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2. ARVIOINNIN TIIVISTELMÄ 
 
Taksvärkki ry:n globaalikasvatusohjelman 2018-2021 arviointi toteutettiin keväällä ja syksyllä 2020 

osana kehitysyhteistyöohjelman laajempaa arviointia. Arviointi keskittyi kouluvierailutoimintaan, 

kampanjamateriaaleihin, vapaaehtoisten kouluvierailijoiden osaamiseen ja tuen tarpeeseen sekä 

Maailmankansalaisen koulu -toimintamalliin. Arvioinnilla pyrittiin valottamaan Taksvärkin 

globaalikasvatustoiminnan parhaita käytäntöjä, joiden varaan on hyvä rakentaa toiminnan 

jatkuvuutta, ja toisaalta nostamaan esiin keskeisiä haasteita ja kehittämiskohteita, joita työstämällä 

toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta voidaan tulevaisuudessa parantaa. Erityisesti pyrittiin 

vastaamaan viiteen Taksvärkin määrittämään arviointikysymykseen, minkä lisäksi arviointia 

raamitettiin OECD-DAC arviointikriteereillä (tarkoituksenmukaisuus, johdonmukaisuus, tuloksellisuus, 

tehokkuus, vaikutukset ja kestävyys). Lisäksi koko aineistoa peilattiin Taksvärkin Nuorelta nuorelle -

periaatteeseen. Arvioinnin toteutti ulkopuolinen arvioija Anna Peltoniemi.   

 

Arviointiin osallistettiin Taksvärkin tärkeimpiä sidosryhmiä: vapaaehtoisia kouluvierailijoita, opettajia 

sekä oppilaita. Arviointiin haastateltiin myös kahta suomalaisen globaalikasvatuskentän hyvin 

tuntevaa asiantuntijaa lisäarvon- ja näkemyksen tuottamiseksi. Covid-19-pandemia vaikutti 

merkittävästi arvioinnin toteutukseen sekä aikataulutuksen, metodologian että sidosryhmien 

saavutettavuuden näkökulmasta. Varsinaisina menetelminä arvioinnissa käytettiin asiakirja- ja 

tekstianalyysia, yksilö- ja fokusryhmähaastatteluja, osallistavia työpajoja, online-kyselyitä sekä 

osallistuvaa havainnointia.    
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Kouluvierailutoiminta 
 
Taksvärkin pitkä historia sekä vakiintunut kouluvierailutoiminnan malli tuovat uskottavuutta ja 

jämäkkyyttä toimintaan. Samalla Taksvärkki koetaan myös joustavana organisaationa, joka mukautuu 

muutoksiin ketterästi ja vastaa kentän muuttuviin tarpeisiin. Kouluvierailutoiminnan tavoitteet ovat 

lähtökohtaisesti selkeät. Opettajien osalta tavoite tyytyväisyydestä työpajoihin täyttyy. 

Työpajakohtaiset tavoitteet eivät kuitenkaan aina täysin konkretisoidu luokka- ja koulutasolla, sillä 

tavoitteiden jalkauttaminen on pääasiassa kouluvierailijoiden vastuulla ja käytännöt vaihtelevat. 

Kouluvierailutoiminnassa onnistutaan kasvattamaan nuorten tietoa Taksvärkin kehitysyhteistyön 

teemoista ja kestävästä kehityksestä sekä herättämään kiinnostusta näitä teemoja kohtaan. Nuorissa 

onnistutaan myös herättämään samaistumisen ja empatian tunteita. Suomalaiset nuoret saavat 

kouluvierailujen kautta myös esimerkkejä vaikuttamisesta ja aktiivisesta kansalaisuudesta globaalin 

etelän vertaisiltaan.  

 

Taksvärkissä on selkeä tahtotila kriittisen globaalikasvatuksen toteuttamiselle kouluvierailuilla, mutta 

organisaatiolla ei ole varsinaista ohjaavaa dokumenttia lähestymistavalle. Periaatteellisella tasolla 

nuorten aktiivinen toimijuus on vahvasti läsnä kouluvierailutoiminnassa, mutta nuorten osallisuus 

toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen ei kuitenkaan aivan toteudu. Nuorelta nuorelle -periaate 

näkyy kouluvierailutoiminnassa vaihtelevasti, mikä vaikuttaa myös suomalaisten nuorten aktiivisen 

kansalaisuuden toteutumiseen. Kouluvierailutoiminta on lukumäärällisesti erittäin tehokasta. 

Seurantaa ja arviointia erityisesti laadullisesta näkökulmasta tulisi kehittää.  

 

Kouluvierailijatoiminta, vierailijoiden osaaminen ja tuen tarve  
 

Vapaaehtoisten kouluvierailijoiden toimintamalli on vakiintunut ja sitä on kehitetty systemaattisesti 

eteenpäin. Vapaaehtoisten koulutukseen ja henkilökohtaiseen tukeen on selkeästi panostettu 

ohjelmakauden aikana. Vapaaehtoiset kouluvierailijat ovat hyvin kiinnittyneitä Taksvärkkiin 

organisaationa, sitoutuneita Taksvärkin arvoihin sekä arvostavat Taksvärkin toimiston 

asiantuntemusta. Vapaaehtoisille on pystytty tarjoamaan vertaistuen rakenteita ja erityisesti 

paikallisia ryhmittymiä ja aluekoordinaattoreilta saatua tukea kiitellään. Kouluvierailijoiden osaaminen 

kehityskysymyksistä ja Agenda2030-tematiikasta on pinnallisempaa kuin heidän pedagoginen 

osaaminensa, mikä saattaa hankaloittaa työpajakohtaisten tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteiden 

saavuttamisen näkökulmasta kouluvierailijoiden osaamisen tasalaatuisuus tulisi pystyä varmistamaan.  

Kouluvierailijana toimimisella on ollut selkeitä, positiivisia vaikutuksia vapaaehtoisiin. 
 

Kampanjamateriaalit  
 

Taksvärkin sisäinen, yhtenäinen linja näkyy kampanjamateriaaleissa ja niitä työstetään yhdessä 

organisaation eri osastojen kanssa. Kampanjamateriaalikokonaisuudet ovat kertomuksellisesti 

hallittuja ja etelän nuorten ääni kuuluu niissä selkeänä ja kirkkaana. Videoilla esiintyvät globaalin 

etelän nuoret esitetään aktiivisina toimijoina, voimakkaina ja voimaantuneina ja kampanjamateriaalit 

ja erityisesti videot tarjoavat mahdollisuuksia samaistumisen kokemuksille, inspiroitumiselle, 

stereotypioiden rikkoutumiselle sekä ymmärrykselle, että suomalainen nuori voi myös oppia globaalin 

etelän vertaiseltaan. Videomateriaaleissa on osin nähtävissä ristiriitaa narratiivin sekä kuvituskuvaston 

ja ääniraidan välillä. Narratiivi rikkoo aktiivisesti stereotypioita, mutta kuvituskuva on perinteistä ja 

osin stereotypioita vahvistavaa, samoin kuin videoiden ääniraita. Tästä johtuen oppilaat saattavat 

tulkita videot myös stereotypioita vahvistavina. Kampanjamateriaalit avaavat mahdollisuuksia 

Nuorelta nuorelle -periaatteen käsittelylle oppilaiden kanssa. Taksvärkki-keräyksen kuvaus on vain 

pienessä roolissa kampanjamateriaaleissa. Opettajat kokevat kampanjamateriaalit hyödyllisinä ja 

Taksvärkki saa heiltä niistä positiivista palautetta. 
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Maailmankansalaisen koulu  
 

Maailmankansalaisen koulu -toiminta koetaan opettajien taholta rakenteeltaan selkeäksi. Se nähdään 

myös erittäin joustavana ja toiminnan vahvuudeksi mainitaan, että se on mukautettavissa koulun 

reaaliteetteihin ja toiveisiin. Toimintamallin helppous ja joustavuus koulujen suuntaan ovatkin sen 

ehdottomia vahvuuksia, mutta samalla toimintamallin fokus ja johdonmukaisuus Taksvärkin 

näkökulmasta ovat osin vielä jäsentymättömät. Toiminnan tarpeet ja tavoitteet määritellään 

yksittäisten koulujen hyvin moninaisten ja risteävienkin tarpeiden pohjalta ja toimintamalli ei tällä 

hetkellä juurikaan vastuuta kouluja tuloksellisuuden saavuttamiseen. Taksvärkin rooliin asiantuntijana 

luotetaan ja koulut haluavat Taksvärkin opettavan niitä tekemään globaalikasvatusta ja nuorten 

osallistamista oikein ja vastuullisesti.  Opettajille suunnatut koulutukset koetaan erittäin hyödyllisinä. 

Toimintamallin tarjoama globaalikasvatussuunnitelma kouluille koetaan toimintaa aidosti tukevana ja 

ohjaavana.  Nuorten osallisuus ja omistajuus toiminnasta vaihtelee suuresti koulukohtaisesti eikä sen 

varmistamiseksi ole olemassa selkeää prosessia, jota koulujen tulisi seurata.   

 

 

 

 

3. ARVIOINNIN YLEINEN KUVAUS 
 

Arviointi kohdistui Taksvärkki ry:n globaalikasvatusohjelmaan vuosilta 2018-2021. Taksvärkki on 

globaalikasvatuksen ja kehitysyhteistyön asiantuntijajärjestö, jonka toimintaa tukee ulkoministeriö 

sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Taksvärkki on ulkoministeriön ohjelmatukijärjestö ja sen 

globaalikasvatus on osa ulkoministeriön rahoittamaa kehitysyhteistyöohjelmaa. Taksvärkin 

globaalikasvatusohjelman tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta ja kestävää kehitystä sekä tukea 

nuorten aktiivista kansalaisuutta. Nuoria tuetaan aktiiviseen maailmankansalaisuuteen, globaaliin 

yhteisvastuuseen sekä pohtimaan ja purkamaan ennakkoluuloja ja stereotypioita. Toiminnan 

tavoitteena on, että suomalainen nuori kohtaa ikätoverinsa yhdenvertaisena nuorena ja kiinnostuu 

ensin hänen todellisuudestaan ja siten myös laajemmin kehityskysymyksistä ja niihin vaikuttamisesta. 

Taksvärkin globaalikasvatuksen keskeisimpiä sidosryhmiä ovat peruskoulujen ja toisen asteen 

oppilaitosten oppilaat ja opettajat sekä vapaaehtoiset globaalikasvatuksen kouluttajat, jotka ohjaavat 

kouluvierailuja peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa eri puolilla Suomea.  
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Arvioinnissa keskityttiin kolmeen globaalikasvatustoiminnan osa-alueeseen:  

 

1. Taksvärkki-kampanjoiden materiaalit ja kouluvierailut  

 

Arviointi kohdistui kouluvierailuiden osalta erityisesti lukuvuoden 2019–2020 Mielen vapaus -

kampanjaan sekä osin uuteen elokuussa 2020 käynnistyneeseen lukuvuoden 2020–2021 Oikeus olla 
minä -kampanjaan. Kampanjamateriaalien arviointia toteutettiin edellä mainittujen lisäksi myös 

lukuvuoden 2018–2019 Ole rohkea -kampanjan osalta.  

 

2. Globaalikasvatuksen vapaaehtoiset kouluvierailijat sekä heidän osaamisensa ja tuen tarpeensa  

 

Globaalikasvatuksen vapaaehtoiset kouluvierailijat ohjaavat Taksvärkki ry:n työpajoja lapsille ja 

nuorille ja ovat ratkaisevassa asemassa Taksvärkki ry:n globaalikasvatuksen tavoitteiden 

saavuttamisessa. Vapaaehtoiset rekrytoidaan ja koulutetaan tehtäväänsä lukuvuodeksi kerrallaan ja 

he saavat tukea ja ohjausta Taksvärkin globaalikasvatuksen suunnittelijalta sekä 

aluekoordinaattoreilta. Kouluvierailijoiden osalta arvioinnissa keskityttiin heidän osaamiseensa sekä 

tuen tarpeen selvittämiseen. 

 

3. Maailmankansalaisen koulu -toiminta  

 

Maailmankansalaisen koulu -toimintamalli pyrkii pidempiaikaiseen yhteistyöhön kumppanikoulujen 

kanssa. Pitkäjänteisen kouluyhteistyön tavoitteena on tukea kouluja ja niiden opettajia 

opetussuunnitelman mukaisen globaalikasvatuksen toteuttamisessa sekä lisätä oppilaiden 

ymmärrystä globaaleista kysymyksistä ja kannustaa heitä vastuulliseen maailmankansalaisuuteen. 

Ohjelmakauden 2018–2021 aikana Taksvärkki tavoitteena on ollut vakiinnuttaa pitkäjänteisen 

kouluyhteistyön malli osaksi globaalikasvatustoimintaa ja jalkauttaa tavoitteellisia ja monipuolisia 

globaalikasvatuksen toimintatapoja koulujen arkeen. Vuodesta 2018 alkaen mukana on ollut 2–6 

koulua eri puolilta Suomea.  

 

Tämä globaalikasvatustoiminnan arviointi on osa vuonna 2020 teetettyä koko Taksvärkin 

kehitysyhteistyöohjelmaa koskevaa arviointia. Globaalikasvatusohjelman arvioinnin tarkoituksena on 

ensisijaisesti ollut tiedon tuottaminen Taksvärkin seuraavan ohjelman suunnittelua ja kehittämistä 

varten. Tavoitteena oli saada tietoa siitä, kuinka tuloksellinen Taksvärkki ry on globaalikasvatuksessaan 

ja mihin suuntaan globaalikasvatusta on aiheellista kehittää tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden 

lisäämiseksi.  

 

3.1 Covid-19-pandemian vaikutus arviointiin  
 
Arviointi oli alun perin tarkoitus toteuttaa loppukevään 2020 aikana. Covid-19-pandemiasta johtuen 

toimeksiantoa ja sen aikataulua jouduttiin kuitenkin muuttamaan. Globaalikasvatuksen 

toimintaympäristö muuttui muutamassa kuukaudessa dramaattisesti eikä kaikkia alkuperäisiä 

arviointitoimenpiteitä pystytty järjestämään.  

 

Keväällä 2020 järjestettiin alkuperäisen suunnitelman mukaisesti vapaaehtoisten kouluvierailijoiden 

tapaaminen sekä kampanjamateriaalien analyysia desk studyna. Kouluvierailuiden havainnointi, 

oppilaiden haastattelut sekä Maailmankansalaisen koulun opettajien ja oppilaiden yhteistapaaminen 

jäivät toteutettavaksi syksyllä 2020. Korona-tilanteen jatkuessa arviointisuunnitelmaa jouduttiin 

muokkaamaan myös syksyllä ja fyysisesti kouluissa tapahtuvista kouluvierailuista ja sitä kautta mm. 

oppilaiden fokusryhmähaastatteluista jouduttiin luopumaan kokonaan. Maailmankansalaisen koulun 

opettajien ja oppilaiden yhteistapaaminen järjestettiin online-tapaamisena. Kaikki arvioinnin 
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puitteissa järjestetyt osallistavat työpajat ja arviointitapaamiset järjestettiin online-ympäristössä, mikä 

vaikutti menetelmiin sekä kerättyyn materiaaliin.  

 

Kaiken kaikkiaan Covid-19 muutti perustavanlaatuisesti sitä toimintaympäristöä, jossa 

globaalikasvatusohjelman arviointi tehtiin. Kerättyä aineistoa on pyritty tulkitsemaan myös tähän 

lähtökohtaan peilaten. Arvioinnin ydinosa-alueet saatiin toteutettua mukautettuina, mutta erityisesti 

oppilaiden osallistuminen arviointiin jäi huomattavasti suunniteltua vähäisemmäksi.   

 

3.2 Taksvärkin globaalikasvatusta ohjaavat dokumentit  
 
Taksvärkin globaalikasvatustoimintaa vuosina 2018-2021 raamittivat erityisesti Taksvärkin strategiset 

periaatteet, muutosteoria, kehitysyhteistyöohjelma vuosille 2018-2021 sekä sen tarkennetut 

tulostavoitteet ohjelmakauden eri vuosille sekä kehitysviestintää ja globaalikasvatusta tarkemmin 

avaava suunnitelma. Arvioinnissa kerättyä aineistoa ja sen tuloksia peilattiin näihin dokumentteihin.  

 

Ohjelmakausien yli ulottuvat, globaalikasvatustoimintaa linjaavat Taksvärkin strategiset periaatteet 

ovat:  

- Luoda yhteys suomalaisten ja kehitysmaiden nuorten välille 

- Lisätä nuorten yhteiskunnallista aktiivisuutta Suomessa 

- Lisätä globaalissa etelässä asuvien nuorten elämänhallintataitoja ja vaikutusmahdollisuuksia 

- Oppia ja kehittää ja tunnettuutta organisaationa   
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Strategisten periaatteiden ja muutosteorian lisäksi erityisesti Nuorelta nuorelle -periaatetta käytetään 

Taksvärkin globaalikasvatustoiminnan raamittamiseen. Periaate on määritelty 2018-2021 

kehitysyhteistyöohjelmassa:  

 

Taksvärkki ry:n toiminta perustuu Nuorelta nuorelle -ajatukseen ja toimintamalliin. Nuorelta 
nuorelle -periaate näkyy kaikessa toiminnassa - Taksvärkki-keräyksessä, Taksvärkki ry:n 
tukemassa nuorten välisessä kokemuksenvaihdossa ja viestinnässä sekä nuorten toimimisena 
vertaiskouluttajina ja roolimalleina muille nuorille. Vertaiskoulutus on keskeinen työtapa niin 
Taksvärkki ry:n kumppanijärjestöissä ohjelmamaissa kuin Suomessa tapahtuvassa 
globaalikasvatuksessakin. Globaalikasvatuksen   ja   kehitysviestinnän   tavoitteena   on   
mahdollistaa nuorten samaistuminen ikätovereidensa elämään kehitysmaissa, auttaa heitä 
havaitsemaan yhtäläisyyksiä maailman nuorten tavoitteissa ja unelmissa sekä luoda kokemus 
yhdenvertaisuudesta.  Nuoret Suomessa voivat vaikuttaa ja osallistua ikätovereidensa 
oikeuksien toteutumiseen ja elinolojen kehittämiseen. Kehitysviestinnässä ja 
ohjelmatiedotuksessa tuodaan viestejä suoraan kehitysmaiden nuorilta Suomen nuorille. 

 

Globaalikasvatuksen tulostavoitteet ohjelmakaudella 2018-2021 on eritelty seuraavasti:   

 
GLOBAALIKASVATUS 

 

1. Yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten oppilaiden ja opettajien ymmärrys ja kiinnostus 

kehityskysymyksiä kohtaan ovat lisääntyneet. 

 

Tulosalueet:  

- OPPILAIDEN TIEDOT JA ASENTEET: Koululaisten ja opiskelijoiden kiinnostus ja tiedot 

kehityskysymyksistä ovat lisääntyneet toiminnallisiin työpajoihin osallistumisen myötä. 

- NUORET VAPAAEHTOISET: Globaalikasvatuksen vapaaehtoisten kouluvierailijoiden ja 

aluekoordinaattoreiden osaamista on vahvistettu ja koulutusta ja ohjausta kehitetty.  

- KEHITYSVIESTINTÄÄ NUORILLE: Taksvärkki-kampanjoilla on tavoitettu vuosittain yli 20 000 

nuorta ympäri Suomea 

- OPETTAJIEN TIEDOT JA MOTIVAATIO: Opettajat, opettajaksi opiskelevat ja muut kasvattajat 

ovat saaneet tietoa kehityskysymyksistä, tutustuneet Taksvärkki ry:n globaalikasvatuksen 

materiaaleihin ja toiminnallisiin menetelmiin, ja käyttävät niitä opetuksessa. 

 

2. Strategisille kumppanikouluille annettu globaalikasvatuksen tuki ja yhteistyöprojektit ovat 

vakiinnuttaneet globaalikasvatuksen osaksi koulujen arkea ja opetusta. 

 

Tulosalue: 

- TUKI KOULUILLE JA OPETTAJILLE: Kumppanikoulut ja niiden opettajat ovat saaneet uusia 

toimintamalleja ja menetelmiä opetussuunnitelman mukaisen globaalikasvatuksen 

toteuttamiseen. 

 

OHJELMATIEDOTUS  

 

3. Koulumaailma ja suuri yleisö ovat saaneet monipuolisesti tietoa kehitysmaiden nuorten arjesta, 

kehityskysymyksistä sekä ohjelman toiminnoista ja tuloksista. 

 

Tulosalueet: 

- KEHITYSKYSYMYKSET JA TULOKSET: Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyö, globaalikasvatus ja niiden 

tulokset ovat olleet esillä eri mediakanavissa, oppilaitoksissa ja tapahtumissa. 
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- NUORTEN ÄÄNI: Kumppanijärjestöt ja ohjelmamaiden nuoret ovat Taksvärkki ry:n avulla 

tuottaneet nuorten arkeen ja kokemuksiin perustuvaa materiaalia, jota on hyödynnetty 

ohjelmasta tiedottaessa ja globaalikasvatuksessa. 

 
 
4. ARVIOINNIN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS  
 
4.1 Arviointikriteerit 
 
Toimeksiannossa arvioinnin arviointikysymykset oli Taksvärkin puolelta määritelty seuraavasti:  

 

1. Kuinka tuloksellinen Taksvärkki ry on globaalikasvatuksessaan suhteessa Taksvärkki ry:n 

kehitysyhteistyöohjelman tavoitteisiin ja periaatteisiin?  

2. Kuinka tuloksellinen Taksvärkki ry on globaalikasvatuksessaan suhteessa Taksvärkki ry:n tarkempiin 

globaalikasvatuksen tavoitteisiin?  

3. Minkälaista muutosta Taksvärkki ry saa menetelmillään ja viestillään aikaan nuorten ajattelussa, 

asenteissa tai toiminnassa?  

4. Minkälaisia vaikuttavampia toimintatapoja Taksvärkki ry voisi kehittää globaalikasvatuksen 

asiantuntijoiden näkökulmasta?  

5. Mihin Taksvärkki ry:n tulisi keskittyä globaalikasvatuksensa kehittämisessä seuraavan 

ohjelmakauden 2022–2025 aikana tuloksellisuuden parantamiseksi?  

 

Näiden pohjalta arvioinnille rakennettiin arviointimatriisi, jonka perustaksi valittiin OECD:n DAC-

kriteeristö. Kriteereitä sovellettiin globaalikasvatuksellisesta tulokulmasta.  

 

 

 

Jokainen näistä kriteeristä jaettiin globaalikasvatuksellisesta näkökulmasta oleellisiin alakriteereihin, 

joiden pohjalta arviointia lähestyttiin. Alakriteerit löytyvät raportin liitteenä olevasta 

arviointimatriisista.  

 

DAC-kriteeristön lisäksi arviointiin otettiin ns. Nuorelta nuorelle -tulokulma, jonka läpi jokaista 

kriteeriä tutkittiin. Tulokulman avulla pyrittiin selvittämään, miten läpileikkaavasti Taksvärkin 

keskeinen toimintaperiaate näkyy eri toiminnoissa ja toisaalta, miten globaalikasvatuskentällä tällä 

hetkellä näkyvä aktiivisen toimijuuden korostaminen heijastuu Taksvärkin toimintaan. 

 
4.2 Arvioinnin metodologia ja laajuus 
 
Arvioinnin kolme sisältökokonaisuutta (Taksvärkki-kampanjoiden materiaalit ja kouluvierailut, 

globaalikasvatuksen vapaaehtoiset kouluvierailijat sekä heidän osaamisensa ja tuen tarpeensa, 

Maailmankansalaisen koulu -toiminta) jaettiin teknisesti neljäksi itsenäiseksi, mutta toisiinsa 

linkittyväksi kokonaisuudeksi. Kampanjamateriaalien arviointi erotettiin kouluvierailutoiminnasta 
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omaksi kokonaisuudekseen. Menetelminä arvioinnissa käytettiin desk studya, kehysanalyysia, 

yksilöhaastatteluja, fokusryhmähaastatteluja, online-kyselyitä, Most Significant Change -tarinoita, 

osallistavia työpajoja ja niistä nousseita materiaaleja, etäkoulutusten ja -kouluvierailuiden 

havainnointia, palautteiden luokittelua sekä sisältöanalyysiä. Arviointi toteutettiin osin osallistavana 

prosessina, jossa ääneen pääsivät erityisesti vapaaehtoiset kouluvierailijat sekä yhteistyökoulujen 

opettajat. Covid-19-pandemian aiheuttamista muutoksista johtuen oppilaiden osallistaminen jäi 

arvioinnissa kuitenkin suunniteltua vähäisemmäksi.  

 

Yksityiskohtainen menetelmätaulukko löytyy tämän raportin liitteistä.   

 

Arviointiin osallistettiin:  

- Globaalikasvatuksen vapaaehtoisia kouluvierailijoita lukuvuodelta 2019-2020 (11) 

- Maailmankansalaisen koulun opettajia lukuvuodelta 2020-2021 (6)  

- Maailmankansalaisen koulun oppilaita lukuvuodelta 2020-2021 (23) 

- Taksvärkin kehitysyhteistyön suunnittelija (1)  

- Taksvärkin globaalikasvatuksen suunnittelijat (2)  

- Globaalikasvatuksen ulkopuolisia asiantuntijoita (2). Ulkopuolisina asiantuntijoina haastateltiin 

Sanna Rekolaa, entistä Fingon globaalikasvatuksen suunnittelijaa, nykyistä Sitran Sivistys+ 

projektin asiantuntijaa sekä Heidi Henrikssonia, tohtorikoulutettavaa Åbo Akademista, joka 

viimeistelee väitöskirjaansa aiheesta Educating global citizens: a study of NGO-school 
cooperation in Finland. Sanna Rekola on aikaisemman työtehtävänsä kautta seurannut 

Taksvärkin toimintaa suomalaisella globaalikasvatuskentällä useita vuosia. Heidi Henriksson 

taas on erikoistunut tutkimuksessaan koulujen kanssa tehtävään globaalikasvatusyhteistyöhön 

ja Taksvärkin työ on ollut osa hänen tutkimusaineistoaan. Hän on myös mm. havainnoinut 

Taksvärkin kouluvierailuja.  

 

Kouluvierailujen palautteita arvioitiin yhteensä 806 oppilaalta ja 73 opettajalta. Etätyöpajoja 

havainnoitiin kahdessa koulussa. Kouluvierailijoiden itsearviointeja kouluvierailuista käytiin läpi 

vuosilta 2018-2020 yhteensä 92.  

