
 

TUTKIMUS

Rakenne-  
ja koheesiopolitiikan toimialayksikkö 

ANALYYSI 

EUROOPPA-KOULUISTA VALMISTUNEIDEN 

AKATEEMISISTA JA AMMATILLISISTA URISTA 
 
 

TIIVISTELMÄ 

 

2008 FI
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ KULTTUURI JA KOULUTUS━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 



 



Sisäasioiden pääosasto 
 

Rakenne- ja koheesiopolitiikan toimialayksikkö 
 

KULTTUURI JA KOULUTUS 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALYYSI 

EUROOPPA-KOULUISTA VALMISTUNEIDEN 

AKATEEMISISTA JA AMMATILLISISTA URISTA 
 
 
 
 
 

TIIVISTELMÄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IP/B/CULT/IC/2007_073   13/10/2008 
 
 
PE 408.949 FI

 



 

Tutkimuksen tilasi Euroopan parlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. 
 
Asiakirja julkaistaan seuraavilla kielillä: 
– Alkukieli: EN. 
– Käännökset: DE, FR. 
 
Tekijät:      van Dijk Management Consultants (Bryssel) 
 Liègen yliopisto 
 
Asiasta vastaava virkamies: Constanze Itzel 
 Rakenne- ja koheesiopolitiikan toimialayksikkö 
 Euroopan parlamentti 
 B-1047 Bryssel 
 Sähköposti: ipoldepb@europarl.europa.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Käsikirjoitus valmistunut lokakuussa 2008. 

Tämä tutkimus on saatavilla seuraavasta osoitteesta Internet-sivusto: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=fi 
 
Bryssel, Euroopan parlamentti, 2008. 
 
Esitetyt näkemykset ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä heijasta Euroopan parlamentin virallista kantaa. 
 
Jäljentäminen ja kääntäminen on sallittua muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin, kunhan lähde mainitaan ja 
julkaisijalle ilmoitetaan ennalta ja toimitetaan yksi kappale. 



Sisäasioiden pääosasto 

Rakenne- ja koheesiopolitiikan toimialayksikkö 
 

KULTTUURI JA KOULUTUS 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALYYSI 

EUROOPPA-KOULUISTA VALMISTUNEIDEN 

AKATEEMISISTA JA AMMATILLISISTA URISTA 
 
 
 
 
 
 

TIIVISTELMÄ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IP/B/CULT/IC/2007_073 
 
 
PE 408.949 FI 



 



