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Arvon eduskunnan suuri valiokunta,
Kiitos mahdollisuudesta lausua Suomen EU-puheenjohtajakauden teemoista.

Suomen ylioppilaskuntien liitto ehdottaa Suomen
EU-puheenjohtajakauden teemoiksi koulutusta ja osaamista.
EU kilpailee osaamisesta globaalisti. Etenkin Brexitin jälkeen Euroopan Unionin alueelta häviää moni
huippuyliopisto, sekä opiskelijoiden ja osaajien vapaa liikkuvuus on vaakalaudalla. Nämä ovat omiaan
järkyttämään jo syntynyttä osaamisvajetta EU:n sisällä.
EU:lla on suuria globaaleja haasteita edessään tulevana kautena, kuten ilmastonmuutos ja
talousvakauden ylläpitäminen. Koulutus on yksi avain näihin haasteisiin. Innovaatiot ja tutkimus, joita
tarvitsemme ratkaisemaan tulevat globaalit haasteemme, syntyvät laadukkaasta ja saavutettavasta
koulutuksesta. SYL vaikuttaa sekä valtakunnallisella tasolla, että kansainvälisesti, jotta koulutus olisi
saavutettavaa ja laadukasta kaikkialla Euroopassa.
Koulutus ja osaaminen ovat myös keskiössä, kun puhutaan EU:n taloudesta, kilpailukyvystä ja
sisäisestä liikkuvuudesta. Valitsemalla koulutuksen ja osaamisen Suomen EU-puheenjohtajakauden
teemoiksi Suomella on mahdollista vaikuttaa EU:n sisäiseen tavoitteenasetteluun, sekä yhteisen
keskusteluun ja koordinointiin jäsenmaiden välillä. EU säilyttää asemansa korkeatasoisen osaamisen
alueena vain, jos jäsenmaat panostavat riittävästi korkeakoulutuksen laatuun ja rahoitukseen.
EU rakentaa uutta eurooppalaista koulutusaluetta (European Education Area), jonka tavoite on nostaa
EU:n koulutustaso maailman parhaaksi. Koulutusalue toimeenpannaan seuraavalla komissiokaudella,
joten Suomi on avainasemassa vaikuttamassa komission neuvotteluiden fasilitoinnissa ja EU:n
suunnan määrittelyssä. Erityisen tärkeää on jatkaa opiskelijaliikkuvuuden saavutettavuutta byrokratiaa
vähentämällä ja rahallisia panostuksia lisäämällä.
EU:n tulee luoda koulutus-, innovaatio- ja tutkimuskomissaarin salkku. Uusi komissaari on
päävastuussa eurooppalaisen koulutusalueen perustamisesta ja kehittämisestä, joten on luonnollista
sitoa yhteen koulutuksen ja tutkimuksen vastuualueet. Samaten innovaatioiden alkulähde tulee
tunnustaa ja sitoa koulutukseen. Lisäksi ammattikoulutuksen tulee siirtyä työllisyyskomissaarilta
takaisin koulutuskomisaariin salkulle, jotta EU tunnistaa sivistyksen itseisarvon ja merkityksen.
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Suomen

EU-puheenjohtajakauden

tulee

näkyä

kansalaisyhteiskunnan

keskuudessa.

Jokaisen

kansalaisen ja kansalaisjärjestön tulisi kokea omistajuutta Suomen EU-puheenjohtajakaudesta, sillä on
EU ja eurooppalaisuus ovat suuri identiteettiämme ja toimintaamme. Valitsemalla koulutuksen ja
osaamisen

teemoiksi

Suomi

onnistuisi

sitouttamaan

myös

nuoret

ja

opiskelijat

EU-puheenjohtajakauden toimintoihin.

Miika Tiainen

Eero Manninen

Puheenjohtaja

Pääsihteeri
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