 

Kampanjamateriaalien osalta käytiin läpi:  

- Vuoden 2018-2019 Ole rohkea -kampanjamateriaali 

- Vuoden 2019-2020 Mielen vapaus -kampanjamateriaali 

- Vuoden 2020-2021 Oikeus olla minä -kampanjamateriaali 

 

4.3 Arvioinnin ja aineiston rajoitteet 
 
Kuten todettu, arviointiaineisto kerättiin aikana, jolloin Covid-19 vaikutti kaikkeen Taksvärkin 

globaalikasvatustoimintaan. Aineistonkeruun menetelmiä jouduttiin muuttamaan alkuperäisestä 

suunnitelmasta, eikä esimerkiksi oppilaita pystytty osallistamaan arvioitiin suunnitellusti. Myöskään 

normaaleja kouluvierailuita ja niiden havainnointia ei pystytty toteuttamaan arviointiaikana.  

 

Kouluvierailijoiden osalta arviointiin osallistettiin vain ns. aktiivisia vapaaehtoisia, jotka ovat erityisen 

sitoutuneita toimintaan. Lukuvuoden aikana lopettaneita tai vähemmän aktiivisia vapaaehtoisia ei 

osallistunut arviointiin.   

 

Maailmankansalaisen koulun toiminta on ollut pilotointivaiheessa kuluneen ohjelmakauden. Niinpä 

monet sen toiminnallisista elementeistä olivat vasta kehittämisen alla. Arvioinnin loppusuoralla, 

syykuussa 2020, Maailmankansalaisen koulun uutta toimintakautta käynnistettiin, ja toimintaan tuli 

mukaan useita uusia kouluja. Kuitenkin vain pieni osa arviointiin osallistuneista kouluista ja opettajista 
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oli ollut mukana toiminnassa aikaisemmin, mistä johtuen aineisto toiminnan tuloksellisuudesta ja 

vaikutuksista jäi pieneksi. Tästä syystä arviointi keskittyi Maailmankansalaisen koulun osalta erityisesti 

kehittämiskohteisiin.  

 
 
5. ARVIOINNIN TULOKSET 
 
 

5.1 Kouluvierailutoiminta   
 
Tarkoituksenmukaisuus 

 

Uuden opetussuunnitelman vakiinnuttamistyö on käynnissä kouluissa ja opettajat ovat enenevissä 

määrin ymmärtäneet globaalikasvatuksen roolin ja merkityksen ja myös tarpeen ulkopuolisen 

osaamisen tuomiselle koulujen globaalikasvatukseen. Tästä näkökulmasta kouluvierailutoiminta on 

tarkoituksenmukaista ja vaikuttaa siltä, että tilaisuuksia sen jatkamiselle ja kehittämiselle on.  

 

Taksvärkki vaikuttaa paikoin kokoaan suuremmalta toimijalta suomalaisella globaalikasvatuskentällä 

ja sen pitkä historia sekä vakiintuneet toimintamuodot, erityisesti kouluvierailutoiminta, tuovat 

uskottavuutta toimintaan. Samalla Taksvärkki koetaan kuitenkin myös joustavana organisaationa, joka 

mukautuu muutoksiin ketterästi ja vastaa kentän muuttuviin tarpeisiin. Konkreettinen esimerkki tästä 

oli arviointiprosessin aikana tapahtunut reagointi Covid-19-pandemiaan ja nopea etätyöpajojen 

suunnittelu. Etätyöpajojen kehittäminen mahdollisti kouluvierailutoiminnan jonkinasteisen 

jatkumisen koronatilanteessa.  
 

Johdonmukaisuus  

 

Taksvärkillä on organisaationa selkeä sisäinen tahtotila kriittisen globaalikasvatuksen toteuttamiseksi 

kouluvierailuilla ja globaalikasvatustoiminnoissa ylipäänsä. Organisaatiolla ei kuitenkaan ole 

varsinaista ohjaavaa dokumenttia kriittisestä globaalikasvatuksesta tai lähestymistavastaan siihen. 

Tämä vaikeuttaa osin kriittisen globaalikasvatuksen käytännön toteuttamista, kun kouluvierailuja, 

niiden sisältöjä tai kouluvierailijoiden kouluille viemää viestiä ei raamiteta ohjaavilla dokumenteilla.  

 

Tällä hetkellä Taksvärkki profiloituu pitkälti globaalikasvatuksen yleisenä, laaja-alaisena 

asiantuntijana, mutta arviointiaineistossa nousee esiin tarve fokuksen mahdolliselle terävöittämiselle 

ja selkiyttämiselle. 

 

Tuloksellisuus  

 

Taksvärkin kouluvierailutoiminta on linjassa globaalikasvatusohjelman tulostavoitteiden kanssa ja se 

on vakiintunutta ja rutinoitunutta. Kouluvierailutoiminnan tavoitteet ovat lähtökohtaisesti selkeät ja 

esimerkiksi opettajien osalta tavoite 80% tyytyväisyystasosta työpajoihin täyttyy. Jopa 97% palautteen 

täyttäneistä opettajista oli sitä mieltä, että kouluvierailu oli hyvin suunniteltu kokonaisuus. Tarpeet 

toiminnalle ovat sen sijaan osin heikommin identifioidut, eikä varsinaista tarvekartoitusta ole tehty eri 

sidosryhmien kanssa. Ei ole aivan selvää, vastaako kouluvierailutoiminta ensisijaisesti koulujen, 

opettajien, oppilaiden, organisaation itsensä vai ulkoministeriön tarpeisiin ja miten tämä tarve on 

toiminnassa selvitetty ja suhteutettu tavoitteisiin.  

 

Kouluvierailuille ja työpajoille on laadittu alatavoitteita, joiden on tarkoitus edistää 

kokonaistavoitteiden saavuttamista. Nämä tavoitteet eivät kuitenkaan aina konkretisoidu luokka- ja 
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koulutasolla, sillä tavoitteiden sanallistaminen ja avaaminen on pääasiassa kouluvierailijoiden 

vastuulla. Kouluvierailukonsepti perustuukin vapaaehtoisten kouluvierailijoiden kyvylle ohjata 

tavoitteellisia kouluvierailuja. Kouluvierailijoiden kokemus tavoitteiden sanallistamisesta ja 

saavuttamisesta työpajojen aikana vaihtelee ja vain pieni osa haastatelluista tai kyselyihin vastanneista 

nostaa sen esiin tärkeänä kriteerinä oman työpajan onnistumisessa. 50% vuoden 2019-2020 

kouluvierailijoista koki, että heidän tekemillään kouluvierailuilla oppilaat olivat joko täysin tai melko 

epätietoisia työpajan tavoitteista. Lisäksi 36% kouluvierailijoista ei pysty antamaan tähän kysymykseen 

varmaa vastausta. Kaiken kaikkiaan siis yli 80 % kouluvierailijoista koki, että oppilaat heidän 

kouluvierailuillaan eivät olleet tietoisia työpajan tavoitteista tai kouluvierailija ei pysty sanomaan 

olivatko he niistä tietoisia. 

 

Vuosina 2018-2020 lähes 70% kouluvierailuihin osallistuneista oppilaista nimesi oppineensa 

kouluvierailuista jotakin sellaista, mitä Taksvärkki toiminnallaan tavoittelee (esim. globaalit ja 

kehityskysymykset, ihmisoikeudet, omat mahdollisuudet vaikuttaa). Tämä jää hieman tavoitetasosta, 

sillä indikaattoriksi on tulostavoitteissa määritelty 80%. Tuloskehikkoa on ohjelmakauden aikana 

kehitetty niin, että indikaattoriin on lisätty määrittäviä tekijöitä opituista asioista, mikä parantaa 

tuloksen seurattavuutta. Hieman yli 30% osallistuneista oppilasta ei kuitenkaan kokenut oppineensa 

työpajasta mitään tai heidän vastaustensa perusteella voidaan arvioida, että työpaja vahvisti jollakin 

tavalla negatiivisia stereotypioita globaalista etelästä. Erityisesti huomionarvioista oli ns. käänteiset 

stereotypiat Suomen erinomaisuudesta. Näiksi stereotypioiksi laskettiin mm. vastaukset siitä, että 

Suomessa kaikki on erinomaisesti muihin maihin verrattuna ja siitä, miten onnekkaita suomalaiset 

ovat, kun ovat saaneet syntyä Suomeen ja siitä, että suomalainen elämä on ylivertaista verrattuna 

hankemaiden elämään.  

 

Kouluvierailuiden tuloksellisuuteen vaikuttaa vahvasti myös opettaja, opettajan omat käsitykset ja 

asenteet sekä suhde työpajaluokkaan. Opettaja ei välttämättä ymmärrä, että työpaja voisi olla 

sisällöllisesti tärkeä myös hänelle, vaan stereotypioita ja ennakkoluuloja saattaa olla vaikeampi murtaa 

opettajan kohdalla. Opettajan asenne työpajaan saattaa myös olla käänteisiä stereotypioita 

vahvistava. Opettaja voi työpajoissa toimia tukevana fasilitaattorina mutta myös sabotoida 

keskustelua tai osallistavia harjoituksia.  

 

”Opettajissa näkee, mä kutsun sitä ehkä sellaiseksi turistityypiksi, että tavallaan halutaan ottaa 
globaalikasvatusta mutta sellaiseksi vähän extramausteeksi. Ja näissä työpajoissakin näkee sitä, että 
vaikka Taksvärkin kouluvierailija saattaa olla ihan hyvä, mutta sitten se opettaja tuo sinne sellaista 
omaa stereotypiaa. Että siinä pitäisi jotenkin kriittisesti kohdata niitä opettajiakin.” (Heidi Henriksson, 

ulkopuolinen asiantuntija) 
 

Arviointiaineiston perusteella kouluvierailuiden tavoitteiden toteutumista ja tuloksellisuutta 

heikentää se, jos luokka ei ole orientoitunut työpajaan ennen vierailua, jos ryhmä on koottu useista 

eri luokista, jos kouluvierailijalle ei ole annettu riittäviä tietoja ryhmästä, jos opettajilla ei ole selkeää 

käsitystä tavoitteista tai omista toiveistaan, jos valvova opettaja ei tunne ryhmää ja jos annettu aika 

on yksinkertaisesti liian lyhyt sekä ryhmädynamiikan hallinnointiin että temaattisen sisällön 

käsittelyyn. Kouluvierailijoiden kokemuksen perusteella oppilaat, tai edes opettaja, eivät usein tiedä 

kouluvierailun tavoitteita vierailijan saapuessa luokkaan. Kommunikointi koulujen kanssa ennen 

vierailua saattaa olla vaikeaa aluekoordinaattoreille. Yksi aluekoordinaattoreista toteaa: ” Mutta jos 
on tällaisia isoja esimerkiksi teemapäiviä, et siellä on vaikka joku koordinaattori, joka hoitaa sen koko 
koulun työpajasysteemin, niin sitten mä en välttämättä pääse ikinä puheisiin ennen sitä työpajaa sen 
kyseisen opettajan kanssa, jonka tunnilla ollaan menossa. Niin se on vähän sellainen rikkinäinen 
puhelin.”  
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Kouluvierailuiden systemaattista seurantaa ja arviointia tehdään, mutta mekaanisesti. 

Kouluvierailuilta kerättyä palautemateriaalia on runsaasti, sillä lukuvuoden aikana lukuisat nuoret ja 

opettajat täyttävät kyselyn. Palautteiden analyysille ei kuitenkaan ole olemassa laadullisia, 

sisällöllisesti selkeästi määriteltyjä indikaattoreita, jotka osoittaisivat toivotun muutoksen tason sekä 

todentaisivat tapahtuneen muutoksen. Niinpä palautteiden perusteella saa ensisijaisesti käsityksen 

työpajan teknisestä onnistumisesta, mutta epäselväksi jää mitä onnistuminen Taksvärkille tarkoittaa 

ja miten se vie kohti Taksvärkin määrittelemiä globaalikasvatuksen tavoitteita. Vaikka syväluotaavaa 

vaikuttavuuden arviointia on haastava tehdä lyhyen 90 minuutin työpajan jälkeen, selkeämpi 

globaalikasvatuksellinen muutosteoria ja konkreettisesti määritellyt ja avatut laadulliset indikaattorit 

helpottaisivat tuloksellisuuden hahmottamista ja haltuun ottamista.   

 

Kouluvierailutoiminta on vain osin sisällytetty Taksvärkin riskimatriisiin, minkä vuoksi ns. vaaran 

paikkoja toiminnassa aluekoordinaattorista kouluvierailijaan ja opettajaan ja oppilaisiin ei ole 

analysoitu.  

 

Tehokkuus  

 

Kouluvierailutoiminta on lukumäärällisesti erittäin tehokasta, sillä työpajoja saadaan toteutettua 

runsaasti lukuvuoden aikana. Haasteena panos-tuotos-näkökulmasta onkin enemmän toiminnan 

tuloksellisuuden osoittaminen. Laajan ja kattavan kouluvierailutoiminnan koordinointiin menee 

runsaasti organisaation resursseja, jolloin tuloksellisuutta tulisi pystyä systemaattisesti kehittämään.  

 

Vaikutukset  

 

Seurannan ja arvioinnin mekanistisuudesta huolimatta aineistoissa näkyy alustavia viitteitä siitä, että 

kouluvierailutoiminnassa ollaan oikeilla jäljillä vaikuttavuuden osalta. Vuosien 2018-2020 

kampanjapalautteissa, 85% nuorista kuvaili työpajaa positiivisin termein, mikä voidaan laskea 

indikaatioksi nuorten yleisestä kiinnostuksesta ja avoimuudesta suhteessa kouluvierailuihin. Lähes 

95% vuoden 2018-2020 työpajoihin osallistuneista nuorista koki työpajan teemat tärkeiksi. Yli 70% 

vastanneista sanoi, että työpajat 2018-2020 oli herättänyt jonkinlaista kiinnostusta vaikuttaa asioihin.  

 

Kouluvierailijat arvioivat, että suurin vaikutus työpajoilla on nuorten ennakkoluulojen murtumiseen ja 

siihen, että oppilaiden päässä syttyy lamppu, että ”en tiennytkään, että köyhissäkin maissa voi olla 

tällaista”. Kouluvierailijoiden kokemuksen mukaan työpajojen lopun fiilispiirissä tulee usein esiin 

työpajan aikana oppilaissa heränneitä empatian tunteita. Kampanjavideoiden koetaan avaavan 

oppilaiden silmiä ja herättävän myös samaistumisen kokemuksia. Kouluvierailijat nostavat kuitenkin 

esiin myös sen, että osalla nuorista työpaja saattaa vahvistaa eriarvoisuuden ja ylemmyydenkin 

kokemuksia.  

 

Aineiston perusteella keskeisin haaste kouluvierailuiden vaikuttavuudessa liittyy osallisuuteen ja 

nuorten aktiiviseen kansalaisuuteen ja sen realisoitumiseen. Vaikuttamisesta ja osallisuudesta on 

kouluvierailuilla usein helpoin puhua varainhankinnallisessa viitekehyksessä ja epäselväksi jää, mitä 

muita tapoja käytetään, jotta nuorten aktiivista kansalaisuutta konkreettisesti tuetaan 

kouluvierailuiden kautta.  

 

Kestävyys  

 

Koulujen arki puoltaa yksittäisten kouluvierailujen jatkamista. Kouluvierailutoiminnalla, jossa 

ulkopuolinen vierailija menee koululle, on arvoa mm. oppimisen ja kansalaisyhteiskunnan 

konkreettisen esittelemisen näkökulmasta. Ammattimaisesti globaalikasvatusta tekevät toimijat 
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pystyvät myös toteuttamaan laadukkaampaa, ja kriittisen globaalikasvatuksen näkökulmat 

huomioivaa, globaalikasvatusta kuin asialle vihkiytymättömät opettajat.     

 

Kouluvierailijat kokevat, että Taksvärkki organisaationa seuraa aikaa ja käsiteltävät teemat ovat 

ajankohtaisia. He kuitenkin nostavat esiin sen, että koulut toivovat entistä enemmän ilmastoaiheisia 

työpajoja, joita Taksvärkki ei tarjoa.  

 

Nuorelta nuorelle  

 

Taksvärkki määrittelee itsensä organisaationa, jossa nuorten aktiivinen toimijuus on kaikessa 

toiminnassa vahvasti läsnä. Vaikka tämä näkyy selkeästi periaatteellisella tasolla, se ei ole yhtä lailla 

läpileikkaava toiminnan käytännön toteutuksessa. Haasteena Taksvärkin toiminnassa onkin nuorten 

aito osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja sitä kautta legitimiteetin ansaitseminen 

nuorikeskeiselle toiminnalle. Taksvärkillä ei ole valmiita prosesseja tai toimintamalleja, joilla 

mahdollistettaisiin systemaattinen nuorten osallistuminen globaalikasvatusohjelman tarpeiden ja 

tavoitteiden määrittelyyn, toimintamallien kehittämiseen ja omistajuuden vahvistamiseen 

toiminnassa. Kouluvierailutoiminta näyttäytyy paikoin ylhäältä johdettuna toimintamallina, joka 

tarjoaa vain rajallisia mahdollisuuksia nuorille vaikuttaa sen sisältöön.  

 

Taksvärkin toiminnan kantavana ajatuksena, ja kouluvierailutoiminnan kulmakivenä, on Nuorelta 

nuorelle -periaate. Periaate on toisaalta slogan ja motto, jolla Taksvärkki profiloituu 

globaalikasvatuskentällä, toisaalta siihen on ladattu odotuksia myös toimintaa ohjaavana käytännön 

periaatteena. Arviointiaineiston perusteella ymmärrys Nuorelta nuorelle -periaatteesta eri 

sidosryhmien keskuudessa vaihtelee merkittävästi. Vaikuttaa siltä, että vaikka periaate on määritelty 

kehitysyhteistyöohjelmassa, toiminnassa sitä käytetään lähinnä mainoslauseena eikä se ohjaa 

läpileikkaavasti toimintaa. Periaatteella on enemmän symbolista kuin käytännön arvoa. Periaatetta 

laitetaan kouluvierailutoiminnassa käytäntöön melko pintapuolisesti eikä sen jalkauttamiselle ole 

olemassa selkeitä askelmerkkejä.  

 
Nuorelta nuorelle -periaate on vahvasti keskiössä myös Taksvärkki-keräyksen raamittamisessa. 

Nykyisessä muodossaan Taksvärkki-keräys on kuitenkin varsin aikuisvetoinen eikä nuorille synny 

todellista omistajuutta toiminnasta. Arviointiaineisto ei tarjoa riittävästi tietoa keräystoiminnan 

syvälliseen arviointiin, mutta merkkejä on siitä, että keräyksen sisään suunniteltu suomalaisten 

nuorten aktiivisen kansalaisuuden vahvistaminen ei aina toteudu. Keräyksen tavoitteet ja merkitys ja 

nuorten oma rooli keräyksessä eivät välttämättä ole selkeät osallistujille ja nuoret saattavat kokea 

keräykseen osallistumisen aikuisten ”käskyttämisenä”. Niinpä aktiivisen kansalaisuuden kaari ei 

välttämättä konkretisoidu osallistuville nuorille. Nuoret eivät välttämättä myöskään saa riittävästi 

näyttöä oman työpanoksensa tuloksista tavalla, jonka he kokevat mielekkääksi.  

 

”Varainhankintaa voidaan tehdä jotenkin niin, että se kytkeytyisi isompaan kasvatukselliseen 
tavoitteeseen. Ongelmana on varmaan se, että missä määrin ne koulut ja ne kohderyhmät sen 
isomman tavoitteen sitten ottaa haltuun. Ja muistaa kommunikoida sen myös sinne lapsille ja nuorille. 
Että siinä on aika paljon vastuuta niillä opettajilla myös siitä, että miten se kytketään.” (Sanna Rekola, 

ulkopuolinen asiantuntija) 
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5.2 Kouluvierailijatoiminta, vierailijoiden osaaminen ja tuen tarve  
 
Tarkoituksenmukaisuus 

 

Vapaaehtoisten kouluvierailijoiden toimintamalli on hyvin vakiintunut ja sitä on kehitetty 

systemaattisesti eteenpäin. Vapaaehtoisten koulutukseen ja henkilökohtaiseen tukeen on 

ohjelmakauden aikana panostettu. Kouluvierailijat hakevat vapaaehtoistoiminnasta mahdollisuutta 

toimia oikeudenmukaisemman maailman puolesta ja perehtyä heitä kiinnostaviin teemoihin. 

Toiminnalta toivotaan myös yhteisöllisyyttä sekä uuden oppimista. Ne vuoden 2019-2020 

vapaaehtoisista, jotka sitoutuivat koko lukuvuodeksi mukaan toimintaan vaikuttavat olevan hyvin 

kiinnittyneitä Taksvärkkiin organisaationa ja sitoutuneita Taksvärkin arvoihin. Kouluvierailijat 

viittaavat organisaatioon ”me” muodossa ja kokevat olevansa koko organisaation vapaaehtoisia. 

Aineiston perusteella tämän ryhmän sitouttaminen on onnistunut erittäin hyvin ja vapaaehtoiset ovat 

luoneet vahvan tunnesiteen Taksvärkkiin organisaationa. Suurin osa kouluvierailijoista on tietoisesti 

valinnut Taksvärkin organisaatioksi, jonka toimintaan halusivat lähteä mukaan. He kuvailevat 

Taksvärkkiä sanoilla nuorekas, helposti lähestyttävä, lämminhenkinen, kotoisa, energinen, tosi 

ennakkoluuloton, avoin, luotettava ja asiantunteva.  

 

Kouluvierailijatoiminnan keskeisiä periaatteita on se, että vapaaehtoiset kouluvierailijat saavat käyttää 

omia vahvuuksiaan työpajojen ohjaamisessa. Kouluvierailijat kokevat saaneensa vapaaehtoistyöhönsä 

runsaasti yksilöllistä tukea Taksvärkin toimistolta sekä aluekoordinaattoreilta.  

 

Taksvärkki on organisaationa nähnyt vaivaa saavutettavuuden kehittämisessä ja vapaaehtoiset 

arvostavat tätä. Taksvärkin markkinointimateriaalit antavat kuvan, että kuka tahansa on tervetullut 

mukaan organisaation vapaaehtoistoimintaan.   

 

Johdonmukaisuus  

 

Kouluvierailijat kokevat oman osaamisensa pääasiallisesti hyväksi. 100% kaikista online-kyselyyn 

vastanneista arvioi oman osaamisensa osallistavista menetelmistä olevan vahvaa, 82% arvioi 

pedagogisen osaamisensa olevan vahvaa ja 64% arvioi kehityskysymyksiin liittyvän osaamisensa 

olevan vahvaa. Lisäksi 64% online-kyselyn vastaajista arvioi pystyvänsä ottamaan erilaiset oppijat 

hyvin huomioon työpajatilanteissa. Opettajista hieman yli 30% arvioi, että kouluvierailijoilla 

kehitettävää oli erityisesti erilaisten oppijoiden kohtaamisessa ja ryhmädynamiikan hallinnoinnissa. 

Tosin tämä tulos näkyy vain vuoden 2018-2019 opettajapalautteissa.   

 

Vapaaehtoisten koulutuksessa on viime vuosina keskitytty ennen kaikkea kouluvierailijoiden 

pedagogisen puolen vahvistamiseen ja sen seurauksena kapasiteetin vahvistaminen 

kehityskysymyksistä on ollut osin vähäisempää. Taksvärkin kehitysyhteistyön suunnittelijat 

osallistuvat vapaaehtoisten koulutukseen ja kertovat toiminnasta, mutta syventyminen aiheeseen 

vaikuttaa riippuvan kunkin vuoden vapaaehtoisista ja heidän henkilökohtaisista intresseistään. Vaikka 

suuri osa kouluvierailijoista oli hyvin tietoisia globaalikasvatuksen perusideasta, aineisto ei kerro, onko 

vapaaehtoisilla riittävän hyvät tiedot Taksvärkin tulokulmasta nimenomaan kriittiseen 

globaalikasvatukseen ja sen jalkauttamiseen koululuokissa. Aineistosta ei myöskään käy ilmi 

vapaaehtoisten konkreettinen osaaminen Agenda2030-tematiikasta.   

 

Tuloksellisuus  

 

Kouluvierailijoiden koulutusviikonlopun tavoite on sitouttaa vapaaehtoiset toimintaan ja tarjota eväitä 

toiminnan aloittamiselle. Kouluvierailijoiden fokusryhmähaastattelun perusteella tämä tavoite 
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saavutetaan. Kouluvierailijoiden välisellä vertaistuella on suuri merkitys toimintaan sitoutumisessa. 

Erityisesti paikallisia ryhmittymiä ja aluekoordinaattoreilta saatua tukea kiitellään. Aineisto ei 

kuitenkaan anna kokonaiskuvaa tilanteesta, sillä fokusryhmään osallistui vain sitoutuneita ja aktiivisia 

vapaaehtoisia. Taksvärkin oman seurannan perusteella tavoitetta 80% sitoutumisasteesta ei vuosittain 

saavuteta.   

 

90% vuoden 2019-2020 kouluvierailijoista koki olevansa joko hyvin tai melko tietoinen Taksvärkin 

globaalikasvatuksen tavoitteista. Työpajojen jälkeen täytettävissä itsearvioinneissa kouluvierailijat 

nostavat tavoitteiden toteutumisen esiin kuitenkin hyvin harvoin. Vuonna 2018-2019 vain 5% 

itsearvioinnista nosti esiin tavoitteiden saavuttamisen minkäänlaisena indikaattorina työpajan 

onnistumisesta. Vastaavasti vuonna 2019-2020 kukaan kouluvierailijoista ei nostanut tavoitteita esiin 

relevanttina tietona itsearvioinneissa. Tämä ei välttämättä tarkoita, että tavoitteita ei saavutettu, 

mutta kertoo siitä, että kouluvierailijat eivät välttämättä koe tavoitteiden sanoittamista ja 

saavuttamista oleellisena osana työpajaa.  

 
Globaalikasvatuksen tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta oleellista on kouluvierailijoiden 

osaamisen tasalaatuisuus. Hyvin erilaisista taustoista tulevat vapaaehtoiset tulisi kouluttaa 

globaalikasvatuksen pedagogiikasta ja sisällöllisistä teemoista niin, että he pystyvät omia 

vahvuuksiaan hyödyntäen ohjaamaan mahdollisimman laadukkaita kouluvierailuja. Vaikka Taksvärkki 

saa tietoa vapaaehtoisten taustoista hakuvaiheessa, varsinaisen osaamiskartoituksen tekeminen 

ennen koulutusta tai sen jälkeen on vaillinaista. Vapaaehtoiset täyttävät lähtötaso- ja 

loppupalautekyselyt, mutta niistä saatu aineisto on vielä vähäistä eikä yksilöitävissä.  

 

Kouluvierailijatoiminnan keskeisenä periaatteena on, että jokainen vapaaehtoinen ohjaa 

kouluvierailuja omalla tyylillään.  

 

”Kaikki sai tavallaan luoda sen oman näköisensä jutun, kun lähtee kouluun menemään.” 

