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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämisestä
(2011/2088(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 165 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 14 artiklan,

– ottaa huomioon lapsen oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen ja erityisesti sen 23, 
28 ja 29 artiklan,

– ottaa huomioon elinikäisen oppimisen toimintaohjelman perustamisesta 
15. marraskuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen 2006/1720/EY1,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Koulunkäynnin keskeyttämisen vähentäminen: 
ratkaiseva osa Eurooppa 2020 -strategiaa" (KOM(2011)0018);

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston suositukseksi koulunkäynnin 
keskeyttämisen vähentämiseen tähtäävistä toimintastrategioista (KOM(2011)0019),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Varhaiskasvatuksella parhaat mahdolliset 
lähtökohdat lasten tulevaisuudelle" (KOM(2011)0066),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Nuoret liikkeellä: Aloite nuorten potentiaalin 
vapauttamiseksi tavoitteena älykäs, kestävä ja osallistava kasvu Euroopan unionissa" 
(KOM(2010)0477),

– ottaa huomioon komission tiedonannon eurooppalaisten koulutusjärjestelmien 
tehokkuudesta ja tasapuolisuudesta (KOM(2006)0481),

– ottaa huomioon 11. toukokuuta 2010 annetut neuvoston päätelmät koulutuksen 
sosiaalisesta ulottuvuudesta2,

– ottaa huomioon 26. marraskuuta 2009 annetut neuvoston päätelmät 
maahanmuuttajataustaisten lasten koulutuksesta3,

– ottaa huomioon 12. toukokuuta 2009 annetut neuvoston päätelmät eurooppalaisen 
koulutusyhteistyön strategisista puitteista (ET 2020)4,

                                               
1 EUVL L 327, 24.11.2006, s. 45.
2 EUVL C 135, 26.5.2010, s. 2.
3 EUVL C 301, 11.12.09, s. 5.
4 EUVL C 119, 28.5.2009, s. 2. 
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– ottaa huomioon neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten 
edustajien 21. marraskuuta 2008 antamat päätelmät "Nuorten valmistaminen 2000-lukuun: 
koulualan eurooppalainen yhteistyöohjelma"1,

– ottaa huomioon varhaiskasvatuksesta Euroopan unionissa 12. toukokuuta 2011 antamansa
päätöslauselman2,

– ottaa huomioon opettajankoulutuksen laadun parantamisesta 23. syyskuuta 2008 
antamansa päätöslauselman3,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön (A7-0000/2011),

A. ottaa huomioon, että osallistuakseen täysimääräisesti yhteiskuntaan nuorilla on oltava 
laaja tietoskaala ja olennaiset taidot, joihin sisältyvät tehokas viestintä, ongelmanratkaisu 
ja kriittinen tiedonarviointikyky,

B. ottaa huomioon, että koulupudokkaiden osuus vaihtelee sekä EU:n jäsenvaltioissa että 
kaupunkien ja alueiden välillä, ja siihen vaikuttavat monet monimutkaiset tekijät,

C. ottaa huomioon, että yksi viidestä Eurooppa 2020 -strategian yleistavoitteesta on vähentää 
koulupudokkaiden osuus alle kymmeneen prosenttiin ja nostaa päättötodistuksen tai 
tutkinnon suorittaneiden osuus vähintään 40 prosenttiin nuorista,

D. ottaa huomioon, että jäsenvaltiot sopivat aiemmin vuonna 2002 kymmenen prosentin 
tavoitteesta mutta vain seitsemän niistä pääsi tähän tavoitteeseen, ja vuonna 2009 
koulunkäynnin keskeyttäneiden osuus oli 14,4 prosenttia,

E. ottaa huomioon, että lukutaito on puutteellinen 24,1 prosentilla kaikista jäsenvaltioiden 
15-vuotiaista,

F. ottaa huomioon, että koulunkäynnin keskeyttämisellä on vakavia vaikutuksia paitsi 
eurooppalaiseen osaamisperustaan ja yhteiskunnalliseen vakauteen, niin myös nuorten 
uramahdollisuuksiin ja hyvinvointiin, sillä koulutuksen puute on myös merkittävä syy 
köyhyyteen,

G. ottaa huomioon, että koulunkäynnin keskeyttäminen vaikuttaa erittäin merkittävästi 
sosiaaliseen syrjäytymiseen myöhemmässä elämässä,

