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TARKASTELUSSA:
Harjoittelu- ja opiskelujaksoja yhdistelevä koulutus

– ratkaisu ongelmiin?
Yritykset antavat suuren arvon työkokemukselle, joten sen puuttuminen on merkittävä este ensimmäistä työpaikkaa etsiville.
Monet nuoret ovat noidankehässä: työpaikkaa ei saa ilman työkokemusta, eikä työkokemusta saa ilman työpaikkaa.
Oppisopimuskoulutus on osoittautunut toimivaksi keinoksi edistää nuorten työllisyyttä. Se on yksi tärkeimmistä tekijöistä,
joiden vuoksi nuorisotyöttömyys on alhainen joissakin Euroopan maissa1.

Sekä tiedonannossaan "Koulutuksen uudelleenajattelu"2 että nuorisotyöttömyyttä koskevassa tiedonannossaan3 Euroopan
komissio kehotti jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan, joilla pyritään kehittämään maailman huipputasoa oleva
ammatillinen koulutusjärjestelmä ammatillisen osaamisen laadun parantamiseksi sekä edistämään työssäoppimista, mukaan
lukien korkealaatuiset harjoittelujaksot, oppisopimukset ja kaksiosaiset koulutusmallit4. Myös Euroopan parlamentti julkaisi
kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan (CULT) pyynnöstä tutkimuksen, jossa selvitettiin kaksiosaisen koulutusmallin vahvuuksia ja
heikkouksia ja kartoitettiin tämäntyyppisen oppimisen käyttöönottoa ja/tai parantamista koskevan toimintapolitiikan
kehitystä Euroopan unionin 28 jäsenvaltiossa.

Taustaa
Sen lisäksi, että koulutus tukee ihmisen kokonaiskehitystä ja sosiaaliseen elämään osallistumista (Unesco), se vaikuttaa
ratkaisevasti nuorten työllistymiseen: koulutuksessa nuoret voivat omaksua oikeita taitoja ja asenteita, jotka valmistavat
heitä työmaailmaan ja näin helpottavat koulusta työelämään siirtymistä.

Mitä valtio voi tehdä helpottaakseen nuorten siirtymistä koulusta työelämään? Mitä ongelmia tässä on? Mistä toimista on apua?
Miten näitä toimia voidaan lisätä?

Näihin ja muihin kysymyksiin etsittiin vastausta Euroopan parlamentin teettämässä tutkimuksessa Harjoittelu- ja
opiskelujaksoja yhdistelevä koulutus – ratkaisu ongelmiin?5. Tämän EU:n laajuisen tutkimuksen tarkoituksena oli antaa
Euroopan parlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle tiivis tietopakkaus ammatillisen koulutuksen nykytilasta
jäsenvaltioissa. Näitä tietoja käytettäisiin taustatietoina parhaillaan käytävissä tai tulevissa keskusteluissa, joissa käsitellään
uuden sukupolven koulutusohjelmia.

Tutkimuksessa selvitettiin erityisesti seuraavia kysymyksiä:

 Mitkä ovat suurimmat esteet, jotka haittaavat harjoittelu- ja opiskelujaksoja yhdistelevän koulutuksen toteutusta
joissakin jäsenvaltioissa?

 Miksi jotkut jäsenvaltiot käyttävät harjoittelu- ja opiskelujaksoja yhdisteleviä koulutusmalleja ja miksi toiset
jäsenvaltiot eivät käytä niitä?

 Miten voidaan luoda kytköksiä ammatillisen koulutuksen huippuosaamisen, harjoittelu- ja opiskelujaksoja
yhdistelevän koulutuksen ja talouskasvun välille?

 Mitkä ovat harjoittelu- ja opiskelujaksoja yhdistelevässä koulutuksessa havaitut kehityssuuntaukset ja muutokset?

 Millaisilla innovatiivisilla lähestymistavoilla tämäntyyppisen koulutuksen houkuttavuutta voidaan vahvistaa ja
lisätä?