(Kouluvierailija 2019-2020) 

 

Tämä on samanaikaisesti sekä kouluvierailijatoiminnan vahvuus että heikkous tuloksellisuuden 

näkökulmasta. Vapaus tehdä ja luottamus jokaisen vapaaehtoisen omaan osaamiseen luo hyvää 

henkeä ja sitouttaa vapaaehtoisia kouluvierailijatoimintaan. Taustojen ja osaamisen heterogeenisyys 

mahdollistaa kuitenkin kouluvierailuiden laadun epätasaisuuden ja sitä kautta hankaloittaa 

tavoitteiden yhteismitallista saavuttamista. Lisäksi vapaaehtoisen persoona saattaa vaikuttaa 

esimerkiksi kriittisen globaalikasvatuksen toteuttamiseen. Etätyöpajoissa kouluvierailijoiden 

osaamiserot saattavat näiltä osin entisestään korostua. 

 

”Kouluvierailijoiden koulutukseen liittyen vaihtelevuutta on aika paljon. Että miten hyvin 
kouluvierailijat ”handlaa” sen tilanteen. Ja osaavatko he esimerkiksi tarttua näiden oppilaiden 
kommentteihin ja synnyttää niistä keskustelua siinä luokkahuoneessa. Esimerkiksi jotkut yläasteikäiset 
eivät välttämättä sillä tavalla osallistu siihen keskusteluun kuin aikuinen kouluttaja on ajatellut, vaan 
joidenkin vitsien tai heittojen kautta. Ja niihin olisi hyvä tarttua.” (Heidi Henriksson, ulkopuolinen 

asiantuntija) 

 

Kouluvierailijat nostavat esiin opettajan merkittävän roolin suhteessa työpajan tavoitteiden 

toteutumiseen. Opettajan rooli, omat asenteet sekä tunnin kulkuun puuttuminen saattavat vaikuttaa 

tavoitteiden toteutumiseen. Tavoitteiden saavuttaminen on yleensä kouluvierailijan näkökulmasta 

helpointa, jos yksittäinen opettaja on tilannut työpajan ja orientoitunut luokan kanssa työpajan 

teemaan jo ennen vierailua.  
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Vapaaehtoisten täyttämät itsearviointilomakkeet kouluvierailujen jälkeen koettiin hyvänä käytäntönä, 

sillä ne auttavat reflektoimaan omaa toimintaa sekä kehittämään omia tuntisuunnitelmia. 

Positiiviseksi koettiin myös se, että itsearvioinneista oli tarvittaessa saanut palautetta Taksvärkin 

toimistolta.  

 

Tehokkuus  

 

Panos-tuotos-näkökulmasta vapaaehtoisten kouluttaminen on iso ponnistus Taksvärkille, mutta on 

olemassa selkeitä viitteitä siitä, että panostus kannattaa. On myös selvää, että suurempi panostus 

johtaa laadukkaampiin kouluvierailuihin. Vapaaehtoispohjalta toimivat kouluvierailijat mahdollistavat 

Taksvärkin toiminnalle laajan maantieteellisen kattavuuden ja merkittävän tavoitettujen nuorten 

lukumäärän. Jos vapaaehtoisten sitouttaminen ei kuitenkaan onnistu tavoitelukujen mukaisesti, 

aluekoordinaattorit ja myös Taksvärkin työntekijät joutuvat enenevissä määrin tekemään 

kouluvierailuja vapaaehtoisia paikatessaan.   

 

Kouluvierailijoiden näkökulmasta saman Taksvärkki-kampanjan ”kierrättäminen” esimerkiksi kaksi 

vuotta on hyvä idea, sillä näin he voivat hyödyntää jo oppimaansa ja myös syventää 

asiantuntemustaan kampanjasta.  

 

Vaikutukset  

 

Arviointiaineiston perusteella voidaan todeta, että kouluvierailijana toimimisella on ollut laajempia 

vaikutuksia vapaaehtoisiin. Toimintaan osallistuminen on antanut heille mm. itseluottamusta, 

rohkeutta, esiintymistaitoja ja -valmiutta, luottamusta omaan osaamiseen sekä kokemusta 

järjestötoiminnasta. Kouluvierailijat toteavat:  

 

”Olen kasvanut hurjasti ihmisenä ja löytänyt lisää rohkeutta mennä uusiin tilanteisiin. Osaan 
paremmin varautua yllättäviin muutoksiin ja löytänyt myös armollisuutta itseäni ja muita kohtaan. 
Työpajan ei tarvitse olla yli-inhimillinen superilmiö ollakseen onnistunut ja vaikuttava kokonaisuus, 
vaan yksinkertaisillakin harjoituksilla voi päästä ytimeen ja löytää yhteyden oppilaisiin. 
Mielettömimpiä hetkiä ovat olleet ne, kun oppilas tulee työpajan jälkeen sanomaan, että piti 
työpajasta tai oppi jotakin uutta.” (Kouluvierailija 2019-2020) 

 

”Yksi muutos, jonka olen huomannut itsessäni, on ymmärrys siitä, kuinka kiinnostuneita ja innostuneita 
oppilaat tosissaan ovat aiheista, joita työpajoissa käsitellään. Olen oppinut ymmärtämään kuinka 
äärettömän tärkeää työ, jota teemme, on ja kuinka paljon nuoret haluavat oppia lisää. Oppiminen on 
mielekästä ja mukavaa, jos aiheita käsitellään luovien ja kiinnostavien tehtävien sekä keskustelujen 
avulla.” (Kouluvierailija 2019-2020) 

 

Kestävyys  

 

Kouluvierailijat etsivät vapaaehtoistoiminnasta mahdollisuutta toimia oikeudenmukaisemman 

maailman puolesta kivassa porukassa. Tämä sitouttaa heitä toimintaan. Taksvärkin tarjoama vahva 

tuki toiminnalle toimiston puolelta ovat myös vapaaehtoisia sitouttavia tekijöitä. Sitouttamista 

vahvistaa kouluvierailijoiden mukaan myös vuoden aikana tarjottava lisäkoulutus. Näin informaatiota 

tulisi lisää siedettävissä annoksissa ja omaa asiantuntemusta pystyisi myös syventämään vuoden 

aikana.  

 

Fokusryhmähaastatteluun osallistuneesta vapaaehtoisjoukolta on vaikea saada tietoa niistä tekijöistä, 

jotka haittaavat vapaaehtoisten sitoutumista tai johtavat vapaaehtoisen ennenaikaiseen 
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lopettamiseen. Lisäkartoitusta asiasta olisi hyvä tehdä jollakin tapaa niiden vapaaehtoisten parissa, 

jotka eivät sitoudu toimintaan yhdeksi lukuvuodeksi. Oleellinen kysymys on se, miten kattavan 

kouluvierailutoiminnan ja lukuvuoden aikana lopettavien kouluvierailijoiden määrän epäsuhta 

ratkaistaan. Taksvärkin tulisi ottaa kouluvierailuiden tavoitteiden asettamisessa ja toiminnan 

suunnittelussa huomioon Taksvärkin työntekijöiden ja aluekoordinaattoreiden kasvava vastuu 

kouluvierailuiden ohjaamisesta, ellei vapaaehtoisten lukuvuosittaiseen 80% sitoutumistavoitteeseen 

päästä.  

 

Nuorelta nuorelle  

 

Kaikki vuoden 2019-2020 aktiiviset kouluvierailijat pystyivät antamaan jonkinlaisen vastauksen siihen, 

mistä Taksvärkin Nuorelta nuorelle -periaatteessa on kyse, mutta annetut määritelmät jäivät melko 

pintapuolisiksi ja osin ristiriitaisiksikin. Toisaalta Nuorelta nuorelle nähdään organisaation sloganina, 

joka nousee sen historiasta, toisaalta sen koetaan viittaavan siihen, että nuoret ovat kaikkialla 

maailmassa samanlaisia. Noin 30% online-kyselyn vastaajista ymmärtää periaatteen nuorten 

molemminpuolisena oppimisena, noin 30% nuorten toimijuutena ylipäänsä ja noin 30% selittää sen 

viittaavan Taksvärkki-keräykseen. Joukossa on myös pari laajemmin asiaa pohtinutta: ”Yritän päästää 
kampanjan nuoret itse ääneen näyttämällä esim. kampanjadokumentin. Vältän toiseuttavaa tai 
säälittelevää puhetta, vaan puhuessani hankkeen nuorista pyrin tietoisesti kertomaan heistä 
aktiivisina toimijoina ja muutoksentekijöinä. Vältän luennointia ja pitkiä paasauksia, vaan päästän 
myös luokkahuoneessa istuvat nuoret kertomaan omia ajatuksiaan, kokemuksiaan ja mielipiteitään.” 

(Kouluvierailija 2019-2020).  

 

Osa kouluvierailijoista mieltää itsensä nuoreksi ja ymmärtää Nuorelta nuorelle -periaatteen 

toteutumisen sen kautta, että he nuorina ohjaavat kouluvierailuja toisille nuorille. Periaatteen 

suhdetta omaan kouluvierailijana toimimiseen ei eritellä enempää, eikä vastauksista juuri käy ilmi, 

miten periaate konkreettisesti otetaan huomioon kouluvierailuilla.   
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5.3 Kampanjamateriaalit  
 

Tarkoituksenmukaisuus 

 

Kampanjamateriaaleissa näkyy Taksvärkin pitkä kokemus materiaalituotannosta sekä aktiivinen 

pyrkimys ihmisoikeusperustaisuuden sisällyttämiseen globaalikasvatusmateriaaleihin. Opettajat 

kokevat kampanjamateriaalit hyödyllisinä ja Taksvärkki saa heiltä niistä positiivista palautetta.  

 

Nuorten tarpeita ja ideoita on jonkin verran kuultu kampanjamateriaalien kehittämisessä vuosien 

varrella, mutta systemaattista prosessia tälle ei ole olemassa. Niinpä ei ole aivan selvää, miten 

materiaalit konkreettisesti vastaavat nuorten itsensä identifioimiin tarpeisiin.  

 

Johdonmukaisuus  

 

Kampanjamateriaaleja työstetään yhteistyössä globaalikasvatuksen, kehitysyhteistyöpuolen ja 

Taksvärkin viestinnästä vastaavien asiantuntijoiden kanssa, mikä näkyy lopputuloksessa. 

Kampanjamateriaalikokonaisuudet ovat kertomuksellisesti hallittuja ja niissä etelän ohjelmamaiden 

ääni kuuluu selkeänä ja kirkkaana. Kaiken kaikkiaan organisaation sisäinen, yhtenäinen linja näkyy 

kampanjamateriaaleissa. Taksvärkki-keräystä käsitellään kuitenkin materiaaleissa melko niukasti, 

mikä ikään kuin häivyttää sen osuutta globaalikasvatustoiminnassa.   

 

Materiaalit eivät selkeästi määrittele Taksvärkin tulokulmaa kriittiseen globaalikasvatukseen, mutta se 

vaikuttaa Heidi Henrikssonin tutkimuksessaan käyttämän Andreotti & de Souzan määritelmän 

näkökulmasta post-strukturalistiselta lähestymistavalta kriittiseen globaalikasvatukseen1. 

Materiaaleissa ei varsinaisesti viitata globaaleihin epäoikeudenmukaisuuksiin tai nosteta esiin 

yhteiskunta- tai talousjärjestelmäkritiikkiä epätasa-arvoisen maailmantilanteen lähtökohtana, vaan 

keskitytään enemmän voimaannuttavaan ja globaalia dikotomiaa rikkovaan kieleen ja 

ennakkoluulojen rikkomiseen.  

 

 
1 Andreotti, V. & de Souza, L.M.2012. Introduction: (Towards) Global Citizenship Education 'Otherwise'. Teoksessa V. Andreotti & 
L.M. de Souza (toim.) Postcolonial perspectives on global citizenship education. New York: Routledge.  
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Tuloksellisuus  

 

Yli 90% kouluvierailijoista kokee, että kampanjamateriaalit auttavat heitä työpajojen tavoitteiden 

saavuttamisessa.  

 

Materiaalien narratiivisen kokonaisuuden ja sen kautta välittyvän viestin kautta kampanjamateriaalit 

ja erityisesti videot tarjoavat suomalaisille nuorille samaistumisen mahdollisuuksia globaalin etelän 

nuorten kanssa. Videoilla puhutaan teemoista, jotka koskettavat nuoria kaikissa maissa ja nuorten 

arkea kuvataan suurimmaksi osaksi yleismaailmallisista lähtökohdista käsin. Joltain osin videot 

tarjoavat mahdollisuuksia myös inspiraation tunteelle sekä ymmärrystä siitä, että suomalaiset nuoret 

voivat oppia globaalin etelän nuorilta. Tähän päästään kuvaamalla videoilla esiintyvät nuoret 

aktiivisina, voimakkaina ja voimaantuneina. Materiaalien sisältö on selkeästi kerätty aidosti kentältä 

hankemaista ja ne kertovat paikallisesta todellisuudesta, mikä on hyvä lähtökohta materiaalien 

tuloksellisuudelle.  

 

”Näkisin Taksvärkin vahvuutena sen, että voidaan kääntää sitä auttamisnarratiivia ylösalaisin siten, 
että etelä voi opettaa suomalaisnuorille, miten vaikutetaan yhteiskunnallisesti” (Heidi Henriksson, 

ulkopuolinen asiantuntija)  

 

Kampanjamateriaalit on suunniteltu suhteessa Taksvärkki-keräykseen ja sen osalta aineistossa nousee 

esiin huoli varainhankinnallisen kärjen vaikutuksista oikeusperustaiseen globaalikasvatukseen, jota 

materiaaleissa halutaan korostaa. Todellisuudessa Taksvärkki-keräys ei ole hallitsevana sisältönä 

kampanjamateriaaleissa. Keräystä avataan materiaaleissa varsin yleisellä tasolla. Materiaaleista 

välittyy paikoin tunne, että keräyksen tarkempaa avaamista jopa varotaan. Tästä johtuen 

suomalaisten nuorten käsitys siitä, mihin he ovat keräyksessä tulossa mukaan, mihin raha käytetään, 

miten raha käytetään ja mikä heidän oma roolinsa on tässä pitkässä ketjussa, saattanee jäädä 

pinnalliseksi. Vaikka keräys koetaan ristiriitaisena suhteessa oikeusperustaisuutta korostavaan 

globaalikasvatukseen, redusoimalla se lyhyeksi maininnaksi materiaaleissa ei välttämättä ratkaista 

tätä ristiriitaa. Suomalaisten nuorten suoraa roolia hankkeiden ”rahoittajina” ei ymmärrettävästi 

haluta korostaa, mutta ellei asiaa käsitellä, suomalaisen nuoren on vaikea hahmottaa oman aktiivisen 

kansalaisuutensa roolia kokonaisuudessa.   

 

Kampanjaan liittyvien oppituntimateriaalien ja niiden kouluihin jalkautumisen osalta Taksvärkki ei tee 

erityistä seurantaa. Ei siis ole selvää, miten opettajat ottavat käyttöön tunneille kehitettyjä harjoitteita 

ja minkälaisia potentiaalisia tuloksia tai vaikutuksia niillä saattaa olla.   

 

Tehokkuus  

 

Perinteisesti uusi Taksvärkki-kampanja on kehitetty vuosittain. Uuden kampanjan kehittäminen ja 

materiaalien tuottaminen vie organisaatiolta paljon resursseja. Ei ole aivan selvää, onko jokavuotisella, 

uudella kampanjalla kiistatonta lisäarvoa verrattuna siihen, että samaa kampanjateemaa työstettäisiin 

useampi vuosi. Ns. jatkokampanjoiden kehittäminen olemassa olevien kampanjoiden päälle saattaa 

olla yksi ratkaisu tähän, mitä onkin vuoden 2020-2021 kampanjassa hyödynnetty.  

 

Vaikutukset  

 

Kuten todettu, kampanjamateriaalien teemat ja ns. kertomukselliset osuudet ovat mietittyjä ja tuovat 

esiin tärkeitä teemoja. Nuorten kertomukset materiaaleissa tarjoavat samaistumisen kokemuksia, 

rikkovat stereotypioita ja luovat globaalin etelän nuorista kuvaa aktiivisina toimijoina 

avuntarvitsijoiden sijaan. Videoiden kuvituskuvasto on kuitenkin ristiriitaisempaa ja osin 
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stereotypioita vahvistavaa, erityisesti 2018-2019 Ole rohkea -kampanjan osalta. Kuvituskuvassa näkyy 

perinteisiä, erityisesti Afrikkaan liitettäviä stereotypioita kuten lapsilaumoja, rumpuja ja afrikkalaista 

tanssia. Vaikka kuvituskuva kertoo paikallisesta todellisuudesta, sillä ei välttämättä ole merkitystä 

tarinan sujuvan kuljettamisen näkökulmasta. Myös ääniraita on osin stereotyyppinen 

rumpumusiikkeineen. Vuoden 2019-2020 Mielen vapaus- ja 2020-2021 Oikeus olla minä -

kampanjoissa ongelma on vähemmän silmiin pistävä, mutta sama haaste löytyy niistäkin kuvituskuvan 

ja äänimaailman osalta. Vaikka kuvituskuvasto ei suoranaisesti pyri aikaansaamaan säälin tunteita tai 

vetoa ns. extrinsic-arvioihin2, tämä paikoittainen ristiriita materiaaleissa kertomuksen ja kuvituskuvan 

välillä saattaa osin selittää sitä, miksi oppilaat ovat voineet kokea saman työpajan täysin eri tavoin: 

toinen stereotypioita rikkovana, toinen stereotypioita vahvistavana.  

 

Kestävyys  

 

Kuvasto nuorista on positiivista, nauravaa, ns. cooliakin, mikä tekee materiaaleista ajankohtaisia ja 

nuoriin vetoavia. Videot vaikuttavat olevan toimiva materiaalimuoto ja kiinnostavan suomalaisia 

nuoria. Videomateriaalit ovat kokonaisuudessaan luontevia ja nuoret kertovat toiminnastaan omin 

sanoin, ilman liiallista raamitusta tai käsikirjoitusta. Kuvatut nuoret ovat hyvin samaistuttavia ja 

materiaalissa on pyritty korostamaan nuorten ”nuoruutta” monin tavoin. Aineisto ei tarjoa riittävästi 

tietoa esimerkiksi aamunavausmateriaalin kestävyyden arviointiin.  

 

Kestävyyden näkökulmasta dialogisuuden vahvistamista materiaaleissa voisi pohtia laajemmin. Vaikka 

globaalin etelän nuorten ääni kuuluu nyt selkeänä materiaaleissa, sen tutkiminen miten aidompaan ja 

merkityksellisempään dialogiin nuorten välillä pääsisi, voisi olla relevanttia.  

 

Nuorelta nuorelle  

 

Kampanjamateriaalit muodostavat pohjan Taksvärkin Nuorelta nuorelle -periaatteelle ja 

arviointiaineiston perusteella vaikuttaa siltä, että kampanjamateriaaleissa periaate tulee selkeimmin 

esiin. Periaate nimetään kuitenkin vain ohimenevästi Taksvärkki-keräyksen yhteydessä, eikä ole aivan 

selvää, miten esimerkiksi kouluvierailijat ottavat periaatteen puheeksi vaikkapa videon näyttämisen 

jälkeen. 

 

Vaikka periaatetta ei sanallistetakaan, videomateriaaleissa se näkyy kuitenkin globaalin etelän nuorten 

vahvoina ja inspiroivina puheenvuoroina. Näin videot tarjoavat mahdollisuuksia periaatteen 

laajempaan käsittelyyn kouluvierailuilla. Vaikuttaa siltä, että paljon riippuu opettajan tai 

kouluvierailijan kyvystä ottaa periaate käsittelyyn ja määritellä ja avata se nuorille videon näyttämisen 

jälkeen. Vuoden 2020-2021 kampanjavideolla yksi haastateltavista viittaa suoraan suomalaisiin 

opiskelijoihin ja yhteiseen toimintaan heidän kanssaan. Tämä luo konkreettisen yhteyden tunteen 

videolle ja voisi olla enemmänkin käytetty keino samaistumisen kokemusten aikaansaamiseksi ja 

dialogisemman lähestymistavan luomiseksi.   

 

 
2 Holmes, T., Blackmore E., Hawkins R., Dr. Wakeford T., 2012, The Common Cause Handbook, A Guide to Values and Frames for 
Campaigners, Community Organisers, Civil Servants, Fundraisers, Educators, Social Entrepreneurs, Activists, Funders, Politicians, and 
everyone in between. Iso-Britannia: Public Interest Research Centre. 
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5.4 Maailmankansalaisen koulu  
 
Tarkoituksenmukaisuus 

 

Maailmankansalaisen koulu -toiminta koetaan opettajien taholta rakenteeltaan selkeänä. Se nähdään 

myös erittäin joustavana ja toiminnan vahvuudeksi mainitaan, että se on mukautettavissa koulun 

reaaliteetteihin ja toiveisiin. Opettajat kokevat Taksvärkin ylipäänsä organisaationa, joka tuntee 

koulujen realiteetit sekä hektisen ja strukturoidun arjen.   

 

”Että tosiaankin tuntuu, että on tietämystä siitä koulun arjesta. Sama kokemus, että on hyvin 
joustavaa tämä toiminta. Ja tosiaankin tukee eikä tunnu yhtään sellaiselta lisätyöltä tai jotenkin 
raskaammalta vaan enemmänkin tukee omaa työtä” (Maailmankansalaisen koulun toiminnassa 

mukana oleva opettaja)  

 

Lisäksi opettajat näkevät Taksvärkin vahvana asiantuntijajärjestönä, joka opettaa kouluja tekemään 

globaalikasvatusta ja nuorten osallistamista oikein ja vastuullisesti.  
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Maailmankansalaisen koulu -toiminnan puitteissa järjestettävät opettajille suunnatut koulutukset 

saavat paljon kiitosta kouluilta ja ne on koettu hyödyllisiksi. Lisäksi toimintamallin tarjoama 

globaalikasvatussuunnitelma koulujen käyttöön koetaan opettajien taholta selkeänä. 

Globaalikasvatussuunnitelman tekemiseen on riittävän matala kynnys ja koulut kokevat, että yksikin 

selkeä tavoite riittää toiminnan käynnistämiseen. Näin toiminnasta ei muodostu liian sitovaa eikä 

stressaavaa. Selkeän teeman valinta lukukauteen tai -vuoteen auttaa tavoitteiden konkretisoimista ja 

saavuttamista.  

 

Opettajat toivovat Maailmankansalaisen koulu -toiminnalta erityisesti suunnittelutukea koulun 

globaalikasvatustoiminnalle sekä ideointitukea konkreettisille aktiviteeteille. Lisäksi opettajat toivovat 

käytännöllisiä työkaluja ja esimerkkejä toteutetusta toiminnasta. Opettajat haluavat olla mukana 

toiminnassa, sillä he haluavat kehittää koulujensa globaalikasvatusta nykyisen opetussuunnitelman 

kannustamana. He haluavat myös saada tukea ajankohtaisten teemojen käsittelyyn oppilaiden kanssa.  

 

”Aloittelijana toivon konkreettisia esimerkkejä erilaisista toteuttamistavoista eri oppilaitoksissa. 
Pelkästään teoriaan tutustumalla on haastavaa lähteä liikkeelle.” (Maailmankansalaisen koulun 

toimintaan osallistuva opettaja) 

 

Maailmankansalaisen koulu -toimintamalli ei perustu laajaan ennakoivaan tarvekartoitukseen, vaan 

tarpeita selvitetään yksittäisiltä kouluilta niiden valinnan jälkeen, mikä hajauttaa osin toimintaa. 

Taksvärkki räätälöi toiminnan jokaisen koulun yksilöllisen tarpeen mukaan ja toiminnan alatavoitteita 

määritellään koulujen moninaisten ja toistensa kanssa risteävienkin tarpeiden pohjalta. Opettajat ja 

koulut kokevat yksilöllisen räätälöinnin toiminnan ehdottomana vahvuutena, mutta organisaation 

näkökulmasta se pirstaloi toimintaa.  

 

Opettajilta nousee selkeä toive lähteä toiminnassa pienesti liikkeelle ja tehdä aluksi yksinkertaisia 

asioita. Vaikka tämä lähestymistapa on perusteltu, toimintamallin kehittämisen kannalta malliin 

voitaisiin kuitenkin sisäänrakentaa jonkinlainen porrastus, jossa ensimmäisenä vuonna lähdetään 

minimillä liikkeelle ja toisena vuonna laajennetaan toimintaa ja voidaan myös vaatia jonkinasteista 

kunnianhimoa koulujen toiminnalta.  

 

Opettajat lähestyvät tarpeita toiminnalle ennen kaikkea koulujen ja opettajien näkökulmasta, eivätkä 

juurikaan avaa tai pohdi oppilaiden tarpeita. Opettajille ei ole aivan selvää, ovatko oppilaat 

kiinnostuneita kuulemaan esimerkiksi nuorista globaalissa etelässä. Maailmankansalaisen koulun 

pilotointivaiheessa (2018-2020) nuorten tarpeita toiminnalle ei kartoitettu. Tarpeita ja toiveita 

selvitettiin ensimmäistä kertaa syksyllä 2020. Aineiston perusteella jääkin epäselväksi, vastasiko 

toiminta nuorten tarpeita vuosina 2018-2020. Haasteensa tähän toi se, että koulut eivät välttämättä 

pidä Maailmankansalaisen koulu -ryhmissään samoja oppilaita lukukausittain, kun taas toimintamallin 

jaksotus kulkee kalenterivuosittain. Näin aineistoa on vaikea saada samoilta oppilailta toimintakauden 

alussa ja lopussa.  Syksyllä 2020 koulujen yhteistapaamiseen osallistuneista nuorista noin 30% toivoo 

saavansa lisätietoa globaaleista teemoista Maailmankansalaisen koulu -toiminnan kautta ja 

vahvistavansa omaa vastuullisuusajatteluaan. 35% toivoo toiminnalta osallistumista ja vaikuttamista. 

35% ei toivo mitään erityistä. Kun nuorilta kysytään mikä heitä toiminnassa kiinnostaa, 28% nostaa 

esiin vaikuttamismahdollisuudet, 20% toiminnan teemat ja 20% eri kulttuureihin tutustumisen ja 

matkat. Lisäksi muutama oppilas nostaa esiin uuden oppimisen ja kaverit.  

