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Osa 3: Monimuotoisuus 

 

Lyhyt kuvaus 

Tavoitteena on lisätä osallistujien kiinnostusta kaikenlaisista ihmisistä, avoimuutta erilaisille arvoille 
ja kykyä tehdä yhteistyötä erilaisten ihmisten kanssa. Yhtenä tavoitteena on lisätä osallistujien 
suvaitsevaisuutta eli kykyä ymmärtää ja hyväksyä toisten erilaisia näkökulmia, arvoja ja 
elämäntapoja. Tavoitteena on myös lisätä osallistujien monimuotoisuutta ja kulttuurienvälistä 
osaamista, jotta he ymmärtävät kulttuurin, iän, sukupuolen, uskonnon ja yhteiskuntaluokan 
vaikutuksia identiteettiin, tarpeisiin ja tunteisiin sekä voivat toimia paremmin yhdessä erilaisten 
ihmisten kanssa. Kaiken kaikkiaan osio antaa ohjauksen ammattilaisille mahdollisuuden tuntea 
kiinnittymistä ja huolenpitoa kaikenlaisia ihmisiä kohtaan. 

 

Oppimistavoitteet 

Valmennuksen tarkoituksena on auttaa ohjauksen ammattilaisia: 

● ymmärtämään, kuinka ihmiset voivat olla erilaisia ajattelu- ja toimintatavoiltaan tai heillä voi 
olla erilaisia uskomuksia, tunteita ja arvoja; 

● osoittamaan avoimuutta asiakkaidensa uusille näkökulmille ja monimuotoisuudelle; 

● toimimaan vuorovaikutuksessa kunnioittavasti ja asianmukaisesti eritaustaisten asiakkaiden 
kanssa; 

● tunnistamaan ja pohtimaan kriittisesti omia ennakkoasenteitaan (tietoisia ja tiedostamattomia) 
ikään, sukupuoleen, vammaisuuteen, kulttuuritaustaan jne.; 

● pohtimaan ja ymmärtämään monimuotoisuuden vaikutusta henkilökohtaisessa ja 
ammatillisessa ympäristössään; 

● hyväksymään yksilöiden välisiä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia; 
● olemaan monimuotoisuutta tunteva ja suvaitsevainen jokapäiväisessä ohjaustyössään 

tukeakseen ohjattaviaan. 
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1.1 Teoreettinen tausta 
 

Sosiaalinen ympäristö, jossa ihmiset kasvavat tai elävät, ei vaikuta pelkästään heidän psykologisiin 
prosesseihinsa ja rakenteisiinsa, vaan myös heidän käyttäytymiseensa ja valintoihinsa. Lisäksi 
yhteiskunnalliset ja historialliset olosuhteet liittyvät siihen, miten ihmiset näkevät ja ymmärtävät 
maailmaa, määrittäen alitajuisesti heidän näkökulmiaan ja itsensä tunnistamista. Kun globalisaatio 
kulkee käsi kädessä individualismin kanssa, erilaiset ihmisryhmät ovat vuorovaikutuksessa entistä 
useammin, mikä korostaa tarvetta lisätä suvaitsevaisuutta ja kulttuurienvälistä osaamista. 

 

Määritelmät 

 

Kulttuuri 
Kulttuuri voidaan määritellä "koko elämäntapojen summaksi, mukaan lukien odotettu 
käyttäytyminen, uskomukset, arvot, kieli ja yhteiskunnan jäsenten yhteiset elämäntavat; se on 
alueen ihmisten yhteinen arvojen, piirteiden tai käyttäytymisen malli. Se koostuu sekä 
eksplisiittisistä että implisiittisistä säännöistä, joiden kautta kokemusta tulkitaan" (Herbig , 1998). 
Käsite kulttuuri edustaa siis arvoja, uskomuksia, asennetta, elämäntapaa ja yhteiskunnan 
erityispiirteitä, jotka ilmentyvät ihmisessä. Saman kulttuurin ihmisillä on samat käsitykset sekä 
tavasta, jolla he ovat yhteydessä sosiaaliseen ja luonnonympäristöön, että suhteiden solmimisesta, 
ajatusten ja tunteiden ilmaisemisesta, toimintojen priorisoinnista ja jakamisesta sekä arvojen, 
arvostuksen ja vallan tunteen kuvaamisesta (Chrysochoou, 2005). 

