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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

aikuiskoulutuksesta: Oppia ikä kaikki
(2007/2114(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Aikuiskoulutus: Oppia ikä kaikki" 
(KOM(2006)0614),

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

– ottaa huomioon 18. joulukuuta 2006 antamansa suosituksen elinikäisen oppimisen 
avaintaidoista2,

– ottaa huomioon 23. maaliskuuta 2006 antamansa päätöslauselman väestörakenteen 
muutokseen vastaamisesta ja sukupolvien välisestä solidaarisuudesta3,

– ottaa huomioon Lissabonissa 23. ja 24. maaliskuuta 2000 kokoontuneen 
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 149 ja 150 artiklan,

– ottaa huomioon ... syyskuuta 2007 antamansa päätöslauselman koulutusta ja elinikäistä 
oppimista koskevien tilastojen tuottamisesta ja kehittämisestä4,

– ottaa huomioon ... syyskuuta 2007 antamansa päätöslauselman eurooppalaisen tutkintojen 
viitekehyksen perustamisesta elinikäisen oppimisen edistämiseksi5,

– ottaa huomioon ... syyskuuta 2007 antamansa päätöslauselman eurooppalaisten 
koulutusjärjestelmien tehokkuudesta ja tasapuolisuudesta6,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan 
lausunnot (A6-0000/2007),

A. katsoo, että aikuiskoulutuksesta on tulossa poliittinen painopiste, joka tarvitsee
konkreettisia ja asianmukaisia ohjelmia, näkyvyyttä, mahdollisuuksia ja voimavaroja,

B. katsoo, koulutus on keskeisessä asemassa pyrittäessä saavuttamaan Lissabonin strategian 
tavoitteet eli talouskasvun, kilpailukyvyn ja sosiaalisen osallisuuden edistäminen,

  
1 EUVL L 327, 24.11.2006, s. 45.
2 EUVL L 394, 30.12.2006, s. 10.
3 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0115.
4 A6-0307/2007, syyskuun II 2007 istuntojakso.
5 A6-0245/2007, syyskuun II 2007 istuntojakso.
6 A6-0326/2007, syyskuun II 2007 istuntojakso.
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C. katsoo, että vielä neljän miljoonan aikuisen olisi osallistuttava elinikäiseen oppimiseen, 
jotta saavutettaisiin jäsenvaltioiden Koulutus 2010 -työohjelman puitteissa tavoitteeksi 
asettama osallistumisaste,

D. katsoo, että aikuiskoulutukseen tehdyt investoinnit edistävät yhteiskunnallisia ja 
kulttuuriin liittyviä etuja lisäämällä yksilöiden hyvinvointia ja mahdollisuuksia itsensä 
toteuttamiseen sekä aktiivista kansalaisuutta,

E. katsoo, että aikuiskoulutus ja sen kautta hankitut keskeiset taidot edistävät olennaisella
tavalla työllistyvyyttä ja liikkuvuutta työmarkkinoilla sekä yhteiskuntaan integroitumista,

F. katsoo, että runsaan aikuiskoulutustarjonnan seurantaan ja toimintastrategioiden
kehittämiseen tarvitaan luotettavia tietoja,

G. ottaa huomioon, että aikuiskoulutusjärjestelmiä koskeva tieto ja mahdollisuudet osallistua 
näihin järjestelmiin eroavat suuresti jäsenvaltioittain,

H. katsoo, että virallisen ja epävirallisen oppimisen sekä arkioppimisen tunnustaminen ja 
validointi muodostavat elinikäisen oppimisen strategian perustan,

I. katsoo, että on välttämätöntä yhdistää aikuiskoulutus tutkintojen tunnustamista koskeviin 
eurooppalaisiin puitteisiin ja parantaa niiden tarjoamia mahdollisuuksia keskeisten taitojen
sekä sosiaalisten ja yksilöllisten taitojen kehittämiseen,

1. Pitää myönteisenä komission ehdotusta aikuiskoulutusta koskevaksi
toimintasuunnitelmaksi;

2. myöntää, että toimenpiteitä olisi toteutettava monella eri tasolla, jotta edistetään, 
tehostetaan ja vahvistetaan etenkin aikuisille suunnatun oppimiskulttuurin kehittämistä;

3. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään pääasiassa aikuiskoulutukseen keskittyvän elinikäisen 
oppimisen kulttuurin toteuttamalla strategioita ja toimia, joiden tavoitteena on 
tietojenhankinnan edistäminen, sen houkuttelevuuden ja sen mahdollisuuksien lisääminen 
sekä tutkintojen päivittäminen;

