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LYHENNELUETTELO 

ALJ Action locale pour jeunes (Paikallinen nuorisotoiminta – Luxemburg) 

Cedefop Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus  

DEIS Delivering Equality of Opportunity in Schools – Irlanti 

PO EAC Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto 

PO EMPL Työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioiden pääosasto 

E2C Écoles de la 2eme Chance (Uuden mahdollisuuden tarjoavat koulut – 

Ranska) 

ECEC Early childhood education and care (varhaiskasvatus ja päivähoito) 

EEO Euroopan työllisyyden seurantakeskus 

EES Euroopan työllisyysstrategia 

EMA Koulutuksen ylläpitoavustus – Yhdistynyt kuningaskunta 

EPPE Effective Provision of Pre-School Education project (tehokkaita 

esiopetuspalveluita koskeva hanke) – Yhdistynyt kuningaskunta 

EQF Eurooppalainen tutkintojen viitekehys 

ESR Euroopan sosiaalirahasto 

ESL Early School Leaving (koulunkäynnin keskeyttäminen) / Early School 

Leaver(s) (koulunkäynnin keskeyttäjä(t)) 

ESO Educación Secundaria Obligatoria (pakollinen keskiasteen koulutus – 

Espanja) 

ESRI Economic and Social Research Institute (taloudellisen ja sosiaalisen 

tutkimuksen keskus) – Irlanti 

E&T Education and training (koulutus) 

ET2010  Koulutuksen eurooppalaiset strategiset puitteet 2010 

ET2020  Koulutuksen eurooppalaiset strategiset puitteet 2020 
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BKT Bruttokansantuote 

ISCED Kansainvälinen koulutusluokitus 

(I)VET Ammatillinen (perus)koulutus 

JCSP Junior Certificate School -ohjelma – Irlanti 

JSA Jobseekers Allowance (työnhakutuki) – Irlanti ja Yhdistynyt 

kuningaskunta 

LCA Leaving Certificate Applied – Irlanti 

LFS Labour Force Survey (työvoimatutkimus) 

LGBT Homo-, bi- ja transseksuaaliset henkilöt 

LLP Lifelong Learning Programme (elinikäisen oppimisen ohjelma) 

LOE Perustuslaillinen koulutussäädös – Espanja 

MBO Middelbaar beroepsonderwijs (toisen asteen ammatillinen koulutus – 

Alankomaat) 

MGI Mission générale d'insertion (yleinen sijoittamistehtävä – Ranska) 

MLP Mutual Learning Programme (keskinäisen oppimisen ohjelma) 

MS Jäsenvaltiot 

NEET Not in Employment, Education and Training (ei työssä eikä 

koulutuksessa) 

NESSE Network of Experts in Social Sciences in Education and Training 

(koulutuksen yhteiskuntatieteellisten asiantuntijoiden verkosto) 

NGO Non-governmental organisation (kansalaisjärjestö) 

NEWB National Educational Welfare Board (koulutusasioita hoitava 

kansallinen virasto) – Irlanti 

NMA New Modern Apprenticeship Scheme (uusi nykyaikainen 

oppisopimusjärjestelmä) – Kypros 

NQF National Qualifications Framework (kansallinen tutkintojen 
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viitekehys) 

OECD Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö 

OMC Avoin koordinointimenetelmä 

PCPI Programas de Cualificación Profesional Inicial 

(perusammattipätevyyden ohjelmat – Espanja) 

PES Public Employment Service (julkiset työvoimapalvelut) 

PISA: Kansainvälinen oppimistulosten arviointiohjelma. 

PLYA Nuorten oppimishanke – Slovenia 

p.p Prosenttiyksiköt 

PPRE Programme personnalisé de réussite educative (yksilöllinen 

menestymisohjelma – Ranska) 

PROA Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo (opastus-, neuvonta- ja 

tukiohjelma – Espanja) 

ProgeSs Projekt gegen Schulschwänzen (lintsaamisen vastainen hanke – 

Saksa) 

RAR Réseaux ambition réussite (Kunnianhimolla menestykseen -verkostot 

– Ranska) 

RASED Réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (vaikeuksia 

kohtaavien oppilaiden erityisavustajien verkosto – Ranska) 

RONI Risk of NEET indicator (ei työtä eikä koulutusta -riskin indikaattori) – 

Yhdistynyt kuningaskunta 

RSR Réseaux de réussite scolaire (koulumenestysverkostot – Ranska) 

SCP School Completion Programme (koulun loppuun suorittamisen 

ohjelma) – Irlanti 

SDE/ΣΔΕ Uuden mahdollisuuden tarjoava koulu – Kreikka 

SEN Special Educational Needs (erityiset koulutustarpeet) 
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SPHE Social, Personal and Health Education – Irlanti 

VMBO Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (yleissivistävä toisen 

asteen koulutus – Alankomaat) 

VTOS Vocational Training Opportunities Scheme (ammatillisten 

koulutusvaihtoehtojen järjestelmä) – Irlanti 
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TIIVISTELMÄ 
Koulunkäynnin keskeyttämisaste EU:ssa 
Suurin osa nuorista suunnistaa menestyksekkäästi läpi koulujärjestelmän ja siirtyy 
jatkamaan opintojaan tai työelämään. Yksi seitsemästä eurooppalaisesta nuoresta 
kuitenkin poistuu opetusjärjestelmästä ilman taitoja ja pätevyyttä, joita nyt pidetään 
tarpeellisina, jotta siirtyminen työmarkkinoille onnistuisi, ja joita aktiivinen osallistuminen 
nykyajan tietoon perustuvaan talouteen edellyttää. Tämä merkitsee, että tällä hetkellä noin 
6,4 miljoonaa nuorta luokitellaan Euroopassa koulunkäynnin keskeyttäneiksi1. 
 
Koulunkäynnin keskeyttämisaste on laskenut suurimmassa osassa Eurooppaa. 
Vuonna 2000 keskeyttämisaste oli 17,6 prosenttia. Se on laskenut tästä 3,2 prosenttia ja 
on nyt 14,4 prosenttia Vuoteen 2009 mennessä kahdeksan valtiota oli saavuttanut tason, 
joka oli alle EU:n 10 prosentin tavoitteen (Tšekin tasavalta, Liettua, Luxemburg, Itävalta, 
Puola, Slovenia, Slovakia ja Suomi). Luxemburgin, Liettuan ja Kyproksen kaltaisissa 
valtioissa on tapahtunut merkittävä asteen lasku vuosien 2000 ja 2009 välillä. 
 
Edistyminen kohti EU:n tavoitetta on kuitenkin ollut paljon hitaampaa kuin 
odotettiin ja todella toivottiin, huolimatta ympäri Eurooppaa toteutetuista erilaisista 
toimenpiteistä. Monissa valtioissa (Espanja, Malta ja Portugali) jopa joka kolmas nuori 
keskeyttää koulunkäynnin. Keskeyttämisaste vaihtelee Maltan lähes 37 prosentista 
Slovakian vain 4,3 prosenttiin.  
 
Syyt 
Koulunsa keskeyttäneillä nuorilla on erilaisia taustoja. Koulunkäynnin keskeyttämisen 
aiheuttaa tavallisesti kumulatiivinen syrjäytymisprosessi, joka on seurausta 
henkilökohtaisista, sosiaalisista, taloudellisista, maantieteellisistä tai koulutukseen tai 
perheeseen liittyvistä syistä. Nämä syyt voivat olla koulumenettelyn ja kokemusten 
ulkopuolisia tai sisäisiä ja tavallisesti ne ovat hyvin henkilökohtaisia. Monien osalta 
tyytymättömyys on seurausta erilaisista syistä, kuten kiusaamisesta, heikosta 
koulumenestyksestä, huonosta suhteesta opettajiin, motivaation puutteesta tai 
"ajautumisesta väärään porukkaan", kun taas toiset keskeyttävät kohdatessaan 
henkilökohtaisia tai perheen sisäisiä ongelmia, kuten päihteiden väärinkäyttöä tai 
kodittomuutta. Merkittävä osa ongelmasta juontaa kuitenkin tuen ja opastuksen 
puutteesta, koulunkäynnistä syrjäytymisestä sekä keskiasteen opetussuunnitelmasta, joka 
liian usein ei tarjoa riittävästi vaihtoehtoisia kursseja, vaihtoehtoista opetuspedagogiikkaa, 
kokeellisia tai muita kokemusperäisiä oppimismahdollisuuksia tai riittävää joustavuutta.  
 
Kustannukset 
Koulunkäynnin keskeyttäminen on merkittävä huolenaihe, koska se on merkittävä tekijä, 
joka edistää osaltaan sosiaalista syrjäytymistä myöhemmin elämässä. Euroopan 
tulevia taitotarpeita koskevien ennusteiden mukaan vain yksi kymmenestä työpaikasta on 
tulevaisuudessa mahdollinen koulunkäynnin keskeyttäneille. Nuorilla koulunkäynnin 
keskeyttäneillä on myös suurempi todennäköisyys ajautua matalatuloiseen asemaan tai 
työttömiksi. Riittämätön koulutus voi myös aiheuttaa suuria julkisia ja sosiaalisia 

                                                 
1  EU:ssa nuoret, joilla on enintään ylemmän perusasteen koulutus ja jotka eivät osallistu koulutukseen, 

luokitellaan koulunkäynnin keskeyttäneiksi. Koulunkäynnin keskeyttäneitä ovat siis ne, joilla on ainoastaan 
esikoulun, alakoulun, peruskoulun tai lyhyen, alle kaksivuotisen keskiasteen koulutuksen oppimäärä (ISCED 0, 
1, 2 tai 3c lyhyt5) sekä ne, jotka ovat suorittaneet ainoastaan yleissivistävän tai ammatillisen koulutuksen, 
joka ei ole johtanut keskiasteen päästötodistukseen. 
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kustannuksia matalien tulojen ja heikon talouskasvun sekä vähentyneiden verotulojen 
muodossa sekä nostaa terveydenhuollon, rikosoikeuden ja sosiaaliturvamaksujen 
kustannuksia. 
 
