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1. Johdanto 

1.1. Tutkimuksen tausta 

Tämä tutkimus on seurausta kysymyksestä, jonka esitin itselleni reilu vuosi sitten: ”Mitä 

ihmettä haluan tehdä sitten kun valmistun?” Kulttuuriantropologian opinnot ovat 

antaneet suuren määrän tietotaitoa, mutta eivät ammattia, eli on omasta 

kiinnostuksesta kiinni, mihin työtehtäviin oppeja haluaa soveltaa. Mikä olisikaan 

sellainen työ jossa yhdistyvät antropologia ja sivuaineeni elämänkatsomustieto, 

englantilainen filologia, humanistiset ympäristöopinnot, matkailumaantiede sekä nais- 

ja sukupuolitutkimus? En muista tarkkaa hetkeä kun kuulin globaalikasvatuksesta 

ensimmäistä kertaa, mutta tiesin heti että nyt olin löytänyt sen asiakokonaisuuden, 

jonka parissa haluaisin työskennellä. Sain huhti-toukokuuksi 2014 harjoittelupaikan 

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluista, jossa pääsin tutustumaan 

globaalikasvatukseen käytännön tasolla. Harjoittelutehtäviini kuului globaalikasvatuksen 

tukipalvelun Maailmankoulun toiminnasta raportointi sekä uuden opetussuunnitelman 

tarkastelu globaalikasvatuksen kannalta.  

Harjoittelun kautta sain selkeämmän kuvan globaalikasvatuksen tilanteesta Suomen 

koulujärjestelmässä; sitä integroidaan osaksi opetusta, mutta ei kaikkialla. Avustusta 

globaalikasvatuksen järjestämistä varten on saatavilla materiaalipakettien ja 

kouluvierailijoiden muodossa, mutta koska se ei ole vanhan opetussuunnitelman 

puitteissa pakollista, on pitkälti koulusta ja opettajista kiinni huomioidaanko 

globaalikasvatusta vai ei. Halusin jatkaa tutustumistani globaalikasvatukseen, joten 

päätin suorittaa kasvatustieteen perusopinnot kesäyliopistossa, jotta ymmärrykseni 

opetukseen liittyvistä käytännöistä lisääntyisi. Yllätyksellistä perusopinnoissa oli se, että 

luennoilla globaalikasvatusta ei mainittu kertaakaan ja kun kesän viimeisellä 

tutkimusseminaarin kurssilla kysyin paikallaolijoilta, miten tuttu globaalikasvatuksen 

termi heille oli, saliin laskeutui syvä hiljaisuus. Globaalikasvatus on sisällöltään 
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oppiainerajoja rikkovaa, joten jokaisella opettajalla, luokanopettajista aineopettajiin, on 

mahdollista ottaa se osaksi opetusta. On mahdollista, että kasvatustieteen 

perusopinnoissa halutaan keskittyä kasvatukseen ja opettamiseen, opetuksen sisältöjen 

sijaan, joten ehkä globaalikasvatusta käsitellään aineopinnoissa. Mutta mitä jos se 

puuttuu sieltäkin? Vaikka Maailmankoulun tapaiset palvelut helpottavat 

globaalikasvatuksen toteutusta ja jotkut opettajat ovat ottaneet globaalikasvatukseen 

liittyviä teemoja osaksi opetusta, ei globaalikasvatuksen tulevaisuus näytä kirkkaalta, jos 

sitä ei oteta osaksi kansallista opetussuunnitelmaa tai opettajankoulutusta.  

Globaalikasvatus on vahvasti arvosidonnaista ja tarkoituksenomaista. Jos kasvatus 

määritellään toiminnaksi jonka tarkoitus on opettaa lapsille asioita ja arvoja jotka 

muokkaavat heitä yhteiskunnan täysvaltaisiksi jäseniksi, niin samalla päättelytavalla 

globaalikasvatus voi muokata lapsista maailmankansalaisia. Kasvatus, arvot, 

maailmankansalaisuus sekä yhteiskunnallinen ja kulttuurinen muutos, ovat käsitteitä 

joita voi tarkastella antropologisesta näkökulmasta ja tieteen teorioiden kautta. 

Antropologia voi mahdollistaa uusien näkökulmien luomisen globaalikasvatuksesta.  

Opintojeni jälkeen aion hakeutua globaalikasvatukseen liittyvien tehtävien pariin, mutta 

ennen sitä pyrin hyödyntämään akateemisia opintojani kulttuuriantropologian parissa 

globaalikasvatuksen kriittisessä tarkastelussa. Pidän itse globaalikasvatusta 

lähtökohtaisesti hyvänä ja kannattavana asiana. Pyrin kuitenkin jättämään oman 

mielipiteeni globaalikasvatuksen hyvyydestä ja kannattavuudesta sivuun tutkimuksen 

ajaksi, jolloin antropologinen näkökulma ja kriittinen ilmiön tarkastelu toimivat 

tutkimusta johdattavina tekijöinä. 

1.2. Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Aion tarkastella globaalikasvatuksen tavoitteita ja sen roolia suomalaisessa 

yhteiskunnassa ja koulujärjestelmässä, keskittyen erityisesti uuteen vuonna 2016 
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voimaan astuvaan opetussuunnitelmaan ja aineenopettajakoulutuksen sisältöihin. 

Tutkimukseni tavoite on määrittää globaalikasvatuksen arvojen, tavoitteiden ja 

tämänhetkisen tilanteen valossa, millä ehdoilla globaalikasvatus voi saada aikaan 

kulttuurista muutosta Suomessa.  

Tutkimuskysymykseni ovat: 

1. Mitkä ovat globaalikasvatuksen arvot ja tavoitteet? 

2. Miten globaalikasvatuksen arvot ja tavoitteet tulevat esiin uudessa kansallisessa 

opetussuunnitelmassa? 

3. Miten globaalikasvatus huomioidaan opettajankoulutuksessa? 

4. Millä ehdoilla globaalikasvatus voi saada aikaan kulttuurista muutosta? 

Ensiksi on määriteltävä mitä kulttuurinen muutos on ja mihin kulttuurisiin piirteisiin 

globaalikasvatuksen on vaikutettava, jotta voitaisiin sanoa sen saavan aikaan 

kulttuurista muutosta. Toivon teoriaa, globaalikasvatuksen rakennetta ja sen 

toteutuksessa mukana olevia toimijoita tarkastellen pystyväni arvioimaan, mitä 

edellytyksiä tarvitaan, jotta globaalikasvatuksen aiheuttama muutos on mahdollista. 

Tarkastelen muutosta edistäviä ja hidastavia tekijöitä kehittämistyökalunakin 

hyödynnetyn SWOT-analyysin avulla. SWOT-analyysi kokoaa globaalikasvatukseen 

liittyvät vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat helpommin käsiteltäviksi. 

Työhypoteesini on, että jos globaalikasvatus omaksutaan yleiseksi käytännöksi ja se 

integroidaan osaksi kansallista opetusta, kulttuurista muutosta voi tapahtua. Tämä 

oletus perustuu globaalikasvatuksen vahvaan arvosidonnaisuuteen sekä arvojen 

keskeisyyteen kulttuurin käsitteessä. Muutos vaikuttaisi yhteiskunnassa yleisesti 

hyväksyttyihin arvoihin, tuoden globaalikasvatuksen arvot keskeisiksi. Muutos olisi 

nähtävissä globaalin vastuun lisääntymisessä sekä maailmankansalaisuuden identiteetin 
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vahvistumisessa. Mahdollisen muutoksen nopeus ja määrä ovat sidottuina 

globaalikasvatuksen toteutukseen liittyviin tekijöihin, kuten opetussuunnitelman 

sisältöihin, opettajien toimintaan ja myös koulumaailman ulkopuolisiin toimijoihin. 

Hypoteesini perustuu myös oletukseen globaalikasvatusta tukevien toimijoiden 

vaikutusvallasta suomalaisessa yhteiskunnassa (mm. YK ja EU).  

Tämän opinnäytetyön rakenne on seuraava: kappale kaksi esittelee tämän tutkimuksen 

teoreettisen viitekehyksen ja kappale kolme sisältää aineiston lyhyen esittelyn ja 

analyysimenetelmät (sisällönanalyysi ja SWOT). Kappale neljä tuo esiin 

globaalikasvatuksen roolin suomalaisessa yhteiskunnassa, opetussuunnitelmassa ja 

opettajankoulutuksessa. Kappale viisi tarkastelee uutta opetussuunnitelmaa, 

haastatteluja ja globaalikasvatusta teoreettisen viitekehyksen kautta ja kappale kuusi 

keskittyy globaalikasvatukseen ja kulttuurisen muutoksen mahdollisuuteen. 

1.3. Tutkimusprosessi 

Tutkimuksen alussa ensimmäisenä tehtävänä oli löytää kirjallisuutta 

globaalikasvatukseen liittyen. Keskeiset suomalaiset teokset ovat pääosin ministeriöiden 

julkaisemia ja ne ovat syntyneet erilaisten projektien ja hankkeiden tuloksina (ks. 

Opetusministeriö, 2009a; Opetusministeriö, 2009b; Ulkoasiainministeriö, 2010; 

Opetushallitus, 2011). Vieraskielisistä teoksista keskeisiksi nousivat ne, jotka käsittelivät 

maailmankansalaisuutta (ks. Andreotti, 2006; Lapayese, 2002). Näiden teosten avulla 

globaalikasvatuksen asemaa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä sekä sen roolia 

Eurooppalaisessa viitekehyksessä pystyy hahmottamaan paremmin. Antropologista 

kirjallisuutta globaalikasvatuksesta onnistuin löytämään suhteellisen vähän, mutta jos 

globaalikasvatuksen käsitteen hajottaa pienemmiksi paloiksi, kirjallisuuden määrä 

laajenee huomattavasti. Globalisaatio, kasvatus ja koulutus, arvot, moraali, 

ihmisoikeudet sekä maailmankansalaisuus, ovat toimineet usean antropologisen 
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tutkimuksen kohteena (ks. Camilleri, 1986; Goodale, 2006; Graeber, 2001; Kearney, 

1995; Robbins, 2009).  

Kun kirjoitin raporttia globaalikasvatuksesta harjoitteluni aikana, uutta vuonna 2016 

voimaan astuvaa opetussuunnitelmaa varten oli julkaistu vasta luonnos perusopetuksen 

perusteista. 22.12.2014 julkaistiin viimeistellyt Opetushallituksen hyväksymät 

esiopetuksen-1, perusopetuksen-, ja lisäopetuksen2 opetussuunnitelman perusteet, 

joiden perusteella paikalliset ja koulukohtaiset opetussuunnitelmat tullaan luomaan. 

Myös nuorten ja aikuisten lukio-opetuksen opetussuunnitelmaa päivitetään, mutta 

tavoitteena perusteiden valmistumisella on syys-joulukuu 2015.  Päätin rajata 

opetussuunnitelmiin liittyvän aineiston perusopetuksen opetussuunnitelmaan: 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 (Opetushallitus, 2014a). Syynä 

juuri tämän opetussuunnitelman valintaan on se, että se kattaa pisimmän aikavälin 

lasten ja nuorten opetuksesta, eli alakoulun (luokat 1-6) ja yläkoulun (luokat 7-9). 

Opetuksen arvoperusta on esitetty samana jokaisen asteen perusteissa. Aiemmassa 

perusopetuksen luonnoksessa globaalikasvatusta ei mainittu kertaakaan, mutta 

viimeistellyssä opetussuunnitelmassa se tuodaan paremmin esiin; tämä osoittaa kuinka 

globaalikasvatuksen roolia opetuksessa yritetään parantaa. Opetussuunnitelman ja 

globaalikasvatuksen yhdistävät tekijät, kuten arvot ja opetukseen liittyvät teemat, ovat 

aineiston analyysin keskiössä. 

Kirjallisuuden ja opetussuunnitelman lisäksi halusin käyttää aineistonani myös 

haastatteluja. Opettajilla on tärkeä rooli globaalikasvatuksen toteutuksessa ja 

opettajankoulutus takaa kaikille tuleville opettajille samat perustaidot ja tiedot 

kasvatuksesta. Valitsin haastateltaviksi kasvatustieteen opiskelijoita, selvittääkseni 

                                                      

1 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet määrittävät esiopetuksen tehtäväksi monipuolisen 
vuorovaikutuksen mahdollistamisen, tiedon- ja taidonalojen osaamisen laajentamisen ja sosiaalisten 
taitojen vahvistamisen leikin ja toiminnan kautta. Esiopetus tapahtuu ennen peruskoulun aloittamista ja 
kestää normaalisti yhden vuoden. 
2 Lisäopetukseen voidaan ottaa perusopetuksen päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna saanut 
opiskelija. Lisäopetus kestää yhden lukuvuoden ja jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. 
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millaiset valmiudet he saavuttavat opinnoissaan globaalikasvatuksen opettamista 

varten ja millaiset arvot ovat opettajankoulutuksen keskiössä. Globaalikasvatus on 

tiederajoja rikkova kokonaisuus ja tämän takia en nähnyt tarvetta rajata haastateltavia 

opetettavan oppiaineen mukaisesti. Osoitin haastattelupyynnön Oulun yliopiston 

aineenopettajakoulutuksessa oleville opiskelijoille, jotka olivat jo käyneet 

kasvatustieteen perusopinnot. Näihin opintoihin kuuluu mm. kasvatusfilosofiaa, 

kasvatuspsykologiaa, kasvatussosiologiaa ja didaktiikkaa. Lähetin haastattelupyynnön 

(Liite 3.) useamman postituslistan kautta ja tarjosin palkkioksi osallistumisesta 10€ 

ravintola-lahjakortin. 

Kirjallisuuden, muiden keskusteluiden ja kasvatustieteen perusopintojen luentojen 

perusteella, pidin globaalikasvatusta melko tuntemattomana terminä yleisessä 

keskustelussa. Tämän takia ryhmähaastattelut vaikuttivat lupaavimmilta kuin 

yksilöhaastattelut, sillä ryhmätilanne ja vuorovaikutus voivat tuoda ajatuksia 

vapaammin esiin, kun henkilö kuulee myös muiden mielipiteitä asiasta. Lähetin 

osallistujille linkin Kepa ry:n globaalikasvatus –sivuille (Liite 2.) ennen haastatteluja, 

jotta heillä kaikilla olisi tiedossa sama määritelmä globaalikasvatuksesta ja jotta he 

olisivat hieman valmistuneempia keskustelemaan asiasta. Toinen syy miksi valitsin 

ryhmähaastattelut oli, että olin jo kandidaatintyötäni varten suorittanut neljä 

yksilöhaastattelua ja osallistuvaa havainnointia, joten halusin tätä tutkimusta varten 

kokeilla jotain uutta.  

Haastatteluita varten ilmoittautui yhteensä vain kuusi henkilöä kahta eri ryhmää varten. 

Tämän lisäksi yksi henkilö sairastui toisesta ryhmästä, joten heitä oli lopulta vain kaksi. 

Haastateltavat ilmaisivat, että pienen osallistujamäärän takana voi olla haastattelun 

aihe; se on monelle melko tuntematon, jonka takia siihen liittyvät kysymykset saattoivat 

pelottaa vapaaehtoiset pois. Viisi henkilöä on aineistona niin suppea, että päätin 

lähettää haastattelukysymykseni (Liite 2.) niille henkilöille sähköpostilla, jotka olivat 

ilmaisseet kiinnostuksena osallistumiseen, mutta eivät päässeet paikalle ehdotettuina 
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ajankohtina. Kirjallisia vastauksia globaalikasvatukseen liittyviin kysymyksiin sain 

yhteensä viisi kappaletta. Jos suorittaisin tutkimuksen uudestaan, keräisin aineistoksi 

vain sähköisesti suoritettuja haastatteluja, sillä niissä vaikuttaa olevan matalampi 

kynnys opiskelijoiden vastaamiseen. Lisäksi käydessäni haastatteluja läpi, ajan kanssa 

jäsennellyt sähköiset vastaukset tarjosivat aineistollisesti rikkaamman sisällön kuin 

ryhmähaastattelut. 

Tämän tutkimuksen osalta tutkimuseettiset kysymykset liittyvät pääosin yleisiin 

tutkimuseettisiin kysymyksiin sekä haastatteluiden osalta anonymiteettiin. Käytän tässä 

tutkimuksessa AAA:n vuoden 2012 eettisiä käytäntöjä (American Anthropological 

Association, 2012). Tutkimukseni ei kohdistu haavoittuvaisiin henkilöihin kuten lapsiin, 

eikä tutkimuksen aihe ole suuresti kiistanalainen tai poliittinen. Pyrin tuomaan 

tutkimukseni eri kohdat ja tutkimuksen etenemisen mahdollisimman selkeästi esille. 

Tutkimukseeni liittyen, ainoa salattava asia on haastateltavien henkilöllisyydet, jotka 

ovat vain minun tiedossa. Anonymiteetin säilyttämiseksi toin haastateltavista esiin vain 

heidän opiskelemansa aineet. Ennen haastatteluita, tein selväksi mihin aineistoa käytän 

ja mitkä ovat heidän oikeutensa heidän omiin lauseisiinsa. Kerroin, että jos he 

haastattelun jälkeen tulisivat toisiin mietteisiin heidän kommenttiensa käytöstä, heillä 

on oikeus vetää ne pois tutkimuksesta. Haastateltavilla on myös mahdollisuus nähdä 

lopullinen teksti ja lupasin lähettää sen sähköpostilla useammalle haastateltavista. 

Sanoin haastateltaville, että on mahdollista, että heidän kommenttejaan käytetään 

myös muissa tulevissa tutkimuksissa ja sen takia aion säilyttää haastatteluista litteroidut 

versiot.  
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2. Maailmankansalaiseksi muuttumisen antropologia 

2.1. Koulutus ja antropologia 

Koulutusta ja kasvatusta on tutkittu antropologiassa tieteenalan synnystä lähtien. 

Englanniksi educational anthropology tai anthropology of education tutkii koulutukseen 

ja kasvatukseen liittyviä oppimisen, opettamisen ja ohjaamisen prosesseja, jotka ovat 

osa sosiaalistumista ja yhteiskunnan jäseneksi kasvamista. Akateemisen koulutuksen 

tutkiminen on melko uusi ilmiö antropologien keskuudessa, mikä voi johtua siitä, että 

perinteisesti ns. primitiiviset yhteisöt ja niiden kulttuuriset piirteet ovat olleet 

tieteenalan keskiössä. Näissä yhteisöissä oppiminen ja kulttuuristen taitojen ja tietojen 

siirtäminen sukupolvelta toiselle on tapahtunut koulujen ulkopuolella, eikä 

oppimisprosessi ole ollut piirteiltään samankaltainen kuin länsimaissa. Antropologiassa 

koulutusta on tutkittu esimerkiksi vallan ja kulttuurisen pääoman näkökulmista. 

Tutkimuksilla on pyritty määrittää, millä tavoilla koulutus vaikuttaa luokkaeroihin, 

menestykseen työelämässä sekä taloudelliseen tilanteeseen. Koulutuksen vaikutusta 

kansallisiin ja uskonnollisiin identiteetteihin on myös yritetty selvittää antropologisten 

tutkimusten avulla. (Barnard & Spencer, 1996:178). 

Englanninkielisen education –termin kääntäminen on ongelmallista, koska sillä voidaan 

tarkoittaa koulutusta, kasvatusta ja opettamista; se voi viitata yhteiskunnan jäseneksi 

kasvamiseen tai koulutuksen hankkimiseen. Sue Wrightin (2004) mukaan koulutuksen 

käsite määritellään antropologiassa eri kielillä eri tavoin: education Isossa-Britanniassa 

viittaa formaaliin akateemiseen koulutukseen, vaikka käsitettä on kyllä yritetty laajentaa 

sisältämään myös piilo-opetussuunnitelmat ja koulujen ulkopuolisen informaalin 

opetuksen. Saksankielinen käsite bildung ja tanskalainen dannelse liittyvät enemmänkin 

persoonan ja identiteetin muodostumiseen sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa. 

(Houtman & Wright, 2004:17). 
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Antropologinen tieto on tärkeässä roolissa niin kasvatustieteissä kuin koulutuksen 

käytännöissä ja antropologia luo myös uusia kysymyksiä, perspektiivejä ja teemoja 

koulutukseen ja kasvatukseen liittyen (Wolf, 2002:1). Koulutuksen antropologia on 

historiallista ja kulttuurista antropologiaa, sillä se tarkastelee ryhmiä ja yksilöitä siitä 

historiallisesta ja sosiaalisesta kontekstista käsin jossa he elävät. Antropologian avulla 

pyritään vastaamaan nykyhetken ja tulevaisuuden ratkaisemattomiin kysymyksiin. 

Amerikkalaiseen antropologian yhdistykseen AAA:han (American Anthropological 

Association) kuuluu antropologian ja koulutuksen neuvosto (Council on Anthropology 

and Education, 2015), joka on ilmoittanut missionsa seuraavasti: “to advance anti-

oppressive, socially equitable, and racially just solutions to educational problems 

through research using anthropological perspectives, theories, methods, and findings”.  

Akateeminen koulutus ei ole ainut toimija vastuussa lasten kasvattamisesta 

yhteiskunnan jäseniksi; perheellä, vertaisryhmillä, uskonnolla ja medialla on omat 

roolinsa ja tarkoitusperänsä, jotka voivat muokata lapsen arvoja ja toimintaperiaatteita. 

George Knellerin (1965) mukaan antropologian yksi tehtävistä on auttaa määrittämään, 

missä määrin koulut voivat tehdä yhteistyötä muiden kasvatukseen vaikuttavien 

toimijoiden kanssa. Koulutuksen avulla pidetään yllä kulttuurin jatkuvuutta, mutta se 

tukee myös kulttuurissa tapahtuvaa muutosta muokkaamalla ja uudistamalla 

oppimissisältöjä. (Kneller, 1965:13, 82). Wrightin (2004) mukaan antropologien 

kannattaa osoittaa kiinnostusta koulutusta kohtaan, sillä se vaikuttaa merkittävästi 

poliittisen muutoksen prosesseihin. Hallitukset ja kansalaisjärjestöt näkevät koulutuksen 

tapana luoda itsenäisiä ja sopeutuvia toimijoita, jotka ovat keskeisiä tietoyhteiskuntien 

ylläpitäjiä (Houtman & Wright, 2004:16).  

Koulutus on tapa luoda, ylläpitää ja muuttaa hierarkiaa yhteisön sisälle, sillä sen kautta 

välitetään tietoa ja taitoa joiden omaaminen voi edistää yksilön statusta. Koulutus 

nähdään arvokkaana ja arvona, johon kaikilla ei välttämättä ole oikeutta. Elitistinen 

ideologia yhdistää koulutuksen ja varsinkin akateemisen korkeakoulutuksen 
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korkeimpien länsimaisten standardien sekä arvojen omaksumiseen ja paremmuuteen 

(Camilleri, 1986:14-15). Yhteiskunnan sisäisen hierarkian sijasta, koulutukseen liittyvän 

keskustelun voi ohjata kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärtämiseen ja 

arvostamiseen. Carmel Camilleri (1986) varoittaa, että monikulttuurisuuden väärin 

käsittely voi saada aikaan negatiivisia vaikutuksia koulutuksen eri tasoilla sekä myös 

laajemmassa yhteydessä; sosiaalinen yksimielisyys ja yhteiskunnallinen yhtenäisyys 

voivat vaarantua, kulttuuriset erot voidaan nähdä pysyvinä ja yksittäiset ryhmät ja 

yksilöt määritellään vain heidän kulttuuristen piirteidensä mukaan. Kaikki tämä voi 

johtaa siihen, että ryhmien väliset yhtäläisyydet unohdetaan kokonaan ja eri kulttuurien 

edustajat erottuvat toisistaan entistä enemmän (Camilleri, 1986:162-163). Antropologia 

voi ohjata koulujärjestelmiä monikulttuurisuuden käsittelyssä ja toiseuden 

kohtaamisessa. 

Christoph Wulf (2002) tarkastelee Euroopan Unionin vaikutusta Eurooppalaisten 

maiden koulutusjärjestelmiin. Koulutus ei ole enää pelkästään kansallinen asia, vaan 

myös maantieteelliset, alueelliset ja valtiolliset erot ja yhtäläisyydet pitää huomioida. 

On tärkeää, että kulttuurillista monimuotoisuutta pidetään yllä Euroopan maiden välillä, 

mutta poliittiset, ekonomiset ja kulttuurisen muutokset EU:ssa viestittävät yhteisen 

lähestymistavan tarpeesta. Pitkällä aikavälillä muutokset luovat jännitettä paikallisen ja 

globaalin välille, kun ihmiset näkevät itsensä kasvavassa määrin ”as members of a global 

village” (Wulf, 2002:139). Yhteinen vastuuntunne planeetan hyvinvoinnista ja 

kohtalosta ja samanaikainen halu pitää kiinni paikallisista ja kansallisista aatteista voi 

johtaa arvojen ristiriitaan. Maailmankuvien ja koulutukseen liittyvien konseptien 

lisääntyminen hämärtää koulutuksen sekä yksilöllisen ja yhteiskunnallisen kehityksen 

päämääriä. Wulfin mielestä tämä ei kuitenkaan ole ainoastaan huono asia, sillä se lisää 

valmiutta kyseenalaistaa omia arvoja, näkökulmia ja toimintaa avoimemmalla tavalla. 

Halukkuus tarkastella omia uskomuksiaan kriittisesti lisää avoimuutta toiseutta kohtaan. 

(Wulf, 2002:140).  
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Koulujärjestelmien, globalisaation ja monikulttuurisuuden lisäksi Bradley Levinson 

(2005) kehottaa antropologeja tarkastelemaan koulutusta poliittisen järjestyksen, 

demokratian ja kansalaisuuden näkökulmista. Käytännössä kaikki koulutus, kouluissa ja 

niiden ulkopuolella, rakentaa identiteettiä ja ohjaa ryhmäkäyttäytymistä, joten 

koulutusta voi luonnostaan pitää myös kansalaiseksi kasvattamisena (Levinson, 2005). 

