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Opetus- ja kulttuuriministeriölle
Opetusministeriö asetti 1.2.2008 valmisteluryhmän, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus
vapaan sivistystyön kehittämisohjelmaksi vuosille 2008–2012. Valmisteluryhmän ehdotukset sisältävä loppuraportti julkistettiin maaliskuussa 2009 (OPM 2009:12).
Arvioidessaan vapaan sivistystyön nykytilaa valmisteluryhmä kiinnitti huomiota myös
sitä koskevaan tutkimus- ja tilastotietoon. Valmisteluryhmä katsoi tutkimukseen perustuvan tiedon sekä yksityiskohtaisen tilastotiedon vapaasta sivistystyöstä olevan puutteellista
ja hajallaan eri toimijoiden keräämissä rekistereissä. Se katsoi vapaan sivistystyön kehittämisen edellyttävän, että sitä koskeva tilastointi- ja tiedonkeruujärjestelmän saatetaan ajan
tasalle ja esitti, että tätä varten käynnistetään selvitys- ja kehittämistyö.
Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman ehdotusten mukaisesti opetusministeriö asetti
vapaan sivistystyön tilasto- ja tietopohjahankkeen 29.10.2009. Hankkeen toimikaudeksi
asetettiin 1.11.2009–30.8.2011 ja tehtävänä oli:
1

Selvittää vapaan sivistystyön rahoituksen, ohjauksen, seurannan ja
kehittämisen edellyttämät tietotarpeet,

2

Tehdä esitys tilasto- ja tietopohjan sisältöjen ja tiedonkeruun kehittämisestä,

3

Selvittää esityksen kustannusvaikutukset.

Hankeryhmän puheenjohtajaksi opetusministeriö nimesi opetusneuvos Reijo Aholaisen ja
varapuheenjohtajaksi ylitarkastaja Kirsi Lähteen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.
Hankeryhmän jäseniksi ministeriö nimesi opetusneuvos Arja Mäkeläisen, ylitarkastaja
Timo Oravaisen, hallitusneuvos Marja-Riitta Pöngän ja erikoissuunnittelija Pasi Rentolan opetusministeriöstä, opetusneuvos Pertti Pitkäsen Opetushallituksesta, apulaisjohtaja
Jarkko Jänneksen Tampereen yliopiston VALOS-ryhmästä, vt. toiminnanjohtaja Martti
Markkasen Kansalaisopistojen Liitosta, apulaisrehtori Moa Thorsin FAMI rf:stä, pääsihteeri Jyrki Ijäksen Suomen Kansanopistoyhdistyksestä, toiminnanjohtaja Ari Salon
Suomen kesäyliopistot ry:stä, toiminnanjohtaja Markku Pyykkölän Opintokeskukset
ry:stä, toiminnanjohtaja Anitta Pehkosen OK-opintokeskus ja TJS Opintokeskuksesta,
rehtori Kimmo Siraisen Urheiluopistojen yhdistyksestä, pääsihteeri Eeva-Inkeri Sireliuksen Vapaan sivistystyön yhteisjärjestöstä, rehtori Arto Juhelan Suomen Setlementtiliitosta,
puheenjohtaja Martin Näsen Bildningsforumista ja erityisasiantuntija Päivi Rajalan
Suomen Kuntaliitosta.
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Hankkeen aikana Timo Oravaisen korvasi hankeryhmässä ylitarkastaja Kirsti Laine,
Martti Markkasen toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen, Moa Thorsin projektikoordinaattori Maria Malin ja Päivi Rajalan ensin tutkija Johanna Selkee ja myöhemmin erityisasiantuntija Juha Patrakka. Lisäksi Arja Mäkeläinen ja Pasi Rentola jäivät ryhmästä pois.
Hankeryhmän pysyvinä asiantuntijoina toimivat neuvotteleva virkamies Ville Heinonen
opetusministeriöstä, erityisasiantuntija Heli Lehtonen Opetushallituksesta ja tilastopäällikkö Hilkka Kousa Tilastokeskuksesta. Hankeryhmän sihteereinä toimivat erityisasiantuntija Timo Kumpulainen Opetushallituksesta ja suunnittelija Pirkko Sartoneva Vapaan
sivistystyön yhteisjärjestöstä.
Hankeryhmän ulkopuolisina asiantuntijoina on kuultu opetusneuvos Jari Rajasta ja
erikoissuunnittelija Kari Korhosta opetusministeriöstä sekä opetusneuvos Riikka Vackeria
Opetushallituksesta.
Hankeryhmä aloitti työskentelynsä selvittämällä vapaan sivistystyön järjestöjen ja oppilaitosten suorittamat omat tiedonkeruut ja käytössä olevat tiedonhallintajärjestelmät.
Samoin selvitettiin käytössä olevat laadunhallintajärjestelmät ja laadunhallintaan liittyvät
toimenpiteet.
Hankeryhmä asetti sisäisen työryhmän selvittämään laatutyön ja vaikuttavuuden seurantaa vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Sisäisen työryhmän tuli tehdä ehdotus, mistä
laatutyöhön ja koulutuksen vaikuttavuuteen liittyvistä toimista tulisi alkaa kerätä tilastotietoja vapaan sivistystyön oppilaitosten laatutyön ja vaikuttavuuden seuraamiseksi. Sisäisen työryhmän tuli myös selvittää, miten laatutyöstä ja vaikuttavuudesta kertovat uudet
tietosisällöt määritellään tilastollisesti sekä selvittää edellytykset sähköiseen tiedonkeruuseen siirtymisestä kaikissa vapaan sivistystyön oppilaitoksissa.
Lisäksi hankeryhmä tilasi Tilastokeskukselta selvityksen henkilötunnuspohjaisen tiedonkeruun edellytyksistä ja kustannusvaikutuksista. Tilastokeskukselta pyydettiin myös
selvitys opiskelijaprofiilien keruun lisäämisen ja laajentamisen edellytyksistä ja kustannusvaikutuksista.
Hankeryhmä sai työnsä valmiiksi asetettuun päivämäärään 30.8.2011 mennessä.
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Hankeryhmä on pitänyt 14 kokousta ja luovuttaa tehtävänsä suoritettuaan loppu
raportin kunnioittavasti opetus- ja kulttuuriministeriölle.
Helsingissä 30.8.2011
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1 Johdanto
Vapaan sivistystyön tilastointia uudistettiin 2000-luvun alussa osana muun aikuisopiskelun tilastointia. Vapaata sivistystyötä koskevat uudistukset pohjautuivat opetusministeriön asettaman vapaan sivistystyön tilastoinnin kehittämistarpeita pohtineen työryhmän
ehdotuksiin (Opetusministeriön työryhmien muistioita 42:2002). Työryhmä piti vapaan
sivistystyön tilastoinnin keskeisimpänä kehittämiskohteena osallistujamäärään liittyvää
tilastointia. Osallistujamäärä tilastointiin tuolloin valtakunnallisesti vain ns. osallistumistapauksina, mutta ei yksittäisinä henkilöinä. Työryhmä ehdottikin, että osallistujamäärän
tilastoinnissa siirrytään bruttolukujen (eli osallistumistapausten) ohella keräämään osallistujat nettolukuina eli yksittäisinä henkilöinä. Toinen selkeä kehittämiskohde oli vapaan
sivistystyön opiskelijoita koskevien tietojen kerääminen. Työryhmä katsoi, että tarvitaan
lisätietoa siitä, ketkä opiskelevat vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Se esitti ns. opiskelijaprofiilitietojen keräämistä, johon sisältyisivät sukupuolta, ikää, koulutustaustaa, työmarkkina-asemaa ja kotikuntaa koskevat tiedot.
Työryhmä esitti edelleen, että aikuiskoulutuksessa siirryttäisiin kokonaisuudessaan käyttämään uutta aikuiskoulutuksen sisältöluokitusta, joka muotoiltaisiin tutkintotavoitteisen
koulutuksen koulutusalaluokituksen pohjalta.
Uudistettu aikuiskoulutuksen koulutusalaluokitus otettiin käyttöön vuonna 2004.
Samoin aloitettiin tiedonkeruu vapaan sivistystyön koulutukseen osallistuneiden nettomääristä. Netto-opiskelijamäärää laskettaessa ei kuitenkaan voitu ottaa huomioon sitä,
että sama opiskelija voi opiskella kahdessa tai useammassa eri oppilaitoksessa. Opiskelijaprofiilitietoja kerättiin vuosina 2005 ja 2006. Vuonna 2005 kerättiin kansanopistoissa ja
kesäyliopistoissa vuonna 2004 opiskelleiden profiilit ja vuonna 2006 kansalaisopistoissa,
liikunnan koulutuskeskuksissa ja opintokeskuksissa vuonna 2005 opiskelleiden profiilit.
Vapaan sivistystyön kehittämisohjelma vuosille 2009–2012

Opetusministeriö asetti 1.2.2008 valmisteluryhmän, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus
vapaan sivistystyön kehittämisohjelmaksi vuosille 2008–2012. Valmisteluryhmän ehdotukset sisältävä loppuraportti julkistettiin maaliskuussa 2009 (OPM 2009:12).
Arvioidessaan vapaan sivistystyön nykytilaa valmisteluryhmä kiinnitti huomiota myös
sitä koskevaan tutkimus- ja tilastotietoon. Valmisteluryhmä katsoi tutkimukseen perustuvan tiedon sekä yksityiskohtaisen tilastotiedon vapaasta sivistystyöstä olevan puutteellista ja
hajallaan eri toimijoiden keräämissä rekistereissä. Se katsoi vapaan sivistystyön kehittämisen
edellyttävän, että sitä koskeva tilastointi- ja tiedonkeruujärjestelmä saatetaan ajan tasalle.
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Valmisteluryhmä esitti, että opetusministeriö, Opetushallitus ja Vapaan sivistystyön
yhteistyöryhmä käynnistävät kevään 2009 aikana vapaan sivistystyön tilasto- ja tietopohjaa koskevan selvitys- ja kehittämistyön niin, että nykyistä monipuolisempi tiedonkeruu
olisi tukemassa vapaan sivistystyön kehittämisohjelman toimeenpanoa ja seurantaa.
Valmistelutyhmä esitti lisäksi laatu- ja kehittämisrahoituksen asteittaista käyttöönottoa
vuoden 2010 alusta lähtien. Se totesi kuitenkin, että po. rahoitus jaettaisiin avustuksina
ainakin alkuvaiheessa, kun riittävää tietopohjaa ei ole käytettävissä. Tietopohjan tarkentuessa ja yhdessä vapaan sivistystyön toimijoiden kanssa tapahtuvan indikaattorityön edetessä myös laatu- ja kehittämisrahoitus voitaisiin valmisteluryhmän mukaan siirtää osaksi
perusrahoitusta erillisenä laadusta ja tuloksellisuudesta muodostuvana osana.
Opetusministeriö laati valmisteluryhmän esitysten pohjalta kehittämisohjelman toimeenpanosuunnitelman (17.6.2009), johon sisältyi vapaan sivistystyön tilasto- ja tietopohjan kehittämishankkeen käynnistäminen.
Vapaan sivistystyön rahoitustyöryhmä

Osana vapaan sivistystyön kehittämisohjelman toimeenpanovalmistelua opetusministeriö
asetti 29.10.2009 työryhmän valmistelemaan selvityksiä ja esityksiä vapaan sivistystyön
valtionosuuden määräytymiseen liittyvistä muutostarpeista. Työryhmä jätti muistionsa
opetusministeriölle maaliskuussa 2010 (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:12).
Rahoitustyöryhmä piti lähtökohtana, että laatu- ja kehittämisrahoitus ja perusrahoitus
eli valtionosuusrahoitus muodostavat kokonaisuuden, jota tulee tarkastella ja kehittää
koordinoidusti. Myös se katsoi tavoitteena olevan, että laatu- ja kehittämisrahoitus voisi
siirtyä pitemmällä aikavälillä osaksi laskennallista valtionosuusjärjestelmää.
Työryhmän loppuraporttiin sisältyy kaikkiaan 22 vapaan sivistystyön rahoitukseen
liittyvää kehittämis- tai toimenpide-ehdotusta. Alle on koottu ehdotukset, jotka koskevat
vapaan sivistystyön tilastoinnin ja tietopohjan kehittämistä.
–– E5. Työryhmä esittää, että etä- ja monimuoto-opetuksen yksikköhinta olisi toistaiseksi
sama kuin lähiopetuksen yksikköhinta. Työryhmä katsoo, että kansalaisopistojen ja
kesäyliopistojen etä- ja monimuoto-opetuksen määrää ja osuutta niiden toteuttaman
opetuksen kokonaismäärästä tulee seurata järjestelmän tulevan kehittämistarpeen
arvioimiseksi.
–– E16. Perusrahoituksen määräytymistä koskevan tiedonkeruun ohjeistusta tehostetaan
ja kehitetään. Tiedonkeruuta sekä yksikköhinnan ja suoritteiden laskentaa varten
otetaan käyttöön opintokeskusten osalta muiden koulutusmuotojen tapaan sähköinen
tiedonkeruu- sekä kustannus- ja yksikköhintajärjestelmä. Ottaen huomioon opintokeskusten
vähäinen määrä ja erityispiirteet sekä po. järjestelmien korkeat kustannukset, työryhmä
katsoo että ainakin siirtymävaiheessa vuosina 2011–2013 po. järjestelmäksi voitaisiin
kehittää Opetushallituksen ylläpitämä Excel-taulukkopohjainen sovellutus. Avoimuuden
ja läpinäkyvyyden parantamiseksi myös opintokeskuksia koskevat tiedot olisivat muun
koulutuksen lailla saatavilla Opetushallituksen sivuilla.
–– E22. Työryhmä esittää, että vapaan sivistystyön oppilaitosten laatu- ja kehittämisrahoitusta
koskevaa valmistelua ja erityisesti laatua mittaavien indikaattoreiden kehittämistä jatketaan
yhteistyössä vapaan sivistystyön toimijoiden kanssa.
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Vapaan sivistystyön tilasto- ja tietopohjahanke