Koulunkäynnin keskeyttämisen ominaispiirteet

1. korostaa, että lapsen tulevan koulutusuran perusta luodaan varhaislapsuudessa ja toistaa 
päätöslauselmaansa varhaisoppimisesta Euroopan unionissa sisältyneen vaatimuksen, 
jonka mukaan olisi kehitettävä varhaiskasvatuspalveluja koskeva eurooppalainen kehys;

                                               
1 EUVL C 319, 13.12.08, s. 20.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0231.
3 EUVL C 8 E, 14.1.2010, s. 12.
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2. toteaa, että koulunkäynnin keskeyttäminen on erityisen yleistä köyhien ja heikossa 
asemassa olevien sekä maahanmuuttajaperheiden lasten keskuudessa;

3. panee merkille sukupolvesta toiseen jatkuvan kierteen eli esimerkiksi sen, että on 
olemassa suuri mahdollisuus, että koulupudokkaiden lapsista tulee itsekin 
koulupudokkaita; tähdentää, että perherakenteella on valtava vaikutus lasten 
koulumenestykseen;

4. korostaa, että koulunkäynnin keskeyttäminen on yleisempää poikien kuin tyttöjen 
keskuudessa;

5. muistuttaa, että koulunkäynnin keskeyttämisellä voi olla haitallinen vaikutus 
mahdollisuuteen osallistua korkealaatuiseen elinikäiseen oppimiseen;

Yksilöllisen toimintamallin tarve 

6. toteaa, että yhtäläisten koulutusmahdollisuuksien takaaminen kaikista taustoista lähtöisin 
oleville yksilöille on elintärkeää tasa-arvoisen yhteiskunnan luomisessa;

7. vaatii koulutusta koskevaa yksilöllistä ja kattavaa lähestymistapaa, johon sisältyy 
tarvittaessa kohdennettu tuki;

8. ehdottaa, että kaikkiin ylemmän perusasteen kouluihin perustetaan neuvontapalvelu, jonka 
puoleen oppilaat voivat kääntyä ja jossa he voivat keskustella luottamuksellisesti 
henkilökohtaisista ongelmistaan; painottaa, että neuvontaa antavalla henkilökunnalla on 
oltava asianmukainen koulutus;

9. kannustaa käytännönläheisempään oppimiseen ja ehdottaa, että olisi otettava käyttöön 
tehokkaat varhaisvaroitusjärjestelmät ja seurantamenettelyt, jotta estetään ongelmien 
laajeneminen; toteaa, että tähän pääsemiseksi on ratkaisevan tärkeätä varmistaa 
molemminpuolinen viestintä ja tiivis yhteistyö koulujen ja vanhempien välillä;

10. kannustaa parempiin ammatinvalinta- ja työharjoittelujärjestelmiin kouluissa, jotta 
työelämää voidaan tehdä ymmärrettävämmäksi oppilaille ja jotta heidät saadaan 
motivoitua asettamaan realistisia tavoitteita;

11. ehdottaa, että kouluihin perustetaan mentorijärjestelmiä, jotta oppilaat voivat olla 
yhteydessä urallaan menestyneisiin henkilöihin erityisesti, jos kyseiset henkilöt ovat 
lähtöisin samasta oppilaitoksesta;

12. toteaa, että heikommassa asemassa olevien perheiden taloudelliset paineet voivat pakottaa 
oppilaat lopettamaan koulun aikaisemmin ja siirtymään työmarkkinoille; kehottaa 
jäsenvaltioita harkitsemaan tarveharkintaisen rahoitustukijärjestelmän käyttöönottoa sitä 
tarvitseville;

13. ehdottaa, että otetaan käyttöön muita tulonjakotoimenpiteitä, kuten ilmaiset kouluateriat ja 
koulukirjat heikommassa asemassa oleville, jotta voidaan vähentää sosiaalisen epätasa-
arvon vaikutusta ja minimoida koulunkäynnin keskeyttäminen;
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14. painottaa mahdollisimman korkealaatuisten julkisten koulujärjestelmien ratkaisevan 
tärkeätä merkitystä;