Itse asiassa koulunkäynnin keskeyttämisellä on valtavia taloudellisia vaikutuksia, joista 
seuraa suuria sosiaalisia ja taloudellisia kustannuksia niin yksilöille kuin yhteiskunnalle, 
koska koulunkäynnin keskeyttäneestä muodostuu yhdestä kahteen miljoonaa 
euroa kustannuksia elinikänsä aikana. Tällaisen syrjäytymisen kustannukset on 
laskettu esimerkiksi Alankomaissa, jossa koulunkäynnin keskeyttämisestä seuraavat eliniän 
aikaisten kustannusten arvioidaan nousevat noin 1,8 miljoonaan euroon2. Suomessa yhden 
koulunkäynnin keskeyttäneen kustannukset ovat 27 500 euroa, jolloin kustannukset koko 
elinikää kohden (40 vuotta) ovat yli 1,1 miljoonaa3. Tämän katsotaan yleisesti olevan 
aliarvioitua todellisiin kustannuksiin nähden. Vastaavasti Irlannissa valtion vuotuiset 
kustannukset etuina yhdessä menetettyjen verotulojen kanssa miespuolista koulunkäynnin 
keskeyttäjää kohden on arvioitu 29 300 euroksi, jopa ennen terveydenhuoltoon tai 
rikollisuuteen liittyvien kulujen huomioimista4. Yhden lisävuoden koulussa jatkavan nuoren 
lisätulot eliniän aikana voivat olla yli 70 000 euroa5.  
 
Näin ollen valtiolla, jossa koulunkäynnin keskeyttämisaste on korkea, on 
vaikeuksia korkean työllisyystason ja sosiaalisen koheesion säilyttämisessä. Jos 
koulunkäynnin keskeyttämisaste on korkea kaikkialla Euroopassa, sillä on vaikeuksia 
kilpailla globaaleilla markkinoilla ja sen mahdollisuudet aikaansaada älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua rajoittuvat – ja kyseessä on kuitenkin Eurooppa 2020 
-strategian ensisijainen tavoite. Korkea koulunkäynnin keskeyttämisaste on myös 
haitallinen tavoitteelle tehdä elinikäisestä oppimisesta todellisuutta, ja se katsotaan "sekä 
henkilökohtaisten mahdollisuuksien että taloudellisten ja yhteiskunnallisten 
mahdollisuuksien tuhlaamiseksi"6. Jos koulunkäynnin keskeyttävien keskimääräistä osuutta 
kyettäisiin Euroopassa vähentämään yhdellä prosenttiyksiköllä, Euroopan talous voisi 
vuosittain saada käyttöönsä lähes puoli miljoonaa ammattitaitoista nuorta työntekijää 
enemmän kuin nykyisin7. 
 
Ei siis ole yllättävää, että koulunkäynnin keskeyttäminen katsotaan merkittäväksi 
poliittiseksi painopistealaksi Euroopan lisäksi myös kaikissa teollisuusmaissa. Se on 
keskeinen seikka myös siksi, että toisin kuin moniin muihin ominaisuuksiin (kuten 
perheeseen ja henkilökohtaisiin piirteisiin), koulutussaavutuksiin voidaan vaikuttaa 
julkisella politiikalla8.  
 
 
 
 
                                                 
2  Laskenut Ecorys.  
3  Valtiontalouden tarkastusvirasto (2007), Nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Toiminnantarkastuskertomus 

146/2007. Valtiontalouden tarkastusvirasto, Helsinki. Työ- ja elinkeinoministeriö (2009), Nuoret miehet 
työelämään; mitä palveluja ja toimenpiteitä tarvitaan TE-toimistoissa. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. 
Työ ja yrittäjyys 34/2009 

4  Smyth, E. ja McCoy, S. (2009), Investing in Education: Combating Educational Disadvantage, Economic and 
Social Research Institute, Dublin, 2009.  

5  NESSE (2009), Early School Leaving: Lessons from Research for Policy Makers. 
6  Euroopan komissio (2011), Reducing early school leaving. Komission yksiköiden valmisteluasiakirja. 

Oheisasiakirja, joka liittyy ehdotukseen neuvoston suositukseksi koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämiseen 
tähtäävistä toimintastrategioista. [SEC(2011)0096], 26. tammikuuta 2011. 

7  Euroopan komissio (2011), Koulunkäynnin keskeyttämisen vähentäminen: . Ratkaiseva osa Eurooppa 2020 
-strategiaa. Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 
sekä alueiden komitealle. Bryssel 31.1.2011 KOM(2011)0018 lopullinen. 

8  Ks. Belfield, C.R. and Lewin, H.M (2007), The price we pay: Economic and Social Consequences of Inadequate 
Education.  ja NESSE (2009), Early School Leaving: Lessons from Research for Policy Makers. 



Koulunkäynnin keskeyttämistä EU:ssa koskeva tutkimus 
____________________________________________________________________________________________ 

 9

Tämän tutkimuksen asema 
Euroopan tasolla pyrkimykset saada tietoa jäsenvaltioista ovat tehostuneet viime vuosina. 
Esimerkiksi koulutuksen ja kulttuurin pääosasto mahdollisti neljän vuoden ajan (2006–
2010) Cluster on Access and Social Inclusion -ryhmän toimintaa, jossa 17 jäsenvaltiota 
tarkasteli yhdessä koulunkäynnin keskeyttämiseen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen liittyviä 
seikkoja. Ryhmän työpanos edisti osaltaan komission koulunkäynnin keskeyttämistä 
koskevan tiedonannon laatimista9. Komission yksiköiden valmisteluasiakirjaan sisältyi 
monia ryhmän tarkastelemia toimintamalleja. Koulutuksen yhteiskuntatieteellisten 
asiantuntijoiden verkosto (NESSE) ja Cedefop ovat myös julkaisseet aihetta koskevia 
Euroopan tason analyysejä. NESSE:n kertomuksessa keskityttiin kirjallisuuskatsaukseen ja 
Cedefopin julkaisussa ohjaukseen suuntautuneisiin koulunkäynnin keskeyttämiseen 
sovellettaviin toimenpiteisiin ja ohjelmiin Euroopassa. 
 
Euroopan parlamentti tilasi tämän koulunkäynnin keskeyttämistä koskevan tutkimuksen 
tässä yhteydessä marraskuussa 2010, ja sen toteutti riippumaton politiikan 
tutkimusorganisaatio GHK Consulting Ltd viiden kuukauden aikana joulukuusta 2010 
huhtikuuhun 2011. Tämän tutkimuksen tärkein tavoite on ehdottaa mahdollisia 
tulevia toimia jäsenvaltioiden auttamiseksi selviytymään paremmin tällä alalla 
tulevaisuudessa.  
 
On huomattava, että tässä tutkimuksessa omaksuttu tutkimuslähestymistapa poikkeaa 
aiemmista tätä koskevista eurooppalaisista katsauksista siten, että siinä tarkastellaan 
yksityiskohtaisemmin pientä määrää jäsenvaltioita ja kuullaan monenlaisia 
sidosryhmiä näistä valtioista. Sidosryhmiä olivat opetusviranomaiset, opettajat, 
vanhemmat ja keskiasteen opiskelijat sekä kansalaisjärjestöjen ja riskinuoriin 
kohdennettujen hankkeiden kautta koulunkäynnin keskeyttäneiden kanssa työskentelevät 
ammattilaiset.   
 
Tutkimus kattaa kaikki EU:n 27 jäsenvaltiota, mutta syvällisesti analysoidaan yhdeksän 
valtion tilannetta. Valtiot ovat: Irlanti, Kreikka, Espanja, Ranska, Liettua, 
Alankomaat, Puola, Suomi ja Yhdistynyt kuningaskunta (Englanti).  

Katsaus koulunkäynnin keskeyttämistä koskeviin poliittisiin toimiin 
EU:n jäsenvaltioiden erilaisiin poliittisiin toimiin koulunkäynnin keskeyttämiseen 
puuttumiseksi liittyy paljon arvoja ja näkökulmia ja niihin vaikuttavat kyseisen jäsenvaltion 
historia ja perinteet. Lisäksi jokaisella yksittäisellä koulunkäynnin keskeyttäneellä on oma 
ainutlaatuinen historiansa ja hän on erityisessä tilanteessa tai "ekosysteemissä". Toimia 
koulunkäynnin keskeyttämiseen puuttumiseksi on siis säädettävä ja räätälöitävä. Tästä 
syystä ei ole olemassa yksittäistä ratkaisua koulunkäynnin keskeyttämiseen, ja 
jäsenvaltioista löytyykin toimitapojen, ohjelmien, hankkeiden ja lähestymistapojen laaja 
kirjo. Lähestymistavat voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään: i) strategisen tason 
toimet, ii) ennaltaehkäisevät strategiat ja iii) uudelleenintegroimisstrategiat, jotka esitetään 
jäljempänä kuvassa 1.  
 

