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KORKEAKOULUTUS

Korkeakoulutuspolitiikasta päätetään toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioiden
tasolla. EU:lla on siksi lähinnä tukeva ja koordinoiva rooli. Unionin päätavoitteita
korkeakoulutuksen alalla ovat opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuuden tukeminen,
tutkintotodistusten ja opintojaksojen vastavuoroisen tunnustamisen edistäminen, korkea-
asteen oppilaitosten yhteistyön tukeminen ja (yliopistotason) etäopetuksen kehittäminen.

OIKEUSPERUSTA

Koulutus ja niin ikään korkea-asteen koulutus tunnustettiin virallisesti unionin toimivaltaan
kuuluvaksi alaksi vuoden 1992 Maastrichtin sopimuksessa.
Lissabonin sopimus ei tuonut muutoksia määräyksiin, jotka koskevat EU:n roolia koulutuksessa
(XII osasto, 165 ja 166 artikla). SEUT:n 165 artiklan 1 kohdassa vahvistetaan, että ”unioni
myötävaikuttaa korkealaatuisen koulutuksen kehittämiseen rohkaisemalla jäsenvaltioiden
välistä yhteistyötä sekä tarvittaessa tukemalla ja täydentämällä jäsenvaltioiden toimintaa
pitäen täysin arvossa jäsenvaltioiden vastuuta opetuksen sisällöstä ja koulutusjärjestelmän
järjestämisestä sekä niiden sivistyksellistä ja kielellistä monimuotoisuutta”. SEUT:n 165
artiklan 2 kohdan mukaan unionin toiminnalla pyritään ”edistämään opiskelijoiden ja opettajien
liikkuvuutta muun muassa rohkaisemalla tutkintotodistusten ja opintojaksojen tunnustamista
akateemisessa maailmassa, edistämällä oppilaitosten välistä yhteistyötä ja kehittämällä tietojen
ja kokemusten vaihtoa jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmille yhteisistä kysymyksistä”.
Lissabonin sopimukseen sisältyy lisäksi määräys, jota voidaan kutsua horisontaaliseksi
”sosiaalilausekkeeksi”. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 9 artiklassa
määrätään seuraavaa: ”unioni ottaa politiikkansa ja toimintansa määrittelyssä ja toteuttamisessa
huomioon […] korkeatasoiseen koulutukseen […] liittyvät vaatimukset”.
Lisäksi Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, jolla on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen
(SEU) 6 artiklan mukaan sama oikeudellinen arvo kuin perussopimuksilla, todetaan, että
”jokaisella on oikeus koulutukseen” (14 artikla).

TAVOITTEET

A. Euroopan unionin perussopimusten mukaiset tavoitteet
Unioni on jo pitkään pyrkinyt tekemään elinikäisestä oppimisesta ja liikkuvuudesta totta,
parantamaan koulutuksen laatua ja tehokkuutta sekä edistämään luovuutta ja innovointia.
SEUT:n 165 artiklan 2 kohdassa luetellaan unionin toiminnan tavoitteet koulutuksen sekä
nuoriso- ja urheilupolitiikan aloilla. Korkea-asteen koulutusta koskevat erityisesti pyrkimykset
— kehittää eurooppalaista ulottuvuutta koulutuksessa

— edistää opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta muun muassa kannustamalla
tutkintotodistusten ja opintojaksojen tunnustamiseen akateemisessa maailmassa
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— edistää oppilaitosten välistä yhteistyötä

— kehittää tietojen ja kokemusten vaihtoa jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmille yhteisistä
kysymyksistä ja

— rohkaista etäopetuksen kehittämistä.