Jaettu vastuu 

15. korostaa, että yhteiskunnassa on useita tekijöitä, jotka vaikuttavat lasten koulunkäynnin 
keskeyttämiseen, mukaan luettuina vanhemmat ja koulu, mutta myös 
paikallisviranomaiset, ja kehottaa kaikkien näiden toimijoiden väliseen tiiviimpään 
yhteistyöhön yhdessä paikallisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen kanssa; panee 
merkille, että kokonaisvaltaista menettelyä noudattaen voidaan tehokkaasti auttaa yksilöitä 
selviytymään koulutuksen ja työnsaannin moninaisista esteistä;

16. myöntää, että saattaa olla vaikeaa kartoittaa yhteisön eri alojen toteuttamia toimia; 
tähdentää, että näitä eri palveluja on koordinoitava paremmin EU:n laajuisesti ja myös 
jäsenvaltioiden sisällä;

17. kannustaa jäsenvaltioita investoimaan pätevään ja hyvin koulutettuun henkilökuntaan sekä 
esikoulussa että oppivelvollisuuskoulussa; ehdottaa, että kouluihin palkataan 
kouluavustajia työskentelemään vaikeuksissa olevien oppilaiden kanssa ja tukemaan 
opettajia heidän työssään;

18. toteaa, että oppilaat on tehtävä tietoisiksi heille avoimista uravaihtoehdoista, ja ehdottaa, 
että koulut kehittävät kumppanuuksia paikallisyritysten ja -järjestöjen kanssa, jotta 
oppilaat voivat tavata eri alojen ammattilaisia;

19. korostaa asianmukaisten ryhmäkokojen ja stimuloivan ympäristön merkitystä nuorille;

Muu kuin perinteinen oppiminen

20. tunnustaa oikeuden elinikäiseen oppimiseen, johon sisältyy paitsi virallinen, niin myös 
epävirallinen oppiminen ja arkioppiminen;

21. korostaa vaihtelevien koulutuspolkujen sekä akateemisen ja ammatillisen koulutuksen 
yhdistämisen merkitystä opiskelijoille, ja kehottaa kouluja sovittamaan 
koulutusohjelmansa mahdollisuuksien mukaan työmarkkinoiden vaatimuksiin;

22. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään toimiin ammatillisen koulutuksen statuksen 
parantamiseksi, jotta kaikentasoiset oppilaat näkevät sen varteenotettavana vaihtoehtona;

23. korostaa, että "oppimaan oppimisen" olisi oltava kaikkien koulujen opetusohjelmien 
ytimessä; toteaa, että on erittäin tärkeää saada useammat nuoret sitoutumaan 
oppimisprosessiin;

Uuden mahdollisuuden ratkaisut

24. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään välineitä koulupudokkaiden integroimiseksi uudelleen 
koulujärjestelmään "uuden mahdollisuuden tarjoavien koulujen" avulla;
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25. kehottaa työnantajia tunnustamaan mahdollisuuksien mukaan, että nuorilla, joilla ei ole 
ylemmän perusasteen koulutusta, olisi oltava oikeus ottaa vapaata työstä opiskelua ja 
kouluttautumista varten, sekä tukemaan tätä oikeutta;

EU:n toimintalinjat

26. pitää myönteisenä komission ehdotusta neuvoston suositukseksi koulunkäynnin 
keskeyttämisen vähentämiseen tähtäävistä toimintastrategioista, jossa ehdotetaan kyseisen 
alan kattavien toimintastrategioiden puitteita;

27. toteaa kuitenkin, että koulun keskeyttämisen syiden analysoimiseksi tarvitaan 
kattavampia, johdonmukaisempia ja yhtenäisempiä tietoja jäsenvaltioilta;

28. vaatii enemmän varoja EU:n elinikäisen oppimisen ohjelmaan, joka lisää oppilaiden ja 
opettajien liikkuvuutta sekä parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja parantaa osaltaan opetus- ja 
oppimismenetelmiä;

o

o o

29. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Johdanto

Koulunkäynnin keskeyttäminen on monisyinen ilmiö ja valtava haaste Euroopalle. Tästä syystä EU 
on käynnistänyt lukuisia toimenpiteitä ja välineitä, jotta se voi paremmin tukea jäsenvaltioita 
tehokkaiden ja vaikuttavien kansallisten toimintastrategioiden kehittämisessä tätä vastaan. Näihin 
sisältyvät varhaiskasvatusta käsittelevä komission tiedonanto, uusi ehdotus neuvoston suositukseksi 
koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämiseen tähtäävistä toimintastrategioista ja komission 
lippulaivahanke "Nuoret liikkeellä".