Antropologiset tutkimukset ovat osoittaneet myös kiinnostusta koulutuksen politiikkaa, 

menettelytapoja ja uudistuksia kohtaan (Anderson-Levitt, 2003). Koulutuskäytäntöjen 

globaalista luonteesta ollaan montaa eri mieltä. Monet antropologit ja muiden tieteiden 

edustajat korostavat koulutuksen monimuotoisuutta valtiollisella, paikallisella ja 

luokkakohtaisella tasolla. ”From that point of view, the nearly 200 national school 

systems in the world today represent some 200 different and diverging cultures of 

schooling” (Anderson-Levitt, 2003:1). On myös tutkijoita joiden mielestä modernin 

koulutuksen malli on levinnyt maailmalle yhdestä lähteestä ja koulut ympäri maailmaa 

muuttuvat aina vaan enemmän samankaltaisiksi, kohti yhtä ainoaa globaalia mallia 

(Anderson-Levitt, 2003).  

2.2. Kulttuurinen muutos ja akkulturaatio 

Kulttuuriseen muutokseen liittyvän teorian lähempi tarkastelu auttaa tutkimuksen 

tavoitteen saavuttamisessa ja neljänteen tutkimuskysymykseen vastaamisessa. Tavoite 

on siis määrittää, millä ehdoilla globaalikasvatus voi saada aikaan kulttuurista muutosta 

Suomessa. Tavoitteen saavuttamiseksi on ensiksi selvitettävä mitä kulttuurinen muutos 

tarkoittaa ja miten sitä käsitellään antropologisessa tutkimuksessa. On myös 

määritettävä millaiseen muutokseen globaalikasvatuksella pyritään. Lähtökohtaisesti 

uskon globaalikasvatuksen saavan aikaan muutosta vaikuttamalla yhteiskunnan arvoihin 

ja muutos olisi havaittavissa globaalikasvatuksen tavoitteen eli globaalin vastuun 

lisääntymisen kautta. Maailmankansalaisuuden identiteetin lisääntyminen voisi toimia 

kulttuurisen muutoksen todentajana.  
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Ennen kuin kulttuurisesta muutoksesta voi puhua, on kulttuurin määritelmä tuotava 

esiin. Kulttuurin käsitteen monimutkaisuudesta ja määritelmien suuresta määrästä 

huolimatta, termi kuvataan usein samankaltaisesti. Thomas Eriksen (2004:15) kuvaa 

kulttuuria hankituiksi ja opituiksi ominaisuuksiksi, kyvyiksi, käsityksiksi ja käyttäytymisen 

tavoiksi, jotka ihminen omaksuu yhteiskunnan jäsenenä. Edward Tylor määrittelee 

kulttuurin ja sivilisaation monimuotoisiksi kokonaisuuksiksi, joihin kuuluu tieto, 

uskomukset, taide, moraalit, lait, perinteet ja kaikki muut taidot ja tavat jotka ihminen 

omaksuu yhteiskunnan jäsenenä (Tylor, 1871:1). Vaikka Tylor edustaakin viktoriaanista 

antropologiaa, jossa kulttuuri yhdistettiin yhteiskunnan yksisuuntaiseen evoluutioon, on 

hänen määritelmässään kohtia, joita aion käyttää kulttuurisen muutoksen käsittelyssä. 

Tätä tutkimusta varten määrittelen kulttuurit monimuotoisiksi kokonaisuuksiksi, joihin 

kuuluu tiedot, arvot, moraalit, normit, käsitteet, perinteet ja uskomukset, jotka ihminen 

omaksuu yhteiskunnan jäsenenä, mm. vuorovaikutuksen ja kasvatuksen kautta. 

Antropologi Clyde Kluckhohnin kulttuurimääritelmä korostaa arvojen ja uskomusten 

roolia kulttuurin kokonaisuudessa: 

Culture consists in patterned ways of thinking, feeling and reacting, 

acquired and transmitted by symbols, constituting the distinctive 

achievements of human groups, including their embodiments in artefacts; 

the essential core of culture consists of traditional (i.e., historically derived 

and selected) ideas and especially their attached values. (Kluckhohn, 

1951:86). 

Kulttuurit muuttuvat ja kehittyvät: niiden olemassaolo on yhdistelmä jatkuvuutta ja 

vaihtelua. Joel Robbinsin (2006:70) mielestä kulttuurinen muutos ei ole kovin teorisoitu 

käsite antropologiassa; antropologit keskittyvät enemmänkin kulttuuriseen 

jatkuvuuteen. Kulttuuriseen muutokseen liittyvien syiden, prosessien ja seurausten 

ymmärtäminen on yksi antropologian haasteista (Winthrop, 1991:65-66), sillä 

muutoksen alkua ja loppua on mahdoton määrittää ja koska kyse on lukuisten eri 
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tekijöiden summasta. Kulttuurisessa muutoksessa on kyse jaettujen yhteiskunnassa 

vallitsevien uskomusten tai käyttäytymismallien suhteellisen pysyvästä 

transformaatiosta. Kulttuurinen evoluutio viittaa antropologisissa tutkimuksissa 

laajoihin muutoksiin yhteiskunnan sosiaalisissa rakenteissa, kun taas kulttuurin kehitys 

yhdistetään taloudellisiin muutoksiin ja teollistumiseen. Diffuusiota on käytetty 

kuvaamaa yksittäisten kulttuuristen piirteiden ja esineiden siirtymistä kulttuurista 

toiseen. (Wintrop, 1991).  

Akateeminen koulutus vaikuttaa yhteiskunnan rakentumiseen ja kehitykseen; se voi olla 

myös sosiaalisten ja poliittisten konfliktien lähde, sillä eri ihmisryhmillä on aina eroavat 

mielipiteet siitä mitä kuuluu opettaa. Taloudelliset, poliittiset ja sosiaaliset muutokset 

vaikuttavat koulutuksen luonteeseen, mutta koulutus voi aiheuttaa myös muutosta. 

(Lauder et. al. 2006). Kneller (1965) on luetellut kolme teoriaa joiden kautta 

koulutuksen vaikutusta kulttuuriseen muutokseen tarkastellaan. Progressiivisen 

näkemyksen mukaan opetusjärjestelmä ei voi määrittää sosiaalisen muutoksen suuntaa, 

mutta se voi opettaa ihmisiä käsittelemään muutosta ja reagoimaan muutokseen. 

Konservatiivinen näkemys ei pidä koulutusjärjestelmää uudistavana toimijana, vaan 

oppimisen instituutiona; koulun tehtävä on valmistaa oppilaista yhteiskunnan jäseniä, 

sellaisena kuin yhteiskunta sillä hetkellä on. Rekonstruktionismin mukaan opettajien 

tehtävä on uudistaa yhteiskuntaa opetuksen avulla. (Kneller, 1965:83-88). 

Akkulturaatioteoriassa kulttuurinen muutos nähdään johtuvan kahden eri kulttuurin tai 

yhteiskunnan välisestä vuorovaikutuksesta. ”Acculturation, the processes of change in 

artifacts, customs, and beliefs that result from the contact of two or more cultures. The 

term is also used to refer to the results of such changes.” (Acculturation, 2015). 

Akkulturaatiota voidaan käyttää kuvaamaan kulttuurista ja psykologista muutosta. Tässä 

tutkimuksessa pidän globaalikasvatusta mahdollisen muutoksen aiheuttajana ja 

akkulturaatioteoriaa soveltaen globaalikasvatus toimii vuorovaikutuksena kulttuurien ja 

yhteiskuntien välillä. YK:n julistusten sisältämät arvot ovat keskeinen osa 
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globaalikasvatusta ja sen tarkoitus on edistää näiden arvojen mukaista toimintaa. 

Sovellan akkulturaatioteoriaa kuvaamaan YK:n ja suomalaisen yhteiskunnan välistä 

vuorovaikutusta joka tapahtuu globaalikasvatuksen kautta. Yritän määrittää, millä 

ehdoilla akkulturaatiota voi globaalikasvatuksen kautta tapahtua, niin että YK:n 

keskeiset arvot ja ajattelutavat omaksuttaisiin Suomessa. 

Akkulturaatio on systemaattista kulttuurin muutosta, joka on vieraan kulttuurin tai 

yhteisön aiheuttamaa. Vuorovaikutuksen kautta yksilöt ja ryhmät omaksuvat ja oppivat 

kielellisiä taitoja, käytäntöjä ja tapoja sekä arvoja toiselta, usein dominoivalta 

kulttuurilta akkulturaation kautta. Toisen kulttuurin taloudellinen, poliittinen ja 

teknologinen paremmuus on akkulturaatiossa yleistä, mutta ei välttämätöntä. Alfred 

Kroeberin (1948) klassisen määritelmän mukaan akkulturaatio on toisen vieraan 

kulttuurin aiheuttamaa muutosta josta seuraa näiden kahden kulttuurin 

samanlaistumista. Kyse on rauhallisesti etenevästä prosessissa, ei äkkinäisestä 

muutoksesta, joka vaikuttaa yksilöllisellä, psykologisella sekä sosiokulttuurisella tasolla. 

(Kroeber, 1948:425). 

Pohjimmiltaan akkulturaatiossa on kyse kulttuurin sosiaalisesta muutoksesta ja 

sosiokulttuurinen muutos toimii akkulturaation edeltäjänä. Globalisaatio ja teknologian 

kehitys ovat pienentäneet välimatkoja ja lisänneet kommunikaatiota kaikkien maiden 

välille – kulttuuriset ja etniset kohtaamiset ovat osa valtioiden arkea. Sosiokulttuurista 

muutosta tapahtuu jokaisessa valtiossa eriävin tahdein. Ihmiset voivat ajautua 

maahanmuuttoon etsiessään parempaa taloudellista menestystä tai poliittista ja 

uskontoon liittyvää hyväksyntää. Akkulturaatiota käytetään apuna selittämään kuinka 

etniset ja kulttuuriset vähemmistöt kokevat erilaiset kulttuuriset muutokset. Suuret 

maahanmuuttajamäärät tekevät valtioiden sosiokulttuurisesta muutoksesta 

välttämättömän, mutta muutoksen aiheuttajana voi olla myös sodat, poliittinen 

epävakaus, kolonisaatio, taloudellinen kehitys tai ilmasto- ja ympäristökatastrofit. Oli 
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muutoksen syy mikä tahansa, se vaikuttaa koko kulttuuriin ja yhteiskuntaan; 

sosiokulttuuriset muutokset johtavat siis akkulturaatioon. (Trimble, 2003:3-4). 

Akkulturaatiotutkimuksilla on pyritty selvittämään syitä, miksi kulttuurinen muutos 

tapahtuu eriävin nopeuksin, eli mitkä tekijät nopeuttavat ja mitkä hidastavat prosessia. 

Tämän takia koin mahdollisena, että akkulturaatiota voi soveltaa myös 

globaalikasvatuksen tarkasteluun, eli siihen millä ehdoilla kulttuurista muutosta voi 

globaalikasvatuksen kautta tapahtua. Akkulturaation toteutumisen eli kulttuurisen 

muutoksen määrän mittaaminen on kiistelty aihe. Mielipiteet eroavat siitä, että voiko 

täydellistä akkulturaatiota tapahtua ja onko akkulturaatio lineaarinen tapahtuma, joka 

samanaikaisesti toimii prosessina ja päämääränä. Jos henkilö ei ole täysin sisäistänyt 

alkuperäisestä poikkeavan dominoivan kulttuurin jokaista piirrettä, unohtaen oman 

kulttuurinsa, ei täydellistä akkulturaatiota, eli assimilaatiota voi tapahtua. 

Mukautuminen uuteen kulttuuriin voi kestää useamman sukupolven ajan ja silti 

alkuperäisen kulttuurin piirteet voivat nousta esiin erilaisissa tilanteissa. Vaikka 

teoriassa täysi akkulturaatio olisi mahdollista, se ei tee uudesta kulttuurisuuden tilasta 

pysyvää ja peruttamatonta. Vain muutos on pysyvää akkulturaation kohdalla. (Trimble, 

2003).  

Kulttuurinen muutos voi olla positiivista tai negatiivista sekä usein hyvin valikoivaa. 

Dominoivasta kulttuurista omaksutaan ne kulttuuriset piirteet jotka sulautuvat hyvin 

alkuperäiskulttuuriin ja sen maailmankuvaan. Richard Mendozan (1984) mukaan 

yksittäinen henkilö voi akkulturaation kautta omaksua uuden pukeutumistyylin, 

muuttaa ruokatottumuksiaan ja alkaa juhlistaa uudenlaisia merkkipäiviä, mutta samalla 

pitää kiinni omasta uskonnostaan ja hylkiä muita kulttuurisia piirteitä joita hän ei pidä 

hyvinä (Mendoza, 1984:61-75). Yksilöillä tai ryhmillä ei välttämättä aina ole 

mahdollisuutta valikoida mieleisensä kulttuuriset piirteet, vaan ne joudutaan 

omaksumaan pakon alla. Kulttuurisen kontaktin kautta saattaa syntyä ristiriitoja 

arvoihin tai rooleihin liittyen, ekologiset ja väestölliset muutokset voivat olla erittäin 
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huomattavia ja dominoiva kulttuuri voi käyttää voimakeinoja saadakseen aikaan 

haluamaansa muutosta; näistä negatiivisista muutoksista voi seurata Norman Chancen 

(1965) mukaan akkulturatiivista järjestymättömyyttä (acculturative disorganization), 

(Chance, 1965:372). 

Jatkeena Chancen ajatukseen akkulturatiivisesta järjestymättömyydestä, John Berry on 

luonut akkulturaatiomallin (1980), jossa kulttuuriselle sopeutumiselle on annettu neljä 

kategoriaa, jotka kuvaavat sopeutumisen määrää: integraatio, assimilaatio, separaatio 

ja marginalisaatio. Integraatiossa yksilö on sopeutunut uuteen kulttuuriin ja hyväksynyt 

sen käytännöt, mutta oma alkuperäinen kulttuuri pidetään edelleen osana elämää. 

Assimilaatio tarkoittaa sulautumista uuteen kulttuuriin, usein valtaväestöön, jolloin 

entinen kulttuurinen identiteetti unohtuu tai se hyljätään tietoisesti. Separaatio kuvaa 

tilannetta jossa kulttuurinen ryhmä eristäytyy toisesta kulttuurista sekä valtavirrasta ja 

korostaa vain omia kulttuurisia piirteitään. Marginalisoitunut henkilö tai ryhmä on 

luopunut omasta kulttuuristaan, mutta ei ole onnistunut omaksumaan uutta kulttuuria; 

he jäävät kulttuurien ulkopuolelle ja syrjäytyvät helposti. (Berry 1980:9-25). 

Berry on käyttänyt integraation käsitettä monikulttuurisuuden ja sosiaalisen 

solidaarisuuden yhteydessä (2011). Hänen mukaansa kaikki nykyajan yhteiskunnat ovat 

kulttuurisesti monimuotoisia: ei ole olemassa yhteiskuntaa jossa olisi vain yksi kieli, 

kulttuuri ja identiteetti. Kulttuurien välinen kontakti on luova ja reaktiivinen prosessi, 

joka luo uusia tapoja ja arvoja sekä stimuloi vastarintaa. Tästä on syntynyt uskomus, 

että yhteiskunnan sisäiset kulttuuriset eroavaisuudet tulevat katoamaan jossakin 

vaiheessa. Integraatiota akkulturaatiostrategiana ja yhteisön monikulttuurisuutta Berry 

pitää mahdollisena vain jos enemmistö tai dominoiva ryhmä yhteiskunnassa hyväksyy 

kulttuurisesti eroavat henkilöt; eroavien ryhmien on omaksuttava yhteiskunnan 

perusarvot, kun taas yhteiskunnan on muokattava sosiaalisia instituutioita (koulutusta, 

terveydenhuoltoa) huomioimaan vähemmistöjen tarpeita. Tämä molemminpuolinen 
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soveltaminen ja joustaminen voi mahdollistaa sosiaalisen solidaarisuuden 

monikulttuurisissa yhteiskunnissa. (Berry, 2011: 2.2-2.18). 

Kritiikki akkulturaatioteoriaa kohtaan juontaa useimmiten teorian laajuudesta ja 

mitattavuuden vaikeudesta. Teorian alkuvaiheilla akkulturaatio nähtiin yksisuuntaisena 

ja peruuttamattomana prosessina, jotka kritiikki ja tutkimukset ovat osoittaneet 

kyseenalaiseksi; kohtaavat kulttuurit voivat vaikuttaa molempiin suuntiin, vaikka toinen 

niistä olisikin dominoivampi. Kulttuurisen kohtaamisen luoma muutos arvoissa, 

käyttäytymisessä ja muissa kulttuurisissa piirteissä voi juurtua yksilöiden identiteettiin, 

mutta tämä muutos ei ole peruuttamatonta, vaan yksilön entiset kulttuuriset 

ominaisuudet voivat tehdä paluun tai yksilö voi jälleen uuden kulttuurisen kontaktin 

kautta omaksua uusia piirteitä. Vanhaan voi siis palata ja uuden voi syrjäyttää vielä 

uudemmilla kulttuurisilla piirteillä. Akkulturaatiota mitataan yksittäisten muuttujien 

kuten kielenkäytön, etnisen identiteetin, sosialisoinnin tai arvojen avulla. Yksittäisten 

kulttuuristen piirteiden mittaaminen ei luo täydellistä kuvaa koko 

akkulturaatioprosessista ja käytettävissä olevat mittarit eivät välttämättä liity toisiinsa. 

Jokaisen yksilön ja ryhmän lähtökohta on aina erilainen. Alkuperäinen kulttuuri ja 

akkulturaation kautta omaksuttu uusi kulttuuri voivat olla hyvin samankaltaisia tai 

päinvastoin suuresti eroavia, eli akkulturaation tarpeen määrä vaihtelee ja tämä 

hankaloittaa akkulturaation mittaamista. Jos mittaustulokset ja muuttujina käytettävät 

mittarit eivät korreloi, on myös tutkimusten välinen vertailu hankalaa; jokaisella 

tutkijalla on käytössään omat hyväksi nähdyt mittauskeinot. Akkulturaatio on 

moniulotteinen ilmiö, eivätkä tutkijat ole päässeet yhteisymmärrykseen siitä kuinka 

monta ulottuvuutta akkulturaatioon liittyy tai onko joku ulottuvuus toista keskeisempi. 

Mittaamisen hankaluuden voi ohittaa, jos keskittyy akkulturaation tuloksien sijasta itse 

prosessiin: tutkijat voivat lopputuloksien sijaan tutkia itse kulttuurista vuorovaikutusta. 

(Sue, 2003:xvii-xviii). 
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Myös Berryn akkulturaatiomalli on kohdannut kritiikkiä, sillä sitä käyttämällä kaikkien 

mallin kenttien (integraatio, assimilaatio, separaatio ja marginalisaatio) pitäisi olla 

edustettuina. On kuitenkin mahdollista, että jossain kulttuurisessa ryhmässä jokin 

kentistä puuttuu kokonaan tai yhden kentän sisältä löytyy ns. alakenttiä. Ryhmät voivat 

omaksua myös useamman kulttuurisen identiteetin. Koko marginalisaatio kenttä on 

kyseenalaistettu, sillä on erittäin epätodennäköistä, että henkilölle voi kehittyä 

kulttuurinen identiteetti (tai että hän olisi sitä vailla) ilman alkuperäiskulttuurin tai 

uuden kulttuurin jonkin muotoista omaksumista. Berryn akkulturaatiomalliin 

kohdistuvaa kritiikkiä on käsitelty ja tutkimukset ovat osoittaneet, että kentät voidaan 

löytää maahanmuuttajia tutkiessa, vaikkakin ei niin tarkasti kuin Berry ne esittää. Niin 

Berryn kuin muidenkin mallien ja koko akkulturaatioteorian ongelmana on oletus, että 

niitä voidaan käyttää kaikkien kulttuurista muutosta kohtaavien yksilöiden tai ryhmien 

tutkimiseen. Esimerkiksi maahanmuuttajat (pakolaiset, siirtolaiset, turvapaikanhakijat 

jne.) kootaan kaikki yhdeksi homogeeniseksi ryhmäksi, joita kohdellaan tutkittaessa 

samoilla metodeilla. (Schwartz et al. 2010). 

2.3. Arvot 

Arvojen avulla yksilöt ja yhteisöt määrittävät mikä ympäröivässä maailmassa on tärkeää, 

kaunista tai havittelemisen arvoista. Arvokkaat asiat voivat olla fyysisiä kuten raha, 

timantit ja ravinto tai abstrakteja kuten rauha, kauneus, koulutus ja elämä. Asioilla voi 

olla itseisarvoa tai/ja välinearvoa: käyttöesineet voivat olla arvokkaita, koska niillä voi 

tehdä jotain ja jotkut asiat ovat arvokkaita ilman funktiota. Terveen järjen arvoteoria 

luokittelee esimerkiksi puhtaan veden ja luonnonoloissa selviytymistä auttavan tulen, 

lämmön ja suojan arvokkaiksi asioiksi (Kamppinen, 1987:28-29). Filosofian dosentin 

Seppo Sajaman (1987:49) mukaan on olemassa monenlaisia arvoja: terveyteen liittyviä, 

taloudellisia, uskonnollisia, eettisiä, esteettisiä jne. Yksi asia tai esine voi olla useamman 

arvon kantaja ja se voidaan nähdä arvokkaana vain tietyssä yhteiskunnassa. Ilman 

ihmisiä arvoja ei ole, sillä me määritämme mikä on arvokasta. Ihmiset määrittävät myös 
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moraalisäännöillään sen, mitkä teot ovat hyviä ja mitkä pahoja. Moraaliset perusarvot ja 

moraalinormit mahdollistavat yhteisöjen selviytymisen ja niiden viiteryhmänä on 

melkein koko ihmiskunta. (Sajama, 1987:50-52).  

Ahokas et. al. (2005) määrittävät arvot niiksi yleisiksi päämääriksi, joiden perusteella 

ihmiset arvioivat toimintaansa ja yhteiskuntaansa ja joita ihmiset asettavat 

toiminnalleen. Arvovalinnat tuovat esille millaiseen paremmuusjärjestykseen hyvinä 

pidetyt asiat asetetaan yhteiskunnassa. Arvovalinnat ja moraaliset perustelut auttavat 

meitä ymmärtämään ihmissuhteiden luonnetta ja yhteiskunnan rakentumista. (Ahokas, 

et.al. 2005:5). Shalom Schwartz (1992) on erottanut kaikissa yhteiskunnissa 

tunnistettavina olevat kymmenen perusarvoa, jotka motivoivat ihmisiä eri tavoin ja 

joiden merkitys yhteiskuntien välillä vaihtelee.  Nämä kymmenen perusarvoa ovat: valta 

(varakkuus, poliittinen valta), suoriutuminen (menestys ja kunnianhimo), hedonismi 

(mielihyvän havittelu), virikkeisyys (aktiivinen ja vaihteleva elämä), itseohjautuvuus 

(vapaus ja luovuus), universalismi (tasa-arvo ja rauhan edistäminen), hyväntahtoisuus 

(avuliaisuus ja rehellisyys), perinteet (uskonnollisuus), yhdenmukaisuus (vanhempien 

kunnioitus) ja turvallisuus (yhteiskunnallinen järjestys). Suluissa olevat esimerkit 

ilmentävät kutakin arvoa. Näiden kymmenen perusarvon lista perustuu empiiriseen 

tutkimukseen, jota Schwartz suoritti kahdessakymmenessä eri maassa. (Schwartz, 

1992).  

Arvot ovat oleellinen osa kulttuurin määritelmiä ja ne toimivat kulttuureja ja yhteisöjä 

rajaavina sekä erottavina tekijöinä. David Graeber (2001) tuo esille kuinka 

antropologisissa teksteissä puhutaan usein arvoista ja arvoteorioista, mutta kuinka 

todellisuudessa johdonmukaista arvoteoriaa on melkein mahdoton löytää. Graeberin 

mukaan arvo-termiä käytetään sosiaaliteorioissa pääosin kolmella eri tapaa: 

1. Arvot – sosiologinen määritelmä siitä mikä on hyvää, hyväksyttävää ja haluttavaa 

elämässä. 
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2. Arvo – taloudellinen näkökulma siitä, missä määrin jokin asia on haluttu ja mitä sen 

eteen ollaan valmiina tekemään tai antamaan. 

3. Arvo – kielitieteellinen määritelmä, joka kuvaa asioiden ja niille annettujen nimien 

merkitystä erilaisissa kielellisissä konteksteissa. 

Ongelmana näissä teorioissa on se, että mikään niistä ei huomioi toista termin 

määritelmää tarvittavissa määrin. (Graeber, 2001). Myös moraalin tutkimista 

antropologiassa on kehitetty hyvin vähän ja Joel Robbinssin mukaan tämä johtuu siitä, 

että antropologiassa kaikki kulttuuriin ja kollektiiviseen elämään liittyvät asiat nähdään 

automaattisesti moraalisina: moraalia on kaikkialla, joten sitä harvoin aletaan 

erittelemään (Robbins, 2009:62).  

Robbinsin (2009) mukaan arvokonflikteja löytyy jokaisesta kulttuurista: vakaat 

arvokonfliktit ovat pysyvä ja tärkeä osa kulttuureja, kun taas jotkut konfliktit nousevat 

esiin muutoksen aikana. Vakaa arvokonflikti viittaa tilanteeseen jossa yhteiskunnan 

jäsenet tiedostavat oman maailmansa ja käyttäytymisensä puutteet verrattuna 

moraalisesti ideaaliin maailmaan; arki ei siis vastaa yhteiskunnassa vallitsevia arvollisia 

tavoitteita (2009:69). Teoriat joissa arvoja pidetään ratkaisevina osina kulttuurin 

rakennetta viittaavat myös siihen, että kulttuurista muutosta voi tapahtua vain jos 

keskeiset arvot muuttuvat. Kulttuurista muutosta voi tapahtua joko kun uusia arvoja 

omaksutaan tai kun perinteisiin arvoihin liittyvät hierarkkiset suhteet muuttuvat. Näissä 

tapauksissa vanhojen arvojen tärkeyttä yritetään puolustaa ja aikaisemmin 

dominoivassa asemassa olleiden arvojen asemasta pyritään pitämään kiinni – arvojen 

välinen konflikti on väistämätön. (Robbins, 2006:70).  

