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Tässä oppaassa esitelty laatukriteeristö on globaalikasvatusta toteutta-
vien kansalaisjärjestöjen yhteinen kouluvierailutoiminnan kehittämisen 
väline, jonka tarkoituksena on varmistaa toiminnan laadukkuus sen 
kaikilla osa-alueilla ja tukea globaalikasvatuksen tavoitteiden saavutta-
mista. Globaalikasvatukseksi tässä oppaassa katsotaan toiminta, jonka 
tavoitteena on kehittää sellaisia tietoja ja taitoja, jotka kannustavat 
lapsia ja nuoria toimimaan globalisoituneessa maailmassa aktiivisina 
kansalaisina. Globaalikasvatus opettaa kunnioittamaan moninaisuutta 
ja tukee kriittisen ajattelun kehittymistä.

Kouluvierailutoiminnan laatua arvioimalla ei voida mitata sitä, missä 
määrin kouluvierailut vaikuttavat esimerkiksi kohderyhmän asenteisiin. 
Laatukriteeristön avulla kuitenkin varmistetaan ne edellytykset, joiden 
puitteissa globaalikasvatuksen tavoitteiden saavuttaminen mahdollistuu 
vierailujen osalta. Kun laadun osatekijöiden toteutuminen on varmis-
tettu, voidaan olettaa, että myös toiminnalle asetetut tavoitteet pysty-
tään saavuttamaan. Laadun kehittämistä ja oman toiminnan arviointia 
ei pidä nähdä itsenäisenä työvaiheena, vaan sen tulee olla luonteva osa 
toiminnan kaikkia vaiheita. Laatu edellyttää pyrkimystä oppia omista 
virheistään ja jatkuvasti kehittää toimintaansa.

Laatukriteeristö on suunnattu järjestöjen käyttöön: kouluvierailutoi-
minnan eri osa-alueet suunnittelusta ja markkinoinnista koordinointiin 
ja arviointiin on kuvattu järjestön näkökulmasta. Opas sisältää kunkin 
osa-alueen kuvauksen, siihen liittyvät laatukriteerit sekä laadun kehit-
tämisen tueksi tarkoitettuja kysymyksiä. Kysymysten tarkoituksena 
on kiinnittää huomio kouluvierailutoiminnan haasteisiin ja herättää 
ajatuksia siitä, miten muilla järjestöillä käytössä olevia toimintatapoja 
voisi hyödyntää omien käytäntöjen kehittämisessä. Laatukriteerit on 
myös koottu yhtenäiseksi muistilistaksi käytännön laadunarviointityön 
helpottamiseksi. Kouluvierailijalle on laadittu oma muistilista, jonka 
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I  JOHDANTO



tarkoituksena on varmistaa vierailujen laadukas toteutus. Sen ohella
vierailijoiden toiminnan tukena kannattaa hyödyntää aiemmin ilmes-
tynyttä Kylässä koulussa –opasta
(http://www.globaalikasvatus.fi/tiedostot/kylassa_koulussa.pdf).

Erilaisista kouluvierailukäytännöistä huolimatta järjestöt kohtaavat vie-
railutoiminnassaan samankaltaisia haasteita, jotka liittyvät esimerkiksi 
vapaaehtoisten vierailijoiden sitouttamiseen ja opettajien odotuksiin. 
Näiden ristiriitojen ratkaisemiseen ei välttämättä ole olemassa yksi-
selitteisiä vastauksia, mutta suuntaviivoja haasteiden kohtaamiseen 
hahmotellaan oppaan loppuosassa. Järjestöjenvälinen yhteistyö, hyvien 
käytäntöjen jakaminen ja yhteisistä haasteista keskusteleminen on olen- 
nainen osa kouluvierailutoiminnan laadun kehittämistä.
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Kaikkien globaalikasvatusta toteuttavien järjestöjen kouluvierailutoi-
mintaa yhdistää yhteinen tavoite: opettaa kunnioittamaan moninai-
suutta, tukea kriittisen ajattelun kehittymistä ja kehittää sellaisia tietoja 
ja taitoja, jotka kannustavat lapsia ja nuoria toimimaan globalisoituneessa 
maailmassa aktiivisina kansalaisina. Tämän yhteisen tavoitteen sisällä 
järjestöillä on omia painotuksia: kouluvierailujen tavoite pohjautuu 
aina kunkin järjestön arvoille,tavoitteille ja tehtävälle. Kouluvierailujen 
pääasiallisena tarkoituksena ei voi olla uusien jäsenien hankkiminen eikä 
varainhankinta, vaan globaalikasvatuksen yleisen tavoitteen mukaisesti 
oppilaiden oman kriittisen ajattelukyvyn kehittäminen muun muassa 
asioista tiedottamisen ja toiminnallisten harjoitusten kautta.

Laadun kannalta olennaista on se, että kaikki osapuolet ovat tietoisia 
vierailun tavoitteesta. Ennen vierailua on vierailijan ja opettajan tai 
muun koulun edustajan kanssa sovittava yhteinen tavoite. Opettajaa 
on myös kehotettava kertomaan vierailun tarkoitus oppilaille etukäteen. 
Tavoitteet pitää muotoilla siten, että niiden arvioiminen on mahdollista. 
Konkreettisina tavoitteina voi olla esimerkiksi keskustelun herättäminen 
tietystä aiheesta tai ennakkoluulojen kyseenalaistaminen. Vaikutusta 
asenteisiin on vaikeampi arvioida. Vierailijan ja opettajan vastuulla on 
arvioida, miten tavoitteet toteutuvat.

II  LAATUKRITEERISTÖN OSA-ALUEET

1. TAVOITTEEN MÄÄRITTÄMINEN
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KRITEERIT

1.1  Kouluvierailujen kohderyhmä on määritelty.

1.2  Kouluvierailujen tavoite on määritelty, ja se pohjautuu sekä 
globaalikasvatuksen yleisille tavoitteille että järjestön omille 
arvoille, tavoitteille ja tehtävälle.

1.3  Kunkin kouluvierailun tavoite on sovittu yhdessä
kouluvierailijan ja koulun edustajan kanssa.

1.4  Tavoitteet on muotoiltu siten, että niiden toteutumisen 
arvioiminen on mahdollista.

Miten varmistetaan, että opettajalla, vierailijalla
ja järjestöllä on yhteiset intressit?

