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Keskustelupohjaa globalisaation 
vaikutuksista koulutusalan 
toimijoille

Bourn, Douglas. 2018. Understanding glob-
al skills for 21st century professions. Cham: 
Palgrave Macmillan. 291 s.

Douglas Bournin tutkimusaiheisiin ovat vii-
meisten parikymmenen vuoden ajan kuulu-
neet kehitykseen liittyvät kysymykset (deve-
lopment education), globaali oppiminen ja 
niihin liittyvät globaalit taidot. Bourn on ai-
emminkin pyrkinyt määrittelemään globaale-
ja taitoja ja globaalien taitojen kehystä lähin-
nä kestävään kehitykseen liittyvien kysymys-
ten ympärillä. Kirjassaan Understanding glo-
bal skills for 21st century professions Bourn 
keskittyy erityisesti nykyajan ammateissa tar-
vittaviin taitoihin.

Kirjan lähtökohtana on huoli globalisaation 
sivuuttamisesta kasvatustieteen piirissä käytä-
vissä keskusteluissa. Keskustelut eivät Bournin 
mukaan sisällä syvällistä pohdintaa muutok-
sista, joita globalisaatio on saanut aikaan yh-
teiskunnissa ja talouksissa, mikä puolestaan 
on johtanut siihen, että uusliberalistisen mark-
kinatalouden arvot ovat päässeet johtamaan 
koulutuspoliittista päätöksentekoa. Bourn kri-
tisoi kirjassaan myös erityisesti jatko- ja am-
mattiopinnoissa (post-16) laajalti käytettyä 
käsitettä ”21. vuosisadan taidot”, joka hänen 
mukaansa on niin ikään valjastettu lähinnä 
uusliberalistisen markkinatalouden käyttöön. 

Kirjan tavoitteeksi on myös asetettu koulu-
tusalan tutkijoiden ja toimijoiden auttami-
nen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toi-

meenpanossa. Erikseen on mainittu alatavoite, 
joka liittyy kestävän kehityksen edistämises-
sä tarvittaviin maailmankansalaisen tietoihin 
ja taitoihin. Kirjassaan Bourn pyrkii selkeyt-
tämään globaalien taitojen käsitettä teoreet-
tisella kehyksellä ja nostaa taitojen teoreetti-
seksi pohjaksi transformatiivisen oppimisen 
ja kriittisen pedagogiikan. 

Bournen esittämä kritiikki ja hänen käyttä-
mänsä argumentit eivät alan kirjallisuudessa 
ole uusia: globalisaatio-termin rinnalla ovat 
kasvatustieteellisissä keskusteluissa kulkeneet 
niin uusliberalismi, jälkikolonialismi kuin 
kriittinen pedagogiikkakin. Maailmankansa-
laisuutta (global citizenship), kestävää kehi-
tystä ja globaaleja taitoja on kirjallisuudes-
sa niin ikään pohdittu laajalti. Vaikka teos ei 
näiden käsitteiden tiimoilta tuo uutta näkö-
kulmaa akateemiseen keskusteluun, vastaa se 
kuitenkin haasteeseensa pyrkiä kiinnittämään 
globalisaatiokeskustelu osaksi kasvatustieteel-
listä keskustelua. 

Vaikka Bourn painottaa, ettei globaalien tai-
tojen kehyksestä ole pohjaksi esimerkiksi yk-
sittäiselle opetussuunnitelmalle, selkeyttämäl-
lä globalisaation ja globaalien taitojen yhteyttä 
ja määrittelemällä globaalit taidot teos antaa 
kuitenkin ajattelemisen aihetta ja rakentavaa 
keskustelupohjaa koulutusalan toimijoille, 
jotka tänä päivänä määrittävät opetusohjel-
mien tavoitteita, teemoja ja sisältöjä. Teoksel-
la on myös annettavaa kaikille, jotka ovat kiin-
nostuneita globalisaatiosta, jatko- ja ammat-
tikoulutuksesta ja niiden välisestä suhteesta. 
 

