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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 eurooppalaisten koulutusjärjestelmien 
tehokkuudesta ja tasapuolisuudesta (KOM(2006)0481),

– 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 "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 "EU:n puitekehys vuoteen 2020 ulottuville 
romanien kansallisille integrointistrategioille" (KOM(2011)0173),

– ottaa huomioon neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten 
edustajien 21. marraskuuta 2008 antamat päätelmät "Nuorten valmistaminen 2000-
lukuun: koulualan eurooppalainen yhteistyöohjelma"2,

– ottaa huomioon 12. toukokuuta 2009 annetut neuvoston päätelmät eurooppalaisen 
koulutusyhteistyön strategisista puitteista (ET 2020)3,

1 EUVL L 327, 24.11.2006, s. 45.
2 EUVL C 319, 13.12.2008, s. 20.
3 EUVL C 119, 28.5.2009, s. 2.
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– ottaa huomioon 26. marraskuuta 2009 annetut neuvoston päätelmät 
maahanmuuttajataustaisten lasten koulutuksesta1,

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

– ottaa huomioon 1. helmikuuta 2007 antamansa päätöslauselman nuorten naisten ja 
tyttöjen syrjinnästä koulutuksessa3,

– ottaa huomioon 16. tammikuuta 2008 antamansa päätöslauselman "Tavoitteena lasten 
oikeuksia koskeva EU:n strategia"4,

– ottaa huomioon 23. syyskuuta 2008 antamansa päätöslauselman opettajankoulutuksen 
laadun parantamisesta5,

– ottaa huomioon 18. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman "Avaintaidot 
muuttuvassa maailmassa – Koulutus 2010 -työohjelman täytäntöönpano"6,

– ottaa huomioon 18. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman aiheesta "EU:n 
nuorisostrategia – Satsataan nuorten vaikutusmahdollisuuksiin"7,

– ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman romaniväestön 
osallistamista koskevasta EU:n strategiasta8,

– ottaa huomioon 12. toukokuuta 2011 antamansa päätöslauselman varhaiskasvatuksesta 
Euroopan unionissa9,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön ja työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A7-0363/2011),

A. ottaa huomioon, että osallistuakseen täysimääräisesti yhteiskuntaan ja voidakseen 
toteuttaa itseään yksilöinä ja kansalaisina nuorilla on oltava laaja tietoskaala ja 
älylliseen ja sosiaaliseen kehittymiseen tarvittavat olennaiset taidot, joihin sisältyvät 
tehokas viestintä, kyky toimia ryhmän osana, ongelmanratkaisu ja kriittinen 
tiedonarviointikyky;

B. katsoo, että nuorten koulutus edistää muun muassa heidän persoonallisuutensa 
kehittymistä, parantaa yhteiskuntaan integroitumista ja kehittää heidän vastuuntuntoaan 
ja aloitekykyään;

1 EUVL C 301, 11.12.2009, s. 5.
2 EUVL C 135, 26.5.2010, s. 2.
3 EUVL C 250 E, 25.11.2007, s. 102.
4 EUVL C 41E, 19.2.2009, s. 24.
5 EUVL C 8E, 14.1.2010, s. 12.
6 EUVL C 161E, 31.5.2011, s. 8.
7 EUVL C 161E, 31.5.2011, s. 21.
8 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0092.
9 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0231.
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C. ottaa huomioon, että koulupudokkaiden osuus vaihtelee sekä EU:n jäsenvaltioissa että 
kaupunkien ja alueiden sekä yhteiskunnallis-taloudellisten väestöryhmien välillä, ja 
siihen vaikuttavat monet monimutkaiset tekijät;

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

E. ottaa huomioon, että jäsenvaltiot sopivat vuonna 2003 kymmenen prosentin tavoitteesta 
mutta vain seitsemän niistä pääsi tähän tavoitteeseen, ja että vuonna 2009 
koulunkäynnin keskeyttäneiden osuus oli 14,4 prosenttia;

F. toteaa, että vaikka koulupudokkaiden määrä on laskenut jatkuvasti viime 
vuosikymmenellä, useimmat jäsenvaltiot käsittelevät tätä ongelmaa edelleen 
hajanaisesti eivätkä ne koordinoi toimiaan riittävästi;

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

H. toteaa, että lukutaito on kaikkien nuorten perusväline, joka on välttämätön kouluaineissa 
menestymisen, työelämään integroitumisen, tietojen ymmärtämisen ja analysoinnin, 
paikkansapitävän viestinnän ja kulttuuritoimintoihin osallistumisen kannalta, ja että 
siksi olisi toteutettava erityistoimia lukutaidossa ilmenevien puutteiden korjaamiseksi;

I. ottaa huomioon, että koulunkäynnin keskeyttämisellä on vakavia vaikutuksia EU:n 
sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen eikä pelkästään talouskasvuun, eurooppalaiseen 
osaamisperustaan ja yhteiskunnalliseen vakauteen, sillä se vahingoittaa nuorten 
uranäkymiä, terveyttä ja hyvinvointia, pitäen mielessä, että koulutuksen kehno taso on 
myös merkittävä syy köyhyyteen ja kielteisiin terveysvaikutuksiin; 

J. ottaa huomioon, että koulunkäynnin keskeyttäminen on työttömyyden, köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen keskeinen osatekijä,

Koulunkäynnin keskeyttämisen ominaispiirteet

1. korostaa, että lapsen tulevan koulutusuran ja hyvinvoinnin perusta luodaan 
varhaislapsuudessa ja että sillä voidaan edistää ajatusta elinikäisestä oppimisesta, ja 
toteaa, että varhaislapsuudessa olisi kannustettava tulevan yhteiskunnan kannalta 
ratkaisevia tekijöitä, eli mielen kehittymistä, kielten oppimista ja sosiaalisten kontaktien 
kehittämistä, jotta lasta voidaan auttaa integroitumaan kouluun ja yhteiskuntaan jo 
varhain ja torjua siten koulunkäynnin keskeyttämistä; toistaa päätöslauselmaansa 
varhaisoppimisesta Euroopan unionissa sisältyneen vaatimuksen, jonka mukaan olisi 
kehitettävä mahdollisimman aikaisin annettavia varhaiskasvatuspalveluja koskeva 
eurooppalainen kehys erityisesti kehittämällä julkisia ja ilmaisia päivähoito- ja 
päiväkotipalveluja;

2. toteaa, että koulunkäynnin keskeyttäminen on erityisen yleistä köyhien ja heikossa 
asemassa olevien sekä maahanmuuttajaperheiden lasten keskuudessa ja että se 
kytkeytyy usein köyhyyteen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen;
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3. ehdottaa kielellistä tukea järjestämistä maahanmuuttajataustaisille oppilaille;

4. painottaa tässä yhteydessä, että on huolehdittava, että romanilapsilla sekä sellaisilla 
lapsilla, joilla ei ole henkilöpapereita, on mahdollisuus käydä koulua;

5. toteaa, että romanilapsista 20 prosenttia ei käy lainkaan koulua ja 30 prosenttia 
keskeyttää koulunkäynnin; korostaa, että vaikka koulunkäynnin keskeyttäminen on 
yleisempää poikien kuin tyttöjen keskuudessa, perinteiset romaniyhteisöt ovat 
erityistapaus, sillä nuorena naimisiinmenon perinteen takia nuorten tyttöjen 
koulunkäynnin keskeyttäminen on yleisempää ja tapahtuu varhaisemmassa iässä (noin 
12-13 vuoden iässä) kuin poikien keskuudessa (noin 14-15 vuoden iässä); huomauttaa, 
että perinteisissä romaniyhteisöissä tarvitaan lisää positiivisia toimenpiteitä, jotta 
voidaan puuttua niissä noudatettujen haitallisten perinteisten tapojen aiheuttamaan 
koulunkäynnin keskeyttämiseen;

6. toteaa, että tehottomat työ- ja yksityiselämän tasapainoa koskevat toimenpiteet lisäävät 
koulunkäynnin keskeyttämistä ja opinnoissa epäonnistumista yleisesti, ja toteaa, että on 
tehostettava pyrkimyksiä parantaa kyseisiä toimenpiteitä;

7. panee merkille sukupolvesta toiseen jatkuvan kierteen eli esimerkiksi sen, että on 
olemassa suuri mahdollisuus, että koulupudokkaiden lapsista tulee itsekin 
koulupudokkaita; tähdentää, että perherakenteella on huomattava merkitys lasten 
koulumenestykselle ja motivaatiolle;

8. toteaa varhaislapsuudessa annettavan hoidon yhteydessä, että perheen roolilla sekä 
lasten ja heidän äitinsä ja isänsä suhteilla ja yhteenkuuluvuudella on perustava merkitys 
koulumaailmaan hyvin sopeutumisen kannalta;

9. varoittaa opetuksen erityisvaikeuksista ja niihin liittyvistä ongelmista, koska ne lisäävät 
niistä kärsivien lasten koulunkäynnin keskeyttämisen riskiä;

10. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan opetussuunnitelman ja koulun ulkopuolisia 
aktiviteetteja oppilaille, joilla on oppimisvaikeuksia, jotta he voivat kehittää 
työmarkkinoilla epäilemättä tarvittavia avaintaitoja;

