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Moninaisuudenhallinta, tehtävä 4: tapaustutkimus 

Tehtävän tyyppi: Käyttäytymistoiminta – tapaustutkimus 

Oppimistavoitteet: 

Narratiiviset case-esimerkit ovat hyödyllisiä tosielämän haasteiden ymmärtämisessä. Tämän 
tehtävän avulla osallistujat huomaavat, että jokaisessa tapauksessa/asiakaskuvauksessa heidän on 
tehtävä taustaselvitystä ennen väärien johtopäätösten tekemistä ja oltava tietoisia kulttuurisista tai 
muista eroista ja yritettävä ymmärtää asiakkaansa näkökulma. 

Erityispiirteet: Tehtävän voi tehdä yksin, mutta se toimii paremmin ryhmässä. 

Kesto: 1 tunti 

Tarvittavat materiaalit: skenaariot ja kysymysluettelo (pdf tulostettavaksi) 
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Hyödyllisiä ohjeita kouluttajalle: 

Yksilötehtävänä: Ilmoita osallistujille, että heille tarjotaan kaksi skenaariota ja kysymysluettelo. He 
voivat valita skenaarioista kiinnostavamman, tai sellaisen, jonka kokevat itselleen 
todennäköisemmäksi kohdata omassa työssään. Tehtävänä on lukea skenaariot ja yrittää vastata 
esitettyihin kysymyksiin. Tämän tehtyään, he palaavat ryhmään pohtimaan kokemuksiaan. 

Ryhmätoiminta: Järjestä osallistujat pieniin ryhmiin (2-4 henkilöä) ja esitä heille annetut skenaariot 
ja kysymykset. Pyydä heitä etsimään yhdessä vastauksia kysymyksiin, jakamaan ajatuksiaan ja 
kokemuksiaan vastaavista tapauksista. Tämän tehtyään, he palaavat ryhmään pohtimaan 
kokemuksiaan. 

 

Ohjeet: 

Tutki jompaa kumpaa annetuista tapauskuvauksista ja yritä analysoida sitä ja vastata annettuihin 
kysymyksiin. On tehokkaampaa, jos voit tehdä tämän tehtävän parin kanssa tai ryhmässä.  
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Skenaario 1: Amir, turvapaikanhakija Syyriasta 

Amirin, nuoren insinöörin, on löydettävä työtä. Mikäli hän ei onnistu pian, viranomaiset määräävät 
hänet lähtemään maasta. Amir on yrittänyt löytää työtä kahden kuukauden ajan tuloksetta, minkä 
johdosta hän on tullut yhä epätoivoisemmaksi. Riikan ohjaustapaamisessa hän osoittaa vihaa, 
pettymystä ja luottamuspulaa työnantajia kohtaan, jotka eivät halua palkata maahanmuuttajia 
yrityksiinsä. Hänestä tuntuu, että jokainen tässä maassa on vihamielinen ja ennakkoluuloinen 
häntä, maahanmuuttajaa, kohtaan. 
 

1. Tiedätkö, mitkä ovat syyrialaisten sosiaaliset ja kulttuuriset piirteet? 
2. Mitä mieltä olet ihmisistä, jotka hakevat turvapaikkaa maastasi? 
3. Mitä teorioita ja tekniikoita käyttäisit saadaksesi Amirin luottamuksen? 
4. Tunnistatko esteet, joita turvapaikanhakija kohtaa työnhaussa? 
5. Tunnetko turvapaikanhakijoita koskevaa lainsäädäntöä maassasi? 
6. Miten käsittelet Amirin pettymystä? 
7. Onko sinulla yhteyksiä yrityksiin, jotka voisivat palkata turvapaikanhakijan? 

 

Skenaario 2: Tiina, liikuntarajoitteinen opiskelija 

Tiina on 16-vuotias opiskelija, joka kärsii niveltulehduksesta ja liikkuu pyörätuolilla. Hän tulee 
äitinsä kanssa ammatinvalintaan liittyvään ohjaustapaamiseen. Tinalla on paljon ajatuksia tulevasta 
urastaan, mutta hän uskoo, ettei hän voi vammansa vuoksi toteuttaa niistä mitään ja hän pelkää 
olevansa aina vanhempiensa holhottavana. 

1. Millaisia ovat liikkumisvammaisen henkilön ominaisuudet (sosiaaliset, emotionaaliset jne.)? 
2. Tunnetko vammaisten koulutusta ja työllistämistä koskevaa lainsäädäntöä maassasi? 
3. Tiedätkö liikuntarajoitteisille henkilöille tarkoitettuja koulutus- ja työvoimatoimistoja? 
4. Tiedätkö mitään ohjelmaa (kansallinen, eurooppalainen) vammaisten työllisyyden 

edistämiseksi? 
5.  Mitä ammatillisen kehityksen teorioita voisit soveltaa Tiinan tapauksessa? 
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Reflektiokysymykset: 

• Mitä opit tästä tehtävästä? 
• Oliko helppo löytää vastauksia esitettyihin kysymyksiin? 
• Mitkä lähteet voivat olla hyödyllisiä tarvitsemiesi vastausten hankkimisessa? 


