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TIIVISTELMÄ

Esitutkimuksen tavoitteena on pohtia ja kuvata, miten kansalaisopisto-opiskelun
tuottamien hyötyjen rahallinen arvo yksilölle ja yhteiskunnalle voitaisiin arvioida. Raportissa (1) kuvataan ja arvioidaan erilaisten ei-rahallisten hyötyjen taloudelliseen arvottamiseen kehitettyjä menetelmiä ja niihin liittyviä ongelmia erityisesti aikuiskoulutuksen rahallisten vaikutusten laskemisen näkökulmasta, (2) kuvataan Benefits of
Lifelong Learning -tutkimuksessa (BeLL) löydetyt suomalaisten kansalaisopisto-opiskelijoiden (n = 883) kokemat hyödyt, (3) esitetään Investoinnin sosiaalinen tuotto
-arviointimallin (Social Return of Investment, SROI) avulla arvio kansalaisopistoopiskelun rahallisista hyödyistä, ja (4) hahmotellaan jatkotutkimusasetelmia, joilla
vapaan sivistystyön tyyppisten aikuisopintojen hyötyjen rahallista arvoa olisi jatkossa mahdollista tutkia systemaattisemmin juuri tähän tarkoitukseen kehitetyn tutkimusasetelman avulla. Raportin pääsanoma on, että vapaan sivistystyön tyyppisen aikuisopiskelun hyötyjen rahallisia arvoja on erittäin vaikea laskea, vaikka koulutuksen
vaikutusten arviointia on tästä näkökulmasta tehtykin jonkin verran. Olemassa olevien laskentamallien ongelmia ovat mm. hyötyjen paikantaminen (joka tässä analyysissa
on ohitettu käyttämällä BeLL-tuloksia) ja rahallisten arvojen määrittely näille hyödyille. Menetelmissä myös keskitytään joko yksilö- tai yhteiskuntatason hyötyihin, jolloin
kokonaishyötyjä kuvaavat laskelmat jäävät puutteellisiksi, ja hyödyille esitetyt rahalliset arvot ovat parhaimmillaankin vain arvioita. Kaikki saatavilla olevat tutkimukset
kuitenkin osoittavat että koulutusinvestoinnit selvästi maksavat itsensä takaisin. Tässä esitutkimuksessa käytetyn SROI-mallin perusteella arvioidaan, että kansalaisopistojen sosiaalinen tuottavuus on noin 348 %. Yhden euron panostus kansalaisopistoihin näyttäisi tuottavan 3,4–5,6 € hyödyt.
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1
Johdanto

Tässä raportissa pohditaan ja kuvataan, miten kansalaisopisto-opiskelun1 tuottamia
hyötyjä yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle voisi arvioida euroina hyödyntäen erilaisia muilla tieteenaloilla kehitettyjä laskentamalleja, joista Investoinnin sosiaalinen
tuottavuus (Social return of investment, SROI; Banke-Thomas, Madaj, Charles & van
den Broek 2015) tuntuu lupaavimmalta. Laskentamalleja testataan arvioimalla, mikä
voisi olla BeLL-tutkimuksessa (Manninen & Meriläinen 2015) löydettyjen suomalaisten kansalaisopisto-opiskelijoiden kokemien hyötyjen rahallinen arvo. Lisäksi esitetään jatkotutkimusaiheita ja ehdotuksia tutkimusasetelmista, joilla aikuisopiskelun rahallisia hyötyjä olisi mahdollista arvioida luotettavammin.

1.1 MIKSI AIKUISOPISKELUN ”SOTKUISET VAIKUTUKSET” KANNATTAISI KUVATA EUROINA?
NIACE-järjestön puheenjohtaja David Hughes kirjoitti erään aikuiskoulutuksen rahallisia hyötyjä arvioineen raportin esipuheessa, että ”aikuiskoulutuksen vaikutus on sotkuinen, epäsäännöllinen ja hyvin henkilökohtainen”2 (Fujiwara 2012). Jokainen aikuiskouluttaja, koulutusorganisaatio ja aikuisopiskelija tunnistaa opiskelun tuottamat
moninaiset hyödyt, mutta niiden todentaminen rahoittajille ja päättäjille on haastavaa,
ja vielä vaikeampaa on muuntaa näitä hyötyjä rahalliseen muotoon (Münich & Psacharopoulos 2014, 30). Tällaiset ei-rahalliset hyödyt (non-monetary benefits; OECD
2015) ovat hyötyjä, joita on vaikea tai mahdoton muuntaa rahalliseen muotoon (monetize). Kuitenkin aikuiskoulutus on uusliberaalin talous- ja koulutuspolitiikan paineessa joutunut yhä useammin tilanteeseen, jossa se joutuu puolustamaan olemassaoloaan
ja merkitystään, ja viime aikoina torjumaan myös merkittäviä määrärahaleikkauksia.
Talousargumentein tehtäviä leikkauksia vastaan paras ase olisi taloudellisten vasta-argumenttien esittäminen, mikä on innostanut erilaisia koulutus-, hyvinvointi- ja
kulttuuripalveluita tarjoavia organisaatioita ja järjestöjä arvioimaan myös toimintansa
rahallisia hyötyjä, joilla voisi perustella niihin tehtävät investoinnit myös jatkossa. Tällaisten ei-rahallisten sosiaalisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten paikantaminen ja
mittaaminen esimerkiksi Social Return of Investment -menetelmällä (SROI) on joissakin Euroopan maissa jo yleisempää, mutta vähäisempää Suomessa, jossa kuntien ja valtion päätöksenteko tuntuu pohjautuvan edelleen enemmän ”kovaan rahalliseen” ajatteluun eli rahassa suoraan mitattavien investointien ja niiden välittömän tuottavuuden
vertailuun (Korhonen, Vanhapiha, Karjalainen, Kostilainen, Ahonen & Karinsalo 2013,
12). SROI-arviointeja ei ole tehty myöskään OECD:n tai muiden kansainvälisten järjestöjen toimesta poliittisen päätöksenteon tueksi, mitä selittänee uudehkon vuonna 2008
Englannissa kehitetyn menetelmän heikko tunnettavuus (Fujiwara 2015, 3).
1
2

Raportissa käytetään kansalaisopisto-termiä, joka kattaa myös työväenopistot.
”The impact of adult education is messy, irregular and very personal”
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Esimerkiksi aikuiskoulutuksen tuottamat merkittävät hyvinvointi- ja terveysvaikutukset jäävät näin usein huomioimatta, ellei niille pystytä osoittamaan rahallista arvoa.
Niissä harvoissa arvioinneissa, joita on tehty aikuisopiskelun alueella, on koulutusinvestointien kustannus-hyötysuhde ollut positiivinen. Aikuisopiskelu siis kannattaa myös
taloudellisesti sen lisäksi että se tuottaa uutta osaamista, hyvinvointia ja mielihyvää
käyttäjilleen. Esimerkiksi jos Fujiwaran (2012) englantilaiseen aineistoon pohjautuvat
laskelmat aikuiskoulutukseen osallistumisen aikaansaamasta terveydentilan, työllisyyden, verkostojen ja vapaaehtoistyön lisääntymisen rahallisesta arvosta pitävät paikkansa, voi kymmenen maan BeLL-tutkimuksen (Manninen & Meriläinen 2015) paikantamien hyötyjen pohjalta laskea, että esimerkiksi Espoon Työväenopistossa valtion ja
kaupungin tekemä opiskelijakohtainen panostus (220 €) näyttäisi tuottavan 1 240 € nettohyödyn per opiskelija, eli 1 € investointi tuottaisi 5,6 € hyödyt. Tässä englantilaiseen
aineistoon pohjautuvassa arviossa on kuitenkin paljon virhetekijöitä, joita kuvataan raportissa myöhemmin. Tämän tyyppinen koulutusinvestointien hyötysuhde on kuitenkin varsin tyypillinen löytö niissä tutkimuksissa, joita aikuiskoulutuksen rahallisista hyödyistä on tehty (Dolan & Fujiwara 2012; Matrix Knowledge Group 2009).
Tämän tyyppisten laskelmien teko erityisesti vapaan sivistystyön tyyppisen aikuiskoulutuksen osalta on hyvin haastavaa, ei vähiten ’sotkuisten ja henkilökohtaisten’ hyötyjen takia, mutta erityisesti sen takia, että laskelmissa joudutaan arvioimaan rahallisia
arvoja sellaisille hyödyille, jotka eivät ole periaatteessa – tai ainakaan helposti – rahallisesti arvotettavissa. Miten esimerkiksi määritellään hintalappu henkisen hyvinvoinnin
lisääntymiselle, jota BeLL-tutkimuksen mukaan (kuvio 8) suomalaisista kansalaisopisto-opiskelijoista 89 % koki tapahtuneen ainakin hieman omalla kohdallaan?

1.2 VOIKO KOULUTUKSEN HYÖTYJÄ ARVIOIDA RAHASSA?
Koulutusinvestointien tuottavuutta on yritetty arvioida jo 1960-luvulta alkaen. Vaherva & Juva (1985, 11–17) kuvaavat hyvin koulutustaloustieteen historiaa ja silloista
(1980-luvun) tilaa Suomessa ja maailmalla. Koulutuksen taloustieteellisen tutkimuksen painopiste ei ole juurikaan noista ajoista muuttunut. Koulutuksen taloudellisia vaikutuksia on yleensä laskettu ja arvioitu lähinnä yhteiskuntatasolla (esimerkiksi koulutustason ja bruttokansantuotteen suhde tai tutkintojen tuottavuus yksilötasolla
palkkatason nousemisen kautta; ks. Asplund & Maliranta 2006) sekä yrityksissä henkilöstökoulutuksen tuottavuuden näkökulmasta. Koulutuksen alueella on tehty jonkin verran perinteisiä kustannus-hyötyanalyyseja mutta pääosin koulutasolla, jossa on
helpompaa arvioida tiettyjen opetusjärjestelyjen kutsannuksia ja hyötyjä (ks. Münich
& Psacharopoulos 2014). Yhteiskuntatasolla on kyse koulutusjärjestelmän tuottamien
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taloudellisten hyötyjen arvioinnista, mutta sitä voidaan tehdä vain paremmin tilastoidun formaalin koulutuksen osalta, laskemalla esimerkiksi ylemmän korkeakoulututkinnon tuottama rahallinen hyöty palkkatason keskimääräisen nousun avulla (wage
return; Asplund & Maliranta 2006; Machin & McNally 2007; OECD 2009; Koerselman & Uusitalo 2014; Winters 2015). Isojen rekisteriaineistojen avulla on myös arvioitu esimerkiksi iäkkäämpien aikuisten formaalin koulutuksen hyödyllisyyttä palkkatason nousun näkökulmasta (Stenberg, de Luna & Westerlund 2011).
Nonformaalin eli tutkintoja tuottamattoman koulutuksen taloudellista vaikutusta
vaikkapa työllistymisen tai palkkatason muutoksen avulla mitattuna on huomattavasti
vaikeampi arvioida kuin formaalin koulutuksen vaikutusta, koska formaalit tutkinnot
on yleensä hyvin tilastoitu ja rekisteröity tietojärjestelmiin. Eritasoisten tutkintojen ja
koulutusalojen tuottamia palkkaeroja on siten suhteellisen helppo vertailla isojen aggregaattiaineistojen avulla (esim. Asplund & Maliranta 2006), mutta nonformaalin
aikuiskoulutuksen osalta erittäin vaikeaa, koska siihen osallistumista ei rekisteröidä.
Periaatteessa isojen kyselyaineistojen (esim. PIAAC) avulla voidaan arvioida, onko aikuisiällä nonformaaleihin opintoihin osallistumisella tilastollista yhteyttä palkkaeroihin tai työllisyysasteeseen. Englannissa Dolan & Fujiwara (2012) ovat esimerkiksi yhdistäneet ison kansallisen kyselyaineiston avulla aikuiskoulutukseen osallistumiseen
ja työtilanteeseen liittyviä tietoja. Myös osaamisen ja tulotason vertailuja on tehty PIAAC-aineiston pohjalta: tulosten mukaan esimerkiksi tvt-ongelmanratkaisutaidon vaikutus tulotasoon OECD-maissa on keskimäärin 6 %, joissakin maissa vielä suurempi
(Hanushek, Schwerdt, Wiederhold & Woessmann 2015).
Yritysten kiinnostus henkilöstön kouluttamisen taloudellisia hyötyjä kohtaan liittyy
kustannus-hyötajatteluun, eli yrityksen toiminnan tulisi olla rahallisesti mitattavissa ja kannattavaa. Henkilöstönkehittäjät ovat sen vuoksi joutuneet kehittämään menetelmiä, joilla
koulutusinvestointien tuottavuus voidaan perustella johdolle (Brauchle & Schmidt 2004, 1).
Yrityskontekstissa tämä on tietyissä tilanteissa mahdollista, esimerkiksi jos voidaan osoittaa koulutuksen lisäävän työn tuottavuutta (vaikkapa tunnissa valmistuvien autojen määrän kasvu) tai laatua (virheiden väheneminen) ja pystytään laskemaan näille rahallinen arvo
(Carr-Hill 1999, 14). Toisaalta myös yrityskontekstissa on vaikea eritellä muiden tekijöiden
vaikutus koulutuksen vaikutuksista, ja joskus yrityksiltä myös puuttuu kiinnostusta ja laskentamalleja koulutuksen rahallisten hyötyjen arvioimiseen (Hoeckel 2008, 6).
Ammatillisessa peruskoulutuksessa (Hoeckel 2008, 4) ja aikuiskoulutuksessa (erityisesti vapaa sivistystyö ja muut ei-ammatilliset opinnot) hyötyjen todentaminen ja muuntaminen euroiksi on haastavampaa (Vila 2000, 21–22; OECD 2000a, 93). Sama haaste
koskee erilaisten yhteiskunnallisten sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluiden vaikutusten arviointia. Terveystaloustieteessä on jo pitkään kehitetty menetelmiä esimerkiksi ro-
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kotusten ja muiden sairaanhoito- ja terveyspalveluiden kustannus-hyötyanalyysien tekemiseksi (esim. Bärnighausen, Bloom, Canning ym. 2011; Banke-Thomas, Madaj, Charles
& van den Broek 2015). Näissä on yleensä käytössä ‘mitä jos ei tehdäkään’-laskentamalli
(Brauchle & Schmidt 2004, 2; Banke-Thomas ym. 2015, 9), eli arvioidaan, mitkä voisivat
olla vaikkapa rokottamatta jättämisen vaihtoehtoiset kustannukset lisääntyvinä sairaanhoitokuluina, kuolemina ja erilaisina muina seurannaisvaikutuksina kuten vanhempien
työpoissaoloina sairaan lapsen takia. Tällaisia kuluja on suhteellisen helppo arvioida, jos
tiedetään kyseisen sairauden leviämisennuste, hoitopäivän hinta ja poissaolojen kustannukset. Aikuiskoulutuksen alueella on samalla periaatteella arvioitu esimerkiksi lukutaidottomuuden aiheuttamia kustannuksia (Carr-Hill 1999).
Muissa yhteiskunnallisissa palveluissa (kirjastot, taidenäyttelyt, urheilu- ja liikuntamahdollisuudet, julkinen liikenne jne.), kehittämishankkeissa (esim. työttömien aktivointihankkeet, maaseudun kehittämishankkeet), sosiaalisissa yrityksissä ja
erityisesti vapaan sivistystyön tyyppisessä toiminnassa kaikkien rahallisten hyötyjen
arviointi on sen sijaan erittäin haastavaa, usein jopa mahdotonta (Nicholls 2009, 758;
Vila 2000, 23). Tällaisille yleishyödyllisille ja arvokkaiksi hyvinvointiyhteiskunnan
tarjoamiksi palveluiksi yleisesti hyväksytyille toiminnoille on vaikea osoittaa ja laskea
hyötyjä rahallisessa muodossa, vaikka niiden merkitys on silti yleisesti tunnustettu ainakin tähän asti. Uusliberaalin talous- ja koulutuspolitiikan myötä on kuitenkin päättäjien taholta alettu entistä useammin kysellä palveluiden tuottavuuden, vaikuttavuuden ja hyötyjen perään, ja palveluja tuottavat tahot ovat mieltäneet hyötyjen rahallisen
arvon todentamisen hyväksi esitystavaksi, jolla päättäjätkin saadaan vakuuttuneiksi
palveluiden tarpeesta ja merkityksestä (vrt. Nicholls 2009, 757).
Erilaisten yhteiskunnallisten palveluiden taloudellisten hyötyjen arviointia onkin
viime vuosina tehty paljon esimerkiksi kirjastojen (Laitinen 2013; Fujiwara, Lawton
& Mourato 2015), taiteen (Barnett & Fujiwara 2013), liikuntapalveluiden (Fujiwara,
Kudrna & Dolan 2014), puistojen ja retkeilyalueiden (Sitra 2013; Edinburgh City Council 2014a ja b; Greenspace Scotland 2013), julkisen liikenteen (Wright, Nelson, Cooper
& Murphy 2009), museoiden (Fujiwara 2013), mielenterveyden ja henkisen hyvinvoinnin (Fujiwara & Dolan 2014), vapaaehtoistyön (Fujiwara, Oroyemi & McKinnon 2013;
OK-Opintokeskus 2015), sosiaalisten yritysten (Merenmies & Kostilainen 2007), työllistymistä edistävien toimenpiteiden (Pehkonen-Elmi, Kettunen, Surakka & Piirainen
2015) ja yhteisöhankkeiden (Trotter, Vine, Leach & Fujiwara 2014) taloudellisista hyödyistä. Myös uraohjauksen (Hooley & Dodd 2015) ja aikuiskoulutukseen osallistumisen taloudellisia hyötyjä on yritetty arvioida (Matrix Knowledge Group 2009; Fujiwara
2012; Dolan & Fujiwara 2012). Muiden alojen arvioinneista löytyy hyvä koonta Simsan, Herndlerin ja Totterin (2015) raportista.
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Kaikissa raporteissa ei ole esitetty varsinaisia tuloksia eli konkreettisia rahallisia
arvoja palveluille tai niiden tuottamille hyödyille, vaikka tämä on ollut arviointien tavoitteena. Tämä kuvastaa rahallisen arvottamisen haastavuutta sosiaalisten palveluiden ja niiden tuottamien pehmeiden hyötyjen kohdalla.
Mainituissa arvioinneissa on käytetty erilaisia tutkimusasetelmia ja laskentamalleja, joita kuvataan tarkemmin luvussa 2.2. Kaikissa kehitetyissä lähestymistavoissa
on puutteita ja ongelmia (Carr-Hill 1999, 10–12). Yleisin käytetty tapa on arvioida, mikä olisi käytetyn palvelun (esimerkiksi kirjasto, urheilukenttä, puisto, kurssi) hinta,
jos vastaavan palvelun joutuisi ostamaan markkinahinnalla yksityisiltä palveluntuottajilta, tai paljonko palvelun käyttäjä olisi (ollut) valmis siitä maksamaan. Palveluiden
tuottamien hyötyjen rahallisen arvon määrittely sen sijaan on haastavampaa. Joissakin arvioinneissa on pyydetty käyttäjiä arvioimaan, mikä voisi olla heidän saamansa
hyödyn (esimerkiksi hyvä mieli) tai kokemansa muutoksen (esimerkiksi parantunut
terveydentila) rahallinen arvo, tai arvioitu, paljonko henkilön tulotason pitäisi nousta,
jotta hän saavuttaisi samat hyödyt ilman koulutukseen osallistumista.
Aikuiskoulutuksen rahallista arvoa arvioivat tutkimukset ovat päätyneet hieman
erilaisiin lukuihin riippuen siitä, millä tavalla laskelmat on tehty ja mihin hyötyihin ne
perustuvat. Matrix Knowledge Group (2009, 13) päätyi arvioon, että nonformaaliin aikuiskoulutukseen osallistuminen tuottaa vastaavan hyvinvoinnin lisääntymisen kuin
kotitalouden vuositulojen kasvu £ 3 400 - £ 4 100 verran (euroina 4 625 € - 5 577 €).
Fujiwara (2012) laski samalla menetelmällä, mutta hieman eri aineistojen pohjalta, rahalliset arvot yksittäisille hyödyille. Tulosten mukaan aikuiskoulutukseen osallistuminen tuottaa samanlaisen terveyden kohentumisen, jonka saisi aikaan 190 € tulotason
nousu. Koulutuksen avulla parantuneen työmarkkina-aseman tuottaisi vaihtoehtoisesti myös 280 € palkankorotus, vastaavat laajentuneet sosiaaliset verkostot takaisi 830
€ lisätulo ja 160 € lisäpalkka lisäisi vapaaehtoistyön tekemistä yhtä paljon kuin koulutukseen osallistuminen. Dolan & Fujiwara (2012) puolestaan vertailivat kahta erilaista laskentamenetelmää3 käyttäen hieman erilaisia aineistoja. Tulosten mukaan yhden
työhön liittyvän kurssin arvo on £ 754 (1 025 €) tulotason nousua vastaava. Toisella
tavalla arvioituna saatiin tulokseksi, että yhdestä työhön tai uraan liittyvästä kurssista oltaisiin valmiita maksamaan £ 1 070 (1 455 €). Vastaavasti yleistä elämänlaatua lisäävästä kurssista maksettaisiin keskimäärin £ 947 (1 288 €) mutta omien lasten koulunkäynnin tukemista tehostavasta kurssista vain £ 435 (591 €).
Näissä kaikissa koulutukseen liittyvissä arvioinnissa on arvioitu pääosin kurssin rahallista arvoa eli kuvitteellista markkinahintaa yksilötasolla tai koulutuksen aikaan3

Ehdollisen arvottamisen ja hyvinvoinnin arvottamisen menetelmät, jotka kuvattu
seuraavassa luvussa
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saaman hyvinvoinnin ”arvoa”, ei siis varsinaisesti koulutuksen tuottamien hyötyjen
ja niiden seurannaisvaikutusten rahallista arvoa osallistujalle ja yhteiskunnalle. Aikaisemmassa tutkimuksessa on siten suuri aukko aikuiskoulutuksen taloudellisten
hyötyjen arvioinnin kohdalla. Tässä esitutkimuksessa pyritään arvioimaan juuri näitä
tutkimuksissa vähemmälle jääneitä – mutta haastavia – alueita eli aikuisopiskelun tuottamien hyötyjen ja niiden seurannaisvaikutusten rahallista arvoa, erityisesti kansalaisopisto-opiskelun osalta.
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2
Koulutuksen
taloudellinen arviointi