B. Koulutuspolitiikan nykyiset painotukset
Eurooppa 2020 -strategia on lisännyt unionin poliittista kiinnostusta korkea-asteen
koulutukseen[1]. Strategian tavoitteena oleva älykäs, kestävä ja osallistava kasvu on tarkoitus
saada aikaan lisäämällä investointeja koulutukseen, tutkimukseen ja innovointiin. Keskeisiin
tavoitteisiin kuuluu lisätä merkittävästi korkea-asteen koulutuksen saaneiden nuorten määrää
niin, että korkea-asteen koulutus olisi vuoteen 2020 mennessä oltava vähintään 40
prosentilla 30–34-vuotiaista[2]. Tämä kunnianhimoinen tavoite sisältyy neuvoston toukokuussa
2009 antamiin päätelmiin eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisista puitteista (ET
2020). Päätelmät perustuvat vuoden 2010 strategisiin puitteisiin (ET 2010), ja niissä
esitetään jäsenvaltioille asetetut yhteiset strategiset tavoitteet sekä periaatteet tavoitteiden
saavuttamiseksi[3]. Jäsenvaltioiden omien poliittisten aloitteiden lisäksi unioni tukee aktiivisesti
Bolognan prosessin prioriteetteja. Tämän vuonna 1999 käynnistyneen prosessin tavoitteena
on luoda unioniin entistä vertailukelpoisempi, kilpailukykyisempi ja johdonmukaisempi
korkeakoulutusjärjestelmä. Prosessin tuloksena perustettiin maaliskuussa 2010 Budapest–
Wien-ministerikokouksen julistuksella eurooppalainen korkeakoulutusalue.
Eurooppa 2020 -strategian hyväksymisen jälkeen komissio keskittyi vuonna 2011 Euroopan
korkeakoulujärjestelmiin tiedonannossaan ”Tukea kasvulle ja työllisyydelle – Euroopan
korkeakoulujärjestelmien nykyaikaistamissuunnitelma”[4].
Vuonna 2017 komissio julkaisi tiedonannon ”EU:n uusi
korkeakoulutussuunnitelma”(COM(2017)0247). Siinä keskitytään neljään ensisijaiseen alaan,
joista jotkut olivat mukana jo vuoden 2011 toimintasuunnitelmassa:
1. saatetaan ammattitaidon kehittäminen korkea-asteen koulutuksessa vastaamaan

työmarkkinoiden tarpeita;

2. laajennetaan korkea-asteen koulutuksen saatavuutta, parannetaan sen osallistavuutta ja
lisätään sen suhteita muuhun yhteiskuntaan;

3. vahvistetaan korkea-asteen koulutuksen innovointivalmiuksia;

4. lisätään korkeakoulutuksen tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Uusia EU:n tason aloitteita näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ovat muun muassa tutkinnon
suorittaneiden jatkosijoittumisen seuranta (kuvattu erillisessä komission tiedonannossa), EU:n
rahoituksen käyttäminen esimerkiksi Erasmus+ -ohjelman kautta auttamaan korkeakouluja
kehittämään strategioita, joiden avulla niistä tulee osallistavampia, Euroopan innovaatio-
ja teknologiainstituutin (EIT) alueellisen innovaation ohjelman mallin ulottaminen
useampiin yliopistoihin ja useammille alueille, korkea-asteen koulutuksen rahoitus-,

[1]Katso Eurooppa 2020 -strategia-asiakirja, joka on julkaistu maaliskuussa 2010 (COM(2010) 2020) (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF). Lisätietoja komission verkkosivustolla
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
[2]Toinen tärkeä tavoite korkea-asteen koulutuksessa on vähentää koulupudokkaiden määrä alle 10 prosenttiin.
[3]EUVL C 119, 28.5.2009, s. 2 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do ?
uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:EN:PDF). Eurooppalaisen suoritustason viitearvoja käsittelevässä liitteessä I esitetään
korkea-asteen koulutuksen osalta seuraavaa: ”Ottaen huomioon, että korkeakoulutuksen suorittaneita tarvitaan
lisääntyvässä määrin mutta että ammattikoulutus on yhtä lailla tärkeää, vuoteen 2020 mennessä vähintään 40
prosentilla 30–34-vuotiaista olisi oltava korkea-asteen koulutus”. Yleiskatsaus: s. 7.
[4](COM(2011)0567).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2017)0247
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)2020
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:EN:PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0567
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kannustin- ja palkitsemisrakenteiden arvioiminen parhaiden käytäntöjen vaihdon perustaksi,
korkeakoulutuksen tietokeskuksen perustaminen sekä liikkuvuuden yksinkertaistaminen
helpottamalla opiskelijatietojen sähköistä vaihtoa.