1 Kansainvälisen työjärjestön ILO:n raportti "Global Employment Trends for Youth 2013. A generation at risk". ILO (2013).
2 Koulutuksen uudelleenajattelu: sosioekonomisten vaikutusten parantaminen investoimalla taitoihin (COM(2012)0669).
3 Yhteistyötä Euroopan nuorten hyväksi – Kehotus toimiin nuorisotyöttömyyttä vastaan (COM(2013)0447).
4 Järjestelmä, jossa yhdistyvät yrityksessä suoritettava oppisopimuskoulutus ja oppilaitoksessa suoritettava ammatillinen

koulutus. Lisätietoja Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen Cedefopin ammatillisen koulutuksen
hyödyistä tekemässä tutkimuksessa: 2011 CEDEFOP report on the benefits of VET.

5 Tutkimuksen toteutti ICF International: Stelina Chatzichristou, Daniela Ulicna, Ilona Murphy, Anette Curth.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/529072/STU(2014)529072_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/529072/STU(2014)529072_EN.pdf
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Tutkimuksessa selvitettiin harjoittelu- ja opiskelujaksoja yhdistelevän koulutuksen / oppisopimuskoulutuksen vahvuuksia ja
heikkouksia ja kartoitettiin toimintapolitiikan kehitystä ottaen huomioon koulutusta koskevat, sosiaaliset ja taloudelliset
kansalliset erityispiirteet. Siinä esiteltiin myös esimerkkejä hyvistä käytännöistä, joista saattaa olla hyötyä maille, jotka
haluavat kehittää ammatillisen koulutuksen tarjontaansa6.

Tässä katsauksessa esitetään tiivistetyssä muodossa tutkimuksen tärkeimmät osat niin, että päähuomio on päätelmissä ja
suosituksissa.

Mitä harjoittelu- ja opiskelujaksoja yhdistelevällä koulutuksella tarkoitetaan?
Käytetyt määritelmät ja niiden erot
Termiä 'harjoittelu- ja opiskelujaksoja yhdistelevä koulutus' (kaksiosainen koulutusmalli) käytetään yleisesti
yläkäsitteenä. Sillä tarkoitetaan, että ammatillisen koulutuksen opetus ja oppiminen ovat kaksiosaisia kahdella tapaa:

 Oppiminen tapahtuu kahdessa paikassa (oppilaitoksessa tai ammatillisen koulutuksen tarjoajan tiloissa sekä
kouluttavassa yrityksessä), ja nämä jakavat vastuun teoreettisen ja käytännön koulutuksen tarjoamisesta.

 Mukana on kahdenlaisia toimijoita (julkisia ja yksityisiä toimijoita), jotka jakavat vastuun ammatillisesta
koulutuksesta politiikan ja käytännön tasolla.

Se, että oppiminen tapahtuu kahdessa paikassa, on eurooppalaisessa ja kansainvälisessä kirjallisuudessa käytettyjen
määritelmien perusta. Unescon mukaan7 harjoittelu- ja opiskelujaksoja yhdistelevää koulutusmallia sanotaan kaksiosaiseksi,
koska siinä yhdistyvät oppisopimuskoulutus yrityksessä ja ammatillinen koulutus ammatillisessa oppilaitoksessa. Yrityksessä
oppisopimuskoulutuksessa oleva saa käytännön koulutusta, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla ammatillisessa
oppilaitoksessa. Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen Cedefopin mukaan8 harjoittelu- ja opiskelujaksoja
yhdistelevä koulutus tarkoittaa koulutusta, jossa yhdistyvät oppilaitoksessa tai koulutuskeskuksessa suoritettavat
opiskelujaksot ja harjoittelujaksot työpaikalla. Cedefop puhuu harjoittelu- ja opiskelujaksoja yhdistelevästä koulutuksesta
myös vuorottelukoulutuksena ja korostaa, että termiä 'harjoittelu- ja opiskelujaksoja yhdistelevä koulutus' voidaan käyttää
rinnan termien 'vuorottelukoulutus', 'oppisopimuskoulutus' ja 'työssäoppiminen' kanssa. Näiden termien välillä on kuitenkin
joitakin eroja, jotka ovat pieniä mutta merkityksellisiä, sillä käytetyn termin mukaan korostetaan jompaakumpaa edellä
mainituista kahdesta näkökohdasta.

