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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ammatillista koulutusta koskevasta eurooppalaisesta yhteistyöstä Eurooppa 2020 
-strategian tueksi
(2010/2234(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 2. heinäkuuta 2008 julkaistun komission tiedonannon "Uudistettu 
sosiaalinen toimintaohjelma: mahdollisuudet, väylät ja yhteisvastuu 2000-luvun 
Euroopassa" (KOM(2008)0412),

– ottaa huomioon 9. kesäkuuta 2010 julkaistun komission tiedonannon "Uutta pontta 
ammatillista koulutusta koskevalle eurooppalaiselle yhteistyölle Eurooppa 2020 
-strategian tueksi", 

– ottaa huomioon 25. marraskuuta 2009 julkaistun komission tiedonannon "Avaintaidot 
muuttuvassa maailmassa" (KOM(2009)0640),

– ottaa huomioon 18. joulukuuta 2006 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston 
suosituksessa 2006/962/EY "Elinikäisen oppimisen avaintaidot – eurooppalainen 
viitekehys" määritetyt kahdeksan avaintaitoa,

– ottaa huomioon 9. huhtikuuta 2008 annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston suositukseksi ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten ja arvosanojen 
eurooppalaisen siirtojärjestelmän (ECVET) perustamisesta (KOM(2008)0180),

– ottaa huomioon kymmenvuotisen Koulutus 2010 -työohjelman ja yhteiset väliraportit sen 
täytäntöönpanon edistymisestä,

–  ottaa huomioon 27. huhtikuuta 2009 julkaistun komission tiedonannon "EU:n 
nuorisostrategia – Satsataan nuorten vaikutusmahdollisuuksiin (KOM(2009)0200),

– ottaa huomioon 18. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman aiheesta "EU:n 
nuorisostrategia – Satsataan nuorten vaikutusmahdollisuuksiin"1,

– ottaa huomioon 27. marraskuuta 2009 annetun neuvoston päätöslauselman nuorisoalan 
eurooppalaisen yhteistyön uudistetuista puitteista (2010–2018),

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

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

– ottaa huomioon neuvoston 11. toukokuuta 2009 antamat päätelmät nuorisoalan 
                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0166.
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eurooppalaisen yhteistyön nykyisten puitteiden arvioinnista ja uudistettujen puitteiden 
tulevaisuudennäkymistä (9169/09),

– ottaa huomioon 26. elokuuta 2008 julkaistun komission tiedonannon "Euroopan 
digitaalistrategia" (KOM(2010)0245),

– ottaa huomioon neuvoston 15. marraskuuta 2007 antaman päätöslauselman uusista 
taidoista uusia työpaikkoja varten,

– ottaa huomioon 18. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman "Avaintaidot 
muuttuvassa maailmassa – Koulutus 2010 -työohjelman täytäntöönpano"1,

– ottaa huomioon 18. joulukuuta 2008 antamansa päätöslauselman "Tietoa, luovuutta ja 
innovointia elinikäisen oppimisen ansiosta – Koulutus 2010 -työohjelman 
täytäntöönpano"2,

– ottaa huomioon Cedefopin maaliskuussa 2009 julkaiseman tutkimuksen, joka koskee 
ammattimaisempaa ammatinvalinnanohjausta ja ohjaajien ammattitaitoa ja 
pätevöitymisreittejä Euroopassa, 

– ottaa huomioon Cedefopin toukokuussa 2009 julkaiseman tutkimuksen, joka koskee 
ammattitaitoa Euroopan tulevaisuuden hyväksi ja ammattitaitotarpeiden ennakoimista,

– ottaa huomioon komission 3. maaliskuuta 2010 julkaiseman tiedonannon "Eurooppa 2020: 
Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia" (KOM(2010)2020),

– ottaa huomioon neuvoston 11. toukokuuta 2010 antamat päätelmät elinikäistä oppimista 
tukevista taidoista ja "uudet taidot uusia työpaikkoja varten" -aloitteesta, 

– ottaa huomioon komission yksiköiden 31. lokakuuta 2006 julkaiseman 
valmisteluasiakirjan, joka koskee ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten 
eurooppalaista siirtojärjestelmää (ECVET), eli järjestelmää oppimistulosten siirtämiseksi, 
keräämiseksi ja tunnustamiseksi Euroopassa (SEC(2006)1431), 

– ottaa huomioon neuvoston 5. joulukuuta 2008 julkaiseman yhteenvedon, joka koskee 
neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätelmiä 
ammatillista koulutusta koskevan tehostetun eurooppalaisen yhteistyön tulevista 
painopisteistä (16459/08),

