
MAWIC-VAL-
MENTAJIEN 
TYÖKALUPAKKI 

KENELLE TYÖKALUPAKKI ON TARKOITETTU? 

Työkalupakki on tarkoitettu henkilöille, jotka auttavat maahanmuuttajia integroitumaan työelä-
män kautta, erityisesti jos he tekevät sen valmentajan ominaisuudessa. Työkalupakki on kehitetty 
oheistyökaluksi Migration and Workplace Integration Coach (MaWIC) (maahanmuuton ja työ-
elämän integraatiovalmentaja) -koulutusohjelmaan. Sekä koulutus että työkalupakki kehitettiin 
osana MaWIC-hanketta. Jos olet kouluttautunut Migration and Workplace Integration Coach 
-valmentajaksi tai vastaavaksi, tämä työkalupakki on tarkoitettu sinulle. Asioiden selkeyttämiseksi 
tässä työkalupakissa käsiteltävästä valmennusroolista käytetään nimitystä MaWIC-valmentaja.

MaWIC-valmentajat luovat oppimisympäristön, joka on maahanmuuttajan eli valmennettavan 
kannalta merkityksellinen ja kuvastaa häntä, eli siinä huomioidaan hänen kulttuuriset ja sosiaali-
set kokemuksensa. Valmentajat toimivat maahanmuuttajien oppaina, välittäjinä, konsultteina, oh-
jaajina ja puolestapuhujina. He auttavat mahanmuuttajia yhdistämään tehokkaasti kulttuuriset ja 
yhteisölliset tietonsa kansalaistaitojensa ja osaamisensa kehittämiseen.

Vaikka MaWIC-hankkeessa keskityttiin kolmeen esimerkkialaan – terveydenhuoltoon, logistiik-
kaan ja autoteollisuuteen – koulutusta ja työkalupakin sisältöä voivat hyödyntää maahanmuutta-
jien kanssa työskentelevät valmentajat kaikilla aloilla. 
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TYÖKALUPAKIN TARKOITUS 

Työkalupakki on suunniteltu auttamaan Migration and Workplace Integration Coach -valmentajia 
päivittäisessä työssä. Siihen on koottu erityisesti tähän valmennustoiminnan osa-alueeseen sopivia 
menetelmiä. Mukana on tiettyjä asioita ja käsitteitä, joita joudut usein kohtaamaan, sekä vinkkejä 
niiden käsittelyyn, mutta myös hyvin käytännöllisiä työkaluja ja menetelmiä, joita voi hyödyntää 
päivittäisessä valmennuksessa. Työkalupakkia ei kuitenkaan ole suunniteltu toimimaan koulutukse-
na tai korvaamaan valmennuskoulutusta millään tavalla. Oletuksena on, että työkalupakin käyt-
täjät ovat jo saaneet koulutusta valmennuksen ja kulttuurienvälisen osaamisen alalla ja/tai että 
heillä on jonkin verran kokemusta tästä tehtävästä. Valmennuksen ja esimerkiksi kulttuurienvälisen 
viestinnän, monimuotoisuuden johtamisen ja muiden vastaavien asioiden ei siis pitäisi olla uusia 
tämän työkalupakin käyttäjille.

MITEN TYÖKALUPAKKIA KÄYTETÄÄN? 

Kuten edellä kerrottiin, työkalupakkiin on koottu menetelmiä, joiden on todettu olevan hyödyllisiä 
valmentajan päivittäisessä työssä. Työkalupakki on jaettu yksittäisiin kortteihin, joissa käsitellään 
tiettyjä valmennus- ja integraatioprosessiin liittyviä kysymyksiä ja näkökohtia, esimerkiksi viestintää. 
Mukana on myös konkreettisia työkaluja, kuten malleja ja harjoituksia. Työkalupakkia voi käyttää 
perehdyttämiseen ja inspiraation löytämiseen, ja siitä voi myös etsiä konkreettisia ehdotuksia ja rat-
kaisuja työssä kohdattuihin ongelmiin. Tarkoituksena ei ole käyttää ainoastaan tätä työkalupakkia, 
sillä käytössäsi on varmasti jo ennestäänkin paljon hyödyllisiä työkaluja. Siksi tähän työkalupakkiin 
kannattaa suhtautua kuin se olisi keskeneräinen työ. Voit tulostaa sen ja laittaa sen kansioon, käyt-
tää yksittäisiä kortteja tiettyihin ongelmiin, poistaa sinulle tarpeettomia työkaluja ja lisätä siihen 
muualta löytämiäsi työkaluja. Toisin sanoen käytä sitä menetelmävarastona, jota kehität lisää ja 
jota mukautat omiin tarpeisiisi.

LISÄÄ LUETTAVAA JA MATERIAALEJA

Kaikissa tämän työkalupakin korteissa on linkkejä lisä-
materiaaleihin ja taustatietoihin. Lisäksi on hyvä muistaa 
MaWIC-hankkeen muut tulokset. Erasmus+ -hankkeessa 
MaWIC – Faciliting Migration and Workplace Integrati-
on with Qualified Personnel and Concepts (maahanmuu-
ton ja työelämään integroitumisen helpottaminen pätevän 
henkilöstön ja käsitteiden avulla) kehitettiin useita menetel-
miä, jotka ovat kiinnostavia ja hyödyllisiä niille, jotka työs-
kentelevät samankaltaisessa tehtävässä kuin MaWIC-val-
mentajat. Kannattaa tutustua hankkeen tuloksiin, jotka 
koostuvat seuraavista osista: 

• MaWIC-valmentajien oppimistulosten profiili, jossa 
korostetaan tämän tehtävän kannalta olennaista 
osaamista

• MaWIC-valmentajien koulutuskurssi koulutusoppaan 
muodossa. Vaikka koulutusopas on suunnattu 
niille koulutuksen tarjoajille, jotka haluavat 
kouluttaa MaWIC-valmentajia, se voi olla erittäin 
mielenkiintoinen myös sinun näkökulmastasi. Se 

sisältää työsi kannalta arvokasta taustatietoa, jossa 
usein käsitellään laajemmin tämän työkalupakin 
sisältöä – joka luonnollisesti on paljon tiiviimpi ja 
suppeampi kuin osa kurssimateriaaleista

• työkalupakki työnantajille, jotka työllistävät (tai 
aikovat työllistää) maahanmuuttajia. Kyseinen 
työkalupakki on rakenteeltaan samanlainen kuin tämä, 
mutta se on suunnattu työnantajina toimiville yrityksille, 
ja siitä saa paljon arvokkaita vinkkejä ja tietoja, joista 
on hyötyä maahanmuuttajia palkattaessa

• suosituksia siihen, miten maahanmuuttajat saadaan 
integroitua onnistuneesti työn kautta.
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1. ONNISTUNEEN INTEGRAATIOPROSESSIN 
EDELLYTYKSET 

Tämän työkalupakin johdannossa kerrottiin 
jo valmentajan roolista tai oikeammin tässä 
käsiteltävästä MaWIC-valmentajan roolista. 
Valmennuksessa ja kulttuurienvälisessä vies-
tinnässä asenteet ja vakaumukset ovat ratkai-
sevan tärkeitä. On tärkeää, että olet tietoinen 
asiasta. Olet todennäköisesti pohtinut asentei-
tasi, vakaumuksiasi ja osaamistasi aiemmassa 
valmennuskoulutuksessasi. Vastaavasti myös 
onnistunut integroituminen työelämän kautta 
edellyttää koko organisaation vakaumuksien 

ja asenteiden lähempää tarkastelua. Millaisia 
ovat työkavereiden, esimiesten ja koko henki-
löstön vakaumukset ja asenteet tai millainen 
yrityskulttuuri työpaikalla on ylipäänsä? 

Alla on lueteltu muutamia asenteisiin ja vakau-
muksiin liittyviä tärkeitä edellytyksiä, jotka ovat 
olennaisia onnistuneen integraatiovalmennuk-
sen kannalta, ei vain omasta näkökulmastasi 
valmentajana vaan myös koko yrityksen kan-
nalta.

ONNISTUNEEN INTEGRAATIOVALMENNUKSEN 
EDELLYTYKSET

Kaikkien vastuu

Integrointi on kaikille kuuluva tehtävä, mikä on tehtävä 
yksiselitteisesti selväksi. Teorioiden mukaan johdon selkeä 
sitoutuminen ja tuki ovat tärkeitä, jotta integrointi omak-
suttaisiin koko yrityksessä ja jotta työntekijät arvostaisivat 
sitä. Johdon on tehtävä selväksi, että integraatio on keskei-
nen asia ja olennainen osa yrityskulttuuria. Kaikkien kolle-
gojen on tiedettävä, mitä se merkitsee heille henkilökoh-
taisesti, ja sinun valmentajana, kuten myös esimiesten, on 
varattava riittävästi aikaa ja resursseja siihen, että kaikki 
saadaan tiedostamaan asia.

Kulttuurinen tietoisuus

Kulttuurinen osaaminen, kulttuurienvälinen osaaminen, 
monikulttuurinen osaaminen – käsitteitä on paljon ja niis-
sä on pieniä eroja, mutta lähtökohtana on oman kulttuu-
rin tiedostaminen suhteessa muihin kulttuureihin ja näiden 
erojen ymmärtäminen. Kyse on tietoisuudesta siitä, miten 
oma ja muiden käyttäytyminen, asenteet ja vakaumukset 
liittyvät kulttuuriin ja kulttuurinormeihin. Lisäksi on kyse 
kyvystä ymmärtää ja tulkita muita ihmisiä heidän kulttuu-
ritaustansa perusteella. Esimerkiksi ruotsalaisilla on selvä 
raja työn ja yksityiselämän välillä, minkä takia heitä saa-
tetaan pitää epäsosiaalisina, tylsinä ja vaikeina tutustua, 
koska he eivät halua jäädä seurustelemaan työajan jäl-
keen. Kun tästä ollaan tietoisia, ja muista kulttuureista yli-

päänsä, on mahdollista välttää väärinkäsitykset, ja käyt-
täytymistä tulkitaan sen perusteella, mitä kulttuurieroista 
tiedetään. MaWIC-valmentajan pitäisi pystyä luomaan 
ympäristö, joka kannustaa ja tukee maahanmuuttajan eli 
valmennettavan kulttuuria. Valmentajan tulee hyödyntää 
valmennettavan kulttuurisia kokemuksia perustana kan-
salaistaitojen ja osaamisen kehittämiselle. Uteliaisuus ja 
avoimuus ovat avainasemassa.

Kuuntele ja opi

On helppo ajatella, että isäntämaan tapa on ainoa ja pa-
ras tapa toimia. Se voi olla näin, jopa väistämättä, mutta 
asiat voivat aina olla paremmin, ja me voimme kaikki ot-
taa opiksemme muista tavoista, saada uusia näkökulmia 
ja oivalluksia sekä lisätä ymmärrystä muista ihmisistä. Jos 
olemme avoimia ja halukkaita kuuntelemaan, ulkopuo-
linen voi keksiä uusia lähestymistapoja tai antaa konk-
reettisia vinkkejä, jotka kehittävät liiketoimintaa ja teke-
vät työpaikasta tehokkaamman. Tämä voi liittyä suoraan 
eri kulttuureihin, kuten kieliin, tuttuihin henkilöihin muissa 
maissa tai ymmärrykseen siitä, miten muissa kulttuureissa 
ajatellaan, mutta myös asioihin, jotka liittyvät enemmän 
varsinaiseen ammatin harjoittamiseen.
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LÄHTEET, LISÄTIEDOT JA MUU MATERIAALI

Tutustu yrityksille tarkoitettuun MaWIC-työkalupakkiin

Tutustu MaWIC-valmentajan koulutusoppaaseen

• Moduulissa 2 käsitellään monimuotoisuuden johtamista yrityksissä. Siihen sisältyy 
muutamia yrityskulttuuriin liittyviä mielenkiintoisia näkökohtia.

• Moduulissa 9 käsitellään käytännön ideoita ja vinkkejä, joilla johto ja henkilöstöhallinto 
saadaan mukaan.

KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ 

Ota johto mukaan!

Tämä on tärkeää etenkin siksi, että prosessi voi on-
nistua vain, jos resurssit ovat oikeat. Myös esimerkillä 
johtaminen on tärkeää, sillä yrityskulttuuri määräytyy 
aina johdon asenteen mukaan.

