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Tiivistelmä: Tässä tutkimuksessa on pyritty arvioimaan tilaaja-tuottaja -mallin
soveltamista ammatilliseen aikuiskoulutukseen. Pääpaino on aiempien tutkimus-
ten tarkastelussa, mutta kokemuksia täydennetään Uudenmaan alueella suoritet-
tujen haastattelujen avulla. Tuloksia tarkasteltaessa markkinaehtoisuudella
vaikuttaa olevan positiivisia vaikutuksia kustannustehokkuuden lisääntymisen
ohella myös toiminnan yleiseen tehostumiseen. Mallin soveltamiseen liittyvät
epäkohdat vaikuttavat liittyvän kilpailuttamisen uutuuteen julkishallinnossa, kil-
pailuneutraliteettiin liittyviin ongelmiin ja kustannustehokkuuden eli hinta/laatu-
suhteen valvomiseen.  Haastatteluja tarkasteltaessa on kuitenkin muistettava nii-
den koskevan vain pientä osaa koko maan ammatillisesta aikuiskoulutuksesta,
eivätkä ne näin ollen ole suoraan yleistettävissä koko maata koskeviksi.
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Abstract: This study describes quasi-markets, especially how it has functioned
on occupational adult education in Finland. In addition to the theoretical exami-
nation and survey of earlier studies also some interviews were made. According
to our study market based education purchasing seems to affect positively not
only to cost-efficiency  but also in other aspects. The problems seem to relate to
the freshness of the system, competition neutrality and quality control. However,
one should bear in mind that these results are based just on small local sample
and should not be generalized to the whole sector.
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Yhteenveto

Kvasimarkkinoilla pyritään yhdistämään julkisen ja yksityisen tuotannon edut
toisiinsa optimaalisella tavalla. Julkinen sektori pyrkii lisäämään palvelujen asia-
kaslähtöisyyttä ja resurssien tehokasta käyttöä säilyttäen kuitenkin tuotannon
kontrollin itsellään, sekä osallistumaan haluamassaan määrin markkinoiden ohja-
ukseen. Julkisen sektorin yksiköt saattavat osallistua myös tuotantoon mahdolli-
sesti yksityisten tai voittoa tavoittelemattomien tuottajien kanssa kilpaillen.
Tärkeimmät kvasimarkkinamallit ovat tilaaja-tuottaja -malli ja palvelusetelimalli
(voucher-malli).

Tässä tutkimuksessa pääpaino on ammatillisessa aikuiskoulutuksessa, jonka yhte-
ydessä Suomessa on sovellettu tilaaja-tuottaja -mallia vuodesta 1991 alkaen.
Tällä hetkellä ammatillisen aikuiskoulutuksen rahoituksessa on käytössä kaksi
mallia, valtionosuusmalli ja tilaaja-tuottaja -malli. Työministeriön työvoima- ja
elinkeinokeskusten (TE-keskukset) kautta tapahtuvan työvoimapoliittisen aikuis-
koulutuksen hankinta tapahtuu kokonaisuudessaan tilaaja-tuottaja -mallin puit-
teissa. Sen sijaan opetusministeriön lääninhallitusten kautta rahoittama
omaehtoisen ammatillisen aikuiskoulutuksen rahoitus tapahtuu pääsääntöisesti
valtionosuusmallin puitteissa. Koulutuksen tarjoajista ammatilliset aikuiskoulu-
tuskeskukset toimivat yksinomaan tilaaja-tuottaja -ohjauksessa.

Tutkimuksessa tarkastellaan sekä kilpailuttamiseen liittyvää teoriaa että luodaan
laaja katsaus jo olemassa oleviin tutkimuksiin ammatillisen aikuiskoulutuksen
kilpailuttamisen vaikutuksista sekä tilaaja- että tuottaja-osapuolille. Lisää sy-
vyyttä näkemyksille pyritään saamaan Uudenmaan alueella suoritettujen haastat-
telujen avulla. Tutkimusta varten on haastateltu kuuden Uudellamaalla sijaitsevan
ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen rehtoria (tuottajat), kolmea Uudenmaan
työvoima- ja elinkeinokeskuksessa työskentelevää henkilöä ja kolmea Etelä-
Suomen läänin lääninhallituksessa työskentelevää henkilöä (tilaajat). Haastatte-
lujen tuloksia tulkittaessa on otettava huomioon, että ne edustavat vain pientä
osaa Suomen ammatillisen aikuiskoulutuksen koko sektorista, eivätkä siis ole
suoraan yleistettävissä koko maan tilanteeseen.

Tutkimuksen perusteella tilaaja-tuottaja -rahoitusmallin perusajatus vaikuttaa on-
nistuneelta. Markkinaehtoisuudella vaikuttaa olevan positiivisia vaikutuksia kus-
tannustehokkuuden lisääntymisen ohella myös toiminnan yleiseen tehostumiseen.
Asiakkuuden ja valinnaisuudenvapauden myötä oppilaiden asema vahvistuu, ja
heille annettavan koulutuksen sisällön ja laadun merkitys kasvavat. Toisaalta
myös rahoittajien asema näyttää muuttuneen. Vaikuttaa siltä, että rahoittajat tun-
tevat voivansa vaikuttaa aiempaa enemmän tilattavan koulutuksen sisältöön,
vaikka samat tahot ovat periaatteessa aiemminkin ohjanneet rahoituksen, jopa
samoille kouluttajille. Markkinoiden myötä kasvanut valinnanvapaus vaikuttaa



konkreettisten suorien vaikutustensa lisäksi myös asennetasolla toimintaa jänte-
vöittäen.

Suoritettujen haastattelujen perusteella sekä tilaaja- että tuottajaosapuolet  ovat
suhtautuneet pääpiirteissään positiivisesti rahoitusuudistukseen, ja uskovat että
mallista kehittyy alkukankeuden jälkeen hyvä ja toimiva järjestelmä. Haastatte-
lujen perusteella tilaajaosapuolella sekä työvoima- ja elinkeinokeskuksissa että
lääninhallituksissa suhtaudutaan kilpailuttamisen tuomiin mahdollisuuksiin sekä
myös haasteisiin positiivisesti. Kilpailuttaminen on mahdollistanut eri kouluttaji-
en tarjoaman koulutuksen sisällön ja hinnan vertailemisen, mahdollistaen näin
kustannustehokaan kouluttajan valinnan. Tuottajien osalta järjestelmää pidetään
onnistuneena toimintamallina, joka antaa mahdollisuuden nopeasti ja dynaami-
sesti vastata aikuisopiskelijoiden ja elinkeinoelämän haasteisiin. Myös läheisempi
yhteys markkinoihin koetaan hyvänä asiana.

Mallin soveltamiseen liittyvät epäkohdat vaikuttavat liittyvän kilpailuttamisen
uutuuteen julkishallinnossa, kilpailuneutraliteettiin liittyviin ongelmiin, sekä
kustannustehokkuuden eli hinta/laatu-suhteen valvomiseen.
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1 Johdanto

Julkisen sektorin rahoitusongelmien myötä on jouduttu kiinnittämään yhä enene-
vässä määrin huomiota palvelujen kustannustehokkuuteen.. Julkisten palvelujen
hankinnan ja tuotannon markkinaehtoistaminen on nähty tärkeäksi keinoksi ko-
hottaa palvelujen kustannustehokkuutta. Vaikka julkinen valta säätelisi ja rahoit-
taisikin palveluita, sen ei tarvitse olla niiden yksinomainen tuottaja.
Hyvinvointipalvelujen markkinaperusteisella ohjauksella pyritään saamaan kil-
pailun myötä tehokkuutta ja taloudellisuutta perinteisesti julkisen sektorin mono-
polina olleisiin tehtäviin. Hyvinvointipalvelujen markkinaperusteisiin
tuotantotapoihin siirtymien ei tarkoita kuitenkaan niiden jättämistä yksinomaan
markkinavoimien vastuulle. Täydellisesti kilpaillut markkinat eivät välttämättä
tuota hyvinvointipalveluita ainakaan yhteiskunnan edun kannalta katsottuna riit-
tävästi.

Kvasimarkkinoilla1 pyritään yhdistämään julkisen ja yksityisen tuotannon edut
toisiinsa optimaalisella tavalla. Julkinen sektori pyrkii lisäämään palvelujen asia-
kaslähtöisyyttä ja resurssien tehokasta käyttöä säilyttäen kuitenkin tuotannon
kontrolloiminen ja markkinoiden ohjausmahdollisuudet itsellään. Julkisen sekto-
rin yksiköt saattavat osallistua myös tuotantoon mahdollisesti yksityisten tuottaji-
en kanssa kilpaillen. Tärkeimmät kvasimarkkinamallit ovat tilaaja-tuottaja -malli
ja palvelusetelimalli (voucher-malli).

Tämän tutkimuksen pääasiallisena kohteena on ammatillinen aikuiskoulutus, jos-
sa Suomessa on sovellettu tilaaja-tuottaja -mallia vuodesta 1991 alkaen. Tällä
hetkellä omaehtoisen aikuiskoulutuksen rahoituksessa on käytössä kaksi mallia,
valtionosuusmalli ja tilaaja-tuottaja -malli. Työvoimaministeriön työvoima- ja
elinkeinokeskusten (TE-keskukset) kautta tapahtuvan työvoimapoliittisen aikuis-
koulutuksen hankinnassa käytetään pelkästään tilaaja-tuottaja -mallia. Sen sijaan
omaehtoisessa ammatillisessa aikuiskoulutuksessa, jota opetusministeriö rahoittaa
lääninhallitusten kautta, sovelletaan pääasiassa valtionosuusmallia.

Taulukossa 1 on esitetty aikuiskoulutuksen rahavirrat valtion budjettiarvioiden
mukaan vuosina 1991-1998. Luvut sisältävät kaiken aikuiskoulutuksen (mm.
yleissivistävän), eivätkä siis pelkästään tilaaja-tuottaja -mallin avulla rahoitettua
koulutusta.

                                           
1 Tässä tutkimuksessa julkisten palvelujen markkinaehtoisesta tuottamisesta käytetään ilmausta kvasi-
markkinat LeGrandin ja Bartlettin (1993) terminologian mukaisesti.
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Taulukko 1 Aikuiskoulutuksen julkiset rahavirrat Suomessa 1991-1998
(mrd mk)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Omaehtoinen aikuiskoulutus* 1,5 1,7 2,0 1,8 1,6 1,7 2,3 2,2
Työvoimapoliittinen aikuis-
koulutus

0,6 0,8 0,9 0,9 0,8 1,1 1,1 1

Yhteensä 2,1 2,5 2,9 2,7 2,4 2,8 3,4 3,2
*Sisältää myös yleissivistävän koulutuksen.
Lähde: Valtion talousarvioesitys, eri vuosilta.

Tutkimuksessa tarkastellaan sekä kilpailuttamiseen liittyvää teoriaa että luodaan
laaja katsaus jo olemassa oleviin tutkimuksiin ammatillisen aikuiskoulutuksen
kilpailuttamisen vaikutuksista sekä tilaaja- että tuottaja-osapuolille. Lisää sy-
vyyttä näkemyksille pyritään saamaan Uudenmaan alueella suoritettujen haastat-
telujen avulla. Tutkimusta varten on haastateltu kuuden Uudellamaalla sijaitsevan
ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen rehtoria (tuottajat), kolmea Uudenmaan
työvoima- ja elinkeinokeskuksessa työskentelevää henkilöä, sekä kolmea Etelä-
Suomen läänin lääninhallituksessa työskentelevää henkilöä (tilaajat). Haastatte-
lujen tuloksia tulkittaessa on otettava huomioon, että ne edustavat vain pientä
osaa Suomen ammatillisen aikuiskoulutuksen koko sektorista, eivätkä siis ole
suoraan yleistettävissä koko maan tilanteeseen.

Tämä työ rakentuu seuraavasti. Kappaleessa 2 käsitellään kvasimarkkinoiden kä-
sitettä ja tärkeimpiä malleja, tilaaja-tuottaja -mallia sekä palvelusetelimallia.
Kappale 3 on ammatillisen aikuiskoulutuksen sektorikuvaus ja kappaleessa 4 tar-
kastellaan ammatillisen aikuiskoulutuksen puolimarkkinauudistuksen vaikutuk-
sista aiemmin tehtyjä tutkimuksia. Kappaleessa 5 pyritään arvioimaan
aikuiskoulutuksen kvasimarkkinoiden toimivuutta Uudenmaan alueella suoritet-
tujen haastattelujen avulla. Kappale 6 on yhteenveto.
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2 Julkisten palvelujen kilpailuttaminen

2.1 Tavoitteet, keinot ja toimintaedellytykset

Suomessa julkinen sektori on sekä rahoittanut että pääosin itse myös tuottanut
hyvinvointipalvelut.  Käytännössä julkisen sektorin tuottajilla on ollut monien
palveluiden tarjonnassa monopoliasema.

Julkisen sektorin tuotantotapaa on kritisoitu tehottomaksi, sillä taloudellisten
kannustimien puuttuessa vaarana on alhainen sisäinen ja ulkoinen tehokkuus.
Myöskään perinteisissä ostopalvelusopimuksissa ei ole taloudellisia kannustimia
tehokkuuteen, jos sopimukset tehdään ilman kilpailuttamista. Ulkoisella tehok-
kuudella tarkoitetaan palvelutuotannon aikaansaannosten suhdetta asetettuihin
tavoitteisiin, eli tehdäänkö sisällöllisesti oikeita asioita. Sisäisellä tehokkuudella
tarkoitetaan palveluntuottajan käyttämien panosten ja aikaansaannosten suhdetta
eli tehdäänkö asiat tehokkaasti. Huomionarvoista on, että tuotannon tehokkuus
liittää kustannukset tuotantomäärään ja -laatuun.

Markkinaperusteisella hyvinvointipalvelujen tuottamisella tavoitellaan tehok-
kuutta perinteisesti julkisen sektorin monopolina olleisiin tehtäviin. Hyvinvointi-
palvelujen rahoittamisen hoitaa edelleen julkinen sektori, mutta niiden tuotantoa
pyritään tehostamaan altistamalla se kilpailulle. Palvelutuotannon kilpailuttami-
sen avulla pyritään kustannustehokkuuden parantamisen lisäksi lisäämään palve-
luntuottajien suoraa asiakasvastuuta ja antamaan asiakkaille mahdollisuus ohjata
valinnoillaan palvelutuotantoa. Hyvinvointipalvelujen markkinoilla voivat tuotta-
jina toimia sekä yksityiset että julkiset tuottajat.

Markkinaperusteisten hyvinvointipalvelujen tuottamiseen käytettävää asetelmaa
kutsutaan kvasimarkkinoiksi (puolittaismarkkinoiksi). Ne ovat markkinat, koska
järjestelmässä korvataan osittain monopolistiset julkisen sektorin tuottajat vaihto-
ehtoja ja kilpailua sisältävällä tuotannolla. Markkinat ovat puolittaiset, koska ne
poikkeavat tavallisista markkinoista mm. palveluntuottajien päämotiivin epäsel-
vyyden (eivät välttämättä pyri voitonmaksimointiin) ja omistusrakenteen osalta
(voi olla yksityisen lisäksi myös julkinen). Lisäksi lopullisen asiakkaan kysyntä ja
ostovoima eivät useimmiten ole sidottuja rahaan, vaan asiakas ohjaa julkisen ra-
hoituksen palveluntuottajalle. Lopullisen palveluntuottajan valitsee käytettävästä
puolimarkkinamallista riippuen joko asiakas itse tai julkinen taho.(Le Grand ja
Bartlett 1993, s. 10)

Kvasimarkkinoilla tärkeimmät markkinaohjausta sisältävät ohjaustavat ovat ti-
laaja-tuottaja -malli ja palvelusetelimalli (voucherit). Markkinoiden tavoin myös
kvasimarkkinat voivat epäonnistua. Tämä voi johtua esimerkiksi kilpailun puut-
teesta tai sen rajoittamisesta; kilpailu edellyttää vaihtoehtoja. Mitä enemmän
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tuottajien välisessä suhteessa on markkinoiden piirteitä, sitä voimakkaampia te-
hokkuuden ja taloudellisuuden kannustimet ovat.

2.2 Tilaaja-tuottaja -malli

Toimiva tilaaja-tuottaja -malli edellyttää julkisten palveluiden tilaajien ja tuottaji-
en erottamista toisistaan. Jos myös tuottajayksikkö kuuluu julkiseen sektoriin, on
sitä kohdeltava kaikilta osin samoin kuin yksityiseen sektoriinkin kuuluvia kil-
pailijoita.

Palvelujen tuottajayksiköstä riippumattoman tilaajayksikön tehtävänä on määrit-
tää palvelujen tarve ja hankkia palvelut asiakkaalle mahdollisimman kustannuste-
hokkaasti, ts. mahdollisimman alhaisella hinnalla ja korkealla laadulla.
Kilpailuttaminen tapahtuu tuottajaorganisaatioille suunnattujen tarjouspyyntöjen
avulla, joissa määritellään tarvittavat palvelut ja sisältö- ja laatuvaatimukset.
Mallissa tilaajan oletetaan tietävän lopullisten asiakkaiden toiveet ja tarpeet, sekä
ajavan näiden asiaa kuin omaansa.

Tilaajan ja tuottajan välille luodaan markkinoiden kaltainen ostajan ja myyjän
välinen suhde. Tilaaja-tuottaja -malli lisää julkishallinnon valintamahdollisuuksia
palvelutuotannon järjestämisessä, mutta se ei välttämättä lisää loppuasiakkaan
valinnanvapautta palveluntuottajan suhteen kuten esimerkiksi palvelusetelimalli.

Kilpailulla edistetään voimavarojen oikeaa kohdentumista ja vastaavuutta kysyn-
tään. Eräs keskeinen seuraus tilaaja-tuottaja -mallin soveltamisesta on, että se
tarjoaa sekä tuotanto- että tilaajaorganisaatiolle mahdollisuuden kehittyä ja ke-
hittää toimintaansa tehokkaammaksi ja paremmin asiakkaiden tarpeita vastaaviksi
niille itselleen sopivin ehdoin. (Valtiovarainministeriö 1997, s. 58-59)

Kustannustehokkuuden paraneminen edellyttää aidon kilpailutilanteen olemassa-
oloa. Keskeistä toiminnalle ei ole se, onko kyseessä  julkinen vai yksityinen tuo-
tanto, vaan se, että tuotanto alistetaan kilpailulle. Yksittäiset tuottajat eivät
sinällään ole julkisia tuottajia parempia, vaan ratkaiseva ero tulee siitä, että avoi-
milla markkinoilla toimivat yrittäjät altistuvat ja osallistuvat kilpailuprosessiin
kun taas suljetulla sektorilla toimivat julkiset yksiköt eivät sitä yleensä
tee.(Valtiovarainministeriö 1997, s. 54-55)

Tilaaja-tuottaja -toiminta edellyttää markkinaosapuolina toimivilta organisaatiolta
uudenlaisia toimintatapoja sekä uutta osaamista. Toiminnan onnistumisen edel-
lytyksenä on, että organisaation tukipalvelut voivat tuottaa tarvittavaa informaa-
tiota sekä toiminnan suunnittelun että seurannan tueksi. Sekä tilaaja että tuottaja
tarvitsevat tietoa tuotettujen palveluiden mahdollisuudesta toteuttaa asiakkaiden
tarpeet. Tilaajan on kyettävä määrittelemään ostettavat palvelut. Tuottajalla on
puolestaan oltava valmius palveluidensa tuotekehitykseen. (Takala 1998, s. 15)
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2.3 Palvelusetelimalli

Palveluseteli (voucher) on julkisen vallan rahoittamaa käyttövoimaltaan sidottua
ostovoimaa, joka voidaan kohdistaa jollekin väestöryhmälle tai palveluiden tarvit-
sijalle palveluiden ostamista varten. (VATT 1995b, s. 15) Palvelusetelin avulla
asiakas voi maksaa palvelusta ja päättää näin itse, mistä ja keneltä hän palvelun
hankkii. Palveluseteli on tapa suunnata julkinen tuki suoraan kuluttajalle.(VATT
1995a, s. 32)

Palveluseteleitä on useita eri muotoja, mutta kaikilla niillä on kaksi yhteistä piir-
rettä. Ensinnäkin palveluseteleillä on jokin tietty kattosumma, joka rajoittaa mää-
rällisesti asiakkaan saaman tuen. Toiseksi palveluseteli on käytettävissä vain
tiettyjen, erikseen määriteltyjen hyödykkeiden ja palvelujen hankkimiseen, etujen
ollessa lisäksi tarkoitetut vain määritellylle edunsaajaryhmälle. Palveluseteli ei
ole pääsääntöisesti vaihdettavissa muihin palveluihin tai aineellisiin hyödykkei-
siin. (VATT 1995a, s. 32)

Palvelusetelillä aikaansaatava hyöty kohdistuu suoraan tuen saajalle, jolla on oi-
keus valita palveluntuottaja ja kontrolloida valintakäyttäytymisellään palvelun
hinta-laatusuhdetta. Mallissa on lähtökohtana se, että asiakkaiden valitessa pal-
velut omatoimisesti joutuvat palvelujen tuottajat vastaamaan palvelujen tarvitsi-
joiden tarpeisiin ja niiden muutoksiin aiempaa herkimmin, asiakkaiden
tyytyväisyyden heijastuessa välittömästi tuottajien toimintaan.(VATT 1995b, s.
15)

Palvelusetelimallissa rahoittajaosapuolella ei tarvitse olla täydellistä informaa-
tiota  asiakkaiden palveluihin kohdistuvista odotuksista ja vaatimuksista. Rahoit-
tajaosapuoli voi rajata palvelusetelin käyttöalueen ja mahdollisesti palvelua
tarjoavat yksiköt, mutta lopullisen valinnan tuottajasta tekee kukin asiakas hen-
kilökohtaisesti. Oleellista on, että asiakkaiden vallan lisääminen edellyttää pal-
velun käyttäjiltä kykyä tehdä valintoja, hankkia tietoa vaihtoehtoisista palveluista
ja arvioida palvelujen laatua.

Palveluseteleiden käyttöönoton uskotaan lisäävän asiakkaiden kustannustietoi-
suutta ja palvelujen kustannusten läpinäkyvyyttä, mikä on omiaan korostamaan
taloudellisesti tuotettujen palvelujen merkitystä veronmaksajien silmissä. Asiak-
kaille palveluseteli merkitsee ostovoimaa, jonka tuella palvelujen ostaminen on
mahdollista. Valintoja tehdessään järkevästi käyttäytyvät asiakkaat arvioivat
vaihtoehtoisten palvelujen hintaa ja laatua. Nykyisessä palvelutuotannossa on
hintaerojen lisäksi suuria laatueroja. Hintatietoisuutta edistää se, että hinnan ja
palvelusetelin arvon erotus jää asiakkaan maksettavaksi.

Hautamäen ja Paavolan (1993, s. 20) mielestä palvelusetelit soveltuvat parhaiten
suhteellisen yksinkertaisille ja standardisoiduille palveluille, kuten kulttuuri- ja
vapaa-aikapalveluihin, lasten päivähoitoon, opetustoimeen ja osaan vanhusten
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hoitoa. Palvelusetelien käytön edellytyksenä on, että asiakkaalla on kyky ja mah-
dollisuus valinnan tekemiseen, palvelujen laatu on helposti valvottavissa ja sete-
lin arvo mielekkäästi määritettävissä.

2.4 Tilaaja-tuottaja - ja palvelusetelimallien vertailua

Palvelusetelimalli on tilaaja-tuottaja -mallia lähempänä aitoa markkinamallia,
suurimman eron normaaliin kaupankäyntiin verrattuna ollessa palvelusetelin jul-
kinen alkuperä, sen henkilökohtaisuus sekä palveluntuottajiin ja niiden toimintaan
kohdistuva julkinen valvonta edellytyksenä palvelusetelin maksamiselle. Oleel-
lista on, että asiakkaiden vallan lisääminen edellyttää heiltä kykyä tehdä valintoja,
hankkia tietoa vaihtoehtoisista palveluista ja arvioida palvelujen laatua. (VATT
1995b, s. 15)

Palvelujen ylitarjontatilanteessa palvelusetelin käyttöönoton mukanaan tuomasta
markkinaohjauksesta tai vastaavanlaisesta voimavarojen mitoitus ja ohjausjärjes-
telmästä (tulos/nettobudjetointi) voi olla apua kysyntää vastaamattoman ylikapa-
siteetin purkamisessa. Ylikysyntätilanteiden pitäisi puolestaan johtaa markkina-
ehtoisesti tarjonnan kasvuun. Asiakasohjaus tehostaa kysynnän ja tarjonnan koh-
taamista. (VATT 1995b, s. 17)

Palveluseteli on kysyntäorientoituneempi tuotantotapa kuin tilaaja-tuottaja -malli,
koska siinä toteutuu palvelun käyttäjän todellinen valinnanvapaus. Rahoitusta-
paan ei sisälly oletusta, että palvelun tilaaja tietäisi palvelun käyttäjää paremmin
mitä tämä haluaa. Palveluseteli soveltuu parhaiten palveluihin, joiden laadunarvi-
oinnissa asiakkaan mielipide ja itsemääräämisoikeus ovat tärkeitä. Tilaaja-tuottaja
-malli soveltuu paremmin palveluihin, joissa käyttäjällä ei katsota olevan kykyä
arvioida palvelun laatua. Käytännön sovelluksissa kumpaakin mallia voidaan
käyttää limittäin toimivan palvelujärjestelmän aikaansaamiseksi. Tämä merkitsee
asiakkaiden itsemääräämisoikeuden kunnioittamista, mutta myös koko asiakasa-
kunnan erityistarpeista huolehtimista viime kädessä viranomaisten avulla.

Palveluseteli on myös siinä mielessä kysyntäorientoituneempi, että kilpailutus on
käynnissä koko ajan. Tilaaja-tuottaja -mallissa kilpailutus tapahtuu vain toimin-
tajaksojen välissä. Palvelusetelissä on myös se tärkeä ominaisuus, että samanai-
kaisesti on toiminnassa useita kilpailevia palveluntuottajia, eikä uusien tuottajien
ilmaantumiselle kesken toimikautta ole esteitä, kunhan toiminta vain täyttää sille
asetetut vaatimukset.

Tilaaja-tuottajamallissa tarjouskilpailun jälkeen kyseistä palvelua tuottaa yleensä
vain tarjouskilpailun voittanut tuottaja. Uudet tuottajat eivät pääse kesken sopi-
muskautta tarjoamaan mahdollisesti parempilaatuisia palveluitaan ja vanhalla
tuottajalla on uudellakin kilpailuttamiskierroksella kilpailuetu uusiin tuottajiin
nähden. Vanha tuottaja tuntee asiakaskunnan ja sillä on jo olemassa oleva toimi-
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va organisaatio. Tilaaja-tuottaja -malliin liittyy siis vaara luonnollisen monopolin
syntymisestä, ellei palveluja kilpailuteta esimerkiksi alueellisesti ja pyritä pitä-
mään useampia kuin yksi tuottaja markkinoilla. (VATT 1995b, s. 17)

2.5 Edellytyksiä kilpailuttamisen onnistumiselle

2.5.1 Markkinarakenne

Vasta todellinen kilpailutilanne markkinoilla aikaansaa sen, että ostopalvelun
hoitaakseen saaneen organisaation tehokkaammasta toiminnasta johtuvat kustan-
nussäästöt koituvat myös palvelun tilanneen organisaation hyväksi. Siirtämällä
palvelu julkiselta yksityiselle monopolille ei johda kvasimarkkinoille asetettuihin
tavoitteisiin.

Jotta palvelujen markkinaperusteisesta tuottamisesta olisi hyötyä, on markkinoi-
den oltava aidosti kilpailulliset. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että markki-
noilla on oltava riittävän monta tuottajaa, jotka voivat päätöksillään vaikuttaa
markkinoilla tuotettavaan määrään ja hintaan. Markkinoiden toimivuuden kan-
nalta myös alhaisten markkinoillepääsyn esteiden luoma potentiaalisen kilpailun
olemassaolo ja markkinoilta poistumisen (äärimmillään konkurssi) mahdollisuus
tulisi olla olemassa. Toimivilla markkinoilla palvelujen hintojen tulisi heijastaa
kysynnän ja tarjonnan välisiä muutoksia, eli muuttua markkinatilanteen muuttu-
essa.

Mikä sitten on riittävä tuottajamäärä kilpailun aikaansaamiseksi? Asiaan ei ole
olemassa yleispätevää vastausta, mutta esimerkiksi OECD:n vouchereita käsitte-
levän raportin (OECD 1998) mukaan kaksi on liian vähän, mutta kuusi tai seitse-
män riittävästi. Esimerkiksi tätä tutkimusta varten haastatellun Uudenmaan
työvoima- ja elinkeinokeskuksen henkilön mielestä (ks. kpl. 5.3) 4-5 vaihtoehtoa
olisi sopiva määrä ammatillisen aikuiskoulutuksen kilpailuttamisen osalta.

Le Grandin ja Bartlettin (1993, s. 20) mukaan puolimarkkinamalleissa - käytän-
nössä tilaaja-tuottaja -mallissa - kysyntäpuolen toimijoiden pieni lukumäärä ei
välttämättä ole ongelma loppuasiakkaiden kannalta. Heidän mukaansa monopoli-
asemassa oleva tilaajaorganisaatio voi käyttää asemaansa kuluttajien eduksi. Mo-
nopolilla nähdään olevan hyvät mahdollisuudet hankkia tietoa kuluttajien
tarpeista sekä tilata palvelut suurissa erissä kustannustehokkaasti. Iso tilaaja voi
käyttää monopoliasemaa hyväksi ja pyrkiä painamaan palvelujen hintoja alaspäin.
Tämä voi kuitenkin laskea palvelutuottajien motivaatiota toimia markkinoilla ja
vähentää tuottajien välistä kilpailua. Haittapuolena suurelle tilaaja-organisaatiolle
on myös sen mahdollinen kankeus sekä se, että sen käsitys loppukuluttajien pal-
velutarpeista voi heikentyä.
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Kaikilla kvasimarkkinoilla hinnat eivät välttämättä määräydy suoraan kysynnän ja
tarjonnan tasapainosta, vaan määräytyvät osin säätelyperustaisesti. Tilaaja-
tuottaja -mallissa loppuasiakkailla ei ole vaikutusmahdollisuutta palvelun hintaan,
koska valinnan tekee julkisen sektorin (valtuuttama) tilaajayksikkö. Tällöin on
hyvin epätodennäköistä, että määräytyvät hinnat heijastaisivat täysin loppukulut-
tajien preferenssejä, ellei tilaajaosapuoli pysty reagoimaan hyvin herkästi loppu-
kuluttajien tarpeisiin. Tarjontapuolella mahdolliset hinnoitteluongelmat liittyvät
jo aiemmin mainittuun julkisen sektorin tuottajayksiköiden aidon budjettirajoit-
teen olemassaoloon; kvasimarkkinoiden tehokkuuden kannalta on olennaisen tär-
keää, että kaikki tarjoajaosapuolet toimivat aidossa kilpailutilanteessa ja tätä
kautta niillä on mm. todellinen riski markkinoilta poistumiseen.

2.5.2 Informaatio

Jotta markkinat voisivat edellisessä jaksossa kuvatun kaltaisesti toimia tehok-
kaasti, on kaikilla markkinaosapuolilla oltava tietoa tuotettavien palvelujen kus-
tannuksiin ja laatuun liittyvistä tekijöistä. Tuottajien on oltava tietoisia
markkinoilla vallitsevasta hintatasosta kyetäkseen sopeuttamaan kustannuksensa
vaadittavalle tasolle. Vastaavasti tilaajien on oltava tietoisia palvelun laatuun
liittyvistä ominaisuuksista kyetäkseen määrittämään ostettaville tuotteille käyvän
arvon.

Perinteisen taloustieteellisen näkemyksen mukaan kilpailulliset markkinat tuotta-
vat myös laadullisesti parhaita mahdollisia tuotteita. Laatuongelmat liittyvät täl-
löin ko. täydellisen kilpailun ehtojen täyttymättä jäämiseen. Käytännössä
ongelmat johtuvat joko epätäydellisestä kilpailusta tai epäsymmetrisestä infor-
maatiosta, ts. kaikilla osapuolilla ei ole yhtä hyvä tietämys palvelun laatuun liit-
tyvistä komponenteista. Palvelujen osalta informaatio-ongelmat liittyvät laadun
epätäydelliseen havaittavuuteen ja niiden epäsäännölliseen hankkimiseen.

Teorian mukaan vaikeasti mitattavan palvelun laadun valvontaan liittyy kaksi
potentiaalista uhkaa, moraalikato (moral hazard) ja käänteinen valikoituminen
(adverse selection). Molemmissa tapauksissa seurauksena on laadun huononemi-
nen sovitusta tasosta.

Joidenkin palvelujen kohdalla laadun valvonta voidaan jättää osin palvelun käyt-
täjälle. Näin on asia esimerkiksi silloin, kun huono laatu vaikuttaa suoraan käyt-
täjän mukavuuteen. Toisaalta  koulutuspalvelut ovat esimerkki palveluista, jotka
edellyttävät tilaajalta tarkkaa valvontaa; oppilaan on hyvin hankala itse valvoa
opetuksen laatua.

Cave ym. (1992, s. 95) jakavat koulutuksen laadun kolmeen dimensioon. Ensim-
mäinen laatutaso liittyy lopputuotteeseen eli ovatko tutkinnon taso ja laatu  ver-
tailukelpoisia muiden vastaavien tutkintojen kanssa. Toinen laatutaso liittyy
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koettuun opetukseen ja kolmas dimensio opetuksen laadun horisontaaliseen
vaihteluun.

Jollei ostopalvelujen hyvää laatua voida varmistaa markkinamekanismien - esi-
merkiksi merkkituotteistamisen tai takuumaksujen - avulla, on laatua pyrittävä
säätelemään muilla tavoin. Se voi tapahtua esimerkiksi säätämällä vaatimuksia,
joilla pyritään lisäämään laadun havaittavuutta ja mahdollistetaan maineen tes-
taaminen. Säännöllistä valvontaa voidaan harjoittaa mm. standardien avulla, esi-
merkiksi määräämällä kaikille opetusjaksoille tai tutkintokokonaisuuksille tietyt
minimivaatimukset, tai vahvistamalla instituutioiden laadunvalvontaprosessia.

Iso-Britanniassa korkeakoulujen kilpailuttamisprosessia analysoineiden Cave ym.
(1992, s. 96-99; ks. tarkemmin kpl. 2.6.2) mukaan siellä yliopistojen osalta laa-
dunvalvonta on perustunut lähes yksinomaan yksittäisten oppilaitosten itsekont-
rolliin, yliopistojen vastatessa itse akateemisesta statuksestaan. Lisäksi - lähinnä
sisäisen kontrollin tarkastamiseksi - suoritetaan myös joitakin ulkoisia tarkastuk-
sia. Kuitenkin Cave ym. pelkäävät että ammattietiikan varaan rakennettu laadun-
valvonta ei kilpailullisiin markkinoihin siirryttäessä välttämättä enää riitä, vaan
taloudellisten paineiden lisääntyminen johtaa sisäisen kurin höltymiseen. Niinpä
opetuksen osalta myös ulkoista laadun valvontaa tarvitaan. Cave ym. suosittavat
ulkoisen valvonnan koostuvan ulkoisesta rajoitteista (esimerkiksi opetusoikeuksi-
en oikeellisuuden valvonta), informaatiovaatimuksista (esimerkiksi oppilaiden
tenttimenestys) ja sisäisen kontrollin kehittämisestä.

2.5.3 Kilpailuparametrit

Oleellinen tekijä luotaessa kilpailua hyvinvointipalvelujen tuotantoon on määri-
tellä tarkasti mitkä ovat ne tekijät, joilla kilpaillaan. Asia liittyy lähinnä tilaaja-
tuottaja -mallissa tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin; palvelusetelimallissa kilpai-
luttamisen tapahtuessa hajautetusti kilpailuparametrit määräytyvät asiakaskohtai-
sesti valintaprosessissa.

Tilaaja-tuottaja -yhteistyössä sopimusta voidaan Takalan (1997, s. 22-23) mu-
kaan ajatella toisaalta tarjouspyyntönä, jossa tilaaja määrittelee palvelutarpeen
laadun ja määrän, ja toisaalta yhteisen toimintasuunnitelman ja pelisääntöjen kir-
jaamisena. Tilaajan tehtävänä on määrittää palvelun tarve ja hankkia palvelut nii-
den tarvitsijoille mahdollisimman hyvällä hinta-laatu -suhteella.

