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Tervetuloa kulttuurisensitiivisen ohjauksen pariin!
Tämä itseopiskelumateriaali tarjoaa katsauksen
kulttuurisensitiivisen ohjauksen keskeisiin käsitteisiin
ja auttaa oivaltamaan keinoja kehittää omaa
ohjaustyötäsi. Materiaali on suunnattu erityisesti
peruskoulun oppilaanohjaajille, mutta sopii myös
muuhun ohjaustyöhön.
Itseopiskelumateriaali perustuu vuoden 2021 aikana
pääkaupunkiseudun oppilaanohjaajille toteutettuun
verkkokurssikokonaisuuteen Kulttuurisensitiivinen
ohjaus. Kurssin tuottivat yhteistyössä
Ohjausosuuskunta Ote ja Moniheli ry osana
OmaPolku-hanketta.
Materiaali sisältää kulttuurisensitiivisen ohjauksen
keskeisten käsitteiden määrittelyä, omaa työtä
kehittäviä pohdintatehtäviä, työkaluja sekä vinkkejä
erilaisista aihetta käsittelevistä julkaisuista.

Tavoitteet
●
●
●

ymmärtää kulttuurisensitiivisyyttä ja sen
keskeisyyttä ohjaustyössä
pohtia ja tiedostaa oman taustan ja
kulttuurin vaikutus ohjaustyössä
saada työkaluja kulttuurisensitiiviseen
työhön ja oman ajattelun kehittämiseen

Tarvitset
●
●
●

noin puoli tuntia materiaaliin
tutustumiseen
muistiinpanovälineet tehtäviä ja omia
huomioita varten
internet-yhteyden

Innostavia hetkiä materiaalin parissa!
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1. KULTTUURISENSITIIVINEN
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●
●
●
●
●
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Pohdi: Omat tavoitteeni
Ennen kuin aloitat varsinaisen tutustumisen
materiaalin, pysähdy hetkeksi pohtimaan:
●

Mitä sinä toivot oppivasi kulttuurisensitiivisestä
ohjauksesta?

Ota muistiinpanovälineet esiin ja listaa itsellesi ylös
yhdestä kolmeen oppimistavoitetta.
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Mitä on ohjaus?
Ohjaus voidaan määritellä monella tavalla. Tässä
materiaalissa ohjauksen ajatellaan lyhykäisyydessään
tarkoittavan:
●

tasavertaista dialogia, jossa ohjaaja on
ohjauksen asiantuntija, ohjattava oman
elämänsä asiantuntija.

Ohjauksen tavoitteena on yksilön tukeminen
merkityksellisen ja omannäköisen elämän
rakentamisessa.
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Kulttuurisensitiivisyyden keskeisiä käsitteitä
Kulttuurisensitiivisyys tarkoittaa kunnioittavaa
vuorovaikutusta, jossa kaikilla on oikeus oman
kulttuurinsa ilmaisuun.
●
Lue lisää: Kulttuurisensitiivinen työote, THL
Antirasismi on rasismia aktiivisesti ja tietoisesti
vastustavaa toimintaa.
●
Lue lisää: OlenAntirasisti.ﬁ
Normikriittisyys tarkoittaa yhteiskunnassa
vallitsevien normien tarkastelua kriittisesti, jotta
yhdenvertaisuutta voidaan vahvistaa.
●
Lue lisää: Älä oleta – Normit nurin -käsikirja
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Mitä on kulttuurisensitiivinen ohjaus?
Kirjallisuudessa käytetään yleisesti termiä
monikulttuurinen ohjaus, joka voidaan nähdä
synonyymina kulttuurisensitiiviselle ohjaukselle.
Monikulttuurisessa ohjauksessa on keskiössä:
●
●
●
●

kulttuurien moninaisuuden tunnistaminen
(kansallisuus, kieli, sukupuoli, asuinpaikka,
uskonto, sosiaaliluokka…)
holistisuus eli kokonaisvaltaisuus (kulttuurin ja
yhteiskunnan vaikutus sekä yksilön
ainutlaatuisuus)
tiedostaminen, ettei yksilö ja kulttuuri ole sama
asia
kulttuurisen ymmärryksen luominen ja
uusintaminen yhdessä