 

Johdonmukaisuus  

 

”Se, että järjestöllä on strategisesti kirkkaat tavoitteet, mitä halutaan saada aikaan, niin se on kaiken 
a ja o. Se, että on se oma muutosajatus ja muutosteoria ja se, että mitä me halutaan saada maailmassa 
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aikaan. Se on se johtotähti. Eikä niinkään se, että mennään koululle vaikka nyt sitten tulkitsemaan ja 
auttamaan, että miten tämä opetussuunnitelma jalkautetaan. Että kyllä siinä pitää olla jotain sellaista 
syvällisempää missiota ehdottomasti. Toivoisin, että järjestöt sen oman tavoitteensa kautta lähtisivät 
aina liikkeelle ja se olisi kirkas ja juuri niin kunnianhimoinen kuin tarvitaan. Mutta niin, että se kuitenkin 
tottakai pitää saada relevantiksi sille sidosryhmälle. Että se pitää vaan sitten jotenkin onnistua 
tekemään.” (Sanna Rekola, ulkopuolinen asiantuntija)  
 

Maailmanakansalaisen koulun vahva koulukohtainen räätälöinti näkyy myös toiminnan 

johdonmukaisuudessa ja sen yhteys Taksvärkin tekemään kehitysyhteistyöhön jää arviointiaineiston 

perusteella väljemmäksi kuin organisaation muun globaalikasvatustoiminnan. Maailmankansalaisen 

koulu tarjoaa monipuolista tukea kouluille niiden tarpeista lähtien tavoitteenaan kehittää yleistä 

globaalikasvatusta kouluissa. Kouluja rohkaistaan verkostoitumaan erityisesti Suomessa ja toimintaa 

voidaan järjestää käytännössä mistä tahansa teemasta. Oppilaille tarjotaan työpajoja Taksvärkin 

perinteisistä työpajateemoista, mutta opettajien koulutusten teemat vaihtelevat, samoin kuin 

oppilasryhmien tekemien projektien aiheet. Ei ole täysin selvää, miten Taksvärkin 

kehitysyhteistyöhankkeet, niiden teemat sekä tulokset ja Agenda20230 konkreettisesti näkyvät 

Maailmankansalaisen koulu -kouluissa. Opettajien kommenteissa Taksvärkin kehitysyhteistyö, kestävä 

kehitys tai Agenda2030 eivät näy. Koska Maailmankansalaisen koulu -toiminta ei vaikuta 

ankkuroituvan erityisen vahvasti Taksvärkin kehitysyhteistyöstä nouseviin teemoihin, sen tuoma 

lisäarvo organisaatiolle ja Taksvärkin muutosagendalle on vielä osin jäsentymätön.   

 

Tuloksellisuus  

 

Pilottikauden 2018-2020 aikana Maailmankansalaisen koulun numeerisiin tulostavoitteisiin ei päästy, 

sillä toiminta oli vielä selkeästi kehittämisvaiheessa. Tuloksellisuuden osalta ei ole aivan selvää, mitkä 

ovat ne konkreettiset tulokset, joita Taksvärkki odottaa toiminnassa mukana olevilta kouluilta. 

Kouluilla on paljon vapautta toteuttaa toimintaa, mutta ei juurikaan vastuuta tuloksellisuudesta.  

 

Toiminnan sisällöllisiä tavoitteita on selkiytetty ohjelmakauden aikana ja erityisesti syksyllä 2020 

julkaistu opas opettajille konkretisoi sekä tavoitteita että toimintaa ylipäänsä. Uusista, syksyllä 2020 

aloittavista oppilaista 58% sanoo olevansa tietoinen Maailmankansalaisen koulu -toiminnan 

tavoitteista. Arviointiaineiston perusteella jää vielä epäselväksi, miten opettajat ymmärtävät 

globaalikasvatuksen ja sen tavoitteet. Toiminnasta puhuessaan opettajat viittaavat lähinnä kotimaan 

tilanteeseen ja kotimaassa läsnä oleviin ajankohtaisiin teemoihin sekä koulujen verkostoitumiseen.  

 

Tavoitteiden saavuttamisessa oleellisinta tuntuu olevan opettajan sitoutuminen Maailmankansalaisen 

koulu -toimintaan ja kyky saada koko koulu mukaan. Tavoitteiden saavuttamisessa oleellista on myös 

koulujen ja opettajien saatavilla oleva vertaistuki.  

 

Pilottivaiheessa mukana olleet opettajat arvioivat, että toiminnan kautta oppilaat kehittivät 

keskustelutaitojaan sekä kasvoivat oppilaina ja yksilöinä. Opettajat myös huomioivat, että kukin 

oppilas eteni toiminnassa omalla tasollaan niin, että joitakin toiminta herätteli ajattelemaan, kun taas 

joillakin ajattelu kehittyi jo pidemmälle. Koska arviointiin ei saatu mukaan toiminnassa mukana olleita 

nuoria, näiden tulosten todentaminen ei ollut mahdollista. Maailmankansalaisen koulun 

oppilasryhmien vaikuttamisprojekteista, niiden yksilöllisistä tavoitteista sekä tavoitteiden 

saavuttamisesta on aineiston perusteella haastavaa saada kokonaiskuvaa. Opettajat eivät juurikaan 

avaa sitä, miten nuorten osallistumista ja vaikuttamista niissä purettiin, miten aktiivista kansalaisuutta 

varsinaisesti käsiteltiin ja mitkä olivat oppilaiden konkreettiset oppimistulokset. Yleisellä tasolla 

opettajat arvioivat, että tiedon lisääminen johtaa nuorilla myös empatiakyvyn vahvistumiseen, kun 

nuori näkee erilaisia todellisuuksia eri näkökulmista ja kuulee toisten mielipiteitä.   
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Koulut toteuttavat oppilaiden kanssa alku- ja loppukyselyn, mutta niistä saatava aineisto ei 

varsinaisesti kerro toiminnan tuloksellisuudesta kysymysten muotoilujen sekä vastausten 

yksilöintihaasteiden vuoksi. Eräs opettaja toteaa, että parasta palautetta on oppilaiden havainnointi 

Maailmankansalaisen koulu -toiminnan ulkopuolella, kun nähdään miten käsitellyt teemat nousevat 

esiin oppilaiden keskusteluissa ja muissa aineissa. Tällaista opettajien havainnointia voisi hyödyntää 

laajemmin toiminnan seurannassa ja arvioinnissa, sillä pitkäkestoinen yhteistyö mahdollistaisi myös 

tämän systemaattisen kehittämisen. Opettajien osaamistasoa globaalikasvatuksesta ja erityisesti 

kriittisestä globaalikasvatuksesta ei ole kartoitettu toiminnassa. Arviointiaineiston perusteella ei ole 

selvää, mikä on opettajien osaamistaso kehityskysymyksistä ennen toimintaan osallistumista ja sen 

jälkeen. Laajempaa koulujen toimintakulttuurin muutosta ei tällä hetkellä seurata, mitata tai arvioida. 

Toimintakulttuurin muutoksen mittaamiselle ei ole olemassa lähtötasokartoitusta tai selkeitä 

indikaattoreita, joiden kautta muutosta todennettaisiin.  

 

Tehokkuus  

 

Toiminnan koulukohtaista räätälöintiä tulisi tarkastella panos-tuotos- ja resursoinnin näkökulmasta. 

Teemoiltaan laajojen koulutuskokonaisuuksien suunnittelu ja ajoittain myös ulkopuolisten 

asiantuntijoiden hankkiminen paikkaamaan Taksvärkin osaamisvajetta eri teemoista ei välttämättä 

käytä Taksvärkin resursseja hyväksi parhaalla mahdollisella tavalla.   

 

Vaikutukset  

 

Johtuen Maailmankansalaisen koulun pilotointivaiheesta ja vielä keskeneräisestä toimintamallista 

sekä arviointiprosesseista, toiminnan laajempaa vaikuttavuutta on haastava arvioida. Vaikuttavuuden 

arviointi vaatisi enemmän arviointiaineistoa koko ohjelmakaudelta, myös mukana olleilta nuorilta. 

Tuloksia tulisi myös pystyä vertaamaan Taksvärkin tahtotilaan ja tavoiteltavaan tulokseen, jotta 

ymmärrettäisiin paremmin, mikä on vaikuttava tulos tässä kontekstissa.  

 

Koko koulun toimintakulttuurin muutoksesta on toiminnassa tullut joitain viitteitä siten, että 

opettajien laajempi kiinnostus globaalikasvatusta kohtaan on herännyt. Opettajien mukaan 

toimintakulttuurin muutos tapahtuu pikkuhiljaa, joten tämän osalta on tärkeää, että koulut sitoutuvat 

toimintaan useammaksi toimintakaudeksi. Kaikki koulut nostavat esiin rehtorin roolin elintärkeänä, 

jos koulun toimintakulttuuriin halutaan vaikuttaa.  

 

Opettajat arvioivat omia vaikuttavimpia hetkiä toiminnassa seuraavasti:  

 

”Vierailu Taksvärkin toimistolle joulukuussa 2019, jossa oppilaat sekä opettajat pääsivät tapaamaan 
toisiaan. Oppilaat olivat innostuneita ja kiitollisia reissusta. Keväällä toteutetun globaalikasvatuksen 
etäjakson päätteeksi nuorten palautteet ja kokemukset jaksosta olivat hienoja kasvutarinoita!” 

(Toiminnassa mukana ollut opettaja)   

 

”Tilanteet, joissa oppilaat ovat oikeasti kokeneet, että ovat päässeet vaikuttamaan asioihin. Esim. 
viime vuonna suljetun wc: avaaminen, jota yksi ryhmä ajoi (Auran pitämissä pajoissa siis)” 
(Toiminnassa mukana ollut opettaja)   

 

”Toiminta - työpajat, vierailut, vierailijat, projektit - antaa oppilaille uusia näkökulmia, uusia työtapoja, 
ajattelemisen aihetta ja rohkaisee heitä monin tavoin. Tulokset ovat olleet ajoittain jopa erittäin 
vaikuttavia.” (Toiminnassa mukana ollut opettaja) 
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Kestävyys  

 

Opettajat tarvitsevat entistä enemmän täydennyskoulutusta globaalikasvatuksellisiin teemoihin 

liittyen ja järjestöillä on siinä kiistatta tärkeä rooli.  Kouluille on toiminnassa tärkeää se, että se ottaa 

huomioon koulujen arjen eikä kuormita vaativuudellaan. Tämä on Taksvärkin näkökulmasta 

kaksiteräinen miekka, sillä samanaikaisesti toiminnan pitäisi olla joustavaa, mutta tuloksellisuuden ja 

vaikuttavuuden kehittämiseksi kouluilta tulisi pystyä myös vaatimaan tietynlaista tulosvastuuta. 

Opettajien puolelta toiminnan jatkuvuuden varmistaa myös se, että toiminta seuraa aikaa ja teemat 

ovat ajankohtaisia. Koulut toivottavat tervetulleiksi kontaktit toisiin suomalaisiin nuoriin ja kouluihin 

sekä hankemaihin. 

 

Kouluja, opettajia ja oppilaita motivoi ns. pieni extra, jota Taksvärkki ulkopuolisen rahoituksen turvin 

voi tarjota. Näitä ovat esimerkiksi yhteiset retket Helsinkiin.  

 

Nuorelta nuorelle  

 
Maailmankansalaisen koulu -toiminta vaikuttaa arviointiaineiston perusteella varsin 

opettajavetoiselta, jossa koulun lähtökohdat ovat merkittävämmässä roolissa kuin oppilaiden. 

Nuorten osallisuuteen ja Nuorelta nuorelle -periaatteeseen suhtaudutaan hyvin eri tavoin koulusta 

riippuen. Osa toiminnassa mukana olevista kouluista haluaa tukea nuorten osallisuutta alusta alkaen 

ja osa taas kokee, että opettajajohtoisesti toimintaa voidaan tehdä nopeammin ja paremmin. Nuorten 

osallisuuden merkitystä Maailmankansalaisuuden koulun toiminnan suunnittelussa ja 

globaalikasvatussuunnitelman tekemisessä ei erityisesti painoteta Taksvärkin puolelta. Nuorten 

osallisuuden tukemiseen olisikin hyvä olla olemassa jonkinlainen kouluille tarjottava prosessi.  
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6. ARVIOINNIN YHTEENVETO JA KESKEISET, KOKO TAKSVÄRKIN 
GLOBAALIKASVATUSOHJELMAA KOSKEVAT SUOSITUKSET TULOKSELLISUUDEN 
JA VAIKUTTAVUUDEN EDISTÄMISEKSI  
 
Taksvärkin määrittelemien arviointikysymysten kautta arviointi voidaan vetää yhteen seuraavasti.  

 
ARVIOINTIKYSYMYKSET 1 JA 2: Kuinka tuloksellinen Taksvärkki ry on globaalikasvatuksessaan 
suhteessa Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöohjelman tavoitteisiin ja periaatteisiin? Kuinka 
tuloksellinen Taksvärkki ry on globaalikasvatuksessaan suhteessa Taksvärkki ry:n tarkempiin 
globaalikasvatuksen tavoitteisiin?  
 

Taksvärkin globaalikasvatustoiminnan sisältö on linjassa kehitysyhteistyöohjelman tavoitteiden ja 

periaatteiden kanssa ja globaalikasvatuksen omat, tarkemmat tavoitteet heijastuvat selkeästi 

toimintaan. Osa toiminnasta, kouluvierailutoiminta materiaaleineen ja kouluvierailijatoiminta, on 

hyvin vakiintunutta ja sen linkit kehitysyhteistyöohjelmaan ovat selkeät. Maailmankansalaisen koulu 

hakee vielä muotoaan ja paikkaansa ja siten myös osin suhdettaan ohjelman strategisiin periaatteisiin 

ja tavoitteisiin. Erityisesti kouluvierailutoiminta kampanjamateriaaleineen luo yhteyksiä suomalaisten 

nuorten ja globaalin etelän nuorten välille. Kouluvierailutoiminnassa onnistutaan kasvattamaan 

nuorten tietoa Taksvärkin kehitysyhteistyön teemoista ja kestävästä kehityksestä sekä herättämään 

kiinnostusta näitä teemoja kohtaan. Nuorissa onnistutaan myös herättämään samaistumisen ja 

empatian tunteita. Suomalaiset nuoret saavat kouluvierailujen kautta myös esimerkkejä 

vaikuttamisesta ja aktiivisesta kansalaisuudesta globaalin etelän vertaisiltaan. Näiltä osin ohjelma on 

tuloksellinen.  

 

Varsinaista pysyvää nuorten asennemuutosta ei lyhytkestoisen kouluvierailutoiminnan perusteella 

pysty todentamaan, ja pitkäkestoinen yhteistyö koulujen kanssa Maailmankansalaisen koulun osalta 

on vielä niin alkuvaiheessa, ettei selkeitä tuloksia tästä ole. Kouluvierailijatoiminta on tuloksellista 

niiden vapaaehtoisten osalta, jotka sitoutuvat tointaan koko lukuvuodeksi. Kouluvierailijatoiminnan 

osalta Taksvärkki on panostanut vapaaehtoisten kapasiteetinvahvistamiseen ja tukeen. Vapaaehtoiset 

kouluvierailijat ovat avainasemassa kouluvierailutoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa, mutta 

tavoitteiden jalkauttaminen kouluvierailuilla ei aina toteudu suunnitellusti, mikä heikentää 

tuloksellisuutta.  

 

Taksvärkin kehitysyhteistyöohjelman keskiössä oleva, ja globaalikasvatustoimintoja raamittava, 

Nuorelta nuorelle -periaate näyttäytyy merkityksellisenä ja organisaation erityisenä vahvuutena mm. 

ulkopuolisille asiantuntijoille. Periaate ei kuitenkaan toteudu suunnitellusti käytännön toiminnassa, 

vaan se jää pikemminkin symboliselle tasolle. Osin tästä johtuen ja osin sen vuoksi, että 

globaalikasvatustoiminnot ovat laajalti ylhäältä ohjattuja, nuorten aktiivisen kansalaisuuden 

vahvistaminen ei toteudu täysin tavoitteiden mukaisesti.  
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Globaalikasvatuksen vakiinnuttamistyö osaksi koulujen arkea ja opetusta on vahvistunut 

ohjelmakauden aikana Maailmankansalaisen koulu -toiminnan myötä, mutta toiminta hakee vielä 

lopullista, tuloksellisinta muotoaan. 

 

ARVIOINTIKYSYMYS 3: Minkälaista muutosta Taksvärkki ry saa menetelmillään ja viestillään aikaan 
nuorten ajattelussa, asenteissa tai toiminnassa?  
 
Taksvärkin globaalikasvatustoiminta käynnistää nuorissa selkeästi ajatusprosesseja ja 

kouluvierailijoilta ja opettajilta tulleen palautteen perusteella nuoret kokevat samaistumisen ja 

empatian tunteita kouluvierailujen ja työpajojen aikana. Joillakin on myös nähtävissä laajempaa 

kasvua pidempikestoisen yhteistyön puitteissa. Nuoret ovat myös yleisesti kiinnostuneempia ja 

avoimempia kouluvierailujen ja työpajojen teemoille, kuin mitä aikuiset saattavat olettaa. Toisaalta 

varsinaista tietojen tai asenteiden muutosta ei pystytä nykyisten seuranta- ja arviointiprosessien 

pohjalta arvioimaan, sillä toimintojen seuranta on vielä monin paikoin kehittämisvaiheessa ja perustuu 

mekaaniseen tietoon työpajojen onnistumisesta. Nuorten ajattelun, asenteiden ja toiminnan 

muutosta arvioidessa huomionarvoista on, että kouluvierailut vahvistavat joidenkin nuorten kohdalla 

myös ns. käänteisiä stereotypioita, jotka ovat Taksvärkin tavoitteiden vastaisia.   

 
ARVIOINTIKYSYMYS 4: Minkälaisia vaikuttavampia toimintatapoja Taksvärkki ry voisi kehittää 
globaalikasvatuksen asiantuntijoiden näkökulmasta?  
 

Taksvärkillä on aktiivinen rooli suomalaisella gloabaalikasvatuskentällä toimijoiden välisessä 

vertaisoppimisessa ja -keskustelussa. Kentällä on käyty runsaasti keskustelua ns. systeemisestä 

muutoksesta, mikä linkittyy myös Taksvärkin omaksumaan kriittisen globaalikasvatukseen ja sen 

lähtökohtiin. Systeemistä ajattelua on hyvä vahvistaa käytännön toiminnassa ja tuoda esiin 

Agenda2030-kokonaisuutta yksittäisten teemojen sijaan. Vaikka tahtotila kriittisen 

globaalikasvatuksen toteuttamiseen on Taksvärkissä erityisen selkeä, kehitettävää löytyy oman 

kriittisen globaalikasvatuksen muutosagendan selkiyttämisestä ja sen viestimisestä sidosryhmille. 

Keskustelua kriittisestä globaalikasvatuksesta ja systeemisestä muutoksesta käydään 

globaalikasvatustoimijoiden keskuudessa, mutta esimerkiksi kouluja ei välttämättä lähestytä 

järjestöjen omalla, kunnianhimoisella agendalla, sillä se sisältää suurempia riskejä toiminnalle. 

Asiantuntijat kannustavatkin rohkeuteen ja myös koulujen jonkinasteiseen haastamiseen eri 

yhteistyön muodoissa. Järjestön omaa, identifioitua, kriittisen globaalikasvatuksen agendaa voi tuoda 

esiin, vaikka järjestön profiili olisikin asiantuntijaorganisaatio.  

 

Vaikka koulujen tarpeet ovat monin tavoin keskeisiä toiminnan rakentamiselle, nuorten omat tarpeet 

tulisi huomioida, sillä heitä toiminnalla ollaan kasvattamassa aktiivisiksi globaalikansalaisiksi. Nuorten 

toimijuuden ja aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta aitoa ja merkityksellisen dialogin käytäntöjä 

voisi kehittää suomalaisten ja globaalin etelän nuorten välille. Maailman muuttuessa ja monenlaisten 

raja-aitojen poistuessa toimintaa voi yhä enemmän suunnata representaatioiden sijaan aitoon 

dialogiin, joka koskettaa ja voimaannuttaa globaalin kansalaisuuden näkökulmasta.   

 

ARVIOINTIKYSYMYS 5: Mihin Taksvärkki ry:n tulisi keskittyä globaalikasvatuksensa kehittämisessä 
seuraavan ohjelmakauden 2022–2025 aikana tuloksellisuuden parantamiseksi?  
 
1. Taksvärkin oman kriittisen globaalikasvatuksen lähestymistavan selkiyttäminen ja sitä kautta myös 

globaalikasvatuksen muutosteorian yksityiskohtaisempi hahmottaminen. Organisaation sisäisesti sen 

selkiyttäminen, kenen tarpeisiin kullakin globaalikasvatustoiminnalla pyritään aidosti vastamaan ja 

kenen tarpeet ensi sijassa ohjaavat toiminnan suunnittelua. (Tarkoituksenmukaisuus, 

johdonmukaisuus, tuloksellisuus)  
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2. Tavoitteellisuuden vahvistaminen ja konkretisoiminen kaikessa toiminnassa niin, että tavoitteet 

ovat selkeitä sidosryhmille ja niiden jalkauttamista ja saavuttamista seurataan systemaattisemmin. 

Huomion kiinnittäminen käänteisten stereotypioiden vahvistamiseen erityisesti 

kouluvierailutoiminnassa ja asiaan puuttuminen mm. kouluvierailijoiden osaamisen vahvistamisella 

sekä materiaalien hienosäädöllä. (Tuloksellisuus, tehokkuus, vaikutukset)  

 

3. Läpileikkaavien prosessien määrittely nuorten osallisuudelle organisaatiossa ja nuorten vahvempi 

osallistaminen eri globaalikasvatustoimintojen suunnitteluun. Tätä kautta toiminnan aito legitimiteetti 

vahvistuu ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen konkretisoituu sekä strategisella että käytännön 

tasolla. Nuorten osallistamista voidaan vahvistaa monin tavoin, esimerkiksi kuulemistilaisuuksia 

järjestämällä, Taksvärkin oman nuorten suunnitteluryhmän avulla tai kouluissa toteutettavien co-

design-työpajojen kautta. Lisäksi Taksvärkin hallitus koostuu useista nuorisojärjestöistä, joiden 

osallisuutta toiminnan suunnitteluun voisi vahvistaa. (Tarkoituksenmukaisuus, johdonmukaisuus, 

tuloksellisuus, vaikutukset, Nuorelta nuorelle) 

 

4. Nuorelta nuorelle -periaatteen selkiyttäminen, niin, että se on yksiselitteinen sidosryhmille ja sen 

jalkauttaminen käytännön toimintaan saa selkeät askelmerkit. Samalla periaatteen suhde Taksvärkki-

keräykseen tulisi määritellä niin, että se on linjassa globaalikasvatuksen muutosagendan kanssa. 

Nuorelta nuorelle -periaatetta voidaan myös päivittää vastaamaan muuttuvaa maailmantilannetta ja 

pohtia esimerkiksi laajemmin konkreettisen dialogin luomista eri puolilla maailmaa olevien nuorten 

välille. Periaatteen selkiyttäminen strategisella ja käytännöllisellä tasolla tarjoaa työkaluja myös 

suomalaisten nuorten aktiivisen kansalaisuuden vahvistamiseen. (Johdonmukaisuus, tuloksellisuus, 

vaikutukset, Nuorelta nuorelle)  

 

5. Systemaattisten seuranta- ja arviointiprosessien määrittäminen ja sitä kautta seurannan ja 

arvioinnin kehittäminen kohti tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden mittaamista. Laadullisia toiminnan 

mittareita tulisi kehittää ja palautteiden muotoa yhteismitallistaa. Sidosryhmiä, erityisesti opettajia, 

voidaan sitouttaa laajemmin seurannan ja arvioinnin tekemiseen. Sitoutuneet opettajat 

kommunikoisivat selkeästi ryhmän tarpeet kouluvierailijalle, kävisivät työpajan tavoitteet läpi ryhmän 

kanssa ja mahdollistaisivat systemaattisemman seurannan ja arvioinnin tekemisen myös työpajan 

jälkeen. (Tuloksellisuus, vaikutukset)  

 
 
7. LIITTEET 
 
Liite 1: Arvioinnin toimeksianto 

Liite 2: Arvioinnin työsuunnitelma  

Liite 3: Menetelmätaulukko  

Liite 4: Arviointimatriisi  

Liite 5: Haastattelukysymykset ja kyselylomakkeiden kysymykset  

Liite 6: Taulukko keskeisistä tuloksista  
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LIITE 1 

 

Globaalikasvatuksen arvioinnin toimeksianto 
 

*Toimeksiantoa on päivitetty 26.3.2020 Suomen koronavirustilanteen arvioinnin toteutukseen ja 
aikataulutukseen aiheuttavien muutosten vuoksi. Muutokset koskevat arvioinnin toteutustapoja, 
arvioitavia toimintoja sekä aikataulutusta. Tarkemmista yksityiskohdista ja mahdollisista myöhemmistä 
muutostarpeista sovitaan Taksvärkki ry:n ja toimeksiannon toteuttajan kesken.  

Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöohjelma 2018–2021: globaalikasvatus  

 

1.     Tausta 

1.1. Globaalikasvatus osana Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöohjelmaa 
 
Taksvärkki ry on globaalikasvatuksen ja kehitysyhteistyön asiantuntijajärjestö. Taksvärkki ry:n toimintaa 
ohjaa jäsenjärjestöjen edustajista valittava hallitus ja globaalikasvatustoimintaa tukee ulkoministeriö sekä 
opetus- ja kulttuuriministeriö. Taksvärkki ry on ulkoministeriön ohjelmatukijärjestö ja järjestön 
kehitysyhteistyöohjelmaa toteutetaan tällä hetkellä Guatemalassa, Keniassa, Malawissa, Nepalissa, 
Sambiassa, Sierra Leonessa ja Suomessa. Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyön tavoitteena on lasten ja 
nuorten ihmisoikeuksien edistäminen ja yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistaminen. Taksvärkki ry:n 
tekemä kehitysyhteistyö tukee haavoittuvimmassa asemassa olevia lapsia ja nuoria.  
 
Taksvärkki ry:n globaalikasvatus on osa ulkoministeriön rahoittamaa kehitysyhteistyöohjelmaa. 
Taksvärkki ry:n globaalikasvatuksen tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta ja kestävää kehitystä sekä 
tukea nuorten aktiivista kansalaisuutta. Nuoria yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa kannustetaan 
toimimaan oikeudenmukaisemman ja kestävän maailman puolesta. Nuoria tuetaan aktiiviseen 
maailmankansalaisuuteen, globaaliin yhteisvastuuseen sekä pohtimaan ja purkaan ennakkoluuloja ja 
stereotypioita. Taksvärkki ry välittää kehitysyhteistyöhankkeissaan aktiivisesti toimivien nuorten 
kokemuksia ja ajatuksia nuorelta nuorelle -periaatteensa mukaisesti. Tavoitteena on, että suomalainen 
nuori kohtaa ikätoverinsa yhdenvertaisena nuorena ja kiinnostuu ensin hänen todellisuudestaan ja siten 
myös laajemmin kehityskysymyksistä ja niihin vaikuttamisesta. 
 
Suomessa Taksvärkki ry:n keskeisimpiä toimintaan osallistujia ovat peruskoulujen ja toisen asteen 
oppilaitosten oppilaat ja opettajat sekä vapaaehtoiset globaalikasvatuksen kouluttajat, jotka ohjaavat 
kouluvierailuja peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa eri puolilla Suomea. Suomen toiminnassa 
nuorten vertaiskouluttajuus, nuorille suunnatut osallistavat työpajat, Taksvärkki-kampanjat ja 
kouluyhteistyön projektit kannustavat nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen ja globaalin vastuun 
edistämiseen. Vuosittain Taksvärkki ry tavoittaa koulukampanjoillaan noin 20 000 nuorta ja 
toiminnallisissa työpajoissa noin 6 000 nuorta. 

