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Jäsenehdotus 
elinikäisestä oppimisesta 

Ehdotus 

Sosiaalidemokraattinen ryhmä ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että se pyrkii saamaan Pohjoismaiden hallitukset tukemaan periaatetta ai-

kuis- ja täydennyskoulutuksen käyttöön ottamisesta. 

 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että ne priorisoivat aikuis- ja täydennyskoulutusta järjestelmällisempänä ja 

integroidumpana osana Pohjoismaiden kaikkien palkansaajien työelämää ja 

että koulutukset systematisoidaan yhteistyössä työmarkkinaosapuolten 

kanssa. 

Taustaa 

Keväällä 2016 ilmestyi Poul Nielsonin raportti Työelämä Pohjolassa: haasteita ja eh-

dotuksia. Raportti on strateginen selvitys pohjoismaisesta työelämästä ja työmarkki-

namallista. Se vastaa Pohjoismaiden neuvoston sosiaalidemokraattisen ryhmän nä-

kemystä Pohjoismaiden tulevista haasteista varsinkin elinikäisen oppimisen sekä ai-

kuis- ja täydennyskoulutukseen panostamisen osalta. 

 

Elinikäinen oppiminen 

Globalisaatio, teknologian kehitys ja digitalisaatio ovat vain kolme ilmiötä nykymaa-

ilmassa, jolle ovat ominaista globaalisuus ja nopea muutostahti. Muutokset lisäävät 

asioiden monimutkaisuutta, jota käsitellään tiedon avulla. Tietoa taas syntyy oppimi-

sen avulla. 

 

Elinikäisellä oppimisella tarkoitetaan oppimista koulunkäyntiä laajemmassa merki-

tyksessä, ja siinä erotellaan oppiminen ja omaksuminen. Poliittisena strategiana elin-

ikäinen oppiminen on väline, jolla pyritään luomaan parempi yhteiskunta ja lisää-

mään yhdenvertaisuutta pienentämällä koulutuseroja ja tukemalla yksittäisten ih-

misten mahdollisuuksia sopeutua ja sitoutua yhteiskunnallisiin muutoksiin.  
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Koulutus 

Yksi demokratian kulmakivistä on koulutus, jota ei voi enää yhdistää pelkästään tiet-

tyyn lapsuus- ja nuoruusiän elämänvaiheeseen vaan koko elämän kestävään oppimi-

seen. Yhteiskunnan joustavuus- ja muutosvaatimukset aiheuttavat sen, että jokaisen 

meistä on jatkuvasti omaksuttava tietoja ja taitoja läpi koko elämän. Meidän on myös 

työskenneltävä eri tavoin kuin aikaisemmin.   

 

Aikuisten mahdollisuus opiskella ja saada täydennyskoulutusta on tällä hetkellä tur-

vattu virallisten koulutusjärjestelmien, työpaikoilla tapahtuvan oppimisen ja vapaan 

sivistystyön kautta. Pohjoismaiden neuvoston sosiaalidemokraattinen ryhmä katsoo, 

että yksi yhteiskunnan perustehtävistä on tarjota Pohjoismaiden väestölle parhaat 

valmiudet kohdata yhteiskunnassa tapahtuvat monimutkaiset muutokset. 

 

Tämän vuoksi ryhmä tukee Poul Nielsonin ehdotusta pakollisen aikuis- ja täydennys-

koulutuksen käyttöön ottamisesta. Panostuksen lisääminen tällä osa-alueella edistää 

yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa ja varmistaa siten Pohjoismaiden kilpailukyvyn tu-

levaisuudessa. 

 

 

Tukholmassa 3. huhtikuuta 2017 

Annette Lind (S) 

Emilia Töyrä (S) 

Erkki Tuomioja (sd.) 

Eva Sonidsson (S) 

Henrik Dam Kristensen (S) 

Irene Johansen (A) 

Jorodd Asphjell (A) 

Karen J. Klint (S) 

Kjell-Idar Juvik (A) 

Lars Mejern Larsson (S) 

Lennart Axelsson (S) 

Maarit Feldt-Ranta (sd.) 

Oddný Harðardóttir (A) 

Phia Andersson (S) 

Pyry Niemi (S) 

Rikard Larsson (S) 

Ruth Mari Grung (A) 

Sonja Mandt (A) 

Suzanne Svensson (S) 

Tony Wikström (ÅSD) 

 