Eurooppa-kouluista valmistuneiden akateemiset ja ammatilliset urat 
 

PE 408.949 1

TIIVISTELMÄ 
 
Tutkimus, jossa tarkastellaan Eurooppa-kouluista valmistuneiden akateemisia ja ammatillisia 
uria ja joka tehtiin helmi-syyskuussa 2008, perustui ensisijaisesti sähköiseen kyselyyn, johon 
vastasi noin 3 000 valmistunutta opiskelijaa (2 987 opiskelijaa tarkalleen ottaen). On pantava 
merkille, että luku vastaa noin 8,5:tä prosenttia (tarkimman arvion mukaan) International 
Baccalaureate -tutkinnon suorittaneista sen jälkeen kun Eurooppa-koulujärjestelmä perustettiin 
noin 50 vuotta sitten. Prosenttiluku voi vaikuttaa alhaiselta, mutta kun otetaan huomioon, että 
Eurooppa-koulut eivät ole keränneet ja päivittäneet järjestelmällisesti tietoja tutkinnon 
suorittaneiden opiskelijoiden olinpaikoista ja että ne pitävät kirjaa vain vanhempien osoitteista 
(joita ei myöskään päivitetä enää sen jälkeen, kun heidän lapsensa ovat lähteneet Eurooppa-
koulusta), prosenttilukua voi itse asiassa pitää varsin järkevänä. Vastaajista 53 prosenttia on yli 
26-vuotiaita ja heidän voidaan näin ollen katsoa päättäneen akateemisen koulutuksensa ja 
aloittaneen ammatillisen uransa. Heistä kolme kymmenestä on yli 40-vuotiaita ja noin yksi 
kymmenestä yli 50-vuotiaita, mistä voidaan päätellä, että vastaajien joukkoon kuuluu merkittävä 
määrä tutkinnon suorittaneita, joiden ammatillista uraa voidaan pitää vakiintuneena, vaikka 
vastaajaryhmä olikin painottunut nuorempiin ikäluokkiin. Vastauksien edustavuutta vahvistaa 
myös vastaajien joukon koostumus koulun koosta riippuen: 71 prosenttia vastaajista oli 
valmistunut "isosta" Brysselissä tai Luxemburgissa sijaitsevasta koulusta ja 29 prosenttia 
"pienemmistä" kouluista, kun jakauma on tällä hetkellä vastaavasti 60 prosenttia ja 
40 prosenttia. On kuitenkin muistettava, että "pienemmät" koulut ovat myös toimineet 
vähemmän aikaa, jolloin niistä valmistuneiden opiskelijoiden osuudenkin on oltava alhaisempi 
kuin niiden osuus nykyisestä oppilasmäärästä. Molemmat sukupuolet ovat myös lähes 
tasaveroisesti edustettuina: 55 prosenttia vastaajista oli naisia ja 45 prosenttia miehiä; näitä 
lukuja voi verrata koulujen tämänhetkiseen oppilasjakaumaan, jossa 51 prosenttia on tyttöjä ja 
49 prosenttia poikia (jolloin naisten osuus korostuu hieman, joskin hyväksyttävissä määrin). 
Kaksoiskansalaisuuden omaavat vastaajat pois lukien 49 prosenttia vastaajista on kotoisin 
alkuperäisistä EU6-jäsenvaltioista, 14 prosenttia EU10\EU6:sta ja 26 prosenttia unioniin 
myöhemmin liittyneistä jäsenvaltioista. Opiskelijoiden äidinkielestä todettakoon, että 
65 prosentilla vastaajista on äidinkielenä yksi kolmesta Eurooppa-koulujen niin sanotusta 
työskentely- tai opetuskielestä (englanti, ranska ja saksa), kun taas loput puhuvat äidinkielenään 
jotakin muuta virallista kieltä tai jopa jotakin muuta kuin EU27:n kieliin kuuluvaa kieltä (ja 
17 prosenttia ilmoittaa, että heillä on useampi kuin yksi äidinkieli). Lopuksi on syytä mainita, 
että 54 prosenttia vastaajista on käynyt koulua yksinomaan Eurooppa-koulussa ja että jopa 
81 prosenttia kävi siellä yläasteen ja lukion (7 vuotta), joten on perusteltua väittää heidän 
tunteneen järjestelmän riittävän hyvin voidakseen osallistua kyselyyn. 
 
Ennen kuin ryhdytään analysoimaan yksityiskohtaisesti saatuja vastauksia, tutkimuksen tekijät 
haluavat raportoida Eurooppa-koulujärjestelmän merkittävimpiä opetusohjelmia koskevien 
analyysien tuloksista; tarkoituksena on korostaa opetusjärjestelmän vahvuuksia ja heikkouksia 
virallisten suuntaviivojen perusteella. Ei pitäisi olla yllättävää, että Eurooppa-kouluissa 
kiinnitetään suurta huomiota kielten opetukseen, joko erillisenä oppiaineena tai sisällön ja kielen 
integroidun opettamisen (content and language integrated learning, CLIL) yhteydessä, 
esimerkiksi historian ja maantiedon osalta. Saatujen vastauksien analyysi osoitti (ks. 
jäljempänä), että opetus tuntuu valmistavan oppilaat erittäin hyvin usein kansainvälistä (vai 
pitäisikö sanoa kulttuurienvälistä) akateemista ja/tai ammatillista uraa varten, vaikka 
kieliopetusohjelmien sisällöissä ei viitatakaan siihen, mistä on tällä alalla muodostunut normi, 
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eli yhteiseen eurooppalaiseen kieliviitekehykseen (Common European Framework of Reference 
for Languages, CEFRL). 
 
Kieliopetuksen ohella Eurooppa-koulut ovat myös keskitason yläpuolella (verrattuna 
Eurydice-verkon analysoimiin EU:n kansallisiin opetusjärjestelmiin) tiedeaineiden opetuksessa 
(biologia, kemia ja fysiikka). Tästä johtuu epäilemättä, että Eurooppa-kouluista valmistuneiden 
määrä, jotka päätyvät suorittamaan korkea-asteen opintoja näillä aloilla, on yhteisön keskiarvoa 
suurempi erityisesti tyttöjen kohdalla. 
 