Nicholas Rescher (1969) on esittänyt arvojen muutokselle erilaisia muutostyyppejä sekä 

arvomuutoksia aiheuttavia tekijöitä.  Arvoja voidaan omaksua tai hylätä, jolloin vanha 

arvo vaihdetaan uuteen (koskee yleensä vain yksilöä tai pientä ryhmää). Arvon 

levinneisyyden muuttuminen vaikuttaa suurempaan joukkoon: ensin pieni ryhmä 
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omaksuu jonkun arvon ja ryhmän kautta se leviää laajemmalle yhteiskuntaan. Arvoa 

korostetaan jos jokin asia uhkaa sitä ja se voi myös jäädä taka-alalle, jos se ei ole 

ajankohtainen.  Arvojärjestyksen muutos on yleisintä muutosta ja arvojen 

soveltumisalassa ja standardoinnissa voi tapahtua myös muutosta. Rescherin mukaan 

arvomuutoksia aiheuttavat uusi informaatio, ideologinen tai poliittinen muutos, 

kyllästyminen, pettymys, vastustus, teknologiset tai taloudelliset muutokset ja 

väestönmuutos. (Rescher, 1969:68-109).  

Arvoihin ja moraaliin liittyvä antropologinen tutkimus on vähäistä ja niin on myös 

akkulturaatiota ja arvoja käsittelevä tutkimus. Geraldo Marinin ja Raymond Gamban 

(2003) mukaan akkulturaation roolia keskeisten arvojen muutoksessa pitäisi tutkia 

enemmän, koska niillä on oleellinen osa yksilöiden kulttuurista oppimista ja 

monikulttuuristen yhteiskuntien kehitystä. Tutkimukset arvojen siirtymisestä 

akkulturaation kautta keskittyvät kulttuuristen ja etnisten ryhmien jakamiin arvoihin ja 

uskomuksiin, yksilöiden henkilökohtaisten arvojen sijasta; Marin ja Gamba nimittävät 

näitä kulttuuristen ryhmien arvoja ja uskomuksia makrososiaalisiksi arvoiksi (esim. 

perhekeskeisyys, kohtalousko, sukupuoliroolit, kollektivismi). Oletuksena on, että 

keskeisimmät osatekijät kulttuurisissa arvoissa pitävät pintansa akkulturaation aikana ja 

nämä keskeiset osat ovat tekijöitä, jotka määrittävät ryhmän identiteettiä ja arvojen 

rakentumista. Perustavia arvoja voidaan pitää moniulotteisina, jolloin akkulturaatio voi 

vaikuttaa arvojen yksittäisiin osiin. (Marin & Gamba, 2003:83-91).   

Jokaisella yhteiskunnalla ja kulttuurilla on oma ainutlaatuinen arvojärjestelmänsä ja 

nämä arvot auttavat meitä erottamaan ryhmiä toisistaan. Kulttuurirelativismin 

periaatteen mukaisesti ihmisryhmien arvojärjestelmiä ei voi asettaa hierarkkiseen 

paremmuusjärjestykseen, mutta silti koulutus nähdään usein tekijänä jonka avulla 

valtioita arvioidaan ja jonka tasolla kehitystä mitataan - koulutus on tavoite ja arvo, jolla 

ihmisiä yritetään muokata paremmiksi. Etnosentrismin vallitessa siirtomaa-aikana 

koulutuksen rooli oli levittää parhaiksi valittuja, usein länsimaalaisia normeja ja arvoja. 



24 

 

Muiden, vähemmän kehittyneiden maiden arvot nähtiin merkityksettöminä tai 

huonompina. (Camiller 1986).  

Arvojen paremmuusjärjestykseen laittaminen mahdollistaa ja luo eriarvoisuutta 

maailmaan ja ylemmyyden statuksen omaksuneet yhteisöt haluavat todennäköisesti 

pitää kiinni tästä itse luomastaan paremmuuden kuvasta. Onko mahdollista päästä 

yhteisymmärrykseen siitä, mikä on arvokasta ja haluttavaa sekä mihin kannattaa pyrkiä? 

Voiko eriarvoisuuden ja etnosentrismin ylittää ja luoda kaikille sopivan 

arvojärjestelmän, joka silti kunnioittaa kulttuurisen relativismin periaatetta? Ovatko siis 

universaalit ihmisoikeudet ja arvot mahdollisuus vai mahdottomuus? Ihmisoikeuksien 

määritelmä pitää sisällään oletuksen, että on olemassa oikeuksia jotka kuuluvat kaikille 

jotka ovat ihmisiä, eli määritelmä tekee niistä universaaleja. Käsite vihjaa myös, että 

ihmisoikeudet omaksunut henkilö haluaa auttaa ja olla oikeudenmukainen jokaista 

maailman ihmistä kohtaan, eli niiden ihmisten piiri, joihin hän soveltaa moraalisia 

arvoja, kattaa koko ihmiskunnan. 

YK on koonnut koko ihmiskuntaa koskevan ja kaikille kuuluvan arvojärjestelmän 

ihmisoikeuksiksi. YK:n (ks. Suomen YK-liitto, 2014) määritelmän mukaan ihmisoikeudet 

ovat oikeuksia, jotka kuuluvat poikkeuksetta jokaiselle ihmiskunnan jäsenelle ja ne 

perustuvat näkemykseen ihmisestä moraalisena olentona. Yleismaallisuus, 

luovuttamattomuus ja perustavanlaatuisuus ovat ihmisoikeuksien kolme tärkeintä 

piirrettä ja ne sisältävät ajatuksen, että ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle sukupuolesta, 

iästä, rodusta, varallisuudesta, uskonnosta ja asuin maasta riippumatta, eikä niitä voi 

riistää keneltäkään pois. Perustavanlaatuisuus viittaa siihen, että vain erittäin tärkeinä 

pidetyt oikeudet luokitellaan ihmisoikeuksiksi. Ihmisoikeudet ovat keskinäisriippuvaisia: 

yhden oikeuden edistäminen parantaa muita oikeuksia ja samalla yhden oikeuden 

loukkaaminen vaikuttaa haitallisesti muiden oikeuksien toteuttamiseen. YK:n 

määrittämiä universaaleja ihmisoikeuksia ovat esimerkiksi oikeus elämään, 



25 

 

sosiaaliturvaan, työhön, turvapaikkaan, riittävään elintasoon ja oikeudenmukaiseen 

oikeudenkäyntiin. (Suomen YK-liitto, 2014).  

Oikeudellisesta näkökulmasta YK:n ihmisoikeussopimukset velvoittavat niitä YK:n 

jäsenmaita, jotka ovat ne allekirjoittaneet ja ratifioineet. YK:n sopimusjärjestelmässä on 

tällä hetkellä yhdeksän keskeistä ihmisoikeussopimusta, joista laajimmin ratifioitu on 

yleissopimus lapsen oikeuksista. Muut sopimukset syventyvät mm. kansalaisoikeuksiin, 

rotusyrjinnän ja naisten syrjinnän poistamiseen, vammaisten henkilöiden ja 

vähemmistöjen oikeuksiin ja kidutuksen vastustukseen. Tietyn valtion 

ihmisoikeustilannetta tai tiettyä ihmisoikeuksiin liittyvää teemaa käsitellään 

erityistoimenpiteiden avulla. Kyseessä on toimenpidemekanismi, jonka kautta tutkitaan 

ja valvotaan ihmisoikeuksien tilannetta, annetaan neuvoja ja raportoidaan kyseisestä 

aiheesta. (Suomen YK-liitto, 2013 & 2014). 

YK:ta alettiin perustaa toisen maailmansodan aikana, jotta samankaltainen 

maailmanlaajuinen sota voitaisiin tulevaisuudessa estää. YK:n tehtävä on ylläpitää 

kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta, sekä suojata valtioita toisen valtion 

hyökkäykseltä. Järjestön oli tarkoitus olla puuttumatta valtioiden sisäisiin ongelmiin, 

mutta inhimillisen turvallisuuden periaate ja yksilön turvallisuus voidaan asettaa valtion 

koskemattomuuden edelle. Yhdistyneiden kansakuntien peruskirja (UN Charter) astui 

voimaan 24.10.1945 ja se on virallisesti YK:n perustamisen päivä. YK:lla on 51 

perustajavaltiota ja vuonna 2011 juuri itsenäistynyt Etelä-Sudan liittyi järjestöön 193. 

jäsenvaltiona. YK:n viisi päätoiminta-aluetta ovat rauha ja turvallisuus, kehitys, 

ihmisoikeudet, humanitaarinen toiminta ja kansainvälinen oikeus. (Suomen YK-liitto, 

2015). 

Kun YK ja Unesco luonnostelivat ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta vuonna 

1947, myös antropologian edustajalta pyydettiin lausuntoa sitä varten. American 

Anthropological Association ilmaisi lausunnossaan, että universaalilta 

ihmisoikeusjulistukselta puuttuu sekä empiirinen että eettinen oikeellisuus. Mark 
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Goodalen (2006) mukaan antropologinen tutkimus on osoittanut, että maailmassa on 

lukuisia arvojärjestelmiä joiden vertailussa ei ole ollut havaittavissa yleispäteviä arvoja. 

Ihmisoikeudet asettivat länsimaat moraalisesti ylemmiksi valtioiksi ja muut valta-

asemaltaan heikommat maat, joutuivat hyväksymään länsimaiden hegemonian ja 

heidän ajamansa modernin eurooppalaisen yhteiskuntafilosofian muokkaaman 

arvojärjestelmän. Toisaalta, koska antropologien ei kuulu pyrkiä ilmaisemaan moraalisia 

mielipiteitä arvojärjestelmistä, eivät antropologit näin ollen voi arvostella 

ihmisoikeuksien oikeellisuutta. (Goodale, 2006: 486–487).  

YK:n vuonna 1948 julkaisema Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus (1948) on 

toiminut perustana ja synnyttänyt kansainvälisen, valtioiden rajat ylittävän keskustelun 

ihmisoikeuksista kansalaisjärjestöissä, politiikassa, mediassa ja kansainvälisissä 

tieteellisissä julkaisuissa. Diskurssilla on ollut suuri vaikutus ihmisoikeuksiin liittyvään 

teoriaan ja käytäntöihin, mutta antropologian osuus siihen on ollut viime 

vuosikymmeniin saakka vähäistä (Goodale, 2006:487). Kulttuurirelativistista kritiikkiä 

universaaleja ihmisoikeuksia kohtaan vähentää se, että niin monet valtiot ovat 

omaksuneet ihmisoikeuksien idean. Kritiikki ihmisoikeuksien universalismia kohtaan 

näyttää korvaantuneen antropologien, tai ainakin AAA:n keskuudessa jollain aivan 

muulla: huolella kulttuurien ja alkuperäiskansojen oikeuksista. Vuonna 1992 perustettu 

AAA:n (2015) ihmisoikeuksien komissio (Committee for Human Rights), tuo vuosittaisen 

raportin ja muiden julkaisujen kautta esiin ihmisoikeusrikkomuksia maailmalla. 

Komitean tehtävä on edistää, tukea ja suojella ihmisoikeuksia antropologisesta 

perspektiivistä käsin, sekä työskennellä antropologien ja muiden toimijoiden kanssa 

kehittäen antropologista näkökulmaa ihmisoikeuksiin liittyen. Komitea kannustaa 

antropologeja keskustelemaan muiden toimijoiden kanssa ihmisoikeusrikkomuksista ja 

niitä estävästä toiminnasta. Komitea haluaa perehdyttää mediaa, poliittisia päättäjiä ja 

kansalaisjärjestöjä ihmisoikeuksiin liittyvistä asioista. Komitean tavoitteissa on paljon 

yhtenäistä globaalikasvatuksen tavoitteiden kanssa, jotka esittelen seuraavassa 

alaluvussa. (American Anthropological Association, 2015). 
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2.4. Maailmankansalaisuus globaalikasvatuksen tavoitteena 

Kasvatuksen ja koulutuksen professori Audrey Osler ja Kerry Vincent ovat määritelleet 

globaalikasvatuksen seuraavasti: se sisältää strategioita, menettelytapoja ja 

suunnitelmia, jotka valmistavat nuoria ja aikuisia elämään yhdessä yhteisessä 

maailmassa. Globaalikasvatus perustuu yhteistyön, väkivallattomuuden, 

ihmisoikeuksien kunnioittamisen, kulttuurisen monimuotoisuuden, demokratian ja 

suvaitsevaisuuden periaatteisiin. Kriittiseen ajatteluun ja vastuulliseen toimintaan 

kannustavat pedagogiset lähestymistavat ovat globaalikasvatuksen keskiössä ja ihmisiä 

rohkaistaan epäoikeudenmukaisuuden käsittelyyn. Globaalikasvatuksella pyritään 

tuomaan esiin riippuvuussuhteita paikallisten, alueellisten ja maailmanlaajuisten 

asioiden välillä. (Osler & Vincent, 2002:2). 

Globaalikasvatus on määrättyjen normien ja arvojen ohjaamaa tarkoituksellista ja 

päämäärällistä toimintaa, joka pyrkii vaikuttamaan kasvatuksen kohteisiin ja heidän 

ajattelu- ja toimintatapoihinsa sekä arvomaailmaan pedagogisten lähestymistapojen 

avulla. Yksi keskeisimmistä globaalikasvatuksen tavoitteista on opettaa ihmisiä 

ymmärtämään paikallisten ja globaalien ilmiöiden yhteyksiä. Globaalikasvatuksen arvot 

ohjaavat sen tavoitteita ja muokkaavat sen normeja. Globaalikasvatuksessa keskeiset 

arvot ovat YK:n määrittämiä.   Globaalikasvatukseen liittyvät normit määrittävät 

millainen toiminta on toivottua ja sallittua ja mikä ei, mutta globaalikasvatus ei sisällä 

täsmällisiä toimintaohjeita tai sanktioita normien rikkomisesta.  

Keskeisiä globaalikasvatuksen arvoja ovat ihmisoikeuksien kunnioittaminen, 

monikulttuurisuuden ymmärtäminen ja ekologinen tiedostaminen. 

Monikulttuurisuuden ymmärtämiseen kuuluu ajatus kaikkien kulttuurien 

samanarvoisuudesta ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen on vahvasti sidoksissa rauhan 

edistämiseen ja konfliktien ehkäisyyn. Opetusministeriön (2010) mukaan kestävä 

kehitys toimii globaalikasvatuksen avainulottuvuutena ja YK:n määrittämät 

ihmisoikeudet antavat sille arvopohjan. Globaalikasvatuksessa kestävä kehitys 
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määritellään Johannesburgin huippukokouksen (United Nations, 2002). Se on 

kokonaisuus, johon kuuluu tasavertaisesti ja toisiinsa vaikuttavina ulottuvuuksina 

ekologinen, taloudellinen ja sosiaalis-kulttuurinen ulottuvuus. Kehityspoliittisen 

toiminnan kuuluu globaalikasvatuksen arvojen mukaisesti tähdätä kestävään 

kehitykseen. (United Nations, 2002). Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 

(1948) 26. artikla on erityisen keskeinen globaalikasvatukseen liittyen. Sen mukaan 

jokaisella on oikeus saada opetusta, jonka on ainakin alkeis- ja perusopetuksen osalta 

oltava maksutonta. Artiklan mukaan opetuksen on pyrittävä ihmisoikeuksien ja 

perusvapauksien kunnioittamisen vahvistamiseen, edistäen ymmärrystä, 

suvaitsevaisuutta ja ystävyyttä kaikkien kansakuntien ja ihmisryhmien kesken. 

(Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 1948). 

Maastrichtin globaalikasvatuksen julistus (2002) määrittää globaalikasvatuksen 

kattotermiksi, joka pitää sisällään kehityskasvatuksen (Development Education), 

ihmisoikeuskasvatuksen (Human Rights Education), ympäristökasvatuksen (Education 

for Sustainability), monikulttuurisuuskasvatuksen (Intercultural Education) ja 

rauhankasvatuksen (Education for Peace and Conflict Prevention). Nämä 

globaalikasvatuksen viisi ulottuvuutta perustuvat globaaliin etiikkaan ja siihen liittyviin 

arvoihin. Julistus määrittää globaalikasvatuksen tehtäväksi avata ihmisten silmät ja mieli 

maailman eri todellisuuksille, sekä herättää ihmisissä tahdon muokata ympäröivää 

maailmaa oikeudenmukaisemmaksi, tasa-arvoisemmaksi sekä ihmisoikeuksia 

kunnioittavaksi. (Maastricht Declaration on Global Education, 2002). Maastrichtin 

globaalikasvatuksen julistus määrittää globaalikasvatuksen arvokkaaksi, oikeaksi ja 

välttämättömäksi. Globaalikasvatuksen julistus oli seurausta Maastrichtissa 15–

17.11.2002 järjestetystä globaalikasvatuksen kongressista, jonka teemana oli YK:n 

vuosituhattavoitteiden saavutus, kestävän kehityksen ja globaalikasvatuksen 

toteutuksen ja tukemisen lisääminen. Mukana kongressissa oli yli 200 delegaatiota yli 

viidestäkymmenestä maasta ja myös Aasia, Afrikka, Latinalainen Amerikka ja USA 

edustettuna EU-maiden lisäksi. Suomen edustajaryhmän muodostivat kolme Kepan 
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(kehityskysymysten asiantuntijajärjestö) työntekijää. Julistuksen mukaan kestävä kehitys 

on mahdollista saavuttaa, jos kansalaiset ovat perehtyneet asiaan ja sen kautta osaavat 

tehdä oikeita valintoja. Globaalikasvatus esitetään julistuksessa tapana lisätä ihmisten 

tietoisuutta ja sen sanotaan myös vahvistavan kansainvälistä solidaarisuutta ja 

voimauttavan aktiivisia maailmankansalaisia aktiivisten ja reflektiivisten 

opetuskäytäntöjen kautta. Globaalikasvatuksen tavoitteeksi esitetään siis aktiivisten 

maailmankansalaisten kasvattaminen. (Maastricht Declaration on Global Education, 

2002:14). 

YK:n erityisjärjestö Unesco (Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede-, ja 

kulttuurijärjestö) ja sen vuonna 1974 pitämä yleiskokous yhdisti kansainvälisen 

ymmärryksen, yhteistyön, rauhan ja ihmisoikeuksia koskevan opetuksen 

kansainvälisyyskasvatukseksi (joka on Suomessa 2010-luvulla korvautunut 

globaalikasvatuksen termillä). Unescon julistukset korostavat elinikäisen oppimisen, 

monitieteellisyyden ja kokonaisvaltaisuuden tärkeyttä ja ne esittävät tavoitteiksi 

tietoon, asenteisiin, arvoihin ja taitoihin vaikuttamisen. Keskeisiä arvoja Unescolla ovat 

rauha, ihmisoikeudet ja perusvapaudet, oikeudenmukaisuus, tasavertaisuus, 

demokratia, yhteistyö, suvaitsevaisuus, väkivallattomuus ja solidaarisuus. (Lampinen, 

2009). Lisää globaalikasvatuksen sisältöihin, arvomaailmaan ja tavoitteisiin vaikuttaneita 

julistuksia on koottuna kaaviossa 1. 
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Vuosi Mikä? Mitä? 

1948 
Ihmisoikeuksien Yleismaailmallinen 

Julistus 

Ihmisoikeudet, tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuus kaikkien kansojen sisällä 

ja välillä 

1959 Lapsen oikeuksien julistus 
Lasten suojelemisen 10 periaatetta, mm. 

oikeus koulutukseen 

1974 

 

Unesco: Kasvatusta kansainväliseen 
ymmärrykseen, yhteistyöhön ja 
rauhaan sekä ihmisoikeuksien ja 

perusvapauksien opetusta koskeva 
suositus 

Ohjeita koulutusta ja kasvatusta varten 

1990 EFA: Education for All 

Päätavoitteena kaikkien lasten saaminen 
perusopetuksen piiriin vuoteen 2000 

mennessä ja aikuisten 
lukutaidottomuuden vähentäminen 

puolella 

1992 Agenda 21 –toimintaohjelma 
YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssissa 
luotu kestävän kehityksen edistämiseen 

liittyvät tavoitteet 

1995 
Unesco: Julistus kasvatuksesta 

rauhaan, ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseen ja demokratiaan 

Keskiössä demokratiakasvatus, 
suvaitsevaisuuskasvatus ja kasvatus 

rauhankulttuuriin 

1995 Declaration of Principles of Tolerance 
Julistus suvaitsevuutta koskevista 

periaatteista 

1999 Declaration on a Culture of Peace 
Rauhan kulttuurin vuotta 2000 koskeva 

julistus ja toimintaohjelma 

2000 
YK:n vuosituhatjulistus ja 

kehitystavoitteet 

Kahdeksan tavoitetta ajalle 2000-2015, 
mm. köyhyyden puolittaminen ja 

globaalin kumppanuuden luominen 
kehitykselle 

2002 Global Education –julistus Maastrichtin globaalikasvatusjulistus 

2005-
2014 

DESD: Decade of Education for 
Sustainable Development 

Kestävää kehitystä edistävän koulutuksen 
vuosikymmen 

Kaavio 1. Kooste globaalikasvatuksen arvoihin ja tavoitteisiin vaikuttavista julistuksista 

(Melen-Paaso, Kaivola & Rohweder, 2009). 
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Globaalikasvatukseen liittyvät arvot ovat vahvasti sidoksissa arvon sosiologiseen 

määritelmään, eli siihen mikä nähdään hyvänä ja haluttuna, kuten esimerkiksi 

ihmisarvot, rauha monikulttuurisuuden hyväksyminen, kestävä kehitys ja 

kehitysyhteistyö. Globaalikasvatukseen liittyvistä teemoista voidaan puhua myös 

taloudellisen arvokäsityksen kautta: mitä rauhasta tai puhtaasta ympäristöstä ollaan 

valmiita maksamaan eli minkä arvoisia ne ovat. Asioille ja ideaaleille annettujen arvojen 

lisäksi toiminnalle ja teoille annettu arvokkuus on keskeistä globaalikasvatuksessa; on 

arvokasta, että henkilö haluaa tukea globaalikasvatuksen arvoja teoillaan ja hän pyrkii 

aktiivisesti tekemään maailmasta paremman paikan asua. Toisen auttaminen, 

kunnioittaminen, yhteistyöhön pyrkiminen ja luonnonsuojelu ovat kaikki 

samanaikaisesti tekoja ja toimintaan liittyviä arvoja. 

Globaalikasvatuksen tavoite on globaalisti vastuullisten maailmankansalaisten 

kasvattaminen ja YK:n keskeiset arvot ohjaavat myös maailmankansalaisten 

arvomaailmaa. Maailmankansalaisen käsitettä voi tarkastella kahdesta näkökulmasta. 

Yksilön tasolla maailmankansalaisuus viittaa kykyyn sopeutua ja toimia vastuullisesti 

kansainvälisissä ympäristöissä ja kyse on myös asennoitumisesta toiseutta kohtaan. 

Yhteisöllisestä näkökulmasta maailmankansalaisuus liittyy globalisaatioon ja 

kansainvälistymisen tapahtumaketjuihin. Maailmankansalaisuuden kehittymiseen 

vaikuttavat globaalien riippuvuussuhteiden kasvu, tiedonvälityksen ja teknologian 

kehitys sekä ympäristötietoisuuden ja eettisten näkökulmien leviäminen. (Jyväskylän 

yliopisto, 2015). Opetusministeriö (2012) kuvaa maailmankansalaisuuden ja globaalin 

vastuun (eli globaalikasvatuksen tehtävän) toteutumista kehitysprosessina. Alkuun 

liittyy yhteiskunnan ja maailman lisääntynyt ymmärtäminen. Sen jälkeen ihminen 

käsittää paremmin hänen mahdollisuutensa tehdä valintoja ja valintoihin liittyvä vastuu 

korostuu. Henkilökohtainen etiikka ja näkemys hyvästä ja oikeasta selkeytyvät ja lopulta 

ihminen päätyy toimimaan ihmisoikeuksia sekä oikeudenmukaisempaa ja tasa-

arvoisempaa maailmaa ja kestävää tulevaisuutta turvaten. (Opetusministeriö, 2012). 
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Maailmankansalaisuus ideana ylittää ja rikkoo valtioiden rajat, jolloin sen voi yhdistää 

transnationalismin käsitteeseen. Transnationalismi viittaa moninaisiin yhteyksiin ja 

kanssakäymiseen, joka yhdistää ihmisiä ja instituutioita yli valtioiden rajojen. 

Transnationalismi hälventää valtioiden rajojen merkitystä, jolloin transnationalistiset 

yhteisöt eivät ole sidottuina tiettyjen maantieteellisten ja poliittisten rajojen sisälle. 

Yleensä transnationalistisina yhteisöinä pidetään ryhmiä jotka koostuvat 

maahanmuuttajista, joiden identiteetti on sidoksissa useampaan kuin yhteen valtioon, 

mutta myös ryhmät joita yhdistää kulttuuri, harrastuneisuus, poliittinen ajattelutapa tai 

muu kiinnostuksenkohde voivat nähdä itsensä yhteisönä. (Kearney, 1995; Unesco, 2009-

2014). Kuten transnationalismi, maailmankansalaisuus on kielellisesti luotu konstruktio, 

joka rakentuu kuvitellun yhtenäisyyden ympärille ja jota yhteiskunnalliset toimijat 

pitävät yllä (Anderson, 1991).  