Ohjaus tapahtuu aina monikulttuurisessa
todellisuudessa ja uusintaa sitä. On hyvä muistaa,
että niin ohjattava kuin ohjaajakin kuuluu moneen
kulttuuriin samaan aikaan.
Uuteen kulttuuriin sopeutuminen on aina prosessi,
jonka käy läpi sekä ohjattava että ohjaaja. Ohjaaja
ei siis ole neutraali vaan luo aktiivisesti uutta
kulttuurista ymmärrystä ja todellisuutta.
Monikulttuurisen ohjauksen vastakohta on
etnosentrinen ohjaus, jossa toiminta määrittyy
ohjaajan kulttuurin kautta.
Lisää: Maamot.ﬁ; Monikulttuurinen ohjaus- ja
neuvontatyö. Korhonen, Vesa ja Puukari, Sauli
(toim.). PS-kustannus. Juva 2013.
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Kulttuurisensitiivinen ohjaus ja opetussuunnitelma
Kulttuurisensitiivisyyttä tarvitaan kaikessa koulun
toiminnassa jo virallisten asiakirjojen perusteella.
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
velvoittavat seuraavasti:
●

“Koulu oppivana yhteisönä on osa
kulttuurisesti muuntuvaa ja monimuotoista
yhteiskuntaa, jossa paikallinen ja globaali
limittyvät. Erilaiset identiteetit, kielet,
uskonnot ja katsomukset elävät rinnakkain ja
ovat vuorovaikutuksessa keskenään. – – –
Yhteisössä tunnistetaan, että oikeus omaan
kieleen ja kulttuuriin on perusoikeus.
Kulttuuritraditioihin tutustutaan, erilaisista
ajattelu- ja toimintatavoista keskustellaan
rakentavasti ja luodaan uusia tapoja toimia
yhdessä”

●

“Oppilailla on yhdenvertainen mahdollisuus
saada ohjausta sekä tukea kehitykseensä ja
oppimiseensa sekä yksilöinä että ryhmän
jäseninä. – – – Kiusaamista, väkivaltaa, rasismia
tai muuta syrjintää ei hyväksytä ja
epäasialliseen käytökseen puututaan.”

Lisää: Perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteet 2014, 4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä
ohjaavat periaatteet

10

2. KULTTUURISENSITIIVINEN
OPINTO-OHJAAJA

●
●
●
●

Pohdi: Millainen on kulttuurisensitiivinen opinto-ohjaaja?
Kulttuurisensitiivinen opinto-ohjaaja käsitteenä
Kulttuurisensitiivisen ajattelun kehittäminen
Työkaluja oman ajattelun, taitojen ja kulttuurituntemuksen
kehittämiseen
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Pohdi: Millainen on
kulttuurisensitiivinen opinto-ohjaaja?
Pohdi aluksi, mitä kulttuurisensitiivinen
opinto-ohjaaja sinun mielestäsi tarkoittaa:
●

Millainen sinusta on kulttuurisensitiivisesti
toimiva opinto-ohjaaja?

Kirjaa ajatuksiasi yhdellä tai kahdella sanalla
sanapilveen, jonka löydät alle olevasta linkistä. Kirjoita
rohkeasti ensimmäiset ajatukset, jotka tulevat
mieleesi. Vastaukset näkyvät anonyyminä.
Sanapilvi
Katso omien kirjaustesi jälkeen myös muiden
kirjauksia. Mitä suurempi sana on, sitä useampi on
lisännyt saman sanan.
●

Tunnistatko näistä kuvauksista itsesi?
Huomaatko kuvauksia, jotka voisivat olla
kehityskohteitasi matkalla kohti vahvempaa
kulttuurisensitiivisyyttä?
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Kulttuurisensitiivinen opinto-ohjaaja käsitteenä
Kulttuurisensitiivisesti toimiva opinto-ohjaaja
●
●
●
●
●
●
●

tunnistaa ja ymmärtää kulttuurien erityispiirteitä
tiedostaa, ettei yksilö ole sama asia kuin hänen
taustakulttuurinsa
kohtaa yksilön tunnistaen samalla ympäristön
vaikutuksen
ymmärtää oman valta-aseman ja sen merkityksen
tiedostaa olevansa aktiivinen toimija ja kulttuurin
uusintaja
toimii antirasistisesti ja normikriittisesti
kunnioittaa ohjattavien ainutlaatuisuutta

Näistä ominaisuuksista on hyvä muistuttaa itseään
tasaisesti ja pysähtyä peilaamaan omaa ohjaajuutta
suhteessa kulttuurisensitiivisen opinto-ohjaajan
käsitteeseen.
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Kulttuurisensitiivisen ajattelun kehittäminen
Oman kulttuurisensitiivisen ajattelun kehittäminen
lähtee liikkeelle omien ajattelumallien ja arvojen
tiedostamisesta. Tärkeää on tunnistaa oma
kulttuurinen sateenvarjo, jonka alla itse toimii
ihmisenä ja opinto-ohjaajana. Anna itsellesi aikaa
pohtia omaa toimintaasi ja sitä, mikä ajaa sinut
toimimaan juuri totutulla tavalla:
●
●
●

Mitä sinä ajattelet, kun näet ohjattavan
ensimmäistä kertaa?
Asetatko jonkin ulkoisen seikan tai taustan
perusteella ennakko-oletuksia?
Mistä nämä ennakko-oletuksesi kumpuavat?