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston 18. kesäkuuta 2009 antaman 
suosituksen ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalaisen siirtojärjestelmän 
(ECVET) perustamisesta,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston 18. kesäkuuta 2009 antaman 
suosituksen ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0164.
2 EUVL C 45E, 23.2.2010, s. 33.
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perustamisesta, 

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston 23. huhtikuuta 2008 antaman 
suosituksen eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen perustamisesta elinikäisen 
oppimisen edistämiseksi, 

– ottaa huomioon neuvoston 21. marraskuuta 2008 antamat päätelmät nuorten 
liikkuvuudesta, 

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston 18. joulukuuta 2006 antaman 
suosituksen elinikäisen oppimisen avaintaidoista,

– ottaa huomioon 21. helmikuuta 2007 julkaistun komission tiedonannon "Yhdenmukainen 
luettelo indikaattoreista ja vertailuarvoista, joilla arvioidaan edistymistä Lissabonissa 
asetettujen koulutusalan tavoitteiden saavuttamisessa" (KOM(2007)0061),

– ottaa huomioon 8. syyskuuta 2006 julkaistun komission tiedonannon "Eurooppalaisten 
koulutusjärjestelmien tehokkuus ja tasapuolisuus" (KOM(2006)0481),

– ottaa huomioon Cedefopin Luxemburgissa vuonna 2010 julkaiseman selvityksen, joka 
koskee riskiryhmässä olevan nuorison opastamista töissä oppimalla,

– ottaa huomioon Cedefopin helmikuussa 2010 julkaiseman lyhyen selvityksen, joka koskee 
tarvetta tehdä Euroopassa työllistämisestä selvemmin tietämykseen ja pätevyyteen 
painottuvaa, 

– ottaa huomioon Cedefopin kesäkuussa 2010 julkaiseman lyhyen selvityksen, joka koskee 
oikeaa pätevyyttä ja pätevyyksien suhteen Euroopassa vallitsevaa epätasapainoa,

– ottaa huomioon Cedefopin Luxemburgissa vuonna 2010 julkaiseman asiakirjan, joka 
koskee työntekoa ja ikääntymistä,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 165 ja 166 artiklan, 
jotka koskevat yleissivistävää ja ammatillista koulutusta, nuorisoa ja urheilua,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyys- ja sosiaalivaliokunnan mietinnön ja kulttuuri- ja 
koulutusvaliokunnan lausunnon (A7-0000/2010),
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A. toteaa, että nuorisotyöttömyys on yksi Euroopan kiireellisimmistä haasteista ja että 
tavoitteena on vähentää koulupudokkaiden osuus alle 10 prosenttiin,

B. katsoo, että pidempi ja monipuolisempi työhistoria on tulevaisuudessa itsestäänselvyys 
demografisen muutoksen vuoksi ja että elinikäinen oppiminen on ainoa keino 
työmarkkinoille osallistumisen varmistamiseksi,

C. pitää oppilaan yksilöllisiin tarpeisiin räätälöityä ammatillista koulutusta ja jatko- ja 
täydennyskoulutusta erittäin merkittävänä ja katsoo sen edistävän erityisten 
väestöryhmien, kuten siirtolaisten, vammaisten henkilöiden tai koulupudokkaiden, 
yhteiskuntaan integroitumista,

1. tunnustaa ammatillisen koulutuksen ja jatko- ja täydennyskoulutuksen merkityksen ja 
korostaa kaikkien toimijoiden osallistumista ja yhteistyötä; tähdentää, että tämä on yksi 
menestymisen avaintekijöistä;

2. pitää myönteisinä komission toimia, joilla pyritään koulutusjärjestelmien sisäisten ja 
keskinäisten tunnustamisten läpäisevyyteen, avoimuuteen ja vertailtavuuteen;

3. pyytää jäsenvaltioita varmistamaan, että ammatillisessa koulutuksessa ja jatko- ja 
täydennyskoulutuksessa painotetaan enemmän työmarkkinoiden tarpeita;

4. pitää myönteisenä tulospainotteisen oppimisstrategian vahvistamista ja epävirallisesti 
hankittujen taitojen tunnustamisen kehittämistä;

Koulutus

5. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan laadukkaan koulutustarjonnan, jossa painotetaan 
ammatin käytännön oppimista;

6. kehottaa tyttöjä ja poikia tasapainoisempaan ammatinvalintaan;

7. edellyttää kaikkien toimijoiden välistä vakiintunutta vuoropuhelua, jotta ammatillisen 
koulutuksen laatu ja työmarkkinapainotteisuus voidaan varmistaa;