2.1 KOULUTUKSEN TALOUDELLISEN ARVIOINNIN TAUSTAA
Koulutuksen taloudellisessa arvioinnissa on perinteisten makrotaloudellisten analyysien (esim. koulutustason ja palkan suhde) lisäksi hyvin vähän tarkasteltu koulutuksen laajempia seurannaisvaikutuksia ja vielä vähemmän näiden vaikutusten rahallista arvoa (Oreopoulos & Salvanes 2011, 159–160). Pääsyynä on laajempien hyötyjen
ja niiden syntymisen syy-seuraussuhteiden todentamisen vaikeus, ja etenkin hyötyjen rahallisen arvon määrittäminen (Hoeckel 2008, 6 ja 10; Vila 2000). Henkilöstökoulutuksen alueella koulutuksen kustannus-hyötyanalyysien tekeminen on hieman yleisempää, koska siellä ajattelua on ohjannut paitsi raha, myös Kirkpatrickin jo
1950-luvun puolivälissä kehittämä arviointimalli (ks. Kirkpatrick 2004), jonka mukaan koulutuksen vaikutuksia tulisi tarkastella ketjuna, joka alkaa osallistujatyytyväisyyden arvioinnista ja päätyy lopulta arvioimaan yrityksen saamat tuotannolliset ja taloudelliset hyödyt. Kirkpatrickin arvioinnin tasot voi kuvata seuraavasti:
 1. reaktiot: osallistujatyytyväisyys, arvioidaan jo koulutuksen aikana tai
			välittömästi sen päättyessä
 2. oppiminen: muutokset yksilön tiedoissa, taidoissa, asenteissa tai
					näkemyksissä
 3. käyttäytyminen: muutokset yksilön toiminnassa ja
										organisaatiossa
 4. tulokset: muutokset työn tuloksellisuudessa ja
									

organisaation tuloksissa

Malliin on myöhemmin ehdotettu lisättäväksi viides taso (hyöty), jossa lasketaan myös
tulosten rahallista arvoa Return of investment -kaavalla (Phillips 1997). Tätä kautta on
noussut esiin koulutuksen tuottamien hyötyjen ja tulosten arviointi rahallisessa muodossa, mikä on etenkin ei-ammatillisen koulutuksen kohdalla osoittautunut vaikeaksi.
Kirkpatrickin malli soveltuu hyvin myös BeLL-tutkimuksen lähestymistavan kuvaamiseen ja kansalaisopisto-opiskelun hyötyjen arvioitiin. Kansalaisopistoissa ykkös- eli
reaktiotason arviointi tapahtuu kurssipalautteiden avulla ja arviointineuvoston raportin
(Markkanen ym. 2012, 52-53) mukaan opistot tuntuvat huolehtivan tästä kohtuullisen
hyvin. Kakkostason eli oppimisen ja oppimistulosten arviointimenetelmät ovat vapaan
sivistystyön ja harrastustavoitteisten opintojen periaatteen mukaisesti pääsääntöisesti itsearviointia tukevia ja ’pehmeitä’ verrattuna formaaliin koulutukseen. BeLL-tutkimuksessa oppimisen tasoa arvioitiin paikantamalla avokysymysten vastauksista tietojen ja taitojen lisääntymistä koskevat lausumat.
Kansalaisopistoissa ylempien eli kolmos- ja nelostason arviointi on käytännössä
mahdotonta, koska osallistujien elämäntilanteet ja toimintakontekstit ovat hyvin yk-
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silöllisiä. Käyttäytymisen muutoksia (esimerkiksi käyttääkö kielikurssille osallistunut
parantunutta kielitaitoaan lomamatkoilla) ja ’tuloksia’ (onnistuuko kyseinen henkilö tinkimään suurempia alennuksia basaarissa) on vaikea systemaattisesti arvioida,
vaikka näille tasoille sijoittuvista hyödyistä löytyykin runsaasti esimerkkejä sekä opiskelijatarinoissa että tutkimuksissa (Manninen & Luukannel 2008; Sgier 2014). BeLLtutkimuksessa käytetyn wider benefits -lähestymistavan tavoitteena oli arvioida erityisesti tason 3 eli käyttäytymisen ja ajattelutapojen muutoksia, jotka osallistuminen
on saanut aikaan. Jäljempänä kuvattavat kansalaisopisto-opiskelun tuottamat hyödyt kuvaavat näitä vastaajien kokemia tason 3 muutoksia. Tämän raportin haasteena
on arvioida, miten BeLL-tutkimuksessa löydetyt tason 3 muutokset mahdollisesti heijastuvat tasolle 4 (tässä tapauksessa aikuisten elämänlaatuun, terveydentilaan jne. ja
heidän lähipiiriinsä ja yhteiskuntaan laajemmin, esimerkiksi lisääntyneenä työn tuottavuutena ja vähentyneenä sosiaalipalveluiden käyttönä) ja etenkin tasolle 5, jossa tavoitteena on arvioida näiden muutosten rahallista arvoa.
Koulutuksen hyötyjen arvottaminen rahallisesti vaatii systeemiajattelua (esim.
Waddock 2014). Jos koulutuksen tuottamat hyödyt on paikannettu tutkimuksella (kuten tässä BeLL), pitää niiden pohjalta syntyvät vaikutukset vielä paikantaa ja arvioida näille vaikutuksille rahalliset arvot. Esimerkiksi Carr-Hill (1999, 17) kuvaa vaikutusketjua, jossa huono koulutustaso ylläpitää lukutaitopuutteita, mikä puolestaan
on osasyy terveyslukutaidottomuuteen, mikä taas johtaa sairastavuuteen ja sitä kautta lisääntyviin sairaanhoitokuluihin. Vastaava vaikutussysteemi voi tapahtua positiivisena, jos panostetaan koulutukseen ja lukutaidon kehittämiseen. Toinen esimerkki systeemiajattelun tarpeesta on kouluverkon harvennukset, joita tehdään yleensä
puutteellisten säästölaskelmien varassa (Autti & Hyry-Beihammer 2009), eikä huomioida alueen oman koulun lakkauttamisen ei-rahallisia sosiaalisia seurannaisvaikutuksia, joilla kuitenkin on pidemmällä aikavälillä merkittäviä taloudellisia seurauksia.
Oppimisympäristötutkimuksissa on esimerkiksi todennettu, että kunnan investointi erityisesti köyhempien alueiden kouluihin lisää yhteisöllisyyttä, arvostuksen tunnetta ja vanhempien sitoutumista sekä lastensa koulunkäynnin tukemiseen että myös
omaan aikuisopiskeluun (Blackmore, Manninen, Cresswell & Fisher 2013, 13).

2.2 KOULUTUKSEN TALOUDELLISEN ARVIOINNIN PERUSPERIAATTEET
Erilaisten sosiaalisten ja yhteiskunnallisten palveluiden taloudellisen arvioinnin perusperiaate on kuvattu alla olevassa kuviossa. Käytännössä arviointiprosessi siis sisältää palvelun tuottamien hyötyjen paikantamisen ja todentamisen, hyötyneiden
(yleensä siis palvelun käyttäjien) määrän laskemisen ja lopuksi rahallisten hyötyjen
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laskemisen ja ei-rahallisten hyötyjen muuntamisen rahalliseen muotoon (jos mahdollista) tai näiden raportoinnin sanallisesti.

RAHALLISET JA
EI-RAHALLISET HYÖDYT
(arviointi, haastavin vaihe)

VAIKUTUSTEN MÄÄRÄLLISTÄMINEN
(hyötyjä kokeneiden määrä; tässä muutosta
enemmäntai paljon enemmän kokeneiden vastaajien määrä)

HYÖTYJEN MÄÄRITTELY JA KUVAUS
(BeLL-tutkimus, suomalaiset Kansalaisopistossa opiskelleet vastaajat, n = 883)

KUVIO 1 SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN PERUSPERIAATE (SPACKMAN 2013, 13)

Käytännössä esimerkiksi kaupungin tarjoaman puiston taloudellinen arviointi lähtisi
liikkeelle puiston käyttäjien kokemien hyötyjen kartoittamisesta (esim. kysely, haastattelut), minkä jälkeen arvioitaisiin tai laskettaisiin puiston käyttäjien määrä, ja lopuksi muunnettaisiin hyödyt rahalliseen muotoon ja kerrottaisiin saadut summat
puiston käyttäjien määrällä.
Erilaisten yhteiskunnallisten palveluiden kuten sosiaali- ja terveyspalveluiden ja
koulutuksen taloudellista merkitystä arvioitaessa on erotettava, onko arvioinnin kohteena (1) palvelun rahallinen markkina-arvo vai (2) palvelun tuottamien hyötyjen rahallinen arvo. Esimerkiksi yhteiskunnan ilmaiseksi tai edullisesti tarjoaman koulutuksen ns. markkina-arvoa voi yrittää arvioida kysymällä osallistujilta, kuinka paljon he
olisivat valmiit maksamaan vastaavasta koulutuksesta omasta lompakostaan, tai selvittämällä, paljonko vastaava koulutus maksaa yksityisen koulutusorganisaation kautta hankittuna. Esimerkiksi korkeakoulututkinnon rahallinen arvo on määriteltävissä, jos selvitetään paljonko kansalaiset olisivat siitä keskimäärin valmiita maksamaan,
jos yliopisto-opiskelu olisi maksullista, tai selvittämällä paljonko korkeakoulututkin-
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non hankkiminen maksaa esimerkiksi USA:ssa tai Englannissa4. Sen sijaan kyseisen
koulutuksen tuottamien yksilöllisten (esimerkiksi tutkinnon mahdollistama parempi
työpaikka) ja yhteiskunnallisten hyötyjen (esimerkiksi hyvinvoinnin yleinen lisääntyminen, sivistystason nousu, sosiaali- ja terveysmenojen väheneminen, maan globaali
kilpailukyky) rahallisen arvon määrittely on huomattavasti haastavampi tehtävä. Ensinnäkin kaikkien hyötyjen paikantaminen ja todentaminen on vaikeaa, ja vielä vaikeampaa on näiden hyötyjen rahallisen arvon määrittely. Yksilötasolla voi vielä arvioida, paljonko korkeakoulututkinto lisää palkkatuloja elinaikana, mutta yhteiskunnan
tasolla on jo huomattavasti vaikeampaa laskea esimerkiksi sitä, mitä tapahtuu sosiaali- ja terveysmenoille, jos korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä lisääntyy x prosenttia.
Esimerkki vaikutusten monimutkaisuudesta: Korkeakoulututkinnon suorittaneet elävät
OECD-maissa keskimäärin 6 vuotta pidempään kuin pelkän toisen asteen tutkinnon suorittaneet (OECD 2006), joten ovat potentiaalisia sote-palveluiden käyttäjiä myös pidempään.
Toisaalta he ovat terveempiä kuin vähemmän koulutetut (emt.), mikä puolestaan vähentää
sote-palveluiden tarvetta. Mutta toisaalta taas korkeakoulutettujen määrän lisääntyminen
lisää myös sote-kuluja, koska hyvätuloiset eli paremmin koulutetut käyvät lääkärillä useammin kuin alimmassa tuloluokassa olevat kansalaiset, mutta toisaalta taas käyttävät enemmän yksityisiä ja työterveyspalveluita terveyskeskusten sijasta (Kajantie 2014).

Koulutuksen taloudellisen arvioinnin tutkimuksissa on eroteltu usein ulkoiset eli yhteiskunnalliset (external/social) ja sisäiset eli yksityiset yksilön saamat hyödyt (internal/private benefits; Vila 2000, 22; Desjardins, Milana & Rubenson 2006, 116). Fujiwara (2015, 13) käyttää yksilötasosta termiä ensisijaiset hyödyt (primary benefits) ja
yhteiskuntatasosta termiä toissijaiset hyödyt (secondary benefits).
Aikaisemmissa aikuisopiskelun rahallisia arvoja koskevissa tutkimuksissa taloudellisia hyötyjä on laskettu vain yksilön näkökulmasta, ei lähiyhteisön tai yhteiskunnan kannalta. Esimerkiksi Fujiwaran (2012; Dolan & Fujiwara 2012) laskelmissa lopputuloksena on arvio osallistujan saamasta rahallisesta edusta (terveyttä edistävän
kurssin ’ostohinta’), mutta analyysi ei kerro parantuneen terveydentilan tuottamia rahallisia hyötyjä yksilölle itselleen (esim. vähentyneet terveyskeskusmaksut, lääkekustannusten väheneminen) tai yhteiskunnalle (vähentyneet sote-kulut ja poissaolot).
Laskentamallit huomioivat vaihtelevasti ja usein puutteellisesti aikajatkumon, jolla koulutuksen rahallisia hyötyjä arvioidaan. Hyödyt myös realisoituvat eri aikaan ja
osin viiveellä, jolloin niiden rahallisten vaikutusten arviointi on haastavaa (Münich &
Psacharopoulos 2014, 36-37). Esimerkiksi edellisessä esimerkissä yksilötason hyödyt
4
Kolmas tapa on selvittää koulutuksen todelliset tuotantokustannukset yhteiskunnalle. Useimpien
yhteiskunnan tuottamien palveluiden, kuten vaikkapa korkeakoulu- tai peruskoulupaikan, vuosihinta on
helposti laskettavissa tai jo tiedossa (ks. Lindqvist 2008).
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näkyvät välittömästi pienempinä lääkekuluina, mutta yhteiskunnan rahalliset hyödyt
osin vasta viiveellä vähentyneinä Kela-korvauksina.
Rahallisten arvojen määrittelyssä on hyvä huomioida erilaiset ”rahan muodot”,
jotka Merenmies (2011) määrittelee seuraavassa taulukossa kuvatulla tavalla.
TAULUKKO 1 ERILAISET ”RAHAN MUODOT” TALOUSVAIKUTUSTEN ARVIOINNISSA (POHJANA MERENMIES 2011)
”RAHAN MUOTO”

KUVAUS

ESIMERKKEJÄ VAPAAN SIVISTYSTYÖN HYÖTYJEN ALUEELTA:

ABSOLUUTTINEN RAHA

Jollain henkilöllä tai taholla on toiminnan
vaikutuksesta enemmän tai vähemmän
todellista rahaa

työllistyneen tulot paranevat

NÄYTTÖÖN
POHJAUTUVA RAHA

On osoitettavissa, että vaikutuksellaon
rahallista arvoa, joka voidaan todentaa
tilastoilla ja tutkimuksella

hyvinvoinnin lisääntymisestä seuraava terveyskeskuskäyntien väheneminen vähentää kunnan sotekuluja (yhden terveyskeskuskäynnin keskimääräinen
hinta )

ARVIOON
POHJAUTUVA RAHA

Ei-rahallisia arvoja muutetaan rahaksi
arviointimenetelmien avulla

itseluottamuksen ja opiskelumotivaation lisääntyminen lisää
oman osaamisen kehittämistä, mikä lisää työn tuottavuutta,
jolle voidaan tehdä rahallisen arvon arviointi

omia töitään myyvä taideharrastaja saa lisätuloja
musiikin harrastaja esiintyy palkkiota vastaan juhlissa

Erityisesti arvioon pohjautuvan rahan kohdalla laajempien terveys- ym. hyötyjen paikantaminen ja arvottaminen on haastavaa (Vila 2000, 23; Simsa ym. 2014). Koulutuksen tuottamia yhteiskunnallisia hyötyjä on tutkimuksissa listattu kohtuullisen hyvin
(esim. Vila 2000, 24–25, myös Hoeckel 2008, 10; Oreopoulos & Salvanes 2011), mutta niiden todentaminen yksittäisissä konkreettisissa arvioinneissa on haastavampaa.
Ne myös toteutuvat yleensä viiveellä, ja kausaalisuhdetta koulutukseen osallistumisen
ja yksilötason hyötyjen ja niistä mahdollisesti seuraavien yhteiskunnallisten hyötyjen
välille on vaikea empiirisesti todentaa aukottomasti (Münich & Psacharopoulos 2014,
39). Vaikutukset myös muodostavat monimutkaisia systeemejä, joissa syy- ja seuraussuhteita ja erilaisten väliin tulevien tekijöiden vaikutusta on vaikea eritellä. Koulutustaso vaikuttaa esimerkiksi terveydentilaan välillisesti myös tulotason nousemisen
kautta, joten koulutuksen suoran terveysvaikutuksen paikantaminen ja todentaminen
on haastavaa (Oreopoulos & Salvanes 2011).
Kamerˉade (2015, 10) määrittelee lisäksi erityyppisiä hyötyjä: näkyvät hyödyt (manifest) ovat tietoisesti tavoiteltuja ja myös osallistujien tunnistamia (esim. muiden
ihmisten tapaaminen), mutta piilevät hyödyt (latent) sellaisia, joita ei tietoisesti ole
asetettu tavoitteiksi eivätkä osallistujat niitä välttämättä tunnista (esim. sosiaalisen
pääoman lisääntyminen).
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2.3 KOULUTUKSEN TALOUDELLISEN ARVIOINNIN MENETELMIÄ
Seuraavassa kuvataan erilaisia taloudellisen arvioinnin menetelmiä ja arvioidaan niiden soveltuvuutta vapaan sivistystyön tyyppisen koulutuksen arviointiin.

KUSTANNUS-HYÖTYANALYYSI (COST-BENEFIT ANALYSIS, CBA)
Kustannus-hyötyanalyysi (Brauchle & Schmidt 2004, 2; Bärninghausen ym. 2011, 2373;
Münich & Psacharopoulos 2014) on perusmalli, jolla investointien taloudellista hyötyä arvioidaan. Siinä yksinkertaisesti lasketaan yhteen toimenpiteen (esimerkiksi koulutus, rokotukset) kaikki kustannukset ja sen jälkeen ennakoidaan tai lasketaan jälkikäteen hankkeen
tuottamat rahalliset ja ei-rahalliset hyödyt. Terveystaloustieteessä CBA-analyysissa arvioidaan esimerkiksi rokotusten hyötyä muuntamalla rahalliseen muotoon terveydentilan paraneminen ja siitä seuraava sairaanhoitokulujen väheneminen sekä myös seurannaisvaikutukset kuten vanhempien lastenhoidosta johtuvien poissaolopäivien väheneminen, työn
tuottavuuden lisääntyminen sekä muut yhteiskunnalliset hyödyt. Malli soveltuu arviointeihin, joissa hyödyt on helppo kiistattomasti muuttaa rahaksi (Bärninghausen ym. 2011,
2373).
CBA-analyysin lopputulos on suhdeluku (cost-benefit ratio), joka kertoo, miten tuottava ja
hyödyllinen investointi on ollut. Esimerkiksi suhdeluku 1:3 kertoo, että yhden euron sijoitus
on tuottanut kolmen euron hyödyn.
Vapaan sivistystyön kohdalla malli ei sellaisenaan toimi, koska juuri ei-rahallisten hyötyjen tuottamien vaikutusten muuntaminen rahalliseen muotoon on hyvin vaikeaa. Sen sijaan
kansalaisopistotoiminnan kustannukset on helppo arvioida laskemalla yhteen kurssikohtaiset valtionosuudet, kuntarahoitus, muu hankerahoitus ja osallistujamaksut. Näiden lisäksi
tulisi huomioida muut osallistumisesta aiheutuvat kulut kuten osallistujien matkakulut ja itse hankitut materiaalit.

KUSTANNUS-TEHOKKUUSANALYYSI (COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS, CEA)
CEA-analyysi rajoittuu CBA-analyysia enemmän välittömään tavoiteltuun tulokseen ja on
siten kapeampi analyysitapa kuin CBA, joka huomioi myös laajemmat ja seurannaisvaikutukset. Menetelmä ei vaadi tuloksen muuntamisesta rahalliseen muotoon, koska tulosmittari valitaan jo lähtökohtaisesti niin, että sille on olemassa helposti laskettavissa oleva rahallinen arvo (Münich & Psacharopoulos 2014, 5). Terveystaloustieteessä arvioidaan esimerkiksi
rokotusten tehokkuutta laskemalla, kuinka monta sairastumista tai kuolemantapausta niillä voidaan ehkäistä (Bärninghausen ym. 2011, 2372). Henkilöstökoulutuksen taloudellisten
investointien tehokkuutta arvioidaan vastaavasti vertaamalla kustannuksia helposti laskettaviin ja mitattaviin tuloksiin kuten työn tuottavuuteen, poissaolojen vähentymiseen ja laatuvirheiden vähenemiseen.
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KUSTANNUS-HYÖDYLLISYYSANALYYSI (COST UTILITY ANALYSIS, CUA)
CUA-analyysi on henkilöstökoulutuksessa jonkin verran käytetty yksinkertainen mutta ongelmallinen arviointitapa (Brauchle & Schmidt 2004, 8-9; Banke-Thomas ym. 2015). Siinä arvioidaan esimiehen toimesta työntekijöiden parantuneen työsuorituksen arvo rahassa koulutuksen
jälkeen ja kerrotaan saatu luku koulutukseen osallistujien määrällä. Näin saadaan – periaatteessa – selville koulutuksen hyödyllisyys rahallisessa muodossa, mutta ongelmana on, miten
luotettavasti esimies pystyy arvioimaan työsuorituksen muutosta ja sen rahallista arvoa.

PÄÄTÖSMALLIT JA KUSTANNUS-SÄÄSTÖT/SEURAUKSET -ANALYYSI (COST-SAVINGS, COST-OFFSET)
Päätösmalleissa kuvataan vaihtoehtoisia ratkaisumalleja (esimerkiksi työvoimakoulutuksen
erilaiset toteutustavat) ja arvioidaan saatavilla olevien tietojen pohjalta, millaisiin seurauksiin eri vaihtoehdot johtaisivat. Vaihtoehtojen seurausten mahdollisia polkuja määritellään
todennäköisyyksien pohjalta, ja arvioidaan eri polkujen kustannusvaikutuksia, jos ne toteutuisivat. Tavoitteena on yleensä luoda pohjaa tehokkaimman vaihtoehdon tunnistamiselle
tai ainakin vaihtoehtojen vertailemiselle. Kustannus-seurausanalyysissa eri poluille ja vaihtoehdoille määritellään omat vaikuttavuusmittarinsa (koska ne ovat erilaiset myös käytännössä), jolloin kunkin vaihtoehdon kokonaisvaikutukset saadaan otetuksi huomioon, toisin
kuin edellä kuvatussa kustannus-hyödyllisyysanalyysissä, jossa määritellään vain yksi yhteinen vaikuttavuusmittari. (Pehkonen-Elmi, Kettunen, Surakka & Piirainen 2015, 24–26.)
Suomessa menetelmällä on arvioitu kahden erilaisen työllistämistoimenpiteen kustannuksia ja vaihtoehtoisia taloudellisia seurauksia (Pehkonen-Elmi ym. 2015). Kahden erilaisen
työllistymistä edistävän vaihtoehdon vaikutuksia arvotettiin kustannus-hyötyanalyysin tapaan rahallisiksi. Esimerkiksi hyvinvoinnin lisääntymisen rahallinen hyöty arvioitiin vähenevästä sote-palveluiden käytöstä aiheutuvan säästön pohjalta ja työllistymisen rahallisia
hyötyjä alentuneiden työttömyysturvakustannusten pohjalta.

