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Opetusministerien epävirallinen videokokous 22.1.2021

Suomea kokouksessa edustaa ministeri Saramo. Kokouksen tavoitteena on antaa koulutussektorin
kontribuutio sosiaalisen pilarin toimintasuunnitelmaan ja toukokuussa 2021 järjestettävään sosiaalialan
huippukokoukseen. Suomi on tukenut sosiaalisten oikeuksien pilaria, sen periaatteita sekä komission
suunnitelmia täytäntöönpanon seurantaa koskien. Koulutuksella on merkittävä rooli kilpailukykyisen,
tasa-arvoisen, osallistavan ja resilientin yhteiskunnan rakentamisessa. On tärkeää pohtia sitä, kuinka
voidaan konkreettisesti edistää pilarin tavoitetta koskien kaikkien oikeutta laadukkaaseen ja
osallistavaan koulutukseen. Koulutuksen saavutettavuutta tulee tarkastella kokonaisvaltaisesti jatkuvan
oppimisen hengessä.
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Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu
EU-puheenjohtajamaa
Portugali
järjestää
epävirallisen
opetusministereiden
videokokouksen 22.1.2021. Alustavan kokouskutsun mukaan kokouksen tavoitteena on
antaa koulutussektorin kontribuutio sosiaalisen pilarin toimintasuunnitelmaan ja
toukokuussa 2021 järjestettävään sosiaalialan huippukokoukseen.
Suomen kanta
Suomi on tukenut sosiaalisten oikeuksien pilaria, sen periaatteita sekä komission
suunnitelmia täytäntöönpanon seurantaa koskien. Koulutuksella on merkittävä rooli
kilpailukykyisen, tasa-arvoisen, osallistavan ja resilientin yhteiskunnan rakentamisessa.
On tärkeää pohtia sitä, kuinka voidaan konkreettisesti edistää pilarin tavoitetta koskien
kaikkien oikeutta laadukkaaseen ja osallistavaan koulutukseen. Koulutuksen
saavutettavuutta tulee tarkastella kokonaisvaltaisesti jatkuvan oppimisen hengessä.
Pilarin toimeenpanossa on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota sen sisältämien
periaatteiden, eurooppalaisen ohjausjakson, elvytystoimien sekä EU-rahoitusohjelmien
väliseen yhteyteen. Vihreä ja digitaalinen siirtymä sekä koronapandemian kaltaisesta
horisontaalisesti vaikuttavasta kriisistä elpyminen ja varautuminen tuleviin kriiseihin ja
muutoksiin rakenteita uudistavalla tavalla edellyttää, että pilarin sisältämiä
kehittämistoimia tapahtuu systemaattisesti koko EU:n alueella.
Pääasiallinen sisältö
EU-puheenjohtajamaa Portugali on ilmoittanut järjestävänsä toukokuussa 2021
sosiaalialan huippukokouksen, jonka tavoitteena on käynnistää sosiaalisen pilarin
toimintasuunnitelman täytäntöönpano. Komission aloitetta sosiaalisen oikeuksien pilarin
toimintasuunnitelmasta odotetaan julkaistavaksi helmikuussa 2021.
Puheenjohtajamaa Portugali ei ole toimittanut kokousaineistoa.
EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely
SEUT art. 165-166
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Käsittely Euroopan parlamentissa
Kansallinen valmistelu
EU-30 (koulutus), laaja kokoonpano, kirjallinen menettely 11.1.2021.
Eduskuntakäsittely
Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema
Ei lainsäädäntövaikutuksia eikä vaikutuksia Ahvenanmaan asemaan.
Taloudelliset vaikutukset
Ei suoria taloudellisia vaikutuksia
Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät
Asiakirjat
Laatijan ja muiden käsittelijöiden yhteystiedot
Korhonen Jonna, OKM, jonna.korhonen@minedu.fi
EUTORI-tunnus

Liitteet
Viite

5(5)

LIITTEET
Asiasanat

koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto

Hoitaa

OKM

Tiedoksi

ALR, EUE, TEM, UM, VM, VNK