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

12. kiinnittää tässä yhteydessä huomiota OECD:n PISA-tutkimuksiin, jotka osoittavat, että 
niiden koulutusjärjestelmien oppilaat, joissa on vähemmän vertikaalista tai 
horisontaalista erottelua, jäävät harvemmin luokalle tai joutuvat erotetuiksi; painottaa, 
että OECD:n mukaan heikommista sosiaalisista lähtökohdista olevat oppilaat kärsivät 
eniten luokalle jäämisestä tai erottamisesta;

13. painottaa, että OECD:n mukaan oppilaiden erottelu aikaisessa vaiheessa eri 
koulutussuuntauksiin lisää koulutusmahdollisuuksien sosioekonomista epätasa-arvoa 
kuitenkaan parantamatta kyseisten koulutusjärjestelmien keskimääräistä suorituskykyä;
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14. kiinnittää tässä yhteydessä huomiota OECD:n tulokseen, jonka mukaan 
koulujärjestelmien vertailutulokseen PISA-tutkimuksissa vaikuttaa kielteisesti 
oppilaiden siirtäminen koulusta toiseen huonojen tulosten, käyttäytymisongelmien tai 
erityisten oppimisvaikeuksien takia sekä oppilaiden jakaminen tasoryhmiin kaikissa 
aineissa heidän kykyjensä mukaisesti;

15. panee merkille tässä yhteydessä, että OECD:n mukaan oppilaat, joilla on heikommat 
sosioekonomiset lähtökohdat, ovat usein kaksinkertaisesti heikommassa asemassa, 
koska he ovat kouluissa, joihin vaikuttavat useat sosioekonomiset vaikeudet, joissa on 
vähemmän opettajia ja joissa opettajat eivät ole yhtä päteviä;

Yksilöllisen toimintamallin tarve 

16. toteaa, että yhtäläisten koulutus- ja valintamahdollisuuksien sekä laadukkaan 
koulutuksen saatavuuden takaaminen kaikista sosiaalisista, etnisistä ja uskonnollista 
taustoista lähtöisin oleville yksilöille sukupuoleen tai vammaisuuteen katsomatta on 
keskeisen tärkeää , jotta voidaan luoda entistä oikeudenmukaisempi, tasa-arvoisempi ja 
osallistavampi yhteiskunta, joka on myös energinen, innovatiivinen ja yhtenäinen; 
korostaa julkisten palveluiden merkitystä tässä suhteessa;

17. pitää koulua yhtenä parhaista paikoista, joissa kaikille annetaan yhtäläiset 
mahdollisuudet menestymiseen ja sellaisten tietojen ja taitojen hankkimiseen, joiden 
avulla he voivat integroitua työelämään ja katkaista siten sukupolvesta toiseen jatkuvan 
kierteen; kehottaa koordinoimaan paremmin opintotukea, parantamaan sen saatavuutta 
ja laajentamaan sosiaalipalvelujen ja perheavustusten tarjontaa;

18. vaatii varhaisessa kouluopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa käynnistyvää koulutusta 
koskevaa yksilöllistä ja kattavaa lähestymistapaa, johon sisältyy tarvittaessa 
kohdennettua tukea niille, jotka ovat vaarassa keskeyttää koulunkäyntinsä, sekä 
erityisesti vammaisille lapsille ja nuorille kohdennettua tukea;

19. kehottaa ryhtymään lisätoimiin sen varmistamiseksi, että tämä yksilöllinen 
lähestymistapa hyödyttää erityisesti lapsia, joilla on esimerkiksi lukihäiriöstä, 
liikuntahäiriöstä, laskemishäiriöstä, keskittymisvaikeuksista tai hyperaktiivisuudesta 
johtuvia oppimisvaikeuksia;

20. toteaa, että koulunkäynnin keskeyttämiseen johtavien ongelmien juuret juontuvat usein 
muualta kuin koulusta ja että nämä ongelmat on tunnistettava ja niihin on reagoitava;

21. ehdottaa, että ylemmän perusasteen kouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa olisi 
oltava opetushenkilöstöstä erillään olevaa neuvontahenkilöstöä, jonka puoleen oppilaat 
voivat kääntyä keskustellakseen luottamuksellisesti ongelmistaan; painottaa, että 
neuvontaa antavalla henkilökunnalla on oltava asianmukainen koulutus ja että sen 
saamiseksi henkilökunnalla on oltava jatkuvan koulutuksen resursseja erityistaitojen 
oppimiseksi,

22. kehottaa puuttumaan ilmenneisiin ongelmiin oppimisen varhaisvaiheessa ja ehdottaa, 
että olisi otettava käyttöön tehokkaat varhaisvaroitusjärjestelmät ja seurantamenettelyt, 
jotta estetään ongelmien laajeneminen; toteaa, että tähän pääsemiseksi 
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molemminpuolinen viestintä ja tiivis yhteistyö koulujen, vanhempien ja yhteisön 
johtajien välillä on ratkaisevan tärkeää, samoin kuin paikalliset tukiverkostot, joihin 
koulusovittelijat tarvittaessa liittyvät;

23. katsoo, että vanhemmille on tarjottava neuvontapalveluja, koska perheympäristö 
vaikuttaa oppilaan koulutuksen ja sosiaalisuuden edistymiseen; 

24. korostaa, että lasten ja nuorten epäonnistumiset johtuvat usein siitä, että opetuksen 
sisältö ei vastaa arjen tarpeita eikä lasten sosiaalisuuden kannalta keskeisiä kysymyksiä; 
huomauttaa, että koulutusjärjestelmän liian tiukka ja yhdenmukainen luonne 
hankaloittaa oppilaan yksilöllistä työskentelyä ja estää kouluopetuksen kytkemisen 
arkipäivän tarpeisiin;

25. kannustaa parempiin ammatinvalinta- ja laadukkaisiin työharjoittelujärjestelmiin 
kouluissa sekä koulujen järjestämiin kulttuuri- ja koulutusvierailuihin ja -vaihtoihin, 
mukaan luettuna yrittäjyyteen perehtyminen, jotta työelämä voidaan tehdä 
ymmärrettävämmäksi oppilaille ja jotta he voivat tehdä ammatinvalintoja tosiasioista 
tietoisina; korostaa, että ammatinvalinnanohjaajille on annettava asianmukaista ja 
jatkuvaa koulutusta, jotta he voivat pyrkiä ennakoivasti vuorovaikutukseen mahdollisten 
koulupudokkaiden kanssa;

26. myöntää, että on tarpeen käynnistää selkeitä politiikkoja, jolla aistirajoitteiset oppilaat 
pyritään integroimaan tavallisiin kouluihin, ja kehottaa jäsenvaltioita lopettamaan 
erillisen erityiskoulutuspolitiikan;

27. korostaa vapaaehtoistoiminnan ratkaisevaa merkitystä yhteiskuntaan integroitumisessa 
ja kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään enemmän eurooppalaista vapaaehtoispalvelua 
persoonallisuuden, koulutuksen ja ammatillisen toiminnan kehittämisessä;

28.  suosittelee, että kouluihin perustetaan mentorijärjestelmiä, jotta oppilaat voivat olla 
yhteydessä etenkin entisiin oppilaisiin, mikä mahdollistaa eri ammatinvalintoja ja 
työnsaantimahdollisuuksia koskevien tietojen vaihtamisen;

29. myöntää, että luokalle jääminen voi leimata alisuoriutujaksi eikä se välttämättä johda 
parempiin tuloksiin; korostaa, että luokalle jäämisen rajoittaminen jäsenvaltioissa, joissa 
tämä käytäntö on yleinen, ja sen korvaaminen yksilöllisellä joustavalla tuella on 
tehokkaampi tapa torjua koulunkäynnin keskeyttämistä;

30. huomauttaa, että tieto- ja viestintätekniikka saattaa vaikuttaa myönteisesti jäsennellyssä 
pedagogisessa yhteydessä ja edistää motivoitumista ja oppimista; kehottaa jäsenvaltioita 
edistämään ja parantamaan oppilaiden mahdollisuuksia käyttää tieto- ja 
viestintätekniikkaa jo kouluopetuksen alkuvuosista lähtien sekä käynnistämään 
opettajille tarkoitettuja asiaan liittyviä koulutusohjelmia;

31. toteaa, että heikommassa asemassa olevien perheiden sosiaaliset ja taloudelliset paineet 
voivat pakottaa oppilaat lopettamaan koulun aikaisemmin ja siirtymään työmarkkinoille 
sekä täydentämään perheen resursseja; kehottaa jäsenvaltioita harkitsemaan tämän 
ongelman torjumiseksi tarveharkintaisen rahoitustukijärjestelmän käyttöönottoa sitä 
tarvitseville; kehottaa jäsenvaltioita tukemaan taloudellisesti vanhempia, jotka omistavat 
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rakkautensa ja aikansa lapsilleen näiden ensimmäisinä elinvuosina ja varmistavat näin 
yhteiskunnalle tulevaisuudessa koituvan hyödyn investoidessaan tällä tavoin 
inhimilliseen pääomaan, jonka merkitys aliarvioidaan liian usein;

32. ehdottaa, että otetaan käyttöön muita tulonjakotoimenpiteitä, kuten ilmaiset 
kouluateriat, koulukirjat ja olennaiset liikuntavälineet, jotta voidaan vähentää 
sosiaalisen epätasa-arvon vaikutusta ja torjua näitä oppilaita uhkaava leimautuminen;

