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LYHYET PERUSTELUT

Osaaminen perustuu tietämykseen tai tietämyksen edellytyksenä olevaan oppimiseen.
Käsiteltävänä olevassa suosituksessa käytetään termiä "taidot", ja siinä erotellaan perustaidot 
ja avaintaidot. Suosituksessa todetaan, että perustaitojen on oltava kaikkien ulottuvilla. 
Jokaista on lisäksi kannustettava avaintaitojen hankkimiseen. Avaintaidot ovat lisätaitoja, 
joiden avulla voidaan kokonaisuudessaan edistää kehitystä ja kasvua. Suosituksessa taito 
määritellään kansainvälisten tutkimusten perusteella tilanteeseen sopivana tietojen, taitojen ja 
asenteiden yhdistelmänä. "Avaintaidot" muodostavat perustan henkilökohtaisen onnistumisen 
tunteelle, sosiaaliselle osallisuudelle, aktiiviselle kansalaisuudelle ja työllistyvyydelle. 
Tietoon perustuvan yhteiskunnan kehitys edellyttää yksilöiden sopeutumista ja avaintaitojen 
hankkimista. 

Komissio esittelee ehdotuksessaan kahdeksan avaintaitoa ja määrittelee ne seuraavasti: 

1. Viestintä äidinkielellä
2. Viestintä vierailla kielillä
3. Matemaattinen osaaminen ja perusosaaminen luonnontieteiden ja tekniikan aloilla
4. Digitaaliset taidot
5. Oppimistaidot
6. Ihmissuhde- ja sosiaaliset taidot, kulttuurien väliset valmiudet ja kansalaisuuteen liittyvät 

taidot
7. Yrittäjyys
8. Kulttuurin ilmaisumuodot.

Komission ehdotuksen liitteessä "Elinikäisen oppimisen avaintaitoja koskeva eurooppalainen 
viitekehys" edellä mainittuja taitoja tarkastellaan tyhjentävästi kohta kohdalta 
yhteenvetotaulukoissa. Esimerkiksi ensimmäinen avaintaito, viestintä äidinkielellä, 
määritellään "kyvyksi ilmaista ja tulkita ajatuksia, tunteita ja faktoja sekä suullisesti että 
kirjallisesti" ja täsmennetään, että kyseinen kyky edellyttää yksilöltä tietoa perussanastosta, 
käytännön kieliopista ja kielen käyttötavoista. Myöhemmin esitetään, että yksilöillä olisi 
oltava "taito" kommunikoida. 

Termi "taito" näyttää toistuvan useasti. Se esiintyykin kohdissa 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8. Taito 
vaikuttaakin olevan olennainen tekijä, jonka avulla yksilö oppii, kommunikoi, ymmärtää, 
soveltaa, käyttää ja hallitsee erilaisia välineitä, etsii, kerää, määrittelee, oppii oppimaan, 
keskustelee, ottaa kontaktia, suunnittelee ja ennakoi. Taito vaikuttaa näin ollen olevan 
käsiteltävän suosituksen toistuva ja keskeinen elementti. Sitä, miten taitoa voi hankkia, ei 
kuitenkaan ole kerrottu. Tekstissä viitataan rivien välissä yksilön luontaisiin valmiuksiin. 
Tämä ei ole kuitenkaan riittävää. 

"Tiedän vain sen, etten tiedä mitään", kuuluu Sokrateen suurenmoinen ajatus, jonka 
roomalaiset käänsivät hämmästyttävän ytimekkäästi kuuluisaksi tulleella lauseella "Scio nihil 
scire". Tämän ajatuksen pitäisi herättää meidät pohtimaan. 

Moderni tietoteoria ei ole vielä onnistunut luokittelemaan kaikkia maailman tietoja. 
Tietoteoriassa on luokiteltu yli tuhat eri tiedon lajia, joista osa on jokapäiväisiä. Näistä 
tuhansista tiedoista syntyy tuhansia ammatteja. Pyrimme sivilisaatiossamme kovalla innolla 
madaltamaan aitoja taitojen omaksumisessa. Tähän tähtää aivan oikein myös komissio 
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ehdotuksellaan tehdä oppimisesta jatkuvaa joukolla ehdotuksia, joissa kootaan yhteen suuri 
määrä taitoja. 

Yhdessä suhteessa komission suositus on kuitenkin varsin puutteellinen, nimittäin siinä, mikä 
on avaintaitojen edellytys. Suosituksessa puhutaan yleisesti perustaidoista, ja pyritään 
määrittelemään ne. 

Tietoyhteiskunnan rakentaminen ei valmistelijan mielestä tarkoita sellaisen ihmisen luomista, 
jolla on tuhat erilaista taitoa, ja vielä vähemmän sellaisen ihmisen luomista, jolla on 
kahdeksan avaintaitoa. 

Taito on perimmiltään jonkun tietyn asian tuntemista. Yksilöä, ja sitä kautta yhteiskuntaa 
hyödyttää, jos yksilöllä on joukko taitoja. 