Kulttuurienvälinen osaaminen 
Kulttuurienvälinen osaaminen on kulttuurille yleistä, ja sen keskeisiä kompetensseja, jotka eivät liity 
mihinkään tiettyyn kulttuuriin, on mahdollista yksilötasolla kehittää. Kulttuurienvälinen 
kompetenssi voidaan määritellä kykyjen, tietojen, asenteiden ja taitojen kokonaisuudeksi, jonka 
avulla voidaan asianmukaisesti ja tehokkaasti hoitaa suhteita eri kieli- ja kulttuuritaustaisten 
ihmisten kanssa (Portera, 2014). 

Monimuotoisuus 
Monimuotoisuus määritellään monien erilaisten ihmisryhmien olemassaoloksi yhteiskunnassa. Erot 
voivat johtua (ala)kulttuurisista ominaisuuksista, kuten etnisestä alkuperästä, ihonväristä, 
uskonnosta, politiikasta tai yhteiskuntaluokista, mutta useammin yksilöllisistä, kuten sukupuolesta, 
iästä, painosta, identiteetistä, tarpeista ja tunteista. Arredondo ja muut (1996) käyttävät käsitettä 
monimuotoisuus viittaamalla "muihin yksilöihin, henkilökohtaisiin eroihin, mukaan lukien ikä, 
sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, uskonto, fyysiset kyvyt tai vammaisuus ja muut 
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ominaisuudet, joiden perusteella joku saattaa haluta määritellä itsensä, kun taas termi 
"monikulttuurinen" on hieman tarkempi, keskittyen etnisyyteen, rotuun ja kulttuuriin. 

Suvaitsevaisuus 
Suvaitsevaisuus viittaa halukkuuteen hyväksyä käyttäytymistä ja uskomuksia, jotka poikkeavat 
omastasi, vaikka et ehkä olekaan samaa mieltä tai hyväksynyt niitä. Koska suvaitsevaisuus perustuu 
hyväksymiseen, edellytetään perustiedot, -taidot ja -asenteet, jotka yhdistyvät kykyyn ymmärtää 
toisten erilaisia näkökulmia, arvoja ja elämäntapoja. Siksi tehokas suvaitsevaisuus voidaan 
saavuttaa lisäämällä kulttuuritietoisuutta, kulttuurienvälistä osaamista ja avoimuutta 
monimuotoisuuteen. 

Arvot, asenteet ja stereotypiat 
● Arvot ovat olennainen osa jokaisen ihmisen uskomusjärjestelmää. Se viittaa siihen, kuinka 

henkilön tulisi toimia tai ei toimia ihanteellisen ja sosiaalisesti hyväksyttävän käytöksen 
mukaan. 

● Asenteet ovat ihmisen kokonaismieltymyksiä ja tunteita, ennakkoluuloja, käsityksiä, pelkoja 
ja uskomuksia mistä tahansa tavoitteesta. 

● Stereotypioilla tarkoitetaan ihmisten välistä luokittelua ja yleistämistä. Ne ovat 
yksinkertaistettuja, tyyliteltyjä ja yleisiä käsityksiä ihmisryhmästä (esim. vähemmistö, 
kansakunta jne.) tai yksilöstä. 

Sue & Suen (2013) mukaan asenteiden/uskomusten/arvojen merkitystä ei voi aliarvioida, ja se on 
erityisen merkityksellistä, kun otetaan huomioon ohjaajien asiakassuhteiden dynamiikkaa 
työskenneltäessä eri kulttuurien välillä. Ohjaajien tukeminen tulemaan itsetietoiseksi ja tutkimaan 
kulttuurisia asenteitaan/uskomuksiaan on tärkeä ominaisuus kulttuurisen osaamisen 
kehittämisessä ja ohjaajan tehokkuuden lisäämisessä kulttuurisesti monimuotoisten asiakkaiden 
kanssa. 

 

Monimuotoisuuden / kulttuurisesti herkän ohjausalan ammattilaisen ominaisuudet 

Kolme tärkeintä elementtiä, jotka luonnehtivat kulttuurisesti herkkää uraohjauksen ammattilaista 
ovat:  

● Kulttuurinen tietoisuus  arvoistaan ja ennakkoluuloistaan suhteessa hänen asenteeseensa ja 
ammatillisiin valintoihinsa. 