 

1.2. Arvioitava Taksvärkki ry:n globaalikasvatus  
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Arviointi kohdistuu seuraaviin Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöohjelmaan 2018–2021 kuuluviin 
globaalikasvatuksen toimintoihin (vuosilta 2018–2020):  

TAKSVÄRKKI-KAMPANJOIDEN MATERIAALIT JA KOULUVIERAILUT 

Taksvärkki ry:n globaalikasvatukseen kuuluu olennaisena osana lukuvuoden kestävät koulukampanjat, 
joiden vaihtuvana teemana on jokin nuoria koskettava globaali kehityskysymys, kuten oikeus 
koulutukseen, eriarvoisuuden vähentäminen tai sukupuolten välinen tasa-arvo. Taksvärkki-kampanja 
koostuu kouluvierailuista, Taksvärkki-keräyksestä ja globaalikasvatuksen materiaalipaketista. Arviointi 
kohdistuu lukuvuoden 2019–2020 Mielen vapaus -kampanjaan sekä uuteen elokuussa käynnistyvään 
lukuvuoden 2020–2021 koulukampanjaan. Arvioinnissa on mukana oppilaitoksissa järjestettävät 
toiminnalliset kouluvierailut, joita ohjaavat vapaaehtoiset kouluvierailijat. Kampanjamateriaalien 
arviointia toteutetaan lisäksi lukuvuoden 2018–2019 Ole rohkea -kampanjan osalta.  

GLOBAALIKASVATUKSEN KOULUVIERAILIJAT 

Globaalikasvatuksen kouluvierailijat ohjaavat Taksvärkki ry:n työpajoja lapsille ja nuorille ja edistävät 
käytännössä Taksvärkki ry:n globaalikasvatuksen tavoitteiden toteutumista. Vapaaehtoiset rekrytoidaan 
ja koulutetaan tehtäväänsä lukuvuoden ajaksi kerrallaan. Vapaaehtoisille tarjotaan myös lisäkoulutusta 
ja he saavat säännöllistä tukea ja ohjausta Taksvärkki ry:n globaalikasvatuksen suunnittelijalta ja 
aluekoordinaattoreilta. Kouluvierailujen laadun varmistamiseksi ja vapaaehtoisten työn tueksi tuotetaan 
pedagoginen tukimateriaali. Kouluvierailijoiden osalta arvioinnissa keskitytään vapaaehtoisten 
osaamisen ja tuen tarpeen selvittämiseen. 

MAAILMANKANSALAISEN KOULU -TOIMINTA 

Maailmankansalaisen koulu -toiminta on Taksvärkki ry:n pidempiaikaista yhteistyötä valittujen 
kumppanikoulujen kanssa. Pitkäjänteinen kouluyhteistyön tavoitteena on tukea kouluja ja niiden 
opettajia opetussuunnitelman mukaisen globaalikasvatuksen toteuttamisessa ja kehittämisessä sekä 
lisätä oppilaiden ymmärrystä globaaleista kysymyksistä ja kannustaa heitä vastuulliseen 
maailmankansalaisuuteen. 

Ohjelmakauden 2018–2021 aikana Taksvärkki ry:n tavoitteena on vakiinnuttaa pitkäjänteisen 
kouluyhteistyön malli osaksi Taksvärkki ry:n globaalikasvatustoimintaa ja jalkauttaa tavoitteellisia ja 
monipuolisia globaalikasvatuksen toimintatapoja koulujen arkeen. Vuodesta 2018 alkaen mukana on 
ollut 3–6 koulua eri puolilta Suomea. Arvioinnissa Maailmankansalaisen koulu -toiminnassa aikaansaatua 
muutosta arvioidaan opettajien ja oppilaiden kokemusten pohjalta.  

1.3. Aikaisempien arviointien ja selvitysten tulokset ja opit 

Taksvärkki ry seuraa ja arvioi globaalikasvatuksensa tuloksellisuutta ja kehittämistarpeita toteuttamalla 
sisäisiä itsearviointeja ja keräämällä systemaattisesti palautetta vapaaehtoisilta kouluvierailijoilta, 
opettajilta ja oppilailta.  

Taksvärkki ry ei ole aiemmin toteuttanut ohjelma-arviointia, joka erikseen keskittyisi myös 
globaalikasvatuksen arviointiin. Vuonna 2016 valmistunut edellisen ohjelmakauden arviointi toi esille 
muutaman huomion myös globaalikasvatuksen osalta.  

Koosteet itsearvioinneista ja palautteista sekä edellisen ohjelmakauden arviointi sisältyvät 
arviointimateriaaliin. 
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2.      Arvioinnin tarkoitus ja päämäärät 
  
Taksvärkki ry teettää vuonna 2020 koko kehitysyhteistyöohjelmaansa koskevan arvioinnin, jonka 
erillisenä osana tämä globaalikasvatuksen arviointi teetetään. Ohjelman arvioinnin tarkoituksena on 
tuottaa tietoa Taksvärkki ry:n seuraavan ohjelman suunnittelua ja kehittämistä varten.  
 
Arvioinnin tarkoituksena on Taksvärkki ry:n oppiminen ja globaalikasvatuksen kehittäminen. Tavoitteena 
on saada tietoa siitä, kuinka tuloksellinen Taksvärkki ry on globaalikasvatuksessaan ja mihin suuntaan 
globaalikasvatusta on aiheellista kehittää tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi. Arvioinnin 
toivotaan tuovan Taksvärkki ry:lle lisää tietoa siitä, kuinka järjestö onnistuu globaalikasvatuksen 
tavoitteiden ja Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöohjelman tavoitteiden ja periaatteiden mukaisen viestin 
välittämisessä ja minkälaista vaikutusta se saa aikaan nuorten tiedoissa, asenteissa ja toiminnassa. 
Tarkemmat arviointikysymykset on esitetty kohdassa 3.  

Arvioinnista toivotaan osallistavaa prosessia, johon osallistuvat Taksvärkki ry:n globaalikasvatuksen 
keskeisimmät toimijat: vapaaehtoiset kouluvierailijat ja yhteistyökoulujen opettajat ja oppilaat. 

 
3.  Aihepiirit ja arviointikysymykset 
 

1) Kuinka tuloksellinen Taksvärkki ry on globaalikasvatuksessaan suhteessa Taksvärkki ry:n 
kehitysyhteistyöohjelman tavoitteisiin ja periaatteisiin? 

2) Kuinka tuloksellinen Taksvärkki ry on globaalikasvatuksessaan suhteessa Taksvärkki ry:n 
tarkempiin globaalikasvatuksen tavoitteisiin? 

3) Minkälaista muutosta Taksvärkki ry saa menetelmillään ja viestillään aikaan nuorten 
ajattelussa, asenteissa tai toiminnassa?  

4) Minkälaisia vaikuttavampia toimintatapoja Taksvärkki ry voisi kehittää globaalikasvatuksen 
asiantuntijoiden näkökulmasta? 

5) Mihin Taksvärkki ry:n tulisi keskittyä globaalikasvatuksensa kehittämisessä seuraavan 
ohjelmakauden 2022–2025 aikana tuloksellisuuden parantamiseksi?  

 
 

 4.      Arvioinnin laajuus 
 

Arviointi pitää sisällään ajanjakson ohjelmakauden 2018–2021 alusta alkaen, kohdistuen eri 
toimintoihin vuosina 2018–2020. 

Arviointi kohdistuu seuraaviin globaalikasvatuksen toimintoihin: 

- Lukuvuosien 2018–2019 ja 2019–2020 Taksvärkki-kampanjoiden kouluvierailuilla käytettävä 
pedagoginen materiaali  

- 2020–2021 Taksvärkki-kampanjan kouluvierailut 
- Vapaaehtoisten globaalikasvatuksen kouluvierailijoiden osaaminen ja tuen tarve 
- Maailmankansalaisen koulu -toiminta                                          

Arviointiin osallistettavat ryhmät: 

- Taksvärkin globaalikasvatuksen kouluvierailijat  
- Taksvärkin toteuttamilla kouluvierailuilla mukana olleet opettajat 
- Oppilaat, jotka osallistuvat Taksvärkin pitämille kouluvierailuille loppukeväästä 2020 
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- Maailmankansalaisen koulujen yhteistyöopettajat ja oppilaat 
- Kaksi globaalikasvatuksen asiantuntijaa 

  
 

5.      Metodologia 
 

Toivomme arvioijalta ehdotuksia arvioinnin toteutustapaan. 

Ehdotuksemme on, että arviointia toteutetaan kampanjamateriaalia analysoimalla, kouluvierailuja 
havainnoimalla ja vertaileva tutkimus. Eri toimijoiden osallistamiseen hyödynnetään haastatteluja ja 
osallistavaa työpajaa.  

- Arvioinnissa analysoitavat globaalikasvatusmateriaalit: 

- Lukuvuoden 2018–2019 kampanjamateriaali  
- Lukuvuoden 2019–2020 kampanjamateriaali 
- Vapaaehtoisten kouluvierailijoiden tukimateriaalipaketti (tuntisuunnitelmat, opas, pedagogiset 
käsikirjoitukset työpajoihin) 

-Arvioinnissa toteutetaan yhteensä 4–6 kouluvierailun havainnointia pääkaupunkiseudulla huhti-
toukokuun aikana, joiden yhteydessä haastatellaan Taksvärkin toteuttamille kouluvierailuille 
osallistuneita oppilaita.  

-Arvioinnissa haastatellaan Taksvärkin toteuttamille kouluvierailuille osallistuneita opettajia joko 
puhelimitse tai kouluvierailujen yhteydessä.  

- Arvioija fasilitoi osallistavan työpajan Taksvärkki ry:n vapaaehtoisille kouluvierailijoille. 

-Arvioija fasilitoi Helsingissä Maailmankansalaisen koulujen opettajien ja oppilaiden yhteistapaamiseen 
haastatteluosuuden. 

- Arvioinnissa toteutetaan vertailevatutkimus suhteessa kahden globaalikasvatuksen asiantuntijan 
haastatteluun.  

 
6.      Arviointiprosessi ja aikataulu 
 

Arviointi toteutetaan 1.5.–30.9.2020 välisenä aikana. Prosessia ja aikatauluja tarkennetaan arvioinnin 
käynnistyessä.  

 
Touko-kesäkuu: 

- Tarkennetut arvioinnin yksityiskohdat ja käytettävät menetelmät 
- Jaettujen materiaalien analysointi 
- Osallistavan työpajan fasilitointi Taksvärkin vapaaehtoisille kouluvierailijoille ja 

aluekoordinaattoreille  
- Yhteydenpito ja kommentoinnit Taksvärkki ry:n globaalikasvatuksen suunnittelijoiden kanssa 
- Taksvärkki ry:n ohjelmasuunnittelijan haastattelu 
- Opettajien (puhelin)haastattelut 
 

Elo-syyskuu:  
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- Osallistavan haastattelun fasilitointi Maailmankansalaisen koulujen opettajille ja oppilaille 
- Kouluvierailujen havainnointi ja oppilaiden haastattelut pääkaupunkiseudulla 
- Osallistavan työpajan fasilitointi muille arviointiin osallistuville ryhmille, mahdollisuuksien 

mukaan  
- Kahden globaalikasvatuksen asiantuntijan puhelinhaastattelut 
- Ensimmäinen versio raportista 21.9. mennessä 
- Globaalikasvatuksen suunnittelijoiden mahdollisuus kommentoida raportin ensimmäistä 

versiota 
- Raportin lopullinen versio syyskuun loppuun mennessä 

- Englanninkielinen tiivistelmä ja Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyön ohjelmaevaluaattorin 
perehdytys globaalikasvatuksen arvioinnin tuloksista 

7.      Raportointi 
 

Raportoinnin yksityiskohdat sovitaan sopimuksessa.  
Raportoinnin osia ovat: 

- Alku- ja välipalaveri globaalikasvatuksen suunnittelijoiden kanssa 
- Loppuraportin ensimmäinen versio 
- Valmis loppuraportti, max. 10 sivua 
- Arvioinnin tiivistelmän kirjoittaminen englanniksi ja kehitysyhteistyön ohjelmaevaluaattorin 

perehdyttäminen globaalikasvatuksen arvioinnin tuloksista jatkokäyttöä varten 

 
8.      Osaaminen 
 
Hakijalta toivomme ensisijaisesti: 

- Tuntemusta globaalikasvatuksen kysymyksistä ja globaalikasvatustoiminnan suunnittelusta ja 
toteuttamisesta 

- Arvioinnin osallistavien menetelmien hallinta 
- Kokemusta globaalikasvatuksen tai kehitysyhteistyön arvioinneista ja / tai tutkimustyöstä 
- Suomen globaalikasvatuskentän tuntemusta 
- Etuna koulumaailman ja vapaaehtoistyön tuntemus 

 

9.      Budjetti 
 

Toimeksiannon palkkio on 7500 euroa (alv. 0%), joka sisältää arvioijan toimeksiantoon liittyvät 
mahdolliset matkakulut. Taksvärkki ry vastaa osallistavan työpajan tilavuokrasta, tarjoiluista ja 
osallistujien matkakuluista sekä työpajan ja kouluvierailujen käytännön järjestelyistä.  

Maksueristä ja -aikatauluista sovitaan erikseen. 

 
 10.   Valinta 
 

Lähetä tarjouksesi ja cv sähköpostitse osoitteeseen taksvarkki@taksvarkki.fi 15.3.2020 mennessä. 
Valinnan tulokset ilmoitetaan viikolla 13. 
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Sisällytä tarjoukseesi: 

- Suunnitelma evaluaation toteuttamisesta 
- Ehdotus käytettävistä menetelmistä ja toteutusaikataulusta 
- Ehdotus työpäivien määrästä ja jakautumisesta työtehtävien kesken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



LIITE 2  

 

TAKSVÄRKKI RY:N GLOBAALIKASVATUSTOIMINNAN ARVIOINTI 2020  

 

PÄIVITETTY TYÖSUUNNITELMA (HUOM. Työsuunnitelmaa jouduttiin päivittämään useampaan otteeseen toukokuun 2020 jälkeen 

johtuen Covid-19-tilanteesta. Tämä työsuunnitelma on päivitetty elokuussa 2020) 

Anna Peltoniemi  
 

Sisältö 

1. Arvioinnin lähtökohdat ja aikataulu 

2. Arviointiin osallistettavat ryhmät  

3. Menetelmätaulukko  

4. Arviointimatriisi  

 

 

1. ARVIOINNIN LÄHTÖKOHDAT JA AIKATAULU 

 

Arvioinnin lähtökohdista on keskusteltu ja niitä on selkiytetty yhdessä Taksvärkki ry:n globaalikasvatuksen suunnittelijoiden kanssa. Arviointi toteutetaan 

touko-lokakuun aikana niin, että arviointi keskittyy erityisesti toukokuulle sekä elo-lokakuulle. Välipalaveri globaalikasvatuksen suunnittelijoiden kanssa 

järjestetään ennen juhannusta ja kesälomia, sekä elokuussa ennen toimintakauden aloitusta. Syksyn yksityiskohtainen aikataulu tehdään elokuun alussa 

ennen koulujen alkua. Toimeksiannossa huomioidaan aikataulun tiukkuus elo-lokakuun osalta. Lopullinen arviointiraportti valmistuu 31.10 mennessä 

sovitusti. Covid-19-tilanne ja sen kehittyminen on jo otettu arviointitoimeksiannossa huomioon ja työsuunnitelmaa tullaan myös jatkossa tarvittaessa 

päivittämään tilanteen niin vaatiessa. 

 

Touko-kesäkuun ajankohdat tapaamisille ja haastatteluille:  

Arvioinnin aloituspalaveri 4.5 

Päivitetty työsuunnitelma 13.5  

Online-kysely kouluvierailijoille 15.5 

Kouluvierailijoiden arviointityöpaja 23.5 

Arvioinnin välipalaveri 15.6 

Taksvärkin kehitysyhteistyön asiantuntijan haastattelu 17.6 

Taksvärkin globaalikasvatussuunnittelijan haastattelu 9.7 
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Elo-lokakuun arvioidut ajankohdat tapaamisille ja haastatteluille: 

Maailmankansalaisen koulun arviointitapaaminen/haastattelut 10.9  

Taksvärkin globaalikasvatuksen suunnittelijan haastattelu 22.9 

Kouluvierailujen/etätyöpajojen havainnointi 28.-30.9 

Ulkopuolisten globaalikasvatuksen asiantuntijoiden haastattelut 15.9-6.10 

Arviointiraportin ensimmäinen versio kommenteille 21.10 

Arviointiraportin lopullinen versio 31.10 

 

 

2. ARVIOINTIIN OSALLISTETTAVAT RYHMÄT 

 

Arviointiin osallistetaan kuutta eri ihmisryhmää, minkä lisäksi arvioidaan taustadokumentteja, kampanjamateriaaleja sekä palautteita ja itsearviointeja 

toiminnasta. Haastateltavat tai muilla tavoin osallistettavat ryhmät ovat:  

 

A: Opettajat 

• Maailmankansalaisen koulu, 3 opettajaa  

B: Oppilaat  

• Maailmankansalaisen koulu, 15-20 oppilasta 

C: Kouluvierailijat 

• Online-kysely, 20 kouluvierailijaa 

• Arviointityöpaja, 12 kouluvierailijaa 

D: Globaalikasvatuksen suunnittelijat 

• 2 suunnittelijaa 

E: Kehitysyhteistyön suunnittelija  

• 1 suunnittelija 

F: Ulkopuoliset globaalikasvatuksen asiantuntijat  

• 2 asiantuntijaa 
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3. MENETELMÄTAULUKKO 

 

Alta löytyvä menetelmätaulukko tarkentaa eri globaalikasvatustoimintojen arviointiin käytettäviä menetelmiä, osallistettavia kohderyhmiä, aikataulua sekä 

konkreettisia analyysityökaluja.  

 

Globaalikasvatustoiminta & keskeiset 

arviointikysymykset 

Edellytykset arvioinnille 

& vaatimukset 

kerättävälle tiedolle 

Osallistettava 

kohderyhmä/tiedonlähde 
Tiedonkeruun menetelmä 

Tiedonkeruun 

aikataulu 

Arvioinnin menetelmä 

& lähestymistapa 

analyysiin 

Kampanjamateriaalit 

1. Lisäävätkö materiaalit peruskoulun ja 

toisen asteen oppilaitosten oppilaiden ja 

opettajien ymmärrystä ja kiinnostusta 

kehityskysymyksiä kohtaan?  

2. Luovatko materiaalit siltoja 

suomalaisten nuorten ja kehitysmaiden 

nuorten välille?  

3. Lisäävätkö materiaalit nuorten 

ymmärrystä omista 

vaikutusmahdollisuuksista, 

kannustavatko ne aktiiviseen toimintaan 

ja tarjoavatko ne selkeän vaihtoehdon 

toiminnalle?  

4. Tarjoavatko materiaalit opettajille 

selkeän välineen globaalikasvatuksen 

toteuttamiselle kouluissa ja lisäävät siten 

opettajien varmuutta 

globaalikasvatuksen toteuttamisessa?  

• Kaikki 

kampanjamateriaalit 

ovat käytettävissä 

aikataulussa.  

• 2018-2019 Ole Rohkea –

kampanjamateriaali 

• 2019-2020 Mielen Vapaus –

kampanjamateriaali 

• 2020-2021 Oikeus olla minä 

-kampanjamateriaali 

• Kouluvierailijat: 11 hlöä  

• Taksvärkin kehitysyhteistyön 

asiantuntija: 1 hlö 

• Taksvärkin 

globaalikasvatuksen 

asiantuntija: 2 hlöä 

• Materiaalit: olemassa olevat 

kampanjamateriaalit 

• Kouluvierailijat: online-kysely 

ja fokusryhmäkeskustelu 

• Kehitysyhteistyön 

asiantuntija: haastattelu 

• Globaalikasvatuksen 

asiantuntijat: 

haastattelu/keskustelu 

Touko-Lokakuu 

2020 

Kampanja-aineiston 

kehysanalyysi 

yhdistettynä 

haastattelujen ja online-

kyselyn luokitteluun ja 

sisältöanalyysiin. 

Analyysissa käytetään 

tukena 

Globaalikasvatus.fi –

verkoston Update your 

learning materials –

muistilistaa sekä 

Common Cause 

Foundationin 

arvoajattelua. Purettua 

materiaalia lähestytään 

DAC-kriteeristön kautta. 

Kampanjoiden toiminnalliset 

kouluvierailut 

1. Lisäävätkö kouluvierailut peruskoulun 

ja toisen asteen oppilaitosten oppilaiden 

ja opettajien ymmärrystä ja kiinnostusta 

kehityskysymyksiä kohtaan?  

2. Antavatko kouluvierailut nuorille 

motivaatiota toimia ja vaikuttaa?  

3. Luovatko kouluvierailut siltoja 

suomalaisten nuorten ja kehitysmaiden 

nuorten välille?  

• Taksvärkki organisoi 

kouluvierailut/etätyöpaj

at sovitulle ajanjaksolle 

ja alustaa arvioijan 

läsnäolon vierailulla 

kouluvierailijalle.  

• Vierailua fasilitoiva 

kouluvierailija on 

kokenut ja perehtynyt 

Taksvärkin 

• Kouluvierailijat: 11 hlöä 

• Oppilaat A: 700 palautetta 

vuosilta 2018-2020 

• Taksvärkin 

globaalikasvatusasiantuntija

t: 2 hlöä  

• Taksvärkin olemassa olevat 

sisäiset 

itsearviointimateriaalit 

• Kouluvierailijoiden 

palautemateriaali 

• Kouluvierailijat: havainnointi 

(havainnointimatriisi) ja 

haastattelu 

• Oppilaat A: kerätyt palautteet 

• Globaalikasvatuksen 

asiantuntijat: 

haastattelu/keskustelu 

• Itsearvioinnit ja palautteet: 

materiaaleihin tutustuminen 

Elo-Lokakuu 

2020 

Menetelmänä käytetään 

aineiston luokittelua ja 

sisältöanalyysiä sekä 

Most Significant Change 

–tarinoiden purkua. 

Purettua materiaalia 

lähestytään DAC-

kriteeristön kautta.  
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kampanjatoimintaan ja 

kouluvierailuihin 

• Kouluvierailuilta on 

olemassa 

tuntisuunnitelma 

havainnoinnin tueksi 

Maailmankansalaisen koulu 

1. Tukeeko toiminta opettajien ja 

koulujen opetussuunnitelman mukaista 

globaalikasvatustoimintaa, antaako 

toiminta opettajille välineitä tukea 

oppilaiden aktiivista kansalaisuutta ja 

tukeeko toiminta aktiivisen 

maailmankansalaisuuden 

toimintakulttuuria kouluissa?  

2. Lisääkö toiminta oppilaiden 

ymmärrystä globaaleista kysymyksistä ja 

omista vaikutusmahdollisuuksista sekä 

kannustaa vastuulliseen 

maailmankansalaisuuteen ja toimintaan?  

3. Luoko toiminta siltoja suomalaisten 

nuorten ja kehitysmaiden nuorten 

välille? 

• Taksvärkki kartoittaa 

koulujen 

mahdollisuuden 

osallistua yhteiseen 

tapahtumaan tai 

haastatteluihin sovitulla 

aikajaksolla ja sopii joko 

yhteisen tapahtuman 

tai alustaa haastattelut 

opettajien kanssa. Jos 

tiedonkeruunmuotona 

on haastattelut, arvioija 

hoitaa organisoinnin.   

• Kouluilla/opettajilla on 

aikaa ja halua osallistua 

arviointiprosessiin, mikä 

johtaa relevanttiin 

tietoon.  

• Oppilailla on 

mahdollisuus osallistua 

arviointiin muun 

koulutyön ohessa. 

• Osallistuvat koulut ovat 

profiililtaan, toiveiltaan 

ja haasteiltaan riittävän 

erilaisia.  

• Opettajat: 3 hlöä 

• Oppilaat: 15 hlöä 

• Taksvärkin 

globaalikasvatusasiantuntija

t: 2 hlöä  

• Taksvärkin olemassa olevat 

sisäiset 

itsearviointimateriaalit 

 

• Opettajat: haastattelut 

yhteisessä tapaamisessa  

• Oppilaat: 

Fokusryhmäkeskustelu  

• Globaalikasvatuksen 

asiantuntijat: 

haastattelu/keskustelu 

• Itsearvioinnit ja palautteet: 

materiaaleihin tutustuminen 

Elo-Lokakuu 

2020 

Menetelmänä käytetään 

aineiston luokittelua ja 

sisältöanalyysiä sekä 

Most Significant Change 

–tarinoiden purkua. 

Purettua materiaalia 

lähestytään DAC-

kriteeristön kautta. 

Kouluvierailijoiden osaaminen ja tarpeet 

1. Tukeeko Taksvärkki ry 

kouluvierailijoiden sitoutumista sekä 

osaamisen kehittymistä?  

2. Ohjaavatko kouluvierailijat laadukkaita 

työpajoja/vierailuja oppilaitoksissa, jotka 

lisäävät nuorten ymmärrystä 

• Arviointiin osallistuu 

riittävä määrä 

kouluvierailijoita. 

• Arviointiin osallistuu 

taustaltaan 

heterogeeninen ryhmä 

kouluvierailijoita.  

• Kouluvierailijat A: 11 hlöä 

online-kysely 

• Kouluvieralijat B: 11 hlöä 

arviointityöpaja 

• Taksvärkin 

globaalikasvatuksen 

asiantuntijat: 2 hlöä 

• Kouluvierailijat A: online-

kysely 

• Kouluvierailijat B: 

fokusryhmäkeskustelu ja Most 

Significant Change –

menetelmä 

arviointityöpajassa 

Touko-Syyskuu 

2020 

Menetelmänä käytetään 

aineiston luokittelua ja 

sisältöanalyysiä sekä 

Most Significant Change 

–tarinoiden purkua. 

Purettua materiaalia 

lähestytään DAC-

kriteeristön kautta 
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kehityskysymyksistä ja omista 

vaikutusmahdollisuuksista?  

 

• Kouluvierailijat ovat 

kiinnostuneita ja 

motivoituneita 

analysoimaan 

toimintaa, mikä takaa 

tiedon laadun.  

• Taksvärkin 

kouluvierailijoiden 

koulutusmateriaalit ja 

suunnitelmat tuelle ja 

jatkokoulutukselle  

• Taksvärkin asiantuntijat: 

haastattelu/keskustelu 

• Koulutusmateriaalit ja 

suunnitelmat: materiaaleihin 

tutustuminen  

Taksvärkin globaalikasvatuskokonaisuus 

suhteessa globaalikasvatuksen 

trendeihin ja tulevaisuudennäkymiin 

1. Miten Taksvärkki ry:n 

globaalikasvatustoiminta suhteutuu 

kentän nykyisiin ja tuleviin trendeihin ja 

miten se ottaa huomioon 

toimintaympäristön muutokset?  