8. pitää myönteisenä, että Eurooppa 2020 -strategiassa pyritään suuntaamaan ammatillisen 
koulutuksen järjestelmät innovointiin, luovuuteen ja yrittäjyyteen ja tarkastelemaan 
itsenäistä ammatinharjoittamista yhtenä uravaihtoehtona;

9. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan jatkossa pidemmät ja katkonaisemmat työhistoriat 
huomioon välittämällä työelämään mukautettuja taitoja;

Ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutus

10. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan huomioon jatkokoulutuksen kasvaneen tarpeen ja 
tukemaan työntekijöitä sopivan jatko- ja täydennyskoulutuksen suunnittelussa 
neuvontapalvelujen avulla; kehottaa työnantajia mahdollistamaan jatko- ja 
täydennyskoulutuksen;
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11. kehottaa komissiota kehittämään välineen (elinikäistä oppimista koskeva tarkastuslista), 
jolla työntekijöitä kannustetaan järjestelmälliseen ja omasta aloitteesta tapahtuvaan 
elinikäiseen oppimiseen ja tarkastelemaan säännöllisesti, millaisia pätevyyksiä
työmarkkinoihin edelleen menestyksekkäästi osallistuminen edellyttää;

12. korostaa, miten tärkeää on, että eri elämänvaiheissa olevilla ihmisillä on mahdollisuus 
saada helposti joustavaa ja yksilöllistä ammatillista jatko- ja täydennyskoulutusta;

13. kehottaa jäsenvaltioita panostamaan ammatillisen jatko- ja täydennyskoulutuksen ja 
elinikäisen oppimisen yhteydessä verkko-opetusohjelmiin, millä edistetään ammattia ja 
perhettä koskevien tehtävien tasapainoista jakautumista;

Ammatillisen koulutuksen ja jatko- ja täydennyskoulutuksen laatu ja tehokkuus

14. pyytää jäsenvaltioita luomaan paremmat mahdollisuudet kouluttajan pätevyyden 
hankkimiseen ja luomaan perustan tätä tukevalle opetuskumppanuudelle;

15. korostaa, että ammatillisessa koulutuksessa ja jatko- ja täydennyskoulutuksessa on 
keskityttävä avaintaitoihin, joiden edistämistä on jatkettava myös ammatin käytännön 
oppimisen ohella;

16. edellyttää, että ammattikoulujen ja ammattikorkeakoulujen ja etenkin (matematiikan, 
informatiikan, luonnontieteiden ja tekniikan) ammattilaisten jatkokoulutusta tarjoavien 
korkeakoulujen on voitava toimia jatko- ja täydennyskoulutuksen alalla; toteaa kuitenkin, 
että yksityiset tarjoajat eivät saa vääristää kilpailua;

Erityisiä henkilöryhmiä koskeva tarjonta

17. pyytää jäsenvaltioita ottamaan ammatillisessa koulutuksessa ja jatko- ja 
täydennyskoulutuksessa erityisesti huomioon heikomman ammattitaidon omaavien, 
siirtolaistaustaisten opiskelijoiden, työttömien ja vammaisten henkilöiden erityistarpeet; 

18. kehottaa jäsenvaltioita luomaan alanvaihtomahdollisuuksia nuorille, joilla ei ole mitään 
loppututkintoa tai alhainen koulutustaso, jotta he pääsisivät työelämään; kehottaa 
ongelman vakavuuden vuoksi käynnistämään nuorisotyöttömyyden torjuntaa koskevan 
pilottihankkeen, jolla jäsenvaltioita tuetaan koulujen, yritysten, nuorisonhuollon ja nuorten 
paikalla tapahtuvan verkostoitumisen kehittämistä;

Joustavuus ja liikkuvuus

19. pitää myönteisenä ajatusta rajatylittävän liikkuvuuden sisällyttämistä ammatilliseen 
koulutukseen ja jatko- ja täydennyskoulutukseen vaihtoehtoisena osiona; 

20. kehottaa jäsenvaltioita tunnustamaan helpommin epävirallisen oppimisen ja 
arkioppimisen;

21. pitää myönteisenä komission ehdotusta, että koulutustarjonnasta tehtäisiin moduuleihin 
perustuvaa; kehottaa kuitenkin määrittelemään yksittäiset moduulit selvästi ja 
huolehtimaan vertailtavuudesta; 
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22. on vakuuttunut siitä, että tehokkuus ja merkittävyys työmarkkinoiden kannalta 
edellyttävät Eurooppa 2020 -strategiassa esitettyjä ammatillisien koulutuksen ja jatko- ja 
täydennyskoulutuksen toimijoiden kumppanuuksia; 