Pedagogisten ja taloudellisten mahdollisuuksiensa vuoksi oppisopimuskoulutus ja vastaavat järjestelmät ovat nykyään sekä
poliittisten päätöstentekijöiden että tutkijoiden huomion kohteena9. Jotta voitaisiin helpottaa nuorten vaikeaa tilannetta
työmarkkinoilla, on löydettävä ratkaisuja, jotka tukevat siirtymistä koulusta työelämään. Oppisopimuskoulutuksen ja
yleisemmin työssäoppimisen kehittämiseen liittyy suuria odotuksia.

Kaikissa jäsenvaltioissa on käytössä ohjelmia, joissa koulutukseen on sisällytetty työssäoppimista, mutta ohjelmien
laajuudessa, suosiossa ja tuloksissa on suuria eroja. Oppisopimuskoulutukselle ei ole olemassa yhtä yleispätevää mallia, ja
useimmissa jäsenvaltioissa oppisopimuskoulutus ei ole lähimainkaan tärkein ammatillisen koulutuksen muoto.

Harjoittelu- ja opiskelujaksoja yhdistelevän koulutuksen nykytilanne eri puolilla
EU:ta
Useimmissa jäsenvaltioissa on olemassa ainakin yksi koulutusreitti, jossa yhdistyvät järjestelmällisellä tavalla oppiminen
työpaikalla ja oppilaitoksessa. Se, miten nämä harjoittelu- ja opiskelujaksoja yhdistelevät koulutukset sijoittuvat muihin
koulutusreitteihin nähden, vaihtelee kuitenkin merkittävästi. Jäsenvaltiot ovat kyllä ryhtyneet uudistamaan ammatillisen
koulutuksen järjestelmiään ja sisällyttämään niihin työssäoppimista, mutta koska maiden lähtötilanteet sekä sosiaalinen ja
taloudellinen tilanne ovat niin erilaisia, kaikkien on mahdotonta ottaa tavoitteeksi samaa mallia lyhyellä aikavälillä.
Työnantajien sitoutuminen ja se, että ihmisillä on myönteinen käsitys oppisopimuskoulutuksesta, on ratkaisevan tärkeää
oppisopimuskoulutuksen laajalle käytölle. Koska erilaisia järjestelmiä on paljon, muutokset vievät aikaa, ja ne on
toteutettava vaiheittain.

Euroopan parlamentin tutkimuksessa kartoitettiin ammatillisen koulutuksen neljä päätyyppiä, joiden vahvuuksia ja haasteita
siinä käsiteltiin. Tutkimuksessa annettiin erilaisia suosituksia kullekin näistä tyypeistä.

6 Sekundaaritietojen analysoinnissa otettiin huomioon kaikki 28 jäsenvaltiota. Primaaritietojen keruu painottui seuraaviin
kymmeneen jäsenvaltioon: CZ, DE, EL, FI, FR, IT, NL, PT, PL, UK (Englanti).

7 Teknisen ja ammatillisen koulutuksen sanasto
8 Unionin koulutuspolitiikan sanasto
9 Oppisopimuskoulutus on osoittautunut toimivaksi oppimisjärjestelmäksi Itävallassa, Tanskassa, Saksassa ja Sveitsissä.

Näissä maissa alhainen nuorisotyöttömyys lasketaan usein tuloksekkaan oppisopimusjärjestelmän ansioksi. Monet nuoret
valitsevat oppisopimuskoulutuksen, sillä se tarjoaa heille laadukasta koulutusta ja yritysten vaatiman tunnustetun
tutkinnon. ILO (2011b).

http://books.google.de/books/about/Terminology_of_Technical_and_Vocational.html?id=BTo6nQEACAAJ&redir_esc=y%20(cited%2020/2/14)
http://www.eqavet.eu/qa/gns/glossary/a/alternance-training.aspx
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1) Selkeästi oppisopimuskoulutukseen perustuva ammatillinen koulutus

Selkeästi oppisopimuskoulutukseen perustuvan ammatillisen koulutusjärjestelmän tärkeimmät ominaispiirteet ovat
seuraavat:

 Oppisopimuskoulutus on virallista koulutusta, ja siitä saa todistuksen, joka on tunnustettu kansallisesti. Saatu
todistus on usein merkkinä siitä, että henkilöllä on tiettyjen ammattien harjoittamiseen vaadittava pätevyys.

