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Vain kaksikymmentä vuotta sitten valtiot näkivät opiskelijavaihdon keinona olla 
yhteydessä muuhun maailmaan ja toivoivat siten luovansa tasokkaita kansainvälisiä 
verkostoja. Yliopistot toivottivat kansainväliset opiskelijat tervetulleiksi, mutta näkivät 
harvoin vaivaa houkutellakseen heitä. Nykyään valtioiden rajat ylittävä koulutus nähdään 
pikemminkin keinona päästä taloudelliseen kehityksen alkuun. Vuosien 1998 ja 2003 
välillä ulkomaalaisten opiskelijoiden lukumäärä OECD-alueella kasvoi 50 % saavuttaen 2 
miljoonan opiskelijan lukumäärän. Lisääntynyt kilpailu eri maiden sekä instituutioiden 
välillä ulkomaalaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden houkuttelemiseksi, samoin kuin uusien 
valtioiden rajat ylittävien koulutusmahdollisuuksien ilmaantuminen, kertoo politiikan 
uudesta kontekstista. Lisäksi etujen merkitys, etenkin taloudellisten, joita kansainvälisestä 
valtioiden rajat ylittävästä koulutuksesta saadaan, näyttää lisääntyvän. Tässä luvussa 
tarkastellaan korkeakouluopetuksen kansainvälistymispolitiikkaa tämä uusi konteksti ja 
tavoitteet huomioon ottaen. 

Valtioiden rajat ylittävä korkeakouluopetus tarjoaa maille todellisia koulutuksellisia, 
kulttuurisia, poliittisia ja taloudellisia mahdollisuuksia. Hyötyäkseen näistä maiden täytyy 
määritellä tilanteeseensa ja tavoitteisiinsa sopiva lähestymistapa, joka ei rajoitu 
mittasuhteissaan pelkästään koulutukseen. Koulutuspolitiikka pitää liittää talous- ja 
sosiaalipolitiikkaan, sillä se tarvitsee politiikkaansa liittyviä keinoja, jotka ovat sen oman 
alueen ulkopuolella, kuten viisumit ja elinkeinopolitiikka. 
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Neljä johtavaa tapaa suhtautua valtioiden rajat ylittävään koulutukseen on tunnistettu. 
Yhteisymmärryslähestymistapa painottaa pääasiassa poliittisia, kulttuurillisia, akateemisia 
ja kehitystä tukevia tavoitteita. Ammattitaidon liikkuvuus -lähestymistapa sisältää 
yhteisymmärryslähestymistavan tavoitteet, mutta siihen liittyy myös aktiivisempi ja 
tarkemmin rajattu lähestymistapa ulkomaalaisten opiskelijoiden rekrytoimiseksi. Sen 
tavoitteena on houkutella lahjakkaita opiskelijoita (ja tutkijoita) työskentelemään 
isäntämaan kansantaloudessa tai auttaa kehittämään isäntämaan korkeakouluopetus- ja 
tutkimussektoreita kilpailukykyisemmiksi. Valtiontuloja lisäävä lähestymistapa sisältää 
yhteisymmärrys- ja ammattitaidon liikkuvuus -lähestymistapojen tavoitteet, mutta siihen 
kuuluu myös avoimesti kaupallisia tavoitteita. Tämän lähestymistavan mukaan 
kansainväliset opiskelijat maksavat itse kaikki opiskelustaan koituvat kulut, yleensä ilman 
julkisia tukia. Kapasiteettia lisäävä lähestymistapa kannustaa ulkomailta lähtöisin olevan 
korkeakouluosaamisen käyttöä missä tahansa muodossa melko nopeana tapana rakentaa 
nousevan kehitysmaan kapasiteettia. Kaikki lähestymistavat eivät ole tasavertaisesti 
kaikkien maiden käytettävissä, ja jokaiseen lähestymistapaan liittyy ongelmia. Tavoite ei 
ole vain edistää koulutuspalvelujen vientiä. Kuten useiden Aasian ja Lähi-idän maat ovat 
näyttäneet, koulutuspalvelujen maahantuonti voi olla aivan yhtä kannattavaa kuin niiden 
vientikin. 