Miten varmistetaan, että opettaja kertoo vierailun 
tarkoituksen oppilaille etukäteen?

Miten voidaan asettaa mitattavissa olevia tavoitteita?

Pohdittavaa laadun kehittämiseen
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Toiminnan suunnitteluvaiheessa on määriteltävä kaikkien mukana 
olevien toimijoiden, kuten suunnittelijoiden, kouluttajien, vierailijoiden 
ja opettajien roolit, tehtävät ja vastuualueet. Käytettävissä olevat 
resurssit pitää määritellä ja kirjata ylös: eri toimijoiden työpanokset, 
aika, tilat, välineet ja rahoitus. Toiminnan toteutuksen ajoittamisessa 
kannattaa ottaa huomioon eri toimijoiden aikataulut, esimerkiksi koulujen 
lukukausirytmi. Vierailijoiden koulutus on hyvä järjestää sellaisena 
ajankohtana, jolloin vierailupyyntöjä on odotettavissa.

Toiminnasta aiheutuvat kustannukset on eriteltävä ja samalla pohdit-
tava, ovatko kaikki kulut välttämättömiä. Kannattaa myös miettiä, 
voidaanko resursseja tarvittaessa kohdentaa uudelleen: onko esimer-
kiksi hyödyllisempää käyttää resursseja olemassa olevan materiaalin 
päivittämiseen kuin uuden tuottamiseen. Mahdollisiin ongelmatilanteisiin 
ja kustannuslaskelman ulkopuolisiin kuluihin pitää varautua etukäteen. 
Esimerkiksi vierailijan sairastumisen tai muun äkillisen peruuntumisen 
varalle on hyvä luoda varasuunnitelma.

2. TOIMINNAN SUUNNITTELU JA RESURSSIEN 
KOHDENTAMINEN
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KRITEERIT

2.1  Kouluvierailutoiminnassa mukana olevien toimijoiden roolit, 
tehtävät ja vastuualueet on määritelty.

2.2  Käytettävissä olevat resurssit on määritelty: toimijat, tilat, 
aika, välineet ja rahoitus.

2.3  Kaikki kustannukset on kirjattu ylös ja eri kulujen välttä-
mättömyyttä on arvioitu.

2.4  Mahdollisiin ongelmatilanteisiin ja kustannuslaskelman 
ulkopuolisiin kuluihin on varauduttu.

Millä ehdoilla vastuuta toiminnan toteutta-
misesta voidaan jakaa enemmän vierailijoille?

Voidaanko resursseja tarvittaessa jakaa ja
kohdentaa uudelleen?

Miten ongelmatilanteisiin, kuten vierailujen 
peruuntumisiin, varaudutaan?

Miten vapaaehtoistoiminnan epävarmuus
otetaan huomioon?
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Laadukas kouluvierailu edellyttää, että vierailun sisältö ja käytettävät 
menetelmät on suunniteltu tavoitteita silmällä pitäen. Jos pääasiallisena 
tavoitteena on kannustaa kriittiseen ajatteluun, tunnin pitää sisältää me-
netelmiä, joiden kautta tämän tavoitteen saavuttaminen mahdollistuu. 
Sisällön pitää myös vastata opetussuunnitelman tavoitteita. Suunnit-
telussa on otettava huomioon kohderyhmän ikätaso, ja sisällön pitää 
ainakin osittain olla yhteydessä lasten tai nuorten omaan elämään, jotta 
käsiteltävät asiat eivät jää liian abstraktille tasolle. Erilaiset oppimistyylit 
on otettava huomioon: toiset esimerkiksi oppivat parhaiten tekemällä 
ja toiset kuuntelemalla. Tiedollisen ja tunteisiin vetoavan näkökulman 
yhdistäminen on tärkeää. Havainnollistavat videot, kuvat ja muut visu-
aaliset elementit ovat tehokkaita oppimisen ja ymmärtämisen apuväli-
neitä.

Globaalikasvatuksen yhtenä tavoitteena on moninaisuuden kunnioitta-
miseen ja vastuuntuntoisuuteen liittyviin asenteisiin ja arvoihin vaikut-
taminen. Asenteita ja arvoja ei kuitenkaan voi opettaa, vaan ne kehittyvät 
hitaasti oman pohdinnan ja kokemusten myötä. Globaalikasvatuksen 
tuleekin tarjota välineitä, jotka mahdollistavat lasten ja nuorten empatia-
kyvyn kehittymisen: empatiaa toisia kohtaan tunteva ihminen kykenee 
ottamaan vastuuta myös toisten ihmisoikeuksien edistämisestä. Sen 
vuoksi osallistavat menetelmät, draaman käyttö ja toisten ihmisten 
asemaan asettumista harjoittavat tehtävät sopivat globaalikasvatukseen 
erinomaisesti.

Sisältöjä ja materiaalia suunniteltaessa on pohdittava myös eettisiä 
kysymyksiä, kuten tiedon todenmukaisuutta, stereotypioiden välttämistä 
ja kuvien tekijänoikeuksia. Vierailusta pitäisi välittyä kuva siitä, että asioita 
kannattaa tarkastella monesta eri näkökulmasta. Vierailun on autettava 
kohderyhmää tiedostamaan omat vaikutusmahdollisuutensa. Vierailulla 
käytettävän materiaalin on oltava mahdollisimman ajanmukaista, ja sitä 

3. VIERAILUJEN SISÄLTÖ, MENETELMÄT
    JA MATERIAALI
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KRITEERIT

3.1  Vierailun sisältö, käytettävät menetelmät ja materiaalit 
mahdollistavat vierailun tavoitteen toteutumisen.

3.2  Sisältö on yhteydessä opetussuunnitelman tavoitteisiin.

3.3  Sisällön, menetelmien ja materiaalien suunnittelussa
on otettu huomioon kohderyhmän ikätaso.

3.4  Sisältö on yhteydessä kohderyhmän omaan elämään.

3.5  Erilaiset oppimistyylit on otettu huomioon.

3.6  Vierailu auttaa kohderyhmää tiedostamaan omat 
vaikutusmahdollisuutensa.

3.7  Eettiset kysymykset on otettu huomioon.

3.8  Materiaalia ja sisältöä päivitetään säännöllisesti ajan-
mukaiseksi.

3.9  Käytettävissä on materiaalia, jota voi jättää opettajalle 
jatkotyöstöä varten.

on päivitettävä säännöllisesti. Aiheen jatkotyöstöä varten käytettävissä 
pitää olla materiaalia, jota voi jättää opettajalle vierailun lopussa. Myös 
muiden järjestöjen materiaalia kannattaa hyödyntää.
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Voidaanko oppituntien ja aamunavausten
lisäksi järjestää teemapäiviä tai työpajoja,
joissa aiheeseen syvennytään enemmän?