INVESTOINNIN TUOTTAVUUS (RETURN OF INVESTMENT, ROI)
Laskentaperiaate on sama kuin kustannus-hyötyanalyysissa (CBA), käytännössä on kyse samasta ajattelutavasta. Menetelmä on otettu käyttöön henkilöstökoulutuksessa Kirkpatrickin
malliin lisätyn viidennen tason myötä, mutta sen toimivuudesta ei olla yksimielisiä (Brauchle
& Schmidt 2004, 5-7). Ongelmana tässäkin on koulutuksen tuottaminen hyötyjen ja tulosten
muuntaminen rahalliseen muotoon. Laskemisessa käytetään kahta tunnuslukua (Brauchle &
Schmidt 2004, 7): hyöty/kustannus suhdeluku (benefit/cost ratio), joka lasketaan kaavalla:
Koulutusinvestoinnin tuotto (koulutuksen tuottamat hyödyt)
Hyöty/kustannus suhdeluku = -------------------------------------------------------------------------------------Koulutusinvestoinnin kulut (koulutuksen kustannukset)
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sekä investoinnin tuottavuus (ROI) on prosenttiluku joka lasketaan kaavalla:
(Koulutusinvestoinnin tuotto – Koulutusinvestoinnin kulut)
ROI % = ----------------------------------------------------------------------------- * 100
Koulutusinvestoinnin kulut

Esimerkiksi jos kansalaisopiston ikonimaalauskurssin kustannukset ovat 1 000 € ja jollakin tavalla selville saadut rahalliset hyödyt 3 000 €, olisi kyseisen kurssin hyöty/kustannus suhdeluku 3 (3 000/1 000) ja tuottavuus (ROI) 200 % ((3 000 € - 1 000 €)/1 000 €
x 100).
Esimerkiksi kirjastojen rahallista arvoa käyttäjille voi määritellä erilaisten kirjastossa ilmaiseksi tarjolla olevien palveluiden todellisen tai arvioidun markkinahinnan pohjalta. Verkosta
löytyy laskureita, joilla kansalaiset voivat laskea ROI-indeksin jokaiselle verodollarilleen syöttämällä laskuriin, montako kirjaa lainaa kuukaudessa ja paljonko käyttää kirjaston tietokonetta tai muita tarjolla olevia palveluita (http://www.lrs.org/public/roi/usercalculator.php).

INVESTOINNIN SOSIAALINEN TUOTTO (SOCIAL RETURN OF INVESTMENT, SROI)
Englannissa vuonna 2008 sosiaalisten hyötyjen rahalliseen arviointiin kehitetty SROI-menetelmä soveltuu parhaiten tässä esitutkimuksessa tehtävään kansalaisopisto-opiskelun taloudelliseen arviointiin ja sillä on tehty kaikki vastaavat aikaisemmat aikuisopiskelun taloudelliset arvioinnit (Matrix Knowledge Group 2009; Fujiwara 2012; Dolan & Fujiwara 2012).
Menetelmä laajentaa ROI-mallia yhteiskunnallisten investointien tuottavuuden arviointiin
huomioimalla sen, että kaikkia tämäntyyppisten investointien sosiaalisia ja ’pehmeämpiä’
hyötyjä on vaikea muuntaa rahalliseen muotoon (Banke-Thomas ym. 2015; Nicholls 2009;
Merenmies & Kostilainen 2007, 24–25; Simsa, Herndler & Totter 2015, 2–3). Menetelmässä myös pyritään huomioimaan laajemmat sosioekonomiset vaikutukset ja erilaisten
sidosryhmien näkemykset hyödyistä, ja muuntamaan nämä rahalliseen muotoon mahdollisimman tarkasti – tavalla tai toisella. Tässä voidaan käyttää esimerkiksi erilaisia viitearvoja (financial proxies) arvioitaessa vaikkapa terveydenhoito- tai sosiaalikuluja. Tämä erottaa menetelmän kustannus-hyötyanalyysista (CBA), jossa vain listataan erikseen ne hyödyt,
joita ei voi helposti muuttaa rahalliseen muotoon, mutta ei yritetä määritellä niille rahallista arvoa. SROI-menetelmässä sen sijaan määritellään rahalliset arvot kaikille hyödyille.
Kustannus/hyötysuhdeluvun sijasta tässä menetelmässä lasketaan sosiaalisen tuottavuuden
suhdeluku (Social return of investment ratio; Fujiwara 2015, 10–11).
SROI-tutkimuksissa löydetyt hyödyt käsitellään kahdella eri tavalla. Helposti rahalliseen muotoon muunnettavat vaikutukset kuvataan varsin yksiselitteisillä laskentamalleilla (esimerkiksi vähentyneiden työttömyysturvakulujen summa on helppo laskea, jos tiedetään työllistyneiden määrä). Vaikeammin rahalliseen muotoon muunnettavien vaikutusten laskemiseen on
sen sijaan jouduttu kehittämään ja käyttämään erilaisia ei-rahallisten hyötyjen rahallisen ar-
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von laskentaperiaatteita, joita kuvataan seuraavassa luvussa. Kaksi yleisintä koulutusalan laskelmissa käytettyä laskentamallia ovat ehdollinen arvottaminen (contingent valuation) ja hyvinvoinnin arvottaminen (wellbeing valuation; näiden vertailusta ks. Dolan & Fujiwara 2012).
Menetelmän vahvuus on kaikkien hyötyjen laaja tarkastelu ja huomiointi, eli sen avulla saadaan arvioitua hankkeen, palvelun tai organisaation kaikki sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristövaikutukset. Siinä huomioidaan myös mahdolliset negatiiviset vaikutukset. Menetelmä on pitkälti syrjäyttänyt sosiaali-, terveys- ja yhteisöhankkeiden arvioinnissa edellä
kuvatut ’tiukemmat’ kustannus-hyötymallit, koska ne soveltuvat vain hyvin kontrolloituihin tilanteisiin (esimerkiksi henkilöstökoulutus), joissa vaikutukset voidaan kiistattomasti
mitata ja muuntaa rahaksi (esimerkiksi työn tuottavuus). SROI-menetelmä soveltuu hyvin
esimerkiksi kolmannen sektorin organisaatioiden ja hankkeiden arviointiin (esim. Gibson,
Jones, Travers & Hunter 2011). Nicholls (2009, 762) kuvaa esimerkkinä Glasgow’ssa toteutettua työllistymisen edistämishanketta, jonka arvioinnissa todennettiin useita vaikutuksia, kuten lisääntyneet koulutus- ja työllistymismahdollisuudet, työllistyminen ja osaamisen
lisääntyminen, ja näille määriteltiin taloudelliset indikaattorit yhteisötasolla (työttömyysturvamenojen väheneminen, tuloverojen tuoton kasvu) ja yksilötasolla (tulojen kasvu, työllistettävyyden ja ansaintamahdollisuuksien lisääntyminen uuden osaamisen myötä). SROIanalyysin tulos osoitti, että £ 1 investointi hankkeeseen tuotti £ 4,65 hyödyt, mikä tarkoitti £
14 989 rahallista hyötyä osallistujaa kohti.
Menetelmää varten on kehitetty laskenta- ja kirjanpitomalleja kuten ”blended value accounting” ja ”triple bottom line”, joissa yhdistellään ’kovia’ rahallisia tuottoja ja ’pehmeitä’ sosiaalisia tuottoja (Banke-Thomas ym. 2015, 3; Nicholls 2009).
SROI-lähestymistavan vahvuus on erilaisten sidosryhmien huomioiminen ja osallistaminen
taloudelliseen arviointiin. Banke-Thomas ym. (2015, 8) huomauttavat, että taloudellisen arvioinnin luotettavuus riippuu paljon siitä, millainen on ohjelmasta hyötyjien kyky tunnistaa
hyötyjä ja tehdä realistisia arvioita niiden rahallisesta arvosta. Samalla he kuitenkin toteavat, että juuri hyötyjä kokeneet ovat tähän arviointiin parhaita asiantuntijoita.

MONIKRITEERI[PÄÄTÖS]ANALYYSI (MULTI-CRITERIA [DECISION] ANALYSIS, MCA TAI MCDA)
Tämä on yleisin ei-rahallisten kustannusten ja hyötyjen arviointimenetelmä (Maxwell, Henderson, McCloy & Harper 2011, 2; Spackman 2013, 9). Kyseessä ei niinkään ole laskentamenetelmä vaan joukko erilaisia ryhmätyötapoja ja työkaluja, joilla eri sidosryhmät voivat
tuottaa hyvin perusteltuja ja dokumentoituja kuvauksia eri vaihtoehtojen aiheuttamista kustannuksista. Esimerkiksi Spackman (2013, 14-22) kuvailee erilaisia ryhmätyö- ja analyysimenetelmiä (taukukoita ym.), joilla voidaan systemaattisesti arvioida ja yhdistää erilaisia rahallisia ja ei-rahallisia tekijöitä ja tuottaa päätöksentekoa tukevia vertailuja.

Muita hieman samantyyppisiä vapaan sivistystyön ei-rahallisten hyötyjen mallintamiseen soveltuvia työkaluja ovat esimerkiksi Tasapainotettu mittaristo (Balanced
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Score Card, BSC) sekä Sosiaalinen tilinpito (Social accounting and auditing, SAA).
Näissä ei lasketa rahallisia arvoja toiminnan vaikutuksille, joten ne eivät tarjoa työkaluja tähän esitutkimukseen. Sosiaalisen kirjanpidon malli on itse asiassa pitkälti edellä kuvatun SROI-menetelmän laadullinen versio, jossa erilaisia hyötyjä kuvataan ja
todennetaan vain sanallisesti (Nicholls 2009, 759). Menetelmä ei siis sellaisenaan sovellu taloudellisten hyötyjen määrittelyyn, mutta voi toimia sen pohjana ja tukena.
Suomessa sosiaalisen tilinpidon ja SROI-menetelmän periaatteita yhdistämällä on kehitetty Sofie-menetelmää, jolla on tehty kansalaisopistojen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta itsearviointi, jossa ei kuitenkaan päästy hyötyjen taloudelliseen arvottamiseen asti (Henki ja elämä 2012).
Muista vastaavista menetelmistä löytyy kuvausta ja hyviä vertailuja esimerksi
Simsan ym. (2014, 28-30) ja Banke-Thomasin ym. (2015) raporteista. Myös Merenmies & Kostilainen (2007) kuvaavat erilaisia sosiaalisen yrityksen käyttöön soveltuvia
sosiaalisten vaikutusten arviointimenetelmiä.

2.4 EI-RAHALLISTEN HYÖTYJEN RAHALLISEN ARVOTTAMISEN KEINOJA
Ongelmallisin vaihe koulutuksen taloudellisten vaikutusten arvioinnissa on ei-rahallisten hyötyjen muuntaminen rahalliseen muotoon, jos halutaan laskea kustannusten ja hyötyjen suhde rahassa SROI-mallin tapaan. Lisäksi ongelmallista erityisesti
aikuisopiskelun alueella tehdyissä aikaisemmissa arvioinneissa on se, että niissä kerrotaan arvioitavan ”koulutuksen taloudellisia hyötyjä”, mutta itse asiassa niissä arvioidaan eri asioita, joita kuvataan alla olevassa taulukossa.
TAULUKKO 2 KOULUTUKSEN TALOUDELLISEN ARVIOINNIN TASOT
MITÄ
ARVIOIDAAN?

TASO 1: PALVELUN
MARKKINA-ARVO €

TASO 2: PALVELUN KÄYTÖSTÄ
SEURANNEEN HYÖDYN
RAHALLINEN ARVO €

TASO 3: HYÖTYJEN JA NIIDEN
SEURANNAISVAIKUTUSTEN
RAHALLINEN ARVO

PERIAATE?

Arvioidaan, mikä olisi palvelun
hinta, jos sen ostaisi markkinahintaan

Arvioidaan, paljonko maksaisi, jos
saman hyödyn hankkii vaihtoehtoisella tavalla, tai miten suuri tulojen
lisäys tuottaisi saman hyödyn

Arvioidaan, miten hyöty (esim. työllistyminen) vaikuttaa yksilön tuloihin (tulotaso
nousee) ja yhteiskunnan menoihin (työttömyyskulut laskevat)

LASKENTAMALLEJA?

Ehdollinen arvottaminen (CV)

Hyvinvoinnin arvottaminen (WV)

Viitearvot (proxies)

Maksuhalukkuus (WTP)

Päätösmallit
Kustannus-seurausanalyysi

TUTKIMUKSIA
AIKUISOPISKELUN
ALUEELTA:

Dolan & Fujiwara (2012):
yleistä elämänlaatua lisäävästä
kurssista oltaisiin valmiita maksamaan keskimäärin 1 288 €

(Aikaisempia tutkimuksia aikuisopiskelun
Matrix Knowledge Group (2009,
hyötyjen seurannaisvaikutusten arvosta ei
13):
ole löytynyt)
kuiskoulutukseen osallistuminen
tuottaa vastaavan hyvinvoinnin lisääntymisen kuin kotitalouden vuositulojen kasvu 4 625 € - 5 577 €
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Tason 1 arvioinnit kertovat vain palvelun arvioidun markkinahinnan (eli mitä taloudellista ”hyötyä” osallistuja saa saadessaan palvelun selvästi markkinahintaa alhaisemmalla summalla). Tason 2 arvioinnit mittaavat samaa asiaa, mutta hieman eri tavalla. Vasta tasolla 3 tehdään varsinaisten hyötyjen ja niiden seurannaisvaikutusten
taloudellista arviointia, joka on tämän esitutkimuksen tavoitteena. Tason 3 arviointeja löytyy paljonkin henkilöstökoulutuksen ja makrotaloustieteellisten tutkimusten
(esim. formaalien tutkintojen yksilötason tai kansantaloudellinen tuottavuus) alueelta, kuten edellä kuvattiin (luku 1.2). Sen sijaan tasolle 3 sijoittuvia aikuisopiskelun hyötyjen seurannaisvaikutusten rahallisen arvon määrittelyyn liittyviä tutkimuksia ei ole löytynyt [ainakaan toistaiseksi]5. Tällaisia kolmostason arviointeja on tehty
muiden yhteiskunnallisten palveluiden osalta SROI-mallin avulla, esimerkiksi edellä mainittu Nichollsin (2009, 762) kuvaama Glasgow’laisen työllistymisen edistämishankkeen arviointi, jossa laskettiin työllistymisen yksilötason hyötyjen lisäksi siitä
seuraavia työvoimakulujen säästöjä.
Toisella alalla tehtyä tason 3 arviointia edustaa myös Diakin vertailu kahdesta työllistymistä edistävästä toimenpiteestä (Pehkonen-Elmi ym. 2015). Siinä päätösmallin
ja kustannus-seurausanalyysin avulla arvioitiin, mitä eri toimenpiteisiin osallistuville
henkilöille ”saattaisi tapahtua” (esim. työllistyminen, opiskelu) ja miten suuria olisivat esimerkiksi hyvinvoinnin ja hallinnan tunteen lisääntymisestä mahdollisesti syntyvät säästöt vaikkapa sosiaali- ja terveyskuluissa, joiden summia arvioitiin aikaisempien tutkimusten ja tilastojen pohjalta määriteltyjen viitearvojen avulla. Esimerkiksi
paremman elämänlaadun arvioitiin vähentävän perusterveydenhuollon kustannuksia
3,3 %, mikä johtaisi 1 137 € säästöihin tuhatta ihmistä kohden. Laskelmien mukaan
’korkein korotettu palkkatuki’-mallin hyödyt ylittävät kustannukset, kun taas ’kuntouttava työtoiminta’ -mallin kustannukset ovat suuremmat kuin hyödyt.
Eri tasoilla käytetään hieman erilaisia ei-rahallisten asioiden rahallisen arvon laskentatapoja, joita kuvataan seuraavaksi.

EHDOLLINEN ARVOTTAMINEN JA MAKSUHALUKKUUS (CONTINGENT VALUATION, CV & WILLINGNESS
TO PAY, WTP)
Tasolle 1 sijoittuva ja yleisesti käytetty jonkun palvelun rahallisen arvon määrittelytapa on
kysyä osallistujilta, miten paljon he olisivat (olleet) valmiit maksamaan saamastaan palvelusta (esimerkiksi kurssista), jos se olisi ollut maksullinen tai kokonaan omakustanteinen
(esim. Matrix Knowledge Group 2009; Gibson ym. 2011, 57; Fujiwara 2012). Vastausten
keskiarvon avulla määritellään palvelun ’markkina-arvo’.
5
Käynnissä on Value of adult learning -hanke (http://www.globalvaluexchange.org/news/thevalue-of-adult-learning/) jossa pyritään laskemaan aikuisopiskelun taloudellista arvoa, mutta siinä
toistetaan pääosin Dolanin ja Fujiwaran (2012) analyyseja tasoilla 1-2.
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Ehdollisen arvottamisen menetelmässä vertaillaan palvelun ja tarjolla olevien vastaavien
markkinahintaisten palveluiden hintoja, ja arvioidaan sen pohjalta mikä olisi yhteiskunnan
tarjoaman palvelun todellinen hinta. Esimerkiksi retkeilyalueen ja siellä tarjottavien palveluiden ’hintaa’ on arvioitu vertaamalla, mitä maksaa yksityisen luontoseikkailupuiston
käyttö samalla alueella (Greenspace Scotland 2013). Vastaavasti kansalaisopiston kurssilla saavutetun peruskielitaidon arvoa voisi arvioida kysymällä, paljonko henkilö olisi valmis
maksamaan vastaavasta kielitaidosta ’vapailla koulutusmarkkinoilla’. Ongelmia tähän liittyen on WTP-arvion riippuvuus tulotasosta ja sen kuvitteellisuus.
Nämä molemmat laskentatavat ovat ongelmallisia, koska saatu tulos kuvaa vain palvelun
kuviteltua arvoa käyttäjälle itselleen, ei sen käytöstä syntyneiden hyötyjen rahallista arvoa
käyttäjälle ja yhteiskunnalle (vrt. Nicholls 2009, 758). Tämä vähentää menetelmän sovellettavuutta vapaan sivistystyön hyötyjen rahallisen arvon arviointiin.
Toisaalta Carr-Hill (1999, 14) kirjoittaa, että jos hyväosaiset aikuiset opiskelevat harrastustavoitteisia opintoja omaksi huvikseen ja itsensä toteuttamisen tuottaman mielihyvän takia
(kuten kansalaisopistoissa paljon tapahtuu; Manninen & Luukannel 2008), näkee taloustiede tällaisen koulutuksen vain kulutustuotteeksi, jonka ainoa arvo hyvinvointia mitattaessa
on kyseisen koulutuksen markkina-arvo osallistujalle itselleen. Tämän näkemyksen mukaan
WTP olisi siis relevantti laskentaperiaate, mutta tällöin unohdetaan ’huvikseen’ opiskelun
tuottamat merkittävät laajemmat hyvinvointivaikutukset (joita BeLL-tutkimus on todentanut) ja niiden mahdolliset rahalliset vaikutukset yksilölle ja yhteiskunnalle. BeLL-tulosten
mukaan esimerkiksi harrastuspohjainen käsityökurssi voi olla tärkeä vastapaino vaativaa
henkistä asiantuntijatyötä tekevälle, eikä sen merkitystä esimerkiksi työssä jaksamisen ja sitä kautta syntyvien taloudellisten vaikutusten kannalta voi väheksyä.
Kasvatustieteiden näkökulmasta kansalaisopistokurssien kuvitteellisen markkinahinnan
laskeminen tasolla 1 on huono ajatus. Ensinnäkin – kuten edellä todettiin – se ei kerro mitään koulutuksen tuottamien hyötyjen rahallisista vaikutuksista. Toisekseen kaikille kansalaisopistojen kursseille on vaikea löytää markkinahintaista vastinetta (vaikkapa historian opintopiiri), toisaalta esimerkiksi liikuntaryhmille löytyy yksityiseltä sektorilta vastaavia
kursseja (esimerkiksi zumba-tunnit), mikä on herättänyt uusliberaalia koulutuspoliittista
keskustelua siitä, pitäisikö kansalaisopistojen karsia yksityisten liikuntayritysten ’luonnollista kilpailua häiritsevää’ kurssitarjontaa. Tällaiset laskelmat saattaisivat lisätä vaatimuksia
kurssihintojen nostamisesta ja yksityisen sektorin kanssa kilpailevan toiminnan lopettamisesta, mitkä molemmat olisivat tuhoisia vaihtoehtoja erityisesti pienituloisten ja koulutuksellisen tasa-arvon ja hyvinvoinnin kannalta.

HYVINVOINNIN ARVOTTAMINEN (WELLBEING VALUATION, WV):
Laskenta pohjautuu palvelun koettujen hyvinvointivaikutusten paikantamiseen ja näiden
vaikutusten rahallisen arvon määrittelyyn. Rahallinen arvo arvioidaan tässä laskentatavassa
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tulotason ja hyvinvoinnin välisen suhteen pohjalta, eli millaisen tulotason muutoksen vastaavan hyvinvoinnin tason saavuttaminen tai säilyttäminen vaatii (Matrix Knowledge Group
2009, 5; Fujiwara 2012, 3). Esimerkiksi Fujiwara (2012) arvioi osallistumis- ja hyvinvointitilastojen pohjalta, miten aikuiskoulutus vaikuttaa terveydentilaan, ja sen jälkeen miten
terveydentilan muutos vaikuttaa hyvinvointiin. Lopuksi arvioitiin, paljonko englantilaisen
tulotason tulisi nousta, jotta hän saavuttaisi samanlaisen hyvinvoinnin tason, jonka aikuiskoulutukseen osallistuminen on tuottanut. Kyseinen laskentamalli on hyvin kulttuurisidonnainen, eli Englannissa tehtyjä laskelmia ei voi sellaisenaan soveltaa Suomessa, koska tuloja hyvinvointierot ovat suuremmat ja sosiaaliturvan taso on erilainen. Laskentatapa myös
vaatii tarkkoja tulo- ja hyvinvointitilastoja ja pohjautuu oletuksiin, joiden luotettavuutta on
vaikea perustella ja arvioida.
Taloustieteilijöiden näkökulmasta WV on parempi laskentamalli kuin WTP, joka perustuu
yksilön arvioihin pääosin ’kuvitteellisilla markkinoilla olevien’ palveluiden käyvästä hinnasta ja vaatii epävarmojen kyselyaineistojen käyttöä, kun taas WV-analyysin voi toteuttaa ’objektiivisesti’ hyvinvointi- ja tulotasotilastojen pohjalta (laskentamallien vertailusta ja SROIanalyysien ongelmista ks. Fujiwara & Campbell 2011; Fujiwara 2015). Sen etuna on myös
koulutuksella saavutetun hyödyn muuntaminen rahalliseen muotoon (kurssin markkinahinnan määrittelyn sijasta), ja sillä voidaan myös välttää ongelmat jotka liittyvät seuraavassa kuvattaviin kolmostason laskentatapoihin.

