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VALIOKUNTAEHDOTUS 

 

 

Valiokuntaehdotus 

pohjoismaisesta koulutushuippukokouksesta 

1. Valiokunnan ehdotus 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta ehdottaa, että 

 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

 

että se suunnittelee ja toteuttaa Yhdysvaltain, OECD:n ja maail-

man opettajajärjestön EI:n esikuvan, International Summit on the 

Teaching Profession, mukaisesti pohjoismaisen koulutushuippuko-

kouksen, johon kutsutaan kaikki asianomaiset pohjoismaiset kou-

lutusalan toimijat mukaan lukien hallitusten, lastentarhanopettaji-

en ja opettajien ammattijärjestöjen edustajia sekä oppilas- ja van-

hempainyhdistysten edustajia ja tutkijoita. Huippukokous toimisi 

lähtölaukauksena Pohjoismaiden väliselle jatkuvalle poliittiselle 

koulutusyhteistyölle. 

 

että Pohjoismaiden ministerineuvosto sitoutuu ehdotuksessa esi-

tettyjen näkökohtien perusteella käynnistämään tulevassa poh-

joismaisessa koulutusyhteistyössä laajoja aloitteita konferenssin 

tulosten ja päätöslauselmien pohjalta sekä sisällyttämään uusia 

ehdotuksia yhteistyön ja vuoropuhelun muodoista ministerineuvos-

ton jatkotyöhön. 

2. Johdanto 

Pohjoismainen hyvinvointimalli on osoittautunut taloudellisesti kestäväksi. 

Se on kuitenkin paineen alla, minkä takia tarvitaan määrätietoisia poliitti-

sia priorisointeja erityisesti koulutussektorilla. Koulutus kuuluu pohjois-

maisen hyvinvointiyhteiskunnan kulmakiviin. Hyvinvointiyhteiskunta on 

riippuvainen väestöstä, joka on koulutettu selviämään globaalissa maail-

massa. Koulutukset edistävät yhteiskunnan kasvua ja hyvinvointia lisää-

mällä tuottavuutta. Tämän myötä syntyy tuottoa ja lisäarvoa verrattuna 

kansalaisiin, joilla ei ole loppututkintoa.  
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Lisäksi koulutuksilla on suora myönteinen vaikutus julkisiin varoihin. Kou-

luttamattomaan henkilöön verrattuna jokainen koulutuksen suorittanut 

tuottaa keskimäärin noin 2–6 miljoonaa Tanskan kruunua (noin 270 000–

800 000 euroa) enemmän julkisiin varoihin koko elinikänsä aikana. Sen 

vuoksi koulutus on hyvä ja varma sijoitus sekä yhteiskunnan että kansa-

laisen kannalta. Koulutus sekä lisää tuotantoa että takaa jalansijan työ-

markkinoilla. Molemmat asiat edistävät osaltaan yhteiskunnan kasvun ja 

hyvinvoinnin turvaamista. Useat makrotalouden ennusteet osoittavat, että 

kouluttamattoman työvoiman kysyntä vähenee huomattavasti tulevaisuu-

den työmarkkinoilla.  

 

Taloustieteilijät ovat myös kiinnittäneet huomiota siihen, että Pohjoismaat 

sijoittavat yleisesti tarpeeksi koulutukseen, mutta eivät saa sijoituksistaan 

täyttä hyötyä. Aivan liian monet eivät suorita ammatillista koulutusta lop-

puun, ja muun muassa PISA-tutkimukset osoittavat, että joissakin Poh-

joismaissa on liian suuria pudokasryhmiä, jotka eivät ole omaksuneet vält-

tämättömiä taitoja pystyäkseen jatkamaan opiskelua. Pohjoismainen hy-

vinvointimalli on riippuvainen siitä, että väestön suurella enemmistöllä on 

asianmukaista osaamista ja yhteiskunnan tarpeita vastaava koulutustaso. 

Sen vuoksi Pohjoismaiden ehdottomasti suurimpia haasteita on saada 

koulutussektori toimimaan huomattavasti paremmin ja saada enemmän 

hyötyä siihen sijoitetuista varoista. 