Lisää motivaatiota aikuiskoulutukseen

4. vaatii aikuiskoulutuksen tarkoituksenmukaisempaa edistämistä, jotta useammilla 
ihmisillä olisi motivaatio osallistua tällaiseen koulutukseen; katsoo, että 
aikuiskoulutuksella pitäisi olla keskeinen asema eri politiikan aloilla yleisen 
oppimiskulttuurin edistämiseksi mediakampanjoilla, tiedotuksella sekä opastus- ja 
neuvontapalveluilla ja etenkin heikommassa asemassa oleville ryhmille suunnatuilla
tiedotus-, opastus- ja neuvontapalveluilla;

5. on yhtä mieltä siitä, että erityisten puhelinpalvelujen ja verkkosivujen avulla pystytään 
menestyksekkäästi edistämään aikuiskoulutusta ja että nämä välineet pitäisi suunnata 
pääasiassa vähän koulutetuille ja ikääntyneille; 
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Tilastotiedot

6. katsoo, että vertailukelpoisia tilastotietoja tarvitaan aikuiskoulutusalan toimien 
kehittämistä ja seurantaa varten sekä elinikäisen oppimisen integroitua toimintaohjelmaa 
koskevien tietojen ja suuntaviivojen antamiseksi; 

7. katsoo, että eurooppalaista aikuiskoulutustutkimusta on tuettava sekä aikuiskoulutusta 
koskevien vertailukelpoisten tietojen keräämiseksi että yhteisen käsitteistön luomiseksi;

8. kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita edistämään hyvien käytäntöjen vaihtoa;

Työ- ja perhe-elämän, elinikäisen oppimisen ja tehokkaan toteutuksen yhteensovittaminen

9. korostaa, että perhe- ja työelämän sekä elinikäisen oppimisen yhteensovittaminen 
edellyttää paitsi joustavampaa ajan ja välimatkojen hallintaa myös yhteiskunnallisia ja 
taloudellisia kannustimia sekä verokannustimia, jotta edistetään aikuisten 
mahdollisuuksia osallistua koulutusohjelmiin; 

10. korostaa, että uusia teknologioita on hyödynnettävä tehokkaamman ja panee tässä 
suhteessa merkille, että uusia tietolähteitä ja etäopiskeluohjelmien kaltaisia uusia 
oppimistapoja tukevien Internet-yhteyksien kehittämistä olisi edistettävä;

11. korostaa, että on tarpeen tarjota kattavampia julkisia ja yksityisiä lastenhoitopalveluja ja 
saada mukaan työnantajat, jotka voivat järjestää lastenhoitopalveluja yrityksen puolesta;

Ikäsyrjinnän torjuminen sukupolvien välisen solidaarisuuden avulla ja kulttuurien välinen 
solidaarisuus

12. muistuttaa, että väestörakenteen muutos asettaa jäsenvaltioille joukon monitahoisia, 
toisiinsa liittyviä haasteita ja että yhteiskuntiemme on kehitettävä uusia sukupolvien 
välisen solidaarisuuden muotoja;

13. kehottaa näin ollen parantamaan aikuisten – ja etenkin ikääntyneiden – osaamisen, 
taitojen ja kokemuksen siirtämistä yritys- ja käsiteollisuustoimintaa tukevilla 
mentorointijärjestelmillä; pitää tärkeänä myös sitä, että nämä mentorit muodostavat 
yhteysverkoston, jonka kautta he voivat jakaa ja vaihtaa tietoja;

14. korostaa "perheessä oppimisen mallin" merkitystä; tässä mallissa vanhemmat ovat 
motivoituneita palaamaan uudelleen oppimisen pariin, koska haluavat auttaa omia 
lapsiaan menestymään koulussa;

15. tukee sukupolvien välisen solidaarisuuden sekä kokemuksen ja tutkintojen tunnustamisen 
kannalta merkityksellisten vapaaehtoisohjelmien kehittämistä;

16. korostaa, että liikkuvuutta ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta ajatellen on välttämätöntä 
tarjota etenkin maahanmuuttajille joustavia mahdollisuuksia osallistua koulutusohjelmiin 
sekä asianmukaiset edellytykset näiden mahdollisuuksien toteuttamiseen;
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Kielten oppimisen merkitys ja riskiryhmien erityistarpeet

17. pitää maahanmuuttajien kansallisten ja paikallisten tukikeskusten perustamista keskeisenä 
välineenä, jonka avulla voidaan jakaa hyödyllistä tietoa ja tuoda selvyyttä kysymyksiin, 
jotka koskevat maahanmuuttajien täydellistä integroitumista yhteiskuntaan; 

18. korostaa, että on tärkeää tukea entistä enemmän etenkin maahanmuuttajille suunnattuja
kielikursseja;