VIITEARVOJEN (PROXIES) KÄYTTÖ
Kyseessä on pääasiallinen kolmostason arvioinnissa käytettävä rahallisen arvottamisen laskentatapa, jossa erilaisille palveluin aikaansaamille muutoksille ja vaikutuksille etsitään
mahdollisimman tarkat viitearvot tutkimuksista, tilastoista tai muista luotettavista lähteistä, ja ellei niitä ole saatavilla niin tehdään mahdollisimman luotettava arvio. Helpohkoja viitearvoja ovat esimerkiksi terveyskeskuskäynnin tai erikoissairaanhoitopäivän keskimääräinen hinta, työttömien peruspäivärahan hinta tai erityisopetuskulut. Esimerkiksi Kanadassa
on koottu jopa virallisia tietokantoja indikaattoreista, joita voi käyttää eri alojen SROI-analyyseissa (Waikar, Kalagnanam & Findlay 2013). Viitearvojen löytäminen ja määrittely (ainakin luotettavasti) on työläs ja hankalin vaihe SROI-analyysissa (Simsa, Herndler & Totter 2015, 5). Varta vasten kehitetyistä tietokannoistakin löytyy vain tiettyjä indikaattoreita ja
niiden raha-arvoja, sillä eri aloilla on suuria eroja kulujen tilastoinnin kohdalla. Esimerkiksi Waikar ym. (2013, 10-11) totesivat koulutusta koskevien indikaattorien raha-arvojen löytämisen olevan haastavaa, koska alueen opetushallinto ei tarjoa päivä- tai toimintokohtaisia
kustannuksia julkiseen käyttöön. Aikuiskoulutuksen SROI-arviointiin soveltuvia aikaisemmissa tutkimuksissa (ks. Simsa, Herndler & Totter 2015, 12) käytettyjä indikaattoreita ovat
esimerkiksi ’lisääntynyt osaaminen’ ja ’organisaation tietopääoman lisääntyminen’, joille voi
asettaa sellaisia viitearvoja kuin säästetyt koulutuskulut (jos olisi koulutettu itse) ja ulkopuolisten konsulttien hinta (jos osaamista ei olisi omassa organisaatiossa).
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KULUJEN VÄHENEMINEN
Kulujen väheneminen on menetelmä, jota on käytetty erityisesti päätösmallien yhteydessä.
Tavoitteena on laskea tai arvioida, paljonko jotkut yksilön tai yhteiskunnan kulut vähenevät, jos palvelun käyttäjän tilanteessa tapahtuu joku muutos, eli henkilö esimerkiksi työllistyy ja siirtyy työttömyysturvalta palkkatyöhön tai hänen terveydentilansa paranee, eikä hän
sen vuoksi käytä sote-palveluita entiseen tapaan. Esimerkiksi Hietala (2013) on arvioinut
kuntouttavan työtoiminnan aikaansaamia säästöjä tekemällä neljän osallistujan osalta elinkaarilaskelmat erilaisilla vaihtoehdoilla, eli arvioinut palvelun pitkän aikavälin vaikutuksia
osallistujien koko elämän ajalta.

PAUKUT JA PEUKUT -MENETELMÄ
Suomessa on kehitetty Parkinson-järjestöjen sosiaalisten hyötyjen arviointiin ’Paukut ja
peukut’-menetelmä, jossa toiminnan hyödyt on arvioitu sosiaalisesta mediasta tuttujen
’peukkujen’ avulla (Paukut ja peukut 2013). Jokaiselle ’paukulle’ eli rahallisille ja muille panostuksille on annettu arvoksi 10 €, ja sama rahallinen arvo ’peukulle’, joita kertyy tulosten
(esim. jäsenmäärän kasvu) ja osallistujien kokemien hyötyjen pohjalta eräänlaisen sopimuksenvaraisen muuntotaulukon pohjalta (esim. jokaisen ”Tunnetko voivasi paremmin?”-kysymykseen saadun myönteisen vastauksen arvoksi on sovittu 2 €, siis viisi myönteistä vastausta tuottaisi yhden ’peukun’ eli 10 €). Näin saatu paukkujen ja peukkujen suhde lasketaan, ja
jos peukkujen määrä on suurempi kuin paukkujen määrä, voi toiminnan nähdä kannattavana. Tässä menetelmässä hyötyjen (peukkujen) ’valuuttakurssin’ eli arvon sopiminen on hyvin sopimuksenvaraista, eli menetelmä ei ratkaise ei-rahallisten hyötyjen rahallisen arvottamisen haasteita.

Tässä esitutkimuksessa sovelletaan pääosin indikaattoreita ja niiden viitearvoja sekä
kulujen vähenemisen arviointia.
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3
Arvio kansalaisopisto-opiskelun
hyötyjen rahallisesta
arvosta

3.1KANSALAISOPISTO-OPISKELUN LAAJEMMAT HYÖDYT
Kaikissa ei-rahallisten hyötyjen ja vaikutusten taloudellisen arvioinnin malleissa lähtökohtana on arvioitavan p1 alvelun tuottamien hyötyjen paikantaminen, todentaminen ja ’monentaminen’ eli palvelusta tietyllä tavalla hyötyneiden henkilöiden määrän arviointi. Tässä esitutkimuksessa kansalaisopisto-opiskelun tuottamat hyödyt
on määritelty ja todennettu Benefits of Lifelong Learning -projektissa6 (BeLL; wwwbell-project.eu; Manninen & Meriläinen 2015). Projektissa kerättiin kymmenessä Euroopan maassa7 kysely- ja haastatteluaineisto, jonka avulla tutkittiin, minkälaisia ns.
laajempia hyötyjä (wider benefits, ks. Schuller & Desjardins 2010) omaehtoiseen nonformaaliin ei-ammatilliseen koulutukseen osallistuvat aikuiset saavat opiskelusta. Tähän esitutkimukseen on poimittu suomalaisvastaajista (n = 1 252) ne aikuiset, jotka
olivat opiskelleet kansalaisopistoissa vähintään yhden kurssin edellisten 12 kuukauden aikana (n = 883).

3.1.1 KANSALAISOPISTOISSA OPISKELLEET BELL-VASTAAJAT
BeLL-tukimuksen tutkimusasetelma pohjautui aikaisempaan kotimaiseen tutkimukseen (Manninen & Luukannel 2008) ja siinä käytettyyn monimenetelmälliseen lähestymistapaan (Hammond 2005; Mason 2006). BeLL-aineisto kerättiin kyselylomakkeella (n = 8 646), jossa oli sekä Likert-asteikollisia koettua muutosta mittaavia
väittämiä että kaksi avointa kysymystä, joissa vastaajia pyydettiin kuvailemaan osallistumisen aikaansaamia muutoksia ja vaikutuksia. Lisäksi tehtiin 82 teemahaastattelua eri maissa.
Kyselyn kohderyhmä olivat aikuiset, jotka ovat osallistuneet viimeisten 12 kuukauden aikana nonformaaliin ei-ammatilliseen koulutukseen eli suomalaisittain vapaan sivistystyön tyyppisiin opintoihin. Kysely toteutettiin kunkin maan kielellä sekä
sähköisellä että paperilomakkeella. Kutsua osallistua tutkimukseen levitettiin sähköisesti, paperikirjeillä ja ilmoituksilla kansallisten kattojärjestöjen kautta koulutusorganisaatioille, jotka tiedottivat edelleen opiskelijoita ilmoitustaulujen ja sähköisten
kanavien kautta. Suomessa kyselystä tiedotettiin Vapaan sivistystyön yhteisjärjestön
kautta eri alajärjestöille, esimerkiksi Kansalaisopistojen liitolle, jotka tiedottivat siitä
edelleen omille organisaatioilleen, esimerkiksi kansalaisopistoille ja kesäyliopistoille.
Lisäksi tutkijat jakoivat lomakkeita infopisteisiin ja suoraan opiskelijoille.
Käytännössä vastaajat edustavat aktiivisten aikuisopiskelijoiden ryhmää, eli mu6
2011-2014 toteutettua projektia koordinoi Deutsches Institut für Erwachsenenbildung (DIE) ja
rahoitti Euroopan Komissio (Lifelong Learning Programme, Studies and Comparative Research, KA 1 No.
519319-LLP-1-2011-1-DE-KA1-KA1SCR).
7
Suomi, Espanja, Englanti, Saksa, Sveitsi, Italia, Tšekki, Slovenia, Romania ja Serbia.
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kaan on valikoitunut henkilöitä, jotka ovat osallistuneet edeltävien 12 kuukauden aikana vähintään yhdelle ei-ammatilliselle kurssille, jotka on tavoitettu joko koulutusorganisaation tai tutkijoiden toimesta ja jotka ovat olleet halukkaita osallistumaan
tutkimukseen.
Tähän esitutkimukseen on poimittu vain ne BeLL-tutkimuksen suomalaisvastaajat, jotka olivat opiskelleet kansalais- tai työväenopistojen kursseilla viimeisten
12 kuukauden aikana. BeLL-aineistossa oli vastaajia kymmenestä maasta yhteensä
8 646, joista suomalaisia oli 1 252 (14,5 %). Näistä yhteensä 883 henkilöä oli opiskellut kansalais- tai työväenopistossa vähintään yhden kurssin. Kansalaisopisto-opiskelijoiden suhteellinen osuus (71 %) Suomen aineistossa vastaa varsin hyvin tilastoitua kansalaisopistojen osuutta vapaan sivistystyön oppilaitosten opiskelijoista (58 %)
ja osallistujaprofiilia taustamuuttujien eli iän, koulutustaustan ja sukupuolen valossa
(Kumpulainen 2007 ja 2008), joten suomalainen aineisto edustaa kohtuullisen hyvin
kansalaisopistoissa opiskelevia aikuisia.
Kansalaisopistossa opiskelleista osa oli opiskellut myös muissa oppilaitostyypeissä: 20 vastaajaa kansanopistossa, 69 opintokeskuksen tai järjestön kursseilla ja 17 vastaajaa kesäyliopistossa. Tässä analyysissa kaikki nämä vastaajat on kirjattu ensisijaisesti kansalaisopisto-opiskelijoiksi, vaikka heillä onkin 1-2 kurssia myös jonkun muun
oppilaitostyypin tarjonnasta.
Kansalaisopistossa opiskelleiden suomalaisvastaajien iän keskiarvo oli 55,8 vuotta (hajonta 12,3 vuotta). Ikäjakauma ikäryhmittäin on kuvattu alla. Kuten kuviosta käy
ilmi, on vastaajista suurin osa iäkkäämpiä aikuisia.

65–92

27,8
44,4

50–64

19,4

37–49
6,8

25–36
1,5

15–24
0

10

20

30

40

50

KUVIO 2 VASTAAJIEN IKÄJAKAUMA (N = 883)
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Osallistuminen näyttää kasautuvan paremmin koulutettuihin ryhmiin, kuten aikuiskoulutuksessa yleensäkin. Vastaajista lähes puolella oli yliopisto- tai korkeakoulututkinto. Pelkän perus- tai kansakoulututkinnon varassa oli 4,5 % vastaajista, yhdeltä
vastaajalla puuttui päättötodistus kokonaan.
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PERUSKOULU TAI KANSAKOULU (39)

4,5

EI PERUSKOULU TAI KANSAKOULUTUTKINTOA (1)
0

10

20

30

40

50

60

KUVIO 3 VASTAAJIEN KOULUTUSTAUSTA

Vastaajat jakautuivat melko tarkkaan kahteen yhtä suureen pääryhmään, eli työelämässä oleviin ja työelämän ulkopuolella oleviin. Jälkimmäisistä suurin osa oli eläkkeellä (joita vastaajista oli 41,4 %), loput pari prosenttia olivat kotona esimerkiksi hoito- tai vanhempainvapaalla. Työttömiä vastaajista oli suhteessa vähemmän (5 %) kuin
työttömyysaste (tammikuussa 2011 8,4 %) antaisi olettaa.
TYÖTÖN 5%

TYÖELÄMÄSSÄ 49%

TYÖELÄMÄN ULKOPUOLELLA 43%

OPISKELIJA 3%
KUVIO 4 VASTAAJIEN ELÄMÄNTILANNE
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Kyselylomakkeen alussa vastaajia pyydettiin kuvaamaan 1-3 ei-ammatillista kurssia, joille he ovat osallistuneet viimeisten 12 kuukauden aikana (kurssin nimi, aihe, kesto ja järjestäjä). Kysymyksen tavoitteena oli varmistaa, että vastaaja kuuluu kohderyhmään (vapaan sivistystyön opintoja vuoden aikana suorittaneet) ja samalla palauttaa vastaajaan
mieleen opiskelukokemukset. Vastaajat olivat suorittaneet keskimäärin 2,1 kurssia, eli
edustavat aktiivisia aikuisopiskelijoita. Kuten alla olevasta kuviosta käy ilmi, oli lähes
kaksi vastaajaa kolmesta osallistunut kahdelle tai useammalle kurssille.

ENEMMÄN KUIN KOLME KURSSIA (145)

16,4

KOLME KURSSIA (147)
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KUVIO 5 VASTAAJIEN EDELLISEN VUODEN AIKANA SUORITTAMIEN KURSSIEN MÄÄRÄ

Kansalaisopistoissa opiskelleet 883 vastaajaa olivat suorittaneet yhteensä 1725 eri kurssia. Kurssiaiheet heijastavat hyvin kansalaisopistojen kurssitarjontaa. Yleisimmät kurssiaiheet olivat kielet, liikunta ja kädentaidot, joita oli opiskellut yhteensä 65 % vastaajista, kuten alla oleva kuvio osoittaa.
KIELET-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25,6
LIIKUNTA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19,8
KÄDENTAIDOT-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18,7
TAIDEAINEET -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8,2
LAULU--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8,0
TIETOTEKNIIKKA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4,2
MUSIIKKI--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2,3
LUOVA KIRJOITTAMINEN--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2,1
TYÖHÖN LIITTYVÄT AIHEET--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1,9
LEIVONTA JA RUOKA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1,7
POLITIIKKA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1,4
HISTORIA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1,2
TERVEYS--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1,0
YHTEISÖKASVATUS--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,9
KULTTUURI--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,8
LUONTO--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,6
ERIKOISTAIDOT--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,6
TVT-PERUSTAIDOT--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,5
ELÄIMET--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,2
KUVIO 6 KANSALAISOPISTOSSA OPISKELLEIDEN KURSSIAIHEET (%, N = 883 OPISKELIJAA, 1725 KURSSIA)
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Kurssiaiheiden jakaumat koko BeLL-aineiston (kaikkien kymmenen maan vastaajat,
n = 8 646) ja erikseen suomalaisten kansalaisopisto-opiskelijoiden (n = 886) osalta on
kuvattu myös seuraavassa taulukossa.
TAULUKKO 3 VASTAAJIEN SUORITTAMIEN KURSSIEN AIHEET KOULUTUSOHJELMATYYPIN (ROGERS 1996) MUKAAN
Koko BeLL-aineisto (n = 8 646)

Kansalaisopistot (n = 886)

Suurimmat erot

f

%

f

%

A PERUSTAIDOT

1608

11,4

9

0,5

-

TVT-perustaidot

957

6,8

9

0,5

-

Perustaidot

405

2,9

0

0,0

-

Peruskielitaito

113

0,8

0

0,0

Perusluku- ja kirjoitustaidot

106

0,8

0

0,0

Peruslaskutaito

27

0,2

0

0,0

B HENKILÖKOHTAINEN KEHITTYMINEN

9309

66,2

1675

97,1

+

Kielet

2478

17,6

442

25,6

+

Liikunta

1669

11,9

341

19,8

+

Kädentaidot

801

5,7

323

18,7

+

Tietotekniikka

767

5,5

72

4,2

Kulttuuri

685

4,9

14

0,8

Taideaineet

664

4,7

141

8,2

Laulu

561

4,0

138

8,0

Terveys ja hyvinvointi

508

3,6

18

1,0

Historia

243

1,7

21

1,2

Luova kirjoittaminen

173

1,2

36

2,1

Erikoistaidot

168

1,2

11

0,6

Leivonta ja ruoka

155

1,1

30

1,7

Musiikki

154

1,1

40

2,3

Luonto

123

0,9

11

0,6

Tiede

84

0,6

0

0,0

Eläimet

76

0,5

4

0,2

C SOSIAALINEN KEHITYS

1510

10,7

41

2,4

-

Yhteisökasvatus

1057

7,5

16

0,9

-

Politiikka

453

3,2

25

1,4

-

D AMMATILLINEN KOULUTUS

1636

11,6

33

1,9

-

Työhön ja koulutusuraan liittyvät aiheet

1636

11,6

33

1,9

-

Yhteensä

14063

100,0

1725

100,0

-

-

Kuten taulukosta käy ilmi, suurin osa kymmenessä maassa (66 %) ja etenkin suomalaisissa kansalaisopistoissa suoritetuista kursseista (97 %) ovat tyypiltään henkilökohtaista kehittymistä edistävää aikuiskoulutusta (Rogers 1996, 21). Koulutusjärjestelmässä näitä kutsutaan yleissivistäviksi aineiksi (esim. taide- ja humanistiset aineet;
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Scott 2014), englanninkielisessä aikuiskoulutuskeskustelussa käytetään termiä ’liberal arts’ (tarkka käännös ’vapaat tieteet/taidot’) jolla korostetaan niiden eroa suhteessa ammatilliseen koulutukseen8. Nämä ei-ammatilliset kurssit määritellään opinnoiksi, joihin ei osallistuta työhön liittyvien motiivien takia vaan ”oppimisen ilosta […] ja
tietämisen itseisarvon takia” (Micari 2003, 27 ja 28) 9.
Muutamat ammatillisen koulutuksen tyyppiin teemoitellut kurssit ovat esimerkiksi avoimen yliopiston opintojaksoja, joita on suoritettu kansalaisopiston kautta.
Tulos kuvaa hyvin suomalaisten kansalaisopistojen kurssitarjontaa ja siitä tehtyjä muita kartoituksia (esim. Valkonen 2016; Manninen & Luukannel 2008). Suhteessa muiden BeLL-maiden aikuisopiskelijoihin suomalaiset kansalaisopisto-opiskelijat
tuntuvat opiskelevan enemmän juuri yleissivistäviä, omaan kehittymiseen ja harrastuksiin liittyviä aineita, erityisesti kieliä, liikuntaa ja kädentaitoja. Myös taideaineet
ja laulu painottuvat hieman enemmän suomalaisissa kansalaisopistoissa kuin muissa maissa.

3.1.2 KANSALAISOPISTO-OPISKELUN AIKAANSAAMAT MUUTOKSET
Kyselylomakkeen alussa kysytyn kurssiosallistumisen (kurssien nimet ja aiheet) jälkeen vastaajia pyydettiin ensimmäisenä kuvailemaan omin sanoin opiskelun aikaansaamia vaikutuksia ja muutoksia kahdella avokysymyksellä. Tavoitteena oli saada esille vastaajan omat kokemukset ja omasanainen kuvaus mahdollisista muutoksista ja
hyödyistä, joita opiskelu on saanut aikaan, ilman että myöhemmin lomakkeessa esitettävät strukturoidut väittämät ohjaisivat vastaajan ajattelua. Suomenkielisessä lomakkeessa kysymykset esitettiin seuraavassa muodossa:
2. Muistele nyt edellä kuvaamiasi vapaan sivistystyön kursseja, ja vastaa seuraaviin kysymyksiin tämän edellisen lukuvuoden aikana tapahtuneen osallistumisesi ja opiskelukokemustesi pohjalta mahdollisimman tarkkaan ja laajasti.
2.1 Minkälaisia välittömiä seurauksia ja vaikutuksia kursseille osallistumisella on ollut sinulle?
2.2 Mitä muita seurauksia, pitkän aikavälin vaikutuksia tai muutoksia olet huomannut?

Ohessa on kuvattu muutamia esimerkkejä kansalaisopisto-opiskelijoiden avovastauksista, joissa on myös havaittavissa koettuja hyötyjä, joilla voi mahdollisesti olla taloudellisia vaikutuksia (alleviivatut kohdat).
8
Käsite pohjautuu antiikin kreikkalaisten tapaan erotella orjille soveltuva ammatillisten taitojen
opettelu (artes serviles) vapaille kansalaisille paremmin soveltuvista vapaista taiteista ja tieteistä (artes
liberales; esimerkiksi musiikki, retoriikka ja filosofiaan), jotka lisäsivät aktiivisen kansalaisen tarvitsemia
taitoja (Harva 1983, 48; Micari 2003, 28).
9
“investing in learning for the pleasure of intellectual growth” and “knowing for its own sake”
(Micari 2003, 27 ja 28).
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TAULUKKO 4 ESIMERKKEJÄ SUOMALAISVASTAAJIEN AVOVASTAUKSISTA
2.1 MINKÄLAISIA VÄLITTÖMIÄ SEURAUKSIA JA VAIKUTUKSIA
KURSSEILLE OSALLISTUMISELLA ON OLLUT SINULLE?

2.2 MITÄ MUITA SEURAUKSIA, PITKÄN AIKAVÄLIN VAIKUTUKSIA
TAI MUUTOKSIA OLET HUOMANNUT?

Kalankäsittely ja ruuaksi valmistaminen on nyt paljon helpompaa. Kalan syöminen on myös lisääntynyt. Valokuvausharrastus on ottanut askeleen ammattimaisempaan suuntaan.

Tutustuu samanhenkisiin ihmisiin ja samalla verkostoituu.

Kielikurssilla kielitaito aktivoituu ja sanavarasto kasvaa. Opin
myös että oletuksen siitä, että kaikki nuoret osaavat hyvin englantia, ei pidä paikkaansa. Loin uusia verkostosuhteita, joista on
apua työssäni. Liikuntakurssi pakottaa pitämään huolta omasta
fyysisestä kunnosta. Selkä pysyy työkunnossa. Tapaan viikottain hyvän ystäväni

Säännöllinen harrastus pitää kuntoa yllä ja piristää työviikon
keskellä. Minulle on tärkeää myös se, että saan harrastaa muiden kanssa, esim. ystäväni kanssa. Näin tulee myös lähdettyä
ryhmään vaikka väsyttäisikin.

Innostus on ollut suuri, kun opin tekemään erilaisia helmikoruja. Erityisesti henkisellä tasolla ilo on ollut suuri, kun huomaa
että vielä oppii uutta.

Helmityön kurssilla oppimiani koruja olen jo myynyt ja siten
saanut pientä lisätuloa.

Samat kysymykset esitettiin myös teemahaastatteluissa, joita Suomessa tehtiin kahdeksan kappaletta. Yksi haastateltavista toimii oppilaitoksen iltavahtimestarina ja on
osallistunut kansalaisopiston matonkudontakursseille. Hän kuvailee työhön liittyviä
hyötyjä seuraavasti:
#00:21:06-5# respondant: Joo ilman muuta ne on vaikuttanut muhun töissäoloon aika
paljon. Kun on töissä paljon helpompi asennoitua opiskelijoiden asemaan koska mä olen
itekin opiskelijana ja sitten [..] tunnen kangaspuut läpikotaisin. Mä pystyn nyt korjaamaan niitä mä tiedän miten ne toimii et niinku pystyn tekemään töissä semmosia asioita
joita en pystyisi ilman ilman että olisin näitä kursseja käynyt.