● Erilaisen kulttuuritaustan omaavien ihmisten uskomusten ymmärtäminen 
● Sopivien interventiomenetelmien (taitojen) kehittäminen hänen roolinsa näkökulmasta 

ohjauksen ammattilaisena. 
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Kulttuurisesti herkän ohjausalan ammattilaisen tehokkuus perustuu kolmeen pilariin: 

1. Tiedot 

Uraohjauksen ammattilaisen tulee aloittaa oman kulttuuriperinnön, taustansa ja 
käytäntöjen ymmärtämisestä ja arvostamisesta. Hänen on pohdittava ja ymmärrettävä omia 
ennakkoluulojaan, asenteitaan ja stereotypioitaan. Muita itsetutkiskelun alueita Evansin 
(2008) mukaan ovat omien harhojen tutkiminen, ansaitsemattomien etuoikeuksien 
tunnistaminen sekä asiakkaan maailmankuvan ymmärtämisen ja siitä tietoiseksi tulemisen 
prosessin aloittaminen. Sue & Sue (2013) määrittelevät kulttuurisen tiedon asiakkaiden 
maailmankuvan ymmärtämiseksi ja jakamiseksi kognitiivisen empatian avulla affektiivisen 
empatian sijaan. 

Itsetutkiskelun lisäksi tieto asiakkaan taustasta on yhtä tärkeää. Kulttuurisesti ja 
monimuotoisuuteen herkkien uraohjauksen ammattilaisten tulee olla poliittisesti tietoisia ja 
ymmärtää, että yhteiskunnalliset ja institutionaaliset politiikat vaikuttavat asiakkaisiin. 
Heidän tulee olla perillä sorron ja rasismin elementeistä, joita asiakkaan kulttuurissa ja 
yhteiskunnassa saattaa olla tai ei. Heidän tulee ymmärtää maassaan asuvien kulttuurisesti 
monimuotoisten ryhmien tai vähemmistöjen sosiaalinen rooli, tietää monia asioita näiden 
ryhmien kulttuurista, ymmärtää vaikeuksia ja esteitä, joita nämä ihmiset kohtaavat ollessaan 
vuorovaikutuksessa asuinalueen sosiaalisten tai vähemmistöjen kanssa tai asioivat muiden 
palveluiden ja/tai työnantajien jne. kanssa. 

Tärkeintä on, että he ymmärtävät, että kulttuuriin ja monimuotoisuuteen liittyvät asiat 
tulevat ilmi asenteiden ja elämäntapojen kautta, tietoisesti tai tiedostamatta, ja että sama 
periaate pätee myös ohjauksen ammattilaisiin ja asiakkaisiin. 

2. Tietoisuus 

Ohjausalan ammattilaisen on ymmärrettävä kulttuuritaustansa, ymmärrettävä, että hänen 
arvonsa ja asenteensa liittyvät hänen kulttuuritaustaansa, jotta hän voi tuntea olonsa 
mukavaksi asiakkaansa kulttuuristen erojen kanssa. 

