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OKM Lau s u n to pyyn tö : Se lvitys h e n kilö ko h tais is ta ko u lu tu s tile is tä. Eh d o tu ks e t ja vaiku ttavu u d e n arvio in ti. Lo pp u rap o rtti.
Viite: Opetus- ja kulttuurim inisteriön lausuntopyyntö 11.12.20 12, OKM/ 96/ 0 40 / 20 11
Sivistystyönantajat ry kiittää m inisteriötä saam astaan lausuntopyynnöstä.
Lausunnon kohteena oleva selvitys perustuu J yrki Kataisen hallituksen ohjelm an kirjaukseen. Sen m ukaan hallitus selvittää aikuiskoulutuksen julkisen
rahoituksen uudistam ista tavoitteenaan tukea kansalaisten yksilöllisiin koulutustarpeisiin vastaam ista siirtym ällä kansalaisten henkilökohtaisiin koulutustileihin. Selvityshenkilöiden, professori Erno Lehtisen ja m aisteri Ida
Mielityisen, jättäm ä loppuraportti on laaja ja täydentää heidän jo aikaisemm in tekem äänsä väliraporttia.
Tiivistelm ä esitetyistä malleista
Koulutustiliselvityksen loppuraportissa selvityshenkilöiden esittäm ä m alli
jakautuu kahteen osaan, joista ensim m äinen sisältää raportin m ukaan olem assa olevan opintosetelim allin laajentam isen vapaan sivistystyön lain piirissä toimivissa oppilaitoksissa sekä 5-vuotisen opintosetelikokeilun am m atillisen lisäkoulutuksen luvan saaneissa oppilaitoksissa.
Ehdotetun opintosetelim allin kohteena ovat yli 25-vuotiaat koulutuksessa
aliedustetut ryhm ät, jotka m ääriteltäisiin, sekä hakevan ja ohjauksellisen
toim innan vahvistam inen.
Malli toteutettaisiin siirtäm ällä vapaan sivistystyön rahoituksesta 20 % ja aikuiskoulutuksen kokonaisrahoituksesta 2 % seteleiden rahoittam iseen. Selvityshenkilöiden m ukaan rahoituspohjaa tulisi laajentaa m yös työvoim ahallinnon työvoim akoulutuksiin käytettävistä resursseista. Setelirahoituksesta
30 % ohjattaisiin hakevaan toim intaan.
5-vuotinen am m atillisen lisäkoulutuksen opintosetelikokeilu rahoitettaisiin
raportin mukaan 7 m ilj. eurolla eduskunnan lisätalousarvion kautta. J os lisäbudjettia ei m yönnetä, rahoitus otettaisiin am matillisen lisäkoulutuksen
rahoituksesta.
Toinen osa ehdotuksesta kattaa varsinaisen koulutustilim allin. Tili olisi uusi
aikuis- ja täydennyskoulutuksen rahoituksen väline, jonka voisi avata kuka
tahansa yli 25-vuotias pysyvästi Suom essa asuva henkilö tallettam alla vähintään 30 0 € koulutustilille. Valtio tukisi summ aa 50 % (enintään 50 0 € vuodessa ja enintään 150 0 € kym m enen vuoden aikana). Valtion vastinrahoituk-
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sesta puolet otettaisiin aikuiskoulutuksen budjetista ja lisäksi sen ulkopuolelta lisärahoituksena. Lisäksi tilille voisivat tallettaa ”alusta asti m yös yksittäiset työnantajat”. Raportin m ukaan ”on pitkällä aikavälillä pyrittävä siihen, että yksilöiden ja työnantajien rahoitusosuuksista sovitaan kollektiivisesti työeläm än sopim uksilla”.
Tilin tavoitteena olisi tukea korkeatasoisen am m atillisen osaam isen edelleen
kehittäm istä. Koulutustilirahaa voisi ”lähtökohtaisesti” käyttää julkisen valvonnan piiriin kuuluvien oppilaitosten koulutuksessa ja erikseen m ääriteltyihin ohjauspalveluihin, m utta raportissa ei erityisesti suljeta pois kaupallisten toim ijoiden eikä ulkom aisten toim ijoiden tarjontaa.
Ei perusteita edetä esitettyjen m allien m ukaisesti
Sivistystyönantajat ry ei näe perusteita edetä selvityshenkilöiden esittäm ien
m allien m ukaisesti. Selvityshenkilöiden loppuraportissa ehdotetaan aikuiskoulutuksen rahoituksen m ittavaa m uutosta. Sivistystyönantajien näkem yksen m ukaan selvityshenkilöiden raporteista ei kuitenkaan käy ilm i keskeistä
yhteiskunnallista ongelm aa tai m uita riittäviä perusteita aikuiskoulutuksen
näin suurelle m uutokselle eikä m uutoksen suunnalle. Sivistystyönantajat
katsoo, että jo selvitystyön käynnistäm isen perusteena olisi tullut olla selkeä
kiteytys koulutustiliajatuksella ratkaistavasta ongelm asta, selvitys ongelman
m uista ratkaisuvaihtoehdoista, yksityiskohtainen arvio kustannuksista ja
ratkaisun m uista vaikutuksista.