Tutkimuksen tekijät ovat myös analysoineet toimia, joita on toteutettu oppimisvaikeuksista 
kärsivien oppilaiden hyväksi. Näiden toimien merkitystä on tarkasteltava ottaen huomioon, että 
Eurooppa-kouluissa tarjotaan vain yhdenlaista opetusta (vaikka oppilaat voivatkin valita 
monenlaisten vaihtoehtojen väliltä), joka valmistaa akateemiseen uraan, mutta niissä ei anneta 
ammatillista tai taiteellista opetusta. Toisin sanoen oppilaat, joilla on vaikeuksia seurata tarjottua 
ohjelmaa, eivät voi vain vaihtaa järjestelmän puitteissa toisenlaiseen opetukseen, joka sopii 
heille paremmin. Tästä johtuu, että heitä on autettava mahdollisimman paljon selviämään 
oppimisvaikeuksistaan, etenkin jos vaikeudet johtuvat kielellisistä ongelmista (tässä korostuu 
myös vailla omaa kieliosastoa oleviin oppilaisiin kohdistettavien SWALS-toimien merkitys). On 
syytä huomata, että tukitoimet eivät rajoitu vain näihin tapauksiin vaan niihin sisältyy myös 
yleisempää tukiopetusta erilaisista oppimisvaikeuksista selviämiseksi, samoin kuin 
erityisopetusta. Näistä toimista huolimatta luokalle jääminen on edelleen hiukan yleisempää 
kuin EU:ssa keskimäärin ja koskee noin yhtä neljästä pojasta ja yhtä seitsemästä tytöstä. Tässä 
kohdassa on syytä huomauttaa, että vastaajien mukaan luokalle jääminen johtuu suunnilleen 
yhtä suuressa määrin kieliopetuksesta (erillisenä oppiaineena tai sisällön ja kielen integroituna 
opettamisena) kuin tiedeopetuksesta, koska syy koskee molemmissa tapauksissa noin yhtä 
neljästä luokalle jääneestä oppilaasta. 
 
Tutkimuksen tekijät ovat myös yrittäneet esittää suosituksia erillisessä liitteessä. Suositukset 
eivät koske niinkään sitä, miten nykyistä järjestelmää voitaisiin parantaa – koska, kuten 
vastauksistakin ilmenee (ks. jäljempänä), järjestelmä on osoittautunut varsin menestykselliseksi 
– vaan enemmänkin sitä, miten järjestelmän hyvät puolet saataisiin sisällytettyä EU:n 
kansallisiin opetusjärjestelmiin. Ennen asian yksityiskohtaisempaa käsittelyä analysoidaan 
kuitenkin vastauksia ja arvioidaan, missä määrin ne vahvistavat Eurooppa-koulujen ohjelman 
analyysin tulokset oikeiksi.  
 
