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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan komission ehdotuksessa esitetään avaintaitoja koskeva eurooppalainen 
vertailuväline ja ehdotetaan, miten voidaan varmistaa, että kyseiset avaintaidot ovat 
elinikäisen oppimisen avulla kaikkien kansalaisten saavutettavissa – erityisesti, miten kaikille 
voidaan antaa mahdollisuus hankkia ja päivittää perustaitoja.

Valmistelija suhtautuu aloitteeseen myönteisesti. Markkinoiden kansainvälistyminen ja 
tietoon perustuvaan talouteen ja yhteiskuntaan siirtyminen tekevät tavoitteeksi asetetun 
avaintaitojen lujittamisen entistä tärkeämmäksi. Eurooppalaisten työntekijöiden kansainvälistä 
kilpailukykyä on vahvistettava ja se on turvattava.

Tässä yhteydessä asetetut käytännön tavoitteet ovat seuraavat:

– Yksilöidä ja määritellä avaintaidot.

– Tukea jäsenvaltioiden toimia, joilla varmistetaan, että nuorilla ja aikuisilla on 
avaintaidot, joita he voivat kehittää. 

– Antaa poliittisille päättäjille, koulutuksen tarjoajille, työnantajille ja oppijoille 
Euroopan tason vertailuväline. Tämän tarkoituksena on antaa puitteet yhteisötasolla 
toteutettaville jatkotoimille.

Lausunnon valmistelija kannattaa tapaa, jolla Euroopan komissio arvioi avaintaitoja ja 
määrittelee ne. Eurooppalainen viitekehys sisältää kahdeksan avaintaitoa: 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.

Valmistelija arvostelee kuitenkin seuraavia kohtia:

– Heikommassa asemassa olevia henkilöitä ei oteta tuskin ollenkaan huomioon. Perus-
ja avaintaitojen puuttumisen takia he eivät usein pysty omaksumaan itsenäisesti uutta 
tietoa. Jäsenvaltioiden olisi tarjottava näille ryhmille erityisesti räätälöityjä 
mahdollisuuksia, joilla ei ainoastaan täydennetä puuttuvia yleistietoja vaan opetetaan 
kohdennetusti avaintaitoja. Avaintaitojen hankkiminen on heikommassa asemassa 
oleville henkilöille erityisen tärkeää, jotta he voisivat menestyä työelämässä.

– Erityisesti maahanmuuttajanuoria olisi tuettava voimakkaammin. 
Maahanmuuttajanuorten turhautuneisuus, joka ilmenee muun muassa 
väkivaltaisuutena, johtuu osaltaan siitä, että perus- ja avaintaitojen puuttuessa nuoret 
eivät pysty osallistumaan menestyksekkäästi kouluopetukseen ja ammatilliseen 
koulutukseen. Tämä johtaa usein huonoon itsetuntoon ja työttömyyteen ja heikentää 
tulevaisuuden näkymiä:
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– Vanhemmille, koulutuksesta vastaaville ja tiedotusvälineille ei tarjota keinoja 
tunnistaa menestyksekkäät koulutuksen tarjoajat. Kiinnostus koulutuksen tarjoajien 
(erityisesti koulujen) tulosluokituksia kohtaan on lisääntynyt jäsenvaltioissa. 
Alueelliset tulosluokitukset, joissa otetaan huomioon erityisesti avaintaitojen opetus, 
voisivat omalta osaltaan parantaa kestävällä tavalla koulutuksen tasoa jäsenvaltioissa 
ja Euroopan unionissa.

– Julkisten ja yksityisten koulutuksen tarjoajien ponnistukset avaintaitojen 
hankkimiseksi, säilyttämiseksi ja syventämiseksi jäävät todennäköisesti 
tuloksettomiksi, ellei kohderyhmä tunne olevansa itse vastuussa oppimisesta.

– Suosituksessa ehdotetaan kertomuksen toimittamista neljän vuoden välein. 
Valmistelijasta neljä vuotta vaikuttaa liian pitkältä ajalta, jotta nopeasti muuttuvan 
koulutus- ja työmaailman vaatimuksiin ja tarpeisiin voitaisiin vastata nopeasti ja 
ajanmukaisesti.