Sopimuksen kannalta on keskeistä määritellä, mitkä ovat tuottajien kilpailupara-
metrit: pyydetäänkö tiettyä, tarkoin määriteltyä tuotetta, ja annetaan hinnan rat-
kaista, vai onko tuottajilla myös oikeus vaikuttaa tuotteen sisältöön liittyviin
tekijöihin. Tuottajaorganisaatioille suunnatussa tarjouspyynnössä tulisi olla kir-
jattuina ainakin seuraavat asiat:
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• Tarvittavat palvelut ja palvelualueet

• Sopimuksen kesto

• Palvelujen sisältö ja laatuvaatimukset

• Suoritemäärät

• Asiakkaat ja asiakassegmentit

• Asiakkailta mahdollisesti perittävät palvelumaksut

• Tuloksellisuuden kriteerit ja arviointitavat

• Asiakkaiden vaikuttamisen muodot

• Sanktiot sopimuksen rikkomisesta

• Tietoa saatujen tarjousten käsittelyajasta

Aiemmin kilpailulta suojassa toimineiden julkisen sektorin yksiköiden osalta ko-
ko kilpailuttamisprosessi on uusi opettelemista vaativa asia. Tarjouspyyntöjen ja
sopimusten laadinta voi olla monimutkainen ja vaikea prosessi. Entisten julkisen
sektorin yksiköiden kohdalla uuden toimintakulttuurin puuttuessa laadun ja mää-
rän määritteleminen voi olla vaikeaa. Tässä työssä tarkasteltavan ammatillisen
aikuiskoulutuksen kilpailuprosessin kehittymistä ja kilpailuparametrien muutosta
käsitellään kappaleissa 4 ja 5.

2.5.4 Transaktiokustannukset ja epävarmuus

Puolimarkkinoilla ilmenevät transaktiot ovat usein kaupattavan palvelun luon-
teesta johtuen varsin moniulotteisia ja -mutkaisia verrattuna esimerkiksi raaka-
ainemarkkinoihin. Lisäksi markkinoilla vallitsee usein epävarmuus palvelun ky-
synnästä ja sen kehittymisestä. Transaktiokustannukset voidaan jakaa kahteen
osaan: transaktiota ennen ja sen jälkeen syntyviin kustannuksiin.

Transaktiokustannusten huomioon ottaminen on tärkeää, kun arvioidaan edulli-
sinta tapaa järjestää palvelutuotanto. Jotta kvasimarkkinoilla järjestettävä palve-
lutuotanto olisi taloudellisesti kannattavaa, täytyy transaktiokustannusten olla
pienemmät kuin järjestettäessä palvelutuotanto jonkin toisen organisointitavan
avulla. Jos kustannukset kasvavat suuremmiksi kuin kanssakäymisestä saatava
hyöty ei eri osapuolten ole taloudellisesti järkevää aloittaa tai jatkaa yhteistyötä.
Kvasimarkkinat eivät tässä suhteessa poikkea markkinoista yleensä.
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Transaktiokustannukset voivat estää kvasimarkkinoiden avulla saavutettavia etuja
toteutumasta silloin kun transaktiot vaativat erityisiä investointeja osapuolilta.
Transaktioiden edellyttämät investoinnit voivat sitoa osapuolet tiukasti toisiinsa,
mikä voi vaikeuttaa uusien osapuolien pääsyä markkinoille. Aikaisempien tran-
saktioiden edellyttämien investointien seurauksena vanhoilla sopimuskumppa-
neilla on etulyöntiasema suhteessa uusiin markkinoille pyrkiviin tahoihin.
Investoinnit voivat olla henkistä tai fyysistä pääomaa.

2.6 Lyhyt katsaus kilpailuttamista arvioivaan kirjallisuuteen
koulutuksen piirissä

Aikuiskoulutuksesta kvasimarkkinoiden toimivuuteen liittyviä tutkimuksia on
tehty varsin niukasti. Tässä yhteydessä tarkastellaan Ahosen (1994) periaatteelli-
sia näkökantoja palvelusetelimallin soveltamisesta Suomen korkeakouluihin,
Kaupin ja Ignatiuksen (1995) Suomen Liikemiesten Kauppaoppilaitoksessa suo-
ritettua yhden lukukauden mittaista pienimuotoista vuocher-kokeilua arvioivaa
tutkimusta, Cave ym. (1992) Ison-Britannian korkeakoulujen kilpailuttamisen
tuloksia arvioivaa raporttia ja Takalan (1998) Sibelius-Akatemian tilaaja-tuottaja
-mallin soveltamisesta saatuja kokemuksia tarkastelevaa tutkimusta. Kansainväli-
siä kokemuksia opetuksen alalta on raportoitu laajemmin esim. Ahosen (1994, s.
13-15) ja Takalan (1998, s. 58-70) tutkimuksissa.2

2.6.1 Koulutussetelit korkeakouluissa

Ahonen (1994) kartoittaa koulutusetelin (voucherin) tai sen tyyppisiä piirteitä
sisältävän järjestelmän soveltamismahdollisuuksia ja siitä aiheutuvia vaikutuksia
Suomen korkeakoululaitoksessa. Selvityksessä on tarkasteltu vaikutuksia erityi-
sesti koulutuspaikkojen käytön tehostamisen, rahoitusjärjestelmän uudistamisen
ja opiskelijan aseman vahvistamisen näkökulmista. Nykytilanteen suurimpina
ongelmina Ahonen näkee koulutuspaikkojen tarpeettoman päällekkäisyyden, ra-
hoituspohjan kapeuden, opiskelijoiden valinnanvapauden rajoitukset sekä kysyn-
nän heikon heijastumisen koulutuksen tarjontaan.

Ahonen pyrkii tarkastelemaan koulutusseteliä yksilön elinikäisten oppimismah-
dollisuuksien ja korkeakoulujen rahoituskanavien näkökulmasta. Korkeakoulujen
rahoitusmallit tulevat lähivuosina Ahosen mukaan väistämättä muuttumaan siten,
että valtiolta korkeakouluille tuleva perusrahoitus vähenee tai loppuu kokonaan,
rahoituksen pohjautuessa enenevässä määrin toiminnan tuloksellisuuteen ja yh-
teiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Yhteiskunnan tuen kanavoiminen opiskelijoi-
den kautta vahvistaa opiskelijan asemaa koulutuksen valitsijana, resurssoijana ja
laadun arvioijana. Vastaavasti korkeakoulut joutuisivat kiristyvään kilpailutilan-
                                           
2 Lisäksi mm. Kauppi ja Ignatius viittavat tutkimuksensa sivulla 11 Kangasniemen (1993) julkaisemat-
tomaan muistioon.
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teeseen, mikä aktivoisi niitä parantamaan opetuksen ja tutkimuksen laatua sekä
reagoimaan nopeasti yhteiskunnan muutoksiin, koska rahoitus olisi riippuvaista
kuhunkin korkeakouluun kohdistuvasta koulutuksen kysynnästä.

Ahonen tarkastelee viittä erilaista vuocher-tyyppisiä ominaisuuksia sisältävää
mallia. Näistä ensimmäinen edustaa teoreettista ‘kokonaismallia’, jolloin korkea-
koulut saisivat koko rahoituksensa opiskelijoilta koulutussetelien kautta. Käytän-
nössä opiskelijalle ei annettaisi rahaa, vaan esimerkiksi yhteen opiskelu-
kuukauteen oikeuttavia koulutusseteleitä, jotka henkilöä voisi käyttää missä ta-
hansa elämänsä vaiheessa missä tahansa korkeakoulussa johon hän saa hankittua
opiskeluoikeuden. Korkeakoulu saisi opiskelijalta ilmoittautumisen yhteydessä
oikeuden veloittaa tiliä käytetyn opiskeluajan määrällä opetusministeriöltä.

Toisessa Ahosen tarkastelemassa mallissa, jota hän kutsuu osittaismalliksi, vain
esimerkiksi 30 prosenttia rahoituksesta tulisi opiskelijan mukana loppuosan tul-
lessa muuta kautta.

Kolmatta mallia Ahonen kutsuu sivuainemalliksi, ja siinä rahoitus seuraisi opis-
kelijan mukana vain silloin, kun hän suorittaisi sivuaineopintoja muussa kuin
omassa korkeakoulussaan.

Ahonen kutsuu neljättä tarkastelemaansa mallivaihtoehtoa kehittämismalliksi.
Sen avulla hän pyrkii löytämään ratkaisuja, joilla korkeakoulujen nykyistä opinto-
ja rahoitusjärjestelmää kehitetään lisäämällä siihen niin opiskelijoita kuin oppi-
laitoksiakin motivoivia koulutussetelijärjestelmämäisiä piirteitä.

Viidennessä mallissaan Ahonen tarkastelee koko korkeakoulutussektorin
(yliopistot, tiede- ja taidekorkeakoulut sekä ammattikorkeakoulut) kattavaa pal-
velusetelimallia.

Ahosen malleissa rahoitusvastuu koulutusseteleiden päätyttyä siirtyisi yleensä
opiskelijalle itselleen. Hän ei kuitenkaan pyri luomaan täysin markkinaohjautuvaa
mallia, vaan mm. koulutusmääristä päättäminen jäisi viranomaisten tehtäväksi.
Näiden puitteiden tulisi kuitenkin olla niin väljät, että korkeakouluille jäisi aitoa
päätäntävaltaa ja liikkumavaraa niiden sisällä.

2.6.2 Suomen Liikemiesten Kauppaopiston voucher-kokeilu

Kauppi ja Ignatius (1995) ovat arvioineet Suomen Liikemiesten Kauppaopistossa
(SKL) lukuvuonna 1993-94 suoritetusta sisäisestä voucher-kokeilusta saatuja ko-
kemuksia. SLK:n kokeilu oli suppeahko yhden opettajankoulutuslaitoksen sisäi-
nen ratkaisu, joka koski SLK:n opettajankoulutuslaitoksen opettajien pedagogista
peruskoulutusta suorittavien opettajakokelaiden täydennyskoulutusta. Mallia voi-
si Kaupin ja Ignatiuksen mielestä laajentaa koskemaan myös useampia opettajan-
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koulutuslaitoksia ja oppilaitoksia Ahosen esittämien suuntaviivojen mukaisesti.
SLK:n sisäinen voucher-kokeilu kesti vain yhden lukuvuoden.

SLK:n opettajankoulutuslaitoksella voucher-kokeilun lähtökohdaksi otettiin pe-
dagogiset tavoitteet. Kaupin ja Ignatiuksen (1995, s. 20) mukaan voucher-mallin
kehittämisen perustana pidettiin mielekästä oppimista ja opiskelua, taloudellis-
hallinnollisten seuraamusten ollessa vasta toissijaisia tavoitteita. Tavoitteiksi
muodostuivat voucherien pedagogisten ulottuvuuksien selvittäminen, valinnai-
suuden lisääminen opettajankoulutuksessa, perus- ja täydennyskoulutuksen yh-
teen nivominen ja voucherin käytön kokeileminen taloudellis-hallinnollisena
ratkaisuna. SLK:n kokeilu sisäisen voucher-järjestelmän kehittämiseksi rajoitet-
tiin valinnaisiin opintoihin. Näistäkin vain pieni osa, täydennyskoulutuskurssit,
toteutettiin voucherien avulla. Kokeilu oli siis varsin pienimuotoinen koko ope-
tuksen kenttään suhteutettuna.

SKL:n tapauksessa opettajankoulutuslaitoksen sisälle muodostuvat opettajan-
koulutuksen markkinat, joilta opiskelijat voivat vouchereilla ostaa koulutusta.
Vuocherin hintaa määrättäessä mittayksikkönä ainakin sisäisessä mallissa voisi
olla opintoviikko, jolle hinta määritellään. Kaupin ja Ignatiuksen mukaan (1995,
s. 47) valinnaisten opintojen voucherin hinnan tulisi kattaa minimissään kurssien
marginaalikustannukset. Toisaalta hinnan tulee olla myös sellainen, että se aina-
kin tietyllä oppilasmäärällä kattaa järjestämisestä aiheutuvat kustannukset. Lisäk-
si sisäisen voucherin tulee kattaa valinnaisista opinnoista aiheutuvat
yleiskustannukset. Voucherin hinnan ylärajan Kauppi ja Ignatius uskovat mää-
räytyvän opettajankoulutuksen budjetin kautta, jossa opintoviikkokohtainen yk-
sikköhinta on jo olemassa ja jota sisäisen voucherin hinta ei voine ylittää.
Voucherin hinta sijoittuisi siis budjetin ja opintojen kustannusten määrittämään
haarukkaan.

SLK:n opettajankoulutuksen budjetoinnissa sisäinen voucher ja valinnaiset opin-
not tulee huomioida varaamalla tulevaa volyymitarvetta vastaavat resurssit. Käy-
tännössä Kaupin ja Ignatiuksen (1995, s. 47) mielestä rahat voidaan sitoa
esimerkiksi opettajien palkkoihin ja toteuttaa valinnaiset opinnot heidän työpa-
noksellaan. Vastaavasti resurssit voivat jäädä joustaviksi ja ne voidaan myöhem-
min kohdentaa esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden ja vetäjien palkkioihin.
Resurssoinnissa on huomioitava valinnaisten opintojen vuosittainen vaihtelu: ky-
synnän määräytyessä markkinoilla on oltava varattuna resursseja, joiden avulla
kysyntään voidaan reagoida joustavasti lyhyelläkin aikavälillä. Opettajakoulutuk-
sen pitkäjänteisen luonteen vuoksi Kauppi ja Ignatius (1995, s. 47) pitävät bud-
jetoinnissa järkevimpänä kompromissia, jossa suunnittelu ja organisointi
resurssoidaan kiinteillä palkoilla, mutta itse toteutusta varten varataan riittävä
määrä joustavasti käytettävissä olevia resursseja.

Kauppi ja Ignatius tarkastelevat kokeilun tuloksia kahdella tasolla: sisäisen
voucherin ja opettajankoulutuslaitoksen kehittämisen näkökulmasta, sekä sisäisen
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voucher-mallin laajentamista opettajankoulutuksessa sovellettavaksi sivuaine-
malliksi. Sisäisellä voucher-mallilla opetuksen tarjontaa pyrittiin monipuolista-
maan erityisesti täydennyskoulutuksen suuntaan. Valinnaisuuden lisäämisellä
pyrittiin yksilöllisten opetussuunnitelmien mahdollistamiseen. SLK:n opettajan-
koulututus ja täydennyskoulutus ovat olleet selkeästi erillään molempien tarjon-
nan noudattaessa omaa suunnittelukäytäntöään. Tätä raja-aitaa pyrittiin
madaltamaan voucherien avulla.

Kokeilun arviointi perustui kaikkeen lukuvuoden aikana saatuun kirjalliseen ja
suulliseen palautteeseen. Opettajakokelaiden kannalta koko kokeilun arviointi oli
Kaupin ja Ignatiuksen mukaan vaikeaa, sillä opettajakokelaat eivät varsinaisesti
havainneet uutta järjestelmää lisääntynyttä opintojen tarjontaa lukuunottamatta.
Toteutuksessa ei käytetty konkreettisia seteleitä eikä voucherien tarjontaa tarvin-
nut vaatimattoman kysynnän vuoksi rajoittaa. Arviointi perustuu siis paljolti tut-
kijoiden tulkintaan.

Kaupin ja Ignatiuksen (1995, s. 43) mukaan kokeiluvuoden aikana kävi selvästi
ilmi, että perus- ja täydennyskoulutuksen suunnittelun täytyy perustua yhteiseen
käsitykseen niin opiskelusisällön kuin niiden toteuttamistapojenkin suhteen. Tä-
mä on heidän mukaansa keskeinen vaatimus niin sisäisen voucherin toimivuuden
kuin yleisesti opiskelujen integroituvuuden suhteen. Yhteinen suunnittelukäy-
täntö edellyttää yhteistä käsitystä opettajankoulutuksen opetussuunnitelmien pe-
rusteista ja lähtökohdista, koulutuksen tavoitteista ja sisällöstä, käytännön
organisointia koskevista reunaehdoista sekä taloudellisista edellytyksistä toteuttaa
tavoitteisiin johtavaa koulutusta.

SLK:n opettajankoulutuksessa valtaosa valinnaisista opinnoista oli talon itse jär-
jestämiä kursseja, joissa sekä opettajat että oppilaat olivat talon sisällä; verkos-
toitumisesta ei siis juuri voida puhua. Sisäinen voucher sisältää selkeän
rajoituksen verkostoitumiselle. Vaikka opiskelumahdollisuudet laajentuvatkin,
rajoittuvat ne silti edelleen yhden oppilaitoksen sisälle.

Opintojen valinnaisuus lisääntyi jonkin verran. Kokeilussa lähtökohtana oli ole-
massa oleva käytäntö sekä opettajien perus- että täydennyskoulutuskurssien
osalta. Kurssit toteutettiin entiseen tapaan ilman uudenlaisia pedagogisia ratkai-
suja. Kaupin ja Ignatiuksen (1995, s. 38) mukaan perus- ja täydennyskoulutus
ovat taloudellis-hallinnollisesti lähentyneet toisiaan, niin kurssien suunnittelun,
markkinoinnin kuin käytännön järjestelyjenkin tasolla.

2.6.3 Iso-Britannian korkeakoulujen rahoitusuudistukset

Cave ym. (1992) ovat analysoineet Iso-Britannian yliopistojen rahoitusjärjestel-
män muutoksia 1970-luvulta 1990-luvun alkuun. Järjestelmässä tapahtuneet pää-
uudistukset olivat:
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• yliopistojen rahoitusosuuksien kilpailuttaminen

• siirtyminen harkinnanvaraisesta rahoituksesta resurssien läpinäkyvään allo-
kointiin

• instituutioiden sisäisen johtamisen uudistaminen

 1970-luvulla Iso-Britannian yliopistojen valtion rahoitusosuus jaettiin University
Grants Committeen (UGC) toimesta yhtenä könttäsummana, joka kattoi sekä
opetuksen että tutkimuksen rahoituksen. Yliopistokohtaiset osuudet määräytyivät
pääasiassa suunnitellun opiskelijamäärän perusteella. Valtionosuuksien lisäksi
yliopistot saattoivat hakea tutkimusrahoitusta myös muualta, mutta ulkopuolisen
rahoituksen osuus oli varsin pieni. Rahoitusosuuksia tarkkailtiin toteutunein viisi-
vuotisjaksoin. Rahoitusosuuksien määräydyttyä täysimääräisinä katettavien to-
teutuneiden kustannusten ja oppilasmäärien perusteella järjestelmä ei kannustanut
tehokkuuteen eikä resurssien tehokkaaseen allokaatioon opetuksen ja tutkimuksen
välillä.

 1980-luvun alusta yliopistojen rahoitusosuudet joutuivat voimakkaiden leikkaus-
ten kohteeksi. Yliopistokohtaiset valtionavut säilyivät kuitenkin yhteisinä sekä
opetuksen että tutkimuksen sisältävinä paketteina, mutta niiden yleisen pienene-
misen lisäksi myös niiden jako muuttui aiempaa valikoivammaksi. Tämä muutti
yliopistojen resurssien allokointia: opetuksen rahoitusosuuksien pienentyessä
voimavaroja allokoitiin enenevässä määrin valtionosuuksien ulkopuolisesti ra-
hoitettuun tutkimukseen. Valtion rahoituksen osuus yliopistojen kokonaisrahoi-
tuksesta laski lukuvuosien 1975/76 ja 1988/89 välisenä aikana 82 prosentista 60
prosenttiin, ulkopuolisen rahoituksen osuuden noustessa 15:sta 33:een prosent-
tiin.

 Vuoden 1988 uudistuksessa Ison-Britannian yliopistojen rahoitus eriytettiin ope-
tuksen ja tutkimuksen suhteen. Lisäksi rahoituksen jakajana toiminut University
Grant Committee (UGC) korvattiin University Funding Councililla (UFC). Tut-
kimuksen osalta valikoivasti mm. aiempiin näyttöihin ja ulkopuolisiin arvioihin
perustuva osuus rahoituksesta on kasvanut oppilasmääräisen automaattisesti mää-
räytyvän osuuden kustannuksella. Lisäksi valtion ulkopuolisen tutkimusrahoituk-
sen hankintaa on kannustettu siten, että ulkopuolisen rahoituksen lisääntyminen
nostaa myös valtion rahoitusosuutta. Opetuksen osalta vuoden 1988 uudistuksen
tuoma ensimmäinen tärkeä muutos on opetusmaksujen kasvaminen. Kun  vielä
lukuvuonna 1989/90 noin 92 prosenttia opetusmaksuista tuli valtionavuista ja 8
prosenttia opetusmaksuista, niin lukuvuonna 1991/92 valtionavun osuus oli enää
70 prosenttia kokonaissummasta. Opetusmaksujen ainekohtaisia eroja on lisäksi
kasvatettu.

 Yliopistojen varsinainen opetuspaikkojen kilpailuttaminen aloitettiin vuonna
1990, jolloin kaikilta yliopistoilta pyydettiin tarjous niiden lukuvuodelle 1994/95
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tarjoamista oppilaspaikoista. Tarjouksessa pyydettiin yksilöimään montako paik-
kaa ko. yliopisto tarjoaisi UFC:n ohjehinnalla ja montako jollain muulla hinnalla.
UFC:n ideana oli tarkastella onko yksikköhintojen eroilla vaikutuksia opetuksen
laatuun: tarjoaako joku halvemmalla kuin pystyisi tosiasiassa tuottamaan. Tar-
jouskilpailu kuitenkin epäonnistui, sillä 93 prosenttia yliopistoista tarjosi ainoas-
taan ohjehinnalla ja vain muutama sen alle olevalla hinnalla. UFC hylkäsi
tarjoukset ja vaihtoi kilpailuttamismallia.

 1991/92 yliopistoille laskettiin tietty määrä valtion rahoittamia opiskelijapaikko-
ja, rahoituksen ollessa UFC:n tarjoaman yksikköhinnan suuruinen. Yliopistoille
jäi kuitenkin mahdollisuus niin halutessaan ottaa tätä enemmän opiskelijoita,
mutta jos ne eivät kyenneet täyttämään budjetoituja oppilaspaikkoja oli uhkana
määrärahojen vähentäminen seuraavalla kierroksella. UFC ilmoitti, että ainoa
peruste määrärahan korottamiselle on ‘ei-rahoitettujen’ oppilaspaikkojen kasvat-
taminen. Malli kannustaa yliopistoja tehokkuuteen kahdella tavalla. Ensinnäkin
ne joutuvat ottamaan yksikkökustannukset annettuina, tätä pienemmin kustannuk-
sin toimivat yksiköt hyötyvät ja tehottomammat yksiköt kärsivät. Toiseksi se kan-
nustaa yliopistoja lisäämään oppilaspaikkoja. Mallin tarkoituksena on kannustaa
kilpailullisuuteen.

 Kvasimarkkinamalli on tuonut Cave ym. mukaan kilpailua korkeakoulutuksen
markkinoille Iso-Britanniassa. Tämä ilmenee sekä kaupallisesti markkinoitujen
palveluiden tärkeyden korostumisella että kiristyneenä kilpailuna julkisesta ra-
hoituksesta. Yliopistojen sisällä johtamista on siirretty ammattijohtajille, lasken-
tatoimea kehitetty ja yksittäisten työntekijöiden palkkausjärjestelmiä kehitetty.
Lisäksi rahoituksen allokointia myös yksittäisten yliopistojen sisällä on kehitetty
ja tarkennettu.

 Yliopistoissa tuottavuuden kasvu on perinteisesti ollut varsin pientä, teknologian
kehityksen rajoitettujen soveltamismahdollisuuksien vuoksi. Kuitenkin Cave ym.
mukaan tutkimuksessa tarkasteltujen muutaman viimeisen vuoden aikana - eli
uuden rahoitusjärjestelmän käyttöönoton myötä - reaaliset yksikkökustannukset
ovat laskeneet selvästi ja mitattu tuottavuus on vastaavasti kasvanut. Heidän mu-
kaansa tuolloisiin näyttöihin on kuitenkin suhtauduttava hyvin varovaisesti niiden
perustuessa vain muutaman vuoden aineistoon.

 Cave ym. mukaan heidän analysoimansa aineisto ei anna viitteitä laadun heikke-
nemisestä kustannusleikkausten takia. Kuitenkin he näkevät pidemmällä aikavä-
lillä laadun heikentymisen mahdollisena ja jopa todennäköisenä ongelmana, ellei
myös ulkoista valvontaa paranneta.
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2.6.4 Sibelius-Akatemia

 Minna Takala on vuonna 1998 ilmestyneessä tutkimuksessaan arvioinut Sibelius-
Akatemiassa toteutettua osittaista tilaaja-tuottaja -malliin siirtymistä ja sen tulok-
sia.

 Sibelius-Akatemiassa on 1990-luvulla toteutettu sisäisten palveluiden tuotantota-
paa koskeva uudistus, jonka tavoitteena oli etsiä toiminnan laatua ja resurssien
käytön tehokkuutta parantavia toimintatapoja. Ensimmäisessä vaiheessa toteutet-
tiin sisäisiä hallintopalveluja koskenut uudistus, joka koski noin 100  henkilöä.
Toisessa vaiheessa kokeilu ulotettiin solistisen osaston klassisen instrumentti-
opetuksen ohjaukseen.

 Uudistukselle asetettuja tavoitteita olivat:

• etsiä sellaisia toimintatapoja, jotka parantavat toiminnan laatua ja resurssien
käytön tehokkuutta

• etsiä sellaisia toiminnan organisointitapoja, jotka soveltuisivat tuloksellisuutta,
kustannustehokkuutta ja kansainvälisesti vertailukykyistä laatua edellyttävään
toimintaympäristöön ja

• lisätä keskustelua ennen muuta annettavasta opetuksesta ja sen laadusta

• etsiä uutta näkökulmaa korkeakoulun toiminnan kehittämiseen

• tuoda käyttäjien näkökulmaa entistä enemmän esille palvelujen laadusta ja
määrästä päätettäessä

• antaa osastojen johtajille koulutusohjelman kokonaisvastuu

• tukea tulosjohtamisen edellytyksiä parantamalla osastojen johtajien mahdolli-
suutta vaikuttaa oman koulutusohjelmansa solistisiin opintoihin

• laaja-alaistaa musiikkikasvatuksen opiskelijoiden instrumenttiopetusta klassis-
ten instrumenttien ohella muihin instrumentteihin

 Takalan (1998, s. 71) mukaan tilaaja-tuottaja –mallin soveltaminen on toteuttanut
sille alkuvaiheessa asetettuja tavoitteita.

 Tilaajaosastojen resursseja on kohdennettu uudelleen siten, että klassisen instru-
menttiopetuksen määrä on laskenut vuosina 1992-96 26 prosenttia. Tähän ovat
vaikuttaneet muutokset sisäänottokiintiöissä, tuntikiintiöjärjestelmän käyttöönot-
to, ryhmäopetuksen suosion kasvu sekä tilaaja-tuottaja -mallin mukanaan tuoma
irrottautumisoikeus sivutoimisesta tuntiopetuksesta.
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 Klassisen instrumenttiopetuksen käyttäjien eli opiskelijoiden näkökulma tulee
aiempaa paremmin esiin mm. laatukeskustelun lisääntymisen vuoksi. Myös tunti-
kiintiöjärjestelmä on lisännyt huomiota opetuksen laatuun. Opiskelijoiden sijoit-
tumisvaiheessa eri opettajille opiskelijan esittämä opettajatoive huomioidaan ja
sijoittaminen tehdään yhdessä tilaaja- ja tuottajaosastojen kesken.

 Osastot ovat saaneet kohdentaa osan klassiseen instrumenttiopetukseen varatusta
määrärahasta haluamallaan tavalla. Musiikkikasvatuksen osastolla instrumenttien
opetustarjonta on kasvanut ja yhteistyötä on tehty eri osastojen kesken.

 Itse tilaaja-tuottaja -mallin toteuttamisprosessia Takala kuitenkin arvioi kriittises-
ti, sillä tutkimuksen lähtökohtana oli etsiä tietoja toiminnan kehittämiseksi, joten
arvioinnissa korostuivat kehittämistoimenpiteitä vaativat alueet. Näitä ovat Ta-
kalan (s. 74-76) mukaan mm. seuraavat:

• tilaaja-tuottaja -mallia on sovellettu keskeneräiseltä pohjalta, mm. talous- ja
tietojärjestelmät eivät alussa olleet riittävän kehittyneitä

• tämä on johtanut epäselvyyksiin mm. budjetoinnissa, opetuksen hinnoittelussa
sekä määrärahan yli- ja alikäytössä. Tiedon puute on lisäksi rasittanut henkilö-
kuntaa

• toimintatapa on ollut staattinen, esimerkiksi oppilasmäärien osalta vuoden
1998 budjetointi perustui vuoden 1994 laskelmiin, jotka edelleen perustuivat
vuoden 1992 tietoihin

• tilaaja-tuottaja -toiminnan vuosittainen valmisteluvaihe on ollut vaillinaista
mm. osapuolten roolien ja vastuiden, prosessisuunnittelun ja kehittämisen
osalta

• toimintaa ei ole arvioitu eikä kehitetty systemaattisesti ennen syksyä 1997

 Kehittämisehdotuksina Takala esittää mm. tilaaja-tuottaja -toiminnan periaattei-
den selkeytystä, koordinoinnin ja seurannan kehittämistä, taloushallinnon sel-
keyttämistä, palautetoiminnan ja arvioinnin kehittämistä. Kuitenkin itse kokeilu
on ollut ilmeisen onnistunut, sillä ehdotuksiin sisältyy myös tilaaja-tuottaja -
toiminnan laajentaminen koskemaan myös jazzmusiikin ja kansanmusiikin osas-
tojen instrumenttiopetusta sekä myös teoriaopintoja.

 Takala käy tutkimuksensa lopuksi (s. 86-87) lävitse haasteita yliopistojen hallin-
non yleiselle kehittämiselle.  Hänen mielestään yliopistojen hallinto- ja tukipal-
veluiden yhteydessä tilaaja-tuottaja –mallin soveltaminen parantaa mahdollisuutta
ottaa huomioon sisäisten asiakkaiden, kuten tiedekuntien, osastojen ja muiden
yksiköiden, tarpeet yliopiston keskushallinnossa. Takalan mukaan tilaaja-tuottaja
–toimintaa voitaisiin soveltaa sellaisilla opetuksen alueilla, joissa eri osapuolet
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toimivat keskenään yhteistyössä,  vastuun toiminnan laadusta jakautuessa kum-
mallekin osapuolelle. Mahdollisia soveltamiskohteita löytyy hänen mukaansa
sekä yliopistojen sisäisestä toiminnasta (vrt. kappale 2.6.2 SKL:n sisäisestä
voucherista) että yhteistyöstä kahden tai useamman yliopiston välillä. Myös esim.
pääkaupunkiseudunyliopistojen kirjastojen rahoitukseen ja hallintaan, erityisesti
ammattikorkeakouluille tarjottavien palveluiden osalta, malli soveltuu.

 Takalan mukaan (s. 87) tilaaja-tuottaja –mallin soveltaminen yliopistojen toi-
mintaan edellyttää niiden hallinnon kehittämistä monella eri osa-alueella. Hänen
mukaansa pääkohteet ovat tuotettujen palveluiden laadun ja asiakastyytyväisyy-
den mittauksen mahdollistavien järjestelmien kehittäminen, joustava kustannus-
laskenta ja tietohallinto.
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3 Ammatillinen aikuiskoulutus suomessa

3.1 Ammatillisen  aikuiskoulutuksen muodot ja rahoitus

 Aikuiskoulutus Suomessa ryhmitellään yleissivistävään ja ammatilliseen aikuis-
koulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön. Aikuisille tarkoitettua koulutusta pe-
rustellaan erilaisilla seikoilla: elinikäisen oppimisen periaate korostaa jatkuvaa
oppimista ja aikuisikä on merkittävä osa ihmisen elinkaarta; nuorten ja aikuisten
oppimisen mallit ja toisaalta myös tavoitteet ovat erilaisia; nuorten ammatillinen
koulutus perustuu entistä laajempiin opetuskokonaisuuksiin, joten ammattien
vaatima osaaminen hankitaan entistä useimmin aikuisiässä.

 Aikuiset ovat joko mukana työelämässä tai sitten heille yritetään antaa valmiuksia
joilla he taas pääsisivät mukaan työelämään tai ainakin syrjäytymistä yritetään
estää ammatillisen aikuisopintojen avulla. Koulutusta järjestetään asiakkaiden
tarpeiden mukaisesti päivällä, illalla ja viikonloppuisin. Osa aikuisoppilaitoksista,
kuten ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset toimivatkin ympäri vuoden ja tarvit-
taessa kaikkina viikonpäivinä. Koulutusta rakennettaessa on myös otettava huo-
mioon elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti opiskelijoiden aiemmat
opinnot ja erityisesti se tieto ja taito, joka on vuosien varrella kertynyt erilaisissa
oppimisympäristöissä - työssä, kotona, vapaa-aikana jne. Tätä periaatetta nou-
dattaa johdonmukaisesti ammattitutkintojärjestelmä, jossa otetaan huomioon
opiskelijan tai muutoin näyttökokeisiin osallistuvan aiempi osaaminen.

 Koulutuksen tarkoituksen mukaan ammatillinen aikuiskoulutus voidaan nykyisin
jakaa esimerkiksi seuraavasti: ammatillinen peruskoulutus, ammatti- ja eri-
koisammattitutkintoihin johtava koulutus ja muu ammatillinen lisäkoulutus. Am-
matillinen peruskoulutus ja sitä vastaava muu pitkäkestoinen koulutus luo
perustan ammattialalla toimimiselle usein vuosikymmeniksi eteenpäin - ehkä ny-
kyisin tämä tavoite ei aina olle päällimmäisenä peruskoulutuksen osalla.

 Ammatillinen  lisäkoulutus antaa perusammattitaidon omaaville erikoistunutta
ammattitaitoa, joka antaa mahdollisuuden työnkuvan laajentamiseen. Lisäkoulu-
tus on hyvin monimuotoista, lyhyistä muutaman päivän täydennyskursseista use-
ammalle vuodelle ajoittuviin ohjelmiin. Vuonna 1995 tehdyn haastattelu-
tutkimuksen mukaan 43 prosenttia työvoimaan kuuluvista eli noin miljoona ih-
mistä ilmoitti opiskelleensa työhön tai ammattiin liittyen. Ammattitaidon hank-
kimistavasta riippumattomien tutkintojen kehittäminen ja koko ammatillisen
aikuiskoulutuksen saattaminen kansallisen laadunvarmistuksen piiriin on ollut
ammattitutkintoajattelun kehittämisen keskeisenä ajatuksena. Ammattitutkintolain
mukaisesti  tutkinnot ovat ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja eri-
koisammattitutkintoja. Opetustoimen lainsäädäntöuudistusesityksen mukaan am-
matillinen peruskoulutus rahoitetaan kokonaisuudessaan opetus- ja
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kulttuuritoimen rahoituslain mukaan (ns. valtionosuusjärjestelmä) ja ammattitut-
kinnot ja erikoisammattitutkinnot ja muu ammatillinen lisäkoulutus ammatillisen
lisäkoulutuksen rahoituslain mukaan (ns. tilaaja-tuottaja-malli)

 Rahoituksen ja organisointitavan mukaan ammatillinen aikuiskoulutus voidaan
jakaa kolmeen ryhmään: henkilöstökoulutus, omaehtoinen aikuiskoulutus ja työ-
voimapoliittinen aikuiskoulutus (työvoimakoulutus). Oppisopimiskoulutus puo-
lestaan on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto.

Taulukko 2 Ammatillisen aikuiskoulutuksen rahoitus ja organisointi

 Koulutusmuoto  Järjestämisvastuu  Rahoitusvastuu  Vastuu mahdollisesta
valtionavusta

 Henkilöstökoulutus  Työnantaja  Työnantaja  Asianomainen ministeriö
 Omaehtoinen
 koulutus

 Opetusministeriö  Valtio, kotikunta,
yksilö

 Opetusministeriö

 Työvoimakoulutus  Työministeriö  Valtio  Työministeriö
 

 Henkilöstökoulutus on yritysten ja julkisen hallinnon yksiköiden henkilöstölleen
järjestämää tai ostamaa koulutusta, jonka tarkoituksena on henkilöstön kehittämi-
nen yrityksen tai yksikön toimintastrategian mukaisesti. Työmarkkinajärjestöjen
välisillä sopimuksilla henkilöstökoulutus on määritelty osaksi työtä, jolloin työn-
antaja maksaa koulutuksesta aiheutuvat kustannukset ja työntekijät saavat koulu-
tusajalta palkkaa. Työnjohto-oikeutensa perusteella työnantaja päättää, ketkä
henkilöstökoulutukseen osallistuvat.

 Omaehtoinen ammatillinen aikuiskoulutus on koulutuspoliittisista lähtökohdista
järjestettävää koulutusta, joka tarjoaa aikuisille heidän omista kehittymistarpeis-
taan lähtevän yleisen mahdollisuuden ammattitaidon hankkimiseen. Sitä voivat
käyttää työssä olevat ja työttömät henkilöt kohottaakseen koulutustasoaan, suun-
tautuakseen uudelle alalle tai hankkiakseen erikoistunutta ammatillista osaamista.
Omaehtoisuudesta johtuen koulutukseen hakeutuminen on vapaata ja päätöksen
opiskelijoiden valinnasta tekee koulutuksen järjestävä laitos.



