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I Finland finns 184 medborgarinstitut som är verksamma inom varje kommun. Enligt lagen om
fritt bildningsarbete är målet för medborgarinstituten att främja individers mångsidiga utveckling,
välmående och välfärd samt att främja demokrati, pluralism, hållbar utveckling, kulturell mångfald och internationalism.
Medborgarinstitutet erbjuder viktiga medborgarfärdigheter, bildning och välfärd för alla. Medborgarinstitutet uppmuntrar till aktivt medborgarskap och erbjuder engagemang i levande kultur.
Ofta erbjuds kurser i konstämnen, hantverk och musik, språk- och litteraturkurser, kurser i huslig
ekonomi, motion och informationsteknik samt samhälleliga ämnen.
Årligen deltar 650 000 medborgare i medborgarinstitutens kurser. Det är fler studerande än
inom någon annan läroanstaltsform i Finland. En av huvudprinciperna för verksamheten är att
föra undervisningen nära människan. Därför är undervisningen ofta fördelad över olika platser
i kommunen. Vem som helst, oberoende av ålder och utbildningsbakgrund, kan delta enligt
principen för livslångt lärande.
Medborgarinstituten svarar på lokala bildningsbehov och samhälleliga förändringar. Till exempel har den kraftigt ökade invandringen gett medborgarinstituten en större roll som integrerare.
På många orter är medborgarinstitutet en betydande kulturaktör som sysselsätter kommuninvånarna. Förutom kurser ordnar instituten olika evenemang, konserter, teaterföreställningar och
konstutställningar. Medborgarinstituten har ofta en egen kör, orkester eller teatergrupp. Medborgarinstituten ordnar också grundläggande konstundervisning (GKU) som är målinriktad konstfostran.
Som bäst är institutet en öppen mötesplats och kommuninvånarnas kulturcentrum där kreativiteten får ta vid.

KOMMUNALVALSTESER 2017
FRAMTIDENS BILDNINGSKOMMUN UPPRÄTTHÅLLER ALLAS KUNSKAPER
I och med vårdreformen kommer utbildning och bildning att höra till kommunens viktigaste
uppgifter. Medborgarinstitutet spelar en stor roll i skapandet och upprätthållandet av framtidens
bildningskommun. För att trygga en jämlik utbildning bör medborgarinstitutstjänsterna bevaras
tillgängliga för alla.
Kommunen bör sörja för inlärningen och kunskaperna hos kommuninvånare i alla åldrar och
med alla bakgrunder, och ingen får hamna utanför informationssamhället. Den nytta medborgarinstitutet medför är särskilt stor hos personer med låg grundutbildning visar undersökningen*.
Medborgarinstitutets styrka ligger i att utbildningsformen är lätt att närma sig och att verksamheten är lämplig för personer i alla åldrar, oberoende av deras utbildningsbakgrund. Verksamhetssätten är flexibla och nätverken omfattande. Genom att utnyttja färdiga strukturer och kunskaper
samt genom ett tätare samarbete kan medborgarinstitut även anamma nya uppdrag.
Det lönar sig att fördomsfritt fundera på medborgarinstitutets roll för kommuninvånarnas väl.
Tillgängligheten vad gäller grundundervisning i konst för barn, unga och vuxna kan förbättras
genom att erbjuda den vid allt fler medborgarinstitut. Medborgarinstitutet kan även vara den
instans som ger grundundervisning för vuxna invandrare i kommunen. Det lönar sig att effektivt
utnyttja medborgarinstitutets potential som fortbildare av kommunens anställda och förtroendevalda.

MEDBORGARINSTITUTET HÅLLER KOMMUNINVÅNARNA I GOTT SKICK
Kommunerna ansvarar även i fortsättningen för förebyggande social- och hälsovård, även om
de egentliga social- och hälsovårdstjänsterna övergår till landskapsnivå. Medborgarinstituten
gynnar kommuninvånarnas välmående och hälsa på ett mångsidigt och effektivt sätt.
Medborgarinstitutet ger kommunen livskraft och har betydande effekter på välmåendet. Enligt
undersökningen* berättar majoriteten av de studerande att de är nöjdare med sitt liv och fäster
mer uppmärksamhet vid sin hälsa efter sina studier vid medborgarinstitutet. Effekterna sträcker
sig även till jobbet och familjelivet. De som studerar vid medborgarinstitutet upplever att de orkar
bättre i arbetet och att de stöder sina barns studier mer än tidigare. Medborgarinstitutet är ett
viktigt andningshål för många äldre och arbetslösa.
Medborgarinstitutet är ett utmärkt ställe för att ordna verksamhet som främjar arbetsförmågan.
Privata och kommunala arbetsgivare kan erbjuda sina anställda kurser vid medborgarinstitutet
som främjar arbetsförmågan och som har en uppfriskande, nyskapande och harmoniserande
inverkan.

MEDBORGARINSTITUTET ÄR DET GEMENSAMMA VARDAGSRUMMET FÖR NYA OCH GAMLA
KOMMUNINVÅNARE

Kommunen behöver aktiva medborgare som är intresserade av sin omgivning, deltar i utvecklingen av den och påverkar genom sina åsikter och handlingar. Undersökningen* visar att
människorna upplever att de i och med sina studier vid medborgarinstitutet uppskattar andra
människors åsikter mer och agerar aktivare till fördel för sitt närområde. För samhällets helhet är
det viktigt att lära sig komma överens med olika slags människor.
Medborgarinstitutet erbjuder både invandrare och invånare som flyttar inom landet en väg
att bli hemmastadda på den nya orten. Medborgarinstitutet är en viktig instans som erbjuder
invandrarna integration. Det erbjuder äkta möten och möjligheter att lära sig både det finska
eller svenksa språket och den finska kulturen samt om hur vårt samhälle fungerar. Delaktighet
engagerar till att agera för samhällets väl.
Medborgarinstitutet erbjuder möjligheter med låg tröskel att lära känna olika slags människor.
Ensamheten har en giftig inverkan på individen och samhället. Människan mår väl då hon har
möjlighet att delta i trevliga sociala möten.