Tarjoa henkilöstölle mahdollisuuksia kult-
tuurienväliseen koulutukseen

Integraatio ja monimuotoisuus toimivat vain, kun 
kyseessä on monisuuntainen prosessi. Se ei ole yk-
sisuuntainen tie, jolla ainoastaan maahanmuuttajan 
on tarkoitus integroitua homogeeniseen ja muuttu-
mattomaan organisaatioon. Millainen organisaa-
tio edes on kulttuurisesti homogeeninen? Parhaiten 
tässä onnistutaan, kun kaikki toimijat ovat tietoisia 
kulttuurisista käsitteistä, omasta identiteetistään sekä 
identiteetistä käsitteenä ja kun he ovat pohtineet 
kulttuurin merkitystä heille itselleen yksilöinä sekä 
kulttuurin merkitystä yleisemmin. Tähän liittyen on 
hyviä koulutuskonsepteja ja lähestymistapoja, joilla 
voidaan saavuttaa hyviä tiedostamisen tasoja suh-
teellisen lyhyissä koulutuksissa.

Hälvennä ennakkoluuloja

Kaikilla on ennakkoluuloja riippumatta siitä, olemmeko 
tietoisia niistä tai haluammeko tunnustaa ne vai emme. 
Meidän on luonnollista ryhmitellä ihmisiä ja jossain 
määrin yhdistää heihin ominaisuuksia tiettyyn ryhmään 
kuulumisen perusteella. Ongelmia syntyy, kun oletamme 
ennakkoluulojemme olevan totta, ja kun ne estävät mei-
tä näkemästä henkilöä ennakkoluulojemme takana. Yritä 
olla olettamatta asioita, vaan kysy henkilöltä itse. On to-
dennäköistä, että ennakkoluulot, niin suuret kuin pienet, 
tulevat ilmi ja pulpahtelevat pintaan päivittäisessä työssä. 
Tällöin voi olla hyvä luoda tilanteita, joissa ne käsitellään 
avoimesti ja tuomitsematta. 

Keskity yhteisiin nimittäjiin

Ystävyys ja ihmissuhteet ovat samanlaisia, ja etsimme ih-
misiä, jotka ovat kaltaisiamme. Alussa huomio on ulkoisis-
sa ja pinnallisissa seikoissa, mutta ajan myötä korostuvat 
syvällisemmät asiat, kuten arvot, asenteet ja kiinnostuksen 
kohteet. Siten yksi tapa luoda ihmissuhteita on keskittyä 
erojen sijaan yhtäläisyyksiin, löytää yhteisiä nimittäjiä ja 
luoda yhteisiä tavoitteita, joihin voidaan pyrkiä yhdes-
sä. MaWIC-valmentajan pitäisi osata kuunnella avoimin 
mielin ja olla tuomitsematta sekä rohkaista maahanmuut-
tajaa eli valmennettavaa puhumaan ja osallistumaan kes-
kusteluun. Valmentaja analysoi sen, mitä valmennettava 
sanoo, pohtii sitä ja valmistelee vastaukset sen mukaisesti.
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Valmennukseen sisältyy ajatus siitä, että ihmisis-
sä on enemmän potentiaalia kuin mitä he pysty-
vät tällä hetkellä näyttämään ja että vastaukset 
heidän ongelmiinsa löytyvät heistä itsestään. 
Valmentajan tehtävänä on auttaa yksilöä tutki-
maan ja kehittämään tätä potentiaalia ja siten 
löytämään ratkaisut ja saavuttamaan tavoit-
teet. Valmennusprosessi koostuu tietynlaisesta 
vuoropuhelusta, jossa syntyy uusia näkemyksiä 
ja ideoita. Kuten huomaat, viestintä on ratkaise-
van tärkeää tässä prosessissa. 

Tarkoitus ei ole, että saisit tässä kortissa opas-
tusta valmennusviestintään. Kuten tämän työ-
kalupakin johdannossa todettiin, oletamme, 
että sinulla on jo jonkin verran koulutusta ja 
kokemusta tältä alalta. Kortin tarkoituksena 
on antaa sinulle helppokäyttöinen ja kattava 
yleiskatsaus joihinkin viestintästrategioihin sekä 
vinkkejä, joista voi olla hyötyä päivittäisessä 
työssäsi maahanmuuttajien valmentajana.

TAUSTATIETOA

Vaikka valmennuksessa on erilaisia “koulukuntia” ja 
akateemisia perinteitä, on olemassa muutama tär-
keä periaate, joka yhdistää niitä kaikkia:

Ratkaisukeskeisyys: Valmentaja ei käytä pal-
jon aikaa ongelman syntymisen analysointiin. Hän 
pyrkii saamaan ongelmakeskeiset asiakkaat vaihta-
maan näkökulmaa. Valmentaja auttaa tunnistamaan 
ratkaisuihin johtavat kokemukset, taidot ja ideat. 
 

Asiakkaan kykyjen arvostaminen: Valmenta-
ja on vakuuttunut siitä, että asiakas itse pystyy par-
haiten tunnistamaan toteutuskelpoisimman ratkaisun. 
Vain hänellä on tarvittava asiantuntemus sen toteut-
tamiseen. Valmentaja voi ehkä antaa ideoita, mutta 
hän varoo tekemästä valintoja asiakkaan puolesta. 

Omistajuus: Ihmiset samastuvat yleensä eniten 
siihen, minkä ovat itse tuottaneet. Siksi valmentaja 
laittaa asiakkaan muotoilemaan tavoitteensa ja joh-
topäätöksensä. Valmentaja välttää kaiken sellaisen 
tekemistä, minkä asiakas voi tehdä itse.

Kysymysten esittäminen vastausten anta-
misen sijaan: Tämä liittyy uskomukseen asiak-
kaan potentiaalista. Valmentajalla ei ole vastauksia. 
Valmentajan asiantuntemusta on se, että hän kysyy 
innostavia kysymyksiä saadakseen asiakkaalta vas-
tauksia.

Viimeinen periaate on avain valmentajan viestintä-
tekniikoihin. Valmennusprosessi perustuu pääasiassa 
valmentajan ja valmennettavan väliseen vuoropu-
heluun. Viestintätaidot ja -tekniikat ovat sen takia 
keskeisiä osaamisalueita kaikille valmentajille. Inter-
national Coaching Federation (ICF) on laatinut yk-
sityiskohtaiset määritelmät kolmelle viestintätaidolle 
(ICF:n kolmen keskeisen taidon täydelliset määritel-
mät: https://coachfederation.org/core-competen-
cies):

• aktiivinen kuuntelu
• tehokkaat kysymykset
• suora viestintä.

2. VIESTINTÄVINKKEJÄ VALMENTAJILLE
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KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ 

Aktiivinen kuuntelu

Aktiivinen kuuntelu on tärkeä tekniikka viestinnässä. Yritä 
kuunnella aktiivisesti mahdollisimman paljon, kun puhut 
valmennettaville. ICF:n vinkkejä aktiiviseen kuunteluun 
(ICF:n kolmen keskeisen taidon täydelliset määritelmät:  
https://coachfederation.org/core-competencies):

• Keskustelun aiheiden tulee koskea valmennettavaa!
• Kuuntele, mitä maahanmuuttajalla on sanottavana 

huolistaan, vakaumuksistaan, tavoitteistaan jne. 
• Kuuntele kaikilla aisteillasi. Tarkkaile kehon kieltä, 

äänensävyä, kasvojen ilmeitä jne.
• Käytä aktiivisia kuuntelutekniikoita selkeyttämiseen ja 

ymmärtämiseen (tiivistä, toista, kerro omin sanoin jne.).
• Suhtaudu valmennettavaan vakavasti. Hyväksy hänen 

tunteensa, näkemyksensä, huolensa, vakaumuksensa 
ja ideansa ja anna niille kannustusta.

• Kuuntele tarkkaan, mitä asiakas sanoo, ja käytä 
sitä lähtökohtana, jonka pohjalta annat keskustelun 
kehittyä. 
 

Tehokkaat kysymykset

Kysymys ei ole kysyjälle vain keino saada tietoa. Hyödyl-
lisessä valmennusprosessissa sen pitäisi olla jopa päinvas-
toin. Uusien ja innostavien kysymysten esittäminen on kes-
keinen osa valmentajan ammattia. Kysymyksillä voidaan 
saada ihmiset tietoisiksi havainnoistaan ja tulkinnoistaan, 
ja niiden avulla voidaan kokeilla uusia näkökulmia. Val-
mennusta voidaan siksi pitää tiedon luomisprosessina asi-
akkaalle (ensisijaisesti) ja valmentajalle. 

Avoimet kysymykset ovat valmennuksessa erittäin hyö-
dyllisiä. Muista, että kysymykset vaativat aikaa. Tarvitaan 
kärsivällisyyttä, jotta ne voivat käynnistää uusia ajattelu-
prosesseja. Hiljaisuus tarkoittaa usein sitä, että keskustelu-
kumppanin päässä tapahtuu tärkeitä asioita!

Esimerkkejä avoimista kysymyksistä

• Mitä tarkoitat sillä, että...?
• Voitko antaa minulle esimerkin...?
• En oikein osaa kuvitella sitä, voitko selittää sen 

uudelleen?
• Miksi tämä on tärkeää sinulle?
• Mikä sinua huolestuttaa?
• Miten arvioit sen?
• Millaisia tunteita se herättää sinussa?
• Miksi tämä on mielestäsi ongelma?
• Mitä pitäisi muuttaa tämän ratkaisemiseksi?

LÄHTEET, LISÄTIEDOT JA MUU 
MATERIAALI

Yksityiskohtaisempaa tietoa tärkeimmistä 
valmennustaidoista:
https://coachfederation.org/core-competencies

Lisätietoa ja ideoita valmentajan viestintään

Viestintäharjoituksia 
https://positivepsychology.com/communication-
exercises-for-work/

Kysymysten esittämistekniikoita

https://www.typetalk.com/blog/the-8-essential-
questioning-techniques-you-need-to-know/

Lisää ideoita valmennukseen

Coaching out of the Box tarjoaa avuksi muun muassa 
mielenkiintoisia videoita ja webinaareja:
https://www.coachingoutofthebox.com/coaching-
resources

Life Coaching Centre -keskuksella on hyödyllisiä 
työkaluja, erityisesti lisämateriaalia valmennustyöhön:
http://lifecoachingcentre.co.uk/resources/

https://positivepsychology.com/life-coaching-tools/

https://erickson.edu/free-coaching-resources

Työssä jaksamisen 10 vinkkiä  
https://lifted.fi/blogi/tyohyvinvointi/tyossa-
jaksaminen
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3. KULTTUURIENVÄLISEN VIESTINNÄN   
HELPOTTAMINEN

Eri kulttuureihin kuuluvien henkilöiden keskinäi-
nen vuorovaikutus on kulttuurien välistä viestin-
tää. Kulttuuri-identiteettimme koostuu erilaisista 
kokemuksista, normeista ja arvojärjestelmistä, 
jotka alkavat vaikuttaa ollessamme vuorovai-
kutuksessa kulttuurien välillä. Kulttuurienvälistä 
viestintää voidaan käsitellä kahden eri mallin 
kautta: Klassisessa mallissa oletetaan, että jo-
kainen henkilö kuuluu yhteen kulttuuriin. Moni-
kulttuurisen henkilön mallissa oletetaan, että me 

kaikki olemme monikulttuurisia ihmisiä. Tämä 
tarkoittaa sitä, että olemme vuorovaikutukses-
sa eri kulttuureissa tai alakulttuureissa, esimer-
kiksi jalkapalloseurassa, työpaikalla, pankissa 
ja oman perheen kanssa. Kulttuuri ja tapa olla 
vuorovaikutuksessa voi jalkapalloseurassa poi-
keta siitä, miten toimimme töissä tai pankissa. 
Kaikki kulttuurit ovat kuitenkin osa meitä.

TAUSTATIETOA 

Kulttuurienvälisestä viestinnästä puhuttaessa on tärkeää 
ymmärtää muutamia termejä ja käsitteitä. Tässä esitellään 
vain lyhyesti muutama peruskäsite. Jos haluat tietää ai-
heesta enemmän, tutustu tämän kortin viimeiseen osaan.