22

Kuvio 1 Omaehtoisen ammatillisen aikuiskoulutuksen rahoitusvirrat 1997

 

Opetusministeriö

Lääninhallitukset

Oppilaitokset Oppilaat

Yritykset

990 Mmk

990 Mmk

90 Mmk

80 Mmk

 Lähde: Ahola (1998).

 Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus (työvoimakoulutus)  on työvoimapoliittisista
lähtökohdista järjestettävää pääosin ammatillista koulutusta. Sen tehtävä on osana
työvoimapolitiikkaa edistää työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainoa työ-
markkinoilla sekä torjua työttömyyttä ja poistaa työvoimapulaa. Koulutusta suun-
nataan ensisijaisesti työttömille työnhakijoille. Varmistaakseen koulutuksen
kohdentumisen tavoitteiden mukaisella tavalla työvoimahallinto valitsee opiske-
lijat.
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Kuvio 2 Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen rahoitusvirrat 1997

 

Työministeriö Kansaneläkelaitos
Työttömyyskassat

Työttömyyskassojen
keskuskassa

Oppilaat

Yritykset

Oppilaitokset

TE-keskusten
työvoimaosastot

1 537 Mmk

1 070 Mmk
215 Mmk

1 752 Mmk1 070 Mmk

39 Mmk

 Lähde: Ahola (1998).

 Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen muoto, jossa opiskelija opis-
kelee työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä ja osallistuu lisäksi täyden-
tävään opetukseen oppilaitoksessa. Oppisopimus on työnantajan ja työntekijän
välinen työsopimus, jonka oppisopimuskoulutuksen paikallishallinnosta vastaava
kunnallinen hallintoviranomainen hyväksyy, jos sopimus täyttää säädetyt edelly-
tykset. Oppisopimuskoulutuksen hallinnolliseen menettelyyn ja myös rahoituk-
seen tuo eduskunnan käsittelyssä oleva lainsäädäntöehdotus jonkin verran
muutoksia.

 Aikuisten ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä jakaantuu opetusministe-
riön hallinnonalan rahoittamaan aikuisten ammatilliseen peruskoulutukseen ja
aikuisten ammatilliseen lisäkoulutukseen sekä työministeriön hallinnonalan ra-
hoittamaan työvoimakoulutukseen.

 Omaehtoisen ammatillisen aikuiskoulutuksen rahoituksessa on käytössä kaksi
mallia, valtionosuusmalli ja tilaaja-tuottaja -malli (hankintamalli, ostomalli).
Kummassakin mallissa on tavoitteena tukea yleisesti koulutuksen kysyntää pitä-
mällä koulutus maksuttomana tai perimällä siitä vain kohtuullisia maksuja sekä
tarjoamalla opiskelijoiden käyttöön opiskelun mahdollistava opintotuki.



24

3.2 Ammatillisen aikuiskoulutuksen tilaajat

3.2.1 Rahoituksen ja hankintamenettelyn periaatteet lyhyesti

 Opetusministeriöllä on kokonaisvastuu koulutuspolitiikasta ja omaehtoisesta ai-
kuiskoulutuksesta. Opetushallitus, työministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö
sekä kauppa- ja teollisuusministeriö ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita keskus-
hallintotasolla. Lääninhallitusten sivistysosastot ovat aluetasolla opetusministeri-
ön hallinnonalan asiantuntijaviranomaisia. Erityisesti vapaan sivistystyön alueella
kansalaisjärjestöillä on myös vahva rooli. Työmarkkinajärjestöt ovat mukana mo-
nissa valmistelu- ja seurantaryhmissä.

 Opetusministeriön hallinnonalan osuus valtion talousarviosta vuonna 1998 on 14
prosenttia eli noin 26 miljardia markkaa. Tästä yli 3,5 miljardia markkaa eli noin
12 prosenttia osoitetaan aikuiskoulutukseen. Määrärahoista noin kolmasosa käy-
tetään ammatillisesti suuntautuvaan aikuiskoulutukseen, kolmasosa yleissivistä-
vään koulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön sekä kolmasosa korkeakoulu-
tasoiseen aikuiskoulutukseen.

 Työministeriön hallinnonalan osuus valtion talousarvioista vuonna 1998 on 7
prosenttia eli noin 13 miljardia markkaa. Tästä noin 1  miljardi eli noin 7 pro-
senttia osoitetaan työvoimakoulutuksen hankintaan ja 1 miljardi opiskelijoiden
opintososiaaliseen tukeen.

 Työministeriö määrittelee tulosohjausprosessin kautta TE-keskusten työvoima-
osastokohtaiset koulutuksen tavoitteet ja jakaa niiden toteuttamiseen tarvittavat
hankintaresurssit. Koulutushankinnat suorittaa TE-keskusten  työvoimaosasto ja
työvoimatoimisto voi suorittaa hankintoja työvoimaosaston määräämissä rajoissa.
Kun hankintoja on siirretty ministeriöstä aluetasolle, on korostettu alueiden väli-
sen yhteistyön tarpeellisuutta, jotta alueelliset pienet, useamman TE-keskuksen
alueella esiintyvät koulutustarpeet huomioitaisiin. Työministeriö on kuitenkin em.
hankintojen kohdalla tarvittaessa osallistunut aluetason keskinäiseen suunnitte-
luun ja seurannut tätä yhteistyötä.

 Työvoimaosasto tai sen määräämä työvoimatoimisto suorittaa vuosittain laaditta-
van TE-keskuskohtaisen koulutussuunnitelman pohjalta hankinnat tarjouskilpai-
lumenettelyä käyttäen. Koulutussuunnitelmaa ja -hankintoja täsmennetään
tarvetta vastaavasti joustavasti vuoden aikana. Osa määrärahoista varataan ni-
menomaan työnantajan kanssa tehtäviin yhteishankintoihin. Työvoimapoliittisen
koulutuksen hankinnat tehdään tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden
perusteella, jolloin tarjouksen hyväksymisen keskeisenä kriteerinä on tarjotun
koulutuksen hinta-laatu -suhde. Taloudellisuuden rinnalle on hankintatoiminnassa
nostettu voimakkaasti laadulliset tekijät. Koska koulutuksen keskeisin tavoite on
edistää opiskelijoiden työhönsijoittumista, työpaikan säilymistä ja yrittäjyyttä,
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koulutus rakennetaan mahdollisimman työpaikkaläheiseksi. (Työministeriö: työ-
voiman koulutus- ja kuntoutusyksikkö 17.11.1997)

 Aiemmin hajanainen aikuisten ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus opetusmi-
nisteriön hallinnonalalla koottiin vuoden 1997 alusta yhdeksi kokonaisuudeksi.
Lisäkoulutuksen hankinnalla pyritään vastaamaan alueen aikuisväestön osaamis-
ja sivistystarpeisiin sekä luomaan kehitysedellytyksiä yrityksille ja muulle elin-
keinoelämälle.

 Eduskunnan pysyväksi säätämän lisäkoulutuksen rahoituslain (1138/1996) mu-
kaisesti lisäkoulutuksen hankinnasta vastaavat lääninhallitusten sivistysosastot ja
se tapahtuu oppilaitosten ja muiden koulutuksen järjestäjien lääninhallituksen
kanssa solmimilla hankintasopimuksilla. Läänin hankkima ammatillinen lisäkou-
lutus on oleellinen osa ammatillisen ja korkeakoulutustasoisen perus- ja lisäkou-
lutuksen muodostamaa koulutuspoliittista kokonaisuutta. Opetusministeriön
toimialan kehittämisen yleisenä linjana on oppilaitosten ja niiden ylläpitäjien
mahdollisimman suuri itsenäisyys ja vapaus toimia yhteistyössä ympäröivän elin-
keino- ja työelämän kanssa. Vuodesta 1998 alkaen lisäkoulutuksen hankintamah-
dollisuus laajennettiin koskemaan myös ammattikorkeakouluja ja tiede- ja
taidekorkeakouluja sekä musiikkioppilaitoksia.

 Opetusminiteriö ohjaa hankintatoimintaa vuosittain antamallaan valtakunnalli-
sella suuntaviivapäätöksellä sekä läänien kanssa tehtävillä tulossopimuksilla, jois-
sa sovitaan läänikohtaiset painopisteet ja rahoitusosuudet. Suuntaviivapäätöksessä
korostetaan ensisijaisesti kansalaisten mahdollisuuksia omaehtoiseen, työanta-
jasta riippumattomaan ammatillisen osaamisen parantamiseen. Suuntaviiva-
päätökseen sisältyy myös koulutuksen järjestelyjä, koulutukseen osallistujia,
koulutuspalvelujen tuottajan valintaa, koulutuksen kustannusten jakautumista ja
koulutuksen hankinnassa noudatettavia menettelyjä koskevia määräyksiä.
(Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituslain seurantatyöryhmän I väliraportti
1.4.1998)

3.2.2 Omaehtoinen ammatillinen aikuiskoulutus

 Omaehtoinen ammatillinen aikuiskoulutus on pääosin opetusministeriön hallin-
nonalan ja osittain kuntien rahoittamaa koulutusta. Myös yksilö osallistuu koh-
tuullisessa määrin koulutuksen kustannuksiin joissain tapauksissa.

 Omaehtoisessa ammatillisessa aikuiskoulutuksessa on käytössä kaksi pääasiallista
rahoitusjärjestelmää: tilaaja-tuottaja ja valtionosuusjärjestelmä. Valtionosuusjär-
jestelmä on perusteiltaan rakennettu nuorten peruskoulutuksen rahoitusjärjestel-
mäksi. Kun ammatillista peruskoulutusta ryhdyttiin 1980-luvun puolivälistä
järjestämään myös aikuiskoulutuksena ja myös jatkolinjat ammatillisen perus-
koulutuksen suorittaneille, ei niille kehitetty omaa rahoitusmallia. Ammatilliset
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aikuiskoulutuskeskukset ovat olleet myös peruskoulutuksen osalta tilaaja-tuottaja
järjestelmässä. Muutos valtionosuusjärjestelmään tulee em. osalta eduskunnassa
olevan opetustoimen lakiuudistusesityksen myötä.

 Tilaaja-tuottaja järjestelmä luotiin samassa yhteydessä kun valmisteltiin ja hyväk-
syttiin laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta ja laki ammatillisista aikuis-
koulutuskeskuksista. Lait astuivat voimaan vuoden 1991 alusta.

 Syyskuun alusta 1997 voimaan tulleen uuden lääninhallituslain (22/1997) mu-
kaan Suomi on jaettu viiteen manner-Suomen lääniin ja lisäksi Ahvenanmaan
lääniin. Kussakin läänissä on yleisinä hallintoviranomaisina lääninhallitus. Lää-
ninhallitusten yleishallinnollinen johto ja valvonta kuuluvat edelleen sisäministe-
riölle. Opetusministeriön hallinnonalan tehtäviä hoitaessaan lääninhallitukset
toimivat kuitenkin opetusministeriön ohjauksessa ja valvonnassa.

 Uusissa lääninhallituksissa on erilliset sivistysosastot, joiden päällikköinä toimi-
vat lääninsivistysneuvokset. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen lääninhallitusten
sivistysosastoilla on lisäksi erilliset ruotsinkieliset opetustoimen yksiköt. Läänin-
hallitusten hoitama lisäkoulutus muodostaa opetusministeriön hallinnonalan toi-
mialalla tärkeän osan elinikäisen oppimisen periaatteen mukaan järjestettyä
kokonaisuutta. (Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituslain seurantaryhmän I väli-
raportti 1.4.1998)

 Ammatillinen peruskoulutus luo perustan ammattialalla toimimiselle. Opiskelijan
kannalta koulutus voi olla uusi mahdollisuus nuoruudessa hankkimatta jääneen
peruskoulutuksen saamiseksi tai uuden peruskoulutuksen hankkiminen työelämän
tai henkilökohtaisen suuntautumisen muutostilanteessa. Koulutuksen tutkintora-
kenteen päättää opetusministeriö ja opetuksen pääpiirteisen sisällön opetushalli-
tus. Tulevaisuuteen tähtäävän laaja-alaisen luonteensa vuoksi peruskoulutus
muuttuu muuhun koulutukseen verrattuna suhteellisen hitaasti, vaikka sitä pide-
täänkin jatkuvasti kehityksen tasalla. Sekä nuorten että aikuisten koulutus tähtää
samoihin tutkintoihin. Koulutus on pitkäkestoista, 1-5 -vuotista.

 Ennen ammatillisen lisäkoulutuksen määrittelyjä, olivat keskeisinä jatkolinjat.
Määrittelyn mukaan ne antavat ammatillisen peruskoulutuksen tai muutoin perus-
ammattitaidon omaaville kansalaisille erikoistavaa ammattitaitoa, jonka tarkoituk-
sena on olla välittömästi tai lyhyellä aikavälillä käyttökelpoista työtehtävissä ja
joka antaa mahdollisuuden työnkuvan laajentamiseen tai uudelleen suuntaami-
seen. Opetuksen sisältöä ei säännellä keskushallinnon määräyksin, joten jatko-
linjojen sisällöt muuttuvat jatkuvasti kysynnän mukaan.

 Jatkolinjoja käytettiin enenevästi ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmen-
tavana koulutuksena. Vuonna 1994 jatkolinjoille osallistui 32 900 henkilöä.
Kansalaisille tarjottavan omaehtoisen ammatillisen peruskoulutuksen ja jatkolin-
jojen määrästä päätetään vuosittain valtion talousarviossa yhtenä kokonaisuutena.
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Opetusministeriö on jakanut kokonaismäärän läänien kesken. Lääninhallitukset
päättävät, miten ne jakavat kiintiönsä ammatilliseen peruskoulutukseen ja jatko-
linjoihin, missä oppilaitoksissa koulutus järjestetään ja mitä järjestettävä koulutus
on. Voidaan arvioida, että hieman yli puolet koulutuspaikoista käytettiin jatko-
linjakoulutukseen ja hieman alle puolet ammatilliseen peruskoulutukseen.

 Ammatillisen peruskoulutuksen ja jatkolinjojen koulutuspaikkojen kokonaismää-
rästä noin 70 prosenttia suuntautuu valtionosuusjärjestelmän mukaisesti rahoitet-
tuihin oppilaitoksiin. Keskimääräinen yksikköhinta vuonna 1996 oli noin 33 600
markkaa. Loput 30 prosenttia näiden koulutuspaikkojen kokonaismäärästä suun-
tautuu ammatillisiin aikuiskoulutuskeskuksiin, joiden rahoitusjärjestelmä poikke-
aa muiden ammatillisten oppilaitosten rahoitusjärjestelmästä. Rahoituksen
suuruus sovitaan lääninhallituksen ja aikuiskoulutuskeskuksen välisessä koulu-
tuksen hankintasopimuksessa. Lääninhallitukset eivät saa hankintojen kokonai-
suudessa kuitenkaan ylittää valtionosuusjärjestelmän keskimääräistä hintaa
opiskelijaa kohti. Kotikuntien maksuosuus on sama kuin valtionosuusjärjestelmän
mukaisesti rahoitettavassa koulutuksessa. Valtion maksuosuus on 57 prosenttia ja
kuntien 43 prosenttia.

 Vakinaisten ammattikorkeakoulujen erikoistumisopintojen hankinta (alle 20
opintoviikkoa) hoidetaan vuoden 1998 alusta lähtien lääninhallinnon hankinta-
toiminnan kautta. Vuonna 1998 arvioidaan aikuisten ammattikorkeakoulututkin-
toon johtavassa koulutuksessa olevan 9 500 ja ammatillisia erikoistumisopintoja 3
000 suorittavaa opiskelijaa.  Väliaikaisten ammattikorkeakoulujen aikuiskoulu-
tuksen määrällinen säätely on edelleen lääninhallitusten kautta tapahtuvan sääte-
lyn piirissä.

Taulukko 3 Omaehtoisen ammatillisen aikuiskoulutuksen oppilaspaikat ja
opetustunnit 1994-1996

 Vuosi  Peruskoulutus  Jatkokoulutus  Peruskoulutus/h  Jatkokoulutus/h
 1994
 1995
 1996

 40 004
 37 787
 35 970

 32 894
 36 078
 38 757

 1 437 730
 1 508 560
 1 359 765

 961 885
 1 062 286
 1 100 436

 Lähde: Tilastokeskus.

 Opetusministeriö on pyrkinyt tehostamaan koulutustarpeensa ennakointia. Kou-
lutustarpeen ennakointihankkeen loppuraportissa todetaan, että ennakointitoimin-
nan ytimen muodostaa 1.1.1998 toimintansa aloittavat koulutustoimikunnat
(asetus 945/1997). Koulutustoimikunta järjestelmä on ollut olemassa aiemminkin,
mutta niiden hallinnointi ja alajaottelua muutettiin em. asetuksella.

 Opetusministeriö on myös vahvistanut läänien asemaa ennakoinnissa esittämällä,
että alueellista ennakointiyhteistyötä vahvistetaan perustamalla kunkin läänin alu-
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eelle lääninhallitusten koordinoima alueellinen neuvottelukunta. Neuvottelukun-
nassa olisivat edustettuina alueen maakuntaliitot, työvoima- ja elinkeino-
keskukset, korkeakoulut ja oppilaitokset, työmarkkinajärjestöt ja elinkeinoelämä.

 Ennakoinnin pohjaksi on käytettävissä mm. seuraavien tahojen tietoaineistoja
(mainittu vain lyhyesti): tilastokeskus, opetushallitus, arviointineuvosto ja
OPH:n arviointiyksikkö, KOTA-tietokanta (yliopistot), AMK-KOTA (ammatti-
korkeakoulut), OPTI ja HANKI (lisäkoulutus), valtinosuusjärjestelmän tietopal-
velut sekä muut ennakointia tukevat toimintamuodot.

 Valtakunnallisesti koulutuksen vaikuttavuutta seurataan kaksi kuukautta koulu-
tuksen päättymisen jälkeen annettavalla opiskelijapalautteella siten, että koulu-
tuksen tuottaja toimittaa lääninhallituksille vähintään 10 opintoviikon mittaiseen
koulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden antaman arvion koulutuksesta sekä,
siitä miten hankittua ammattitaitoa on voitu hyödyntää työelämässä. Vuoden
1996 työllisyysseuranta koski ammatillisilta aikuiskoulutuskeskuksilta hankittua
toisen asteen ja opistoasteen peruskoulutusta sekä jatkolinjakoulutusta. Koosteen
mukaan työssä olevien tai opintojaan jatkavien osuus oli 81 prosenttia. Työssä
olevista 79 prosenttia ilmoitti, että saattoi työssään käyttää hyväksi koulutuksessa
hankimaansa osaamista joko paljon tai jossain määrin. Vuonna 1997 seuranta
ulotetaan kaikkeen aikuisten ammatilliseen peruskoulutukseen ja vähintään 400
tunnin laajuiseen lisäkoulutukseen.

 Hankintatoiminnassa käytetään palveluorganisaatioiden laadun kehittämisen peri-
aatteita. Aikuisten ammatillisen omaehtoisen lisäkoulutuksen hankintaan liittyvi-
nä laadunvarmistuskeinoina voidaan pitää ammattitutkintojärjestelmää, hankin-
noissa mukana olevien oppilaitosten omia laadunvarmistuskeinoja ja koulutukses-
sa olleilta opiskelijoilta saatua palautetietoa.

 Koulutuksen tarjousten yhteydessä oppilaitoksilta pyydetään vähintään 10 opin-
toviikon mittaisesta koulutuksesta laatuselvitys. Siinä kuvataan koulutuksen si-
sältö ja tavoitteet asiakkaalle, määritellään ja analysoidaan opetuksen tulokset ja
niiden hyödyntäminen uusien koulutuksien suunnittelussa, kuvataan asiakasläh-
töisyyttä koulutuksen suunnittelussa ja asiakastyytyväisyyden mittausta, elinkei-
noelämän tarpeiden huomioonottamista opetuksessa, opetus/oppimisprosessin
hallintaa, opetushenkilöstön kehittämistä sekä oppilaitoksen laatujärjestelmää.
(lähde ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituslain seurantaryhmän I väliraportti
1.4.1998)

3.2.3 Työvoimakoulutus

 Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus on työministeriön hallinnoima aikuiskoulu-
tusmuoto. Se perustuu työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annettuun lakiin
(763/1990), joka tuli voimaan vuoden 1991 alusta. Työvoimapoliittisen aikuis-
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koulutuksen (työvoimakoulutus) tarkoituksena on edistää ja ylläpitää työvoiman
kysynnän ja tarjonnan tasapainoa työmarkkinoilla. Koulutuksella pyritään torju-
maan työttömyyttä ja poistamaan työvoimapulaa. Työvoimakoulutuksen suunnit-
telu ja toimeenpano perustuu alueellisiin kehitysnäkymiin. Koulutuksen
hankinnan tekevät  työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimahallinnon yksiköt.

 Laki työvoima- ja elinkeinokeskuksista tuli voimaan 1.9.1997. Tällöin entiset
työvoimapiirit siirtyivät osaksi uusia TE-keskuksia, joita perustettiin yhteensä 15.
Työvoimaosastojen tehtävänä on mm. suunnitella ja organisoida työvoimapoliit-
tista aikuiskoulutusta.

Taulukko 4 Työvoimakoulutuksen hankintamäärien ja käytetyn rahamäärän
kehitys vuosina 1995-1997

 Vuosi  Hankitut opiskelija-
 työpäivät (x1000)

 Koulutuksen hankintaan
 käytetyt määrärahat (Mmk)

 Opiskelijatyöpäivän
 keskihinta (mk)

 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997

 3 852
 5 509
 6 098
 6 591
 7 115
 8 276
 8 141

 614
 764
 788
 837
 921

 1 082
 1 072

 149
 135
 129
 127
 130
 130
 131

  Lähde: Työministeriö.

 Työvoimakoulutus on pääasiassa työttömille ja työttömyysuhan alaisille suunni-
teltua ammatillista koulutusta. Näiden ryhmien osuus koulutuksen aloittaneista on
vajaat 90 prosenttia. Koulutus on pääasiassa jatko- ja täydennyskoulutusta (47,3
prosenttia). Perus- ja uudelleenkoulutuksen osuus on 10,3 prosenttia. Koulutuk-
sen keskipituus oli 4,1 kuukautta vuonna 1996, mutta pituuksissa vaihteluväli on
huomattava, aina muutamasta viikosta yli vuoteen. Osa koulutuksesta on tutkin-
toon, sen osaan tai muuhun tunnustettuun pätevyyteen tai lupakirjaan johtavaa.
Osa koulutuksesta on toteutettu niin sanottuina yhteishankintoina yhteistyössä
yritysten kanssa.

 Työvoiman saatavuuden turvaaminen on tärkein painopiste. Toinen tärkeä paino-
alue on ollut pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisy ja pitkäaikaistyöttömien työhön-
paluun tehostaminen. Esimerkiksi vuonna 1996 noin 20 000 pitkäaikaistyötöntä
aloitti työvoimakoulutuksen, mikä on 16,6 prosenttia kaikista koulutuksen aloit-
taneista.  Yhä useammassa tapauksessa koulutus on integroitu osaksi laajempaa
toimenpidekokonaisuutta. Tällaiset yksilölliset kokonaisuudet voivat koostua
useista toimenpiteistä, kuten koulutuksesta, kuntoutuksesta, ohjauksesta, neuvon-
nasta ja tukityöstä.
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 Koulutuksen jälkeinen työhönsijoittuminen seuraa suhdannetilanteen vaihteluita
ja on noussut viime vuosina. Suhdannetilannetta seuraava työllistymisaste ei ole
oleellisesti muuttunut, vaikka koulutuksen kohderyhmä on monella tavoin vaike-
ampi kuin aiempina vuosina pidempien työttömyyden kestojen vuoksi. Koulutuk-
seen pääsy on edelleen volyymin nostosta huolimatta ollut vaikeaa: vain vajaa
puolet hakemuksista johti koulutuksen aloittamiseen. Työvoimakoulutuksen te-
hokkuutta ovat arvioineet mm. Holm ja Tuomala (1998).

 TE-keskusten työ- ja elinkeinoelämän muutosten ennakointijärjestelmää on suun-
nitellut kolmen TE-keskuksen yhteinen ennakointiryhmä. Ryhmän loppuraportin
esitysten mukaan TE-keskusten ennakointijärjestelmä rakennetaan kaikiin kes-
kuksiin tavoite 4 ohjelmaan hyväksytyllä valtakunnallisella ESR-projektilla vuo-
sina 1998-1999.

 TE-keskusten työvoima- ja koulutustarpeiden tieto- ja ennakointijärjestelmään
kootaan johdon strategian ja hallinnon tarpeisiin perustuva eri hallinnonalojen,
työmarkkinaosapuolten, toimialojen, avainyritysten ja muiden intressitahojen en-
nakointitieto, joka palvelee laajasti alueen, yritysten ja työvoiman kehittämistar-
peita. Tämä ennakointitieto integroidaan ennakointijärjestelmään ja samalla
kehitetään kerätyn aineiston alueellista kattavuutta, analysointia ja arviointia. TE-
keskusten omalla tiedonhankinnalla täydennetään muiden tuottamaa ennakointi-
tietoa alueellisesti havaittujen kehityssuuntien mukaisesti. Järjestelmä hyödyntää
monipuolisesti TE-keskusten asiakaskontakteissa kertyvää, tulevien muutosten
ehkä heikkojakin signaaleja sekä yhteisissä asiakasrekistereissä olevaa tietoa.
Samalla vältetään toisten tiedontuottajien kanssa päällekkäistä tiedonhankintaa.
TE-keskus pyrkii alueellisesti myös koordinoimaan toisten organisaatioiden tie-
donhankintaa niin, että vähennetään varsinkin yrityksiin kohdistettuja kyselyjä.
Ennakointitiedot kootaan TE-keskusten yhteiseen tietokantaan, joka palvelee
myös muita tiedon tarvitsijoita.

 Työvoimaosaston vastuulla on tuottaa työmarkkina-analyysi, joka sisältää työ-
markkinoiden kehitysennusteen ja työvoimatase-ennusteen. Työvoimaosasto
tuottaa myös selvitykset rekrytointiongelmista ja työvoimapalveluiden käytöstä.
Osaamis- ja koulutustarve-ennuste sisältää työvoimaosaston tuottamat yritysläh-
töiset osaamistarpeet ja työnhakijoiden koulutustarpeet.

 Valtakunnallisen sekä keskuksen oman ja muun alueellisen ennakointitiedon
pohjalta keskus käynnistää tiedon käsittelyn keskuksen omien ja ulkopuolisten
asiantuntijoiden kesken. Tavoitteena on tällöin analysoida ja tulkita tietoa kes-
kusta ja sen osastoja varten. Lopulta ennusteita käsitellään TE-keskusten neuvot-
telukunnissa.

 TE-keskusten uusia edelleen arvioitavia ja työstettäviä hankeideoita, joita verko-
tetaan keskenään valtakunnallisen projektissa ovat mm: yritysanalyyseihin poh-
jautuvan koulutustarpeen arviointimenetelmän kehittäminen, ennakointitiedon
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integrointi, osaamistarvebarometri, monitaitoanalyysi, johdon tietojärjestelmä,
parhaat toimintakäytännöt jne.

 Työministeriön TE-keskuksille 6.10.1997 päivätyssä tarjouspyyntöihin liittyvässä
kirjeessä todetaan laadusta mm. seuraavaa:

 Tarjouspyyntömenettelyä  on uudistettu erityisesti tarjouspyyntöjen ja tarjoussi-
sältöjen laadun näkökulmasta. Uudistustyön tavoitteena on ollut yhtenäistää tar-
jouspyyntöasiakirjoja, varmistaa yhtenäiset periaatteet tarjousten käsittelyssä ja
näin lisätä tarjoajien tasapuolista kohtelua ja menettelyn avoimuutta. Lisäksi ta-
voitteena on ollut parantaa tarjousten vertailukelpoisuutta sekä niiden pohjalta
tehtävien päätösten laatua. Myös koulutuksen hakeutuville annettavien ennakko-
tietojen parantaminen on ollut keskeisesti mukana uudistuksessa.

 Koulutuksen laatua arvioidaan tarjouksiin sisältyvän tiedon pohjalta (koulutuksen
opetussuunnitelma sisältö- ja opetussuunnitelmatietoineen, opettajien pätevyys,
tiedot käytettävissä olevista koneista, laitteista, ohjelmistoista, tiloista jne.). Li-
säksi otetaan huomioon tarjoajien aiemmin järjestämän koulutuksen onnistumi-
nen ja saavutetut tulokset.

 Koulutuksen keskeisin tavoite on edistää opiskelijoiden työhönsijoittumista, työ-
paikan säilyttämistä ja yrittäjyyttä. Tarjouksesta tulee käydä ilmi, millä tavoin
opiskelijoiden työhönsijoittumista koulutuksen kestäessä käytännössä tuetaan.
Koulutus on rakennettava kaikilta osin mahdollisimman työpaikkaläheiseksi.
Yritysten edustajia on pyrittävä samaan mukaan koulutuksen suunnitteluun ja
toteuttamiseen.

 Mikäli koulutus on suunniteltu tutkintoon johtavaksi, kaikille koulutukseen osal-
listuville on tällöin järjestettävä mahdollisuus näyttöjen antamiseen. Opetusme-
netelmät ja -sisällöt tulee suunnitella ottaen huomioon opiskelijoiden lähtötaso ja
yleiset opiskeluvalmiudet. Aina, kun se on mahdollista, opiskelijoille laaditaan
henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat ja koulutus järjestetään niitä noudattaen.

 Työministeriön TE-keskuksille lähettämässä 5.1.1998 päivätyssä kirjeessä tode-
taan mm. seuraavaa:

 Työvoiman koulutus- ja kuntoutusyksikkö pitää tarpeellisena, että kaikkien TE-
keskusten työvoimaosastot aloittavat laatukäynnit vuonna 1998. Loppuvuonna
tullaan arvioimaan laatukäyntien keskustelurungon toimivuutta.

 Kouluttajien luo tehtävien laatukäyntien/kehittämispäivien tavoitteena on saada
syvällisempää tietoa kouluttajien toiminnan laadusta kuin mitä on mahdollista
saada tarjousten ja hankintaneuvottelujen kautta. Keskeisenä tavoitteena on sel-
vittää kouluttajan kyky toteuttaa koulutusta työvoimahallinnon toivomalla tavalla.
Tavoitteena on havaita mahdolliset yhteistyön toimivuutta ja jatkuvuutta uhkaavat
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tekijät. Lisäksi käyntien yhteydessä on mahdollista saattaa kouluttajien tietoon
koulutuksen ostajien näkemyksiä koulutustoiminnan laadun kehittämistarpeista.
Tietoja käytetään molemmin puolin hyväksi toiminnan kehittämisessä sekä han-
kintapäätösten pohjatietona.

 Työministeriö on 1.4.1998 kirjeellään ohjeistanut TE-keskuksia seuraavasti:

 Joidenkin työvoimatoimistojen alueella on jo usean vuoden ajan ollut käytössä
ns. kurssikummi- tai vastuuvirkailijatoiminta. Käytännössä tämä on tarkoittanut
sitä, että kullekin hankitulle koulutukselle on valittu vastuuhenkilö, joka on toi-
minut yhdyshenkilönä kouluttajan, koulutettavien, työvoimatoimistojen ja työ-
voimaosastojen välillä. Kokemukset tällaisesta toiminnasta ovat olleet
myönteisiä.

 Koulutusyhdyshenkilön käytännön toiminnan muotoutumisen peruslähtökohtana
on aina kutakin koulutusta koskeva hankintasopimus. Yhdyshenkilötoiminnan
käyttöönotto antaa aineksia hankintasopimusten laatimiselle nykyistä yksityis-
kohtaisemmin työnjakojen ja yhteistyön osalta.

 Yhdyshenkilötoiminta antaa mahdollisuuden syventää virkailijoiden tietämystä
koulutuksesta ja työelämästä. Työvoimakoulutuksen laatuhankkeessa tullaan ar-
viomaan tämän vuoden lopulla yhdyshenkilön tehtäväkuvauksen.

 Kaiken kaikkiaan työvoimapoliittisen koulutuksen laatua pyritään seuraamaan
jatkuvasti. Koulutuksen laadun seurantaan liittyy opiskelun ja työharjoittelun ar-
viointilomakkeet. Lomakkeita on kehitetty niin, että ne ensisijaisesti vastaavat
työvoimatoimistojen tarpeita saada nopea käsitys jonkun koulutuksen/kurssin
laadusta. Laadun seurantalomakkeiden avulla on mahdollista tehdä sekä yksittäi-
siä kursseja koskevia että yleisempiä johtopäätöksiä alueen työvoimakoulutuksen
kehittämistarpeista.

3.3 Koulutuspalvelujen tuottajat

 Ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia käsitellään hieman tarkemmin, koska se on
ainoa aikuiskoulutuspalvelujen tuottajaverkosto, joka toimii kokonaisuudessaan
tilaaja-asiakas -ohjauksessa. Lisäksi näiden oppilaitosten merkitys aikuiskoulu-
tuksessa ja erityisesti ammatillisessa aikuiskoulutuksessa on erittäin suuri. Ne
tuottavat opetustunnein mitattuna yhteensä noin 40 prosenttia kaikesta aikuis-
koulutuksesta ja 60 prosenttia kaikesta oppilaitosten järjestämästä ammatillisesta
aikuiskoulutuksesta (vuonna 1996). Esimerkiksi aikuiskoulutuskeskukset antoivat
enemmän tunteja kuin kansanopistot, kansalais- ja työväenopistot, kesäyliopistot,
opintokeskukset, yliopistojen täydennyskoulutuskeskukset, liikunnan koulutus-
keskukset ja aikuislukiot yhteensä vuonna 1996. Aikuiskoulutuskeskuksia on 46
(opetustunteja 4,65 miljoonaa) ja em. oppilaitoksia 446 (opetustunteja 3,27 mil-
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joonaa). Omistusjakautuma nykyisin on seuraava: kuntayhtymiä 16, kun-
tia/kaupunkeja 12, säätiöitä 10, osakeyhtiöitä 6 ja yksi yhdistys.

 Ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia (entisiä ammatillisia kurssikeskuksia) ryh-
dyttiin perustamaan pääasiassa 1970-luvun alussa. Niiden tarkoitus oli huolehtia
yhteiskunnan voimakkaan rakennemuutoksen ja laajan muuttoliikkeen aiheutta-
masta aikuiskoulutustarpeesta. Alussa vastuu ohjauksesta ja rahoituksesta jakau-
tui opetus- ja  työhallinnolle. Erilaiset järjestelmään sisältyvät kitkat ja koulu-
tuksen kohdentamiseen liittyvät vaikeudet, joita erityisesti työvoimahallinto piti
kannaltaan ongelmallisina, johti 80-luvun lopulla lainsäädännön valmisteluun.

 Uudistuksen tavoitteiksi asetettiin muun muassa seuraavia:

• koulutusta ostavien viranomaisten tarpeet tulevat paremmin huomioon
otetuiksi,

• antaa oppilaitoksille paremmat mahdollisuudet kehittää omaa  toimintaansa,

 • saada enemmän ja monipuolisempaa  koulutusta ja

 • oppilaitosten välisen kilpailun avulla taata se, että koulutus pysyy taloudellise-
na ja laadullisesti hyvänä

 Muutoksen johtoajatuksena voidaan katsoa olevan siirtyminen markkinatyyppi-
seen aikuiskoulutusjärjestelmään. Valtion tiukasta normiohjauksesta luovuttiin
lähes kokonaan ja vastuu koulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä siirtyi op-
pilaitoksille itselleen.

 Uudistuksella haluttiin myös selkeyttää opetushallinnon ja työhallinnon välisiä
vastuukysymyksiä. Opetushallinnon vastuulla ovat oppilaitokset ja työhallinnon
vastuulla on työvoimakoulutukseen liittyvän koulutustarpeen määrittäminen.
Työhallinto ostaa työvoimapoliittisten tarpeiden mukaista koulutusta oppilaitok-
silta. Lääninhallitukset opetushallinnon alueviranomaisina ryhtyivät myös osta-
maan aikuiskoulutuskeskuksilta kansalaisten käyttöön omaehtoista ammatillista
koulutusta.

 Aikuiskoulutuskeskukset muutettiin vuonna 1991 tulosvastuullisiksi yksiköiksi.
Ne rahoitettavat toimintansa tuloilla, joita ne saavat järjestämällä ja myymällä
omia koulutuspalveluitaan. Aikaisemmin menot katettiin suoraan valtion budje-
tista. Aikuiskoulutuskeskusten odotetaan myös suunnittelevan koulutusta koulu-
tustarpeen näkökulmasta. Aikuiskoulutuskeskusten pitäisikin toimia markkina-
talouden periaatteiden mukaisesti: on mietittävä minkälaista koulutusta tarvitaan,
miten se järjestetään ja tämän jälkeen myydään koulutus palvelun ostajille.
Muutoksen seurauksena aikuiskoulutuskeskukset ovat muuttuneet puhtaasta työl-
lisyyskurssien tarjoajasta laaja-alaisimmiksi aikuiskoulutuksen tarjoajiksi.
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(Katajisto 1993). Liitteessä 1 on esitetty ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten
tulo- ja menorakennetta vuosina 1991-1996.