Sellaisten yksilöiden kouluttaminen, jotka kykenevät tuntemaan ja ymmärtämään 
yhteiskuntaa, tarkoittaa sitä, että yksilöille annetaan avaintaitojen sijaan perusta osaamiselle. 
Palatakseni Sokrateeseen ja tämän ajatusten tulkintaan, tämä tarkoittaa yksilön varustamista
sellaisilla tiedoilla ja virikkeillä, jotka saavat hänet tiedostamaan, ettei tiedä mitään. Näin 
tasoitettu tietämyksen maaperä tuottaa niitä tiedon hedelmiä, joita suosituksessa nimitetään 
asenteiksi ja taidoiksi. Ajattelemaan koulutettu yksilö ei ole välttämättä ajattelija, tällainen 
yksilö kehittää eksponentiaalisesti teknisiä taitojaan, ja avaintaitojensa avulla paitsi 
integroituu tietoyhteiskuntaan, antaa sille myös uusia virikkeitä ja kehittää sitä eteenpäin. 
Lissabonin Eurooppa-neuvostosta lähtien ihminen on tunnustettu tärkeimmäksi voimavaraksi, 
jonka varaan Eurooppa laskee tietoyhteiskunnan toteuttamisen, mikä puolestaan mahdollistaa 
kasvun ja työllisyyden. 

Ihmistä ei kuitenkaan voi samastaa robottiin. On tunnettua, että lapsi ottaa vastaan enemmän 
ulkoisia ärsykkeitä kuin aikuinen ja että kouluikäisenä ihminen oppii nopeiten. Nuorille 
tiedon sijasta taitojen opettaminen, heidän perehdyttäminen nykyaikaiseen maailmaan mutta 
ei ihmiseen ja ajatusmaailmaan, olla tutustuttamatta heitä filosofien ajatuksiin tai antamatta 
heille mahdollisuutta kehittää kykyä synteesiin, jonka vain latinan opiskelu voi tarjota, tuottaa 
ihmisiä, jotka kykenevät kyllä elämään tietoyhteiskunnassa, mutta jotka eivät ole oman 
tulevaisuutensa herroja. Eräs viime vuosikymmenien aikana tehty erittäin luotettava tutkimus 
on Italiassa osoittanut, että parhailla insinööreillä ja fyysikoilla on taustalla klassinen 
tietämys. He ovat toisin sanoen käyneet klassillista koulua, missä opiskellaan kreikkaa, latinaa 
ja filosofiaa, toisin kuin tieteellisessä koulutuksessa, jossa suuntaus on teknisempi. 

Lopuksi valmistelija toteaa, että komission ehdotus on myönteinen, mutta sillä varauksella, 
että kaikkien saatavilla olevien perustaitojen käsite määritellään selkeästi.

Näiden taitojen, joita valmistelija mieluummin nimittäisi perustiedoiksi ja perustietämykseksi, 
on ehdottomasti tehtävä yksilöstä kyvykäs ja halukas oppimaan, erittelemään, päättelemään ja 
ajattelemaan.  

Niinpä nyt olisi hyvä tilaisuus nimetä ne oppiaineet, jotka parhaiten muokkaavat yksilöistä 
oppineita ihmisiä, jotka kykenevät ajattelemaan, ymmärtämään ja siten osaamaan. Tällaisia 
oppiaineita ovat erityisesti filosofia ja latina, jotka parhaiten pystyvät takaamaan kaikille, 
huolimatta yksilöllisistä lahjoista, joita jokaisella on opinnoista riippumatta, valmiuden 
ajatella, järjestellä ajatuksensa ja ilmaista ne täydellisellä tavalla ja kokoavasti, kuten Julius 
Caesar kuuluisassa lausahduksessaan: Veni, vidi, vici.
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TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja 
koulutusvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset: 

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 1 kappale, horisontaalinen tarkistus

(1) Lissabonissa vuonna 2000 kokoontuneen 
Eurooppa-neuvoston päätelmissä todettiin, 
että Euroopan keskeisenä tehtävänä on 
määritellä Euroopan tasolla uudet 
perustaidot, joilla vastataan globalisaation ja 
tietoon perustuvaan talouteen siirtymisen 
aiheuttamiin haasteisiin, ja korostettiin, että 
ihmiset ovat Euroopan tärkein voimavara. 
Sittemmin kyseiset käsitykset on ilmaistu 
uudelleen muun muassa maaliskuussa 2003 
ja maaliskuussa 2005 kokoontuneissa 
Eurooppa-neuvostoissa sekä uudistetussa 
Lissabonin strategiassa, joka hyväksyttiin 
vuonna 2005. 

(1) Lissabonissa vuonna 2000 kokoontuneen 
Eurooppa-neuvoston päätelmissä todettiin, 
että Euroopan keskeisenä tehtävänä on 
määritellä Euroopan tasolla perustiedot ja 
perustietämys, joilla vastataan globalisaation 
ja tietoon perustuvaan talouteen siirtymisen 
aiheuttamiin haasteisiin, ja korostettiin, että 
ihmiset ovat Euroopan tärkein voimavara. 
Sittemmin kyseiset käsitykset on ilmaistu 
uudelleen muun muassa maaliskuussa 2003 
ja maaliskuussa 2005 kokoontuneissa 
Eurooppa-neuvostoissa sekä uudistetussa 
Lissabonin strategiassa, joka hyväksyttiin 
vuonna 2005.  

