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KOHTI TEHOKKAAMPAA 
AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKAA

AUTETAAN AIKUISIA KEHITTÄMÄÄN 
HEIDÄN TARVITSEMIAAN TIETOJA JA TAITOJA 

AIKUISKOULUTUKSEN HAASTE
Nopeasti muuttuvassa maailmassa menestyminen edellyttää kaikilta monenlaisia tietoja ja taitoja – joita on myös kehitettävä läpi 
elämän. Tämä on keskeinen sanoma uudessa osaamisohjelmassa Euroopalle (ks. laatikko). Ilman oikeanlaista osaamista monet 
joutuvat työttömiksi tai työskentelemään huonolaatuisissa työpaikoissa tai heidän pätevyytensä ei riitä hyödyntämään uuden 
sukupolven työllistymismahdollisuuksia. Arki voi olla haastavaa ilman perustason luku-, kirjoitus-, lasku- ja digitaalitaitoja.

Haasteena, joka esitetään eurooppalaisessa aikuiskoulutusohjelmassa (ks. laatikko), on kannustaa yhä useampia aikuisia jatkamaan 
opiskelua. Tässä tarkoituksessa EU ja jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön erilaisia strategioita ja toimintapoliittisia aloitteita, joiden 
tarkoituksena on parantaa aikuiskoulutusmahdollisuuksien tarjontaa, laatua, määrää ja saatavuutta. Lisäksi toteutetaan toimia, 
joilla lisätään näiden mahdollisuuksien hyödyntämistä toteuttamalla tehokkaita tiedotus-, ohjaus- ja motivointistrategioita, jotka 
on suunnattu niitä eniten tarvitseville ryhmille.

Näistä toimista huolimatta tilastot kuitenkin osoittavat, että
 ⇢ vain yksi kymmenestä eurooppalaisesta aikuisesta osallistuu jonkinlaiseen koulutukseen
 ⇢ yli neljännekseltä kaikista aikuisista puuttuu perustason luku-, kirjoitus-, lasku- ja digitaalitaidot, joita edellytetään nykyisin monissa työpaikoissa.

Kuinka aikuiskoulutuspolitiikkaa ja aikuiskoulutuksen tarjontaa voidaan sitten tehostaa?

HAASTEEN YMMÄRTÄMINEN
Euroopan komission äskettäin tilaamassa aikuiskoulutuspolitiikkaa ja sen tehokkuutta Euroopassa koskevassa tutkimuksessa ”An 
in-depth analysis of adult learning policies and their effectiveness in Europe” analysoitiin saatavilla olevaa aineistoa. Tutkimuksessa 
vahvistetaan, että vaikka aikuiskoulutus tuokin sekä yksityishenkilöille että yrityksille ja koko yhteiskunnalle merkittäviä taloudellisia 
ja sosiaalisia etuja, vain hyvin harvat eurooppalaiset aikuiset käyttävät tätä mahdollisuutta hyväkseen.

Tutkimuksessa myös korostetaan keinoja, joilla politiikkaa voidaan tehostaa ja siten lisätä aikuisten osallistumista koulutukseen. 
Sen tulosten perusteella voidaan nimetä kuusi ratkaisevaa tekijää, joilla lisätään aikuiskoulutukseen osallistumista ja mahdolli-
suuksia taitojen kehittämiseen.



KUUSI ASKELTA KOHTI TEHOKKAAMPAA AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKAA

1  LISÄTÄÄN AIKUISTEN HALUKKUUTTA OSALLISTUA KOULUTUKSEEN JA 
MYÖNTEISTÄ ASENNETTA SITÄ KOHTAAN

Aikuiskoulutukseen osallistuminen ja koulutuksen jatkaminen edellyttävät sitä, että aikuiskoulutuksella on myönteinen maine ja 
että yksittäiset oppijat suhtautuvat siihen myönteisesti. Jäsenvaltiot voivat varmistaa tämän yhteistyössä työmarkkinaosapuolten 
ja muiden sidosryhmien kanssa lisäämällä tietoisuutta aikuiskoulutuksen monista hyödyistä sekä pyrkimällä tavoittamaan ne 
aikuiset, jotka hyötyisivät koulutuksesta eniten, ja tarjoamalla heille räätälöityä tiedotusta ja ohjausta. 