Eurooppa-koulut valmistavat yleensä hyvin oppilaansa akateemista uraa varten, koska 
94 prosenttia vastaajista on aloittanut akateemisen uran. Heidän joukostaan kahdeksan 
yhdeksästä suorittaa vähintään kandidaatintutkinnon tai vastaavan. Huomionarvoista on myös, 
että merkittävä osa Eurooppa-kouluista valmistuneista opiskelijoista (38 prosenttia) opiskelee 
useammassa kuin yhdessä korkeakoulussa tai yliopistossa ja että vain harvoissa tapauksissa 
(noin yhdessä kolmesta) tämä johtuu siitä, että he eivät onnistu suorittamaan tutkintoa 
ensimmäisessä korkeakoulussa tai yliopistossa. Lisäksi lähes 30 prosentissa tapauksista 
ensimmäinen korkeakoulu tai yliopisto sijaitsee maassa, joka ei ole opiskelijoiden kotimaa eikä 
maa, jossa sijainnutta Eurooppa-koulua he kävivät (lähes yhtä monessa tapauksessa eli 
29 prosentissa tapauksista tämä tarkoittaa, että pääopetuskieli ei ole heidän äidinkielensä; toisin 
sanoen, kielellinen joustavuus vahvistaa maantieteellistä liikkuvuutta). Tämä on riittävä osoitus 
Eurooppa-koulusta valmistuneiden opiskelijoiden laajasta liikkuvuudesta akateemisella tasolla, 
mitä vahvistetaan myös heidän ammatillisen uransa tasolla (ks. jäljempänä). On syytä panna 
merkille, että liikkuvuus ei johdu siitä, että vastaajat katsoivat äidinkielensä opetuksen tason 
olevan liian alhaisen aloittaakseen sen opiskelun korkeakoulu- tai yliopistotasolla: itse asiassa 
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vain 1-3 prosenttia ei pitänyt tasoa riittävän korkeana kielestä riippuen. Tätä arviota siitä, miten 
Eurooppa-koulut valmistavat oppilaansa korkeakoulu- tai yliopisto-opetusta varten, vahvisti 
arvio, jonka mukaan 80-85 prosenttia tunsi äidinkielestään riippuen olevansa yhtä hyvin tai jopa 
paremmin valmistautunut korkeakoulu- tai yliopisto-opiskeluun kuin opiskelutoverinsa. 
Todettakoon, ettei tässä yhteydessä ole todellista väliä, onko oppilas valmistunut "isosta" vai 
"pienestä" koulusta. Toisaalta 86 prosentilla Eurooppa-kouluista valmistuneilta kesti jopa neljä 
vuotta suorittaa kandidaatin tutkinto ja 84 prosentilla jopa kuusi vuotta suorittaa maisterin 
tutkinto, mikä osoittaa jonkinlaista "luokalle jäämistä" tapahtuvan korkea-asteen opintojen 
tasolla. 
 
Niiden Eurooppa-kouluista valmistuneiden prosenttiosuus, jotka päätyvät suorittamaan tiedealan 
korkea-asteen opintoja (20 prosenttia) on huomattavasti korkeampi kuin yhteisössä keskimäärin 
(11 prosenttia), mikä näkyy vielä selvemmin tyttöjen kuin poikien kohdalla. Se, että Eurooppa-
koulujärjestelmässä kiinnitetään myös suurta huomiota tiedeopetukseen – kieliopetuksen 
"itsestään selvän" merkittävyyden ohella – vaikuttaa epäilemättä näihin valintoihin. 
Tilastoanalyysi vahvistaa selvän suhteen vallitsevan sen välillä, että yläasteella ja lukiossa 
tiedeaineet valitaan vaihtoehtoisiksi kursseiksi ja sen välillä, että korkeakoulu- tai 
yliopistotasolla valitaan tiedealan opinnot. Ottaen huomioon tieteen merkitys 
yhteiskunnassamme tätä Eurooppa-koulujärjestelmään liittyvää näkökulmaa voi pitää 
suotuisana. 
 
Analysoitaessa sosioekonomisia aloja, joilla Eurooppa-kouluista valmistuneet aloittavat 
ammatillisen uransa, käy ilmi, että Eurooppa-koulujärjestelmä täydennettynä korkea-asteen 
opinnoilla avaa oven monenlaisiin työpaikkoihin. Huomionarvoista on, että 65 prosenttia 
miehistä ja 55 prosenttia naisista määrittelee työympäristönsä kansainväliseksi uransa alussa, ja 
nämä luvut nousevat vielä hieman uran myöhemmissä vaiheissa. Kannattanee myös panna 
merkille, että vain seitsemän prosenttia aloittaa uran yhteisön toimielimissä huolimatta siitä, että 
68 prosenttia Eurooppa-kouluista valmistuneiden perheistä kuuluu niin sanottuun I-luokkaan1. 
Kun tarkastellaan lähemmin kielien käyttöä ammatillisen uran alussa, ei ole yllättävää, että 
51 prosenttia valmistuneista, joiden äidinkieli on englanti, käyttää myös ensisijaisesti englantia 
viestintäkielenä työympäristössään. Tämä koskee ainoastaan 38:aa prosenttia valmistuneista 
muiden, yhtenä ryhmänä tarkasteltujen kielien tapauksessa (eli 38 prosenttia oppilaista, joiden 
äidinkieli on muu kuin englanti, käyttää useimmin äidinkieltään työympäristössään), mutta tämä 
keskiarvo peittää merkittävät erot, joita tutkimuksen tekijät eivät pysty selittämään: kreikan 
kohdalla prosenttiosuus on vain 24 prosenttia, kun taas portugalin kohdalla se on lähes 
kaksinkertainen eli 47 prosenttia. Saksan osalta, joka on yksi Eurooppa-koulujen niin sanotuista 
opetuskielistä, prosenttiluku on 32 prosenttia, mikä on alhaisempi kuin esimerkiksi hollannin 
36 prosenttia. Nämä luvut ovat muuten yhdenmukaisia korkea-asteen opintojen tason 
kielivalinnan kanssa: nytkään ei ole yllättävää, että 86 prosenttia opiskelijoista, joiden äidinkieli 
on englanti, opiskelevat korkeakoulussa tai yliopistossa äidinkielellään, mutta vain 62 prosenttia 
saksankielisistä opiskelijoista suorittaa korkea-asteen opintoja saksan kielellä, mikä on 
vähemmän kuin esimerkiksi hollanninkielisten opiskelijoiden 71 prosentin suuruinen osuus. 
 