 Lainsäädäntöä muutettiin vuonna 1991 siten, että opetusministeriön pääluokassa
olleet työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen määrärahat siirrettiin työministeriön
pääluokkaan ja työvoimahallinnon alueviranomaiset ryhtyivät ostamaan koulu-
tusta kilpailuttamiltaan oppilaitoksilta. Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset jäi-
vät opetusministeriön alaisiksi ja opetushallinto maksoi niille perusrahoituksena
toiminta-avustusta, joka oli aluksi 30 prosenttia vuosittaisista kustannuksista
mutta on alentunut vähitellen 10 prosenttiin.

 Taulukossa 5 on esitetty aikuiskoulutukseen osallistuneiden lukumäärä ja ope-
tustuntien määrä vuosien 1991 ja 1996 välisenä aikana, sekä aikuiskoulutuskes-
kusten osuus näistä. Osallistujien lukumäärä on yli kaksinkertaistunut
tarkasteluajanjaksolla. Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten prosenttiosuus
säilyi vuoteen 1995 asti vakaana, mutta laski vuodelle 1996 6 prosenttiyksikköä.
Volyymien kasvu näkyy myös opetustuntien osalta, mutta niissä ammatillisten
aikuiskoulutuskeskusten osuus säilyi vakaana vaikutta jopa hivenen nousseen
vuonna 1996. Lukujen perusteella vaikuttaa siltä, että vuonna 1996 lyhytaikaisen
opetuksen osuus on kasvanut varsin voimakkaasti.

Taulukko 5 Aikuiskoulutuskeskusten oppituntimäärien kehitys 1991-1996

 Vuosi  Osallistujia  Joista % aikuis-
koulutuskeskuksissa

 Opetustunteja  Joista % aikuis-
 koulutuskeskuksissa

 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996

 452 831
 458 264
 488 529
 594 411
 683 423

 1 026 896

 20
 21
 20
 20
 21
 15

 3 988 556
 5 074 762
 5 347 567
 6 315 929
 7 065 227
 8 838 924

 50
 51
 52
 49
 50
 53

 Lähde: Tilastokeskus.

 

 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset ovat mukautuneet tilaaja-tuottaja -
pohjaiseen koulutuksen rahoitus- ja ohjausjärjestelmään suhteellisen hyvin. Op-
pilaitokset ovat onnistuneet laajentamaan koulutuspalveluja laajalle alueelle. En-
tiset ammatilliset kurssikeskukset olivat lähes pelkästään työllisyyskoulutuksen
(nykyinen työvoimakoulutus) järjestäjä ja myös niiden imago oli työttömien
kouluttajan imago. Nykyisin ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset tarjoavat laa-
jasti koulutuspalveluja työhallinnolle, opetushallinnolle ja yrityksille. Myös kai-
kenlainen kehittämis- ja palvelutoiminta on laajentunut (liite 1).
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 Taulukossa 6 on esitetty ammatillista aikuiskoulutusta järjestävien oppilaitosten
lukumäärä ja oppilasmäärä oppilaitostyypeittäin vuosina 1991 ja 1995. Ai-
kuisopintoja järjestäviä oppilaitoksia ja korkeakouluja on opetusministeriön toi-
mialalla noin tuhat. Taulukosta puuttuvat esimerkiksi kansalais- ja
työväenopistot. Lähes puolet aikuisesta väestöstä osallistuu vuosittain erilaiseen
aikuiskoulutukseen. Taulukon 6 mukaan oppilaiden lukumäärän huomattavasta
kasvusta huolimatta oppilaitosten lukumäärä on laskenut. Puhtaasti lukuja tar-
kastellen tämä vaikuttaisi viittaavan yksittäisiä oppilaitoksia yhdistäen tapahtu-
neeseen toiminnan tehostumiseen.

Taulukko 6 Ammatillisten oppilaitosten aikuiskoulutus oppilaitostyypeittäin
1991 ja 1995

 Ammatilliset oppilaitokset  lkm 1991  lkm 1995  Muutos  oppilaita
 1991

 oppilaita
 1995

 Muutos

 Maatalousalan oppil.
 Metsä- ja puutalous oppil.
 Teknilliset oppill.
 Ammattioppil.
 Ammatilliset erikoisoppil.
 Ammatilliset erityisoppil.
 Amm. Aikuiskoulutuskesk.
 Käsi- ja taidet.oppil.
 Taide- ja viest.kult.oppil.
 Kauppaoppilaitokset
 Merenkulkuoppil.
 Terveydenhuolto-oppil.
 Sosiaalialan oppil.
 Koti- ja laitostalousoppil.
 Hotelli- ja ravintolaoppil.
 Palo-, poliisi- ja vartio.
 Muut ammatilliset oppil.
 Yhteensä

 58
 25
 32
 92
 48
 9

 42
 44
 7

 69
 2

 44
 27
 48
 12
 3
 5

 567

 36
 13
 31
 96
 43
 14
 44
 34
 13
 60
 4

 39
 22
 28
 15
 3

 12
 507

 -12
 -22
 -1
 +4
 -5
 +5
 +2

 -10
 +5
 -9
 +2
 -5
 -5

 -20
 +3

 0
 +7

 -60

 20 744
 27 436
 16 364
 23 282

 171 567
 1 707

 91 408
 5 765

 462
 39 763
 1 073

 19 243
 7 191

 10 492
 3 100
 2 012
 9 956

 451 565

 29 683
 14 853
 27 152
 42 977

 285 719
 3 467

 142 683
 7 068
 1 083

 51 293
 1 955

 32 428
 9 257
 7 535
 5 719
 7 990

 12 561
 683 423

 +8 939
 -12 583
 +10 788
 +19 695

 +114 152
 +1 760

 +51 275
 +1 303

 +621
 +11 530

 +882
 +13 185
 +2 066
 -2 957
 +2 619
 +5 978
 +2 605

 +231 838
Lähde: Tilastokeskus (1993, s. 181), Tilastokeskus (1995, s. 7) ja Tilastokeskus (1998, s. 163).
Vuoden 1991 osalta taulukosta puuttuvat lastentarhaopettajaopistot ja kuvataideakatemia.
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4 Ammatillisen aikuiskoulutuksen puolimarkkinoiden
toimivuutta arvioivia tutkimuksia

4.1 Aikuiskoulutuskeskusten seurantaryhmä

 Opetusministeriön työryhmä (OPM 26:1996) on arvioinut työvoimapoliittista
aikuiskoulutusta ja ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia koskevan lainsäädäntö-
uudistuksen vaikutuksia.

 Ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia ja työvoimapoliittista aikuiskoulutusta kos-
kevan uudistuksen toimeenpano tapahtui hyvin poikkeuksellisten ympäristöolo-
suhteiden vallitessa. Työttömyys viisinkertaistui vuodesta 1990 vuoteen 1994,
valtion talouden heikentyneestä tilasta johtuen koulutussektorilla on tehty paljon
säästöjä, aikuiskoulutuksen määrää on lisätty huomattavasti ja opetushallinnon
puolella on aloitettu koulutuksen ostotoiminta lääninhallitusten toimesta.

 Taloudellisesta taantumasta ja korkeasta työttömyysasteesta johtuen on erittäin
vaikea luotettavasti arvioida, missä määrin työvoimapoliittisessa aikuiskoulutuk-
sessa  ja varsinkin ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa jakson aikana tapah-
tuneet muutokset aiheutuivat ostojärjestelmästä ja missä määrin
ympäristöolosuhteista. Toisaalta ostojärjestelmän uutuus uudistuksen alkuvaiheen
toimeenpanossa aiheutti ongelmia, jotka liian helposti luetaan itse järjestelmän
syiksi.

 Kun otetaan huomioon edellä esitetyt varaukset markkinasuuntautuneella osto-
järjestelmällä näyttäisi olevan seuraavanlaisia vaikutuksia:

 Ensinnäkin uudistuksella siirrettiin työvoimapoliittisen koulutuksen määrärahat
miltei kokonaan työministeriön pääluokkaan. Näin tästä koulutuksesta tuli työ-
voimapoliittinen toimenpide, jonka kustannuksia ja hyötyjä voitiin verrata aidosti
muihin työvoimapoliittisiin keinoihin. Samalla työvoimaviranomaisten mahdolli-
suudet suunnata koulutusta tavoitteittensa mukaisesti ovat parantuneet ratkaise-
vasti. Myös mahdollisuudet koulutustarjonnan monipuolistamiseen ovat
lisääntyneet, kun työhallinto saattoi ostaa koulutusta kaikilta mahdollisilta tarjo-
ajilta. Monipuolistuneesta koulutuksen tarjonnasta hyötyivät viime kädessä työ-
hallinnon asiakkaat.

 Toiseksi työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen opiskelijapäivien hinnat ovat pie-
nentyneet. Vuosina 1992-1994 saavutettiin noin 350 miljoonan markan säästöt
verrattuna siihen, että sama koulutusmäärä olisi hankittu vuoden 1991 hintata-
solla. Samanaikaisesti ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten toiminta-avustus on
pienentynyt 30 prosentista 10 prosenttiin. Toiminnan taloudellisuutta on lisännyt
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siis se, että on päästy irti rahoitusjärjestelmästä, jossa valtion sataprosenttinen
tuki tuli suoraan koulutuksen tuottajalle.

 Kolmanneksi uusi järjestelmä näyttää tarjoavan aikaisempaa läpinäkyvämpiä
mahdollisuuksia koulutuksen laadun varmistamiseen. Uudistuksen yhteydessä
tehostettiin ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten opettajien koulutusta. Työ-
voimapoliittista aikuiskoulutusta koskevaa asetusta on muutettu niin, että tarjouk-
sen hyväksymisen kriteerinä on käytettävä kokonaistaloudellista edullisuutta.
Aidoimmillaan ostojärjestelmä synnyttää tuottajan ja tilaajan välisen tilanteen,
jossa viime kädessä tilaajan laatutietoisuus näyttelee merkittävää osaa. Tähän
koulutukseen liittyy luontevasti myös ammattitutkintojärjestelmä, jota koskeva
lainsäädäntö tuli voimaan 1.5.1994.

 Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten näkökulmasta ostojärjestelmä on ollut
pääosin toimiva. Ne ovat edelleen suurin työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen
tuottajataho. Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten opiskelijapäivien määrä on
kasvanut vuoden 1991 runsaasta kolmesta miljoonasta lähes viiteen miljoonaan
vuonna 1994 ja muutoinkin niiden toimintaedellytyksiä voidaan pitää pääosin
hyvinä. Tästä huolimatta ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset katsovat, että nii-
den toimintaedellytyksiä voitaisiin parantaa nykyistä pidemmillä hankintasopi-
muksilla ja toiminta-avustuksen säilyttämisellä.

 Itse ostojärjestelmästä aiheutuvat ongelmat liittyvät ensisijaisesti kilpailun puut-
teeseen. Ostajan etu edellyttää, että on useita koulutuksen tarjoajia, joista voi va-
lita. Toisaalta myyjän turvallisuutta lisää se, että on monia ostajia. Jos ostajien
välinen kilpailu puuttuu, ostoja suorittava organisaatio pystyy, niin halutessaan,
painamaan hinnat niin alas, että se heikentää laatua. Samoin koulutusaikojen liian
pitkälle menevä lyhentäminen voidaan toteuttaa nopeasti ja tehokkaasti. Liian
lyhyillä ja pienillä hankintasopimuksilla voidaan aiheuttaa epävarmuutta, joka
vaikeuttaa opetuksen jatkuvaa kehittämistä.

4.2 Kilpailua tutkinut ryhmä

 Aikuiskoulutusta myyvien organisaatioiden kilpailutilannetta selvittäneen on sel-
vittänyt mm. opetusministeriön toimesta (OPM 23:1995). Selvityksen mukaan
merkittävämpää suoraa tukea maksullisena palvelutoimintana järjestettävään
koulutukseen saavat sellaiset oppilaitosmuodot, joiden kaikki tai lähes kaikki
toiminta on maksullista. Suora tuki vaihtelee keskimäärin 10-70 prosentin välillä
eri koulutusorganisaatiomuodoissa.

 Epäsuoraa tukea maksullisena palvelutoimintana järjestettävään koulutukseen
saavat oppilaitosmuodot, jotka saavat pääosin rahoituksensa perustoimintaan an-
nettavana valtion ja kuntien tukena. Epäsuora tuki muodostuu siitä, että perustoi-
mintaan myönnettyä tukea voidaan käyttää myös muuhun kuin
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myöntämisperusteena olleeseen koulutukseen. Epäsuoralla tuella voidaan kattaa
noin 20 - 25 prosenttia maksullisena palvelutoimintana järjestettävän koulutuksen
kustannuksista. Tuki muodostuu siitä, että maksullisen koulutuksen kustannukset
on saatettu kohdistaa säännösten vastaisesti perustoiminnan rahoituksen perus-
teeksi kerättäviin kustannuksiin.

 Vapaan sivistystyön oppilaitoksista kansalaisopistoissa ei yksittäiselle työnanta-
jalle myydyn kurssin kustannuksia saa ilmoittaa rahoituksen perusteena olevaan
yksikköhinnan laskentaan. Muissa vapaan sivistystyön oppilaitoksissa rajoitus
koskee vain toiminnan erilliskustannuksia.

 Jotta oppilaitokset ja koulutusyritykset olisivat koulutusta myydessään samassa
asemassa ei koulutusorganisaatiomuodoilla saisi olla mahdollisuutta käyttää mak-
sulliseen palvelutoimintaansa valtion tukea eikä lakisääteistä kuntien tukea. On-
gelma voitaisiin ratkaista myös myöntämällä samansuuruinen tuki saman-
laatuiseen koulutukseen oppilaitosmuodosta riippumatta.

 Edellisen vaihtoehdon toteuttamiseksi tulisi suora tuki lakkauttaa kokonaan ja
lisäksi tulisi rahoitussäännöksiä ja korkeakoulujen rahoitusta koskevia määräyksiä
muuttamalla kieltää muuhun tarkoitukseen myönnetyn tuen kohdistaminen mak-
sulliseen palvelutoimintaan. Käytännössä epäsuoran tuen käytön estäminen olisi
erittäin vaikeaa. Se edellyttäisi, että oppilaitosten kustannuslaskenta ja kirjanpito
olisi niin kehittynyt, että kustannusten oikea kohdistaminen olisi mahdollista ja
kustannukset todella kohdistettaisiin oikein. Lisäksi se edellyttäisi hallinnollisesti
raskasta valvontakoneistoa tarkastamaan säädösten ja määräysten noudattamista.

 Jälkimmäisen vaihtoehdon toteuttaminen edellyttäisi suoraa tukea saavien oppi-
laitosmuotojen tuen saattamista samalle tasolle kuin mitä epäsuora tuki on oppi-
laitosmuodoissa, joissa se on käytettävissä.

 Kilpailunrajoituslain näkökulmasta asiaa tarkasteltaessa on kilpailutilanne kou-
lutusyritysten ja oppilaitosten välillä koulutuksen myynnissä nykyisin vääristy-
nyt. Jos se haluttaisiin oikaista, tulisi suora ja epäsuora tuki oppilaitosten
myymälle koulutukselle poistaa, oppilaitokset olisi velvoitettava noudattamaan
pääoman tuottovaatimukset huomioon ottavaa liiketaloudellista hinnoittelupoli-
tiikkaa ja oppilaitosten maksullinen palvelutoiminta tulisi säätää arvonlisäveron
alaiseksi. Näiden vaatimusten täyttäminen edellyttäisi oppilaitosten kustannuslas-
kennan ja kirjanpidon huomattavaa kehittämistä ja raskasta valvontajärjestelmää.

 Kun asiaa tarkastellaan koulutuspolitiikan tavoitteiden ja valtion talouden kan-
nalta, tilanne on toinen. Julkinen tuki mahdollistaa monipuolisen ja erityisesti
yksittäiselle kansalaiselle edullisen koulutustarjonnan, joka on välttämätön väes-
tön ammattitaitotason ylläpitämiseksi ja edelleen kohottamiseksi. Jos oppilaitos-
ten tulisi aina hinnoitella myytävä koulutus siitä aiheutuneiden todellisten
kustannusten mukaisesti, ne eivät voisi käyttää lainkaan hyväkseen muuta kautta
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rahoitettua kiinteistö- ja hallintokapasiteettia, vaikka sitä olisi vapaana. Koulu-
tusta ostavat viranomaiset joutuisivat tällöin rahoittamaan toiseen kertaan valtion
ja kuntien jo kertaalleen rahoittamat toiminnot.

 Oppilaitosten välisestä kilpailutilanteesta on koulutusta koskevan lainsäädännön
kokonaisuudistusta koskevassa työryhmämuistiossa esitetty periaate, jonka mu-
kaan määrätyn sisältöisen koulutuksen järjestämisessä eri oppilaitosmuotoja tulisi
kohdella yhdenmukaisella tavalla. Tämän periaatteen noudattaminen edellyttäisi,
että suoraa tukea myytävään koulutukseensa saavien oppilaitosmuotojen tuen taso
saatettaisiin samalle tasolle kuin mitä epäsuora tuki on niissä oppilaitosmuodois-
sa, joissa se on käytettävissä.

4.3 Tuottavuuden arviointi

 Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten tuottavuutta on arvioinut mm. Hietala.

 Vuoden 1991 alusta ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset siirtyivät toimimaan
markkinamekanismin ehdoilla. Ne kilpailevat koulutuspalvelujen tuottajina, kun
ne ennen toimivat julkisen sektorin ehdoilla ilman kilpailua. Palveluksia niiltä
ostavat työministeriö, lääninhallitukset sekä yksityinen sektori. Mitä johtopäätök-
siä uudistuksesta voidaan tämän tutkimuksen perusteella tehdä? Oliko uudistus
onnistunut?

 Vastaus on moniulotteinen. Oppilastyöpäivän hinnat ovat laskeneet vuodesta
1990 vuoteen 1994 reaalisesti 28 prosentilla. Jos oletetaan, että hinnat olisivat
ilman kilpailuttamisen aiheuttamaa hinnanlaskua tästä vain 22 prosenttia eli hin-
toja laskeva vaikutus olisi 5 prosenttia. Onko tämä tilastollisesti merkitsevä, riip-
puu tutkimusasetelmasta.  Sattumalta samaan aikaan tullut lama on ollut niin
merkittävä kustannustehokkuutta aikaansaava tekijä kaikessa koulutuksessa, että
tulos on ymmärrettävä. Ilman lamaa kustannusvaikutus todennäköisesti olisi sel-
vempi.

 Kansainvälinen tulos on, että  kilpailuttaminen laskee hintoja, mutta hintojen las-
kua ja kilpailuetua saatetaan etsiä laadun kustannuksella. Näin silloin, jos palve-
lun laatu on vaikeasti todettavissa. Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten osalta
laadun huonontumista ei vielä ole havaittavissa, joskin kehityssuunnan alku on jo
olemassa ryhmäkokojen hienoisen, ei tilastollisesti merkitsevän kasvun muodos-
sa.

 Kansainvälisen tutkimuksen mukaan hintakilpailuttaminen tulee johtamaan laa-
dun huonontumiseen, jos palvelun laatu on vaikeasti todettavissa. Tässä tapauk-
sessa paljolti laatu = vaikuttavuus ja se on vaikeasti todettavissa, koska todellista
tietoa siitä (työllistymisen todennäköisyyttä lisäävä vaikutus, kun tarvittavat vaki-
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oinnit on suoritettu)  ei Suomesta ole lainkaan olemassa työttömien kouluttamisen
osalta.3

 Poikittaisleikkausanalyysit tuottivat tuloksen, että hinnan ja laadun /vaikutta-
vuuden välinen korvattavuussuhde on jo olemassa myös Suomessa. Se tarkoittaa
sitä, että alhaisempia hintoja jo nyt saavutetaan laadun kustannuksella.

 Mikäli koulutuksen ostopäätöksissä painottuu pelkkä hintakriteeri, mikä pakottaa
koulutuksen tarjoajatkin panostamaan pelkkään hintaan, vaikka monella epäile-
mättä olisi resursseja panostaa laatuunkin.

 Koulutuksen edullisuutta koskevat kustannus-hyöty -analyyttiset tarkastelut
- olkoonkin, että ne perustuvat vain karkeasti suuntaa antaviin lukuihin, viittaavat
myös siihen, että laatuun panostamalla saavutetaan suurempia yhteiskunnallisia
hyötyjä kuin kustannuksia minimoimalla.

4.4 Työvoimakoulutuksen ostotoiminnan arviointia

4.4.1 Työvoimakoulutuksen vaikuttavuus yrityksen näkökulmasta

 Työvoimakoulutuksen vaikuttavuutta on yrityksen näkökulmasta arvioinut Juuti
(1994).

 Yli puolet kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että työvoimakoulutus parantaa
osanottajien uramahdollisuuksia. Yli puolet vastaajista oli myös sitä mieltä, että
yritysten tulisi käyttää työvoimakoulutusta entistä enemmän. Kuitenkin noin
kolme neljäsosaa vastaajista oli sitä mieltä, että työvoimakoulutuksen toteutusta
tulisi tehostaa ja yli puolet oli sitä mieltä, ettei työvoimakoulutuksesta annettu
informaatio ole riittävää.

 Haastattelujen kohteeksi tulleet yritykset arvioivat työvoimakoulutuksen laadun
kouluarvosana-asteikolla noin kahdeksaksi eli jokseenkin yhtä hyväksi kuin yri-
tyksen sisäisen ja ulkoisen koulutuksen.

 Tutkimuksen tulosten perusteella työvoimakoulutus vastaa varsin hyvin työnan-
tajien tarpeisiin. Kehittämistarpeet kohdistuivat pääosin yritysten ja työvoimavi-
ranomaisten välisen yhteistyön ja koulutussuunnittelun kehittämiseen. Nämä
kehittämiskohteet ovat merkittäviä verkostoyhteiskunnan viitekehyksessä.

                                           
 3 Tekijöiden huomautus: tällä hetkellä on valmistumassa/jo olemassa em. asiaa käsitteleviä tutkimuksia,
ks. esim. Holm ja Tuomala 1998.
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4.4.2 Työvoimakoulutuksen tuloksellisuus

 Työvoimakoulutuksen tuloksellisuutta on arvioitu mm. Räisäsen (1995) toimesta.
Hänen mukaansa työllisyyttä koskevat tavoitteet ovat toteutuneet vuosina 1991-
1993 melko hyvin. Uudelleensijoittumisen edistäminen heikentyi voimakkaasti
vuodesta 1991 vuoteen 1993, kunnes alkoi jälleen parantua vuonna 1994. Vaati-
vimmista työllisyystavoitteista lähinnä vain työttömyyden vähentäminen työvoi-
makoulutuksen keinoin on onnistunut hyvin, toisin sanoen ilman työvoima-
koulutusta tilanne olisi ollut vieläkin surkeampi.

 Tuottavuutta koskevat tavoitteet yhteensovituksen markkina-alueella ovat toteu-
tuneet kolmesta ryhmästä heikoimmin. On selvää, että syvässä lamassa työvoi-
makoulutuksella ei pystytä vaikuttamaan kovin merkittävästi työvoiman tasolla
kysynnän ja tarjonnan tasapainoon.

 Tulosten ja tavoitteiden perusteella vuosien 1991-1994 toimintaympäristössä voi-
daan työvoimakoulutuksen vaikuttavuutta pitää kvalifiointivaikutusten osalta
suotuisana ja myös työllisyysvaikutuksiltaan tyydyttävänä. Kysynnän ja tarjonnan
yhteensovituksen alueella työvoimakoulutuksen vaikuttavuus jäi kuitenkin välttä-
väksi.

4.4.3 Työvoimakoulutus osana työmarkkinapolkua

 Mikkosen (1997) tutkimuksen mukaan työvoimakoulutuksen vaikuttavuus on
monialainen, laaja ja vaikeasti haltuunotettava ilmiö. Tässä tutkimuksessa työ-
voimakoulutus on nähty yksilön kannalta osana laajempaa kokonaisuutta, työ-
markkinapolkua, ja myös sen vaikuttavuutta on arvioitu työmarkkinapolun
näkökulmasta. Työvoimakoulutus on vaikuttanut keskimäärin ottaen myönteisesti
osallistujien työmarkkinapolkuihin. Kahden vuoden aikana koulutuksen jälkeen
on koulutukseen osallistuneiden työmarkkinapoluilla ollut työssäoloa keskimäärin
5 prosenttiyksikköä enemmän ja työttömyyttä 6 prosenttiyksikköä vähemmän
kuin ei-osallistuneella kontrolliryhmällä.

 Nyt kun uusi järjestelmä on ollut käytössä lähes kuusi vuotta, voi todeta että ta-
voitteet ovat osin toteutuneet ja osin jääneet toteutumatta. Järjestelmä on tietyssä
mitassa joustava ja pystyy ottamaan huomioon työelämän ja koulutustarpeiden
muutoksia, mutta koulutukselle asetetut keskihintatavoitteet saattavat jossain
määrin rajoittaa sen laadullista kehittämistä.

 Vaikka mukana on hyvinkin korkealaatuista koulutusta, on koulutukseen osallis-
tuneiden kommenttien perusteella tehtävä se johtopäätös, että osa koulutuksesta
on heikkolaatuista. Koulutuksen laadun kehittäminen ja ennen kaikkea pitäminen
tasaisen korkeana onkin nähtävä työvoimakoulutuksen sekä työvoima- että kou-
lutuspoliittisen merkityksen kannalta tulevaisuudessa erittäin tärkeänä kysymyk-
senä.
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4.4.4 Työmarkkinoiden muutospaineet ja työmarkkinoiden
toimivuuden parantaminen

 Talousneuvoston asettama työryhmän työmarkkinoiden muutospaineita ja työ-
markkinoiden toimivuuden parantamista arvioivassa raportissa on tarkasteltu var-
sin laajasti myös ammatillista aikuiskoulutusta. Raportin mukaan työvoiman
saannin osalta vaikeuksia  on selvemmin eräillä teollisuuden aloilla ja Etelä-
Suomessa. Tuoreimmat kyselyt ennakoivat työvoiman saantivaikeuksien kasvua.
Työpaikoilla tehtyjen kyselyjen mukaan puutetta on paitsi asiantuntijoista myös
tavallisista ammattityöntekijöistä. Työvoimakapeikkojen poistamisessa ja niiden
synnyn ehkäisemisessä on keskeistä työmarkkinaliikkuvuuden edistäminen. Alu-
eellinen liikkuvuus, erityisesti silloin kun siihen yhdistyy työvoimapoliittinen
koulutus, on helpottanut työttömien työllistymistä.

 Koulutus on niinikään keskeinen keino syrjäytymisen ennalta ehkäisyssä ja syr-
jäytyneiden palauttamisessa työelämään. Työvoimapoliittinen koulutus on tutki-
musten mukaan lisännyt aidon työllistymisen todennäköisyyttä kaikissa
työttömien ryhmissä.

 Ammatillisen liikkuvuuden parantamisessa keskeisiä ovat koulutustoimenpiteet.
Esimerkiksi työvoimakoulutusta tulisi eriyttää sekä työmarkkinoiden että osallis-
tujien tarpeiden mukaan.

 Työmarkkinakoulutukseen ohjaamisesta päävastuun on kantanut työministeriö,
vaikka koulutuksen sisällöistä on ollut vastuu usein opetushallinnolla. Koulutuk-
sen toimivuus edellyttää hyvää yhteistyötä hallinnonalojen välillä ja irtautumista
hallintoa nykyisin vaivaavasta reviiriajattelusta. Työvoimapoliittisessa, samoin
kuin muussakin ammatillisessa aikuiskoulutuksessa olisi korostettava osaamisen
tunnistettavaa ja tutkintotodistuksin osoitettua kohottamista. Tämä edellyttää
useissa tapauksissa nykyistä pidempiä koulutusjaksoja. Työvoimapoliittisesta
koulutuksesta onkin hyviä kokemuksia silloin kun se toteutetaan yhdessä työvoi-
maa tarvitsevien yritysten kanssa.

 Kun seurantajakso on pitempi, on avoimille työmarkkinoille sijoittumistodennä-
köisyys myös suurempi. Työvoimapoliittisessa koulutuksessa olleista 35 % ja
sijoitustyössä olleista 30 % oli vuoden kuluttua sijoittunut avoimille työmarkki-
noille. Työvoimakoulutus näyttäisi edistävän avoimille työmarkkinoille sijoittu-
mista tehokkaammin kuin tukityöllistäminen.

4.4.5 Tukityöllistymisen ja työvoimakoulutuksen vaikuttavuus 1990-
91 ja 1994-95

 Ahon, Halmeen ja Nätti ovat arvioineet tukityöllistämisen ja työvoimakoulutuk-
sen vaikuttavuutta. Heidän tutkimushankkeensa kokonaisaineisto sisältää tietoa
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työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin osallistuneista, työttömänä olleista ja työikäi-
seen väestöön kuuluneista henkilöistä vuosilta 1987-95.

 Ammatillisen työvoimakoulutuksen vaikuttavuudessa on tapahtunut myös mie-
lenkiintoinen muutos. Vuosina 1990-91 ammatilliseen työvoimakoulutukseen
osallistuminen lisäsi työttömyyskuukausien määrää (+0,8 kk), sen sijaan vuosina
1994-95 ammatillinen työvoimakoulutus vähensi työttömyyskuukausien määrää
(-0,4 kk).

 Vaikuttavuuden myönteinen muutos selittynee ainakin osittain suhdannetilanteen
muutoksella: koulutuksen suorittaneiden kysyntä on lisääntynyt talouden nousu-
suhdanteen myötä. Lisäksi ammatilliseen työvoimakoulutukseen osallistuneiden
kohderyhmä on jossain määrin muuttunut: vuonna 1994 aiempaa suurempi osa oli
toisaalta vailla ammatillista koulutusta, toisaalta ylemmän keskiasteen ja korkea-
asteen tutkinnon suorittaneiden osuus oli kasvanut vuodesta 1990. Samalla pit-
kään työttömänä olleiden osuus on selvästi lisääntynyt. Myös työnhakuammatit
ovat jossain määrin muuttuneet: vuonna 1994 korostuivat aiempaa enemmän tek-
niset ja luonnontieteelliset sekä hallinto- ja toimistoalan ammatit.

4.5 Muutamien väitöskirjojen arvioita

4.5.1 Markkinasuuntautuneen koulutuksen aikakauteen?

 Seuraavassa yhteenveto Seinäjoen ammattikorkeakoulun rehtorin Tapio Varmo-
lan väitöskirjasta ”Markkinasuuntautuneen koulutuksen aikakauteen? - esimerk-
kejä ja tulkintoja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta.”

 Aikuiskoulutuskeskusten toiminta on Varmolan mielestä edelleen julkisesti ra-
hoitetun koulutuksen varassa. Ne eivät ole 1990-luvulla vahvistaneet asemiaan
henkilöstökoulutuksen markkinoilla eikä yrityksille suunnatussa palvelutoimin-
nassa.

 Aikuiskoulutuskeskuksissa nykyinen kysyntä- ja rahoitustilanne voi johtaa kou-
lutuksen ja opetuksen suuntaamiseen ja sen laadun kannalta kahteen vaihtoehtoi-
seen kehityssuuntaan:

 Kahden suuren (taloudellisesti vakaan) ostajan tilanne antaa mahdollisuuden eri-
laistaa koulutusta ja kehittää henkilöstöä laajenevien markkinoiden vaatimusten
mukaan. Tämä edellyttää, että henkilöstön ja koulutustuotteiden kehittämiseen on
olemassa taloudellista pohjaa ja että toiminta on hyvin ja tehokkaasti johdettu.

 Taloudellisen liikkumavaran kapeus ja pitäytyminen vanhassa koulutusrakentees-
sa saattaa johtaa toisenlaiseen tilanteeseen: pysyttäytyminen standardimaisen
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työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen tarjontaan, jolloin muita potentiaalisia
markkinoita menetetään kilpailijoille.

 Saavuttamastaan edistyksestä huolimatta aikuiskoulutuskeskuksilla on vielä pal-
jon imagonsa kohentamiseksi. Niillä on kuitenkin taloudellisia ja yhä enemmän
myös henkisiä edellytyksiä kehittyä monipuolisiksi aikuiskoulutuksen osaajiksi.
Tätä asemaa yksittäinen aikuiskoulutuskeskus voi hakea vaihtoehtoisesti kahdella
tavalla:

 • vahvistamalla asemaansa aikuisten perustutkintojen tuottajana: tai

 • kehittämällä osaamistaan henkilöstökoulutusmarkkinoilla  ja asettumalla niillä 
kilpailuun yksityisten koulutusyritysten kanssa.

 Koulutuksen ostajan näkökulmasta meneillään olevat ammatillisen koulutuksen
ylläpitojärjestelyt vähentävät koulutuksen tarjoajien määrää, mistä seuraa useim-
milla alueilla Suomessa kilpailun vähentyminen ammatillisen aikuiskoulutuksen
tarjonnassa. Yksityisten vaihtoehtojen yleinen vahvistuminen aikuiskoulutuksen
tarjonnassa on - henkilöstökoulutusmarkkinoiden kehityksen ollessa hidasta -
epätodennäköistä.

 Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa on eletty markkinasuuntautuneen koulutuk-
sen aikaa noin kymmenen vuoden ajan. Uudistus käynnistettiin taloudellisesti
hyvinä aikoina ja sitä on toteutettu taloudellisen taantuman aikana.

 Uudistuksella on lisätty koulutuksen reagointiherkkyyttä ja joustavuutta. Myös
taloudellinen tehokkuus on parantunut, mikä mahdollisesti johtuu paljolti myös
taloudellisesta taantumasta. Ammatillisen aikuiskoulutuksen määrä on kasvanut.
Tutkimustulokset tai systemaattiset seurantatiedot koulutuksen laadusta ja vai-
kuttavuudesta ovat itse koulutukseen käytettyihin voimavaroihin nähden toistai-
seksi vähäisiä.

 Raahen, Tampereen, Vaasan ja Ylä-Savon seuduilla tehtiin haastattelututkimus
ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa vuosina 1993 ja 1994. Haastatteluista
voidaan todeta seuraavaa:

• henkilöstön kustannustietoisuus ja muutosvalmius on lisääntynyt

• kilpailu on tiukinta suurimmissa kaupungeissa

• työvoimahallinto kilpailuttaa koulutuksen tarjoajia

• koulutuksen seuranta on varsin vaatimatonta

• työvoima- ja lääninhallinnon välillä on varsin vähän yhteistyötä
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• koulutuksen laatu  ei ole tärkeä kriteeri koulutusta ostettaessa

4.5.2 Ammatillisen koulutuksen laatu

 Seuraavassa yhteenveto Lahden Ammatillisen Aikuiskoulutuskeskuksen rehtorin
Juha Vason väitöskirjasta ”Ammatillisen aikuiskoulutuksen laatu.”

 Tutkimuksen tehtävänä oli rakentaa ammatillisille aikuiskoulutuskeskuksille so-
veltuva laadun arviointiväline. Arviointivälineen kehittelyn pohjana oli Suomen
laatupalkinto, josta tehtiin ammatilliseen aikuiskoulutukseen soveltuva. Kehitetyn
arviointivälineen soveltuvuutta ammatilliseen aikuiskoulutukseen testattiin 19
aikuiskoulutuskeskuksessa.

 Arviointivälineen testauksessa pyrittiin selvittämään aikuiskoulutuskeskusten
toiminnan laatua itsearvioinnin ja ulkopuolisen arvioinnin avulla. Samalla ver-
tailtiin eri arviointitavoilla saatuja tuloksia keskenään. Tulosten analysoinnissa
kiinnitettiin myös huomiota laadun mahdolliseen kasautumiseen.

 Aikuiskoulutuskeskusten itsearvioinnin (ka. 254 pistettä) ja ulkopuolisen arvioin-
nin (ka. 98 pistettä) pistemäärät erosivat toisistaan, sen sijaan aikuiskoulutuskes-
kusten keskeisimmät parantamiskohteet olivat molemmilla arviointitavoilla
yhdenmukaisia. Sisäisen ja ulkopuolisen arvioinnin tulosten erot eivät olleet yl-
lättäviä. Vastaavanlaisia tuloksia on saatu myös muissa laatupalkintoperusteista
arviointia soveltavissa organisaatioissa. Aikuiskoulutuskeskusten laadun arvioin-
nin mukaan heikoimpia kohtia ovat koulutuksen prosessit ja tulokset.

 Tutkimuksen tulos osoittaa, että ammatillisen aikuiskoulutuksen laatukriteeristö
on testattu, toimiva ja soveltuva vaihtoehto myös valtakunnalliseen käyttöön.

4.5.3 Edellä olevaan tutkimukseen liittyvää

 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset ovat ostojärjestelmään siirtymisen jälkeen
voimakkaasti panostaneet laadun kehittämiseen. Oppilaitokset aloittivat järjestel-
mällisen laadun kehittämiseen vuonna 1993, jolloin kaikki aikuiskoulutuskeskuk-
set aloittivat erilaisia laatuhankkeita. Osa suuntasi kehittämistyötä ISO 9000
standardin mukaiseen toimintaan ja osa lähti hakemaan muita malleja. Suomessa
on tällä hetkellä neljä oppilaitosta, jotka ovat saaneet ISO 9000 pohjaisen laatu-
sertifikaatin.