Lisäksi Eurooppa 2020 -strategiassa on hahmoteltu jäsenvaltioiden kuusi päätavoitetta, joista yksi on 
koulunkäynnin keskeyttämisen osuuden vähentäminen 10 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.
Jäsenvaltiot sopivat aiemmin vuonna 2003 kymmenen prosentin tavoitteesta, mutta vain seitsemän 
niistä pääsi tähän tavoitteeseen. Vuonna 2009 18–24-vuotiaiden koulupudokkaiden osuus Euroopassa 
oli 14,4 prosenttia.

Useat EU-maat ovat edenneet ainakin hieman koulupudokkaiden tai vähäisen koulutuksen omaavien 
nuorten määrän vähentämisessä ja siinä, miten koulun keskeyttämiseen suhtaudutaan, on tapahtunut 
huomattavaa ja myönteisestä muutosta. Tämän mietinnön mukaan enemmän olisi kuitenkin vielä 
tehtävä.

Keitä "koulupudokkaat" ovat?

Jotta voidaan tunnistaa koulupudokkaiden kategoriassa jo olevat sekä potentiaaliset koulupudokkaat, 
on erittäin tärkeätä määritellä koulun keskeyttäminen. Yhtä yhdistävää määritelmää, jota voitaisiin 
soveltaa helposti kaikissa EU:n jäsenvaltioissa ja järjestöissä sekä kaikkiin yksilöihin, ei kuitenkaan 
ole olemassa. Komissio toteaa koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämistä koskevassa 
tiedonannossaan, että kyseessä ovat 18–24-vuotiaat nuoret, jotka lopettavat koulunkäynnin 
hankittuaan vain ylemmän perusasteen tai sitä alemman tason koulutuksen. Johdonmukaisuuden ja 
selvyyden vuoksi tätä komission määritelmää käytetään koko mietinnössä.

Tyypillistä koulupudokasta ei ole, eikä myöskään vakioennustetta, jota voitaisiin käyttää arvioitaessa 
todennäköisiä koulunkäynnin keskeyttäjiä. Koulupudokkaat ovat moninainen ryhmä eivätkä kaikki 
heistä keskeytä koulunkäyntiä negatiivisista syistä. Tässä mietinnössä todetaan kuitenkin, että on 
olemassa ryhmiä, joiden katsotaan olevan suuremmassa vaarassa kuin muiden.

Heikko koulumenestys on yksi koulunkäynnin keskeyttämistä ennustava tekijä. Varhaisina 
kouluvuosina oppilaiden koulumenestyksen erot eivät käy niin selvästi esiin. Myöhemmässä 
vaiheessa erot koulumenestyksessä käyvät kuitenkin suuremmiksi, jolloin vaikeuksissa olevat 
oppilaat menettävät joissakin tapauksissa motivaatiotaan koulunkäyntiin. Sen sijaan ne oppilaat, 
joiden koulumenestys on hyvä, useimmiten jäävät kouluun riippumatta ulkopuolisista tekijöistä tai 
olosuhteista.

Heikkoa koulumenestystä ei kuitenkaan voida tarkastella erikseen, sillä se liittyy erottamattomasti 
muihin tekijöihin, kuten köyhyyteen, väärinkäyttöön ja perhetaustaan. Tutkimukset ovat osoittaneet
esimerkiksi, että heikosti koulutettujen tai vähäistä ammattitaitoa vaativaa työtä tekevien vanhempien 
lapset keskeyttävät muita todennäköisemmin koulunkäynnin. Kun perheyksikkö tarjoaa vakaan 
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ympäristön, jossa lapset voivat kasvaa, oppia ja kehittyä, opiskelijat suuremmalla todennäköisyydellä 
jatkavat koulunkäyntiään. Sen sijaan perheissä, joissa nuoria ei kannusteta eikä tueta heidän 
opiskelussaan, koulunkäynnin keskeyttäminen on todennäköisempi vaihtoehto.