Tiedon perusteella toimivien ja asiakkaiden taustaa tutkivien tehokkaiden uraohjaajien tulee 
ymmärtää, että rotu, etninen alkuperä, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen ja 
kyvykkyys vaikuttavat persoonallisuuteen ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja että nämä 
ominaisuudet on arvioitava tarkasti. Heidän on tunnistettava ja ymmärrettävä asiakkaiden 
työhön ja työntekijöihin kohdistuvat ennakkoluulot, jotka perustuvat sukupuoleen, rotuun ja 
kulttuurisiin stereotypioihin. Lisäksi heidän on oltava tietoisia ja ymmärrettävä, kuinka 
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köyhyys, syrjintä, rasismi ja niin edelleen rajoittavat asiakkaiden tiedonsaantia, estävät 
asiakkaan kykyä toimia ja rajoittavat asiakkaiden näkemiä mahdollisuuksia (Evans, 2008). 
Sue & Suen (2013) mukaan asenteiden/uskomusten/arvojen merkitystä ei voi aliarvioida, ja 
se on erityisen merkityksellistä otettaessa huomioon ohjaajien asiakassuhteiden 
dynamiikkaa työskennellessäsi eri kulttuuritaustaisten kanssa. Ohjaajien auttaminen 
tulemaan itsetietoiseksi ja tutkimaan kulttuurisia asenteitaan/uskomuksiaan on tärkeä 
ominaisuus kulttuurisen osaamisen kehittämisessä ja ohjaajan tehokkuuden lisäämisessä 
kulttuurisesti monimuotoisten asiakkaiden kanssa. Sue & Sue (2013) toteavat, että matka 
kohti ohjaajan kulttuurikompetenssia on kehittymisprosessi. Monikulttuurisen 
valmennuksen on tarjottava jatkuvia mahdollisuuksia käyttää itsereflektiivisiä taitoja 
puolueellisten oletusten, asenteiden, uskomusten ja käytösten kohtaamiseen. Tämän vuoksi 
kyky kehittää asianmukaisia interventioita, strategioita ja tekniikoita riippuu kyvystä hankkia 
ja hyödyntää kulttuurista tietoisuutta ja kulttuuritietoa (Sue & Sue, 1990). 

 

Lopuksi asiakkaan kykyjen ja pätevyyden tunnistaminen on välttämätöntä tehokkaan 
ohjauksen ja tuen kannalta. 

3. Taidot 

On tärkeää, että ohjauksen ammattilainen osaa kunnioittaa asiakkaansa maailmankuvaa, 
hänellä on laaja valikoima verbaalisia ja ei-verbaalisia viestintämenetelmiä eri 
kulttuuritaustaisille asiakkaille, osaa vastaanottaa ja välittää verbaalisia ja ei-verbaalisia 
viestejä eri kulttuuritaustaisille ihmisille sekä joustavasti monipuolistaa työnsä puitteita 
kulttuurisesti monimuotoisten asiakkaiden hyödyksi. 

Vaikka kulttuuritieto ja itsensä tutkiminen ovat erittäin tärkeitä elementtejä ohjaajille, ne 
voivat osoittautua hyödyttömiksi, ellei uraohjauksen ammattilainen hyödynnä niitä 
empaattisella tavalla (Lofrisco & Osborn, 2012). Vastaavasti hyväksyntä ja positiivisuus (joka 
on lämpimän kunnioituksen muoto) ovat yhtäläisiä edellytyksiä. Ohjaajien tulee tuntea 
olonsa mukavaksi työskennellessään eri rotua, kansallisuutta, kulttuuria tai uskomuksia 
edustavien ihmisten kanssa ja olla valmiita määrittelemään jatkuvasti uudelleen arvojaan, 
asenteitaan ja uskomuksiaan asiakkaan taustan mukaan. Lopuksi todettakoon, että 
rehellisyys ja avoimuus ovat keinoja luottamukseen ja vilpittömyyteen. Nämä ovat taitoja, 
jotka aktiivisesti lisäävät (ammatillista) sitoutumista ja herättävät aitoa huolta, mikä johtaa 
onnistuneeseen uraohjaukseen. 

 

Monimuotoisuuden ja kulttuurienvälisen osaamisen merkitys ohjauksen ammattilaisille 
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Uraohjaajat kohtaavat suuria haasteita jokapäiväisessä työssään, koska heidän on seurattava 
työmarkkinoiden kehitystä ja kehityttävä ajoin nopeammin kuin pystyvät sopeutumaan. Lisäksi 
uraohjaus on syvästi sidoksissa siihen yhteiskuntaan, jossa se tapahtuu. Globalisaatio ja 
yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat syvästi työelämään. Korkea työttömyys, muuttoliikkeet ja 
työvoiman ikääntyminen sekä osaamisvaje ja muuttuvat osaamistarpeet muovaavat tuntematonta 
työmarkkinoiden tulevaisuutta. Nykyinen näkemys yksilön urakehityksestä kattaa koko elinkaaren 
keskittyen uraorientoitumisen lisäksi myös urapolkujen muuttamiseen läpi elämän. Tätä silmällä 
pitäen uraohjaukseen tulisi sisällyttää erilaiset elämän roolit, kulttuuriset viitekohdat ja kontekstit, 
etniset vaikutukset, sukupuoleen liittyvät rajoitteet, seksuaalinen suuntautuminen ja vammaisuus 
(Rush, 2010). Onnistuneessa uraohjauksessa tulee sen vuoksi kiinnittää huomiota erilaisiin 
henkilökohtaisiin rakenteisiin ja olla niistä tietoinen. 