Kirjan rakenne ja näkökulma

Bourn on jakanut teoksensa neljään osaan. 
Ensimmäinen osa keskittyy globalisaatioon ja 
globaaleihin taitoihin liittyvään keskusteluun, 
taitojen tulkintoihin ja määrittelyihin. Toinen 
osa valaisee teoreettista keskustelua globaali-
en taitojen ympärillä ja esittää Bournin teo-
reettisen kehyksen globaaleille taidoille. Kol-
mannessa osassa pohditaan Bournin teoreet-
tisen kehyksen valossa, millaisia taitoja tämän 
päivän yhteiskunnat ja taloudet tarvitsevat ja 
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millaisia taitoja globaaleissa yrityksissä tarvi-
taan. Siinä pohditaan taitoja lisäksi lähemmin 
neljän ammattiryhmän kautta: liiketoiminnan 
(Global skills for global graduates and busi-
ness), opetusalan (The global teacher), teknii-
kan alan (The global engineer) ja lääketieteen 
(Skills for global health professionals). Viimei-
nen osa liittää globaalit taidot kestävään ke-
hitykseen ja pohtii taitojen merkitystä yksilön 
elämänlaadun paranemisen ja kestävän muu-
toksen näkökulmista. 

Vaikka teos keskittyy globalisaatioon ja glo-
baaleihin teemoihin, pohditaan muutoksia 
ja haasteita enimmäkseen Ison-Britannian 
näkökulmasta. Suurin osa kirjan esimerkeis-
tä, aiemmin julkaistuista aiheeseen liittyvis-
tä tutkimuksista ja teoksista, on otettu Eu-
roopasta, Pohjois-Amerikasta ja Kanadasta. 
Läntisen maailman ulkopuolisesta keskus-
telusta on esitetty lähinnä mainintoja, mikä 
osaltaan vie pohjaa kriittiseltä pedagogiikal-
ta, jota Bourn kirjassaan haluaa painottaa. 
21. vuosisadan ja globaalien taitojen määrit-
telyissä Bourn mainitsee erityisesti OECD:n, 
Unescon, Maailmanpankin ja British Counci-
lin julkaisut. Toisaalta Bournille on annet-
tava kiitosta viittauksista omien maisterin 
opintoja suorittavien opiskelijoidensa tutki-
muksiin, mitä harvoin tapaa auktoriteettiase-
massa olevien kirjoittajien julkaisuissa. Kes-
kustelua käydään kuitenkin lähinnä länsi-
maisten tutkijoiden ja tutkimusten kesken, 
joten syvällinen kriittinen argumentointi jää 
globaalista näkökulmasta melko heikoksi. 
 

Globaalien taitojen  
teoreettinen kehys

Bournen mukaan jatko- ja ammattiopintoja 
tarjoavat instituutiot käyttävät 21. vuosisadan 
taitojen käsitettä usein markkinoinnissaan ja 
mainostavat niitä tarpeellisina välineinä te-
hokkaampaan työtapaan ja taloudelliseen kas-
vuun. Globaalien taitojen teoreettisella kehyk-
sellään Bourn pyrkii tekemään pesäeroa 21. 
vuosisadan taitojen uusliberalistiseen mää-
rittelyyn ja samalla niiden yleiseen pehmeän 