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman ehdotusten mukaisesti opetusministeriö asetti
vapaan sivistystyön tilasto- ja tietopohjahankkeen 29.10.2009. Hankkeen toimikaudeksi
asetettiin 1.11.2009–30.8.2011 ja tehtäväksi selvittää vapaan sivistystyön rahoituksen,
ohjauksen, seurannan ja kehittämisen edellyttämät tietotarpeet. Lisäksi tuli tehdä esitys
tilasto- ja tietopohjan sisältöjen ja tiedonkeruun kehittämisestä sekä selvittää esityksen
kustannusvaikutukset. Hankeryhmä aloitti työskentelynsä selvittämällä vapaan sivistystyön järjestöjen ja oppilaitosten suorittamat omat tiedonkeruut ja käytössä olevat tiedonhallintajärjestelmät. Samoin selvitettiin käytössä olevat laadunhallintajärjestelmät ja
laadunhallintaan liittyvät toimenpiteet. Sittemmin hankeryhmä asetti sisäisen työryhmän
selvittämään laatutyön ja vaikuttavuuden seurantaa vapaan sivistystyön oppilaitoksissa.
Sisäisen työryhmän tuli tehdä hankeryhmälle ehdotus siitä, mitkä ovat laatutyöhön ja
koulutuksen vaikuttavuuteen liittyvät toimet, joista tulisi alkaa kerätä tilastotietoja vapaan
sivistystyön oppilaitosten laatutyön ja vaikuttavuuden seuraamiseksi. Samoin sisäisen
työryhmän tuli selvittää miten laatutyöstä ja vaikuttavuudesta kertovat uudet tietosisällöt
määritellään tilastollisesti, ottaen huomioon tietojen luotettavuus, vertailukelpoisuus sekä
työmuotojen eroavuudet, sekä selvittää edellytykset sähköiseen tiedonkeruuseen siirtymisestä kaikissa vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Työryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin
Eeva-Inkeri Sirelius. Lisäksi hankeryhmä tilasi Tilastokeskukselta selvityksen henkilötunnuspohjaisen tiedonkeruun edellytyksistä ja kustannusvaikutuksista.

1.1 Vapaan sivistystyön tilastoinnin nykytila
Nykyisin kerättävät valtakunnalliset tilastotiedot vapaan sivistystyön koulutuksesta sisältyvät Tilastokeskuksen vuosittaiseen Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus –tiedonkeruuseen. Tiedonkeruu pohjaa opetusministeriön asettaman vapaan sivistystyön tilastoinnin nykytilaa ja kehittämistarpeita määritelleen työryhmän toimenpide-ehdotuksiin.
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus saavat tiedot käyttöönsä tietopalvelusopimuksen mukaisesti marraskuussa. Tiedosto kattaa edellisen vuoden tilanteen.
Tutkintoon johtamattoman koulutuksen perustiedostosta on rakennettu kolme tilastoraporttia Opetushallituksen ylläpitämään WERA web-raportointi palveluun. Palvelu
on kaikille avoin internetpohjainen tietojärjestelmä, joka löytyy Opetushallituksen wwwsivuilta. Palvelun suora internetosoite on https://www.data.oph.fi/wera/wera. WERA:n
kolme raporttia sisältää tiedot tutkintoon johtamattomien koulutusten lukumääristä,
osallistujista ja tarjotuista opetustunneista. Vapaan sivistystyön osan voi rajata poimimalla valintalistalle vapaan sivistystyön oppilaitokset. Osallistujien suhteen tarkastellaan
bruttomääriä, eli osallistujavolyymia. WERA palvelun lisäksi tutkintoon johtamattoman
koulutuksen perustiedostoa on hyödynnetty Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön tuottamissa julkaisuissa.
Tilastokeskuksen oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus -tiedostossa tutkintoon
johtamattomalla koulutuksella tarkoitetaan yhtä itsenäistä kurssia, koulutusta, useamman
kurssijakson muodostamaa koulutusohjelmaa tai kansanopiston opintolinjaa rahoittajasta
riippumatta. Tutkintoon johtamattomat koulutukset on ryhmitelty koulutustyyppeihin
ja niiden pääasiallisen sisällön tai tavoitteen luokittamiseen on käytetty opetushallinnon
koulutusalaluokituksen aikuiskoulutussovellusta, joka on julkaistu mm. Koulutusluokitus 2006 -käsikirjassa. Tiedosto sisältää tietoja pääasiassa koulutusten, opetustuntien sekä
brutto- ja netto-osallistujien määrästä. Brutto-opiskelijamäärällä tarkoitetaan tietyn oppi12

laitoksen kaikille kursseille osallistuneiden opiskelijoiden määrää, jolloin sama henkilö on
voinut osallistua yhdelle tai useammalle kurssille. Netto-opiskelijamäärällä tarkoitetaan
puolestaan sitä, että opiskelija lasketaan mukaan vain kerran yhtä oppilaitosta kohti.
Nykyisenkaltainen tiedonkeruu on suoritettu vuodesta 2004 lähtien. Uudistuksen
myötä vapaana sivistystyönä järjestetyn koulutuksen tarkastelu täsmentyi. Muutoinkin
hajanaista aineistoa tarkennettiin ja siitä poistettiin mm. tutkinnon suorittaneita käsittelevä tilastomateriaali. Vapaaseen sivistystyöhön lisättiin tiedot ns. opiskelijaprofiileista.
Vuonna 2004 tarkasteltiin opetushallinnon rahoittamana kansanopistojen ja kesäyliopistojen netto-opiskelijoiden profiilitietoja lähinnä iän, koulutustaustan ja pääasiallisen
toiminnan mukaisesti. Vuoden 2005 tiedonkeruu sisälsi vastaavat profiilitiedot kansalaisopistojen, liikunnan koulutuskeskusten ja opintokeskusten opiskelijoista. Tämän jälkeen
opiskelijaprofiileja ei ole kartoitettu minkään oppilaitostyypin osalta.
Tutkintoon johtamatonta koulutusta käsittelevä tiedosto kattaa tiedot koulutusten,
opetustuntien ja osallistujien lukumääristä. Näitä tietoja voidaan tarkentaa tai rajata
mm. alueen, oppilaitostyypin, omistajan, koulutus- ja opintoalan sekä oppilaitoksen opetuskielen mukaisesti. Tiedosto kattaa erilliset kentät vapaana sivistystyönä järjestetyistä
koulutuksista sekä vapaan sivistystyön oppilaitosten (kansalaisopistojen, kansanopistojen,
kesäyliopistojen, liikunnan koulutuskeskusten ja opintokeskusten) järjestämästä avoimesta
yliopisto-opetuksesta.
Vapaasta sivistystyöstä rahoitusjärjestelmään kerättävät tiedot

Vapaan sivistystyön oppilaitosten rahoituksesta säädetään vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa (632/1998) sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa
(1705/2009). Oppilaitosten ylläpitäjille on säädetty velvollisuus toimittaa rahoituksen
määräämiseksi tarvittavat ja toiminnan laajuutta koskevat tiedot valtionapuviranomaiselle. Tiedonkeruusta ja rahoitusjärjestelmän ylläpidosta vastaa Opetushallituksen Tieto
ja rahoitus –yksikkö. Kunnallisten kansalaisopistojen osalta rahoitusjärjestelmään saadaan
kustannus- ja suoritetiedot Tilastokeskuksen keräämästä kuntien ja kuntayhtymien toiminta- ja taloustilastosta tietopalvelusopimuksen perusteella. Tietojärjestelmän teknisestä
toteutuksesta vastaa Tampereen yliopiston Tietokonekeskus.
Käyttökustannusten valtionosuus määräytyy opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamien suoritteiden ja niitä kohti määrättyjen laskennallisten yksikköhintojen perusteella.
Yksikköhinnat määrätään joka neljäs vuosi toiminnasta aiheutuvien toteutuneiden kustannusten perusteella. Välivuosina yksikköhinnat tarkistetaan kustannustason muutosta
ja toiminnan laadun ja laajuuden muutosta vastaaviksi. Suoritteina rahoitusjärjestelmässä
ovat toimintamuodosta riippuen opiskelijaviikot, opiskelijavuorokaudet, opetustunnit tai
opintokerhotunnit.
Kustannustietona kerätään vuosittain yksikköhinnan laskennan perusteen mukaiset
ns. valtionosuuspohjan mukaiset kustannukset ja niitä vastaavat tulot sekä suoritetiedot.
Lisäksi kerätään kustannus- ja tulotiedot mm. investoinneista ja maksullisesta palvelutoiminnasta.
Kansanopistojen ja valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten kustannustiedot
kerätään toiminnoittain, opetuksen, kiinteistöjen, majoituksen, ruokailun sekä ylläpitäjähallinnon ja yhteisten toimintojen osalta. Kustannukset ilmoitetaan menolajeittain
henkilöstömenoihin, muihin menoihin ja arvonlisäveroihin. Tulot ilmoitetaan rahoituslähteittäin jaoteltuina valtion erillisrahoitukseen, EU-rahoitukseen ja muuhun erillisrahoitukseen. Suoritetietoina kustannuskyselyssä kerätään kansanopistotoiminnasta
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opiskelijaviikot, valtakunnallisista liikunnan koulutuskeskuksista opiskelijavuorokaudet,
joita käytetään rahoitusperusteena kyseisissä koulumuodoissa sekä lisäksi opetustunnit ja
kiinteistöjen pinta-alat.
Kansalaisopistojen ja kesäyliopistojen tiedonkeruu noudattelee Tilastokeskuksen kuntien talous- ja toimintatilaston tietosisältöjä. Kustannustiedot kerätään meno- ja tulolajeittain, erikseen käyttökustannukset ja investoinnit. Yksikköhinnan määrittelyä varten
kerätään lisäksi joitain erillistietoja ja toteutuneena suoritetietona opetustunnit.
Opintokeskusten kustannus-, tulo- ja suoritetiedot kerätään erikseen opintotoiminnan
ja opintokerhotoiminnan osalta. Opetustuntien ja opintokerhotuntien lisäksi kerätään
lisäksi tietoa mm. opintotilaisuuksista, opiskelijoista, kerhojen määrästä, henkilökunnan
määrästä, alueellisten toimipisteiden määrästä ja maksullisen palvelutoiminnan määrästä.
Toteutuneiden kustannusten ja suoritteiden määrien lisäksi kerätään joka syksy tiedot
kuluvan vuoden arvioidusta suoritemäärästä. Opetus- ja kulttuuriministeriö määrää seuraavan vuoden rahoituksen perusteena käytettävän suoritemäärän arvioidun ja edellisten
vuosien toteutuneiden suoritteiden keskiarvon perusteella kansalaisopistoille, kesäyliopistoille ja opintokeskuksille.
Rahoitusjärjestelmää varten kerättävistä tiedoista on raportit luettavissa Opetushallituksen Internet-sivuilla osoitteessa www.oph.fi/rahoitus/valtionosuudet opintokeskuksia,
alueellisia liikunnan koulutuskeskuksia ja Snellman korkeakoulua lukuun ottamatta.