Perheiden sosiaalinen tausta on ainutlaatuinen, koska 82 prosenttia vastaajista kuuluu perheisiin, 
joissa ainakin toinen vanhemmista on suorittanut kandidaatin tutkinnon tai korkeamman 
tutkinnon. Tämä on 4-5 kertaa yleisempää kuin yhteisössä keskimäärin. Kuitenkin vain 
47 prosenttia vastaajista katsoi, että heidän sosiaalisella taustallaan on ollut "ratkaiseva 

                                                 
1 Oppilaat, joiden vanhemmista ainakin toinen työskentelee jossakin yhteisön toimielimessä. 
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vaikutus" heidän akateemiseen uraansa, mutta kun otetaan huomioon myös ne, joiden mielestä 
sosiaalisella taustalla oli "jonkin verran vaikutusta", osuus nousee 82 prosenttiin. 
 
Vaikka vanhempien ammatillisia tasoja on vaikea vertailla keskenään, voidaan perustellusti 
todeta, että noin 55 prosentissa tapauksista toinen vanhemmista työskentelee yhteisön 
toimielimien A(*)- tai B(*)-tason virassa tai niihin verrattavissa olevassa virassa. 
 
Syitä (vastaajien ilmoittamia) siihen, miksi vanhemmat laittavat lapsensa Eurooppa-kouluun, on 
myös analysoitu. Koska 68 prosenttia oppilaista kuuluu I-luokkaan kuuluvaan perheeseen, se 
ilmoitettiin luonnollisesti useimmiten syyksi. Muita syitä olivat Eurooppa-koulujen 
monikulttuurinen luonne, äidinkielellä annettava opetus, opetuksen hyvä kokonaislaatu ja 
viidentenä eurooppalainen ylioppilastutkinto (joka mainittiin kaksi kertaa harvemmin kuin 
tärkein syy eli I-luokka; muut syyt mainittiin vielä harvemmin). 
 
Luokalle jäämisen syitä analysoitaessa kävi ilmi, että Eurooppa-koulujärjestelmän opetuksen 
tasoa ei juuri koskaan moitittu. Useimmissa tapauksissa opetuksen tasoa (erityisesti aineissa, 
joissa koulujen oppilaiden halutaan menestyvän, kuten kieli- ja tiedeaineet) pidettiin päinvastoin 
liian korkeana joillekin oppilaille, ja koska heikoimmilla oppilailla ei ole tukiopetuksesta 
huolimatta muuta mahdollisuutta kuin jäädä luokalle, lopputuloksena saattaa olla, että heidän on 
vaihdettava koulua ja jatkettava koulunkäyntiä heille sopivammassa koulussa. Näin ollen on 
mielenkiintoista, että useimmin mainittu syy on se, että vanhemmat (käytännössä lähes 
yksinomaan Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset) laittavat lapsensa kotimaassaan 
sisäoppilaitoksiin, mutta vaikuttaa siltä, ettei tämä liity mitenkään tai että se liittyy vain hyvin 
vähän Eurooppa-koulujärjestelmän laadun tasoon. 
 