SAAVUTUKSET

A. Erasmus+ -ohjelma (2014–2020)
Erasmus+ -ohjelma hyväksyttiin virallisesti joulukuussa 2013[5], ja sitä on sovellettu 1.
tammikuuta 2014 alkaen. Sen keskeisenä tavoitteena on investoida Euroopan koulutukseen,
nuorisoon ja urheiluun yhden yhtenäisen ohjelman avulla. Erasmus+ yhdistää aiemmin
elinikäisen oppimisen ohjelmaan (2007–2013) sisältyneet alakohtaiset ja laaja-alaiset korkea-
asteen koulutusohjelmat (Erasmus, Erasmus Mundus ja Tempus sekä muiden maiden tai
maanosien kanssa toteutettavat kahdenväliset ohjelmat), kouluopetusohjelman (Comenius),
ammatillisen koulutuksen ohjelman (Leonardo da Vinci), aikuisopetusohjelman (Grundtvig),
nuorisotoimintaohjelman (Youth in Action) ja Euroopan yhdentymisopetusta käsittelevän Jean
Monnet -ohjelman. Lisäksi mukana on ensi kertaa urheilutoiminta. Elinikäisen oppimisen
ohjelman kokonaismäärärahat olivat 7 miljardia euroa, ja Erasmus-ohjelma kattoi vuosittain
300 000 opettajaa ja 230 000 korkeakouluopiskelijaa. Erasmus+ -ohjelman määrärahat ovat nyt
14 miljardia euroa, ja yhteistyö on mahdollista sekä jäsenvaltioiden kesken että jäsenvaltioiden
ja kolmansien maiden välillä.
Erasmus+ -ohjelman tavoitteena on uudistaa ja järkevöittää toimintaa seuraavien kolmen
avaintoiminnon avulla:
1. oppimiseen liittyvä henkilöiden liikkuvuus

2. innovointia ja hyvien käytäntöjen vaihtoa edistävä yhteistyö

3. toimintapolitiikan uudistamistuki.

Vaikka Erasmus+ on yleisohjelma, korkeakoulutus on siinä keskeisessä asemassa. Vähintään
33,3 prosenttia ohjelman kokonaismäärärahoista on varattu korkeakoulutukseen. Vuosina 2014–
2020 kahden miljoonan korkeakouluopiskelijan odotetaan osallistuvan liikkuvuusohjelmiin.
Ohjelmalla ei tueta ainoastaan korkeakoulujen opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuutta,
vaan sillä rahoitetaan myös Erasmus Mundus ja Erasmus+ -maisteritutkintojen lainoja.
B. Marie Skłodowska-Curie -toimet
Marie Skłodowska-Curie -toimilla tuetaan innovointitaitoihin keskittyvää tutkijankoulutusta
ja urakehitystä osana unionin tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -puiteohjelmaa.
Ohjelmalla rahoitetaan maailmanlaajuista ja monialaista liikkuvuutta, joka edistää
huippututkimusta kaikilla aloilla. Korkeakoulutuksessa Marie Skłodowska-Curie -toimilla
kannustetaan kansainväliseen, alojen väliseen ja tieteiden väliseen liikkuvuuteen. Marie
Skłodowska-Curie -toimista tulee unionin tärkein tohtorinkoulutusohjelma, josta osoitetaan
rahoitusta 25 000 tohtorintutkinnolle ja tohtorintutkinnon jälkeiselle tutkimushankkeelle.
Maiden välisen liikkuvuuden edistämisen lisäksi Marie Skłodowska-Curie -toimilla pyritään
myös rikkomaan todellisia ja kuvitteellisia esteitä akateemisten ja muiden alojen, varsinkin
liiketoiminnan, välillä. Marie Skłodowska-Curie -toimilla rahoitetaan myös yleisötapahtumia,
joita kutsutaan tutkijoiden yöksi (European Researchers’ Night) ja järjestetään joka vuosi
syyskuun neljäntenä perjantaina ympäri Eurooppaa tutkijoiden työn tunnetuksi tekemiseksi.

[5]EUVL C 347, 20.12.2013, s. 50.