19. kannattaa ajatusta maahanmuuttajien, vähän koulutettujen ja vammaisten 
"taitokartoitusten" järjestämisestä; katsoo, että tällaisten taitokartoitusten tuomien 
taloudellisten etujen lisäksi niillä voidaan myös vähentää rasismia, muukalaisvihaa, 
syrjintää ja syrjäytymistä;

Pääsy korkea-asteen koulutukseen

20. katsoo, että laajemmalla väestönosalla pitäisi olla mahdollisuus korkea-asteen 
koulutukseen – myös työelämässä olleilla aikuisilla ja ikääntyneillä;

21. korostaa, että ylemmän perusasteen koulutuksen uudistaminen on välttämätöntä
kilpailukyvyn, joustavuuden, saatavuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi;

Laadun, opetuksen ja tarjonnan monipuolisuuden parantaminen

22. korostaa, että aikuiskoulutuksen alalla tarvitaan pätevää henkilöstöä; katsoo, että on 
tuettava aikuiskouluttajille tarkoitettuja erityisohjelmia ja edistää aikuiskoulutusalan 
tutkintoon johtavien korkeakoulutusohjelmien perustamista;

23. tukee esimerkiksi seuraavia toimia, joiden tavoitteena on edistää osaamisen siirtoa ja 
liikkuvuutta aikuiskoulutuksessa:

a) tutkintojen tunnustamista koskevien eurooppalaisten puitteiden ja
Europass-todistuksen toteuttaminen ja laajentaminen;

b) perustaitojen, keskeisten taitojen, virallisessa koulutusjärjestelmässä ja sen 
ulkopuolella sekä arkioppimisen kautta saadun pätevyyden ja koulutuksen 
tunnustaminen ja validointi, jotta varmistetaan oppimistulosten avoimuus ja 
helpotetaan oppimistulosten tunnustamista sekä siirtymistä oppimisväylältä toiselle;

Rahoitus

24. kehottaa ottamaan rahoitusjärjestelyt ja työnantajien järjestämän henkilöstökoulutuksen 
yleiseen käyttöön ja tukemaan niitä verohelpotuksilla, sillä työntekijöiden pätevyys ja 
taidot ovat keskeinen innovaatio-, tuottavuus- ja kilpailutekijä;

25. vaatii, että lainsäädäntötoimenpiteiden sekä aikuiskoulutuslaitosten tai -järjestöjen
toimielinten, verkostojen ja kumppanuuksien välistä koordinointia, yhteistyötä, 
tehokkuutta ja avoimuutta edistetään hyödyntämällä paikallista, alueellista, kansallista ja
EU:n (julkista tai yksityistä) rahoitusta;
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26. katsoo, että on oleellista tarjota taloudellisia kannustimia, jotta ihmisillä on esteetön 
mahdollisuus koulutukseen ja sen tuomiin hyötyihin; korostaa, että tällaiset kannustimet 
voisivat olla verokannustimia, avustuksia, apurahoja, osarahoitusta tai verovähennyksiä 
taikka alennuksia sellaisten työnantajien sosiaaliturvamaksuihin, jotka tarjoavat 
aikuiskoulutusta edistävät työskentelyolosuhteet;

27. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 
jäsenvaltioille.
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PERUSTELUT

Lokakuussa 2006 komissio julkaisi tiedonannon "Aikuiskoulutus: Oppia ikä kaikki" ja 
valmistelee parhaillaan "Aikuiskoulutusta koskevaa toimintasuunnitelmaa 2007", joka on 
määrä hyväksyä syyskuun lopussa tai lokakuun alussa. Tiedonannossa korostetaan, että 
aikuiskoulutuksella voidaan edistää ratkaisevasti työllistymistä ja liikkuvuutta nykyaikaisilla 
työmarkkinoilla sekä yhteiskuntaan integroitumista.

Nykyiset laajat taloudelliset ja yhteiskunnalliset muutokset, nopea siirtyminen 
osaamisyhteiskuntaan ja Euroopan väestön ikääntymisestä johtuvat väestörakenteen 
muutokset ovat kaikki haasteita, jotka edellyttävät uutta lähestymistapaa koulutukseen 
elinikäisen oppimisen avulla.

Koulutus ei voi enää rajoittua peruskoulutukseen ja sen jälkeisiin vuosiin, vaan sitä on 
ajantasaistettava ja jatkettava koko työelämän ajan: se on kaikkia elämänaloja koskeva 
elinikäinen prosessi. Koulutus ja etenkin aikuiskoulutus edistävät yksilön kehitystä, 
itseluottamusta, aktiivista kansalaisuutta, yhteiskuntaan integroitumista ja kulttuurien välistä 
vuoropuhelua.