23. kehottaa jäsenvaltioita kiinnittämään ammatillisessa koulutuksessa ja jatko- ja 
täydennyskoulutuksessa huomiota vieraiden kielten taitojen hankkimiseen; 

Eurooppalainen ja kansainvälinen yhteistyö ammatillisen koulutuksen ja jatko- ja 
täydennyskoulutuksen alalla

24. pitää myönteisenä, että Kööpenhaminan prosessilla on tuettu yhteisten vertailuvälineiden 
kehittämistä (europassi, eurooppalainen tutkintojen viitekehitys, ammatillisen koulutuksen 
opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä ja ammatillisen koulutuksen 
laadunvarmistuksen eurooppalainen viitekehys), ja kannattaa näiden välineiden 
käyttöönottamista ja jatkokehittämistä; 

25. kehottaa jäsenvaltioita yksinkertaistamaan ulkomaisten ammattitutkintojen tunnustamista 
koskevia menettelyjä siten, että ammatilliset valmiudet voidaan osoittaa virallisten 
todistusten ohella työnäytteillä, käytännön kokeilla ja teoriakokeilla sekä lausunnoilla;

Rahoitus

26. pyytää komissiota ja Euroopan sosiaalirahastoa mukauttamaan elinikäistä oppimista 
koskevaa ohjelmaa ja Erasmus-ohjelmaa nuoria yrittäjiä varten siten, että koko EU:ssa 
voidaan kohdentaa varoja koulutusta ja jatko- ja täydennyskoulutusta koskeviin 
hankkeisiin, nuorisotyöttömyyden torjuntaan ja iäkkäämpien ihmisten jatko- ja 
täydennyskoulutukseen, ja helpottamaan näiden varojen saatavuutta;  

27. kehottaa jäsenvaltioita edistämään Euroopan sosiaalirahaston varoilla rahoitettavaa jatko-
ja täydennyskoulutuksen etusetelijärjestelmää, jotta myös pienituloiset voisivat hyödyntää 
jatko- ja täydennyskoulutustarjontaa;

28. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Menestyksekäs työelämä globaalistuneessa taloudessa edellyttää mahdollisuuksia ja kykyä 
oppia ja työskennellä kansainvälisessä ympäristössä. Tarvitaan yhä enemmän työntekijöitä, 
jotka ovat liikkuvaisia ja joustavia ja joilla on kansainvälistä kokemusta. 

Eurooppa 2020 -strategiassa mainitut älykkään kasvun pääelementit (tietämyksen, 
innovoinnin ja koulutuksen sekä digitaalisen yhteiskunnan edistäminen), kestävän kasvun 
pääelementit (resurssitehokkaampi tuotanto samalla kun kilpailukykyämme kohennetaan) ja 
osallistavan kasvun pääelementit (työllisyyden ja pätevyyden lisääminen ja köyhyyden 
torjunta) on pantava täytäntöön jo ammatillisessa koulutuksessa ja jatko- ja 
täydennyskoulutuksessa unionin ja jäsenvaltioiden tasolla toteutettavilla konkreettisilla 
toimilla.

Vaikka talouskriisi vaikuttaa tuntuvasti Euroopan työmarkkinoihin, on syytä olettaa, että 
työllisyyden kasvu jatkuu Euroopassa ainakin vaiheittain seuraavan kymmenen vuoden 
aikana. Kuten Cedefopin ajankohtainen ennuste pätevyyden tarjonnasta ja kysynnästä 
Euroopassa osoittaa, uusien työpaikkojen määräksi arvioidaan 80 miljoonaa vuoteen 2020 
mennessä1.

Ennakkoarviot antavat aihetta olettaa, että pätevyyttä koskevan kysynnän kasvu jatkuu. 
Teollinen ja teknologinen muutos lisää korkean ja keskitason ammattitaidon omaavan 
työvoiman tarvetta, joskin tämä tapahtuu vähäisen koulutustason omaavien kustannuksella. 

Etenkin nuorten suhteen on toimittava nopeasti: nuorisotyöttömyyden jatkuva kasvu on yksi 
Euroopan kiireellisimmistä haasteista. Nuoret työntekijät ovat aikuistyöntekijöitä useammin 
työttöminä ja he työskentelevät useammin epävarmoissa työsuhteissa ja osa-aikatöissä, saavat 
vähemmän palkkaa ja heidän sosiaaliturvansa on huonompi. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
määrätietoista poliittista strategiaa torjuakseen nuorisotyöttömyyttä ja otettava tällöin 
huomioon kulloisetkin kansalliset erityispiirteet ja tarpeet. Eurooppa 2020 -strategiassa 
asetetut tavoitteet koulupudokkaiden osuuden vähentämisestä alle 10 prosenttiin kustakin 
vuosikerrasta ja korkeakoulututkinnon suorittamisen mahdollistamisesta 40 prosentille 
nuorista on saavutettava konkreettisin, luovin ja tehokkain toimin.

