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Käsittelijä Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta 
 

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnan mietintö, joka koskee 

jäsenehdotusta elinikäisestä oppimisesta 

Ehdotus 

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta 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 näkemystä Pohjoismaiden tulevista 

haasteista varsinkin elinikäisen oppimisen sekä aikuis- ja täydennyskoulutukseen pa-

nostamisen osalta. 

 

Elinikäinen oppiminen 

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

ilmassa, jolle on 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 

Koulutus on yksi demokratian kulmakivistä. Sitä ei voida enää yhdistää pelkästään 

tiettyyn lapsuus- ja nuoruusiän elämänvaiheeseen, vaan koko elämän kestävään op-

pimiseen. Yhteiskunnan joustavuus- ja muutosvaatimukset aiheuttavat sen, että jo-

kaisen 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 neuvosto katsoo, että yksi yhteiskunnan perus-

tehtävistä on tarjota Pohjoismaiden väestölle parhaat valmiudet kohdata yhteiskun-

nassa tapahtuvat monimutkaiset muutokset. 

Pohjoismaiden neuvosto tukee Poul Nielsonin ehdotusta aikuis- ja täydennyskoulu-

tuksen käyttöön ottamisesta. Panostuksen lisääminen tällä osa-alueella edistää yh-

denvertaisuutta yhteiskunnassa ja varmistaa siten Pohjoismaiden kilpailukyvyn tule-

vaisuudessa. 

Valiokunnan näkemykset 

Mietintö perustuu Pohjoismaiden neuvoston konservatiivisen ryhmän jäsenehdotuk-

seen. Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta keskusteli ja valmisteli ehdotusta sekä 

kesä- että syyskuussa 2017, ja sihteeristö on keskustellut ministerineuvoston sihtee-

ristön kanssa asiasta. Elinikäinen oppiminen on ajankohtainen asia sielläkin, ja aihe 

on mukana ministerineuvoston uudessa työelämäalan yhteistyöohjelmassa 2018–

2021. 

 

Valiokunnan käsittelyssä vastustettiin ehdotusta siitä, että aikuis- ja täydennyskoulu-

tuspanostukset olisivat pakollisia. Sosiaalidemokraattinen ryhmä hyväksyi ”pakoll i-

nen” sanan poistamisen ehdotuksesta, jolloin valiokunta tuki yksimielisesti ehdotus-

ta. 
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