Muun muassa käsitteet kulttuuri, kulttuuri-identiteetti, nor-
mit ja arvot ymmärtää paremmin tutustumalla käsitteisiin 
kulttuurisipuli (Geert Hofstede) ja kulttuurijäävuori (Ed-
ward T. Hall). 

Geert Hofstede on kehittänyt kulttuuristen ulottuvuuksien 
käsitteen, joka auttaa ymmärtämään, miten erilaiset kult-
tuuritaustat muokkaavat vuorovaikutusta ihmisten kanssa. 
Hofsteden mukaan kulttuurit erottaa toisistaan kuusi ulot-

tuvuutta: (1) valtaetäisyys (suuri vs. pieni), (2) yksilöllisyys 
vs. kollektiivisuus, (3) maskuliinisuus vs. feminiinisyys, (4) 
epävarmuuden välttäminen (suuri vs. pieni), (5) pitkän vs. 
lyhyen aikavälin orientaatio ja (6) nautinnontavoittelu vs. 
pidättyväisyys.

Toinen tärkeä käsite tässä yhteydessä on Edward T. Hal-
lin kehittämä korkean ja matalan kontekstin kulttuurit. Sillä 
viitataan viestinnän eksplisiittisyyteen (suora) tai implisiitti-
syyteen (epäsuora). Korkean kontekstin kulttuureissa ole-
tetaan, että viestintäosapuolet ovat tietoisia implisiittisestä 
kontekstista, ja siksi viestintä on vähemmän suoraa kuin 
matalan kontekstin kulttuureissa.

ONGELMAKOHDAT 

Kulttuurierot voivat aiheuttaa kaikenlaisia väärinkäsityksiä 
työpaikalla. Alla on muutamia esimerkkejä:

• Palautteen antamisessa ja 
vastaanottamisessa on suuria eroja. Se voi 
olla suoraa. Jotkut saattavat järkyttyä suorasta 
palautteesta, kun taas toiset eivät välttämättä ymmärrä 
epäsuoraa palautetta (hyvä esimerkki on brittiläisen 
palautteen äärimmäinen kohteliaisuus).

• Ystävystyminen ja tuttavuuksien tekeminen: 
Tässäkin asiassa kulttuurit voivat olla suoria. 
Esimerkiksi sosiaalinen vuorovaikutus työkavereiden 
kanssa vapaa-ajalla voi olla yleistä. 

• Tapa käsitellä ja ratkaista konflikteja voi 
vaihdella suuresti, ja jos ihmiset eivät ole siitä tietoisia, 

se usein pahentaa konfliktia (esimerkiksi suora tapa 
sanallistaa ongelmat saattaa loukata ihmisiä, jotka 
eivät ole tottuneita siihen).

• Päätöksenteko: Myös se, miten päätökset 
tehdään ja yksimielisyys saavutetaan, vaihtelee 
kulttuurista toiseen. Tähän voi olla syynä muun muassa 
rakenteiden erilaiset hierarkiat ja yksimielisyyden 
merkitys ryhmissä.

On tärkeää olla tietoinen tällaisista mahdollisista ansoista 
ja että niiden käsittelyyn on keinoja (katso alla). On kui-
tenkin hyvä pitää mielessä, että viestintätapa ei perustu 
ainoastaan kulttuuriin vaan myös henkilökohtaisiin ominai-
suuksiin.

https://www.project-mawic.eu/index.php?id=2
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MENETELMÄT JA TEKNIIKAT

Käytännön vinkkejä viestintään monikulttuurisessa ympäristössä 

Näissä vinkeissä painottuu kulttuurienvälinen viestintä. Kortis-
sa #4 Kielen oppiminen ja tuki on enemmän vinkkejä viestin-
tään, jossa keskitytään erityisesti kielivaikeuksiin.

Viesti selvästi ja täsmällisesti: Kun ollaan tekemisissä 
monikulttuuristen ryhmien kanssa, viestinnän tulisi sisältää 
mahdollisimman vähän kontekstia väärinkäsitysten välttämi-
seksi. Vältä slangia, vertauskuvallisia ilmauksia ja arkikielisyyt-
tä. Ole varovainen huumorin suhteen.

Ota selvää valmennettavien eli maahanmuuttajien 
kulttuureista: Tutki asiaa itse tai osallistu kulttuurienväliseen 
koulutukseen. Kysy myös maahanmuuttajilta heidän kulttuu-
reistaan! Se on osoitus kiinnostuksestasi ja toimii yhteyden 
avaajana.

Aloita kulttuurienvälisen osaamisen koulutus koko 
henkilöstölle: Kulttuurienvälinen osaaminen tarkoittaa ky-
kyä viestiä muista kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. Hen-
kilö, jolla on kulttuurienvälistä osaamista, on tietoinen omasta 
kulttuuri-identiteetistään ja ymmärtää oman ja toisen kulttuurin 

erityiset tavat hahmottaa, ajatella, tuntea ja toimia. Kulttuuri-
envälinen koulutus voi todella edistää tätä osaamista koko 
henkilöstön parissa.

Tarkkaile sanatonta viestintää: Usein kehonkieli auttaa 
ymmärtämään paremmin sen, mitä on sanottu.

Kirjoita asiat ylös tai käytä kuvia: Viestintä kirjallisessa 
muodossa auttaa selkeyttämään asioita. Myös kuvat voivat 
olla hyödyllisiä.

Hyödynnä sitä, mitä tiedät valmennukseen sopivas-
ta viestinnästä: Esimerkiksi aktiivinen kuuntelu on hyvä tapa 
helpottaa kulttuurienvälistä viestintää. Asian muotoilu uudel-
leen eri tavalla ja kysymysten runsas esittäminen voivat auttaa 
välttämään väärinkäsityksiä. 

Tue ja ole kärsivällinen: Anna kaikille mahdollisuus pu-
hua. Joissain kulttuureissa keskustelun lomassa on pidempiä 
taukoja kuin toisissa. Varmista, että kaikki saavat vuoronsa.

LÄHTEET, LISÄTIEDOT JA MUU MATERIAALI

Kortissa esitellyt mallit ja käsitteet  

MaWIC-koulutuskurssin moduulissa 1 selitetään 
yksityiskohtaisesti kaikki mainitut mallit ja käsitteet: 
https://www.project-mawic.eu/

Kulttuurisipuli ja kulttuurijäävuori:
Löydät näille termeille hyviä selityksiä internetin 
hakukoneilla ja YouTubesta.

Korkean ja matalan kontekstin kulttuurit: 
https://online.seu.edu/articles/high-and-low-
context-cultures/

Hofsteden kulttuuristen ulottuvuuksien teoria: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Hofstede%27s_
cultural_dimensions_theory 
www.hofstede-insights.com/models/national-culture 
 
Näiden linkkien kautta löytyy mielenkiintoisia 
esimerkkejä kulttuurisista väärinymmärryksistä 
työelämässä sekä ohjeita niiden välttämiseen 
https://medium.com/waat-ltd/how-to-avoid-the-
cultural-misunderstandings-that-can-impact-your-
business-c4a70941c65a

https://hbr.org/2015/10/when-culture-doesnt-
translate

https://www.fm-magazine.com/news/2018/
mar/avoid-misunderstandings-in-multicultural-
workplaces-201818619.html

https://trainingindustry.com/blog/performance-
management/strategies-for-effective-cross-cultural-
communication-within-the-workplace/

10 vinkkiä kulttuurienvälisten viestintätaitojen 
kehittämiseen 
https://www.pslcorp.com/nearshoring-
outsourcing/10-tips-for-improving-your-intercultural-
communication-skills/

Monikulttuurisen osaamisen verkkokoulu
https://monikulttuurinenosaaminen.wordpress.com/
vuorovaikutus-ja-kulttuurien-valinen-viestinta

Kulttuurien välisen osaamisen viestintä
https://peda.net/kol/foorumi/m/mkk/t2kk/vek/
nimetön-b625
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4. KIELEN OPPIMINEN JA TUKI

Maahanmuuttajien tukeminen työpaikalla tar-
koittaa useimmiten kieleen liittyvää tukea. Huo-
mioon on otettava kaksi seikkaa: kielen oppi-
minen ja kielituki.

Valmentajat eivät ole koulutettuja kieltenopet-
tajia, ja maahanmuuttajien auttaminen uuteen 
kieleen liittyvissä ongelmissa saattaa huolettaa 
sinua. On tärkeä muistaa, että tehtäväsi ei ole 
opettaa vaan tukea kielen oppimisessa. Useim-
missa tapauksissa maahanmuuttajat, joiden 
kanssa työskentelet, ovat jo saavuttaneet tietyn 
kielitaidon. Voit lähteä liikkeelle tästä tilantees-
ta ja tukea edistymistä. Sinun tehtäväsi on kes-
kittyä käytännönläheiseen ja toiminnalliseen 
lähestymistapaan kielen oppimisessa. Kyky 
kommunikoida päihittää täydellisen kieliopin!

HUOMIOITAVIA SEIKKOJA  

Sinun pitäisi pystyä antamaan tietoa kielen opiskelumah-
dollisuuksista ja mahdollisesta rahallisesta tuesta. Hanki 
tietoa paikallisista mahdollisuuksista, kuten:

 Henkilökohtaiset kurssit:

• yliopistot, aikuiskoulutuskeskukset, kirjastot jne.
• yksityiset kielikoulut
• voittoa tavoittelemattomat järjestöt, jotka tarjoavat 

edullista tai ilmaista koulutusta
• vapaaehtoiset kielenvaihtoon/tandemeihin

 Itseopiskelu ja verkko-opiskelu:

• kirjastot
• verkkosivustot, verkkokurssit
• sovellukset (esimerkiksi Duolingo)

Rahoitus:

• Ota selvää rahallisesta tuesta. Usein kursseille voi 
saada osittaista rahoitusta julkisista järjestelmistä, ja 
joskus voittoa tavoittelemattomat järjestöt tarjoavat 
ilmaisia tai tuettuja kursseja.

Kielen oppimiseen vaikuttavat monet tekijät. Valmentajana 
saatat pystyä vaikuttamaan tai tarjoamaan tukea osaan 
niistä, mutta et kuitenkaan kaikkiin, joten ole kärsivällinen 
äläkä syytä maahanmuuttajaa tai itseäsi, jos jotkut oppivat 
muita nopeammin. 

• Sosiaaliset ja väestölliset tekijät, kuten ikä, 
koulutustausta (erityisesti kokemus muiden kielten 
oppimisesta), fyysinen ja henkinen terveys, 
kustannukset ja taloudelliset mahdollisuudet.

• Uudelle kielelle altistumisen tiheys, määrä ja tyyppi, 
aikarajoitukset.

• Miten oppiminen suunnitellaan ja jäsennellään, miten 
sitä tuetaan ja mitä menetelmiä käytetään.

• Henkilökohtainen motivaatio.
• Mahdollisuudet räätälöidä oppiminen ja käyttää uutta 

kieltä.
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MENETELMÄT JA TEKNIIKAT

Kielen oppiminen vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Oppimisvai-
heessa pystyt ehkä tukemaan työpaikalla tapahtuvaa viestin-
tää seuraavilla tavoilla:

Kielituki töissä

Kielen oppimista voi tukea erilaisilla kuvilla (kuvilla ja kuvakir-
joitusmerkeillä), jotka tukevat keskinäistä ymmärrystä silloin, 
kun kieli ei riitä. Valmentaja voi pyytää työnantajaa tarjoa-
maan työntekijöille lisää kielikoulutuksia ja -kursseja.

Työpaikan kielitandemit ja kaverijärjestelmät

Nämä voidaan toteuttaa monella tavalla. Jos esimerkiksi 
työkaveri on kiinnostunut maahanmuuttajan äidinkielen op-
pimisesta, voit toteuttaa perinteisen kielitandemin. Kaverijär-
jestelmässä työkaveri vastaa auttamisesta kieliasioissa. Usein 
kannattaa etsiä henkilö, joka on itsekin oppinut kielen tällä tai 
vastaavalla tavalla. Varmista, että tällaiset kaverijärjestelmät 
saavat tarvittavan tuen ajan ja muiden resurssien suhteen. 