Jo huomattava osa Euroopan Unionin kansalaisista on suoraan sen koulutusohjelmien piirissä, 
mutta osallistuminen vaihtelee suuresti jäsenvaltioittain.

Aikuiskoulutusta koskevaa toimintaohjelmaa on edistettävä tarmokkaasti. Aikuisten 
osallistuminen koulutukseen on liian vähäistä, jos EU aikoo saavuttaa aikuiskoulutukselle 
tavoitteeksi asettamansa 12,5 prosentin osallistumisasteen vuoteen 2010 mennessä.

Esittelijä hyväksyy komission valitseman edistyksellisen lähestymistavan ja tukee parhaillaan 
valmisteltavaa tulevaa toimintasuunnitelmaa pohtimalla seuraavia haasteita:
a) Osallistumisen esteiden poistaminen. Koulutukseen osallistuminen on edelleen vähäistä. 
Jäsenvaltioiden on kehitettävä korkealuokkaiset ohjaus- ja tiedotusjärjestelmät sekä annettava 
kohdennettuja rahallisia kannustimia yksityishenkilöille ja tuettava paikallisia 
yhteistyökumppanuuksia. 
b) Aikuiskoulutuksen laadun varmistaminen. Aikuiskoulutuksen laadun varmistamisessa on 
kiinnitettävä erityistä huomiota moniin erilaisiin laatunäkökohtiin ja korostettava etenkin 
henkilöstön kehittämistä sekä laadunvarmistusmekanismeja, -menetelmiä ja -aineistoa.

c) Oppimistulosten tunnustamis- ja validointijärjestelmien kehittäminen. Jäsenvaltioita 
kehotetaan liittämään nämä järjestelmät tutkintojen tunnustamista koskeviin kansallisiin 
puitteisiin tutkintojen tunnustamista koskevien eurooppalaisten puitteiden yhteydessä. 
d) Investoinnit ikääntyvään väestöön ja siirtolaisiin. Jäsenvaltioiden olisi investoitava 
ikääntyneisiin ja siirtolaisiin sellaisella koulutuksella, joka vastaa oppijoiden tarpeisiin, ja 
samalla jäsenvaltioiden olisi tiedostettava paremmin siirtolaisten ja iäkkäiden merkittävä rooli 
EU:n yhteiskunta- ja talouselämässä.
e) Kyky arvioida edistymistä. Luotettavat tiedot sekä asianmukaiset indikaattorit ja 
vertailuarvot ovat keskeisiä näyttöön perustuvien toimintastrategioiden kehittämiseksi. 
Tietojen laatua ja vertailukelpoisuutta on edelleen parannettava.
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Esittelijä pitää tiedonantoa ajankohtaisena ja toimintasuunnitelmaa lupaavana ja katsoo, että 
toimenpiteitä olisi toteutettava monella eri tasolla, jotta edistetään, tehostetaan ja vahvistetaan 
etenkin aikuisille tarkoitetun oppimiskulttuurin kehittämistä. 

Esittelijä viittaa näihin toimenpiteisiin mietinnössään toistuvasti mainitsemalla 
jäsenvaltioiden hyviä käytäntöjä sekä ehdottamalla mahdollisesti toteutettavia toimia. 

Toimenpiteissä kiinnitetään huomiota pääasiassa
1. motivaatioon
2. tilastoihin
3. työ- ja perhe-elämän sekä elinikäisen oppimisen ja tehokkaan toteutuksen 
yhteensovittamiseen
4. sukupolvien väliseen solidaarisuuteen ja kulttuurien väliseen solidaarisuuteen
5. kielten oppimisen merkitykseen ja riskiryhmien erityistarpeisiin
6. korkeakoulutusmahdollisuuksiin
7. laadun, opetuksen ja tarjonnan monipuolisuuden parantamiseen
8. rahoitukseen.

Esittelijä korostaa ajatusta, jonka mukaan aikuiskoulutus on keskeinen osa elinikäistä 
oppimista ja hyvin monitahoinen ala. Aikuisten on yhdistettävä oppiminen osaamiseensa, 
kokemukseensa ja kulttuuritaustaansa. Aikuiskoulutuksen on sovelluttava heidän tehtäviinsä 
ja siitä on oltava heille yksilökohtaista hyötyä.

Nämä toimenpiteet on onnistuttava toteuttamaan mahdollisimman pian siksi, että 
aikuiskoulutuksesta on tullut nykyisin yhä tärkeämpää, kun globaalistuminen, 
väestökehityksen asettamat haasteet ja Euroopan taloudelliset ja yhteiskunnalliset muutokset 
edellyttävät tutkintojen ja taitojen suurempaa sopeuttamista yksityis-, yhteiskunta- ja 
työelämässä.
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