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja 
koulutusvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 13 kappale

(13) Tämän suosituksen tavoitteena on 
edistää laadukkaan koulutuksen kehittämistä 
tukemalla ja täydentämällä jäsenvaltioiden 
toimia, joiden tarkoituksena on varmistaa, 
että jäsenvaltioiden yleissivistävän ja 
ammatillisen peruskoulutuksen järjestelmät 
antavat kaikille nuorile mahdollisuudet 
kehittää avaintaitonsa tasolle, jonka antaa 
heille valmiudet jatko-oppimiseen ja
aikuiselämään ja että aikuiset voivat 
johdonmukaisen ja kattavan elinikäisen 
oppimisen avulla kehittää ja päivittää 
avaintaitojaan. Suosituksessa annetaan 
poliittisille päättäjille, koulutuksen 
tarjoajille, työnantajille ja oppijoille itselleen 

(13) Tämän suosituksen tavoitteena on 
edistää laadukkaan, eteenpäin suunnatun 
koulutuksen kehittämistä tukemalla ja 
täydentämällä jäsenvaltioiden toimia, joiden 
tarkoituksena on varmistaa, että 
jäsenvaltioiden yleissivistävän ja 
ammatillisen peruskoulutuksen järjestelmät 
antavat kaikille nuorille mahdollisuudet 
kehittää avaintaitonsa tasolle, jonka antaa 
heille valmiudet jatko-oppimiseen ja 
aikuiselämään ja että aikuiset voivat 
johdonmukaisen ja kattavan elinikäisen 
oppimisen avulla kehittää ja päivittää 
avaintaitojaan. Suosituksessa annetaan 
poliittisille päättäjille, koulutuksen 

  
1 EYVL / EUVL ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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yhteinen avaintaitoja koskeva 
eurooppalainen viitekehys, jonka 
tarkoituksena on helpottaa kansallista 
uudistusta ja tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden 
ja komission välillä yhteisten 
eurooppalaisten viitetasojen saavuttamiseen 
tähtäävän Koulutus 2010 -työohjelman 
yhteydessä. Lisäksi suositus tukee muita 
asiaankuuluvia politiikan aloja, kuten 
työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa sekä muita 
nuorisoon vaikuttavia politiikan aloja.

tarjoajille, työnantajille ja oppijoille itselleen 
yhteinen avaintaitoja koskeva 
eurooppalainen viitekehys, jonka 
tarkoituksena on helpottaa kansallista 
uudistusta ja tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden 
ja komission välillä yhteisten 
eurooppalaisten viitetasojen saavuttamiseen 
tähtäävän Koulutus 2010 -työohjelman 
yhteydessä. Lisäksi suositus tukee muita 
asiaankuuluvia politiikan aloja, kuten 
työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa sekä muita 
nuorisoon vaikuttavia politiikan aloja.

Tarkistus 2
Suositus 1

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, myös maahanmuuttajille,
mahdollisuudet kehittää avaintaitonsa 
tasolle, joka antaa heille valmiudet aikuis- ja 
työelämään ja asianmukaisen perustan 
jatko-oppimiselle;

Tarkistus 3
Suositus 2

2. varmistavat, että toteutetaan 
asianmukaisia toimia sellaisten nuorten
hyväksi, jotka ovat henkilökohtaisten, 
sosiaalisten, kulttuuristen tai taloudellisten 
olojen vuoksi koulutuksen kannalta
epäsuotuisassa asemassa ja tarvitsevat 
erityistukea käyttääkseen koko 
oppimispotentiaalinsa

2. varmistavat, että toteutetaan 
asianmukaisia toimia sellaisten henkilöiden
hyväksi, jotka ovat henkilökohtaisten, 
sosiaalisten, kulttuuristen tai taloudellisten 
olojen vuoksi koulutuksen kannalta 
epäsuotuisassa asemassa ja tarvitsevat 
erityistukea käyttääkseen koko 
oppimispotentiaalinsa; tämä koskee 
erityisesti niitä maahanmuuttajanuoria, 
joilla ei ole perusedellytyksiä ja avaintaitoja 
osallistua menestyksekkäästi koulutukseen 
ja jatkokoulutukseen ja joiden 
turhautuminen ilmenee väkivaltaisuutena;
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Tarkistus 4
Suositus 4

4. varmistavat, että aikuisten jatkuvaan 
yleissivistävään ja ammatilliseen 
koulutukseen on olemassa asianmukainen 
infrastruktuuri mukaan luettuina opettajat ja 
kouluttajat, koulutuksen saatavuuden 
varmistavat toimenpiteet ja aikuisten 
erilaiset tarpeet huomioon ottava 
tukijärjestelmä oppijoille;

4. varmistavat, että aikuisten jatkuvaan 
yleissivistävään ja ammatilliseen 
koulutukseen on olemassa asianmukainen 
infrastruktuuri mukaan luettuina opettajat ja 
kouluttajat, koulutuksen saatavuuden 
varmistavat toimenpiteet ja aikuisten 
erilaiset tarpeet ja valmiudet huomioon 
ottava tukijärjestelmä oppijoille;