• Tiedonkeruu perustuu 

onnistuneelle 

globaalikasvatustoiminn

an arvioinnille, johon 

tietoa peilataan.  

• Tietoa saadaan kahdelta 

erityyppiseltä 

asiantuntijalta, joilla 

näkemys kentän 

toiminnasta.  

• Globaalikasvatuksen 

asiantuntija/akateeminen: 1 

hlö 

• Globaalikasvatuksen 

asiantuntija/kentän tunteva 

toimija/globaalikasvatuksen 

harjoittaja: 1 hlö 

• Globaalikasvatuksen 

asiantuntija/akateeminen: 

haastattelu 

• Globaalikasvatuksen 

asiantuntija/toimija: 

haastattelu 

Syyskuu 2020 Arvioinnissa kerättyä 

materiaalia peilataan 

haastatteluista 

nousseisiin kysymyksiin 

ja teemoitteluihin ja 

haasteisiin.  

 

4. ARVIOINTIMATRIISI 

 

Alta löytyvä arviointimatriisi muodostaa perustan arviointitoimeksiannon toteuttamiselle. Matriisi esittää kriteerit, joiden kautta arviointia lähestytään ja 

joiden pohjalta arviointi tehdään. Kriteereinä tässä arvioinnissa käytetään OECD:n DAC-kriteereitä, joita ovat ’relevance’, ’coherence’, ’effectiveness’, 

’efficiency’, ’impact’ ja ’sustainability’. Ne on tässä arvioinnissa käännetty suomeksi tarkoituksenmukaisuus, johdonmukaisuus, tuloksellisuus, tehokkuus, 

vaikutukset ja kestävyys. Jokainen kriteeri on lisäksi jaettu alakategorioihin, jotka ohjaavat arvioinnin toteuttamista. DAC-kriteereiden lisäksi arviointia 

katsotaan Taksvärkin Nuorelta nuorelle –periaatteen lävitse ja jokaista kriteeriä tarkastellaan myös periaatteen toteutumisen näkökulmasta.  

 

 
KUINKA TULOKSELLINEN TAKSVÄRKKI RY ON GLOBAALIKASVATUKSESSAAN JA MIHIN SUUNTAAN GLOBAALIKASVATUSTA TULEE KEHITTÄÄ TOIMINNAN 

TULOKSELLISUUDEN JA VAIKUTTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI? KUINKA TAKSVÄRKKI ONNISTUU GLOBAALIKASVATUKSEN JA TAKSVÄRKIN KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMAN 

TAVOITTEIDEN MUKAISTEN VIESTIEN VÄLITTÄMISESSÄ JA MINKÄLAISTA VAIKUTUSTA SE SAA AIKAAN NUORTEN TIEDOISSA, TAIDOISSA JA ASENTEISSA?  

NUO

RELT

A 

NUO

RELL

E 

DAC-kriteerit Kampanjamateriaalit 
Kampanjoiden toiminnalliset 

kouluvierailut 
Maailmankansalaisen koulu 

Kouluvierailijatoiminta, 

vierailijoiden osaaminen ja tarpeet 

1. 

Tarkoituksenmukaisuus  

1.1 Suhde taustoittaviin 

dokumentteihin 

1.1. Suhde taustoittaviin 

dokumentteihin  

1.1 Suhde taustoittaviin 

dokumentteihin  

1.1 Suhde taustoittaviin 

dokumentteihin 

1.2 Tarpeet  1.2 Tarpeet  1.2 Tarpeet   1.2 Tarpeet  
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1.3 Toiminnan 

ajankohtaisuus  

1.3 Toiminnan ajankohtaisuus 

  

1.3 Toiminnan ajankohtaisuus 

 

1.3 Toiminnan ajankohtaisuus 

1.4 Toimintaympäristö 

 

1.4 Toimintaympäristö  1.4 Toimintaympäristö 

 

1.4 Toimintaympäristö 

  

1.5 Nuorelta nuorelle  

  

1.5 Nuorelta nuorelle 

  

1.5 Nuorelta nuorelle  

  

1.5 Nuorelta nuorelle  

  

1.6 Kehittäminen  

  

1.6 Kehittäminen  

  

1.6 Kehittäminen  1.6 Kehittäminen  

2. Johdonmukaisuus 2.1 Johdonmukaisuus 

organisaation sisällä  

2.1 Johdonmukaisuus organisaation 

sisällä  

2.1 Johdonmukaisuus organisaation 

sisällä  

2.1 Johdonmukaisuus organisaation 

sisällä   

2.2 Taksvärkin rooli ja tila 

suomalaisessa 

globaalikasvatuskentässä  

2.2 Taksvärkin rooli ja tila 

suomalaisessa 

globaalikasvatuskentässä  

2.2. Taksvärkin rooli ja tila 

suomalaisessa 

globaalikasvatuskentässä  

2.2. Taksvärkin rooli ja tila 

suomalaisessa 

globaalikasvatuskentässä  

2.3 Nuorelta nuorelle  

 

2.3 Nuorelta nuorelle  2.3 Nuorelta nuorelle  2.3 Nuorelta nuorelle  

  

2.4 Kehittäminen  2.4 Kehittäminen  2.4 Kehittäminen  2.4 Kehittäminen  

3. Tuloksellisuus 3.1 Tavoitteiden 

saavuttaminen  

 

3.1 Tavoitteiden saavuttaminen  3.1 Tavoitteiden saavuttaminen  3.1 Tavoitteiden saavuttaminen   

3.2 Esteet tavoitteiden 

saavuttamiselle  

 

3.2 Esteet tavoitteiden 

saavuttamiselle  

 

3.2 Esteet tavoitteiden 

saavuttamiselle  

 

3.2 Esteet tavoitteiden 

saavuttamiselle 

  

3.3 Tasapuolisuus 

 

3.3 Tasapuolisuus  

 

3.3 Tasapuolisuus  3.3 Tasapuolisuus   

3.4 Seuranta ja arviointi 3.4 Seuranta ja arviointi 3.4 Seuranta ja arviointi  3.4 Seuranta ja arviointi   

3.5 Riskikartoitus 

 

3.5 Riskikartoitus 

 

3.5 Riskikartoitus  

 

3.5 Riskikartoitus  

3.6 Nuorelta nuorelle   3.6 Nuorelta nuorelle  

 

3.6 Nuorelta nuorelle  

 

3.6 Nuorelta nuorelle   

3.7 Kehittäminen  3.7 Kehittäminen 3.7 Kehittäminen  3.7 Kehittäminen   

4. Tehokkuus 4.1 Sisäiset prosessit  4.1 Sisäiset prosessit  4.1 Sisäiset prosessit   4.1 Sisäiset prosessit   

4.2 Yhteistyö koulujen 

kanssa   

4.2 Yhteistyö koulujen kanssa  4.2 Yhteistyö koulujen kanssa  4.2 Yhteistyö koulujen kanssa  
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4.3 Vapaaehtoistyö  

 

4.3 Vapaaehtoistyö 

 

4.3 Vapaaehtoistyö  

 

4.3 Vapaaehtoistyö   

4.4 Nuorelta nuorelle  4.4. Nuorelta nuorelle  4.4 Nuorelta nuorelle   4.4 Nuorelta nuorelle  

4.5 Kehittäminen  4.5 Kehittäminen  4.5 Kehittäminen   4.5 Kehittäminen  

5. Vaikutukset   5.1 Positiiviset vaikutukset  5.1 Positiiviset vaikutukset 5.1 Positiiviset vaikutukset  5.1 Positiiviset vaikutukset 

5.2 Negatiiviset vaikutukset   5.2 Negatiiviset vaikutukset  5.2 Negatiiviset vaikutukset  

  

5.2 Negatiiviset vaikutukset  

 

5.3 Toiminnan poistamisen 

vaikutukset  

5.3 Toiminnan poistamisen 

vaikutukset  

5.3 Toiminnan poistamisen 

vaikutukset  

5.3 Toiminnan poistamisen 

vaikutukset  

5.4 Nuorelta nuorelle 5.4 Nuorelta nuorelle  5.4 Nuorelta nuorelle  5.4 Nuorelta nuorelle   

5.5 Kehittäminen  5.5 Kehittäminen  5.5 Kehittäminen   5.5 Kehittäminen  

6. Kestävyys  6.1 Kiinnostuksen jatkuvuus  6.1 Kiinnostuksen jatkuvuus 6.1 Kiinnostuksen jatkuvuus  6.1 Kiinnostuksen jatkuvuus  

6.2 Tuen tarve 

tulevaisuudessa 

 

6.2 Tuen tarve tulevaisuudessa 6.2 Tuen tarve tulevaisuudessa 6.2 Tuen tarve tulevaisuudessa 

6.3 Toimintaympäristö 6.3 Toimintaympäristö 6.3 Toimintaympäristö 6.3 Toimintaympäristö 

6.4 Organisaatio  6.4 Organisaatio  6.4 Organisaatio  6.4 Organisaatio   

6.5 Nuorelta nuorelle 6.5 Nuorelta nuorelle 6.5 Nuorelta nuorelle  6.5 Nuorelta nuorelle 

6.6 Kehittäminen  6.6 Kehittäminen  6.6 Kehittäminen  6.6 Kehittäminen  

TAKSVÄRKKI RY:N OPPIMINEN JA GLOBAALIKASVATUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN 
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LIITE 3 
MENETELMÄTAULUKKO 
 

Globaalikasvatustoiminta & keskeiset 

arviointikysymykset 

Edellytykset arvioinnille 

& vaatimukset 

kerättävälle tiedolle 

Osallistettava 

kohderyhmä/tiedonlähde 
Tiedonkeruun menetelmä 

Tiedonkeruun 

aikataulu 

Arvioinnin menetelmä 

& lähestymistapa 

analyysiin 

Kampanjamateriaalit 

1. Lisäävätkö materiaalit peruskoulun ja 

toisen asteen oppilaitosten oppilaiden ja 

opettajien ymmärrystä ja kiinnostusta 

kehityskysymyksiä kohtaan?  

2. Luovatko materiaalit siltoja 

suomalaisten nuorten ja kehitysmaiden 

nuorten välille?  

3. Lisäävätkö materiaalit nuorten 

ymmärrystä omista 

vaikutusmahdollisuuksista, 

kannustavatko ne aktiiviseen toimintaan 

ja tarjoavatko ne selkeän vaihtoehdon 

toiminnalle?  

4. Tarjoavatko materiaalit opettajille 

selkeän välineen globaalikasvatuksen 

toteuttamiselle kouluissa ja lisäävät siten 

opettajien varmuutta 

globaalikasvatuksen toteuttamisessa?  

• Kaikki 

kampanjamateriaalit 

ovat käytettävissä 

aikataulussa.  

• 2018-2019 Ole Rohkea –

kampanjamateriaali 

• 2019-2020 Mielen Vapaus –

kampanjamateriaali 

• 2020-2021 Oikeus olla minä 

-kampanjamateriaali 

• Kouluvierailijat: 11 hlöä  

• Taksvärkin kehitysyhteistyön 

asiantuntija: 1 hlö 

• Taksvärkin 

globaalikasvatuksen 

asiantuntija: 2 hlöä 

• Materiaalit: olemassa olevat 

kampanjamateriaalit 

• Kouluvierailijat: online-kysely 

ja fokusryhmäkeskustelu 

• Kehitysyhteistyön 

asiantuntija: haastattelu 

• Globaalikasvatuksen 

asiantuntijat: 

haastattelu/keskustelu 

Touko-Lokakuu 

2020 

Kampanja-aineiston 

kehysanalyysi 

yhdistettynä 

haastattelujen ja online-

kyselyn luokitteluun ja 

sisältöanalyysiin. 

Analyysissa käytetään 

tukena 

Globaalikasvatus.fi –

verkoston Update your 

learning materials –

muistilistaa sekä 

Common Cause 

Foundationin 

arvoajattelua. Purettua 

materiaalia lähestytään 

DAC-kriteeristön kautta. 

Kampanjoiden toiminnalliset 

kouluvierailut 

1. Lisäävätkö kouluvierailut peruskoulun 

ja toisen asteen oppilaitosten oppilaiden 

ja opettajien ymmärrystä ja kiinnostusta 

kehityskysymyksiä kohtaan?  

2. Antavatko kouluvierailut nuorille 

motivaatiota toimia ja vaikuttaa?  

3. Luovatko kouluvierailut siltoja 

suomalaisten nuorten ja kehitysmaiden 

nuorten välille?  

• Taksvärkki organisoi 

kouluvierailut/etätyöpaj

at sovitulle ajanjaksolle 

ja alustaa arvioijan 

läsnäolon vierailulla 

kouluvierailijalle.  

• Vierailua fasilitoiva 

kouluvierailija on 

kokenut ja perehtynyt 

Taksvärkin 

kampanjatoimintaan ja 

kouluvierailuihin 

• Kouluvierailijat: 11 hlöä 

• Oppilaat A: 700 palautetta 

vuosilta 2018-2020 

• Taksvärkin 

globaalikasvatusasiantuntija

t: 2 hlöä  

• Taksvärkin olemassa olevat 

sisäiset 

itsearviointimateriaalit 

• Kouluvierailijoiden 

palautemateriaali 

• Kouluvierailijat: havainnointi 

(havainnointimatriisi) ja 

haastattelu 

• Oppilaat A: kerätyt palautteet 

• Globaalikasvatuksen 

asiantuntijat: 

haastattelu/keskustelu 

• Itsearvioinnit ja palautteet: 

materiaaleihin tutustuminen 

Elo-Lokakuu 

2020 

Menetelmänä käytetään 

aineiston luokittelua ja 

sisältöanalyysiä sekä 

Most Significant Change 

–tarinoiden purkua. 

Purettua materiaalia 

lähestytään DAC-

kriteeristön kautta.  
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• Kouluvierailuilta on 

olemassa 

tuntisuunnitelma 

havainnoinnin tueksi 

Maailmankansalaisen koulu 

1. Tukeeko toiminta opettajien ja 

koulujen opetussuunnitelman mukaista 

globaalikasvatustoimintaa, antaako 

toiminta opettajille välineitä tukea 

oppilaiden aktiivista kansalaisuutta ja 

tukeeko toiminta aktiivisen 

maailmankansalaisuuden 

toimintakulttuuria kouluissa?  

2. Lisääkö toiminta oppilaiden 

ymmärrystä globaaleista kysymyksistä ja 

omista vaikutusmahdollisuuksista sekä 

kannustaa vastuulliseen 

maailmankansalaisuuteen ja toimintaan?  

3. Luoko toiminta siltoja suomalaisten 

nuorten ja kehitysmaiden nuorten 

välille? 

• Taksvärkki kartoittaa 

koulujen 

mahdollisuuden 

osallistua yhteiseen 

tapahtumaan tai 

haastatteluihin sovitulla 

aikajaksolla ja sopii joko 

yhteisen tapahtuman 

tai alustaa haastattelut 

opettajien kanssa. Jos 

tiedonkeruunmuotona 

on haastattelut, arvioija 

hoitaa organisoinnin.   

• Kouluilla/opettajilla on 

aikaa ja halua osallistua 

arviointiprosessiin, mikä 

johtaa relevanttiin 

tietoon.  

• Oppilailla on 

mahdollisuus osallistua 

arviointiin muun 

koulutyön ohessa. 

• Osallistuvat koulut ovat 

profiililtaan, toiveiltaan 

ja haasteiltaan riittävän 

erilaisia.  

• Opettajat: 3 hlöä 

• Oppilaat: 15 hlöä 

• Taksvärkin 

globaalikasvatusasiantuntija

t: 2 hlöä  

• Taksvärkin olemassa olevat 

sisäiset 

itsearviointimateriaalit 

 

• Opettajat: haastattelut 

yhteisessä tapaamisessa  

• Oppilaat: 

Fokusryhmäkeskustelu  

• Globaalikasvatuksen 

asiantuntijat: 

haastattelu/keskustelu 

• Itsearvioinnit ja palautteet: 

materiaaleihin tutustuminen 

Elo-Lokakuu 

2020 

Menetelmänä käytetään 

aineiston luokittelua ja 

sisältöanalyysiä sekä 

Most Significant Change 

–tarinoiden purkua. 

Purettua materiaalia 

lähestytään DAC-

kriteeristön kautta. 

Kouluvierailijoiden osaaminen ja tarpeet 

1. Tukeeko Taksvärkki ry 

kouluvierailijoiden sitoutumista sekä 

osaamisen kehittymistä?  

2. Ohjaavatko kouluvierailijat laadukkaita 

työpajoja/vierailuja oppilaitoksissa, jotka 

lisäävät nuorten ymmärrystä 

kehityskysymyksistä ja omista 

vaikutusmahdollisuuksista?  

 

• Arviointiin osallistuu 

riittävä määrä 

kouluvierailijoita. 

• Arviointiin osallistuu 

taustaltaan 

heterogeeninen ryhmä 

kouluvierailijoita.  

• Kouluvierailijat ovat 

kiinnostuneita ja 

• Kouluvierailijat A: 11 hlöä 

online-kysely 

• Kouluvieralijat B: 11 hlöä 

arviointityöpaja 

• Taksvärkin 

globaalikasvatuksen 

asiantuntijat: 2 hlöä 

• Taksvärkin 

kouluvierailijoiden 

• Kouluvierailijat A: online-

kysely 

• Kouluvierailijat B: 

fokusryhmäkeskustelu ja Most 

Significant Change –

menetelmä 

arviointityöpajassa 

• Taksvärkin asiantuntijat: 

haastattelu/keskustelu 

Touko-Syyskuu 

2020 

Menetelmänä käytetään 

aineiston luokittelua ja 

sisältöanalyysiä sekä 

Most Significant Change 

–tarinoiden purkua. 

Purettua materiaalia 

lähestytään DAC-

kriteeristön kautta 
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motivoituneita 

analysoimaan 

toimintaa, mikä takaa 

tiedon laadun.  

koulutusmateriaalit ja 

suunnitelmat tuelle ja 

jatkokoulutukselle  

• Koulutusmateriaalit ja 

suunnitelmat: materiaaleihin 

tutustuminen  

Taksvärkin globaalikasvatuskokonaisuus 

suhteessa globaalikasvatuksen 

trendeihin ja tulevaisuudennäkymiin 

1. Miten Taksvärkki ry:n 

globaalikasvatustoiminta suhteutuu 

kentän nykyisiin ja tuleviin trendeihin ja 

miten se ottaa huomioon 

toimintaympäristön muutokset?  

• Tiedonkeruu perustuu 

onnistuneelle 

globaalikasvatustoiminn

an arvioinnille, johon 

tietoa peilataan.  

• Tietoa saadaan kahdelta 

erityyppiseltä 

asiantuntijalta, joilla 

näkemys kentän 

toiminnasta.  

• Globaalikasvatuksen 

asiantuntija/akateeminen: 1 

hlö 

• Globaalikasvatuksen 

asiantuntija/kentän tunteva 

toimija/globaalikasvatuksen 

harjoittaja: 1 hlö 

• Globaalikasvatuksen 

asiantuntija/akateeminen: 

haastattelu 

• Globaalikasvatuksen 

asiantuntija/toimija: 

haastattelu 

Syyskuu 2020 Arvioinnissa kerättyä 

materiaalia peilataan 

haastatteluista 

nousseisiin kysymyksiin 

ja teemoitteluihin ja 

haasteisiin.  
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LIITE 4 
ARVIOINTIMATRIISI  
 

KUINKA TULOKSELLINEN TAKSVÄRKKI RY ON GLOBAALIKASVATUKSESSAAN JA MIHIN SUUNTAAN GLOBAALIKASVATUSTA TULEE KEHITTÄÄ TOIMINNAN 

TULOKSELLISUUDEN JA VAIKUTTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI? KUINKA TAKSVÄRKKI ONNISTUU GLOBAALIKASVATUKSEN JA TAKSVÄRKIN KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMAN 

TAVOITTEIDEN MUKAISTEN VIESTIEN VÄLITTÄMISESSÄ JA MINKÄLAISTA VAIKUTUSTA SE SAA AIKAAN NUORTEN TIEDOISSA, TAIDOISSA JA ASENTEISSA?  

NUO

RELT

A 

NUO

RELL

E 

DAC-kriteerit Kampanjamateriaalit 
Kampanjoiden toiminnalliset 

kouluvierailut 
Maailmankansalaisen koulu 

Kouluvierailijatoiminta, 

vierailijoiden osaaminen ja tarpeet 

1. 

Tarkoituksenmukaisuus  

1.1 Suhde taustoittaviin 

dokumentteihin 

1.1. Suhde taustoittaviin 

dokumentteihin  

1.1 Suhde taustoittaviin 

dokumentteihin  

1.1 Suhde taustoittaviin 

dokumentteihin 

1.2 Tarpeet  1.2 Tarpeet  1.2 Tarpeet   1.2 Tarpeet  

1.3 Toiminnan 

ajankohtaisuus  

1.3 Toiminnan ajankohtaisuus 

  

1.3 Toiminnan ajankohtaisuus 

 

1.3 Toiminnan ajankohtaisuus 

1.4 Toimintaympäristö 

 

1.4 Toimintaympäristö  1.4 Toimintaympäristö 

 

1.4 Toimintaympäristö 

  

1.5 Nuorelta nuorelle  

  

1.5 Nuorelta nuorelle 

  

1.5 Nuorelta nuorelle  

  

1.5 Nuorelta nuorelle  

  

1.6 Kehittäminen  

  

1.6 Kehittäminen  

  

1.6 Kehittäminen  1.6 Kehittäminen  

2. Johdonmukaisuus 2.1 Johdonmukaisuus 

organisaation sisällä  

2.1 Johdonmukaisuus organisaation 

sisällä  

2.1 Johdonmukaisuus organisaation 

sisällä  

2.1 Johdonmukaisuus organisaation 

sisällä   

2.2 Taksvärkin rooli ja tila 

suomalaisessa 

globaalikasvatuskentässä  

2.2 Taksvärkin rooli ja tila 

suomalaisessa 

globaalikasvatuskentässä  

2.2. Taksvärkin rooli ja tila 

suomalaisessa 

globaalikasvatuskentässä  

2.2. Taksvärkin rooli ja tila 

suomalaisessa 

globaalikasvatuskentässä  

2.3 Nuorelta nuorelle  

 

2.3 Nuorelta nuorelle  2.3 Nuorelta nuorelle  2.3 Nuorelta nuorelle  

  

2.4 Kehittäminen  2.4 Kehittäminen  2.4 Kehittäminen  2.4 Kehittäminen  

3. Tuloksellisuus 3.1 Tavoitteiden 

saavuttaminen  

3.1 Tavoitteiden saavuttaminen  3.1 Tavoitteiden saavuttaminen  3.1 Tavoitteiden saavuttaminen   
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3.2 Esteet tavoitteiden 

saavuttamiselle  

 

3.2 Esteet tavoitteiden 

saavuttamiselle  

 

3.2 Esteet tavoitteiden 

saavuttamiselle  

 

3.2 Esteet tavoitteiden 

saavuttamiselle 

  

3.3 Tasapuolisuus 

 

3.3 Tasapuolisuus  

 

3.3 Tasapuolisuus  3.3 Tasapuolisuus   

3.4 Seuranta ja arviointi 3.4 Seuranta ja arviointi 3.4 Seuranta ja arviointi  3.4 Seuranta ja arviointi   

3.5 Riskikartoitus 

 

3.5 Riskikartoitus 

 

3.5 Riskikartoitus  

 

3.5 Riskikartoitus  

3.6 Nuorelta nuorelle   3.6 Nuorelta nuorelle  

 

3.6 Nuorelta nuorelle  

 

3.6 Nuorelta nuorelle   

3.7 Kehittäminen  3.7 Kehittäminen 3.7 Kehittäminen  3.7 Kehittäminen   

4. Tehokkuus 4.1 Sisäiset prosessit  4.1 Sisäiset prosessit  4.1 Sisäiset prosessit   4.1 Sisäiset prosessit   

4.2 Yhteistyö koulujen 

kanssa   

4.2 Yhteistyö koulujen kanssa  4.2 Yhteistyö koulujen kanssa  4.2 Yhteistyö koulujen kanssa  

4.3 Vapaaehtoistyö  

 

4.3 Vapaaehtoistyö 

 

4.3 Vapaaehtoistyö  

 

4.3 Vapaaehtoistyö   

4.4 Nuorelta nuorelle  4.4. Nuorelta nuorelle  4.4 Nuorelta nuorelle   4.4 Nuorelta nuorelle  

4.5 Kehittäminen  4.5 Kehittäminen  4.5 Kehittäminen   4.5 Kehittäminen  

5. Vaikutukset   5.1 Positiiviset vaikutukset  5.1 Positiiviset vaikutukset 5.1 Positiiviset vaikutukset  5.1 Positiiviset vaikutukset 

5.2 Negatiiviset vaikutukset   5.2 Negatiiviset vaikutukset  5.2 Negatiiviset vaikutukset  

  

5.2 Negatiiviset vaikutukset  

 

5.3 Toiminnan poistamisen 

vaikutukset  

5.3 Toiminnan poistamisen 

vaikutukset  

5.3 Toiminnan poistamisen 

vaikutukset  

5.3 Toiminnan poistamisen 

vaikutukset  

5.4 Nuorelta nuorelle 5.4 Nuorelta nuorelle  5.4 Nuorelta nuorelle  5.4 Nuorelta nuorelle   

5.5 Kehittäminen  5.5 Kehittäminen  5.5 Kehittäminen   5.5 Kehittäminen  

6. Kestävyys  6.1 Kiinnostuksen jatkuvuus  6.1 Kiinnostuksen jatkuvuus 6.1 Kiinnostuksen jatkuvuus  6.1 Kiinnostuksen jatkuvuus  

6.2 Tuen tarve 

tulevaisuudessa 

6.2 Tuen tarve tulevaisuudessa 6.2 Tuen tarve tulevaisuudessa 6.2 Tuen tarve tulevaisuudessa 
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6.3 Toimintaympäristö 6.3 Toimintaympäristö 6.3 Toimintaympäristö 6.3 Toimintaympäristö 

6.4 Organisaatio  6.4 Organisaatio  6.4 Organisaatio  6.4 Organisaatio   

6.5 Nuorelta nuorelle 6.5 Nuorelta nuorelle 6.5 Nuorelta nuorelle  6.5 Nuorelta nuorelle 

6.6 Kehittäminen  6.6 Kehittäminen  6.6 Kehittäminen  6.6 Kehittäminen  

TAKSVÄRKKI RY:N OPPIMINEN JA GLOBAALIKASVATUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

 

 

 

 

 

 

 



LIITE 5 
Haastattelukysymykset ja kyselylomakkeiden kysymykset  
 
KOULUVIERAILIJOIDEN ARVIOINTITYÖPAJA  
 
Teema I: Kouluvierailijoiden koulutus ja tuki  

• Mennään takaisin teidän kouluvierailijauran alkuun ja kouluvuoden alkuun 
o Haluaisiko joku kertoa mihin asioihin koulutuksessa keskityttiin?  
o Oliko teidän osaamista jotenkin kartoitettu ennen koulutuksen alkamista? 
o Miten vierailijoiden koulutus jakautui kehitysyhteistyökysymysten ja globaalikasvatusteemojen ja 

menetelmien välillä? Onko tämä oikeanlainen jako vai kaivataanko jotain muuta?  
o Muistatteko miten Nuorelta nuorelle –periaate näkyi koulutuksessa ja miten siihen briiffattiin Taksvärkin 

puolelta?  
o Auttoiko koulutus teitä pääsemään hommaan kiinni ja antoiko teille eväät laadukkaiden kouluvierailujen 

toteuttamiseen?  
• Kun sitten toiminta on käynnistynyt koulutuksen jälkeen, oletko kokenut, että saat toivomaasi ja tarvitsemaasi 

tukea Taksvärkin toimistolta toimintavuoden aikana?  
o Minkälaiset tuen muodot on olleet tärkeimpiä sulle?  
o Jos et, minkälaisissa tilanteissa et ole saanut tukea ja miksi?  