1.2 Vapaan sivistystyön oppilaitosten, ylläpitäjien ja
keskusjärjestöjen omat tiedonkeruut ja käytössä
olevat tiedonhallinta- ja laatujärjestelmät
Työskentelynsä aikana hankeryhmä on selvittänyt vapaan sivistystyön oppilaitosten, ylläpitäjien ja keskusjärjestöjen omat tiedonkeruut sekä käytössä olevat tiedonhallinta- ja laatujärjestelmät. Samalla on läpikäyty keskusjärjestöjen yleisiä näkemyksiä ja toimenpiteitä
tiedonhallintajärjestelmien ja tietopohjan kehittämiseksi.
Yleisimmin käytössä oleva tiedonhallintajärjestelmä on HelleWi-järjestelmä, johon tallennettujen tietojen pohjalta saadaan tietoja mm. opiskelijoiden ikäjakaumasta ja koulutustaustasta. Laadunhallinnan osalta käytössä on mm. EFQM-kriteeristö sekä Balanced Scorecard
(BSC) ja Common Quality Assurance Framework (CQAF) tai niiden sovellutuksia.
Kansalais- ja työväenopistot

Kansalais- ja työväenopistoissa suoritettavia omia tiedonkeruita tarkasteltiin esimerkki
tapausten pohjalta. Ohjausryhmä tutustui mm. Valkeakoski-opistossa tehtyihin taloutta ja
opiskelijatietoja koskeviin arviointi- ja seurantamalleihin. Kansalais- ja työväenopistoissa
suoritettavat tiedonkeruut painottuvat kvantitatiivisen tiedon keräämiseen ja pohjaavat
usein ylläpitäjätahon toimeksiantoihin. Tiedonhallintajärjestelmänä on käytössä mm.
HelleWi- ja KUHA-järjestelmät. Tavoitteena on, että myös kvalitatiivinen tieto tulee jatkossa huomioiduksi erityisesti työilmapiirin, asiakastyytyväisyyden ja koulutusten yhteiskunnallisen vaikuttavuuden osalta. Henkilötunnusten kerääminen kaikilta opiskelijoilta ei
ole kansalaisopistojen näkökulmasta ongelma.
Kansalaisopistojen liitto kartoitti kansalais- ja työväenopistojen laadunhallintaa ja niiden käyttämiä laatujärjestelmiä kyselyn avulla marraskuussa 2010. Noin puolella kyselyyn
vastanneista opistoista oli käytössä jokin laatujärjestelmä tai laadunhallinnan edistämiseen
tähtäävä menetelmä. Näistä useimmilla on käytössä EFQM-arviointimallista sovellettu
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versio. EFQM-kriteeristön lisäksi käytössä on myös Balanced Scorecard (BSC) ja
Common Quality Assurance Framework (CQAF) tai niiden sovellutuksia. Myös sosiaalisen tilinpidon menetelmää kokeillaan kansalaisopistoissa. Yli puolet kyselyyn vastanneista
koki, että he tarvitsevat arviointiasioihin liittyvää lisäkoulutusta. Laatutyön kehittämisessä
parhaana työvälineenä toimii opiskelijoilta saatu palaute sekä itsearviointi. Alueellisten
laatuvastaavien verkoston työ käynnistyy syksyllä 2011.
Kansalaisopistoilla on ollut mahdollisuus osallistua laatupalkintokilpailuun, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti vuosina 2006 - 2010. Laatupalkintokilpailun kriteeristönä käytettiin Euroopan laatupalkintokriteeristön (EFQM) kevennettyä versiota. Kilpailuun osallistui vuosien 2006–2010 aikana 66 kansalaisopistoa. Kansalaisopistojen liitto on
lisäksi julkaissut jäsenistönsä laatutyön tueksi Euroopan laatupalkintomallin perusteisiin
pohjaavan ”Kansalaisopistojen laatuarviointi” -kirjasen (M. Markkanen, 2006).
Ruotsinkieliset ja kaksikieliset kansalais- ja työväenopistot

FAMI rf:n kuuluvat ruotsinkieliset ja kaksikieliset kansalaisopistot käyttävät tiedonhallinnassaan pääasiassa HelleWi-järjestelmää. Joillakin oppilaitoksilla on edelleen käytöstä KUHAjärjestelmä. Näiden oppilaitosten haasteena on löytää KUHAlle korvaava järjestelmä.
Ruotsinkieliset ja kaksikieliset kansalaisopistot tai niiden ylläpitäjät eivät yleisesti ottaen
kerää tilastotietoa laajasti. Ylläpitäjinä toimivia kuntia kiinnostavat opetustuntien määrä ja
kustannukset. Yksittäiset oppilaitokset keräävät tietoja omien tarpeidensa pohjalta. Lisäksi
FAMI kerää tietoja ruotsinkielisten opiskelijoiden osuudesta kaksikielisissä oppilaitoksissa
määrittääkseen jäsenmaksuja.
Vain muutama FAMI rf:n kuuluva oppilaitos on osallistunut kansalaisopistojen laatupalkintokilpailuun. Näistä kaksi on saanut laatupalkinnon. Suuremmissa oppilaitoksissa,
esim. Helsingin ruotsinkielisessä työväenopistossa, on käytössä laatukäsikirja. Pienemmissä
oppilaitoksissa laadunhallintaan ja seurantaan liittyviä kysymyksiä käsitellään mm. henkilökuntakokouksissa. Opiskelijapalautetta kerätään sekä sähköisesti että paperilomakkeilla.
Osa oppilaitoksista käyttää HelleWi:n automaattista sähköpostipalautetta, toiset taas
paperilomakkeita, jotka jaetaan kursseilla tai toimistosta. Haasteena on palautteiden kokoaminen ja saatujen tulosten vertailtavuus.
Oppilaitosten laadunhallintaa koskevassa kartoituksessa on noussut esiin mm. opettajien pätevyyden ja yhteistyön merkitys laatutyössä sekä henkilöresurssien puute.
Henkilöstön osaamista parannetaan käynnissä olevassa KUNNIG-projektissa, joka on
OSAAVA-hanketta vastaava ruotsinkielinen hanke. Syksyllä 2011 aloitetaan myös johtajuuskoulutus, jonka osa-alueita ovat strategiat, ylläpitämisluvat, tilastointi sekä laatu- ja
jatkokoulutuskysymykset.
Alueellinen yhteistyö on nähty hyvin merkityksellisenä. Bildningsforum rf on palkannut 1.8.2011 alkaen viisi alueellista koordinaattoria, joiden tehtäviin kuuluvat laatu ja
kehittäminen vapaan sivistystyön ruotsinkielisissä ja kaksikielisissä oppilaitoksissa. Tällä
hetkellä käydään neuvotteluja myös FAMI rf:n ja Bildningsforum rf:n yhdistymisestä.
Kansanopistot

Suomen Kansanopistoyhdistys kerää tietoja yhteystietojen, henkilöstön, pitkien opintolinjojen, lyhytkurssien, avoimen yliopistokoulutuksen sekä opiskelijatilastojen osalta.
Tietokantapohjaisen tiedonkeruun tietokantaohjelmana toimii Filemaker ja käytössä on
myös yhteinen tilikartta. Jokaisessa kansanopistossa toimii 1–3 päivitysvastuussa olevaa
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henkilöä, joilla on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Kansanopistot käyttävät opiskelijahallintoon ja perustietojen keräämiseen Excel-, Primus-, Opix/Pyramus-,
Tobiea- FileMaker ohjelmia sekä lisäksi web-palautelomakkeita ja taloushallinnon ohjelmistoja. Kurssipalaute kerätään pääsääntöisesti kaikista vapaan sivistystyön koulutuksista,
jonka lisäksi kerätään lukukausikohtainen palaute. Käytössä on mm. webropol-lomakkeet,
Iskut-, Opal- ja Aipal -palautejärjestelmät. Palautteen keruu on yleensä kytketty opiston
käytössä olevaan itsearviointi- ja laatumalliin. Osana Suomen Kansanopistoyhdistyksen
vapaan sivistystyön kehittämisohjelman projektia toimii Laatu ja vaikuttavuus -työryhmä,
joka tarkastelee kansanopistojen laatutyön ohella myös sitä, kuinka Kansanopistoyhdistyksen tuottamat tietokantapalvelut soveltuisivat laajempaan kansanopistoja kuvaavaan
tiedonkeruuseen ja -tuotantoon.
Kansanopistoyhdistyksen mukaan kansanopistoissa on käytössä erilaisia laatujärjestelmiä, joista osa perustuu EFQM-kriteeristöön, BSC:hen ja CQUAF:iin ja niiden yhdistelmiin. Osassa opistoja on itse tai yhteistyössä muiden kanssa kehitettyjä itsearvioinnin
malleja, jotka toimivat toiminnasta tietoa tuottavina ja kehittämistoimintaa suuntaavina
laadunhallinnan järjestelminä.
Opintokeskukset

Opintokeskukset ry:n toimesta ei kerätä systemaattisesti opintokeskuksiin liittyvää tilastoja seurantatietoa. Yhdistyksen käytössä on projektikohtainen raportointi ja vuotuinen
toimintakertomus. OK-opintokeskus ja TJS Opintokeskus kerää tietoja opiskelijoista,
suoritteista ja taloudesta. Opiskelijapalaute kerätään otantamenetelmällä sähköisellä webpohjaisella palautelomakkeella.
Opintokeskukset ry:n mukaan sen jotkin jäsenjärjestöt käyttävät itsearvioinnissa EFQM:ää
tai suunnittelussa ja seurannassa BSC:tä. Muuten käytössä on mm. opiskelijapalautteen
kerääminen ja järjestöjen sisällä eri muodossa kerättävät palautteet ja arvioinnit henkilöstöltä.
OK-opintokeskuksella ja sen jäsenjärjestöillä on käytössä laatujärjestelmä, joka on
sovellus EFQM:stä. TJS Opintokeskuksella on laadun seurantajärjestelmä, joka muodostu
sähköisestä opiskelijapalautteesta sekä taustajärjestöjen edustajien antamasta arvioinnista
koulutuksen vaikuttavuudesta. Po. arvioinnista ollaan kehittämässä järjestelmää, joka
mahdollistaa suunnitelmallisen arvioinnin.
Kesäyliopistot

Suomen Kesäyliopistot ry kerää kesäyliopistoilta tilastotietoja vuosittain. Tiedonkeruu on
laaja ja kattaa käytännössä kaiken kesäyliopistoissa suoritettavan toiminnan. Tietoja kerätään perustietojen lisäksi tarjotusta koulutuksesta, opetushenkilökunnasta, opiskelijoista
ja taloudesta. Tämän lisäksi eri kesäyliopistot keräävät yksilöidympiä tietoja ja kartoittavat
eri lomakemallein mm. opiskelijapalautetta. Asiakaspalautteen keräämiseksi on käytössä
paperinen ja/tai sähköinen kurssipalautelomake. Osassa kesäyliopistoja on käytössä myös
sähköinen ns. vapaa palautelomake, jolla asiakas antaa palautetta, ehdotuksia tms. Asiakas
pyritään huomioimaan mm. koulutustarvekyselyillä, toiminta-alueen kehitystä seuraamalla ja yhteistyöllä muiden oppilaitosten kanssa. Kerätyt palautteet käsitellään vastaavan
koulutussuunnittelijan ja opettajan kesken tai tietyn koulutusalan opettajaryhmässä.
Laatujärjestelmistä kesäyliopistoissa käytetään EFQM:ää ja BSC:iä tai niiden sovellutuksia. Kesäyliopistojen laatutyöhön sisältyy mm. strategian laatiminen ja päivittäminen,
prosessien luonti ja ylläpito, työnkulkukaavioiden ylläpito, opetuksen sisällöllisen laadun
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ja opettajien pätevyyden seuranta sekä asiakaspalautteen kerääminen. Kaiken laatutyön
lähtökohtana on itsearviointivelvoite. Kesäyliopistojen avoimen korkeakouluopetuksen
toimintaa ohjaa jatkossa vuonna 2011 valmistunut Suomen kesäyliopistot ry:n laatukirja
nimeltä: ”Kesäyliopistot avointen yliopistojen ja avointen ammattikorkeakoulujen yhteistyöoppilaitoksena”.
Tärkeimpänä osana laadussa on tarjotun koulutuksen taso ja opettajien pätevyys. Kesäyliopistojen opettajat ja kouluttajat ovat kurssi- ja koulutusohjelmakohtaisesti palkattuja,
avoimessa korkeakouluopetuksessa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajia sekä
ammatillissivistävässä koulutuksessa eri sisältöalueiden asiantuntijoita. Näiden kelpoisuus
ja pätevyys määrittyvät eri tekijöiden perusteella kuin päätoimisten opettajien.
Liikunnan koulutuskeskukset