Tarkistus 5
Suositus 4 a (uusi)

4 a. varmistavat, että kaikissa koulutuksen 
ja jatkokoulutuksen alalla toteutettavissa 
järjestelyissä ja luotavissa 
mahdollisuuksissa otetaan erityisesti 
huomioon heikommassa asemassa olevien 
henkilöiden, kuten vammaisten, 
pitkäaikaistyöttömien, ikääntyvien, naisten, 
koulunsa keskeyttäneiden ja sellaisten 
henkilöiden, joiden perustaidot ovat heikot, 
tarpeet; 

Tarkistus 6
Suositus 4 b (uusi)

4 b. varmistavat, että julkiseen, 
maksuttomaan ja yrittäjyyttä tukevaan 
koulutukseen tähtäävien toimien ohella 
kyseisissä kansalaisissa herää 
vastuuntunto, että he ovat itse vastuussa 
omien valmiuksiensa hankkimisesta, 
säilyttämisestä ja kehittämisestä;

Tarkistus 7
Suositus 5

5. varmistavat, että yksittäisille kansalaisille 
suunnattu aikuisten yleissivistävä ja 
ammatillinen koulutus on johdonmukaista ja 

5. varmistavat, että yksittäisille kansalaisille 
suunnattu aikuisten yleissivistävä ja 
ammatillinen koulutus on johdonmukaista ja 
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läheisessä yhteydessä työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikkaan ja muihin nuorisoa 
koskeviin politiikan aloihin ja että 
koulutuksen osalta tehdään yhteistyötä 
työmarkkinaosapuolten ja muiden 
sidosryhmien kanssa;

läheisessä yhteydessä työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikkaan ja että koulutuksen 
osalta tehdään yhteistyötä 
työmarkkinaosapuolten ja muiden 
sidosryhmien kanssa;

Tarkistus 8
Suositus 6 a (uusi)

6 a. ottavat käyttöön paikallisia 
tulosluokituksia, joista käy ilmi, miten 
jonkin alueen koulutuksen tarjoajat ovat 
onnistuneet avaintaitojen opettamisessa;

Tarkistus 9
Aie 1

1. tukea jäsenvaltioita niiden pyrkiessä 
kehittämään yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen järjestelmiään ja panemaan 
täytäntöön tämän suosituksen, mukaan 
luettuna ”Elinikäisen oppimisen avaintaitoja 
koskevan eurooppalaisen viitekehyksen” 
käyttäminen vertailukohtana, jonka avulla 
helpotetaan vertaisoppimista ja hyvien 
toimintatapojen vaihtoa, sekä seuraamaan 
kehitystä ja raportoimaan saavutetusta 
edistyksestä Koulutus 2010 -työohjelmaa 
koskevilla, joka toinen vuosi laadittavilla 
raporteilla;

1. tukea jäsenvaltioita niiden pyrkiessä 
kehittämään yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen järjestelmiään ja panemaan 
täytäntöön tämän suosituksen, mukaan 
luettuna ”Elinikäisen oppimisen avaintaitoja 
koskevan eurooppalaisen viitekehyksen” 
käyttäminen vertailukohtana, jonka avulla 
helpotetaan vertaisoppimista ja hyvien 
toimintatapojen vaihtoa, sekä seuraamaan 
kehitystä ja raportoimaan saavutetusta 
edistyksestä sekä mahdollisesti ilmenneistä 
ristiriitaisuuksista Koulutus 2010 -
työohjelmaa koskevilla, joka toinen vuosi 
laadittavilla raporteilla;

Tarkistus 10
Aie 4

4. tarkistaa ”Elinikäisen oppimisen 
avaintaitoja koskevan eurooppalaisen 
viitekehyksen” vaikutukset Koulutus 2010 -
työohjelman puitteissa ja toimittaa neljän 
vuoden kuluttua tämän suosituksen 
voimaantulosta Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen saaduista 

4. tiedustella jäsenvaltioita kaksi vuotta 
tämän suosituksen hyväksymisen jälkeen, 
miltä osin suositus on pantu täytäntöön 
jäsenvaltioissa ja onko se vähentänyt 
niiden kansalaisten määrää, joilla ei ole 
tarvittavia perus- ja avaintaitoja, sekä 
toimittaa tulokset Euroopan parlamentille
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kokemuksista ja vaikutuksista 
tulevaisuuteen.

ja neuvostolle.