• Kouluvierailijat seuraavat omaa toimintaansa melko tarkkaan. Miten olet kokenut sen, että pitää täyttää palaute- 
ja seurantalomakkeita?  

o Onko kouluvierailijatoiminnan seuranta ja arviointi ollut mielekästä teidän itsenne näkökulmasta? 
o Onko se auttanut teitä tulemaan tietoiseksi omasta toiminnastanne ja kehittämään omaa toimintaanne 

vai onko sillä ollut negatiivisia vaikutuksia?   
o Mikä helpottaisi kouluvierailijoiden omaa seurantaa?  
o Reagoidaanko teidän mielestä Taskvärkissä kouluvierailijoiden omaan seurantaan? Esimerkiksi jos 

seurannassa tulee esiin huolia tai epäonnistumisia? Jos, miten?  
• Mikä juuri sinua sitouttaa toimintaan kouluvierailijana tai koordinaattorina?  
• Onko teidän mielestänne kouluvierailijoiden vertaistuella merkitystä sitoutumisessa?  

o Miten vertaistukea mahdollistetaan ja fasilitoidaan? 
 
Teema II: Kouluvierailut  

• Alkukysymys: Ovatko kouluvierailuille asetetut tavoitteet mielestänne niin selkeät, että kouluvierailijat pystyvät 
itse seuraamaan niitä ja ne on mahdollista saavuttaa?  

o Minkälaista yhteistyö koulujen kanssa on ollut liittyen kouluvierailuihin? 
• Kouluvierailuiden käytännön toteuttaminen 

o Nuorelta nuorelle –periaate 
§ Miten tuette Nuoret nuorelle -ajattelutapaa toiminnassanne ja miten se otetaan konkreettisesti 

huomioon tunneilla? Oletteko mielestänne onnistuneet sen huomioimisessa?  
§ Koetteko, että periaate näkyy johdonmukaisesti kaikilla tunneilla vai onko vierailujen välillä 

eroa? Jos, miksi? 
§ Mitä konkreettisia esimerkkejä on ajattelun onnistuneesta jalkauttamisesta? 

o Taksvärkki-keräys 
§ Mitä mieltä olet Taksvärkki-keräyksestä? Onko se mielestäsi ajankohtainen tapa vaikuttaa? 

Onko siihen helppo sitoutua? Sinun ja nuorten?  Onko siitä helppo puhua tunnilla? 
§ Mitä follow-up-aktiviteetteja kiinnostuneille nuorille on tarjolla (muu kuin Taksvärkki-keräys)? 

o Osallisuus 
§ Miten omat vierailunne ottavat huomioon osallisuuden ja omien mielipiteiden ilmaisun?  
§ Miten olette konkreettisesti tukeneet osallisuutta tunneilla?  
§ Miten tunnilla konkreettisesti saadaan nuori tajumaan omat vaikutusmahdollisuutensa?  

o Tunteet ja empatia 
§ Miten olette ovat omilla tunneillanne pyrkineet yhdistämään tiedon lisäämisen tunteisiin 

vetoamiseen? 
§ Miten tuntinne herättävät uteliaisuutta/millä keinoilla herätätte tunnilla uteliaisuutta?  
§ Miten vierailut tukivat empatiaa? Koskettiko tapaamisen aihe omaa elämää/nuorten elämää?  

o Kouluvierailutoiminnan joustavuus 
§ Miten hyvin kouluvierailutoiminta on mukautettavissa erilaisiin todellisuuksiin eri puolilla 

Suomea? Onko ollut helppo mennä eri kouluihin samalla konseptilla? Jos ei, miksi?  
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§ Miten joustava konsepti on kaiken kaikkiaan? 
§ Miten erilaiset oppijat otetaan huomioon toiminnassa? 

o Ryhmien keskustelujen tulokset ja tarkentavat kysymykset 
 

Teema III: Taksvärkki organisaationa ja toimintaympäristö  
• Miten kuvailisit Taksvärkkiä organisaationa?  

o Miksi valitsitte juuri Taksvärkin?  
o Suhteessa toisiin suomalaisiin organisaatioihin ja niiden toimintaan?  
o Koetteko, että suhteessa muihin toimijoihin, Taksvärkin toiminta on joko edistyksellistä tai 

vanhanaikaista?  
o Onko Taksvärkin toiminta mielestäsi ajankohtaista ja vastaako se ajankohtaisiin haasteisiin ja teemoihin? 

Jos ei, mitkä olisivat ajankohtaisia asioita, joita tulisi käsitellä?  
o Teidän kokemuksen perusteella kouluista, mikä on mielestänne Taksvärkin tuoma lisäarvo koulujen 

globaalikasvatustoimintaan?  
 

Teema IV: Tuloksellisuus ja vaikuttavuus 25 min 
• Siirrytään puhumaan tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta  
• Mitä positiivisia vaikutuksia toiminnalla on ollut kouluvierailijoille? 

o Onko toiminta saanut aikaan muutoksia ajattelussa, toiminnassa tai  mahdollisesti opettajan 
käytettävissä opetusmenetelmissä? 

o Onko toiminnalla ollut mahdollisia negatiivisia vaikutuksia kouluvierailijoille?  
• Onko toiminnalla mielestäsi ollut positiivisia vaikutuksia oppilaille/nuorille, onko toiminta saanut aikaan 

muutoksia ajattelussa, tiedoissa, asenteissa ja toiminnassa? Minkälaisia?  
• Jos Taksvärkki lopettaisi kouluvierailutoiminnan, mitkä olisivat sen vaikutukset? Kouluvierailijoille itselleen? 

Kouluille? 
• Mikä auttaa saavuttamaan tavoitteet omassa toiminnassa?  

o Mitkä asiat haittaavat toiminnan tavoitteiden saavuttamista? Toisaalta kouluvierailuiden ja toisaalta 
vierailijoiden omaan itseensä ja oppimiseen liittyvien tavoitteiden saavuttamista? 

o Onko teidän helppo seurata tavoitteita ja onko helpompi seurata  numeerisia tavoitteita ja miten 
laadullisia seurataan?  

o Onko tavoitteiden saavuttamisessa mielestänne eroja eri kohderyhmien välillä?  
o Tulisiko kouluvierailijoiden asettaa itselleen jonkinlaisia henkilökohtaisia tavoitteita? 

• Hyödyntääkö toiminta vuoden kiertoa parhaalla mahdollisella tavalla kouluvierailijoiden näkökulmasta?  
o Käytetäänkö kouluvierailijoiden aikaa tehokkaimmalla mahdollisella tavalla? 
o Sopiiko kouluvierailija-formaatti vierailijoiden elämäntilanteisiin?  

 
Teema V: Tulevaisuus   

• Tarpeet 
o Vastaako toiminta oikeaan tarpeeseen ja siitä ollaan kiinnostuneita jatkossakin?  
o Miten kouluvierailijatoiminta vastaisi entistä paremmin tarpeisiin?  
o Miten kouluvierailijatoiminta olisi entistä helpompi sovittaa omaan elämään? 

• Kiinnostus 
o Mitkä tekijät saisivat vapaaehtoisia kiinnostumaan tämänkaltaisesta toiminnasta?  
o Mikä saa kouluvierailijat/koordinaattorit kiinnostumaan toiminnasta myös tulevaisuudessa? 
o Mikä saa kouluvierailijat sitoutumaan toimintaan myös tulevaisuudessa?  
o Ovatko kouluvierailijat jatkossakin kiinnostuneita tekemään työtä vapaaehtoisina ilman palkkiota?  
o Mitkä ovat palkitsevia tekijöitä kouluvierailijoille? 

• Suurimmat haasteet ja niiden ratkaiseminen  
• Toiminnan kehittäminen  

o Ideoita toiminnan yleiseen kehittämiseen  
o Olisiko toiminnan järjestämiselle vaihtoehtoisia, tehokkaampia, tapoja? 
o Miten erilaiset toimintaympäristöt voisi ottaa paremmin huomioon toiminnassa? 

 
KOULUVIERAILIJOIDEN ONLINE-KYSELY 

• Taustatiedot 
• Miksi halusit ryhtyä kouluvierailijaksi/aluekoordinaattoriksi ja onko toiminta vastannut odotuksiasi ja tarpeitasi? 

Jos ei, miksi? 
• Miksi valitsit juuri Taksvärkin organisaatioksi, jonka toimintaan halusit lähteä mukaan? 
• Selitä omin sanoin, mitä globaalikasvatus mielestäsi on. 
• Selitä omin sanoin, miten ymmärrät Taksvärkin Nuorelta nuorelle -periaatteen. 
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• Miten olet konkreettisesti ottanut Nuorelta nuorelle -periaatteen huomioon kouluvierailuillasi? 
• Koetko olevasi tietoinen Taksvärkin globaalikasvatustoiminnan tavoitteista? (1 erittäin vähän, 5 erittäin paljon) 
• Oman kokemuksesi perusteella, ovatko koulujen oppilaat tietoisia vierailun tavoitteista, kun vierailija saapuu 

koululle? Onko luokan kanssa alustettu vierailua riittävästi? (1 erittäin vähän, 5 erittäin paljon) 
• Onko Taksvärkki-keräys mielestäsi helppo nivoa kouluvierailusi sisältöön? (1 erittäin vähän, 5, erittäin paljon) 
• Tukevatko kampanjamateriaalit mielestäsi kouluvierailuiden tavoitteiden saavuttamista? (1 erittäin vähän, 5 

erittäin paljon) 
• Miten arvioisit omaa pedagogista osaamistasi suhteessa kouluvierailujen toteuttamiseen? (1 erittäin heikko, 5 

erittäin vahva) 
• Miten arvioisit omaa osaamistasi suhteessa osallistaviin menetelmiin? (1 erittäin heikko, 5 erittäin vahva) 
• Miten arvioisit omaa osaamistasi suhteessa Taksvärkin kehitysyhteistyöhön tai kehityskysymyksiin ylipäänsä? (1 

erittäin heikko, 5 erittäin vahva) 
• Miten arvioisit omaa osaamistasi suhteessa erilaisten ryhmien ja oppilaiden huomioonottamiseen? (1 erittäin 

heikko, 5 erittäin vahva) 
• Minkälaisia positiivisia vaikutuksia toimintaan osallistumisella on ollut sinuun itseesi? 
• Kerro vähintään yhdellä tekstikappaleella merkittävimmästä muutoksesta, jonka kouluvierailutoimintaan 

osallistuminen on saanut sinussa aikaiseksi. Jos haluat, voit myös lisäksi kertoa muutoksista, joita olet havainnut 
koulujen oppilaissa kouluvierailuillasi. 

• Mitkä olivat sinulle suurimpia haasteita kouluvierailuvuoden aikana? 
• Onko Taksvärkin toimistolta saamasi tuki ollut riittävää? Jos ei, miksi? 
• Missä asioissa olisit mahdollisesti kaivannut enemmän tukea kouluvierailuvuoden aikana? 
• Miten arvioisit, että kouluvierailutoimintaan käyttämäsi aika jakautuu suhteessa valmisteluun, koulun kanssa 

kommunikointiin, vierailuun, seurantaan, Taksvärkin kanssa kommunikointiin jne.? 
• Muut mahdolliset kommentit liittyen toimintaan 

 
MAAILMANKANSALAISEN KOULUN YHTEISTAPAAMINEN – OPETTAJIEN TYÖPAJA 
 
Osuus I: Katsaus menneeseen ja arviointi + Most Significant Change 
TARPEET 

- Miten MKK-toiminta vastaa koulujen tarpeisiin? Ja sitä kautta nuorten tarpeisiin? 
- Mitä lisäarvoa Taksvärkin toiminta tuo kouluissa muuten omaehtoisesti toteutettavaan globaalikasvatukseen? 
- Miltä tällainen pitkäkestoinen yhteistyö tuntuu kouluista?  
- Miksi juuri Taksvärkki, jonka kanssa halutaan tehdä yhteistyötä?  

 
TAVOITTEET 

- Miten tietoisia te olette toiminnan tavoitteista? Ja koetteko, että nuoret ovat tietoisia toiminnan tavoitteista? Ja 
saavutetaanko toiminnan tavoitteet? Jos miten? Jos ei, miksi ei?  

- Miten tavoitteiden saavuttamista seurataan ja mitataan? Mikä on vierailujen dokumentointiprosessi? Kuka 
dokumentoi ja miten dokumentointia käytännössä seurataan?  

- Miten Maailmankansalaisen koulujen oppilaiden kehitystä/muutosta arvioidaan?  
 

KOULUJEN KÄYTÄNNÖT JA VAIKUTUKSET 
- Miltä globaalikasvatuksen suunnitelman työstäminen osana MKK-toimintoa on tuntunut?  
- Miten toiminta käytännössä nivoutuu koulun oman toimintaan? Minkälaisiin toimintoihin olette osallistuneet?  
- Mitä/minkälaisia projekteja oppilaat käytännössä ovat toteuttaneet?  
- Mitkä ovat toiminnan parhaat onnistumiset?   
- Minkälaisia positiivisia vaikutuksia toiminnalla on kouluille?  
- Onko koulujen välisellä verkostolla merkitystä tai lisäarvoa?  
- Onko toiminta jollakin tavalla juurtunut koulujen arvoihin? 
- Onko toiminnalla ollut positiivisia vaikutuksia opettajille, onko toiminta saanut aikaan muutoksia ajattelussa tai 

opetusmenetelmissä 
- Onko toiminnalla ollut positiivisia vaikutuksia oppilaille/nuorille, onko toiminta saanut aikaan muutoksia 

ajattelussa, tiedoissa, asenteissa ja toiminnassa?  
 
NUORELTA NUORELLE  

- Ovatko opettajat tietoisia Nuorelta nuorelle –periaatteesta? Miten se näkyy MKK-toiminnassa?  
- Ovatko nuoret tietoisia Nuorelta nuorelle –periaatteesta?  
- Miten toiminnassa käytännössä luodaan yhteys suomalaisen nuoren ja kehitysmaiden nuorten välille? 

 
Osuus 2: katsaus tulevaan ja toiveet  
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TARPEET 
- Mitkä asiat on teille tärkeitä MKK-toiminnassa?  
- Mikä saa koulun ja opettajat kiinnostumaan toiminnasta nyt ja tulevaisuudessa? 
- Miten Maailmankansalaisen koulun vastaisi entistä paremmin koulujen/opettajien/oppilaidentarpeisiin?  

 
TOTEUTUS 

- Miten Maailmankansalaisen koulu olisi entistä helpompi ottaa käyttöön koulun toiminnassa?  
- Onko Maailmankansalaisen koulun malli selkeä ja helposti avautuva kouluille?  
- Vanhoille: miten olette nähneet mallin jo kehittyvän?  

 
TUKI 

- Onko kouluille annettava tuki riittävää?  
- Millä keinoin tavoitteiden saavuttamista voidaan tukea? 
- Mitä tukea koulut ja opettajat tarvitsevat, jotta ne pysyvät kiinnostuneina toiminnasta myös tulevaisuudessa?  
- Mitkä ovat keskeiset haasteet toiminnan jatkuvuuden varmistamisessa?  
- Miten toimintakontekstin muutos (korona) vaikuttaa jatkuvuuteen ja miten riskit tähän liittyen pitäisi 

huomioida?  
 

MAAILMANKANSALAISEN KOULUN OPETTAJIEN ONLINE-KYSELY 
• Most Significant Change: Jos olet ollut jo aikaisemmin mukana Maailmankansalaisen koulun toiminnassa, mikä 

on ikimuistoisin, merkityksellisin, liikuttavin tai vaikuttavin muisto matkan varrelta?  
• Miten koulunne edellinen globaalikasvatussuunnitelma mielestäsi toteutui?   
• Miten nuoret ovat olleet mukana toiminnan suunnittelussa ja pääsevät tuomaan esiin tarpeitaan toiminnalle? / 

Miten suunnittelet osallistavasi nuoria mukaan toiminnan suunnitteluun?  
• Minkälaisen kokonaisuuden MKK-toiminta muodostaa koulun arjessa, miten se koetaan oppilaiden keskuudessa 

ja minkälaisia teemoja sen aikana käsitellään? / Mitkä ovat olleet ensireaktiot koulussa liittyen MKK-toiminnan 
aloittamiseen, miten oppilaat ovat suhtautuneet siihen ja mitä teemoja olette suunnitelleet käsittelevänne?  

• Miten arvioisit, että MKK-toiminta on tukenut/tulee tukemaan osallistuvien oppilaiden osallisuutta ja 
mielipiteiden ilmaisua? Anna esimerkki.  

• Miten arvioisit, että MKK-toiminta on herättänyt/tulee herättämään osallistuvissa oppilaissa uteliaisuutta? Anna 
esimerkki.   

• Miten arvioisit, että MKK-toiminta on tukenut/tulee tukemaan osallistuvien nuorten empatiaa? Anna esimerkki.  
• Miten arvioisit, että MKK-toiminta on saanut/saa osallistuvat nuoret ymmärtämään omat 

vaikutusmahdollisuutensa? Anna esimerkki.  
• Miten MKK-toiminnassa on käytännössä teidän koulussanne luotu yhteys suomalaisen nuoren ja kehitysmaiden 

nuorten välille? 
• Jos nuori on MKK-toiminnan kautta innostunut maailmaan vaikuttamisesta ja aktiivisesta toiminnasta, oletko 

mahdollisesti jatko-ohjannut nuoria jonkin toiminnan piiriin? Jos, minkä? 
• Hyödyntääkö MKK-toiminta (koulu)vuoden kiertoa parhaalla mahdollisella tavalla?  
• Hyödyntääkö MKK-toiminta opettajien työaikaa parhaalla mahdollisella tavalla? 
• Miten tämänhetkinen Covid-19-tilanne vaikuttaa teidän koulunne MKK-toimintaan?  
• Mitä toiveita ja/tai kehittämisideoita sinulla opettajana olisi MKK-toiminnan jatkoa silmällä pitäen?  

 
MAAILMANKANSALAISEN KOULUN OPPILAIDEN TYÖPAJA 

• Oletko aiemmin ollut mukana Maailmankansalaisen koulu -toiminnassa?  
• Mitä odotat luokkasi/ryhmäsi Maailmankansalaisen koulu -toiminnalta?  
• Mikä toiminnassa erityisesti kiinnostaa? Miksi halusit mukaan toimintaan?  
• Tiedätkö mitä MKK-toiminnalla tavoitellaan?  
• Haluatko osallistua luokkasi/ryhmäsi toiminnan suunnitteluun? Jos, miten?  
• Onko sinulla aikaisempaa kokemusta globaaleista kysymyksistä?  
• Millä muilla tavoin (kuin MKK-toiminnan kautta) haluaisit käsitellä globaaleja kysymyksiä?  

 
 
GLOBAALIKASVATUKSEN SUUNNITTELIJAN HAASTATTELU #1  
 
1. Mikä toimii ylipäänsä globaalikasvatustoiminnassa?  
 
2. Mikä ei toimi ja mitä pitäisi erityisesti kehittää?  
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3. Tarkoituksenmukaisuus  
• Miten koulujen tarpeita on selvitetty toiminnan pohjaksi vai onko niitä selvitetty?  
• Mitä lisäarvoa Taksvärkin toiminta tuo kouluissa muuten omaehtoisesti toteutettavaan 

globaalikasvatustoimintaan? Miksi Taksvärkin toiminta on arvokasta?   
• Miten nuorten tarpeita on selvitetty toiminnan pohjaksi?  
• Miten nuoret ovat mukana suunnittelussa ja pystyvät tuomaan esiin omia toiveitaan ja tarpeitaan? Ketä nämä 

nuoret ovat? Entä koulujen nuoret?  
• Miten kuvailisit Taksvärkin nuorelta nuorelle -periaatetta toiminnan pohjana?  
• Miten se näkyy kouluvierailutoiminnassa?  
• Miten kouluvierailijoita koulutetaan nuorelta nuorelle -periaatteeseen? 
• Voisiko nuorelta nuorelle näkyä jotenkin vahvemmin vielä toiminnassa?  
• Miten nuorten roolia ja vaikuttamismahdollisuuksia organisaatiossa ja kouluvierailujen suunnittelussa voisi 

kehittää? 
 
 
4. Toimintaympäristö 

• Miten joustava kouluvierailutoiminta on kokonaisuudessaan ja miten se pystyy sopeutumaan muutoksiin 
toimintaympäristössä?  

• Miten kouluvierailutoiminta on mukautettavissa erilaisiin todellisuuksiin eri puolilla Suomea?  
• Miten erilaiset luokat ja erilaiset oppijat otetaan huomioon toiminnassa?  
• Suhteessa muihin globaalikasvatustoimijoihin suomalaisella globaalikasvatuskentällä, miten näet Taksvärkin 

aseman toimintaympäristössä? Täydentääkö Taksvärkki toimintatarjonta jotenkin? Mikä on Taksvärkin tuoma 
lisäarvo?   

 
 
5. Tavoitteet, Tuloksellisuus ja Vaikutukset  

• Saavutetaanko toiminnalla sille asetetut tavoitteet? 
• Miten tavoitteita käsitellään toisaalta kouluvierailijoiden, toisaalta opettajien kanssa ja onko kaikilla mielestäsi 

hyvä käsitys tavoitteista siinä vaiheessa, kun toiminta käynnistyy?  
• Ovatko tavoitteet tasapuolisesti saavutettuja, vai keskitytäänkö niihin, jotka ovat ns. helpommin saavutettavia?  
• Onko tavoitteiden saavuttamisessa eroja eri kohderyhmien välillä?  
• Miten kouluvierailijoita sitoutetaan laadukkaan (tavoitteita edistävän) toiminnan toteuttamiseen?  
• Mitkä asiat haittaavat kouluvierailutoiminnan tavoitteiden saavuttamista? 
• Mitkä ovat toimintakonseptin heikoimmat osat?  
• Jos tulisi kehittää joko pedagogista puolta tai kehitysyhteistyön osaamista kouluvierailijoiden kohdalla, kumpaa 

kehittäisi?  
• Tulisiko kouluja vastuuttaa enemmän tavoitteiden saavuttamiseen?  
• Tulisiko kouluvierailijoiden asettaa itselleen jonkinlaisia henkilökohtaisia tavoitteita? 
• Miten tavoitteiden saavuttamista seurataan ja mitataan?  
• Mitä Taksvärkki hyväksyy ns. todisteeksi nuorten oppimisesta?  
• Miten kampanjamateriaaleja levitetään opettajille ja onko netin materiaalin käyttöasteesta jotain seurantaa?  
• Saadaanko seurannalla riittävästi dataa ja analysoidaanko data riittävästi? 
• Mitä positiivisia vaikutuksia toiminnalla on mielestäsi ja kokemasi perusteella?  
• Onko toiminnalla mahdollisesti jotain negatiivisia vaikutuksia?  
• Miten toiminnan vaikuttavuutta tulisi kehittää vs. Tuloksellisuus   

 
 
6. Tehokkuus 

• Korreloivatko resurssit ja ajankäyttö toiminnan tuloksellisuuden tai vaikuttavuuden kanssa? 
• Mikä toiminta kouluvierailukokonaisuudessa on tehokkainta ja/tai tehottominta suhteessa panos-tuotos-

suhteeseen? 
• Miten yhteistyö koulujen kanssa toimii? Yleisesti? Entä kustannustehokkuuden näkökulmasta?  
• Onko vapaaehtoisten komiteoiden/nuorten ryhmien toiminta järjestetty parhaalla mahdollisella tavalla ja 

ovatko he oikea kohderyhmä kehittämään materiaaleja ym.? 
• Kuinka tärkeä arvo tehokkuus on Taksvärkille organisaationa?  

 
 
7. Johdonmukaisuus ja Organisaatio  

• Miten globaalikasvatuspuoli työskentelee yhdessä kehitysyhteistyöpuolen kanssa?  
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• Ovatko kehitysyhteistyön ja globaalikasvatustoiminnan tavoitteet linjassa keskenään ja syöttävätkö 
kehitysyhteistyö ja globaalikasvatus tasapuolisesti toisiinsa?  

• Miten kouluvierailijatoiminta nähdään organisaation sisällä?  
• Miten kouluvierailijoita koulutetaan organisaation kehitysyhteistyökysymyksistä?  
• Mitkä ovat ydintekijät toiminnan jatkuvuuden varmistamisessa?  
• Mitkä ovat keskeiset haasteet toiminnan jatkuvuuden varmistamisessa?  
• Miten toiminnan jatkuvuus, tiedon säilyminen ja jatkuva oppiminen organisaatiossa henkilöstön mahdollisesti 

vaihtuessa?   
 
 
8. Kestävyys  

• Mikä saa koulun ja opettajat kiinnostumaan materiaaleista myös tulevaisuudessa ja onko asia otettu huomioon 
materiaalien suunnittelussa?  