Eurooppa-kouluista valmistuneet arvostavat kaikkiaan suuresti annetun opetuksen tasoa ja vain 
kolme prosenttia vastaajista ilmoittaa, ettei lähettäisi omia lapsiaan Eurooppa-kouluun tai ei 
suosittelisi sitä kellekään. Niiden Eurooppa-koulusta valmistuneiden osuus, joka pitää 
myönteisenä koulunkäyntiään Eurooppa-koulussa (ja joka laittaisi epäilemättä omat lapsensa 
Eurooppa-kouluun, jos siihen tarjoutuisi tilaisuus, tai suosittelisi sitä ystävien ja sukulaisten 
lapsille), vaihtelee 68-74 prosentin välillä koulun koosta riippuen (prosenttiluvut olivat 
korkeimmat "isojen" koulujen kohdalla) ja 71-74 prosentin välillä vastaajien sukupuolesta 
riippuen (prosenttiluvut olivat korkeimmat poikien osalta) keskiarvon ollessa 72 prosenttia. 
 
Viimeinen analysoitu aihe koski Eurooppa-kouluista valmistuneiden verkostoitumista. Kuten on 
jo todettu, Eurooppa-koulut eivät ole juurikaan pyrkineet pitämään lukua kouluista 
valmistuneista oppilaista, joten oli kiinnostavaa selvittää, missä määrin he pitävät oma-
aloitteisesti yhteyttä toisiinsa. Ammatillinen verkostoituminen ei vaikuta olevan kovin tärkeää: 
vain 11 prosenttia vastaajista vahvistaa olevansa säännöllisesti yhteyksissä muihin 
koulutovereihin ammatillisista syistä. Tätä lukua on tulkittava ottaen huomioon, että seitsemän 
prosenttia vastaajista työskentelee Euroopan yhteisön toimielimissä, joissa on 
todennäköisempää kohdata vanhoja koulutovereita kuin muissa työympäristöissä. On syytä 
huomata, ettei vastaajan ikä vaikuta merkittävästi tähän prosenttilukuun, vaikka ikä onkin 
toisaalta määräävä tekijä, kun tarkastellaan verkostoitumista sosiaalisista syistä. Tällöin 
keskimääräinen prosenttiluku on paljon korkeampi; 64 prosenttia vastaajista ilmoittaa 
ylläpitävänsä säännöllisesti sosiaalisia suhteita koulutovereihinsa. Prosenttiluku on niinkin 
korkea kuin 79 prosenttia heti valmistumisen jälkeen (20. ikävuoteen asti) ja edelleen 
68 prosenttia 25. ikävuoteen asti, kunnes se laskee vaiheittain 50 prosenttiin vanhemmalla iällä. 
Vaikuttaa siis siltä, että ammatilliselle verkostoitumiselle luodaan pohja yläasteella ja lukiossa 
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vain joissakin harvoissa tapauksissa ja että se on paljon todennäköisempää korkea-asteen 
opintojen ja ammatillisen uran tasolla. 
 
Tutkimuksen tekijöiden mukaan edellä mainitut seikat vastaavat esitettyihin kysymyksiin tai 
toisin sanoen aineisto, jota oli määrä tarkastella tähän tutkimukseen liittyvän tarjouspyynnön 
yhteydessä. Ei tietenkään ole epätavallista, että vastattaessa kysymyksiin esiin tulee uusia 
kysymyksiä, joihin voidaan vastata joko jo kerättyjen tietojen perusteella tai joita on 
tarkasteltava syventävämmin tai jotka voivat herättää jonkinlaisia älyllisiä olettamia.  
 