Millaista jatkotyöstömateriaalia opettajille
voidaan tarjota?
 
Millä tavalla muiden järjestöjen tuottamaa
materiaalia voidaan hyödyntää enemmän?

Onko mahdollista laittaa internetiin
vierailijoiden käyttöön lisämateriaalia,
kuten kuvia, videoita ja harjoituksia?



13

Vierailijoiden rekrytointiin ei ole yhtä oikeaa tapaa, ja järjestöillä onkin 
sen suhteen hyvin erilaisia käytäntöjä. Osa järjestöistä pyrkii ottamaan 
vapaaehtoisiksi kaikki halukkaat, kun taas osa valitsee koulutukseen 
pääsevät motivaatiokirjeiden tai työhakemusten perusteella. On tärkeää, 
että rekrytointi-ilmoituksessa kerrotaan selkeästi, mikä on vierailujen 
tarkoitus, mitä valmiuksia vierailijalta odotetaan ja mihin vierailija koulu-
tukseen osallistuessaan sitoutuu. Rekrytoinnilla on pyrittävä tavoitta-
maan motivoituneet, aiheesta kiinnostuneet ja mahdollisesti jo pedago-
gisia taitoja ja opetuskokemusta omaavat ihmiset. 

Olennaista laadun kannalta on se, että koulutusta suunniteltaessa on 
huomioitu vierailijoiden erilaiset lähtökohdat. Osallistujilla ei välttämät-
tä ole lainkaan kokemusta lasten ja nuorten edessä esiintymisestä,
opetuksesta, kasvatuksesta tai globaalikasvatukseen liittyvistä teemois-
ta. Sen vuoksi itse vierailujen sisällön lisäksi koulutuksessa on käsitel-
tävä opetuksen didaktiikkaan ja pedagogisiin taitoihin liittyviä asioita: 
mistä opetustilanteen suunnittelussa lähdetään liikkeelle, millainen on
laadukkaan opetustilanteen rakenne, miten ajankäyttö kannattaa suun-
nitella, miten eri-ikäisten oppilaiden kehitystaso pitää ottaa huomioon ja 
millaiset menetelmät sopivat parhaiten asetettuihin tavoitteisiin. 

Vierailijoiden koulutuksessa on myös selkeästi tuotava esiin sekä 
järjestön yleiset tavoitteet että kouluvierailutoiminnan tavoitteet. Koulu-
tuksessa on hyvä käydä läpi vierailuilla mahdollisesti toteutettavia 
toiminnallisia harjoituksia käytännössä ja harjoitella niiden purkamista. 
Lisäksi vierailijoiden kanssa on hyvä pohtia ratkaisuja haastaviin tilan-
teisiin.  On tärkeää keskustella kouluvierailujen pelisäännöistä ja eettisis-
tä kysymyksistä, kuten ehdottomasta luotettavuudesta, objektiivisuuden 
tavoitteesta, järjestön edustajana esiintymisestä, kaikenlaisten stereo-
typioiden välttämisestä ja moninaisuuden kunnioittamisesta. Vierailijoita 
pitää myös informoida käytännön asioista, kuten kouluvierailujen tilaus-
käytännöistä.

4. VIERAILIJOIDEN REKRYTOINTI JA KOULUTUS
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Vierailijoilla pitäisi koulutuksen jälkeen olla mahdollisimman hyvät val-
miudet lähteä toteuttamaan globaalikasvatustyötä koulun arkeen. Sen 
helpottamiseksi koulutukseen kannattaa sisällyttää omien tuntisuunni-
telmien työstämistä ja mahdollisuuksien mukaan myös toteuttamista. 
Vierailijoille on hyvä tarjota valmiita, eri-ikäisille oppilaille suunnattuja 
tuntimalleja ja erilaista materiaalia, kuten harjoituksia, videoita ja hyö-
dyllisiä linkkejä. Myös muiden järjestöjen tuottamasta materiaalista on 
hyvä mainita. Laadukas opetustilanne edellyttää huolellista suunnittelua, 
eikä vastuuta suunnittelusta voi siksi jättää kokonaan kokemattomille 
vierailijoille. Aluksi vierailijoille onkin tarjottava mahdollisuus tehdä 
vierailuja yhdessä toisen vierailijan kanssa tai mennä seuraamaan koke-
neemman vierailijan pitämää tuntia.

Vierailijoilta on hyvä pyytää palautetta koulutuksesta heti tilaisuuden 
jälkeen, mutta myös myöhemmässä vaiheessa: muutaman vierailun jäl-
keen vierailijoilla on parempi käsitys siitä, miten koulutusta voisi kehittää. 
Koulutuksia on kehitettävä vierailijoilta saatua palautetta hyödyntäen.
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KRITEERIT

4.1  Rekrytointi-ilmoituksesta käy ilmi, mihin koulutukseen 
osallistuva sitoutuu, mitä valmiuksia häneltä odotetaan ja mikä
on vierailujen tarkoitus.

4.2  Koulutuksessa vierailijoille on kerrottu sekä järjestön yleiset 
tavoitteet että kouluvierailutoiminnan tavoitteet.

4.3  Koulutuksessa on käyty läpi laadukkaan ja pedagogisesta 
näkökulmasta taitavasti suunnitellun vierailun edellytykset.

4.4  Vierailijoiden kanssa on puhuttu kouluvierailujen 
pelisäännöistä ja eettisistä kysymyksistä.

4.5  Koulutuksessa vierailijat ovat tehneet oman tuntisuunni-
telman tai heille on tarjottu valmiita tuntimalleja.

4.6  Vierailijat on ohjeistettu käytännön asioita varten.

4.7  Vierailijoilla on mahdollisuus päästä aluksi seuraamaan 
kokeneemman vierailijan tuntia tai pitämään vierailua yhdessä 
toisen vierailijan kanssa.