Jamkin OSMO-projektin tuottamassa
Monikulttuurisen ohjausosaamisen materiaalissa
kuvataan havainnollisesti, miten varsinainen
ohjausosaaminen rakentuu ohjaajan
itsetuntemuksen ja asenteiden päälle. Ohjaajan
itsetuntemus ja ohjaustaidot ovat puolestaan pohjana
kielten ja kulttuurien tuntemiselle.
Opinto-ohjaajalla on tärkeää olla perustietoa eri
kulttuureista, mutta on muistettava, että kulttuuri on
aina vain viitekehys eikä se määritä ohjattavaa
yksilönä. Tärkeintä on avoin kohtaaminen.
Ohjaajan asenteen, taitojen ja tietojen ohella kaiken
taustalla vaikuttaa myös laajempi konteksti, jossa
toteutat ohjausta. Kun tunnet itsesi ja
toimintaympäristösi palvelujärjestelmineen, voit
tunnistaa myös oman valta-asemasi instituution
edustajana suhteessa ohjattavaan. Tämän pohjalta
voit alkaa kehittää työtäsi kulttuurisensitiivisemmäksi.
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Työkaluja oman ajattelun, taitojen ja
kulttuurituntemuksen kehittämiseen
Miten sitten lähteä kehittämään tai ylläpitää omaa
kulttuurisensitiivistä ohjaajuutta? Tässä muutamia
työkaluja, joita voit joko viedä suoraan omassa
työssäsi eteenpäin tai muokata ja toteuttaa vaikka
yhdessä työkavereidesi kanssa. Kokeile ja tutustu
rohkeasti!
Lukupiiri
Löytyisikö sinun työporukastasi pieni porukka, joka
haluaisi syventyä kulttuurien teemoihin lukemalla?
Lukekaa alla olevasta ohjeesta lista teoksista ja
ohjeet lukupiirin toteuttamiseen:

Podcastit ja elokuvat
Mikäli koet sinulle luonnollisemmaksi tavaksi
kuunnella kokemusasiointuntijoiden tai muiden
ajatuksia kulttuureista ja kulttuurisensitiivisyydestä
mm. Kaikkien koulu -podcast sekä useat Yle Areenan
ohjelmat tarjoavat tähän paljon loistavaa materiaalia.
Monet näistä toimivat hyvin myös osana
luokkaohjausta.
Tutustu podcasteihin ja elokuviin lisää täältä:
Kuunneltavaa ja katsottavaa

Lukupiirin ohjeet
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Työkaluja oman ajattelun, taitojen ja
kulttuurituntemuksen kehittämiseen
Turvallisemman tilan periaatteet

Muu aiheeseen liittyvä materiaali

Aina vuorovaikutuksessa toimittaessa ja erityisesti
sensitiivisistä aiheista keskusteltaessa on tärkeää
muistuttaa sekä itseä että muita turvallisemman
tilan periaatteista. Muun muassa Allianssi on
koonnut nämä erinomaisesti ja nuorille helposti
ymmärrettävästi: Turvallisemman tilan periaatteet

Mikäli haluat tutustua itse tai hyödyntää ohjauksessa
esimerkiksi lehtiartikkeleita tai aihetta käsitteleviä
sivustoja, kannattaa tutustua tähän
materiaalipankkiin tarkemmin:

Musiikki teemaan virittäjänä
Musiikki ja musiikkivideot toimivat usein erityisesti
luokkaohjauksessa hyvinä virittäjinä päivän
teemaan. Yksi tähän tarkoitukseen toimiva ja kevään
2021 ylioppilaskirjoituksissakin käytetty
musiikkivideo:
Yeboyah - Elovena

Muuta kiinnostavaa materiaalia
Olen antirasisti-kampanjat
Sekä yksityishenkilönä että organisaationa on
mahdollista osallistua Olen antirasismi
-kampanjoihin, josta löytyy lisätietoa
Yhdenvertaisuus.ﬁ -sivustolta. Lisäksi teemaa on
mahdollista nostaa esiin esimerkiksi rasismin
vastaisella viikolla, josta löytyy lisätietoa Punaisen
ristin sivuilta.
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Työkaluja oman ajattelun, taitojen ja
kulttuurituntemuksen kehittämiseen
Paneelikeskustelu
Jos koulustasi tai verkostostasi löytyy nuoria, jotka
haluavat avata esimerkiksi opettajille omia
kokemuksiaan toisen kulttuurin edustajina, on
nuorten paneelikeskusteluista saatu todella hyviä
kokemuksia. Mikäli haluat toteuttaa oman
paneelikeskustelun, voit katsoa siihen vinkkejä tästä
tiedostosta:
Vinkkejä paneelikeskusteluun
Toivottavasti nämä työkalut herättivät sinussa myös
muita ideoita tämän teeman parissa
työskentelemiseen. Haastammekin seuraavaksi sinut
pohtimaan, mitä antirasistinen ohjaus voisi
käytännössä olla juuri sinun työssäsi.

