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KOULUTUS

Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltiot kantavat päävastuun omasta
koulutuspolitiikastaan ja EU:n tehtävänä on vain tukea niitä. Yhteiskuntien
ikääntyminen, ammattitaitoisen työvoiman puute, maailmanlaajuinen kilpailu ja
varhaiskasvatus ovat kuitenkin esimerkkejä kaikille jäsenvaltioille yhteisistä
haasteista, jotka vaativat yhteisiä ratkaisuja. Jäsenvaltioiden on siksi hyvä tehdä
yhteistyötä ja oppia toinen toisiltaan[1].

OIKEUSPERUSTA

Vaikka ammatillinen koulutus mainitaan vuonna 1957 Rooman sopimuksessa
yhtenä yhteisön toimien alana, koulutuksen vahvistettiin virallisesti kuuluvan unionin
toimivallan piiriin vasta Maastrichtin sopimuksessa vuonna 1992. Siinä todetaan,
että ”yhteisö 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”.
Lissabonin sopimuksessa säilytettiin entisellään määräykset, jotka koskevat EU:n
roolia koulutuksessa (XII osasto, 165 ja 166 artikla), ja siihen lisättiin uusi määräys,
jota voidaan kutsua horisontaaliseksi ”sosiaalilausekkeeksi”. Tässä Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 9 artiklassa todetaan seuraavaa: ”Unioni
ottaa politiikkansa ja toimintansa määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon korkean
työllisyystason edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen, sosiaalisen
syrjäytymisen torjumiseen sekä korkeatasoiseen koulutukseen ja ihmisten terveyden
korkeatasoiseen suojeluun 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 ja oikeus saada ammatillista
koulutusta sekä jatko- ja täydennyskoulutusta” (14 artikla) ja ”oikeus tehdä työtä ja
harjoittaa vapaasti valitsemaansa tai hyväksymäänsä ammattia” (15 artikla).

TAVOITTEET

EU:n on otettava politiikassaan ja toiminnassaan huomioon vaatimukset, jotka liittyvät
korkeatasoisen elinikäisen koulutuksen edistämiseen, opiskelijoiden ja opettajien

[1]Lisätietoja 3.6.4 Korkeakoulutus.
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liikkuvuuteen Euroopassa ja unioniin kuulumisen tunteen kehittämiseen. Niinpä
komissio esitteli syyskuussa 2020 julkaistussa tiedonannossa (COM(2020)0625)
näkemyksiään eurooppalaisesta koulutusalueesta, jossa on kuusi ulottuvuutta:
koulutuksen laatu, osallisuus, vihreä ja digitaalinen siirtymä, opettajat ja
kouluttajat, korkea-asteen koulutus ja geopoliittinen ulottuvuus. Neuvosto
vahvisti helmikuussa 2021 hyväksymässään päätöslauselmassa[2] edellä mainitun
tiedonannon pohjalta tavoitteet, jotka tulevina vuosina on saavutettava:
— vuoteen 2030 mennessä: lukemisessa, matematiikassa ja luonnontieteissä

heikosti menestyvien 15-vuotiaiden osuuden olisi oltava alle 15 prosenttia
(vuonna 2020 osuus oli lukemisessa 22,5 prosenttia, matematiikassa
22,9 prosenttia ja luonnontieteissä 22,3 prosenttia)

— vuoteen 2030 mennessä: monilukutaidossa heikosti menestyvien
kahdeksasluokkalaisten osuuden olisi oltava alle 15 prosenttia

— vuoteen 2030 mennessä: kolmivuotiaista ja sitä vanhemmista alle kouluikäisistä
lapsista vähintään 96 prosentin olisi osallistuttava varhaiskasvatukseen
(vuonna 2020 osuus oli 94,8 prosenttia)

— vuoteen 2030 mennessä: opintonsa keskeyttäneiden osuuden olisi oltava alle
9 prosenttia (vuonna 2020 osuus oli 10,2 prosenttia)