Tämä luku nostaa esille useita koulutuspolitiikkaa kyseenalaistavia kysymyksiä. 
Miten valtioiden rajat ylittävä korkeakouluopetus voi hyödyttää oikeudenmukaisesti sekä 
kehittyneitä että kehitysmaita? Vaikka se voi auttaa viimeksi mainittuja rakentamaan 
talous- ja koulutuskapasiteettiaan, se voi johtaa myös pitkälle koulutettujen muuttoon 
ulkomaille ja toisen asteen jälkeisen koulutuksen vähentyneeseen tukeen. Entä miten 
valtioiden rajat ylittävä koulutus vaikuttaa kansalliseen korkeakoulutukseen ja maiden 
koulutuspolitiikkoihin siihen nähden miten helposti ne ovat opiskelijoiden saatavilla, sekä 
niiden laatuun ja julkiseen rahoitukseen? Millainen sija englannilla tulee olla 
opetuskielenä ei-englanninkielisissä maissa? 

SUKUPUOLTEN VÄLISET EROT MATEMATIIKAN OPISKELUSSA  

 
Tiivistelmä: 

 
A. Schleicher 

 

1. Sukupuolten välisessä tasa-arvossa on edistytty suuresti koulutuksen saralla. 
Kaikissa OECD-maissa nuorilla naisilla on paljon todennäköisemmin toisen tai 
kolmannen asteen koulutus kuin heitä edeltäneellä sukupolvella. Nyt kahdessa 
kolmasosassa OECD-maita yliopistotasoisen koulutuksen saaneita naisia on yhtä paljon 
tai enemmän kuin miehiä. Naiset jäävät kuitenkin aliedustetuiksi sellaisilla aloilla kuten 
matematiikka ja tieteet. Tässä luvussa esitetään, että tällä saralla toimia pitäisi kohdistaa 
nuoriin ja jopa lapsiin.

2. Vaikka sukupuolierot oppilaiden suorituksissa ovat vähäisiä, tyttöjen ja poikien 
välillä on selviä eroja heidän kiinnostuksessaan matematiikkaa kohtaan sekä siinä, miten 
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mieluista se heille on, samoin heidän heitä itseään koskevissa uskomuksissa, tunteissa ja 
oppimisstrategioissa, jotka liittyvät matematiikkaan. Viisitoistavuotiaat tytöt luottavat 
poikia vähemmän matemaattisiin kykyihinsä ja tytöillä on enemmän pelon- ja 
avuttomuuden tunteita ja stressiä matematiikan tunneilla. 

3. Oppiminen riippuu paljolti motivaatiosta, itseluottamuksesta sekä kognitiivisista 
taidoista. Joten koulutusjärjestelmien, jotka ovat parantaneet tyttöjen suoritusta 
matematiikassa ja tiedeaineissa, täytyy myös vaalia tyttöjen kasvanutta kiinnostusta näitä 
aineita kohtaan. Tälle on olemassa hyvät lähtökohdat: laadukas oppiminen vaatii aikaa ja 
vaivaa. Siihen sisältyy oppimisprosessin ohjausta sekä uusien ja vanhojen tietojen suhteen 
eksplisiittistä tarkastamista, hypoteesien tekemistä mahdollisista yhteyksistä ja näiden 
hypoteesien testaamista uuden materiaalin tarjoamaa taustaa vasten. Oppilaat näkevät 
vaivaa vain, jos aihe kiinnostaa heitä paljon tai jos hyvästä suorituksesta saa jonkin 
ulkoisen palkinnon. Näin ollen oppilaiden täytyy olla halukkaita perehtymään oppimaan 
oppimiseen. Opettamisen kannalta tämä antaa ymmärtää, että tehokasta oppimistapaa – 
johon sisältyy tavoitteiden asettaminen, strategian valinta ja oppimisprosessin ohjaus ja 
arviointi – voi ja tulisi tukea opetusympäristössä, samoin opettajien tulisi tukea tyttöjä ja 
poikia tasavertaisesti. Motivaatio ja itseluottamus ovat siten välttämättömiä tuloksille, 
jotka tukevat koko elämän jatkuvaa oppimista.  