33. huomauttaa, että vammaisille lapsille on järjestettävä lisätukea, jotta voidaan vähentää 
koulunkäynnin keskeyttämisen riskiä ja jotta varmistetaan, että nämä lapset saavat 
asianmukaisen ammattipätevyyden;

34. pitää ratkaisevan tärkeinä mahdollisimman korkealaatuisia julkisia koulujärjestelmiä, 
joissa opiskeleminen on ilmaista, opetus on kaikkien saatavilla ja se järjestetään 
turvallisessa ja mahdollisuuksia tarjoavassa ympäristössä;

35. vaatii erityistoimia kouluissa ilmenevän kiusaamisen ja väkivallan estämiseksi ja 
kitkemiseksi;

36. muistuttaa, että on tärkeää lisätä ylemmän perusasteen koulutuksen loppuun saattavien 
opiskelijoiden määrää ja edistää siten perusosaamisen hankkimista;

Jaettu vastuu 

37. korostaa, että on useita toimijoita, jotka voivat torjua lasten koulunkäynnin 
keskeyttämistä ennenaikaisesti; toteaa, että näihin kuuluvat myös vanhemmat ja kaikki 
kouluttajat, mutta myös julkiset viranomaiset, kuten kansalliset viranomaiset ja 
paikallisviranomaiset, ja kehottaa kaikkien näiden toimijoiden väliseen tiiviimpään 
yhteistyöhön yhdessä paikallisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen kanssa; panee 
merkille, että kokonaisvaltaista menettelyä noudattaen voidaan tehokkaasti auttaa 
kyseisiä yksilöitä selviytymään koulutuksen ja työnsaannin moninaisista esteistä; 
korostaa tässä yhteydessä opintotukien merkitystä, sillä niiden ansiosta epäsuotuisasta 
ympäristöstä tulevat lapset saavat samat mahdollisuudet kuin muutkin lapset;

38. kannustaa jäsenvaltioita kehittämään toimia, joilla torjutaan epäsuotuisimmissa 
yhteiskunnallis-kulttuurisissa ympäristöissä vallitsevia stereotyyppisiä käsityksiä, jotka 
saavat tällaisissa ympäristöissä asuvat suuntautumaan jo varhain lyhytaikaiseen 
ammatilliseen koulutukseen heidän lastensa oppimissaavutuksista huolimatta;

39. katsoo, että koulunkäynnin keskeyttämisen torjuntastrategioiden lähtökohtana olisi 
käytettävä alue- ja paikallistason toimivaltaisten viranomaisten tekemää analyysia, jossa 
kartoitettaisiin keskeyttämisen tärkeimpiä syitä ja joka kattaisi eri koululaisryhmät, 
koulut, alueet ja kunnat;

40. korostaa, että on vahvistettava vanhempien ja heidän lastensa välistä erityissuhdetta, 
sillä se on keskeisessä asemassa lapsen kehityksen ja tasapainoisen tulevaisuuden sekä 
koulunkäynnin sujumisen kannalta; korostaa, että lapselle ensimmäisinä kasvuvuosina 
tarjottava huolenpito tuottaa lisäarvoa yhteiskunnalle ja antaa mahdollisuuden vähentää 
kustannuksia, jotka aiheutuvat nuorisorikollisuudesta, rikollisuudesta, 
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masentuneisuudesta ja muista mielen järkkymisongelmista, jotka saavat lapset 
keskeyttämään koulunkäynnin;

41. korostaa, että nuorten ja myös koulupudokkaiden itse on osallistuttava koulunkäynnin 
keskeyttämistä torjuvan politiikan ja ohjelmien suunnittelusta ja toteuttamisesta 
käytäviin keskusteluihin; toteaa, että opiskelijoiden aktiivinen osallistuminen 
esimerkiksi oppilasneuvostojen välityksellä saattaa motivoida heitä voimistamalla 
mukanaolon tunnetta heidän omaa opintomenestystään koskevissa keskusteluissa;

42. pitää tärkeänä analysoida tarkasti käynnissä olevien kansallisten strategioiden 
tehokkuutta, jotta saadaan kokemuksia ja hyviä käytänteitä koskevia käyttökelpoisia 
tietoja, joita voidaan vaihtaa jäsenvaltioiden välillä;

43. kehottaa jäsenvaltioita asettamaan vanhemmat vastuuseen lasten koulunkäynnistä aina 
näiden kahdeksanteentoista ikävuoteen saakka siten, että oppivelvollisuus kestää 
kuudentoista ikävuoden sijasta kahdeksanteentoista ikävuoteen saakka tai keskiasteen 
koulutuksen päättymiseen saakka;

44. myöntää, että saattaa olla vaikeaa kartoittaa eri toimijoiden jäsenvaltioissa toteuttamia 
toimia, mutta siihen olisi kannustettava, jotta voidaan vaihtaa tietoja hyvistä 
käytänteistä; tähdentää, että kansallisten viranomaisten sekä alue- ja 
paikallisviranomaisten on koordinoitava paremmin näitä eri palveluja EU:n laajuisesti ja 
myös jäsenvaltioiden sisällä;

45. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan käyttöön ja kehittämään politiikkoja, 
joiden avulla voidaan tunnistaa varhaisessa vaiheessa ne, joihin koulunkäynnin 
keskeyttäminen todennäköisimmin vaikuttaa;

46. toteaa, että hyvin koulutettujen ammattilaisten tarjoama laadukas varhaislapsuudessa 
annettava koulutus ja hoito johtavat koulunkäynnin keskeyttämisen vähenemiseen; 

47. kannustaa jäsenvaltioita investoimaan opettajien koulutukseen ja pätevään 
henkilökuntaan sekä esikoulussa että oppivelvollisuuskoulussa ja tarkastelemaan 
uudelleen ja saattamaan säännöllisesti ajan tasalle koulujärjestelmät ja ohjelmat, joilla 
opettajien valmiuksia parannetaan jatkuvasti; korostaa lasten jo varhaisessa iässä 
kouluympäristöön tutustumisen tärkeyttä ja ehdottaa, että kouluihin palkataan 
kouluavustajia työskentelemään vaikeuksissa olevien oppilaiden kanssa ja tukemaan 
opettajia heidän työssään sekä tukihenkilöstä tukemaan vammaisten lasten 
koulunkäyntiä joko tavanomaisessa kouluympäristössä tai heidän vammoihinsa 
sopeutetuissa oppilaitoksissa;

48. toteaa, että kouluissa annettava tukiopetus on välttämätöntä oppilaille, joilla on 
oppimisvaikeuksia, ja korostaa, että on kannustettava ja tuettava oppilaita, jotka tuntevat 
jääneensä koululaitoksen ja perheidensä pettämiksi ja hylkäämiksi; kannustaa 
jäsenvaltioita investoimaan koulutukseen ja sosiaaliavustuksiin, joita myönnetään 
vanhemmille, jotka päättävät pysyä kotona huolehtiakseen lapsistaan näiden 
ensimmäisten elinvuosien aikana;
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49. muistuttaa jäsenvaltioita näiden velvollisuudesta esittää kansallisia 
toimintasuunnitelmia, ja kehottaa komissiota esittämään Euroopan parlamentille vuoden 
kuluessa näitä toimintasuunnitelmia koskevan katsauksen ja arvioinnin;

50. korostaa opettajien ja opiskelijoiden myönteisten suhteiden ratkaisevaa merkitystä, kun 
nuoret otetaan mukaan oppimisprosessiin; kannustaa siksi jäsenvaltioita investoimaan 
opettajien asianmukaiseen koulutukseen, jotta he kykenevät saamaan opiskelijat 
osallistumaan ja motivoitumaan;

51. kehottaa opettajankoulutuslaitoksia laatimaan ohjelmia, joilla kehitetään jatkuvasti 
opettajien taitoja, sisällytetään opetustoimintaan, -psykologiaan ja -menetelmiin 
työskenteleminen sellaisten riskiryhmiin kuuluvien oppilaiden kanssa, joilla on paljon 
poissaoloja ja joilla ei ole oppimismotivaatiota, ja saattamaan opettajien ja vanhempien 
saataville entistä metodologisempia oppaita;

52. korostaa, että on käytettävä pedagogista vuorovaikutusterapiaa ja toteutettava 
opetuksellisia ja didaktisia toimenpiteitä, joissa keskitytään lasten oppimisvaikeuksien 
syihin ja oireisiin tavoitteena estää huonot oppimistulokset ja niiden seuraukset;

53. myöntää, että opettajat tarvitsevat sosiaalisia taitoja ja aikaa voidakseen tunnistaa 
erilaiset oppimistavat ja tukeakseen niitä, sekä vapautta ja liikkumavaraa erilaisten 
opetus- ja oppimismenetelmien hyväksymiseen yhteisymmärryksessä opiskelijoiden 
kanssa;

54. toteaa, että oppilaat on tehtävä tietoisiksi heille avoimista uravaihtoehdoista, ja ehdottaa, 
että koulut ja yliopistot kehittävät kumppanuuksia paikallisten viranomaisten, 
järjestöjen ja yhdistysten kanssa, jotta oppilaat voivat tavata eri alojen ammattilaisia ja 
oppia myös enemmän yrittäjyydestä;