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/researchersnight
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EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Koska unionilla on vain rajallinen toimivalta korkeakoulutuksen alalla, parlamentti
on pääasiassa pyrkinyt tukemaan jäsenvaltioiden tiivistä yhteistyötä ja vahvistamaan
mahdollisuuksien mukaan Euroopan laajuista toimintaa. Parlamentin poliittinen painoarvo
on viime vuosina kasvanut, ja Bolognan prosessi on johtanut alan suuntausten yleiseen
eurooppalaistumiseen. Siksi parlamentti on kyennyt vaikuttamaan enemmän korkea-asteen
koulutuspolitiikkaan Euroopassa.
Parlamentti on tehnyt jatkuvasti työtä nykyisten korkeakoulutusohjelmien, muun muassa
Erasmus+ -ohjelman, määrärahojen lisäämiseksi ja myös onnistunut siinä. Se on myös
merkittävässä roolissa unionin rahoituksen painopisteiden muuttamisessa vuosien 2014–
2020 monivuotisessa rahoituskehyksessä niin, että keskitytään enemmän tulevaisuuteen
suuntautuviin menoihin esimerkiksi korkeakoulutuksen alalla.
Parlamentti on jo vuosia ollut kiinnostunut korkeakoulutuksesta ja sen yhteydestä työllisyyteen.
Se hyväksyi vuonna 2010 päätöslauselman ”Korkeakoulujen ja yritysten välinen vuoropuhelu:
uusi kumppanuus Euroopan unionin korkeakoulujen nykyaikaistamiseksi”[6], jossa se kehotti
yritysten ja korkeakoulujen väliseen vuoropuheluun kaikilla koulutusaloilla sekä muistutti
elinikäisen oppimisen ja liikkuvuuden, tutkimuksen edistämisen ja parhaiden käytäntöjen
jakamisen tärkeydestä.
Edellä mainitun komission vuonna 2011 esittämän tiedonannon jälkeen parlamentti hyväksyi
vuonna 2012 päätöslauselman Euroopan korkeakoulujärjestelmien nykyaikaistamisesta[7],
jossa se kehotti korkeakouluja sisällyttämään elinikäisen oppimisen opetussuunnitelmiinsa,
sopeutumaan uusiin haasteisiin kehittämällä uusia opintosuuntia, joissa otetaan huomioon
työmarkkinoiden tarpeet, ja edistämään sukupuolten tasa-arvoa korkeakoulutuksessa. Tässä
päätöslauselmassa parlamentti myös vaati, että jäsenvaltioiden olisi investoitava kaksi
prosenttia bruttokansantuotteestaan korkeakoulutukseen.
Edellä mainitusta vuonna 2017 annetusta seurantatiedonannosta (COM(2017)  0247)
parlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokunta (CULT) laatii valiokunta-aloitteisen mietinnön
”Koulutuksen nykyaikaistaminen EU:ssa” (jossa käsitellään myös kouluopetusta), josta on
tarkoitus äänestää täysistunnossa vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla.
Parlamentti on osoittanut jo pitkään kiinnostusta Bolognan prosessin vakauttamiseen ja
edistämiseen. Vuonna 2011 annettu kertomus Euroopan unionin toimielinten panoksesta
Bolognan prosessin lujittumiseen ja edistymiseen johti parlamentin päätöslauselmaan[8],
jossa korostettiin Bolognan uudistusten tärkeyttä eurooppalaisen korkeakoulutusalueen
perustamiselle ja Eurooppa 2020 -strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiselle.
Vuonna 2015 parlamentti keskusteli Bolognan prosessin täytäntöönpanosta[9]. Jäsenet
katsoivat, että Bolognan uudistukset ovat parantaneet koulutusjärjestelmien laatua ja
lisänneet korkeakoulutuksen houkuttelevuutta Euroopassa. Bolognan prosessin ansiosta
myös korkeakoulutusrakenteiden vertailukelpoisuus on parantunut ja käyttöön on otettu
laadunvarmistusjärjestelmiä tutkintojen tunnustamisessa. Parlamentin jäsenet kehottivat
myös korkeakouluja, julkishallintoja, työmarkkinaosapuolia ja yrityksiä käymään jatkuvaa
vuoropuhelua tutkinnon suorittaneiden työllistyvyyden helpottamiseksi ja parantamiseksi.

[6]EUVL C 161 E, 31.5.2011, s. 95.
[7]EUVL C 258, 7.9.2013, s. 55.
[8]EUVL C 251 E, 31.8.2013, s. 24.
[9]EUVL C 346, 21.9.2016, s. 2.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2017)0247
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Jäsenet kehottivat myös kehittämään laajan joukon taitoja sekä uusia oppimis-, opetus- ja
arviointimalleja.
Parlamentti hyväksyi 12. syyskuuta 2017 päätöslauselman akateemisesta jatkokoulutuksesta
ja etäopiskelusta osana elinikäisen oppimisen eurooppalaista strategiaa[10], ja se hyväksyi
2. helmikuuta 2017 päätöslauselman Erasmus+ -ohjelmasta[11], jossa analysoidaan ohjelman
täytäntöönpanoa ensimmäisinä vuosina, korostetaan sen menestystä ja ehdotetaan muutoksia,
joilla parannetaan monivuotisen puiteohjelman toista osaa.
Michaela Franke
09/2017

[10]Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0324.
[11]Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0018.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2017)0018
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