 

Keskittyminen siihen, että saadaan uudet sukupolvet kouluttautumaan 

akateemisesti, on kuitenkin vain osa ratkaisua. Ammatillisen koulutuksen 

suorittaneita tarvitaan edelleen suhteellisen paljon ja samalla nuorten on 

parannettava innovaatio- ja yrittäjyystaitojaan. Lisäksi tarvitaan enem-

män yhteyksiä niin sanotun osaamiskolmion osa-alueiden – koulutusjär-

jestelmän, elinkeinoelämän ja tutkimusmaailman – välille. Osaamiskolmio 

on keino luoda näiden kolmen alueen välistä synergiaa. Lisäksi pohjois-

maisen koulutusyhteistyön tulee toimia politiikan, tieteen ja käytännön ta-

solla. 

 

Tulosten saavuttamiseksi koulutusalan yhteistyön tulee kattaa koko sekto-

ri ja sen toimijat sekä tehdä yhteistyötä tärkeillä asiaan liittyvillä alueilla, 

kuten työmarkkina-, elinkeino- ja tutkimussektoreilla. Uusi koulutusta ja 

kouluja koskeva ajattelutapa poikkeaa tiukoista kansallisista puitteista, 

jotka ovat perinteisesti muodostaneet koulutuksen ja kasvatustieteen läh-

tökohdan Pohjoismaissa. Pohjoismaisen ajattelun lisäksi yhteistyöhön tu-

lee sisältyä kansainvälinen näkökulma, jossa tarkastellaan erityisesti poh-

joismaisten kokemusten ja tiedon arvoa. Samalla tulee myös ymmärtää 

koulutuksen merkitys yhteiskunnan sekä sen talouden kannalta. 

 

Pohjoismaisessa koulutusalan aloitteeseen sisältyvät siis sekä top down- 

että bottom up -lähestymistavat. Tässä tarvitaan selkeitä poliittisia tavoit-

teita ja Pohjoismaiden yhteisten tarpeiden pohjalta määriteltyjä vertailu-

kohtia tavoitteena selvitä maailmanlaajuisesta kilpailusta pitämällä yllä 

menestyksekkäitä pohjoismaisia arvoja ja lähestymistapoja. Esimerkiksi 

voitaisiin kehittää EU 2020 -aloitteen mukaisia koulutusalan pohjoismaisia 

vertailukohtia niin, että tavoitteet sopeutetaan pohjoismaiseen todellisuu-

teen, jotta siitä saadaan tuloksia etenkin Pohjoismaiden yhteisten edelly-

tysten pohjalta, jotka luovat pohjaa kokemustenvaihdolle. Samalla mene-

telmien ja välineiden bottom up -käyttöönotto on ratkaisevaa yhteispoh-

joismaisten poliittisten tavoitteiden saavuttamisessa tarkoituksena kehit-

tää kestäviä käytäntöjä ja erityisesti välttämätöntä käytännön toteutusta.  

 

Tämä olisi uusi prosessi, jossa täytyy ajatella uudella ja aiemmasta poik-

keavalla tavalla niin politiikan kuin käytännön tasolla. Perinteisellä kansal-

lisella ajattelulla on usein kytköksiä kansainväliseen yhteistyöhön sekä 

kansainvälisiin näkökulmiin. Sitä voidaan kuitenkin laajentaa entisestään – 
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myös Pohjoismaiden välillä nykyistä käytäntöä koskevan kriittisen suhtau-

tumisen varmistamiseksi ja poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

Tässä tulee keskittyä etenkin aivan liian suureen erityishuomiota kaipaa-

vaan pudokasryhmään, jossa on paljon poikia ja maahanmuuttotaustaisia 

oppilaita. On kiinnitettävä selkeämmin huomiota siihen, mitkä asiat toimi-

vat ja mitkä eivät ja miten ryhmälle varmistetaan todelliset yhtäläiset 

mahdollisuudet yksilöllisiin koulutusratkaisuihin vaikkapa oppisopimuskou-

lutuksen tai yrittäjyyteen suuntautumisen kautta. Tämän alan panostus li-

säisi luonnollisesti myös huomiota luovien ja käytännön aineiden tarpee-

seen kouluissa sekä tarpeeseen keskittyä liikkumiseen ja terveyteen ope-

tuksen ja pedagogiikan keskeisinä tekijöinä. 

