
Mikä on Suomen tilanne Eurooppa 2020 
-vertailuarvoihin nähden?

Eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisia puitteita koskeva 
ohjelma sisältää seuraavat vertailuarvot:
>  vähintään 82 prosenttia valmistuneista saa työpaikan kolmen 

vuoden sisällä
>  vähintään 95 prosenttia 4-6-vuotiaista lapsista osallistuu 

esiasteen opetukseen 
>  niiden 15-vuotiaiden osuus, joilla ei ole riittävää lukutaitoa 

sekä osaamista matematiikassa ja luonnontieteissä, on alle 
15 prosenttia 

>  vähintään 15 prosenttia 25-64-vuotiaista aikuisista osallistuu 
elinikäiseen oppimiseen.

Kuva 2 Koulutus 2020 – Vertailuarvot

Vuonna 2012 varhaiskasvatukseen osallistuneiden lasten määrä 
oli lähes 20 prosenttiyksikköä matalampi kuin EU:n keskiarvo, 
92,3 prosenttia. Kuten vuoden 2009 PISA-kokeet osoittavat, 
15-vuotiaiden lukutaito sekä osaaminen matematiikassa 
ja luonnontieteissä on edelleen EU:n huipputasoa viime vuosien 
tason laskemisesta huolimatta.  Valmistuneiden työllistymisaste 
on pysynyt lähellä EU:n keskiarvoa talouskriisin aikana. Elinikäi-
seen oppimiseen osallistuvien aikuisten määrä on edelleen 
EU:n kolmanneksi korkein ja lähes kolme kertaa korkeampi kuin 
EU:n keskiarvo, 9 prosenttia, vuonna 2012.
 

m Uusia työtapoja
Suomessa on tehty paljon työtä tulevaisuudessa tarvittavien taitojen 
ja kykyjen ennakoimiseksi. Valtakunnallisten ammatillisten osaamis-
tarpeiden ennakointi -projekti on tuonut yhteen eri sidosryhmien, 
kuten valtionhallinnon, työmarkkinaosapuolten, ammatillisen 
koulutuksen järjestäjien, yliopistojen, paikallisten viranomaisten, 
tutkimuslaitosten ja opiskelijajärjestöjen, edustajia kehittämään 
toimintatapoja ja prosesseja taitojen ja kykyjen arvioinnissa.

Mistä saan lisätietoa?

Koulutuksen uudelleenajattelu: sosioekonomisten vaikutusten 
parantaminen investoimalla taitoihin -hankkeen tiedot, sekä muut 
tässä esitteessä käytetyt materiaalit löytyvät seuraavalta sivulta: 
http://ec.europa.eu/education/news/rethinking_en.htm

Seuraavilta web-sivuilta löydät lisätietoja ao. aiheista:
Eurooppa 2020 -tavoitteet
http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_fi.htm
Education and training 2020 benchmarks  
(Koulutus 2020 -vertailuarvot)
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/
benchmarks_en.htm
Maakohtaiset suositukset   
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/
country-specific-recommendations/index_fi.htm
Erasmus+ 
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/
Education and training Monitor 2012 (Koulutus 2012 -seuranta)
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/
monitor12_en.htm
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Mikä on ”Koulutuksen uudelleenajattelu?”

Eu roopan komissio julkaisi vuonna 2012 uuden 
koulutusvision talouskasvun ja kilpailukyvyn 

elvyttämisen tukemiseksi. Siinä esitellään tapoja, joilla 
koulutusjärjestelmät voivat tuottaa sekä työmarkkinoille 
sopivia taitoja että tukea ihmisiä heidän taloudellisen 
tulevaisuutensa ja sosiaalisen osallisuutensa turvaamisessa.

Koulutuksen uudelleenajattelu -tiedonanto osoittaa, miten 
jäsenvaltiot voivat auttaa aikuisia kehittämään taitojaan 
ja ryhtymään elinikäisiksi oppijoiksi sekä auttaa nuorisoa 
hankkimaan taitoja, joita tarvitaan työmarkkinoilla tai 
oman yrityksen perustamisessa. Se kannustaa sidosryh-
miä, kuten työnantajia, ammattiliittoja, liittymään mukaan 
uudistusprosesseihin.