Koulupudokkaiden joukossa voidaan erottaa myös muita yhteisiä ominaisuuksia, kuten 
koulunkäynnin keskeyttäneiden osuuden alueelliset erot sekä maaseudun ja kaupungin välinen kuilu. 
Koulunkäynnin keskeyttämisen osuus on paljon suurempi etnisten vähemmistöjen ja 
maahanmuuttajaväestön, erityisesti romanien, keskuudessa. Lisäksi koulunkäynnin keskeyttämisen 
on havaittu olevan sukupuoleen perustuva ilmiö, sillä tytöt keskeyttävät poikia paljon vähemmän 
todennäköisesti koulunkäynnin (osuudet ovat 13 prosenttia ja 17 prosenttia).

Koulunkäynnin keskeyttämisen seuraukset

Koulunkäynnin keskeyttämisen suuren osuuden sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset ovat selkeät. 
Koulunkäynnin keskeyttäminen vaikuttaa talouskasvuun ja aiheuttaa taloudellista ja sosiaalista 
epävakautta. Nuorten energian valjastamiseen ja taitojen kehittämiseen pyrkivät toimet ovat sen 
vuoksi ratkaisevan tärkeitä jäsenvaltioiden taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen 
takaamiseksi. On arveltu, että koulupudokkaiden osuuden vähentäminen koko Euroopassa edes 
yhdellä prosentilla tuottaisi vuosittain lähes puoli miljoonaa koulutettua nuorta lisää.

On käynyt ilmi, että ennen ylempää perusasteen koulutusta koulunsa keskeyttäneiden elinajan 
tulotaso on huomattavasti alhaisempi kuin kyseisen koulutuksen hankkineilla. Koulutus (tai sen 
puute) on merkittävä köyhyyden ennustekijä. Koska koulupudokkaat lähtevät koulusta vähäisemmin 
taidoin kuin sinne jäävät, heillä on huomattavasti vähemmän vaihtoehtoja työmarkkinoille 
pyrkiessään ja he päätyvät usein huonostipalkattuihin, epävarmoihin ja vain vähän 
kehitysmahdollisuuksia sisältäviin töihin. Koulunkäynnin keskeyttämisen ehkäisemisen avulla 
voidaan tästä syystä katkaista sukupolvesta toiseen jatkuva köyhyyden kierre ja parantaa yleistä 
talouskasvua.

Koulunkäynnin keskeyttämisellä on myös muita välittömiä toisistaan riippuvaisia yhteiskunnallisia 
vaikutuksia, sillä se liitetään epäsosiaalisen käytöksen, teiniraskauksien ja huumausaineiden 
väärinkäytön lisääntymiseen. 

Tässä mietinnössä myönnetään, ettei ole olemassa yksinkertaista yleislääkettä koulunkeskeyttämisen 
ongelmaan. Kyseessä on monimutkainen asia, johon on puututtava erilaisten toimien ja hankkeiden 
avulla. Mikään yksittäinen toimenpide ei ole tehokas, ellei sitä täydennetä muilla toimenpiteillä.

Yksilöllisen toimintamallin tarve

Useita eri toimijoita voidaan kehottaa tai vaatia puuttumaan koulunkäynnin keskeyttämiseen, mutta 
oppilaat, heidän opettajansa, heidän vanhempansa ja muut asianosaiset näkevät kaikki asian 
todennäköisesti eri tavalla. Mietinnössä korostetaan, että määritettäessä koulunkäynnin 
keskeyttämisen torjumiseen tähtääviä toimenpiteitä olisi ensisijainen asema annettava oppilaan 
näkökohdille ja hänen ensisijaiselle hyödylleen.

Toimenpiteissä on otettava huomioon yksilön tarpeiden monimutkaisuus. Monet nuoret keskeyttävät 
yleisen koulutuksen henkilökohtaisista syistä, kuten koulukiusaamisen vuoksi, kun taas toiset 
kärsivät sosiaalisista ongelmista, kuten huumausaineriippuvuudesta tai kodittomuudesta. Mietinnössä 
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suositellaan, että kaikkiin ylemmän perusasteen kouluihin perustettaisiin neuvontapalvelu, jonka 
puoleen opiskelijat voivat kääntyä ja jossa he voivat keskustella henkilökohtaisista ongelmistaan 
ratkaisujen löytämiseksi. Koulujen tehtävä ei ole pelkästään opettaa, vaan niiden tehtävä on antaa 
myös sielunhoitoa. Tämän tukitehtävän tunnustaminen voi olla merkittävä askel koulunkäynnin 
keskeyttämiseen puuttumisessa.