 Aikuiskoulutuskeskuksista ensimmäisenä sai sertifikaatin Itä-Uudenmaan amma-
tillinen aikuiskoulutuskeskus vuonna 1995 ja vuonna 1998 Adulta (Keski-
Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus) ja Työtehoseuran ammatillinen aikuiskoulu-
tuskeskus.
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 Ammatillisten Aikuiskoulutuskeskusten Liitto on lisäksi perustanut työryhmän,
jonka yhtenä tavoitteena on saada tuotettua laatupalkintoon liittyvät puuttuvat
tunnusluvut ja sopia laatupalkinnon soveltamisesta laajemminkin ammatillisissa
aikuiskoulutuskeskuksissa. Lisäksi tarkoituksena on sopia eri koulutuksen hank-
kijoiden kanssa laatupalkintoajattelun laajemmasta hyödyntämisestä.

4.6 Opiskelijatutkimuksia

4.6.1 Toimintatutkimus Kymen läänissä

 Kymen läänin syksyllä 1994 alkaneiden omaehtoisten ja työvoimapoliittisen
koulutuksen kursseista tehdyssä toimintatutkimuksessa todetaan mm:

 Koulutustarjonnan voimakas lisääminen on vaikuttanut siihen, että oppilaitokset
pyrkivät olemaan mukana mahdollisimman monen alan koulutuksen järjestäjänä.
Tämä on johtanut siihen, ettei omia erikoisosaamisia olla aina pystytty vahven-
tamaan ja on jouduttu palkkaamaan kurssikohtaisia opettajia, joiden työsuhde
alkaa samanaikaisesti opiskelijoiden opetuksen alkamisen kanssa.

 Oppilaitokset ovat enenevässä määrin paneutuneet aikuiskoulutuksen kehittämi-
seen, mutta vanhat perinteet tiukasta ohjauksesta näyttävät vielä painavan. Mo-
duloimalla opetus sopivan lyhyisiin kokonaisuuksiin ja käyttämällä tehok-
kaammin toisten oppilaitosten osaamista voidaan paremmin palvella myös perus-
opetuksen ulkopuolisia tutkinnonsuorittajia.

 Aikuiset opiskelijat arvostivat ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia, sillä ne
kohtelivat opiskelijoita aikuisina. Opettajien ja oppilaiden mielestä alueellisen ja
paikallisen elinkeinoelämän tarpeet olisi huomioitava koulutusta suunniteltaessa
ja koulutuksen aikana.

4.6.2 Esimerkkejä muutamien aikuiskoulutuskeskusten
asiakaspalauteseurannasta

 Opetushallitus tilasi 1997 Pohjois-Karjalan ammatilliselta aikuiskoulutuskeskuk-
selta  palautejärjestelmän ja tietojenkäsittelyohjelman. Järjestelmä kerää reaaliai-
kaista tietoa opiskelija-asiakkaiden mielipiteistä ja tuntemuksista koulutuksen
osa-alueita ja koulutukseen liittyvistä tukitoiminnoista. Palautejärjestelmä ei kos-
ke ns. lyhytkursseja.

 Ohjelma kerää, laskee ja raportoi absoluuttisia lukuja, keskiarvoja ja jakautumia
yksittäisten kurssien, osastojen ja koko oppilaitoksen palautteista. Ohjelmalla voi
tehdä analyysejä vastaajien taustamuuttujien mukaan ja yksittäisten kysymysten
tai kysymysryhmien taustamuuttujien ristiintaulukointeja. Arvioitavat osa-alueet
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ovat: tiedottaminen ja työjärjestys, OPS ja HOPS, opettajat, oppiminen, oppimis-
ympäristö, vaikutus, työharjoittelu ja tukipalvelut.

 Pohjois-Karjalan  AKK:ssa palaute otetaan kaikilta kursseilta koulutuksen loppu-
vaiheessa. Lomakkeella saadut tiedot kootaan koko taloa koskevaksi tietokannak-
si ja tuloksia tarkastellaan johtoryhmässä, henkilöstökokouksissa ja osastojen
kokouksissa.

 Oppilaitoksen johtokunta asetti vuoden 1998 yhdeksi laatutavoitteeksi kokonais-
keskiarvon 3.6 (Asteikko 1-5). Vuoden vaihteessa tehdyssä poikkileikkauspa-
lautteessa kokonaiskeskiarvo oli 3.78 (vastaajia 611).

Kuvio 3 Arviointikohteiden keskiarvot Pohjois-Karjalan ammatillisessa
aikuiskoulutuskeskuksessa 1998 vuoden vaihteessa
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Ryhmän 1 arvot kuvaavat tiedottamiseen ja työjärjestykseen liittyviä asioita, ryhmä 2 yleiseen ja henki-
lökohtaiseen opetussuunnitelmaan liittyviä asioita, ryhmä 3 opettajia, ryhmä 4 opppimista, ryhmä 5
oppimisympäristöä, ryhmä 7 vaikutusta, ryhmä 8 työharjoittelua ja ryhmä 9 tukipalveluja.

 Ammatti-instituutissa kerätään asiakaspalautetta koulutuksen kehittämistarpeita
varten. Palautteen avulla saadaan  tietoa miten hyvin koulutus on vastannut opis-
kelijoiden odotuksia ja tarpeita ja onko koulutuksen oheispalvelut tukeneet  op-
pimisprosessia. Asiakaspalautetta kerätään pitkäkestoisen koulutuksen aikana
jatkuvasti, jotta mahdollisiin ongelmiin voidaan puuttua ja tehdä tarvittavat kor-
jaavat toimenpiteet välittömästi.

 Kaikesta koulutuksesta otetaan ns. päättöpalaute jokaisen koulutusohjelman  lo-
pussa joko rahoittajan tai Ammatti-instituutin omalla lomakkeella. Koulutuspääl-
likkö käy palautteen läpi kouluttajan kanssa. Palautteet kootaan numeeriseen
muotoon ja käsitellään  johtoryhmässä. Samalla sovitaan myös tarvittavista jat-
kotoimista.
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 Ammatti-instituutista lähetetään kaksi kertaa vuodessa satunnaisesti valituille
opiskelijoille  kysely, jossa tiedustellaan tyytyväisyyttä koulutukseen ja työlli-
syystilannetta. Tavoitteena on selvittää koulutuksen  soveltuvuutta  työelämän
tarpeisiin. Yhteenveto käsitellään johtoryhmässä.

 Vuosittain Ammatti-instituutissa tehdään myös räätälöityjä yrityskuva- ja asia-
kastyytyväisyystutkimuksia, jotka antavat yleisemmän kuvan oppilaitoksen tun-
nettuudesta ja vahvuuksista sekä heikkouksista eri asiakasryhmissä. Lisäksi
instituutti osallistuu tutkimuksiin, jotka antavat tietoa toiminnasta  myös kilpaili-
joihin verrattuna. Varsinaisina asiakaspalautekyselyjä ovat säännölliset opiskeli-
ja- ja palvelukyselyt sekä arvioinnit yritysten henkilöstökoulutuksesta.

 Ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa on asiakaspalautteen keräyksessä mo-
nenlaisia malleja - osin samanlaisia ja osin oppilaitoskohtaisia sovellutuksia. Il-
meisesti kuitenkin kaikki ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset keräävät
palautetta eri asiakasryhmiltä (opiskelijat, hankkijat, työelämä ja myös henkilös-
tö). Pääosin palaute myös vaikuttaa oppilaitoksen toimintoihin - kurssien sisältöjä
muutetaan, opettajia siirretään soveltuvampiin tehtäviin jne.
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5 Haastattelut

5.1 Haastatteluaineisto

 Tutkimuksen empiirinen osa suoritettiin haastattelututkimuksena. Haastattelutut-
kimuksen katsottiin soveltuvan parhaiten tässä tutkimuksessa asetettujen kysy-
mysten selvittämiseen. Tähän on vaikuttanut ensinnäkin se asia, että
kvasimarkkinaproblematiikkaan liittyy monia seikkoja, joiden tulkinnat ja ym-
märtäminen voivat olla erilaiset eri osapuolilla. Haastattelun yhteydessä voidaan
varmistaa se, eri osapuolet ymmärtävät asiat samalla lailla ja puhuvat samoista
asioista. Toisena haastattelututkimusta puoltavana seikkana on se, että tämän
tyyppisten näkemys- ja kokemusluonteisten asioiden esille tuominen edellyttää
usein keskustelevaa ilmaisua.

 Haastatteluissa käytiin läpi edellisissä luvuissa esille tuotuja kohtia. Haastatte-
luilla haluttiin selvittää ensinnäkin sitä, kuinka tilaaja- ja tuottajaosapuolet koke-
vat markkinaehtoisen toimintatavan soveltuvuuden koulutuspalveluihin ja kuinka
se on hyväksytty. Toiseksi pyrittiin arvioimaan markkinoiden toimivuus: toimiiko
markkinoilla riittävän useita tuottajia ja tilaajia, ketkä koetaan kilpailijoiksi ja
eroavatko lääninhallituksen ja työviranomaisten toimintatavat toisistaan. Markki-
noiden toimivuuteen liittyvät myös toiminnan tehokkuus ja joustavuus. Kolman-
tena seikkana arvioitiin valvontaa ja sitä kuinka vastuu palvelusta koetaan.

 Haastateltavina olivat tuottajista Uudenmaan alueella toimivien aikuiskoulutus-
keskusten rehtorit. Tilaajista haastateltiin Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokes-
kuksessa sekä Etelä-Suomen lääninhallituksessa ostopäätöksiä tekeviä henkilöitä.
Rehtoreiden haastattelut tehtiin seuraavissa aikuiskoulutuskeskuksissa:

• Ammatti-Instituutti Helsinki Jarmo Ojala

• Hyvinkään-Riihimäen AKK Hyvinkää Matti Mikkola

• Itä-Uudenmaan AKK Porvoo Markku Kantonen

• Keski-Uudenmaan AKK (ADULTA OY) Järvenpää Simo Susiluoto

• Länsi-Uudenmaan AKK Nummela Esko Louhelainen

• Työtehoseuran AKK Rajamäki Jouko Pekkarinen

Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksessa haastateltiin työvoimayksikön
esimiestä piiritarkastaja Olli Petramoa, toimialasihteeri Mika Koskista ja työ-
suunnittelija Riitta Talviota. Etelä-Suomen läänin lääninhallituksista haastateltiin
lääninopetusneuvos Raija Kerästä, opetustoimentarkastaja Raija Jalosta ja am-
mattikasvatustarkastaja Tapio Toivosta. Mikko Martikainen on haastatellut rehto-
rit sekä uudenmaan TE-keskusten henkilöt 2.3. ja 13.3.1998 välisenä aikana.
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Samu Kurri on suorittanut lääninhallituksissa työskentelevien henkilöiden haas-
tattelut 12.6. ja 18.6.1998 välisenä aikana.

Tässä kappaleessa on esitetty vain haastattelujen tulokset. Haastattelut on rapor-
toitu laajemmin liitteessä 2.

5.2 Tuottajien näkemyksiä

5.2.1 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset

Kulttuurin muutos

Haastattelujen pohjalta voidaan yleisenä johtopäätöksenä todeta että, kaikki ai-
kuiskoulutuskeskukset suhtautuvat myönteisesti kilpailuttamiseen osana aikuis-
koulutuspalveluiden järjestämistä. Myös aikuiskoulutuskeskusten henkilökunnan
suhtautuminen on rehtoreiden mukaan pääsääntöisesti ollut positiivista. Erityi-
sesti läheisempi yhteys markkinoihin koetaan hyvänä asiana. Henkilökunnan
suhtautumisessa on paremminkin eroja siinä, kuinka nopeasti muutos on hyväk-
sytty.

Kilpailua pidetään yleisesti hyvänä järjestelmänä toiminnan kehittämisen kan-
nalta. Kilpailu nähdään keinona pitää omat tuotteet ajan tasalla ja kilpailukykyi-
sinä. Samalla se pakottaa pitämään talouden kunnossa. Useat rehtorit korostavat
kilpailun hyvänä puolena sitä, että se pakottaa muutokseen. Koko ajan on analy-
soitava sitä, mikä on ollut hyvää ja huonoa omassa toiminnassa ja miten omaa
toimintaa voidaan parantaa.

Tehokkuusmittarit ovat käytössä useissa aikuiskoulutuskeskuksissa. Alkuaikoina
suhtautuminen oli varauksellista niitä kohtaan, mutta nykyään ne koetaan tär-
keäksi osaksi toimintaa. Tähän on osaltaan vaikuttanut henkilökunnan kasvanut
kiinnostus omaa toimintaa kohtaan.

Kvasimarkkinoille – tilaaja-tuottaja järjestelmälle – asetetut ’viralliset’ tavoitteet
(tehokkuus, asiakaskeskeisyys ja joustavuus) on myös useimpien rehtoreiden
mielestä saavutettu. Työhön sijoittumisen kohdalla tulokset voisivat olla parem-
mat.

Kilpailun huonona puolena haastatteluissa nousee esille se, että kilpailuttaminen
on vähentänyt aikaisempaa yhteistyöperinnettä aikuiskoulutuskeskusten ja TE-
keskusten välillä. Työhallinnon koetaan ottaneen liian hallitsevan roolin koulu-
tuksen suunnittelussa ja puuttuvan liikaa koulutuksen toteuttamiseen. Aikaisem-
min koulutusta suunniteltiin enemmän yhdessä. Lääninhallituksen tapa toimia
koetaan usein joustavampana ja antavan enemmän vastuuta aikuiskoulutuskes-
kuksille koulutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lääninhallitus määrittelee
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suuret linjaukset ja tarkempi koulutuksen suunnittelu jää aikuiskoulutuskeskuk-
sille. Tässä on kuitenkin jonkin verran painotuseroja eri rehtoreiden välillä.

Rehtorit kokevat, että tilaaja-tuottaja –järjestelmän aikana heillä on ollut parem-
mat mahdollisuudet kehittää omaa toimintaa ja keskittyä omiin vahvuusalueisiin.
Kilpailun seurauksena uusia aloja on käynnistetty ja koulutuksen painopistettä on
muutettu. Toiminnan kehittämisen kannalta työvoimapoliittinen koulutus koetaan
liian lyhytjänteisenä. Se ei anna mahdollisuuksia suuriin investointeihin, jotka
edellyttäisivät tiettyä varmuutta toiminnan jatkuvuudesta.

Toinen investointeihin vaikuttava seikka on koulutuksen hinnan lasku kilpailut-
tamisen seurauksena.  Aikuiskoulutuskeskukset eivät ole pystyneet ylläpitämään
kalliita koulutusaloja, jos ne ovat työvoimapoliittisen koulutuksen varassa. Kou-
lutuksesta saatava matala hinta on vaikeuttanut joillain aloilla vanhan kone- ja
laitekannan uusimista.

Markkinoiden toimivuus ja markkinaprosessi ammatillisten aikuiskoulutus-
keskusten näkökulmasta

Kilpailu ja markkinasuuntautuneisuus ovat tiivistäneet suhteita elinkeinoelämään.
Tämä koetaan hyvänä ja välttämättömänä oman toiminnan jatkuvuuden kannalta.
Kuva koulutustarpeesta muodostuu paljolti lähialueen teollisuuden tarpeiden
kautta. Aikuiskoulutuskeskuksissa koetaan yleisesti, että suhteet ympäröivään
teollisuuteen ovat hyvät. Tärkeä tekijä tässä on runsas  yritysten henkilöstökou-
lutus, joka omalta osaltaan auttaa muodostamaan kuvaa elinkeinoelämän tarpeis-
ta.

Hyvät yhteydet ympäröivään elinkeinoelämään nähdään tärkeäksi väyläksi kou-
lutustarpeen arvioimisessa; kouluttajien on oltava koko ajan hyvin perillä yritys-
ten tarpeista. Uusi järjestelmä on myös korostanut tätä puolta, sillä aikaisemmin
koulutustarve määriteltiin viranomaisten taholta. Nyt on pystyttävä itse selvittä-
mään tarve.

Tarjousprosessi

Tarjouspyynnöissä haluttua koulutusta ei ole määritelty tarkasti. Aikuiskoulutus-
keskuksille on tässä jätetty omaa harkintavaltaa. Tämä on johtanut muun muassa
siihen, että tarjouspyynnöissä kerrottua koulutustarvetta joudutaan tarkentamaan
TE-keskuksista ja työvoimatoimistoista. Aikuiskoulutuskeskuksissa tällä nähdään
myös hyvät puolet; käytäntö antaa heille mahdollisuuden hyödyntää omaa osaa-
mistaan. Käytäntöön liittyy kuitenkin ongelmia tarjouspyyntöprosessin periaat-
teiden kannalta. Tarjouspyyntöprosessin mukaista olisi, jos ostettava koulutus
olisi mahdollisimman tarkasti määritelty tarjouspyynnöissä. Tämä mahdollistaa
tarjousten tasapuolisen vertailtavuuden.
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Tarjousprosessin hitaus ja monimutkaisuus saa kritiikkiä rehtoreiden taholta. On-
gelma liittyy tarjousprosessien ja koko kilpailuttamisen uutuuteen valtionhallin-
nossa, eikä kritiikki ole välttämättä yleistettävissä koskemaan kaikkia kilpailut-
tamisprosesseja. Tästä huolimatta myös yksittäistapauksista tulisi päästä eroon;
onnistunut kilpailuttaminen edellyttää molemmilta osapuolilta tarjousprosessin
jämäkkää ja sujuvaa hoitamista.

Aikuiskoulutuskeskusten rehtorit kokevat, että työhallinto keskittyy neuvotteluis-
sa paljolti hintakysymykseen ja siihen miten päästään työhallintoa tyydyttävään
tasoon. Hinnan ollessa käytännössä varsin pitkälle annettuna, on koulutuksen
laatu joustava tekijä. Rehtoreiden haastatteluissa tulee usein esille se seikka, että
TE-keskuksen kanssa neuvoteltaessa hinta on se tekijä, josta ei voida neuvotella.

TE-keskusten vahva asema koulutuksen tilaajana ja kova kilpailuttaminen koe-
taan myös epäkohtana. Kilpailuttamisen seurauksena koulutuksen hinta on painu-
nut niin alas, että osa aikuiskoulutuskeskuksista on katsonut parhaaksi vetäytyä
pois tietyiltä koulutusaloilta. Usein myös valitellaan sitä, että koulutuksesta saa-
tava matala hinta ei mahdollista toiminnan kehittämistä. Toiminta on perustunut
paljolti suuriin volyymeihin. Kun volyymit ovat laskemassa, eivät tietyt koulutus-
alat ole enää taloudellisessa mielessä kannattavia.

Kilpailu

Aikuiskoulutuskeskusten keskinäistä kilpailua ei koeta ongelmana. Ne toimivat
paljolti samoista lähtökuopista. Pahimpina kilpailijoina esille nousevat ammatti-
korkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset. Niiden rahoituslähtökohdat ovat hyvin
erilaiset verrattuna aikuiskoulutuskeskuksiin. Valtionapuihin perustuva rahoitus
mahdollistaa hinnoittelun, joka ei ole kaikilta osin kustannusvastaava. Koulutusta
on voitu myydä vain opettajan palkkaa vastaavalla korvauksella. Kilpailutilanne
on muodostunut näin ollen epäterveeksi.

Kilpailu on kovaa muun muassa tietotekniikassa ja kielikoulutuksessa. Myös
kaupan ja hallinnon ala nähdään tiukan kilpailun aloiksi. Tietotekniikan koulu-
tukseen on myös suhteellisen helppo tulla mukaan toisin kuin esim. kemianteolli-
suuden koulutuksen tai puu- ja paperiteollisuuden koulutukseen. Koulutuskysyn-
tää on joillain AKK:lla tosin niin paljon, että kilpailua ei koeta haittana, parem-
minkin se, että ei löydy opettajia.

Koulutuspalvelun ostaja on pääsääntöisesti Uudenmaan TE-keskus tai Etelä-
Suomen lääninhallitus. Koulutuskysyntä on siten hyvin paikallista. Joillain valta-
kunnallisilla koulutusaloilla koulutuksen ostajina voi olla jonkin muun alueen
TE-keskus tai lääninhallitus. Koulutusta ei myöskään tarjota muille alueille. Vai-
keutena tässä nähdään muun muassa pitkät etäisyydet.

Valvonta ja vastuu
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Koulutuksen laadun varmistaminen koetaan aikuiskoulutuskeskuksissa hyvin tär-
keäksi. Kolme aikuiskoulutuskeskusta on hankkinut ISO-9000 laatusertifikaatti.
Kasvava kiinnostus laatuun on osittain myös elinkeinoelämästä lähtöisin. Elin-
keinoelämä vaatii alihankkijoiltaan laatusertifikaatiin yhä useammin. Tämä vaa-
timus koskee myös kouluttajia.

Käsitykset siitä kuinka paljon TE-keskuksessa kiinnitetään huomiota laatuun ja
sen seuraamiseen vaihtelevat. Osasyynä tähän voi olla rehtoreiden erilaiset käsi-
tykset laadusta. Laatusertifikaatin hankkiminen mahdollisesti muokkaa käsityksiä
laadusta erilaisiksi. Laatusertifikaatin hankkineissa aikuiskoulutuskeskuksissa
laatu mielletään kenties laajemmin, kuin niissä aikuiskoulutuskeskuksissa, joilla
ei ole vastaavaa sertifikaattia. Laatusertifikaatin hankkineet aikuiskoulutuskes-
kukset kokevat useimmin, että laatua ei seurata.

Vastuu opiskelijoista on kasvanut. Koulutuksen onnistuminen ja oppilaiden tyy-
tyväisyys on aikuiskoulutuskeskuksille tärkeää. Tämä näkyy muun muassa siinä,
että opiskelijoille tehdään henkilökohtainen opetussuunnitelma. Opiskelijan sta-
tus on myös muuttunut asiakkaaksi, mikä omalta osaltaan ilmentää vastuun
muuttumista kokonaisvaltaiseksi.

Aikuiskoulutuskeskusten rehtorin suhtautuvat hyvin positiivisesti arviointiin ja
asiakaskyselyt nähdään toiminnan kannalta hyödyllisinä, ei kiusallisena pakkona,
sillä toiminnan jatkuva kehittäminen nähdään välttämättömänä oman pärjäämisen
kannalta. Asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset koetaan hyödyllisenä palaut-
teena, joka on tarpeen oman toiminnan kehittämisen kannalta.

5.3 Tilaajien näkemys markkinoiden toiminnasta

5.3.1 Työvoima- ja elinkeinokeskukset

Kulttuurin muutos

Uudenmaan TE-keskuksessa suhtaudutaan myönteisesti kilpailun ja ostotoimin-
nan ulottamiseen koulutuspalveluihin. Haastateltujen henkilöiden mielestä kou-
lutuspalveluiden ostamiseen ja myymiseen markkinoilla ei ole mitään
periaatteellista estettä. Näkemykset koulutuksen markkinoista ovat tässä suhtees-
sa samanlaiset aikuiskoulutuskeskusten rehtoreiden näkemysten kanssa. Selvästi
kilpailuttamisen hyvänä puolena nähdään se seikka, että kouluttajien on pakko
kiinnittää suurempaa huomiota myytävän koulutuksen tasoon ja laatuun. Koulu-
tuksen ajankohtaisuuteen on kiinnitettävä huomiota, jos kouluttaja mielii jatkaa
toimintaansa. Tämä koetaan hyvänä niin koulutuksen ostajien kuin tuottajien ta-
holla.
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Toisena kilpailun etuna nähtiin koulutusta tarjoavien oppilaitosten keskinäisen
vertailtavuuden paraneminen. Eri kouluttajien tarjoamia palveluita on nyt hel-
pompi arvioida, kun palveluiden sisällön ja hinnan vertailu on mahdollista. Ver-
tailu on paljastanut suuriakin hintaeroja sisällöltään samanlaisessa koulutuksessa.
Tätä kautta koetaan, että kilpailuttamisella on saavutettu selviä kustannussäästöjä.
Kilpailuttaminen ei ole haastateltujen mielestä vaikeuttanut koulutuksen saata-
vuutta, paremminkin päin vastoin. TE-keskuksessa koetaan paremminkin, että
koulutushankintojen vapautumisen myötä mahdollisuuden hankkia koulutusta
ovat laajentuneet.

Kilpailuttamisella koettiin olevan myös haittapuolia. Aikaisempi vahva yhteis-
työn perinne työhallinnon ja oppilaitosten välillä on kilpailuttamisen myötä hei-
kentynyt. Tämä korostui erityisesti uuden järjestelmän käyttöönoton alkuaikoina.
Koulutuksen kehittämisen kannalta kuitenkin ajatellaan, että tiukan kilpailuttami-
sen sijasta tiiviimpi yhteistyö oppilaitosten kanssa voisi johtaa onnistuneempaan
koulutukseen.

Yhteistyö oppilaitosten kanssa koetaan viimeaikoina jonkin verran uudestaan tii-
vistyneen. Kun uuden järjestelmän alkuaikoina pääpaino toiminnassa oli kilpai-
luttamisessa, on viimeaikoina alettu enemmän korostaa esimerkiksi koulutuksen
sisältöön liittyviä tekijöitä.

Markkinoiden toimivuus ja markkinaprosessi työvoima- ja elinkeinokeskus-
ten näkökulmasta

Koulutustarpeen arviointi

Koulutuksen tavoitteena on parantaa koulutettavien henkilöiden mahdollisuuksia
työllistyä. Koulutustarpeen arvioinnissa tavoitteena on ensinnäkin selvittää se,
mikä on koulutettavien henkilöiden (työttömät työnhakijat) koulutustarve. Toi-
seksi halutaan selvittää minkä tyyppiselle koulutetulle työvoimalle yrityksissä on
kysyntää. Nämä kaksi tarvetta on sovitettava yhteen ja koulutus ostetaan tämän
perusteella.

Koulutustarpeen arviointi pohjautuu pitkälti työvoimatoimistojen tietoon työnan-
tajien ja koulutettavien henkilöiden tarpeista. Koulutettavien henkilöiden tarpeet
huomioidaan ja rekisteröidään henkilön ilmoittautuessa työvoimatoimistoon
työnhakijaksi. Työvoimatoimistoissa koetaankin tätä kautta olevan hyvä käsitys
työnhakijoiden tarpeista. Koulutustarpeen arvioinnissa myös oppilaitokset ovat
tärkeässä asemassa. Ne pitävät yhteyttä alueensa yrityksiin ja seuraavat yritysten
tarpeita. Oppilaitokset ja yritykset suunnittelevatkin koulutusta usein yhdessä.
Yhteistyö eri tahojen välillä tarpeiden yhteensovittamiseksi nähdään hyvin tär-
keänä osan koulutuksen suunnittelua ja ostoa.
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Yritysten tarpeiden selvittämiseksi työvoimatoimistot ovat ryhmittyneet suunnit-
teluryhmiksi (ns. AKSU-suunnitteluryhmät), jonka puitteissa ne keskitetysti ke-
räävät tietoa alueen yrityksiltä. Tämän tiedon pohjalta muodostetaan käsitys
koulutustarpeesta, mitä edelleen tarkennetaan TE-keskuksessa. Tältä suunnittelun
pohjalta tehdään tarjouspyynnöt eri alueiden kouluttajille. Työvoimatoimistot
ovat näin merkittävässä asemassa koulutusostojen suunnittelussa.

Koulutustarvetta ja oppilaiden perusvalmiuksia ei aina ole kuitenkaan pystytty
selvittämään ennen koulutuksen ostamista. Kurssien sisällön muuttuminen kesken
koulutusta ei ole poikkeuksellista. Tämä on seurausta ensinnäkin siitä, että oppi-
laat esittävät muutoksia kurssin sisältöön, toiseksi siitä, että kurssilla läpi käytävät
asiat ovat olleet liian vaikeita suhteessa oppilaiden valmiuksiin ja kolmanneksi
siitä syystä, että kurssin sovittu sisältö havaitaan koulutuksen kuluessa osittain
puutteelliseksi.

Koulutusta on lisäksi ostettu ilman, että on ollut etukäteen selvillä koulutukseen
osallistujat. Kursseille ja koulutukseen etsitään oppilaat vasta sen jälkeen kun
koulutus on jo suunniteltu ja ostettu.

Puutteellinen koulutustarpeen arviointi on siis johtanut siihen, että sovitusta
koulutuksen sisällöstä on poikettu kurssin kuluessa. Koulutustarpeen arviointiin
ei etukäteen ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Opetussuunnitelmat koetaan pa-
remminkin suuntaa antavina suunnitelmina, joita voidaan kurssin kuluessa muut-
taa. Eri kouluttajien tasapuolisen kohtelun ja tarjousmenettelyn periaatteiden
mukaista olisi kuitenkin se, että haluttu koulutus olisi selvillä jo tarjousprosessin
yhteydessä, eikä muutoksia koulutuksen sisältöön enää myöhemmin tehtäisi. Jos
kurssin sisällöstä voidaan poiketa kesken koulutuksen, voi kouluttaja käyttää tätä
hyödyksi jo tarjousta tehdessään. Tarjouksessa voi tarjota ‘enemmän’ kuin on
lopulta valmis tarjoamaan, jos tietää, että tarjouksen ei sisällöltään kuitenkaan
tarvitse olla ehdottoman sitova. Kouluttaja, joka tuntee viranomaisten päätöksen-
tekoprosessin ja toimintatavat voikin saada selvää hyötyä suhteessa muihin kou-
luttajiin. Tämän voi ajatella antavan jo markkinoilla toimiville kouluttajille
etulyöntiaseman suhteessa markkinoille pyrkiviin kouluttajiin. Järjestelmä voi
näin ollen toimia tietynlaisena markkinoille tulon esteenä.

Koulutuksen ostaminen

Kouluttajista ei Uudenmaan alueella ole pulaa. Uudenmaan TE-keskuksen alu-
eella toimii noin 300 koulutuspalveluiden tuottajaa. Tarjouspyynnön koulutuk-
sesta saavat ensinnäkin ne kouluttajat, jotka ovat TE-keskuksen kouluttajalistalla
ja ovat siis aikaisemmin myyneet palveluitaan TE-keskukselle. Lisäksi tarjous-
pyyntöjä lähetetään niille listan ulkopuolisille kouluttajille, jotka haluavat saada
tarjouspyynnöt. TE-keskus ei erityisesti mainosta ostavansa koulutusta, sillä se
katsoo omilla kouluttajalistoilla jo olevan kaikki arvostetut kouluttajat. Se ei koe
tarvetta uusille kouluttajille.
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Työvoimatoimistojen muodostamat AKSU-suunnitteluryhmät ovat myös mukana
päättämässä siitä, keille kouluttajille tarjouspyynnöt tietyn tyyppisestä koulutuk-
sesta lähetetään. Kouluttajien valintaan vaikuttaa näin ollen myös se, minkä
suunnitteluryhmän alueella kouluttajat toimivat. Alueellisuutta korostaa myös se,
että kulkuyhteydet pyritään huomioimaan oppilaiden ja opiskelupaikan välillä
koulutusta ostettaessa.

Tarjouspyynnöt muotoillaan tarkoituksella väljiksi ja kouluttajille jätetään omaa
harkintavaltaa koulutuksen suhteen. Tarjouspyyntömenettelyn ja kilpailuttamisen
kannalta tämä on ongelmallista. Kun tarjouspyynnöt on muotoiltu väljiksi, ei jä-
tettyjä tarjouksia ole helppo verrata keskenään. Tarjousten tasapuolisen vertailta-
vuuden kannalta olisi tärkeää, että haluttu koulutus olisi mahdollisimman
yksiselitteisesti ja tarkasti kirjattu tarjouspyyntöön.

Valittaessa kouluttajaa tarjousten perusteella huomiota kiinnitetään ensinnäkin
kouluttajan tekemään opetussuunnitelmaan. Tämän perusteella arvioidaan min-
kälaista opetusprosessia koulutuksessa noudatetaan., kuinka hyvin kouluttaja on
perillä teemasta ja onko kouluttajalla valmiudet koulutuksen järjestämiseen ja sen
läpiviemiseen. Toisena valintaan vaikuttavana tekijänä on kouluttajan mahdolli-
nen aikaisempi toimiminen kouluttajana ja sen onnistuminen. Kouluttajan hyvä
maine on tärkeä kriteeri kouluttajaa valittaessa. Kolmantena valintaan vaikuttava-
na seikkana on kouluttajan koko. Iso kouluttaja koetaan varmana tuottajana. Koon
ajatellaan varmistavan tietyn peruslaatutason. Isolla kouluttajalla ajatellaan ole-
van pientä kouluttajaa suurempi intressi suoriutua koulutuksesta hyvin, sillä
kouluttajat tietävät koulutuksen onnistumisen vaikuttavan mahdollisiin seuraaviin
tilauksiin. Pienemmän kouluttajan etuna nähdään suurempi erikoistuneisuus, joka
voi olla joissain tapauksissa etu. Pienen kouluttajan haittapuolena koetaan se, että
valvontaan ja opastukseen on kiinnitettävä enemmän huomiota. Neljäntenä, mutta
ei vähäisimpänä, tekijänä huomiota kiinnitetään koulutuksen hintaan.

Uudenmaan TE-keskus ostaa koulutusta kahdella tavalla: tarjousmenettelyn
kautta ja tekemällä ns. suorakauppaa. Suurin osa koulutuksesta hankitaan kilpai-
luttamisen ja tarjouskierrosmenettelyn avulla. Kaikille TE-keskuksen koulutusre-
kisterissä oleville kouluttajille lähetetään tarjouspyynnöt sen mukaan, millä alalla
kouluttajat toimivat. Aikuiskoulutuskeskukset saavat pääsääntöisesti tarjouspyyn-
nöt kaikesta ostettavasta koulutuksesta. Varsinainen kilpailuttaminen tehdään ker-
ran vuodessa, jolloin hankitaan noin 80 prosenttia vuoden koulutuksesta. Tämän
lisäksi vuoden aikana hankitaan myös yksittäistä koulutusta ilman suurta tarjous-
kierrosmenettelyä. Tarjouspyynnöt lähetetään vain muutamille valikoidulle kou-
luttajalle, joilla entuudestaan tiedetään olevan valmiudet kyseisen koulutuksen
järjestämiseen.

Osa koulutuksesta hankitaan ns. ‘suorakaupalla’, missä koulutus hankitaan ilman
tarjousmenettelyä ja kilpailuttamista. Tässä kaupankäyntimuodossa oppilaitokset
tarjoavat TE-keskukselle hyvin pitkälle suunnitellun koulutuspaketin. Tämä pa-
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ketti on usein suunniteltu yhdessä yritysten kanssa ja se lähteekin pitkälti yrityk-
sen tarpeista. Oppilaitos on keskustellut jo etukäteen yrityksen kanssa sen tar-
peista. Oppilaitos myy tämän ‘valmiin’ koulutuksen TE-keskukselle, joka ei enää
kilpailuta sitä. Ostopäätös perustuu paljolti luetettavan kouluttajan maineeseen.4

Suorakaupan tapaisen koulutuksen ostamisen nähdään kasvavan ’täsmä-
koulutuksen’ lisääntyessä tulevaisuudessa.5

Täsmäkoulutuksen ideana on huomioida yrityksen ja oppilaiden tarpeet hyvin
tarkasti ja yksilöllisesti. Oppilaille hankitaan oppilaitoksen toimesta harjoittelu-
paikat, joihin on mahdollista työllistyä koulutuksen jälkeen. Täsmäkoulutukseen
liittyy myös se, että arvioidaan mitä taitoja oppilaalta puuttuu suhteessa yritysten
tarpeisiin. Tämän jälkeen niitä pyritään kehittämään juuri yritysten tarpeiden
suuntaan.

Yksi kriteeri koulutuksen ostamisessa on myös huolehtia siitä, että markkinoilla
säilyy kilpailua kouluttajien välillä. Koulutusta pyritään ostamaan useilta koulut-
tajilta, vaikka kilpailun puutetta kouluttajien välillä ei Uudellamaalla koeta on-
gelmaksi.

Koulutuksen toteutuminen

Kurssien sisältöä joudutaan muuttamaan melko usein kesken koulutuksen. Tämä
kertoo omalta osaltaan siitä, että koulutuksen tarvetta ei ole arvioitu loppuun asti.
Oppilaiden valmiuksia ja koulutus tarpeita ei ole pystytty selvittämään niin hyvin,
että koulutustarve olisi tarkasti ilmaistavissa. Koulutuksen suunnittelua vaikeuttaa
myös se seikka, että oppilaat eivät ole olleet tiedossa ennen koulutuksen suunnit-
telua ja ostoa. Kurssien sisältöä on muutettu ja määritelty uudestaan sen jälkeen
kun oppilaat on valittu kursseille. Tämä oletettavasti vaikeuttaa myös koulutuksen
suunnittelua kouluttajien taholla. Myöskään yritysten tarpeet eivät aina ole olleet
tiedossa koulutusta ostettaessa. Näin ei ole voitu yhdistää oppilaiden tarpeita ja
yritysten tarpeita tarpeeksi hyvin keskenään.