55. korostaa asianmukaisten luokka- ja ryhmäkokojen ja stimuloivan ja osallistavan 
ympäristön merkitystä nuorille;

56. toteaa myös, että luokanopettajien alituinen vaihtuminen, kahdessa vuorossa annettava 
opetus ja huonosti laaditut lukujärjestykset haittaavat myös oppilaiden valmiuksia 
tehokkaaseen oppimiseen ja ovat osaltaan synnyttämässä kielteistä asennetta pakollista 
koulunkäyntiä kohtaan;

Erilaiset oppimista koskevat lähestymistavat

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

58. kehottaa jäsenvaltioita ja koulutusasioissa toimivaltaisia aluehallituksia tunnustamaan ja 
vahvistamaan epävirallisessa oppimisessa ja arkioppimisessa hankitut taidot ja 
helpottamaan siten koulutusjärjestelmään palaamista;

59. tunnustaa urheilun, kulttuuritoiminnan, vapaaehtoistyön ja aktiivisen kansalaisuuden 
edut epävirallisen ja elinikäisen oppimisen foorumina;
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60. korostaa yleissivistävää ja ammatillista koulutusta yhdistävien vaihtelevien 
koulutuspolkujen merkitystä koululaisille, ja uskoo, että näiden kahden 
koulutusmuodon tasapainoinen yhdistelmä, joka perustuu oppilaan ikään ja 
vahvuuksiin, antaa oppilaille parhaat mahdollisuudet laadukkaan työpaikan 
hankkimiseen; muistuttaa tässä yhteydessä, että on tärkeää edistää opetusjärjestelmän ja 
työelämän välisiä yhteyksiä sekä koulutusjärjestelmien keskinäisiä yhteyksiä; korostaa 
myös, että on tärkeää saada mahdollisuus toisen eurooppalaisen kielen oppimiseen, 
millä helpotetaan nuorten muuttamista ja motivoidaan heitä harrastuksiin ja 
mahdollisuuksiin muuallakin kuin omassa ahtaassa elinympäristössä;

61. korostaa vanhemmille suunnattujen aloitteiden ja ohjelmien lisäarvoa, sillä ne 
mahdollistavat elinikäiseen oppimiseen perustuvan lähestymistavan, jolla parannetaan 
heidän koulutustaan ja siten vahvistetaan opettamista ja oppimista kotona yhdessä lasten 
kanssa;

62. kehottaa nykyaikaistamaan koulujen materiaalin, jotta voidaan hyödyntää 
opetusmenetelmien digitalisoinnin suomat mahdollisuudet, ja pyytää ottamaan 
huomioon tulevaisuuden työpaikkoihin tarvittavat valmiudet, kuten kieltenoppimisen ja 
digitaalisen lukutaidon;

63. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan huomioon työmarkkinoiden vaatimukset ja ryhtymään 
toimiin ammatillisen koulutuksen statuksen parantamiseksi tehostaen samalla myös 
ammattikoulutusta tarjoavien laitosten ja yritysten välistä yhteistyötä, jotta 
kaikentasoiset oppilaat näkevät sen varteenotettavana vaihtoehtona;

64. korostaa, että "oppimaan oppimisen" olisi oltava kaikkien koulujen opetusohjelmien 
ytimessä; toteaa, että aktiiviset opetusmenetelmät ovat erittäin tärkeitä entistä 
useamman nuoren saamiseksi sitoutumaan oppimisprosessiin ja jotta he rohkaistuvat 
laajentamaan tietämystään, ja ehdottaa, että niihin sisällytettäisiin motivaation 
kohottamiseksi ja tulosten parantamiseksi uusia teknisiä sovelluksia, kuten asioiden 
internet;

65. korostaa, että on kehitettävä ja tuettava koulutusjärjestelmän ulkopuolista toimintaa; 
katsoo, että kaikki opetussuunnitelman ulkopuoliset toiminnot, olipa sitten kyse 
urheilusta, kulttuurista tai pelkästään vapaa-ajan toiminnasta, voivat vähentää 
poissaoloja ja koulunkäynnin keskeyttämistä ja ovat hyvin tärkeitä lasten kehityksen 
kannalta;

66. tähdentää, että kouluissa olisi kehitettävä myös opetusohjelmiin kuulumatonta 
toimintaa, koska tämä auttaisi luomaan myönteisen käsityksen kouluympäristöstä; 
myöntää, että koulunkäyntiä koskevien lisäkannustimien tarjoaminen koululaisille on 
yksi tapa estää koulunkäynnin keskeyttämistä;

67. tunnustaa, että nuorisojärjestöt voivat vaikuttaa koulunkäynnin keskeyttämisen 
estämiseen tarjoamalla epävirallista koulutusta, jolla nuorille annetaan tärkeitä 
valmiuksia ja voimistetaan heidän vastuuntuntoaan ja omanarvontuntoaan;

68. myöntää, että kaikki koululaiset saavuttavat vain harvoin asianmukaisen luku- ja 
laskutaidon kaikissa EU:n jäsenvaltioissa, mikä lisää koulunkäynnin keskeyttämistä; 
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tähdentää, että jäsenvaltioiden olisi pikaisesti asetettava tavoitteita, joilla varmistetaan, 
että kaikki alkeisopetuksen läpäisseet koululaiset osaavat lukea, kirjoittaa ja suorittaa 
laskutehtäviä ikäänsä nähden sopivalla tasolla; katsoo lisäksi, että jäsenvaltioiden olisi 
otettava käyttöön myös luku- ja laskutaitoa koskevia järjestelmiä, jotta opiskelijat, jotka 
eivät kyenneet hankkimaan näitä olennaisia taitoja virallisessa opetuksessa, saisivat erot 
kurotuksi umpeen mahdollisimman pian;

Uuden mahdollisuuden ratkaisut

69. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään välineitä koulupudokkaiden integroimiseksi 
uudelleen koulujärjestelmään toteuttamalla "uuden mahdollisuuden tarjoavien koulujen" 
kaltaisia tarkoituksenmukaisia ohjelmia, oilla tarjotaan mukautettu oppimisympäristö ja 
palautetaan oppilaiden itseluottamus ja luottamus siihen, että he pystyvät oppimaan;

70. toteaa, että asianomaisten oppilaiden yksilöimiseksi ja seuraamiseksi, tietoisuuden 
lisäämiseksi ja tulosten mittaamiseksi olisi otettava käyttöön asianmukaisia järjestelmiä, 
jotta uudelleen integroimista koskevilla toimilla tavoitettaisiin niitä kipeimmin 
tarvitsevat;

71. korostaa, että suurimmat uudelleensopeuttamisosuudet saavutetaan ohjelmilla, jotka 
vastaavat koulunkäynnin keskeyttävien yksilöllisiin tarpeisiin; kehottaa oppilaitoksia 
kunnioittamaan yksilöiden tarpeita ja oikeuksia kehittämällä heitä varten ohjelmia;

72. korostaa, että on tärkeää järjestää toimintaa paikallisesti, jotta ihmisiä voidaan 
kannustaa palaamaan kouluun ja jotta voidaan edistää positiivista ympäristöä 
henkilöille, jotka keskeyttivät koulunkäynnin ja aikovat palata kouluun;

73. toteaa, että jäsenvaltioiden toteuttamia erilaisia uudelleen integroimista koskevia toimia 
on arvioitu vain perin harvoin; kehottaa siksi jäsenvaltioita seuraamaan ja arvioimaan 
omia uudelleenintegrointiohjelmiaan ja asettamaan niiden parantamista koskevia 
tavoitteita;

74. korostaa, että luokalle jäämistä ja sen vaikutusta koulunkäynnin keskeyttämiseen on 
analysoitava, ja korostaa yksilöllisten ohjelmien merkitystä yksittäisille oppilaille;

75. kehottaa jäsenvaltioita perustamaan lisää toisen mahdollisuuden tarjoavia kouluja ja 
vahvistamaan niiden opetussuunnitelmaa sekä materiaalia ja teknistä varustusta ja 
lisäämään saatavilla olevan opetushenkilökunnan kapasiteettia, kun otetaan huomioon, 
että tällaisista kouluista on tulossa tärkeä väline sellaisten henkilöiden 
uudelleensopeuttamisessa, jotka ovat väliinputoajia virallisessa koulutusjärjestelmässä; 

Koulutusjärjestelmä ja työllisyys

76. huomauttaa, että koulunkäynnin keskeyttäneiden määrän painaminen enintään 10 
prosenttiin, mikä täyttäisi Eurooppa 2020 -strategian yleistavoitteen, vähentäisi 
nuorisotyöttömyyttä ja parantaisi työllisyysastetta, sillä tällä hetkellä 52 prosenttia 
koulunkäynnin keskeyttäneistä on työttömänä, ja akateemisten arvioiden mukaan 
matalaa tai vähäistä ammattitaitoa vaativien työpaikkojen määrä vähenee entisestään 
tulevina vuosina; toteaa, että jo ainoastaan yhden prosentin vähennys koulunkäynnin 
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keskeyttäneiden määrässä voisi tuoda 500 000 potentiaalista ammattitaitoista 
työntekijää lisää;