Kuten alleviivatuista kohdista käy ilmi, tuovat vastaajat spontaanisti esille hyötyjä,
joilla on konkreettisia (helmikorujen myynnistä lisätuloja) tai potentiaalisia taloudellisia vaikutuksia (valokuvauksen ammattimaistuminen ja siihen liittyvien verkostojen
vahvistuminen voi johtaa uuteen työhön).
BeLL-aineistossa myös muut vastaajat toivat avovastauksissa ja haastatteluissa esille hyötyjä, joilla on suoraan rahassa mitattavia vaikutuksia. Esimerkiksi valokuvaus-, kuvankäsittely- tai kädentaitokursseille osallistuneet kertoivat saaneensa lisätuloja joko
tekemällä tilaustöitä tai toimimalla itse kouluttajina muille harrastajille. Vastauksista näkyy myös hyötyjä, joilla on välillisiä vaikutuksia työssäjaksamiseen (virkistys, työkunnon
ylläpito) sekä osaamiseen (uudet työssäkin hyödynnettävät taidot) ja työn tuottavuuteen
(uudet verkostosuhteet). Tällaisilla ei-rahallisilla hyödyillä (esimerkiksi työssä jaksamisen ja itseluottamuksen lisääntyminen) voi arvioida olevan rahalliseen muotoon muutettavissa olevia vaikutuksia (esimerkiksi työpaikan säilyttäminen, poissaolojen vähenemi-
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nen, työn tuottavuuden lisääntyminen). Seuraavassa taulukossa on kuvattu esimerkkejä
mahdollisista aikuisopiskelun yksilö- ja yhteiskuntatason vaikutuksista (vrt. Desjardins,
Milana & Rubenson 2006, 116; OECD 2000b; ks. myös Vaherva & Juva 1985, 44).
TAULUKKO 5 ESIMERKKEJÄ MAHDOLLISISTA KANSALAISOPISTO-OPISKELUN RAHALLISISTA JA EI-RAHALLISISTA VAIKUTUKSISTA
YKSILÖ
(inhimillinen ja sosiaalinen pääoma)
RAHALLISET HYÖDYT

EI-RAHALLISET HYÖDYT

YHTEISÖ & YHTEISKUNTA
(inhimillisen ja sosiaalisen pääoman kasautuminen
yhteisöille ja yhteiskunnalle)
verotulojen kasvu

lisätulomahdollisuudet
(tuntiopetus, käsitöiden ym. myynti)

työttömyyskulujen lasku

työllistyminen

bruttokansantuotteen kasvu

ammatti/urakehitys
osaamisen lisääntyminen

työn tuottavuuden lisääntyminen

verkostot ja ystävät

sosiaalisen pääoman lisääntyminen

hyvinvoinnin ja terveyden lisääntyminen

sote-menojen väheneminen

luottamuksen ja suvaitsevaisuuden lisääntyminen

yhteiskunnan vakauden lisääntyminen

BeLL-tutkimuksessa yhteensä 4 443 vastaajan avovastaukset teemoiteltiin laadullisen
sisällönanalyysin avulla. Kaikki löydetyt teemat on kuvattu liittessä 2 olevassa taulukossa. Laadullisen analyysin kuvaus löytyy Mannisen ja Meriläisen (2015) artikkelista.
Teemat ryhmiteltiin lisäksi pääkategorioihin, jotka on kuvattu alla. Avovastauksissa
vastaajat näyttäisivät tuovan eniten esiin sosiaaliseen osallistumiseen, koulutuskokemuksiin ja työhön liittyviä muutoksia ja hyötyjä.

SOSIAALINEN OSALLISTUMINEN------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27,4
MUUTOKSET KOULUTUSKOKEMUKSISSA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26
TYÖ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24,7
MINÄPYSYVYYS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22,1
HENKINEN HYVINVOINTI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21,1
ELÄMÄN TARKOITUKSELLISENA KOKEMINEN------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15,9
TERVEYS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13,5
SUVAITSEVAISUUS----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5
PERHE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,9
ELÄMÄNHALLINTA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0
0
5
10
15
20
KUVIO 7 AVOKYSYMYSTEN SISÄLLÖNANALYYSISSA LÖYDETYT HYÖDYT (KOKO BELL-AINEISTO, N = 4 443)
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Koettujen muutosten lisäksi avovastauksista löydettiin yhteensä 19 erilaista tietoihin, taitoihin ja osaamiseen liittyvää teemaa. Eniten kehittyneitä taitoja olivat kielitaito (jonka oli maininnut 12 % vastaajista), yleistieto (12 %), atk-taidot (10 %), vuorovaikutustaidot (7 %), käsityötaidot (5 %) ja sosiaaliset taidot (3 %). Näillä kaikilla
voi olettaa olevan myös taloudellista merkitystä yksilölle itselleen sekä lisäksi yhteisöille (perhe, työpaikka, vapaaehtoistyö) ja yhteiskunnalle (työn tuottavuus, osaamistason nousu).
Avokysymysten jälkeen vastaajia pyydettiin arvioimaan kursseille osallistumisen
aikaansaamia koettuja muutoksia valmiiden väittämien pohjalta seitsemänportaisella asteikolla. Kyselylomakkeen väittämät valittiin aikaisempien tutkimusten pohjalta.
Tavoitteena oli saada kattava kokonaiskuva aikuisopiskelun laajemmista hyödyistä,
joita aikaisemmin on tutkittu pienempien, tiettyyn teemaan kohdentuvien tutkimusten avulla, esimerkiksi perhehyötyjen (Brasset-Grundy 2004) tai terveyskäyttäytymisen (Feinstein & Hammond 2004) näkökulmasta. Potentiaaliset hyödyt määriteltiin
14 teoreettisen hyötykäsitteen avulla ja niissä tapahtunutta koettua muutosta mittaamaan kehitettiin 35 väittämää (ks. liite 1).
Yleistä suhtautumistapaa omiin koettuihin vaikutusmahdollisuuksiin mitattiin
psykologisissa tutkimuksissa kehitettyjen mittareiden avulla. Rotterin (1966) kontrolliodotus (Locus of Control) kuvaa yksilön kokemusta siitä, miten paljon hän voi
vaikuttaa erilaisiin tapahtumiin (Zimbardo 1985, 275). Kyse ei ole elämänhallinnasta konkreettisesti, vaan suhtautumistavasta jolla yksilö eri tilanteissa reagoi erilaisiin
vastoinkäymisiin ja valintatilanteisiin. Toinen psykologinen käsite on minäpystyvyys (Self-efficacy) joka kuvaa luottamusta omaan kykyyn olla oman elämän aktiivinen toimija (Cervone, Artisitco & Berry 2006).
Suvaitsevaisuuden (Tolerance) käsitteen avulla arvioitiin muutoksia, joita
opiskelu mahdollisesti saa aikaan suhtautumisessa omista poikkeaviin tapoihin, mielipiteisiin, käytäntöihin tai uskomuksiin (Field 2009). Myös luottamuksen (Trust;
Kouvo 2011; Newton & Zmerli 2011) lisääntyminen kanssaihmisiä ja yhteiskunnan
instituutioita kohtaan rakentaa sosiaalista pääomaa ja sosiaalista koheesiota, joten
niillä on merkittävä rooli koulutuksen yhteiskunnallisten hyötyjen näkökulmasta
(OECD 2007, 80; Merriam & Kee 2014). Luottamuksen lisääntymistä selittävät koulutuksen aikana syntyvät tai vahvistuvat sosiaaliset verkostot eli sosiaalinen vuorovaikutus, muiden ihmisten tapaaminen, uudet ystävät ja verkostot (Field 2009; Schuller & al. 2002).
Aktiivista kansalaisuutta mittaava yhteiskunnallinen osallistuminen (Civic
and social engagement) korreloi koulutustason kanssa (Merriam & Kee 2014). Siihen
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sisältyy esimerkiksi järjestöissä toimiminen, vapaaehtoistyö ja aktiivinen rooli omassa lähiyhteisössä (OECD 2007). Se vaatii myös kansalaisvalmiuksia (Civic competence) eli tietoa ja taitoja poliittiseen päätöksentekoon, järjestötoimintaan, kokouskäytäntöihin ja oman mielipiteen esille tuomiseen liittyviin asioihin (Hoskins &
Crick 2010, 8).
Elämän tarkoituksellisuus (Sense of Purpose in Life) rakentuu elämäntavoitteiden ja tulevaisuuden odotusten pohjalle, tunteeseen että elämällä on merkitys, tarkoitus ja tavoitteet (Ryff 1989). Tutkimusten mukaan se ennustaa henkistä
hyvinvointia, joka muodostuu mielenterveydestä, onnellisuudesta, elämään tyytyväisyydestä ja elämänlaadusta. Koulutukseen osallistumisen on todettu lisäävän henkistä hyvinvointia erityisesti lisääntyneen sosiaalisen vuorovaikutuksen ja yhteisöön
osallistumisen kautta (Field 2009; Makola & van den Berg 2008; Manninen & Luukannel 2008).
Fyysisen terveydentilan mittaamiseen käytettiin itsearviointia (self-rated
health), joka on yleisesti käytetty ja toimivaksi todettu mittari terveydentilasta (Chen
& Yang 2014, 65; Nummela, Sulander, Karisto & Uutela 2009). Terveyskäyttäytymisen käsite mittaa konkreettisia käyttäytymisen muutoksia, kuten tupakoinnin ja
alkoholinkäytön vähenemistä, liikunnan lisääntymistä ja terveellisempien elämäntapojen omaksumista (Feinstein & Hammond 2004).
Vaikka vapaan sivistystyön opintoihin osallistutaan pääsääntöisesti muista kuin
ammatillisista syistä, tuottavat ne myös työhön liittyviä hyötyjä (Manninen &
Luukannel 2008). Näitä ovat esimerkiksi urasuunnitelmien selkiytyminen, työmahdollisuuksien lisääntyminen ja lisätulojen hankkimismahdollisuus esimerkiksi käsitöitä myymällä tai itse kouluttajana toimimalla. Perheeseen liittyvät hyödyt kuvaavat vanhempien lisääntynyttä kiinnostusta ja kykyä tukea lastensa koulunkäyntiä
(Brasset-Grundy 2004).
Muutokset koulutuskokemuksissa liittyvät opiskelumotivaatioon, opiskelijaminäkuvaan, aikuiskoulutuksen arvostukseen ja halukkuuteen kertoa opiskelumahdollisuuksista myös ystäville ja sukulaisille. Väittämien pohjana käytettiin osallistumis- ja motivaatiotutkimuksia (Rubenson 1979; Pintrich 1988).
Laadullisen aineiston (avokysymykset ja haastattelut) sisällönanalyysissa käytettiin lisäksi käsitettä taidot ja kompetenssit, mutta siitä ei tehty kyselylomakkeelle väittämiä käytännön syistä. Kaikkien potentiaalisten taitojen listaaminen vastausvaihtoehdoiksi ei olisi ollut mahdollista.
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Kyselylomakkeella koettuja muutoksia mittaava kysymys muotoiltiin seuraavasti:
2.3.1 Muistele taas edellä kuvaamiasi noin 12 viime kuukauden aikana käymiäsi vapaan sivistystyön piiriin luettavia kursseja. Arvioi, ovatko nämä kurssit saaneet aikaan muutoksia
elämässäsi alla kuvatuissa asioissa. Käytä asteikkoa:
paljon vähemmän (- - -) vähemmän (- -) hieman vähemmän (-) ei muutosta (0) hieman
enemmän (+) enemmän (++) paljon enemmän (+++)

Muutosasteikon käytölle oli useita perusteita. Ensinnäkin se mahdollisti myös koulutuksen mahdollisten negatiivisten vaikutusten arvioinnin, jota on harvoin tehty
(Feinstein ym. 2008, 20). Toinen syy oli tavoite arvioida nimenomaan koulutuksen
aikaansaamaa muutosta suhteutettuna vastaajan lähtötasoon. Näin pyrittiin välttämään osallistumisen kasautumisen aiheuttama korrelaatioharha eli vääristymä joka saattaa syntyä tuloksiin jos tarkastellaan osallistumisen ja erilaisten ominaisuuksien yhteyttä vain korrelaatiotasolla jo ennestään hyvinvoivien ja motivoituneiden
aikuisopiskelijoiden ryhmässä. BeLL-tutkimuksessa laajemmat hyödyt on siis määritelty ’vastaajien kokemiksi positiivisiksi muutoksiksi’, ja mittari näin myös ottaa
huomioon vastaajien erilaisen lähtötason. Esimerkiksi ennen osallistumista hankalammassa elämäntilanteessa ollut saattaa kokea hyvinvoinnissa suuremman muutoksen kuin sellainen, jolla elämäntilanne on jo lähtötilanteessa helpompi.
Tässä esitutkimuksessa tarvittavat päätulokset kuvataan seuraavassa kuviossa
(BeLL-tutkimuksen kaikki tulokset löytyvät hankkeen verkkosivuilla olevista raporteista, www.bell-project.eu; ks. myös Manninen & Meriläinen 2015). Kuviossa esitetään eri väittämien osalta suomalaisten kansalaisopistossa opiskelleiden vastaajien
muutosta kuvaavat jakaumat vain kolmen ryhmän osalta: ne, joilla ei ole tapahtunut
muutosta (”ei muutosta”), hieman muutosta kokeneet (”hieman enemmän” vastanneet) ja kolmantena yhdistettynä ryhmänä eniten muutosta kokeneet (”enemmän”
tai ”paljon enemmän” vastanneet). Viimeinen ryhmä eli muutosta aikuisopiskelun
takia eniten kokeneet on tässä hyötyjen taloudellista analyysia koskevassa esitutkimuksessa keskeinen BeLL-tutkimuksesta poimittu tieto, jonka avulla erilaisia hyötyjä kokeneiden määrä saadaan määriteltyä SROI-analyysia varten.
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EI MUUTOSTA
HIUKAN ENEMMÄN
ENEMMÄN TAI PALJON ENEMMÄN
8. NÄEN AIKUISOPISKELUN TÄRKEÄNÄ MAHDOLLISUUTENA

8,4%

17,9%

72,2%.

19. KANNUSTAN MYÖS MUITA OPISKELEMAAN

9,2%

26,2%

63,7%

2. OLEN MOTIVOITUNUT OPISKELEMAAN

9,0%

23,8%

65,8%

12. LUOTAN OMAAN OPPIMISKYKYYNI

9,3%

26,3%

63,0%

22. TAPAAN MUITA IHMISIÄ

10,5%

22,8%

64,9%

9. ARVOSTAN MUIDEN IHMISTEN NÄKEMYKSIÄ

11,8%

22,8%

63,9%

6. KOKONAISUUDEN HUOMIOIDEN OLEN ONNELLINEN

11,7%

24,4%

61,9%

15. OLEN TYYTYVÄINEN ELÄMÄÄNI

13,5%

28,2%

55,8%

35. SUHTAUDUN MYÖNTEISESTI ELÄMÄÄN

16,5%

28,5%

52,4%

11. ARVOSTAN MUIDEN IHMISTEN KULTTUUREJA

17,2%

20,2%

60,0%

23. KIINNITÄN HUOMIOTA TERVEYTEENI

18,1%

20,6%

58,8%

25. TUEN LASTENI OPISKELUA

22,9%

14,7%

62,0%

3. OLEN MUKANA VERKOSTOISSA (YSTÄVÄT, KOLLEGAT JNE.)

21,7%

28,1%

45,2%

24. LUOTAN KYKYIHINI TOIMIA VANHEMPANA

24,8%

21,2%

50,8%

20. LUOTAN YLEENSÄ MUIHIN IHMISIIN

23,8%

24,9%

47,1%

5. PYRIN NOUDATTAMAAN TERVEITÄ ELÄMÄNTAPOJA

25,3%

21,8%

48,8%

31. TUNNENPYSTYVÄNI VAIKUTTAMAAN MINULLE TAPAHTUVIIN ASIOIHIN

24,8%

32,1%

38,4%

29. TIEDÄN, MITÄ HALUAN ELÄMÄLTÄNI

26,3%

30,3%

39,5%

30. USKON, ETTÄ PYSTYN ITSE MÄÄRÄÄMÄÄN ELÄMÄNI SUUNTAA

25,9%

32,2%

37,4%

21. VOISIN OSALLISTUA VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

26,3%

28,6%

39,9%

28,9%

18. TIEDÄN, MITEN SAAN ÄÄNENI KUULUMAAN RYHMÄSSÄ

26,9%

33. LUOTAN PYSTYVÄNI TOIMIMAAN TEHOKKAASTI YLLÄTTÄVISSÄ TILANTEISSA

29,1%

28,7%

37,3%

32. MINUN ON HELPPO KESKITTYÄ TAVOITTEISIINI JA SAAVUTTAA PÄÄMÄÄRÄNI

29,2%

32,9%

32,6%

17. OLEN TYYTYVÄINEN FYYSISEEN TERVEYDENTILAANI

22,7%

26,1%

39,0%

28. OLEN VARMA PYSTYVÄNI TOTEUTTAMAAN TEKEMÄNI SUUNNITELMAT

30,7%

32,8%

31,0%

1. VOIN HYVIN TYÖSSÄNI NYKYÄÄN

34,9%

24,2%

4. TOIMIN AKTIIVISESTI LÄHIALUEENI HYVÄKSI

43,9%

24,4%

21,3%
22,4%

39,3%

37,5%

16. OLEN KIINNOSTUNUT POLITIIKASTA

36,1%

22,7%

34. JOS JOKU VASTUSTAA MINUA, LÖYDÄN KEINOT JOILLA SAAN TAHTONI LÄPI

45,0%

29,3%

14. LUOTAN PÄÄTÖKSENTEKIJÖIHIN

44,1%

23,4%

13. MINULLA ON VAIHTOEHTOISIA TYÖ- JA URAVAIHTOEHTOJA

53,4%

10. MINULLA ON MAHDOLLISUUS PARANTAA TULOTASOANI

53,0%

7. OLEN VALMIS MUUTTAMAAN TYÖN PERÄSSÄ

51,6%

15,7%
9,8%
17,5%

13,2%

14,5%

13,4%

7,9% 6,5%

KUVIO 8 KANSALAISOPISTOISSA OPISKELLEIDEN VASTAAJIEN KOKEMAT MYÖNTEISET MUUTOKSET (N = 883)

Terveyskäyttäytymisen muutosta mittaavat kaksi konkreettista kysymystä on kuvattu erikseen seuraavassa kuviossa. Huomattava enemmistö vastaajista ei ollut muuttanut tupakointiin ja alkoholinkäyttöön liityviä tapojaan (ei siis joko käyttänyt kyseisiä
aineita lainkaan tai käyttö ei ollut muuttunut), mutta erityisesti alkoholinkäytön kohdalla oli tapahtunut myös selvää vähentymistä 122 vastaajan kohdalla (13,8 %).
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KÄYTÄN ALKOHOLIA

5,6%

POLTAN TUPAKKAA

1,3%1,6%

HIEMAN VÄHEMMÄN

13,8%

VÄHEMMÄN TAI
PALJON VÄHEMMÄN

KUVIO 9 TUPAKOINNIN JA ALKOHOLIN KÄYTÖN VÄHENEMINEN

Seuraavassa kuviossa on vielä kuvattuna koetut muutokset ns. summamuuttujien tasolla, eli edellä kuviossa 8 kuvatut yksittäiset hyödyt on yhdistetty faktorianalyysin
avulla summamuuttujiksi, joilla saa helpommin kokonaiskuvan kansalaisopisto-opiskelun tuottamista hyödyistä (ks. liite 1). Kärkeen nousevat muutokset koulutuskokemuksissa, suvaitsevaisuuden lisääntyminen ja henkisen hyvinvoinnin lisääntyminen.
MUUTOKSET KOULUTUSKOKEMUKSISSA
SUVAITSEVAISUUS

0,5% 15,9%		 81,1%
10,1%

20,3%				68,8%

HENKINEN HYVINVOINTI

9,7%		24,4%			64,6%

PERHE

22,7%		16,3%			60,6%

TERVEYS

17,6%		21%			59,1%

SOSIAALINEN OSALLISTUMINEN

10,2%		34,6%			54,5%

ELÄMÄN TARKOITUKSELLISUUS

15%		30,1%			52,5%

ELÄMÄNHALLINTA

19,6%		32,6%			44,8%

MINÄPYSYVYYS

24,1%		35,7%			36,9%

TYÖ

47,5%

21,3%

EI MUUTOSTA

HIUKAN ENEMMÄN

14,6%
ENEMMÄN TAI PALJON ENEMMÄN

KUVIO 10 KOETUT MUUTOKSET SUMMAMUUTTUJIEN TASOLLA

BeLL-tutkimuksessa laadullinen aineisto (avovastaukset, n = 4 443 ja teemahaastattelut (n = 82) vahvistivat lomakeväittämien tuottamat tulokset (ks. Manninen & Meriläinen 2015).
Seuraavassa luvussa kuvataan, miten kansalaisopisto-opiskelun tuottamien hyötyjen
sosiaalinen tuottavuus eli rahallinen arvo voitaisiin periaatteessa laskea soveltamalla
Social Return of Investment (SROI) –analyysimenetelmän periaatteita. Periaatteessa
laskentatapa on yksinkertainen: arvioidaan minkälaisia vaikutuksia esimerkiksi Työsummamuuttujaan sijoittuvilla hyödyillä (opiskelun aikaansaamilla muutoksilla) on
yksilö- ja yhteiskuntatasolla ja sitten määritellään näille vaikutuksille rahalliset viitearvot. Lopuksi kerrotaan viitearvot työhön liittyviä muutoksia eniten kokeneiden
henkilöiden määrällä (129 vastaajaa eli 14,6 %). Yksi yksilötason vaikutus voi olla esi-
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merkiksi lisätulojen saaminen (vrt. edellä kuvattu itse tehtyjen helmikorujen myynti)
jolle sopiva viitearvo voisi olla keskimäärin 100 € vuositasolla.
Käytännössä juuri noiden viitearvojen määrittely on analyysin haastavin ja työläin vaihe, jonka onnistumisesta kuitenkin riippuu hyötylaskelmien tarkkuus ja luotettavuus.

3.2 KANSALAISOPISTO-OPISKELUN SOSIAALINEN TUOTTAVUUS – SROI-ANALYYSI
3.2.1 ANALYYSIN TOTEUTUSTAPA
Tässä esitutkimuksessa kansalaisopisto-opiskelun hyötyjen tuottamien vaikutusten
taloudellista arvoa arvioidaan SROI-menetelmällä, mutta hieman sitä täydentäen ja
soveltaen. Esimerkiksi SROI-laskelmia varten saatavilla olevia laskureita (ks. http://
socialvalueuk.org/) ei tässä käytetä, koska niitä varten tulisi olla tarkemmat tiedot erilaisista virhemuuttujista, joita tässä esitutkimuksessa ei ole mahdollista laskea. Tässä analyysissa myös halutaan saada näkyviin sekä yksilö- että yhteiskuntatason vaikutukset sekä niiden rahallinen arvo, mutta valmiit SROI-laskurit eivät tätä mahdollista.
Myös vaikutusten rahallinen arvottaminen tehdään hieman eri tavalla kuin aikeisemmissa SROI-analyyseissa, joita on tehty aikuisopiskelun alueella. Tässä esitutkimuksessa halutaan saada näkyviin hyötyjen rahallinen arvo, ei käytetyn palvelun eli
tässä kansalaisopisto-opiskelun markkinahintaa. Tämän vuoksi ei käytetä maksuhalukkuutta (willingness to pay, WTP) käytetyn palvelun markkinahinnan määrittelyyn
tai hyvinvoinnin arvottamista (wellbeing valuation, WV), vaan hyötyjen aikaansaamien taloudellisten vaikutusten viitearvoja (proxies).
Analyysi on toteutettu SROI-analyysin periaatteiden ja vaiheiden (Gibson ym.
2011, 56; Nicholls 2009, 760) mukaan:
1 Sidosryhmien määrittely (tässä: aikuisopiskelijat, opistojen toimijat, hallinto ja rahoittajat)
2 Ohjelman tuottamien hyötyjen kartoitus ja kuvaus (tässä: tehty BeLL-tulosten pohjalta)
3 Vaikutusten tunnistaminen ja näiden muuntaminen rahalliseen muotoon (tämä luku)
4 Tulosten raportointi ja niiden pohjalta keskustelu sidosryhmien kanssa, minkä jälkeen raportin viimeistely (työseminaari10 26.11.2015 Helsingissä).