Ohjausalan ammattilaisten kulttuurienvälisten kompetenssien edistämiseen on myös muita syitä. 
Oppimisen ja kognitiivisen teorian mukaan ihmisen elämänkokemukset ja sosiaalinen asema 
vaikuttavat hänen uravalintaansa (Zunker, 2006). Näin kulttuurisesti monimuotoisessa maailmassa 
eläessään voidaan olettaa, että yksilöiden elämänkokemukset vaihtelevat suuresti myös 
uravalintoihin vaikuttavissa asioissa. Siksi on olennaista, että ohjaustyötä tekevät saavat tietoa 
monimuotoisuudesta ja ymmärtävät, miten eri kulttuurit voivat vaikuttaa ammatinvalintaan. Mikäli 
asiakkaiden kulttuurinen ja monimuotoinen konteksti jää huomiotta, voivat urapalvelut ja 
uraohjaus osoittautua merkityksettömiksi.   

Uraohjaajat ovat myös osa yhteiskuntaa, jossa he elävät. Anderson ja muut (2012) toteavat, että 
periaatteet, jotka ohjaavat tai voivat ohjata uraohjausta, koostuvat vallitsevista kulttuurisista 
arvoista, etuoikeuksista sekä ajattelutavoista ja maailmankuvasta. Tällaiset ennakkoluulot jättävät 
huomiotta asiakkaiden tarpeet ja kokemukset ja "…se on sinänsä epäeettistä. Ammattilaisten 
[täytyy] tunnistaa sosiokulttuuriset, historialliset ja poliittiset tekijät, jotka muokkaavat asiakkaiden 
urakehitystä ja kokemuksia”. Heidän tulee jatkuvasti kouluttautua empiiriseen tutkimukseen ja 
kirjallisuuteen nojaten erilaisten asiakkaiden urakehitykseen ja soveltaa tietojaan ja taitojaan 
käytännössä (Flores, Lin, & Huang, 2005). 

Lopuksi todettakoon, että suvaitsevaisuus ja avoimuus monimuotoisuuteen ovat myös olennaisia 
osatekijöitä tehokkaassa uraohjauksessa. Ohjausalan ammattilaisten asiakaskunta on (ja voi olla) 
yhtä monipuolinen kuin yhteiskunta itse. Monimuotoisuus ei ole usein selkeästi havaittavissa eikä 
monimuotoisuuteen liittyviä asioita ole helppo tunnistaa. Tämän vuoksi ohjauksen ammattilaisien 
on oltava ennakkoluulottomia, heidän on voitettava tietoiset tai tiedostamattomat ennakkoluulot 
ja tunnustettava ansaitsemattomat etuoikeutensa. 
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Käsitteellessään uutta näkökulmaa kulttuurisesti pätevän uraohjauksen kannalta Parmer ja Rush 
(2003) antoivat yksinkertaisen mutta kattavan määritelmän: "Uraohjaus on koulutettujen 
ammattilaisten tieteenala, joka on omistautunut tarjoamaan kokonaisvaltaista, kontekstuaalista ja 
elinikäistä ohjausta monipuoliselle asiakaskunnalle".  

Monimuotoisuus ja kulttuurienvälinen osaaminen käytännössä  

Muiden ohjaustaitojen ja tekniikoiden lisäksi, joita voidaan käyttää kaikissa ohjaustapaamisissa, 
uraohjaajat voisivat harjoitella toimimista erilaisten ryhmien kanssa Multicultural Career 
Counselling Checklistin [Monikulttuurisen uraohjauksen tarkistuslista] (Ward & Bingham, 1993) ja 
Winston & Fouadin (2006) the metacognitive processin [metakognitiivinen prosessi] avulla. Nämä 
kaksi tekniikkaa voivat olla käytännön opas toimijoille, jotta he voivat toimia kulttuurisesti erilaisten 
ryhmien kanssa. 