Opistot käyttävät opiskelijatiedonkeruussa ja -hallinnassa pääsääntöisesti Primus-ohjelmaa, mutta muitakin ohjelmia on käytössä. Opiskelijapalautetta kerätään sekä Priimuksen
avulla että muilla, omilla ohjelmilla. Palautteen kerääminen tapahtuu sekä sähköisesti että
manuaalisesti. Opiskelijatiedonhallintaohjelmien lisäksi opistoilla on integroidut tai erilliset ohjelmat tilojen ja muiden, esimerkiksi opettajaresurssien hallintaan. Joillain opistoilla
on käytössään niille erityisesti räätälöityjä ohjelmia.
Tiedonhallintaohjelmien kehitys on ollut pääasiassa opistojen omaa työtä, mutta myös
opistojen yhteisiä projekteja on tehty. Merkittävintä yhteistyötä on tehty opistojen kiinteistömassojen laadunhallinnan ja kehittämisen osalta. 2000-luvun alkupuolella toteutettiin yhteinen sähköisen huoltokirjan kehittämishanke, jonka yhteydessä opistojen kiinteistöjen tiedot ja pohjapiirustukset muutettiin sähköiseen muotoon.
2000-luvun alkupuolella toteutettiin EFQM-järjestämään pohjautuvat itsearviontikoulutus opistojen yhteisenä hankkeena. Koulutuksen pohjalta opistot ovat voineet
laatia itselleen laatujärjestelmiä. Sisältöjen laadunvarmistusta on toteutettu yhteisillä
opetussuunnitelmien kehittämishankkeilla sekä yhteisillä opettajien ja muun henkilökunnan koulutuksilla vuosien aikana. Parhaillaan on käynnissä vapaan sivistystyön
opetussuunnitelmahanke.
Liikunnan koulutuskeskusten vapaan sivistystyön valtionohjauksen kehittämistä pohtinut työryhmä luovutti muistionsa opetus- ja kulttuuriministeriölle 3.5.2011 (Opetus- ja
kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:20). Työryhmä esitti mm.
että liikunnan koulutuskeskusten vapaan sivistystyön laskennallinen valtionosuusjärjestelmä tulisi uudistaa nykyistä selkeämmäksi. Työryhmän mielestä laskennallisessa valtionosuusjärjestelmässä tulisi huomioida myös vapaan sivistystyön koulutuksen laadun
kehittäminen. Työryhmä esitti, että rahoitusjärjestelmän uudistaminen aloitettaisiin tutkimushankkeella, jossa tulisi selvittää mm., miten vaikuttavuutta tai laatua tai laadun kehittämistä voidaan käyttää osana valtionosuusrahoituksen määräytymistä. Lisäksi työryhmä
esitti, että ensimmäisenä askeleena luotaisiin erillinen laatua tai sen kehittämistä mittaava
avustusmuoto täydentämään liikunnan koulutuskeskusten nykymuotoista valtionosuus
rahoitusta.
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2 Tilastoinnin kehittämiseen
vaikuttavia tekijöitä
2.1 Vireillä olevat tilastoinnin kehittämishankkeet
Vapaan sivistystyön tilasto- ja tietopohjan kehittämishanke ajoittuu vaiheeseen, jossa opetushallinnon alaista tilastotuotantoa uudistetaan voimakkaasti. Opetus- ja kulttuuriministeriön
johdolla ns. opetushallinnon tietotuotantohankkeessa sovitaan yhteisistä indikaattoreista,
rakennetaan yhteinen tietovarasto ja -palvelu sekä uudistetaan opetushallinnon ja Tilastokeskuksen välinen tietopalvelusopimus. Hanke toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön,
Opetushallituksen ja Tilastokeskuksen välisenä tiiviinä yhteistyönä. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus ylläpitävät ja kehittävät rakennettavaa tietovarastoa ja -palvelua
keskinäisessä yhteistyössä. Tietovarasto sisältää, ainakin alkuvaiheessa, ainoastaan numeerista
tietoa ja korvaa useita tällä hetkellä itsenäisesti toimivia tietojärjestelmiä ja palveluita.
Tietotuotantohankkeen tavoitteena on luoda hallintoa, koulutuksen järjestäjiä ja korkeakouluja sekä kansalaisia palveleva koulutusta ja tiedettä koskeva tietovarasto ja raportointipalvelu. Varasto sijaitsee fyysisesti CSC:ssä ja sinne toimitetaan tietosuoja huomioon ottaen
pääsääntöisesti kaikki Tilastokeskuksen opetushallinnolle toimittamat tiedot. Tietovaraston
rakentamisvaiheessa on laadittu lista keskeisistä koulutuspolitiikan suunnittelussa, seurannassa ja ohjauksessa käytettävistä indikaattoreista ja määritelty niissä käytettävät käsitteet.
Raportointipalvelun nimeksi on valittu Vipunen ja se otetaan asteittain käyttöön vuoden 2011 aikana siten, että ensi kertaa kaikki Tilastokeskuksen toimittama aineisto olisi
käytössä keväällä 2012. Suurin osa varaston tiedoista tuotetaan Tilastokeskuksesta osana
tietopalvelusopimusta, mutta varastoa täydennetään myös muilla tiedoilla, kuten Opetushallituksen rahoitus- ja hakeutumistiedoilla, ylioppilastutkintolautakunnan tiedoilla
ja CIMOn liikkuvuustiedoilla. Varasto- ja raportointijärjestelmä rakennetaan niin joustavaksi, että uudet tiedot voidaan liittää siihen nopeassa aikataulussa. Esimerkiksi, jos
vapaan sivistystyön tiedonkeruussa tapahtuu muutoksia, ne voidaan nopealla aikataululla
liittää Vipuseen.
Tavoitteena on, että vuonna 2012 opetushallinnolla olisi käytössään yksi tietovarasto ja
raportointipalvelu, joka olisi mahdollisimman avoin ja käyttökelpoinen eri käyttäjäryhmien näkökulmasta.

2.2 Laatu ja vaikuttavuus
Vapaan sivistystyön tilastoinnissa ei kerätä koulutuksen laatua tai oppilaitosten laatutyötä
koskevia tietoja. Vapaan sivistystyön laatua tai laatutavoitteita ei myöskään ole määritelty
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vapaan sivistystyön kehittämisohjelmassa tai muualla opetus- ja kulttuuriministeriön asiakirjoissa. Vapaan sivistystyön koulutustarjonta koostuu tuhansista erilaisista kursseista, joille on
vaikea määrittää yhteisiä laatukriteerejä. Vapaan sivistystyön kehittämisohjelma määrittelee
kuitenkin seuraavia ajankohtaisia laadun ja vaikuttavuuden kehittämiskohteita:
––
––
––
––
––
––

opetushenkilökunnan täydennyskoulutus
osaamisen tunnustaminen
opiskelijapalaute
tieto- ja viestintätekniikan ja avoimien oppimisympäristöjen pedagoginen hyödyntäminen
tilasto- ja tietopohjan parantaminen
vapaata sivistystyötä koskevan tutkimuksen kehittäminen.

Joitakin yllä esitetyistä laadun kehittämiseen liittyviä tekijöitä kuvaavista tiedoista voitaisiin ajatella seurattavan ja jossakin määrin liitettävän tilastotietojen keruuseen. Näin voitaisiin seurata, mitkä laadun kehittämiseen liittyvät toimet ovat käytössä oppilaitoksissa.
Tällaisia voisivat olla muun muassa:
––
––
––
––
––

oppilaitosten sisäiset laadunvarmistusjärjestelmät
itsearvioinnit
opiskelijapalautejärjestelmät
opetushenkilökunnan kelpoisuus ja koulutus
täydennyskoulutukseen osallistuminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on yhdessä vapaan sivistystyön keskusjärjestöjen kanssa määritellyt kaikille oppilaitosmuodoille yhteiset sekä kullekin oppilaitosmuodolle erityiset laatuja kehittämisavustusten tavoitteet vuosille 2010–2012. Määritellyt tavoitteet ovat kuitenkin
niin yleisluonteisia, että niitä ei voi seurata nykyisin kerättävien tilastojen avulla.
Vapaan sivistystyön laadun tai laatutyön seuranta tilastojen avulla edellyttää, että
vapaan sivistystyön tilastotiedon keruuseen lisättäisiin uusia laatuun liittyviä tietoja ja, että
nämä tiedot kyetään määrittelemään tilastoinnin vaatimalla yhdenmukaisuudella. Lisäksi
oppilaitosten henkilöstöä tulisi kouluttaa ko. tiedonkeruuseen. Jos kaikki nämä ehdot täytetään, uusien tilastojen avulla voitaisiin seurata koulutuksen laadun tai ainakin oppilaitosten laatutyön edistymistä ja mahdollisesti myös vertailla oppilaitosten toiminnan laatua
oikeudenmukaisesti, mikä on ehdoton edellytys laatua koskevan tilastoinnin käyttämiseen
rahoituksen perusteena.

2.3 Vapaan sivistystyön osallistumispohjan laajentaminen
Eri väestöryhmien tasapuolisen osallistumisen ja elinikäisen oppimisen edistäminen ovat
olleet viime vuosina keskeisiä kansallisia aikuiskoulutuksen vaikuttavuustavoitteita. Aliedustettujen ja erityisryhmien aikuiskoulutukseen osallistumisen lisääminen kuuluu myös
Aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen ja Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman keskeisiin tavoitteisiin.
OECD:n tutkijat arvioivat Suomen maatutkinnassa 2001, että aikuiskoulutuksen keskeinen haaste on, miten motivoidaan ja luodaan kannustimia yhteiskunnan vähäosaisimpien ryhmien osallistumiseen aikuisopiskeluun. Parlamentaarinen aikuiskoulutustyöryhmä
asetti 2002 tavoitteeksi vailla toisen asteen tutkintoa olevien lisäksi ”erityisryhmien” koulutusmahdollisuuksien parantamisen. PAT:ille erityisryhmiä olivat vammaiset, työttömät
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ja maahanmuuttajat. Myöhemmin alettiin puhua ”aikuiskoulutuksessa aliedustetuista ryhmistä”, joita vuoden 2006 aikuiskoulutustutkimuksen mukaan olivat eläkeläisten, työttömien, yrittäjien ja työntekijöiden lisäksi työvoiman ulkopuolella olevat.
Edellisen hallituksen tavoitteena oli, että vuosittain koulutukseen osallistuvien osuus työikäisestä aikuisväestöstä kasvaa nykyisestä 53 %:sta 60 %:iin vuoteen 2012, mikä edellyttää
osallistumispohjan laajentamista ja vähän osallistuvien väestöryhmien koulutusmahdollisuuksien parantamista. Vuoden 2010 talousarvion mukaan pitäisi erityisesti vailla ammatillista koulutusta tai vanhentuneen koulutuksen varassa olevien, yrittäjien ja pk-yritysten
henkilöstön, maahanmuuttajien ja yli 55-vuotiaiden koulutusmahdollisuuksia lisätä. Lisäksi
vuoden 2010 talousarviossa vapaan sivistystyön painopisteeksi asetettiin alueellisen saavutettavuuden varmistamisen sekä maahanmuuttajien, työttömien ja senioriväestön sekä opinnollista kuntoutusta tarvitsevien koulutustarpeisiin vastaamisen. Uuteen hallitusohjelmaan
on kirjattu, että hallitus edistää vapaata sivistystyötä vastaamaan muutoin koulutustarjonnan
ulkopuolelle jäävien ryhmien sivistyksellisiin tarpeisiin ja edistämään maahanmuuttajien
kotoutumista. Vapaan sivistystyön yhteiskunnallisen koulutuksen osuutta lisätään.
Osallistumiserojen ja maahanmuuttajien kotouttamistavoitteen seuranta edellyttää tilastoinnin kehittämistä siten, että väestöryhmien – ml. aliedustetut ryhmät – osallistumista
aikuiskoulutukseen on mahdollista seurata. Tämä edellyttää henkilötunnuspohjaista tiedonkeruuta tai vähintäänkin vapaan sivistystyön opiskelijaprofiilien keruun kehittämistä. Alla
olevassa taulukossa tarkastellaan erityisesti ”aliedustettuja” tai ”vähävaraisia” ryhmiä koskevan tilastotiedon saatavuutta ja määrittelyjä sekä arvioidaan soveltuuko ko. ryhmän osallistuminen vapaan sivistystyön oppilaitosten valtionosuuden korotusperusteeksi (eli aiheuttaako
ko. ryhmän koulutus lisäkustannuksia keskimääräisiin kustannuksiin verrattuna).
Aliedustettu ryhmä

Tiedon saatavuus,
määrittely

Tiedonkeruu

Soveltuvuus
VST-rahoitusperusteeksi

Vailla ammatillista
koulutusta olevat

TK tutkintorekisteri

Kysytään opiskelijalta tai tarkistetaan tutkintorekisteristä

Seuranta tärkeää, mutta ei
sovi VST-rahoitusperusteeksi.

Vanhentuneen koulutuksen varassa olevat

Harkinnanvarainen,
mahdoton tilastoida

Ei tilastointia.

Ei voi seurata eikä sovi
VST rahoitusperusteeksi.

Työttömät

TE-toimiston todistus

Kysytään opiskelijalta

Seuranta tärkeää, mutta ei
sovi VST-rahoitusperusteeksi.

Työvoiman ulkopuolella
olevat

Kysytään opiskelijalta.
Voiko tarkistaa?

Yrittäjät

TK määritelmä: 18–74-vuotias
jolla yrittäjäeläkevakuutus

Kysytään opiskelijalta.
Voiko tarkastaa rekisteristä?

Seuranta tärkeää, mutta ei
sovi VST-rahoitusperusteeksi.

Pk-yritysten henkilöstö

TK määritelmä: Pk-yrityksessä
alle 250 työntekijää ja vuosiliikevaihto alle 50 m2 tai taseen
loppusumma alle 43 m2.

Kysytään opiskelijalta.
Voiko tarkastaa rekisteristä?

Seuranta tärkeää, mutta ei
sovi VST-rahoitusperusteeksi.

Senioriväestö
(yli 63 v tai yli 55 v)

Henkilötunnus

Kysytään opiskelijalta.

Seuranta tärkeää.

Maahanmuuttajat

OPH määritelmä: Suomeen
muuttanut ulkomaalainen, jolla
on kotikunta Suomessa.

Kysytään opiskelijalta. Voiko
tarkastaa rekisteristä?

Seuranta tärkeää.

Opinnollista kuntoutusta
tarvitsevat

Yleisesti hyväksyttyä tilastomääritelmää ei ole.

Ei tilastointia.