Analyysin kolmas vaihe on haastavin. Siinä vaiheessa tulisi myös erotella nollavaikutukset (deadweight), eli muutokset jotka olisivat toteutuneet ilman ohjelmaakin.
10
Työseminaariin osallistui 13 henkilöä; tutkijan lisäksi Kansalaisopistojen liiton (2),
kansalaisopistojen (7), Kuntaliiton (1), opetus- ja kulttuurimisteriön (1) ja kansalaisopisto-opiskelijoiden
(1) edustajia.

45

SUOMI NOUSUUN SIVISTYSTTYÖLLÄ

Nicholls (2009, 760) erottaa ohjelman tuotokset (outputs) jotka ovat yksinkertaisia
määrällisiä tuotoksia (esim. myyntiluvut, luotujen työpaikkojen määrä), hyötyjä (outcomes) ja vaikutuksia (impacts) ovat ohjelman aikaansaamat suorat ja epäsuorat muutokset osallistujien ja heidän yhteisönsä tilanteessa (esim. parantunut koulutustaso,
terveydentila, pidemmän aikavälin muutokset). Näille etsitään rahalliset arvot, käyttämällä esimerkiksi tilastoista löytyviä viitearvoja tai keskimääräisiä kuluja vaikkapa
sairaanhoidon päiväkustannuksista, jos kyseessä on terveydenhoitoalan ohjelman arviointi. Lisäksi Simsa ym. (2014, 16) ohjeistavat määrittelemään panokset (input) ja
toiminnan (activities) joilla tuloksia ja hyötyjä yritetään saada aikaiseksi. Kansalaisopistoissa opiskelun osalta tätä arviointia varten on saatavilla seuraavat tiedot:
TAULUKKO 6 SROI-ANALYYSIN POHJATIEDOT (VRT. SIMSA YM. 2014, 16)
PANOKSET
(input)

Kansalaisopiston rahalliset ja inhimilliset resurssit, joilla kurssit tarjotaan (tässä viitearvona käytetään Espoon
työväenopiston rahallista kokonaispanosta vuonna 2013)

TOIMINTA
(activities)

Kurssien suunnittelu, markkinointi, toteutus ja arviointi

TUOTOKSET
(output)

Kursseille osallistuneiden opiskelijoiden määrä ja rakenne (BeLL-tutkimuksen taustamuuttujat: sukupuoli, ikä,
koulutustaso, työmarkkinatilanne, kurssit joille osallistuttu)

HYÖDYT
(outcome)

BeLL-kyselyssä raportoidut koetut muutokset 35 hyödyn kohdalla: muutokset osallistujien osaamisessa, asenteissa, toimintatavoissa, hyvinvoinnissa jne.

NOLLAVAIKUTUKSET
(deadweight)

Muutokset, jotka olisivat tapahtuneet joka tapauksessa ilman kurssejakin

VAIKUTUKSET
(impact)

Muutosten aikaansaamat vaikutukset yksilö- ja yhteiskuntatasolla

Analyysin haastava vaihe on löydettyjen hyötyjen (koettujen muutosten) purkaminen
hypoteeseiksi siitä, millaisia taloudellisia vaikutuksia niillä voisi olla yksilö- ja yhteiskuntatasolla ja rahallisten viitearvojen määrittely näille vaikutuksille. Tämä vaihe on
kuvattu alaluvussa 3.2.3.
Laskelmien teko on haastavaa, koska vaikutussuhteet ovat monimutkaisia. Niiden paikantamiseksi on kehitetty erilaisia työkaluja kuten vaikutussuhdemallinnus
(chain of event -mallit) ja vaikutuskarttoja (impact map; Kamerˉade 2015, 11). Esimerkiksi monella BeLL-tutkimuksessa löydetyllä hyödyllä on oma suora tai epäsuora vaikutus vaikkapa fyysisen terveyden kehittymiseen, eli vaikutus voi syntyä joko suoraan
terveyskäyttäytymisen paranemisen (liikunta, terveellisempi ruokavalio) tai välillisesti
sosiaalisen vuorovaikutuksen lisääntymisen (ryhmä, muiden tapaaminen) ansiosta lisääntyvän henkisen hyvinvoinnin kautta (jaksaa kiinnittää enemmän huomiota omaan
fyysiseen hyvinvointiin). Näitä vaikutusketjuja on paikannettu BeLL-tutkimuksessa sekä tilastollisesti (Manninen & Meriläinen 2014) että laadullisesti (Sgier 2014).
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3.2.2 RAHALLISTEN ARVIOIDEN LUOTETTAVUUS JA RELEVANSSI
Ennen tulosten tarkastelua on hyvä huomioida, että tässä esitutkimuksessa esitettävät laskelmat eivät ole täysin oikeaoppisesti ja matemaattisesti
tehtyjä, vaan ovat vain esimerkki ja testi siitä, miten kansalaisopisto-opiskelun tuottamia hyötyjä voisi mahdollisesti arvioida rahassa.
Kaikkia laskelmissa käytettyjä viitearvoja ei ole määritelty oikeaoppisesti vahvalla lähdepohjalla tai tilastoilla, koska kyseessä on esitutkimus ja laskentamallin testaus. Viitearvojen kattava etsiminen ja käyttö on hidasta ja työlästä, joten siihen ei ole
resursseja tässä esitutkimuksessa.
Laskelmia ei ole myöskään toteutettu matemaattisen oikeaoppisesti esimerkiksi
herkkyysanalyysin (sensitivity analysis; Greenspace Scotland 2013) periaatteita käyttäen. Laskelmissa pitäisi myös huomioida taulukossa 6 kuvattujen nollavaikutusten
lisäksi myös se, kuinka paljon jonkun vaikutuksen syntyminen (esimerkiksi terveydenhoitomenojen väheneminen) selittyy nimenomaan tietyllä hyödyllä (esimerkiksi koetun terveydentilan muutos) eli hyödyn vaikutusosuus (attribution). Lisäksi tulisi arvioida syrjäyttääkö (displacement) joku hyöty toisen syntymisen, esimerkiksi
jos työtön aikuisopiskelija aktivoituu vapaaehtoistyöhön ja vähentää aktiivista työnhakuaan sen takia eikä työllisty yhtä nopeasti verrattuna siihen, että olisi keskittynyt työnhakuun vapaaehtoistyön sijasta. Myös vaikutusten heikkeneminen ajan kuluessa (drop off), eli arvio siitä kuinka pitkään esimerkiksi opiskelumotivaatio pysyy
korkeammalla tasolla, tulisi lisätä laskelmiin. Laskelmissa tulisi huomioida myös negatiiviset taloudelliset vaikutukset, mitä ei tässä analyysissa ole tehty; esimerkiksi tupakoinnin väheneminen pienentää valtiolle maksettavan tupakkaveron tuottoa.
Yhteiskunnallisten palveluiden taloudellisessa arvioinnissa on hyvä huomioida se, ettei ei-rahallisten hyötyjen muuntaminen rahalliseen muotoon ole ’eksaktia tiedettä’, ja siihen liittyy aina oletuksia ja arviointia. Tärkeää on sen vuoksi avata päättelyprosessia mahdollisimman hyvin ja toteuttaa arviointi niin että se on eri sidosryhmien näkökulmasta
uskottava, mahdollinen ja hyväksyttävissä oleva. Laskelmissa indikaattoreiden valintaan
liittyy aina haasteita (Simsa, Herndler & Totter 2015, 21-22) ja viitearvojen kohdalla pitää
myös muistaa, että ne ovat keskiarvoja, eli keskimääräinen arvio kaikkien kyseisen tyyppisiä hyötyjä kansalaisopisto-opiskelun ansiosta kokeneiden kohdalla mahdollisesti tapahtuneiden vaikutusten rahallisista arvoista. Loppusummat myös kuvaavat eräänlaista maksimiarvoa, minkä kansalaisopisto-opiskelu saattaisi tuottaa (vrt. Fujiwara 2012, 17).
Laskelmien luotettavuuteen vaikuttaa myös tutkittavan yhteiskunnallisen palvelun erityinen luonne. Omaehtoinen harrastustavoitteinen aikuisopiskelu ja siitä saatavat hyödyt ovat hyvin yksilöllisiä, mistä syystä yksilöiden kokemien muutosten pohjal-
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ta arvioitujen rahallisten hyötyjen laskeminen yhteen kokonaissummiksi ei tarkkaan
ottaen ole täsmällinen tulos kokonaishyödyn osalta (vrt. Fujiwara 2012, 16).
Kansalaisopisto-opiskelun hyötyjen taloudellisten vaikutusten arviointia vaikeuttaa hieman myös osallistumisen kasautuminen hyväosaisempiin aikuisiin. Sama kasautumisilmiö koskee myös kolmannen sektorin toimintaa yleisemminkin koko Euroopan tasolla, mistä seuraa eriarvoistumista osallistumisen ja siitä saatavien
laadullisten ja taloudellisten hyötyjen syntymisessä, mikä myös vähentää kolmannen
sektorin toiminnan taloudellista vaikuttavuutta (Kamerˉade 2015, 2). Kuten kansalaisopistojen opiskelijarakenne ja BeLL-tutkimuksen vastaajaprofiili suomalaisten kansalaisopistojen osalta osoittavat, ovat hyvin koulutetut ja hyvän sosioekonomisen aseman omaavat aikuiset, erityisesti naiset, enemmistönä. Eli käytännössä jos alemman
koulutustason ja heikomman sosio-ekonomisen aseman omaavia aikuisia saataisiin
enemmän aikuisopiskelijoiksi, nämä hyötyisivät enemmän kansalaisopiston kursseista kuin hyväosaisemmat, joilla esimerkiksi terveydentila ja opiskelumotivaatio ovat jo
ennestään hyvällä tasolla. Tämä todennettiin myös BeLL-tutkimuksessa, jossa koetut
muutokset eli hyödyt olivat sitä suurempia, mitä matalampi koulutustaso osallistujalla oli (Manninen & Meriläinen 2014).
Tässä esitutkimuksessa tätä kasautumisongelmaa ehkäisee ainakin hieman BeLLtutkimuksessa käytetty muutosasteikko, eli aikuisopiskelun tuottamia hyötyjä on arvioitu kysymällä vastaajilta, minkälaista muutosta eri asioissa osallistuminen on
saanut aikaan (ks. edellinen luku). Näin suurimmat hyödyt (eli muutokset) kertovat
samalla myös siitä, että osallistujan lähtötilanne esimerkiksi koetun terveydentilan
kohdalla on ollut todennäköisesti heikompi kuin niillä, joilla yhtä suurta muutosta ei
ole tapahtunut. Tässä kansalaisopistoaineistossa siten nousevat suurimpina hyötyjinä esiin ne vastaajat, jotka (1) ovat tavalla tai toisella saaneet aikuisopiskelusta potkua
elämäänsä ja (2) joilla on ennen osallistumista ollut hieman huonompi lähtötilanne.

3.2.3 VAIKUTUSTEN INDIKAATTORIT JA ARVIOT NIIDEN RAHALLISISTA ARVOISTA
SROI-analyysi etenee rahallisten arvojen määrittelyn osalta seuraavasti:
Vaihe 1: Keskitytään yhteen osatekijään kerrallaan (tässä yksittäiset hyötyväittämät ja niiden pohjalta muodostetut summamuuttujat)
Vaihe 2: Määritellään rahallinen arvo kullekin osatekijälle
Vaihe 3: Lasketaan muutoksen suuruus (tässä enemmän tai paljon enemmän muutosta kokeneet)
Vaihe 4: Määritellään muutokselle vuosittainen summa
Vaihe 5: Lasketaan muutoksen rahallinen arvo vuositasolla
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Tässä esitutkimuksessa hyvän empiirisen pohjan analyysille tarjoaa BeLL-tutkimus,
jonka avulla on määritelty kansalaisopistossa opiskelleiden taustatiedot, suoritetut
kurssit ja koetut muutokset sekä laadullisen (avovastaukset) että tilastollisen aineiston (vastaukset lomakkeen muutosväittämiin) avulla. Haastavaa sen sijaan on arvioida sitä, minkälaisia vaikutuksia vastaajien elämässä on todella tapahtunut opiskelun
ansiosta: onko esimerkiksi lisääntynyt halukkuus osallistua vapaaehtoistyöhön realisoitunut vapaaehtoistyöhön osallistumiseksi, ja onko vahvistuneista verkostoista ollut
konkreettista hyötyä, ja jos on, niin millä tavalla? Laskelmissa siten tärkein osa (vaikutukset ja niiden rahallinen arvo) perustuu arvioihin, joita ei voi todentaa empiirisesti näitä koskevan seuranta-aineiston puuttuessa. Vastaajien taustat, kurssivalinnat
ja koetut muutokset ja siten myös mahdolliset vaikutukset ovat hyvin yksilöllisiä. Tätä kuvataan seuraavassa taulukossa, jossa on esimerkinomaisesti kuvattu kahden kansalaisopisto-opiskelijan osalta mahdollinen vaikutusketju ja hyötyjen aikaansaamien
mahdollisten taloudellisten vaikutusten indikaattoreita.
TAULUKKO 7 ESIMERKKI KAHDEN AIKUISOPISKELIJAN MAHDOLLISISTA VAIKUTUSKETJUISTA
BELL-TUTKIMUKSEEN PERUSTUVAT TIEDOT
HENKILÖ JA KURSSIT

AVOVASTAUKSET

43-v. korkeakoulututkinnon suorittanut
työelämässä oleva
mies. Suorittanut kaksi
kurssia:

Kalankäsittely ja ruuaksi
valmistaminen on nyt paljon helpompaa. Kalan syöminen on myös lisääntynyt. Valokuvausharrastus
on ottanut askeleen am(1)Kalankäsittely ja
mattimaisempaan suunruuaksi valmistaminen
taan. Tutustuu samanhen(2) Valokuvaus
kisiin ihmisiin ja samalla
verkostoituu.
64-v.
korkeakoulututkinnon
suorittanut
työelämässä oleva
nainen. Suorittanut
kaksi kurssia:
(1) Espanjan kurssi
(2) Voimistelu

Opin uutta ja kertasin vanhaa, sain varmuutta kielen
käyttöön. Kunto pysyi yllä,
yksin ei todellakaan viitsisi
liikkua yhtä tehokkaasti.

ARVIO VAIKUTUKSISTA JA NIIDEN INDIKAATTORIT
SUURIMMAT MUUTOKSET
VÄITTÄMIEN POHJALTA

VAIKUTUKSET?

INDIKAATTORIT?

Muutokset koulutuskokemuksissa (7)

Perheen terveydentila
kohenee kalaruokavalion kautta?

Lääkekulut

Työhön liittyvät
hyödyt (7)
Verkostot (7)
Perhe (7)

vain opiskelumotivaatio
lisääntynyt paljon (6),
muissa muuttujissa ei
muutosta (4) tai vain
hieman muutosta (5)

Valokuvauksesta
lisätuloja tai jopa uusi
ammatti?

Sote-kulut
Lisätulot

Verkostojen hyöty
nykyisessä työssä?

Jatkanee opiskelua,
mutta sillä tuskin on
merkittäviä vaikutuksia
nykytilanteeseen?

--

On kiva työskennellä tavoitteellisesti ryhmän kanssa;
harrastus pitää virkeänä.
Säännöllisestä liikunnasta
on tullut elämäntapa.
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Kuten taulukosta käy ilmi, on ensimmäinen aikuisopiskelija kokenut enemmän muutoksia, joilla voi arvioida olevan myös taloudellisia vaikutuksia hänen elämässään.
Sen sijaan jälkimmäisen vastaajan kohdalla vain opiskelumotivaatio on vahvistunut.
Avovastauksesta voi toki paikantaa koettuja hyötyjä, mutta aktiivisena aikuisopiskelijana nämä muutokset aikaisempaan (oletettavasti jo ennestään hyvään) elämäntilanteeseen eivät ole niin suuria, että henkilö sijoittuisi tässä analyysissa muutosta paljon kokeneiden ryhmään (eikä siis vaikuta laskurissa kertaantuviin summiin). Hänen
kohdallaan on koettujen hyötyjen perusteella myös vaikea arvioida syntyvän merkittäviä vaikutuksia, joilla voisi olla taloudellista merkitystä.
Osalle BeLL-tutkimuksessa löydetyille hyödyille on suhteellisesti helpompi määritellä oletetut vaikutukset ja näille indikaattorit. Tällaisia ovat summamuuttujatasolla
henkinen hyvinvointi, työhön liittyvät hyödyt ja terveys, osittain myös sosiaalinen osallistuminen verkostojen vahvistumisen ja vapaaehtoistyön todennäköisyyden lisääntymisen osalta. Nämä ovat hyötyjä, joita on tutkittu paljon esimerkiksi sosiaali- ja terveystaloustieteessä, ja työhön liittyvät hyödyt on helpohko arvioida rahassa muuten
(vrt. Münich & Psacharopoulos 2014, 28–31). Myös koulutuskokemusten muutokselle on mahdollista melko vakuuttavasti määritellä vaikutuksia joita voi muuntaa rahalliseen muotoon.
Hyvä esimerkki helposti rahalliseen muotoon muunnettavista vaikutuksista ovat
terveyskäyttäytymisen muutosta kuvaavat muuttujat: esimerkiksi jos osallistuja tupakoi kurssien ansiosta vähemmän tai paljon vähemmän (kuten 1,6 % eli 14 henkilöä lomakkeella vastasi), hän myös todennäköisesti ostaa vähemmän savukkeita vuoden aikana. Savukeaskin keskihinta on noin 5 €, ja jos oletetaan varovaisesti tupakoinnin
vähenevän edes yhden askin verran viikossa, säästää henkilö 52 * 5 € eli 260 € vuodessa. Kun tämä kerrotaan vielä tupakointia vähentäneiden vastaajien määrällä, tulee
kokonaissäästöksi 3 699 € yksilötasolla.
Saman muutoksen eli tupakoinnin vähenemisen rahalliset hyödyt yhteiskunnan
tasolla on sitten huomattavasti haastavampaa arvioida: selkeä indikaattori on varmaankin tupakasta johtuvien sairaanhoitokulujen ja muiden yhteiskunnan menojen
väheneminen, mutta rahallisen arvon määrittely sille on vaikeampaa. Tupakoinnin
yhteiskunnalle aiheuttamista kokonaiskustannuksista tuoreimmassa aihetta käsittelevässä raportissa todetaan näin:
Tupakointi näyttää arvioiden perusteella tuottavan merkittäviä taloudellisia haittoja yhteiskunnalle. Vuonna 2012 tupakoinnin aiheuttamien välittömien kustannusten arvioidaan olevan yhteensä noin 290–294 miljoonaa euroa. Tupakoinnin aiheuttamat tulonsiirrot ovat arvioiden mukaan yhteenlaskettuna noin 327 miljoonaa euroa. Tupakoinnin
aiheuttamien välittömien taloudellisten haittojen arvioidaan olevan näin yhteensä noin

SUOMI NOUSUUN SIVISTYSTTYÖLLÄ

50

617–621 miljoonaa euroa. Välillisten kustannusten osalta tupakoinnin arvioidaan aiheuttaneen yhteensä noin 840–930 miljoonaa euron kustannukset. Yhteensä tupakoinnin arvioidaan näin aiheuttaneen noin 1,5 miljardin euron taloudelliset haitat. (Vähänen 2015,
tiivistelmä.)