A. Multicultural Career Counselling Checklist [Monikulttuurisen uraohjauksen tarkistuslista] - Ward 
& Bingham (1993) 

Ward & Bingham (1993) ehdottivat monikulttuurisen uraohjauksen tarkistuslistaa avuksi/oppaaksi 
uraohjauksen ammattilaisille, jotta he voivat kehittää heidän kulttuurisesti sopivia palveluitaan 
tutkiessaan ura-arviointia etnisiin vähemmistöihin kuuluvien naisten osalta. Tämä tarkistuslista on 
jaettu kolmeen osa-alueeseen: (a) ohjaajan valmistautuminen, (b) tilanteeseen tutustuminen ja 
arviointi ja (c) neuvottelu ja yksimielisyys työskentelystä. Vaikka tarkistuslista perustuu värillisiin 
naisiin, sitä voidaan soveltaa myös muiden vähemmistöasemassa olevien erilaisten ryhmien 
uraohjaukseen. 

Tarkistuslistan valitut osat sisältävät: 

1. Uraohjaajan valmistautuminen 

a. Tunnen kulttuurienvälisen ohjauksen vähimmäiskompetenssit. 
b. Olen tietoinen asiakkaani kulttuurisesta identifioitumisesta. 
c. Ymmärrän ja kunnioitan asiakkaani kulttuuria. 
d. Olen tietoinen omasta maailmankuvastani ja siitä, miten se on muotoutunut. 
e. Olen tietoinen siitä, kuinka sosioekonominen asemani vaikuttaa kykyyni tuntea myötätuntoa tätä 
asiakasta kohtaan. 
f. Minulla on tietoa tämän asiakkaan etnisen ryhmän historiasta, paikallisista yhteiskuntapoliittisista 
ongelmista ja hänen asenteestaan avun hakemiseen. 
g. Tiedän monia asiakkaani etnistä ryhmää koskevista stereotypioista. 
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2. Tilanteeseen tutustuminen ja arviointi 

a. Ymmärrän, että asiakkaan uraa koskevat kysymykset voivat olla monimutkaisia rahoitukseen, 
perheeseen ja opintoihin liittyvissä kysymyksissä. 
b. Asiakas esittää uraan liittyvien kysymysten yhteydessä rotuun ja/tai kulttuuriin liittyvää tietoa. 
c. Tiedän asiakkaan käsityksen perheensä etnokulttuurisesta identifioitumisesta. 
d. Olen tietoinen uraan liittyvistä rajoituksista tai esteistä, joita asiakas yhdistää rotuun tai 
kulttuuriinsa [sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, vammaisuus]. 
e. Olen tietoinen asiakkaan käsityksestä osaamisestaan, kyvyistään ja minäpystyvyydestään. 
f. Tiedän oman ja asiakkaani rotuun liittyvän identiteetin kehitysvaiheen. 
g. Uskon, että asiakas välttää tiettyjä työympäristöjä seksismin tai rasismin pelon vuoksi. 
 

3. Neuvottelu ja yksimielisyys työskentelystä 

a. Ymmärrän, millaista uraohjaukseen liittyvää apua asiakas hakee (uravalinta, perheen 
toimeentulo, ammatillinen ura jne.). 
b. Olemme asiakkaan kanssa sopineet uraohjauksen tavoitteista. 
c. Olen tietoinen asiakkaan käsityksistä naisen työroolista perheessään ja kulttuurissaan (ja lasten 
roolista hänen urasuunnitelmissaan). 
d. Ymmärrän kulttuuriin perustuvia urakonflikteja, joita syntyy useiden ura- ja roolimallien 
johdosta. 
e. Olen tietoinen negatiivisista ja/tai itsensä voittamiseen liittyvistä ajatuksista, jotka muodostavat 
esteitä asiakkaan pyrkimyksille ja odotuksille. 
f. Olen tietoinen asiakkaan odotuksista uraohjausprosessin suhteen. 
g. Tiedän milloin asiakkaan kanssa on tarkoituksenmukaista käyttää perinteistä ura-
arviointivälinettä ja milloin valita mikäkin väline. 
h. Olen tietoinen olemassa olevasta tutkitusta tiedosta valitun välineen käytölle tätä etnistä 
alkuperää olevien asiakkaiden kanssa [sukupuoli, sosioekonominen asema, seksuaalinen 
suuntautuminen, vammaisuus].  
i. Olen tietoinen ei-perinteisistä välineistä ja lähestymistavoista, jotka saattavat olla 
tarkoituksenmukaisempia. 
 