Henkilökohtaisten ongelmien lisäksi myös työelämä voi osoittautua pelonaiheeksi oppilaille. 
Mietinnössä suositellaan tästä syystä, että oppilaille perustettaisiin tukiverkostoja, jotka tarjoavat 
ohjausta ja neuvontaa, tavoitteiden asettaminen, työelämään koulutus ja uraneuvonta mukaan 
luettuina. Tämä ei ainoastaan tee työelämää ymmärrettävämmäksi oppilaille, vaan myös motivoi 
heitä asettamaan tavoitteita ja työskentelemään niiden saavuttamiseksi. Yksi hyvä esimerkki on 
peräisin Yhdistyneestä kuningaskunnasta, jossa perustettiin vuonna 2001 erittäin menestyksekäs 
Connexions Service -palvelu. Tämän organisaation, jossa yhdistyvät nuorille suunnatut palvelut ja 
uraneuvonta, tehtävänä on tarjota henkilökohtaista neuvontaa ja tukea nuorille. Se on ottanut nuoria 
ajatellen käyttöön monia innovatiivisia lähestymistapoja, kuten laajamittaiset online-palvelut.

Mietinnössä tehdään selväksi, että pettyneiden nuorten uudelleenintegrointia koulutukseen koskeva 
prosessi on aloitettava mahdollisimman varhain. Koulupinnaukseen, käytösongelmiin ja muihin 
seikkoihin on puututtava välittömästi. Tällaisia ongelmia ei voida aliarvioida tai jättää huomiotta.

Koulu-uudistukset

Joissakin tapauksissa nuoret päättävät vetäytyä koulutusjärjestelmästä, koska he eivät katso 
opetusohjelman vastaavan tarpeitaan eivätkä pidä sitä elämälleen tarpeellisena. Jokainen oppilas on 
ainutlaatuinen ja kaikkiin ei voida soveltaa samoja opetusmenetelmiä. Näin ollen tässä mietinnössä 
kouluja kehotetaan siirtymään pois perinteisestä koejärjestelmästä, jossa yksilön 
tulevaisuudennäkymät riippuvat heidän suorituksestaan yhtenä ainoana päivänä, ja pyrkimään 
löytämään keinoja, joiden avulla oppilaita voidaan arvioida jatkuvasti.

On selvää, että kaikkia nuoria eivät kiinnosta perinteisemmät akateemiset oppiaineet ja akateeminen 
koulutus, ja on osoittautunut, että ne, joita koulun perinteinen opetusohjelma ei kiinnosta, ovat 
suuremmassa keskeyttämisvaarassa. Tämän torjumiseksi jäsenvaltioiden olisi pyrittävä innovoimaan 
ja monipuolistamaan kansallisia opetusohjelmia laajentamalla oppilaille tarjottavien 
koulutusvaihtoehtojen valikoimaa. Rakenteelliset uudistukset ovat tärkeitä, jotta nuorille voidaan 
antaa taitoja ja koulutusta, joita he tarvitsevat siirtyäkseen sujuvasti työelämään. Näihin sisältyy 
ongelmanratkaisu, kriittinen tiedonarviointi sekä tehokas viestintä. Yksi vaihtoehto, jota on jo 
kokeiltu Espanjassa, on kannustaa kouluja ja paikallisyrityksiä tiiviimpään yhteistyöhön ja 
kumppanuussopimuksien tekoon. Tällaiset järjestelyt, jotka antavat oppilaille työelämän makua, 
voivat myös ohjata heitä ja motivoida heitä tekemään enemmän työtä.

On erittäin tärkeää, että koulut kannustavat oppilaita liikkumaan erilaisten koulutusväylien –
akateeminen, ammatillinen jne. – välillä. Laajemman valikoiman tarjoaminen oppilaille koulussa on 
tärkeää ei vain siksi, että se motivoi heitä jatkamaan koulunkäyntiä, mutta myös siksi, että se antaa 
heille laajemman tietokirjon ja tarvittavat olennaiset taidot, jotta he voivat myöhemmin löytää 
työpaikan. Esittelijä katsoo, että "oppimaan oppimisen" olisi oltava kaikkien koulujen 
toimintalinjojen ja opetusohjelmien ytimessä.