Euroopan on panostettava enemmän kansalaisiinsa 
ja heidän taitoihinsa talouskasvun ja innovaation vauhdit-
tamiseksi. Nykytilanteessa, kun nuorisotyöttömyysaste 
on korkea ja unionin alueella on kaksi miljoonaa vapaata 
työpaikkaa, jäsenvaltioiden ei tule supistaa koulutusbud-
jettejaan, vaan parantaa tehokkuuttaan varmistaen 
kohtuullisuuden ja osallistavuuden.

Miksi uudistuksia tarvitaan?

Ennusteiden mukaan niiden työpaikkojen osuus, joissa 
tarvitaan korkeakouluopintoja, nousee EU:ssa 34 prosenttiin 
vuoteen 2020 mennessä samalla kun matalan koulutustason 
työpaikkojen määrä laskee. Eurooppalaisten työurat muuttuvat 
entistä monipuolisemmiksi ja vaihtelevammiksi, ja heiltä 
odotetaan tulevaisuudessa kriittistä ajattelua, aloitteellisuutta, 
ongelmanratkaisukykyä ja ryhmätyötaitoja. Koulutusjärjestel-
mien tulee huomioida tämä uudenlainen työelämä.

Koulutusuudistuksilla tulisi olla seuraavat tavoitteet:
>  keskittyminen oppimistulosten ja laadukkaan työssä 

oppimisen tuloksiin
>  koulunkäynnin keskeyttäneiden määrän vähentäminen 

ja elinikäiseen oppimiseen innostaminen
>  tuen lisääminen opetustyön tekijöille
>  koulutuslaitosten sekä työnantajien välisten kumppanuuksien 

kehittäminen.

Miten koulutuksen uudelleenajattelu 
tukee jäsenvaltioita?

Koulutuksen uudelleenajattelua koskevan tiedonannon 
selkeänä tavoitteena on vahvistaa kaikissa töissä tarvittavien 
taitojen painoarvoa. Tämä koskee erityisesti digitaalisia taitoja 
ja yrittäjäntaitoja sekä kielitaitoa. Siinä korostetaan oppisopi-
musten, taitojen ja tutkintojen eurooppalaisen alueen, 
tieto- ja viestintäteknologian (TVT) ja avoimien oppimisresurs-
sien tarjoamaa potentiaalia oppimiselle sekä laajempaa tukea 
(myös taloudellista) kumppanuuksille.

Jokainen jäsenvaltio voi arvioida kehitystään tietyillä avainalu-
eilla eurooppalaisten tavoitteiden ja vertailuarvojen avulla sekä 
selvittää, mitkä alueet vaativat lisähuomiota.

 

Mikä on Suomen tilanne Eurooppa 2020 
-tavoitteisiin nähden?

Vuodelle 2020 on asetettu seuraavat eurooppalaiset 
koulutustavoitteet:
>  koulunsa keskeyttäneiden määrän vähentäminen alle 

10 prosenttiin
>  korkeakoulututkinnon saavuttaneiden 30-34-vuotiaiden 

määrän kasvattaminen ainakin 40 prosenttiin.

Eurooppalaiset tavoitteet on yhdistetty kansallisiin tavoitteisiin, 
jotka kuvastavat erilaisia olosuhteita ja perinteitä – Suomen 
tavoitteet ovat 8 % ja 42 % [1]. 

Kuva 1 Eurooppa 2020 – Tavoitteet

 

Koulunkäynnin keskeytti huomattavasti harvempi Suomessa 
vuonna 2012 kuin EU:ssa keskimäärin, ja lukema on pysynyt 
tasaisena viime vuosikymmenen. on kuitenkin huomioitava, 
että koulun keskeyttäneiden nuorien määrä on merkittävästi 
korkeampi maahanmuuttajayhteisöissä, ja tämä suuntaus on 
kasvava. Kolmannen asteen koulutuksen saaneiden 30-34-vuo-
tiaiden määrä oli korkea verrattuna EU:n vuoden 2012 keskiar-
voon, 35,8 %. Suomi on saavuttanut sekä kansalliset että EU:n 
tavoitteet vuodelle 2020.

[1]  Kaikki tiedot peräisin Euroopan komission yksiköiden valmisteluasiakirjasta 
rethinking Education – country analysis, 2012.

m  EU-ohjausjakso 2013:  
Jäsenvaltiokohtaisia suosituksia 

Suomi on sopinut Euroopan komission kanssa koulutuksen 
uudelleenajatteluun liittyvistä suosituksista vuodelle 2013. 
Niihin kuuluu tukitoimia työmarkkinoilla olevien nuorten 
ja pitkäaikaistyöttömien työssä tarvittavien taitojen 
kehittämiseksi.
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