77. katsoo, että kun nuoret keskeyttävät koulunkäynnin, he menettävät monia 
mahdollisuuksia ja EU kokonaisuudessaan hukkaa yhteiskunnallista ja taloudellista 
potentiaalia; korostaa, että nykyisen väestökehityksen vaikutusten lisäksi EU-mailla ei 
ole varaa koulunkäynnin keskeytymisestä aiheutuvaan valtavaan kykyjen tuhlaamiseen 
ja että tätä suuntausta tarkasteltaessa on muistettava, että työmarkkinat ja Euroopan 
kilpailukyvyn taso suosivat henkilöitä, joilla on korkea-asteen koulutus; katsoo, että 
koulutuksen hankkimisen lisääminen auttaa siten kääntämään tämän suuntauksen 
toisinpäin, sillä korkeampi taitotaso edistää älykästä kasvua, ja että yhteen 
työttömyyteen ja köyhyyteen liittyvään pääriskitekijään puuttuminen on askel kohti 
osallistavaa kasvua;

78. korostaa koulunkäynnin keskeyttämisen ja nuorisotyöttömyyden välistä yhteyttä; toteaa, 
että yli puolet EU:n koulupudokkaista oli työttöminä vuonna 2009 ja että 
koulunkäynnin keskeyttäminen saattaa johtaa liialliseen riippuvuuteen epävarmoista 
työsuhteista ja pahentaa rakenteellisen työttömyyden ongelmaa laajemman väestönosan 
keskuudessa;

79. panee merkille, että koulupudokkaiden aktiivinen osallistuminen yhteiskunnalliseen ja 
taloudelliseen yritystoimintaan on muita epätodennäköisempää, mikä vaikuttaa 
haitallisesti talouteen ja yhteiskuntaan;

80. korostaa, että on tärkeää puuttua koulunkäynnin keskeyttämiseen myös EU:n 
väestökehityksen suuntausten takia;

81. toteaa, että koulunkäynnin keskeyttämisen pitkän aikavälin taloudelliset ja sosiaaliset 
vaikutukset aiheuttavat merkittävän köyhyysriskin ja sen torjumisella voidaan ehkäistä 
nuorten sosiaalista syrjäytymistä; katsoo siksi, että koulunkäynnin keskeyttävien määrän 
vähentäminen on avaintoimi, jotta saavutetaan niin jäsenvaltioiden kuin EU:nkin tasolla 
tavoite, joka koskee vähintään 20 miljoonan ihmisen saamista pois köyhyysriskin 
piiristä, ja vaatii, että jäsenvaltiot eivät laske oppivelvollisuuden yläikärajaa; 

82. kehottaa työnantajia kannustamaan mahdollisuuksien mukaan nuoria työntekijöitä, jotka 
eivät ole saaneet ylemmän perusasteen opetusta, tutkinnon suorittamiseen, ja ottamaan 
käyttöön sisäisiä toimintakeinoja opiskelun ja työskentelemisen yhteen sovittamiseksi; 
muistuttaa tässä yhteydessä, että on edistettävä tällaisten opiskelijoiden osallistumista 
Leonardo da Vinci -ohjelmaan;

83. kehottaa siksi jäsenvaltioita kehittämään mahdollisimman nopeasti toimintatapoja, joilla 
pyritään perustamaan uusia työpaikkoja uusien taitojen pohjalta;

84. korostaa, että koulutusjärjestelmiä on mukautettava työmarkkinoiden vaatimuksiin; 
panee merkille, että tulevaisuudessa on harvinaista pysyä koko työuran ajan samalla 
alalla, joten oppilaiden on hankittava laaja valikoima kykyjä, kuten luovuus, luova 
ajattelu, yleistaidot sekä kyky mukautua nopeasti ja joustavasti muuttuviin olosuhteisiin 
ja vaatimuksiin;
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85. kehottaa jäsenvaltioita komission tuella ryhtymään tehokkaisiin toimiin NEET-ilmiön 
(nuoret, jotka eivät ole työelämässä, koulutuksessa tai työharjoittelussa) seuraamiseksi 
ja torjumiseksi;

86. ehdottaa, että mahdollisuutta ottaa vastaan yritysten tarjoama harjoittelupaikka 
laajennettaisiin kouluopetuksen jatkamisen yhteydessä;

87. korostaa, että jäsenvaltioiden olisi parannettava edelleen koulutus- ja 
opetusjärjestelmiään, jotta yksilöiden ja työmarkkinoiden tarpeisiin voidaan vastata 
paremmin, mihin sisältyy myös puuttuminen perustaitoja (luku- ja laskutaito) koskeviin 
ongelmiin, ammatillisen koulutuksen edistäminen sekä toimenpiteet, joilla helpotetaan 
koulutuksen jälkeistä työmarkkinoille siirtymistä;

88. toteaa, että pojat keskeyttävät useammin koulunkäynnin ja että vaarana on, että syntyy 
nuorten, työttömien miesten alaluokka, jossa miehillä on vähän tai ei lainkaan 
koulutusta ja huonot mahdollisuudet päästä työmarkkinoille ja osaksi koko 
yhteiskuntaa; kehottaa jäsenvaltioita kiinnittämään erityishuomiota poikiin, joilla on 
vaikeuksia sopeutua kouluympäristöön, ja kehottaa jäsenvaltioita pidättäytymään 
oppivelvollisuusiän alentamisesta;

89. muistuttaa, että lyhyet ja epävarmat työsuhteet ovat tyypillisempiä vähän koulutetuilla 
ihmisillä; kehottaa komissiota varmistamaan, että koulunkäynnin keskeyttäneiden 
työmarkkinoille paluuta tukevat pyrkimykset käyvät käsi kädessä lisäkoulutusohjelmien 
kanssa, jotta heidän tulevia työllistymismahdollisuuksiaan voidaan parantaa;

90. korostaa, että uudelleenkoulutukseen ja ammatillisen koulutuksen kurssien 
nykyaikaistamiseen investoiminen on välttämätöntä, jotta koulunkäynnin keskeyttäneitä 
voidaan auttaa pääsemään työmarkkinoille;

91. korostaa, että teknisen ammatillisen koulutuksen tarjoamia taitoja on parannettava ja 
niiden tarjoamat erikoistumismahdollisuudet on mukautettava tehokkaammin 
työmarkkinoiden vaatimuksiin, sillä koulutuksen yhdistäminen työllistymiseen on 
erottamaton osa koulunkäynnin keskeyttämiseen puuttumista; 

92. katsoo, että koulunkäynnin keskeyttämisen torjumiseksi koulutuspolitiikka on 
yhdistettävä politiikkoihin, joilla tähdätään talouden elpymisen edistämiseen ja siten 
pysyvien työpaikkojen luomiseen ja koulunkäynnin kaikenlaisen keskeyttämisen, 
lyhytaikaisten ja epävarmojen työsuhteiden sekä aivoviennin kiihtymisen välttämiseen;

93. suosittaa, että uuden tieto- ja viestintäteknologian sekä kieliteknologian opetus 
aloitetaan nuorella iällä, sillä nämä ovat erityisen hyödyllisiä viestintäkeinoja, jotka 
nuoret kykenevät oppimaan nopeasti;

EU:n toimintalinjat

94. pitää myönteisenä komission ehdotusta neuvoston suositukseksi koulunkäynnin 
keskeyttämisen vähentämiseen tähtäävistä toimintastrategioista, jossa ehdotetaan 
kyseisen alan kattavien toimintastrategioiden puitteita, kansallisella ja paikallisella 
tasolla ilmenevän koulunkäynnin keskeyttämisen alkuperäisten syiden analysoimista 
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kussakin jäsenvaltiossa, nykyisten toimien tehokkuuden arviointia sekä tämän ilmiön 
ehkäisemistä, torjuntaa ja korvaamista koskevien politiikan alojen integroimista 
toisiinsa; 

95. katsoo, että yhteiset eurooppalaiset puitteet koulunkäynnin keskeyttämistä torjuville 
kokonaisvaltaisille strategioille voisivat auttaa jäsenvaltioita löytämään oikean tavan 
parantaa olemassa olevia toimintatapoja ja kehittää kansallisia uudistusohjelmia 
kuitenkin niin, että noudatetaan toissijaisuusperiaatetta;

96. varoittaa, että mahdolliset julkisten menojen leikkaukset koulutusalalla talouskriisin ja 
jäsenvaltioissa toteutettavan tiukan budjettipolitiikan takia vaikuttavat haitallisesti ja 
lisäävät edelleen koulunkäynnin keskeyttävien määrää EU:ssa;

97. korostaa, että runsaammalla investoinnilla koulunkäynnin keskeyttämisen torjumiseen 
voi olla pitkän aikavälin vaikutuksia ja sillä voidaan ehkäistä nuorten joutumista 
riippuvaisiksi sosiaaliturvasta;

98. kannattaa vuoden 2012 EU:n talousarvion yhteydessä ehdotettua nuoriin kohdistuvaa 
kokeiluhanketta, jonka tarkoituksena on antaa takuu, joka auttaa nuoria ja erityisesti 
koulunkäynnin keskeyttäneitä pääsemään työmarkkinoille;