Opetus- ja korkeakoulusektorin rahoitusta on leikattu satoja m iljoonia euroja täm än hallituskauden aikana. Nyt esitettyihin m uutoksiin ei todennäköisesti ole tulossa lisärahoitusta vaan kyse on aikuiskoulutuksen perusrahoituksen uudelleen kohdentam isesta oppilaitosten - ylläpitäjien, koulutuksen
järjestäjien ja korkeakoulujen - sijasta yksilöiden opintoseteleihin ja koulutustileille.
Esitetyt m allit perustuvat keskeisesti yksilön tarpeisiin. J ulkisella rahoituksella tuettua aikuiskoulutusta ei kuitenkaan voida tarkastella vain yksilön
näkökulm asta. Vähentyvään julkiseen rahoitukseen perustuvan koulutuksen
tulee palvella m yös yhteiskunnan ja työnantajien tarpeita, jotta hallitusohjelm assakin m ainitut tavoitteet työllisyyden, kasvun ja kilpailukyvyn vahvistam isesta voisivat toteutua. Ei ole takeita siitä, että esitetyt m allit aktivoisivat
yksilöitä kouluttautum aan yhteiskuntaa ja työeläm ää hyödyttävällä tavalla.
Esitetyt m allit lisäävät kiistatta byrokratiaa, mutta saattavat lisätä m yös nykyiseen koulutusjärjestelm ään verrattuna tehottom uutta, jos esim erkiksi tilim allissa rahat seisovat tileillä tai ne eivät lopulta kenties edes palaudu koulutukseen. Esitetyt m allit, joissa oppilaitosten perusrahoitus pienenee, nostavat opiskelijam aksut aivan uudenlaiseen rooliin suom alaisessa koulutusjärjestelm ässä.
Vaikutuksien arvioinnin osalta Sivistystyönantajat haluaa kiinnittää huomion m yös m uun m uassa siihen, että raportissa ei ole riittävästi huom ioitu vapaan sivistystyön viittä eri oppilaitosm uotoa, joiden tehtävät ja rahoitus
poikkeavat toisistaan. Esitettyä ensim m äistä m allia ei ole arvioitu sen toimivuuden tai vaikutusten osalta näiden eri oppilaitosten kannalta.
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Oppilaitokset ja korkeakoulut ovat m yös työnantajia
Ylläpitäjät, koulutuksen järjestäjät ja korkeakoulut ovat oppilaitoksia mutta
m yös työnantajia. Henkilöstö- ja tilakustannukset m uodostavat julkisen valvonnan alaisten oppilaitosten suurimm at kustannukset. Tällä hetkellä koulutus suunnitellaan ja toteutetaan pitkäjänteisesti osaavan ja kelpoisuusvaatim ukset täyttävän henkilöstön toim esta.
Erityisesti vaikutusten arvio on jäänyt selvityshenkilöiden raportissa vähälle.
Raportissa ei ole esitetty riittävän tarkkoja arvioita siitä, m iten ylläpitäjien,
koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen perusrahoituksien pienentym inen ja rahoituksen ennakoim attom uus vaikuttaisi niihin oppilaitoksina ja
työnantajina.
On kuitenkin selvää, että rahoituksen epävarm uus ja siirtym inen yksilöiden
koulutuskysyntään perustuvaan, lyhytjänteiseen koulutustarjontaan lisäävät
oppilaitoksien ja korkeakoulujen m ääräaikaisen ja osa-aikaisen henkilöstön
tarvetta.
Toim eksiannon rajauksesta ja sen yli m enevästä pohdinnasta
Niin hallitusohjelm assa kuin selvityshenkilöiden toim eksiannossa puhutaan
koulutustilien yhteydessä nim enom aan julkisesta rahoituksesta. Näiltä osin
raportissa esitetty koulutustilim alli ylittää toim eksiannon. Hahm otellussa
m allissa kaavaillaan rahoitusta yksilön om an ja julkisen tahon rahoituksen
lisäksi työnantajien pussista.
Kaikki työnantajatoim intaan liittyvät m aksuvelvoitteet kuuluvat kolm ikantaisen valm istelun ja päätöksenteon piiriin, eikä siten opetus- ja kulttuurim inisteriön toim ialaan. Sen lisäksi työeläm än kollektiivisopim ukset, joilta
osin raporttiin on kirjattu tavoitteita, ovat yksin työm arkkinaosapuolten välisiä asioita, joissa heillä on m yös yksinom ainen aloitevalta.
Sivistystyönantajat ry ei kannata raportin esityksiä
J o selvityshenkilöiden väliraportissa ilm eni, että Suom essa aikuiskoulutukseen osallistum inen on huippuluokkaa m aailm assa. Vuosittain yli puolet 18 64-vuotiaista osallistuu koulutukseen.
Koulutusta ja sen saavutettavuutta tulee luonnollisesti jatkuvasti kehittää.
Sivistystyönantajat ry jäsentensä työnantaja- ja elinkeinopoliittisena edunvalvojana ei kuitenkaan kannata raportin m alleja, jotka vaarantavat oppilaitosten - ylläpitäjien, koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen - perusrahoituksen.
Koulutusta ja koulutusjärjestelm ää tulisikin kehittää nykyisistä lähtökohdista niin, että sam alla ei vaaranneta sen hyvin toimivaa perustaa.
Sivistystyönantajat ry
Minna-Marika Lindström
johtava asiantuntija