                                                 
9  Toimintasuunnitelma.komission tiedonanto ja komission yksiköiden valmisteluasiakirja ovat saatavilla 

osoitteessa: http://ec.europa.eu/education/school-education/doc2268_en.htm. 



Toimialayksikkö B: Rakenne- ja koheesiopolitiikka 
____________________________________________________________________________________________ 

 10 

Kuva 1:  Jäsenvaltioiden koulunkäynnin keskeyttämiseen soveltamien 
lähestymistapojen tyypittely 

STRATEGISEN TASON TOIMET 
Toimien ja toimenpiteiden koordinointi Poissaolojen ja koulunkäynnin 

keskeyttämisten seuranta (määrät ja 
syyt) 

 
 

ENNALTAEHKÄISEVÄT STRATEGIAT 
Kohdennetut lähestymistavat (esim. 

alueelliset toimenpiteet, mentorointi, 
lisäopetus, taloudellinen tuki lapsille ja 
perheille, varhaisvaroitusjärjestelmät, 
siirtymävaiheen tuki, toiminta koulun 

jälkeen jne.) 

Järjestelmälliset/rakenteelliset toimet 
(esim. opettajien koulutus, 

opetussuunnitelmauudistukset, 
oppivelvollisuuskoulun laajentaminen, 
korkealaatuinen esiopetus, ohjaus ja 

neuvonta, työskentely yhdessä vanhempien 
ja yhteisöjen kanssa jne.) 

 
 

UUDELLEENINTEGROIMISSTRATEGIAT 
Kokonaisvaltaiset 

tukipalvelut 
nuorille, jotka 
ovat vaarassa 

keskeyttää 
koulunkäynnin 

Siirtymäluok
at 

Uuden 
mahdollisuuden 

tarjoavat 
koulut 

Epävirallisen 
ja 

arkioppimisen 
validointi 

Käytännön 
(ammatilliset ja työhön 

perustuvat) 
opiskelumahdollisuudet

Lähde: GHK Consulting Ltd., 2011 
 

Strategisen tason toimet: Koulunkäynnin keskeyttämisen 
vähentäminen paremman koordinoinnin ja seurannan avulla 
Tavassa, jolla monet jäsenvaltiot tarkastelevat koulunkäynnin keskeyttämistä, on 
tapahtunut huomattava myönteinen muutos. Kaksi viidestä (43 %) tätä tutkimusta varten 
haastatellusta totesi, että heidän kotimaassaan on sitouduttu "voimakkaasti" 
puuttumaan koulunkäynnin keskeyttämiseen asianmukaisten toimien, rahoituksen ja 
ohjelmien avulla. Vain yksi viidestä (20 %) koki, että sitoutumisen taso oli "heikkoa". 
 
Lisäksi yhä useammat valtiot tarkastelevat koulunkäynnin keskeyttämistä 
laajemmassa poliittisessa kehyksessä, esimerkiksi elinikäistä oppimista koskevan 
politiikan tai taloudellisen ja sosiaalisen koheesion laajemman edistämisstrategian kautta 
tunnustaen näin, että aihe on monialainen ja monimutkainen. Myönteistä kehitystä on 
myös se, että on laadittu yksinomaan koulunkäynnin keskeyttämistä koskevia 
kattavia poliittisia kehyksiä, joissa saatetaan yhteen keskeisiä sidosryhmiä ja ohjelmia 
kattavan politiikan alle.  
 
Useimmissa valtioissa on kuitenkin edelleen hajanaisia ja riittämättömällä tavalla 
koordinoituja lähestymistapoja koulunkäynnin keskeyttämiseen puuttumiseksi, mikä 
johtaa toimien ja rahoituksen päällekkäisyyksiin. Monet toimet ovat edelleen aikaan 
sidottuja ja hankekohtaisia toimenpiteitä tai kohdennettuja aloitteita, joissa tarkastellaan 
tiettyä huolenaihetta sen sijaan, että toimittaisiin johdonmukaisessa ja niin 
strategisesti kuin toiminnallisesti yhdistetyssä kehyksessä. Lähes kolmannes (31 %) 
tätä tutkimusta varten haastatelluista katsoi, että koulunkäynnin keskeyttämistä koskevien 
toimien koordinointi oli heikkoa tai hyvin heikkoa. Lähes puolet (45 %) katsoi, että 
koulunkäynnin keskeyttämistä koskevaa politiikkaa koordinoidaan jonkin verran ja että 
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joitakin yhteyksiä pyritään luomaan muihin politiikanaloihin, mutta että tilanne voisi olla 
parempi.  
 
Joissakin tapauksissa koulutusviranomaiset sekä sosiaali- ja työvoimaviranomaiset eivät 
tee yhteistyötä, ja toisissa valtioissa taas olisi vahvistettava yhteistyötä koulutus- ja 
nuorisopolitiikan alojen välillä, ennen kuin voidaan saada aikaan entistä johdonmukaisempi 
yhteinen lähestymistapa. Joissakin yhteyksissä useat viranomaiset panevat täytäntöön 
samankaltaisia ohjelmia, mikä johtaa selvästi päällekkäisiin toimiin.  
 
Koulunkäynnin keskeyttäminen on seurausta monista eri tekijöistä. Tämän vuoksi keskeistä 
on virastojen välinen ja monialainen yhteistyö yhteisen näkemyksen aikaansaamiseksi 
koulunkäynnin keskeyttämisestä ja niin kansallisella, alueellisella kuin paikallisella tasolla 
olisi siirryttävä teoriasta käytäntöön. Tässä tutkimuksessa kävi ilmi, että 
lähestymistavalla, joka perustuu eri virastojen ja asiantuntijoiden väliseen aitoon 
yhteistyöhön kansallisella, alueellisella, paikallisella ja koulujen tasolla, voidaan auttaa 
vähentämään koulunkäynnin keskeyttämistä. Tällainen yhteistyö ja monialainen 
lähestymistapa voi myös auttaa varmistamaan eri sidosryhmien sitoutumisen niin 
koulunkäynnin keskeyttämistä koskevan politiikan ja ohjelmien suunnitteluun ja 
täytäntöönpanoon. Tämä edesauttaa sellaisen kokonaisvaltaisen lähestymistavan 
omaksumista koulunkäynnin keskeyttämiseen, jossa tarkastellaan lukuisia 
myötävaikuttavia ja edistäviä osatekijöitä. Tällaiseen yhteistyöhön on osallistuttava 
koulutus-, nuoriso-, sosiaali-, terveys- ja työvoimaviranomaisten lisäksi myös 
työmarkkinaosapuolten, vanhempien, kansalaisjärjestöjen ja nuorten itsensä edustajia 
Jotta yhteistyö toimisi ja sillä olisi kestävää vaikutusta, se on sisällytettävä 
virastojen ja muiden nuorten kanssa työskentelevien sidosryhmien valtavirtatyötapoihin 
sen sijaan, että sillä täydennetään toimintaa projektikohtaisesta. Tähän sisältyy 
myös tiettyjen sidosryhmien, erityisesti vanhempien, työmarkkinaosapuolien, nuorisoalan 
ja kansalaisjärjestöjen vaikutusvallan ja/tai asiantuntemuksen entistä parempi 
hyödyntäminen.   
 
Tutkimuksesta saatu näyttö osoittaa myös, että politiikan ja ohjelmien olisi perustuttava 
tutkimuksiin ja arviointeihin (viimeksi mainittu ala vaikuttaa nyt heikolta) sekä 
tutkimustiedon suuntausten analysointiin. Tutkimuksissa olisi erityisesti otettava 
huomioon opiskelijoiden sekä muiden sidosryhmien ääni. Kaksi viidestä tutkimukseen 
vastanneesta (42 %) katsoi, että nuorten näkemyksiä otetaan harvoin tai ei ollenkaan 
huomioon kotimaansa koulunkäynnin keskeyttämistä koskevan politiikan yhteydessä. 
Lisäksi yksi viidestä (18 %) katsoi, että tuskin mitkään koulunkäynnin keskeyttämistä 
koskevat toimenpiteet tai politiikka perustuvat vankkaan tutkimuksista tai arvioinnista 
saatuun näyttöön. 
 
Koulunkäynnin keskeyttämisen ehkäiseminen 
Nuoret keskeyttävät koulunkäynnin tai opinnot liian usein syistä, jotka olisi voitu ehkäistä. 
Ennalta ehkäisevillä toimenpiteillä pyritäänkin puuttumaan koulunkäynnin keskeyttämiseen 
jo ennen kuin se tapahtuu. Nämä toimenpiteet ovat tavallisesti 
kustannustehokkaampia kuin uudelleenintegroimistoimenpiteet.  
 