Yritykset edellyttävät yhä painokkaammin, että ammatillisen koulutuksen ja jatko- ja 
täydennyskoulutuksen tarjonnassa keskitytään vahvasti käytäntöön ja ratkaisujen löytämiseen. 
Yritysten kannalta on tärkeää, mitä lisätaitoja ja -pätevyyksiä osallistuja tuo työympäristöönsä 
ammatillisen koulutuksen ja jatko- ja täydennyskoulutuksen päätyttyä.

Oppimisessa on siis panostettava selvästi tulosten painottamiseen. Lisäksi Kööpenhaminan 
prosessissa kehitetyt aloitteet eurooppalaisesta tutkintojen viitekehyksestä ja ammatillisen 
koulutuksen opintosuoritusten eurooppalaisesta siirtojärjestelmästä leimaavat tulevina vuosina 
voimakkaasti Euroopan tason suuntausta ja ne ovat jo antaneet virikkeitä eräiden 
jäsenvaltioiden ammatillisen koulutuksen järjestelmien uudistamiseen. EU:n jäsenvaltioiden 

                                               
1 Cedefop, Skill supply and demand in Europe: medium-term forecast up to 2020, Luxemburg 2010, s. 12.
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ammatillisen koulutuksen ja jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestelmien yhteydessä on 
otettava huomioon parempi avoimuus ja vertailtavuus eri koulutusjärjestelmissä ja niiden 
välillä. Euroopan koulutuspolitiikan tavoitteet ja aloitteet tarvitsevat ammatillisen koulutuksen 
kaikkien toimijoiden tukea. Niissä on kokeiltava vielä käytännön testejä ja niitä on vielä 
konkretisoitava monessa kohden.

Koska demografinen muutos lisää jatko- ja täydennyskoulutuksen tarvetta ja elinikäisen 
oppimisen tarvetta, työntekijöille on luotava väline, jonka avulla he voivat itse todeta jatko- ja 
täydennyskoulutustarpeensa ja suunnitella tällaista koulutusta. Tämä voidaan toteuttaa jatko-
ja täydennyskoulutuksen puolueettomilla neuvontapalveluilla.

Lisäksi on luotava eri elämänvaiheissa oleville ihmisille ja erityisille henkilöryhmille 
paremmat ammatillisen koulutuksen ja jatko- ja täydennyskoulutuksen mahdollisuudet 
laajentamalla, yksinkertaistamalla ja helpottamalla nuorten yrittäjien rahoitusmahdollisuuksia 
Euroopan sosiaalirahaston, elinikäistä oppimista koskevan ohjelman ja Erasmus-ohjelman 
määrärahoista. 

Lisäksi Euroopan sosiaalirahaston varoista voitaisiin rahoittaa etusetelijärjestelmää, jonka 
avulla pienituloiset voisivat osallistua mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla kohentavaan jatko-
ja täydennyskoulutukseen. Näin ihmiset voivat pyrkiä määrätietoisesti elinikäiseen 
oppimiseen. Jatko- ja täydennyskoulutusta tarjoavien laitosten välille syntyy kilpailua, koska 
ihmiset voivat päättää itse, mikä tarjonta vastaa parhaiten heidän tarpeitaan.

Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että ammatillisen koulutuksen ja jatko- ja 
täydennyskoulutuksen poliittista ja yhteistä priorisointia jatketaan pysyvästi. Toteuttaminen 
edellyttää kaikkien asianomaisten toimijoiden osallistumista ja myötävaikutusta, jota EU:n 
toimielinten ja jäsenvaltioiden ja yhtäläisessä määrin myös paikallisten ja alueellisten 
toimijoiden olisi edistettävä.  

Meidän on varmistettava, että eurooppalainen työvoima kykenee sopeutumaan talouden 
vaatimuksiin. Poliittisten päätöksentekijöiden on mahdollistettava ihmisille kattavamman 
jatkopätevyyden hankkiminen. Jatko- ja täydennyskoulutuksen tarkoitusta ei pidä rajata 
pelkästään siihen, että ihmiset saavat paremman työpaikan; heille on myös annettava jatko- ja 
täydennyskoulutuksella mahdollisuus tulevaisuuden työpaikkojen muokkaamiseen ja siten 
osallistumaan aktiivisesti innovatiivisen talouden toimintaan.