Ottaen huomioon, että päätelmät, jotka koskevat Eurooppa-koulujen ohjelmien laatua ja 
akateemiseen ja ammatilliseen uraan liittyviä mahdollisuuksia, joita Eurooppa-koulut 
todistettavasti tarjoavat niistä valmistuneille, ovat myönteisiä, kaksi tärkeää kysymystä herää: 
mitkä ovat ensinnäkin tarkalleen ottaen seikat tai käsitteet, jotka ovat ominaisia Eurooppa-
koulujärjestelmälle ja joita voidaan pitää sen vahvuuksina, ja toiseksi, onko – pedagogiselta tai 
organisatoriselta kannalta2 – suositeltavaa "siirtää" ne kansallisiin opetusjärjestelmiin. 
Tutkimuksen tekijät ovat tietoisia tässä yhteydessä käydyistä keskusteluista ja katsovat, että 
seuraavat osatekijät voitaisiin ottaa huomioon päätöksentekoprosesseissa, joihin sidosryhmät 
ovat tällä hetkellä sitoutuneet: 

1) On selvää, että eurooppalainen ylioppilastutkinto avaa Eurooppa-kouluista valmistuneille 
ovet korkeakouluihin ja yliopistoihin heidän valitsemassaan EU-valtiossa. Luvut osoittavat, 
että 94 prosenttia valmistuneista hyödyntää tosiasiallisesti ylioppilastutkintoa aloittaakseen 
korkea-asteen opinnot, kun taas enemmistö hyödyntää myös ylioppilastutkinnon 
"kansainvälistä" ulottuvuutta, koska 62 prosenttia valmistuneista opiskelee korkeakoulussa 
tai yliopistossa, joka ei sijaitse heidän kotimaassaan. 

Ensimmäinen prosenttiluku (94 prosenttia) ei johdu yksinomaan eurooppalaisen 
ylioppilastutkinnon ansiokkuudesta: kuten tutkimuksesta ilmenee, 82 prosentilla 
valmistuneista on perhetausta, jossa ainakin toinen vanhemmista on suorittanut korkea-
asteen tutkinnon. Ei ole todennäköisesti sattumaa, että yhtä suuri osa valmistuneista katsoi, 
että heidän sosiaalisella taustallaan oli "jonkin verran vaikutusta" tai "ratkaiseva vaikutus" 
heidän akateemiseen uraansa. 

Toinen prosenttiluku (62 prosenttia) riippuu tietenkin eurooppalaisesta ylioppilastutkinnosta, 
mutta kyseinen tutkintotodistus helpottaa ainoastaan pääsyä minkä hyvänsä EU-valtion 
korkeakouluun tai yliopistoon. Se ei takaa itsessään, että todistuksen haltijat menestyvät 
opinnoissaan, koska se taas riippuu paljon enemmän annetun opetuksen kokonaislaadusta ja 
sen kielen taidosta, jolla korkea-asteen opetusta annetaan, kuin eurooppalaisesta 
ylioppilastutkinnosta. Tästä seuraa, että eurooppalaisen ylioppilastutkinnon käsitteen 
"siirtäminen" EU:n kansallisiin opetusjärjestelmiin ei välttämättä johda toivottuun tulokseen, 
jollei samalla varmisteta, että vieraskielisen opetuksen taso on riittävän korkea. 

2) Kuten kohdasta 1) käy ilmi, vieraskielisen opetuksen korkeaa tasoa ei voida korostaa liikaa. 
Monissa selonteoissa on jo toistettu, että yksi syistä, joiden vuoksi Eurooppa-koulut ovat 
tältä osin niin menestyviä, on – sen lisäksi, että Eurooppa-koulujen ohjelmassa on runsaasti 
kielitunteja ja että ensimmäisen vieraan kielen opetus alkaa jo varhaisessa vaiheessa – se, 