4.8  Vierailijoilta on pyydetty palautetta koulutuksesta, ja sitä 
hyödynnetään koulutuksen kehittämisessä.

Miten rekrytointikanavan ja -tavan valinnalla voidaan
vaikuttaa siihen, että tavoitetaan laadukkaita vierailijoita?

Voidaanko koulutukseen kutsua kokeneempia vierailijoita 
kertomaan omista kokemuksistaan?

Onko kaikki koulutus- ja vierailumateriaalit mahdollista
keskittää yhteen paikkaan, kuten koulutuskansioon,
ekstranettiin ja/tai kuva- ja videopankkiin?
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Kouluvierailujen markkinointi on suunniteltava ja kohdennettava suh-
teessa käytettävissä oleviin resursseihin eli aktiivisten vierailijoiden 
määrään, asuinpaikkaan ja valmiuteen matkustaa pidemmän matkan 
päähän tekemään vierailuja. Kouluille lähetettävästä markkinointivies-
tistä pitää selkeästi käydä ilmi vierailujen tavoite ja se, miten koulu 
hyötyy vierailusta. Erityisesti kannattaa tuoda esille se, miten vierailu 
linkittyy opetussuunnitelmaan ja eri oppiaineisiin. Viestissä on myös mai-
nittava, että suurin osa vierailijoista on globaalikasvatuksen teemoista 
kiinnostuneita vapaaehtoisia, jotka on koulutettu vierailuja varten. 

Erilaisia markkinointikanavia kannattaa hyödyntää monipuolisesti. Kou-
lun rehtorien ja opettajien lisäksi vierailuja voi markkinoida esimerkiksi 
oppilaskunnan hallitukselle. Markkinoinnin tehostamiseksi kannattaa 
miettiä, voidaanko vastuuta  markkinoinnista jakaa alueellisesti. Yksi 
mahdollisuus on hyödyntää alueellisia koordinaattoreita. Vierailijoita 
voidaan myös kehottaa itse olemaan aktiivisesti yhteydessä alueensa 
lähikouluihin, mutta silloin tulee sopia siitä, kuka ottaa yhteyttä mihin-
kin kouluun. Vierailijoille kannattaa suunnitella valmis sähköpostimark-
kinointiviesti, jonka he voivat suoraan lähettää kouluihin.

Markkinointia suunniteltaessa ja kehitettäessä kannattaa ottaa huomi- 
oon kansalaisjärjestöjen välisen yhteistyön mahdollisuudet. Muita glo-
baalikasvatusta tekeviä järjestöjä voi mainostaa esimerkiksi internet-
sivuilla ja opettajalle voi tarvittaessa jättää linkkejä tai materiaalia 
käsiteltyjen aiheiden jatkotyöstöön. Jos tietylle alueelle ei löydy vierai-
lijaa, kannattaa selvittää, onko muilla järjestöillä toimintaa kyseisellä 
paikkakunnalla ja tarjota opettajalle vaihtoehtoisen vierailun mahdolli-
suutta, jos ei itse pysty vierailua järjestämään.

5. MARKKINOINTI
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KRITEERIT

5.1  Markkinointi on suunniteltu ja kohdennettu suhteessa 
resursseihin.

5.2  Markkinointiviestissä on kerrottu, mikä on vierailujen
tavoite ja miten koulu vierailusta hyötyy.

5.3  Markkinointiviestissä on mainittu vierailijoiden vapaa-
ehtoisuudesta.

Miten erilaisia markkinointikanavia voidaan
hyödyntää monipuolisemmin? 

Onko mahdollista sopia alueelliset koordinaattorit,
jotka ovat vastuussa vierailujen markkinoinnista
omalle alueelleen, tai sitouttaa vierailijat itse
ottamaan yhteyttä lähialueensa kouluihin?

Voidaanko markkinointiviesti lähettää eri kouluihin 
syksyllä ja keväällä, jotta pyyntöjä ei tule liikaa
suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin?

Miten markkinointia voidaan tehostaa yhteis-
työssä muiden globaalikasvatusta tekevien
kansalaisjärjestöjen kanssa?
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Vierailujen koordinoinnissa keskeistä on toimivan vierailijarekisterin 
luominen ja ylläpito. Toiminnan kehittämisen kannalta olennaista on 
jatkuvasti seurata, mihin vierailuja tehdään, missä vierailuille on eniten 
kysyntää, mille alueille vierailuja kannattaa markkinoida ja kuinka pal-
jon aktiivisia vierailijoita eri alueilla on. Vierailujen dokumentointi on 
tärkeää myös raportoinnin kannalta. Joissakin järjestöissä vastuuta 
koordinoinnista on jaettu paikalliselle tasolle, aluekoordinaattoreille. 
Aluekoordinaattoreiden lisäksi tarvitaan kuitenkin aina vähintään yksi 
henkilö koordinoimaan koko toimintaa: koordinaattorilla pitää olla tieto
kaikista sovituista ja toteutetuista vierailuista, ja lisäksi hänen on luet-
tava opettajilta ja vierailijoilta saatu palaute.

Useilla järjestöillä on käytössään sähköinen tilauslomake, jolla koulut 
voivat tilata vierailijan. Lomakkeessa on hyvä kysyä ryhmän koko, 
luokka-aste, oppiaine tai teema, johon vierailu liittyy, toiveet vierailun 
kestosta ja sisällöstä sekä muut huomioitavat asiat, kuten se, onko ryh-
mässä erityisoppilaita. Opettajan kanssa pitää keskustella myös vierailun 
tavoitteesta. Käytännön asioista sopiminen on vierailijan vastuulla.

Vierailijoille on kerrottava, mikä on heidän roolinsa ja vastuunsa vierai-
lujen sopimisessa ja toteuttamisessa. Yksi osa laatukriteeristöä on vie-
railijan muistilista, jonka tarkoituksena on varmistaa, että vierailun to-
teutus on laadukas. Muistilista on hyvä käydä läpi koulutuksessa, ja 
vierailijaa on kehotettava tarkistamaan siinä mainitut asiat sekä ennen 
vierailua että sen jälkeen. Vierailujen koordinoinnin laadukkuus syntyy 
opettajan, vierailijan ja koordinaattorin sujuvasta yhteistyöstä ja vuoro-
vaikutuksesta.