B. Metakognitio ja monikulttuurinen kompetenssi - Winston & Fouad (2006)  

Laajentaen kulttuurisesti sopivan uraohjausmallin (CACCM; Fouad & Bingham, 1995) soveltamista, 
Winston & Fouad (2006) ehdottivat laajennettua mallia, joka sisältää metakognitiivisia prosesseja 
ohjaamaan ohjausalan ammattilaisten kulttuurikeskeisiä urainterventioita. Metakognitiivista 
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osaamista kehitetään kolmen prosessin kautta: toimintasuunnitelman laatiminen, suunnitelman 
toteuttaminen ja itsensä tarkkailu sekä suunnitelman arviointi. 

 

1. Suunnittele 

Toimintasuunnitelmaa laatiessaan uraohjaajien on otettava huomioon oma kulttuuri-
identiteettinsä, tietonsa asiakkaan rodusta/etnisestä taustasta ja identiteetistä sekä tunnistettava, 
mitä he eivät tiedä asiakkaansa taustasta. Suunnittelun aikana uraohjauksen ammattilaisten on 
vastattava kysymyksiin, kuten: "mikä on suunnitelmani työskennellä tämän asiakkaan kanssa?", 
"onko tiedoissani aukkoja asiakkaan kontekstistiin liittyen?" ja "mitkä ovat vahvuuteni ja 
haasteeni?". 

2. Tarkkaile 

Toinen prosessi on suunnitelman toteuttaminen ja itsensä tarkkailun mekanismien kehittäminen. 
Itsensä tarkkailuun kuuluu olla avoin tiedoille, jotka eivät ole sopusoinnussa asiakkaasta tehtyjen 
kulttuuristen oletusten kanssa, ja jotka saattavat vaatia ohjaussuunnitelman muuttamista. Tarkkailu 
koskee identiteettiin liittyviä urakysymyksiä ja kulttuurin vaikutuksia niihin. Uraohjaajien tulisi sen 
vuoksi pohtia kysymyksiä, kuten: "mikä on asiakkaan kulttuurikonteksti ja mitkä ovat reaktioni 
siihen?", "voivatko asiakkaan tiedot olla ristiriitaisia?", "onko olemassa joitain kulttuurisia 
muuttujia, joita korostan enemmän kuin asiakas?" ja "onko joitain ongelmia, joita vältän?". 

3. Arvioi 

Viimeinen prosessi on arvioida tai tuoda tietoiseen ajatteluun kysymyksiä siitä, kuinka tehokas 
uraohjaaja on ollut interventioissa ja päätöksentekoprosesseissa. Ohjaajan joustavuutta ja kriittistä 
ajattelua lisäävät metakognitiiviset taidot, mukaan lukien kyky oppia virheistä, mukauttaa 
käyttäytymistä sekä mahdollisuus vaihtaa strategioita tarpeen mukaan jättäen tilaa parantamiselle. 
Tässä prosessissa ohjaajan tulee pohtia asioita, kuten: "kuinka hyödyllisiä interventioni ovat ja millä 
perusteella tiedän sen?" ja "kuinka kulttuurisesti yhteneväiset ovat ohjauksen tulokset asiakkaan 
toivomien tavoitteiden kanssa?". 

 

Monimuotoisuustaitojen kehittämismenetelmät 
 
Itsetutkiskelu ja itsetietoisuus ovat ensimmäiset askeleet kulttuuri- ja monimuotoisuusherkkyyden 
kehittämisessä ja saavuttamisessa. Tämä vaatii henkilökohtaista sitoutumista ja tahtoa. Työkaluja, 
kuten itsetarkkailu- ja mindfulness -tekniikat, kuten päiväkirjan pitäminen, voivat myös osoittautua 
hyödyllisiksi. Tietämyksen osalta myös uraohjauksen ammattilaisten tulee olla ajan tasalla ja 
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jatkuvasti kouluttautua sekä perehtymällä empiiriseen tutkimukseen ja kirjallisuuteen että 
laajemmin kulttuurisiin, poliittisiin ja monimuotoisuuteen liittyvissä kysymyksissä. 