 Yrityksessä tapahtuvien harjoittelujaksojen sisällöstä päättävät yhdessä valtio, työnantajajärjestöt ja ammattiliitot.

 Oppisopimuskoulutuksessa olevilla opiskelijoilla on selkeä asema, heille maksetaan palkkaa, ja kaikkien osapuolten
(oppisopimuskoulutuksessa oleva opiskelija, yritys, oppilaitos ja muut) oikeudet ja velvollisuudet on selkeästi
määritelty.

 Valtio ja työnantajat jakavat koulutuksen kustannukset (valtio maksaa opintojaksot koulussa, työnantajat
rahoittavat harjoittelujaksot yrityksessä).

 Näissä maissa on olemassa myös muita ammatillisen koulutuksen muotoja, mutta oppisopimuskoulutus on tärkein
osallistujamäärillä ja ihmisten asenteilla mitattuna.

Esimerkiksi Itävallassa, Tanskassa ja Saksassa on käytössä tällainen ammatillisen koulutuksen järjestelmä.

Järjestelmän suurimmat vahvuudet ovat seuraavat:

 Suuri määrä opiskelijoita ja yrityksiä saa työssäoppimisen hyödyt.

 Oppisopimuskoulutuksesta on helpompi siirtyä työelämään ja suhteessa moni työllistyy.

 Nuoret, vanhemmat ja yritykset tuntevat oppisopimuskoulutuksen hyvin.

 Yrityksillä on voimakas yhteisvastuun tunne ammatillisesta koulutuksesta: yrityssektori varmistaa, että pätevyydet ja
koulutus ovat ajan tasalla ja vastaavat hyvin työmarkkinoiden tarpeita.

 Järjestelmällä on pitkät perinteet, ja laadunvarmistusmekanismit ovat vankat.

Näissä järjestelmissä on kuitenkin joitakin haasteita:

 Ne ovat erittäin riippuvaisia siitä, kuinka paljon oppisopimuspaikkoja yritykset tarjoavat. Taloudellisesti epävakaina
aikoina tai talouskasvun hidastuessa tarjolla olevien oppisopimuspaikkojen määrä saattaa laskea, vaikka
opiskelijoiden määrä pysyy samana. Tämä synnyttää kilpailua ja merkitsee sitä, että ilman oppisopimuspaikkaa
jäävät nuoret on sijoitettava muuntyyppisiin ohjelmiin.

 Järjestelmät edellyttävät riittävää "kypsyyttä oppisopimuskoulutukseen". Opiskelijoiden on löydettävä työnantaja,
joka on valmis tarjoamaan heille oppisopimuspaikan, joka edellyttää tiettyjä taitoja. Opiskelijoiden on myös
osoitettava erittäin nopeasti, että heidän toimintatapansa ja asenteensa täyttävät työpaikan vaatimukset.

 Tämän vuoksi niiden nuorten, jotka ovat kaikkein epäsuotuisimmassa asemassa, on kaikkein vaikeinta löytää
oppisopimuspaikkaa.

 Yritysten on näissä järjestelmissä voitava tarjota oppisopimuskoulutuksessa oleville monenlaisia erilaisia taitoja
valmentaakseen näitä kokonaisen tutkinnon suorittamiseen. Tämä merkitsee sitä, että yrityksillä on oltava riittävät
tekniset ja henkilöstöresurssit, mikä voi aiheuttaa haasteita. Tämän vuoksi saatetaan tarvita useiden yritysten
yhteistyötä.