17

3. KULTTUURISENSITIIVINEN
KOULU

●
●
●

Kulttuurisensitiivinen kodin ja koulun yhteistyö
Learning cafe työkaluna kodin ja koulun yhteistyön kehittämisessä
Pohdi: Kulttuurisensitiivisyys omassa työyhteisössäsi
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Kulttuurisensitiivinen kodin ja koulun yhteistyö
Kulttuurisensitiivinen kodin ja koulun yhteistyö
●
●
●

perustuu selkeälle, kaksisuuntaiselle ja
luotettavalle yhteydenpidolle
tapahtuu kodin kannalta relevanteissa
viestintäkanavissa
huomioi huoltajien kielitaidon ja tietotason

Viestintää ja materiaaleja tehdään tarvittavilla kielillä,
myös selkosuomeksi. Esimerkiksi TET-harjoittelusta ja
yhteishausta tarjotaan tietoa, joka on helposti
lähestyttävää myös heille, joille nämä asiat ovat
ennestään vieraita.
Toimiva yhteistyö sisältää lisäksi monimuotoisia
tilaisuuksia kasvokkaisille kohtaamisille:
vanhempainillat, yksittäiset tapaamiset, erilaiset
mahdollisuudet osallistua koulun arkeen. Toteutuksessa
huomioidaan huoltajien erilaiset toiveet ja taustat.

19

Learning cafe työkaluna kodin ja koulun yhteistyön
kehittämisessä
Kun lähdette kehittämään kodin ja koulun välistä
yhteistyötä omassa koulussanne, esimerkiksi
opettajainkokouksessa, tai kunnan tasolla
esimerkiksi opinto-ohjaajien tapaamisessa, on
osallistava learning cafe yksi toimiva työkalu tähän
kehittämistyöhön. Learning cafe -menetelmä
mahdollistaa monipuolisen ideoinnin pienryhmissä
ja toisten ideoiden jatkokehittämisen, jolloin voidaan
päästä lyhyessäkin ajassa aivan uudenlaisiin
tuloksiin.
Tämän linkin takaa löydät tarkemman kuvauksen
learning cafe -menetelmästä sekä ohjeet, kuinka voit
saada menetelmästä parhaan hyödyn kodin ja
koulun yhteistyön kehittämisestä mm. vanhempia
osallistaen:
Learning cafe
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Pohdi: Kulttuurisensitiivisyys omassa
työyhteisössäsi
Mieti hetki, miten kulttuurisensitiivisyys toteutuu
omassa työympäristössäsi:
●
●

Mitkä asiat tukevat sen toteutumista?
Entä mitkä estävät?

OPS, muut raamit
työympäristö

Mieti ensin yleisesti koko työyhteisösi näkökulmasta
ja tämän jälkeen omasta roolistasi käsin.
●

Löydätkö kehittämisen paikkoja, jotka olisi hyvä
ottaa puheeksi kollegoiden tai rehtorin kanssa?

oma työ

Ota aihe rohkeasti esille työyhteisössäsi ja lähtekää
oppimaan yhdessä lisää kulttuurisensitiivisyydestä
esimerkiksi tämän materiaalin työkaluja hyödyntäen.
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LOPUKSI
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Olet saanut käytyä tämän itseopiskelumateriaalin
loppuun, mahtavaa!
Toivottavasti materiaali tarjosi sinulle uusia ajatuksia
ja työkaluja kulttuurisensitiivisyyden teeman kanssa
työskentelemiseen myös jatkossa. Voit hyödyntää
kaikkia tämän kokonaisuuden materiaaleja vapaasti
työssäsi ja jakaa tätä materiaalia myös eteenpäin
kollegoillesi.
Mikäli sinulle ja työyhteisöllesi herää tarve kehittää
kulttuurisensitiivistä ohjausta/koulukulttuuria
intensiivisemmin esimerkiksi teille räätälöidyn
koulutuksen muodossa, olkaa vapaasti yhteydessä
Ohjausosuuskunta Otteeseen, niin räätälöidään
yhdessä teidän tarpeisiinne sopiva paketti:
yhteys (at) ohjausote.com
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