Laadukas kouluvierailutoiminta edellyttää sitoutuneita ja innostuneita 
vierailijoita. Vierailijoiden ryhmäyttäminen ja vierailijaverkoston perus-
taminen on tärkeää. Omien kokemusten jakaminen auttaa sekä vierailijaa 

6. TOIMINNAN KOORDINOINTI JA
    VIERAILIJOIDEN TUKEMINEN
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itseään että muita vierailijoita kehittämään omaa osaamistaan ja pitää yllä 
motivaatiota. Vierailijoille on kerrottava, mistä he saavat apua ja tukea sitä 
tarvitessaan. Heille on järjestettävä tapaamisia tai täydennyskoulutusta, 
jotta kertynyttä kenttäkokemusta päästään hyödyntämään ja samalla 
keskustelemaan vierailujen sisällön ja materiaalin ajanmukaisuudesta. 

KRITEERIT

6.1  Vierailijoista on luotu toimiva rekisteri.

6.2  Kaikki vierailut on dokumentoitu seurantaa ja raportointia 
varten.

6.3  Opettajan kanssa on keskusteltu kohderyhmästä sekä 
vierailun kestosta, sisällöstä ja tavoitteesta, tai asiat käyvät ilmi 
täytetystä tilauslomakkeesta.

6.4  Vierailijoille on kerrottu heidän roolinsa ja vastuunsa 
vierailujen sopimisessa ja toteuttamisessa.

6.5  Vierailijoille on kerrottu, mistä he saavat tukea ja apua.

6.6  Vierailijoille järjestetään tapaamisia ja/tai täydennys-
koulutusta.
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Miten vierailijoita voidaan tukea paremmin?

Millä keinoilla vierailijat saadaan aktiivisemmin
osallistumaan järjestettyihin tapaamisiin ja 
täydennyskoulutukseen?

Miten pitkään vierailijoina toimineita
vapaaehtoisia voidaan palkita?

Onko mahdollista hyödyntää alueellisen tason
koordinaattoreita?

Voidaanko vierailujen koordinoinnissa käyttää
monipuolisemmin hyödyksi sosiaalista mediaa tai
avoimia verkkoalustoja?

Miten vierailijoiden ryhmäytymistä ja
sitoutuneisuutta voidaan edistää?



21

Palautteen kerääminen ja jatkuva arviointi on tärkeä osa vierailutoi-
mintaa. Toimintaa ei voida kehittää, eikä sen laadukkuutta varmistaa 
ilman toimivaa palautejärjestelmää. Järjestöjen itsearviointi on yksi osa 
arviointia, mutta ei yksinään riittävä: palautetta on pyydettävä sieltä, 
mihin toiminta kohdistuu, eli kouluilta ja vierailijoilta.
 
Jokaisesta vierailusta on pyydettävä palautetta sekä opettajalta, 
oppilailta että vierailijalta. Kun kunkin vierailun palautteita verrataan 
keskenään, saadaan luotettavampi kuva siitä, miten vierailun tavoitteet 
ovat toteutuneet. Jos opettajan ja vierailijan näkemykset ovat ristirii-
taisia, on hyvä selvittää, mistä tämä johtuu. Opettajan tyytymättömyys 
ei kuitenkaan aina tarkoita sitä, ettei vierailu olisi voinut olla oppilaiden 
kannalta merkityksellinen. Oppilaan kokemus vierailusta on ratkaisevin, 
ei opettajan toiveiden toteutuminen. Vaikka kirjallista palautetta ei vält-
tämättä ole järkevää kerätä lyhyen vierailun jälkeen, pitää vierailijaa
kehottaa kysymään oppilailta, mitä mieltä he vierailusta olivat ja mitä 
ajatuksia se heissä herätti.

Opettajalta ja vierailijalta voi pyytää palautetta joko kirjallisesti tai 
suullisesti. Palautteessa on kysyttävä, miten vierailu vastasi sille ase-
tettuja tavoitteita ja mitä olisi voinut tehdä toisin. Palautteita on arvioi-
tava suhteessa tavoitteisiin, ja kouluvierailutoimintaa on kehitettävä 
jatkuvasti palautteita hyödyntäen. Vierailijan on säännöllisin väliajoin 
saatava palautetta omista vierailuistaan, koska se mahdollistaa vieraili-
jana kehittymisen. Vierailijalle on hyvä antaa positiivista ja kannustavaa 
palautetta, mutta tarjota myös kehittämisehdotuksia. Vierailijoiden nä-
kemyksiä kannattaa hyödyntää monipuolisesti toiminnan kehittämisessä, 
koska juuri heillä on käytännön kokemusta tuntisuunnitelmien toimi-
vuudesta ja vierailujen tavoitteiden toteutumisesta.

7. PALAUTTEEN KERÄÄMINEN, ARVIOINTI JA
    LAADUN KEHITTÄMINEN
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Kouluvierailutoiminnan laadun kehittämisessä kannattaa seurata muiden 
globaalikasvatusta tekevien järjestöjen työtä. Kahden järjestön välinen 
vertaisarviointi ja hyvien käytäntöjen jakaminen sekä vierailutoiminnan 
haasteista keskusteleminen yhdessä muiden globaalikasvatuksen toimi-
joiden kanssa voi antaa eväitä oman toiminnan kehittämiseen. Koulu-
vierailutoiminnan laadun arvioinnin ja kehittämisen pitää olla syste-
maattista ja jatkuvaa. Vain siten varmistetaan globaalikasvatuksen 
tavoitteiden toteutuminen.

KRITEERIT

7.1  Jokaisesta vierailusta on pyydetty palautetta koululta ja 
vierailijalta ja palautteita on kunkin vierailun osalta verrattu 
keskenään. 

7.2  Palautteesta käy ilmi, miten vierailulle asetettu tavoite on 
toteutunut.

7.3  Tavoitteiden toteutumista seurataan palautteen avulla
ja palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.

7.4  Vierailija saa palautetta tekemistään vierailuista.

7.5  Kouluvierailutoiminnan laadun arviointi ja kehittäminen on 
jatkuvaa ja systemaattista.
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Mikä on hyödyllisin tapa kerätä palautetta?