4. Kaiken kaikkiaan tulokset antavat ymmärtää, että koulutusjärjestelmien täytyy 
keskittyä etenkin tyttöjen asennoitumiseen matematiikkaan ja heidän suhtautumiseensa 
sen opiskeluun, ja suhtautua tähän tavoitteena, joka on yhtä keskeinen niin 
koulutusjärjestelmän kuin kognitiivisen opetuksenkin missiolle. Tämä vaikuttaa 
opettajien peruskoulutukseen ja ammatilliseen kehittymiseen.

OPETTAJAKUNTA: TAVOITTEIDEN TÄYTTÄMINEN JA 
MOTIVAATION PARANTAMINEN 

Tiivistelmä: 

P. Santiago 

 

Opettajien positiiviset asenteet ovat päätöksentekijöille ensiarvoisen tärkeitä todisteita 
siitä, että opettajien työsuoritus on ehkä opiskelijoiden oppimisen tärkein kannustin. 
Opettajien motivaatio on tärkeä myös koulu-uudistuksen edistämiselle. Tässä luvussa 
tutkitaan mikä on tärkeää opettajille ja miten heitä voidaan motivoida parhaiten. 
Työmotivaatioita on tutkittu selvittämään miten sekä ”sisäinen” että ”ulkoinen” 
motivaatio voi parantaa työtuloksia, kuten suoritusta, tyytyväisyyttä ja hyvinvointia. 
Analyysi painottaa sitä, että motivaatio tukee menestystä sekä opettajien työssä että 
koulu-uudistusten esittelyssä. Keskeinen sanoma on, että opettajien toimien tulee olla 
itsemotivoituja, seurausta heidän hyväksymisestään ja samaistumisestaan arvoihin ja 
käytäntöjen tavoitteisiin sekä määräyksiin kouluissa. 
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Vaikka palkka on tärkeä, opettajapolitiikkaan täytyy sisältyä paljon muutakin kuin 
palkka. Opettajat antavat paljon painoarvoa heidän ja oppilaiden sekä työtoverien välisille 
suhteille, koulun johdon tukemalle yleiselle mielipiteelle, hyville työolosuhteille sekä 
mahdollisuuksille kehittää taitojaan. Opettajien arviointi kehitystarkoituksissa voisi 
tarjota opettajille monia tilaisuuksia heidän työnsä tunnustamiselle ja arvostukselle ja 
auttaa niin opettajia kuin koulujakin tunnistamaan ammattitaidon kehittämisen 
prioriteetit. 

Tässä kappaleessa ehdotetaan neljää tapaa parantaa opettajien työsuoritusta, 
tyytyväisyyttä ja hyvinvointia: (i) edistämällä opettajien sisäistä motivaatiota; (ii) 
tukemalla opettajien itsemotivaatiota; (iii) käyttämällä tasapuolisesti ulkoisia palkintoja; 
ja (iv) tyydyttämällä opettajien tarpeet hyviin työolosuhteisiin. Nämä merkitsevät 
opetuksen haasteellisuuden ja monimuotoisuuden lisääntymistä varmistaen samalla 
mahdollisuudet ammattitaidon kasvamiselle, rakentavan palautteen tarjoamista 
työsuorituksesta, opettajien ottamista mukaan päätöksentekoon ja auttavat rakentamaa 
vahvan käsityksen ammattitaidon tunnistamisesta ja arvosta.  