• Miten toimintakontekstin muutos vaikuttaa jatkuvuuteen ja miten riskit tähän liittyen on huomioitu?  
• Miten toiminnan jatkuvuus, tiedon säilyminen ja jatkuva oppiminen organisaatiossa henkilöstön mahdollisesti 

vaihtuessa?   
• Miten nuorelta nuorelle -periaate tulee kestämään aikaa 

 
 
GLOBAALIKASVATUKSEN SUUNNITTELIJAN HAASTATTELU #2  
 
1. Mikä toimii ylipäänsä Taksvärkin globaalikasvatustoiminnassa (laajasti ajatellen)?  
 
2. Mikä ei toimi ja mitä pitäisi erityisesti kehittää (laajasti ajatellen)?  
 
3. Mikä toimii MKK-toiminnassa?  
 
4. Mikä on erityisen haasteellista MKK-toiminnassa?  
 
5. Tarkoituksenmukaisuus  

• Miten koulujen tarpeita on selvitetty (MKK) toiminnan pohjaksi vai onko niitä selvitetty?  
• Minkälainen prosessi koulujen kanssa käydään läpi kun lähtevät mukaan MKK-toimintaan?  
• Mitä lisäarvoa Taksvärkin toiminta tuo kouluissa muuten omaehtoisesti toteutettavaan 

globaalikasvatustoimintaan? Miksi Taksvärkin toiminta on arvokasta?   
• Miten nuorten tarpeita on selvitetty erityisesti MKK-toiminnan pohjaksi?  
• Miten nuoret ovat yleisesti mukana Taksvärkin toiminnan suunnittelussa ja pystyvät tuomaan esiin omia 

toiveitaan ja tarpeitaan? Ketä nämä nuoret ovat? Entä koulujen nuoret suhteessa MKK-toimintaan?  
• Miten kuvailisit Taksvärkin nuorelta nuorelle -periaatetta toiminnan pohjana?  
• Miten se näkyy MKK-toiminnassa?  
• Miten MKK-kouluja koulutetaan nuorelta nuorelle -periaatteeseen? 
• Voisiko nuorelta nuorelle näkyä jotenkin vahvemmin vielä toiminnassa?  
• Miten nuorten roolia ja vaikuttamismahdollisuuksia organisaatiossa ylipäänsä ja kouluvierailujen suunnittelussa 

voisi kehittää? 
• Miten vapaaehtoiset, jotka vetävät MKK-työpajoja näkevät toiminnan suhteessa ns. tavallisiin kouluvierailuihin?  

 
6. Toimintaympäristö 

• Miten joustava MKK-toiminta on kokonaisuudessaan ja miten se pystyy sopeutumaan muutoksiin 
toimintaympäristössä?  

• Miten MKK-toiminta on mukautettavissa erilaisiin todellisuuksiin eri puolilla Suomea?  
• Miten erilaiset luokat ja erilaiset oppijat otetaan huomioon MKK-toiminnassa?  
• Suhteessa muihin globaalikasvatustoimijoihin suomalaisella globaalikasvatuskentällä, miten näet Taksvärkin 

aseman toimintaympäristössä? Täydentääkö Taksvärkki toimintatarjontaa jotenkin? Mikä on Taksvärkin tuoma 
lisäarvo?   

 
7. Tavoitteet, Tuloksellisuus ja Vaikutukset  

• Saavutetaanko MKK-toiminnalla sille asetetut tavoitteet? 
• Miten tavoitteita käsitellään opettajien kanssa ja onko kaikilla mielestäsi hyvä käsitys tavoitteista siinä 

vaiheessa, kun toiminta käynnistyy?  
• Onko tavoitteiden saavuttamisessa eroja eri koulujen/kohderyhmien välillä?  
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• Miten kouluja sitoutetaan laadukkaan (tavoitteita edistävän) toiminnan toteuttamiseen?  
• Mitkä asiat haittaavat MKK-toiminnan tavoitteiden saavuttamista? 
• Mitkä ovat toimintakonseptin heikoimmat osat?  
• Jos tulisi kehittää joko koulujen pedagogista puolta MKK-toiminnan näkökulmasta (osallistavat menetelmät, 

projektit ym.) tai kehitysyhteistyön osaamista kohdalla, kumpaa kehittäisi?  
• Tulisiko kouluja vastuuttaa enemmän tavoitteiden saavuttamiseen?  
• Miten tavoitteiden saavuttamista seurataan ja mitataan?  
• Mitä Taksvärkki hyväksyy ns. todisteeksi nuorten oppimisesta ja tapahtuneesta muutoksesta?  
• Miten Taksvärkki ottaa huomioon tai hyödyntää nuorten tekemiä vaikuttamisprojekteja (MKK)? Onko niistä 

jotain follow-uppia vai onko puhtaasti koulujen asia?  
• Miten kampanjamateriaaleja levitetään opettajille?  
• Saadaanko seurannalla riittävästi dataa ja analysoidaanko data riittävästi? 
• Mitä positiivisia vaikutuksia toiminnalla on mielestäsi ja kokemasi perusteella?  
• Onko toiminnalla mahdollisesti jotain negatiivisia vaikutuksia?  
• Miten toiminnan vaikuttavuutta tulisi kehittää vs. Tuloksellisuus   

 
8. Tehokkuus 

• Korreloivatko resurssit ja ajankäyttö toiminnan MKK-toiminnan tuloksellisuuden tai vaikuttavuuden kanssa? 
• Mikä toiminta MKK-kokonaisuudessa on tehokkainta ja/tai tehottominta suhteessa panos-tuotos-suhteeseen? 
• Miten yhteistyö koulujen kanssa toimii? Yleisesti? Entä kustannustehokkuuden näkökulmasta?  
• Onko vapaaehtoisten komiteoiden/nuorten ryhmien toiminta järjestetty parhaalla mahdollisella tavalla ja 

ovatko he oikea kohderyhmä kehittämään materiaaleja ym.? 
• Kuinka tärkeä arvo tehokkuus on Taksvärkille organisaationa?  

 
9. Johdonmukaisuus ja Organisaatio  

• Miten globaalikasvatuspuoli työskentelee yhdessä kehitysyhteistyöpuolen kanssa?  
• Ovatko kehitysyhteistyön ja globaalikasvatustoiminnan tavoitteet linjassa keskenään ja syöttävätkö 

kehitysyhteistyö ja globaalikasvatus tasapuolisesti toisiinsa?  
• Miten MKK-toiminta nähdään organisaation sisällä?  
• Miten MKK-toiminta konkreettisesti linkittyy organisaation kehitysyhteistyöhön?  
• Mitkä ovat ydintekijät toiminnan jatkuvuuden varmistamisessa?  
• Mitkä ovat keskeiset haasteet toiminnan jatkuvuuden varmistamisessa?  
• Miten toiminnan jatkuvuus, tiedon säilyminen ja jatkuva oppiminen organisaatiossa henkilöstön mahdollisesti 

vaihtuessa?   
 
10. Kestävyys  

• Mikä saa koulun ja opettajat kiinnostumaan MKK-toiminnasta ja materiaaleista myös tulevaisuudessa ja onko 
asia otettu huomioon toiminnan suunnittelussa?  

• Miten toimintakontekstin muutos vaikuttaa jatkuvuuteen ja miten riskit tähän liittyen on huomioitu?  
• Miten toiminnan jatkuvuus, tiedon säilyminen ja jatkuva oppiminen organisaatiossa henkilöstön mahdollisesti 

vaihtuessa?   
• Miten nuorelta nuorelle -periaate tulee kestämään aikaa mielestäsi? 

 
 
HAASTATTELU - KEHITYSYHTEISTYÖN ASIANTUNTIJA  
 
Alkukysymykset:  

• Miten pitkään olet työskennellyt Taksvärkille kehitysyhteistyön suunnittelijana?  
• Millä tavoin seuraat omassa työssäsi globaalikasvatuksen toimintoja vai seuraatko?  

 
Tarkoituksenmukaisuus   

• Miten kuvailisit omin sanoin globaalikasvatuksen ja kehitysyhteistyön suhdetta Taksvärkin toiminnassa?  
• Miten arvioisit kehitysyhteistyön asiantuntijana, onko globaalikasvatustoiminta linjassa Suomen 

kehitysyhteistyölinjausten kanssa yleisesti?  
• Miten Suomen kehitysyhteistyölinjaukset otetaan huomioon kouluvierailuilla ja Maailmankansalaisen koulun 

toiminnassa ja globaalikasvatuksen suunnittelussa kaiken kaikkiaan?  
• Onko globaalikasvatustoiminta mielestäsi linjassa Taksvärkin strategioiden, muutosteorian ja 

toimintasuunnitelmien kanssa?  
• Onko jotain miltä osin gk-toiminta ei ole linjassa Taksvärkin strategioiden kanssa?  
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• Jos ajatellaan Taksvärkin kehitysyhteistyön tarpeita, vastaako globaalikasvatus niihin tarpeisiin? Jos, miten?  
• Miten ymmärrät Taksvärkin Nuorelta nuorelle -periaatteen?  
• Miten se näkyy kehitysyhteistyössä? Tiedätkö, miten se näkyy globaalikasvatuksessa?   

 
Johdonmukaisuus  

• Ovatko kehitysyhteistyön ja globaalikasvatustoiminnan tavoitteet linjassa keskenään ja syöttävätkö 
kehitysyhteistyö ja globaalikasvatus tasapuolisesti toisiinsa? Kulkevatko samaan suuntaan?  

• Miten mielestäsi Taksvärkin kehitysyhteistyön tavoitteet näkyvät globaalikasvatuksessa käytettävissä 
kampanjamateriaalissa? 

• Onko joku teistä kehitysyhteistyön suunnittelijoista mukana globaalikasvatuksen suunnittelussa, vai miten 
suunnittelu on organisoitu Taksvärkin sisällä?  

• Miten sinä kehitysyhteistyön suunnittelijana näet kouluvierailijatoiminnan?  
• Miten kouluvierailijoita sinun tietosi mukaan koulutetaan organisaation kehitysyhteistyökysymyksistä?  
• Kuka kouluttaa kouluvierailijoita kehitysyhteistyökysymyksistä?  
• Miten mielestäsi kouluvierailijoiden osaamista nimenomaan kehitysyhteistyöstä ja kehitysyhteistyökysymyksistä 

voisi kehittää?   
 
Tuloksellisuus  

• Auttaako globaalikasvatus saavuttamaan kehitysyhteistyön tavoitteita? Jos, miten? Jos ei, miltä osin?  
• Miten sinun mielestäsi Taskvärkki onnistuu luomaan yhteyksiä kehitysmaan nuorten ja suomalaisten nuorten 

välille?  
• Miten etelän ääni konkreettisesti otetaan huomioon globaalikasvatuksen suunnittelussa? Onko siihen olemassa 

jotain prosesseja?  
• Onko nuoret Taksvärkin kehitysyhteistyöohjelmissa tietoisia Suomessa tehtävästä globaalikasvatustyöstä, vai 

onko toiminta näkymätöntä ohjelmiin päin?  
• Mitkä sinun mielestäsi ovat suurimmat riskit globaalikasvatuksen ja kehitysyhteistyön linkittämisessä?  
• Miten etelän nuorten ääni konkreettisesti kuuluu Suomessa?  
• Miten sinun mielestäsi Taskvärkki onnistuu luomaan yhteyksiä kehitysmaan nuorten ja suomalaisten nuorten 

välille? 
• Onko jotain mitä mielestäsi pitäisi kehittää, jotta kehitysyhteistyön ja globaalikasvatuksen linkki toimisi 

Taksvärkissä paremmin? 
 
Tehokkuus  

• Miten globaalikasvatus ja kehitysyhteistyöpuoli tekevät yhteistyötä Taksvärkin sisällä esim. suunnittelussa ja 
seurannassa? Onko yhteistyö mielestäsi perusteltua ja tarkoituksenmukaista?  

 
Vaikutukset  

• Mitkä ovat sinun mielestäsi globaalikasvatuksen positiiviset vaikutukset Taskvärkin tekemään työhön kaiken 
kaikkiaan?   

• Voiko toiminnalla olla jotain negatiivisia vaikutuksia mielestäsi? Kouluvierailuilla? Maailmankansalaisen 
koululla?  

• Voiko kampanjamateriaali vahvistaa negatiivisia stereotypioita kehitysmaista? 
• Voiko kampanjamateriaali vahvistaa negatiivista käsitystä varainhankinnasta osana kehitysyhteistyöjärjestöjen 

toimintaa? 
• Tukeeko kampanjamateriaali nuorelta nuorelle –periaatetta niin, että se luo siltoja suomalaisen ja kehitysmaan 

nuoren välille?  
 
Kestävyys   

• Miten sä kehittäisit globaalikasvatuksen ja kehitysyhteistyöpuolen yhteistyötä Taskvärkin sisällä?  
• Miten kehittäisit kehitysmaiden nuorten ja suomalaisten nuorten linkittämistä Taksvärkin toiminnassa?  

 
ULKOPUOLISEN ASIANTUNTIJAN HAASTATTELU #1 
 
1. Miten kuvailisit suomalaista globaalikasvatuskenttää? 

• Onko suomalainen globaalikasvatus ns. kriittistä globaalikasvatusta?  
 
2. Mitä hyviä käytäntöjä suomalaisessa kentässä on? Entä mitä heikkouksia? 
 
3. Miten näet tutkijana kouluissa tehtävän globaalikasvatuksen suurimmat vaikutukset/suurimman arvon?  
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4. Miten hyvin tunnet Taksvärkin työtä ja missä yhteydessä olet tutustunut siihen?  
 
5. Minkälaisena näet Taksvärkin roolin suomalaisella globaalikasvatuskentällä? Mitä lisäarvoa Taksvärkki mahdollisesti 
tuo muihin toimijoihin, vai tuoko?  
 
6. Mitkä on Taksvärkin vahvuuksia? Entä heikkouksia?  
 
7. Perinteinen kouluvierailutoiminta (90min, luokassa), miten vaikuttavana toimintona näet sen? Tai minkälaisena 
toimintona ylipäänsä?  
 
8. Maailmankansalaisen koulun konsepti (mitä sisältää), näetkö, että se on hyvä kehittämissuunta toiminnalle? Miksi?  
 
9. Mihin tarpeisiin kouluissa tehtävä globaalikasvatus yleensä perustuu? Koulujen? Opettajien? Oppilaiden?  
 
10. Miten toimijat yleisesti tuovat kehitysyhteistyönäkökulmaa globaalikasvatukseen? Miten luodaan linkkejä eri maiden 
välille? Mikä on tutkijan näkemys aiheesta?  
 
11. Miten nuorten osallisuutta yleensä vahvistetaan koulujen kanssa tehtävässä globaalikasvatuksessa?  
 
12. Miten sinä kehittäisit toimintaa? Yleisesti suomalaista toimintaa tai Taksvärkin toimintaa?  
 
 
ULKOPUOLISEN ASIANTUNTIJAN HAASTATTELU #2 
 
1. Miten kuvailisit suomalaista globaalikasvatuskenttää ja sen tämänhetkistä tilaa? 

• Onko suomalainen globaalikasvatus ns. kriittistä globaalikasvatusta? (teoria vs. Käytäntö)  
• Minkälaista kriittistä globaalikasvatusta suomalaiset toimijat tekevät? (poststrukturalistisen lähestymistapa vs. 

historiallis-materialistinen)  
 
2. Mitä hyviä käytäntöjä suomalaisessa kentässä on tai vahvuuksia? Entä mitä heikkouksia? Mitä noussut sun uran aikana 
esiin?  
 
3. Mitkä on nousevat trendit tällä hetkellä suomalaisella globaalikasvatuskentällä? Innovaatiot? Suunnat mihin halutaan 
mennä?  
 
4. Miten globaalikasvatuksen tarvetta perustellaan suomalaisella globaalikasvatuskentällä ja miten tarvetta/tarpeita 
kartoitetaan eri toimijoiden toimesta? Koulujen tarpeet? Nuorten tarpeet? Organisaatioiden tarpeet? Onko sulla jotain 
hyviä esimerkkejä siitä, miten tarvekartoitusta on tehty hyvällä tavalla?  
 
5. Näetkö, että suomalaiset globaalikasvatusjärjestöt on jossain määrin palveluntuottajia ja joskus jopa konsultteja 
esimerkiksi suhteessa kouluihin ja OPS:n sisällä tehtävään globaalikasvatustyöhön? Mitä ajatuksia tällainen väite sussa 
herättää?  
 
**** 
 
6. Miten hyvin tunnet Taksvärkin työtä?  
 
7. Mikä on sinun mielestäsi Taskvärkin toiminnan fokus? Miten kuvaisilit sitä?  
 
 
8. Minkälaisena näet Taksvärkin roolin suomalaisella globaalikasvatuskentällä? Mitä lisäarvoa Taksvärkki mahdollisesti 
tuo muihin toimijoihin, vai tuoko?  
 
9. Mitkä on Taksvärkin vahvuuksia? Entä heikkouksia?  
 
10. Taksvärkillä on kipuilua varainkeruun ja globaalikasvatuksen yhdistämisen kanssa – miten sä näet tämän? Pitäisikö 
varainhankinta ja globaalikasvatus olla erillään vai mennäänkö maailman reaaliteeteilla ja tämä vaan on 
globaalikasvatuskentän ikuisuuskysymys?  
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11. Perinteinen kouluvierailutoiminta (90min, luokassa), miten vaikuttavana toimintona näet sen? Tai minkälaisena 
toimintona ylipäänsä?  
 
12. Maailmankansalaisen koulun konsepti (mitä sisältää), näetkö, että se on hyvä kehittämissuunta toiminnalle? Miksi?  
 
13. Miten sinä kehittäisit toimintaa? Yleisesti suomalaista toimintaa tai Taksvärkin toimintaa?  
 
14. Onko jotain muuta mitä haluaisit lisätä tai sanoa?  
 
ETÄTYÖPAJOJEN HAVAINNOINTIMATRIISI 
 

 Tarpeet  Tiedot 
(tematiikka) 

Taidot 
(osallisuus) 

Asenteet 
(stereotypiat)  

Nuorelta 
nuorelle 

Pedagogiikka 

Tarkoituksenmukaisuus       
Johdonmukaisuus       
Tuloksellisuus       
Tehokkuus       
Vaikutukset       
Kestävyys        
Yleiset huomiot  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIITE 6  
 
TAULUKKO KESKEISISTÄ TULOKSISTA  
 

 KESKEISET HYVÄT KÄYTÄNNÖT KESKEISET HAASTEET JA KEHITTÄMISKOHTEET 
Kouluvierailutoiminta • Taksvärkin pitkä historia sekä vakiintunut kouluvierailutoiminta 

tuo uskottavuutta ja jämäkkyyttä toimintaan.  
• Taksvärkki koetaan joustavana organisaationa, joka mukautuu 

muutoksiin ketterästi ja vastaa kentän muuttuviin tarpeisiin.  
• Taksvärkissä on selkeä tahtotila kriittisen globaalikasvatuksen 

toteuttamiselle. 
• Periaatteellisella tasolla nuorten aktiivinen toimijuus on vahvasti 

läsnä kouluvierailutoiminnassa.   
• Kouluvierailutoiminta on lukumäärällisesti erittäin tehokasta. 
 

• Selkeän ja yksiselitteisen tarvekartoituksen puuttuminen 
kouluvierailujen osalta, mikä selkeyttäisi mm. sitä miten 
toiminta vastaa nuorten tarpeisiin.  

• Kouluvierailutoiminnan ja yksittäisten työpajojen 
tavoitteiden tarkentaminen ja kouluvierailijoiden 
kapasiteetin vahvistaminen niiden viestimisessä sekä 
systemaattisessa saavuttamisessa. 

• Kouluvierailujen potentiaali vahvistaa käänteisiä, 
negatiivisia stereotypioita nuorten keskuudessa.  

• Yksityiskohtaisten ja tarkkaan määriteltyjen laadullisten 
arviointi-indikaattoreiden puuttuminen.  

• Nuorten aito osallisuus toimintamallin kehittämisessä ja 
Nuorelta nuorelle -periaatteen tarkentumattomuus 
käytännön toteutuksen tasolla.   

• Taksvärkki-keräyksen puutteet nuorten toimijuuden ja 
todellisen aktiivisen kansalaisuuden vahvistamisen 
näkökulmasta.   

Kouluvierailijatoiminta, 
vierailijoiden 
osaaminen ja tuen 
tarve  

• Vapaaehtoisten kouluvierailijoiden toimintamalli on vakiintunut 
ja sitä on kehitetty systemaattisesti eteenpäin. Vapaaehtoisten 
koulutukseen ja henkilökohtaiseen tukeen on ohjelmakauden 
aikana panostettu. 

• Vapaaehtoiset kouluvierailijat ovat hyvin kiinnittyneitä 
Taksvärkkiin organisaationa, sitoutuneita Taksvärkin arvoihin 
sekä arvostavat Taksvärkin toimiston asiantuntemusta. 

• Panostukset saavutettavuuteen ja Taksvärkin 
markkinointimateriaalit antavat kuvan, että kuka tahansa on 
tervetullut mukaan organisaation toimintaan.   

• Vapaaehtoisille on pystytty tarjoamaan vertaistuen rakenteita ja 
erityisesti paikallisia ryhmittymiä ja aluekoordinaattoreilta 
saatua tukea kiitellään. 

• Kouluvierailijoiden osaaminen kehityskysymyksistä ja 
Agenda2030-tematiikasta on heikompaa kuin pedagoginen 
osaaminen.  

• Vaikka ymmärrys globaalikasvatuksen yleisistä tavoitteista 
on kouluvierailijoilla vahvaa, he eivät välttämättä koe 
työpajakohtaisten alatavoitteiden sanoittamista ja 
saavuttamista oleellisena osana työpajaa. 

• Tällä hetkellä toiminnassa ei ole mekanismia, jolla 
kouluvierailijoiden osaamisen tasalaatuisuus 
varmistettaisiin tai kouluvierailijoille asetettaisiin selkeitä 
oppimistavoitteita.   

• Vapaaehtoisten määritelmät Nuorelta nuorelle -
periaatteesta vaihtelevat eikä suurin osa heistä pysty 
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• Kouluvierailijana toimimisella on ollut selkeitä, positiivisia 
vaikutuksia vapaaehtoisiin. 

kertomaan, miten periaate näkyy konkreettisesti heidän 
työpajoissaan.  

 
Kampanjamateriaalit  • Opettajat kokevat kampanjamateriaalit hyödyllisinä ja 

Taksvärkki saa heiltä niistä positiivista palautetta. 
• Organisaation sisäinen, yhtenäinen linja näkyy 

kampanjamateriaaleissa ja niitä työstetään yhdessä eri 
osastojen kanssa. 

• Kampanjamateriaalikokonaisuudet ovat kertomuksellisesti 
hallittuja ja niissä etelän nuorten ääni kuuluu selkeänä ja 
kirkkaana.  

• Videoilla esiintyvät globaalin etelän nuoret esitetään aktiivisina 
toimijoina, voimakkaina ja voimaantuneina ja 
kampanjamateriaalit ja erityisesti videot tarjoavat 
mahdollisuuksia samaistumisen kokemuksille, inspiroitumiselle, 
stereotypioiden rikkoutumiselle sekä ymmärrykselle, että 
suomalainen nuori voi myös oppia globaalin etelän 
vertaiseltaan.  

• Kampanjamateriaalit avaavat mahdollisuuksia Nuorelta nuorelle 
-periaatteen käsittelylle oppilaiden kanssa.  

• Taksvärkki-keräyksen kuvaus on pienessä roolissa 
kampanjamateriaaleissa ja sitä avataan vain yleisellä tasolla. 
Tästä johtuen suomalaisten nuorten käsitys siitä, mihin he 
ovat keräyksessä tulossa mukaan, mihin raha käytetään, 
miten raha käytetään ja mikä heidän oma roolinsa on tässä 
pitkässä ketjussa, saattaa jäädä pintapuoliseksi. 

• Videomateriaaleissa on nähtävissä ristiriitaa narratiivin ja 
kuvituskuvaston sekä ääniraidan välillä. Narratiivi rikkoo 
aktiivisesti stereotypioita, mutta kuvituskuva on perinteistä 
ja osin stereotypioita vahvistavaa, samoin kuin videoiden 
ääniraita. Tästä johtuen oppilaat saattavat tulkita videot 
myös stereotypioita vahvistavina.  

• Taksvärkki ei tee erityisestä seurantaa kampanjaan liittyvien 
oppituntimateriaalien ja niiden kouluihin jalkautumisen 
osalta. 

 

Maailmankansalaisen 
koulu -toiminta 

• Maailmankansalaisen koulu -toiminta koetaan opettajien 
taholta rakenteeltaan selkeänä. Se nähdään myös erittäin 
joustavana ja toiminnan vahvuudeksi mainitaan, että se on 
mukautettavissa koulun reaaliteetteihin ja toiveisiin. 

• Taksvärkin rooliin asiantuntijana luotetaan ja koulut haluavat 
Taksvärkin opettavan niitä tekemään globaalikasvatusta ja 
nuorten osallistamista oikein ja vastuullisesti.  

• Opettajille suunnatut koulutukset koetaan erittäin hyödyllisinä.  
• Toimintamallin tarjoama globaalikasvatussuunnitelma kouluille 

koetaan toimintaa aidosti tukevana ja ohjaavana.   
 

• Toimintamallin fokus ja johdonmukaisuus ovat osin vielä 
jäsentymättömät, sillä tarpeet ja tavoitteet määritellään 
yksittäisten koulujen hyvin moninaisten ja toistensa kanssa 
risteävienkin tarpeiden pohjalta. Taksvärkin toiminnalla 
ajama muutosagenda sekä toiminnalta odotettavat 
konkreettiset tulokset vaativat vielä selkiyttämistä ja 
konkretisointia. 

• Toimintamallin helppous ja joustavuus koulujen suuntaan 
ovat sen ehdottomia vahvuuksia, mutta tällä hetkellä malli 
ei juurikaan vastuuta kouluja tuloksellisuuden 
saavuttamiseen.   

• Oppilasryhmien omat vaikuttamisprojektit ja aktiivisen 
kansalaisuuden konkreettinen ja suunnitelmallinen käsittely 
niiden kautta jäävät vielä hahmottomiksi.  
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• Nuorten osallisuus ja omistajuus toiminnasta vaihtelee 
suuresti koulukohtaisesti eikä sen varmistamiseksi ole 
olemassa selkeää prosessia, jota koulujen tulisi seurata.   

Kaikkia globaalikasvatustoimintoja koskevat keskeiset kehittämiskohteet  
1. Taksvärkin oman kriittisen globaalikasvatuksen lähestymistavan selkiyttäminen ja sitä kautta myös globaalikasvatuksen muutosteorian yksityiskohtaisempi 
hahmottaminen.  
2. Tavoitteellisuuden vahvistaminen ja konkretisoiminen kaikessa toiminnassa niin, että tavoitteet ovat selkeitä sidosryhmille ja niiden jalkauttamista ja saavuttamista 
seurataan systemaattisemmin.  
3. Läpileikkaavien prosessien määrittely nuorten osallisuudelle organisaatiossa ja nuorten vahvempi osallistaminen eri globaalikasvatustoimintojen suunnitteluun.  
4. Nuorelta nuorelle -periaatteen selkiyttäminen, niin, että se on yksiselitteinen sidosryhmille ja sen jalkauttaminen käytännön toimintaan saa selkeät askelmerkit. 
Samalla periaatteen suhde Taksvärkki-keräykseen tulisi määritellä niin, että se on linjassa globaalikasvatuksen muutosagendan kanssa.  
5. Systemaattisten seuranta- ja arviointiprosessien määrittäminen ja sitä kautta seurannan ja arvioinnin kehittäminen kohti tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden 
mittaamista.  

 