Henkilötunnuspohjainen tiedonkeruu antaisi mahdollisuuden tuottaa tilastoja eri väestöryhmien koulutukseen osallistumisesta. Suuria määriä lyhyitä kursseja järjestävien
oppilaitosten kohdalla henkilötunnusten luotettava keruu ja tallennus voi kuitenkin lisätä
hallintotyön määrää.
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3 Kehittämisryhmän toimenpide-esitykset
3.1 Henkilötunnuspohjainen tiedonkeruu
Tilastokeskuksen vuosittain suorittamassa oppilaitostasoisessa Oppilaitosten tutkintoon
johtamaton koulutus -tiedonkeruussa vapaan sivistystyön opiskelijoista kerätään ns. bruttoettä netto-opiskelijamäärät. Brutto-opiskelijamäärällä tarkoitetaan vapaan sivistystyön
koulutuksen osallistumistapauksia. Osallistumistapausten lukumäärä sisältää samojen
henkilöiden osallistumisia vuoden aikana useisiin koulutuksiin. Netto-opiskelijamäärä on
tarkempi, mutta ei erota niitä opiskelijoita, jotka opiskelevat useammassa oppilaitoksessa
saman vuoden aikana. Nykymuotoinen tiedonkeruu ei myöskään mahdollista vapaan
sivistystyön opiskelijoita koskevan tilastotiedon yhdistämistä muihin henkilöpohjaisiin
aineistoihin, eikä näin ollen tarjoa tietoa esim. vapaan sivistystyön opiskelijoiden aikaisemmasta koulutustaustasta, iästä, kielestä tai kansalaisuudesta.
Koulutuspoliittisen suunnittelun ja ohjauksen kannalta on tärkeää, että vapaan sivistystyön
opiskelijoiden koulutustaustaa, työllisyystilannetta ja kansalaisuutta koskevia tilastotietoja on
käytettävissä. Kehittämisryhmä katsoi, että henkilötunnuksen mukaan kerätyt tilastotiedot
vapaan sivistystyön opiskelijoista mahdollistaisivat riittävän tarkan tilastopohjan vapaan sivistystyön koulutukselle sekä tarjoaisivat parhaimmat edellytykset aliedustettujen ryhmien seurantaan.
Henkilötunnuspohjaisen tiedonkeruun kautta saatavista hyödyistä ja mahdollisuuksista huolimatta kehittämisryhmässä käytiin keskustelua tietosuojaan liittyvistä asioista. Opiskelijat ovat
taustoiltaan hyvin erilaisia ja osallistuvat hyvin erilaisiin koulutuksiin. Vapaassa sivistystyössä
järjestetään esim. poliittisesti painottuneita koulutuksia sekä erilaisille vähemmistöille suunnattuja opintoja, joissa yksilöllisen tietosuojan ylläpitäminen on tärkeää. Toisaalta todettiin myös,
että tilastoviranomaisena toimii Tilastokeskus, jota ohjaa tarkat tietoturvasäännökset. Tietosuojan kannalta henkilötietojen keruu on mahdollista toteuttaa yksilön oikeussuojaa kunnioittaen.
Kehittämisryhmä pyysi Tilastokeskukselta selvityksen, jossa se pyysi Tilastokeskusta selvittämään vapaan sivistystyön henkilötunnuspohjaisen tiedonkeruun edellytykset ja kustannusvaikutukset. Tilastokeskus laati esityksen, jonka mukaan henkilötunnuspohjainen
tiedonkeruu voisi toteutua ns. suppeana tai laajana tiedonkeruuna. (liite 2).
Saadun selvityksen pohjalta kehittämisryhmä esittää, että
Tilastokeskus tekee opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta vapaan sivistystyön
oppilaitosten vapaan sivistystyön koulutuksen opiskelijoista henkilötunnuspohjaisen
tiedonkeruun. Tiedonkeruun jälkeen Tilastokeskuksen ja opetushallinnon välisissä
tietopalvelusopimusneuvotteluissa sovitaan opetushallinnon tietovarastoon toimitettavista
tietokokonaisuuksista, joiden pohjalta tuotetaan mm. opiskelijaprofiilit.
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Lisäksi kehittämisryhmä katsoo, että tiedonkeruu on syytä suorittaa Tilastokeskuksen
laatimassa selvityksessä esitetyn ns. suppean tiedonkeruun mukaisesti. Tilastokeskus
selvittää mahdollisuuden täydentää tiedonkeruuta niiden vapaan sivistystyön opiskelijoiden
osalta, joilla ei ole tiedonkeruuhetkellä voimassa olevaa henkilötunnusta. Tilastokeskuksen
mukaan henkilötunnuspohjainen tiedonkeruu voitaisiin suorittaa määräajoin. Tilastokeskuksen
suorittamaan Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus –tiedonkeruuseen esitetyllä
toimenpiteellä ei ole vaikutuksia.

Opintokeskusseura ry jätti asiaan eriävän mielipiteensä, jossa se totesi, että henkilötunnusten kerääminen ei ole sen jäsenjärjestöissä mahdollista eikä tarkoituksenmukaista.
Opintokeskusseura ry toteaa perusteluissaan, että monien opintotilaisuuksien osalta henkilötunnusten keruu tapahtuisi vapaaehtoisten kansalaisten toimesta, hyvin vaihtelevissa
opinnollisissa tilaisuuksissa ja paikoissa. Seuran arvioimat tietoturva- ja muut ongelmat
koskevat ao. tiedonkeruun ja edelleenvälittämisen vaihetta, eivät niinkään tietojen tilastollista käyttöä. Toinen eriävän mielipiteen peruste on mahdollisen jatkuvan henkilöpohjaisen tiedonkeruun tuoma lisääntyvä hallintotyö. OK- ja TJS Opintokeskukset puolestaan
varasivat mahdollisuuden jättäytyä henkilötunnuspohjaisen tiedonkeruun ulkopuolelle.
Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry kiinnittää
kehittämis¬ryhmän huomiota ay-liikkeen oppilaitosten esittämään näkemykseen siitä,
että henkilö¬tieto¬pohjaisten opiskelijatietojen luovuttaminen tarkoittaisi ay-jäsenyyteen
ja luottamus¬tehtäviin liittyvien tietojen luovuttamista. Suomen Kansanopistoyhdistys
– Finlands Folkhögskolförening ry esittää, että opetus- ja kulttuuriministeriö ei liittäisi
henkilötunnuspohjaisen tiedon¬keruun piiriin niitä kansanopistoja, joiden erityisenä
koulutustehtävänä on työelämän aktiiviseen kansalaisuuteen ja työolojen kehittämiseen
tarkoitettu koulutus. He esittävät myös, että opiskelija¬profiilitietojen keräämisessä
meneteltäisiin näiden kansanopistojen osalta samalla tavoin kuin kehittämisryhmä esittää
meneteltäväksi henkilötunnus¬pohjaisen tiedon¬keruun ulkopuolelle jäävien opintokeskusten suhteen (luku 3.1.1.).
Esitetyn eriävän mielipiteen ja varauman johdosta kehittämisryhmä esittää, että opintokeskukset
eivät kuulu ensivaiheessa henkilötunnuspohjaisen tiedonkeruun piiriin. Suomen
Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:n jättämä lausuma otetaan huomioon
henkilötunnuspohjaisen tiedonkeruun toteutuksessa.

3.1.1 Opiskelijaprofiilit
Tilastokeskuksen vuosittain suorittama oppilaitostasoinen tiedonkeruu ei sisällä opiskelijaprofiilitietojen kokoamista, joten opiskelijaprofiilitiedoista järjestettiin opetusministeriön toimeksiannosta erillistiedonkeruut vuosina 2005 ja 2006. Vuonna 2005 kerättiin kansanopistojen ja kesäyliopistojen netto-opiskelijoiden profiilitiedot lähinnä iän, koulutustaustan ja
pääasiallisen toiminnan mukaisesti. Vuoden 2006 tiedonkeruu sisälsi vastaavat profiilitiedot
kansalaisopistojen, liikunnan koulutuskeskusten ja opintokeskusten opiskelijoista.
Kehittämisryhmä katsoi, että vapaan sivistystyön opiskelijoista on tarpeen koota opiskelijaprofiilit ja esittää, että
Vapaan sivistystyön opiskelijoiden opiskelijaprofiilit kootaan määräajoin.
Opiskelijaprofiilit sisältävät seuraavat taustatiedot:
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––
––
––
––
––
––

Ikä (myös alle 18-vuotiaat ja yli 60-vuotiaat)
Sukupuoli
Äidinkieli
Koulutusaste
Pääasiallinen toiminta
Kotikunta

Tilastokeskuksen ja opetushallinnon välisissä tietopalvelusopimusneuvotteluissa sovitaan
opetushallinnon tietovarastoon toimitettavista tietokokonaisuuksista, joiden pohjalta
opiskelijaprofiilit tuotetaan. Opetushallinto laatii opiskelijaprofiileista kirjallisen koosteen.

Henkilötunnuspohjaisen tiedonkeruun ulkopuolelle ensivaiheessa jäävien opintokeskusten
osalta kehittämisryhmä esittää, että
Opetushallinto, Tilastokeskus ja opintokeskukset sopivat yhdessä mahdollisen opintokeskuksia
koskevan erillistiedonkeruun toteuttamisesta ym. opiskelijaprofiilitietojen kokoamiseksi.

Mikäli vapaan sivistystyön koulutuksen valtakunnallista tiedonkeruuta ei päädytä suorittamaan henkilötunnuspohjaisesti kehittämisryhmä esittää, että
Opetushallinto, Tilastokeskus ja vapaan sivistystyön järjestöt sopivat yhdessä mahdollisen
erillistiedonkeruun toteuttamisesta koko vapaan sivistystyön koulutuksen osalta ym.
opiskelijaprofiilitietojen kokoamiseksi.

3.2 Laatuasiakirja
Vapaan sivistystyön tilastoinnissa ei kerätä koulutuksen laatua tai oppilaitosten laatutyötä
koskevia tietoja. Vapaan sivistystyön laatua tai laatutavoitteita ei myöskään ole määritelty
vapaan sivistystyön kehittämisohjelmassa tai muualla opetus- ja kulttuuriministeriön asiakirjoissa. Vapaan sivistystyön koulutustarjonta koostuu tuhansista erilaisista kursseista,
joille on vaikea määrittää yhteisiä laatukriteerejä.
Kehittämisryhmä esittää, että
OKM asettaa hankkeen, joka laatii ja määrittää vapaan sivistystyön koulutukselle soveltuvan
laatuasiakirjan. Laatuasiakirja sisältää suositukset vapaan sivistystyön oppilaitoksille
soveltuvista laatukriteereistä. Tarkoituksena on, että oppilaitokset hyödyntävät annettuja
suosituksia laatutyönsä kehittämisen tukena ja ohjeena. Laatukriteereissä otetaan huomioon
oppilaitosryhmien erityispiirteet ja niitä eriytetään tarvittavilta osin. Hankkeen yhteydessä
kartoitetaan edelleen käytössä olevia arviointi- ja laatujärjestelmiä.

3.3 Opiskelijapalautejärjestelmä
Kehittämisryhmä esittää, että
OKM käynnistää vapaan sivistystyön kehittämisohjelmassa ehdotetun hankkeen valtakunnallisen
opiskelijapalautejärjestelmän kehittämiseksi. Tavoitteena on luoda järjestelmä, jonka avulla
saadaan tietoa osallistujien näkemyksistä vapaan sivistystyön oppilaitoksen toiminnasta ja
koulutuksen vaikuttavuudesta. Palaute kerätään sovittavin aikavälein (esim. 4 v), sähköisesti
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ja tarkoituksenmukaisesti määritellyltä kohderyhmältä. Opiskelijapalautejärjestelmä
sisältää kaikkia vapaan sivistystyön oppilaitoksia koskevia yhteisiä ja yleisiä osioita sekä
oppilaitosmuotokohtaisesti eriytettyjä osioita. Opiskelijapalautteen kerääminen tällä tavoin
mahdollistaisi vertailutiedon saamisen aikasarjana kustakin oppilaitosmuodosta. Hanke kartoittaa
käytössä olevan AIPAL-palautejärjestelmän soveltuvuuden järjestelmän tekniseksi alustaksi.

3.4 Koulutusalaluokituksen tarkistaminen
Tilastokeskuksen Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus -aineistossa tutkintoon
johtamattomalla koulutuksella tarkoitetaan yhtä itsenäistä kurssia, koulutusta, useamman
kurssijakson muodostamaa koulutusohjelmaa tai kansanopiston opintolinjaa rahoittajasta
riippumatta. Tutkintoon johtamattomat koulutukset on ryhmitelty koulutustyyppeihin
ja niiden pääasiallisen sisällön tai tavoitteen luokittamiseen on käytetty opetushallinnon
koulutusalaluokituksen aikuiskoulutussovellusta.
Nykyinen opetushallinnon koulutus- ja opintoalaluokituksen aikuiskoulutussovellus ei
vastaa riittävällä tarkkuudella vapaan sivistystyön oppilaitoksissa järjestettävää koulutustarjontaa. Käytössä oleva koulutus- ja opintoalaluokitus ei kuitenkaan edellytä kokonaisuudistusta. Kehittämisryhmä esittää, että
Opetushallinto ja Tilastokeskus jatkavat vapaata sivistystyötä koskevan tilastollisen tietopohjan
kehittämistä ja uudistavat käytössä olevan koulutusalaluokituksen (opetushallinnon
koulutusalaluokitus, aikuiskoulutussovellus) vastaamaan tämän päivän koulutustarjontaa.
Koulutus- ja opintoalaa koskevat tarkennukset voidaan suorittaa henkilötunnuspohjaista
tiedonkeruuta koskevan uudistuksen yhteydessä.