2  KANNUSTETAAN TYÖNANTAJIA INVESTOIMAAN 
AIKUISKOULUTUKSEEN

Työn vaatimusten kehittyessä työntekijöiden on kehitettävä taitojaan ja kykyjään sekä hankittava uusia. Tämän vuoksi ammatil-
linen kehittyminen ja työhön perehdyttävä koulutus ovat keskeisiä tekijöitä, jotka voivat motivoida aikuisia jatkamaan opiskelua. 
On tärkeää varmistaa, että työnantajat investoivat aikuiskoulutukseen, jotta lisätään sekä tarjolla olevien mahdollisuuksien että 
koulutukseen osallistuvien työntekijöiden määrää.

3  PARANNETAAN HEIKOMMASSA ASEMASSA OLEVIEN JA VAIKEASTI 
TAVOITETTAVIEN RYHMIEN PÄÄSYÄ KOULUTUKSEEN

Aikuisoppijoita on monenlaisia, ja heillä on paljon erilaisia oppimistarpeita. Yhtä kaikille soveltuvaa ratkaisua ei ole: politiikan on 
sisällettävä räätälöityjä ohjelmia ja sen olisi oltava riittävän joustava, jotta se vastaisi jokaisen henkilön yksilöllisiä oppimistarpeita 
ja motivaatiota – puutteellisesti koulutettujen oppijoiden perustaitojen kehittämistä unohtamatta. Tässä tarkoituksessa suositellaan 
kumppanuuksien luomista yhteisöryhmien ja ammattijärjestöjen kaltaisten välittäjäorganisaatioiden kanssa. 

4  PARANNETAAN AIKUISKOULUTUKSEN TARKOITUKSENMUKAISUUTTA 
KAIKILLE SIIHEN OSALLISTUVILLE

Kun koulutusmahdollisuudet vastaavat sekä oppijan että työnantajan erityistarpeita ja motivaatiota, osallistuminen kasvaa, minkä lisäksi 
myös tulokset paranevat: tämä tarkoittaa parempaa osaamista, pääsyä parempiin työpaikkoihin ja parempia yhteiskunnallisia tuloksia. Tästä 
syystä aikuiskoulutuspolitiikka ja aikuiskoulutuksen tarjonta on suunniteltava siten, että ne vastaavat erilaisten käyttäjäryhmien tarpeita. 

5  VARMISTETAAN AIKUISKOULUTUSMAHDOLLISUUKSIEN LAATU  

On tärkeää tarjota korkealaatuista aikuiskoulutusta, jotta varmistetaan myönteiset tulokset niin oppijoille, työnantajille kuin yhtei-
sölle ja jotta julkinen investointi käytetään mahdollisimman tehokkaasti.

6  KOORDINOIDAAN AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKAA KANSALLISELLA, 
ALUEELLISELLA JA PAIKALLISELLA TASOLLA

Jotta politiikkaa toteutettaisiin mahdollisimman onnistuneesti, on koordinoitava tehokkaasti kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla toteutettavia erilaisia aloitteita ja kaikkien eri toimielinten, organisaatioiden ja sidosryhmien on tehtävä tehokasta yhteistyötä. 

TYÖKALU AIKUISKOULUTUSPOLITIIKAN PARANTAMISEKSI
Nämä kuusi onnistumiseen johtavaa askelta ovat keskeisessä asemassa uudessa politiikan analysointityökalussa, joka on tarkoitettu 
kaikkien aikuiskoulutuksen kanssa tekemisissä olevien käyttöön.

Yksi tutkimuksen keskeisistä tuloksista on, että ennen kuin politiikkaa voidaan kehittää niin, että sen tavoitteet saavutetaan 
paremmin, päätöksentekijöiden on ymmärrettävä, miten erilaiset toimintapoliittiset lähestymistavat toimivat. Tämä edellyttää 
järjestelmällisempää tiedonkeruuta ja tiukempaa politiikan seurantaa. Uudella työkalulla pyritään auttamaan päätöksentekijöitä 
näissä kahdessa tehtävässä.