Opettajanammatti hyötyisi myös laajemmasta monipuolistumisesta, joka auttaisi 
täyttämään koulujen tarpeet ja tarjoamaan enemmän mahdollisuuksia ja tunnustusta 
opettajille. Suurempi koulun johtajuuden painotus auttaisi käsittelemään opettajien 
tarvetta tuntea itsensä arvostetuiksi ja tuetuiksi työssään. Lisäksi hyvin koulutettu 
ammatillinen ja hallinnollinen henkilökunta voi auttaa vähentämään opettajien taakkaa, ja 
paremmat mahdollisuudet henkilökunnan valmentamiseen ja suunnittelu auttaisivat 
rakentamaan ammattikuntaa, ja joustavammat työolosuhteet, etenkin kokeneemmille 
opettajille, ehkäisisivät uraan liittyvää loppuun palamista ja säilyttäisi tärkeät taidot 
kouluissa. 

OPPIMISEN PARANTAMINEN FORMATIIVISEN ARVIOINNIN 
AVULLA  

Tiivistelmä: 

J. Looney 

 

Tässä luvussa tarkastellaan miten formatiivinen arviointi – oppilaan ymmärtämisen ja 
kehityksen toistuva, interaktiivinen arviointi oppimistarpeiden ja opetusmuodon 
tunnistamiseksi – voi auttaa maita ymmärtämään sekä laadun että yhdenmukaisuuden 
koulutuksellisissa tuloksissa. Vuosien 2002 ja 2004 välisenä aikana OECD tutki 
formatiivista arviointimenetelmää ja -käytäntöä yläasteiden malliluokissa kahdeksassa 
järjestelmässä (Australiassa [Queenslandissa], kolmessa Kanadan provinssissa, 
Tanskassa, Isossa-Britanniassa [Englannissa ja Skotlannissa], Suomessa ja Uudessa-
Seelannissa). Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms 
(OECD 2005) sisälsi myös englannin-, ranskan ja saksankielisen formatiivista arvostelua 
käsittelevän kirjallisuuden arvosteluja. 
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Jokainen tutkimuksen maista on ottanut tärkeitä edistysaskelia formatiivisessa 
arvioinnissa. Maita motivoivat kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset todisteet, joiden mukaan 
opetus, johon sisältyy formatiivinen arviointi, on auttanut nostamaan oppilaiden 
saavutustasoa ja opettajia täyttämään yhä monimuotoisemman oppilaskunnan tarpeet 
auttamalla parantamaan oppilaiden tulosten yhdenmukaisuutta. 

• Vaikka jokaisella tutkimukseen osallistuneella maalla on toimintatapoja formatiivisen 
arvioinnin edistämiseksi, enemmänkin voidaan tehdä. Maat, jotka käyttävät eri 
lähestymistapojen sekoitusta ja tekevät tärkeitä investointeja edistämällä muutosta ja 
rakentamalla kapasiteettia, todennäköisesti edistävät muutoksia.  

• On olemassa lainsäädäntö, jonka tehtävänä on edistää ja tukea formatiivista arviointia 
ja muodostaa siitä prioriteetti. Summatiivisen tiedon käyttöä formatiivisiin 
tarkoituksiin pyritään kannustamaan. Tehokkaan opetuksen formatiivisen arvioinnin 
suositukset on lisätty kansalliseen opetussuunnitelmaan ja muihin materiaaleihin. 
Työvälineiden ja malliesimerkkien toimittaminen tukee tehokasta formatiivista 
arviointia. Investoidaan myös erikoisaloitteisiin ja innovatiivisiin ohjelmiin, joihin 
liittyy formatiivista arviointia. Myös opettajien ammattitaitoa kehitetään 
formatiivisessa arvioinnissa. Kaikkien koulutusjärjestelmien täytyy vahvistaa 
toimintatapojen yhdistelmäänsä ja tehdä syvemmälle ulottuvia investointeja, jos he 
aikovat edistää todellisia muutoksia opetuksessa ja arvioinnissa koulutusjärjestelmien 
kautta.   