Yleisesti jäsenvaltiot ovat tunnustaneet tarpeen löytää tehokkaita tapoja tunnistaa ja 
tarkastella seikkoja, jotka saattavat lisätä koulunkäynnin keskeyttämisriskiä. Samalla 
näiden strategioiden täytäntöönpano on hyvin erilaisissa vaiheissa eri puolilla Eurooppaa, ja 
eri valtioiden valitsemissa lähestymistavoissa on nähtävissä suurta vaihtelua. On 
havaittavissa, että tarve löytää erilaisia ratkaisuja opetusjärjestelmäprosessin eri kohtiin 
tunnustetaan yhä laajemmin. Tätä kuvaa esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja hoidon 
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merkityksen yhä laajempi tunnustaminen koulunkäynnin keskeyttämistä koskevissa 
strategioissa. 
 
Jäsenvaltioiden valitsemat toimintatavat koulunkäynnin keskeyttämisriskin lieventämiseksi 
ja ehkäisemiseksi voidaan jakaa karkeasti kahteen luokkaan: 

 kohdennettu toimintatapa ja toimenpiteet, joilla tuetaan erityisesti riskiryhmiä 
tunnistamalla korkeamman keskeyttämisriskin yksilöt, ryhmät, koulut tai 
asuinympäristöt ja 

 ulottuvuudeltaan laaja-alaiset toimitavat ja toimenpiteet, joilla pyritään 
parantamaan opetusjärjestelmää kaikkien osalta ja parantamaan näin sen tuloksia 
sekä vähentämään riskiä, että opiskelijat irrottautuvat opetuksesta.  

 
Lähestymistavat ovat toisiaan täydentäviä, joten niitä molempia tarvitaan: 
kohdennetuilla toimitavoilla tuki ohjataan niille, joihin suurimman riskin katsotaan 
kohdistuvan, mutta se voi merkitä, että osa nuorista ei jää verkkoon. Lisäksi näillä 
lähestymistavoilla ei pyritä muuttamaan opetusjärjestelmän keskeistä sisältöä. Näin ollen 
laaja-alaisilla toimenpiteillä voidaan puuttua järjestelmään liittyviin seikkoihin, 
jotka voivat osaltaan edistää koulunkäynnin keskeyttämistä tietyssä valtiossa.  
 
Pitkällä ajanjaksolla painopisteen on kuitenkin oltava varhaisessa puuttumisessa, 
joka on tarpeen sen kumulatiivisen prosessin alkuvaiheessa, joka johtaa koulunkäynnin 
keskeyttämiseen. Oikea-aikaisen puuttumisen helpottamiseksi tärkeitä ovat 
tunnistaminen, seuranta ja jäljittäminen. Koulujen varhaisvaroitusjärjestelmät voivat 
auttaa tunnustamaan koulunkäynnin keskeyttämisvaarassa olevat oppilaat. Niiden on 
oltava koulutuksen eri tarjoajien ja muiden sidosryhmien saatavilla ja ne on yhdistettävä 
näihin. Varhainen puuttuminen on tärkeää myös, koska uudelleenintegroiminen saattaa 
hankaloitua, kun syrjäytymisajanjakso pitenee. 
 
Keskeiset siirtymävaiheet (ala-asteelta yläasteelle, alemmasta ylempään 
keskiasteeseen) ovat kriittisiä mahdollisten koulunkäynnin keskeyttäjien osalta. 
Toimenpiteisiin, joilla näitä siirtymiä helpotetaan, kuuluvat kaveri- ja mentorointiohjelmat, 
ammattilaisten tarjoama tehostettu neuvonta ja eri koulujen ja opetusasteiden opettajien 
välinen laajempi viestintä sekä tervetulo- ja perehdyttämisohjelmat.  
 
Nuorille, joihin kohdistuu koulunkäynnin keskeyttämisriski, voidaan tarjota vaihtoehtoja 
perinteiselle opetussuunnitelmalle. Uusien taitojen ja opetussuunnitelmien on kuitenkin 
nautittava yhteisön luottamusta ja niiden on tarjottava kestäviä etenemistapoja. 
Oppimisen arvostuksen edistämiseksi on vielä paljon tehtävissä 
ansaitsemismahdollisuuksien ja elämän tarjoamien mahdollisuuksien muokkaamisen osalta, 
mitä tulee keskeyttämisvaarassa oleviin nuoriin. 
 
Neuvonta ja ohjaus ovat tärkeitä sekä sen varmistamiseksi, että nuoret ymmärtävät 
asianmukaiset jatko-opintomahdollisuudet ja löytävät motivaatiota ja itseluottamusta 
hakeutuakseen tällaisille kursseille, että sen mahdollistamiseksi, että nämä tekevät oikeita 
päätöksiä opinnoistaan (tämän ansiosta harvemmat keskeyttävät koulunkäynnin väärien 
opintovalintojen vuoksi). Nuorille on siis tarjottava selkeitä, puolueettomia ja rakentavia 
neuvoja, jotta varmistetaan, että he ovat tietoisia oppimis- ja 
urakehitysmahdollisuuksistaan ja tuntevat voivansa vaikuttaa niihin. Lisäksi 
koulunkäynnin keskeyttämisvaarassa olevat nuoret kohtaavat usein lukuisia monimutkaisia 
seikkoja, jotka edellyttävät erikoistuneen ohjaajan tukea tai muuta ammatillista tukea. 
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Ammattilaisten tuen lisäksi tarvitaan myös perheiden ja vanhempien laajempaa 
osallistumista koulutoimintaan. 
 
On tärkeää, että opettajilla on taidot pitää kaikkien luokkansa oppilaiden mielenkiintoa yllä 
ja motivoida näitä. Opettajien kouluttaminen tunnistamaan koulunkäynnin 
keskeyttämisriskit ja puuttumaan niihin sekä käyttämään nykyaikaisia opetusmetodeja ja 
hallitsemaan luokkaa ja luomaan vuorovaikutustaitoja on tärkeää. 
 
Espanjalaisessa koulunkäynnin keskeyttämistä koskeneessa tutkimuksessa todettiin, että 
lähes yhdeksän kymmenestä keskeytti koulunkäynnin jäätyään luokalle10. Pienet 
luokkakoot, opetusavustajat ja lisäopetus voivat estää yksittäisiä koululaisia jäämästä 
jälkeen ennen kuin tällä on vakavaa vaikutusta heidän opintosaavutuksiinsa ja 
keskeyttämisriskiin.  
 
Nykyisessä talouskontekstissa, kun julkisiin määrärahoihin kohdistuu ennennäkemättömiä 
rajoituksia, on tärkeää panna merkille, että kaikki toimenpiteet eivät edellytä 
merkittäviä investointeja. Tutkimuksesta saatu näyttö osoittaa, että kannustavalla, 
myönteisellä ja tukevalla kouluympäristöllä voidaan vähentää koulunkäynnin 
keskeyttämisriskiä. Yhteisöön kuulumisen tunne sekä keskinäiseen luottamukseen 
ja kunnioitukseen perustuva opettajan ja oppilaan välinen opetussuhde ovat 
nuorille äärimmäisen tärkeitä. Lisäksi kohderyhmän parissa työskentelevän henkilöstön 
mahdollisuudet vaihtaa kokemuksia, käytäntöjä ja taitoja voi olla keino levittää tehokkaita 
käytäntöjä ja oppimista.  
 
Jos yhteisössä ei ole vahvaa oppimiskulttuuria, saatetaan tarvita toimenpiteitä 
vanhempien sitouttamiseksi, heidän tietoisuutensa lisäämiseksi koulutuksen 
merkityksestä sekä koulutusmahdollisuuksien tarjoamiseksi, jotta he voivat parantaa 
omia taitojaan.  
 
Opetusohjelman ulkopuoliset toimet voivat sekä auttaa oppilaita saavuttamaan muut 
opetuksessa ja herättää uudelleen heidän mielenkiintonsa että auttaa heitä luomaan 
myönteisen suhteen kouluun ja sen henkilökuntaan. Ne voivat myös tarjota täydentäviä 
toimintoja, joilla voidaan lisätä itsetuntoa ja vähentää turhautumista.  
 
Uusien mahdollisuuksien tarjoaminen 

Uudelleenintegroimistoimenpiteet tarjoavat peruskoulun keskeyttäneille nuorille uuden 
mahdollisuuden oppia tai hankkia ammattipätevyyden tai vaihtoehtoisia 
oppimismahdollisuuksia. Niiden osallistujille tarjoaman tuen intensiteetti vaihtelee 
erityisten kohderyhmien tarpeiden mukaan. Jotkut nuoret tarvitsevat neuvontaa ja 
käytännön tukea kodittomuuden tai päihteiden väärinkäytön kaltaisten ongelmien 
ratkaisemiseen ennen kuin voivat palata takaisin opetukseen, kun taas toiset ovat 
motivoituneita palaamaan ja tarvitsevat vain uuden mahdollisuuden aloittaa opinnot.  
 
Koulunkäynnin jo keskeyttäneisiin kohdennettujen toimien on käynnistyttävä 
sitoutumisprosessista, luottamuksen rakentamisesta ja yhteisöön kuulumisen tunteesta. 
Niihin on sisällyttävä suuria odotuksia, ja niiden on oltava sekä hyvin suunniteltuja että 
haastavia. Lisäksi on tärkeää panna merkille, että monet varhain koulunkäynnin 
keskeyttäneet pitävät itseään aikuisina ja haluavat tulla kohdelluiksi sellaisina. Kun he itse 

                                                 
10  Mena Martínez, L., Fernández Enguita, M. y Riviére Gómez, J. (2009), Desenganchados de la educación: 

procesos, experiencias, motivaciones y estrategias del abandono y del fracaso escolar, Revista de Educación, 
número extraordinario 2010, ss. 119–145. 
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kuvaavat sitä, mikä on toiminut heidän osaltaan, kunnioituksen ja luottamuksen kaltaiset 
sanat toistuvat. 
 