TA HAND OM DITT MEDBORGARINSTITUT – FINANSIERING OCH RESURSER I GOTT SKICK
I en trivsam kommun finns ett medborgarinstitut av god kvalitet som utvecklas och som erbjuder
mångsidiga kommuntjänster. Varje euro som satsats i institutet återvänder enligt undersökningen* mångfaldigt genom den välfärdsnytta som kommuninvånarna får.
Från år till år är medborgarinstitutet en av de mest uppskattade* kommunala tjänsterna. Ett välskött medborgarinstitut med ändamålsenliga och säkra arbetsrum lockar nya invånare och ger
kommunen livskraft. En effektiv samanvändning av lokaler och redskap som kommunen äger är
ekonomiskt förnuftigt och möjliggör en allt mer omfattande verksamhet vid medborgarinstitutet.
Medborgarinstitutet har tack vare timlärarna en lätt personalstruktur och en osedvanligt omfattande expertis. Dessa tillsammans med en lätt administration garanterar att medborgarinstitutsverksamheten är kostnadseffektiv. Det lönar sig för kommunen att satsa på att upprätthålla detta
kunnande.
Grundfinansieringen för medborgarinstitutets verksamhet kommer från staten som prestationsbaserad statsandel. Utöver detta finansieras medborgarinstitutet av kommunens eller en annan
upprätthållares egna finansieringsandel. Resten täcks med de kursavgifter som samlas in av de
studerande. Kommunens andel av finansieringen bör tryggas för att kursavgifterna ska förbli
rimliga och lämpliga för varje plånbok, precis som lagen förutsätter.
Kommunens servicestrukturer måste modigt betraktas från nya synvinklar och man bör fundera
över hurdana nya uppdrag medborgarinstitutet kunde ta. Även privata medborgarinstitut bör tas
med som en tät del av den kommunala servicekedjan.

DEN KOMMUNALA BESLUTSFATTARENS
CHECKLISTA
MEDBORGARINSTITUETS GRUND I SKICK
Medborgarinstitutets tjänster är tillgängliga för alla.
Man har tagit hand om alla kommuninvånares inlärning och kunnande.
Kommunens andel av institutens finansiering har garanterats och kursavgifterna är rimliga på det sätt som lagen förutsätter och passar alla
kommuninvånares plånböcker.
Medborgarinstitutet drivs med hög kvalitet och institutet har ändamålsenliga och säkra arbetsrum.
Institutet utnyttjar kommunens lokaler och redskap tack vare effektiv samanvändning.
Privata medborgarinstitut har blivit en del av den kommunala servicekedjan.
Båda nya och gamla kommuninvånare har anammat institutet som sitt
gemensamma vardagsrum.

KOLL PÅ MEDBORGARINSTITUTETS NYA ROLLER
Medborgarinstitutet erbjuds en större roll som gynnare av kommuninvånarnas välmående.
Man har i kommunen övervägt om medborgarinstitutet skulle kunna vara
den som anordnar grundläggande undervisning för de vuxna invandrarna.
Medborgarinstitut ger grundundervisning i konst för barn, unga och
vuxna i större omfattning än tidigare.
Privata och kommunala arbetsgivare erbjuder sin personal kurser vid
medborgarinstitutet som friskvårdsförmån.
Kommunen beställer fortbildning för sina anställda och förtroendevalda
av medborgarinstitutet.

MEDBORGARINSTITUTSTUDIERNAS
EFFEKTER

Positiva förändringar som de som studerat på medborgarinstitutet
upplevde enligt BeLL-undersökningen*
Är nöjdare med sitt liv
84 %
Fäster mer uppmärksamhet vid sin hälsa
79,4 %
Mår bättre i sitt arbete
61,7 %
Agerar aktivare till förmån för sitt närområde
45,7 %
Uppskattar andra människors åsikter mer
86,7 %
Stödjer sina barns studier mer
76,7 %

€URO I SPETSEN

EURON ÅTERVÄNDER MER ÄN TREFALDIGT STÖRRE
I förstudien* utförd av professor Jyri Manninen i vuxenpedagogik utreddes de ekonomiska fördelarna medborgarinstitutstudierna ger. Förstudien har gjorts utifrån de svar som finländska medborgarinstitutsstuderande gett i undersökningen Benefits of Lifelong Learning (BeLL) och de kalkyler som utförs i studien baserar sig på värderingsmodellen SROI (Social Return of Investment).
Studier vid ett medborgarinstitut ger nytt kunnande, välmående och belåtenhet. Effekterna ger
utöver nytta för individen även besparingar för samhället. En euro som satsats på medborgarinstitut ger de studerande och samhället en nytta på cirka 3–5 euro. Nyttan är summan av besparingarna och produktiviteten:

Studierna ger den studerande
ökat välmående.
Samhällets social- och
hälsovårdsutgifter minskar.
Motivationen att utveckla sig
själv och ta hand om sig själv
blir bättre.
Individens arbetslivsfärdigheter ökar.
* Källor:
BeLL – Benefits of Lifelong Learning (2014)
Kansainvälinen aikuistutkimus PIAAC (2012)
Manninen, J. (2015). Suomi nousuun sivistystyöllä? Kansalaisopisto-opiskelun tuottamien hyötyjen taloudellinen merkitys -esitutkimus.
Pekola-Sjöblom, M. (2012). Kuntalaiset kunnallisten palvelujen arvioitsijoina. Finlands kommunförbund.
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