Miten palaute dokumentoidaan ja miten
sitä hyödynnetään?

Miten vierailijoiden osaamistasoa ja sen
kehittymistä voidaan kartoittaa?

Miten vierailijan ja järjestön vuorovaikutusta
voidaan parantaa?

Voidaanko opettajalta pyytää palautetta
myös muutama kuukausi vierailun jälkeen:
onko aiheita jatkotyöstetty, onko koululle 
jätettyä materiaalia hyödynnetty, onko oppilaiden
asenteissa tapahtunut muutoksia?

Onko mahdollista ottaa käyttöön sosiaalisen
median alusta, jossa järjestöt voivat kehittää 
vierailutoimintaa yhdessä?

Voidaanko sopia kahden järjestön välisestä 
vertaisarvioinnista?
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III  KOULUVIERAILUTOIMINNAN HAASTEITA

Erilaisista kouluvierailukäytännöistä huolimatta järjestöt kohtaavat 
toiminnassaan samankaltaisia haasteita, jotka liittyvät vierailijoiden si-
touttamiseen, vierailijoiden pedagogisiin valmiuksiin, palautteen antami-
seen, yhteisen tavoitteen sopimiseen, opettajan toiveisiin ja odotuksiin, 
vierailujen vaikuttavuuden arviointiin ja käytettävissä oleviin resurs-
seihin. 

Sitouttaminen: Kouluvierailutoiminta perustuu käytännössä monilla
järjestöillä vapaaehtoisuuteen. Vapaaehtoisuus aiheuttaa suuren haas-
teen vierailijoiden sitouttamiselle: miten varmistaa, että koulutetut kou-
luvierailijat pysyvät toiminnassa mukana? Vierailijoiden tukeminen on 
tärkeää, ja siihen on monia keinoja, kuten säännöllinen yhteydenpito 
vierailijoiden kanssa ja vierailijoiden ryhmäyttäminen. Ensimmäinen 
vierailu saattaa olla ratkaiseva: sen pitäisi paitsi ajoittua mahdollisimman 
lähelle koulutusta, myös innostaa vierailijaa pysymään toiminnassa mu-
kana. Kannattaakin miettiä, voidaanko vierailija lähettää ensin seuraa-
maan kokeneemman vierailijan tuntia tai pitämään tunti yhdessä toisen 
vierailijan kanssa. Epävarmuus vierailijoiden sitoutumisesta asettaa 
haasteen myös vierailujen markkinoinnille: toisaalta vierailijoiden akti-
voimiseksi vierailuja on oltava tarjolla, mutta kuitenkin vain siinä määrin, 
että ne pystytään varmasti toteuttamaan.

Pedagogiset valmiudet: Haasteena on usein myös se, että vieraili-
joilla ei ole kokemusta opettamisesta eikä lasten ja nuorten edessä 
esiintymisestä. Pedagogisia taitoja ei voi oppia lyhyen koulutuksen 
aikana, mutta perusasiat esimerkiksi esiintymisestä, oppitunnin raken-
teesta, kohderyhmän huomioimisesta sekä harjoitusten vetämisestä ja 
purkamisesta on kuitenkin syytä käydä läpi koulutuksessa. Materiaalia 
ja menetelmiä on paljon, mutta niiden hyödyntäminen käytännössä on 
haastavaa, jos vierailijoita ei ole koulutettu soveltamaan niitä. Rekry-
tointivaiheessa ja vielä koulutuksessakin on hankala tunnistaa ne vapaa-
ehtoiset, jotka parhaiten soveltuisivat vierailijoiksi: vaikka pedagogista 
kokemusta ei olisikaan, voi vierailijalla silti olla kykyjä toimia lasten ja 
nuorten parissa.
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Palautteen antaminen: Rakentavan kriittisen palautteen antaminen 
vierailijalle voi tuntua hankalalta, mutta se on yhtä tärkeää kuin positii-
vinen palaute: se kannustaa vierailijaa kehittymään ja jatkamaan toi-
minnassa mukana. Jos vierailija saa jatkuvasti kriittistä palautetta opet-
tajilta, kannattaa vierailijan kanssa keskustella siitä, miten hän voisi 
kehittyä vierailijana ja esimerkiksi ehdottaa vierailujen tekemistä yhdes-
sä toisen vierailijan kanssa. Jatkuva vuorovaikutus, palautteen keräämi-
nen opettajilta ja vierailijoilta sekä palautteesta keskusteleminen vierai-
lijan kanssa auttavat myös kartoittamaan vierailijoiden osaamistasoa, 
mikä muuten voi olla haastavaa.

Yhteinen tavoite: Vierailijan ja järjestön erilaiset näkemykset koulu-
vierailujen tavoitteiden suhteen saattavat aiheuttaa epävarmuutta. 
Koulutuksessa kannattaa korostaa, että globaalikasvatuksen tarkoituk-
sena on kannustaa lapsia ja nuoria kriittiseen ajatteluun ja toimintaan, 
mitä esimerkiksi pelkkä asioista tiedottaminen tai luentotyyppinen ope-
tus ei mahdollista. Jos vierailijan oma arvomaailma on selkeästi risti-
riidassa järjestön tavoitteen kanssa, siitä kannattaa keskustella. Vierailija 
saa tuoda esiin omia mielipiteitään, mutta tietyt rajat on asetettava: 
ensisijaisesti vierailija on järjestön edustaja.