Työkalu muodostuu kahdesta pääelementistä. Ensimmäinen on analysoinnissa käytettävä kehys (ks. laatikko), joka auttaa päätök-
sentekijöitä aikuiskoulutuspolitiikan suunnittelussa ja arvioimisessa. Toinen koostuu indikaattoreista, jotka auttavat seuraamaan 
politiikan täytäntöönpanoa ja arvioimaan politiikan vaikutuksia sekä vertailemaan näitä tuloksia muiden jäsenvaltioiden tuloksiin.

Työkalun vuorovaikutteinen verkkoversio on saatavana EPALEn verkkosivustolla
https://ec.europa.eu/epale/fi/policy-tool

https://ec.europa.eu/epale/fi/policy-tool


AIKUISKOULUTUSPOLITIIKAN ANALYSOINNISSA KÄYTETTÄVÄ KEHYS
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LISÄTIETOJA
Euroopan komission tukemassa tutkimuksessa ”An in-depth analysis of adult learning policies and their 
effectiveness in Europe” luodaan yleiskatsaus tehtyihin aikuiskoulutuspolitiikan tutkimuksiin eurooppalaisen 
aikuiskoulutusohjelman täytäntöönpanon tukemiseksi. Tutkimus toteutettiin tiiviissä yhteistyössä ET 2020 
-strategian yhteydessä kansallisista asiantuntijoista koostuvan aikuiskoulutusta käsittelevän työryhmän kanssa. 

Tutkimus on saatavana osoitteessa  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fi&pubId=7851&type=2&furtherPubs=yes 

EUROOPPALAINEN AIKUISKOULUTUSOHJELMA
Vuonna 2011 EU hyväksyi eurooppalaisen aikuiskoulutusohjelman. Tämän eurooppalaisen poliittisen yhteistyöaloitteen tavoit-
teena on auttaa jäsenvaltioita kannustamaan aikuisia taitojensa ja osaamisensa kehittämiseen kaikissa elämänvaiheissa.

Ohjelman perustana on sen ymmärtäminen, että oppiminen koko aikuisiän ajan on tärkeä osa elinikäisen oppimisen polkua. 
Aikuiskoulutus määritellään miksi tahansa joko viralliseksi tai epäviralliseksi yleissivistäväksi tai ammatilliseksi koulutukseksi, 
joka suoritetaan koulujärjestelmässä annettavan koulutuksen jälkeen.

Ohjelmassa määritetään useita unionin yhteisiä painopisteitä, joilla parannetaan merkittävästi aikuiskoulutusmahdollisuuk-
sien laatua ja lisätään niiden määrää vuoteen 2020 mennessä. Yhtenä painopisteenä on aikuisten perustaitojen kehittämisen 
uudenlainen korostaminen. 

UUSI OSAAMISOHJELMA EUROOPALLE
Aikuisopiskelua koskeva haaste on yksi monista osaamiseen liittyvistä EU:n haasteista. Euroopan inhimillisen pääoman maksi-
moimiseksi, työllistettävyyden edistämiseksi ja kilpailukyvyn lisäämiseksi uudessa osaamisohjelmassa Euroopalle 2016 keho-
tetaan jäsenvaltioita, työmarkkinaosapuolia, teollisuutta ja muita sidosryhmiä yhteistyössä parantamaan taitojen kehittämisen 
tarkoituksenmukaisuutta ja laatua, parantamaan taitojen näkyvyyttä ja vertailtavuutta sekä taitoja koskevaa tiedonhankintaa 
ammatinvalintojen helpottamiseksi.

Keskeisenä tavoitteena on auttaa aikuisia, joilla on matala koulutus- ja taitotaso. Osaamisohjelmalla pyritään luomaan taitotakuu 
niille Euroopan 64 miljoonalle aikuiselle, jotka eivät ole suorittaneet toisen asteen opintojaan loppuun. Tarkoituksena on auttaa 
heitä hankkimaan vähimmäistason luku-, kirjoitus-, lasku- ja digitaalitaidot ja/tai saavuttamaan toisen asteen tutkinto tai sitä 
vastaava pätevyys. Aluksi osallistujat arvioisivat taitojaan määrittääkseen, nykyisiä ja vielä puuttuvia taitojaan. Lisäksi heille 
räätälöitäisiin heidän erityistarpeitaan vastaava oppimispaketti ja heidän hankkimansa taidot validoitaisiin ja tunnustettaisiin. 
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