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Kult-
tuuri-

tuntemus 
yksilö vs 

yhteisöllinen,
aikakäsitykset,

valtaetäisyydet jne.                                              

Ohjaustaidot 
kohtaaminen ja dialogisuus

Ohjaaja
itsetuntemus, arvot ja asenteet, 

ihmiskäsitys

Toimintaympäristö-
osaaminen
palvelujärjestelmä, 
lainsäädäntö, verkostot

Tiedot

Taidot

Asenne 

Konteksti

Tervetuloa monikulttuurisen ohjauksen 
työkalupakin pariin! 

Monikulttuurinen ohjaus 

tarkoittaa kulttuurisensitiivistä ohjausta, jossa huomioidaan 

ohjattavan yksilöllisiä lähtökohtia ja tuetaan ohjattavaa 

löytämään oma polkunsa, olipa kyse sitten kotoutumisesta, 

koulutuksesta tai työllistymisestä. 

Monikulttuurinen osaaminen 

Ohjaajalta edellytetään monenlaisia taitoja eri 

kulttuuritaustasta tulevien ohjattavien kohtaamiseen. 

Olemme koonneet työkalupakkiin erilaisia työkaluja ja 

tukimateriaaleja monikulttuurisen ohjauksen ja osaamisen 

tueksi. Osaamispyramidiin on kuvattu, miten tiedot, 

taidot ja asenteet nivoutuvat monikulttuuriseksi osaamiseksi.

Työkalupakki on suunnattu erityisesti Ohjaamoissa 
toimivien työntekijöiden monikulttuurisen osaamisen 
kehittämiseksi. Löydät sen osoitteesta 
oppimateriaalit.jamk.fi/monikulttuurinenohjaus 



Tervetuloa monikulttuurisen ohjauksen 
työkalupakin pariin! 

Monikulttuurista 
osaamista 

voi jäsentää vaikkapa oheisen nelikentän 

avulla. Sähköisestä työkalupakista 

löydät erilaisia työkaluja ja tukimateriaa-

leja osaamisen kehittämiseksi seuraavis-

ta teemoista:

 1. Kulttuuriosaaminen

 2. Monikulttuurinen ohjausosaaminen

 3. Toimintaympäristöosaaminen 

  (lait, verkostot, moniammatillisuus,   

  palvelujärjestelmä)

 4. Ohjaajan oma osaaminen 

  ja itsetuntemus

Kulttuuriosaaminen

• yleistä kulttuuriosaamisesta

• eri kulttuureihin sopeutumisen prosessi

• yksilö vs yhteisökeskeiset kulttuurit

• aikakäsitykset eri kulttuureissa

• valtaetäisyydet eri kulttuureissa

• viestintä eri kulttuureissa

• etniset taustat vs valtiot

• uskonto kulttuurin osana

Monikulttuurinen ohjausosaaminen

• ohjaustaidot (dialogisuus) ja 
 ohjauskeskustelun rakentaminen

• oman kulttuurin 'avaaminen’ ja tarkastelu

• toisen kulttuurista oppiminen

• uuden yhteisen kulttuurin luominen

• monikulttuurisia menetelmiä ja työkaluja

Toimintaympäristöosaaminen
(rakenne-osaaminen)

• monikulttuurisuustyön verkostot kuntoon 
 (verkostokartta työkaluna)

• lainsäädäntö ja yhteiskunta (tasa-arvo, 
 yhdenvertaisuus, rasismi) toimintatavoissa

• maahanmuuttajan kotoutumisprosessi

• turvapaikanhakijan prosessi

• ajankohtaiset ilmiöt (radikalisoituminen, rasismi)

• terveysosaaminen

• työskentely asioimistulkin kanssa

Ohjaajan oma osaaminen 
ja itsetuntemus

• itsetuntemus

• arvot ja asenteet

• ihmiskäsitys ja maailmankatsomus

• ennakko-oletukset

• ohjaajan tunnetaidot

• ohjaajan hyvinvointi

Moni-
kulttuurisen 
osaamisen 

kehittäminen

Mitä se 
monikulttuurinen 
osaaminen oikein on?



Ohjausosaaminen ja dialogitaidot • Kulttuurisensitiivisyys •  
Kulttuuriin sopeutuminen • Kulttuurisia eroavaisuuksia • Ohjauskes-
kustelun rakentaminen • Ohjauskeskustelun työkaluja • Ohjauksen 
saavutettavuus • Asiakkaan osallisuus • Palvelutarpeen arviointi • 
Toimintaympäristöosaaminen • Palvelujärjestelmän tunteminen • 
Verkosto-osaaminen ja sen arviointi • Monikulttuurisen osaami-

sen testi • Verkostokartta • Maahanmuuttajan prosessi • 
Kotoutumisprosessi • Turvapaikan hakijan prosessi • Ulkomaa-

laislaki • Ihmiskauppa • Radikalisoitumisen tunnistaminen • 
Terveysosaaminen: kriisien ja traumojen kohtaaminen • 

Maahanmuuttajan koulutuspolut •  Moniarvoinen työyhteisö • 
Asioimistulkin käyttö • Kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä 
• Ohjaajan oma osaaminen ja itsetuntemus • Tunnetaidot • 

Arvot ja asenteet • Ohjaajan hyvinvoinnin tukeminen
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