Kuten jo aikaisemmin todettiin, koulutusta ostettaessa on lähtökohtana jo ollut se,
että kurssien sisältöjä voidaan tarpeen mukaan muuttaa koulutuksen aikana. Tar-

                                           
4 Suorakaupan voi ajatella suosivan suuria ja kauan markkinoilla toimineita kouluttajia, joille ovat muo-
dostuneet hyvät suhteet yrityksiin ja koulutusta ostavaan tahoon. Tämä hankintatapa voi muodostua
ongelmalliseksi yritysten tasapuolisen kohtelun periaatteen kanssa.
5 Haastattelujen jälkeen tilanne on kuitenkin muuttunut oleellisesti, sillä kilpailuneuvosto on kesäkuun
lopussa tehnyt ennakkopäätöksen, jonka mukaan myös yritysten tarpeista lähtevät koulutustarjoukset
tulee kilpailuttaa. Ennakkopäätös koski Keski-Savon AKK:ssa järjestettyä helikopterilentäjäkurssia,
jossa yksityinen yritys koulutti AKK:n toimesta helikopterilentäjiä. Vaikka yritys itse rahoittikin suuren
osan kurssin kustannuksista, päätös velvoittaa kilpailuttamaan koulutuksen tarjoajat koska rahoitus
tapahtuu osin julkisin varoin. Ko.  ennakkotapauksessa yksityisen koulutuksentarjoajan tulkittiin saa-
neen julkista subventiota omaan yksityisluontoiseen toimintaansa. (Niinivaara, 1998)
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jouspyynnöt muotoillaan jo siten, että niihin tarkoituksella jätetään väljyyttä
kouluttajille tarjota tarjouspyynnöstä poikkeavaa koulutusta. Jos kouluttajilla on
parempi tietämys esimerkiksi yritysten tarpeista kuin TE-keskuksessa, tämä me-
nettely voi paremmin tuoda esille yritysten tarpeet. Kyseinen menettely ei kuiten-
kaan ole tarjouspyyntömenettelyn ja kilpailuttamisen hengen mukainen.
Tarjousten tasapuolinen vertailu ei ole mahdollinen ja ostajalle jää suuri subjek-
tiivinen harkinnanvara. Tämä menettely myös asettaa kouluttaja eriarvoiseen
asemaan, sillä ne kouluttajat, jotka ovat menettelyn kanssa sinun, voivat hyödyn-
tää sitä tarjotessaan koulutusta.

Valvonta ja vastuu

Vastuu koulutuksen onnistumisesta on kasvanut ja kohdistuvan enemmän työhal-
lintoon uuden järjestelmän myötä verrattuna aikaisempaan. Työhallinto joutuu
kantamaan laajemman vastuun koulutuksesta uudessa koulutuksen hankkijan
roolissaan. Kun aikaisemmin vastuu kohdistui vain tiettyyn osaan koulutuksen
järjestämistä, on uudessa järjestelmässä vastuu totaalisempi. Työhallinto vastaa
nykyään myös koulutuksen sisältökysymyksistä opetussuunnitelmien laadinnan
kautta, kun se aikaisemmin kuului opetusviranomaisille. Tämä voi osaltaan selit-
tää puutteita koulutuksen tarvearvioinnissa. Vastuu opetussuunnitelmien valmis-
tumisesta ja toteutumisesta on uusia ala työhallinnolle, eikä sitä vielä hallita.

Vastuun koetaan siis kasvaneen ja siirtyneen enemmän työhallinnon puolelle.
Haastattelujen perusteella voidaan kuitenkin todeta, että ensisijassa vastuu kou-
lutuksesta koetaan olevan kouluttajalla. Kaikki haastatellut kuitenkin kokevat
myös ostajalla olevan vastuuta koulutuksen onnistumisesta. Kouluttaja on vas-
tuussa työhallinnon suuntaan ja työhallinto oppilaiden suuntaan.

Vaikka vastuuta koulutuksen onnistumisesta koetaan olevan myös työhallinnolla,
ovat haastateltujen henkilöiden henkilökohtaiset käsitykset hyvinkin erilaiset sii-
tä, mitä vastuun kantaminen on käytännössä. Henkilökohtaisen vastuun määrittä-
minen ja se miten se näkyy käytännön työssä vaihtelee hyvinkin tarkasta
vastuukäsityksestä melko epämääräiseen vastuukäsitykseen.

Kouluttajilta edellytettävää säännöllistä raportointimallia ei ole tällä hetkellä
olemassa. TE-keskuksen haastatelluilla henkilöillä ei myöskään ole mahdolli-
suutta keskustella kurssin jälkeen kouluttajien kanssa kurssien onnistumisesta tai
kursseilla ilmenneistä puutteista. Säännöllisen seurannan vähyys on haastateltavi-
en henkilöiden käsityksen mukaan seurausta resurssien vähyydestä. Tästä johtuen
säännöllinenkään raportointi järjestelmä ei yksistään tuo parannusta asiaan. Kat-
tavakaan seurantajärjestelmä ei ole käyttökelpoinen, jos ei ole resursseja seurata
sen tuottamaa informaatiota.

Työllistyvyyttä seurataan kuitenkin säännöllisesti työvoimatoimiston tekemän
kyselyn avulla. Kysely suoritetaan muutama kuukausi kurssin päättymisen jäl-
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keen. Informaatio jää kuitenkin paljolti työvoimatoimistoille, eikä leviä eteenpäin
TE-keskukseen, joka kuitenkin lopulta hankkii koulutuksen. Työvoimatoimistojen
rooli koulutuksen suunnittelussa, ostamisessa ja seurannassa näyttääkin olevan
melko tärkeä.

5.3.2 Lääninhallitukset

Kulttuurin muutos

Haastateltujen lääninhallituksissa (LH) koulutuksen ostotoiminnasta vastaavien
henkilöiden käsityksen mukaan suhtautuminen tilaaja-tuottaja –malliin ammatilli-
sen aikuiskoulutuksen rahoitus- ja kilpailuttamismallina on pääosin myönteistä.
Tosin itse termiin tilaaja-tuottaja -malli suhtauduttiin oudoksuen; toimintaa ei
koettu niin puhtaasti markkinahenkiseksi että nimitys olisi oikeutettu.

Tilaaja-tuottaja -mallille asetetut tavoitteet koetaan saavutetuiksi varsin hyvin. Eri
kriteerien (tehokkuus, asiakaskeskeisyys, joustavuus) saavuttamisessa on kuiten-
kin eroja. Parhaiten saavutetuksi koetaan tehokkuus, sen sijaan asiakaskeskeisyy-
den osalta on eroja eri oppilaitostyyppien välillä. Tämä koskee myös
joustavuutta.

Parantunut tehokkuus ilmenee osin säästettyinä kustannuksina, lähinnä massa-
tarjontana järjestettävän koulutuksen, esim. Atk-peruskoulutuksen, osalta. Tehok-
kuuden katsotaan lisääntyneen myös sitä kautta, että tutkintotavoitteisuus on
lisääntynyt, eikä koulutusta järjestetä enää vain koulutuksen vuoksi.

Kilpailun hyvinä puolina pidetään mm. sitä, että oppilaitoksia ja niiden tarjontaa
voi vertailla, tinkiä hinnoista ja esittää omia vaatimuksia. Yleisesti ottaen kilpai-
luttamisen katsotaan ryhdistäneen oppilaitosten toimintaa.

Kilpailun huonona puolena mainittiin se, että kova hintakilpailu voi johtaa laatu-
tason heikkenemiseen: orastavia esimerkkejä tästä on jo havaittu. Tapaukset ovat
kuitenkin olleet harvalukuisia. Toisaalta laadunvalvontaan ollaan kiinnittämässä
yhä enenevässä määrin huomiota.

Markkinoiden toimivuus ja markkinaprosessi lääninhallitusten näkökulmasta

Tilaaja-tuottaja -mallin merkitys koetaan tällä hetkellä varsin suureksi, sillä suo-
ran vaikutuksensa lisäksi se koetaan merkittäväksi kouluttamisen kehittämis- ja
seurantavälineeksi, josta on paljon hyötyä myös normaalin peruskoulutuksen seu-
rannassa ja ohjauksessa.
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Itse koulutuksen hankintaprosessi lähtee liikkeelle opetusministeriön asettamista
painopistealueista, mutta myös lääninhallituksilla on omia painopistealueita.
Omien painopistealueiden valintaan vaikuttavat paikallisen elinkeinoelämän tar-
peet.

Lääninhallitukset tekevät ministeriön kanssa tulossopimuksen, jossa sovitaan
valtakunnalliset ja läänikohtaiset painopistealueet. Pohja koulutuksen suunnalle
perustuu alueen työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Elinkeinoelämän suhteen yh-
teistyön kehittämisessä päävastuu on kuitenkin koulutuksen tuottajilla.

Lääninhallitukset lähettävät kaikille julkisen valvonnan alaisille ammatillista
koulutusta tuottaville oppilaitoksille tarjouspyyntökirjeet. Tämän jälkeen on jär-
jestetään oppilaitoksille vielä tarkempi informaatiotilaisuus, jossa periaatteita
käydään vielä lävitse.  Tästä noin puolentoista kuukauden kuluttua on tarjousten
jättöaika. Tarjouksia käsitellessään Etelä-Suomen läänin toimipisteet (Helsinki,
Kouvola, Hämeenlinna) pitävät yhteisen neuvonpidon koulutuksen oston yhtei-
sistä suuntaviivoista ja painoalueista. Itse ostosopimukset neuvotellaan kuitenkin
paikallisin voimin.

Koulutusta hankkiessaan Lääninhallitukset eivät tiukasti rajaa ostettavia koulu-
tuspaikkoja, vaan painottavat jotakin tiettyä koulutusalaa, jolta oppilaitokset teke-
vät soveliaaksi katsomansa tarjoukset.

Kilpailuttaminen on tapauskohtaista, eikä ennalta lukkoon lyötyjä kilpailupara-
metrejä ole olemassa; mikään ei estä myöskään ostamasta samankaltaista koulu-
tusta useammalta tuottajayksiköltä. Asian ratkaisee viime kädessä opiskelija, joka
valinnallaan vaikuttaa siihen, toteutuuko tilattu koulutus. Jos oppilaitoksille ei
tule oppilaita, eivät ne myöskään saa rahoitusta.

Erityisesti uuden läänijaon myötä sekä tilaajien että tuottajien lukumäärä koetaan
riittäväksi. Oppilaitosten kannalta tilaajia ovat lääninhallitukset, työvoima- ja
elinkeinokeskukset, yksittäiset työvoimakeskukset ja yritykset. Toisaalta ostajien
kannalta koulutusta tarjoavia oppilaitoksia koetaan myös olevan riittävästi. Toi-
saalta kilpailu on kuitenkin osin paikallista: suuren läänin alueella kokonaiskus-
tannuksiin on laskettava mukaan myös oppilaiden opiskelumatkojen aiheuttamat
kustannukset. Toisaalta on myös valtakunnallisia opetuksen tarjoajia (esim. Am-
mattien edistämislaitos AEL), jotka voivat tarjota palveluitaan hyvin joustavasti
alueellisen kysynnän mukaan. Myös yksittäiset alueelliset kouluttajat ovat vuok-
ranneet tiloja voidakseen tarjota koulutuspalveluja oman sijaintialueensa ulko-
puolella. Tämä on kuitenkin vielä varsin pienimuotoista.

Kilpailun kovuus vaihtelee koulutuslajeittain, tällä hetkellä se on kaikkein kovinta
Atk:n peruskäyttöön liittyvässä koulutuksessa ja kielikoulutuksessa. Toisessa ää-
ripäässä ovat erikoisosaamista vaativa koulutus, jossa saatetaan joutua toimimaan
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vain muutaman oppilaitoksen varassa. Skaalaa on hyvin laaja, eikä kilpailun ko-
vuus ole yksiselitteistä. Massakoulutuksessa kilpailu on kuitenkin erittäin kovaa.

Koulutuksen ostajat eivät pääsääntöisesti koe kilpailevansa keskenään. Jo läänin-
hallitusten ja työvoima- ja elinkeinokeskusten lähtökohdat eroavat toisistaan.
Lääninhallitusten hankkima koulutus on omaehtoista, johon opiskelijat hakeutu-
vat, ja TE-keskusten hankkimaan koulutukseen työvoimatoimistot osoittavat hen-
kilöt. Myös tarjouskäsittelyjen koetaan eroavan lääninhallitusten ja TE-keskusten
kesken.

Valvonta ja vastuu

Laatua ei tällä hetkellä valvota suoranaisesti lääninhallitusten toimesta, vaan op-
pilaitoksilla on omat seurantajärjestelmänsä, joista saadaan tietoja oppilaitosten ja
lääninhallitusten välisissä neuvotteluissa. Tällä hetkellä lääninhallitusten tuntuma
perustuu osin kokemukseen ostajina, mutta myös suoraa palautetta saadaan opis-
kelijoilta. Toisaalta järjestelmää kehitetään voimakkaasti. Lääninhallitusten väkeä
on Teknillisen korkeakoulun ja Helsingin yliopiston järjestämässä laatukoulutuk-
sessa, ja osassa maata kokeillaan uutta opiskelijapalautejärjestelmää. Uudet laa-
dunvalvontajärjestelmät on tarkoitus ottaa käyttöön ensi vuonna koko maassa.

Laatuun ja sen parantamiseen kiinnitettään paljon huomiota, ja saatuun palauttee-
seen suhtaudutaan vakavasti. Kielteiseen palautteeseen reagointi riippuu tietysti
sen sisällöstä, mutta yleisesti ottaen se on negatiivinen signaali. Oppilaitoksilta
on pyydetty raportit tapahtuneesta sekä korjausehdotukset siitä, kuinka tilanne
saadaan korjattua sellaiseksi, että koulutushankinnat myös tulevaisuudessa olisi-
vat mahdollisia.

Tulevaisuuden näkymiä

Lääninhallitusten osalta kokemukset tilaaja-tuottaja –mallista ovat vielä varsin
vähäisiä: nykylainsäädännöllä on menossa vasta toinen vuosi. Näistä ensimmäi-
nen meni lähinnä toimintamallin rakentamiseen, ja toisena vuonna on pyritty
korjaamaan heti havaittuja ongelmakohtia. Lain mukaan mallia arvioidaan kol-
mannen vuoden jälkeen.

Tulevaisuudessa rahoitusmallit muuttuvat siten, että myös AKK:ten perustutkin-
toon johtava koulutus rahoitetaan valtionosuuksien avulla. Täten erityyppiset op-
pilaitokset pyritään saamaan kilpailuehtojen suhteen samalle viivalle.

Suhtautuminen koko rahoitusmallin uudelleenjärjestelyyn on – osin jo mainitun
nykymallista olevan lyhyen kokemuksen vuoksi - varsin epäilevää. Esimerkiksi
voucher-mallista saadut kommentit olivat varsin ristiriitaisia. Toisaalta uskotaan,
että voucher-mallin avulla on mahdollista kohottaa opiskelijan omaa motivaatiota
ja tätä kautta tehostaa toimintaa. Toisaalta voucherin pelätään vain tuovan lisää
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sekavuutta ja lyhytaikaisten muoti-ilmiöiden perässä juoksemista. Toisaalta
myöskään vanhaan valtionosuusjärjestelmän kaltaiseen ammatillisen lisäkoulu-
tuksen rahoitusjärjestelmään ei koeta olevan paluuta. Tämä johtuu hyvistä koke-
muksista nykyisen mallin joustavuuden osalta, joka on tärkeää ammatillisen
lisäkoulutuksen monimuotoisuudesta johtuen.
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6 Arviointia ja johtopäätöksiä

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu koulutuspalvelujen kilpailuttamista ja sen vai-
kutuksia erityisesti ammatillisen aikuiskoulutuksen osalta. Tutkimuksen taustalla
on julkisten palvelujen uudelleen organisointi ja kilpailuttaminen, joilla tavoitel-
laan kustannustehokkuuden parantamista vaihtoehtona tehottomaksi moititulle
julkisten palvelujen perinteiselle tuottamiselle. Kustannustehokkuuden lisäksi
kilpailuttamisella pyritään parantamaan palvelujen laatua, erityisesti palvelujen
kohdentuvuuden, saatavuuden ja asiakaspalvelun osalta.

Tässä tutkimuksessa pääpaino on ammatillisessa aikuiskoulutuksessa, jonka yhte-
ydessä Suomessa on sovellettu tilaaja-tuottaja -mallia vuodesta 1991 alkaen.
Tällä hetkellä ammatillisen aikuiskoulutuksen rahoituksessa on käytössä kaksi
mallia, valtionosuusmalli ja tilaaja-tuottaja -malli. Työministeriön työvoima- ja
elinkeinokeskusten (TE-keskukset) kautta tapahtuvan työvoimapoliittisen aikuis-
koulutuksen hankinnassa sovelletaan kokonaisuudessaan tilaaja-tuottaja -mallia.
Sen sijaan opetusministeriön lääninhallitusten kautta rahoittama omaehtoisen
ammatillisen aikuiskoulutuksen rahoitus tapahtuu pääsääntöisesti valtionosuus-
mallin avulla. Koulutuksen tarjoajista ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset toi-
mivat yksinomaan tilaaja-tuottaja -ohjauksessa.

Tämä työ jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa (kappale 2) tarkastel-
laan lyhyesti julkisten palveluiden kilpailuttamisen tavoitteita, keinoja ja toimin-
taedellytyksiä. Kappaleessa käydään lävitse mm. tärkeimmät kvasimarkkinamallit
- tilaaja-tuottaja -malli sekä palvelusetelimalli - sekä tarkastellaan markkinoiden
rakenteelle ja niiden toiminnalle asetettavia ehtoja, jotta kilpailuttaminen tuottaa
tavoiteltuja tuloksia. Toisessa osassa (kappaleet 3 ja 4) luodaan sektorikatsaus
ammatillisiin aikuiskoulutusmarkkinoihin Suomessa sekä tarkastellaan varsin
laajasti ammatillisen aikuiskoulutuksen tilaaja-tuottaja –asetelmassa tapahtuvan
kilpailuttamisen seurauksia ja onnistumista arvioivaa jo olemassa olevaa kirjalli-
suutta. Kappaleessa 5 kilpailuttamisesta saatuja kokemuksia pyritään syventä-
mään Uudenmaan alueen kuudessa ammatillisessa aikuiskoulutuskeskuksessa,
työvoima- ja elinkeinokeskuksessa ja lääninhallituksissa suoritettujen yhteensä 12
haastattelun avulla. Haastatteluja tulkittaessa on kuitenkin muistettava niiden
kattavan vain osan Etelä-Suomen alueesta, eli ne eivät ole suoraan yleistettävissä
koskemaan koko maata.

Tutkimuksen perusteella on vedettävissä seuraavanlaisia johtopäätöksiä ammatil-
lisen aikuiskoulutuksen tilaaja-tuottaja -malliin siirtymisestä.

Tilaaja-tuottaja -mallin perusajatus, joka sisältää sekä rahoituksen että tuotannon
toiminnan uudelleen organisoinnin, vaikuttaa kokonaisuudessaan onnistuneelta.
Perusidean mukaan toiminnan rahoitus- ja organisointivastuu on tilaajalla, joka
voi varsin vapaasti hankkia koulutuspalveluja sopivilta tuottajilta. Suoritettujen
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haastattelujen perusteella sekä tilaaja- että tuottajaosapuolet ovat suhtautuneet
pääpiirteissään positiivisesti uudistukseen, ja uskovat että mallista kehittyy alku-
kankeuden jälkeen hyvä ja toimiva järjestelmä.

Tilaajat ovat pitäneet järjestelmää onnistuneena rahoitus- ja ohjausmallina, koska
se antaa selvän ja hallittavissa olevan kokonaisuuden vastata ko. hallinnonalalle
asetettuihin vaatimuksiin. Haastattelujen perusteella sekä työvoima- ja elinkeino-
keskuksissa että lääninhallituksissa suhtaudutaan kilpailuttamisen tuomiin mah-
dollisuuksiin ja haasteisiin positiivisesti. Kilpailuttaminen on mahdollistanut eri
kouluttajien tarjoaman koulutuksen sisällön ja hinnan vertailemisen, mahdollista-
en näin kustannustehokaan kouluttajan valinnan.

Tuottajat pitävät järjestelmää onnistuneena toimintamallina, joka antaa mahdolli-
suuden nopeasti ja dynaamisesti vastata aikuisopiskelijoiden ja elinkeinoelämän
haasteisiin. Haastatteluissa kävi mielenkiintoisena seikkana ilmi, että tuottajat
ovat kokeneet positiivisesti siirtymisen suojatusta julkisrahoitteisesta tuotannosta
kohti avoimempaa kilpailua. Kilpailu nähdään eräiden haastateltujen rehtorien
mielestä keinona pitää tuotteet ajan tasalla, kilpailun pakottaessa sopeutumaan
muutokseen. Myös läheisempi yhteys markkinoihin koetaan hyvänä asiana.

Kokonaisuutta tarkasteltaessa vaikuttaa siltä, että markkinaehtoinen toiminta so-
veltuu myös ammatillisen aikuiskoulutuksen rahoittamiseen ja ohjaukseen. Mark-
kinaehtoisuudella vaikuttaa olevan positiivisia vaikutuksia kustannustehokkuuden
lisääntymisen ohella myös toiminnan yleiseen tehostumiseen. Asiakkuuden ja
valinnaisuudenvapauden myötä oppilaiden asema vahvistuu, ja heille annettavan
koulutuksen sisällön ja laadun merkitys kasvavat. Toisaalta sama asetelma pätee
myös rahoittajien osalta. Vaikuttaa siltä, että rahoittajat tuntevat voivansa vai-
kuttaa aiempaa enemmän tilattavan koulutuksen sisältöön, vaikka samat tahot
ovat periaatteessa aiemminkin ohjanneet rahoitusta, jopa samoille kouluttajille.
Markkinoiden myötä kasvanut valinnanvapaus vaikuttaa konkreettisten suorien
vaikutustensa lisäksi myös asennetasolla toimintaa jäntevöittäen.

Mallin soveltamiseen liittyvät epäkohdat vaikuttavat liittyvän kilpailuttamisen
uutuuteen julkishallinnossa, kilpailuneutraliteettiin liittyviin ongelmiin, sekä
kustannustehokkuuden eli hinta/laatu-suhteen valvomiseen.

Koska julkishallinto on perinteisesti toiminut kilpailulta suojattuna, on kilpailut-
tamisen vaatimien uusien toimintatapojen opettelu aikaa vievä oppimisprosessi.

Kilpailuneutraliteettiongelmat liittyvät eri koulutusyksiköiden toisistaan poikkea-
viin rahoitusjärjestelmiin. Osan koulutusyksiköistä saadessa peruskoulutuksensa
rahoituksen valtionapumuotoisena, ovat ne voineet myydä ylimääräistä kapasi-
teettiaan pelkkien rajakustannusten hinnalla. Häviäjäpuolella ovat olleet lähinnä
ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset, joiden koko rahoitus on perustunut tilaaja-
tuottaja -malliin, jolloin ne ovat joutuneet kattamaan markkinaehtoisella toimin-
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nallaan kokonaiskustannuksensa. Erilaiset rahoitusjärjestelmät vaikuttavat osittain
vääristäneen kilpailua. Ongelma on kuitenkin poistumassa ensi vuoden alusta,
jolloin kaikkien oppilaitosten osalta siirrytään peruskoulutuksen osalta yhdenmu-
kaiseen rahoitukseen.

Ostettavan koulutuksen osalta hinta/laatu-suhteen valvominen  vaikuttaa myös
olleen pulmallista. Ehkä osittain tästä johtuen vaikuttaa siltä, että laatu on jäänyt
hivenen taka-alalle hintaan verrattuna, vaikka niitä olisi tarkasteltava kustannus-
tehokkuuden samanarvoisina komponentteina. Laadun valvontaa ollaan kuitenkin
koko ajan kehittämässä ja esimerkiksi lääninhallitusten osalta käynnissä olevat
kehittämissuunnitelmat vaikuttavat lupaavilta. Toisaalta koulutuksen laatuun vai-
kuttaa itse opetuksen ohella myös sen tarvevastaavuus. Tehtyjen haastattelujen
perusteella laatu vaikuttaa tältä osin parantuneen, tilaaja-tuottaja -mallin salliessa
aiempaa joustavamman ja asiakaslähtöisemmän koulutuksen hankinnan.

Tulevaisuuden rahoitus- ja tuotannon organisointiskenaariota tarkasteltaessa ai-
noana selvänä tuloksena voidaan pitää sitä, ettei paluuta vanhaan rahoitusjärjes-
telmään koeta mielekkääksi eikä edes mahdolliseksi. Sen sijaan esimerkiksi
siihen, pitäisikö rahoitusjärjestelmää kehittää edelleen esimerkiksi kohti voucher-
pohjaista järjestelmää, ei voida tämän tutkimuksen pohjalta vielä vastata. Tällä
hetkellä vaikuttaa kuitenkin siltä, että edellä mainittujen epäkohtien korjaamisella
markkinaympäristöä saadaan parannetuksi nykyistä toimivammaksi. Tämä on
ehdoton edellytys sekä tilaaja-tuottaja -mallin että voucher-mallin toimivuudelle.
Tällöin edellytykset rahoitus-, ja organisointi- ja kilpailutusmallien mahdolliselle
parantamiselle ovat olemassa, mikäli se koetaan tarpeelliseksi.
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Liitteet:

LIITE 1: Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten tulot ja menot 1991-1996.

Taulukko A1.1 Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten tulot toiminnan rahoituk-
sessa 1991-1996 (Mmk)

    1991    1992     1993     1994     1995     1996
Opetushallituksen  toiminta- 150,9 165,8 127,1 114 91,3 100,9
avustukset
Opetushallituksen maksamat 86 93,9 85,5 87 80,6 62,1
vuokrat ja vuokra-arvot
Opetushallinnon maksamat 12,8 8,1 6,3 7,2 1,6 10,1
erityisavustukset ja kokeilut
Oppisopimusrahoitus 18,3 13,8 8,7 12 13,9 18,6
Lääninhallituksen ostotoiminta 12,2 81,5 182,4 237,8 253,9 308,3
Opiskelijatyötoiminnan tulot 75,5 76,9 78,3 81,1 86,5 78,1
Työhallinnon ostotoiminta 442 534,3 522,4 523 573,8 711,4
Muut  tulot  (työhallinto ja muut ) 74,7 100,6 68 59,8 119,2 65,4
Muu toiminta 70,3 91,7 135,2 77,2 51 93
YHTEENSÄ 942,7 1166,6 1213,9 1199,1 1271,8 1447,9
Keskimäärin akk** 22,4 27,8 28,9 28,9 32,2
Lähde: Opetushallitus.

Taulukko A1.2 Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten kokonaiskäyttökustannuk-
set 1991-1996 (Mmk)

    1991     1992     1993      1994     1995     1996
Työvoimapoliittinen
aikuiskoulutus 762,2 811,6 751,1 765,4 847 941,8
Oppisopimuskoulutus 23,9 17,4 11,6 13,8 16,9 19,7
Amm,perus-ja
jatkokoulutus(lh) 8 72,5 162,1 206,3 215,6 253,6
Täydennyskoulutus(lh) 27,3 32,4 23,4 35 37,7 44,6
Muu maksullinen koulutus 53,6 57,9 62,1 45,4 57 41
Yrityskonsultointi ja
resurssivuokraus 20,7 26,1 37,3 41,5 42,9 56,9
Investointi-kehittämis-
kustannukset  ja varaukset 36,9 123,3 123,3 91,3 105 96,1
Yhteensä 932,6 1121,4 1170,9 1199 1322 1453,7
Keskimäärin akk 22,2 26,7 27,9 28,5 30 32,3
Lähde: Opetushallitus.
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LIITE 2: Haastattelut laajemmin.

TUOTTAJIEN NÄKEMYKSET MARKKINOIDEN TOIMINNASTA

Kulttuurin muutos

Haastattelujen pohjalta voidaan yleisenä johtopäätöksenä todeta että, kaikki ai-
kuiskoulutuskeskukset suhtautuvat myönteisesti kilpailuttamiseen osana aikuis-
koulutuspalveluiden järjestämistä. Myös aikuiskoulutuskeskusten henkilökunnan
suhtautuminen on rehtoreiden mukaan pääsääntöisesti ollut positiivista. Erityi-
sesti läheisempi yhteys markkinoihin koetaan hyvänä asiana. Henkilökunnan
suhtautumisessa on paremminkin eroja siinä, kuinka nopeasti muutos on hyväk-
sytty.

”Mä en oo oikeastaan vastarintaa sillä lailla hirveästi kokenut, että tätä vastaan
olisi ollut vastarintaa. Tietysti on tämmöistä passiivista mukana elämistä ja sitten
on aktiivista markkinoiden hakemista osittain porukassa, mutta emmä oo oike-
astaan vastarintaa tavannut tässä yhteydessä.”

Kilpailua pidetään yleisesti hyvänä järjestelmänä toiminnan kehittämisen kan-
nalta. Kilpailu nähdään keinona pitää omat tuotteet ajan tasalla ja kilpailukykyi-
sinä. Samalla se pakottaa pitämään talouden kunnossa. Useat rehtorit korostavat
kilpailun hyvänä puolena sitä, että se pakottaa muutokseen. Koko ajan on analy-
soitava sitä, mikä on ollut hyvää ja huonoa omassa toiminnassa ja miten omaa
toimintaa voidaan parantaa.

”Kyllä mun mielestä kilpailu on siinä mielessä hyvä, että se pakottaa olemaan, ja
se on meillekin luonteenomaista, äärettömän joustava. Dynamiikka se opettaa, se
opettaa sen kantapään kautta. Jollei taivu markkinoitten mukaan, huomaa
yht’äkkiä, että ei olekaan sitä tehtävää enää.”

Tehokkuusmittarit ovat käytössä useissa aikuiskoulutuskeskuksissa. Alkuaikoina
suhtautuminen oli varauksellista niitä kohtaan, mutta nykyään ne koetaan tär-
keäksi osaksi toimintaa. Tähän on osaltaan vaikuttanut henkilökunnan kasvanut
kiinnostus omaa toimintaa kohtaan.

Kvasimarkkinoille – tilaaja-tuottaja järjestelmälle – asetetut ’viralliset’ tavoitteet
(tehokkuus, asiakaskeskeisyys ja joustavuus) on myös useimpien rehtoreiden
mielestä saavutettu. Työhön sijoittumisen kohdalla tulokset voisivat olla parem-
mat.

”Koulutuksen sijoittumisaste vois olla oleellisesti korkeampi ja sitä kautta hyöty-
suhde parempi. Jos työhallinto … ei ikään kuin heittäytyisi ikään kuin koulutuk-
sen asiantuntijaksi ja sanois, että se pitää toteuttaa tällä tavalla, tällä tavalla ja
hinta on tämä.”
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Kilpailun huonona puolena haastatteluissa nousee esille se, että kilpailuttaminen
on vähentänyt aikaisempaa yhteistyöperinnettä aikuiskoulutuskeskusten ja TE-
keskusten välillä. Työhallinnon koetaan ottaneen liian hallitsevan roolin koulu-
tuksen suunnittelussa ja puuttuvan liikaa koulutuksen toteuttamiseen. Aikaisem-
min koulutusta suunniteltiin enemmän yhdessä. Lääninhallituksen tapa toimia
koetaan usein joustavampana ja antavan enemmän vastuuta aikuiskoulutuskes-
kuksille koulutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lääninhallitus määrittelee
suuret linjaukset ja tarkempi koulutuksen suunnittelu jää aikuiskoulutuskeskuk-
sille. Tässä on kuitenkin jonkin verran painotuseroja eri rehtoreiden välillä.

”Työvoimahallinto, tämän kanssakäymisen myötä siitä on tullut yht’äkkiä kou-
lutuksen asiantuntija ja ne eivät kovin paljon kuuntele. Tää on erittäin suuri on-
gelma siitä syystä, että työhallinnolla ja aikuiskouluttajilla oli kiinteä, pitkä,
hyvin vuorovaikutteinen ja hedelmällinen yhteistyö vuosikymmeniä, kunnes tuli
tää systeemi, jolloin työhallinto otti uudentyyppisen roolin ja ei enää kuuntele.”

”Lääninhallituksen tultua mukaan kuvioihin ne on hyväksyneet työnjaon, että
kouluttajat on koulutuksen asiantuntijoita ja lääninhallitus on niin kuin ostaja ja
lääninhallitus ei niinkään ikään kuin mestaroi, vaan pelkästään asettaa odotuk-
sia, reunaehtoja, sekä taloudellisia reunaehtoja että ammatillisia reunaehtoja,
määrittelee painopistealoja ja odottaa tarjouksia ja antaa kouluttajan tehdä
kouluttajan hommaa.”

Rehtorit kokevat, että tilaaja-tuottaja –järjestelmän aikana heillä on ollut parem-
mat mahdollisuudet kehittää omaa toimintaa ja keskittyä omiin vahvuusalueisiin.
Kilpailun seurauksena uusia aloja on käynnistetty ja koulutuksen painopistettä on
muutettu. Toiminnan kehittämisen kannalta työvoimapoliittinen koulutus koetaan
liian lyhytjänteisenä. Se ei anna mahdollisuuksia suuriin investointeihin, jotka
edellyttäisivät tiettyä varmuutta toiminnan jatkuvuudesta.

Toinen investointeihin vaikuttava seikka on koulutuksen hinnan lasku kilpailut-
tamisen seurauksena.  Aikuiskoulutuskeskukset eivät ole pystyneet ylläpitämään
kalliita koulutusaloja, jos ne ovat työvoimapoliittisen koulutuksen varassa. Kou-
lutuksesta saatava matala hinta on vaikeuttanut joillain aloilla vanhan kone- ja
laitekannan uusimista.

Markkinoiden toimivuus ja markkinaprosessi ammatillisten aikuiskoulutus-
keskusten näkökulmasta

Kilpailu ja markkinasuuntautuneisuus ovat tiivistäneet suhteita elinkeinoelämään.
Tämä koetaan hyvänä ja välttämättömänä oman toiminnan jatkuvuuden kannalta.
Kuva koulutustarpeesta muodostuu paljolti lähialueen teollisuuden tarpeiden
kautta. Aikuiskoulutuskeskuksissa koetaan yleisesti, että suhteet ympäröivään
teollisuuteen ovat hyvät. Tärkeä tekijä tässä on runsas  yritysten henkilöstökou-
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lutus, joka omalta osaltaan auttaa muodostamaan kuvaa elinkeinoelämän tarpeis-
ta.

Hyvät yhteydet ympäröivään elinkeinoelämään nähdään tärkeäksi väyläksi kou-
lutustarpeen arvioimisessa; kouluttajien on oltava koko ajan hyvin perillä yritys-
ten tarpeista. Uusi järjestelmä on myös korostanut tätä puolta, sillä aikaisemmin
koulutustarve määriteltiin viranomaisten taholta. Nyt on pystyttävä itse selvittä-
mään tarve.

Tarjousprosessi

Tarjouspyynnöissä haluttua koulutusta ei ole määritelty tarkasti. Aikuiskoulutus-
keskuksille on tässä jätetty omaa harkintavaltaa. Tämä on johtanut muun muassa
siihen, että tarjouspyynnöissä kerrottua koulutustarvetta joudutaan tarkentamaan
TE-keskuksista ja työvoimatoimistoista. Aikuiskoulutuskeskuksissa tällä nähdään
myös hyvät puolet; käytäntö antaa heille mahdollisuuden hyödyntää omaa osaa-
mistaan. Käytäntöön liittyy kuitenkin ongelmia tarjouspyyntöprosessin periaat-
teiden kannalta. Tarjouspyyntöprosessin mukaista olisi, jos ostettava koulutus
olisi mahdollisimman tarkasti määritelty tarjouspyynnöissä. Tämä mahdollistaa
tarjousten tasapuolisen vertailtavuuden.

”Ei välttämättä ylimalkasiakaan, mutta niissä saattaa olla esimerkiksi nimitykset
outoja. Meiltä ei aikaisemmin oo pyydetty sillä nimikkeellä koulutusta. Sen si-
sällöstäkin joudutaan käymään pientä keskustelua ja tekemään tarkennuksia,
miten se on tarkotus toteuttaa tai tämäntyyppisiä asioita, että me tiedetään, mihin
me vastataan. Monasti siellä on myöskin semmoisia asioita, jotka vaihdetaankin
tarjouspyynnössä suorastaan toisiksi eli jostain vanhentuneesta asiasta saattaa
olla kyse.”

”Mun mielestäni jää ihan kiitettävästi eli lisätarjouksia voi TE-keskuksiin tehdä
aina tarjouspyynnön ulkopuolella ja monasti ne, mitkä onkin semmosia, joista ei
niin kun. - Samaan kauppaan liittyen. Siis kun tarjouspyyntö tulee, siihen voi
tehdä lisätarjouksia. Samaten läänin kanssa voi. Jos on oma ehdotus siihen, niin
sen voi tehdä lisätarjouksena ja siitä keskustellaan sitten erikseen. Se täytyy ta-
vallista tarkemmin selvittää, että mistä, miksi, miten, mut siinä suhteessa se on
ihan.. Musta siinä suhteessa on toimittu upeesti …”

Osa rehtoreista kritisoi tarjousprosessin hitautta ja monimutkaisuutta.