Suurimmalla osalla uudelleenintegroimistoimenpiteistä pyritään tarjoamaan vaihtoehto 
peruskouluopetukselle, joko sisällön tai opetus/oppimistapojen osalta. Aloitteissa tarjotaan 
eri tavoin oppilaskeskeistä ja yksilöllistä lähestymistapaa oppimiseen, ja tämä voi tapahtua 
ohjauksen, mentoroinnin, yksilöllisen oppimissuunnitelman tai hallintakäytäntöjen avulla. 
Uudelleenintegroimistoimenpiteissä käytetyt opetus- ja oppimistavat ovat usein 
käytännönläheisiä ja/tai kokemusperäisiä. Tehokkaampaa tukea tarjoavissa aloitteissa 
pyritään soveltamaan koko henkilöön soveltuvaa lähestymistapaa tarkastelemalla kaikkia 
yksilön tarpeita henkilökohtaisista ja sosiaalisista seikoista aina puutteisiin oppimisessa. 
Itse asiassa varhain koulunkäynnin keskeyttäneillä voi olla tiedoissa tai taidoissa sellaisia 
puutteita, että ne on täytettävä ennen kun he voivat jatkaa opetuksessa, koulutuksessa tai 
työelämässä. Perustaidot ja elämäntaidot – jotka ylittävät luku- ja laskutaidon ja käsittävät 
esimerkiksi taloudelliset ja terveyttä koskevat taidot – voidaan myös tarjota pienempinä 
yksiköinä tai sisällyttää muiden aiheiden opetukseen. 
 
Joustavuus on keskeistä, jotta uudelleenintegroimistoimenpiteet voidaan sovittaa nuoren 
muihin sitoumuksiin, esimerkiksi työtä ja perhettä koskeviin vastuisiin. Monialainen 
lähestymistapa, joka käsittää moniammatillisen tiimin tai yhteistyön ulkopuolisten 
sidosryhmien kanssa, mahdollistaa nuoren kaikkien tukitarpeiden tarkastelemisen. 
Yksilölliset toimintasuunnitelmat ja selkeät tulevaisuudennäkymät – jotka voidaan 
muodostaa pienistä oppimisyksiköistä – voivat motivoida nuoria, joilla on heikko itsetunto 
ja kielteisiä aiempia kokemuksia virallisesta opetuksesta. Tässä yhteydessä seuranta on 
tärkeää sen varmistamiseksi, että uudelleenintegroimistoimenpiteillä 
aikaansaadut hyvät tulokset eivät häviä pitkällä ajanjaksolla.  
 
Nuorille tarjottavissa palveluissa ja tukitoimissa on oltava jatkuvuutta, johdonmukaisuutta 
ja koheesiota. Muuten nuoret saattavat eksyä erilaisten palvelujen verkkoon. 
Henkilökohtaisen ohjaajan lähestymistavalla on mahdollisuus tarjota johdonmukaisemmat 
keinot tukea keskeyttämisvaarassa olevaa nuorta kuin joillakin muilla lähestymistavoilla, 
joissa nuorten odotetaan löytävän erilaiset palvelut ilman erityistä tukea. 
 
Uudelleenintegroimistoimenpiteiden tuloksia ei aina voida todentaa määrällisin tiedoin. On 
siis löydettävä tapoja mitata määrällisesti vaikeasti ilmaistavissa olevia vaikutuksia (soft 
outcomes). On myös suunniteltava laadunvarmistuksen kehyksiä, joissa otetaan huomioon 
niin määrälliset kuin laadulliset mitat. 
 
Lopuksi suuri osa uudelleenintegroimistoimista on väliaikaisia aloitteita ja 
hankkeita. Vaikka koulunkäynnin keskeyttäminen on EU:n opetusjärjestelmiin syvään 
juurtunut ilmiö, vaikuttaa siltä, että uudelleenintegroimistoimille ei haluta antaa 
merkittävää ja vakinaista asemaa. Tätä on tarkasteltava tulevaisuudessa, vaikka onkin 
tunnustettava, että on haasteellista toistaa menestyksekkäitä paikallisia hankkeita 
laajemmassa mittakaavassa. Alueellisten tai koko järjestelmään kohdistuvien 
toimenpiteiden kehittäminen edellyttää aikaa ja sitoutumista. Kuitenkin silloin, kun 
hallitukset tunnustavat opetusjärjestelmästä syrjäytyneiden nuorten 
uudelleenintegroimisen merkityksen ja takaavat uudelleenintegroimispyrkimyksille 
pitkäaikaista tukea, saadaan aikaan suurempaa yhteenkuuluvuutta sekä saadaan 
selvennettyä parhaita käytäntöjä, standardeja sekä oppilaiden ja henkilökunnan koulutus- 
ja tukitarpeita.  
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Yhteenveto tehokkaista koulunkäynnin keskeyttämiseen 
sovellettavista käytännöistä 

Molemmissa (ennaltaehkäisevissä ja uudelleenintegroimista koskevissa politiikoissa ja 
toimenpiteissä) on neljä strategista menestystä määrittävää karkeaa piirrettä. Ne ovat: 

 Asian tunnustaminen ja ensisijaisesti määrätietoinen pyrkimys sen lieventämiseen ja 
mahdollisuuksien mukaan ehkäisemiseen ja toiseksi pyrkimys uudelleenintegroida 
keskeyttäjät opetukseen. 

 Yhdennetty strateginen suunnittelu, politiikan täytäntöönpano ja palvelujen 
tarjoaminen sekä riittävän ja tehokkaan tuen tarjoaminen niin koulun keskeyttäjille 
kuin näiden kanssa työskenteleville. 

 Luovuus, innovointi, joustavuus ja halukkuus muutokseen poliittisten päättäjien ja 
käytännön työn tekijöiden taholta sekä erityisesti ongelmien ratkaisuun tähtäävä 
lähestymistapa koulunkäynnin keskeyttäjien ja keskeyttämisvaarassa olevien 
kohtaamiin yksilöllisiin ongelmiin. 

 Laaja lähestymistapa palvelujen tarjoamiseen (kouluissa ja niiden ulkopuolella) 
käsittäen:  
 myötätunnon, kunnioituksen, haasteiden ja suurten odotusten välittämisen 

koulunkäynnin keskeyttäjille, heidän perheilleen, vertaisilleen ja yhteisöilleen, 
 oppilaiden rohkaisemisen ja yhteisöön kuulumisen tunteen edistämisen, 
 selkeän, yhtenäisen, kattavan ja johdonmukaisen eri virastojen väliseen 

yhteistyöhön perustuvan ulottuvuuden ja 
 oikea-aikaisuuden, valppauden, avoimuuden, tulossuuntautuneisuuden ja 

kustannustehokkuuden. 
 
Koulunkäynnin keskeyttämistä koskevat toimet EU:n tasolla 
Se, että EU:ssa tunnustetaan kiireellinen tarve puuttua koulunkäynnin 
keskeyttämiseen on kanavoitunut lukuisiin strategisiin poliittisiin julkilausumiin, joissa 
on esitetty toimien ja tavoitteiden eurooppalainen kehys sekä jäsenvaltioille tarjottu 
taloudellinen ja organisationaalinen tuki. Lissabonin strategiassa esitettiin viisi 
vertailuarvoa, joista yksi koski koulunkäynnin keskeyttämisen keskiarvon laskemista EU:n 
tasolla kymmeneen prosenttiin vuoteen 2010 mennessä. Tavoitetta ei kuitenkaan 
saavutettu, ja se vahvistettiin uudelleen toukokuussa koulutus-, nuoriso- ja 
kulttuurineuvoston 2941. istunnossa. Kesäkuussa 2010 Euroopan valtioiden ja hallitusten 
päämiehet hyväksyivät älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun Eurooppa 2020 
-strategian.  Koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämistä kymmeneen prosenttiin koskeva 
tavoite nimettiin yhdeksi strategian tärkeimmistä tavoitteista, mikä oli voimakas viesti 
jäsenvaltioille. Jäsenvaltiot ovat sopineet tekevänsä yhteistyötä kymmenen prosentin 
tavoitteen saavuttamiseksi eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisissa puitteissa 
(ET2010 ja ET2020).  
 
Asiaa on painotettu myös useissa komission koulutusta koskevissa tiedonannoissa. 
Merkittävin oli komission hiljattain julkaisema koulunkäynnin keskeyttämistä koskeva 
tiedonanto sekä ehdotus neuvoston suositukseksi koulunkäynnin keskeyttämisen 
vähentämiseen tähtäävistä toimintastrategioista11.  
 

                                                 
11  Koulunkäynnin keskeyttämistä koskeva toimintasuunnitelma, komission tiedonanto ja komission yksiköiden 

valmisteluasiakirja ovat saatavilla osoitteessa: http://ec.europa.eu/education/school-
education/doc2268_en.htm. 
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Sitä, kuinka tärkeää on varmistaa, että kaikki nuoret irtaantuvat opetusjärjestelmästä 
riittävin tiedoin voidakseen siirtyä työmarkkinoille, on korostettu myös Euroopan 
työllisyysstrategiassa. Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoissa on 
korostettu tarvetta vähentää merkittävästi koulunkäynnin keskeyttäneiden määrää. Myös 
Euroopan komission nuorisopolitiikassa on korostettu, että on tärkeää kehittää 
epävirallista oppimista yhtenä monista koulunkäynnin keskeyttämistä koskevana toimena. 
 