Maiden täytyy myös säätää/suunnata paremmin lähestymistapansa makro- ja 
mikrotason menettelytapoihin. Kaikkein perustavimmalla tasolla tämä tarkoittaa, että 
koulutuksen rahoittajat varmistavat etteivät menettelytavat kilpaile keskenään. 
Kehittyneemmällä tasolla formatiivisen ja summatiivisen arvioinnin osa-alueet tukevat 
toisiaan. Formatiivisen arvioinnin yhtenäisempi käyttö koko koulutusjärjestelmässä voi 
auttaa rahoittajia puuttumaan tekijöihin, jotka estävät sen yleisemmän käytön kouluissa. 

 

ERIKOISAIHE 

Korkeakoulutus: laatu, tasa-arvo ja tehokkuus 

lähde: 

OECD-maiden opetusministerien tapaaminen 

Ateena, Kreikka 

27.-28.6.2006 

 

Tässä luvussa on yhteenveto yhteensä neljästä asiakirjasta, jotka olivat tulosta OECD-
maiden opetusministerien tapaamisesta Ateenassa 27.-28.6.2006. Ensimmäinen asiakirja 
on puheenjohtajan yhteenveto tapaamisen aikaisista keskusteluista. Siinä kuvataan 
ministerien sopimusta kehittää korkeakoulutuksen määrän lisäksi myös laatua. 
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Uudistuksia tarvitaan kuudella eri osa-alueella: rahoituksen kehittäminen, 
korkeakoulutuksen tasa-arvoisuuden kehittäminen, parempi kuva opiskelijoiden saamasta 
oppisisällöstä, vasteen ja moniarvoisuuden kehittäminen sekä tutkimuksen ja innovaation 
kehittäminen sekä kehittää tehokas tapa vastata siirtolaisuuden ja kansainvälistymisen 
merkitsemiin haasteisiin. 

Toinen asiakirja on OECD:n uuden pääsihteerin Angel Gurrían puhe. Hän muistutti 
tapaamisen osallistuja siitä, kuinka kansainvälinen väittely on saanut keskeisen sijan 
korkeakoulutuksessa. Syynä tähän ovat uudet kansainvälisen politiikan instrumentit, 
kuten Euroopan Bologna-prosessi, tutkijoiden ja opiskelijoiden työskentely oman 
kotimaansa ulkopuolella sekä kansainvälinen kilpailu huippuosaajista. Hänen väitteensä 
mukaan rahoitusta on uudistettava ripeästi etenkin maissa, joissa korkeakoulutus 
rahoitetaan julkisin varoin, mutta joissa resurssit ovat riittämättömät laajenemistahti 
huomioon ottaen. Hra Gurría korosti etenkin tarvetta mitata korkeakoulutuksen tuloksia 
paremmin. Hän ehdotti "korkeakoulutuksen PISA-tutkimusta", jolla opiskelijoiden 
osaamista voidaan mitata. 

Kolmas asiakirja on tapaamisen pohjana ollut käsiteltävien aiheiden luettelo. Siinä 
käsitellään korkeakoulutuksen tulevaisuuteen liittyvät tekijät, kuten tekniikka, 
globalisaatio, demografiset tekijät ja hallintotavat. Siinä tutustutaan korkeakoulutuksen 
tavoitteisiin ja sen merkityksiin hallintotapojen kannalta, korkeakoulutuksen rahoitusta, 
parempia tapoja mitata korkeakoulutuksen laatua ja kuinka korkeakoulutus saataisiin 
paremmin hyödyttämään taloutta. 

Viimeinen asiakirja tarjoaa joukon indikaattoreita graafisessa muodossa. Nämä 
indikaattorit kattavat laajemman sosiaalisen ja taloudellisen kontekstin, kuten 
saatavuuden, osallistumisen ja edistymisen, korkeakoulutuksen kuluja, taloudellista 
hyötyä ja kansainvälistymistä. 
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