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Euroopan aikuiskoulutusjärjestö (EAEA) tukee täysin neuvoston päätöstä uudesta eurooppalaisesta 
aikuiskoulutuksen ohjelmasta 2021–2030, jonka neuvosto hyväksyi 29. marraskuuta 2021. 

 
Aiemmin tänä vuonna EAEA kampanjoi vahvan eurooppalaisen aikuisoppimis- ja koulutuspolitiikan 
puolesta. Ehdotimme uutta ja vahvaa eurooppalaisen aikuiskoulutuksen ohjelmaa, joka tunnustaa 
aikuisoppimisen erilliseksi koulutusjärjestelmän osa-alueeksi ja joka kattaa kaikki aikuisoppimisen- ja 
koulutuksen osa-alueet (ALE: adult learning and education) sekä sisältää kunnianhimoisen 
suunnitelman erityisesti yleissivistävän ja epävirallisen aikuisoppimisen- ja koulutuksen 
kehittämiseksi edelleen. 

EAEA onkin näin ollen iloinen, että neuvoston päätöksessä korostuvat seuraavat seikat: 

• Virallisen ja epävirallisen oppimisen sekä arkioppimisen tärkeys aikuisoppimisessa. 
Uskomme, että näiden osa-alueiden edistäminen on tärkeää, jotta ketään ei unohdeta, 
osallistamista tuetaan ja kaikki aikuiset saadaan osallistumaan oppimiseen. 

• Yhteisen näkemyksen tarve aikuisoppimisen tarjonnan vahvistamiseksi siten, että 
huomioon otetaan aikuisoppimisen sosiaalinen ulottuvuus sekä työllistettävyys. Siinä 
käsitellään myös oppimisohjelmien saatavuuden ja joustavuuden tarvetta haavoittuvassa 
asemassa olevien ryhmien osallistumisen edistämiseksi. 

• Sen korostaminen, että aikuisoppiminen voi edistää aktiivista kansalaisuutta ja 
yleissivistävää oppimista. Lisäksi se tukee henkilökohtaista, sosiaalista ja ammatillista 
kehitystä ja tyytyväisyyttä, terveyttä ja hyvinvointia yksilön nykyisten ja tulevien tarpeiden 
mukaisesti, aktiivista ikääntymistä, kykyjä ja pyrkimyksiä. Aikuisoppiminen on keskeisessä 
asemassa yksityis- ja työelämän nykyisiin ja tuleviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin 
vastaamisessa, mikä johtaa kestäviin yhteisöihin. 

• Sen korostaminen, että aikuisoppiminen on tärkeää vihreän ja digitaalisen siirtymän 
kannalta. Epävirallinen aikuisoppiminen ja -koulutus edistää vihreän kehityksen ohjelman 
täytäntöönpanoa sekä kestävää kehitystä ja toimintaa. Euroopan vihreää kehitystä ei 
tapahdu ilman aikuisoppimista ja -koulutusta. 

• Sen painottaminen, että aikuisoppimisessa tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa, 
mukaan lukien eri toimialojen ja useiden sidosryhmien välistä yhteistyötä. 
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• Yli 65-vuotiaiden aikuisten aikuisoppimiseen ja -koulutukseen osallistuminen, jolla tuetaan 
heidän täysipainoista integroitumistaan ja yhteiskunnallista osallistumistaan. Lisäksi 
kehotetaan laatimaan vertailevaa näyttöä ja tietoa yli 65-vuotiaiden osallistumisesta 
aikuisoppimisen tarjontaan. 

• Sen korostaminen, että aikuisoppimisen tulisi mieluiten, tarvittaessa ja 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti turvautua jatkuvaan ja säännölliseen rahoitukseen 
hankkeisiin tai ohjelmiin liittyvien tukien sijaan. 

EAEA suhtautuu myönteisesti EU:n uusiin osallistumistavoitteisiin (jotka ovat pikemminkin 
aikuiskoulutustutkimuksen kuin aiemmin käytetyn työvoimatutkimuksen mukaisia): 

• Vuoteen 2025 mennessä 25–64-vuotiaista aikuisista vähintään 47 prosentin on pitänyt 
osallistua oppimistoimintoihin viimeisen 12 kuukauden aikana. 

• Vuoteen 2030 mennessä 25–64-vuotiaista aikuisista vähintään 60 prosentin on pitänyt 
osallistua oppimistoimintoihin viimeisen 12 kuukauden aikana. 

EAEA korostaa riittävän infrastruktuurin, kansalaisvuoropuhelun ja rahoituksen tuen tarvetta 
aikuisoppimisessa. Kuten uudessa ohjelmassa mainitaankin, on aikuiskoulutuksen monimuotoisuus 
tunnustettava. Hajanainen aikuisoppimisen ja -koulutuksen ympäristö ei kuitenkaan saa lisätä 
rahoitusrakenteiden hajanaisuutta. Korostamme, että aikuiskoulutuksen pitkäaikainen ja riittävä 
rahoitus on tarpeen laadukkaan tarjonnan varmistamiseksi. 

EAEA rohkaisee kansallisia koordinaattoreita työskentelemään suoraan kansalaisjärjestöjen 
kanssa varmistaakseen, että tämän keskeisen aikuisoppimisen ohjelman toteutuksen 
lähestymistapa on yhteistyölähtöinen ja yhteisöllinen. Lisäksi kehotamme kaikkia kansallisia 
koordinaattoreita hyödyntämään oppijoiden mielipiteitä keskeisenä osatekijänä kaikissa 
toiminnoissa kiinnittäen erityistä huomiota syrjäytyneisiin ja haavoittuvassa asemassa oleviin 
ryhmiin kuuluvien henkilöiden mielipiteisiin. 

EAEA kehottaa EU:n jäsenvaltioita noudattamaan tätä kunnianhimoista eurooppalaista ohjelmaa 
sekä erityisesti kansallisen tason suosituksia, jotka sisältävät kokonaisvaltaisen lähestymistavan sekä 
ministeriöiden välistä ja monialaista yhteistyötä. EAEA ja sen jäsenet ovat halukkaita yhteistyöhön 
kaikkien asianomaisten tahojen kanssa ohjelman toteuttamiseksi. 

 
Kysymyksiä ja kommentteja voi lähettää EAEA:n pääsihteeri Gina Ebnerille (gina.ebner@eaea.org) tai 
Head of Policy Raffaela Kihrerille (raffaela.kihrer@eaea.org). 

 
 
Euroopan aikuiskoulutusjärjestö (EAEA) on epävirallisen aikuiskoulutuksen puolestapuhuja 
Euroopassa. EAEA on eurooppalainen kansalaisjärjestö, johon kuuluu 120 jäsenjärjestöä 43 
maassa ja joka edustaa yli 60 miljoonaa oppijaa Euroopan laajuisesti. 
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