EU:n laajoissa strategisissa poliittisissa lausunnoissa on tuotu esiin erilaisia toimia. 
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmakausille 2000–2006 ja 2007–2013 määritetyissä 
ensisijaisissa tavoitteissa näkyy, että komissio ja jäsenvaltiot tunnustavat tarpeen puuttua 
ongelmaan nykyaikaistamalla opetusjärjestelmiä ja opetussuunnitelmia. Myös elinikäisen 
oppimisen ohjelmassa jäsenvaltioille on tarjottu mahdollisuuksia kehittää ja panna 
täytäntöön toimia tällä alalla. Useiden vuosien ajan elinikäisen oppimisen vuotuisissa 
strategisissa painopistealoissa on korostettu keskeyttämisvaarassa olevien nuorten 
tukemisen merkitystä siten, että kehitetään uusia mahdollisuuksia, tieto- ja 
viestintäteknologian entistä parempaa hyödyntämistä oppilaiden motivoimiseksi ja kouluun 
paluun mahdollistamiseksi. On myös pyritty osallistamaan vanhempia tiiviimmin lastensa 
koulutukseen.  
 
On myös helpotettu jäsenvaltioiden, kansalaisjärjestöjen, työmarkkinaosapuolten sekä 
koulujen ja koulutuslaitosten työntekijöiden mahdollisuuksia vaihtaa kokemuksia. 
Esimerkiksi 17 valtion keskeisillä sidosryhmillä oli neljän vuoden ajan (2006–2010) 
mahdollisuus vertailla koulunkäynnin keskeyttämiseen sovellettua politiikkaa ja käytäntöjä 
eri kaupungeissa ja valtioissa Euroopassa (osana Cluster on Access and Social Inclusion -
ryhmän toimintaa). Opintovierailuohjelmassa on myös tuettu käytännön työn tekijöiden ja 
poliittisten päättäjien koulunkäynnin keskeyttämistä koskevia opintovierailuja. Muilla 
työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston (PO EMPL) hallinnoimilla 
koulunkäynnin keskeyttämistä sivuavilla ohjelmilla, kuten Euroopan työllisyyden 
seurantakeskuksen (EEO) toimilla, Euroopan työllisyysstrategian keskinäisen oppimisen 
ohjelmalla (MLP) ja julkisten työnvälityspalveluiden välisen vuoropuhelun ohjelmalla on 
myös helpotettu jäsenvaltioiden välistä koulunkäynnin keskeyttämistä koskevien 
kokemusten vaihtoa.  
 
Yhteisten eurooppalaisten koulutusvälineiden, kuten eurooppalaisen tutkintojen 
viitekehyksen (EQF), kehittäminen on auttanut rohkaisemaan uudistukseen kansallisella 
tasolla. Esimerkiksi eurooppalainen tutkintojen viitekehys on rohkaissut jäsenvaltioita 
edistämään omien kansallisten tutkintojen viitekehysten käyttöönottoa, jossa määritetään 
oppimistasot oppimistulosten osalta. Kun tutkinnot määritetään tällä tavalla, on mahdollista 
jakaa ne pienempiin yksiköihin, mikä tarkoittaa, että henkilöt voivat kerätä lisää yksiköitä 
tutkintoa varten. Koulunkäynnin keskeyttäneille, jotka ovat saattaneet jo suorittaa osia 
tutkinnosta kouluaikanaan, tämä tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa räätälöityjä opintoja 
täyttääkseen aukot taidoissaan sen sijaan että koko kurssi olisi käytävä uudestaan. 
Yksiköiden suorittaminen voi myös olla motivoivampaa yksilöille, joilla on vähemmän 
itseluottamusta, ja se voi johtaa saavutuksen tunteeseen aina kun yksikkö on suoritettu.  
 
On yhtä merkittävää, että eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen ja kansallisten 
tutkintojen viitekehysten käyttöönotto merkitsee painopisteen siirtymistä tutkinnoissa 
oppimispanoksista (kursseille osallistumisesta, oppimiskokemukseen osallistumisesta) 
oppimistuotoksiin (tietojen tai taitojen kehittymiseen). Tämä merkitsee, että tutkintojen 
viitekehystä voidaan käyttää myös epävirallisen ja arkioppimisen validointiin, mikä 
sellaisenaan on mahdollinen keino tukea koulunkäynnin keskeyttäneitä tarjoamalla 
mahdollisuus näiden koulun ulkopuolella, esimerkiksi työpaikalla tai kotona, hankkimien 
taitojen ja tietojen tunnustamiseen. 
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Lopuksi Eurooppa 2020 -strategian lippulaiva-aloitteessa nuoret liikkeellä on hiljattain 
esitetty kehys nuorten työllistymiselle, joka perustuu useisiin nuorisotyöttömyyden 
vähentämistä ja nuorten työllistymismahdollisuuksien lisäämistä koskeviin 
painopistealoihin, joista yksi on keskeyttämisvaarassa olevien nuorten tukeminen.  
 
EU:n tason toimien havaitut tulokset 
Vaikuttaa siltä12 että lukuisilla komission toteuttamilla oikeudellisesti sitomattomilla 
toimenpiteillä on ollut vaikutusta kansallisiin (ja alueellisiin) pyrkimyksiin 
vähentää koulunkäynnin keskeyttämistä. Sidosryhmät jäsenvaltioissa kokevat, että 
yhteisön (ja erityisesti ESR:n) rahoituksella ja selkeillä koulunkäynnin keskeyttämistä 
koskevilla viitearvoilla, joiden avulla valtiot voivat vertailla suoriutumistaan, on ollut suuri 
vaikutus kansallisiin (ja alueellisiin) pyrkimyksiin vähentää koulunkäynnin keskeyttämistä.  
 
Kaikki tarkastellut jäsenvaltiot vahvistivat, että ESR:n yhteisrahoitusta on käytetty 
koulunkäynnin keskeyttämisen ehkäisemistä ja koulunkäynnin keskeyttäneiden 
uudelleenintegroimista koskeviin toimiin; itse asiassa monet katsoivat ESR:n olevan 
kaikkein tehokkain EU:n väline, jolla on suurin vaikutus. Esimerkkejä ESR:n 
yhteisrahoituksella rahoitetuista toimista ovat erikoistuneiden opetusohjelmien 
käyttöönotto, erityisluokat, uudet mahdollisuudet, varhaisvaroitus- ja 
läsnäoloseurantajärjestelmät, mahdollisuudet sosiaaliseen integroitumiseen ja 
työmarkkinoille integroitumiseen sekä nykyisen ohjaus- ja neuvontatarjonnan parannukset.  
 
Erityisen merkittävä asema ESR:llä on ollut koulunkäynnin keskeyttämiseen 
sovellettujen kansallisten lähestymistapojen kehittämisen tukemisessa. Tämä 
merkitsee, että tavallisesti halu tehdä jotain koulunkäynnin keskeyttämiselle on ollut 
"sisäistä", mutta ESR on tarjonnut rahoitusta toimille. Valitettavasti joissakin 
jäsenvaltioissa on kuitenkin epäonnistuttu varmistamaan kestävää rahoitusta 
koulunkäynnin keskeyttämistä koskevalle poliittiselle lähestymistavalle, ja niissä luotetaan 
edelleen ESR:aan. ESR:n rahoittamat toimet on myös määritettävä ja kohdennettava 
asianmukaisesti perustuen tarkkaan kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla 
kohdatun ongelman laajuuden ja luonteen arviointiin. 
 
Toinen useiden sidosryhmien määrittämä yhteisön rahoituksen etu (kaikilla aloilla) oli, että 
se on rohkaissut kehittämään seuranta- ja arviointikulttuuria, vaikka laajasti 
tunnustetaankin, että tällä alalla on vielä parannettavaa. Tulevaisuudessa on tärkeää 
kohdentaa EU:n varat toimintaan, jolla voi olla kestävää vaikutusta nuorten elämään ja 
keskeisten sidosryhmien (viranomaiset ja koulut) työskentelykäytäntöihin. 
 
Vaikka koulunkäynnin keskeyttämisen kymmenen prosentin viitearvon tunnettuus on 
joidenkin sidosryhmien osalta hajanainen, yhteensä 61 prosenttia tutkimukseen 
vastanneista sidosryhmistä totesi viitearvon vaikuttaneen heidän poliittiseen 
päätöksentekoonsa ("jonkin verran" tai "merkittävästi"). Vain 18 prosenttia 
vastanneista ilmoitti, ettei sillä ole ollut vaikutusta. Joissakin valtioissa se on auttanut 
lisäämään mielenkiintoa asiaa kohtaan, mittaamaan ja määrittämään sitä. Yleisemmin se 
on auttanut vahvistamaan ja säilyttämään asian kansallista painotusta, sillä useimmissa 
valtioissa se on jo tunnustettu merkittäväksi poliittiseksi painopistealaksi ennen viitearvon 
käyttöönottoa. Se on toiminut myös viitearvona, jota vasten edistymistä valtiossa voidaan 
mitata. Joissakin tapauksissa tämä tekijä on saanut aikaan alan toimiin kohdistuvaa 
vertaispainetta, sillä muista valtioista ei ole haluttu jäädä jälkeen. Myös tiedotusvälineet 

                                                 
12  On pantava merkille, että raportin tässä osassa esitetyt "tulokset" eivät perustu Euroopan komission tämän 

alan toimien viralliseen arviointiin. Ne perustuvat sen sijaan haastateltujen tätä koskeviin käsityksiin ja 
kirjallisuustietoihin. 
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ovat tarttuneet viitearvoon monissa valtioissa, mikä on lisännyt joihinkin hallituksiin 
kohdistunutta painetta toimia. Tämä katsottiin myönteiseksi tulokseksi. Samalla on tärkeää 
panna merkille, että painetta on koettu joissakin valtioissa enemmän kuin toisissa.  
 