2) Oppisopimuskoulutus ammatillisen koulutuksen muiden muotojen rinnalla

Esimerkiksi Ranskassa, Alankomaissa, Italiassa, Puolassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa oppisopimuskoulutus on
olemassa, mutta se ei ole ammatillisen koulutuksen tärkein muoto. Näissä maissa oppisopimuskoulutus on usein yhdistetty
oppilaitosmuotoiseen ammatilliseen koulutukseen (tyypit 3 ja 4). Järjestelmiä on kahdenlaisia:

 Oppisopimuskoulutuksella saa saman pätevyyden kuin oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa koulutuksessa
(esimerkiksi Ranskassa ja Alankomaissa).

 Oppisopimuskoulutuksesta saa erityisen todistuksen, joka ei ole sama kuin ammatillisissa oppilaitoksissa saatu
todistus (Italiassa, Puolassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa).

Näissä maissa oppisopimuskoulutuksen keskeiset piirteet ovat osin samat kuin järjestelmissä, joissa ammatillinen koulutus
perustuu selkeästi oppisopimuskoulutukseen (opiskelijoiden asema, oppisopimus ja palkka), mutta oppisopimuskoulutus ei
ole yhtä suosittu opiskelijoiden ja yritysten keskuudessa.

Tämäntyyppisen järjestelmän suurimmat vahvuudet ovat seuraavat:

 Oppisopimuspaikkojen kysynnän ja tarjonnan yhteensovittaminen on helpompaa, sillä tarjolla on
oppilaitosmuotoista ammatillista koulutusta.

 Oppilaitosmuotoisesta ammatillisesta koulutuksesta voi siirtyä oppisopimuskoulutukseen ja päinvastoin, joten
opiskelijoilla on mahdollisuus vaihtaa suuntausta opintojen aikana.
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 Oppisopimuskoulutusta voi olla tietyillä aloilla, joilla on eniten mahdollisuuksia luoda oppisopimuspaikkoja.

Näissä maissa suurimmat haasteet ovat seuraavat:

 Miten oppisopimuskoulutusta voidaan lisätä?

 Miten voidaan vaikuttaa siihen, että opiskelijat ja vanhemmat näkevät oppisopimuskoulutuksen hyvänä asiana?

 Joissakin maissa oppisopimuskoulutuksella on taipumus keskittyä perinteisille aloille (käsiteollisuus,
tehdasteollisuus), samalla kun muilla kasvualoilla on osaamisvajetta.

3) Oppilaitosmuotoinen ammatillinen koulutus, jossa on vahva työssäoppimisen elementti

Esimerkiksi Suomessa, Ranskassa ja Alankomaissa10 oppilaitosmuotoinen koulutus on edelleen ammatillisen koulutuksen
tärkein muoto, mutta koulutusohjelmiin on järjestelmällisesti sisällytetty työssäopimista. Yrityksessä tapahtuvat
harjoittelujaksot ovat pakollisia, ja niiden osuus on ajallisesti merkittävä.

Näiden ammatillisen koulutuksen järjestelmien suurimmat vahvuudet ovat seuraavat:

 On helpompaa saada mukaan uusia työnantajia, joilla ei ole kokemusta koulutuksen tarjoamisesta nuorille, sillä
työnantajien ei tarvitse sitoutua palkalliseen harjoittelupaikkaan pitkäksi aikaa (kuten oppisopimuskoulutuksessa).

 Nämä ammatillisen koulutuksen muodot ovat usein hyvä ratkaisu niille nuorille, joilla ei ole
oppisopimuskoulutuksen edellyttämää kypsyyttä. Nuoret tottuvat työympäristöön vähitellen.

 Työssäoppimista on tarjolla monille nuorille, eivätkä valintakriteerit ole niin tiukat kuin oppisopimuskoulutuksessa.

 Se, että opiskelijoilla on harjoittelujaksoja eri yrityksissä opintojensa aikana, antaa heille mahdollisuuden saada
kokemusta monenlaisista töistä ja työympäristöistä.

Suurimmat haasteet ovat seuraavat:

 Koulujen on kehitettävä vahvoja verkostoja paikallisten yritysten kanssa. Tämä on kohtuullisen uusi vastuu kouluille,
ja koulut kokevat yhteyden saavuttamisen työnantajiin vaikeaksi.