Toinen suositus koskee sitä, että koulujen olisi parannettava oppilaiden ja opettajien määrän välistä 
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suhdetta erityisesti, kun kyse on heikommista oppilaista. Pienellä luokkakoolla voi olla erityistarpeita 
omaavien tai käytöshäiriöisten oppilaiden kohdalla myönteinen vaikutus koulupudokkaiden 
osuuteen. He edellyttävät usein kouluavustajia, jotka työskentelevät yhdessä luokanopettajien kanssa. 
Kouluavustajista on tullut erittäin suosittuja useissa EU:n jäsenvaltioissa, sillä he mahdollistavat 
suuremman huomion kiinnittämisen lisäapua tarvitseviin oppilaisiin ja jättävät luokanopettajille aikaa 
työskennellä muiden oppilaiden kanssa.

Lopuksi, kuten esittelijä korosti myös varhaisoppimisesta Euroopan unionissa laatimassaan 
mietinnössä, 0–6-vuotiaille tarjottavat varhaiskasvatuspalvelut ovat erittäin tärkeä tekijä 
koulunkäynnin keskeyttämisen torjunnassa. Lasten varhaiskasvatus luo pohjan heidän onnistuneelle 
elinikäiselle oppimiselleen ja varhaiskasvatuspalveluihin investoiminen on tuottavampaa kuin 
investoinnit missään muussa koulutuksen vaiheessa.

Vanhempien ja yhteisön väliset suhteet

Koulut eivät ole ainoita elimiä, jotka ovat vastuussa koulunkäynnin keskeyttämisen ehkäisyyn 
tarkoitettujen toimintalinjojen ja ohjelmien täytäntöönpanosta. Tässä mietinnössä väitetään, että 
vastuu ulottuu myös paikallisyhteisöön. Sosiaali- ja hyvinvointipalvelujen, kansalaisjärjestöjen, 
yksityisten järjestöjen, koulujen ja vanhempien välillä on oltava selkeä yhteys, ja kansallisten sekä 
pienen mittakaavan paikallisten toimien on kohdattava toisensa. Yhteisön eri aloilta peräisin olevien 
toimijoiden välisen verkoston luominen auttaa yksilöitä voittamaan koulutuksen tielle tulevat monet 
esteet. Erityisesti vammaisten lasten vanhemmat olisi tunnustettava asiantunteviksi kumppaneiksi, 
jotka voivat tehdä yhteistyötä opettajien kanssa. Kaikkien vanhempien olisi voitava tehdä 
täysimääräistä yhteistyötä lapsensa koulutuksen yhteydessä.

Vapaaehtoissektori ja yhteisöt ovat toimineet erittäin onnistuneesti Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
lisätessään mustien ja etnisistä vähemmistöistä lähtöisin olevien nuorten taitoja. Paikallisissa 
hankkeissa käytetään ulkopuolisiksi jääneiden nuorten motivoimisessa usein innovatiivisia ja 
vaihtoehtoisia menetelmiä, kuten musiikkia, teatteria, tanssia ja urheilua.

"Uuden mahdollisuuden ratkaisut"

Tarvitaan järjestelmä, jonka avulla koulupudokkaat voidaan integroida uudelleen 
koulutusjärjestelmään. Yksi ratkaisu on jäsenvaltioiden kannustaminen "uuden mahdollisuuden" tai 
"vaihtoehtoisten koulujen" perustamiseen. Niiden on oltava herkkiä yksilöiden tarpeille, sillä monet 
ovat keskeyttäneet koulunkäynnin nuorina petyttyään koulutusjärjestelmään. Niiden on oltava myös 
joustavia ja mahdollistettava, että yksilöt sovittavat koulutussitoumuksensa työhön ja perheeseen 
liittyviin velvollisuuksiin.

Vaikka koulunkäynnin keskeyttämisen torjunta on paljon tehokkaampaa ennen kaikkea pitkällä 
aikavälillä, on uuden mahdollisuuden ratkaisujen kuitenkin säilyttävä kiinteänä osana jäsenvaltioiden 
koulunkäynnin keskeyttämiseen liittyviä strategioita.