 

Koulutus ja oppiminen ovat yleisesti osa koko elämää. Siksi esikoululais-

ten kasvatustieteellinen tarjonta tulee sisällyttää koulutuspolitiikkaan 

varmistaen erityisesti, että kaikki saavat parhaat edellytykset päästä 

eteenpäin koulutusjärjestelmässä ja yhteiskunnassa. Lisäksi tulee luoda 

toimivat puitteet elinikäisen oppimisen turvaamiseksi kaikille yhteiskunta-

ryhmille. Tämä edellyttää kiivaampaa tahtia koulutusjärjestelmän ulko-

puolella hankitun osaamisen käytön sekä koulutusjärjestelmään kehittä-

miseen, jotta se voisi tarjota useita erilaisia mahdollisuuksia edetä jatko-

koulutukseen ja kehittää osaamistaan.  

3. Baggrund 

For at sikre ovenstående fokus og prioriteringer, er der behov for en høj 

kvalitet i den uddannelsesvidenskabelige forskning i Norden. En rapport 

fra Nordisk Ministerråd har påpeget, at kvaliteten i forskning inden for ud-

dannelsesfeltet i højere grad må kunne fokuseres og prioriteres. Dels er 

der for lidt kvantitativ forskning, dels er forskningen for spredt ud over for 

mange felter med det resultat til følge, at der ikke er højniveau-forskning 

på en række områder, samt at det internationale forskningssamarbejde 

ikke er tilstrækkelig udbredt. En tydeligere prioritering af forskningsres-

sourcerne inden for uddannelsesvidenskab og beslægtede forskningsfelter 

må kunne iværksættes. Her kan et nordisk samarbejde bidrage til øget 

koordinering, højere kvalitet og dermed positive synergieffekter. 

 

På baggrund af ovenstående kunne Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd i 

dialog og samarbejde sætte rammerne for et fælles nordisk uddannelses-

politisk initiativ. Principperne for et sådant initiativ kan være: 

 

1. Et nordisk samarbejde om uddannelse skal sikre at de nordiske 

velfærdssamfund udvikler sig så de er fuldt konkurrencedygtige 

også globalt set 

 

2. Initiativet er en operationel fortsættelse af Nordisk Ministerråds 

globaliseringsinitiativ inden for rammerne af prioriteringsbudgettet 

med ’Holdbar Velfærd’ og forskningsprogrammet ’Education for 

Tomorrow’ som overordnede referencerammer 

 

3. Initiativet har to tilgange: 

a) en top-down, hvor det politiske niveau fastlægger nogle 

nordiske politiske målsætninger i form af benchmarks in-

den for det uddannelsespolitiske område, der skal bidrage 

til Nordens konkurrenceevne 

b) en bottom-up, hvor aktører inden for uddannelse og 

pædagogik bidrager til at udvikle evidensbaseret praksis 

der blandt andet bidrager til at opfylde ovenstående 

benchmarks 
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4. Initiativet bygger på nordiske værdier som demokrati, ligestilling, 

lige muligheder, innovation og højt videns- og kundskabsniveau, 

men også på et internationalt udsyn med blik for vigtig viden og 

erfaringer fra den øvrige del af verden 

 

5. Optimering af ressourcer, der er investeret i uddannelsessektoren 

 

6. Gennem et bevidst arbejde med kundskabstrianglen at skabe et 

synergigivende samarbejde mellem uddannelse, forskning og erh-

vervsliv, der skaber merværdi i Norden 

 

7. Forskningsbaseret uddannelse af lærere og pædagoger for at sikre 

høj kvalitet i pædagogiske og uddannelsestilbud 

 

8. Evidensbaseret praksis i den pædagogiske sektor og uddannelses-

sektoren 

 

9. Udvikling af den pædagogiske kultur ved at sikre national åbenhed 

og ved at fremme internationalt udsyn i effektive løsninger til ud-

dannelserne 

 

10. Fokus på udvikling af resultatgivende specialundervisning, og på 

at sikre, at alle børn og unge får det nødvendige udbytte af ud-

dannelse og pædagogiske tilbud til at klare en erhvervskompeten-

cegivende uddannelse 

 

11. Opprioritering af erhvervsuddannelser og sikring af, at en innova-

tions- og entreprenørskabsstrategi bliver en del heraf 

 

12. Erfaringsudveksling, dialog og videndeling udbygges mellem de 

nordiske lande inden for det pædagogiske område 

 

13. Udvikling af en nordisk strategi for at sikre høj kvalitet i uddann-

nelsesvidenskabelig forskning i Norden 

 

14. Udvikling af en IT-integreret pædagogik (eLearning), der fremmer 

gode faglige og pædagogiske resultater. 

4. Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan näkemykset 

Valiokunta katsoo, että pohjoismaisessa yhteistyössä tulee panostaa 

huomattavasti enemmän velvoittavaan ja laajempaan koulutusyhteistyö-

hön Pohjoismaiden korkeimmalla poliittisella tasolla. Pohjoismailla on 

merkittäviä haasteita pudokasongelmien ehkäisemisessä sekä sen takaa-

misessa, että kaikki lapset ja nuoret saavat tarvittavat taidot ja valmiudet 

voidakseen osallistua aktiivisesti Pohjoismaiden työmarkkinoille ja hyvin-

vointiyhteiskuntiin tulevaisuudessa.  

 

Sen perusteella valiokunta ehdottaa, että Pohjoismaiden ministerineuvosto 

suunnittelee ja toteuttaa Yhdysvaltain, OECD:n ja maailman opettajajär-

jestön EI:n esikuvan, International Summit on the Teaching Profession, 

mukaisesti pohjoismaisen koulutushuippukokouksen (Nordic Summit), jo-

hon kutsutaan kaikki asianomaiset pohjoismaiset koulutusalan toimijat 

mukaan lukien hallitusten ja opettajien ammattijärjestöjen edustajia. Poh-

joismaisen huippukokouksen tavoitteena on hyödyntää pohjoismaisia ko-

kemuksia sekä yhteistyötä opetusalan ja politiikan käytäntöjen kehittämi-

seen ja sen tosiasian pohjalta, että Pohjoismaiden yhteiskunnilla ja koulu-

tusjärjestelmillä on edessään samantyyppisiä haasteita. Tämän toteutta-

minen pohjoismaisessa yhteydessä on tärkeää, koska Pohjolaan kuuluvilla 

mailla ja yhteiskunnilla on suurelta osin sama arvopohja, joka näkyy eri-

tyisesti maiden koulutusjärjestelmissä. 
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Konferenssin järjestää Pohjoismaiden ministerineuvosto yhteistyössä kes-

keisten toimijoiden kanssa, joista on esimerkkinä Pohjoismaiden opettaja-

järjestöjen yhteistyöneuvosto (NLS, 0–18-vuotiaita opettavien lastentar-

hanopettajien ja opettajien pohjoismainen kattojärjestö). Yhteistyön tulee 

edistää opettajien sitoutumista konferenssin tavoitteeseen sekä sen jälkei-

seen työhön. Konferenssin tarkoituksena on myös keskittyä siihen, mitä 

eri maiden koulutuspolitiikassa tulee priorisoida sekä määritellä keskeisiä 

vertailukohtia maiden koulutusjärjestelmille. 

 

Huippukokous toimii lähtölaukauksena Pohjoismaiden väliselle pysyvälle 

koulutusyhteistyölle, jonka tarkoituksena on taata tiiviimmin kytketty ja 

poliittinen yhteistyö Pohjoismaiden koulutusjärjestelmien välillä. Pohjois-

maat tarvitsevat hyvin koulutettua väestöä selvitäkseen maailmanlaajui-

sesta kilpailusta. Perusteellisen työn ja sitoutumisen takaamiseksi ehdote-

taan, että konferenssin ja aloitteen puitteissa keskitytään osakohtiin, ku-

ten esikouluun, peruskouluun, toisen asteen koulutukseen, korkea-asteen 

koulutukseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Tavoitteena on säilyttää Poh-

joismaiden koulutusjärjestelmien kansalliset erityispiirteet, mutta kehittää 

samaan aikaan synergiaetuja tuovan yhteistyön kautta maiden ainutlaa-

tuisia koulutusjärjestelmiä kokemustenvaihdon ja parhaiden käytäntöjen 

tunnistamisen avulla mukaan lukien pohjoismaisen opetus- ja kasvatustie-

teen alan tutkimuksen kehittämisen ja nostamisen korkeimmalle kansain-

väliselle tasolle. 