 Työssäoppimisen laatu ja se, miten se yhdistetään opintojaksoihin koulussa, saattaa muodostua ongelmaksi.
Harjoittelujaksot työpaikalla kestävät vain muutamia viikkoja (tosin niitä on useita kertoja vuodessa), eivätkä ne aina
tarjoa riittävän stimuloivaa ja kannustavaa oppimisympäristöä.

 Koulusta työelämään siirtyminen kestää jonkin verran pidempään kuin oppisopimuskoulutuksen tapauksessa, sillä
yritykset eivät palkkaa kaikkia harjoittelijoitaan yhtä todennäköisesti.

4) Kokonaan oppilaitosmuotoinen ammatillinen koulutus

Joidenkin maiden ammatillisen koulutuksen järjestelmissä työssäoppimisen sisällyttäminen ammatilliseen koulutukseen on
hyvin alkuvaiheessa (esimerkiksi Tšekin tasavalta ja Slovakia). Ammatillinen koulutus on suurimmaksi osaksi
oppilaitosmuotoista, mikä tuo mukanaan erinäisiä haasteita:

 Koulujen ja yritysten välillä ei ole yhteistyötä.

 Työnantajat eivät tunne oppisopimuskoulutusta ja vastaavia oppimismuotoja. Työnantajat eivät näe, mitä hyötyjä
heille itselleen koituu siitä, että nuorille tarjotaan tällaisia oppimismuotoja.

 Työnantajat eivät ole valmiita kouluttamaan nuoria kokonaiseen tutkintoon (yrityskohtaisten taitojen sijaan).

 Näissä järjestelmissä ongelmina ovat myös vanhanaikaiset opetusohjelmat, koulutarvikkeet ja opettajien taidot.

Tutkimuksen suositukset
Jotta voitaisiin vastata työmarkkinoiden tarpeisiin, koulutuksen ja taitojen kehittämisstrategioilla olisi varmistettava, että
koulutukseen sisältyy sellaisia työllistymistä koskevia teknisiä ja perustaitoja11, jotka pätevät kaikissa ammateissa, yrityksillä ja
kaikilla aloilla. Koska maiden lähtötilanteet ovat kuitenkin hyvin erilaiset, tarvitaan siirtymävaiheita, jotta voidaan tarjota
laadukasta oppisopimuskoulutusta suurille opiskelijamäärille. Tässä yhteydessä on olennaisen tärkeää, että lisätään kaikkien
alojen työnantajien tietoisuutta ammatillisen koulutuksen ohjelmista ja edistetään sitä, että työnantajat ovat mukana
työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnittelussa ja tarjoamisessa.

10 Kaikissa näissä maissa on käytössä myös oppisopimuskoulutus (tyyppi 2) rinnakkaisena järjestelmänä.
11 Esimerkiksi viestintä, ryhmätyö ja ongelmanratkaisutaidot. ILO (2011b).
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KOKONAAN
OPPILAITOSMUOTOISET

JÄRJESTELMÄT

JÄRJESTELMÄT, JOISSA
YHDISTYY

TYÖSSÄOPPIMINEN JA
OPISKELUJAKSOT
OPPILAITOKSESSA

OPPISOPIMUSKOULU-
TUKSEEN PERUSTUVA
JÄRJESTELMÄ MUIDEN

RINNALLA

SELKEÄSTI
OPPISOPIMUSKOULU-
TUKSEEN PERUSTUVA

JÄRJESTELMÄ

Tehdään rinnan työtä
seuraavien eteen:

1) Kehitetään
oppisopimuskoulutuksesta
vaihtoehtoinen
koulutusreitti tietyillä aloilla.
Olisi valittava sellaisia aloja,
joilla on suotuisat
olosuhteet
oppisopimuskoulutukselle.

2) Luodaan kannustimia
yrityksissä tapahtuvien
harjoittelujaksojen
tarjoamiseen
oppilaitosmuotoisessa
ammatillisessa
koulutuksessa. Varmistetaan
vähitellen, että
työssäoppimisesta tulee
pakollista.