99. kehottaa kohdentamaan ja käyttämään tehokkaasti ja johdonmukaisesti rakennerahaston ja 
erityisesti Euroopan sosiaalirahaston varoja EU:n nuorisoalan strategioiden täyteen 
toteuttamiseen, etenkin koulunkäynnin keskeyttäneiden auttamiseen, jotta heidän sosiaalista 
osallisuuttaan edistetään erityisillä ohjelmilla kaikissa jäsenvaltioissa ja jotta varmistetaan 
laadukas koulutus kaikille sekä vältetään koulunkäynnin keskeyttäminen ja poissaolot;

100. panee merkille, että koulunkäynnin keskeyttämistä koskevan ongelman luonne vaihtelee 
maasta toiseen sekä alueiden sisällä, minkä vuoksi ongelmaan ei voida soveltaa yhtä 
ainoaa ratkaisumallia;

101. pitää myönteisinä ja tukee neuvoston julkistamia suunnitelmia kartoittaa 
koulupudokkaiden sosiaaliset taustat keräämällä tietoja kaikista jäsenvaltioista; kehottaa 
komissiota kannattamaan kyseistä aloitetta;

102. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan tietosuojan vaatimukset huomioon niiden analysoidessa 
perinpohjaisesti koulunkäynnin keskeyttämisen ongelmaa sen perimmäisten 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten syiden määrittämiseksi;

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

104. vaatii enemmän varoja ja helpompaa pääsyä EU:n elinikäisen oppimisen ohjelmaan, 
joka lisää oppilaiden ja opettajien liikkuvuutta sekä parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja 
parantaa osaltaan opetus- ja oppimismenetelmiä; ehdottaa, että unionin rakennerahaston 
varoja hyödynnettäisiin tehokkaammin koulupoissaoloja ehkäisevien toimien 
käynnistämiseen;
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105. korostaa EU:n elinikäisen oppimisen ohjelman ja siihen sisältyvien neljän yksittäisen 
ohjelman (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci ja Grundtvig) merkitystä, joista 
etenkin Comenius-ohjelmalla on merkittävä rooli koulunkäynnin keskeyttämisen 
torjunnassa;

106. kehottaa komissiota edistämään Comenius-ohjelmaan sisältyvän yksittäisten oppilaiden 
liikkuvuutta koskevan toimen näkyvyyttä, sillä kyseinen toimi voi osaltaan vähentää 
koulunkäynnin keskeyttämistä;

o

o o

107. 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 
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lapset keskeyttävät muita todennäköisemmin koulunkäynnin. Kun perheyksikkö tarjoaa vakaan 
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 huonosti palkattuihin, 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 
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kärsivät sosiaalisista ongelmista, kuten huumausaineriippuvuudesta tai kodittomuudesta. Mietinnössä 
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.
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Toinen suositus koskee sitä, että koulujen olisi parannettava oppilaiden ja opettajien määrän välistä 
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.
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TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle

koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämisestä
(2011/2088(INI))

Valmistelija: Nadja Hirsch

EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja 
koulutusvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. pitää valitettavana, että koulunkäynnin keskeyttävien osuus EU:ssa on tällä hetkellä 
14,4 prosenttia ja että näistä 17,4 prosenttia on suorittanut ainoastaan alemman 
perusasteen koulutuksen; toteaa, että koulunkäynnin keskeyttämisen vähentäminen on 
ollut EU:n ja sen jäsenvaltioiden tavoite jo useita vuosia, mutta siinä ei ole edistytty 
riittävästi ja joissain jäsenvaltioissa koulunkäynnin keskeyttävien osuus on yli 
30 prosenttia; panee merkille, että koulunkäynnin keskeyttävien osuuksissa on 
huomattavia eroja jäsenvaltioiden välillä ja että eri alueiden ja jäsenvaltioiden välillä on 
vaikeaa vertailla asiaankuuluvia taustatekijöitä, kuten muuttoliikkeitä ja perheen 
koulutustasoja; panee merkille, että tällaisten lasten vanhemmilla on usein matala 
koulutustaso tai lapsilla on sosioekonomisesti heikommat lähtökohdat ja että enemmistö 
näistä lapsista on poikia; vaatii näin ollen jäsenvaltioita sitoutumaan toimintaan 
vahvemmin sekä komissiota seuraamaan tiiviimmin jäsenvaltioita, jotta varmistetaan, että 
jäsenvaltiot kehittävät ja panevat täytäntöön strategioita koulunkäynnin keskeyttämisen 
vähentämiseksi; varoittaa, että mahdolliset julkisten menojen leikkaukset koulutusalalla 
talouskriisin ja jäsenvaltioissa toteutettavan tiukan budjettipolitiikan takia vaikuttavat 
haitallisesti ja lisäävät edelleen koulunkäynnin keskeyttävien määrää EU:ssa;

2. toteaa, että romanilapsista 20 prosenttia ei käy lainkaan koulua ja 30 prosenttia keskeyttää 
koulunkäynnin; korostaa, että koulunkäynnin keskeyttäminen on tavallisesti yleisempää 
poikien kuin tyttöjen keskuudessa, mutta perinteisissä romaniyhteisöissä tilanne on 
kuitenkin erilainen, sillä nuorena naimisiinmenon perinteen takia nuorten tyttöjen 
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koulunkäynnin keskeyttäminen on yleisempää; toteaa, että nuorten romanityttöjen 
koulunkäynnin keskeyttäminen tapahtuu aikaisemmin, jo 12–13-vuotiaana, kun taas pojat 
keskeyttävät koulunkäynnin 14–15-vuotiaina; toteaa, että perinteisissä romaniyhteisöissä 
tarvitaan lisää positiivisia toimenpiteitä, jotta voidaan puuttua niissä harjoitettujen 
haitallisten perinteisten tapojen aiheuttamaan koulunkäynnin keskeyttämiseen;

3. panee merkille, että on välttämätöntä vähentää työttömyyttä EU:ssa vastaamalla uusiin 
ammatillisiin vaatimuksiin sekä kannustamalla palkkaamaan uutta työvoimaa vanhan 
tilalle;

4. katsoo, että kun nuoret keskeyttävät koulunkäynnin, he menettävät monia mahdollisuuksia 
ja EU kokonaisuudessaan hukkaa yhteiskunnallista ja taloudellista potentiaalia; korostaa, 
että nykyisen väestökehityksen lisäksi EU-mailla ei ole varaa koulunkäynnin 
keskeytymisestä aiheutuvaan valtavaan kykyjen tuhlaamiseen ja että tätä tarkasteltaessa 
on muistettava, että työmarkkinat ja Euroopan kilpailukyvyn taso suosivat henkilöitä, 
joilla on korkea-asteen koulutus; katsoo, että koulutuksen hankkimisen lisääminen auttaa 
siten saavuttamaan tavoitteen, jonka mukaan korkeampi taitotaso edistää älykästä kasvua, 
ja että yhteen työttömyyteen ja köyhyyteen liittyvään pääriskitekijään puuttuminen on 
askel kohti osallistavaa kasvua;

5. huomauttaa, että enintään 10 prosentin vähennys koulunkäynnin keskeyttäneiden 
määrässä, joka täyttäisi Eurooppa 2020 -strategian yleistavoitteen, vähentäisi 
nuorisotyöttömyyttä ja parantaisi työllisyysastetta, sillä tällä hetkellä 52 prosenttia 
koulunkäynnin keskeyttäneistä on työttömänä, ja akateemisten arvioiden mukaan matalaa 
tai vähäistä ammattitaitoa vaativien työpaikkojen määrä vähenee entisestään tulevina 
vuosina; toteaa, että jo ainoastaan yhden prosentin vähennys koulunkäynnin 
keskeyttäneiden määrässä voisi tuoda 500 000 potentiaalista ammattitaitoista työntekijää 
lisää;

6. korostaa, että runsaammalla investoinnilla koulunkäynnin keskeyttämisen torjumiseen voi 
olla pitkän aikavälin vaikutuksia ja sillä voidaan ehkäistä nuorten joutumista 
riippuvaisiksi sosiaaliturvasta;

7. korostaa, että on tärkeää puuttua koulunkäynnin keskeyttämiseen myös EU:n 
väestökehityksen suuntausten takia;

8. toteaa, että koulunkäynnin keskeyttämisen pitkän aikavälin taloudelliset ja sosiaaliset 
vaikutukset aiheuttavat merkittävän köyhyysriskin ja sen torjumisella voidaan ehkäistä 
nuorten sosiaalista syrjäytymistä; katsoo siksi, että koulunkäynnin keskeyttävien määrän 
vähentäminen on avaintoimi, jotta saavutetaan niin jäsenvaltioiden kuin EU:nkin tasolla 
tavoite, joka koskee vähintään 20 miljoonan ihmisen saamista pois köyhyysriskin piiristä, 
ja vaatii, että jäsenvaltiot eivät laske oppivelvollisuuden yläikärajaa;

9. kehottaa siksi jäsenvaltioita kehittämään mahdollisimman nopeasti toimintatapoja, joilla 
pyritään perustamaan uusia työpaikkoja uusien taitojen pohjalta;

