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AMKE ry:n lausunto komission tiedonannosta osaamisohjelmaksi ja ehdotus neuvoston 
suositukseksi ammatillisesta koulutuksesta 

Komission tiedonannolla osaamisohjelmasta tuetaan EU:n elpymispaketin toimeenpanoa kestävällä 
tavalla. Neuvoston suositus ammatillisesta koulutuksesta on tarkoitus hyväksyä koulutusneuvostossa 
30.11.2020. Suomen kantoja on käsitelty aikaisemmin EU30-jaostossa, jossa on laajasti edustettuna 
koulutusalan toimijoita. 

Ammatillisen koulutuksen suositukset 

Suositusten yleiset tavoitteet, Euroopan kilpailukyvyn, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden sekä 
yhteiskunnan ja työelämän muutoksiin mukautumisesta, ovat kannatettavia. Erityisesti ammatillisen 
koulutuksen painoarvon tunnustaminen on positiivista. Ammatillinen koulutus palvelee koko 
työikäistä väestöä Suomessa, joten sen roolin korostaminen jatkuvassa oppimisessa EU-tasolla on 
kannatettavaa. Tavoitteiden kytkeminen osaksi elpymispakettia tulee näkyä myös resurssien 
allokoinnissa. Ammatillinen koulutus tulee saada vielä vahvemmin osaksi TKI-toimintaa. 

 

AMKE ry on ehdottomasti samaa mieltä, että yhteisiä tutkintoja ja opetussuunnitelmia koskevat 
maininnat tulee poistaa suosituksesta. Suomen on hyvä muistuttaa asian kuuluvan kansalliseen 
päätöksentekoon ja, että neuvoston suosituksen tulisi olla sovellettavissa eri maiden hyvin erilaisiin 
koulutusjärjestelmiin. Vastaavasti työvoiman vapaata liikkuvuutta edistävät toimet, esimerkiksi 
kuljetusalan ammattipätevyysdirektiivi, parantavat EU-alueen kilpailukykyä, mutta nämä eivät 
edellytä koulutusjärjestelmien harmonisointia. 

 

Määrillisissä mittareissa pelkkä työllistäminen on Suomen kannalta ongelmallinen, koska jatko-
opintopolku korkeakoulutukseen on keskeinen osa suomalaista ammatillista koulutusta. 

EU:n osaamisohjelma 

Jatkuvan oppimisen vahvistaminen Euroopassa on erittäin tärkeä ja kannatettava tavoite. Tässä 
yhteydessä olisi tärkeää nostaa esiin myös ohjauksen roolia erilaisissa muutostilanteissa 
työuranaikana.  

Osaamisohjelman tavoitteet ovat pääosin siinä määrin yleisluonteisia, että niiden täytäntöönpanolla 
on ratkaiseva merkitys. Tässä Suomen tulee jatkaa aktiivista vaikutustyötä. 
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