Lisää vinkkejä viestinnän helpottamiseen työ-
paikalla

Euroopan neuvosto on laatinut hyödyllisen oppaan nimeltä 
Toolkit for Language Support for Adult Refugees (aikuisten 
pakolaisten kielituen työkalupakki), johon on linkki jäljempä-
nä Lähteet-kohdassa. Se sisältää erittäin hyviä vinkkejä, joista 
osa on mukana tässä kortissa. 

Puhu paljon: On tärkeää, että annat opiskelijalle paljon 
mahdollisuuksia kuulla kieltä sekä tietysti myös mahdollisuuk-
sia harjoitella itse. Puhu paljon ja huomioi opiskelijan taito-
taso: mukauta kielesi hänen osaamiseensa. Yhtä tärkeää on 
antaa opiskelijalle mahdollisuus puhua ja harjoitella.

Onko työpaikalla kollegoita, jotka puhuvat maa-
hanmuuttajan äidinkieltä? Jos on, esittele heidät toi-
silleen ja anna mahdollisuus tarjota tukea ja käännösapua. 
Nämä kollegat ovat myös hyviä ehdokkaita kielikavereiksi. 
Äidinkielen käyttö voi myös auttaa uuden kielen oppimisessa.

Älä painosta: Painostuksen ja stressin alla opiskelu on jo 
kauan sitten todettu tehottomaksi. Huomioi lisäksi, että maa-
hanmuuttajataustaiset työntekijät ovat saattaneet kokea 
enemmän kuin tarpeeksi paineita matkallaan ja kotoutumis-
prosessin yhteydessä.

Ole kärsivällinen ja anna maahanmuuttajan puhua 
loppuun: Älä keskeytä ketään hänen tekemiensä virheiden 
vuoksi. Kysy, haluaako maahanmuuttaja, että hänen teke-
mänsä kielivirheet korjataan. Usein hyvä kompromissi on kor-
jata toistuvat virheet.

Käytä visuaalista materiaalia, kuten kuvia ja kuva-
kirjoitusmerkkejä: Jos on tarpeen ja hyödyllistä, kirjoita 
tärkeät tiedot ylös, jotta ne varmasti ymmärretään. Tämä 
auttaa maahanmuuttajia laajentamaan sanavarastoaan ja 
vahvistaa tunnetta, että he ymmärtävät. 

Näiden päivittäistä tukea koskevien vinkkien lisäksi kannat-
taa, jos se on ajallisesti mahdollista, kokeilla erilaisia pelejä ja 
leikkimielisiä tehtäviä maahanmuuttajien ja heidän työkave-
reidensa kanssa. Se tukee maahanmuuttajia ja auttaa työka-
vereita ymmärtämään maahanmuuttajien kokeman tilanteen.

LÄHTEET, LISÄTIEDOT JA MUU 
MATERIAALI

Kielituki aikuisille pakolaisille – Euroopan neuvoston 
työkalupakki maahanmuuttajille ja pakolaisille 
https://www.coe.int/en/web/language-support-
for-adult-refugees/home

Tämä julkaisu on osa Euroopan neuvoston 
LIAM (Linguistic Integration of Adult Migrants) 
-verkkosivustoa, joka sisältää paljon mielenkiintoista 
kielitukeen liittyvää asiaa
https://www.coe.int/en/web/lang-migrants

 

Kielen omaksumiseen liittyviä hyviä käytäntöjä 
http://www.pandpasproject.eu/wp-content/
uploads/2018/10/Good_Practices.pdf 

Sanaton viestintä työpaikalla 
https://www.thebalancecareers.com/nonverbal-
communication-in-the-workplace-1918470

Kielen ja kulttuurin opetus maahanmuuttajille – 
materiaalipaketti
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/
4354557/oppimateriaalia-kielen-ja-kulttuurin-
opetukseen-vapaaehtoiset.pdf/225c2cec-1ecf-4340-
ab17-aa316477582c
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5. URAOHJAUS

Maahanmuuttajien ongelmana on usein se, että 
heidän pätevyyttään ja todistuksiaan ei tunnus-
teta kohdemaassa. Tunnustuksen saaminen ai-
emmalle koulutukselle on usein vaikeaa, joskus 
kallista, ja lähes kaikissa tapauksissa monimut-
kainen prosessi, joka vaatii paljon tietoa. 

Uraohjauksessa ei kuitenkaan ole kyse pelkäs-
tään muodollisen pätevyyden tunnustamisesta. 
Siihen liittyy monia muitakin näkökohtia: muun 
muassa maahanmuuttajan nykyisen tehtä-
vän edellyttämien koulutusten suorittaminen, 
paikallisten työmarkkinoiden tunteminen ja 
koulutusmahdollisuudet. Lisäksi huomioon on 
otettava psyykkiset ja inhimilliset tekijät, kun 
maahanmuuttajia tuetaan tällä osa-alueella.

TAUSTATIETOA

Kuten edellä kerrottiin, uraohjaus sisältää monia näkö-
kohtia ja vaatii paljon teknistä tietoa. Muista, että sinun 
ei tarvitse olla uraohjauksen asiantuntija voidaksesi tukea 
valmennettaviasi tällä osa-alueella. Valmennettavat kan-
nattaa opastaa ottamaan yhteyttä uraohjaus- ja neuvon-
tapalveluihin, joilla on usein myös erityispalveluja maa-
hanmuuttajille. Sinun tulisi kuitenkin ottaa selvää muun 
muassa seuraavista asioista: 

• maasi opetus- ja koulutusjärjestelmä, 
jatkokoulutusmahdollisuudet, pääsyvaatimukset ja 
kustannukset

• tutkintojen tunnustamista säätelevät lait ja näitä asioita 
käsittelevät toimivaltaiset elimet

• alueellasi toimivat uraohjaus- ja neuvontapalvelut 
(esimerkiksi TE-toimistot ja yksityiset palveluntarjoajat)

• yrityksen sisäiset kasvu- ja kehittymismahdollisuudet 
(mukaan lukien yrityksen sisäinen koulutus, 
rahoitusjärjestelmät jne.).

KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ 

Maahanmuuttajataustaiset työntekijät saattavat tarvita 
monenlaista tukea uraohjauksessa. Sinulle valmentajana 
tuki todennäköisesti tarkoittaa nykytilanteen ja ammatilli-
sen kehityksen tavoitteen määrittämistä. 

Pidä mielessäsi seuraavat vinkit, kun tuet valmennettavasi 
uraohjauksessa:

• Valmistaudu keskusteluun hyvin. Miksi tämä keskustelu 
käydään? Oletko sinä huomannut tai ovatko 
kollegasi huomanneet koulutustarpeen tai onko 
maahanmuuttaja pyytänyt apuasi? 

• Varmista, että keskustelu käydään häiriöttömässä 
ympäristössä ja että aikaa on riittävästi. 

• Käytä valmennuskoulutuksessa hankkimiasi 
viestintätaitoja. Esimerkiksi aktiivinen kuuntelu 
ja avoimet kysymykset ovat tärkeitä tällaisessa 
keskustelussa.

• Kun ohjaat valmennettavasi muihin paikkoihin 
(esimerkiksi uraohjauspalveluihin, tutkinnon 
tunnustaviin laitoksiin, henkilöstöosastolle), varmista 
alla olevien ohjeiden avulla, että hän on hyvin 
valmistautunut.

• Auta valmennettavaa tunnistamaan vahvuudet 
ja heikkoudet sekä olemaan realistinen rajojen 
ja esteiden suhteen. Paikallisten työmarkkinoiden 
vaatimuksista on joskus epärealistisia ajatuksia.
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Vaihe 1 – Nykytilanteen määrittäminen.

Ensimmäinen vaihe on nykyisen tilanteen arviointi. Missä 
maahanmuuttaja on ammatillisesti nyt ja mihin hän halu-
aisi mennä?

a. Onko maahanmuuttaja riittävästi kouluttautunut suo-
riutuakseen nykyisestä työstään, tehtävästään tai vastuis-
taan? Jos näin ei ole, sinun on ehkä selvitettävä oppimis- 
tai koulutustarpeet ja etsittävä sopiva sopeutumiskoulutus.  

b. Onko maahanmuuttaja tyytyväinen nykyiseen työhön-
sä, asemaansa tai vastuualueeseensa? Jos näin ei ole, sel-
vittäkää yhdessä, miksi hän on tyytymätön ja miten asiaa 
voitaisiin muuttaa. Tällöin kannattaa etsiä sopiva jatkokou-
lutus (tai tarvittaessa mahdollisuus tunnustaa tutkinto).

Lisämateriaalia tähän vaiheeseen: tutustu korttiin #11 Ura-
ohjauksen lisämateriaalit.

Vaihe 2 – Aiempien opintojen arviointi, 
dokumentointi, validointi ja tunnusta-
minen.

Kun kyse on maahanmuuttajista, ensimmäiselle vaiheelle, 
aiempien opintojen arvioinnille ja lopulta tunnustamiselle, 
on monia ehtoja. Ne vaihtelevat maittain, ja niihin sovel-
letaan usein monimutkaista lainsäädäntöä ja prosesseja. 
Perehdy maasi käytäntöihin tässä asiassa. Sinun on luul-
tavasti helpompi ohjata valmennettavasi toimivaltais-
ten, tästä prosessista vastaavien elimien puoleen. Myös 
ne ovat eri maissa erilaisia. Hyvä aloituspaikka on pai-
kallinen TE-toimisto tai uraohjaus- ja neuvontapalvelut. 

Voit kuitenkin auttaa maahanmuuttajaa tässä prosessissa 
haastattelemalla häntä ja kyselemällä hänen ammatilli-
sesta historiastaan ja koulutustaustastaan. Näin saat sel-
ville seuraavat asiat:

• Mitä (virallisia ja epävirallisia) pätevyyksiä 
maahanmuuttajalla on?

• Millaista työkokemusta maahanmuuttajalla on?
• Onko olemassa muita tässä yhteydessä huomioon 

otettavia seikkoja?
• Onko suoritettuja tutkintoja mahdollista tunnustaa? 

Millaisia kustannuksia siihen liittyy? Mitä 
hyötyjä siitä saisi (esimerkiksi parempi palkka, 
jatkokoulutusmahdollisuudet)?  

Lisämateriaalia tähän vaiheeseen: Aiemman opiskelun ar-
viointiin ja dokumentointiin on useita työkaluja ja menetel-
miä. Niitä kaikkia ei voi luetella tässä, mutta tämän kortin 
lopussa on muutamia esimerkkejä. 

Vaihe 3 – Jatkokoulutuksen ja tutkintojen 
suorittamisen suunnittelu.

Pystyt ehkä auttamaan maahanmuuttajaa tekemällä yh-
teistyötä henkilöstö- tai koulutusosaston ja/tai ulkoisten 
neuvontapalvelujen ja koulutuksen tarjoajien kanssa. 

• Määrittele mahdolliset koulutuspolut yrityksen sisällä 
ja ulkopuolella. Mitkä ovat pääsyvaatimukset? 
Millaisia kustannuksia siihen liittyy? Onko olemassa 
rahoitusratkaisuja? Mihin valmennettavan 
kannattaa panostaa (ajan, kustannusten, vaaditun 
jatkokoulutuksen jne. suhteen)?

• Millaisia kasvu- ja kehittymismahdollisuuksia oma 
organisaatio tarjoaa? Millaisia mahdollisuuksia on 
organisaation ulkopuolella? 