10. korostaa, että koulutusjärjestelmiä on mukautettava työmarkkinoiden vaatimuksiin; panee 
merkille, että tulevaisuudessa on harvinaista pysyä koko työuran ajan samalla alalla, joten 
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oppilaiden on hankittava laaja valikoima kykyjä, kuten luovuus, luova ajattelu, yleistaidot 
sekä kyky mukautua nopeasti ja joustavasti muuttuviin olosuhteisiin ja vaatimuksiin;

11. pyytää komissiota toimittamaan parlamentille vuoden sisällä tarkkoihin indikaattoreihin 
perustuvan selvityksen ja arvion kansallisista uudistusohjelmista sekä jäsenvaltioiden eri 
koulutustasojen kehityksen seurannan tuloksista ja määrittelemään siinä tavat, joilla 
työttömyyteen aiotaan puuttua, kuten oppisopimukset, oppisopimuskoulutukset, 
ammatillinen mentorointi ja niin edelleen, sekä sisällyttämään siihen alakohtaiset ja 
taitotason mukaiset työllisyysnäkymät; pyytää komissiota myös toimittamaan 
säännöllisesti tilanneselvityksiä; kehottaa komissiota tekemään tutkimuksen kunkin 
kansallisen koulujärjestelmän vaikutuksesta koulunkäynnin keskeyttävien osuuteen; 
kehottaa perustamaan arvion koulunkäynnin keskeyttämisen erityisiin kansallisiin, 
alueellisiin ja paikallisiin piirteisiin;

12. katsoo, että yhteiset eurooppalaiset puitteet koulunkäynnin keskeyttämistä torjuville 
kokonaisvaltaisille strategioille voisivat auttaa jäsenvaltioita löytämään oikean tavan 
parantaa olemassa olevia toimintatapoja ja kehittää kansallisia uudistusohjelmia kuitenkin 
niin, että noudatetaan toissijaisuusperiaatetta;

13. panee merkille, että koulunkäynnin keskeyttämistä koskeva ongelma vaihtelee maasta 
toiseen sekä alueiden sisällä, minkä vuoksi ongelmaan ei voida soveltaa yhtä ainoaa 
ratkaisumallia;

14. korostaa, että on tärkeää jakaa kokemuksia ja hyviä käytäntöjä kansallisesti ja EU:n 
tasolla, jotta koulunkäynnin keskeyttämistä voidaan torjua tehokkaasti; kehottaa 
komissiota sen vuoksi kannustamaan jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä sekä tukemaan 
jäsenvaltioiden strategioita jakamalla kokemuksia, asiantuntemusta ja hyviä käytäntöjä; 
kannattaa neuvoston suositusta, jossa ehdotetaan yhteisiä eurooppalaisia puitteita 
koulunkäynnin keskeyttämistä ehkäiseville vaikuttaville ja tehokkaille 
toimintastrategioille ja johon sisältyy ajatus, että jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä 
kokonaisvaltaisia kansallisia strategioita koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämiseksi 
vuoteen 2012 mennessä;

15. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan tietosuojan huomioon niiden analysoidessa 
perinpohjaisesti koulunkäynnin keskeyttämisen ongelmaa, määrittämään sen kansalliset, 
alueelliset ja paikalliset perimmäiset syyt ja kehittämään asianmukaisia 
toimenpidepaketteja koulunkäynnin keskeyttämisen ehkäisemiseksi, siihen puuttumiseksi 
ja sen kompensoimiseksi, mihin sisältyvät myös erityiset laitokset tai koulujen 
tukipalvelut havaittuihin erityistarpeisiin; uskoo, että koulunkäynnin keskeyttämistä 
torjuvien strategioiden on perustuttava ilmiön kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
piirteiden analysointiin ja että näiden tietojen olisi autettava tutkimusta keskittymään 
koulunkäynnin keskeyttämisen erityisen suurien osuuksien syihin eri oppilasryhmissä 
sekä alueilla, paikoissa ja kouluissa, joissa sitä esiintyy eniten;

16. muistuttaa, että koulunkäynnin keskeyttämisen torjumisen kokonaisvaltaisten 
strategioiden olisi sisällettävä erilaisia toimintatapoja ja toimialojen välistä koordinointia 
ja toimet olisi sisällytettävä kaikkiin nuoria ja lapsia koskeviin politiikkoihin;
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17. kehottaa jäsenvaltioita järjestämään ohjelmia, joilla puututaan riippuvuuksiin ja 
sosiaalisiin ongelmiin, sekä ehkäiseviä ohjelmia, joilla puututaan perhetilanteen ja 
koulunkäynnin keskeyttämisen välisiin yhteyksiin;

18. kehottaa jäsenvaltioita komission tuella tarkkailemaan ja torjumaan NEET-ilmiötä 
(nuoret, jotka eivät ole työelämässä tai koulutuksessa);

19. kannattaa joustavia ja tarpeisiin mukautettuja oppimistapoja kouluissa ja korostaa, että 
näiden kehittäminen on haasteena etenkin perus- ja keskiasteella, jolloin keinoina voidaan 
käyttää varhaisia toimenpiteitä, koulujen välisiä vahvempia yhteyksiä ja muita 
toimenpiteitä; katsoo, että on huolehdittava, että opettajilla, koulupsykologeilla, koulujen 
sosiaalityöntekijöillä ja kaikilla asiaankuuluvilla sidosryhmillä on pätevyys tällaisen 
opetuksen antamiseen ja he saavat koko uransa ajan korkeatasoista koulutusta, jotta he 
voivat muokata käytäntöjään ja suunnata niitä vastaamaan uusia vaatimuksia ja heidät 
otetaan aktiivisesti mukaan suunnittelemaan, järjestämään, toteuttamaan ja arvioimaan 
strategioita, joilla autetaan henkilöitä, jotka ovat vaarassa keskeyttää koulunkäynnin tai 
jotka ovat jo keskeyttäneet sen; toteaa näin ollen, että koululaitosten ja ammatillisten 
oppilaitosten on vaihdettava kokemuksia ja hyväksi koettuja käytäntöjä sekä kehitettävä 
tehokkaita tapoja tukea oppilaita, jotka ovat vaarassa keskeyttää koulunkäynnin;

20. ehdottaa, että yritysten harjoittelupaikkojen mahdollisuutta laajennettaisiin 
kouluopetuksen jatkamisen yhteydessä;

21. uskoo, että elinikäisen oppimisen yhteydessä perheen asemaa olisi pidettävä yhtä tärkeänä 
kuin opettajien asemaa;

22. kehottaa koulujen ulkopuolisia toimijoita perustamaan verkkoja, jotka antavat kouluille 
mahdollisuuden tukea oppilaita tehokkaammin ja puuttua ongelmiin, jotka aiheuttavat 
lapsille vaikeuksia;

23. korostaa, että jäsenvaltioiden olisi parannettava edelleen koulutus- ja opetusjärjestelmiään, 
jotta yksilöiden ja työmarkkinoiden tarpeisiin voidaan vastata paremmin, mihin sisältyy 
myös puuttuminen perustaitoja (luku- ja laskutaito) koskeviin ongelmiin, ammatillisen 
koulutuksen edistäminen sekä toimenpiteet, joilla helpotetaan koulutuksen jälkeistä 
työmarkkinoille siirtymistä;

24. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan opetussuunnitelman ulkopuolisia ja koulun ulkopuolisia 
toimintoja oppilaille, joilla on oppimisvaikeuksia, jotta heidän avaintaitojaan voidaan 
parantaa, sillä niitä selvästi tarvitaan työmarkkinoilla;

25. korostaa, että on varmistettava, että koulutuspolitiikkaa koskevat päätökset tehdään 
kansallisesti, paikallisesti tai alueellisesti;

26. toteaa, että kaikki lapset ovat oppimisen kannalta yhdenvertaisia ja heillä on oikeus 
peruskoulutukseen; korostaa näin ollen, että koululaisten henkilökohtainen tilanne, 
esimerkiksi sukupuoli, perhetilanne, vähemmistö- tai maahanmuuttajatausta, vammaisuus 
ja omat oppimisvaikeudet (esim. lukemis-, kirjoittamis- ja laskemishäiriöt) on otettava 
huomioon ja että tällaisia koululaisia on alusta asti kannustettava ja heille on tarjottava 
erityistarpeisiin mukautettua oppimistukea, jotta vältetään sosiaalisen syrjäytymisen 
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uusiutuminen ja köyhyysriski ja parannetaan heidän mahdollisuuksiaan päästä 
työmarkkinoille; painottaa, että on huolehdittava, että sellaisilla lapsilla, joilla ei ole 
henkilöasiakirjoja, on mahdollisuus käydä koulua; toteaa, että kotouttamispolitiikan ja 
koulutuspolitiikan uudistuksia ei voida pitää erillisinä; ehdottaa tätä taustaa vasten 
segregaation vastaista politiikkaa, jolla pyritään muuttamaan epäsuotuisassa asemassa 
olevien koulujen sosiaalista rakennetta, ja kannattaa positiivista syrjintää, kuten 
koulutusprioriteettialueita ja epäsuotuisien alueiden kouluille kohdennettuja tukiohjelmia; 
huomauttaa myös, että kuten monet tutkimukset osoittavat, koululaitoksissa, joissa on 
enemmän oppilaiden yhteiseloa ja integraatiota koskevia ongelmia, on myös korkeampi 
keskeyttämisaste; kannattaa näin ollen osallistavaa kouluilmapiiriä; toteaa lisäksi, että työ- 
ja yksityiselämän tasapainoa koskevat tehottomat toimenpiteet lisäävät koulunkäynnin 
keskeyttämistä ja opinnoissa epäonnistumista yleisesti, ja toteaa, että on tehostettava 
pyrkimyksiä parantaa työ- ja yksityiselämän tasapainoa koskevia toimenpiteitä;