                                                 
2 On syytä huomata, että jotkin, elleivät kaikki erityistekijät, joihin Eurooppa-koulujärjestelmän vahvuus 

perustuu, voivat olla huomattavan hintavia, koska ne edellyttävät lisäresursseja. Koska tässä tutkimuksessa ei 
ole analysoitu taloudellisia näkökulmia, tutkimuksen tekijät eivät ottaneet niitä huomioon esitellessään 
pohdintansa tuloksia. 
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että opettajat ovat kyseistä kieltä äidinkielenään puhuvia natiiveja. Tämä ei koske pelkästään 
kieliaineita vaan myös tilannetta, jossa vierasta kieltä käytetään sisällön ja kielen integroidun 
opettamisen yhteydessä (esim. historian tai maantiedon tunneilla). Tässäkin olisi kysyttävä, 
johtaisiko vierasta kieltä äidinkielenään puhuvien opettajien käsitteen ja/tai sisällön ja kielen 
integroidun opettamisen "siirtäminen" sellaisenaan EU:n kansallisiin opetusjärjestelmiin 
samoihin tuloksiin. On itse asiassa muistettava, että koska Eurooppa-koulujen oppilaiden on 
niin sanotusti pakko käyttää oppimiaan vieraita kieliä arkielämässään ja yhteyksissään 
koulutovereihinsa, se vaikuttaa merkittävästi kielitaitoon ja kielenkäyttöön ("immediate 
pertinence" (välitön merkityksellisyys), kuten Beatens Beardsmore asian ilmaisee). Tämä 
yläasteen ja lukion loppuun asti ulottuva monikielinen ja -kulttuurinen ympäristö on 
edelleen yksi Eurooppa-koulujen ominaispiirteistä, jota saattaa olla vaikea jäljitellä 
kansallisten opetusjärjestelmien tasolla. Kansalliset opetusjärjestelmät, jotka joutuvat 
kohtaamaan sen tosiasian, että kouluihin tulee entistä enemmän eri kulttuureista peräisin 
olevia oppilaita, näyttävät keskittyvän ensisijaisesti siihen, että oppilaat oppivat nopeasti 
opetuskielen eivätkä arvosta mahdollisuuksia, joita tämä kielellinen monimuotoisuus voisi 
tarjota3. On selvää, että kansallisten opetusjärjestelmien muuttamista koskeva suositus, jonka 
tavoitteena on herätellä jo pienetkin lapset oppimaan vieraita kieliä, edellyttäisi paljon 
syventävämpää analyysiä kuin tältä tutkimuksen tekijöiden laatimalta tutkimukselta voidaan 
odottaa. 

3) Eurooppa-koulujärjestelmän tavoitteisiin ei kuulu pelkästään oppilaiden valmistaminen 
menestyksellistä akateemista (ja ammatillista) uraa varten vaan tehdä heistä myös hyviä 
yhteisön kansalaisia, jotka suhtautuvat avoimesti ja kunnioittavasti muihin kulttuureihin. 
Sitä silmällä pitäen on luotu (ala-asteella pidettävien) "Eurooppa-tuntien" käsite. Tässäkin 
voidaan miettiä, voisiko käsitteen "siirtää" kansallisiin opetusjärjestelmiin. Tällaisten 
oppituntien menestyminen edellyttää tietysti, että koululla on oltava monikulttuurinen 
luonne, jonka oppilaat voivat kokea päivittäin, jotta avoimuuden ja kunnioituksen käsitteet 
olisivat konkreettisia eivätkä vain teoreettisia. Näin ollen tuntuisi kuitenkin hyödylliseltä, 
että opettajilla, jotka työskentelevät Eurooppa-koulujärjestelmään nähden vähemmän 
monikulttuurisissa kansallisissa opetusjärjestelmissä, olisi käytössä tarvittavia didaktisia 
keinoja, jotta he voisivat järjestää samanlaista toimintaa kuin "Eurooppa-tunneillakin".  

4) Lopuksi: tilastot osoittavat tutkimuksen mukaan, että sen välillä, että Eurooppa-kouluissa 
korostetaan tiedeopetuksen merkitystä (luodaan kaikille luja tietopohja, jota asiasta 
kiinnostuneimmat oppilaat voivat myöhemmin laajentaa) ja sen välillä, että Eurooppa-
kouluista valmistuneet päättävät suorittaa korkea-asteen opintoja tiedealalla, vallitsee suhde. 
Sikäli kuin tätä on pidettävä yhteiskuntamme tulevaisuutta hyödyttävänä seikkana, 
näkökulman avulla voitaisiin valaista kansallisten opetusjärjestelmien sidosryhmien 
pohdintoja, jotka liittyvät opetussuunnitelmien sisältöön. 

 
 

                                                 
3  Euroopan komission äskettäin julkaiseman tiedonannon mukaan "yhteiskunnassamme on hyödyntämättömiä 

kielellisiä resursseja: kotona ja paikallis- ja naapuriympäristössä puhutuille eri äidinkielille ja muille kielille 
olisi annettava enemmän arvoa." (Euroopan komissio, 2008, s. 6). 