3.5 Muut toimenpide-esitykset ja suositukset
Varsinaisten toimenpide-ehdotusten lisäksi kehittämisryhmä nosti esiin oppilaitosten
itsearvioinnin ja siihen liittyvät tulokset, opiskelijoiden ja sidosryhmien antaman palautteen sekä opetushenkilöstön pätevyyden. Todettiin, että oppilaitosten laadunarviointiin
liittyvät itsearviointitulokset olisi hyödyllistä saada nykyistä avoimemmin kaikkien nähtäväksi. Samoin opiskelijoiden ja sidosryhmien antamasta palautteesta tulisi aika ajoin koota
yhteenvetoja koko vapaan sivistystyön kentän osalta. Lisäksi nähtiin, että motivoitunut ja
osaava opetushenkilöstö on yksi tärkeimmistä koulutuksen laadun osatekijöistä.
Kehittämisryhmä totesi, että valtakunnallinen opettajatiedonkeruu toteutetaan 2-3 vuoden välein. Tiedonkeruu kattaa vapaan sivistystyön oppilaitosten päätoimisen opetushenkilöstön sekä päätoimisen luonteiset tuntiopettajat. Yleiskuva vapaan sivistystyön opetushenkilöstöstä on esitetty opetusministeriön ja Opetushallituksen kokoamassa julkaisussa
”Opettajat Suomessa 2010”.
Kehittämisryhmä esittää, että
Oppilaitosten itsearviointitulosten kokoamiseen liittyvä tarve huomioidaan mahdollisissa
opiskelijapalautejärjestelmä- ja laatuasiakirjahankkeissa.
Valtakunnallisessa opettajatiedonkeruussa kootaan myös vastaisuudessa tiedot vapaan
sivistystyön oppilaitosten päätoimisesta opetushenkilöstöstä ja päätoimisen luonteisista
tuntiopettajista sekä heidän osallistumisestaan jatko- ja täydennyskoulutukseen.
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4 Toimenpide-esitysten aikataulu
ja kustannukset
4.1 Aikataulu
Kehittämisryhmä esittää, että
Vapaan sivistystyön henkilötunnuspohjainen tiedonkeruu toteutetaan ensimmäisen kerran
aikaisintaan vuonna 2013. Tällöin tiedonkeruu koskisi vuoden 2012 tietoja. Tiedonkeruun
toteutuminen vuonna 2013 edellyttää, että oppilaitoksia on mahdollista tiedottaa tulevasta
tiedonkeruusta vuoden 2011kuluessa.
Opiskelijaprofiilit kootaan henkilötunnuspohjaisen tiedonkeruun pohjalta tiedonkeruuvuotta
seuraavana vuotena.
Laatuasiakirja- ja opiskelijapalautejärjestelmähankkeet käynnistetään vuoden 2012 kuluessa.

4.2 Kustannukset
Ensivaiheessa suurin kustannusvaikutus aiheutuu henkilötunnuspohjaisen tiedonkeruun
toteuttamisesta. Kustannukset muodostuvat uuden tiedonkeruun suunnittelusta, tietojen
keruusta, käsittelystä ja analysoinnista sekä ylläpitäjien ja oppilaitosten informoinnista.
Tilastokeskus on arvioinut, että ns. suppean henkilötunnuspohjaisen tiedonkeruun
perustamiskustannukset olisivat ensimmäiseltä keruukerralta 27 400 euroa ja ylläpitokustannukset toiselta keruukerralta 13 500 euroa.
Opiskelijapalautejärjestelmästä aiheutuvien kustannusten arviointi on tässä vaiheessa
mahdotonta. Kehittämisryhmän saaman selvityksen pohjalta vaikuttaa mahdolliselta, että
vapaalle sivistystyölle yhtenäinen opiskelijapalautejärjestelmä voitaisiin toteuttaa jo toimivaa AIPAL-palautejärjestelmää laajentamalla.
Muiden toimenpide-ehdotusten ei arvioida aiheuttavan mainittavia kustannuksia
opetushallinnolle, Tilastokeskukselle tai oppilaitosten ylläpitäjille.
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Liite 1.

Vapaan sivistystyön tilasto- ja tietopohjahanke
Alatyöryhmän muistio 23.6.2011

Vapaan sivistystyön laatu ja vaikuttavuus
Taustaa

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman valmisteluryhmä piti lähtökohtana, että todellisiin kustannuksiin perustava laskennallinen rahoitusjärjestelmä säilyisi jatkossakin vapaan
sivistystyön pääasiallisena rahoitusmuotona. Rahoituksen määräytymisperusteita on valmisteluryhmän mukaan kuitenkin tarvetta uudistaa kehittyvää toimintaa ja kohderyhmissä tapahtuvia muutoksia vastaaviksi.
Valmisteluryhmä esitti, että laskennallisen valtionosuusrahoituksen ohella käyttöön
otettaisiin laatu- ja kehittämisrahoitus, joka tukisi asetettujen tavoitteiden toteutumista ja
laadun kehittämistä oppilaitoksissa. Valmisteluryhmä esitti edelleen, että laatu- ja kehittämistavoitteille luotaisiin indikaattorit niin, että rahoitus voitaisiin myöhemmässä vaiheessa
tietopohjan tarkentuessa siirtää osaksi oppilaitosten perusrahoitusta erillisenä laadusta ja
tuloksellisuudesta muodostavana osana.
Valmisteluryhmä asetti vapaan sivistystyön kaikille oppilaitosmuodoille yhteisiä laadun
ja kehittämisen tavoitteita, joita olivat laatu, elinikäinen oppiminen ja saavutettavuus.
Lisäksi kullekin oppilaitosmuodolle esitettiin omat erityiset tavoitteet, jotka määriteltäisiin
ja sovittaisiin yhteistyössä vapaata sivistystyötä edustavien järjestöjen kanssa.
Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman toimeenpanon yhteydessä opetusministeriö
pyysi vapaan sivistystyö oppilaitosmuotoja edustavilta valtakunnallisilta järjestöiltä ja Suomen Kuntaliitolta konkreettisia esityksiä yhteisiksi ja oppilaitosmuotojen erityisiksi tavoitteiksi. Esitykset pyydettiin 30.9.2009 mennessä seuraavasti:
1

vapaan sivistystyön kaikille oppilaitosmuodoille yhteiset ja asianomaista oppilaitosmuotoa
koskevat erityiset tavoitteet, joiden perusteella vuoden 2010 talousarvioesitykseen sisältyvät
laatu- ja kehittämisrahoituksena toimivat avustukset jaettaisiin

2

kriteerit, jotka kuvaavat po. tavoitteen saavuttamista tai edistämistä sekä

3

laatu- ja kehittämisrahoituksena jaettavien avustusten määrä ja osuudesta po.
oppilaitosmuodon kokonaisrahoituksesta ja avustussummasta.

Opetusministeriö asetti laatu- ja kehittämisavustusten myöntämisen perustaksi yhteiset
tavoitteet ja kunkin oppilaitosmuodon erityiset tavoitteet vuosille 2010–2012, kun asiasta
oli sovittu Vapaan sivistystyön yhteistyöryhmässä syksyllä 2009. Opetusministeriö totesi
lisäksi, että vuosille 2010–2012 asetettuja laatu- ja kehittämistavoitteita voidaan tarvittaessa tarkistaa avustusten hakuprosessin valmistelun yhteydessä.
Kaikille oppilaitosmuodoille yhteiset tavoitteet

Kaikille vapaan sivistysyön oppilaitoksille yhteisiksi tavoitteiksi asetetut laatu, elinikäinen
oppiminen ja savutettavuus konkretisoitiin osatavoitteiksi vuoden 2010 hakuprosessin val26

mistelun yhteydessä valtakunnallisilta järjestöiltä saatujen ehdotusten pohjalta. Elinikäisen
oppimisen tavoite konkretisoitiin seuraavasti:
a
b
c

eri väestöryhmien sivistys- ja osaamistarpeisiin monipuolisesti vastaava koulutustarjonta
hakeva toiminta ja koulutusmahdollisuuksia koskeva tiedotustoiminta ja
aikuisopiskelussa aliedustettujen ryhmien ja erityisryhmien koulutusmahdollisuudet.

Vapaan sivistystyön tarjoamien koulutusmahdollisuuksien saavutettavuutta koskeva
tavoite puolestaan konkretisoitiin seuraavasti:
a
b
c

opintoihin osallistumisen alueellisen saavutettavuuden varmistaminen
eri kieliryhmien huomioonottaminen toiminnassa ja
erityistä tukea tarvitsevien ryhmien koulutukseen pääsyn edistäminen.

Oppilaitosmuotojen erityiset tavoitteet

Vuoden 2010 hakuprosessin yhteydessä kullekin oppilaitosmuodolle asetetut erityiset
tavoitteet olivat seuraavat:
Kansalaisopistot
a
b
c
d

kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiudet ja sosiaalisen median käyttö,
hyvinvointi ja terveys,
monikulttuurisuus ja
kestävä kehitys.

Kansanopistot
a
b
c

nuorten syrjäytymiskehitystä estävä ja koulutusjärjestelmän nivelvaiheisiin liittyvä toiminta,
kansanopistojen verkostoyhteistyön kehittäminen sekä
internaattipedagogiikan sekä uusien koulutusmallien ja opetusmuotojen kehittäminen.

Kesäyliopistot
a
b

avointa yliopisto-opiskelua tukevan opintoneuvonnan kehittäminen ja
avoimen korkeakoulutoiminnan alueellisen verkostoitumisen edistäminen ja kehittäminen.

Opintokeskukset
a
a
a

yhteiskunnallisen osallistumisen ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen
ja monipuolistaminen,
yhteisön ja yksilön hyvinvoinnin ja elämänhallintataitojen lisääminen sekä
kestävän kehityksen ja monikulttuurisuuden vahvistaminen.

Vapaan sivistystyön tilasto- ja tietopohjan kehittämishankkeen sisäinen työryhmä

Vapaan sivistystyön tilasto- ja tietopohjan kehittämishanke asetti 25.2. sisäisen työryhmän
selvittämään laadun ja vaikuttavuuden seurantaa vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Työryhmän tuli jättää esityksensä 23.6.2011.
Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin pääsihteeri Eeva-Inkeri Sirelius Vapaan sivistystyön yhteisjärjestöstä ja jäseniksi Anna Kirstinä, Opintokeskukset ry, Anitta Pehkonen, OK/TJS opintokeskukset, Juha Sihvonen, Kansalaisopistojen liitto, KoL, Kimmo
27

S irainen, Liikunnan koulutuskeskukset, Kirsi Lähde, opetus- ja kulttuuriministeriö, Timo
Aarrevaara, Suomen kesäyliopistot ry, Tytti Pantsar, Suomen kansanopistoyhdistys, Jarkko
Jännes, Tampereen yliopisto, Maria Malin, FAMI/Bildningsforum sekä Marja-Riitta
Pönkä, opetus- ja kulttuuriministeriö. Työryhmän sihteerinä toimi Pirkko Sartoneva.
Työryhmä kokoontui viisi kertaa.
Sisäisen työryhmän tehtävänä oli tehdä ehdotus siitä
1

mitkä ovat laatutyöhön ja koulutuksen vaikuttavuuteen liittyvät toimet,
joista tulisi alkaa kerätä tilastotietoja vapaan sivistystyön oppilaitosten laatutyön ja
vaikuttavuuden seuraamiseksi

2

miten laatutyöstä ja vaikuttavuudesta kertovat uudet tietosisällöt määritellään tilastollisesti,
ottaen huomioon tietojen luotettavuus, vertailukelpoisuus sekä työmuotojen eroavuudet;
sekä

3

millä edellytyksillä voidaan siirtyä sähköiseen tiedonkeruuseen kaikissa
vapaan sivistystyön oppilaitoksissa.

