Medborgarinstitutens förbunds riksdagsvalsmål 2023

Bildning är allas grundläggande rättighet och garanterar framgång nu och i framtiden för alla som
bor i Finland. Varje investering i bildning förbättrar betydligt medborgarnas välbefinnande och
kompetensutveckling samt Finlands konkurrenskraft och ekonomiska framgång.
Tillsammans med medborgarinstituten främjar Medborgarinstitutens förbund jämlikhet, jämställdhet,
delaktighet och hållbara livsstilsförändringar i samhället. Utöver kompetens producerar medborgarinstitutens kurser hållbara betydelser i människornas liv om bland annat kultur, samvaro, motion och
natur. Undersökningar visar att detta påverkar livskvaliteten även ur den ekosociala bildningens
synvinkel.

Under nästa regeringsperiod behöver Finland följande:

Övergripande
välbefinnande och
socialt kapital
Vuxna ska garanteras
en möjlighet att studera
vid medborgarinstitut för
att möjliggöra kreativt
tänkande, som en motvikt
till det hektiska arbetslivet
och som skydd mot världens turbulens.

Studie- och
arbetslivsfärdigheter
som utvecklas under
hela livet
Alla ska garanteras en
möjlighet att lära sig
medborgarfärdigheter
och utveckla sig själva
vid medborgarinstitut
oberoende av ålder,
ekonomisk ställning och
bostadsort.

Reformer för
utvecklingen av det
fria bildningsarbetet
Det fria bildningsarbetet ska reformeras så
att det på ett allt bättre
sätt svarar på framtidens
kompetensbehov med
utveckling av strukturer
och finansiering.

Övergripande välbefinnande och socialt kapital
Vuxna ska garanteras en möjlighet att studera vid medborgarinstitut för att möjliggöra kreativt tänkande,
som en motvikt till det hektiska arbetslivet och som skydd mot världens turbulens. Utöver kunskaper och
färdigheter ger medborgarinstitutet enligt undersökningsresultaten de studerande även mer omfattande
nytta, såsom välbefinnande, självförtroende, nytt kunnande i anslutning till vardagen eller arbetet och nya
vänner. Utbildningsinvesteringar riktade till medborgarinstitut ger flerdubbel avkastning, även mätt i pengar.
Målen och åtgärderna i det nationella åldersprogrammet ska främjas målmedvetet eftersom Finland behöver
vitala medborgare oavsett ålder. Nu och i framtiden är det också viktigt att sköta om medborgarnas psykiska
hälsa, främjandet av gemenskap och förebyggandet av ensamhet. Kurserna inom motion, huslig ekonomi och
konst- och kultursektorn som ordnas vid medborgarinstitut för samman människor i alla åldrar och motiverar
dem att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Studie- och arbetslivsfärdigheter som utvecklas under hela livet
Alla ska garanteras en möjlighet att upprätthålla sina färdigheter och utveckla sig själva oberoende av ålder,
ekonomisk ställning och bostadsort. Statsandelarnas nuvarande utveckling har inte möjliggjort bevarandet
av kursavgifter på den rimliga nivå som lagen förutsätter, vilket för sin del har begränsat de mindre bemedlades möjligheter att använda medborgarinstitutens tjänster. Medborgarinstitutens förbund kräver från den
kommande riksdagen en tilläggsfinansiering på sju miljoner per år för medborgarinstitutens studiesedelunderstöd. Detta skulle göra det möjligt att ordna avgiftsfria kurser som förbereder för medborgarnas grundläggande
färdigheter, dvs. medborgarfärdigheter.
Att AN-tjänsterna flyttas till kommunerna 2025 innebär att ansvaret för sysselsättnings-, utbildnings- och
näringstjänsterna överförs till en och samma organisatör. Reformen stöder för sin del de arbetssökandes snabba
sysselsättning och för tjänsterna närmare alla som behöver dem. Kommunerna ska i fortsättningen ordna handledning inom livslångt lärande för personer i alla åldrar så att alla har en möjlighet att upprätthålla och utveckla
sina studie- och arbetslivsfärdigheter i enlighet med principen om kontinuerligt lärande. Medborgarinstitutet är
en smidig partner i produktionen av arbetslivstjänster.
Medborgarinstituten erbjuder allt fler kurser som planerats utifrån kompetens och vars godkända genomförande ger de studerande en anteckning om studieprestation i den nationella KOSKI-databasen. Utvecklingen
av livslångt lärande ska i allt större grad betona en mångsidigare kompetens och utnyttjandet av mindre helheter
och examensdelar. Målet är att kurser som genomförts vid medborgarinstitut förenas i fortsättningen i tillämpliga delar till den nationella kompetensens referensram och blir bättre kända även vid andra läroanstalter och
i arbetslivet.

Reformer för utvecklingen av det fria bildningsarbetet
Liksom andra läroanstaltsstadier ska det fria bildningsarbetet reformeras så att det på ett allt bättre sätt svarar
på framtidens kompetensbehov med utveckling av strukturer och finansiering. Den offentliga finansieringen som
riktas till branschen ska användas effektivt för att gynna hela befolkningens intressen. Under den kommande
regeringsperioden bör man göra en omfattande utredning och reform av lagen om fritt bildningsarbete för att
utveckla strukturerna och finansieringen. I samband med detta måste man korrigera finansieringsmodellen för
det fria bildningsarbetets läskunnighetsutbildning och göra det möjligt för invandrare att delta i utbildning efter
sin integrationsperiod utan att den hundraprocentiga finansieringen minskas.
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