ja kovan sekä tietojen, taitojen ja asenteiden 
jaotteluun. Jaottelun sijaan Bourn painottaa 
taitojen kontekstuaalisuutta: maantieteellisen, 
sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen kon-
tekstin merkitystä globaalien taitojen kehitty-
miselle. Bourn esittää teoreettisen kehyksen-
sä luettelona (81), jonka sisältö ei sinällään 
poikkea monista aiemmista globaalien taito-
jen määrittelyistä: ”nähdä yhteys oman yhtei-
sömme ja muiden yhteisöjen tapahtumissa, 
tunnistaa, mitä on elää ja työskennellä globaa-
lissa yhteiskunnassa ja mikä arvo on globaa-
lilla näköalalla, joka kunnioittaa, kuuntelee ja 
arvostaa muidenkin näkökulmia, ymmärtää 
globaalien voimien vaikutus omassa ja toisten 
ihmisten elämässä ja mitä se merkitsee yhteen-
kuuluvuuden tunteelle maailmassa, ymmärtää 
tietotekniikan arvo ja käyttää sitä itsereflek-
toivasti ja kriittisesti kyseenalaistaen dataa ja 
informaatiota, avoimuus jatkuvalle itsereflek-
toinnille, kriittiselle dialogille ja maailmanku-
vansa kyseenalaistamiselle, kyky työskennellä 
eri näkökulman omaavien ihmisten kanssa ja 
sen seurauksena olla valmis muuttamaan mie-
lipiteitään ja luottamus, usko ja halu tavoitella 
oikeudenmukaisempaa ja kestävämpää maail-
maa” (arvioijan käännös).

Bourn nostaa Jack Mezirowin transformatii-
visen oppimisen ja Henry Giroux’n kriittisen 
pedagogiikan globaalien taitojen teoreettiseksi 
pohjaksi. Bournin määrittelemillä globaaleil-
la taidoilla onkin selkeä kiinnekohta molem-
piin teorioihin: molemmat tähtäävät globaa-
lien taitojen tapaan yksilön ja yhteiskunnan 
transformaatioon ja tunnustavat koulutuksen 
ja kontekstin suuren merkityksen oppimis-
prosessissa. Bournin määrittelemistä taidoista 
suurin osa on selkeästi yksilöllisiä tavoitteita; 
vain viimeisimmän sisällössä on selkeä sosi-
aalinen tavoite, joka voidaan samalla hahmot-
taa oppimisprosessin lopulliseksi tavoitteeksi. 

Taidot on teoreettisessa kehyksessä pyrit-
ty erottamaan yksittäisen ammatin vaatimis-
ta taidoista. Niille on samalla annettu hyvin 
eettinen perusta: Bourn on ottanut taitoihin 
mukaan arvoja, käsityksiä oikeasta ja vääräs-
tä, mikä saa pohtimaan hänen määrittelyään 
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globaalista kontekstista. Yksilöllisiä taitoja ko-
rostavina Bournin esittämät globaalit taidot 
ottavat huonosti huomioon esimerkiksi kon-
tekstit, joissa yhteisöllisyydelle, yhteisön näkö-
kulmalle ja arvoille, annetaan huomattavasti 
enemmän arvoa kuin yksilölle. Arvoksi voisi 
myös ajatella, kuinka hyvin jokainen tuntee 
olevansa olennainen osa yhteisöä ja kuinka jo-
kainen tuntee, että hänen osallistumisensa ja 
toimintansa tunnustetaan yhteisössä taidoik-
si. Bourn tosin tunnistaa itsekin, että kehyksen 
sovellettavuus erilaisissa yhteiskunnissa ja ta-
louksissa kaipaa vielä keskustelua. 

Vaikka Mezirowin ja Giroux’n teoriat anta-
vatkin uskottavaa pohjaa globaaleille taidoil-
le, taidot on kirjassa esitetty lähinnä jatko- ja 
ammattiopintojen kurssitavoitteina, eikä nii-
tä ole kovinkaan ansiokkaasti liitetty varsinai-
seen oppimisprosessiin. Tätä olisi kirjassa kai-
vannut, etenkin kun Bourn luonnehtii teoreet-
tista kehystään myös ”uudeksi pedagogiseksi 
lähestymistavaksi”. Niin kauan kuin muiden 
ihmisten näkökulmat ja uusi informaatio aset-
tuvat mukavasti omaan maailmankuvaamme, 
ei ole kovinkaan oletettavaa, että kävisimme 
läpi transformatiivisia muutoksia. Syvällistä it-
sereflektointia tuskin tapahtuu ilman haastei-
ta, ilman että havaitsisimme uudessa tiedossa 
tai kokemuksissa jotain ongelmaa suhteessa 
olemassa olevaan näkökulmaamme.