Juha Sihvola kuvaa teoksessaan Maailmankansalaisen etiikka (2004) 

maailmankansalaista henkilöksi, joka kunnioittaa ihmisyyttä ja sitoutuu pitämään 

jokaista ihmistä tasaveroisena kumppanina, heidän alkuperästään tai asemasta 

riippumatta. Ihmisyyden monet ulottuvuudet täytyy tunnustaa ja maailmankansalainen 

sitoutuu sellaisen maailmanjärjestyksen rakentamiseen jossa ihmisoikeudet pääsevät 

toteutumaan. Maailmankansalaisten tavoitteena ei ole yhtenäinen maailmanvaltio, 

vaan kulttuurien ja itsehallinnon kunnioitus. Vaikka kaikkia ihmisiä, etnisyyksiä ja 

valtioita kuuluu pitää tasa-arvoisina, ei ole väärin, että maailmankansalainen välittää 

omista läheisistään, perinteistään tai valtiostaan muita enemmän. (Sihvola, 2014).  

Koulutuksella ja kasvatuksella on suuri vaikutus maailmankansalaiseksi kasvamiseen. 

Koulujärjestelmän tehtävä on valmistella lapsia ja nuoria moninaisia ja kehittyviä 

kansalaisuuden muotoja varten, joita he tulevat kohtaamaan elämänsä eri tilanteissa, 

niin taloudellisissa, sosiaalisissa, poliittisissa kuin kulttuurisissa (Lynch, 1992). Yvette 

Lapayese (2003) tuo kirjallisuuden avulla esille kuinka maailmankansalaisuutta 

käsitellään kansainvälisessä diskurssissa: koulutuksen tärkeyttä 
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maailmankansalaisuuden kehittämisessä tuodaan esille kasvavassa määrin teoriassa ja 

käytännöissä, sekä kansallisissa että kasvatuksellisissa yhteyksissä. Opetusministeriön 

(2009a:10) määritelmän mukaan itse globaalikasvatus on ”yksilön kasvamista 

maailmanlaajuiseen vastuuseen ihmiskunnan yhteisten haasteiden ja ongelmien 

ratkaisemiseksi”. Globaalikasvatusta voi käyttää maailmankansalaisuuteen valmistavana 

koulutuksena, mutta on pitkälti opetussuunnitelmista, opetuksen sisällöistä ja 

opettajista kiinni miten ja missä määrin globaalikasvatus integroidaan osaksi muuta 

opetusta.  

Kriittisestä näkökulmasta katsottuna maailmankansalaisuus ja sen saavuttaminen ei 

välttämättä ole kovin helppoa. Ensin täytyy tiedostaa, miten tähän pisteeseen on 

saavuttu, eli miten eriarvoisuus on syntynyt ja mitkä taloudelliset ja kulttuuriset piirteet 

ovat johtaneet siihen. Vallan epätasapaino sekä rikkauksien ja työvoiman erot ovat 

syynä maailman ongelmiin ja ne jotka havittelevat maailmankansalaisen identiteettiä 

ovat usein sellaisten valtioiden edustajia, jotka ovat historiallisesta ja poliittisesta 

näkökulmasta luoneet globaalia eriarvoisuutta (Andreotti, 2006). Vanessa Andreotti 

(2006) painottaa historiallisen näkökulman ja syy- ja seuraussuhteiden tarkastelun 

tärkeyttä maailmankansalaisuuteen tähtäävässä opetuksessa: ”we may end up 

promoting a new ’civilising mission’ as the slogan for a generation who take up the 

’burden’ of saving/educating/civilising the world” (Andreotti, 2006:41). Opettajien on 

oltava tietoisia opetuksen sisällöistä, jotta he voivat tehdä vastuullisia pedagogisia 

päätöksiä, jotka eivät johda epätasaisten valtasuhteiden ylläpitoon. Andreotti erottaa 

”pehmeän” ja ”kriittisen” kasvatuksen maailmankansalaisuuteen, joista ensimmäinen 

näkee ongelmana köyhyyden ja avuttomuuden ja toinen epäoikeudenmukaisuuden ja 

eriarvoisuuden.  Etuoikeutetussa asemassa olevien valtioiden täytyy tiedostaa, että he 

ovat hyötyneet muiden kurjuudesta. Kriittinen näkökulma peräänkuuluttaa 

vastuullisuutta sekä poliittisia ja eettisiä perusteluja toiminnalle. (Andreotti, 2006).  



34 

 

Riitaoja (2011) huomauttaa, että maailmankansalaisuudesta ja globaalikasvatuksesta 

puhuttaessa on tiedostettava niihin liittyvät viitekehykset. Moderni, kriittinen ja 

jälkikoloniaalinen viitekehys tarjoavat jokainen erilaisen näkemyksen maailmasta, 

ihmisestä ja kasvatuksesta. Globaalikasvatukseen liittyvät käsitteet, kuten globalisaatio, 

demokratia, kestävä kehitys ja maailmankansalaisuus esitetään koulutuspoliittisessa 

päätöksenteossa ja kasvatukseen liittyvissä ohjekirjoissa usein annettuina ja 

ylikansallisten organisaatioiden määrittäminä. Viitekehyksiä, eli tietyssä kulttuurisessa, 

sosiaalisessa ja historiallisessa yhteydessä rakentuneita ajatusmalleja, ei huomioida 

tarpeeksi. ”Mikäli emme tiedosta omaa viitekehystämme sekä erilaisten viitekehysten 

olemassaoloa, emme pysty tarjoamaan kasvatettavillekaan kykyä tiedostaa, ymmärtää 

tai käydä keskustelua erilaisten viitekehysten välillä”. (Riitaoja, 2006:1). 

Andreotti ja Souza (2008) ovat jaotelleet globaalikasvatuksen käsittelyssä käytettävät 

viitekehykset myös kolmeen eri malliin. Liberaalin humanismin mukaan yksilön 

identiteetti muodostuu kansallisvaltion ja sen kulttuurin jäsenyyden kautta. Näkemys 

korostaa universaaleja ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Sen mukaan teollistuneet maat 

ovat vastuussa kehitysmaiden auttamisesta, mutta historialliset ja poliittiset syyt 

globaaleille valtasuhteille jäävät huomiotta. Teknokraattinen uusliberalismi näkee 

koulutuksen pääosin taloudellisesta näkökulmasta ja kasvatuksen tarkoituksena on 

tuottaa yhteiskunnan jäseniä jotka turvaavat taloudellisen kasvun. Postkolonialistinen 

ajattelu pyrkii tarkastelemaan maailmaa poliittisten ja historiallisten kokonaisuuksien 

kautta; tästä viitekehyksestä käsin globaalikasvatukseen kuuluu valtasuhteiden 

kriittinen tarkastelu ja globaalia vastuuta kannetaan muiden sijaan omasta toiminnasta. 

(Andreotti & Souza, 2008). 

Kulttuurisen muutoksen, arvojen, globaalikasvatuksen ja maailmankansalaisuuden 

läheisempi tarkastelu on vahvistanut näkemystäni sitä, että globaalikasvatus voi saada 

aikaan kulttuurista muutosta, jos muutokseen liittyvät ehdot toteutuvat. Kulttuurista 

muutosta voi tapahtua jos globaalikasvatuksen mukaiset arvot ja käyttäytymismallit, 
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joita normit ohjaavat, omaksutaan laajemmassa määrin yhteiskunnan sisällä. 

Globaalikasvatus sisältää myös erikoistunutta tietotaitoa ja oman keskeisen 

termistönsä, jotka voivat vaikuttaa kulttuurisen muutoksen tapahtumiseen. Wrightin 

(Houtman & Wright, 2004:16) mukaan koulutukseen liittyvien ideoiden ja käytäntöjen 

kansainvälisellä migraatiolla on tärkeä rooli monissa muutoksen prosesseissa. 

Ulkoasiainministeriön (2015) mukaan globaalikasvatus pyrkii vaikuttamaan yksilöön ja 

koko yhteisöön edistämällä globaalia yhteisvastuullisuutta, joten halu vaikuttaa 

suurempiin ihmisryhmiin globaalikasvatuksen kautta, on tietoista toimintaa. 

Kulttuurinen muutos ei voi tapahtua globaalikasvatuksen yhteydessä yksittäisten eri 

kulttuuria edustavien henkilöiden tai ryhmien vuorovaikutuksen kautta, vaan 

vuorovaikutuksena toimii kasvatus. Vuorovaikutuksen voi nähdä tapahtuvan 

globaalikasvatuksen avulla YK:n ja kohdemaan välillä, jolloin säädökset ja kansainväliset 

sopimukset ylläpitävät yhteyttä kahden toimijan välillä. Kroeberin (1948) 

akkulturaatiomääritelmää soveltaen globaalikasvatus välittää niin kielellisiä taitoja, 

käytäntöjä ja tapoja sekä arvoja; globaalikasvatus voi opettaa ihmisiä käsittelemään 

globaalia tiedon tulvaa samalla vahvistaen moraalisia käsityksiä oikeasta ja väärästä. 

Globaalikasvatuksella voidaan saada aikaan muutosta yksilöllisellä, psykologisella sekä 

sosiokulttuurisella tasolla, jos muutokseen liittyvät ehdot täyttyvät.  

3. Aineisto ja metodit 

3.1. Haastattelut ja uusi opetussuunnitelma 

Haastatteluihin osallistui kymmenen Oulun yliopiston aineenopettajakoulutuksen 

opiskelijaa. Puolet osallistujista vastasi kysymyksiin yliopistolla järjestetyissä 

haastattelutilanteissa ja toinen puoli antoi vastauksensa sähköisesti. 

Haastatteluaineistoni koostuu siis parihaastattelusta, kolmen henkilön 

ryhmähaastattelusta sekä viiden henkilön sähköpostin välityksellä antamista 

haastattelukysymysten vastauksista.  Kaikki opiskelijat olivat naisia ja he edustivat 
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useampaa eri oppiainetta. Vastausten sukupuolijakaumaa selittää naisten 

enemmistöasema opettajankoulutuksessa. Jokaisella oli yhteiset kasvatustieteen 

perusopinnot suoritettuina ja he olivat tutustuneet Kepan verkkosivuilla olevaan 

globaalikasvatuksen esittelyyn (Liite 2.) ennen haastatteluihin osallistumista. Erotan 

haastateltavat toisistaan heidän opiskelemansa opetettavan aineen mukaan. 

Haastattelu 1. 

- Äidinkielen, suomi toisena ja vieraana kielenä ja matematiikan 

aineenopettaja 

- Saksan ja englannin aineenopettaja 

- Saksan ja ruotsin aineenopettaja 

Haastattelu 2.  

- Äidinkielen ja suomi toisena ja vieraana kielenä aineenopettaja 

- Luokanopettaja ja ruotsin aineenopettaja 

Sähköiset haastattelut 

- Äidinkielen aineenopettaja 1 

- Äidinkielen aineenopettaja 2 

- Historian, yhteiskuntaopin ja englannin aineenopettaja 

- Englannin aineenopettaja 

- Englannin ja ruotsin aineenopettaja 

Haastatteluiden lisäksi käytän aineistonani uutta 2016 voimaan astuvaa kansallista 

opetussuunnitelmaa: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 

(Opetushallitus, 2014a). Tästä eteenpäin opetussuunnitelmasta puhuttaessa tarkoitan 

juuri tätä yhtä teosta, ellen erikseen asiasta mainitse. Opetussuunnitelma on 

kokonaisuudessaan 549 sivua pitkä ja se sisältää mm. yleiset perusopetuksen tehtävät ja 
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tavoitteet, koulutyön järjestämistä määräävät tekijät, oppilaan arvioinnin perusteet 

sekä paikallista opetussuunnitelmaa velvoittavat asiat. Näiden lisäksi uudessa 

opetussuunnitelmassa on myös eriteltynä vuosiluokkiin 1-2, 3-6 ja 7-9 kuuluvat tehtävät 

ja laaja-alaisen osaamisen periaatteet. Myös oppiaineet ovat eriteltyinä vuosiluokkien 

mukaan ja niihin on sisällytetty oppiaineen tehtävä, opetuksen tavoitteet, opetuksen 

keskeiset sisältöalueet, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus 

ja tuki sekä oppimisen arviointi. (Opetushallitus, 2014a) 

3.2. Sisällönanalyysi ja tutkimusmalli 

Aion analysoida aineistoani, eli haastatteluja ja uutta opetussuunnitelmaa, kahdella eri 

tavalla. Ensiksi aion tarkastella aineistoani sisällönanalyysin avulla. Sisällönanalyysi 

soveltuu hyvin strukturoimattomien ja avoimien kysymysten analysointiin, joista 

haastatteluni koostuvat. Sisällönanalyysi soveltuu myös muiden kirjallisten lähteiden 

analysointiin (kuten viralliset dokumentit), joten voin tarkastella uutta 

opetussuunnitelmaa samalla analyysimenetelmällä kuin haastattelujakin.  

Analyysi tukeutuu kappaleessa 2. esille tuomaani teoriaan ja keskeisiin käsitteisiin, eli 

kulttuuriseen muutokseen, akkulturaatioon, arvoihin ja maailmankansalaisuuteen. 

Nämä käsitteet luovat tutkimukselleni viitekehyksen, jonka kautta luon strukturoidun 

analyysirungon. Poimin aineistosta kaikki analyysirunkoon liittyvät asiat, eli teoriaosion 

käsitteisiin liittyvät kohdat. Kun kaikki analyysirunkoon liittyvät kohdat on poimittu 

aineistosta, aion tarkastella näitä kohtia käsitteisiin liittyvien teorioiden avulla. 

Sisällönanalyysi on teoriasidonnaisen ja teorialähteisen analyysin väliltä. 

Tutkimuksessani ei ole yhtä tiettyä teoriaa jota aineistoni avulla testaisin, mutta teoria 

toimii apuna analyysin edetessä. Analyysiyksiköt ovat peräisin teoriasta ja näiden 

yksiköiden avulla pyrin tuomaan uusia ajatusuria. Tutkimukseni ”ajatteluprosessissa 

vaihtelevat aineistolähteisyys ja valmiit mallit” (Tuomi & Sarajärvi, 2002:99), joita yritän 

yhdistellä ja tämä on teoriasidonnaista analyysia. Toisaalta kuten teorialähtöisessä 
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analyysissa, yritän testata aikaisempaa tietoa uudessa kontekstissa. (Tuomi & Sarajärvi, 

2002). Kaavio 2. on tutkimusmalli, joka kuvaa sisällönanalyysin etenemistä. 

 

Kaavio 2. Sisällönanalyysi ja tutkimusmalli 

? 
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3.3. SWOT-analyysi  

Toisena aineiston analyysimallina toimii SWOT-analyysi ja aion sen avulla tuoda esiin 

kulttuurisen muutoksen mahdollisuutta ja sitä, millä ehdoilla muutosta voi tapahtua. 

SWOT-analyysi on kehittämistyökaluna käytettävä analysointimalli, joka esitetään 

useimmiten nelikenttäisellä taulukolla. Tähän nelikenttään listataan toiminnan 

vahvuudet ja heikkoudet sekä ulkoiset toimintaympäristöstä riippuvat mahdollisuudet ja 

uhat. Organisaation, toiminnan tai jonkun muun asian mahdollista menestystä 

analysoidaan siis sisäisten ja ulkoisten tekijöiden kautta. SWOT-analyysi jää pinnalliseksi, 

jos tutkija tyytyy vain asioiden listaamiseen, niiden analysoinnin sijasta. (Virtanen, 

2007:189). SWOT-analyysia on käytetty tutkimuksissa tuomaan esille mm. 

maailmankansalaisuusajattelun lisäämistä korkeakouluissa sekä siihen liittyviä 

vahvuuksia, haasteita, mahdollisuuksia ja uhkia (Blewit & Cullingford, 2004), visuaalisen 

antropologian tilannetta ja kehitysmahdollisuuksia (Davey, 2010), työpaikalla 

tapahtuvan oppimisen kartoittamista (Opetushallitus, 2015), sosiaalisen 

konstruktivismin epistemologian roolia osana kasvatustiedettä ja koulutuksen 

käytäntöjä (Mutekwe et. al. 2013) sekä sosiaalitieteiden käyttöä 

mielenterveyspalveluiden kehittämisessä ja tutkimisessa (Huxley, 2001). 

SWOT on akronyymi englanninkielisistä sanoista strenghts (vahvuudet), weaknesses 

(heikkoudet), opportunities (mahdollisuudet) ja threats (uhat). Analyysia käytetään 

yleisesti esimerkiksi tuotteiden, palveluiden, markkinoiden ja toiminnan arvioinnissa 

sekä niiden mahdollisen kasvun ja kehittämisen toteutuksen tukena. SWOT voi auttaa 

hahmottamaan nykyhetken tilannetta ja valmistumaan tulevaa varten tuoden esiin 

mahdolliset uhkakuvat. Sisäisiä tekijöitä eli vahvuuksia ja heikkouksia on mahdollista 

hallita ja muokata jossakin määrin, kun taas ulkoisiin tekijöihin ei voi suoranaisesti 

vaikuttaa. SWOT-analyysi on usein analysoinnin ensimmäinen vaihe, joka kokoaa yhteen 

asiat, jotka ovat neliömallin avulla helpompia hahmottaa ja joita alkuvaiheen jälkeen 

sitten analysoidaan syvemmin. Vahvuutena analyysimenetelmässä on sen soveltuvuus 
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moneen eri tilanteeseen, mutta se vaatii laatijaltaan hyvää arviointikykyä ja 

ajattelutapaa. 

SWOT-analyysia voi käyttää laadullisen tutkimuksen analysoimisessa, sen jälkeen kun 

tutkija on rajannut aineistonsa kiinnostuksen ja oleellisuuden mukaisesti. 

Tutkimuskysymysten täytyy liittyä jonkun ilmiön arviointiin, jotta SWOT:in käyttö on 

hyödyllistä. Aineistosta poimitaan esiin kaikki mahdolliset ilmiön menestykseen liittyvät 

tekijät, jonka jälkeen ne voidaan jakaa analyysimallin mukaisesti sisäisiin ja ulkoisiin 

tekijöihin sekä positiivisiin ja negatiivisiin piirteisiin. SWOT-analyysin avulla aineistosta 

pyritään löytämään samuutta ja erilaisuutta. (Tuomi & Sarajärvi, 2002: 94-95). 

SWOT-analyysilla aion tuoda esille tekijöitä jotka mahdollistavat tai hidastavat 

kulttuurisen muutoksen tapahtumista. Jos globaalikasvatuksen arvomaailma ja 

tavoitteet hyväksytään ja ne nähdään tavoiteltavan arvoisina asioina, voi SWOT-

analyysin tuloksia käyttää globaalikasvatuksen aseman parantamiseksi Suomessa. 

Sisäisiä vahvuuksia kannattaa hyödyntää ja korostaa sekä yrittää vahvistaa, kun taas 

heikkouksista kannattaa yrittää päästä eroon poistamalla ne kokonaan. Sisäisiä 

heikkouksia voi myös yrittää lieventää. Ulkoisten mahdollisuuksien hyödyntäminen voi 

auttaa globaalikasvatuksen toteutuksessa, kun taas uhkista on hyvä päästä eroon tai 

lieventää erilaisin keinoin. Aion aineistoni avulla täydentää alla esittelemäni SWOT-

nelikentän (Kaavio 3.), tuoden esiin mahdolliseen kulttuuriseen muutokseen vaikuttavat 

tekijät.  

Sisäisiksi tekijöiksi aion luokitella globaalikasvatuksen arvomaailmaan ja tavoitteisiin 

liittyvät asiat, kuten myös kansainvälisen yhteistyön, jonka seurausta globaalikasvatus 

on. Ulkoisina tekijöinä pidän kaikkea opetussuunnitelmiin ja opettajankoulutukseen 

liittyviä asioita. Myös media ja suomalainen kulttuuri ovat ulkoisia tekijöitä jotka 

saattavat luoda joko uhkia tai mahdollisuuksia. Sisäiset tekijät liittyvät siis itse 

globaalikasvatukseen ja sen sisältöihin ja ulkoiset tekijät liittyvät niihin toimijoihin, jotka 

vaikuttavat globaalikasvatuksen toteutukseen. SWOT-analyysin yksittäiset kohdat 
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päätyvät osaksi nelikenttää aineiston, eli haastatteluiden ja uuden opetussuunnitelman 

sisällöistä tai ne ovat nousseet esiin kirjallisten lähteiden kautta. Jonkun toisen henkilön 

käsissä SWOT-analyysista tulisi varmasti hyvin erilainen, sillä on tutkijasta kiinni, miten 

jaottelu ulkoisiin ja sisäisiin tekijöihin tehdään ja kuinka yksityiskohtaisesti asioita 

otetaan mukaan. Kaavio 3. esittää SWOT-analyysini lähtökohdat globaalikasvatuksen 

ollessa analyysin keskiössä. 

 

Kaavio 3. Globaalikasvatuksen SWOT-analyysin lähtökohdat 

 

Vahvuudet:

Sisäiset tekijät jotka helpottavat 
globaalikasvatuksen toteutusta ja joita 
kannattaa korostaa ja käyttää hyväksi

Heikkoudet:

Sisäiset tekijät jotka vaikeuttavat 
globaalikasvatuksen toteutusta ja joita 

kannattaa käsitellä ja yrittää päästä 
eroon

Mahdollisuudet:

Ulkoiset tekijät jotka auttavat 
globaalikasvatuksen toteutuksessa ja 

joihin kannattaa panostaa/ lisätä 
yhteistyötä

Uhat:

Ulkoiset tekijät jotka haittaavat 
globaalikasvatukset toteutusta ja joita 
kannattaa yrittää poistaa tai lieventää

GLOBAALIKASVATUS
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4. Globaalikasvatus 

4.1. Globaalikasvatus Suomessa 

Globaalikasvatuksen käsite on uusi suomalaisessa yhteiskunnassa; sen asema on alkanut 

vakiintua 2010-luvulla virastojen ja järjestöjen aikaisemmin käyttämän 

”kansainvälisyyskasvatuksen” termin tilalla. Vuonna 2003-2005 opetusministerinä 

toimineen Tuula Haataisen mukaan kansainvälisyyskasvatuksen tavoite on, että ihminen 

1. ”hyväksyy toisten ihmisten erilaisuuden ja tuntee muita kulttuureita”, 2. ”ymmärtää 

ihmisten ja kansojen keskeisen riippuvuuden”, ja 3. ”ymmärtää tasa-arvon ja 

oikeudenmukaisuuden ihmisarvon perustaksi” (Haatainen, 2004:8).  Kepan (2015) 

mukaan globaalikasvatuksen käsitteeseen kuuluu kansainvälisyyskasvatus, mutta sen 

lisäksi myös vastuu omasta toiminnasta, ympäristöstä ja kestävästä kehityksestä 

sisältyvät globaalikasvatukseen. 

Suomi on ollut mukana kehitysyhteistyössä YK:hon liittymisestä saakka vuonna 1955. 

Kansainvälisen solidaarisuuden käsite vakiinnutti kansainvälisyyskasvatuksen osaksi 

koulutusjärjestelmää 1960- ja 1970-luvuilla ja maailmalla tapahtuneet muutokset ovat 

sen jälkeen luoneet uusia teemoja koulujen käsiteltäväksi: kestävä kehitys, 

ympäristöongelmat, kansainvälinen turvallisuus, jne.. Maahanmuuton huomattava 

lisääntyminen 1990-luvulla lisäsi kansainvälisyyskasvatuksen ja monikulttuurisuuden 

käsittelemisen tärkeyttä entisestään. Suomi on YK:n jäsenenä sitoutunut noudattamaan 

yleisiä sopimuksia ja kunnioittamaan YK:n julistusten välittämiä arvoja3 (katso Kaavio 1). 

Myös EU-jäsenyys vaikuttaa Suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. (Melen-Paaso, 

Kaivola & Rohweder, 2009:18-21). Suomi kuuluu myös kahdestakymmenestä Euroopan 

maasta koostuvaan globaalikasvatuksen verkostoon GENE:en (Global Education 

                                                      

3 Mm. Opettajien ammattijärjestön OAJ ilmoittaa opettajien ammattieettisten periaatteiden 
lähtökohdaksi YK:n ihmisoikeuksien julistuksen.  
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Network Europe), jonka tehtävä on globaalikasvatuksen aseman vahvistamien ja sen 

laadun kehittäminen (ks. Jääskeläinen, 2011a).  

Vuonna 2003 pidetyn Euroopan neuvoston parlamentaarinen yhteiskokous kehotti 

jäsenvaltioita vahvistamaan tietoisuutta kestävästä kehityksestä globaalikasvatuksen 

avulla. Maastrichtin globaalikasvatus konferenssin (2002) julistuksen ohjaamana ja 

Euroopan neuvoston asettamien tavoitteiden mukaisesti, Opetusministeriö julkaisi 

Kansainvälisyyskasvatus 2010 -ohjelman ja käynnisti Kasvaminen maailmanlaajuiseen 

vastuuseen –projektin vuonna 2007. Projektin kohderyhmä oli koko suomalainen 

yhteiskunta ja sen keskeinen tavoite oli elinikäisen oppimisen kautta ”lisätä 

globaalikasvatuksen laatua ja vaikuttavuutta formaalissa, nonformaalissa ja 

informaalissa koulutuksessa sekä syventää tietoisuutta globalisaation monista 

ilmentymistä” (Melen-Paaso, Kaivola & Rohweder, 2009:22). Projekti peräänkuuluttaa 

yhteiskunnallisten toimijoiden yhteistyötä paikallisissa ja globaaleissa asioissa. 