27. kiinnittää tässä yhteydessä huomiota OECD:n PISA-tutkimuksiin, jotka osoittavat, että 
niiden koulutusjärjestelmien oppilaat, joissa on vähemmän vertikaalista tai horisontaalista 
erottelua, jäävät harvemmin luokalle tai joutuvat erotetuiksi; painottaa, että OECD:n 
mukaan heikommista sosiaalisista lähtökohdista olevat oppilaat kärsivät eniten luokalle 
jäämisestä tai erottamisesta; painottaa, että OECD:n mukaan oppilaiden erottelu aikaisessa 
vaiheessa eri koulutussuuntauksiin lisää koulutusmahdollisuuksien sosioekonomista 
epätasa-arvoa kuitenkaan parantamatta kyseisten koulutusjärjestelmien keskimääräistä 
suorituskykyä;

28. kiinnittää tässä yhteydessä huomiota OECD:n tulokseen, jonka mukaan koulujärjestelmien 
vertailutulokseen PISA-tutkimuksissa vaikuttaa kielteisesti oppilaiden siirtäminen 
koulusta toiseen huonojen tulosten, käyttäytymisongelmien tai erityisten 
oppimisvaikeuksien takia sekä oppilaiden jakaminen tasoryhmiin kaikissa aineissa heidän 
kykyjensä mukaisesti;

29. panee merkille tässä yhteydessä, että OECD:n mukaan oppilaat, joilla on heikommat 
sosioekonomiset lähtökohdat, ovat usein kaksinkertaisesti heikommassa asemassa, koska 
he ovat kouluissa, joihin vaikuttavat useat sosioekonomiset vaikeudet, joissa on 
vähemmän opettajia ja joissa opettajat eivät ole yhtä päteviä;

30. toteaa, että pojat keskeyttävät useammin koulunkäynnin ja että vaarana on, että syntyy 
nuorten, työttömien miesten alaluokka, jossa miehillä on vähän tai ei lainkaan koulutusta 
ja huonot mahdollisuudet päästä työmarkkinoille ja osaksi koko yhteiskuntaa; kehottaa 
jäsenvaltioita kiinnittämään erityishuomiota poikiin, joilla on vaikeuksia sopeutua 
kouluympäristöön, ja kehottaa jäsenvaltioita pidättäytymään oppivelvollisuusiän 
alentamisesta;

31. korostaa, että suurimmat uudelleensopeuttamisosuudet saavutetaan ohjelmilla, jotka 
vastaavat koulunkäynnin keskeyttävien yksilöllisiin tarpeisiin; kehottaa laitoksia 
kunnioittamaan yksilöiden tarpeita ja oikeuksia kehittämällä heitä varten ohjelmia;

32. korostaa, että on pidettävä mielessä, että pojat keskeyttävät koulunkäynnin tyttöjä 
useammin ja että poikia varten on siksi toteutettava enemmän toimenpiteitä tässä 
yhteydessä, jotta heidän mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla voidaan parantaa;
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33. kehottaa helpottamaan koulunkäynnin keskeyttäneiden siirtymistä työelämään erityisellä 
henkilökohtaisella ammatinvalinnanohjauksella ja tarjoamaan mahdollisuuksia hankkia 
työhön liittyvä ammattitaito ja -pätevyys sekä kehittää sosiaalisia taitoja jälkeenpäin, jotta 
heidän työllistymismahdollisuuksiaan ja sosiaalista osallisuuttaan voidaan parantaa ja he 
voivat hyödyntää uudelleenkoulutusta ja kurssien vastaavuutta koskevia järjestelyjä; 
korostaa, että oppilailla, joiden perheillä ei ole henkilöasiakirjoja, on oltava oikeus käydä 
koulua;

34. korostaa, että on tärkeää järjestää toimintaa paikallisesti, jotta ihmisiä voidaan kannustaa 
palaamaan kouluun ja jotta voidaan edistää positiivista ympäristöä henkilöille, jotka 
keskeyttivät koulunkäynnin ja aikovat palata kouluun;

35. muistuttaa, että lyhyet ja epävarmat työsuhteet ovat tyypillisempiä vähän koulutetuilla 
ihmisillä; kehottaa komissiota varmistamaan, että koulunkäynnin keskeyttäneiden 
työmarkkinoille paluuta tukevat pyrkimykset käyvät käsi kädessä lisäkoulutusohjelmien 
kanssa, jotta heidän tulevia työllistymismahdollisuuksiaan voidaan parantaa;

36. korostaa, että uudelleenkoulutukseen ja ammatillisen koulutuksen kurssien 
nykyaikaistamiseen investoiminen on välttämätöntä, jotta koulunkäynnin keskeyttäneitä 
voidaan auttaa pääsemään työmarkkinoille;

37. korostaa, että koulutusyhteisön jäsenten on yhteistyössä oppilaiden vanhempien ja 
akateemisten asiantuntijoiden kanssa ryhdyttävä toimenpiteisiin ja käynnistettävä 
aloitteita, joiden tarkoituksena on vähentää merkittävästi pelottelua, väkivaltaa ja 
sosiaalista tai rotuun perustuvaa rasismia kouluissa, sillä ne johtavat oppilaiden syrjintään 
ja luovat näin ollen olosuhteet koulunkäynnin keskeyttämiselle;

38. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään toisen mahdollisuuden tarjoavien koulujen perustamista 
ja vahvistamaan niiden opetussuunnitelmaa sekä materiaalia ja teknistä varustusta ja 
lisäämään saatavilla olevan opetushenkilökunnan kapasiteettia, kun otetaan huomioon, 
että tällaisista kouluista on tulossa tärkeä väline sellaisten henkilöiden 
uudelleensopeuttamisessa, jotka ovat väliinputoajia virallisessa koulutusjärjestelmässä;

39. korostaa, että teknisen ammatillisen koulutuksen tarjoamia taitoja on parannettava ja 
niiden tarjoamat erikoistumismahdollisuudet on mukautettava tehokkaammin 
työmarkkinoiden vaatimuksiin, sillä koulutuksen yhdistäminen työllistymiseen on 
erottamaton osa koulunkäynnin keskeyttämiseen puuttumista;

40. toteaa, että tehokkaaseen toimintaan koulunkäynnin keskeyttämiseen puuttumiseksi olisi 
sisällytettävä kaikki koulutustasot ja sitä olisi seurattava ja suunniteltava paikallisten, 
alueellisten, sosiaalisten ja yksilöllisten kriteerien perusteella kolmella osa-alueella, joita 
ovat ehkäisy, väliintulo ja korvaaminen;

41. kannattaa vuoden 2012 EU:n talousarvion yhteydessä ehdotettua nuoriin kohdistuvaa 
kokeiluhanketta, jonka tarkoituksena on antaa takuu, joka auttaa nuoria ja erityisesti 
koulunkäynnin keskeyttäneitä pääsemään työmarkkinoille;

42. korostaa, että luokalle jäämistä ja sen vaikutusta koulunkäynnin keskeyttämiseen on 
analysoitava, ja korostaa yksilöllisten ohjelmien merkitystä yksittäisille oppilaille;



PE464.821v02-00 28/30 RR\880897FI.doc

FI

43. katsoo, että koulunkäynnin keskeyttämisen torjumiseksi koulutuspolitiikka on yhdistettävä 
politiikkoihin, joilla tähdätään talouden elpymisen edistämiseen ja siten pysyvien 
työpaikkojen luomiseen ja koulunkäynnin kaikenlaisen keskeyttämisen, lyhytaikaisten ja 
epävarmojen työsuhteiden sekä aivoviennin kiihtymisen välttämiseen;

44. kehottaa kohdentamaan ja käyttämään tehokkaasti ja johdonmukaisesti rakennerahaston ja 
erityisesti Euroopan sosiaalirahaston varoja EU:n nuorisoalan strategioiden täyteen 
toteuttamiseen, etenkin koulunkäynnin keskeyttäneiden auttamiseen, jotta heidän sosiaalista 
osallisuuttaan edistetään erityisillä ohjelmilla kaikissa jäsenvaltioissa ja jotta varmistetaan 
laadukas koulutus kaikille sekä vältetään koulunkäynnin keskeyttäminen ja poissaolot;

45. suosittaa, että uuden tieto- ja viestintäteknologian sekä kieliteknologian opetus aloitetaan 
nuorella iällä, sillä nämä ovat erityisen hyödyllisiä viestintäkeinoja, jotka nuoret 
kykenevät oppimaan nopeasti;

46. korostaa, että EU:n rahoituksen ja liikkuvuusohjelmien olisi oltava myös koulunkäynnin 
keskeyttäneiden saatavilla, vaikka he ovat virallisen koulutuksen ulkopuolella; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita valvomaan, osallistuvatko koulunkäynnin keskeyttäneet ja 
heidän kanssaan toimivat järjestöt myös näihin ohjelmiin.
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