Tilastokeskuksen (2013) mukaan 15–84-vuotiaista päivittäin tai satunnaisesti tupakoi noin 875 000. Jos tupakoinnin aiheuttamat taloudelliset haitat jaetaan tupakoitsijoiden määrällä, näyttäisi siltä että yhteiskunnan kulut ovat noin 1 714 € tupakoitsijaa kohti.
Kun tämä kerrotaan BeLL-tutkimuksen mukaan tupakointia paljon vähentäneiden kansalaisopisto-opiskelijoiden määrällä (14 henkilöä), näyttäisi yhteiskunnan säästö olevan
heidän osaltaan 24 383 €. Kansalaisopisto-opiskelun aikaansaama tupakoinnin väheneminen tuottaisi siis yhteensä 28 081 € kokonaishyödyt yksilölle ja yhteiskunnalle.
Alkoholinkäytön vähenemisestä seuraavien säästöjen määrää voisi yksilötasolla indikoida vaikkapa keskimääräinen viinipullon (7 € viikko) ja oluttuopin hinta (3 tuoppia á 5 € kerran kuussa), jolloin vuositasolla säästö olisi 364 € + 180 € eli 544 € vuodessa. Alkoholinkäytön osalta vaikutusta yhteiskuntatasolla on vaikeampi arvioida, koska
alkoholin ongelmakäyttö ja siten myös ongelmat kasautuvat voimakkaasti, ja oletettavasti kansalaisopistossa opiskelevat eivät kuulu riskiryhmiin vaan kohtuukäyttäjiin.
Vastaavalla tavalla kuin tupakoinnin kohdalla voidaan toki määritellä Tilastokeskuksen ja THL:n analyysien pohjalta, että alkoholinkäyttö aiheuttaa 0,9 miljardin euron
kustannukset yhteiskunnalle. Jos sen jakaa tasan Suomen 20–84 vuotiaiden määrällä (4 134 523 henkilöä vuoden 2014 lopussa), tekisi se 217 € kulut henkilöä kohti. Näillä viitearvoilla kansalaisopistossa opiskelun rahalliset yhteenlasketut hyödyt alkoholinkäytön vähenemisen osalta olisivat 66 467 € yksilötasolla ja 26 514 € yhteiskuntatasolla.
Taloudellisen arvioinnin kannalta vaikeampia hyötyjä ovat elämänhallinta, minäpystyvyys, elämän tarkoituksellisuus, suvaitsevaisuus ja perheeseen liittyvät hyödyt.
Nämä ovat yksilön toimijuutta (Evans 2007), sosiaalista pääomaa ja yhteiskunnan vakautta ja koheesiota (Schuller ym. 2002; Merriam & Kee 2014) hitaasti vahvistavia
ajattelu- ja toimintatapojen muutoksia, joille on käytännössä vaikea määritellä yksiselitteisiä rahassa mitattavia vaikutuksia, vaikka sellaisia varmasti on. Niiden toteutumisen aikajännettä on myös vaikea määritellä yksilöllisten erojen takia. Esimerkiksi
elämänhallinnan tunteen ja minäpystyvyyden lisääntyminen saattaa johtaa nopeastikin vaikkapa työllistymiseen tai ammattiopintojen loppuunsaattamiseen ja sitä kautta
taloudellisen tilanteen paranemiseen, mutta jollakin toisella henkilöllä elämäntilanteen paraneminen näkyy vasta ajan kuluessa.
Tässä esitutkimuksessa joillekin vaikeammin arvotettaville vaikutuksille ja niitä kuvaaville viitearvoille on etsitty tilastoista tai aikaisemmista tutkimuksista mahdollisimman toimivat arviot. Esimerkiksi Pehkonen-Elmin ym. (2015, 50) tutki-
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muksessa arvioitiin parantuneen elämänhallinnan (koherenssin tunne) vähentävän

mielenterveyspalveluiden kustannuksia 3,3 %, mikä johtaisi 3 849 € säästöihin tuhatta ihmistä kohden (3 € ja 0,849 senttiä per henkilö). Joillekin muille hyödyille sen sijaan ei ole löydettävissä välttämättä luotettavia tai soveltuvia viitearvoja, joten niille
pitää laskelman testaamista varten asettaa vain arvioitu rahallinen viitearvo.
Seuraavassa taulukossa on kuvattu kahden hyödyn (muutokset elämänhallinnassa ja terveyskäyttäytymisessä) osalta, minkälaisia vaikutuksia näillä osallistujien kokemilla muutoksilla voisi olla yksilö- ja yhteiskuntatasolla, ja mitä voisivat olla ne indikaattorit, joilla näitä vaikutuksia voisi arvioida rahassa. Analyysin tueksi taulukkoon
on lomakeväittämien lisäksi laitettu samaan päähyötyyn liittyvät avointen vastausten
sisällönanalyysissa löydetyt teemat. Laajempi taulukko kaikkien hyötyjen osalta löytyy
liitteestä 1 ja analyysissa käytetty laskuri liitteestä 2.
TAULUKKO 8 ESIMERKKEJÄ HYÖTYJEN OLETETUISTA VAIKUTUKSISTA JA NIIDEN INDIKAATTOREISTA (VRT. BÄRNINGHAUSEN YM. 2011,
2374; HOECKEL 2008, 4; DESJARDINS, MILANA & RUBENSON 2006, 116; OECD 2000B; MÜNICH & PSACHAROPOULOS 2014, 27-28)
KANSALAISOPISTO-OPISKELUN TUOTTAMAT MUUTOKSET (BELL-TUTKIMUS)

OLETETUT VAIKUTUKSET
YKSILÖTASOLLA

OLETETUT VAIKUTUKSET
YHTEISKUNTATASOLLA

INDIKAATTORIT

ELÄMÄNHALLINTA

opinto- ja työuran
siirtymien tehostuminen

opinto- ja työurien
tehostuminen

Yksilötaso:

parempi elämänhallinta

opinto- ja uraohjauksen
tarpeen väheneminen

31. Tunnen, että minulla on
mahdollisuuksia vaikuttaa minulle
tapahtuviin asioihin

perheen ja läheisten hyvinvointi

28. Kun teen suunnitelmia, olen varma
että pystyn myös toteuttamaan ne
30. Uskon, että pystyn itse määräämään
elämäni suuntaa

työttömyysjaksojen
lyhentyminen
tulotason paraneminen
Yhteisötaso:
työttömyysmenojen
väheneminen

Avovastausten pohjalta löydetyt teemat:

opintotuen vaikuttavuuden
tehostuminen

Elämänhallinta

sote-menojen väheneminen
Yksilötaso:

terveydentilan
paraneminen

hyvinvoinnin ja terveyden
lisääntyminen
sote-menojen väheneminen

17. Olen tyytyväinen fyysiseen
terveydentilaani

jaksamisen ja
hyvinvoinnin
lisääntyminen

terveyspalveluiden tarpeen
väheneminen

tupakka-askin hinta

23. Kiinnitän huomiota terveyteeni

liikunnan lisääntyminen

tupakoinnin ja
alkoholinkäytön
väheneminen

Yhteisötaso:

26. Tupakointia vähentäneet

ruokavalion
parantuminen

TERVEYS
5. Pyrin noudattamaan terveitä
elämäntapoja

27. Alkoholinkäyttöä vähentäneet
Avovastausten pohjalta löydetyt teemat:
Fyysinen hyvinvointi
Terveyshyödyt
Terveysosaaminen
Terveystietoisuus
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sairaus- ja lääkekulujen
väheneminen
viinipullon ja oluttuopin hinta
säästö sote-menoissa
säästöt tupakoinnin
yhteiskunnalle aiheuttamissa
kustannuksissa

Kuten aikaisemmin todettiin, on indikaattoreiden määrittely ja rahallisten arvojen
löytäminen niille analyysin työläin – ja samalla ratkaisevin – vaihe. Seuraavassa taulukossa on kuvattu muutaman hyödyn osalta, millaisia indikaattoreita niille voisi asettaa, ja minkälaisia viitearvoja näille voisi määritellä.
TAULUKKO 9 ESIMERKKEJÄ INDIKAATTOREIDEN VIITEARVOJEN MÄÄRITTELYSTÄ
HYÖTY

INDIKAATTORI

RAHALLINEN VIITEARVO

LÄHDE

PAREMPI ELÄMÄNLAATU

Mielenterveyspalveluiden
kustannusten aleneminen

3 € ja 0,849 senttiä per henkilö

Pehkonen-Elmi ym. (2015, 50)

ELÄMÄNHALLINTA
(KOHERENSSIN TUNTEEN
VAHVISTUMINEN)

Mielenterveyspalveluiden
kustannusten aleneminen

0,525 € per henkilö

Pehkonen-Elmi ym. (2015, 50)

TUPAKOINNIN
VÄHENEMINEN

Tupakka-askin keskihinta

5 € aski

Hintatilasto

Tupakoinnin yhteiskunnalliset
kustannukset

1 714 € per tupakoitsija

VAPAAEHTOISTYÖN
LISÄÄNTYMINEN

Vapaaehtoistyön keskimääräinen
tuntihinta

12,44 €

Laasanen (2011, 19)

OPISKELUMOTIVAATION
LISÄÄNTYMINEN

Palkkatason nousu

arvio: keskimäärin 120 € /vuosi
per vastaaja

oma arvio

Vähänen (2015)

Taulukossa kuvatuista hyödyistä selkein rahalliseen muotoon muunnettavissa oleva
muutos on tupakoinnin väheneminen, jolle on kohtuullisen helposti ja luotettavasti löydettävissä yksilö- ja yhteiskuntatason indikaattorit ja niille rahalliset viitearvot. Aikaisempien tutkimusten pohjalta myös elämänlaadun, elämänhalllinnan ja vapaehtoistyön
lisääntyminen voidaan suhteellisen järkevästi viitearvottaa. Sen sijaan opiskelumotivaation lisääntymisen aikaansaamia vaikutuksia on vaikea paikantaa ilman jatkotutkimusta,
joten sille joudutaan tässä koelaskelmassa määrittelemään indikaattori ja sille keskimääräinen viitearvo oman arvion pohjalta. On hyvä muistaa, että viitearvot ovat keskiarvoja, eli yksilöittäin rahallinen hyöty voi vaihdella paljonkin aina nollasta eurosta ylöspäin.
Liitteessä 2 on esitetty laskentapohja, joka on kehitetty tätä esitutkimusta varten.
Keltaisella merkityt viitearvot pohjautuvat aikaisempiin tutkimuksiin tai tilastoihin,
muut ovat arvioita. Tyhjät solut ovat hyötyjä, joille ei voida määritellä rahallisia arvoja. Summat ovat keskimääräisiä arvioita, eli esimerkiksi arvio vuosipalkan noususta
keskimäärin 120 € pohjautuu oletukseen, että lisääntyvän opiskelun avulla palkankorotuksen saavia on vain muutamia. On hyvä myös muistaa myös se, että työssä olevien eli niiden, joiden kohdalla vaikutus voisi realisoitua, osuus vastaajista on 49 %.
Rahallisten hyötyjen arvioinnin aikajänne on yksitasolla yksi vuosi, samoin yhteiskuntatasolla, mutta niiden oletetaan realisoituvan vasta viiveellä 1-2 vuoden kuluttua,
esimerkiksi sote-kulujen vähenemisenä, jos osallistujien hyvinvointi lisääntyy.

53

SUOMI NOUSUUN SIVISTYSTTYÖLLÄ

3.2.4 ARVIOT KANSALAISOPISTO-OPISKELUN SOSIAALISESTA TUOTTAVUUDESTA
Edellä kuvatulla tavalla rahalliseen muotoon muunnetut kansalaisopisto-opiskelun
hyödyt BeLL-vastaajien osalta (n = 883) on laskettu liitteessä 2 kuvatulla laskurilla. Mikäli oletukset, arviot ja viitearviot ovat edes kohtuullisella tasolla oikean suuntaisia, näyttäisi kansalaisopisto-opiskelu tuottavan yksilö- ja yhteiskuntatasolla noin
848 000 € – 1 414 000 € hyödyt, keskimäärin 1 281 € kansalaisopisto-opiskelijaa kohden.
Investoinnin tuottavuuden kertovaa SROI-laskelmaa varten tarvitaan vielä tieto
tai arvio panostuksista, joita kansalaisopistotoiminnan toteutus vaatii. Tässä esitutkimuksessa käytetään viitearvona Espoon työväenopiston lukuja edustamaan suomalaisten kansalaisopistojen panostuksia. Kuntarahoituksessa ja osallistujamaksuissa on
luonnollisesti hieman eroja, mutta Espoon11 luvut ovat kuitenkin tässä esitutkimuksessa yleistettävissä keskimääräiseksi panostukseksi, eli opiskelijakohtaiseksi hinnaksi jonka valtio, kaupunki ja opiskelija itse investoivat kansalaisopistotoimintaan.
Espoon työväenopistossa oli vuonna 2013 opiskelijoita yhteensä 27 724. Alla olevien tietojen pohjalta voidaan arvioida, että Espoossa opiskelijakohtainen panostus
kansalaisopisto-opiskeluun on 286 € vuodessa.
TAULUKKO 10 ESPOON TYÖVÄENOPISTON PANOSTUS VUONNA 2013
PER OPISKELIJA

YHTEENSÄ

Valtionosuus

92 €

2 574 000 €

Kuntarahoitus

127 €

3 535 000 €

Osallistujamaksut

65 €

1 807 050 €

Yhteensä

286 €

7 916 050 €

Tätä viitearvoa voidaan käyttää nyt laskettaessa BeLL-tutkimukseen vastanneiden
suomalaisten kansalaisopisto-opiskelijoiden osalta tehty panostus, joka on 252 538
€ (286 € * 883 BeLL-tutkimukseen osallistunutta kansalaisopisto-opiskelijaa). Tältä pohjalta voidaan tehdä SROI-analyysi, joka on kuvattu seuraavassa taulukossa. Siinä on myös huomioitu 25 % virhemarginaali, eli laskettu nettohyödyt, SROI-indeksi
ja investoinnin tuottavuus myös sellaisissa tapauksissa, jos todelliset taloudelliset vaikutukset olisivat 25 % pienemmät tai suuremmat kuin tässä analyysissa on arvioitu.

11
Espoon kaupunki investoi työväenopistotoimintaan hieman keskimääräistä enemmän kuin muut
kaupungit ja kunnat.
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TAULUKKO 11 SROI-ANALYYSIN TULOKSET – KANSALAISOPISTON SOSIAALINEN TUOTTAVUUS
JOS 25 % VIRHEMARGINAALI HUOMIOIDAAN
PER OPISKELIJA

YHTEENSÄ

- 25 %

+ 25 %

Investointi

286 €

252 538 €

252 538 €

252 538 €

Hyödyt

1 281 €

1 131 381 €

848 536 €

1 414 226 €

Nettohyöty

995 €

878 843 €

595 998 €

1 161 688 €

SROI-indeksi

4,5

3,4

5,6

Investoinnin tuottavuus %

348 %

236 %

460 %

KAIKKI HYÖDYT

YKSILÖTASON HYÖDYT
Investointi

286 €

252 538 €

252 538 €

252 538 €

Hyödyt

431 €

380 817 €

285 613 €

476 021 €

Nettohyöty

145 €

128 279 €

33 075 €

223 483 €

SROI-indeksi

1,5

1,1

1,9

Investoinnin tuottavuus %

51 %

13 %

89 %

YHTEISKUNTATASON HYÖDYT
Investointi

286 €

252 538 €

252 538 €

252 538 €

Hyödyt

850 €

750 564 €

562 923 €

938 205 €

Nettohyöty

564 €

498 026 €

310 385 €

685 667 €

SROI-indeksi

3,0

2,2

3,7

Investoinnin tuottavuus %

197 %

123 %

272 %

Jos laskelma ja viitearvot ovat edes suuntaa-antavia ja kohtuullisen oikeaan osuvia,
näyttäisi siltä että kansalaisopisto-opintoihin sijoitettu euro tuottaa 3,4–5,6 euron
hyödyt, joista osa tuloutuu yksilölle ja osa yhteiskunnalle. Yksilötason hyötyjen kohdalla SROI-indeksi on hieman alhaisempi (1,1–1,9) kuin yhteiskuntatasolla (2,2–3,7).
Näyttäisi siis siltä, että aikuisopiskelija henkilökohtaisesti jää vain hieman ”voitolle”
(toisaalta osallistuja itse panostaa vain osallistumismaksun eli 65 € ja saa 145 € nettohyödyt, joten todellinen tuottosuhde on suurempi), mutta erityisesti yhteiskunnan
kannattaisi panostaa kansalaisopisto-opintoihin, sillä ne tuottavat hyvän rahallisen
nettohyödyn yhteiskunnalle.
Kun luvut suhteuttaa Espoon työväenopiston opiskelijamäärään (27 724), näyttäisi Espoon työväenopisto tuottavan yhteensä 26 735 960 € rahalliset nettohyödyt eli
964 € osallistujaa kohden. Yksilötasolla hyötyjen rahallinen nettoarvo on 4 027 641 €
ja yhteiskuntatasolla 14 779 255 €.
Tässä esitutkimuksessa määriteltyjä rahallisia hyötyjä voi – varauksin – verrata
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Dolanin & Fujiwaran (2012, 21) tuloksiin, joissa laskettiin hyötyjen WTP-arvot (willingness to pay -arviointi), eli mitä aikuiset olisivat valmiita maksamaan kursseista,
jotka tuottavat tiettyjä hyötyjä, joista osa oli samoja kuin BeLL-tutkimuksessa12. Kun
Dolanin ja Fujiwaran englantilaiseen aineistoon pohjautuvat WTP-arvot näiden hyötyjen osalta syöttää tässä esitutkimuksessa kehitettyyn SROI-laskuriin, näyttäisi jo
pelkästään näitä hyötyjä (henkinen hyvinvointi, perhe, työ, muutokset koulutuskokemuksissa) tuottavien kansalaisopistokurssien rahallinen arvo (kuvitteellinen ostohinta) olevan BeLL-vastaajien kohdalla 1 740 000 € eli 1 971 € osallistujaa kohti. Jos
kansalaisopisto-opiskelun sosiaalinen tuottavuus siis laskettaisiin WTP-laskentatavan mukaan, olisi kustannus-hyötysuhde jo yksinomaan näitä neljää hyötyä tuottavien kurssien osalta 6,9 ja tuottavuus 589 %. Tästä laskelmasta siis puuttuvat kokonaan
vielä terveyshyödyt ja sosiaaliseen osallistumiseen liittyvät hyödyt, joille englantilaisessa tutkimuksessa ei ollut arvioitu ’ostohintaa’. Lisäksi luvut kuvaavat vain yksilötason hyötyjä, eli yhteiskuntatason hyödyt jäävät siinä huomioimatta. Vertailu kuitenkin
vahvistaa tämän esitutkimuksen tuloksia, ja samansuuntaiset tuottosuhteet antavat
syytä olettaa, että tehdyt rahalliset arviot kansalaisopisto-opiskelun vaikutuksista ovat
oikean suuntaisia.

Jatkotutkimus

12
Vertailussa on hyvä muistaa, ettei englantilaiseen aineistoon pohjautuvia tuloksia sellaisenaan
voi suoraan siirtää suomalaiseen sosioekonomiseen kontekstiin. Lisäksi WTP-laskennassa on kyse
kurssien kuvitellusta markkina-arvosta, ei kurssien tuottamien hyötyjen taloudellisista vaikutuksista.
Laskentamenetelmää kuitenkin käytetään SROI-analyyseissa, esimerkiksi Englannissa jossa se on suosittu
hallituksen poliittista päätöksentekoa tukevien analyysien teossa (Fujiwara 2012, 3).
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4
Jatkotutkimusmahdollisuudet
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4.1 VAIHTOEHTOISET TUTKIMUSASETELMAT
Mikäli aikuisopiskelun taloudellista arviointia halutaan syventää tässä esitutkimuksessa testatun SROi-analyysimallin ja indikaattoreihin ja niiden viitearvoihin pohjautuvan laskentatavan pohjalta, syntyy jatkotutkimusten suunnittelulle tiettyjä haasteita. Ensinnäkin olisi tärkeintä kehittää tutkimusasetelmia, joissa saadaan vahvaa
empiiristä aineistoa siitä, mitä osallistujien elämässä tapahtuu kursseille osallistumisen ja niiden tuottamien laajempien hyötyjen jälkeen, eli mitä konkreettisia muutoksia ihmisten elämässä tapahtuu ja millaisia taloudellisia vaikutuksia yksilö- ja yhteiskuntatasolla siitä syntyy. Toisekseen tutkimuksissa pitäisi pystyä todentamaan, että
osallistumisesta syntyneet hyödyt ja niiden pohjalta tapahtuvat muutokset ovat juuri
aikuisopiskelusta johtuvia, eli kausaalisia mekanismeja (Kamerade 2015, 2). Kolmanneksi on haasteena paikantaa, todentaa ja arvioida nimenomaan taloudellisia vaikutuksia, joita ihmisten elämässä syntyy. Neljäs haaste liittyy opiskeluprosessien ja koettujen hyötyjen yksilöllisyyteen. BeLL-aineisto osoittaa, että aikuisten elämäntilanteet
jo lähtötilanteessa ovat hyvin moninaisia, ja vapaan sivistystyön palveluiden käyttötavat ja -motiivit hyvin yksilöllistä, puhumattakaan koetuista hyödyistä ja elämäntilanteessa osallistumisen jälkeen tapahtuvista muutoksista. Yksilöllisyys asettaa erityisesti tilastollisille analyyseille suuria haasteita, koska muutosten vakiointi, todentaminen
ja mittaaminen on vaikeaa suuren yksilöllisen vaihtelun vuoksi.
Haasteisiin vastaaminen vaatii sekä laadullisen että määrällisen aineiston käyttöä eli monimenetelmällistä tutkimusasetelmaa (Hammond 2005; Manninen & Meriläinen 2015). Koska aikuisopiskelun hyödyt ja viiveellä tapahtuvat vaikutukset ovat
hyvin yksilöllisiä, pitäisi kaikkien laajempien tutkimusten pohjaksi ensin laadullisten
aineistojen avulla paikantaa ja ymmärtää, millaisia vaikutuksia aikuisopiskelulla on
ihmisten elämäntilanteessa ja millä tavalla taloudelliset tekijät ovat osa niitä. Käytännössä pitäisi siis päästä seuraamaan, mitä ihmisten elämässä, terveydentilassa, työtilanteessa, kuluttajakäyttäytymisessä ym. tapahtuu. Tiedonkeruumenetelminä voisivat
toimia joko teema- tai syvähaastettlut, päiväkirjat tai räätälöity kirjanpito omasta rahankäytöstä. Tällainen laadullinen tutkimus auttaisi paikantamaan mahdollisia vaikutuspolkuja ja niihin liittyviä taloudellisia indikaattoreita ja jopa viitearvoja niille
(esimerkiksi terveydentilan paranemisesta syntyvät lääkekulujen ja lääkärikäyntikulujen väheneminen).
Analyysia olisi mahdollisuus täydentää lomakekyselyillä, joissa vastaajia pyydetään eri ajankohtina arvioimaan omaa kuluttajakäyttäytymistään ja rahankäyttöään.
Vaihtoehtoisesti aikuisia voisi pyytää pitämään kirjaa kuluttajakäyttäytymisestään ja
kuluistaan tietyissä menoluokissa ja tuloissaan vuoden ajan, minkä pohjalta arvioi-
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daan rahalliset muutokset ja sitä, onko niillä ollut yhteyttä opiskeluun. Yksi vaihtoehto voisi olla myös laadullinen tai määrällinen aineisto, jossa osallistujat itse kirjaavat
ja arvioivat taloudellisia hyötyjä ja kohdallaan tapahtuneita muutoksia ja niiden rahallisia vaikutuksia (esim. uusi työpaikka = palkankorotus 350 € kuussa).
Aikuiskoulutuksen hyötytutkimusten haasteeksi on yleensä nostettu valikoitumisongelma (selection bias; Hammond 2005; Desjardins 2008b), eli vaarana voi olla, että koska aikuisopiskelijat ovat keskimääräistä koulutetumpia ja paremmassa sosioekonomisessa asemassa olevia, saattavat löydetyt hyödyt johtua osittain tutkimukseen
osallistujien taustasta. Ns. kovien tieteiden edustajat peräävät senkin takia satunnaistettujen koeasetelmien ja verrokkiryhmien käyttöön perustuvia tutkimuksia (esim.
Dolan & Fujiwara 2012; Münich & Psacharopoulos 2014), joita kuitenkin käyttätymistieteissä on vaikea toteuttaa monista eri syistä, joista osa on käytännöllisiä ja osa
eettisiä. Teoriassa esimerkiksi aikuisopiskelun taloudellisen arvioinnin voisi toteuttaa
kokoamalla satunnaisesti koeryhmä joka ohjataan kansalaisopiston kursseille ja verrokkiryhmä, jossa on samanlaiset ihmiset, mutta heitä ei päästetä opiskelemaan. Alku- ja loppumittausten avulla sitten lasketaan, onko koe- ja verrokkiryhmien välillä esimerkiksi terveydentilassa ja kuluttajakäyttäytymisessä tapahtunut muutoksia, ja
jos ryhmien väliltä löytyy tilastollisesti merkittäviä eroja, voidaan yrittää tehdä johtopäätöksiä koulutuksen vaikutuksista niihin. Käytännössä tällaiset asetelmat ovat mahdottomia, koska täysin identtisiä verrokkiryhmäläisiä on mahdoton löytää ja ryhmiin
sijoittuvien ’koekaniinien’ käyttäytymistä on mahdoton kontrolloida aukottomasti.
Tutkimuksissa pitäisi haasteista huolimatta pyrkiä pitkittäisseurantaan ja ennenjälkeen-mittauksiin (Banke-Thomas, Madaj, Charles & van den Broek 2015), vaikka näissä onkin monia metodologisia haasteita. Vaikka muutoksen arviointiin on kehitetty erilaisia muutosmittareita (esimerkiksi General Health Questionnaire mittaa
koetussa terveydentilassa tapahtunutta muutosta, vastaaavasti BeLL-lomakkeessa
käytettiin muutosasteikkoa), tulisi niiden antamaa kuvaa täydentää alku- ja loppumittauksien avulla, jos mahdollista.
Monimenetelmällisen lähestymistavan lisäksi tarpeen olisi monitieteinen tutkimusasetelma, jossa sosiaali- tai terveystaloustieteen piirissä kehitettyjä kustannushyötyanalyyseja ja menetelmiä sovelletaan aikuisopiskelun taloudelliseen arviointiin.
Myös koulutustalous- ja kansantaloustieteellisen näkökulman ja teorioiden hyödyntäminen olisi tarpeen.
Jatkotutkimuksissa olisi myös hyvä selvittää erilaisten rekisteriaineistojen käyttömahdollisuus. Herkullinen, mutta käytännössä mahdoton tietosuojasäännösten takia,
olisi aikuiskoulutuksen osallistujatietojen yhdistäminen erilaisiin kuluttujakäyttäytymistä seuraaviin tietojärjestelmiin (K-plussakortti, S-etukortti jne.), verotietoihin, ter-
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veystietoihin (Kela-tuet, sairausvakuutuskortti) ja työvoimatilastoihin ja pankkitietoihin. Idean eettisempi ja myös käytännössä mahdollisesti toteutettavissa oleva sovellus
voisi olla esimerkiksi Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen rekisteriaineistojen ja vastaavien tietojen (esimerkiksi Tilastokeskuksen väestöpaneeli, Kuntaliiton mittarit liikunnasta ym.) hyödyntäminen aikuiskoulutukseen osallistumisen ja sote-menojen yhteyden arvioinnissa.