LÄHTEET, LISÄTIEDOT JA MUU MATERIAALI

Kaksi hyvää lähtökohtaa aiemman opiskelun 
dokumentointiin ja validointiin

EU:n Europassi-järjestelmä: 
https://europa.eu/europass/en

Profilpass – portfolioon perustuvaa uraohjausta:  
https://www.profilpass.de/media/pp_english.pdf

Jokaisella maalla on omat käytäntönsä aiempien 
tutkintojen ja koulutusten tunnustamiseen. Valmentajan 
kannattaa käyttää lähtökohtana EU:n säädöksiä 
ja siirtyä sitten tutkimaan kansallisia tai alueellisia 
sääntöjä, elimiä ja mahdollisia neuvonantajia. Tämä on 
hyvä lähtökohta: 
https://ec.europa.eu/growth/single-market/
services/free-movement-professionals/qualifications-
recognition_en
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6. TYÖELÄMÄN ULKOPUOLISEN 
INTEGRAATION TUKEMINEN

Kuten tiedät, integraatio on pitkä ja monimut-
kainen prosessi, joka ulottuu monille elämän 
osa-alueille: työhön, henkilökohtaisiin koke-
muksiin, perheeseen ja ystäviin, harrastuksiin ja 
vapaa-aikaan ja moneen muuhun. Maahan-
muuttajat saattavat kamppailla henkilökohtais-
ten ongelmien kanssa asioissa, jotka voivat es-
tää heidän integroitumisensa sekä töissä että 
yksityiselämässä: terveyden- ja sairaanhoito, 
opiskelu, verkostot, harrastukset, lasten tukemi-
nen, byrokratia sekä käytännönläheisemmät ja 
vähemmän oikeudelliset tai työlainsäädäntöön 
liittyvät näkökohdat. Maahanmuuttajille pitäisi 

voida antaa ohjeita käytännön, muodollisissa ja 
oikeudellisissa asioissa, jotta he saisivat apua ja 
tukea. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi ter-
veydenhuolto, opiskelu ja lastenhoito, taloudel-
lisen tuen mahdollisuudet sekä myös sosiaaliset 
näkökohdat, kuten harrastusmahdollisuudet ja 
vapaa-ajan toiminta.

Tällaiset neuvot ovat kuitenkin maa-, alue-, kunta- 
ja työnantajakohtaisia, minkä vuoksi tässä kortis-
sa otetaan esiin vain seikat, jotka sinun pitäisi tie-
tää, joista voit hankkia tietoa ja joiden avulla tuet 
integraatioprosessia työn ulkopuolella.

MENETELMÄT JA TEKNIIKAT

Alla on lueteltuna ongelmia ja kysymyksiä, joihin maahan-
muuttajat saattavat tarvita neuvoja tai apua. Sinun pitäisi 
pystyä vastaamaan näihin kysymyksiin, tietää, mistä niihin 
saa vastauksia tai osata ohjata maahanmuuttaja oikean 
henkilön puheille (esimerkiksi asiantuntija, toimivaltainen 
elin, neuvontapalvelu). 

 
 
 
 

 

Oikeudelliset ja työlainsäädäntöön liitty-
vät seikat

• Sairausvakuutusta koskevat säännöt, oikeudet ja 
velvollisuudet, sairauspoissaoloja koskevat oikeudet ja 
velvollisuudet

• Lomaa koskevat säännöt, lomapäivien määrä,  
palkka jne.

• Oikeudet ja syrjinnän vastaiset säännöt
• Työaika sekä ylityötä, työajan seurantaa jne. k 

oskevat säännöt
• Työterveys- ja työturvallisuusmääräykset
• Ammattiliittojen asema
• Koulutukseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet
• Kysymykset liittyen: työlupaan, oleskelulupaan, lupien 

pidennyksiin ja velvollisuuksiin
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Terveydenhuolto, koulutus,   
asuminen jne.

• Majoituksen etsimisessä auttavat palvelut 
• Yhdistykset ja voittoa tavoittelemattomat järjestöt, jotka 

auttavat maahanmuuttajia kunnassa tai alueella
• Mistä löytää lääkäreitä ja vastaanottoja, mistä saa 

lääketieteellistä tukea tai neuvontapalveluja sairaus- 
tai sosiaalivakuutuksiin liittyen

• Verotus, tulot ja tullitoimipaikka tai vastaava: palvelut, 
jotka auttavat ihmisiä verotusasioissa ja byrokratian 
kanssa

• Taloudellisen tuen järjestelmät, jotka voivat olla 
hyödyllisiä maahanmuuttajille, mukaan lukien

 ɣ kieltenopiskelun tai yleissivistävän koulutuksen 
rahoitusjärjestelmät

 ɣ työllistymistä ja jatkokoulutusta tukevat 
rahoitusjärjestelmät

 ɣ esimerkiksi urheiluseurojen maksuttomat jäsenyydet

Tutkintojen tunnustaminen ja jatkokoulu-
tusvaihtoehdot

• Ammatillinen koulutusjärjestelmä, viralliset tutkinnot ja 
todistukset, jatkokoulutusmahdollisuudet

• Tutkintojen tunnustaminen, aiempien opintojen 
validointi

• Uraneuvonta, työnvälityspalvelut, TE-toimistot
• Aikuiskoulutuskeskukset, muut koulutuksen järjestäjät

Kieltenopiskelu

• Koulutuksen järjestäjät, kuten aikuiskoulutuskeskukset, 
kielikoulut ja kirjastot 

• Rahoitusjärjestelmät
• Ilmaiset kielisovellukset ja palvelut internetissä (Google 

Translate, Duolingo jne.)

Vapaa-aika ja sosiaalinen elämä

• Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden olemassa 
olevat verkostot

• Paikalliset vapaa-ajanvietto- ja urheilumahdollisuudet, 
kerhot ja yhdistykset, kirjastot jne.

• Maahanmuuttajien mahdollisuudet vapaaseen 
jäsenyyteen

• Työpaikan harrastustoiminta 
• Kaveri- tai mentoriohjelmat työpaikalla tai sosiaalisen 

elämän lisäämiseksi (esim. koululaisten tutorohjelmat)

Muita käytännön kysymyksiä

• Rahaan sekä pankki- ja vakuutustoimintaan liittyvät 
kysymykset

• Mitä tarvitaan pankkitilin avaamiseen? 
• Mitkä ovat työpaikan kirjoittamattomat säännöt ja 

arvot?
• Lapsia koskevat kysymykset: 

 ɣ opinnot, koulut, lastenhoito 
 ɣ  oikeudet ja velvollisuudet, kustannukset jne.

Tunnista ja aktivoi yrityksen sisäiset tuki-
rakenteet

• Millaisia tukirakenteita on olemassa? 
(esimerkiksi yrityksen sisäinen koulutus, 
[maahanmuuttajataustaisten] työntekijöiden 
edunvalvonta, työpaikkaneuvosto, kaveri- ja 
mentorijärjestelmät, työkaverit, tiiminvetäjät ja 
lähimmät esimiehet)

• Kuka vastaa mistäkin?
• Ovatko maahanmuuttajat tietoisia heistä?
• Miten valmentaja voi aktivoida tai tukea näitä 

rakenteita?
 ɣ  koulutukset
 ɣ  säännölliset kokoukset jne.

LÄHTEET, LISÄTIEDOT JA MUU 
MATERIAALI

EU:n kokoamaa tietoa koskien maahanmuuttajien 
integroitumisen tukemista työpaikan ulkopuolella 
https://fra.europa.eu/en/publication/2016/
healthcare-entitlements-migrants-irregular-situation-
eu-28

https://europa.eu/youreurope/citizens/index_
en.htm

https://europa.eu/youreurope/citizens/health/
index_en.htm

https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/
index_en.htm

Hyödyllisiä kansallisia linkkejä
http://www.mbmtraining.uk/uk-policy-on-migration.
html

https://tem.fi/maahanmuuttajien-kotouttaminen

https://kotouttaminen.fi/maahanmuuttajien-palvelut-
lyhyesti

https://migrantsrights.org.uk/

https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/
primers/policy-primer-integration/#kp4

https://www.gov.uk/guidance/uk-asylum-migration-
and-integration-fund-2014-to-2020
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7. MONIMUOTOISUUDEN JA TASA-ARVON 
EDISTÄMINEN YRITYSKULTTUURISSA

MENETELMÄT JA TEKNIIKAT

Seuraavassa on joitakin käytännön ideoita siihen, miten 
voit edistää ennakkoluulotonta ja monimuotoista 
kulttuuria ja tukea kulttuurienvälistä oppimista 
työpaikalla:

1. Tarjoa kulttuurienvälistä osaamista käsittelevää 
koulutusta koko henkilöstölle. Se on suositeltavaa 
myös kulttuurienvälisen viestinnän helpottamiseksi. 
On hyödyllistä lisätä kaikkien tietoisuutta siitä, miten 
kulttuuri vaikuttaa tapaamme hahmottaa, ajatella, 
tuntea ja toimia. Kulttuurienvälistä osaamista käsittelevä 
koulutus lisää tietoisuutta siitä, miten oma kulttuuritausta 
vaikuttaa omaan toimintaan. Samalla se saa ihmiset 
ymmärtämään paremmin muiden kulttuurien tapoja 
hahmottaa, ajatella, tuntea ja toimia. Se on hyvä keino 
ryhtyä edistämään monimuotoisempaa yrityskulttuuria! 

2. Ota käyttöön kaveri- eli mentorijärjestelmä. Nimeä 
uusille työntekijöille pysyvät “kaverit” eli mentorit, 
jotka auttavat sopeutumisessa. Kaverit voivat tukea 
työnteon aloittamista yrityksessä, mutta myös auttaa 
maahanmuuttajia kotiutumaan paremmin työn 
ulkopuolella (vinkkejä aiheeseen on myös kortissa 
#6 Työelämän ulkopuolisen integraation tukeminen). 
Kaverien on oltava valmiita tähän tehtävään ja 
sitouduttava siihen, minkä takia on parempi valita 
vapaaehtoisia kuin vain nimittää siihen kollegoita. 
Varmista myös, että heillä on riittävästi aikaa ja 
resursseja tehtävän hoitamiseen, ja valvo toimintaa.

3. Suunnittele tilat työpaikalla sellaisiksi, että ne 
helpottavat keskustelua ja ajatustenvaihtoa. Tämä on 
erityisen helppo toteuttaa taukotiloissa. Voit esimerkiksi 
tehdä kulttuurikulman taukotilaan tai muuhun 

JOHDANTO JA TAUSTATIETOA 

Monimuotoisuuden johtaminen on muotisana, mutta se on 
myös tärkeä käsite, kun koko organisaatio halutaan ottaa 
mukaan maahanmuuttajien integroimiseen työpaikalla. 
Ajatuksena ei kuitenkaan ole, että maahanmuuttaja inte-
groituu homogeeniseen ja muuttumattomaan yrityskult-
tuuriin, vaan että yritykset ovat ja että niiden pitäisi olla 
kulttuurisesti erilaisia kokonaisuuksia. Ennen kaikkea pitäisi 
ajatella, että monimuotoisuus on pikemmin voimavara kuin 
heikkous. 

Jos haluat enemmän taustatietoa monimuotoisuudesta 
käsitteenä ja monimuotoisuuden johtamisesta yritysstra-
tegiana, sinun kannattaa tutustua MaWIC-koulutuskurssin 
moduuleihin 2 ja 9 (katso Lähteet, lisätiedot ja muu mate-
riaali). 

Tasa-arvon ja monimuotoisuuden aktiivinen edistäminen 
työpaikalla on tärkeää paitsi työnantajalle, jonka liike-
toiminta menestyy sen ansiosta, myös maahanmuuttaja-
taustaisille työntekijöille, jotka ovat suurimmassa vaarassa 
joutua syrjityiksi työpaikalla. Monimuotoisesta ja tasa-ar-
voisesta yrityskulttuurista hyötyy kuitenkin koko henkilöstö. 
Monimuotoisuus on laaja käsite. Siinä ei keskitytä ainoas-
taan etniseen ja kulttuuriseen taustaan, vaan kaikenlaisiin 
identiteettiin vaikuttaviin seikkoihin, kuten sukupuoleen, 
uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseen ja sosioekono-
miseen taustaan. Loppujen lopuksi meillä kaikilla on “mo-
ninaiset” taustat ja me kaikki voimme hyötyä monimuotoi-
sesta yrityskulttuurista.
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säännöllisesti käytössä olevaan paikkaan. Voitte 
myös luoda yhdessä maahanmuuttajien ja muiden 
työntekijöiden kanssa kulttuuritilan, jossa on esimerkiksi 
kuvia ja esineitä maahanmuuttajataustaisen työntekijän 
alkuperämaasta ja/tai omalta alueeltasi.

 ɣ Valitse työpaikalta sopiva tila (esimerkiksi vapaa 
seinä tai pieni pöytä).

 ɣ Valitse yhdessä maahanmuuttajataustaisen 
työntekijän kanssa muutamia kuvia ja esineitä.

 ɣ Pyydä työkavereita tutustumaan “kulttuurikulmaan” 
ja lisäämään kuvia sekä esineitä heidän omasta 
kulttuuristaan.