— vuoteen 2030 mennessä: vähintään 45 prosentilla 25–34-vuotiaista olisi oltava
korkea-asteen koulutus (vuonna 2020 osuus oli 40,3 prosenttia)

— vuoteen 2025 mennessä: äskettäin ammatillisen tutkinnon suorittaneiden, jotka
ovat opintojensa aikana saaneet kokemusta työssäoppimisesta, osuuden olisi
oltava vähintään 60 prosenttia

— vuoteen 2025 mennessä: vähintään 47 prosentin 25–64-vuotiaista aikuisista olisi
pitänyt osallistua koulutustoimiin viimeisten 12 kuukauden aikana.

Eurooppalaisen koulutusyhteistyön edellisiin strategisiin puitteisiin (ET 2020)
verrattuna digiosaamista koskeva indikaattori on tärkein uutuus. Hyväksyttyjä
indikaattoreita seuraa eurooppalaisen koulutusalueen toteuttamista varten perustettu
hallintoelin.

SAAVUTUKSET

A. Koulutus ja työllisyys
Heinäkuussa 2020 komissio julkaisi tiedonannon ”Euroopan osaamisohjelma kestävän
kilpailukyvyn, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja selviytymis- ja palautumiskyvyn
tueksi” (COM(2020)0274), jossa se ehdottaa kahtatoista tointa, joilla yksittäisiä ihmisiä
ja yrityksiä autetaan kehittämään osaamistaan sekä määrällisesti että laadullisesti:
— Toimi 1: Osaamissopimus

— Toimi 2: Osaamista koskevan tiedon hankinnan lujittaminen

[2]Neuvoston päätöslauselma eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisista puitteista edettäessä kohti eurooppalaisen
koulutusalueen toteuttamista ja kehittämistä (2021–2030)
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— Toimi 3: EU:n tuki strategisille kansallisille täydennyskoulutustoimille

— Toimi 4: Ehdotus neuvoston suositukseksi ammatillisesta koulutuksesta

— Toimi 5: Eurooppalaiset yliopistot -aloitteen käynnistäminen ja tutkijoiden
täydennyskoulutus

— Toimi 6: Taitojen kehittäminen digitaalisen ja vihreän siirtymän tukemiseksi

— Toimi 7: STEM-aineista (luonnontieteet, teknologia, insinööritieteet ja
matematiikka) valmistuvien määrän lisääminen sekä yrittäjyystaitojen ja
monialaisten taitojen edistäminen

— Toimi 8: Elinikäiset taidot

— Toimi 9: Yksilöllisiä oppimistilejä koskeva aloite

— Toimi 10: Eurooppalainen lähestymistapa mikrotutkintoihin

— Toimi 11: Uusi Europass-alusta

— Toimi 12: Puitteiden parantaminen, jotta jäsenvaltioita ja yksityisiä tahoja
kannustetaan investoimaan osaamiseen.

B. Erasmus
Erasmus+ on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma vuosiksi
2021–2027. Erasmus+ -ohjelman erityistavoitteet koulutuksen alalla ovat seuraavat:
1) parannetaan avaintaitojen ja -osaamisen tasoa erityisesti ajatellen niiden
merkitystä työmarkkinoilla ja vaikutusta yhteiskunnan yhtenäisyyteen, 2) edistetään
laadun kehittämistä, innovointiin liittyvää huippuosaamista ja kansainvälistymistä
oppilaitoksissa, 3) edistetään elinikäisen oppimisen eurooppalaisen alueen syntymistä
ja sitä koskevaa tietoisuutta sekä täydennetään kansallisen tason poliittisia uudistuksia,
4) kehitetään yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen kansainvälistä ulottuvuutta
sekä parannetaan kielten opetusta ja oppimista. Koulutusalalla nämä tavoitteet pyritään
saavuttamaan toteuttamalla avaintoimia:
— Avaintoimi 1: Oppimiseen liittyvä henkilöiden liikkuvuus

— Avaintoimi 2: Innovointia ja hyvien käytäntöjen vaihtoa edistävä yhteistyö

— Avaintoimi 3: Politiikan uudistamisen tuki.