Tarkistus 11
Liite, Johdanto, 1 kohta

Taidot on määritelty tässä asiayhteyteen 
sopivana tietojen, taitojen ja asenteiden 
kokonaisuutena. Kaikki yksilöt tarvitsevat 
avaintaitoja henkilökohtaisen onnistumisen 
tunnetta ja kehitystä, aktiivista 
kansalaisuutta, sosiaalista osallisuutta ja 
työtä varten. Yleissivistävän ja ammatillisen 
peruskoulutuksen päättymiseen mennessä 
nuorilla olisi oltava sellaiset avaintaidot, 
jotka antavat heille valmiudet 
aikuiselämään, ja näitä taitoja olisi 
ylläpidettävä, kehitettävä edelleen ja 
päivitettävä osana elinikäistä oppimista.

Taidot on määritelty tässä asiayhteyteen 
sopivana tietojen, taitojen ja asenteiden 
kokonaisuutena. Kaikki yksilöt tarvitsevat 
avaintaitoja henkilökohtaisen onnistumisen 
tunnetta ja kehitystä, aktiivista 
kansalaisuutta, sosiaalista osallisuutta ja 
työtä varten. Yleissivistävän ja ammatillisen 
peruskoulutuksen päättymiseen mennessä 
nuorilla olisi oltava sellaiset avaintaidot, 
jotka antavat heille valmiudet aikuis- ja 
työelämään, ja näitä taitoja olisi 
ylläpidettävä, kehitettävä edelleen ja 
päivitettävä osana elinikäistä oppimista.

Tarkistus 12
Liite, Johdanto, 2 kohta

Monet avaintaidot ovat limittäisiä ja 
läheisesti toisiinsa sidoksissa: tietyn alueen 
olennaiset piirteet tukevat myös toisen 
alueen taitoja. Kieleen, lukemiseen, 
laskemiseen sekä tieto- ja 
viestintätekniikkaan liittyvät perustaidot 
muodostavat oppimisen olennaisen perustan, 
ja oppimistaidot tukevat kaikkea 
oppimistoimintaa. Viitekehyksessä 
sovelletaan tiettyjä teemoja, jotka ovat 
tärkeitä kaikissa kahdeksassa avaintaidossa:
kriittinen ajattelu, luovuus, aloitteellisuus, 
ongelmanratkaisu, riskinarviointi, 
päätöksenteko ja tunteiden rakentava 
hallinta.

Monet avaintaidot ovat limittäisiä ja 
läheisesti toisiinsa sidoksissa: tietyn alueen 
olennaiset piirteet tukevat myös toisen 
alueen taitoja. Kieleen, lukemiseen, 
laskemiseen sekä tieto- ja 
viestintätekniikkaan liittyvät perustaidot 
muodostavat oppimisen olennaisen perustan, 
ja oppimistaidot tukevat kaikkea 
oppimistoimintaa. Viitekehyksessä 
sovelletaan tiettyjä teemoja, jotka ovat 
tärkeitä kaikissa kahdeksassa avaintaidossa: 
kriittinen ajattelu, luovuus, aloitteellisuus, 
ongelmanratkaisu, riskinarviointi, 
päätöksenteko, päätöksentekovalmiudet ja 
tunteiden rakentava hallinta. 
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Tarkistus 13
Liite, otsikko 8, 2 kohta

Taitoihin sisältyvät sekä taito ilmaista että 
taito arvostaa muiden ilmaisua: itseilmaisu 
eri välineiden avulla yksilön luontaisia 
kykyjä käyttäen ja taideteosten ja esitysten 
arvostaminen ja niistä nauttiminen. Taitoja 
ovat myös kyky suhteuttaa omat luovat ja 
ilmiasulliset näkökannat toisten 
mielipiteisiin sekä kyky kartoittaa ja 
toteuttaa käytännössä kulttuuritoiminnan 
tarjoamat taloudellisen toiminnan 
mahdollisuudet.

Taitoihin sisältyvät sekä taito ilmaista että 
taito arvostaa muiden ilmaisua: itseilmaisu 
eri välineiden avulla yksilön luontaisia 
kykyjä käyttäen ja taideteosten ja esitysten 
arvostaminen ja niistä nauttiminen. Taitoja 
ovat myös kyky suhteuttaa omat luovat ja 
ilmiasulliset näkökannat toisten 
mielipiteisiin sekä kyky kartoittaa ja 
toteuttaa käytännössä kulttuuritoiminnan 
tarjoamat sosiaalisen ja taloudellisen 
toiminnan mahdollisuudet.