4. Keskustele maahanmuuttajataustaisen työntekijän 
kanssa säännöllisesti vaikkapa työviikon päätteeksi 
viikon aikana koetuista kulttuurienvälisistä kokemuksista. 
Ota myös hänen lähimmät työkaverinsa ja esimiehensä 
mukaan näihin pohdiskeleviin keskusteluihin.

5. Järjestä monikulttuurinen lounas tai illallinen, jossa 
työntekijät tarjoavat kotimaansa tai alueensa tyypillistä 
ruokaa. 

 ɣ  Voit myös pyytää ihmisiä soittamaan musiikkia 
kotimaastaan tai omalta alueeltaan.

 ɣ  Muista ottaa myös “kotimaiset” työntekijät mukaan. 
Se lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja korostaa sitä, 
että me kaikki olemme monikulttuurisia monin tavoin.

6. Soita yhdessä maahanmuuttajataustaisen työntekijän 
kanssa musiikkia hänen kotimaastaan (esimerkiksi 
lounastauon aikana tai mahdollisuuksien mukaan töitä 
tehdessä). 

7. Pelatkaa identiteettipeliä ryhmässä, jossa on 
kaikenikäisiä työntekijöitä erilaisista taustoista. Kaikki 
istuvat ympyrässä, sinä luet ääneen erityispiirteitä 
ja kaikki, jotka tunnistavat itsensä niistä, nousevat 
seisomaan. Anna kaikille mahdollisuus katsoa 
ympärilleen ja huomata, ketkä ovat niin sanotusti 
samassa veneessä. Peli on hyvä keino korostaa, että 
identiteetti muodostuu useista tekijöistä, ei ainoastaan 
maantieteellisestä tai etnisestä alkuperästä (katso kortti 
#12).

8. Ratkaise ristiriitoja toimintolähtöisillä oppimis- ja 
viestintäharjoituksilla sekä peleillä. 

Perimmäisenä tavoitteena on luoda työpaikalle yleinen 
avoimuuden ja keskustelun kulttuuri, jossa työntekijät tun-
tevat itsensä tervetulleiksi, saavansa tukea ja että heidät 
otetaan vakavasti. Kuten varmasti osaat kuvitella, tämä on 
pitkä prosessi, jota ei voi toteuttaa vain yhden henkilön voi-
min. Mutta ottamalla käyttöön joitakin edellä mainituista 
(tai muista) ideoista, saatat käynnistää prosessin. Muista 
yrittää saada yritysjohto ja edunvalvojat tukemaan ajatuk-
siasi mahdollisimman paljon. Ota mukaan myös yrityksen 
henkilöstöosasto. Se on tärkeää koulutuksen mutta myös 
rekrytointipolitiikan kannalta. Mitä enemmän ihmisiä on 
mukana, sitä suurempi vaikutus saavutetaan.  

LÄHTEET, LISÄTIEDOT JA MUU MATERIAALI

Lisää taustatietoa monimuotoisuuden johtamisesta ja 
enemmän käytännön ideoita sen soveltamiseen omassa 
yrityksessä on MaWIC-valmennuskurssin moduuleissa 
2 ja 9.
https://www.project-mawic.eu/

Lisää ideoita: 
Kulttuurienväliseen ymmärrykseen liittyviä harjoituksia 
http://www.culture-at-work.com/ex1xcincidents.html

Ideoita tiimien muodostamiseen  
https://www.scienceofpeople.com/team-building-
activities/

https://www.project-mawic.eu/index.php?id=2
https://www.project-mawic.eu/ 
http://www.culture-at-work.com/ex1xcincidents.html
https://www.scienceofpeople.com/team-building-activities/
https://www.scienceofpeople.com/team-building-activities/
https://www.scienceofpeople.com/team-building-activities/ 
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JOHDANTO JA 
TAUSTATIETOA 

Mikä on päiväkirjan tarkoitus?

Reflektointi on yksi valmentajan tärkeimmistä taidoista. 
Keskustelu omista kokemuksista muiden, mukaan lukien 
muiden valmentajien ja mentoreiden, kanssa voi auttaa 
kirkastamaan ajattelua ja mukauttamaan käytäntöjä sekä 
tarjota erilaisia näkökulmia ja ideoita. 

Niin kutsutun päiväkirjan pitäminen auttaa sinua reflek-
toimaan työtäsi. Teoriatietojesi ja työskentelytapojesi rin-
nakkainen pohdiskelu tukee ammattimaista kehittymistäsi 
valmentajana. Se kehittää taitojasi joko yksin tai muiden 
valmentajien tai mentorin kanssa tapahtuvan reflektoin-
nin pohjalta. Pystyt havaitsemaan toistuvia ongelmia ja 
suunnittelemaan omaa kehitystäsi tai muutoksia valmen-
nukseen. Se on hyödyllinen työkalu myös jatkossa, sillä se 
auttaa sinua luomaan tietopohjan, joka koostuu teoriasta 
ja omista käytännöistäsi.

Miten päiväkirjaa kirjoitetaan?

Päiväkirja on työkalu, johon merkitset muistiin kokemuksia 
päivittäisestä valmennuksestasi. Kirjaamalla ne muistiin ja 
reflektoimalla niitä kirjallisessa muodossa pystyt konteks-
tualisoimaan omat kokemuksesi, näkemään ne teoreettista 
taustaa vasten, vertailemaan niitä ja keskustelemaan niis-
tä muiden valmentajien, kollegojen tai esimiesten kanssa 
sekä lopulta pohtimaan ja mukauttamaan työskentelyta-
pojasi. 

Reflektiivistä päiväkirjaa voidaan pitää lähes ammatti-
maisena päiväkirjana, joten se on luottamuksellinen. Si-
nun ei tarvitse jakaa sitä kenenkään kanssa, jos et halua, 
ja voit käyttää sitä pääasiassa itsereflektointiin. Tiettyjen 
osioiden näyttäminen muille valmentajille, esimiehille tai 
mentoreille ja niistä keskusteleminen heidän kanssaan voi 
kuitenkin olla sinulle hyödyllistä. Näin saat ulkoista pa-
lautetta, joka voi olla erittäin hyödyllistä, jos olet jumissa 
vaikeassa tilanteessa etkä löydä ratkaisua. 

 
Mitä päiväkirjaan kirjoitetaan?

Voit itse päättää työskentelytapojesi pohjalta, miten ja 
missä muodossa pidät päiväkirjaa. Tietyn rakenteen tai 
ohjaavien kysymysten pitäminen mielessä voi kuitenkin 
auttaa pääsemään asioiden ytimeen. Seuraavassa on joi-
takin ehdotuksia siitä, mistä kirjoitat ja miten kirjoitat, mutta 
voit vapaasti mukauttaa ne tarpeisiisi.

Mistä pitäisi kirjoittaa? Hyvä lähtökohta ovat työhön liitty-
vät asiat, joista koet, että olisit voinut hoitaa ne paremmin. 
Mitä olisit voinut tehdä paremmin? Miksi teit sen niin kuin 
teit? Mitä tarvitset työn parantamiseksi (resurssit, tieto, tuki 
jne.)? Seuraavassa vaiheessa voit aloittaa ideoinnin ja 
tehdä hieman tutkimusta, etsiä neuvoja ja keskustella käsi-
teltävänä olevasta asiasta. Tämän jälkeen voit merkitä päi-
väkirjaan asian edistymisen, sen, mikä auttoi, mikä ei jne.

Miten pitäisi kirjoittaa? Päiväkirja on ikiomasi, joten en-
simmäinen vinkki on tehdä siitä oma. Ole rehellinen, käytä 
omia sanojasi ja anna sanojen virrata. Älä tyydy pelkkään 
pintaan, vaan kaivaudu syvemmälle ja ole joustava. Ole 
valikoiva. Älä yritä kirjoittaa kaikkea muistiin, vaan keski-
ty valmennuskäytäntöjesi hankaliin ja kiinnostaviin näkö-
kohtiin. Yritä myös kirjoittaa asiat muistiin mahdollisimman 
pian. Pyydä tarvittaessa apua.

5. LISÄMATERIAALI — PÄIVÄKIRJA
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Organisaatio: 

MALLI

Tässä on päiväkirjan malli sekä kaksi esimerkkiä raken-
teesta ja sisällöstä. Voit muokata niitä vapaasti tarpeidesi 
mukaan!

PÄIVÄKIRJA

Nimi:

Merkinnän numero:

Merkinnän päiväys:

Täydentävien merkintöjen päiväykset:

ESIMERKKI 1 — RAKENNE JA SISÄLTÖ

1. Ajankohtainen asia tai kysymys 
2. Asianosaiset henkilöt
3. Tavoitteeni ja pohdintani
4. Menettelytapani, kaikki siihen liittyvät tapahtumat
5. Tulos, vertailu tavoitteisiin, muiden mielipide
6. Avoimet kysymykset, tutkimuksen tarve tai jatkotoimet
7. Oma arvioni
8. Uudet ideat

ESIMERKKI 2 — OHJAAVAT KYSYMYKSET

1. Missä tunsin itseni epävarmaksi tai olevani ymmälläni? Missä menetin otteen?
2. Teinkö virheen? Onko tai oliko laadussa puutteita?
3. Missä olen tyytymätön suoritukseeni?
4. Missä olen tyytymätön prosessiin?
5. Mitä haluaisin tehdä toisin tai paremmin?
6. Mitä tietoja minulta puuttuu? Mistä haluaisin lisätietoja?
7. Mitä tarvitsen kehittääkseni valmennuskäytäntöjäni?
8. ...

https://www.project-mawic.eu/index.php?id=2
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9. VALMENNUSRESURSSIT 
— VALMENNUSSOPIMUS

JOHDANTO JA TAUSTATIETOA 

Valmennussopimukset – nk. kolmikul-
mainen sopimus tai sopimuskolmio

Niin kutsutun kolmikulmaisen sopimuksen (engl. 
three-cornered contract) käsite kehitettiin Fanita Eng-
lishin terapiamenetelmässä Transactional Analysis, ja 
sitä muokkasi myöhemmin Nelly Micholt. (Tarkempaa 
tietoa lähteistä: English, Fanita: Transactional Analysis 
Journal Vol. 5, No 4, 1975; Micholt, Nelly: Transactio-
nal Analysis Journal Vol. 22, No 4, 1992.) Kun työsken-
telee sisäisenä tai ulkoisena valmentajana yrityksessä 
tai organisaatiossa, ensimmäinen sopimusosapuoli ei 
yleensä ole henkilö, jonka suorituskykyä halutaan pa-
rantaa suoralla tuella. Aloitteentekijä määräytyy orga-
nisaation koon ja tyypin mukaan, mutta pääsääntöisesti 
se on esimies tai henkilöstöosasto. 

On tärkeää tehdä erilliset ja yksityiskohtaiset sopimukset 
eri osapuolten kanssa. Sopimuksella tarkoitetaan tässä 
selkeitä järjestelyjä, joista molemmat osapuolet ovat ni-
menomaisesti sopineet. Lisäksi jokaisen tulisi tietää suu-
rin piirtein, mitä muiden osapuolten kanssa on sovittu.

Selvitettäessä tavoitteita ja laadittaessa suunnitelmaa eri 
osapuolten kanssa esitetään seuraavanlaisia kysymyksiä:

• Mitkä ovat tavoitteet ja odotetut tulokset? Miten niitä 
mitataan?

• Mitä menettelyä käytetään?
• Kuinka paljon aikaa on ja kuinka usein valmennusta 

järjestetään?
• Miten palautteen antaminen järjestetään osapuolten 

kesken? 
• Miten luottamuksellisuutta käsitellään?
 
Sopimuskolmiosta on hyötyä näitä tarkennuksia tehtäes-
sä. Se tekee olemassa olevista odotuksista ja järjestelyistä 
avoimia ja auttaa seuraamaan valmennusprosessia. Vaik-
ka sinulla olisi yrityksessä määritelty asema sisäisenä val-
mentajana, tämä avoimuus on välttämätöntä luottamuksen 
rakentamiseksi ja huomion keskittämiseksi valmennussuh-
teeseen. Kun kolmen sopimusosapuolen ajatellaan olevan 
kolmion kulmia, voidaan myös havaita, jos niiden välinen 
tasapaino vääristynyt. Esimerkiksi valmentaja ja valmen-
nettava voivat olla liian lähellä toisiaan ja työnantaja liian 
kaukana. Epätasapainoa voi olla kaikissa suunnissa, ja se 
aiheuttaa usein vaikeuksia valmennusprosessiin.