Opettajan odotukset: Myös opettajan odotukset voivat olla ristiriitaisia 
järjestön tavoitteiden kanssa. Järjestön verkkosivuilla ja vierailutilauksen 
yhteydessä määritellään vierailun sisältö, mutta opettaja saattaa silti 
toivoa vierailulla käsiteltävän asioita, jotka eivät liity järjestön toimin-
taan tai tehtävään. Opettajan kanssa on aina sovittava yhteinen tavoi-
te vierailulle: jos järjestö ei ole yhteydessä opettajaan tavoitteen 
sopimiseksi, jää vierailijan vastuulle keskustella opettajan kanssa 
ennen vierailua. Opettajien odotuksiin voi liittyä muitakin haasteita, 
kuten toive oman työtaakan keventämisestä tai vierailijan näkeminen 
sijaisena. Opettajan oletuksena saattaa olla, että jonkin monisyisen 
globaalikasvatusteeman käsittelyyn riittää yksi kouluvierailijan pitämä 
oppitunti. Opettajille on korostettava heidän oman osallistumisensa ja 
aiheen jatkokäsittelyn tärkeyttä: globaalikasvatuksen teemat ovat osa 
opetussuunnitelmaa, eli ne tulisi sitoa osaksi kaikkia oppitunteja.
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Vaikuttavuus: On hyvä muistaa, että ratkaisevinta on oppilaiden oma
kokemus vierailusta. Vaikka vierailu ei olisi vastannut opettajan odotuk-
sia, on mahdollista, että oppilaita se on kannustanut käsiteltyjen aiheiden 
kriittisen pohdintaan. Varsinaisia globaalikasvatuksen vaikutuksia on 
kuitenkin hyvin vaikea arvioida, sillä lasten ja nuorten asenteiden ja 
kriittisen tietoisuuden kehittyminen riippuu esimerkiksi siitä, kuinka paljon 
opettaja käsittelee aihetta muilla tunneilla tai millaisia ennakkoluuloja 
lapset ovat omaksuneet kasvuympäristöstään. Myös silloin kun vierailija 
itse kokee, ettei vierailulle asetettuja tavoitteita ole saavutettu, voi 
vierailu myöhemmin osoittautua merkittäväksi kokemukseksi lapsen tai 
nuoren elämässä.

Resurssit: Haasteita vierailutoiminnalle aiheuttaa usein lisäksi resurssien 
puute. Käytettävissä olevien resurssien määrittely ja tarkan kustannus-
laskelman laatiminen auttaa kokonaistilanteen hahmottamisessa ja 
resurssien jakamisessa toiminnan eri osa-alueille. Yksi tapa lisätä re-
sursseja on järjestöjen välinen yhteistyö. Muiden globaalikasvatusta 
toteuttavien järjestöjen kokemuksia ja kehittämisideoita kannattaa 
hyödyntää ja yhteistyötä laajentaa mahdollisuuksien mukaan myös 
kouluvierailujen markkinointiin. Toiminnan haasteista keskusteleminen 
ja hyvien käytäntöjen jakaminen on tärkeää kouluvierailutoiminnan 
laadun kehittämisessä. 

Tietoa kouluvierailuja tekevistä järjestöistä löytyy Globaalikasvatus.fi
-sivuston vinkkipankista.

”Quality is about learning what you are doing well
and doing it better.”

- DARE Forum, CONCORD 2011



1. TAVOITTEEN MÄÄRITTÄMINEN
1.1. Kouluvierailujen kohderyhmä on määritelty.
1.2. Kouluvierailujen tavoite on määritelty, ja se pohjautuu
sekä globaalikasvatuksen yleisille tavoitteille että järjestön
omille arvoille, tavoitteille ja tehtävälle.
1.3. Kunkin kouluvierailun tavoite on sovittu yhdessä koulu-
vierailijan ja koulun edustajan kanssa.
1.4. Tavoitteet on muotoiltu siten, että niiden toteutumisen 
arvioiminen on mahdollista.

2. TOIMINNAN SUUNNITTELU JA RESURSSIEN 
KOHDENTAMINEN 
2.1. Kouluvierailutoiminnassa mukana olevien toimijoiden
roolit, tehtävät ja vastuualueet on määritelty.
2.2. Käytettävissä olevat resurssit on määritelty: toimijat,
tilat, aika, välineet ja rahoitus.
2.3. Kaikki kustannukset on kirjattu ylös ja eri kulujen
välttämättömyyttä on arvioitu.
2.4. Mahdollisiin ongelmatilanteisiin ja kustannuslaskelman
ulkopuolisiin kuluihin on varauduttu.

3. VIERAILUJEN SISÄLTÖ, MENETELMÄT JA MATERIAALI
3.1. Vierailun sisältö, käytettävät menetelmät ja materiaalit  
mahdollistavat vierailun tavoitteen toteutumisen.
3.2. Sisältö on yhteydessä opetussuunnitelman tavoitteisiin.
3.3. Sisällön, menetelmien ja materiaalien suunnittelussa on
otettu huomioon kohderyhmän ikätaso.
3.4. Sisältö on yhteydessä kohderyhmän omaan elämään.
3.5. Erilaiset oppimistyylit on otettu huomioon.
3.6. Vierailu auttaa kohderyhmää tiedostamaan omat
vaikutusmahdollisuutensa.
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3.7. Eettiset kysymykset on otettu huomioon.
3.8. Materiaalia ja sisältöä päivitetään säännöllisesti 
ajanmukaiseksi. 
3.9. Käytettävissä on materiaalia, jota voi jättää opettajalle 
jatkotyöstöä varten.

4. VIERAILIJOIDEN REKRYTOINTI JA KOULUTUS
4.1. Rekrytointi-ilmoituksesta käy ilmi, mihin koulutukseen 
osallistuva sitoutuu, mitä valmiuksia häneltä odotetaan ja
mikä on vierailujen tarkoitus.
4.2. Koulutuksessa vierailijoille on kerrottu sekä järjestön
yleiset tavoitteet että kouluvierailutoiminnan tavoitteet.
4.3. Koulutuksessa on käyty läpi laadukkaan ja pedagogises-
ta näkökulmasta taitavasti suunnitellun vierailun edellytykset.
4.4. Vierailijoiden kanssa on puhuttu kouluvierailujen peli-
säännöistä ja eettisistä kysymyksistä.
4.5. Koulutuksessa vierailijat ovat tehneet oman tunti-
suunnitelman tai heille on tarjottu valmiita tuntimalleja.
4.6. Vierailijat on ohjeistettu käytännön asioita varten.
4.7. Vierailijoilla on mahdollisuus päästä aluksi seuraamaan 
kokeneemman vierailijan tuntia tai pitämään vierailua
yhdessä toisen vierailijan kanssa.
4.8. Vierailijoilta on pyydetty palautetta koulutuksesta, ja
sitä hyödynnetään koulutuksen kehittämisessä.