C. Muita saavutuksia
Kolmen viime vuoden aikana neuvosto on hyväksynyt useita suosituksia, joiden
tarkoituksena on eurooppalaisen koulutusalueen toteuttaminen. Euroopan sosiaalisten
oikeuksien pilarissa todetaan muun muassa lasten ”oikeus kohtuuhintaiseen
varhaiskasvatukseen ja laadukkaaseen hoitoon”, minkä pohjalta neuvosto hyväksyi
toukokuussa 2019 suosituksen laadukkaista varhaiskasvatusjärjestelmistä[3]. Toisen
asteen koulutukseen on haluttu kiinnittää entistä enemmän huomiota, joten siitä
on annettu suositukset yhteisten arvojen, osallistavan koulutuksen ja opetuksen
eurooppalaisen ulottuvuuden edistämisestä (toukokuu 2018)[4], korkea-asteen ja

[3]EUVL C 189, 5.6.2019, s. 4.
[4]EUVL C 195, 7.6.2018, s. 1.
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toisen asteen koulutuksen tutkintojen ja ulkomailla suoritettujen opintojaksojen
automaattisen vastavuoroisen tunnustamisen edistämisestä (marraskuu 2018)[5]

ja kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta kielten opetukseen ja oppimiseen
(toukokuu 2019)[6] sekä päätöslauselma eurooppalaisen koulutusyhteistyön
strategisista puitteista edettäessä kohti eurooppalaisen koulutusalueen toteuttamista
ja kehittämistä (2021–2030) (helmikuu 2021)[7].
EU on myös käynnistänyt Eurooppa-yliopistoja koskevan aloitteen, ja se kannattaa
eurooppalaisen opiskelijakortin käyttöönottoa[8].

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Euroopan parlamentti on aina tukenut jäsenvaltioiden tiivistä yhteistyötä koulutuksen
alalla ja kannustaa kehittämään kansallisen koulutuspolitiikan eurooppalaista
ulottuvuutta. Se osallistuu aktiivisesti ET 2020 -strategian toimintapoliittisen syklin
määrittelyyn.
A. Erasmus
Parlamentti totesi Erasmus+ -ohjelman äärimmäisen myönteisen vaikutuksen
14. syyskuuta 2017 antamassaan päätöslauselmassa. Se painotti, että uuden
ohjelman olisi oltava avoimempi ja saavutettavampi, ja kiinnitti huomiota
vaikeuksiin eurooppalaisen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmän
(ECTS) opintopisteiden tunnustamisessa. Parlamentti kehotti kehittämään sähköisen
eurooppalaisen opiskelijakortin, joka helpottaa palvelun saamista ja asioiden
hoitamista Euroopan laajuisesti. Parlamentin jäsenet pitivät tarpeellisena, että
ohjelmassa kehitetään aktiivista kansalaisuutta, kansalaiskasvatusta ja eurooppalaista
identiteettiä. Brexitin lähestyessä parlamentti hyväksyi myös 13. maaliskuuta 2019
päätöslauselman Erasmus+ -ohjelman käynnissä olevien oppimiseen liittyvien
liikkuvuustoimien jatkamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa Euroopan
unionista.
Parlamentti ja neuvosto pääsivät joulukuussa 2020 alustavaan sopimukseen Erasmus
+ -ohjelmasta kaudelle 2021–2027. Ohjelmalle on varattu yli 26 miljardin euron
määrärahat (edellisellä kaudella 14,7 miljardia euroa). Ohjelman uuden version on
tarkoitus lisätä sellaisten ihmisten osallistumista, joilla on esimerkiksi vammaisuuden,
syrjäisen maantieteellisen sijainnin tai köyhyyden vuoksi muita vähemmän
mahdollisuuksia. Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan aikuisopiskelijoiden elinikäistä
oppimista. Hallinnollisia muodollisuuksia yksinkertaistetaan, ja ”huippuosaamismerkki”
antaa sellaisille hankkeille, joita ei ole valittu ohjelmaan, mahdollisuuden saada
rahoitusta rakennerahastoista. Ohjelmalla edistetään unionin ilmastotavoitteiden
saavuttamista toimenpiteillä, jotka pienentävät EU:n ilmastojalanjälkeä.
B. Koulutus ja työllisyys
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta (CULT) ja työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
(EMPL) laativat yhteisen valiokunta-aloitteisen mietinnön komission tiedonannosta