Kun globaalien taitojen oletetaan viime kä-
dessä johtavan sekä yksilön että yhteiskun-
nan transformaatioon, olisi teokseen kaivan-
nut syvempää pohdintaa erityisesti sosiaali-
sen oppimisen osuudesta oppimisprosessis-
sa. Sosiaaliseen oppimiseen ottavat osaa ja 
ovat vaikuttamassa kaikki siihen osallistuvat 
tahot – niin yksilöt kuin ympäristökin. Glo-
baalien taitojen oppiminen on paljolti kiinni 
resursseista ja mahdollisuuksista, joita yhteis-
kunta (tai instituutio) tarjoaa yhteisönsä jäse-
nille kanssakäymiseen ja kommunikaatioon. 

Globaalit taidot opintojen osana

Vaikka globaalit taidot eivät ole ammattisi-
donnaisia, niitä opiskellaan vielä pitkälti am-

mattialoittain. Kirjassa tarkastellaan nykyistä 
opintotarjontaa Bournin teoreettisen kehyk-
sen valossa neljällä opintoalalla, joiden kat-
sotaan olevan erityisen globaaleja. Kirjaan on 
otettu esimerkkejä siitä, kuinka globaalit tai-
dot on näiden opetusohjelmien tavoitteissa 
otettu huomioon. 

Enimmäkseen uusliberalistista näkökulmaa 
edustavien liiketalouden opetusohjelmien 
mukaan ottaminen on aihetta ajatellen hyvin 
perusteltua. Myös opettajan opintojen sisäl-
lyttäminen keskusteluun on tutkimustenkin 
valossa johdonmukaista. Lukijalle jää kuiten-
kin epäselväksi, miksi nimenomaan insinöö-
ri- ja terveysalan ammatit ajatellaan erityisen 
globaaleiksi ammateiksi. Yhdeksi perusteluksi 
Bourn esittää liikkuvuuden, jolla hän viittaa ly-
hytaikaiseen tai pidempiaikaiseen työllistymi-
seen ulkomailla ja siihen, että ammatissa tar-
vittavat taidot ovat universaaleja ja että näillä 
ammattialoilla on suuri vaikutus yhteiskun-
tiin ja talouksiin. Samoilla perusteilla olisi var-
masti voinut valita mukaan lukuisia muitakin 
ammattialoja. Jääkin mietityttämään, olisiko 
globaalien taitojen näkökulmasta valintakri-
teerinä voinut olla jokin tietyn ammattialan 
tekniseen taitoon liittymätön seikka, kuten po-
tentiaalisesti erinomainen mahdollisuus käyt-
tää globaaleja taitoja tavoitteellisesti yhteiseksi 
hyväksi globaalissa kontekstissa yli ammattira-
jojen. Valintakriteeri olisi ehkä tarjonnut mah-
dollisuuksia syvempään keskusteluun taitojen 
sovellettavuudesta erilaisissa konteksteissa, 
jotka Bournin mukaan viimekädessä määrit-
tävät, kuinka taidot kehittyvät.

Kirja on kokonaisuudessaan johdonmukai-
nen, sen rakenne on looginen ja siitä välittyy 
hyvin haluttu sanoma: globalisaation ongel-
mallisuuden hahmottaminen ja ymmärtämi-
nen ja sen ottaminen pohjaksi koulutukseen 
liittyvään päätöksentekoon. Globalisaatio on 
kasvatustieteellisessä keskustelussa ollut läsnä 
jo reilut pari vuosikymmentä, mutta kestäviä 
ratkaisuja etsitään yhä. Bournen kirja on puut-
teineenkin tervetullut lisä yleiseen keskuste-
luun aiheesta.

Anna-Kaisa Pudas