5. MARKKINOINTI
5.1. Markkinointi on suunniteltu ja kohdennettu suhteessa 
resursseihin.
5.2. Markkinointiviestissä on kerrottu, mikä on vierailujen
tavoite ja miten koulu vierailusta hyötyy.
5.3. Markkinointiviestissä on mainittu vierailijoiden vapaa-
ehtoisuudesta.



6. TOIMINNAN KOORDINOINTI JA VIERAILIJOIDEN 
TUKEMINEN
6.1. Vierailijoista on luotu toimiva rekisteri.
6.2. Kaikki vierailut on dokumentoitu seurantaa ja rapor-
tointia varten.
6.3. Opettajan kanssa on keskusteltu kohderyhmästä sekä 
vierailun kestosta, sisällöstä ja tavoitteesta, tai asiat käyvät
ilmi täytetystä tilauslomakkeesta.
6.4. Vierailijoille on kerrottu heidän roolinsa ja vastuunsa
vierailujen sopimisessa ja toteuttamisessa.
6.5. Vierailijoille on kerrottu, mistä he saavat tukea ja apua.
6.6. Vierailijoille järjestetään tapaamisia ja/tai täydennys-
koulutusta.

7. PALAUTTEEN KERÄÄMINEN, ARVIOINTI JA LAADUN 
KEHITTÄMINEN
7.1. Jokaisesta vierailusta on pyydetty palautetta koululta ja 
vierailijalta ja palautteita on kunkin vierailun osalta verrattu 
keskenään. 
7.2. Palautteesta käy ilmi, miten vierailulle asetettu tavoite
on toteutunut.
7.3. Tavoitteiden toteutumista seurataan palautteen avulla
ja palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.
7.4. Vierailija saa palautetta tekemistään vierailuista.
7.5. Kouluvierailutoiminnan laadun arviointi ja kehittäminen
on jatkuvaa ja systemaattista.
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KOULUVIERAILIJAN MUISTILISTA

      Ennen vierailua

□ Keskustelen seuraavista asioista opettajan kanssa ja/tai
      saan tiedot järjestöltä:
      - Kohderyhmä: ikä, luokan koko, erityisoppilaat, muut
        huomioitavat asiat
      - Opettajan toiveet ja odotukset: Mihin oppituntiin tai
        aiheeseen vierailu liittyy? Onko aihetta käsitelty aikai-
        semmilla tunneilla?
      - Vierailija ei ole sijainen; opettajan on oltava paikalla
      - Käytännön asiat: opettajan puhelinnumero, aikataulu,
        käytettävissä oleva tila, tietotekniikan toimivuus,
        tarvittavat materiaalit

□ Sovin opettajan kanssa yhteisen tavoitteen, joka vastaa             
      samalla järjestön tavoitetta kouluvierailuille.

□ Lähtökohtani vierailun suunnittelussa on kohderyhmä ja 
      yhdessä asetettu tavoite.

□ Otan huomioon erilaiset oppijat ja moninaisuuden luokassa. 
      Pohdin myös etukäteen, miten kohderyhmä suhtautuu 
      käsiteltävään aiheeseen.

□ Suunnitelmani on joustava ja pystyn muuttamaan sitä 
      tilanteen mukaan. Minulla on varasuunnitelma ja/tai 
      ylimääräisiä harjoituksia varattuna.

□ Saavun paikalle hyvissä ajoin ja varmistan tietotekniikan 
      toimivuuden.

□ Jos joudun perumaan vierailun, ilmoitan siitä välittömästi 
      opettajalle ja järjestölle.

KOULUVIERAILIJAN MUISTILISTA



Vierailun aikana

□ Esittelen itseni oppilaille. Kerron vierailun tarkoituksen ja
      sen, kuinka edetään.

□ Pyrin luomaan ilmapiirin, jossa kunnioitetaan moninaisuutta, 
      ihmisoikeuksia ja toisten mielipiteitä. Vältän kaikenlaisten 
      stereotypioiden luomista.

□ Vältän luennointia. Kannustan oppilaita osallistumaan, 
      keskustelemaan ja kyseenalaistamaan. 

□ Jos käytän toiminnallisia harjoituksia tai näytän videoita/
      kuvia, varaan riittävästi aikaa niiden purkamiseen.

□ Kerron oppilaille heidän omista vaikutusmahdollisuuksistaan
      ja päätän vierailun positiivisella tavalla.

□ Vierailun lopussa kysyn oppilailta heidän mielipiteitään ja 
      ajatuksiaan vierailusta.

Vierailun jälkeen

□ Kysyn opettajan mielipidettä vierailusta ja pyydän häntä 
      keskustelemaan oppilaiden kanssa vierailun herättämistä 
      ajatuksista. Pyydän lähettämään palautetta suoraan 
      järjestön kouluvierailuista vastaavalle.

□ Tarjoan opettajalle jatkotyöstömateriaalia tai linkkivinkkejä 
      mahdollisuuksien mukaan.

□ Arvioin itse vierailun toteutumista: Miten tavoite toteutui? 
      Sopivatko käytetyt menetelmät ryhmälle/tavoitteisiin? Mikä 
      onnistui hyvin, ja mitä olisin voinut tehdä toisin? Vaikuttiko 
      siltä, että oppilaat jäivät pohtimaan asioita? Lähetän 
      palautteen järjestön vierailuista vastaavalle.



Tässä oppaassa esitelty laatukriteeristö on globaali-
kasvatusta toteuttavien kansalaisjärjestöjen yhteinen 
kouluvierailutoiminnan kehittämisen väline, jonka 
tarkoituksena on varmistaa toiminnan laadukkuus sen 
kaikilla osa-alueilla.

Kouluvierailutoiminnan eri osa-alueet suunnittelusta
ja markkinoinnista koordinointiin ja arviointiin on
kuvattu järjestön näkökulmasta. Laatukriteerien
ohella opas sisältää kouluvierailijan muistilistan.

Oppaassa pohditaan lisäksi kouluvierailutoiminnan 
haasteita ja pyritään herättämään ajatuksia siitä,
miten muilla järjestöillä käytössä olevia toiminta-
tapoja voi hyödyntää omien käytäntöjen kehittä-
misessä.