Jäljempänä sisäisestä työryhmästä käytetään nimitystä ”alaryhmä”.
Vapaan sivistystyön oppilaitosten laatutyöstä ja laatujärjestelmistä

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (1998/632) 7 §:n mukaan oppilaitoksilla on velvoite
arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta. Laki ei edellytä oppilaitosten käyttävän tiettyä arviointi- tai laatujärjestelmää, vaan antaa oppilaitoksille mahdollisuuden
arvioida koulutustaan ja toimintaansa itse valitsemallaan tavalla.
Vapaan sivistystyön oppilaitosten laatutyöstä ja niiden käyttämistä arviointi- tai laatujärjestelmistä ei ole käytettävissä kattavaa tietoa. Vapaan sivistystyön tilasto- ja tietopohjahankkeen jäsenet ovat toimittaneet kuvauksia oman oppilaitosmuotonsa laatutyöstä ja käytössä
olevista laatujärjestelmistä, jotka ovat liitteenä. Seuraavassa niistä lyhyet kuvaukset:
Kansalaisopistot
1990-luvun alussa opetustoiminnan tuloksellisuuden arvioinnista tuli Opetushallituksen
työn painopiste. Vuonna 1992 asetettiin erillinen työryhmä pohtimaan kansalais- ja työväenopistojen toiminnan tuloksellisuutta. Työryhmän raportti julkaistiin 1993 nimellä
”Kansalais- ja työväenopistojen tuloksellisuuden itsearviointi”.
Vuonna 1995 Opetushallitus käynnisti kansalaisopistojen valtakunnallisen tilan arviointiohjelman, jonka raportti ilmestyi nimellä ”Kansalaisopiston tila 1995”.
Vuodesta 1977 alkaen vuoteen 1980 Opetushallitus ohjasi kaikki kansalaisopistojen
kokeilumäärärahat opistojen laatu- ja itsearviointihankkeisiin. Yksi näistä hankkeista oli
Laatua opistotoimintaan –hanke, jolta ilmestyi vuonna 1999 raportti ”Kansalaisopistotoiminnan arviointiperusteet”. Nämä arviointiperusteet perustuivat Suomen Laatupalkinnon
arviointiperusteisiin. Kansalais- ja työväenopistojen liitto toimitti raportin kaikkien kansalaisopistojen käyttöön.
Vuonna 2005 Martti Markkanen muokkasi kansalaisopistojen arviointiperusteet
Euroopan Laatupalkinnon (EFQM) arviointiperusteiden mukaisiksi otsikolla ”Kansalaisopistojen laatuarviointi” (Markkanen 2006). Myös nämä arviointiperusteet Kansalais- ja
työväenopistojen liitto toimitti kaikille kansalaisopistoille.
Vuonna 2006 opetusministeriö asetti kansalaisopistojen laatupalkinnon sekä laatu- ja
tuloksellisuuskriteerien valmistelutyöryhmän. Työryhmä valmisteli kansalaisopistojen laatu28

palkinnolle kriteeristön, joka perustui kevennettynä EFQM –kriteeristöön. Kilpailun teema
vaihtui vuosittain. Vuosina 2006–2010 kilpailuun osallistui yhteensä 66 kansalaisopistoa.
Kansalaisopistojen liitto teki marraskuussa 2010 kyselyn, jolla se selvitti mm. kansalaisopistoissa käytössä olevia laatujärjestelmiä. Kyselyn mukaan kansalaisopistoissa on käytössä
EFQM-kriteeristön lisäksi esimerkiksi Balanced Scorecard (BSC) ja Common Quality
Assurance Framework (CQAF) tai niiden sovellutuksia. Useat vastaajat ilmoittivat myös
käyttävänsä itse kehittämäänsä tai jonkin muun tahon kehittämää arviointijärjestelmää.
Kansanopistot
Kansanopistoyhdistyksen mukaan kansanopistoissa on käytössä erilaisia laatujärjestelmiä,
joista osa perustuu EFQM-kriteeristöön, BSC:hen ja CQUAF:iin ja niiden yhdistelmiin.
Osassa opistoja on itse tai yhteistyössä muiden kanssa kehitettyjä itsearvioinnin malleja,
jotka toimivat toiminnasta tietoa tuottavina ja kehittämistoimintaa suuntaavina laadun
hallinnan järjestelminä. Jotkin opistot ovat myös hankkineet ISO 9000 tai 14000 standardien mukaiset sertifioinnit.
Kesäyliopistot
Kesäyliopistoissa käytetään yleisistä laatujärjestelmistä EFQM:ää ja BSC:iä tai niiden
sovellutuksia. Suomen kesäyliopistot ry:n mukaan kaikki kesäyliopistot tekevät itsearviointia ja se toteutetaan muutaman vuoden välein. Lisäksi kaikki kesäyliopistot keräävät
jo nyt asiakaspalautetta. Suomen kesäyliopistot ry on aloittanut laatutyön kehittämisen,
jonka tavoitteena on saada kaikkiin kesäyliopistoihin yhteneväinen laatutyö niin, että
tulokset olisivat keskenään vertailukelpoisia.
Opintokeskukset
Opintokeskukset ry:n mukaan sen jotkin jäsenjärjestöt käyttävät itsearvioinnissa
EFQM:ää tai suunnittelussa ja seurannassa BSC:tä. Muuten käytössä on mm. opiskelijapalautteen kerääminen ja järjestöjen sisällä eri muodossa kerättävät palautteet ja arvioinnit
henkilöstöltä.
OK-opintokeskuksella ja sen jäsenjärjestöillä on käytössä laatujärjestelmä, joka on sovellus EFQM:stä. TJS Opintokeskuksella on laadun seurantajärjestelmä, joka muodostuu
sähköisestä opiskelijapalautteesta sekä taustajärjestöjen edustajien antamasta arvioinnista
koulutuksen vaikuttavuudesta.
Liikunnan koulutuskeskukset
Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän, joka kehittää liikunnan koulutuskeskuksille soveltuvaa laatujärjestelmää.
Yllä esitetyt kuvaukset osoittavat, että vapaan sivistystyön kaikissa oppilaitosmuodoissa
laatutyössä käytössä olevat järjestelmät ovat samoja yleisiä järjestelmiä tai niiden sovellutuksia. Toisaalta kaikissa oppilaitosmuodoissa on käytössä myös itse kehitettyjä tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kehitettyjä laadun seurannan järjestelmiä.
Alaryhmän näkemyksiä vapaan sivistystyön laatutyöhön ja sen seurantaan

Vapaan sivistystyön oppilaitokset ovat toiminnaltaan, kooltaan ja resursseiltaan hyvin
erilaisia, mikä heijastuu niiden laatutyöhön. Alaryhmän jäsenet tuottivat oman oppilaitosmuotonsa näkökulmasta laatutyöhön ja laatuun liittyviä aineistoja ryhmän työskentelyn
pohjaksi. Po. aineistoissa on laatuun ja sen seurantaan liittyviä esityksiä runsaasti. Ala29

ryhmä pohti, mitkä tehdyistä esityksistä soveltuisivat valtakunnalliseen tiedonkeruuseen,
ja mitkä olisit oppilaitostasolle jääviä asioita.
Alaryhmä katsoo tärkeimpinä laatuun vaikuttavina tekijöinä olevan henkilöstön (ml.
tuntiopettajat) kelpoisuus sekä henkilöstön mahdollisuus osallistua koulutukseen ja siihen
käytetyt resurssit. Toisena keskeisenä tekijänä pidettiin opiskelijapalautteen – opintokeskuksissa myös jäsenjärjestöjen antaman palautteen – kautta saatavaa tietoa oppilaitoksen
toiminnan laadusta.
On huomattava, että osa vapaan sivistystyön oppilaitoksista on tehnyt jo pitkään systemaattista ja kokonaisvaltaista laatutyötä ja käyttänyt esim. EFQM-kriteeristöä. Näissä oppilaitoksissa laatujärjestelmä on osa oppilaitoksen normaalia toimintaa, ja sillä on oleellinen
merkitys niin johtamisessa kuin toiminnan kehittämisessä. Laatujärjestelmä muodostaa
kokonaisuuden, mistä syystä alaryhmässä esitettiin myös näkemyksiä siitä, että laatujärjestelmään sisältyvien yksittäisen arviointialueiden tai kriteerien – esim. henkilöstö tai opiskelijapalaute – nostaminen valtakunnalliseen tarkasteluun ei ole tarkoituksenmukaista.
Laatutyötä koskevat ehdotukset

Ehdotus 1
Alaryhmän näkemyksenä on, että laatutyö, laadun seuranta ja kehittäminen ovat oppilaitos- ja ylläpitäjätasolle kuuluvia tehtäviä. Oppilaitosten erilaisuudesta johtuen ylläpitäjällä
ja oppilaitoksella tulee lisäksi olla mahdollisuus valita laatujärjestelmä/laadun seurantajärjestelmä, joka parhaiten soveltuu sen tarjoamaan koulutukseen ja muuhun toimintaan.
Työryhmä katsoo lisäksi, että järjestelmän tulee olla todennettavissa, ja se tulee dokumentoida vuosittain.
Ehdotus 2
Alaryhmän näkemyksen mukaan laatutyö on edennyt varsin eritahtisesti eri oppilaitosmuodoissa ja myös oppilaitosmuotojen sisällä. Se esittää, että asetetaan hanke, joka
laatisi vapaalle sivistystyölle laatusuosituksen, jonkalainen jo on esim. perusopetuksessa
ja kirjastoilla. Hanke voitaisiin asettaa niin, että se tuottaisi vuoden 2012 aikana vapaan
sivistystyön oppilaitoksille soveltuvat yhtenäiset laatukriteerit, joita oppilaitokset voisivat
hyödyntää laatujärjestelmänsä kehittämisessä. Laatukriteereissä otetaan huomioon oppilaitosmuotojen erityispiirteet. Hankkeen yhteydessä kartoitetaan käytössä olevat arviointi- ja
laatujärjestelmät.
Ehdotus 3
Työryhmän näkemyksen mukaan oppilaitosten laatutyötä voitaisiin valtakunnallisella
tasolla seurata keräämällä tilastotietoja seuraavista asioista:
1

Laatujärjestelmä tai muu laadun seurantajärjestelmä:
miten oppilaitos arvioi antamaansa koulutuksen laatua ja suorituskykyään

2

Opiskelijapalaute ja jäsenjärjestöjen palaute

3

Henkilöstön kelpoisuus ja henkilöstökoulutukseen käytetyt resurssit

Vapaan sivistystyön vaikuttavuus

Alaryhmä katsoi keskeisinä vaikuttavuuteen liittyvinä elementteinä olevan vaikutukset
yksilötasolla, oppilaitoksen toiminnan vaikuttavuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus.
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Vapaan sivistystyön yksilötason vaikutuksista saataisiin tietoa opiskelijapalautteen
kautta. Vapaan sivistystyön oppilaitosten koulutusten pituuksissa on suuria eroja, mistä
syystä opiskelijapalautteesta saatavia tietoja voitaisiin verrata vain oppilaitosmuotojen
sisällä, ei oppilaitosmuotojen välillä. Ryhmä katsoo lisäksi, että vapaan sivistystyön oppilaitoksissa opiskelevien määrää ja opiskelijaprofiilitietoja voitaisiin käyttää kuvaamaan toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
Ehdotus 4
Opiskelijapalaute / jäsenjärjestöjen palaute
Alaryhmä esittää, että OKM käynnistää vapaan sivistystyön kehittämisohjelmassa ehdotetun hankkeen valtakunnallisen opiskelijapalautejärjestelmän kehittämiseksi. Tavoitteena on luoda järjestelmä, jonka avulla saadaan tietoa osallistujien näkemyksistä vapaan
sivistystyön oppilaitoksen toiminnasta ja opetuksen vaikuttavuudesta. Palaute kerätään
sovittavin aikavälein (esim. 4 v), sähköisesti ja tarkoituksenmukaisesti määritellyltä kohderyhmältä. Opiskelijapalautejärjestelmä sisältää kaikkia vapaan sivistystyön oppilaitoksia
koskevia yhteisiä ja yleisiä osioita sekä oppilaitosmuotokohtaisesti eriytettyjä osioita. Opiskelijapalautteen kerääminen tällä tavoin mahdollistaisi vertailutiedon saamisen aikasarjana
kustakin oppilaitosmuodosta.
Ehdotus 5
Henkilötunnuspohjainen tiedonkeruu
Alaryhmä tukee tilasto- ja tietopohjahankkeessa esitettyä näkemystä siitä, että vapaan
sivistystyön opiskelijatietojen keruussa siirrytään henkilötunnuspohjaiseen tiedonkeruuseen. Alaryhmä esittää, että Tilastokeskus tuottaisi henkilötunnuksen pohjalta vapaassa
sivistystyössä opiskelevien opiskelijaprofiilin sovittavin aikavälein. Opintokeskusseura ry
on jättänyt asiaan eriävän mielipiteensä, jossa se toteaa, että henkilötunnusten kerääminen
ei ole sen jäsenjärjestöissä mahdollista eikä tarkoituksenmukaista. Alaryhmä toteaa, että
henkilötunnuspohjainen tiedonkeruu voitaisiin tästä huolimatta aloittaa muiden oppilaitosmuotojen sekä OK- ja TJS-opintokeskusten osalta.
Nykyisessä tiedonkeruussa kerätään sekä brutto- että netto-opiskelijamäärät. Nettoopiskelijamäärä ei ole kuitenkaan tarkka, koska henkilö on saattanut opiskella yhdessä tai
useammassa oppilaitoksessa vuoden aikana. Henkilötunnuspohjainen tiedonkeruu mahdollistaisi päällekkäisyyksien poistamisen ja antaisi näin luotettavaa tietoa vapaan sivistystyön
oppilaitoksissa opiskelevien henkilöiden netto-määrästä. Alaryhmän näkemyksen mukaan
on kuitenkin edelleen tarpeen kerätä tiedot sekä brutto- että netto-opiskelijamäärästä.
Ehdotus 6
Opiskelijaprofiili
Alaryhmä esittää vapaan sivistystyön opiskelijaprofiilin muodostuvan seuraavista taustatiedoista, joiden luokituksen Tilastokeskus määrittelisi tarkoituksenmukaisella tavalla:
1
2
3
4
5
6

Ikä (myös alle 18-vuotiaat ja yli 60-vuotiaat)
Sukupuoli
Äidinkieli
Koulutusaste
Pääasiallinen toiminta
Kotikunta
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Henkilötunnuspohjaisessa tiedonkeruussa opiskelijaprofiilia koskevat tiedot saataisiin useasta rekisteristä. Koska oppilaitokset keräisivät vain henkilötunnuksen, alaryhmä esittää,
että Tilastokeskus tuottaisi kullekin oppilaitokselle sen oman opiskelijaprofiilin sekä opiskelijaprofiilin oppilaitosmuodoittain.
Ehdotus 7
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Alaryhmä pohti useita eri vaihtoehtoja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioimiseksi.
Ryhmässä nousi vahvasti esiin näkemys siitä, että yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta
on mahdollista saada tietoa ennen kaikkea tutkimuksen kautta ja esim. temaattisilla arvioinneilla. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden osoittaminen ja seuraaminen tilastollisilla
tiedoilla on huomattavasti vaikeampaa. Alaryhmä kartoitti vapaalle sivistystyölle asetettuja
tavoitteita ja pohti, minkälaisten tavoitteiden suhteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta
voitaisiin seurata. Keskusteluissa olivat esillä seuraavat käytössä olevat tavoitemäärittelyt:
1

Koulutuspoliittiset tavoitteet ja niiden saavuttaminen. Koulutuspoliittisten tavoitteiden
pohjalta asetettuja painoalueita ja niiden toteutumista voidaan seurata esimerkiksi tehtyjen
toimenpiteiden, toteutuneen koulutustarjonnan ja osallistujamäärien kautta.