Globalisaatiota ja kestävää kehitystä haluttiin käsitellä myös omana kokonaisuutena ja 

tämän takia perustettiin osahanke Globaali vastuu ja kestävä kehitys koulutuksessa – 

kehittämisen ja seurannan tietopohja (Opetusministeriö, 2009b). Projektin seurauksena 

on julkaistu artikkeleita ja teoksia sekä järjestetty työseminaareja ja sen kautta on luotu 

seitsemän kansallista tavoitetta kansainvälisyyskasvatuksen4 keittämiselle: 

1. Kansainvälisyyskasvatuksen sisällyttäminen keskeisiin koulutus-, kulttuuri, ja 

yhteiskuntapoliittisiin linjauksiin  

2. Kansainvälisyyskasvatuksen vahvistaminen formaalissa opetuksessa: 

varhaiskasvatuksessa, kouluissa, oppilaitoksissa sekä 

opettajankoulutuslaitoksissa 

                                                      

4 Projektiin liittyvät julkaisut tuovat hyvin esiin muutosta kansainvälisyyskasvatuksesta 
globaalikasvatuksen termiin. Myös termien käyttö synonyymeinä on yleistä. (ks. Opetusministeriö, 2009a; 
Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2011)  
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3. Kansainvälisyyskasvatuksen tutkimuksen ja korkean asteen koulutuksen 

tukeminen 

4. Kansalaisjärjestöjen kansainvälisen toiminnan tukeminen 

5. Kumppanuuden vahvistaminen julkisen hallinnon, yritysten, medioiden sekä 

kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kesken 

6. Tarvittavien voimavarojen ja rahoitusten lisääminen  

7. Analyyttinen ja systemaattinen seuranta ja arviointi kansainvälisyyskasvatuksen 

tuloksellisuudesta Suomessa 

(Opetusministeriö, 2009a: 140) 

Opettajankoulutuksen rooli ei tule tavoitteissa vahvasti esiin, mikä on yllättävää, sillä 

opettajien (ja tulevien opettajien) tehtävä globaalikasvattajina oli ohjelman keskiössä. 

Kasvatustieteen emerita professori Rauni Räsänen kirjoitti arvion 

Kansainvälisyyskasvatus 2010 –ohjelmasta ja esitti sen perusteella suosituksia 

globaalikasvatuksen eteenpäin viemiselle. Tämän tutkielman kannalta kaksi Räsäsen 

esittämää suositusta ovat erittäin oleellisia: ”Huolehditaan, että globaalikasvatus 

sisällytetään uusiin opetussuunnitelman perusteisiin ja tutkintojen perusteisiin” sekä 

”Kartoitetaan valtakunnallisesti opettajankoulutuksen tila globaalikasvatuksen osin, 

myös esimerkiksi opettajankoulutushenkilökunnan valmiudet ja koulutusohjelmien 

sisällöt huomioiden. Tehdään tältä pohjalta johtopäätökset toimenpiteiksi, jotta kaikki 

opettajankoulutuksessa olevat saavat perustiedot globaalikasvatuksesta ja kestävää 

kehitystä edistävästä koulutuksesta”. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2011:99-100).  

Kansainvälisyyskasvatus 2010 –ohjelman lisäksi, globaalikasvatusta on käsitelty 

laajemmin myös Opetushallituksen toimesta. Ulkoasiainministeriön rahoittama ja 

Opetushallituksen koordinoima Maailmankansalaisena Suomessa –hanke käynnistyi 

vuonna 2010 ja se saatiin päätökseen loppuvuodesta 2011. Hankkeen avulla etsittiin ja 

kehitettiin tapoja joilla globaalikasvatus saataisiin osaksi koulujärjestelmää ja joilla 

lasten ja nuorten roolia aktiivisina maailmankansalaisina voitaisiin lisätä. 
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Koordinaatioryhmän lisäksi hankkeeseen osallistui 15 eri asteen oppilaitosta, joilla oli jo 

aikaisempaa kokemusta jollain globaalikasvatuksen osa-alueella.  Hankkeen 

seurauksena julkaistiin teos Koulu kohtaa maailman: Mitä osaamista 

maailmankansalainen tarvitsee? (Opetushallitus, 2011), jonka tarkoitus oli tuoda 

globaalikasvatusta esille tulevaa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen 

opetussuunnitelmauudistusta varten.  

Julkisen sektorin eli valtiohallinnon ja kuntien lisäksi, tärkeitä toimijoita 

globaalikasvatuksen saralla ovat kansalaisjärjestöt, kirkkojen järjestöt, media ja 

yritykset. Kepa ry. toimii kehityskysymyksistä kiinnostuneiden kansalaisjärjestöjen 

kattojärjestönä; yli 300 jäsenjärjestöön kuuluu lapsi-, nuoriso- ja opiskelijajärjestöjä, 

kulttuuri- ja monikulttuurisuusjärjestöjä, avustusjärjestöjä, ystävyysseuroja ja 

kehitysmaayhdistyksiä. Monet näistä järjestöistä tuottavat oppimateriaalia 

globaalikasvatusta varten ja ne järjestävät myös kouluvierailuja. Kepan 

globaalikasvatusverkosto ylläpitää globaalikasvatus.fi –sivustoa ja järjestää Maailma 

koulussa –seminaaripäiviä Helsingin, Turun, Rauman ja Oulun 

opettajankoulutuslaitoksissa. Maailmankoulun kaltaiset globaalikasvatuksen 

tukipalvelut kannustavat opettajia sekä kouluja yhteistyöhön kansalaisjärjestöjen 

kanssa. Opetushallituksen rahoittamien koulutuksen kansainvälisyyden 

koordinointihankkeiden seurauksena perustettiin POLKKA –sivusto, eli perusopetuksen 

ja lukiokoulutuksen kansainvälisyyssivusto, johon kootaan kansainväliseen toimintaan ja 

globaalikasvatukseen liittyvää teoriaa, tietoa, käytännön malleja ja ohjeita (POLKKA, 

2015).  

4.2. Opetussuunnitelma ja globaalikasvatus 

Suomen yleissivistävää koulutusta lähdettiin uudistamaan syksyllä 2012, kun 

valtioneuvosto oli antanut asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen 

tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta 28.6.2012. Uudistus koski esiopetuksen, 
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perusopetuksen, lisäopetuksen sekä aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteita, joissa määritellään ne tavoitteet ja keskeiset sisällöt, jotka ohjaavat 

koulutyötä sekä eri oppiaineiden opetusta. Perusteluonnoksia varten järjestettiin avoin 

verkkokommentointi, jossa kaikki kasvatukseen osallistuvat henkilöt pystyivät tuomaan 

esiin ajatuksiaan luonnoksien rakenteesta ja sisällöstä. Näin kaikilla opetuksen 

kehittämistä kiinnostuneilla oli mahdollista ilmaista mielipiteensä ja osallistua 

opetussuunnitelmatyöhön. Uuden opetussuunnitelman pohjalta laaditaan paikalliset 

sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Uuden opetussuunnitelman mukainen opetus 

on tarkoitus ottaa käyttöön porrastetusti 1.8.2016 alkavan lukuvuoden alusta lähtien. 

Suomessa opetuksen järjestämistä ohjaavat perustuslakiin sekä muihin sopimuksiin 

perustuvat velvoitteet. Perustuslaki takaa oppilaalle mm. maksuttoman koulutuksen ja 

ruokailun sekä oikeuden saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, kun taas tasa-

arvoisuuslaki ja yhdenvertaisuuslaki suojelevat oppilaita sukupuoleen, ikään, 

etnisyyteen, vakaumuksellisuuteen, vammaisuuteen tai muuhun henkilön piirteeseen 

liittyvältä syrjinnältä. YK:n lapsen oikeuksien sopimus luo oikeudellisen perustan 

perusopetukselle sekä edellyttää jokaisen lapsen oppimisesta ja hyvinvoinnista 

huolehtimista. Suomi on sitoutunut myös Vammaisten henkilöiden oikeuksien 

sopimukseen ja saamelaisten oikeuksia huomioidaan YK:n alkuperäiskansojen 

oikeuksien julistuksen avulla. (Opetushallitus, 2014a:11-12). 

Globalisoituminen, kulttuurisen, uskonnollisen ja kielellisen monikulttuurisuuden kasvu, 

teknologian kehitys sekä ilmasto- ja ympäristökysymykset velvoittavat opetukselta 

kehittymistä jotta tämänhetkisiin ja tulevaisuuden haasteisiin pystyttäisiin reagoimaan. 

Koulujen kasvatustyö pyrkii mahdollistamaan monipuolisen ja yleissivistävän 

koulutuksen kaikille oppilailleen ja yhä tärkeämpi osa tätä sivistystä on valveutuneisuus 

maailman asioista. Globaalikasvatuksen tehtävä on lisätä ihmisten tietoisuutta ja halua 

rakentaa oikeudenmukaista, tasa-arvoista ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa maailmaa. 

Lähtökohtaisesti kasvatustyön ja globaalikasvatuksen tavoitteet ovat hyvin 
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samankaltaisia. Aion seuraavaksi tuoda esiin uuden opetussuunnitelman ja 

globaalikasvatuksen yhtäläisyyksiä, tarkastelemalla opetussuunnitelmassa koulutukselle 

annettuja tavoitteita ja arvoja. Tämä tarkastelu auttaa vastaamaan 

tutkimuskysymykseeni 2. Missä määrin uusi opetussuunnitelma tukee 

globaalikasvatuksen arvoja ja tavoitteiden saavuttamista. 

Perusopetuksen opetussuunnitelma perusteet 2014 (Opetushallitus, 2014a) tuo esille 

globaalikasvatukseen liittyviä teemoja kuten kansainvälisyys, globalisoituminen, 

kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys, mutta itse globaalikasvatus jää 

vähemmälle huomiolle. Teemat nousevat esiin yleisiä koulutukseen liittyviä asioita 

käsittelevissä kappaleissa sekä oppiainekohtaisissa linjauksissa ja niiden edistäminen 

ilmoitetaan perusopetuksen tehtäväksi. Termejä ei avata tekstissä, joten 

opetussuunnitelman luoneet henkilöt luultavasti olettavat, että kaikilla on 

yhteisymmärrys niiden merkityksestä; kuten Riitaoja huomautti, käsitteiden merkitys 

otetaan ja koulutuspoliittisessa päätöksenteossa usein annettuina ilman, että 

käsitteiden taustasidoksia tarkasti pohdittaisiin (Riitaoja, 2011). Kokonaisuutena 

globaalikasvatus mainitaan 549 sivun aikana kahdesti: kappaleessa 3.1 Perusopetuksen 

tehtävä ja 12.2 Valinnaiset aineet. Globaalikasvatusta ehdotetaan käytettävän 

oppiaineiden yhteistyötä edistävänä soveltavana valinnaisena aineena (Opetushallitus, 

2014a:96).  

Perusopetuksen globaalikasvatuksen sanotaan antavan edellytyksiä oikeudenmukaiselle 

ja kestävälle kehitykselle, jota YK:n asettamat kehitystavoitteet ohjaavat. 

Globaalikasvatuksen yhteydessä perusopetuksen tehtäväksi määritetään opetus, joka 

auttaa kohtaamaan ja arvioimaan muutostarpeita avoimesti, mutta samalla myös 

kriittisesti, samalla ottaen vastuuta tulevaisuuden rakentumisesta. Edellinen virke 

selvästikin kuvaa globaalikasvatusta, mutta sen sisältöä ei suoraan yhdistetä 

globaalikasvatuksen termiin. 2.2. Perusopetuksen arvoperustassa esitetyt arvot ovat 

myös keskeisiä globaalikasvatuksen arvoja. Nämä arvot ovat: oppilaan ainutlaatuisuus ja 
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oikeus hyvään elämään, ihmisyys, sivistys ja demokratia, kulttuurinen moninaisuus 

rikkautena sekä kestävän elämäntavan välttämättömyys. Perusopetuksen 

yhteiskunnalliseksi tehtäväksi määritetään näiden arvojen edistäminen ja 

opetussuunnitelman perusteet ovat kokonaisuudessaan laadittu arvoperustan 

mukaisesti. (Opetushallitus, 2014a:12-14,16).  

4.3. Opettajankoulutus ja globaalikasvatus 

Globaalikasvatus on huomioitu kansainvälisellä tasolla julistuksissa ja konferensseissa; 

Suomessa se on määritelty hyväksi ja toteuttamisen arvoiseksi Opetushallituksen, 

Opetusministeriön ja kansalaisjärjestöjen toimesta. Globaalikasvatus on sisällytetty 

jossakin määrin myös uuteen opetussuunnitelmaan. Globaalikasvatuksen toteuttamisen 

kannalta on hyvä tarkastella, miten se tulee esiin opettajankoulutuksessa. Lapayesen 

(2002) mukaan globaalikasvatusta on eurooppalaisissa maissa tuotu tehokkaasti esiin 

makrotasolla ja siihen liittyvää toimintaa tuetaan, mutta käytännön tasolla 

täytäntöönpano on heikkoa. Tutkimukset Englannissa, Irlannissa, Tanskassa ja 

Alankomaissa osoittavat, että opettajankoulutus näissä maissa ei pysty vastaamaan 

opetussuunnitelmien globaalikasvatukseen liittyviin tavoitteisiin, eikä tulevia opettajia 

ohjata käsittelemään globaalikasvatusta. (Lapayese, 2002:495). Haastatteluaineistoni 

tukevat Lapayesen havaintoa ja myös Räsäsen globaalikasvatukseen liittyvät suositukset 

viittasivat siihen, että globaalikasvatuksen rooli opettajankoulutuksessa on epäselvä 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2011:99-100). 

Opettajankoulutusta järjestetään Suomessa yliopistoissa ja ammatillisella puolella. 

Yliopistot kouluttavat lastentarhanopettajia, perusopetuksen ja lukion aineenopettajia, 

erityisopettajia sekä opinto-ohjaajia ja niissä voi opiskella myös aikuis- ja ammatilliseen 

koulutukseen suuntautuvia opettajan pedagogisia opintoja. Ammattikorkeakouluissa 

toteutetaan ammatillista opettajankoulutusta sekä ammatillista erityisopetusta. 

Yliopistoilla ja korkeakouluilla on autonomia koulutusten suunnittelussa ja jokaisella on 
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omat opetussuunnitelmansa, jotka ohjaavat opetuksen tavoitteita ja käytäntöjä. 

Opettajalta vaaditaan laaja-alaista ammattiosaamista ja tämän seurauksena 

opettajankoulutuksen opetussuunnitelmat ovat pirstaleisia ja joitain teemoja käsitellään 

hyvin vähäisesti (mm. yhteiskunnalliset sisällöt, sosiologinen ja sosiaalipsykologinen 

näkökulma). Aineenopettajan pedagogisissa opinnoissa tilanne on huonompi, sillä 

kasvatustieteen teoriasisällöt, didaktiikan yleisopinnot ja erikoistuvat 

ainepedagogiikan/-didaktiikan opinnot tulisi käydä 60 opintopisteen opinnoissa. 

Luokanopettajakoulutuksessa tilanne on parempi, sillä kasvatustieteen opintoihin 

käytetään keskimäärin viisi vuotta. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2014). 

Alkuvuodesta 2014 Kepa ry. (2014) kommentoi Opetus- ja kulttuuriministeriön 

pyynnöstä ihmisoikeus- ja demokratiakasvatusta opettajankoulutuksessa. Kepan 

ylläpitämän globaalikasvatusverkoston näkökulmasta YK:n määrittämät ihmisoikeudet 

kuuluvat globaalikasvatukseen ja opetussuunnitelmien arvopohjan kautta globaalin 

vastuun ja ihmisoikeuksien kuuluu näkyä opettajankoulutuksessa, sillä arvopohja 

velvoittaa opettajia opetustyössä. ”Opettajankoulutuslaitosten laajasta autonomiasta 

johtuen on vaikea arvioida, kuinka hyvin tämä velvoittavuus ymmärretään ja 

mahdollistetaan arkityössä” (Kepa ry, 2014:1). Globaalikasvatusverkoston mielestä 

globaalikasvatukseen liittyvien teemojen tulisi olla osana opettajankoulutuslaitosten 

opetustarjontaa.  

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisema Demokratia ja ihmisoikeudet: tavoitteet ja 

sisällöt opettajankoulutuksessa (2014) avaa globaalikasvatukseen liittyvien teemojen 

tilannetta opettajankoulutuksessa enemmän. Osana selvitystyötä järjestettiin 

haastatteluja yliopistollisessa opettajankoulutuksessa, joihin osallistui 52 

opettajankoulutuslaitosten ja kasvatustieteiden edustajaa, normaalikouluista 29 

henkilöä, jotka edustivat rehtoristoa ja ohjaavia opettajia sekä 24 opettajaopiskelijaa, 

jotka olivat pääasiassa luokanopettajaksi opiskelevia. Aineistoa kerättiin myös 

ammatillisesta opettajankoulutuksesta ja ammattikorkeakoulujen sosiaalialan 
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varhaiskasvatuksen koulutuksesta. Aineiston pohjalta oli selvää, että ihmisoikeuksien ja 

demokratian termit tulevat esiin opetuksessa, mutta niiden käsittely on hyvin pinnallista 

ja niihin liittyviä viitekehyksiä ei huomioida tarpeeksi. Ihmisoikeuskasvatusta ei 

toteuteta kansainvälisten sopimusten edellyttämällä tavalla. Keskeisiä arvoja ja 

periaatteita ei konkretisoida, eikä niistä käydä keskustelua. (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö, 2014). 

Selvitystyössä Oulun yliopiston opettajankoulutusta kuvailtiin monipuoliseksi, arvopohja 

sensitiiviseksi, interkulttuuriseksi ja ihmisoikeuskysymyksiä käsitteleväksi. 

Haasteellisena nähtiin aineenopettajien koulutus, sillä opinnot ovat niin suppeat ja 

opiskelijat aloittavat pedagogiset opinnot hyvin erilaisilla tiedetaustoilla. (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö, 2014). Oulun yliopistolla on puitteet luoda hyvä pohja 

globaalikasvatukselle tulevia opettajia varten. Kasvatustieteiden tiedekuntaan kuuluu 

luokanopettaja- ja aineenopettajankoulutukset ja niiden lisäksi myös kansainvälinen 

luokanopettajankoulutusohjelma. Tämä vuonna 1994 käynnistetty ohjelma on ainoa 

vastaava Suomessa ja se antaa valmiudet monikulttuuristen luokkien ohjaukseen, 

koulutuspolitiikkaan- ja hallintoon sekä koulutuksellisten projektien suunnitteluun ja 

vetämiseen kansainvälisellä tasolla. Oulun yliopistossa voi myös suorittaa 

englanninkielisen maisteriohjelman Master’s Degree Programme in Education and 

Globalisation, jossa käsitellään paljon globaalikasvatuksen osa-alueita. Sen lisäksi Oulun 

yliopistossa on yksi maailman harvoista globaalikasvatuksen professuureista. 

Haastatteluitteni perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että maisteriohjelma ja 

globaalikasvatuksen professuuri eivät ole lisänneet globaalikasvatuksen määrää 

ainakaan aineenopettajakoulutuksessa (ks. 6.4. Toteutuksen hidastajat).  

4.3. Arvojärjestelmän reitti YK:lta yksilölle 

Globaalikasvatus Suomessa yhdistää monta toimijaa joiden toimintaa YK:n julistukset ja 

mm. Maastrichtin globaalikasvatuksen julistus ohjaavat. Kaavio 4. kuvaa niitä reittejä 
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joiden kautta YK:n arvot voivat välittyä yksilölle. Kuvassa paksut nuolet kuvaavat selkeitä 

arvojen siirtymisreittejä, kun taas katkoviivalliset nuolet kuvaavat vaihtelevuutta ja 

epävarmuutta. Osa YK:n julistuksista on selvästi mainittu uuden opetussuunnitelman 

sisällössä, mutta esimerkiksi Maastrichtin globaalikasvatuksen julistus siitä uupuu; 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus viittaavat kuitenkin kyseiseen 

julistukseen globaalikasvatuksesta puhuttaessa, joten uskon, että myös sitä on 

huomioitu opetussuunnitelmaa laadittaessa. Yliopistojen autonomian vuoksi, on vaikeaa 

sanoa mitkä kaikki YK:n julistukset vaikuttavat opettajankoulutuksien 

opetussuunnitelmiin ja arvosisältöihin, sillä jokainen korkeakoulu laatii omat 

opetussuunnitelmansa. Myös kansallisen opetussuunnitelman huomioiminen 

opettajankoulutuksessa vaihtelee. Julkisen sektorin ulkopuolelle jäävät toimijat, kuten 

kansalaisjärjestöt voivat olla mukana arvojen välittämisessä, jos koulut päättävät tehdä 

niiden kanssa yhteistyötä – tämän yhteistyön voi sisällyttää myös paikallisiin ja 

koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin.  

Kaaviota voi käyttää myös havainnollistamaan niitä toimijoita jotka vaikuttavat 

kulttuurisen muutoksen tapahtumiseen globaalikasvatuksen avulla. YK:n ja yksilön 

välillä on monta toimijaa, joten globaalikasvatuksen ”menestys” voi heikentyä monessa 

eri kohdassa. Todennäköisiä pulmakohtia ovat opettajat ja opettajankoulutus, sekä 

myös paikalliset ja koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Kansalaisjärjestöt ovat vahvoja 

itsenäisinä toimijoina globaalikasvatuksessa, mutta niiden osallisuus ja kontakti 

oppilaisiin on muista tasoista ja toimijoista kiinni.  
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Kaavio 4. Globaalikasvatuksen arvojen siirtyminen 
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5. Muutos, arvot ja globaali vastuu 

5.1. Koulutus ja muutos 

Kuten Kneller (1965) ja Wright (2004) asian ilmaisivat, antropologien kannattaa 

kiinnittää huomiota koulukseen, sillä se pitää yllä kulttuurista jatkuvuutta, tukee 

kulttuurista muutosta ja vaikuttaa poliittisen muutoksen prosesseihin. Koulut ovat 

mukana muutoksessa uudistamalla oppimissisältöjä ja kasvattamalla tietoyhteiskunnan 

ylläpitäjiä. (Kneller, 1965; Houtman & Wright, 2004). Uudessa opetussuunnitelmassa 

koulu määritellään oppivaksi yhteisöksi, joka on osa kulttuurisesti muuntuvaa ja 

monimuotoista yhteiskuntaa. Opetusjärjestelmää uudistettiin, jotta ”järjestelmässä 

pystytään ottamaan huomioon muutokset koulua ympäröivässä maailmassa ja 

vahvistamaan koulun tehtävää kestävän tulevaisuuden rakentamisessa” (Opetushallitus, 

2014a:7). Opetuksella pyritään luomaan myös edellytykset oppilaiden kiinnostukselle 

yhteiskunnan asioita kohtaan. Nämä asiat viittaavat siihen, että koulutuksen rooli on 

mukautua muutokseen ja tukea sitä, olematta itse aktiivinen muutoksen aiheuttaja. 

Koulutus ei siis voi määrittää sosiaalisen muutoksen suuntaa, mikä on progressiivisen 

teorian näkemys (Kneller, 1965). Opetussuunnitelmasta löytyy kuitenkin myös kohta, 

joka tukee rekonstruktionistista näkemystä (Kneller, 1965) opetuksen yhteiskuntaa 

uudistavasta roolista: ”Perusopetus vaikuttaa myönteisenä ja yhteiskuntaa rakentavana 

muutosvoimana kansallisesti ja kansainvälisesti” (Opetushallitus, 2014a:16).  

Opetuksen yhtenä tavoitteena on laaja-alainen osaaminen, jonka tarve on lisääntynyt 

ympäröivän maailman muutoksista (Opetushallitus, 2014a:17). Laaja-alaiseen 

osaamiseen sisällytetään opetussuunnitelmassa kouluyhteisöön ja kotiseudun 

kulttuuriin tutustuminen historiallisessa ja nykyaikaisessa kontekstissa, sekä 

kulttuuriympäristön muutoksen ja moninaisuuden tarkastelu. Yksi haastateltavista 

ehdotti globaalikasvatuksen sisällyttämistä opetukseen, jotta laaja-alaista opetusta 

äidinkielentunnilla voisi lisätä. 
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Globaalikasvatus voisi ja pitäisi olla yksi tärkeä näkökulma, sillä elämme 

muuttuvassa maailmassa, jossa erilaiset kulttuurit tulevat yhä lähemmäs 

toisiaan. (Äidinkielen aineenopettaja 1). 

Opetussuunnitelmassa on näkyvissä muutosta kohti kansainvälisempää 

koulutusjärjestelmää. Christoph Wulfin (2002) mukaan Euroopan Unionin vaikutuksesta 

maantieteelliset, alueelliset ja valtiolliset erot ja yhtäläisyydet huomioidaan 

jäsenmaiden koulutuksessa paremmin kuin ennen Unionin perustamista. Kielien 

kohdalla oppilaan oppimisen arviointi perustuu eurooppalaiseen viitekehykseen ja 

eurooppalaisen kielisalkun5 käyttöä arvioinnin välineenä painotetaan. Ympäristöopin 

opetukseen sisältyy Euroopan luonnonympäristön ja ihmisten toiminnan 

hahmottamista ja uskonnon opetus käy läpi Euroopan uskonnollista ja katsomuksellista 

historiaa ja sen tilannetta nykypäivänä sekä uskontojen vaikutuksia eurooppalaiseen 

kulttuuriin. Suomalaisen opetuksen sisällyttämistä eurooppalaiseen viitekehykseen 

kuvaa se, että Eurooppa on mainittu opetussuunnitelmassa 112 kertaa. (Opetushallitus, 

2014).  

Opetussuunnitelma tukee osittain koulutuskäytäntöjen globaalia mallia, mutta 

paikalliset ja koulukohtaiset opetussuunnitelmat tukevat koulutuksen 

monimuotoisuutta eri tasoilla. Kansainvälisten sopimusten luomat velvoitteet 

muokkaavat opetussuunnitelmaa ja sen arvoperustaa. On myös todennäköistä, että 

samat kansainväliset sopimukset muokkaavat myös muiden maiden opetuskäytäntöjä, 

näin vahvistaen globaalia mallia. Opetussuunnitelman tavoitteisiin kuuluu 

kunnioituksen ja luottamuksen lisääminen muita ihmisryhmiä ja kansoja kohtaan 

                                                      

5 Eurooppalainen kielisalkku (EKS) on oppilaan itsensä kokoama arviointi vieraan kielen oppimisesta, joka 
tehdään elektronisen ohjelman avulla.  Kielisalkku noudattaa Euroopan neuvostossa (Council of Europe, 
Strasbourg) kehitetyn kielenopetuksen yhteisen Eurooppalaisen viitekehyksenperiaatteita. (ks. 
www.edu.fi/kielisalkku) 
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kansainvälistä yhteistyötä tehden. Yksi haastateltavista antoi esimerkin miten 

kansainvälisyyttä voisi huomioida matematiikan tunnilla: 

Tehtäisiin se välillisesti, vaikka ettei nimet esimerkiksi olisi aina ”Pekka ja 

Liisa”, vaan olisikin jotain vähän kansainvälisempiä ja että ne toiminnot ei 

olisi sellaisia perisuomalaisia, vaan matikankirjassakin näkyisi esimerkiksi 

suomessa asuvat maahanmuuttajat ja heidän elämänsä Suomessa. 