”… marraskuussa meillä oli tämän vuoden työvoimapoliittisen koulutuksen ison
paketin tarjouskilpailu. Siitä ei oo kuulunut mitään sen jälkeen. Siinä on aika
lyhyt aika vastata siihen, kaks viiva kolme viikkoa. Sitten siinä menee joulukuu,
siinä menee tammikuu, siinä menee helmikuu ja nyt on vähän lupailtu, että lähi-
aikoina ratkeaa… - … Minusta semmoiseen normaaliin business etiikkaan kuu-
luu tietty ripeys ja se, että tulee vastaus.”
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Aikuiskoulutuskeskusten rehtorit kokevat, että työhallinto keskittyy neuvotteluis-
sa paljolti hintakysymykseen.

”Itse neuvotteluprosessihan on työhallinnon kanssa aika yksiniittistä, että ne sa-
nelee ehdot ja se on semmonen ota tai jätä – tilanne.”

”Tietylle tasolle voidaan neuvotella varmaan kaikista, mut monissa asioissa niin
kun TE-keskusten kanssa esimerkiksi hinta on semmonen kysymys, josta ei sitten
niin hirveitä keskusteluja loppujen lopuks synny. Sieltä kyllä hyvin äkkiä kerro-
taan, että mikä sen hintatason pitää olla. Ei se yleensä oo niin, jotta ne olis lii-
kaa tarjonnu, vaan ne tarjoo liian vähän. Niillä on tavallaan jonkunlainen
hintataso, mihin ne pyrkii tämän asian iskemään ja kun niillä on tiedossaan
enemmän kuin meillä hintoihin liittyvää tietoa.”

Työvoimahallinnon hyvin tiukka asenne koulutuksen hintaan on joidenkin rehto-
reiden mukaan johtanut siihen, että koulutuksen laadussa joudutaan tinkimään.

”... Tai sitten me tehdään se sillä tavalla, että me sopeutetaan koulutuksen laatu
siihen hintaan, joka tarkoittaa sitä, että tuote muuttuu. Esimerkiksi se muuttuu
sillä tavalla, että ryhmäkoot kasvavat, jollon koulutuksen laatu huononee. Se
muuttuu sillä tavalla, että opettajan pätevyys laskee. Se muuttuu sillä tavalla,
että koulutusta toteutetaan kahdeksan tunnin asemasta seitsemän tuntia. Se
muuttuu sillä tavalla, että työharjoittelun valvonta, joka on työharjoittelussa op-
pimisen edellytys, sitä ei enää toteuteta. Se muuttuu sillä tavalla, että ryhmiä
pannaan yhteen....”

TE-keskusten vahva asema koulutuksen tilaajana ja kova kilpailuttaminen koe-
taan myös epäkohtana. Kilpailuttamisen seurauksena koulutuksen hinta on painu-
nut niin alas, että osa aikuiskoulutuskeskuksista on katsonut parhaaksi vetäytyä
pois tietyiltä koulutusaloilta. Usein myös valitellaan sitä, että koulutuksesta saa-
tava matala hinta ei mahdollista toiminnan kehittämistä. Toiminta on perustunut
paljolti suuriin volyymeihin. Kun volyymit ovat laskemassa, eivät tietyt koulutus-
alat ole enää taloudellisessa mielessä kannattavia.

Kilpailu

Aikuiskoulutuskeskusten keskinäistä kilpailua ei koeta ongelmana. Ne toimivat
paljolti samoista lähtökuopista. Pahimpina kilpailijoina esille nousevat ammatti-
korkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset. Niiden rahoituslähtökohdat ovat hyvin
erilaiset verrattuna aikuiskoulutuskeskuksiin. Valtionapuihin perustuva rahoitus
mahdollistaa hinnoittelun, joka ei ole kaikilta osin kustannusvastaava. Koulutusta
on voitu myydä vain opettajan palkkaa vastaavalla korvauksella. Kilpailutilanne
on muodostunut näin ollen epäterveeksi.
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”Kilpailu sinänsä on ok. Mikä siinä on riskinä, on se, että ammatilliset oppilai-
tokset saavat toimintaansa 100 prosentin valtionavun ja ne pystyvät sen toimin-
nan piikkiin sijoittamaan aika paljon kaikennäköstä eli ne voivat tarjota
halvemmalla ja taas aikuiskoulutuskeskukset joutuvat kaiken rahan tienaamaan
itse, jolloin me hävitään kilpailussa mennen tullen tietysti, jolloin me joudutaan
kilpailemaan laadulla ja imagolla ja maineella...”

”Sitten on myös se, että muut oppilaitokset on aika paljon opetellut hinnoittele-
maan vasta ja ne myy marginaalikapasiteettiä. Aika usein näkee, että joku oppi-
laitos myy pelkästään opettajan palkalla, …”

Kilpailu on kovaa muun muassa tietotekniikassa ja kielikoulutuksessa. Myös
kaupan ja hallinnon ala nähdään tiukan kilpailun aloiksi. Tietotekniikan koulu-
tukseen on myös suhteellisen helppo tulla mukaan toisin kuin esim. kemianteolli-
suuden koulutuksen tai puu- ja paperiteollisuuden koulutukseen. Koulutus-
kysyntää on joillain AKK:lla tosin niin paljon, että kilpailua ei koeta haittana,
paremminkin se, että ei löydy opettajia.

Koulutuspalvelun ostaja on pääsääntöisesti Uudenmaan TE-keskus tai Etelä-
Suomen lääninhallitus. Koulutuskysyntä on siten hyvin paikallista. Joillain valta-
kunnallisilla koulutusaloilla koulutuksen ostajina voi olla jonkin muun alueen
TE-keskus tai lääninhallitus. Koulutusta ei myöskään tarjota muille alueille. Vai-
keutena tässä nähdään muun muassa pitkät etäisyydet.

Valvonta ja vastuu

Koulutuksen laadun varmistaminen koetaan aikuiskoulutuskeskuksissa hyvin tär-
keäksi. Kolme aikuiskoulutuskeskusta on hankkinut ISO-9000 laatusertifikaatti.
Kasvava kiinnostus laatuun on osittain myös elinkeinoelämästä lähtöisin. Elin-
keinoelämä vaatii alihankkijoiltaan laatusertifikaatiin yhä useammin. Tämä vaa-
timus koskee myös kouluttajia.

Käsitykset siitä kuinka paljon TE-keskuksessa kiinnitetään huomiota laatuun ja
sen seuraamiseen vaihtelevat. Osasyynä tähän voi olla rehtoreiden erilaiset käsi-
tykset laadusta. Laatusertifikaatin hankkiminen mahdollisesti muokkaa käsityksiä
laadusta erilaisiksi. Laatusertifikaatin hankkineissa aikuiskoulutuskeskuksissa
laatu mielletään kenties laajemmin, kuin niissä aikuiskoulutuskeskuksissa, joilla
ei ole vastaavaa sertifikaattia. Laatusertifikaatin hankkineet aikuiskoulutuskes-
kukset kokevat useimmin, että laatua ei seurata.

”Silloin kun me –96 saatiin sertifiointi, niin me monta kertaa yritettiin korostaa
sitä laatunäkökulmaa, niin ei kukaan niin kun. Ei se kovasti purrut.”

Vastuu opiskelijoista on kasvanut. Koulutuksen onnistuminen ja oppilaiden tyy-
tyväisyys on aikuiskoulutuskeskuksille tärkeää. Tämä näkyy muun muassa siinä,
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että opiskelijoille tehdään henkilökohtainen opetussuunnitelma. Opiskelijan sta-
tus on myös muuttunut asiakkaaksi, mikä omalta osaltaan ilmentää vastuun
muuttumista kokonaisvaltaiseksi.

Aikuiskoulutuskeskusten rehtorin suhtautuvat hyvin positiivisesti arviointiin ja
asiakaskyselyt nähdään toiminnan kannalta hyödyllisinä, ei kiusallisena pakkona,
sillä toiminnan jatkuva kehittäminen nähdään välttämättömänä oman pärjäämisen
kannalta. Asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset koetaan hyödyllisenä palaut-
teena, joka on tarpeen oman toiminnan kehittämisen kannalta.

”Se [asiakaskyselyt] on must-asia. On vuosia tehty sitä, siihen ei kukaan enää
reagoi millään tavalla. Se puoli onkin itse asiassa, näkyy historia siinä, että se
asiakaspalautepuoli on erinomasessa kunnossa eli saadaan todella kovia arvi-
ointeja sieltä puolen. Eli se mitä mitataan, se paranee.”

TILAAJIEN NÄKEMYS MARKKINOIDEN TOIMINNASTA

TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSET

Kulttuurin muutos

Uudenmaan TE-keskuksessa suhtaudutaan myönteisesti kilpailun ja ostotoimin-
nan ulottamiseen koulutuspalveluihin. Haastateltujen henkilöiden mielestä kou-
lutuspalveluiden ostamiseen ja myymiseen markkinoilla ei ole mitään
periaatteellista estettä. Näkemykset koulutuksen markkinoista ovat tässä suhtees-
sa samanlaiset Aikuiskoulutuskeskusten rehtoreiden näkemysten kanssa. Selvästi
kilpailuttamisen hyvänä puolena nähdään se, että kouluttajien on pakko kiinnittää
suurempaa huomiota myytävän koulutuksen tasoon ja laatuun. Koulutuksen ajan-
kohtaisuuteen on kiinnitettävä huomiota, jos kouluttaja mielii jatkaa toimintaansa.
Tämä koettiin hyvänä niin koulutuksen ostajien kuin tuottajien haastatteluissa.

”Kyllähän kilpailuttaminen pitää kouluttajat varpaillaan ja heiltä voidaan vaatia
tietynlaista uudistumista.”

”Jos mä yleensä vertaan siihen, jos ajatellaan, että sulla ei ois ketään, kenen
kanssa sä joudut niin sanotusti sparraamaan omaa tuotettas tai tekemään sen
eteen jotakin, että se on automaatti, että sulle tulee aina tietty iso klöntti rahaa
käteen, kerran vuodessa ja sun ei tarvii oikeestaan muuta kun ottaa se vastaan ja
toimia aina saman mallin mukaan, niin jos ei-kilpailuttaminen johtaa tähän, niin
mun mielestä se ei oo hyvä asia, vaan tietyllä tasolla tervettä kilpailua on syytä
olla, jos se edesauttaa sitä, että kouluttajat ovat asenteiltaan ja näkemyksiltään
myös valmiita kehittämään omaa koulutustaan. Mä näkisin, että kyllä kilpailu
sitä tuo, myös koulutukseen, niin kun ajattelee jotain yritysmaailmaa, jossa on
muitakin tuotteita, että kun näkee, että kilpailijoilla on näin paljon parempaa
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tavaraa kun mulla ja se menee paremmin kaupaksi kun tää mun tavara, niin täy-
tyyhän siinä ruveta miettimään, missä vika on.”

Toisena kilpailun etuna nähtiin koulutusta tarjoavien oppilaitosten keskinäisen
vertailtavuuden paraneminen. Eri kouluttajien tarjoamia palveluita on nyt hel-
pompi arvioida, kun palveluiden sisältöä ja hintaa on mahdollista tasapuolisesti
vertailla. Vertailu on tuonut esiin suuriakin hintaeroja sisällöltään samanlaisessa
koulutuksessa. Vertailtavuuden paranemisen kautta, kilpailuttamisella koetaan
saavutetun selviä kustannussäästöjä. Kilpailuttaminen ei ole haastateltujen mie-
lestä vaikeuttanut koulutuksen saatavuutta, paremminkin toisin päin. TE-
keskuksessa koetaan paremminkin, että koulutushankintojen vapautumisen myötä
mahdollisuuden hankkia koulutusta ovat laajentuneet.

Yhteistyö oppilaitosten kanssa koetaan viimeaikoina jonkin verran uudestaan tii-
vistyneen. Kun uuden järjestelmän alkuaikoina pääpaino toiminnassa oli kilpai-
luttamisessa, on viimeaikoina alettu enemmän korostaa esimerkiksi koulutuksen
sisältöön liittyviä tekijöitä.

”... niin siinä alkuvaiheessahan tää oli vähän tämmöstä vastakkainasettelua.
Johtuen ehkä siitäkin, että meidän puolella oli selkeä näkemys, että koulutus-
kustannukset on vähän yläkanttiin ja meidän pitää tavallaan löysät pois saada
niistä. Siinä vaiheessa oli vastakkainasettelua, sitä korostettiin ja oli aika tiukkaa
kisailua, mutta mitä pitemmälle tää asia on mennyt, hintakilpailu tai hinnan mer-
kitys on vähentynyt ja enemmän tullut sisällölliset asiat kuvaan ja sillon kun si-
sältöjä kehitellään, tulee yhteistyö tavallaan takaisin. Alkuvaiheessa ehkä oli
liikaakin vastakkainasettelua.”

Kilpailuttamisella koettiin olevan myös haittapuolia. Aikaisempi vahva yhteis-
työn perinne työhallinnon ja oppilaitosten välillä on kilpailuttamisen myötä hei-
kentynyt. Tämä korostui erityisesti uuden järjestelmän käyttöönoton alkuaikoina.
Koulutuksen kehittämisen kannalta kuitenkin ajatellaan, että tiukan kilpailuttami-
sen sijasta tiiviimpi yhteistyö oppilaitosten kanssa johtaisi onnistuneempaan
koulutukseen.

”Mutta nää tietyt tapaukset, joissa kehitellään uutta, kehitellään uusia koulutus-
malleja, niin näkisin, että jossain mielessä kilpailuttamisessa tai tämmösessä
myynnissä/ostossa kuitenkin yhteistyö kouluttajan kanssa on tärkeempi kuin se,
että miten tarkkaan se on sitten markkinoilla syynätty, että kuka tätä tarjoaa ja
mihin hintaan. Jos ajatellaan lopputulosta, ihmisten kouluttamista, niin mun
mielestä siinä on pikkasen ehkä erilainen näkökulma kuin tavarasta, että onko se
halpaa ja hyvää. Yleensä kouluttamisessa on vähän laajemmista asioista kuiten-
kin kysymys.”

”Jos me ajatellaan onnistunutta koulutusta, niin kyllä se pitäs olla kouluttajan
kannalta onnistunut sillon, kun se on meidän kannalta onnistunut. Ne intressit
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pitäs olla periaatteessa samansuuntasia. Sitten jos se menee tiukkaan osta-
ja/myyjä-vastakkainasetteluun, niin ei ookkaan yhtä. Tavallaan siinä pitäis tulla
semmonen asiakassuhde ehkä enemmänkin.”

Markkinoiden toimivuus ja markkinaprosessi työvoima- ja elinkeinokeskus-
ten näkökulmasta

Koulutustarpeen arviointi

Koulutuksen tavoitteena on parantaa koulutettavien henkilöiden mahdollisuuksia
työllistyä. Koulutustarpeen arvioinnissa tavoitteena on ensinnäkin selvittää se,
mikä on koulutettavien henkilöiden (työttömät työnhakijat) koulutustarve. Toi-
seksi halutaan selvittää minkä tyyppiselle koulutetulle työvoimalle yrityksissä on
kysyntää. Nämä kaksi tarvetta on sovitettava yhteen ja koulutus ostetaan tämän
perusteella.

Koulutustarpeen arviointi pohjautuu pitkälti työvoimatoimistojen tietoon työnan-
tajien ja koulutettavien henkilöiden tarpeista. Koulutettavien henkilöiden tarpeet
rekisteröidään henkilön ilmoittautuessa työvoimatoimistoon työnhakijaksi. Työ-
voimatoimistoilla koetaankin tätä kautta olevan hyvä käsitys työnhakijoiden tar-
peista. Koulutustarpeen arvioinnissa myös oppilaitokset ovat tärkeässä asemassa.
Ne pitävät yhteyttä alueensa yrityksiin ja seuraavat yritysten tarpeita. Oppilaitok-
set ja yritykset suunnittelevatkin koulutusta usein yhdessä. Yhteistyö eri tahojen
välillä tarpeiden yhteensovittamiseksi nähdään hyvin tärkeänä osan koulutuksen
suunnittelua ja ostoa.

Yritysten tarpeiden selvittämiseksi työvoimatoimistot ovat ryhmittyneet suunnit-
teluryhmiksi (ns. AKSU-suunnitteluryhmät), jonka puitteissa ne keskitetysti ke-
räävät tietoa alueen yrityksiltä. Tämän tiedon pohjalta muodostetaan käsitys
koulutustarpeesta, mitä edelleen tarkennetaan TE-keskuksessa. Tältä suunnittelun
pohjalta tehdään tarjouspyynnöt eri alueiden kouluttajille. Työvoimatoimistot
ovat näin merkittävässä asemassa koulutusostojen suunnittelussa.

”Meillähän on aika hyvä työmarkkinoitten tuntemus, siis työvoimatoimistojen
kautta, jotka päivittäin täyttää avoimia työpaikkoja, joutuu miettimään, tsekkaa-
maan omat hakijansa ja sovittamaan niitä yhteen avoimien työpaikkojen kanssa.
Ne pystyy aika tarkkaan seuraamaan, että mihin suuntaan se kysyntä muuttuu.”

”Sehän [koulutustarve] muodostuu sillä tavalla, että työvoimatoimistojen sig-
naalit tulee tänne meille. Se ei suinkaan oo niin, kun me ollaan tässä tää alueel-
linen koordinoija, että signaali tulee suoraan työttömältä työnhakijalta meille,
koska meillä on kuitenkin niitä sen verran paljon, vaan se tulee työvoimatoimis-
tojen kautta, jotka keräävät keskitetysti tietoa siitä, että minkälaisia tarpeita eri
aloilla on ja minkälaisia hakijoita on. Heillä on se näkemys ja tuntuma. Sitten me
heidän suunnitelmiensa pohjalta tehdään tätä ostotoimintaa.”
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Koulutustarvetta ja oppilaiden perusvalmiuksia ei ole aina kuitenkaan pystytty
selvittämään ennen koulutuksen ostamista. Kurssien sisällön muuttuminen kesken
koulutusta ei ole poikkeuksellista. Tämä on seurausta ensinnäkin siitä, että oppi-
laat ovat toivoneet muutoksia kurssin sisältöön, toiseksi siitä, että kurssilla läpi
käytävät asiat ovat olleet liian vaikeita suhteessa oppilaiden valmiuksiin ja kol-
manneksi siitä syystä, että kurssin sovittu sisältö havaitaan koulutuksen kuluessa
osittain puutteelliseksi.

Koulutusta on lisäksi ostettu ilman, että on ollut etukäteen selvillä koulutukseen
osallistujat. Kursseille ja koulutukseen etsitään oppilaat vasta sen jälkeen kun
koulutus on jo suunniteltu ja ostettu.

Puutteet koulutustarpeen arvioinnissa ovat siis johtanut siihen, että sovitusta
koulutuksen sisällöstä on poikettu kurssin kuluessa. Koulutustarpeen arviointiin
ei etukäteen ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Opetussuunnitelmat koetaan pa-
remminkin suuntaa antavina, joita voidaan kurssin kuluessa muuttaa. Eri koulut-
tajien tasapuolisen kohtelun ja tarjousmenettelyn periaatteiden mukaista olisi
kuitenkin se, että haluttu koulutus olisi suunniteltu niin hyvin tarjousprosessia
varten, että koulutuksen aikana muutoksiin ei olisi tarvetta. Jos kurssin sisällöstä
voidaan poiketa kesken koulutuksen, voi tarjouksen tehnyt kouluttaja käyttää tätä
apuna sopimuksen saamisessa itselleen. Tarjouksessa voi tarjota ‘enemmän’ kuin
on lopulta valmis tarjoamaan, jos tietää, että tarjouksen ei sisällöltään kuitenkaan
tarvitse olla ehdottoman sitova.

”Jos se muutos (opetussuunnitelmassa) tapahtuu sen takia, että oppilaat on toi-
vonut muita sisältöjä. Me hyväksytään se, että se koulutusresurssi, mikä on käy-
tössä ja markat saadaan käyttää toisellakin tavalla, jos ne perusteet tulee
oppilaitten osaamispuutteista tai yritysten suunnasta, että minkä tyyppisiä osaa-
jia tarvitaan. Me ilman muuta toteamme, että poiketkaa vaan opetussuunnitel-
masta, että se vasta oikeestaan sitten tehdään, kun tiedetään, ketä oppilaita on ja
mihin ne ehkä töihin pääsee. Sitten se vasta pitäskin tehdä. Tää on sikäli silloin
vähän hankala tilanne, että kuinka tarkkaan me pyydetään sitä opetussuunnitel-
maa, kun ei me tarkkaan tiedetä sen kohderyhmän tarpeita, kun se kohderyhmä
selviää sitten, kun oppilasvalinnat on tehty.”

”… (opetussuunnitelman muuttaminen) se on aika yleistä. Me itse asiassa py-
rimme siihen, että oppilaat on mukana siinä jatkosuunnittelussa. Oppilaat vaatii
perusrungon, mutta semmonen tarkennus pitäs heidän voida itse tehdä.”

”Voi olla, että opetussuunnitelma on ihan hyvä ja kouluttajat on ihan hyviä,
mutta jos se menee oppilaitten hilseen yli, se on huonoo rahankäyttöä. Minusta
pitäs aina tsekata se tilanne sillon, kun oppilaat on käsillä, koska ne on ne valitut
oppilaat ja niitä varten koulutus on. Ei oo mikään virhe se, että ruvetaan narise-
maan siitä, että joudutaan muuttamaan opetussuunnitelmaa.”
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”Näähän on semmosia sopimuksia, että niitä voidaan keskinäisillä sopimuksilla
muuttaa ja kyllä tämmöstä on tapahtunut. Jos me ollaan todettu, että tässä kurs-
sissa on ulkomaanharjottelu tarpeellinen, siihen täytyy niitä kustannuksia lisätä
tai jotain muuta. Kyllä mä ainakin henkilökohtasesti toivosin, että ne ois täm-
möstä joustavaa tavaraa ja sen takia opetussuunnitelman tärkeimpänä asiana
olis kuvata, miten se oppimisprosessi tapahtuu ja ne ihan yksityiskohtaset teemat
ei oo niin oleellisia, koska ne on oppilaista riippuvaisia. Se on mun kannalta
ihan sama, että opetetaanko kurssilla lähiverkkoratkaisujen verkkoprotokolloja
tai sitten että päätetäänkin, että painopiste on nt-serverin ominaisuuksissa, koska
en mä osaa sanoa, kumpi on parempi. Mutta jos on todettu siellä, että yritykset
tarvii tätä toista ja oppilaat osaa toisen, mutta ei osaa toista, niin miksi me pi-
detään alkuperäistä suunnitelmaa voimassa6. Se on vaan alustava suunnitelma,
jota tarkennetaan sitten, kun tiedetään tarkemmin ne tarpeet.”

Kouluttajista ei Uudenmaan alueella ole pulaa. Uudenmaan TE-keskuksen alu-
eella toimii noin 300 koulutuspalveluiden tuottajaa. Tarjouspyynnön koulutuk-
sesta saavat ensinnäkin ne kouluttajat, jotka ovat TE-keskuksen kouluttajalistalla
ja ovat siis aikaisemmin myyneet palveluitaan TE-keskukselle. Lisäksi tarjous-
pyyntöjä lähetetään niille listan ulkopuolisille kouluttajille, jotka toivovat päästä
mukaan tarjouskierrokselle. TE-keskus ei erityisesti mainosta ostavansa koulu-
tusta, sillä se katsoo omilla kouluttajalistoilla jo olevan kaikki arvostetut koulut-
tajat.

”… meidän kokemuksen mukaan se [lista kouluttajista] kattaa kyllä kaikki rea-
listiset koulutuksen tarjoajat. Kyllähän on tiedossa tää prosessi periaatteessa
kaikille ja jos pyyntö tulee, niin mehän otamme esimerkiksi uusia kouluttajia
meidän listalle jatkuvasti. Ja niillekin järjestetään, jotka ei oo listalla, jos ne
osaa pyytää. Ongelma on just tää, että ei meillä oo tarvetta uusista kouluttajista.
Me löydetään olemassaolevista kyllä ihan kohtuuhintainen ja laadukas koulutuk-
sen tuottaja.”

Työvoimatoimistojen muodostamat AKSU-suunnitteluryhmät ovat myös mukana
päättämässä siitä, keille kouluttajille tarjouspyynnöt tietyn tyyppisestä koulutuk-
sesta lähetetään. Kouluttajien valintaan vaikuttaa näin ollen myös se, minkä
suunnitteluryhmän alueella kouluttajat toimivat. Alueellisuutta korostaa lisäksi se,
että kulkuyhteydet pyritään huomioimaan oppilaiden ja opiskelupaikan välillä
koulutusta ostettaessa.

”Ensinnäkin kun me tehdään suunnittelutyö ja meidän eri alueelliset aksu-
ryhmät tekee suunnittelutyön, niin he myös samalla kartottaa sitä, keillä oppi-
laitoksilla on siihen toimialaan tai siihen tavoteammattiin, johon me pyritään
kouluttamaan näitä ihmisiä, tietotaitoa. Jos on tietyn alueen, jos ajattelet, että

                                           
6 Tämä kuvastaa hyvin sitä seikkaa, että koulutuksen tarvearviointi ei toimi kunnolla ja opiskelijoiden
valmiuksia ja yritysten tarpeita ei ole pystytty kunnnolla yhdistämään koulutusta hankittaessa.
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Hangossa on tarvetta tietyntyyppiseen koulutukseen, niin kyllä siinä joudutaan
vähän miettimään, että kuka sen pystyy sinne Hankoon tarjoamaan. Eli siinä
otetaan huomioon alueelliset, paikalliset tarpeet ja myöskin se, että työvoimatoi-
mistolla on hurjan pitkä kokemus kouluttajista ja heidän tekemästä työjäljestä,
että kuka pystyy tarjoamaan hyvää, laadukasta koulutusta.”

Tarjouspyynnöt muotoillaan tarkoituksella väljiksi ja kouluttajille jää paljon
omaa harkintavaltaa. Tarjouspyyntömenettelyn ja kilpailuttamisen kannalta tämä
on ongelmallista. Kun tarjouspyynnöt on muotoiltu väljiksi, ei jätettyjä tarjouksia
ole helppo verrata keskenään. Tarjousten tasapuolisen vertailtavuuden kannalta
olisi tärkeää, että haluttu koulutus olisi mahdollisimman yksiselitteisesti ja tar-
kasti kirjattu tarjouspyyntöön.

”Me mielellämme pikkasen ylimalkasemmin se tarjouspyyntöjen sisältö kerrottas,
koska tavallaan se on yks testi siitä, että sillä on jotain annettavaa sillä koulut-
tajalla, jos se tältä osin omat ajatukset, omat tarkennukset antaa. Se on yks keino
meidän niin kun löytää se oikea kouluttaja, kun me ei sitä opetussuunnitelmaa
lyödä lukkoon, että se on just tämä eikä mikään muu. Me tarjouspyyntökirjeessä
sanommekin, että jos kouluttaja perustelee näkemyksensä, me voidaan ostaa vä-
hän muullakin ohjelmalla ja eri pitusena kun mitä me ollaan esitetty. Eli taval-
laan testaamme tätä puolta. Jos se olis pelkästään, että tämä ohjelma, siinä
hyvin äkkiä tulis sellanen tilanne, että opetusohjelmapuolet ei juurkaan poikkee
toisistansa missään suhteessa. Sitten me joudutaan markkoja vaan kattomaan ja
ei oo hyvä asia pelkästään niitä tuijottaa, vaan sisältöpuoli on kanssa tärkeä ja
me halutaan differointia saada aikaseksi tätä kautta, että me ei liian tarkasti ker-
rota. Enemmänkin nää periaatteelliset tavotteet ja tehtävät, mihin se työllistyvyys
koetetaan saada aikaseksi, jollon ne voi juuri tätä oppimisprosessia ja painopis-
tesisältöjä meille kertoa, jollon me osataan ottaa niistä kantaa. Että ahah, ne on
tajunnut näitä asioita ja me huomaamme, että nää on hyviä, jollon me paino-
tamme sitä kouluttajaa suhteessa toiseen, joka vaan vanhan paperin sinne lait-
taa.”

Valittaessa kouluttajaa tarjouskierroksen perusteella huomiota kiinnitetään ensin-
näkin kouluttajan tekemään opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelman perus-
teella arvioidaan minkälaista opetusprosessia käytetään, kuinka hyvin kouluttaja
on perillä teemasta ja onko kouluttajalla valmiudet koulutuksen järjestämiseen ja
läpiviemiseen. Toisena valintaan vaikuttavana tekijänä on kouluttajan mahdolli-
nen aikaisempi toimiminen kouluttajana ja sen onnistuminen. Kouluttajan hyvä
maine on tärkeä kriteeri kouluttajaa valittaessa. Kolmantena valintaan vaikuttava-
na seikkana on kouluttajan koko. Iso kouluttaja koetaan varmana tuottajana, jonka
ajatellaan varmistavan tietty peruslaatutasosta. Pienemmän kouluttajan etuna
nähdään suurempi erikoistuneisuus, joka voi olla joissain tapauksissa etu. Pienen
kouluttajan haittapuolena kopetaan se, että valvontaan ja opastukseen on kiinni-
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tettävä enemmän huomiota. Neljäntenä tekijänä huomiota kiinnitetään koulutuk-
sen hintaan.

”Opetussuunnitelmia, budjetin tarkennuksia, hintakeskusteluja ja opetussuunni-
telman muutoksia. Kohderyhmästä keskustellaan paljon, että mikä on oikee koh-
deryhmä tälle tuotteelle. Voi olla, että meillä ei ole hakijoita ja niin edelleen.
Kaikista näistä asioista keskustellaan. Sittenhän meidän pitäs saada niin kun
laatusisältöä sinne. Meidän toivomus olis, että me keskusteltas laatuasioista ja
täsmäkoulutusasioista ja muista. Ne on sen verran työläitä, että jos me niitä ru-
vetaan perusteellisesti pyörittämään, vaikka jotain tutkintotavotteisuutta tai jo-
tain muuta, siis näitä erilaisia sisällöllisiä asioita, niin sillon se prosessi vie
hirveen kauan aikaa. Tavallaan kuitenkin on niin, että sitten jos jotain sattuu,
tietenkin olis ollut hyvä, että olis tarkemmin neuvoteltu ja pantu enemmän asioita
papererille, siihen sopimukseen, että olis voitu vedota ja niin edelleen ja niin
edelleen, mutta se taas vie aikaa ja vaivaa. Meillä on kuitenkin hirvittävä määrä
koulutusta, joka pitää ostaa, koska virkamiehen toiseksi suurin synti on se, että
rahaa jää käyttämättä. Tää on jo enemmän suhteellista tää, että mikä sen tulok-
sellisuus sitten on, koska siihen on vaikeempi päästä käsiksi.”

Koulutuksen ostaminen

Uudenmaan TE-keskus ostaa koulutusta kahdella tavalla: tarjousmenettelyn
kautta ja tekemällä ns. suorakauppaa. Suurin osa koulutuksesta hankitaan kilpai-
luttamisen ja tarjouskierrosmenettelyn avulla. Kaikille TE-keskuksen koulutusre-
kisterissä oleville kouluttajille lähetetään tarjouspyynnöt sen mukaan, millä alalla
kouluttajat toimivat. Aikuiskoulutuskeskukset saavat pääsääntöisesti tarjouspyyn-
nöt kaikesta ostettavasta koulutuksesta. Varsinainen kilpailuttaminen tehdään ker-
ran vuodessa, joilloin hankitaan noin 80 prosenttia vuoden koulutuksesta. Tämän
lisäksi vuoden aikana hankitaan myös yksittäistä koulutusta ilman suurta tarjous-
kierrosmenettelyä. Tarjouspyynnöt lähetetään vain muutamille valikoidulle kou-
luttajalle, joilla entuudestaan tiedetään olevan valmiudet kyseisen koulutuksen
järjestämiseen.

Osa koulutuksesta hankitaan ns. ‘suorakaupalla’, missä koulutus hankitaan ilman
tarjousmenettelyä ja kilpailuttamista. Tässä kaupankäynti muodossa oppilaitokset
tarjoavat TE-keskukselle hyvin pitkälle suunnitelun koulutuspaketin. Tämä pa-
ketti on usein suunniteltu yhdessä yritysten kanssa ja se lähteekin pitkälti yrityk-
sen tarpeista. Oppilaitos on keskustellut jo etukäteen yrityksen kanssa sen
tarpeista. Oppilaitos myy tämän ‘valmiin’ koulutuksen TE-keskukselle, joka ei
enää kilpailuta sitä. Ostopäätös perustuu paljolti luetettavan kouluttajan mainee-
seen.7

                                           
7 Suorakaupan voi ajatella suosivan suuria ja kauan markkinoilla toimineita kouluttajia, joille ovat muo-
dostuneet hyvät suhteet yrityksiin ja koulutusta ostavaan tahoon.
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”Me voidaan kokemuksen pohjalta todeta, että tämä tai tämä on hyvä siinä asi-
assa ja jos se tälle toiselle ostajalle eli yritykselle sopii se case, niin sitten suo-
raan ostetaan heidän kanssa eikä ruveta hakemaan kilpailuttamisen kautta
kouluttajia, koska ne on juuri niitä samoja, joita me tiedetään. Me voimme valita
semmosen, jonka kanssa homma varmasti sujuu. Ja kohtuuhintaan, kyllä siinä
hinnottelukin katotaan. Ei me markkinoiden kalleinta siihen tietenkään oteta.”

Suorakaupan tapaisen koulutuksen ostamisen nähdään kasvavan ’täsmä-
koulutuksen’ lisääntyessä tulevaisuudessa.

”... täsmäkoulutusta, että siinä haettas työhönottajia, työnantajia jo koulutuksen
suunnitteluvaiheessa, että se toteutettas yhteistyössä työpaikkojen kanssa, se
koulutus, että ne entistä paremmin sijottus töihin, niin tää on semmosta työtä,
joka ei tuu tavallaan korvattua tai meillä ei oo siihen mitään erikseen annettavaa
rahaa, valmistelurahaa, suunnittelurahaa, vaan se joudutaan sen kurssibudjetin
kautta tavallaan rahottamaan. Jos me ajatellaan sitä, että joku kouluttaja on
nähnyt ison vaivan, he on miettinyt kurssisisällön ja hakenut yritykset, jotka
suostus työllistämään ja jos se esimerkiks tapahtus niin, että nää yritykset vielä
toisen puolen maksaa siitä ja niin edelleen. Ei meidän kantti kestä siihen, että me
otettas se hyvä ideapaperi tänne kaikkine kontakteineen ja pantas heidän kilpai-
lijoille tonne markkinoille ja pyydettäs tarjouksia, vaan jos se on kohtuuhintanen
ja näyttää hyvältä, niin kyllä me tehdään suora kauppa siinä sitten. Me ei sitä
asiaa kilpailuteta, koska siihen on nähty niin paljon vaivaa. Se on räätälöity ku-
vio. Ei oo järkevää hakea jotain uutta kouluttajaa, joka on siinä asiassa noviisi.
Me hyödynnämme tän, mutta kyllä me siinä tapauksessa varmistamme sen laa-
dun ja taloudellisuuden ja tämmöset asiat. Siinä sitten tingataan hinnasta ja käy-
dään pitkät keskustelut. Ei se oo sellanen tarjous, joka sellasenaan pitää hylätä
tai hyväksyä, vaan kyllä me siitä tarjouksen sisällöstä paljon neuvotellaankin.”

Täsmäkoulutuksen ideana on räätälöidä koulutus hyvin tarkasti lähtien yritysten
ja oppilaiden yksilöllisistä tarpeista. Oppilaille hankitaan oppilaitoksen toimesta
harjoittelupaikat, joihin on mahdollista työllistyä koulutuksen jälkeen. Täsmä-
koulutukseen liittyy myös se, että arvioidaan mitä taitoja oppilaalta puuttuu suh-
teessa yritysten tarpeisiin. Tämän jälkeen niitä pyritään kehittämään juuri
yritysten tarpeiden suuntaan.

”Käytännössä se varmaan kasvaa se osuus, kun me menemme enemmän tähän
täsmäkoulutukseen. Se käytännössä kasvaa se osuus, koska ei oo aikaa tätä tar-
jouskierrosruljanssia tehdä, kun on ajallisesti paljon tiiviimpää se toiminta sitten
kun se tehdään täsmäkoulutuksena. Kun tarve tulee, niin koulutettavia pitäs olla
muutaman kuukauden päästä koulutuksessa ja puolen vuoden päästä töissä. Siinä
ei oo aikaa mitään kierroksia tehdä.”

Yksi kriteeri koulutuksen ostamisessa on myös huolehtia siitä, että markkinoilla
säilyy kilpailua kouluttajien välillä. Koulutusta pyritään ostamaan useilta koulut-
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tajilta, vaikka kilpailun puutetta kouluttajien välillä ei Uudellamaalla koeta on-
gelmaksi.