[5]EUVL C 444, 10.12.2018, s. 1.
[6]EUVL C 189, 5.6.2019, s. 15.
[7]EUVL C 66, 26.2.2021, s. 1.
[8]Lisätietoja 3.6.4 Korkeakoulutus.
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”Uusi osaamisohjelma Euroopalle”. Siihen sisältynyt päätöslauselma hyväksyttiin
parlamentissa 14. syyskuuta 2017[9]. Parlamentti katsoi siinä, että koulutusta ja
osaamista olisi kehitettävä kokonaisvaltaisesti ja ettei jäsenvaltioiden pitäisi keskittyä
ainoastaan ihmisten työllistettävyyteen vaan myös muiden yhteiskunnalle hyödyllisten
taitojen kehittämiseen.
CULT- ja EMPL-valiokunnat laativat yhdessä myös lainsäädäntömietinnön komission
ehdotuksesta uusiksi Europass-puitteiksi. Uudet puitteet hyväksyttiin 18. huhtikuuta
2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä (EU) 2018/646.
Kun parlamentti vahvisti kantansa Euroopan nuorison teemavuotta 2022 koskevaan
ehdotukseen, se toivoi teemavuodesta uutta potkua nuorten voimaannuttamiseen, jotta
he voivat saada paitsi merkityksellisiä tietoja ja taitoja myös paremman käsityksen
työympäristöistä.
C. Muut erityisalat
Parlamenttia kiinnostavat erityisesti komission tiedonannot koulutuksen eri osa-
alueilta. Esimerkkinä voidaan mainita päätöslauselmat, jotka parlamentti on
antanut 15. huhtikuuta 2014 uusista teknologioista ja avoimista oppimateriaaleista,
8. syyskuuta 2015 nuorten yrittäjyyden edistämisestä koulutuksen avulla, 12. syyskuuta
2017 akateemisesta jatkokoulutuksesta ja etäopiskelusta osana elinikäisen oppimisen
eurooppalaista strategiaa, 12. kesäkuuta 2018 koulutuksen nykyaikaistamisesta
EU:ssa, 11. joulukuuta 2018 koulutuksesta digitaalisella aikakaudella: EU:n politiikan
laatimista koskevat haasteet, mahdollisuudet ja kokemukset ja 11. helmikuuta 2021
Euroopan osaamisohjelmasta. Lisäksi parlamentti ilmaisi 25. maaliskuuta 2021
antamassaan päätöslauselmassa digitaalisen koulutuspolitiikan muotoilusta kantansa
komission tiedonantoon ”Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma 2021–2027:
Koulutuksen mukauttaminen digitaaliaikaan” (COM(2020)0624).

Katarzyna Anna Iskra
04/2022

[9]EUVL C 337, 20.9.2018, s. 135.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52017IP0360
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018D0646&from=FI
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0486_FI.html
https://europa.eu/youth/year-of-youth_fi
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014IP0395&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015IP0292&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017IP0324&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017IP0324&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52018IP0247
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52018IP0247
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52018IP0485
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52018IP0485
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52021IP0051
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52021IP0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52020DC0624

	Koulutus
	Oikeusperusta
	Tavoitteet
	Saavutukset
	Euroopan parlamentin rooli