(Äidinkielen, suomi toisena ja vieraana kielenä ja matematiikan 

aineenopettaja). 

Kommentin voi yhdistää myös yhteiskunnan kulttuurisen, kielellisen ja katsomuksellisen 

monimuotoisuuden kasvuun. Maahanmuutto ja maahanmuuttajien rooli suomalaisessa 

yhteiskunnassa voi herättää paljon kysymyksiä. Sisällyttämällä myös 

maahanmuuttajataustaiset henkilöt osaksi koulussa käytettävää kirjallisuutta, 

globaalikasvatuksen arvoja, kuten tasa-arvoa ja monikulttuurisuuden kunnioittamista 

voitaisiin vahvistaa. Toinen haastateltava toi esiin opetuksen keskittymisen länsimaisiin 

sisältöihin: 

Mä mietin kirjallisuuden opetuksessa, ne kirjallisuuden genret ja ne gaala 

jota opetetaan, on hyvin länsimaalainen, että sitten pystyisi tavallaan 

ottaa aiheita ja näkökulmia jostain vaikka Afrikasta ja tuoda sitten niiden 

alueen kirjallisuutta ja kulttuuria esiin ja historiaa voisi samalla kanssa 

olla. (Äidinkielen ja suomi toisena ja vieraana kielenä aineenopettaja). 

Globaalin ulottuvuuden lisääntyvä huomioiminen opetuksessa, voi lisätä tietoisuutta 

kehitysyhteistyöstä ja globaaleista riippuvuussuhteista. Globaalien riippuvuussuhteiden 

ymmärtäminen voi vahvistaa kestävän kehityksen arvoa ja samalla globaalikasvatuksen 

tavoite, eli globaali vastuu voi vahvistua. Kolmas haastateltava huomautti kuinka 

kansainvälisyyteen liittyvissä asenteissa on paljon alueellista variointia: 



56 

 

Syrjäisimmillä alueilla kansainvälisyys voi tuntua kaukaisemmalta kuin 

vaikkapa pääkaupunkiseudulla. Toisaalta kansainvälisyys tulee kuitenkin 

lähes jokaisen elämään mukaan ainakin median kautta (…) Suomi ei ole 

mikään takapajula, mutta silti on vielä paljon työtä tehtävänä arvojen, 

asenteiden ja ennakkoluulojen kanssa. Olen vähän huolestuneena 

seurannut esimerkiksi monenlaisia maahanmuuttokriittisiä keskusteluja, 

jotka ovat avoimen rasistisia (…) Ristiriidoilta on vaikea välttyä missään 

asiassa, mutta ilman keskustelua ja konflikteja ei kuitenkaan synny 

myöskään muutosta.  (Äidinkielen aineenopettaja 1). 

Joel Robbinsin (2006) esittämä teoria arvokonflikteista ja niiden aiheuttamasta 

kulttuurisesta muutoksesta sopii haastateltavan kommenttiin. Robbinsin mukaan 

vakaita arvokonflikteja, eli tilanteita jossa todellisuus ei vastaa moraalista ideaalia, 

löytyy jokaisesta yhteiskunnasta ja sitä todentaa myös kohta opetussuunnitelmasta: 

”Ihmisyyteen kasvussa jännitteet pyrkimysten ja vallitsevan todellisuuden välillä ovat 

väistämättömiä. Sivistykseen kuuluu taito käsitellä näitä ristiriitoja eettisesti ja 

myötätuntoisesti” (Opetushallitus, 2014:13). Tilanteessa jossa uudet näkemykset 

alkavat juurtua osaksi yhteiskuntaa, vanhojen arvojen ja asenteiden asemaa yritetään 

puolustaa; arvot ovat konfliktitilanteessa niin kauan kunnes ratkaisu löytyy. Keskustelu 

on yksi tavoista ratkaista konflikti. Yhdessä haastattelussa tuli esiin suomalaisessa 

yhteiskunnassa ja koulutusjärjestelmässä vallitseva arvokonflikti: 

Onhan esimerkiksi suomalaista peruskoulua ja koulujärjestelmää, 

ylipäätään kritisoitu siitä että se on sillä tavalla yhteiskunnan arvoja 

toistavaa, että se on hyvin keskiluokkainen ja heteronormatiivinen ja 

jaottelee tytöt ja pojat sukupuolen mukaan ja on jotenkin semmoinen 

kaavoihin kangistunut. Onko ne niitä arvoja joita pitää jatkuvasti toisintaa 

siellä, että pystyisikö koulu järjestönä uusiutumaan arvojen suhteen? 

Semmoinen hyvin suomalaisuutta ja suomalaista kulttuuria ehkä niin kuin 
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rakastava vaikka yritetään kuitenkin olla monikulttuurisia. Mun mielestä 

tässä globaalikasvatuksessa olisi mahdollista juuri avartaa suomalaisten 

kouluarvojen kenttää (…) suomalainen kulttuuri voi olla aika sellaista 

sisäänpäin lämpenevää, että voidaan ehkä kyseenalaistaa sellaisen 

globaalikasvatuksen kulttuuritietoisuuden tarvetta. (Äidinkielen ja suomi 

toisena ja vieraana kielenä aineenopettaja) 

Suomessa on tapahtunut viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana huomattavaa 

sosiokulttuurista muutosta, jonka aiheuttajana voi pitää taloudellisen kehityksen ja 

taloudellisen ahdingon vuorottelua, maahanmuuttajamäärien kasvua, muutosta 

poliittisien puolueiden suosiossa (esimerkiksi Perussuomalaisten vaalivoitto 2011) ja Itä-

Euroopan turvallisuustilanteen heikkeneminen (ks. Trimble, 2003). Yhteiskunnallinen 

muutos ja muutoksesta nouseva tarve pedagogiikan kehittämiseen käynnistivät 

opetussuunnitelman uudistamisen. Sen valmistelussa huomioitiin mm. 

globalisoitumista, ilmasto- ja ympäristökysymyksiä, teknologian kehitystä, tiedon 

määrän lisääntymistä ja yhteiskunnan monimuotoisuuden kasvua (Opetushallitus, 

2014b:2).  

Akkulturaatio on vieraan kulttuurin tai yhteisön aiheuttamaa ja opetussuunnitelma tuo 

hyvin esille sitä, miten ulkoisilla toimijoilla, kuten YK:lla ja Euroopan Unionilla, on 

merkittävä vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan koulutuksen kautta. Akkulturaatio 

tapahtuu vuorovaikutuksen kautta ja sen kautta yksilöt ja ryhmät oppivat kulttuurisia 

piirteitä, kuten arvoja toiselta toimijalta. Opetussuunnitelman kansainvälistyminen 

viittaa akkulturaation kautta tapahtuvaan kulttuurin samanlaistumiseen. 

Opetussuunnitelman arvoihin kuuluu kulttuurin moninaisuuden näkeminen rikkautena 

ja se huomioi, että suomalainen kulttuuriperintö on muodostunut ja edelleen 

muokkaantuu kulttuurisen vuorovaikutuksen kautta. Opetuksen kuuluu ”edistää 

vuorovaikutusta kulttuurien sisällä ja niiden välillä” luoden pohjaa kulttuurisesti 

kestävälle kehitykselle (Opetushallitus, 2014a:13).  
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Berryn (1980) akkulturaatiomallin integraatio kategoria soveltuu opetussuunnitelman 

antamaan kuvaan suomalaisesta yhteiskunnasta. Integraatiossa yksilö on sopeutunut 

uuteen kulttuuriin ja hyväksynyt sen käytännöt, mutta oma kulttuuri pysyy vielä 

tärkeänä ja osana elämää. Kansainvälisyys, EU-jäsenyys ja YK:n vaikutus ollaan 

omaksuttu ainakin teoriassa osaksi yhteiskuntaa ja kulttuuria, mutta samalla 

suomalaisuutta korostetaan ja perinteitä kunnioitetaan. 

… Suomi on kuitenkin mukana EU:ssa, YK:ssa, ja mukana kansainvälisissä 

sopimuksissa ja yleensähän suomi on näissä kansainvälisissä sopimuksissa 

se mallioppilas joka noudattaa kaikkia mahdollisia säädöksiä mitä vaan 

asetetaan (Äidinkielen, suomi toisena ja vieraana kielenä ja matematiikan 

aineenopettaja) 

On tärkeää ottaa huomioon asioita kansainvälisellä tasolla ei pelkästään 

oman navan kautta ajateltuna tai Suomenkaan mittapuulla. (Englannin 

aineenopettaja) 

Opetussuunnitelman toimintakulttuuriin kuuluu kulttuuriperinnön ja kansallisten kielien 

arvostaminen ja hyödyntäminen. Tämän lisäksi saamelaisten, romanien ja 

viittomakielisten opetukseen kuuluu mahdollisuus omaksua oma kulttuuriperintö. 

Oppilaille halutaan varmistaa mahdollisuus tutustua kulttuuriperintöön, taiteeseen ja 

muuhun kulttuuritarjontaan. Myös kansainvälisyyteen liittyviä kokemuksia pidetään 

tärkeinä. (Opetushallitus, 2014a:102).  

Opetushallituksen opetusneuvos Liisa Jääskeläinen (S.a.) kertoo globaalikasvatukseen 

liittyvässä haastattelussaan, että opetussuunnitelman uudistuksen painopiste on 

”globalisaation kohtaamisessa, globalisoitumisen kohtaamisessa eli 

globaalikasvatuksessa”. Hänen mukaansa opetuksessa pyritään pääsemään eroon 

assimiloivasta kulttuurista ja sen tilalle muokataan interkulttuurista koulutusta. 

Assimiloivalla koulukulttuurilla tarkoitetaan sellaista mallia, jossa kaikille oppilaille 
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syötetään samaa kuvaa kulttuurista ja samaa totuutta maailmasta sekä samat tiedot ja 

arvot; tämä koulukulttuuri on vaikuttanut suuresti maahanmuuttajien ja 

vähemmistöryhmien koulukokemuksiin.  Interkulttuurisessa koulutuksessa 

monikulttuurisuutta ja yhdenvertaisuutta korostetaan ja oppilaat oppivat oppimaan 

toisiltaan ja toisilta kulttuureilta. Jokainen vähemmistön jäsen tai kulttuuriselta tai 

kielitaustaltaan eroava henkilö voi olla arvokas tiedon lähde ja tämä auttaa lasta 

ymmärtämään omaa arvokkuuttaan. Avarakatseiseen interkulttuuriseen Suomeen 

kuuluu kulttuurinen, kielellinen ja katsomuksellinen moninaisuus. (Jääskeläinen, s.a.).  

5.2. Arvot ja globaalikasvatus 

Shalom Schwartzin (1992) määrittämät kaikista yhteiskunnista tunnistettavat 

kymmenen perusarvoa ovat nähtävissä myös opetussuunnitelmassa; nämä perusarvot 

esiintyvät osittain myös globaalikasvatuksen yhteydessä. Valta: opetussuunnitelma 

perustuu tiettyjen ihmisten valta-asemaan ja valtaan sanoa mitä kaikkien suomalaisten 

lapsien pitää oppia ja tehdä. Globaalikasvatuksessa vallan käsitteen voi liittää kaikkeen 

toimintaan sekä itsemääräämisoikeuteen. Suoriutuminen: Oppiminen on suoriutumista 

ja jatkuvaa arvostelua suoriutumisen perusteella, joka voi johtaa menestykseen – myös 

globaalikasvatuksessa ihmisiä voidaan arvioida heidän suoriutumisen mukaan suhteessa 

ihannoitavaan toimintaan.  Hedonismi: Opetussuunnitelmassa käsityöt määritellään 

mielihyvää tuottavaksi kokemukseksi ja myös hyvien arvosanojen saavuttamisen voi 

yhdistää mielihyvään. Globaalikasvatuksen arvojen mukainen toimiminen voi tuottaa 

yksilölle mielihyvää.  Universalismi: Opetussuunnitelma ja globaalikasvatus pohjautuvat 

ajatuksiin ihmisoikeuksista, sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvosta. 

Turvallisuus: Opetuksen kautta lisätään yhteiskunnan järjestyneisyyttä ja lapsien 

hyvinvointiin liittyvät turvallisuuskysymykset huomioidaan useassa kohtaa 

opetussuunnitelmaa. Rauha- ja turvallisuuskasvatus on yksi viidestä globaalikasvatuksen 

teemoista. Myös virikkeisyys, itseohjautuvuus, hyväntahtoisuus, perinteet ja 
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yhdenmukaisuus ovat yhdistettävissä esimerkkeihin opetussuunnitelmasta ja 

globaalikasvatuksessa.  

Sana suvaitsevaisuus on poistettu melkein kokonaan uudesta opetussuunnitelmasta 

(neljä mainintaa) ja sen tilalle on otettu yhdenvertaisuuden käsite, jonka mukaan 

jokainen henkilö on lähtökohtaisesti yhtä arvokas. Yhdenvertaisuus on itsessään arvo ja 

toimintaa ohjaava normi, joka liittyy vahvasti ihmisoikeuksiin ja tasa-arvoon. Jonkun 

asian, henkilön tai ihmisryhmän suvaitseminen, luo ja pitää yllä valtasuhteita, kun taas 

yhdenvertaisuus käsitteenä purkaa valtasuhteita. On mielenkiintoista, että 

suvaitsevaisuuden käsite löytyy elämänkatsomustiedon oppiaineen tehtävän 

kuvauksesta, jossa se määritellään piirteeksi, jonka oppilas omaksuu opetuksen kautta. 

Elämänkatsomustiedon kohdalla yhdenvertaisuus on asia johon perehdytään ja jonka 

toteutumista eri yhteiskunnissa tarkastellaan. Oppiaineen tavoitteena on kannustaa 

maailman monimuotoisuuden ja kaikkien yhdenvertaisen kohtelun hyväksymiseen ja 

ymmärtämiseen. Toisin kuin mitä muu opetussuunnitelma ja usean oppiaineen sisällöt 

painottavat, oppilas omaksuu suvaitsevuuden ja hyväksyy yhdenvertaisuuden kohtelun 

elämänkatsomustiedon kautta, sen sijaan että yhdenvertaisuus omaksuttaisiin. Tämä 

luo ristiriitaa elämänkatsomustiedon oppiaineen ja opetussuunnitelman arvojen ja 

tavoitteiden välille, mutta kyseessä saattaa olla vain huolimattomuusvirhe. 

(Opetushallitus, 2014a:478). Kaksi kymmenestä haastateltavasta mainitsi 

suvaitsevaisuuden asiaksi johon oppilaita on hyvä kannustaa. Yhdenvertaisuus ei tule 

esille missään haastattelussa. Haastatteluaineisto viittaa siihen, että 

opettajankoulutuksessa ei ole vielä tehty opetussuunnitelman kaltaista siirtymistä 

suvaitsevaisuuden käsitteestä yhdenvertaisuuteen käsitteen käyttöön. Aineisto on 

kuitenkin niin suppea, ettei yleistystä voi tehdä.  

Haastatteluissa haastateltavat kertoivat omia mietteitään globaalikasvatukseen 

liittyvistä arvoista. Useamman mielestä globaalikasvatuksen arvot sopivat hyvin 

suomalaiseen yhteiskuntaan ilman suurempia ristiriitoja. Äidinkielen aineenopettaja 1 
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näkee globaalikasvatuksen arvoina erityisesti tasa-arvon sekä kulttuuri- ja 

ympäristökasvatuksen. Hänen mielestään oppiaineissa ja niihin liittyvissä 

arvolatauksissa on paljon eroa, matematiikan ja fysiikan ollessa vähiten 

arvolatautuneita. Globaalikasvatukseen liittyvien teemojen (ks. Liite 2.) nähdään 

soveltuvan eri tavoilla eri oppiaineisiin: kielten kohdalla kulttuurikasvatus korostuu, 

äidinkielessä kaikkia teemoja voi soveltaa havainnollistavien tekstien avulla, 

monikulttuurisuukasvatus korostuu erityisesti suomi toisena ja vieraana kielenä 

opinnoissa, historian aineenopettajan mukaan siirtovallan käsittelyyn kuuluu 

olennaisesti kehityskasvatus. Rauhan- ja turvallisuuskasvatuksen rooli korostuu 

ajankohtaisten uutisten käsittelyssä, joka haastateltavien mukaan kuuluu jokaisen 

opettajan tehtäviin.  

Aion sisällyttää globaalikasvatusta kaikkeen opetukseeni, silloin kun se on 

perusteltua. Globaalikasvatuksen sisältämät arvot näkyvät varmasti joka 

päivä opettajan työssäni tulevaisuudessa. Solidaarisuus on mielestäni yksi 

tärkeimpiä arvoja, jota ei välttämättä korosteta tarpeeksi nykypäivänä. 

(Historian, yhteiskuntaopin ja englannin aineenopettaja).  

John Berry (2011) luonnehtii sosiaalisen solidaarisuuden asiaksi, joka vahvistuu silloin, 

kun kulttuuriset eroavaisuudet ja yhteisön moninaisuus hyväksytään osaksi 

yhteiskuntaa. On mahdollista, että solidaarisuus korostuisi enemmän, jos kulttuurisesti 

eroavat henkilöt hyväksyttäisiin paremmin suomalaisessa yhteiskunnassa (Berry, 

2011:2.2-2.18) YK:n (United Nations, 2015) määritelmän mukaan solidaarisuus viittaa 

ryhmässä vallitsevaan yhtäläisyyden ja harmonian tunteeseen sekä kollektiivisen 

turvallisuuden tunteeseen. Se pohjautuu ajatukseen ryhmän jäsenten jakamasta 

yhtenäisyyden tunteesta, joka perustuu jaettuihin arvoihin, tunteisiin, mielipiteisiin ja 

tavoitteisiin. Maastrichtin julistuksessa (2002) globaalikasvatuksen sanotaan lisäävän 

kansainvälistä solidaarisuutta ja solidaarisuus on myös keskeinen Unescon arvo 
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(Lampinen, 2009), joten globaalikasvatuksen parempi integroiminen koulumaailmaan 

voi johtaa solidaarisuuden korostumiseen.  

Haastateltavat ovat opettajankoulutuksessa törmänneet arvokeskusteluun eriävin 

määrin ja osa koki, että arvoja käydään kasvatustieteen opinnoissa erittäin suppeasti 

läpi. Yksi haastateltavista mainitsi, että luokanopettajankoulutuksessa keskustellaan 

paljon siitä, pitäisikö opetuksen olla arvovapaata: 

”Se mistä ollaan puhuttu on, että ei kasvatus voi olla arvovapaata, että 

siellä sitten toistuu yhteiskunnassa vallitsevat arvot aika voimakkaasti ja 

niitä pitäisikin pyrkiä korostamaan enemmän, kuin niitä omia 

henkilökohtaisia arvoja. Ja sitten se omien henkilökohtaisten arvojen 

tiedostaminen. (Luokanopettaja ja ruotsin aineenopettaja) 

Opetussisällöt ovat todella ainelähtöisiä, aatteelliset ja arvolliset asiat ovat 

vähän niin kuin veteen piirretty viiva, että kuinka niihin suhtaudutaan ja 

mitä arvollisia asioita opetetaan ja mihin otetaan kantaa. (Äidinkielen ja 

suomi toisena ja vieraana kielenä aineenopettaja). 

Opettajakoulutuksessa painotetaan oppilaan kasvattamista 

yhteiskuntakelpoiseksi kansalaiseksi. Ainakin omien arvojeni mukaisesti 

yhteiskuntakelpoinen ihminen on empatiakykyinen, avulias, kohtelias, 

ahkera ja osaa ajatella itse ja suhtautua kriittisesti tietoon ja mediaan. 

(Äidinkielen aineenopettaja 1) 

…ainedidaktiikan kursseillamme meitä kehotettiin korostamaan 

oppilaillemme erityisesti tasa-arvoisuutta, itsenäisyyttä, kriittisyyttä, 

suvaitsevaisuutta, sekä kykyä ilmaista omia mielipiteitä. Etenkin 

kiusaamisenvastaisuus nousi esille keskusteluissamme didaktiikan 

tunneilla. (Äidinkielen aineenopettaja 2). 
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Kepa ry:n (2014) mukaan koulutuksen lähtökohtana kuuluu olla omien ja opettajuuteen 

liittyvien arvojen ja asenteiden jatkuva tarkastelu: ”Opettajaopiskelijat tulisi velvoittaa 

kriittiseen itsereflektioon suhteessa omaan elämänhistoriaan, kulttuuristereotypioihin 

ja normeihin, jotta heille muodostuisi taito tarvittaessa haastaa niin itseään, oppilaitaan 

kuin vallitsevaa toimintakulttuuria” (Kepa ry, 2014:2). Myös haastatteluissa nousi esiin 

opettajan omien arvojen tiedostamisen tärkeys ja itsereflektio. Yksi haastateltavista 

toivoo opettajien olevan arvomaailmaltaan avoimia ja oikeudenmukaisia, niin ettei 

arvokonfliktia synny globaalikasvatuksen ja opettajan omien arvojen välille. Toinen 

haastateltava uskoo, että opettajien omat arvot nousevat välttämättä esiin 

opetuksessa, jolloin opettajan on osattava pidättäytyä tuomasta niitä esiin liikaa tai 

negatiivisella tavalla. Kolmas erottelee tiedostetun ja tiedostamattoman arvojen 

välittämisen: 

Opettajan omat arvot vaikuttavat väistämättä siihen, mitä näkökulmia 

hän ottaa opetukseensa mukaan. Tämä voi tietenkin olla tiedostettua tai 

tiedostamatonta. Olisi erittäin hienoja, jos opettaja kykenisi 

tarkastelemaan omia arvoja ja asenteitaan objektiivisesti ja sitten miettiä, 

mitkä sopivatkaan opetussuunnitelmaan ja mitkä eivät. (Äidinkielen 

aineenopettaja 1). 

Haastattelujen perusteella ja opetussuunnitelman sisällöissä ihmisoikeudet vaikuttavat 

olevan kaikkein tärkein ja keskeisin arvo: niiden validiutta ei kyseenalaisteta ja niiden 

kunnioittamiseen on sitouduttu. Uudessa opetussuunnitelmassa perusopetuksen 

sanotaan rakentuvan elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittamiselle ja sen avulla oppilaita 

kasvatetaan tuntemaan, puolustamaan ja kunnioittamaan ihmisoikeuksia 

(Opetushallitus, 2014a:13, 16). Uudessa opetussuunnitelmassa painotetaan 

ihmisoikeuksien ja erityisesti lapsen oikeuksien edistämistä koulutyössä, lisäämällä 

niiden tuntemusta, arvostamista ja niiden mukaista toimintaa. Oppilaita kannustetaan 

pohtimaan, mitä lapsen oikeudet tarkoittavat heille ja miten ne vaikuttavat heidän 
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elämäänsä. Ihmisoikeudet ja lapsen oikeudet on erikseen huomioitu kaikkien 

uskontojen oppisisällöissä. (Opetushallitus, 2014a). 

5.3. Vastuu ja maailmankansalaisuus 

Maailmankansalaisuus ja globaali vastuu ovat teemoja jotka tulevat vahvasti esiin 

uudessa opetussuunnitelmassa. Opetushallituksen koordinoiman 

Maailmankansalaisena Suomessa –hankkeen kautta määriteltiin maailmankansalaisen 

kompetenssit eli ne taidot ja tiedot joita maailmankansalaisuuteen kuuluu. Nämä 

kompetenssit ovat: interkulttuurinen osaaminen, globaalivastuu ja kehityskumppanuus, 

kestävä elämäntapa, yhteiskunnallinen osaaminen ja talousosaaminen (Jääskeläinen, 

2011b). Opetussuunnitelmaan kuuluu kaikkien näiden kompetenssien tukeminen 

koulutuksen kautta. Perusopetuksen sanotaan antavan perustan ihmisoikeuksia 

kunnioittavaan maailmankansalaisuuteen. Opetuksen kuuluu rohkaista toimimaan 

myönteisen muutoksen puolesta niin, että oppilaiden kanssa käydään läpi ja 

harjoitellaan käytännön tekoja, jotka voivat edistää positiivista muutosta. 

Maailmankansalaisuus on yhdistetty myös osaksi uskonnon ja kielien opettamista ja 

tavoitteita ja kielikasvatuksen kautta halutaan lisätä oppilaiden valmiuksia aktiiviseen 

vaikuttamiseen laajemmalla kansainvälisellä tasolla. (Opetushallitus, 2014a: 14, 133, 

166). 

Andreottin ja Souzan (2008) globaalikasvatuksen käsittelylle esittämiä viitekehyksiä 

käyttäen, teknokraattinen uusliberalismi eli koulutuksen tarkastelu taloudellisista 

näkökulmista on vähiten esillä uudessa opetussuunnitelmassa. Opetussuunnitelmasta 

löytyy referenssejä liberaalin humanismin ja postkolonialistisen ajattelun viitekehyksiin. 