”Kyllä me näin tehdään. Halutaan, että pari-kolme vaihtoehtoo olis. Jos niitä on
kuus ja kaheksan, alkaa olemaan epäselvää, onks se ollenkaan.. Meillä keski-
määrin tulee kaks tai kolme tarjousta per pyyntö, mutta on koulutusaloja niin kun
toimisto, yrittäjäkoulutus, atk-ala, jossa niitä saattaa olla 10 ja enemmänkin ja
mä sanosin näin, että ne on sitten ihan turhaa. Kyllä semmonen neljä-viis alkaa
olla maksimi. Jos enemmin tulee, se ei lopputulosta paranna mihinkään suun-
taan. Kolme-neljä on varmaan optimi tässä.”

Koulutuksen toteutuminen

Kurssien sisältöä joudutaan muuttamaan melko usein kesken koulutuksen. Tämä
myös omalta osaltaan kertoo siitä, että koulutuksen tarvetta ei ole arvioitu lop-
puun asti. Oppilaiden valmiuksia ja koulutustarpeita ei ole pystytty selvittämään
niin hyvin, että koulutustarve olisi voitu tarkasti määrittää. Koulutuksen suunnit-
telua vaikeuttaa myös se seikka, että oppilaat eivät ole olleet tiedossa ennen kou-
lutuksen suunnittelua ja ostoa. Kurssien sisältöä on muutettu ja määritelty
uudestaan sen jälkeen kun oppilaat on valittu kursseille. Tämä oletettavasti vai-
keuttaa myös koulutuksen suunnittelua kouluttajien taholla. Myöskään yritysten
tarpeet eivät aina ole ollet tiedossa koulutusta ostettaessa. Näin ei ole voitu yh-
distää oppilaiden tarpeita ja yritysten tarpeita tarpeeksi hyvin keskenään.

Kuten jo aikaisemmin todettiin, koulutusta ostettaessa on lähtökohtana jo ollut se,
että kurssien sisältöjä voidaan tarpeen mukaan muuttaa koulutuksen aikana. Tar-
jouspyynnöt muotoillaan jo siten, että niihin tarkoituksella jätetään väljyyttä
kouluttajille tarjota tarjouspyynnöstä poikkeavaa koulutusta. Jos kouluttajilla on
parempi tietämys esimerkiksi yritysten tarpeista kuin TE-keskuksessa, tämä me-
nettely voi paremmin tuoda esille yritysten tarpeet. Kyseinen menettely ei kuiten-
kaan ole tarjouspyyntömenettelyn ja kilpailuttamisen kannalta ongelmaton.
Tarjousten tasapuolinen vertailu ei ole mahdollinen ja ostajalle jää suuri subjek-
tiivinen harkinnanvara. Tämä menettely myös asettaa kouluttaja eriarvoiseen
asemaan, sillä ne kouluttajat, jotka ovat menettelyn kanssa sinun, voivat hyödyn-
tää sitä omissa tarjouksissaan.

”Opiskelijat on itse asiassa kouluttajan asiakkaita. Minua aina hämmästyttää
sellanen asia, jos kouluttaja sanoo, että meillä oli kurssin kanssa vähän ongel-
mia, että jouduttiin muuttamaan opetussuunnitelmaa. Jos se muutos tapahtuu sen
takia, että oppilaat on toivonut muita sisältöjä. Me hyväksytään se, että se kou-
lutusresurssi, mikä on käytössä ja markat saadaan käyttää toisellakin tavalla, jos
ne perusteet tulee oppilaitten osaamispuutteista tai yritysten suunnasta, että min-
kä tyyppisiä osaajia tarvitaan. Me ilman muuta toteamme, että poiketkaa vaan
opetussuunnitelmasta, että se vasta oikeestaan sitten tehdään, kun tiedetään, ketä
oppilaita on ja mihin ne ehkä töihin pääsee. Sitten se vasta pitäskin tehdä. Tää
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on sikäli silloin vähän hankala tilanne, että kuinka tarkkaan me pyydetään sitä
opetussuunnitelmaa, kun ei me tarkkaan tiedetä sen kohderyhmän tarpeita, kun
se kohderyhmä selviää sitten, kun oppilasvalinnat on tehty.”

”Se [opetussisällön muuttaminen] on aika yleistä. Me itse asiassa pyrimme sii-
hen, että oppilaat on mukana siinä jatkosuunnittelussa. Oppilaat vaatii perus-
rungon, mutta semmonen tarkennus pitäs heidän voida itse tehdä.”

”Kyllä mä ainakin henkilökohtasesti toivosin, että ne [opetussuunnitelma] ois
tämmöstä joustavaa tavaraa ja sen takia opetussuunnitelman tärkeimpänä asiana
olis kuvata, miten se oppimisprosessi tapahtuu ja ne ihan yksityiskohtaset teemat
ei oo niin oleellisia, koska ne on oppilaista riippuvaisia. Se on mun kannalta
ihan sama, että opetetaanko kurssilla lähiverkkoratkaisujen verkkoprotokolloja
tai sitten että päätetäänkin, että painopiste on nt-serverin ominaisuuksissa, koska
en mä osaa sanoa, kumpi on parempi. Mutta jos on todettu siellä, että yritykset
tarvii tätä toista ja oppilaat osaa toisen, mutta ei osaa toista, niin miksi me pi-
detään alkuperäistä suunnitelmaa voimassa. Se on vaan alustava suunnitelma,
jota tarkennetaan sitten, kun tiedetään tarkemmin ne tarpeet. Se on niin kun koko
aika tarkentuva prosessi. Ja jatkuva suunnittelu ja oppilaitten oma osallistumi-
nen siihen suunnitteluun. He kokee saavansa sitä, mitä he tarvii, kun on haja-
naista. Tosin kaikkia toiveita ei voi tyydyttää. Siinä on se budjettirajotus
olemassa.”

Vaarana menettelytavassa voi olla se, että tehdään hyvä opetussuunnitelma, mutta
tingitään siitä kurssin jälkeen vetoamalla siihen, että opiskelijat on halunnut toi-
senlaista?

”Niin, mikä on hyvää ja mikä hyvää. Voi olla, että opetussuunnitelma on ihan
hyvä ja kouluttajat on ihan hyviä, mutta jos se menee oppilaitten hilseen yli, se
on huonoo rahankäyttöä. Minusta pitäs aina tsekata se tilanne sillon, kun oppi-
laat on käsillä, koska ne on ne valitut oppilaat ja niitä varten koulutus on. Ei oo
mikään virhe se, että ruvetaan narisemaan siitä, että joudutaan muuttamaan
opetussuunnitelmaa.”

”Tämmönen vaara 8 tietenkin on ja sitä pitäs seurata, mutta kyllä me nähdään
edelleenkin se, että se on se oppilaitten rooli siinä tärkeetä. Heitä varten se kou-
lutus on. Niin kauan kun he on tyytyväisiä, he kokee saavansa, oppivansa jotain
uutta, sillon se toimii. Mutta juur tämän takia me vierastetaan liian pitkälle me-
neviä opetussuunnitelmia, koska siinä on se vaara, että kun on nähty iso vaiva,
siitä pidetään kynsin ja hampain kiinni, jollon se ei toteuta tätä toista tavotetta.
Jos se kohderyhmä muuttuukin siitä, niin kun usein muuttuu.”

                                           
8 Tehdään hieno suunnitelma ja sillä saadaan se kurssi, mutta sen jälkeen tingitään ne vaatimukset alas-
päin. Tuote muuttuu kokonaan siitä, mitä on sopimukseen on kirjattu.
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Valvonta ja vastuu

Vastuu koulutuksesta koetaan kasvaneen ja enemmän kohdistuvan työhallintoon
uuden järjestelmän myötä verrattuna aikaisempaan. Työhallinto joutuu ottamaan
laajempaa vastuuta koulutuksesta nyt kuin vanhan järjestelmän aikana. Kun van-
hassa järjestelmässä vastuu kohdistui vain tiettyyn osaan koulutuksen järjestä-
mistä, on uudessa järjestelmässä vastuu totaalisempi. Työhallinto vastaa myös
koulutuksen sisältökysymyksistä opetussuunnitelmien laadinnan kautta, kun se
aikaisemmin kuului opetusviranomaisille. Tämä voi osaltaan selittää puutteellista
koulutuksen tarvearviointia. Vastuu opetussuunnitelmien valmistumisesta ja to-
teutumisesta on uusia ala työhallinnolle, eikä sitä vielä hallita.

”Nythän vastuuhan on selvästi, perusvastuu, miten se sitten ilmeneekään, onhan
se täällä työhallinnon puolella. Kun me määritellään ja ostetaan kaikki se kou-
lutus, niin jos tässä suunnittelussa on ollut vikaa, että on ostettu semmonen kou-
lutus, joka ei sille kohderyhmälle ookkaan työllistävää, niin kyllä se vastuu meille
lankee. Kouluttajahan toteuttaa sen koulutuksen meidän toiveittein mukaan. Sitä
kautta vastuu on täysmääränen. Entinen järjestelmähän oli vähän sellanen, että
kouluttajilla ja opetuspuolella oli enemmän toteutusvastuuta. Opetussuunnitelmat
ja kaikki tämmöset tuli heidän kauttaan eli nyt meillä on totaalinen vastuu sekä
työvoimapoliittisesta puolesta mutta myöskin sisällöistä. Vastuu on suurempi ja
vaativuudet on suurempia. Meidän pitäs paljon enemmän osata, tietää koulutuk-
sen sisältöasioista ja tämmösistä asioista. Ja pedagogiikasta. Nyt ei tavallaan se
tuu automaattisesti, vaan juuri tää oppimisprosessin läpikäynti, sehän on hirveän
vaativa kuvio, kun meilläkään harvemmin on opetuspuolen ihmisiä täällä ostaji-
na.”

Vastuun koetaan siis kasvaneen ja siirtyneen enemmän työhallinnon puolelle.
Haastattelujen perusteella voidaan kuitenkin todeta, että ensisijassa vastuu kou-
lutuksesta koetaan olevan kouluttajalla. Kaikki haastatellut kuitenkin kokevat
myös ostajalla olevan vastuuta koulutuksen onnistumisesta. Kouluttaja on vas-
tuussa työhallinnon suuntaan ja työhallinto oppilaiden suuntaan.

”Ensi vaiheessa se on kouluttaja, koska heiltähän me se paketti ollaan ostettu ja
yritetty siinä yhteydessä tietyt asiat sopia, laadusta ja sisällöstä ja muista. Siellä
se perusvastuu on, mutta kyllähän mekin ostajana ollaan ja varsinkin sitä kautta,
että oppilaat tulee meidän kautta. Me olemme tavallaan oppilaitten edusmiehiä,
vahtimassa kouluttajan suuntaan, että ne saa sitä mitä on ostettu.”

”Käytännön toteutuksesta kyllä kouluttaja on vastuussa. Kouluttaja on vastuussa
meille, että se on sitä, mitä he ovat meille tarjonneet. Kyllä minä myös nään, että
- ... - myös ostaja on vastuussa siinä mielessä, mitä ostaja on ostanut.”

”Meidän suuntaan tietysti ensi kädessä koulutuspalvelun myyjä vastaa siitä, että
se odotetulla tavalla toteutuu. Se on sikäli monimutkanen juttu, että varmasti
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meidän asiakkaiden suuntaan, opiskelijoiden ja työnhakijoiden suuntaan, me ol-
laan varmasti vastuutaho, joka siitä vastaa.”

Vaikka vastuuta koulutuksen onnistumisesta koetaan olevan myös työhallinnolla,
ovat haastateltujen henkilöiden henkilökohtaiset käsitykset hyvinkin erilaiset sii-
tä, mitä vastuun kantaminen on käytännössä. Henkilökohtaisen vastuun määrittä-
minen ja se miten se näkyy käytännön työssä vaihtelee hyvinkin tarkasta
vastuukäsityksestä melko epämääräiseen vastuukäsitykseen.

”Voisko sanoo siten, että me ollaan hyvin onnellisia siitä, että koulutuksen jäl-
keen löytyy työtä. Se on se peruselementti, joka täyttyy ja jos sitä nyt vielä tar-
kentaa, että jos me ollaan tiiviisti oppilaitten kanssa tekemisissä, sitä
ilahduttavampaahan se on, että nähdään jonkun henkilön työllistyvän, jolla on
ollut hyvin vaikeeta ennen sitä. Nähdään niitä onnistuneita tapauksia. Jos aja-
tellaan työtöntä ihmistä ja sen elämäntilannetta, niin tää koulutushan merkitsee
ensinnäkin valtavaa muutosta siihen elämäntilanteeseen ja valtavaa mahdolli-
suutta. Minun hyvä olo kyllä syntyy siitä, että mä näen hyviä casejä ja pääsen
niitä läheltä seuraamaan. Ne sijottuu töihin ja on tyytyväisiä ja se elämäntilanne
näillä ihmisillä on muuttunut totaalisesti. Toki oppilaitos pystyy tätä prosessia
seuraamaan lähempää. Mutta kun meillä.”

”Se saattaa tulla tulospalkkauksen kautta eli saan tulospalkkausta tai se jää
saamatta, jos perustavoitteet jää toteutumatta. Eihän siihen muuta suoraa mallia
oo. Kyllähän haukut esimiehiltä tulee kyllä, jos ei toteudu ja kiitokset kurssilai-
silta tai haukut kurssilaisilta. Useimmiten se on toi puhelin, jota kautta
(naurahtaa) palautteet tulee, sekä oppilailta että järjestäjiltä ja muuta.”

”… mutta jos se on iso ryhmä, joka kokee, että se koulutus on ahdistavaa ja siitä
ei tule mitään, niin kyllä mä oon vastuussa heille, jos mä oon ostajataho, että
mitä mä oikein oon ostanut. Ja myöskin mä oon vastuussa siitä, että mä ryhdyn
toimenpiteisiin.”

”Sillon kun valitukset tulee tänne meille, ne asiat on jo hyvin pitkällä, koska
yleensä se valitus kohdistuu työvoimatoimistoon, joka on aina se linkki. Sieltä
yhteyshenkilöt käyvät, ovat mukana oppilasvalinnoissa, ovat mukana kurssin
kanssa yhdessä, niiden ihmisten kanssa, ne yhteyshenkilöt. Ne ehkä tuntee ja tie-
tää ainakin pienemmillä paikkakunnilla jo toinen toisensa vähän tarkemmin, että
kuka mikin on ja niin poispäin. He ovat se ensimmäinen linkki, joka tietysti ottaa
vastaan palautetta kurssista. Jos se tulee tänne meille se palaute, se tuleekin sii-
nä muodossa, että työvoimatoimisto ilmottaa tai meidän asiakkaat tekee kante-
lun. Mehän reagoidaan virallisiin kanteluihin.”

”Yksi ihminen yleensä kantelun tekee, niin sen jälkeen mä tietenkin pyydän koko
ryhmältä arvioinnin siitä koulutuksesta. Mä saan tulokset, työvoimatoimisto
yleensä hoitaa tällaset asiat. Että mikä siellä on se yleinen mielipide, että onko
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se tää yksittäinen tapaus, jollon me voidaan vastata hänelle, me voidaan etsiä
hänelle jotain uutta, toisenlaista koulutusta, pahotella sitä tietysti, että tää kou-
lutus ei ollut hänelle juuri sopiva. Jos on kysymys isommasta ryhmästä, että
siellä on monta ihmistä samaa mieltä, niin sillon mä kyllä, ensinnäkin laitan tie-
tenkin nää kantelupaperit kouluttajalle tiedoksi, jollon hän saa tiedon siitä, että
tähän kohtaan on esitetty reklamaatio ja sitten tietysti menen itse paikan päälle.
Se on semmonen, josta mä oon itte lähtenyt liikenteeseen. Mä haluan nähdä myös
sen tilanteen. Millaisissa tiloissa kouluttaja kouluttaa, minkälaiset välit näillä
ihmisillä on. Jos se on aivan mahdoton niin kun tässä on yksi semmonen tilanne
tullut vastaan, niin mun mielestäni meillä ostajana myös on vastuu keskeyttää
tämmönen koulutus. Jos siitä ei yksinkertasesti tule mitään, niin sillon meidän
täytyy määritellä.. sopimukset uudestaan.”

”… on aika harvinaista, että meille asti kantautuu yksittäiset valitukset. - Työ-
voimatoimistot hyvin paljon hoitaa, todella kiitettävästi nää yksittäiset tapaukset.
Niitä laineita tulee meille joitakin. En osaa tarkkaan sanoa vuositasolla, kuinka
paljon niitä tulee, mutta niitä ei tuu kovin hirveesti kuitenkaan. Sillon kun näitä
tapauksia tulee meille asti, niin kyllä.. Niin kauan kuin ne ovat yksittäistapauk-
sia, meidän täytyy niihin reagoida ostajina. Mutta eihän meidän aika riitä, jos
niitä rupee tulemaan pilvin pimein, niin missään nimessä käydä jokaista tapausta
ja tehdä siitä näin kun mä kerroin… Siinähän tulee aika- ja resurssikysymykset
sitten tietysti vastaan.”

Raportointi ja seuranta

Kouluttajilta edellytettävää säännöllistä raportointimallia ei ole tällä hetkellä
olemassa. TE-keskuksen haastatelluilla henkilöillä ei myöskään ole mahdolli-
suutta keskustella kurssin jälkeen kouluttajien kanssa kurssien onnistumisesta tai
kursseilla ilmenneistä puutteista. Säännöllisen seurannan vähyys on haastateltavi-
en henkilöiden käsityksen mukaan seurausta resurssien vähyydestä. Tästä johtuen
säännöllinenkään raportointi järjestelmä ei yksistään tuo parannusta asiaan. Kat-
tavakaan seurantajärjestelmä ei ole käyttökelpoinen, jos ei ole resursseja seurata
sen esille tuomaa informaatiota.

”Meillä ei ole sopimuksissa määritelty, että siitä täytyy, mun mielestäni, erillistä
raporttia, mutta aika moni kouluttaja sen omaehtosesti itse asiassa tekee ja toi-
mittaa työvoimatoimistoon. Itse, omilla kyselylomakkeilla ja kaavakkeilla. Meil-
lähän on työministeriö tehnyt nyt niin sanotun välipalautteen, joka on meidän
työhallinnon käytettävissä. Sitä nimenomaan käytetään niissä kursseissa, joissa
ehkä on ollut, just näitä, jos ne on ihan uusia koulutuksia tai sitten joku vanha
kouluttaja, jossa on tapahtunut uutta koulutussisältöihin nähden tai sitten on
tullut valituksia. Näistä se tehdään ja niistä myös tieto tulee meille. Me pidetään
hyvin paljon sähköpostitse yhteyttä meidän työvoimatoimistoihin, jotka informoi-
vat näistä kouluttajista ja niistä, mitä palautetta on tullut. Mutta sopimuksessa
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varsinaisesti ei mun nähdäkseni edellytetä, että loppuraportti täytyy tehdä, mutta
aika moni, niin kun sanoin, tekee sen.”

”Meillä ei oo pysyvää raportointimallia toistaseksi käytössä, mutta esimerkiksi
korkeakoulujen ja muitten toimihenkilökouluttajien kanssa kyllä käytännössä
meillä on kurssiraporttisysteemi, jonka kurssivastuuhenkilö tekee, josta näkyy se
toteutus ja tulokset ja ongelmat ja joka tavallaan toimii seuraavien koulutuksen
järjestäjille ohjeena.”

”Seuranta ja arviointi kurssista on meillä semmonen asia, että meillä ei yksin-
kertasesti oo resursseja systemaattiseen, huomaa systemaattiseen, seurantaan.
Meillä on koulutusvastaavia henkilöitä, jotka ottaa tietyistä kursseista tietyillä
kriteereillä palautteita, tekee niistä yhteenvetoja ja toimittaa sitten myöskin tänne
meille. Tää onkin semmonen iso kysymys. Niin kauan kun se toimii manuaalisena
järjestelmänä, että se tehdään tietyistä kursseista kriteereillä, että joko se on
ihan uusi kurssi tai siinä on tapahtunut jotain oleellisesti uutta tai sitten on ollut
jotain. Tai niin kun yleensä palautetta ja arviointia kysytään, jos tulee valituksia.
Niin kauan kun se manuaalisella tasolla toimii, siihen ei oo resursseja ja siihen
ei oo luotu semmosia välineitä, jotta se voitais suorittaa mahdollisimman sukke-
lasti ja nopeesti.”

”Ei tämmöstä oo [keskusteluja kurssin onnistumisesta tai puutteista oppilaitosten
opettajien kanssa]. Ainoastaan oppilasarviointien yhteydessä voi tulla sellanen
tilanne, että niistä sitten keskustellaan, mutta kyllä se yleensä jää tekemättä. Sitä
keskustelua mahollisesti yritetään herätellä henkiin siinä vaiheessa, kun uusien
kurssien osto tulee. Tääkään ei minusta riittävän hyvin toimi, mutta meidän re-
surssit ei anna myöten siihen, että hyvä kun saadaan ne kurssit käyntiin. Siihen
se resurssin käyttö painottuu ja seuranta ja arviointi, siinä on puutteita.”

Työllistyvyyttä seurataan kuitenkin säännöllisesti työvoimatoimiston tekemän
kyselyn avulla. Kysely suoritetaan muutama kuukausi kurssin päättymisen jäl-
keen. Informaatio jää kuitenkin työvoimatoimistoon, joka käyttää sitä hyväksi
uutta koulutusta suunnitellessaan. Informaatio jää kuitenkin paljolti työvoimatoi-
mistolle, eikä leviä eteenpäin TE-keskukseen, joka kuitenkin lopulta hankkii
koulutuksen. Työvoimatoimistojen rooli koulutuksen suunnittelussa, ostamisessa
ja seurannassa näyttääkin olevan melko tärkeä.

”Mutta sitten tietysti työvoimatoimisto kerää myös kaksi kuukautta koulutuksen
päätyttyä palautteen, jossa … se kerää tietoa työllisyystilanteesta sillon, plus
yleistä palautetta kyseisestä hankkeesta. Siinä syntyy näkemystä myös aina siitä
hankkeesta niin kun opiskelijoiden suunnalta, just silleen vähän niin kun tietyn
ajan kuluttua sen päättymisestä. Se tehdään kahden kuukauden kuluttua. … Se on
hyvin pitkälti kyllä työvoimatoimiston hallussa olevaa tietoa, koska ne lomakkeet
pääsääntösesti aina jää työvoimatoimistolle ja työvoimistothan on keskeisiä tar-
jouskilpailukierroksen otsikkojen suunnittelussa ja tämmöset alueelliset suunnit-
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teluryhmät, jotka alueilla tekee näitä. Sikäli kyllä mä näkisin, että on aika kes-
keinen pointti kyllä nää palautteet. Siitä syntyy just perstuntumatietoa työvoima-
toimiston työvoimakoulutusihmisille.”

”Sitä [oppilaiden työllistymistä] seurataan hyvin tarkkaan. Me pystytään tilas-
toista, tosin aika pitkällä viiveellä saadaan kurssikohtasesti tiedot, miten oppilaat
työllistyy. Me koitetaan nopeuttaa tätä palautetta ja kyllä mä sanosin, että se on
kaikkein tärkein tekijä siinä, kun arvioidaan, että kannattaaks jotain koulutusta
käynnistää, että miten sen kanssa on aikasemmin tapahtunut.”

LÄÄNINHALLITUKSET

Kulttuurin muutos

Suoritettujen haastattelujen perusteella myös lääninhallituksissa (LH) suhtaudu-
taan myönteisesti tilaaja-tuottaja -mallin soveltamiseen ammatilliseen aikuiskou-
lutuksen rahoittamiseen. Tosin itse termiin tilaaja-tuottaja -malli suhtauduttiin
oudoksuen. Toimintaa ei koettu niin puhtaasti markkinahenkiseksi että nimitys
olisi oikeutettu. Myös henkilökunta on suhtautunut myönteisesti uudistukseen.

”Ei ole havaittu kitkaa, pikemminkin päinvastoin henki on hyvin innostunutta...”

Tilaaja-tuottaja -mallille asetetut tavoitteet koetaan myös saavutetuiksi varsin hy-
vin. Eri kriteerien (tehokkuus, asiakaskeskeisyys, joustavuus) saavuttamisessa on
kuitenkin eroja. Parhaiten saavutetuksi koetaan tehokkuus, sen sijaan asiakaskes-
keisyyden osalta on eroja eri oppilaitostyyppien välillä. Sama koskee joustavuut-
ta.

”Ne oppilaitostyypit, jotka on jo joutuneet harjoittelemaan asiakaskeskeistä toi-
mintaa, niin ne ovat tietysti onnistuneet siinä paremmin... Ja joustavuuden suh-
teen voisi sanoa sen, että se on huomattavasti lisääntynyt... Mutta siinä on
oikeastaan samat erot kuin asiakaskeskeisyydessä näiden oppilaitosten välillä.”

Parantunut tehokkuus ilmenee osin puhtaasti rahamäärinä, lähinnä massatarjonta-
na järjestettävän koulutuksen, esim. Atk-peruskoulutuksen, osalta. Tehokkuuden
katsotaan lisääntyneen myös sitä kautta, että tutkintotavoitteisuus on lisääntynyt,
eikä koulutusta järjestetä enää vain koulutuksen vuoksi.

Kilpailun hyvinä puolina pidetään mm. sitä, että oppilaitoksia ja niiden tarjontaa
voi vertailla, tinkiä hinnoista ja esittää omia vaatimuksia. Yleisesti ottaen oppi-
laitosten toiminnan katsotaan ryhdistyneen

”Tavallaan voi myöskin esittää omia vaatimuksia. Jos tämä olisi jonkun valtion-
osuusjärjestelmän puitteissa, niin tällaista rinnastamismahdollisuutta tai rahoit-
tajan puolelta vaatimusmahdollisuutta ei olisi siinä määrin.”
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Kilpailun huonona puolena mainittiin se, että kova hintakilpailu voi johtaa laatu-
tason heikkenemiseen: orastavia esimerkkejä tästä on jo havaittu. Tapaukset ovat
kuitenkin olleet harvalukuisia. Toisaalta laadunvalvontaan ollaan kiinnittämässä
yhä enenevässä määrin huomiota, kuten myöhemmin tullaan mainitsemaan.

Markkinoiden toimivuus ja markkinaprosessi lääninhallitusten näkö-
kulmasta

Tilaaja-tuottaja -mallin merkitys koetaan tällä hetkellä varsin merkittäväksi, sillä
suoran vaikutuksensa lisäksi se koetaan merkittäväksi kouluttamisen kehittämis-
ja seurantavälineeksi, josta on paljon hyötyä myös normaalin peruskoulutuksen
seurannassa ja ohjauksessa.

Itse koulutuksen hankintaprosessi lähtee liikkeelle Opetusministeriön asettamista
painopistealueista, mutta myös lääninhallituksilla on omia painopistealueita.
Omien painopistealueiden valintaan vaikuttavat myös paikallisen elinkeinoelä-
män tarpeet.

”Ministeriön asettamia painoalueita katsotaan, silloin kun voimavarat riittää
tehdään omia alueellisia koulutustarveselvityksiä... Kaiken kaikkiaan tässä pitää
nyt seurata aikaansa ja pysyä ajan tasalla työelämän suhteen.”

Lääninhallitukset tekevät ministeriön kanssa tulossopimuksen, jossa sovitaan
valtakunnalliset ja läänikohtaiset painoalueet. Pohja koulutuksen suunnalle pe-
rustuu alueen työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Elinkeinoelämän suhteen yh-
teistyön kehittämisessä päävastuu on kuitenkin koulutuksen tuottajilla.

Lääninhallitukset lähettävät kaikille julkisen valvonnan alaisille ammatillista
koulutusta tuottaville oppilaitoksille tarjouspyyntikirjeet. Tämän jälkeen on jär-
jestetään oppilaitoksille tarkempi informaatiotilaisuus, jossa periaatteita käydään
vielä lävitse. Tästä noin puolentoista kuukauden kuluttua on tarjousten jättöaika.
Tarjouksia käsitellessään Etelä-Suomen läänin vanhan läänijaon mukaiset toimi-
pisteet (Helsinki, Kouvola, Hämeenlinna) pitävät yhteisen neuvonpidon koulu-
tuksen oston yhteisistä suuntaviivoista ja painoalueista. Itse ostosopimukset
neuvotellaan kuitenkin paikallisin voimin.

Koulutusta hankkiessaan Lääninhallitukset eivät tiukasti rajaa ostettavia koulu-
tuspaikkoja, vaan painottavat jotakin tiettyä koulutusalaa, jolta oppilaitokset teke-
vät soveliaaksi katsomansa tarjoukset.

”Jos oppilaitoksilla on hyvät perustelut alueellisesti, jotka lähtevät elinkeinoelä-
män tavoitteista, niin vaikka ne poikkeavatkin meidän tavoitteista, niin kyllä me
menemme mukaan. Mutta niissä täytyy olla aina perusteet.”
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Kilpailuttaminen on tapauskohtaista, eikä ennalta lukkoon lyötyjä kilpailupara-
metrejä ole olemassa; mikään ei estä myöskään ostamasta samankaltaista koulu-
tusta useammalta tuottajayksiköltä. Asian ratkaisee viime kädessä opiskelija, joka
valinnallaan vaikuttaa siihen, toteutuuko tilattu koulutus. Jos oppilaitoksille ei
tule oppilaita, eivät ne myöskään saa rahoitusta.

”Standardikoulutukset, sanotaanko nyt Atk-ajokortti, niin siinä kyllä aika pitkälti
hinta on määräävä, koska tarjontaa on niin paljon... Mutta sitten jotain uutta
painopistealuetta nostettaessa joudutaan enemmän ottamaan laatua kuin hintaa,
ja sitten myös tässä tutkintojärjestelmässä ei voida siihen hintaan yksin tuijot-
taa... Sanotaanko semmoiset massatuotteet, niissä enemmänkin on hintapainot-
teisuus, mutta sitten tällaiset erikoisosaamiseen painottuvat, niin kyllä ne sitten
ovat laatupainotteisia.”

Erityisesti uuden läänijaon myötä sekä tilaajien että tuottajien lukumäärä koetaan
riittäväksi. Oppilaitosten kannalta tilaajia ovat lääninhallitukset, työvoima- ja
elinkeinokeskukset, yksittäiset työvoimakeskukset ja yritykset. Toisaalta ostajien
kannalta koulutusta tarjoavia oppilaitoksia koetaan myös olevan riittävästi. Toi-
saalta kilpailu on kuitenkin osin paikallista: suuren läänin alueella kokonaiskus-
tannuksiin on laskettava mukaan myös oppilaiden opiskelumatkojen aiheuttamat
kustannukset. Toisaalta on myös valtakunnallisia opetuksen tarjoajia (esim. Am-
mattien edistämislaitos AEL), ja koulutuksen tarjoajat voivat myös tarjota palve-
luitaan lähellä tilaajaa.

Kilpailun kovuus vaihtelee koulutuslajeittain, tällä hetkellä se on kaikkein kovinta
Atk:n peruskäyttöön liittyvässä koulutuksessa ja kielikoulutuksessa. Toisessa ää-
ripäässä ovat erikoisosaamista vaativa koulutus, jossa saatetaan joutua toimimaan
vain muutaman oppilaitoksen varassa. Skaalaa on hyvin laaja, eikä kilpailun ko-
vuus ole yksiselitteistä. Massakoulutuksessa kilpailu on kuitenkin erittäin kovaa.

Koulutuksen ostajat eivät pääsääntöisesti koe kilpailevansa keskenään. Jo läänin-
hallitusten ja työvoima- ja elinkeinokeskusten lähtökohdat eroavat toisistaan.
Lääninhallitusten hankkima koulutus on omaehtoista, johon opiskelijat hakeutu-
vat, ja TE-keskusten hankkimaan koulutukseen työvoimatoimistot osoittavat hen-
kilöt. Myös tarjouskäsittelyjen koetaan eroavan lääninhallitusten ja TE-keskusten
kesken.

”Tällä hetkellä meidän toiminta on osin kilpailua, mutta siten, että meillä on ai-
ka paljon erilaiset lähtökohdat koulutuksen hankintatoiminnassa... Se pieni kil-
pailu joka siinä on, niin jopa oppilaitokset sanovat että se saattaa olla
pelkästään hyväksi.”

Kaiken kaikkiaan oppilaitoksia pidetään hyvinä asiakkaina. Eri oppilaitokset ovat
tietysti erilaisia ja tulleet eri vaiheessa mukaan systeemiin. Kilpailurutiinien
osalta osaamistasossa on vielä eroja. Kuitenkin pohjimmiltaan oppilaitokset vai-
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kuttavat ymmärtäneet asian oikein: kauppa on kauppaa, eikä rahoitus ole itsestään
selvää. Rahaa ei jaeta automaattisesti.        

Valvonta ja vastuun kokeminen palveluista

Laatua ei tällä hetkellä valvota suoranaisesti lääninhallitusten toimesta, vaan op-
pilaitoksilla on omat seurantajärjestelmänsä, joista saadaan tietoja oppilaitosten ja
lääninhallitusten välisissä neuvotteluissa. Tällä hetkellä lääninhallitusten tuntuma
perustuu osin ostajien kokoemukseen, mutta myös suoraa palautetta saadaan
opiskelijoilta. Toisaalta järjestelmää kehitetään voimakkaasti. Lääninhallitusten
väkeä on Teknillisen korkeakoulun ja Helsingin yliopiston järjestämässä laatu-
koulutuksessa, ja osassa maata kokeillaan uutta opiskelijapalautejärjestelmää.
Uudet laadunvalvontajärjestelmät on tarkoitus ottaa käyttöön ensi vuonna koko
maassa.

Laatuun ja sen parantamiseen kiinnitettään paljon huomiota, ja saatuun palauttee-
seen ja saatuun palautteeseen suhtaudutaan vakavasti. Negatiiviseen palauttee-
seen suhtautumisesta:

”Riippuu tietysti kantelun sisällöstä, mutta tottakai katsotaan ja saatetaan olla
vähän varovaisempia. Saatetaan sitten seuraavalla kierroksella tehdä sellaisia
ratkaisuja, että jotain tietyntyyppistä koulutusta ei jostain sitten seuraavilla tar-
jouskierroksilla osteta... Ja aletaan esittämään omia vaatimuksia siitä, että tilan-
netta pitäisi saada kohenemaan ennen kuin palataan näiden koulutusten
hankintoihin.”

Jotkin oppilaitokset lähettävät oma-aloitteisesti itse lähettämänsä oppilaspalaut-
teen lääninhallitukselle. Tähän suhtaudutaan erittäin positiivisesti. Palaute on hy-
vä ottaa esille seuraavia hankintoja tehtäessä.

”Ei tietysti tiedetä, että lähetetäänkö palautetta oma-aloitteisesti vain silloin, kun
se on hyvää… Tosi asiassa on myönnettävä, että palaute on aika rehellistä, eikä
pelkkää gloriaa.”

Tulevaisuuden näkymiä

Lääninhallitusten osalta kokemukset tilaaja-tuottaja –mallista ovat vielä varsin
vähäisiä: nykylainsäädännöllä on menossa vasta toinen vuosi. Näistä ensimmäi-
nen meni lähinnä mallin rakentamiseen, ja toisena vuonna on tehty toimintaan
heti havaittujen ongelmakohtien parantelua. Lain mukaan mallia arvioidaan kol-
mannen vuoden jälkeen.

”Me olemme vasta tämän vuoden aikana kyenneet rakentamaan niitä välineitä,
joilla pystymme tehostamaan tätä toimintaa. Minä uskon että tämä on ihan toi-
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miva järjestelmä, ja tällä pystytään ihan tehokkaasti kehittämään jopa meidän
oppilaitosten toimintaa.”

Tulevaisuudessa rahoitusmallit muuttuvat siten, että myös AKK:ten perustutkin-
toon johtava koulutus rahoitetaan valtionosuuksien avulla. Täten oppilaitokset
pyritään saamaan kilpailuehtojen suhteen samalle viivalle.

Suhtautuminen koko rahoitusmallin uudelleenjärjestelyyn on – osin jo mainitun
nykymallista olevan lyhyen kokemuksen vuoksi - varsin epäilevää. Esimerkiksi
voucher-mallista saadut kommentit olivat varsin ristiriitaisia. Toisaalta uskotaan,
että voucher-mallin avulla on mahdollista kohottaa opiskelijan omaa motivaatiota
ja tätä kautta tehostaa toimintaa. Toisaalta voucherin pelätään vain tuovan lisää
sekavuutta, ja lyhytaikaisten muoti-ilmiöiden perässä juoksemista. Toisaalta
myöskään vanhaan valtionosuusjärjestelmän kaltaiseen ammatillisen lisäkoulu-
tuksen rahoitusjärjestelmään ei koeta olevan paluuta. Tämä johtuu sekä hyvistä
kokemuksista nykyisen mallin joustavuudesta, että (tähän liittyen) ammatillisen
lisäkoulutuksen monimuotoisuudesta.
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