantamiseen tarvitaan kannustimia 

 
Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän tulee kannustaa toimin-
nan laadun, vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden jatkuvaan kehit-
tämiseen. ELO painottaa, että ammatillisen lisäkoulutuksen tulokselli-
suusrahoituksen mittaristoa tulee kehittää siten, että koulutuksen jär-
jestäjiä palkitaan myös osatutkintotavoitteisen koulutuksen tulokselli-
sesta toteutumisesta. Määrällisten mittareiden rinnalle tarvitaan myös 
laadullisia mittareita. 
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