Liberaalissa humanismissa korotetaan ihmisoikeuksia ja vastuuta kehitysmaiden 

auttamisesta ilman riippuvuussuhteiden lähempää tarkastelua. Postkolonialistisessa 

ajattelussa globaalia vastuuta kannetaan omista sekä yhteiskunnan teoista ja 

valtasuhteita tarkastellaan kriittisesti. (Andreotti & Souza, 2008). Opetussuunnitelma 
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korostaa universaaleja ihmisoikeuksia ja niiden opettamista yhtenä ratkaisuna 

maailman ongelmiin, mutta sisällöistä näkyy myös viittauksia historiallisiin ja poliittisiin 

syyseuraussuhteisiin. Perusopetuksen sanotaan avaavan näköalaa sukupolvien yli 

ulottuvaan globaaliin vastuuseen (Opetushallitus, 2014a:14). Tämä liittää globaalin 

vastuun historialliseen kontekstiin ja vastuuta korostetaan myös tulevaisuuden 

rakentamiseen liittyvissä valinnoissa. Historian oppiaineen tehtävä tukee globaalin 

vastuun näkemistä postkolonialistisen ajattelutavan viitekehyksestä. 

Historiantietoisuuden ja kulttuurien tuntemuksen lisääntymisen kautta vastuullisen 

kansalaisuuden periaatteiden omaksumista vahvistetaan ja niiden kautta ohjataan 

ymmärtämään kehitykseen ja eriarvoisuuteen liittyviä riippuvuussuhteita. 

”Tarkoituksena on tukea oppilaiden identiteetin rakentumista sekä edistää heidän 

kasvuaan aktiivisiksi ja erilaisuutta ymmärtäviksi yhteiskunnan jäseniksi.” 

(Opetushallitus, 2014a:479). Historian oppiaineen sisällöt ja tavoitteet voivat vahvistaa 

globaalikasvatuksen tavoitteen, eli globaalin vastuun lisääntymistä niin, että 

valtasuhteita tarkastellaan kriittisesti postkolonialistista ajattelua tukien (Andreotti & 

Souza, 2008).  

Yhdessä haastatteluista liberaalin humanismin näkemys globaalikasvatuksesta nousi 

esiin YK:n vuosituhattavoitteista puhuttaessa: 

(…)peruskoulumahdollisuuksien takaaminen, meillä on se, meillä ei ole 

hirveästi köyhyyttä eikä nälkää, meillä on lapsikuolleisuus hyvä, niin voiko 

sitten joku tavallaan ajatella silleen että ”ei me tarvita tätä, sillä meillä on 

jo kaikki hyvin”. Se voidaan ehkä nähdä turhana siinä mielessä, että kun 

meillä on näin hyvin niin miksi meidän pitäisi sotkeutua kenenkään muitten 

asiaan. Ehkä suomalaisille tulee sellainen vastuuntunne siitä, että kun 
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”mulla on niin hyvin, niin mun pitää edistää sitä myös muualla jos se vaan 

on mahdollista”. (Saksan ja englannin aineenopettaja). 

Tässä esimerkissä vastuuntunne nousee omasta hyvinvoinnista ja yhteiskunnan 

kehittyneisyydestä. Muita heikommassa asemassa olevia maita ja ihmisiä halutaan 

auttaa, jotta heilläkin voisi olla asiat yhtä hyvin kuin Suomessa. Auttamisen halu ei siis 

tässä tapauksessa nousisi vastuun tuntemisesta eriarvoisuuden aiheuttajana.  

Sihvolan (2004) maailmankansalaisuuden määritelmän mukaan maailmankansalainen 

on henkilö, joka kunnioittaa ihmisyyttä ja on sitoutunut monikulttuurisuuden 

arvostamiseen (Sihvola, 2004). Opetussuunnitelma tukee Sihvolan määritelmän 

mukaisten maailmankansalaisten kasvattamista, sillä siinä painotetaan ihmisyyden 

kunnioittamista, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ihmisen alkuperästä tai asemasta 

riippumatta, sekä sellaisen maailmanjärjestyksen rakentumista jossa ihmisoikeudet 

pääsevät toteutumaan. Opetussuunnitelma tukee myös Jyväskylän yliopiston (2015) 

maailmankansalaisen mallia: opetus pyrkii kasvattamaan yksilöistä sopeutuvia ja 

kansainvälisessä ympäristössä vastuullisesti toimivia henkilöitä. Maailmankansalaisen 

kompetenssit ja opetussuunnitelman määrittämät opetuksen ja kasvatuksen 

valtakunnalliset tavoitteet kertovat minkälaisiksi ihmisiksi suomalaisessa yhteiskunnassa 

kuuluu kasvaa. Opetussuunnitelman lähempi tarkastelu on osoittanut sen sisältävän 

globaalikasvatuksessa keskeisiksi määriteltyjä arvoja ja teemoja. Tämän lisäksi uusi 

opetussuunnitelma tukee globaalikasvatuksen tavoitteita ja niiden saavuttamista, kuten 

aktiivisten maailmankansalaisten kasvattamista. Nähtäväksi jää, johtavatko 

maailmankansalaisuuteen liittyvät tiedot, taidot ja asenteet maailmaa parantavaan 

toimintaan jolla globaaleja ongelmia ratkaistaisiin ja eriarvoisuus vähentyisi. 
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6. Globaalikasvatuksella maailmankansalaisiksi 

6.1. Globaalikasvatus ja kulttuurinen muutos 

Olen tähän mennessä tuonut esiin globaalikasvatuksen tilannetta Suomessa, sen 

yhteyksiä uuteen opetussuunnitelmaan ja sen huomiointia opettajankoulutuksessa. 

Aineistoa eli perusopetuksen perusteiden opetussuunnitelmaa ja Oulun yliopiston 

aineenopettajakoulutuksessa olevien opiskelijoiden haastatteluja kävin läpi 

teorialähtöisen sisällönanalyysin avulla. Tämä kappale keskittyy niihin ehtoihin joiden 

kautta globaalikasvatus voi saada aikaan kulttuurista muutosta ja edistää 

maailmankansalaisuutta.  

Tätä tutkimusta varten määrittelin kulttuurin monimuotoiseksi kokonaisuudeksi, johon 

kuuluvat tiedot, arvot, moraali, normit, käsitteet, perinteet ja uskomukset, jotka 

ihminen omaksuu yhteiskuntansa jäsenenä vuorovaikutuksen ja kasvatuksen kautta. 

Koulutus ylläpitää ja tukee yhteiskuntaa ja se voi myös reagoida kulttuuriseen 

muutokseen tai olla itse kulttuurisen muutoksen aiheuttajana. Jos globaalikasvatus 

integroidaan keskeiseksi osaksi koulutusta, voi se myös toimia kulttuurisen muutoksen 

aikaansaajana. Kulttuuriin kuuluu yhteiskunnan keskeiset arvot, normit, moraalit, tiedot, 

taidot, käsitteet, perinteet ja uskomukset – globaalikasvatus voi vaikuttaa näistä 

moneen eri kohtaan. Teoriat joissa arvot ovat ratkaisevan keskeinen osa kulttuuria 

yhdistävät kulttuurisen muutoksen yhteiskunnallisesti tärkeiden arvojen muutokseen 

(ks. Robbins, 2009). Näiden teorioiden mukaan muutosta ei voisi tapahtua Suomessa jos 

suomalaisen yhteiskunnan keskeiset arvot ja globaalikasvatuksen arvot olisivat 

identtisiä. Läpi käymässäni kirjallisuudessa ja haastatteluiden perusteella, 

globaalikasvatuksen arvot sopivat suomalaiseen yhteiskuntaan, mutta en ole löytänyt 

lähdettä, jonka mukaan suomalaisen yhteiskunnan keskeiset arvot ja 

globaalikasvatuksen arvot olisivat täysin samanlaisia.  
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Esa Pohjanheimon (2005) mukaan suomalaisessa arvomaailmassa hyväntahtoisuus, 

turvallisuus, universalismi ja yhdenmukaisuus ovat pysyneet keskeisinä arvoina ja myös 

maailmanrauha on vuodesta toiseen pysynyt kymmenen tärkeimmän arvon listalla: 

yksilöllisyys on kuitenkin vahvistunut. Pohjanheimo on tutkimuksissaan huomannut 

suomalaisten arvoissa muutosta kohti muutosmyönteisyyttä ja avoimuutta muutokselle, 

varsinkin nuorempien sukupolvien keskuudessa. Pohjanheimon tekemä havainto 

muutosmyönteisyyden lisääntymisestä lisää todennäköisyyttä, että globaalikasvatus 

voisi saada aikaan kulttuurista muutosta. Myös globaalikasvatuksen tavoite vaikuttaa 

helpommin saavutettavalta, kun Pohjanheimon kuvaamaa suomalaisesta arvomaailmaa 

ja maailmankansalaisuuteen liittyviä arvoja vertailee. (Pohjanheimo, 2005:245-250). 

Globaalikasvatukseen liittyvä arvomuutos on Rescherin (1969) määritelmiä käyttäen 

pääosin arvon levinneisyyden muuttumista, eli sellaista jossa ensin pieni ryhmä 

omaksuu arvon ja ryhmän kautta se leviää laajemmalle. Globaalikasvatuksen arvot 

hyväksytään ensisijaisesti kouluissa ja sitä kautta ne voivat levitä laajemmalle 

suomalaiseen yhteiskuntaan. Kyse voi myös olla arvojärjestyksen muutoksesta, jossa 

globaalikasvatukseen kuuluva ja suomalaisessa yhteiskunnassa jo hyväksytty arvo 

nousee esille esimerkiksi koulutuksen tai yhteiskunnallisen kriisin kautta. 

Globaalikasvatus voi saada aikaan arvomuutoksia tuomalla esiin uutta informaatiota 

maailman eriarvoisuuteen tai ongelmiin liittyen. (Rescher, 1969).  

Akkulturaatioteoriaa soveltaen, kulttuurista muutosta voi tapahtua kahden kulttuurin 

välisen vuorovaikutuksen kautta. Ehdotin aikaisemmin, että globaalikasvatus voisi olla 

tätä vuorovaikutusta YK:n ja Suomen välillä ja opetussuunnitelman lähempi tarkastelu 

osoitti kuinka YK:lla on huomattava rooli suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. 

Globaalikasvatuksen pohjautuessa YK:n julistuksiin ja sen ollessa osa 

koulutusjärjestelmää, akkulturaatio eli kulttuurinen muutos ja kulttuurien 

samanlaistuminen on todennäköistä. Globaalin vastuun lisääntyminen ja 

maailmankansalaisen identiteetin omaksuminen voisivat toimia indikaattoreina 
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kulttuurisen muutoksen ja akkulturaation mittaamisessa, mutta tämän tutkimuksen 

tarkoitus oli tuoda esiin millä ehdoilla kulttuurinen muutos on mahdollista, eikä mitata 

kulttuurisen muutoksen määrää.  

Akkulturaatio globaalikasvatuksen kautta voi olla menestyksellistä tai haasteellista 

riippuen monesta eri tekijästä. Yksilötasolla YK:n arvojen omaksumisen määrä on 

vahvasti kiinni alkuperäisestä arvomaailmasta, johon vaikuttavat mm. oma perhe, 

kasvatus, uskonnollisuus ja elinympäristö. Jos alkuperäinen arvomaailma on lähellä 

globaalikasvatuksen välittämää arvomaailmaa, on arvojen hyväksyminen 

todennäköisempää. Myös yksilön ikä, etninen tausta ja sukupuoli ovat tekijöitä jotka 

voivat vaikuttaa akkulturaation toteutumiseen. Koulutusjärjestelmällä on iso rooli 

globaalikasvatuksen järjestämisessä ja siihen liittyvän tietotaidon ja arvomaailman 

välittämisessä. Koulun kautta tieto välittyy suuremmille ihmisryhmille ja samalla 

kokonaisille sukupolville, jotka tulevat olemaan vastuussa koko yhteiskunnan 

toiminnasta aikuisiässä. Jotta globaalikasvatus voisi olla yhdenmukaista koko maassa, 

globaalikasvatuksen on oltava osa kansallista opetussuunnitelmaa niin, että sen 

tavoitteet ja arvot ovat selkeästi tuotu esiin. Lopulta suurin vastuu jää kuitenkin 

opettajille ja tämän takia opettajankoulutuksella on oleellinen rooli globaalikasvatuksen 

toteutuksessa ja menestyksessä. Olen käsitellyt aikaisemmissa kappaleissa 

globaalikasvatuksen yhteyttä opetussuunnitelmaan ja opettajankoulutukseen ja 

tarkastelun perusteella nämä kaksi kokonaisuutta ovat keskeisiä ehtoja kulttuurisen 

muutoksen tapahtumisessa. 

6.2. Muutoksen mahdollistajat 

Globaalikasvatuksen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu sen arvojärjestelmä. Kaikki 

globaalikasvatuksen arvot perustuvat YK:n määrittämiin arvoihin, jotka on määritetty 

kansainvälisesti hyväksytyissä sopimuksissa, kuten ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa 

julistuksessa. Globaalikasvatuksen tavoitetta, eli globaalin vastuun lisääntymistä tukee 

mm. uusi opetussuunnitelma, kansalaisjärjestöjen kattojärjestö Kepa ja Maastrichtin 
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globaalikasvatuksen julistus. Muutosta tukee myös se, kuinka monet yhteiskunnan 

toimijat voivat olla mukana globaalikasvatuksessa toteutuksessa: virastot, työpaikat, 

koulut, media ja kansalaisjärjestöt.  

Suomella on vahvat ja ammattitaitoiset kansalaisjärjestöt, joilla on laaja 

kannattajakunta. Globaalikasvatuksen parissa toimii eri sektoreilla erittäin 

sitoutunut toimijoiden joukko; pienellä joukolla on saatu paljon aikaan. 

Viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan välinen 

keskustelu on suhteellisen vilkasta ja sitä pidetään tärkeänä. (Räsänen, 

2011).  

Rauni Räsäsen (2011) mukaan Kansainvälisyyskasvatus 2010 –ohjelman arvioinnissa 

Suomen vahvuutena globaalikasvatuksessa on pieni asukasmäärä ja koulutuksen 

arvostus. Näiden kahden tekijän vuoksi asioita on suhteellisen helppo hoitaa 

koulutuksen keinoin. Haastateltavien mukaan, globaalikasvatuksen arvot sopivat 

suomalaiseen yhteiskuntaan. Räsäsen mukaan varsinkin Suomen vahva tasa-arvon 

perinne helpottaa globaalikasvatuksen arvojen omaksumista. Sisällytin 

globaalikasvatuksen käsitteen uutuuden heikkouksiin, mutta Suomen pitkä ja ansiokas 

perinne globaalikasvatusta edeltäneen kansainvälisyyskasvatuksen hoitamisessa 

(Räsänen, 2011) voi lieventää tätä heikkoutta, jos näiden kahden 

kasvatuskokonaisuuden yhteys tuodaan selkeästi esille. Jos kansainvälisyyskasvatus oli 

menestyksekästä, niin miksi ei myös globaalikasvatus voisi olla yhtä onnistunutta.  

Heikkoudesta voi päästä eroon lisäämällä käsitteen käyttöä ja tuomalla sen määritelmää 

vahvemmin esiin. Muuttuva maailma lisää tiedon tarvetta ja sen takia myös 

opetussuunnitelmaa ryhdyttiin uudistamaan. Globaalikasvatus voi toimia ratkaisuna ja 

työkaluna globaalien ongelmien kohtaamisessa ja auttaa ihmisiä käsittelemään 

maailman muutosta. 

Globaalikasvatuksen laajat teemat voi sisällyttää monen eri oppiaineen sisältöihin. 

Saksan ja ruotsin aineenopettaja kertoi, että kielien opetuksessa käydään läpi myös 
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maantietoon, kulttuuriin ja kirjallisuuteen liittyviä asioita ja niiden käsittelyssä käytetään 

myös globaalikasvatukseen liittyviä teemoja. Äidinkielen, suomi toisena ja vieraana 

kielenä ja matematiikan aineenopettaja sanoi globaalikasvatuksen olevan tuotavissa ja 

sovellettavissa hänen oppiaineisiinsa. Sovellettavuus tuli esiin myös seuraavassa 

kommentissa: 

ainakin omassa opetuksessa vaikka sellaisiin maailmankieliin ja 

vähemmistökieliin, kielioikeuksiin, oikeuteen omaan äidinkieleen ja kaikkiin 

sellaisiin asioihin ja tasa-arvokysymyksiin sen pystyisi yhdistämään. Vaikka 

saamen kieleen ja saamelaisuuden opettamiseen, joka kanssa kuuluu 

meidän, ainakin kielellisestä ja sukukieliperspektiivistä, meidän 

opetusalueeseen, niin siihen pystyy kanssa soveltamaan. (Äidinkielen ja 

suomi toisena ja vieraana kielenä aineenopettaja).  

Opettajilla on keskeisin rooli globaalikasvattajina, joten globaalikasvatuksen vahvasti 

opetukseen sitonut opettaja on käytännön tasolla suurin kulttuurisen muutoksen 

mahdollista ja edellytys. Haastateltavista kaikki pitivät globaalikasvatusta kannattavana 

ja hyvänä asiana. Jokainen piti todennäköisenä, että he itse ottaisivat 

globaalikasvatuksen teemoja mukaan opetukseensa. Yksi opiskelijoista kuvasi 

globaalikasvatusta äärettömän mielenkiintoiseksi ja innostavaksi aiheeksi, joka 

kuitenkin vaatii opettajilta viitseliäisyyttä. Hänen mielestään ympäristö ja kehitysasioita 

olisi vaikea yhdistää omaan oppiaineeseen, mutta niiden kuuluisi olla osa koko koulun 

toimintatapoja:  

mun mielestä ne pitäisi näkyä siinä koulun jokapäiväisessä arjessa, 

enemmänkin kuin ehkä siellä yksittäisissä aineissa. Niistä pitäisi tulla 

sellaisia toimintatapoja, sen sijaan että niitä vaivihkaa tungettaisiin sinne 

opetettaviin asioihin. (Äidinkielen ja suomi toisena kielenä 

aineenopettaja). 
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Toinen äidinkielen aineenopettaja yhdistää globaalikasvatuksen niihin arvoihin ja 

asioihin joita hän haluaisi painottaa opettajana: 

Haluaisin itse opettajana kannustaa oppilaitani empatiaan, 

lähimmäisenrakkauteen, avoimuuteen, ennakkoluulottomuuteen ja 

kriittiseen ajatteluun. Näitä taitoja voisi kehittää esimerkiksi luetuttamalla 

erilaisia tekstejä globaalikasvatuksen teemoilla, teettämällä ryhmätöitä, 

puhumalla ja keskustelemalla, katsomalla elokuvia ja tekemällä 

draamaharjoituksia. Globaalikasvatus voi siis olla osa jokapäiväisiä 

harjoituksia ja tehtäviä, mutta myöskin teemapäivät kuulostavat kivoilta ja 

tuovat vaihtelua. Teemapäiviä ja -tehtäviä voisi järjestää eri oppiaineiden 

kanssa yhteistyössä. (Äidinkielen aineenopettaja 1). 

Kolmas äidinkielen aineenopettajista toivoo kykenevänsä ottamaan globaalikasvatusta 

mukaan pienellä asioilla ja tavallisen arjen kautta, esimerkiksi tehtävien avulla joista 

voitaisiin käydä yhteistä keskustelua luokassa. Englannin aineenopettaja painotti lapsen 

iän huomioimista globaalikasvatuksessa ja mm. uutisten käsittelyssä: 

opettajan on itse tehtävä valinnat siitä kuinka paljon mistäkin asiasta 

oppilailleen kertoo. Aion opetuksessa tuoda esille ajankohtaisia asioita ja 

pidän tärkeänä, esim. yläasteella opetettaessa, että oppilaille annetaan 

tietoa oikeista asioista esim. ympäristön suojelusta, työrauhasta jne. 

Opetus tulisi aina sitoa oppilaiden maailmaan. On tärkeää, että mitään 

asiaa ei lakaista maton alle, vaan asioista puhutaan avoimesti ja 

rehellisesti kuitenkin ottaen huomioon oppilaiden kehitystason. (Englannin 

aineenopettaja).  

Kuten olen aiemmissa kappaleissa tuonut esiin, globaalikasvatuksen toteutusta tukee 

niin Opetus- ja kulttuuriministeriö kuin Opetushallitus ja uusi opetussuunnitelmakin. 
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Myös yksi haastateltavista toi esiin uuden opetussuunnitelman ja globaalikasvatuksen 

mahdollisen yhteistyön: 

siinä uudessa opetussuunnitelmassakin mikä nyt 2016 otetaan käyttöön, 

niin siinähän on tämä oppiainerajat ylittävä yhteistyö, niin siitä on sanottu, 

että sen pitäisi olla yhteensä noin viikon verran siitä koko kouluvuodesta 

pitäisi olla sellaista oppiaineille yhteistä, niin esimerkiksi tällainen 

globaalikasvatus voisi olla sellainen oppiainerajat ylittävä teema. Voisi 

tehdä yhteistyötä esim. yhteiskuntaopin ja historian opettajan kanssa tai 

juuri vieraiden kielien kanssa, jotain monikulttuurisuusasioita. (Äidinkielen, 

suomi toisena ja vieraana kielenä ja matematiikan aineenopettaja). 

Globaalikasvatuksen kautta tapahtuvaa kulttuurista muutosta voisi siis lisätä jos 

kouluissa ja opettajankoulutuksessa motivoitaisiin opettajia käyttämään 

globaalikasvatusta enemmän osana opetusta ja jos sen soveltavuutta eri oppiaineisiin 

korostettaisiin. Yhteistyötä yhteiskunnallisten toimijoiden välillä on hyvä pitää yllä ja 

globaalikasvatus tarvitsee edelleen tukea kansalaisjärjestöiltä ja poliittisilta päättäjiltä. 

Sisäiset ja ulkoiset globaalikasvatukseen liittyvät tekijät mahdollistavat kulttuurisen 

muutoksen tapahtumista, mutta kuten Kaavio 4. Globaalikasvatuksen arvojen 

siirtyminen havainnollisti, YK:n ja yksilön välillä on monta toimijaa, jotka voivat estää tai 

hidastaa kulttuurisen muutoksen tapahtumista.  

6.3. Toteutuksen hidastajat 

Globaalikasvatuksen tavoite eli globaalin vastuun lisääminen ja maailmankansalaisten 

kasvattaminen voi olla ristiriidassa kansalaisuuskasvatuksen kanssa. Kansalaiskasvatus 

on keskeinen osa koulutusta ja yhteiskunnan järjestämää kasvatusta, mutta kuten 

opetussuunnitelman tarkastelu osoitti, myös maailmankansalaisuuskasvatus on otettu 

mukaan kansalaiskasvatuksen rinnalle. Toteutuksen hidastajiin kuuluu muita 
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yhteiskunnallisia ilmiöitä. Maahanmuuton ja muun monimuotoisuuteen liittyvän 

poliittisen keskustelun vuoksi yhdenvertaisuus ei välttämättä olekaan helposti 

saavutettava tavoite ja globaalikasvatuksen arvot ja tavoitteet voidaan kyseenalaistaa. 

Lisäksi jos suomalaisen yhteiskunnan tilanne nähdään kyseenalaistamatta hyvänä, 

globaalikasvatuksen esiin tuomat heikkoudet voivat saada aikaan kielteisen reaktion 

globaalikasvatusta kohtaan. Räsäsen (2011) mukaan kielteinen asenne 

maahanmuuttajia ja kehitysyhteistyötä kohtaan on lisääntynyt ja myös 

yhteiskunnallinen eriarvoisuus, joka on yhteydessä syrjäytymiseen ja epäuskoon omiin 

vaikutusmahdollisuuksiin, on yleistymään päin. Nuorten passiivisuudesta ja 

haluttomuudesta vaikuttaa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ollaan huolissaan: 

Haasteena on tavoittaa ne kohtaamisen areenat, joissa nuoret käyvät 

keskustelua ja tapaavat toisiaan; myös uudet viestinnän muodot ja media 

ovat tärkeässä osassa. Globaalikasvatuksen liittäminen kiinteäksi osaksi 

nuorisotyötä on yksi kestävän tulevaisuuden edellytyksiä. (Räsänen, 2011). 

Mitä laajemmin globaalikasvatus otetaan mukaan koulujärjestelmiin ja 

yhteiskunnalliseen toimintaan, sitä paremmin se voi vaikuttaa mm. maahanmuutto 

kriittisyyteen, eriarvoisuuteen ja passiivisuuteen. Yhteiskunnallisen hyväksynnän 

lisääntyessä, globaalikasvatuksen mahdollisuus saada aikaan kulttuurista muutosta 

paranee. Suurena uhkana globaalikasvatuksen toteutukselle pidän sen roolia 

opettajankoulutuksessa ja varsinkin aineenopettajakoulutuksessa. Haastatteluissa 

halusin ensimmäisen kysymyksen kautta selvittää kuinka tuttu käsite globaalikasvatus 

näille tuleville aineenopettajille entuudestaan oli. Käsitteen suhteellisen nuoruuden 

takia kysyin seuraavana, jos kansainvälisyyskasvatuksen käsite oli tutumpi. 

Ensimmäisessä kolmen hengen haastattelussa globaalikasvatus oli terminä kaikille 

täysin uusi, mutta kansainvälisyyskasvatus oli tullut heillä ja myös muilla haastateltavilla 

jossain vaiheessa opintoja esiin. Myös muissa haastatteluissa termi oli suuremmalle 

osalle uusi. Luokanopettaja ja ruotsin aineenopettaja oli kuullut globaalikasvatuksesta 
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monikulttuurisuuden kurssilla ja historian, yhteiskuntaopin ja englannin aineenopettaja 

oli tutustunut globaalikasvatukseen Plan Suomi -säätiön kautta jossa hän toimi 

lapsenoikeuksien lähettiläänä, eli henkilönä joka tarjoaa globaalikasvatusoppitunteja 

kouluille. 

Ratkaisuna globaalikasvatuksen tuntemattomuudelle aineenopettajakoulutuksen 

opiskelijoiden keskuudessa voisi olla globaalikasvatuksen kurssi tai globaalikasvatuksen 

sisällyttäminen muihin pakollisiin kursseihin. 

Mielestäni se olisi tärkeää integroida paremmin useampiin kouluaineisiin. 

En ole varma miten se muissa aineissa otetaan huomioon ja pelkään että 

historian ja yhteiskuntaopinkin kohdalla eroja voi olla eri opettajien välillä. 