2

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain 1 §:n tavoitteet ja niiden saavuttaminen kehittämällä
koulutusalaluokitusta niin, että tavoitteiden mukaisista sisällöistä saadaan tietoa
opetustunneittain.

3

Vapaan sivistystyön oppilaitosten vaikuttavuus kunkin oppilaitosmuodon lain 2 §:n mukaisten
tehtävien sekä 3 §:n mukaisten kehittämis- ja palvelutehtävien suhteen. Oppilaitosten
toteutunutta koulutustarjontaa seurattaisiin ryhmittelemällä toteutuneet opetustunnit
määriteltyjen toimintojen mukaisesti oppilaitosmuodoittain. Näin vaikutusten arvioinnissa
voitaisiin ottaa huomioon oppilaitosten toimintaympäristön ja resurssien tarjoamien
mahdollisuuksien käyttö, kehittämis- ja palvelutehtävät sekä relevanssi.

4

Vaikuttavuutta seurataan laatu- ja kehittämisavustusten tavoitteiden suhteen. Alaryhmä piti
suositeltavana, että LAKE –avustusten tavoitteet ja avustusten jakokriteerit valmisteltaisiin
vastaisuudessa yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja vapaan
sivistystyön yhteistyöryhmän kesken (YTR) kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Alaryhmä toteaa, että ryhmän esittämien uusien tietosisältöjen (opiskelijaprofiili) määrittelemisestä ja keruusta vastaa Tilastokeskus, jolloin saadaan varmistettua myös tietojen
luotettavuus. Alaryhmä toteaa lisäksi, että vapaan sivistystyön oppilaitokset antavat jo nyt
toimintaansa kuvaavat tilastot sähköisesti esim. Tilastokeskukselle. Uusien tietojen kerääminen vaatii kuitenkin riittävän pitkän siirtymäajan, jotta tarvittavat uudistukset tai muutokset voidaan tehdä oppilaitoksissa käytössä oleviin tietojärjestelmiin.
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Liite 2.

Vapaan sivistystyön oppilaitosten vapaan sivistystyön
opiskelijoiden henkilöpohjaisen tiedonkeruun
kustannusarvion taustamuistio
Vapaan sivistystyön oppilaitokset oppilaitostyypeittäin 2011:
62 Liikunnan koulutuskeskukset
63 Kansanopistot
64 Kansalaisopistot
65 Opintokeskukset
66 Kesäyliopistot
yhteensä

14
83
195
10
20								
322

Vapaan sivistystyön oppilaitosten vapaan sivistystyön opiskelijoiden henkilöpohjaisesta
tiedonkeruusta laaditaan tässä kustannusarviot suppealla ja laajalla tietosisällöllä.
Suppea tiedonkeruu

Suppean henkilöpohjaisen tiedonkeruun tietosisältö:
––
––
––
––
––
––
––
––

oppilaitostunnus
henkilötunnus
henkilön etunimi
henkilön sukunimi
sukupuoli
äidinkieli
asuinkunta
kansalaisuus

Suppean tiedonkeruun kustannusarviota laadittaessa on oletettu seuraavaa:
–– Nykymuotoinen Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus -tiedonkeruu
on olemassa jatkossakin
–– Suppea henkilöpohjainen tiedonkeruu toteutetaan vapaan sivistystyön oppilaitoksista
samaan aikaan (1.3.–31.3.) kuin Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus -tiedonkeruu
–– Henkilöpohjaisesta tiedonkeruusta tiedotetaan oppilaitoksille (322) ja koulutuksen
järjestäjille (304) ennen tiedonkeruuta.
–– Henkilöpohjaiseen aineistoon otetaan mukaan vain määräaikaan mennessä
(31.3. mennessä) toimitetut tiedot eli jos oppilaitos ei ole toimittanut tietoja määräaikaan
mennessä, puuttuvia tietoja ei karhuta.
–– Jos oppilaitoksen toimittamassa henkilöpohjaisessa aineistossa on virheellisiä
henkilötunnuksia, mutta aineistossa on virheellisen henkilötunnuksen omaavan syntymäaika,
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sukupuoli, äidinkieli, asuinkunta tai kansalaisuus, henkilöä ei poisteta aineistosta. Jos
virheellisen henkilötunnuksen omaavasta henkilöstä ei ole ilmoitettu mitään edellä mainittua
tietoa, henkilö poistetaan aineistosta.
–– Henkilöpohjaisessa aineistossa ilmoitettujen opiskelijoiden määrää verrataan
Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus -lomakkeella ilmoitettuun vapaan
sivistystyön netto-opiskelijamäärään (lomakkeen F-kohta). Mikäli henkilöpohjaisessa
aineistossa on opetushallinnon mielestä riittävän paljon havaintoja opiskelijaprofiilien
tuottamiseen, opetushallinnon tietovarastoon toimitettavista tietoaineistoista sovitaan
erikseen (ei siis sisälly tähän kustannusarvioon) opetushallinnon ja TK:n välisissä
tietopalvelusopimusneuvotteluissa.

Tilastopäällikkö Hilkka Kousa on laatinut kustannusarvion Tilastokeskuksen (TK:n) kustannuksista ja key account manager Jan Weppling pääosan Itellan kustannuksista. Koska
TK oli kesäkuussa pyytänyt Itellalta kustannusarvion vain neljän ensimmäisen muuttujan
(oppilaitostunnus, henkilötunnus, henkilön etunimi ja henkilön sukunimi) keruusta, Itellan suppean tiedonkeruun perustamiskustannuksiin on TK:n toimesta lisätty 630 euroa ja
ylläpitokustannuksiin 122 euroa.
Suppean tiedonkeruun kustannusarvio sisältää perustamiskustannukset 1. keruukerralta
ja ylläpitokustannukset 2. keruukerralta.
Suppean tiedonkeruun kustannusarvio:
Perustamiskustannukset

Ylläpitokustannukset

2 580
9 300
2 920
8 100
1 980

0
4 040
840
6 640
1 480

TK:n kustannukset

Tiedotusmateriaali
Tiedonkeruun valmistelutehtävät
Tiedonkeruumateriaali Itellaan
Tiedonkeruu
Aineiston käsittely ja analysointi
Itellan kustannukset1
Yhteensä

2 520

500

27 400

13 500

1 Itellan suppean tiedonkeruun kustannusarvio: 2 520 = 1 890 + 630 euroa ja 500 = 378 + 122 euroa

Laaja tiedonkeruu

Laajan henkilöpohjaisen tiedonkeruun tietosisältö:
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
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oppilaitostunnus
henkilötunnus
henkilön etunimi
henkilön sukunimi
sukupuoli
äidinkieli
asuinkunta
kansalaisuus
koulutuksen sisältökoodi
koulutuksen kesto

Laajan tiedonkeruun kustannusarviota laadittaessa on oletettu seuraavaa:
–– Nykymuotoinen Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus -tiedonkeruu
on olemassa jatkossakin
–– Laaja henkilöpohjainen tiedonkeruu toteutetaan vapaan sivistystyön oppilaitoksista samaan
aikaan (1.3.–31.3.) kuin Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus -tiedonkeruu
–– Henkilöpohjaisesta tiedonkeruusta tiedotetaan oppilaitoksille (322) ja
koulutuksen järjestäjille (304) ennen tiedonkeruuta.
–– Henkilöpohjaiseen aineistoon otetaan mukaan vain määräaikaan mennessä
(31.3. mennessä) toimitetut tiedot eli jos oppilaitos ei ole toimittanut tietoja
määräaikaan mennessä, puuttuvia tietoja ei karhuta.
–– Jos oppilaitoksen toimittamassa henkilöpohjaisessa aineistossa on virheellisiä
henkilötunnuksia, mutta aineistossa on virheellisen henkilötunnuksen omaavan syntymäaika,
sukupuoli, äidinkieli, asuinkunta, kansalaisuus, koulutuksen sisältö tai koulutuksen kesto,
henkilöä ei poisteta aineistosta. Jos virheellisen henkilötunnuksen omaavasta henkilöstä ei
ole ilmoitettu mitään edellä mainittua tietoa, henkilö poistetaan aineistosta.
–– Jos oppilaitoksen ilmoittamassa henkilöpohjaisessa aineistossa on käytetty sellaisia
koulutuksen sisältökoodeja, joita ei esiinny Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus
-lomakkeen E-kohdassa, sisältökoodien oikeellisuus tarkistetaan oppilaitoksesta ja tehdään
tarvittavat korjaukset joko henkilöpohjaiseen aineistoon tai lomake-aineistoon.
–– Henkilöpohjaisessa aineistossa ilmoitettujen opiskelijoiden määrää verrataan Oppilaitosten
tutkintoon johtamaton koulutus -lomakkeella ilmoitettuun vapaan sivistystyön nettoopiskelijamäärään (lomakkeen F-kohta). Mikäli henkilöpohjaisessa aineistossa
on opetushallinnon mielestä riittävän paljon havaintoja esim. opiskelijaprofiilien
tuottamiseen, opetushallinnon tietovarastoon toimitettavista tietoaineistoista sovitaan
erikseen (ei siis sisälly tähän kustannusarvioon) opetushallinnon ja TK:n välisissä
tietopalvelusopimusneuvotteluissa.

Tilastopäällikkö Hilkka Kousa on laatinut kustannusarvion Tilastokeskuksen (TK:n) kustannuksista ja key account manager Jan Weppling Itellan kustannuksista.
Laajan tiedonkeruun kustannusarvio sisältää perustamiskustannukset 1. keruukerralta ja
ylläpitokustannukset 2. keruukerralta.
Laajan tiedonkeruun kustannusarvio:
Perustamiskustannukset

Ylläpitokustannukset

2 580
12 950
3 730
9 450
10 855

0
5 430
1 000
7 880
8 623

2 835

567

42 400

23 500

TK:n kustannukset

Tiedotusmateriaali
Tiedonkeruun valmistelutehtävät
Tiedonkeruumateriaali Itellaan
Tiedonkeruu
Aineiston käsittely ja analysointi
Itellan kustannukset
Yhteensä
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Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä -sarjassa vuonna 2011 ilmestyneet

1

Taideyliopistoselvitystyöryhmän muistio

2

Korkeakoulujen kansainvälistymiseen liittyvät
asumispalvelut

3

Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit;
Tavoitteena tietoon perustuva lapsipolitiikan
johtaminen

4

Visuaalisten taiteiden kansainvälisen yhteistyön
ja viennin organisointia koskeva selvitys

5

Culture in development cooperation; Cultural
sectors in sustainable development policy

6

Yhdessä enemmän - selvitys opetus- ja
kulttuuriministeriön konserniohjauksesta ja
-rakenteesta

7

Oppisopimuskoulutuksen rahoitusjärjestelmän
kehittäminen

8

Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen

9

Ammatillisen koulutuksen laatustrategia
2011–2020

18 International evaluation of the Finnish National
Gallery
19 Luova kasvu ja taiteilijan toimeentulo; Raportti
selvitystoimenpiteistä ja selvittäjä Tarja
Cronbergin esitys hallitusohjelmatavoitteiksi
20 Liikunnan koulutuskeskusten vapaan
sivistystyön valtionohjauksen kehittäminen
21 Hyvitysmaksujärjestelmän vaihtoehtoinen
järjestely
22 De kommunala kulturverksamhetens
stöd- och utvecklingspolitik
24 Kulttuuritapahtumien avustusjärjestelmän
uudistaminen; Nykytilan ja muutostarpeiden
kartoitus5

10 Liikunnan koulutuskeskusten
rakentamisinvestointien avustusjärjestelmän
kehittämistyöryhmä
11 Selvitys koulutus- ja osaamistarpeiden
kehittymisestä sekä ennakoinnin tilasta ja
kehittämistarpeista 2010
12 Kuntien kulttuuritoiminnan tuki- ja
kehittämispolitiikka; Selvittäjien Anita Kangas ja
Kalevi Kivistö laatima raportti
13 Luovan talouden ja kulttuurin alueelliset
kehittämistoimenpiteet 2010–2020
14 Vapaan kentän ammattilaisryhmien
toimintaedellytysten parantaminen
15 Ammatillisen tutkintojärjestelmän
kehittämishankkeen loppuraportti
17 Paikallismuseotoiminnan kehittäminen;
Työryhmän väliraportti
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