 

Huippukokouksen on täytettävä seuraavat kriteerit: 

 

1. Huippukokous tulee suunnata poliitikoille, koulutusalan toimijoille 

ja tutkijoille. 

2. Huippukokouksen tulee edistää koulutuspoliittisten tavoitteiden, 

haasteiden sekä vertailukohtien määrittelyä sekä edistää yhteis-

työtä alan toimijoiden ja tutkijoiden välillä. 

3. Huippukokouksen tulee edistää yhteistyötä näyttöön perustuvien 

hyvien käytäntöjen kehittämiseksi priorisoiduilla alueilla sektorien-

välisissä verkostoissa Pohjoismaiden välillä. 

4. Huippukokouksen tulee innostaa alan toimijoita heidän aktiivisella 

osallistamisellaan, jotta he olisivat mukana kehittämässä pohjois-

maisia arvoja, kasvua ja kilpailukykyä edistäviä koulutusjärjestel-

miä. 

5. Huippukokouksen tulee luoda neutraalit puitteet koulutuspolitiikan 

ja -käytäntöjen kehittämiseksi laajojen pohjoismaisten kokemus-

ten pohjalta, jotka pyrkivät edistämään vuoropuhelua kansallisten 

koulutustoimijoiden sekä pohjoismaisten toimijoiden keskuudessa. 

6. Huippukokouksen ja tulevaisuuteen tähtäävän yhteistyön tulee 

vahvistaa Pohjoismaiden koulutusjärjestelmiä, yhteiskuntia ja kil-

pailukykyä. 

5. Päätelmät 

Lopuksi kulttuuri- ja koulutusvaliokunta haluaa mainita virallisessa poh-

joismaisessa yhteistyössä jo hyväksytyt nykyiset koulutusaloitteet, kuten 

esimerkiksi tutkimukseen keskittyvän panostuksen "Education for Tomor-

row". Valiokunta katsoo kuitenkin, että koulutuspolitiikka on niin ratkaise-

va Pohjoismaiden tulevan hyvinvointiyhteiskunnan ja maailmanlaajuisesti 

kilpailukykyisen aseman kannalta, että nyt on käynnistettävä paljon kat-

tavampia ja perusteellisimpia poliittisia toimia.    
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Tekijä(t): 

Kulttuuri- ja 
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Pohjoismaiden neuvosto 

A 1564/kultur 

Tekijä(t): 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta ehdottaa tämän nojalla, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se suunnittelee ja toteuttaa Yhdysvaltain, OECD:n ja maail-

man opettajajärjestön EI:n esikuvan, International Summit on the 

Teaching Profession, mukaisesti pohjoismaisen koulutushuippuko-

kouksen, johon kutsutaan kaikki asianomaiset pohjoismaiset kou-

lutusalan toimijat mukaan lukien hallitusten, lastentarhanopettaji-

en ja opettajien ammattijärjestöjen edustajia sekä oppilas- ja van-

hempainyhdistysten edustajia ja tutkijoita. Huippukokous toimisi 

lähtölaukauksena Pohjoismaiden väliselle jatkuvalle poliittiselle 

koulutusyhteistyölle. 

 

että Pohjoismaiden ministerineuvosto sitoutuu ehdotuksessa esi-

tettyjen näkökohtien perusteella käynnistämään tulevassa poh-

joismaisessa koulutusyhteistyössä laajoja aloitteita konferenssin 

tulosten ja päätöslauselmien pohjalta sekä sisällyttämään uusia 

ehdotuksia yhteistyön ja vuoropuhelun muodoista ministerineuvos-

ton jatkotyöhön. 

 

 

Göteborgissa 27. syyskuuta 2012  

Bjørt Samuelsen (Tj.) 

Göran Montan (M) 

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) 

Høgni Hoydal (T) 

Maria Tolppanen (ps.) 

 

Olemic Thommessen (H) 

Peter Johnsson (S) 

Sinuhe Wallinheimo (kok.) 

Sjúrður Skaale (Jvfl.) 

Tuula Peltonen (sd.) 

   

 