Yleisesti vastaajat jäsenvaltioissa kokivat, että puuttui näyttöä, joka olisi osoittanut, onko 
muilla EU:n tason toimilla, välineillä ja ohjelmilla ollut vaikutusta heidän kotimaansa 
koulunkäynnin keskeyttämistä koskevaan politiikkaan13.  
 
Tulevaisuuden osalta odotetaan, että koulunkäynnin keskeyttämistä koskeva 
Eurooppa 2020 -strategian tavoite auttaa edelleen vahvistamaan asian merkitystä 
ja säilyttämään sen korkean profiilin. Jäsenvaltioille esitetyllä pyynnöllä, että ne asettaisivat 
omat koulunkäynnin keskeyttämistä koskevat tavoitteensa, sekä eurooppalaisen 
ohjausjakson käyttöönotolla odotetaan olevan myönteinen vaikutus koulunkäynnin 
keskeyttämistä koskeviin toimiin. Viime vuosina monet valtiot ovat myös asettaneet entistä 
kunnianhimoisempia tavoitteita.      
 
Tärkeimmät suositukset 
Tässä tutkimuksessa esitetään katsaus tämänhetkiseen tilanteeseen kaikkialla Euroopassa 
koulunkäynnin keskeyttämisen osalta. Se perustuu toimitapojen ja toimenpiteiden 
tarkasteluun kaikissa EU:n jäsenvaltioissa ja perusteellisempaan tutkimukseen yhdeksässä 
tapaustutkimukseen valitussa valtiossa. Työn perusteella on mahdollista määrittää joitakin 
politiikanaloja ja palveluita, joita on vahvistettava tai joiden osalta on täytettävä puutteita. 
Nämä esitetään jäljempänä.  
Tutkimuksen tulosten perusteella suosittelemme, että Euroopan komissio: 

 edistää jäsenvaltioissa ymmärrystä koulunkäynnin keskeyttämisestä 
monimutkaisena ilmiönä, johon vaikuttavat lukuisat koulutusta koskevat, 
henkilökohtaiset ja sosioekonomiset tekijät,  

 jatkaa koulunkäynnin keskeyttämisilmiön laajuuden ja ulottuvuuden kehityksen 
seuraamista koulutuksen eri tasoilla jäsenvaltioissa, asettaa tavoitteita, joiden avulla 
on mahdollista säilyttää korkea profiili ja 

 tarjoaa edelleen jäsenvaltioille yhteisrahoitusta koulutusjärjestelmien uudistamiseen 
ja parantamiseen, jotta ne kattavat paremmin keskeyttämisvaarassa olevien 
nuorten tarpeet. Rahoituksen osalta on tarkasteltava seuraavia seikkoja: 
 On varmistettava, että rahoituksella pyritään pikemminkin tuottamaan 

kestäviä tuloksia – toisin sanoen rahoitetaan toimia, jotka johtavat pysyvään 
muutokseen viranomaisten työtavoissa eri tasoilla – sen sijaan, että 
rahoitettaisiin suurta määrää uusia hankkeita, varsinkin valtioissa, joissa on jo 
pantu täytäntöön monia pilottitoimia. 

 Yhteisön yhteisrahoittamat koulunkäynnin keskeyttämistä koskevat toimet on 
pantava täytäntöön nykytilanteen ja odotettujen tai tavoitteena olevien 
tulosten asianmukaisen analyysin perusteella. 

 Koulunkäynnin keskeyttämiseen puuttumiseksi tarvitaan monialaista 
lähestymistapaa, ja tämän vuoksi EU voisi harkita jäsenvaltioiden 
interventioita koulunkäynnin keskeyttämiseen puuttumiseksi koskevien 
rahoitustoimenpiteiden ehdoksi sitä, että interventiot koskevat eri aloja yli 
rajojen (toisin sanoen koulutusta, työllistämistä, sosiaaliasioita ja nuorisoa). 

                                                 
13  On tärkeää panna merkille, että tutkimuksessa ei haastateltu virkamiehiä, joilla on välittömiä yhteyksiä moniin 

näistä toimista – näkemykset perustuvat yksinkertaisesti yhdeksässä tutkimusvaltiossa koulunkäynnin 
keskeyttämisen parissa työskentelevien haastateltujen mielipiteisiin.   
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 Rahoitus voitaisiin suunnata täsmällisemmin kohdennettuihin ja/tai 
määritettyihin toimiin tai nykyisten rahoitusohjelmien (esim. ESR, elinikäisen 
oppimisen ohjelma) ensisijaisille ryhmille.  

 On jatkettava laaja-alaisen yhteistyön vahvistamista sekä kokemusten ja hyvien 
käytäntöjen vaihtamista jäsenvaltioiden kesken (niin poliittisten päätöksentekijöiden 
kuin alan ammattilaisten välillä) koulunkäynnin keskeyttämistä ehkäisevien 
toimenpiteiden sekä nuorten integrointia tarkoituksenmukaiseen koulutustoimintaan 
koskevien toimenpiteiden osalta. Tämä tarkoittaa, että on vahvistettava työryhmiä 
ja vertaisoppimismahdollisuuksia tekemällä niistä entistä kohdesuuntautuneempia.  

 On edelleen kerättävä näyttöä ja mainostettava koulunkäynnin keskeyttämisen 
ehkäisemisen sosio-ekonomisia etuja (esimerkiksi tukemalla koulunkäynnin 
keskeyttämisen lyhyen ja pitkän ajanjakson kustannusvaikutuksia koskevaa 
tutkimusta) ja edistettävä menestyksekkäitä lähestymistapoja koulunkäynnin 
keskeyttämisen tarkastelemisessa erilaisissa yhteyksissä. Voitaisiin esimerkiksi 
perustaa verkossa toimiva parhaiden käytäntöjen seurantakeskus keskeiseksi 
kohteeksi, jonne kootaan menestyksekkäitä malleja toimitavoista ja käytännöistä, ja 
se voitaisiin yhdistää työryhmiin, verkostoihin ja vertaisoppimisohjelmiin. 

 Jäsenvaltioita olisi rohkaistava investoimaan koulunkäynnin keskeyttämisen entistä 
parempaan seurantaan. Varhaisvaroitusjärjestelmät voivat osoittautua erityisen 
tehokkaiksi. 

 
Koulunkäynnin keskeyttämistä koskevien toimitapojen ja strategioiden osalta 
suosittelemme, että kansalliset/alueelliset (/paikalliset) viranomaiset: 

 varmistavat, että niillä on käytössään kattavat ja koordinoidut strategiat 
koulunkäynnin keskeyttämiseen puuttumiseksi.  

 tarkistavat strategiaa säännöllisesti varmistaakseen, että toimitavat ja palvelut ovat 
asianmukaisia nykytilanteen ja tarpeiden osalta,  

 kehittävät ja panevat täytäntöön koulunkäynnin keskeyttämistä koskevaa politiikkaa 
tiiviissä yhteisvaikutuksessa lasten ja nuorten elämään vaikuttavan laaja-alaisen 
politiikan kanssa,  

 varmistavat, että poliittiset ja muut päätöksentekijät ovat tietoisia koulunkäynnin 
keskeyttämisen kustannuksista ja seurauksista. Koulusta syrjäytyminen liittyy liian 
usein muuhun syrjäytymiseen (esim. sosiaaliseen syrjäytymiseen, terveysongelmiin, 
rikolliseen toimintaan osallistumiseen, toimimattomuuteen, työttömyyteen). 

 vähentävät sellaisiin koulunkäynnin keskeyttämistä koskeviin lähestymistapoihin 
panostamista, jotka perustuvat suureen määrään pienialaisia ja lyhytaikaisen 
rahoituksen asiaa koskeviin hankkeisiin, varmistavat sen sijaan, että koulunkäynnin 
keskeyttämiseen puuttuminen kuulu osana pyrkimyksiin parantaa kaiken opetuksen 
laatia ja että se yhdistetään kohdennettuihin lähestymistapoihin 
keskeyttämisvaarassa olevien tukemiseksi, strategioita on sovellettava niin 
yleissivistävään opetukseen kuin ammatilliseen koulutukseen ja niitä on räätälöitävä 
paikallisiin, alueellisiin ja kansallisiin oloihin,   

 pitkän ajanjakson ennaltaehkäisevää toimintaa ja varhaista puuttumista on 
painotettava, vaikka aina tarvitaankin ennalta ehkäisevien toimenpiteiden ja 
uudelleenintegroimistoimenpiteiden yhdistelmää. ennalta ehkäiseminen voi 
osoittautua erityisen (kustannus)tehokkaaksi ja varhainen puuttuminen on tärkeää, 
koska uudelleenintegroiminen saattaa hankaloitua, kun syrjäytymisajanjakso 
pitenee. 
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 on varmistettava, että tutkimuksen, seurannan ja arvioinnin tulokset otetaan 
huomioon ja toiminnan perustaksi; tehokas koulunkäynnin keskeyttämistä koskeva 
politiikka perustuu näyttöön koulunkäynnin keskeyttämiseen johtavista tekijöistä 
sekä koulunkäynnin keskeyttäjien määrän ja profiilin ymmärtämiseen,  

 on varmistettava, että koulunkäynnin keskeyttämistä koskevaa politiikkaa ohjaavat 
pikemminkin nuorten tarpeet kuin institutionaaliset tai järjestelmään perustuvat 
tarpeet; nuoret on asetettava keskiöön yhteisessä näkemyksessä siitä, kuinka 
koulunkäynnin keskeyttämiseen on puututtava, Tämä voidaan tehdä esimerkiksi 
takaamalla se, että nuoria sekä keskeyttämisvaarassa olevien nuorten kanssa 
työskenteleviä järjestöjä ja ammattilaisia kuullaan riittävästi näihin vaikuttavan 
politiikan osalta.  