Lisätään vähitellen
työssäoppimisen osuutta.

Keskitytään
työssäoppimisen laatuun ja
siihen, miten se yhdistetään
opiskelujaksoihin
oppilaitoksessa.

Kannustetaan kouluja
kehittämään pitkäikäisiä
verkostoja paikallisten
yritysten kanssa.

Lisätään
oppisopimuskoulutusta ja
houkutellaan uusia
työnantajia.

Laajennetaan
oppisopimuskoulutusta eri
aloille ja tasoille.

Keskitytään myös
kasvualoille eikä pelkästään
perinteisiin aloihin.

Varmistetaan tutkintojen
tunnustaminen kansallisella
tasolla.

Kannustetaan jakamaan
oppisopimuspaikkoja
monenlaisille erilaisille
hakijoille.

Tuetaan sellaisia
opiskelijoita, joilla ei ole
oppisopimuskoulutuksen
edellyttämää kypsyyttä.

Parannetaan
mahdollisuuksia edetä
muille koulutustasoille ja
siirtyä muihin
koulutusmuotoihin.

Työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen tehtävien investointien tukeminen kannattaa, sillä joissakin jäsenvaltioissa
työssäoppimisen on osoitettu parantavan nuorten työllistymisnäkymiä. Esimerkiksi Tanskassa, Tšekin tasavallassa, Saksassa
ja Itävallassa ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden on helpompi siirtyä koulusta työelämään12. Tähän on varattu
Euroopan unionin rahoitusta: Jäsenvaltioilla on käytössään Euroopan sosiaalirahasto13, Euroopan nuorisoaloite14 ja Erasmus+
-ohjelma15, joiden määrärahoilla ne voivat parantaa edelleen ammatillisen koulutuksen ja koulutusjärjestelmien laatua ja
tehokkuutta.

12 Ks. myös Cedefopin raportti: "From education to working life: the labour market outcomes of vocational education and
training". Cedefop (2012).

13 http://ec.europa.eu/esf/home.jsp.
14 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fi&catId=89&newsId=1829.
15 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_fi.htm.

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fi&catId=89&newsId=1829
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_fi.htm
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Luettelo käytetyistä lyhenteistä
Cedefop Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus

CULT Euroopan parlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

CZ Tšekin tasavalta

DE Saksa

EL Kreikka

EP Euroopan parlamentti

EU Euroopan unioni

FI Suomi

FR Ranska

ILO Kansainvälinen työjärjestö

IT Italia

MSs Jäsenvaltiot

NL Alankomaat

PL Puola

PT Portugali

UK Yhdistynyt kuningaskunta

VET Ammatillinen koulutus

Vastuuvapauslauseke Tämä asiakirja toimitetaan Euroopan parlamentin jäsenille ja heidän henkilöstölleen käytettäväksi Euroopan
parlamentin jäsenten edustajantoimen hoitamisen tukena, eikä se välttämättä vastaa Euroopan parlamentin
virallista kantaa. Asiakirjaa ei tulisi pitää tyhjentävänä.

Tekijä Ana Maria Nogueira, tutkimusvirkamies, politiikkayksikkö B: rakenne- ja koheesiopolitiikka.

Palaute Palautetta voi lähettää sähköpostitse rakenne- ja koheesiopolitiikan sihteeristöön:
poldep-cohesion@ep.europa.eu

Politiikkayksikkö B Politiikkayksikkö B kuuluu Euroopan parlamentin sisäasioiden pääosastoon. Se on tutkimusyksikkö, joka
tarjoaa teknistä asiantuntemusta seuraaville viidelle parlamentin valiokunnalle: maatalouden ja maaseudun
kehittämisen valiokunta, kulttuuri- ja koulutusvaliokunta, kalatalousvaliokunta, aluekehitysvaliokunta sekä
liikenne- ja matkailuvaliokunta. Tutkimusyksikkö käyttää sekä sisäistä että ulkoista asiantuntemusta.

Kaikki CULT-valiokunnan julkaisut:
http://www.europarl.europa.eu/studies

mailto:poldep-cohesion@ep.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/studies