4.2 EHDOTUKSET JATKOTUTKIMUKSISTA
Jatkotutkimuksia koskevat tavoitteet ja linjaukset voi tiivistää seuraavasti:
l

päätarve on koota empiiristä laadullista aineistoa niistä yksilöllisistä prosesseista, joiden
kautta aikuisopiskelun tuottamat hyödyt saavat aikaan muutoksia aikuisten elämässä; tätä kautta saadaan paikannettua mahdollisia kausaalisia mekanismeja, joilla aikuisopiskelusta syntyy myös taloudellisia vaikutuksia yksilö- ja yhteiskuntatasolla

l

alkuvaiheessa kannattaisi keskittyä helpommin taloudelliseen arviointiin soveltuviin hyötyihin kuten terveyshyötyihin ja työhön liittyvien hyötyihin; tätä kautta saadaan kehitettyä
aikuisopiskelun taloudellisen arvioinnin menetelmiä ja laskentamalleja jatkotutkimuksia
varten

l

taloudellista arviointia tulisi toteuttaa poikkitieteellisen tutkijaryhmän toimesta, jotta terveys-, sosiaali- ja koulutustaloustieteen osaaminen saadaan mukaan tukemaan aikuiskasvatustieteellistä näkökulmaa.

l

BeLL-tutkimuksen tuloksia olisi järkevää hyödyntää mahdollisuuksien mukaan edelleen;
BeLL-kyselylomakkeessa pyydettiin vastaajia antamaan yhteystietonsa, mikäli he ovat halukkaita osallistumaan myös teemahaastatteluun. Suomalaisvastaajista n. 300 jätti yhteystietonsa ja tämän ryhmän tavoittaminen viivästettyyn arviointiin joko jatkokyselyn tai
teemahaastattelujen muodossa olisi teknisesti mahdollista

l

olisi selvitettävä erilaisten rekisteriaineistojen (THL, Tilastokeskus ym.) käytön mahdollisuus aikuisopiskelun taloudellisten vaikutusten tutkimuksissa

Alla on kuvattu ehdotukset, joiden pohjalta voisi lähteä kehittämään jatkotutkimusta
aikuisopiskelun taloudellisen arvioinnin alueelle:
l

suunnitellaan ja toteutetaan edellä mainittu laadullinen tutkimus aikuisopiskelun vaikutusten ja niiden taloudellisten seurausten paikantamiseksi; aineistonkeruussa hyödynnetään teemahaastattelujen ohella kulutus- ja terveyskäyttäytymisen kirjanpitoa ja seuranta-asetelmaa

l

toteutetaan yhteystietonsa jättäneiden BeLL-kyselyyn vuonna 2012 vastanneiden aikuisopiskelijoiden osalta seurantakysely ja haastattelut, joissa pyritään paikantamaan
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BeLL-tutkimuksessa löydettyjen hyötyjen aikaansaamat muutokset ja niiden mahdolliset
taloudelliset vaikutukset
l

rakennetaan poikkitieteellinen seurantatutkimusasetelma, jossa seurataan tiettyjen helpommin rahalliseen muotoon muunnettavien hyötyjen (terveys, työhön liittyvät hyötyt,
vapaaehtoistyö ym.) osalta aikuisopintoihin osallistuvien henkilöiden elämäntilanteessa tapahtuvia muutoksia ja niiden taloudellisia vaikutuksia. Aineistonkeruussa hyödynnetään monimenetelmällistä tutkimusasetelmaa ja pyritään toteuttamaan myös verrokkiryhmän ja rekisteriaineistojen käyttö mahdollisuuksien mukaan.
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LIITE 1. BELL-TUTKIMUKSESSA LÖYDETYT HYÖDYT, NIISSÄ ENEMMÄN TAI PALJON ENEMMÄN MUUTOSTA KOKENEIDEN SUOMALAISTEN
KANSALAISOPISTO-OPISKELIJOIDEN (N = 883) PROSENTTIOSUUS, ARVIOT HYÖTYJEN TUOTTAMISTA VAIKUTUKSISTA JA NIIDEN RAHALLISEN
ARVOTTAMISEN INDIKAATTORIT

MUUTOSTA
KOKENEITA

ELÄMÄNHALLINTA

ARVIO MUUTOKSEN
TUOTTAMISTA
VAIKUTUKSISTA
YKSILÖTASOLLA

ARVIO MUUTOKSEN
TUOTTAMISTA VAIKUTUKSISTA
YHTEISKUNNAN TASOLLA

INDIKAATTORIT

opinto- ja työuran
siirtymien tehostuminen

opintourien tehostuminen

Yksilötaso:

opinto- ja uraohjauksen
tarpeen väheneminen

työttömyysjaksojen
lyhentyminen

perheen ja läheisten
hyvinvointi

tulotason paraneminen

44,8%

31. Tunnen, että minulla on
mahdollisuuksia vaikuttaa minulle
tapahtuviin asioihin

parempi elämänhallinta

28. Kun teen suunnitelmia, olen varma
että pystyn myös toteuttamaan ne
30. Uskon, että pystyn itse
määräämään elämäni suuntaa

Yhteisötaso:
työttömyysmenojen
väheneminen

Avovastausten pohjalta löydetyt teemat:

opintotuen vaikuttavuuden
tehostuminen

Elämänhallinta

sote-menojen väheneminen
MINÄPYSTYVYYS

36,9%

34. Jos joku vastustaa minua, löydän
keinot joilla saan tahtoni läpi

opiskelun ja työnteon
tehostuminen

32. Minun on helppo keskittyä
tavoitteisiini ja saavuttaa päämääräni

aktiivisuus omassa
elämässä, opiskelussa ja
työssä

33. Luotan siihen, että pystyn
toimimaan tehokkaasti yllättävissä
tilanteissa

työvoiman tuottavuuden
lisääntyminen

Yksilötaso:
työttömyysjaksojen
lyhentyminen
tulotason paraneminen
Yhteisötaso:
työttömyysmenojen
väheneminen

Avovastausten pohjalta löydetyt teemat:

opintotuen vaikuttavuuden
tehostuminen

Itseluottamus
Luottamus omaan osaamiseen

sote-menojen väheneminen

Minätuntemus
Oma-aloitteisuus
Itsekontrolli
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ELÄMÄN TARKOITUKSELLISUUS

52,5%
hyvinvoinnin lisääntyminen hyvinvoinnin lisääntyminen
vähentää sairauspoissaoloja
mielenterveysterveys- ja
uudet elämänsisällöt
sairaanhoitopalveluiden käyttö
parantavat arjessa
vähenee
jaksamista

29. Tiedän, mitä haluan elämältäni
35. Suhtaudun myönteisesti elämään
Avovastausten pohjalta löydetyt teemat:
Uudet virikkeet
Elämänpiirin laajentuminen

terveyskäyttäytymisen
paraneminen

Itsensä toteuttaminen ja tekemisen ilo
Aikastruktuuri

Yksilötaso:
päihteiden käytön
väheneminen
tulotason paraneminen
Yhteisötaso:
sote-menojen väheneminen

Tunne yhteisöön kuulumisesta
Uudet harrastukset
Arvostus
SUVAITSEVAISUUS

68,8%
muiden kohtaaminen ja
monikulttuuristuminen ei
ahdista ja vie energiaa
arjessa

9. Arvostan muiden ihmisten
näkemyksiä
11. Arvostan muiden ihmisten
kulttuureja

yhteiskunnallinen levottomuus
vähenee
monikulttuurisuuden
myönteiset vaikutukset

suvaitsevaisuus lisääntyy

Avovastausten pohjalta löydetyt teemat:

Yksilötaso:
Yhteiskuntataso:
järjestyshäiriöiden
vähenemisestä seuraavat
poliisin säästöt

Kulttuuriosaaminen
Suvaitsevaisuus
SOSIAALINEN OSALLISTUMINEN

54,5%

3. Olen mukana verkostoissa (ystävät,
kollegat jne.)
4. Toimin aktiivisesti lähialueeni hyväksi
20. Luotan yleensä muihin ihmisiin
21. Voisin osallistua
vapaaehtoistoimintaan
22. Tapaan muita ihmisiä
Avovastausten pohjalta löydetyt teemat:
Sosiaalinen vuorovaikutus
Uudet verkostot
Uudet ystävät
Asennemuutos

hyvinvoinnin lisääntyminen aktiivisen kansalaisuuden
lisääntyminen
henkinen hyvinvointi
vapaaehtoistyön lisääntyminen
arjessa jaksaminen
yhteiskunnan tarjoamien ja/
terveydentilan
tai maksamien palveluiden
paraneminen
tarve vähenee (kotipalvelut,
vertaistuen lisääntyminen kuljetukset ym.)

Yksilötaso:

konkreettisen naapuri/
kaveriavun lisääntyminen

Vapaaehtoistyön
keskimääräinen tuntihinta

vapaaehtoistoiminnan
lisääntyminen
osaamisen jakaminen ja
hajautettu asiantuntijuus

Yhteiskunnallinen osallistuminen

talkooavun saanti
Yhteiskuntataso:
talkootyön tuotto

mielenterveysterveys- ja
sairaanhoitopalveluiden käyttö Kela-korvausten
väheneminen (esim.
vähenee
taksikulut)
työn tuottavuuden
kotipalveluiden säästöt
lisääntyminen
sote-kulujen säästöt

Osaamisen jakaminen
Kiinnostus politiikkaan
Vastuuntunto
Poliittinen osallistuminen
Luottamus
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hyvinvoinnin lisääntyminen

kaveriavun tuottamat säästöt,
esim. kimppakyydit, kotiapu
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MUUTOKSET KOULUTUSKOKEMUKSISSA

81,1%

2. Olen motivoitunut opiskelemaan

koulutusaktiivisuus
lisääntyy

12. Luotan omaan oppimiskykyyni

osaamistaso nousee

Yksilötaso:

hyvinvointi lisääntyy

hyvinvoinnin lisääntyminen

osaamisen kehittyminen

8. Näen aikuisopiskelun tärkeänä
mahdollisuutena

elinikäisen oppimisen periaate
opiskelun tuottamat hyödyt toteutuu paremmin
lisääntyvät
koulutuksellinen tasamielihyvä lisääntyy
arvo paranee lisääntyneen
osallistumisaktiivisuuden
oppimiskyky paranee
kautta

19. Kannustan myös muita
opiskelemaan
Avovastausten pohjalta löydetyt teemat:
Opiskeluhalukkuus

palkkatason nousu
Yhteiskuntataso:
työn tuottavuuden lisäys
sote-kulujen väheneminen

sote-kulut vähenevät

Tunne onnistumisesta
Oppimisen ilo
Opiskelutaidot
Muiden innostaminen opiskeluun
TERVEYS

59,1%

5. Pyrin noudattamaan terveitä
elämäntapoja

terveydentilan
paraneminen

hyvinvoinnin ja terveyden
lisääntyminen

17. Olen tyytyväinen fyysiseen
terveydentilaani

jaksamisen ja hyvinvoinnin
lisääntyminen

sote-menojen väheneminen

23. Kiinnitän huomiota terveyteeni

liikunnan lisääntyminen

26 Tupakointia vähentäneet

ruokavalion parantuminen

27 Alkoholinkäyttöä vähentäneet
Avovastausten pohjalta löydetyt teemat:

terveyspalveluiden tarpeen
väheneminen

Yksilötaso:
sairaus- ja lääkekulujen
väheneminen
tupakka-askin hinta

viinipullon ja oluttuopin hinta
tupakoinnin ja alkoholinkäytön
Yhteisötaso:
väheneminen
säästö sote-menoissa
sairauspoissaolojen
väheneminen

Fyysinen hyvinvointi
Terveyshyödyt

tupakoinnin aiheuttamien
yhteiskunnallisten
kustannusten väheneminen

Terveysosaaminen
Terveystietoisuus
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HENKINEN HYVINVOINTI

64,6%

6. Kokonaisuuden huomioiden olen
onnellinen

hyvinvointi lisääntyy
jaksaminen arjessa ja
työssä paranee

15. Olen tyytyväinen elämääni
Avovastausten pohjalta löydetyt teemat:

fyysisestä hyvinvoinnista
huolehtiminen lisääntyy

Henkinen hyvinvointi

hyvinvoinnin ja terveyden
lisääntyminen
sote-menojen väheneminen
mielenterveyspalveluiden
tarpeen väheneminen

Arjessa jaksaminen

Yksilötaso:
sairaus- ja lääkekulujen
väheneminen
Yhteisötaso:
säästö sote-menoissa
sairauspoissaolojen
väheneminen

Mielihyvä

työn tuottavuuden
lisääntyminen

Elämänlaatu
Tarkoituksellisuuden kokemus
Selviytymisen tunne
Työssä jaksaminen
TYÖ

14,6%

10. Minulla on mahdollisuus parantaa
tulotasoani
13. Minulla on vaihtoehtoisia työ- ja
uravaihtoehtoja
7. Olen valmis muuttamaan työn
perässä (6,5%)

tulotason nousu

työn tuottavuus lisääntyy

Yksilötaso:

työllistymisen
todennäköisyys lisääntyy

työvoiman liikkuvuus ja
saatavuus lisääntyy

lisätulot

työteho lisääntyy

työttömien määrä vähenee

työhön liittyvän osaamisen
kehittyminen

Avovastausten pohjalta löydetyt teemat:
Tehokkuus ja työssä suoriutuminen

verotulojen lisääntyminen
työttömyysturvamenojen
väheneminen

urakehityksen
vahvistuminen

Uravaihtoehdot

palkankorotus
Yhteisötaso:

työpaikan varmuus
lisääntyy

Työhön liittyvä osaaminen *

työllistyminen

työn tuottavuuden
lisääntyminen

Välineellinen hyöty
Tukea työnhakuun
Jatko-opinnot
Osaamisen tunnustaminen
PERHE

60,6%

24. Luotan kykyihini toimia
vanhempana
25. Tuen lasteni opiskelua
Avovastausten pohjalta löydetyt teemat:
Vanhemman roolin hallinta

itseluottamus lisääntyy

tukiopetuksen tarve vähenee

perheen hyvinvointi
lisääntyy

PISA-tulokset paranevat

lasten koulumenestys
paranee

Osaamisen jakaminen perheelle
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perheiden hyvinvointi lisääntyy

perhehuollon kustannusten
väheneminen
tukiopetuskulujen
väheneminen
sote-menojen väheneminen

MUUT YKSITTÄISET HYÖDYT
14. Luotan päätöksentekijöihin

9,8%

16. Olen kiinnostunut politiikasta

22,4%

18. Tiedän, miten saan ääneni
kuulumaan ryhmässä

39,3%

vaikuttamismahdollisuudet
lisääntyvät

aktiivinen kansalaisuus
ja yhteiskunnallinen
osallistuminen lisääntyy
yhteiskunnallinen vakaus
lisääntyy
demokratia vahvistuu

Yksilötaso:
kokouspalkkiot
luottamustehtävistä
läpi saatujen esitysten
rahallinen hyöty
Yhteiskuntataso:
yhteiskunnan vakautumisesta
seuraavat poliisin säästöt

* ’Enemmän’ ja ‘Paljon enemmän’ vastanneiden osuus (%) Kansalaisopisto-opiskelijoista (n = 883)
** Työhön liittyviin hyötyihin koodattiin myös vapaaehtoistyöhön ja järjestötoimintaan liittyvät hyödyt
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YHTEENSÄ:

1 674 €

380 817 €

44,8 %
38,4 %
31,0 %
37,4 %
36,9 %
15,7 %
32,6 %
37,3 %
52,5 %
39,5 %
52,4 %
68,8 %
63,9 %
60,0 %
54,5 %
45,2 %
21,3 %
47,1 %
39,9 %

31. Tunnen, että minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa minulle tapahtuviin asioihin

28. Kun teen suunnitelmia, olen varma että pystyn myös toteuttamaan ne

30. Uskon, että pystyn itse määräämään elämäni suuntaa

MINÄPYSTYVYYS

34. Jos joku vastustaa minua, löydän keinot joilla saan tahtoni läpi

32. Minun on helppo keskittyä tavoitteisiini ja saavuttaa päämääräni

33. Luotan siihen, että pystyn toimimaan tehokkaasti yllättävissä tilanteissa

ELÄMÄN TARKOITUKSELLISUUS

29. Tiedän, mitä haluan elämältäni

35. Suhtaudun myönteisesti elämään

SUVAITSEVAISUUS

9. Arvostan muiden ihmisten näkemyksiä

11. Arvostan muiden ihmisten kulttuureja

SOSIAALINEN OSALLISTUMINEN

3. Olen mukana verkostoissa (ystävät, kollegat jne.)

4. Toimin aktiivisesti lähialueeni hyväksi

20. Luotan yleensä muihin ihmisiin

21. Voisin osallistua vapaaehtoistoimintaan

352

416

188

400

481

530

564

608

463

349

464

329

287

139

326

330

274

339

396

50 €

10 €

100 €

50 €

210 €

0€

10 €

10 €

10 €

10 €

10 €

10 €

17 618 €

4 161 €

18 837 €

19 978 €

60 595 €

0€

0€

0€

0€

3 487 €

3 487 €

0€

0€

1 389 €

1 389 €

3 394 €

3 394 €

Yksilötasolla per Yksilötasolla
vastaaja
yhteensä

’Enemmän’ ja
Muutosta
Rahallinen arvio hyödyn
‘Paljon enemmän’ kokeneiden
vaikutuksista yksilötasolla
vastanneiden osuus vastaajien määrä
(%)

ELÄMÄNHALLINTA

BELL-TUTKIMUKSESSA LÖYDETYT HYÖTYFAKTORIT JA NIITÄ MITTAAVAT VÄITTÄMÄT

LIITE 2. SROI -LASKENTAPOHJA
750 564 €

1 244 €

0€

30 €

50 €

1 334 €

5€

5€

1€

1€

1€

1€

1€

1€

438 343 €

0€

5 651 €

19 978 €

469 705 €

0€

2 820 €

2 820 €

0€

183 €

183 €

0€

0€

73 €

73 €

178 €

178 €

Yhteiskunnan
Yhteiskunnan
tasolla per vastaaja tasolla yhteensä

Rahallinen arvio hyödyn
vaikutuksista yhteiskuntatasolla

4 083 €

455 962 €

4 161 €

24 489 €

39 955 €

530 300 €

0€

2 820 €

2 820 €

0€

3 670 €

3 670 €

0€

0€

1 462 €

1 462 €

0€

0€

3 572 €

3 572 €

YHTEENSÄ

1 131 381 €
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50,8 %
62,0 %
23,9 %
9,8 %
22,4 %
39,3 %

25. Tuen lasteni opiskelua

MUUT YKSITTÄISET HYÖDYT

14. Luotan päätöksentekijöihin

16. Olen kiinnostunut politiikasta

18. Tiedän, miten saan ääneni kuulumaan ryhmässä

61,9 %

6. Kokonaisuuden huomioiden olen onnellinen

24. Luotan kykyihini toimia vanhempana

64,6 %

HENKINEN HYVINVOINTI

60,6 %

13,8 %

27. Alkoholinkäyttöä vähentäneet

PERHE

1,6 %

26. Tupakointia vähentäneet

6,5 %

58,8 %

23. Kiinnitän huomiota terveyteeni

7. Olen valmis muuttamaan työn perässä

39,0 %

17. Olen tyytyväinen fyysiseen terveydentilaani

13,2 %

48,8 %

5. Pyrin noudattamaan terveitä elämäntapoja

13. Minulla on vaihtoehtoisia työ- ja uravaihtoehtoja

59,1 %

TERVEYS

13,4 %

63,7 %

19. Kannustan myös muita opiskelemaan

10. Minulla on mahdollisuus parantaa tulotasoani

72,2 %

8. Näen aikuisopiskelun tärkeänä mahdollisuutena

14,6 %

63,0 %

12. Luotan omaan oppimiskykyyni

TYÖ

65,8 %

2. Olen motivoitunut opiskelemaan

55,8 %

81,1 %

MUUTOKSET KOULUTUSKOKEMUKSISSA

15. Olen tyytyväinen elämääni

64,9 %

22. Tapaan muita ihmisiä

347

198

86

211

155

127

152

57

117

119

129

493

547

570

122

14

520

345

431

522

563

637

556

581

716

573

0€

50 €

0€

50 €

0€

100 €

100 €

100 €

200 €

10 €

10 €

544 €

260 €

100 €

0€

50 €

954 €

0€

50 €

50 €

120 €

220 €

0€

9 910 €

0€

9 910 €

0€

0€

0€

5 740 €

11 667 €

11 853 €

23 520 €

0€

5 468 €

5 468 €

66 467 €

3 699 €

51 953 €

0€

21 558 €

143 677 €

0€

31 866 €

27 825 €

69 688 €

129 379 €

0€

0€

50 €

50 €

100 €

100 €

100 €

200 €

100 €

100 €

100 €

200 €

1€

1€

217 €

1 714 €

200 €

0€

50 €

2 181 €

10 €

0€

0€

50 €

60 €

10 €

0€

9 910 €

4 319 €

14 229 €

15 510 €

12 700 €

28 210 €

5 740 €

11 667 €

11 853 €

23 520 €

0€

622 €

622 €

26 514 €

24 383 €

103 907 €

0€

21 558 €

176 361 €

5 627 €

0€

0€

29 037 €

34 663 €

5 733 €

0€

19 820 €

4 319 €

24 139 €

15 510 €

12 700 €

28 210 €

11 479 €

23 333 €

23 706 €

47 039 €

0€

6 089 €

6 089 €

92 981 €

28 081 €

155 860 €

0€

43 116 €

320 038 €

5 627 €

31 866 €

27 825 €

98 724 €

164 042 €

5 733 €
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