 Myös vanhempien entistä tiiviimmästä osallistumisesta opetusmenettelyyn on 
hyötyä. Koulujen kanssa on jaettava menetelmiä ja välineitä keskeyttämisvaarassa 
olevien vanhempien sitouttamiseksi ja näiden tietoisuuden lisäämiseksi koulutuksen 
merkityksestä. 

 
Vastuun jakautumisen osalta suosittelemme, että 
kansalliset/alueelliset/paikalliset) viranomaiset: 

 toteuttavat virastojen välistä ja monialaista työtä kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla. Koulunkäynnin keskeyttäminen on tulosta useiden tekijöiden 
yhteisvaikutuksesta, eivätkä koulutusviranomaiset voi ratkaista sitä yksinään. 
Tämän vuoksi virastojen välinen yhteistyö voi olla kustannustehokkaampaa, kun 
vältetään toimien päällekkäisyys, ja sillä voidaan myös varmistaa, ettei menetetä 
yhtään lasta tai nuorta.  

 harkitsevat koulunkäynnin keskeyttämisen ehkäisytyön koordinoinnin yleisen 
vastuun osoittamista yhdelle osapuolelle. Toiminnan koordinoijan on kuitenkin 
sitouduttava yhteistyöhön koulutus-, nuoriso-, sosiaali-, terveys- ja 
työvoimaviranomaisten lisäksi myös työmarkkinaosapuolten, vanhempien, 
kansalaisjärjestöjen ja nuorten itsensä edustajien kanssa. 
Käytettävissä on oltava rahoitusta ja aikaa, kun virastojen välinen monialainen 
yhteistyö ei vielä ole käynnistynyt, jotta varmistetaan, että yhteistyöhön perustuva 
lähestymistapa sisällytetään yleisiin käytäntöihin (hanketoimintojen sijaan). 

 On vahvistettava nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen, haavoittuvien ryhmien kanssa 
työskentelevien kansalaisjärjestöjen ja työmarkkinaosapuolten välisiä yhteyksiä. 
Yhteistyöllä työmarkkinaosapuolten kanssa voidaan lisätä työmarkkinoiden kykyä 
vastata oppimistarpeisiin samalla kun tuetaan kansalaisjärjestöjen, mentoreiden ja 
yhteisöryhmien työtä, joka voi auttaa määrittämään ja tavoittamaan vaikeimmin 
autettavat ryhmät. Myöskään vertaistuen merkitystä ei pidä aliarvioida. On tuettava 
edelleen nuoriin ja opiskelijoihin kohdennettuja toimia koulun ulkopuolella, mutta 
niillä voi olla merkittävä asema myös koulun loppuunsaattamisen tukemisessa.  

 On tarkasteltava tarvittaessa suuremman autonomian antamista kouluille ja 
paikallisille kumppaneille, jotta nämä voivat löytää omia ratkaisuja 
keskeyttämisvaarassa olevien tai jo keskeyttäneiden tarpeiden täyttämiseksi. Tätä 
on kuitenkin tasapainotettava tehokkaalla seurannalla ja vastuuvelvollisuudella.  

Tutkimuksen pääsisältö tarjoaa kattavan katsauksen jäsenvaltioissa 
sovellettuihin erilaisiin toimenpiteisiin koulunkäynnin keskeyttämiseen 
puuttumiseksi, ja siinä tarkastellaan näiden menestystä ja rajoitteita. On tullut ilmi 
useita erityisaloja, joihin on kiinnitettävä huomiota koulunkäynnin keskeyttämiseen 
puuttumista koskevien toimenpiteiden käytännön täytäntöönpanossa. 
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Suosittelemme, että kansalliset/alueelliset/paikalliset viranomaiset kiinnittävät 
erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin: 

 On tarkistettava keskiasteen opetussuunnitelmia sen varmistamiseksi, että ne ovat 
riittävästi räätälöityjä yksilön kannalta ja tarjoavat joustavia oppimispolkuja ja 
yksilöllisiä oppimissuunnitelmia, jotka täyttävät oppijoiden tarpeet niin sisällön 
(akateemisen ja ammatillisen) kuin oppimistapojen osalta. Samalla opettajille on 
tarjottava asianmukaisia ammatillisen kehityksen mahdollisuuksia sen 
varmistamiseksi, että heillä on valmiudet työskennellä uusilla opetus- ja 
oppimistavoilla. 

 On harkittava lisäopetuksen tarjoamista (yksilöllinen tai pienryhmäopetus) yhtenä 
keinona, jolla voidaan minimoida luokalleen jäävien määrä ja estää yksittäisiä 
koululaisia jäämästä jälkeen ennen kuin tällä on vakavaa vaikutusta heidän 
opintosaavutuksiinsa ja keskeyttämisriskiin. 

 On korostettava kannustavan, myönteisen ja tukevan kouluympäristön merkitystä 
koulunkäynnin keskeyttämisriskin vähentämisessä. Yhteisöön kuulumisen tunne 
sekä keskinäiseen luottamukseen ja kunnioitukseen perustuva opettajan ja oppilaan 
välinen opetussuhde ovat nuorille äärimmäisen tärkeitä.  

 On edistettävä koulunkäynnin keskeyttämistä koskevan tiedon parempaa keruuta 
sekä poissaolojen seurantajärjestelmiä, sillä niiden avulla voidaan kehittää 
kohdennettuja toimintatapoja ja ne voivat toimia varhaisvaroitusjärjestelminä, 
joiden avulla koulut ja viranomaiset voivat puuttua ongelmaan ajoissa ja vähentää 
syrjäytymisvaaraa. 

 On yhdistettävä koulutus työelämään, esim. työharjoittelun, mentoroinnin ja työhön 
perustuvan oppimisen ammatillisten jaksojen avulla. Tällä voidaan lisätä nuorten 
ymmärrystä koulutuksen merkityksestä ja arvosta ja parantaa näiden 
työllistettävyyttä.  

 Kouluissa ja koulutuslaitoksissa on oltava saatavilla neuvontaa (psykologista ja 
emotionaalista tukea) ja uraneuvontaa. 

 On varmistettava, että opettajilla, johtajaopettajilla ja muilla mahdollisten 
koulunkäynnin keskeyttäjien tai keskeyttäneiden kanssa työskentelevillä on 
asianmukainen koulutus, että heitä tuetaan, motivoidaan ja tarjotaan 
mahdollisuuksia. Tämä voidaan toteuttaa 
 investoimalla opettajien koulutukseen – peruskoulutukseen ja 

jatkokoulutukseen – sen varmistamiseksi, että opettajilla ja johtajaopettajilla 
on taidot ja valmiudet toimia keskeyttämisvaarassa olevien nuorten kanssa, 

 varmistamalla, että opettajat ja muut ammattilaiset suhtautuvat nuoriin 
pikemminkin monipuolisia mahdollisuuksia omaavina yksilöinä kuin häiriköinä 
ja alisuorittajina ja  

 edistämällä kaikkien korkeita odotuksia opetuksesta – opettajien odotuksien 
ei pidä poiketa epäsuotuisia taustoja omaavien opiskelijoiden odotuksista. 

 On tärkeää varmistaa, että lapset aloittavat koulun tasavertaisina, parantamalla 
laadukkaan varhaiskasvatuksen ja hoidon saatavuutta. 

 On tuettava opiskelijoita siirtymävaiheessa opetustasolta toiselle sen 
varmistamiseksi, että siirtyminen on saumatonta (tässä yhteistyö ja viestintä 
muiden koulujen ja viranomaisten kanssa on ratkaisevan tärkeää). 

 On varmistettava, että ammatillisissa oppilaitoksissa tarjottava tuki on riittävää 
opiskelijajoukon tarpeisiin nähden. 

 Tarvitaan lukuisia uudelleenintegroimistoimenpiteitä, myös sellaisia, joissa 
sovelletaan koko henkilöä koskevaa lähestymistapaa, jotta voidaan tarkastella 
kaikkia monimutkaisten tarpeiden yksilöiden ongelmia.  


