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ERIKOISOPPILAITOKSET TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 
LAINSÄÄDÄNTÖUUDISTUKSESSA 
 
 

Elinkeinoelämän oppilaitokset ELO ry on ammatillisten ja valtakunnallisten erikoisoppilaitosten ver-
kosto, jonka aikuiskoulutuksen tarjonta kattaa koko elinkeinoelämän. ELOn oppilaitokset rakentavat 
elinkeinoelämän kilpailukykyä sekä parantavat työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista tar-
joamalla työelämälähtöistä lisä- ja täydennyskoulutusta. 
 
ELO ry:n oppilaitoksissa opiskelee pääosin työelämässä toimivia aikuisia, työttömiä ja ammatinvaih-
tajia. Toisen asteen reformissa suunniteltu yhdenmukainen lainsäädäntö kaikelle ammatilliselle kou-
lutukselle uhkaa erikoistuneen oppilaitosmuotoisen aikuiskoulutuksen jatkuvuutta. Rahoitusmallissa 
erikoisoppilaitokset ovat luonnoksessa olleet mainittuna, mutta itse lainsäädäntöluonnoksesta eri-
koisoppilaitokset puuttuvat. Täten erikoisoppilaitosten asema myös uudessa rahoitusmallissa jää 
epäselväksi. Lainsäädäntöön on luonnosteltu kuitenkin maininta erityisoppilaitoksista ja yhden toi-
mialan eli ilmailualan koulutuksesta. Tasapuolisuuden vuoksi vaadimme, että erikoisoppilaitokset 
mainitaan laissa samassa yhteydessä. 
 
Erikoisoppilaitoksissa kouluttajina toimivat usein työelämän asiantuntijat, joilla on viimeisin käytän-
nön tieto opiskeltavista asioista. Tämä tulee huomioida niin rahoitusmallissa kuin myös henkilöstöön 
liittyvissä ammatillisissa edellytyksissä. Jotta aito työelämälähtöisyys toteutuu, opettajankoulutuk-
seen liittyviä kelpoisuusvaatimuksia (pedagoginen pätevyys) tärkeämpää on ajantasainen ja syvälli-
nen työelämän käytännön tuntemus.  
 
Ellei erikoisoppilaitoksia mainita lainsäädännössä, oppilaitosten toimintaedellytykset heikkenevät 
huomattavasti ja aikuisten erikoistunut lisäkoulutus vaarantuu. Tulevassa lainsäädännössä on huo-
mioitava seuraavat asiat: 
 

- lainsäädännössä on mainittava erikoisoppilaitokset, kuten luonnoksessa on erik-
seen mainittu erityisoppilaitokset ja ilmailualan koulutus 

- erikoisoppilaitosten osalta henkilöstön kelpoisuusvaatimusten tulee säilyä ennal-
laan eikä niitä voida verrata muuhun ammatilliseen koulutukseen. Mikäli vaati-
muksista tulee pakottavia, eivätkä ne ole tarkoituksenmukaisia suhteessa eri-
koisoppilaitosten koulutustarjontaan, reformin tavoite työelämälähtöisyydestä 
vaarantuu. 
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Heidi Husari   Jaana Lehto 
Hallituksen puheenjohtaja  Toiminnanjohtaja 
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ELO ry:n oppilaitokset: 

 

ABB Oy, Business School  Ammatinedistämislaitossäätiö AEL sr 

AVA-instituutti   Avia College, Ilmailulaitos Finavia  

Finnair ilmailuopisto  Jollas Instituutti  

Kiinteistöalan koulutussäätiön ammatillinen   

oppilaitos 

K-instituutti   Kone Oy:n teollisuusoppilaitos  

Konecranes Instituutti  Markkinointi-instituutti  

Meyer Turku Laivanrakennusoppilaitos Mirka Akatemia 

M.S.F. – oppilaitos Oy  Nokia teollisuusoppilaitos Oyj   

POHTO    Rakennusteollisuuden koulutuskeskus 

   RATEKO 

Rastor Oy   Ruukki Teollisuusoppilaitos  

Sanoma Akatemia  Sisun teollisuusoppilaitos  

Suomen Ympäristöopisto SYKLI  Toyota ammattioppilaitos  

UPM Teollisuusoppilaitos  Valmet Automotive Oy:n teollisuus-oppilaitos  

Wärtsilä Vaasan konepajakoulu 