(Tämä tarkistus koskee koko tekstiä aina kun ilmaus "avaintaidot" esiintyy)

Perustelu

Peruskoulutuksen tarkoitus ei ole antaa taitoja, vaan tietoja ja tietämystä. Tiedot 
muodostavat tietämyksen perustan, joka on ensimmäinen edellytys avaintaitojen 
hankkimiselle.

  
1 EUVL C ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 2
Johdanto-osan 3 kappale, ensimmäinen lause

(3) Komission tiedonannossa elinikäisestä 
oppimisesta1 ja 27 päivänä kesäkuuta 2002 
annetussa neuvoston päätöslauselmassa 
elinikäisestä oppimisesta2 yksilöitiin ”uudet 
perustaidot” ensisijaisiksi ja korostettiin, 
että elinikäisen oppimisen on alettava 
esikouluiässä ja jatkuttava eläkkeelle 
jäämisen jälkeisen aikaan. 

(3) Komission tiedonannossa elinikäisestä 
oppimisesta3 ja 27 päivänä kesäkuuta 2002 
annetussa neuvoston päätöslauselmassa 
elinikäisestä oppimisesta4 yksilöitiin 
”perustiedot ja perustietämys” ensisijaisiksi 
ja korostettiin, että oppimisen on jatkuttava 
koko eliniän. 

Perustelu

Peruskoulutuksen tarkoitus ei ole antaa taitoja, vaan tietoja ja tietämystä. Tiedot 
muodostavat tietämyksen perustan, joka on ensimmäinen edellytys avaintaitojen 
hankkimiselle.

Tarkistus 3
1 kohta

1. varmistavat, että yleissivistävä ja 
ammatillinen peruskoulutus antaa kaikille 
nuorille mahdollisuudet kehittää 
avaintaitonsa tasolle, joka antaa heille 
valmiudet aikuiselämään ja perustan jatko-
oppimiselle ja työelämälle; 

1. varmistavat, että yleissivistävä ja 
ammatillinen peruskoulutus antaa kaikille 
nuorille mahdollisuudet kehittää 
avaintaitonsa tasolle, joka antaa heille 
valmiudet aikuiselämään ja perustan jatko-
oppimiselle ja työelämälle, erityisesti mitä 
tulee yrityksen perustamiseen liittyviin 
valmiuksiin. Siksi on suositeltavaa, että 
näille koulutusasteille otetaan mukaan 
filosofian ja latinan opinnot;

Perustelu

Filosofia ja latina ovat aineita, jotka kehittävät ajattelukykyä ja edistävät selkeää ajattelua, 
sillä ne parantavat yksilön kykyä tehdä synteesejä.

  
1 KOM(2001)0678 lopullinen.
2 EYVL C 163 9.7.2002, s. 1.
3 KOM(2001)0678 lopullinen.
4 EYVL C 163, 9.7.2002, s. 1.
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Tarkistus 4
Liite, 7 kohta, yrittäjyys, ensimmäinen kappale

Tarvittaviin tietoihin kuuluvat tarjolla olevat 
henkilökohtaisen, ammatillisen ja/tai 
liiketoiminnan mahdollisuudet, myös 
”kokonaisuuden näkemiseen” liittyvät 
seikat, jotka ovat ihmisten elämän ja 
työskentelyn kehys. Näitä seikkoja ovat laaja 
talouden toiminnan tuntemus sekä käsitys 
työnantajan tai organisaation 
mahdollisuuksista ja haasteista. Yksilöiden 
tulisi lisäksi olla tietoisia yritysten eettisestä 
kannasta ja siitä, kuinka he voivat edistää 
hyviä asioita esimerkiksi reilun kaupan tai 
sosiaalisen yritystoiminnan kautta.

Tarvittaviin tietoihin kuuluvat tarjolla olevat 
henkilökohtaisen, ammatillisen ja/tai 
liiketoiminnan mahdollisuudet, myös 
”kokonaisuuden näkemiseen” liittyvät 
seikat, jotka ovat ihmisten elämän ja 
työskentelyn kehys. Näitä seikkoja ovat laaja 
talouden toiminnan tuntemus sekä käsitys 
työnantajan tai organisaation 
mahdollisuuksista ja haasteista. Yksilöiden 
tulisi lisäksi olla tietoisia yritysten eettisestä 
kannasta ja siitä, kuinka he voivat edistää 
hyviä asioita esimerkiksi reilun kaupan tai 
sosiaalisen yritystoiminnan kautta.
Klassisten aineiden opiskelu on yksi 
olennainen osatekijä yhteiskunnallisten 
kysymysten ymmärtämisen kannalta. 

Perustelu

On välttämätöntä korostaa klassisten aineiden opiskelun ja yrittäjähengen välistä läheistä 
yhteyttä.