VALMENNUSSOPIMUS

Sopimuksen tekeminen maahanmuuttajan eli valmennet-
tavan kanssa voi olla hyödyllinen keino sopia valmennus-
prosessin yhteisistä perusteista, sisällöistä ja tavoitteista. 

International Coach Federation -järjestön verk-
kosivuilla on hyvä valmennussopimuksen malli: 
https://coachfederation.org/app/uploads/2017/11/
SampleCoachingAgreement.pdf 

Kun ryhdyt laatimaan sopimusta valmennettavasi kanssa, 
varaa siihen riittävästi aikaa ja valitse mukava paikka, jos-
sa teitä ei keskeytetä tai häiritä. Seuraavassa on joitakin 
vinkkejä sopimuskeskustelun johtamiseen. 

https://www.project-mawic.eu/index.php?id=2
https://coachfederation.org/app/uploads/2017/11/SampleCoachingAgreement.pdf
https://coachfederation.org/app/uploads/2017/11/SampleCoachingAgreement.pdf
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VINKKEJÄ VALMENTAJAN JA VALMENNETTAVAN/
MAAHANMUUTTAJAN VÄLISEEN SOPIMUSKESKUSTELUUN

1. Ota yhteyttä valmennettavaan

2.  Ensimmäinen tapaaminen

• Mistä tässä tapaamisessa on kyse? Kerro ensimmäisen 
tapaamisen tavoite, aikataulu jne.

• Mitkä ovat valmennettavan odotukset ja tavoitteet?
 ɣ Mitä valmennettava haluaa saavuttaa 
valmennuksella?

 ɣ Kuinka tyytyväinen valmennettava on tällä hetkellä 
työhön, yksityiselämään, kotoutumisprosessiin jne.?

 ɣ Voit kiinnittää huomiota esimerkiksi seuraaviin 
seikkoihin: urakehitys, oppimis- tai koulutustarpeet, 
työn ja vapaa-ajan tasapaino, motivaatio, 
ihmissuhteet (työkaverit, ystävät, perhe jne.) 
sosiaalinen elämä ja harrastukset.  

 ɣ Millaista tukea valmennettava odottaa? 
• Mitkä ovat valmentajan odotukset? Mitkä 

ovat valmentajan perussäännöt (esimerkiksi 
luottamuksellisuus)?

• Valmennuksen alustava aikataulu.
• Tapaamisten tiheys ja kesto (ennalta määritelty ja/tai 

tapauskohtaisesti).

3.  Seuranta

• Tavatkaa säännöllisin ja ennalta määrätyin väliajoin 
yhteistä seurantaa varten. Valmennussuhteen pituuden 
mukaan se voidaan tehdä kerran valmennusjakson 
puolivälissä tai useita kertoja.

• Onko sovittuja asioita käsitelty? Mitkä tavoitteet on 
saavutettu?

• Onko tarpeen tarkistaa tavoitteita tai käsiteltäviä 
asioita?

4. Lopputapaaminen

• Tavatkaa valmennusjakson lopussa ja keskustelkaa 
valmennuksen tuloksista.

• Onko tavoitteet saavutettu?
• Miten valmennusprosessi vaikutti valmennettavaan, 

valmentajaan ja organisaatioon? Millä tasoilla?
• Minkä arvosanan annat valmennusprosessille? Mikä 

meni hyvin, mikä meni vähemmän hyvin?
• Miten aiot jatkaa? Mitä muita tavoitteita on jäljellä? 

Mitä resursseja tai millaista tukea valmennettava 
tarvitsee saavuttaakseen ne? Miten valmennettava 
jatkaa tästä? Päättyykö valmennussuhde tähän vai 
määritätkö sen uudelleen ja/tai jatkatko sitä?

https://www.project-mawic.eu/index.php?id=2
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JOHDANTO JA TAUSTATIETOA 

Hyvä esimerkki integraatiossa auttavasta työkalusta on 
tervetulopaketti, joka tukee maahanmuuttajan saapumista 
yritykseen. 

Valmentaja voi laatia sen kaikkien niiden seikkojen poh-
jalta, jotka on otettava huomioon, kun yritykseen tulee 
maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä, sekä hyödyntää 
tietojaan siitä, miten valmistellaan hyvä vastaanotto ja pe-
rehdytys.

MaWIC-koulutuskurssilla osallistujien oli suoritettava usei-
ta tehtäviä, joihin sisältyi hyödyllisten tietojen keräämistä 
ja dokumentointia koskien maahanmuuttajille tärkeiden 
asioiden käsittelyä omassa maassa, alueella tai yritykses-
sä. Tähän sisältyi muun muassa yleisiä tietoja yrityksestä, 
tietoja työlainsäädännöstä, sosiaalietuuksista ja sairausva-
kuutuksista sekä myös teknisiä näkökohtia, kuten tutkintojen 
tunnustaminen. Kurssilaiset antoivat palautetta, että nämä 
tehtävät olivat heille erittäin hyödyllisiä, koska he pystyivät 
soveltamaan niitä suoraan töissä. 

Tee siis jotain samanlaista omasta yrityksestäsi tai organi-
saatiostasi ja maastasi. Monilla yrityksillä on jo jonkinlai-
nen tervetulopaketti uusille työntekijöille. Jos sinunkin yri-
tykselläsi on sellainen, kannattaa tutustua siihen ja lisätä 
siihen tärkeitä tietoja työntekijälle, joka ei ole ainoastaan 
uudessa työpaikassa vaan myös uudessa maassa. Näin 
tervetulopaketti sisältää kaikki tärkeät tiedot, jotka valmen-
nettavan on tiedettävä aloittaessaan työskentelyn yrityk-
sessä. Se auttaa maahanmuuttajia, koska he saavat paljon 
kirjallista tietoa, mikä helpottaa ymmärtämistä ja madaltaa 
kynnystä pyytää tietoja. Se auttaa myös sinua ja kollegoi-
tasi, koska näin teillä on tietoja valmiina ja käytettävissä, 
kun niitä pyydetään. Tietojen kerääminen saattaa välillä 
tuntua työläältä, mutta se kannattaa!

10. LISÄMATERIAALI — TERVETULOPAKETTI
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TERVETULOPAKETTI YRITYKSESSÄ ALOITTAVALLE

Koska jokainen organisaatio on erilainen ja jokaisella val-
tiolla on erilaiset säännökset koskien esimerkiksi työlain-
säädäntöä, opiskelua, koulutusta ja sosiaalietuuksia, myös 
jokainen tervetulopaketti on erilainen. Jotta saisit ideoita 

sen sisältöön, alle on koottuna muutamia mielenkiintoisia 
aiheita. Jos tarvitset lisää inspiraatiota, saatat saada apua 
kortista #6 Työelämän ulkopuolisen integraation tukemi-
nen.

ESIMERKKEJÄ TERVETULOPAKETIN SISÄLLÖKSI

1. Tietoa yrityksestä tai organisaatiosta

• Yleiset tiedot (tehtävä, koko, muoto jne.)
• Vähän tietoa yrityksen historiasta
• Organisaatiokaavio ja tärkeät yhteyspisteet
• Tärkeät osastot ja henkilöt (henkilöstöosasto, 

valmennuksen ja koulutuksen yhteyshenkilöt, 
edunvalvonta jne.)

• Viestintäketju (työntekijät raportoivat tietyille 
esimiehille)

• Työajat, työaikataulu, työvuorosuunnitelmat jne.
• Palkanosat (peruspalkka, korvaukset, bonus jne.)
• Palkanmaksu: maksutapa (esim. pankkisiirto), 

maksupäivä (esim. kuukauden lopussa) 
• Koeaika
• Sairastuminen: mitä tehdä ja kenelle kertoa
• Yrityskohtaiset sosiaaliset ja vakuutuksiin liittyvät 

seikat (esim. ylimääräistä lomaa koskevat periaatteet, 
palkka- ja palkkiokäytännöt, lisäedut)

• Tärkeät työterveys- ja työturvallisuuskäytännöt 
• Muodollinen pukeutuminen vai työvaatteet

2. Tietoa käytännön asioista, kuten lomista ja so-
siaalivakuutuksista

• Kansalliset (lakisääteiset) vapaapäivät (mukaan lukien 
uskonnolliset vapaapäivät)

• Lomia koskevat säännöt
• Sosiaalivakuutukset, kuten sairausvakuutus, 

eläkerahasto ja työttömyysvakuutus, ja niiden toiminta. 
Mitkä ovat velvollisuudet ja oikeudet? Sairaus, äitiys 
jne.?

• Verotukseen liittyvät seikat ja tiedot
• Työntekijöiden edunvalvontaa koskevat oikeudet
• Koulutusta ja hoitoa koskevat säännöt maassa 

(velvoitteet, kustannukset jne.)

3. Olennaiset paikallistiedot

• Terveys (paikalliset terveyskeskukset ja -asemat)
• Opiskelu ja lastenhoito (koulut, päiväkodit, paikalliset 

yhteyspisteet)
• Harrastukset ja vapaa-aika (kerhot ja yhdistykset, 

kirjastot, maahanmuuttajajärjestöt jne.)
• Majoitus ja asuminen (yhteyspisteet, tukijärjestelmät 

jne.)

4. Erityiset tukijärjestelmät organisaatiossasi ja 
sen ympärillä

• Tärkeät neuvonta- ja tukirakenteet ja niiden 
yhteyspisteet

• Esimerkiksi kaverijärjestelmät ja kielitandemit, 
työntekijöiden, maahanmuuttajien ja naisten 
edunvalvonta jne.

5. Muu sisältö, lahjat, lahjakortit

• Yrityksesi markkinointimateriaali
• Lahjakortit kiinnostaviin paikallisiin kohteisiin (esim. 

elokuvateatteri, kuntosali)
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KOULUTUS- JA OPPIMISTARPEEN TARKISTUSLUETTELO

Seuraavassa luettelossa mainitut asiat ovat merkkejä siitä, että henkilö luultavasti tarvitsee apua tai haluaisi oppia jotakin:

Esittää paljon kysymyksiä

Osoittaa olevansa utelias ja kiinnostunut

Epäröi usein, tuntuu epävarmalta tai avuttomalta 

Toimii välttelevästi, haluaa paeta tehtäviä

Tekee virheitä, epäonnistuu, laadussa on puutteita

Vaikuttaa stressaantuneelta, merkkejä ylirasituksesta

Kokee usein ristiriitoja, valittaa, on ärtynyt

On tyytymätön työhön

Työskentelee hitaasti, tehottomasti

Välttelee muutoksia

Jättää työt kesken

HENKILÖKOHTAINEN KEHITTYMISSUUNNITELMA

Henkilökohtainen kehittymissuunnitelma voi olla hyödyllinen väline, jonka avulla keskustellaan maahanmuuttajien kans-
sa ammatillisen kehityksen tavoitteista. Siitä voi olla hyötyä myös omassa kehityssuunnittelussasi valmentajana.

Nimi:

Tavoitteet
4 Mitä haluan 
saavuttaa?

1.

2.

3.

Toimet
4 Mitä teen ke-
hittymistavoitteideni 
saavuttamiseksi?

Esteet
4 Mikä voi estää 
minua saavuttamasta 
tavoitteitani?

Ratkaisut
4 Miten voin voittaa 
esteet?

Kesto ja aikataulu
4 Yksityiskohtainen 
aikajanani?

11. LISÄMATERIAALI — MATERIAALIA
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OHJEITA OPPIMISTARPEIDEN HAVAITSEMISEEN 

• Miten työntekijä lähestyy uusia tehtäviä? Miten hän 
valmistautuu työhön?

• Mitä tehtävään liittyviä haasteita ei ole vielä ratkaistu 
tai ei ole ratkaistu hyvin? Millaisia puutteita laadussa 
on ollut? Mitkä virheet tai heikkoudet toistuvat 
jatkuvasti?

• Mitä työntekijä tekee, kun hänelle annettu tehtävä on 
suoritettu?

• Miten hän suhtautuu asiakkaisiin? Miten hän vastaa 
asiakkaiden tarpeisiin?

• Miten työntekijä reagoi odottamattomiin vaikeuksiin, 
häiriöihin tai ongelmiin? 