Meitä kyllä kannustettiin globaalikasvatukseen historian ja 

yhteiskuntaopin opetuksessa. (Historian, yhteiskuntaopin ja englannin 

aineenopettaja). 

on toki tärkeää, että asioista puhutaan, mutta toivon kaikkeen realistista 

otetta: on turha tuoda hienoja termejä, kuten globaalikasvatus 

opetukseen, mikäli se jää vain puheen tasolla. Mielestäni opettajan tulee 

itse olla valveutunut ja tuoda yleisesti tärkeitä arvoja (esim. ympäristön 

suojelu) riittävästi esille opetuksessa, liikaa keskittymättä yhteen 

aihealueeseen. (Englannin aineenopettaja). 

Kaikki haastateltavat näkivät tärkeänä, että globaalikasvatusta lisättäisiin 

opettajankoulutukseen. Äidinkielen aineenopettaja 2 toivoi, että opinnoissa käytäisiin 

läpi miten arvoja voisi korostaa omassa opetuksessa ja miksi kyseiset arvot ovat 

tärkeitä. Räsäsen (2011) mukaan globaalikasvatuksen kurssit eivät vedä suurta yleisöä 

opettajien täydennyskoulutuksessa tai vapaassa sivistystyössä. Maailma koulussa –

seminaarit ja muut järjestöjen toteuttamat täydennyskoulutukset ja teemapäivät ovat 

osoittaneet, kuinka vähäistä opiskelijoiden tietämys perus- ja ihmisoikeuksista on; mm. 
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Suomea velvoittavien sopimusten sisältöjen tuntemus on heikkoa, ne tunnetaan lähinnä 

nimellisesti (Kepa ry, 2014). 

Rauni Räsänen (2009) nimeää opettajat sillanrakentajiksi ja globaalin vastuun 

muutosagenteiksi, sillä opettajilla on edelleen ratkaisevan keskeinen rooli lasten ja 

nuorten elämässä. Kasvatus on vahvasti sidoksissa arvoihin ja opettajien työ on 

luonteeltaan eettistä (ks. Räsänen, 2009:32-34), mutta opettajien autonomia 

opetussisältöjen ja menetelmien suhteen vaikuttaa käytännön koulutyöhön ja 

globaalikasvatuksen määrään. Opettajat eivät voi kuitenkaan työskennellä täysin 

eristyksissä sillä yksittäisen opettajan voimavarat ovat rajalliset. Opettajilta odotetaan 

laaja-alaista osaamista ja heidän työltään vaaditaan paljon, joten globaalikasvatusta 

varten tarvitaan opettajien välistä yhteistyötä sekä tukea koululta, rehtorilta ja 

vanhemmilta, jottei vastuuta globaalikasvatuksesta sysätä yhden opettajan harteille. 

(Räsänen, 2009).  

Paikalliset ja koulukohtaiset opetussuunnitelmat vaikuttavat globaalikasvatuksen rooliin 

opetuksessa, joten ne voivat olla joko kulttuurisen muutoksen mahdollistajia tai 

hidastajia. Jari Kivistö (2009) kokoaa globaalikasvatuksen menestykseen vaikuttavien 

tahojen riippuvuussuhteen hyvin: ”Kaikki se työ, jota ministeriöissä, yliopistoissa ja 

järjestöissä tehdään globaalikasvatuksen innovaatioiden kehittämiseksi ja aineistojen 

tuottamiseksi punnitaan lopulta koulussa, opettajien ja oppilaiden arjessa” (Kivistö, 

2009:108). Haasteena globaalikasvatuksessa on sen arvojen muokkaaminen globaalia 

vastuuta lisääväksi toiminnaksi. Kivistö on koonnut globaalikasvatuksen kouluihin 

sisällyttämiseen kohdistuvia pulmia seuraavasti: 1. Teemat ovat liian suuria, 

käsitteellisiä ja kaukaisia sekä tematiikka on pirstaleista ja ongelmakeskeistä, 2. 

Opetuksessa ei ole tilaa globaalikasvatukselle, 3. Globaalikasvatus kuuluu vain siitä 

innostuneille opettajille, ja 4. Kilpailukykyä kasvattava toiminta menee 

globaalikasvatuksen edelle. (Kivistö, 2009:108-111).   
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Useammat tutkimukset Euroopassa osoittavat, että ihmisoikeus- ja globaalikasvatusta 

tuetaan valtiotasolla, mutta ei toteuteta aktiivisesti paikallisella tasolla (Lapayese, 

2003:496). Esimerkiksi Kansainvälisyyskasvatus 2010 –ohjelman toimeenpano on jäänyt 

puolitiehen. Kepa ry. (2014) on koonnut globaalikasvatuksen toteutusta heikentäviä 

tekijöitä: Suomesta puuttuu globaalikasvatuksen teemoihin keskittynyt resurssikeskus 

sekä viranomainen, joka toisi yhteen kaikki globaalikasvatuksessa mukana olevat 

toimijat – tutkijat, pedagogit, kansalaisjärjestöt, yhteisöt ja puolueet. 

”Globaalikasvatustoiminnan toteuttaminen on pitkälti järjestöjen varassa ja sen 

koordinointi aliresursoitua”. (Kepa ry, 2014). Reagoimalla käytännöntason ongelmiin ja 

vahvistamalla heikkouksia, globaalikasvatuksen kautta tapahtuvaa kulttuurista 

muutosta voi edistää. On kuitenkin vaikea sanoa, kummat ovat voitolla: kulttuurisen 

muutoksen mahdollistajat vai hidastajat. Tämän takia on myös hankalaa määrittää, 

missä vaiheessa kulttuurista muutosta olisi havaittavissa. Maailmankansalaisen 

identiteetin omaksumisen mittaaminen jääköön muiden tutkijoiden ja tutkimusten 

tehtäväksi. 

6.4. SWOT-nelikenttä 

Normaalisti kehittämistyökaluna käytetty SWOT-analyysi tuo esille jonkun asian 

menestykseen liittyviä sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä. Tässä tutkimuksessa käytin sitä 

kuvaamaan kulttuuriseen muutokseen liittyviä ehtoja globaalikasvatuksen kannalta. 

Globaalikasvatuksen aikaansaama kulttuurinen muutos ei ole mutkatonta, vaan siihen 

vaikuttaa monta eri tekijää; toiset tukevat kulttuurisen muutoksen tapahtumista ja 

toiset hidastavat sitä. Kaavio 5. kuvaa globaalikasvatuksen SWOT-analyysia, jossa 

aineistosta ja kirjallisuudesta esiin nousseet kohdat kuvaavat niitä ehtoja, joiden kautta 

globaalikasvatus voi saada aikaan kulttuurista muutosta. Osaa SWOT-analyysin kohdista 

käsittelin jo aiemmassa tekstissä kappaleissa 4. ja 5., joten 6.2. ja 6.3. avasivat niitä 

kohtia, jotka eivät teoriaan yhdistettyinä tulleet vielä esiin. Muutoksen ehdot voi tämän 

kautta jakaa kahteen ryhmään: teoriasidonnaisiin kohtiin, jotka liittyvät arvoihin ja 
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maailmankansalaisuuteen sekä käytännön tekijöihin, joihin kuuluvat 

opetussuunnitelmien, opetuksen sekä opettajankoulutuksen sisällöt ja niihin liittyvä 

toiminta. Monet tekijät voivat toimia samanaikaisesti kulttuurisen muutoksen 

mahdollistajina ja hidastajina ja myös sisäisten ja ulkoisten tekijöiden välillä on 

päällekkäisyyksiä. SWOT-analyysini ei ole missään tapauksessa tyhjentävä, vaan on 

mahdollista, että useampi kohta tai näkökulma on jäänyt pois. Kaavio 5. sisältää ne 

tekijät, jotka tämän tutkimuksen ja aineiston puitteissa nousivat esiin.  

Jos globaalikasvatuksen aikaansaamaa kulttuurin muutosta haluttaisiin tukea tai jos 

globaalikasvatuksen toteutusta haluttaisiin yleisesti lisätä, tulisi kasvatuksessa mukana 

olevien toimijoiden huomioida analyysissa esiin tulevia kohtia. Vahvuuksia kannattaa 

korostaa ja käyttää hyväksi, kun taas heikkouksia pitää käsitellä ja mahdollisesti päästä 

niistä eroon. Ulkoiset tekijät ja toimijat jotka tukevat globaalikasvatusta ovat arvokkaita, 

joten yhteistyötä kannattaa lisätä. Ulkoisia tekijöitä jotka uhkaavat globaalikasvatuksen 

toteutusta, on hyvä pyrkiä lieventämään tai poistamaan kokonaan.     
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Kaavio 5. Globaalikasvatuksen SWOT-analyysi 
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7. Yhteenveto 

Tutkimukseni tavoite oli selvittää globaalikasvatuksen tämänhetkisen tilanteen valossa 

millä ehdoilla globaalikasvatus voi saada aikaan kulttuurista muutosta. Kulttuuriseen 

muutokseen liittyvää teoriaa ja aineistoa tarkastelemalla, olen tullut siihen tulokseen, 

että globaalikasvatuksen aiheuttama kulttuurinen muutos on hyvinkin mahdollista, jos 

siihen liittyvät ehdot huomioidaan. Ensinnäkin kulttuurit eivät ole tyhjiössä oleilevia 

ilmiöitä, vaan ne kehittyvät ja niiden piirteet vaihtuvat – yhteiskunnan jaetut 

uskomukset ja käyttäytymismallit uudentuvat tai korvautuvat ajan kuluessa. Kulttuurit 

ovat siis lähtökohtaisesti avoimia muutokselle. Kasvatuksen tehtävä on luoda ihmisistä 

yhteiskunnan toimijoita ja koulutuksella ylläpidetään yhteiskuntaa. Koulutusjärjestelmä 

voi kuitenkin olla myös yhteiskuntaa uudistava toimija (ks. Anderson-Levitt, 

2003;Kneller, 1965; Wulf, 2002;Wright, 2004). Suomessa koulutus perustuu kansallisen 

opetussuunnitelman ympärille ja siinä koulutuksen sanotaan reagoivan 

yhteiskunnallisiin muutoksiin ja lisäksi luovan sitä. Opetussuunnitelma tukee 

globaalikasvatuksen sisällyttämistä koulujen opetukseen, joten myös globaalikasvatus 

voi olla mukana muutoksen aiheuttajana, jos sitä opetetaan kouluissa.  

Akkulturaatioteorian kautta tarkasteltuna kulttuurista muutosta tapahtuu kahden eri 

kulttuurin välisen vuorovaikutuksen seurauksena (ks. Berry, 2003; Kroeber, 1948; 

Trimble, 2003). Esitin globaalikasvatuksen vuorovaikutuksena YK:n ja suomalaisen 

yhteiskunnan välillä ja tätä vuorovaikutusta on havaittavissa uuden opetussuunnitelman 

sisällöissä. Myös haastateltavat opettajankoulutuksen opiskelijat kuvasivat itseään ja 

opettajien roolia YK:n keskeisten arvojen välittäjinä; keskeisinä arvoina olivat mm. tasa-

arvo, suvaitsevaisuus, kestävät elämäntavat ja yhdenvertaisuus. Berryn 

akkulturaatiomallista (1980) integraatio kuvaa mielestäni parhaiten YK:n keskeisten 

kulttuuripiirteiden omaksumista suomalaisessa yhteiskunnassa. YK:n arvoja, tavoitteita 

ja käytäntöjä on omaksuttu osaksi yhteiskuntaa, mutta suomalaisen kulttuurin piirteitä 
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ja perinteitä pidetään edelleen tärkeinä. Integraatiomallia tuki myös 

opetussuunnitelman sisällöt (ks. 5.1. Koulutus ja muutos).  

Kulttuurinen muutos ja akkulturaatio eivät ole mutkattomia tapahtumia, vaan 

muutokseen liittyy aina sitä nopeuttavia tekijöitä ja sitä viivyttäviä asioita. Kaavio 5. 

kuvasi näitä kulttuurisen muutoksen mahdollistajia ja hidastajia, jotka liittyvät 

globaalikasvatuksen aiheuttamaan muutokseen. Kulttuurisen muutoksen SWOT-

analyysi liittyi useampaan tutkimuskysymykseeni. Ensisijaisesti se yhdistyi kysymykseen, 

millä ehdoilla globaalikasvatus voi saada aikaan kulttuurista muutosta, mutta se esitteli 

myös opiskelijoiden näkökulmasta, miten globaalikasvatusta huomioidaan 

opettajankoulutuksessa. Globaalikasvatuksen rooli opettajankoulutuksessa on aineiston 

ja haastatteluiden perusteella hyvin huomaamaton, vaikka siihen liittyviä teemoja ja 

arvoja käsitellään erillisesti. Se on myös keskeinen ehto globaalikasvatuksen 

aiheuttamalle kulttuuriselle muutokselle, joten globaalikasvatuksen roolia 

opettajankoulutuksessa vahvistamalla, myös kulttuurisen muutoksen mahdollisuus 

kasvaa. Globaalikasvatuksen sisällyttämisessä opettajankoulutukseen on myös eroa 

opetettavien oppiaineiden välillä.  

Uusi opetussuunnitelma kannustaa avoimuuteen, kansainvälisyyteen, arvokasvatukseen 

sekä paikalliseen, kansalliseen ja globaaliin vastuuseen. Vaikka globaalikasvatus 

mainitaan siinä vain kahdesti, tavoitteet ja arvot opetussuunnitelmassa ja 

globaalikasvatuksessa ovat varsin samankaltaisia, joten uskon niiden tukevan hyvin 

toisiaan. Uuden opetussuunnitelman esittämät toimintamallit kannustavat kouluja 

toimimaan aktiivisina muutosagentteina kohti kestävää kehitystä, yhdenvertaisuutta ja 

ihmisoikeuksia kunnioittavaa maailmaa. YK on kansainvälisesti hyväksytty toimija, joka 

määrittää globaalilla tasolla, mikä on parempi maailma. Suomen sitoutuneisuus YK:n 

julistuksiin sekä opetussuunnitelman ja globaalikasvatuksen yhtenäisyydet, viittaavat 

vahvasti siihen, että Suomen ja YK:n näkemykset paremmasta maailmasta ovat 

samanlaisia. Olen kuvaillut miten globaalikasvatus tulee esiin uuden 
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opetussuunnitelman sisällössä ja mielestäni uuden opetussuunnitelman sisältö tukee 

globaalikasvatuksen arvoja ja tavoitteiden saavuttamista Suomessa. 

Arvot ja niihin liittyvät muutokset nousivat keskeiseksi osaksi tätä tukimusta. Vastaten 

ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, globaalikasvatuksen keskeiset arvot ovat 

ihmisoikeuksien kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus ja kestävä kehitys. Näihin 

arvoihin sisältyy ajatukset yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta, kehitysyhteistyöstä ja 

rauhan tavoittelusta. Globaalikasvatuksen päätavoite on globaalin vastuun eli 

maailmankansalaisuuden lisääminen. Globaalikasvatus voi saada aikaan kulttuurista 

muutosta vaikuttamalla suomalaisen yhteiskunnan arvohierarkiaan tai tuomalla uusia 

arvoja osaksi suomalaista kulttuuria. Globaalikasvatuksen keskeiset arvot olivat mukana 

uudessa opetussuunnitelmassa ja näin ollen ne voivat saavuttaa myös yksilöt (ks. Kaavio 

4.). Haastatteluiden perusteella globaalikasvatuksen arvot ovat tärkeitä arvoja 

opettajankoulutuksessa ja ne edustavat myös opettajaksi opiskelevien henkilökohtaisia 

arvoja. Tämän lisäksi muiden kirjallisten lähteiden perusteella globaalikasvatuksen arvot 

on hyväksytty myös laajemmin yhteiskunnassa. Globaalikasvatuksen arvojen 

omaksuminen edistää sen tavoitteen saavuttamista, eli maailmankansalaisuuden ja 

globaalin vastuun lisäämistä.  

Globaalikasvatukseen liittyvää kulttuurista muutosta voisikin tarkastella mittaamalla 

maailmankansalaisuuden identiteettiä oppilaiden ja opiskelijoiden keskuudessa. Itse 

globaalikasvatus ei vielä ole keskeinen ja tunnettu osa koulutusta, mutta sen teemat ja 

arvot näkyvät kyllä opetussuunnitelmassa ja oppiaineiden sisällöissä. 

Globaalikasvatuksen tunnettavuus koulumaailman ulkopuolella ei tullut selkeästi esiin 

aineistossa, mutta en näe syytä, miksi globaalikasvatuksen arvot ja teemat eivät olisi 

myös aikuisten työssäkävijöiden tiedossa.  Tutkimustani voisi siis jatkaa mittaamalla 

maailmankansalaisen identiteetin omaksumista ja näin saada konkreettista dataa 

tapahtuneesta kulttuurisesta muutoksesta. Kiinnostavia tutkimuskohteita voisivat olla 

myös koulujen ulkopuolisten kasvatukseen osallistuvien henkilöiden rooli 
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globaalikasvatuksessa, globaalikasvatus luokanopettajakoulutuksessa ja 

globaalikasvatuksen sisällyttäminen paikallisiin ja koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin. 

Uuden opetussuunnitelman astuessa voimaan syksystä 2016 lähtien, 

globaalikasvatuksen roolia käytännön opetuksessa olisi mielenkiintoista päästä 

tarkastelemaan.  

Laajemmassa yhteiskunnallisessa mittakaavassa globaalikasvatuksen arvot saattavat olla 

pian arvokonfliktin keskiössä. 19.4.2015 Eduskuntavaaleissa Perussuomalaisten ”jytky”-

ilmiö sai jatkoa puolueen saadessa 38 paikkaa ja on todennäköistä, että tämä 

maahanmuuttajakriittisyydestä tunnettu puolue tulee olemaan osa hallitusta. Toisaalta 

vaalit voittanut Keskusta (49 paikkaa) lukee arvoihinsa vastuullisuuden, tasa-arvon ja 

kestävän luontosuhteen (Keskusta, 2015). On mielenkiintoista seurata, miten 

globaalikasvatukseen liittyvät arvot, kuten monikulttuurisuus ja kehitysyhteistyö, 

tulevat olemaan osa uuden hallituksen keskusteluja ja yleistä keskustelua kansan 

keskuudessa. Nähtäväksi jää myös, miten globaali vastuu ja maailmankansalaisuus 

pitävät pintansa vai korvautuvatko ne puheella kansansuvereniteetista, suomalaisesta 

kulttuurista ja kansallismielisyydestä.  
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Äidinkielen aineenopettaja 1 
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9. Liitteet 

Liite 1. Haastattelukysymykset 

Ennen vastaamista kannattaa lukea http://www.globaalikasvatus.fi/mika-
globaalikasvatus  

Oppiaine: 

1. Missä yhteyksissä kuullut puhuttavan globaalikasvatuksesta?  

2. Onko kansainvälisyyskasvatus tutumpi käsite?  

3. Kun luitte globaalikasvatuksen lyhyttä esittelyä, niin miten näette että se on 
yhteydessä omaan oppiaineeseen tai oppiaineisiin?  

4. Minkälaisia arvoja kasvatustieteen perusopinnoissa tai aineopinnoissa on painotettu 
ja mitkä ovat sellaisia arvoja joita teidän kuuluisi opettajina välittää oppilaille?  

5. Onko teidän mielestä tärkeää että opettajankoulutuksessa otettaisiin mukaan 
enemmän globaalikasvatusta? Millä tavalla?  

6. Kuinka opettajan kuuluu huomioida mediaa ja suuria uutisia esimerkiksi sotiin ja 
luonnonkatastrofeihin liittyen?  

7. Miten aiotte huomioida globaalikasvatuksen sitten kun toimitte opettajina?  

8. Onko mahdollista, että opettajan omat arvot vaikuttavat siihen kuinka valmis hän on 
ottamaan globaalikasvatusta mukaan opetukseen?  

9. Sopiiko globaalikasvatus suomalaiseen yhteiskuntaan ja onko suomessa arvot niin 
samanlaisia globaalikasvatuksen arvojen kanssa, että ei synny ristiriitoja?  
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Liite 2. Mikä globaalikasvatus? 

(Kepa ry. 2015) 

Mikä globaalikasvatus?  

Globaalikasvatus kannustaa eri-ikäisiä ihmisiä ryhtymään aktiivisiksi 
maailmankansalaisiksi! Se pureutuu tietoihin, taitoihin ja asenteisiin. Globaalikasvatus 
lisää ymmärrystä siitä, miten jokainen meistä on kytköksissä maailmanlaajuisiin 
kysymyksiin. Tiedon lisäksi globaalikasvatus rohkaisee globaalin oikeudenmukaisuuden 
edistämiseen omalla toiminnalla ja valinnoilla.  

Globaalikasvatuksen tehtävänä on avata ihmisten silmät ja mieli maailman erilaisille 
todellisuuksille ja herättää ihmisissä halu rakentaa oikeudenmukaisempaa, tasa-
arvoisempaa ja ihmisoikeuksia kunnioittavampaa maailmaa (Maastrichin julistus 2002). 
Globaalikasvatus korostaa maailmankansalaisen etiikkaa, maapallon resurssien 
rajallisuuden tunnustamista ja taitoa toimia viisaasti ja vastuullisesti globalisoituneissa 
toimintaympäristöissä. Globaalikasvatuksen arvopohjan rakentumiseen on erityisesti 
vaikuttanut Unescon vuoden 1974 suositus kasvatuksesta kansainväliseen 
ymmärtämykseen, yhteistyöhön ja rauhaan sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
kunnioittamiseen. Globaalikasvatus pitää sisällään monta teemaa, jotka kytkeytyvät 
maailmanlaajuisiin kysymyksiin. Eurooppalainen globaalikasvatuksen julistus jakaa sen 
viiteen osa-alueeseen:  

* Ihmisoikeus- ja tasa-arvokasvatus lisää tietoa ihmisoikeuksista ja edistää niiden 
toteutumista Suomessa ja kansainvälisesti. Se käsittelee keinoja, joiden avulla 
ihmisoikeuksia voidaan valvoa ja joilla ihmisoikeusloukkauksiin voidaan puuttua.  

* Kehityskasvatus etsii kestäviä elämäntapoja ja tutkii erilaisia tulevaisuuden 
mahdollisuuksia. Maailman eri osat kytkeytyvät toisiinsa talouden, kulttuurin ja 
ympäristökysymysten kautta.  

* Kulttuurikasvatus rakentaa maailmaa, jossa ihmiset tuntevat toinen toistensa 
kulttuureita ja ovat kiinnostuneita murtamaan omia ennakkoluulojaan. Erilaiset 
toiminnalliset menetelmät tarjoavat ihmisille mahdollisuuden kohtaamiseen ja 
vuoropuheluun.  

* Rauhan- ja turvallisuuskasvatus kannustaa ihmisiä rauhanomaiseen rinnakkaiseloon ja 
etsimään vaihtoehtoja voimankäytölle. Rauhankasvatus pureutuu konfliktien ja 
väkivallan syihin sekä väkivallan vaikutuksiin yhteiskunnassa.  
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* Ympäristökasvatus havahduttaa ihmisen huomaamaan, että olemme riippuvaisia 
luonnosta, ja tarjoaa keinoja toimia luonnon puolesta. Ympäristökasvatus kehittää 
ihmisten ymmärrystä, taitoja ja arvomaailmaa siten, että yksilö voi toimia omassa 
elämässään ympäristön hyväksi.  

Kansalaisjärjestöt ja opettajat globaalikasvattajina  

Useat kansalaisjärjestöt toimivat aktiivisesti globaalikasvatuksen parissa. Järjestöt myös 
tuottavat useita opetukseen sopivia materiaaleja. Kampanjat, tempaukset, koulutukset, 
työpajat, tapahtumat ja julkaisut tarjoavat käytännön työkaluja globaalin tietoisuuden 
vahvistamiseen. Lue taustatiedosta lisää globaalikasvatuksesta Suomessa ja maailmalla. 
Julkaisut-sivulle kerätään hyödyllisiä työkaluja, kuten oppaita ja opinnäytteitä, 
globaalikasvatusta tekeville.  

Opettajat ovat avainasemassa kohdatessaan kokonaisia sukupolvia. 
Globaalikasvatuksen teemat esiintyvät läpileikkaavasti opetussuunnitelmassa. Niiden 
integroiminen kouluarkeen onnistuu useassa oppiaineessa tai esimerkiksi teemapäivän 
muodossa.  

Globaalikasvatuksen sanansaattajana ja muutoksentekijänä voi lopulta toimia jokainen 
omissa sosiaalisissa verkostoissaan. Näin ollen kuka tahansa voi olla globaalikasvattaja!  
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Liite 3. Haastattelupyyntö 

Haastattelupyyntö tuleville aineenopettajille  

Etsin aineenopettajankoulutuksessa olevia opiskelijoita ryhmähaastatteluihin 
opinnäytetyötä varten. Opetettavalla aineella ei ole merkitystä, mutta toivon että 
osallistujilla olisi jo kasvatustieteen perusopinnot suoritettuna.  
Haastattelun aiheena on globaalikasvatus ja haastattelut järjestetään Linnanmaan 
kampuksella 4-6 henkilön ryhmissä viikoilla 12. ja 13. En tule käyttämään kenenkään 
oikeita nimiä tutkimuksessani, joten anonymiteetistä ei tarvitse huolehtia. 
Haastattelutilanne kestää maksimissaan tunnin.  
 
Palkkiona osallistujat saavat n. 10€ arvoisen annoslahjakortin Yuki Sushi ravintolaan 
Pakkahuoneenkadulla. 
 
Jos kiinnostus osallistumiseen heräsi, laita ihmeessä sähköpostia osoitteeseen 
jonna.kurikka@student.oulu.fi. ja kerro pystyisitkö osallistumaan haastatteluun 
torstaina 19.3. klo. 14-15:00 tai maanantaina 23.3. klo. 14-15:00. 
 
Terveisin, 

Jonna Kurikka 