• Tunnistaako hän omat virheensä, vaikeutensa ja 
rajoituksensa ja miten hän käsittelee niitä?

• Mitkä ovat merkkejä epävarmuudesta tai 
ylirasituksesta? Mikä näyttää vaikealta?

• Miten työntekijä kestää stressaavat jaksot, jolloin on 
tehtävä samanaikaisesti useita asioita?

• Miten työntekijä jakaa oman työtaakkansa, miten hän 
hallitsee aikaa?

• Miten työntekijä reagoi, kun työkaverit kertovat hänen 
tehneen virheitä? Miten hän suhtautuu virheiden 
korjaamiseen?

• Miten hän hyödyntää kollegojen avun ja neuvot? 
Miten hän käyttäytyy, kun muut tarvitsevat apua tai 
tukea?

• Mitä työntekijä välttelee tai jättää huomioimatta?
• Mitkä ristiriidat tai valitukset toistuvat? Miten työntekijä 

käyttäytyy ristiriitatilanteissa?
• Miten hän saa tietoja kollegoilta ja miten hän välittää 

nämä tiedot eteenpäin?
• Miten työntekijä ottaa huomioon taloudellisen 

tehokkuuden tarpeen?
• Miten hän soveltaa ammatillisia tietojaan ja taitojaan?
• Miten hän käyttää kirjallisia ja muita resursseja?
• Miten työntekijä esittelee työnsä tulokset? Miten hän 

käsittelee työstään syntyvät kysymykset?
• Jos työntekijällä on johtamisvastuu: Miten hän 

suhtautuu siihen? Miten hän toimii alaistensa kanssa?
• Analyysi: mitä koulutustarpeita (tekniset, metodologiset, 

henkilökohtaiset, sosiaaliset) tämän perusteella on?

LÄHTEET, LISÄTIEDOT JA MUU MATERIAALI

Lisää taustatietoa uraohjauksen 
lähestymistavoista

Tärkeitä seikkoja maahanmuuttajien uraneuvonnassa:
https://rightstogo.weebly.com/what-is-important-
in-career-counseling-of-migrants-and-refugees.html

Henkilökohtaisen kehittymisen suunnittelu: 
https://www.managers.org.uk/knowledge-bank/
personal-development-planning

Monimuotoisuuden arvostaminen: ohjeita 
maahanmuuttajien integroimiseen työmarkkinoille: 
https://www.cedefop.europa.eu/files/6124_
en.pdf

Maahanmuuttajien ja pakolaisten korkeakoulutus: 
https://ec.europa.eu/education/policies/higher-
education/higher-education-for-migrants-and-
refugees_en

Apuvälineitä aiemman opiskelun tunnustamiseen: 
https://www.qaa.ac.uk/docs/qaas/
enhancement-and-development/recognition-
of-prior-learning-toolkit---worksheet-and-cards.
pdf?sfvrsn=af7cf581_14

https://maamot.fi/
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JOHDANTO JA 
TAUSTATIETOA 

Kuten tiedät arjen tilanteista, työntekijöitä on usein vaikea 
viedä pois työn ääreltä ja varata aikaa asioiden kunnolli-
seen käsittelyyn. Joskus pieni “leikkiaika” on kuitenkin erit-
täin hyödyllinen konfliktien tai ongelmien ratkaisemisessa, 
oppimisprosessien tukemisessa ja integraatioprosessin 
helpottamisessa. Pelillistäminen on avainsana! Tähän on 
kerättynä muutamia ideoita, mutta tulet huomaamaan, 
että on olemassa paljon materiaalia, jota voit hyödyntää 
ja mukauttaa tarpeisiisi.

TEHTÄVIÄ JA PELEJÄ INTEGRAATIOPROSESSIN TUEKSI

Identiteettipeli

Pelin tarkoitus Identiteettipeli on hyvä keino saada ih-
miset ymmärtämään kulttuuri-identiteetin laajuus ja moni-
naisuus sekä lisätä tietoisuutta siitä, että identiteetti koostuu 
monista tekijöistä, ei pelkästään maantieteellisestä tai etni-
sestä alkuperästä.

Kenen kanssa ja kuinka kauan? Tämä peli toimii 
parhaiten sekalaisessa ryhmässä, jossa on vähintään 10 
osallistujaa. Alkuvalmisteluineen ja yhteenvetoineen peli 
kestää 15–20 minuuttia.

Pelin kulku Kaikki istuvat ympyrässä. Pelin ohjaaja lukee 
ääneen ominaisuuksia ja kaikki, jotka liittävät ne itseensä, 
nousevat ylös. Esimerkiksi: “syntyi keväällä”, “on lapsia”, 
“tykkää jäätelöstä”. Ominaisuudet voivat olla (pääasias-
sa) henkilökohtaisia, jos katsot sen sopivan osallistujille. 
Pelistä tulee mielenkiintoisempi, kun otat mukaan kysy-
myksiä henkilökohtaisesta, ammatillisesta ja kulttuurisesta 
taustasta, mutta muista olla varovainen. Anna kaikille mah-
dollisuus katsoa ympärilleen ja huomata, ketkä ovat niin 
sanotusti samassa veneessä. 

Valmistelut ja materiaalit Materiaalia ei tarvita, mutta 
laadi luettelo ominaisuuksista ja varaa myös (pääasiassa) 
henkilökohtaisia lisäkysymyksiä, joita käytät ryhmän vuo-
rovaikutuksen mukaan.

Lähetä kirje itsellesi

Pelin tarkoitus Tämä harjoitus on klassinen työkalu poh-
diskeluun ja päämäärän asettamiseen muutostilanteissa, 
mikä tässä tapauksessa tarkoittaa integraatioprosessia 
työpaikalla ja sen ulkopuolella. Tavoitteena on auttaa 
maahanmuuttajia pohtimaan integraatioprosessin nykyistä 
vaihetta ja asettamaan tavoitteita lähitulevaisuuteen. 

Kenen kanssa ja kuinka kauan? Harjoitus voidaan 
tehdä vain yhden maahanmuuttajan kanssa tai ryhmän 
kanssa. Voit varata sille aikaa työnteon oheen tai sen ul-
kopuolelle. 

Pelin kulku Pyydä maahanmuuttajaa kirjoittamaan itsel-
leen kirje, jonka hän saa vuoden kuluttua. Anna hänelle 
ohjaavia kysymyksiä, jotka auttavat muotoilussa ja poh-
dinnassa: “Yritä kuvilla, millainen ihminen olet vuoden ku-
luttua. Mitä olet saavuttanut? Mikä on erilaista? Mikä on 
ollut vaikeaa? Mistä olet ylpeä? Mitä neuvoja haluaisit an-
taa itsellesi? Haluaisitko kysyä itseltäsi jotain? Haluaisitko 
muistaa jotain? Anna ajatustesi virrata vapaasti!”

Valmistelut ja materiaalit Kirjoituspaperia, kynä, kir-
jekuori ja postimerkki. Pyydä valmennettavaa sinetöimään 
kirjekuori ja kirjoittamaan siihen osoite. Sinun tehtäväsi on 
lähettää kirje sovittuna ajankohtana tulevaisuudessa. Yksi 
vuosi on suunnitelman kannalta hyvä aikataulu. Muista 
myös lähettää kirje!

12. LISÄMATERIAALI — TEHTÄVIÄ JA PELEJÄ
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Barnga – kulttuurienvälinen korttipeli 

Pelin tarkoitus Tämä on loistava peli lisätä tietoisuutta eri 
kulttuurien piilotetuista koodeista ja säännöistä.  

Kenen kanssa ja kuinka kauan? Peliin tarvitaan mel-
ko iso ryhmä (vähintään 9, enemmän on parempi), ja peli 
kestää vähintään 45 minuuttia, sisältäen johdannon ja vä-
hintään kahden henkilön jälkipuinnin. Keston takia peliä 
ei ehkä voi pelata työpaikalla, mutta se voi olla mukava 
aktiviteetti “kulttuuri-iltaan” tai kulttuurienvälistä osaamista 
koskevaan koulutukseen. 

Pelin kulku Peliin tarvitaan vähintään kolme ryhmää, 
joissa jokaisessa on vähintään kolme pelaajaa. Peli toimii 
parhaiten, kun ryhmiä on 4–5 ja niissä kussakin on 4–6 
pelaajaa. Jokainen ryhmä istuu omassa pöydässään, jos-
sa on pelikortit ja jokaisella pelaajalla oma kopio sään-
nöistä. Pelaajat opettelevat säännöt ja pelaavat sitten 
korteilla muutaman kierroksen. Tämän jälkeen ohjaaja 
kerää pois kaikki sääntöpaperit, ja osallistujia pyydetään 
lopettamaan puhuminen ja pelaamaan hiljaa. Sekaannus 
alkaa, kun hetken kuluttua yksittäisiä pelaajia pyydetään 
vaihtamaan ryhmää (jälleen äänettömästi) tietämättä, että 
toinen ryhmä pelaa eri säännöillä. Lopuksi pelaajien on 
mahdollista keskustella kokemuksistaan ja pohtia väärin-
käsityksiä ja sudenkuoppia, joita syntyy, kun (ei vain kult-
tuurisesti) erilaiset ihmiset elävät yhdessä.

Valmistelut ja materiaalit Peliin tarvitaan melko pal-
jon valmisteluja, mutta se on sen arvoista! Tutustu hyvin 
ohjaajan ohjeisiin ja pelisääntöihin. Materiaali: varaa ta-
vallisia pelikorttipakkoja ryhmien määrää vastaava määrä 
ja tulosta jokaiselle pelaajalle säännöt, kullekin ryhmäl-
le omansa. Ohjaajan ohjeet ja pelisääntöjä on täällä: 
http://intercultural-learning.eu/Portfolio-Item/barnga/

Sokean ohjaaminen

Pelin tarkoitus Peli auttaa rakentamaan luottamusta, 
parantamaan keskustelua ja lisäämään tietoisuutta avutto-
muuden ja turvattomuuden tunteista. 

Kenen kanssa ja kuinka kauan? Vähintään kaksi hen-
kilöä. Ryhmän koon mukaan 20–30 minuuttia. Harjoitus 
voidaan tehdä vain yhden maahanmuuttajan kanssa tai 
ryhmässä. Voit varata sille aikaa työnteon oheen tai sen 
ulkopuolelle. 

Pelin kulku Kyse on pariharjoituksesta. Toisen henkilön 
silmät ovat sidottuna, toinen näkee. Parin on yhdessä kul-
jettava läpi vaikea rata, jonka olet rakentanut tuoleista, 
pöydistä, muista kalusteista jne. Näkevälle osapuolelle 
annetaan ohjeeksi varmistaa, että hänen parinsa kulkee 
radan läpi turvallisesti. Jälkikäteen pohditaan seuraavaa: 
Miten he molemmat pärjäsivät? Miltä heistä tuntui? Tämän 
jälkeen he palaavat takaisin radan läpi; toinen side sil-
millä, toinen ilman. Tällä kertaa he saavat erilaiset ohjeet: 
sokkona kulkeva osapuoli johtaa, ja näkevä osapuoli saa 
puuttua asiaan tai tehdä jotain vain silloin, kun sokkona 
kulkeva pyytää apua tai on vaarassa. Jälkikäteen pohdi-
taan seuraavaa: Miltä heistä tuntui tällä kertaa? Oliko se 
vaikeampaa vai helpompaa? Jos aikaa on vielä jäljellä, 
vaihtakaa rooleja siten, että jokainen osallistuja pääsee 
kokemaan jokaisen roolin.

Valmistelut ja materiaalit Valmisteluja ei tarvita. Sil-
mien sitomiseen tarvitaan huivi tai vaatekappale.

LÄHTEET, LISÄTIEDOT JA MUU MATERIAALI

Alla on muutamia linkkejä, joiden kautta löytyy lisää 
ideoita ja materiaaleja peleihin ja harjoituksiin. 
Luettelo ei ole kaikenkattava. Etsimällä itse löydät 
paljon lisää ideoita, jotka voivat sopia tarpeisiisi 
paremmin. 
 
Kulttuurienvälisen oppimisen työkalupakki 
http://intercultural-learning.eu/toolbox/

Harjoituksia ryhmän muodostamiseen
https://www.mindtools.com/pages/article/team-
building-communication.htm

Koulutusmenetelmien työkalupakki 
http://migobi.eu/products/
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