Tietoa kulttuurista ja monipuolista tietoisuutta voidaan kehittää myös käyttäytymiseen liittyvien 
aktiviteettien avulla, kuten yksilön taiteen tutkiminen, kokemuksellinen tai perspektiivitoiminta. 
Olipa kyseessä kuvataiteet (esim. arkkitehtuuri ja maalaus), kirjallisuus tai esittävät taiteet (esim. 
tanssi, musiikki, elokuva ja teatteri), ne kaikki välittävät (ala)kulttuurisia elementtejä, joita voidaan 
hyödyntää. 

Lisäksi ohjaajat voivat hyötyä suurelta osin kokemuksellisesta toiminnasta. Kokemuksellinen 
toiminta on sellaista, joka pakottaa "opiskelijan" käyttämään materiaalia ja kokemaan sitä 
mieluummin kuin vain oppimaan siitä. Esimerkkejä tällaisista toiminnoista löytyy julkaisusta 
Laszloffy ja Habekost (2010), ja ne kuvataan alla: 

● Osallistuminen tapahtumaan (yhteiskunnalliseen, poliittiseen tai uskonnolliseen), jonka aihe 
käsittelee vähemmistöä; 

● Altistaa itsensä uskonnolle, johon heillä oli kielteisiä reaktioita, esimerkiksi osallistumalla 
jumalanpalvelukseen ja keskustelemalla jonkun jäsenen kanssa; 

● Käveleminen sateenkaaripinssin kanssa ja kädestä pitäminen samaa sukupuolta olevan 
kanssa; 

● Vastakkaisen sukupuolen roolin täyttäminen yhden päivän ajan, mukaan lukien: kuinka he 
kävelevät, pukeutuvat ja puhuvat;  

● Osallistuminen yhdelle tunnille silmät sidottuina pyörätuolissa neljän tunnin ajan; 
 

Lopuksi näkökulman ottaminen haastaa yksilöt asettumaan vähemmistöryhmän yksilön asemaan. 
Tutkimukset osoittavat , että näkökulman ottaminen voi herättää empatiaa ja kehittää osallistujien 
käyttäytymistä kohderyhmän lisäksi myös kaikkia vähemmistöryhmiä kohtaan. Pelkästään 
muutaman lauseen kuvitteleminen vähemmistön kohtaamista haasteista voi parantaa 
monimuotoisuutta edistäviä asenteita ja käyttäytymisaikeita näitä ryhmiä kohtaan (Lindsey ja muut, 
2015). Tutkimukset osoittavat, että kun ihmiset osallistuvat aktiivisesti näkökulman ottamiseen, he 
tuntevat todennäköisemmin empatiaa näkökulman ottamisen kohteita kohtaan, mukaan lukien 
huoli toisen epäonnesta (Betancourt, 1990), kokemustensa ymmärtäminen tai samaistuminen 
niihin (Egan, 1990), suhtautuvat myönteisesti saavutuksiinsa (Aron, Aron, Tudor ja Nelson, 1991) ja 
haluavat auttaa tai osallistua muihin sosiaalisuutta edistäviin käyttäytymismalleihin (Batson ja 
muut, 2002). Näin ollen empaattiset tunteet johtavat lisääntyneeseen kiinnostukseen toisten 
hyvinvoinnista; sellaisenaan henkilöllä on todennäköisemmin positiivinen asenne muita kohtaan 
kuin ihmisillä, jotka eivät tunne empatiaa (Madera ja muut, 2011). 
 
Lyhyesti sanottuna monimuotoisuusharjoittelutyyppejä ovat vain tietoisuus, pelkkä taitoja 
kehittävä tai molempien komponenttien yhdistelmä (Bezrukova ja muut, 2012). 
Tietoisuusharjoittelu keskittyy saamaan osallistujat tietoisemmiksi omista ja muiden kulttuurisista 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10869-014-9384-3
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oletuksista, arvoista ja ennakkoluuloista (Robinson & Bradley, 1997; Baba & Hebert, 2004). Taitoja 
kehittävä (käyttäytyminen)harjoittelu valmentaa osallistujia oman toiminnan seurantaan ja 
asianmukaisiin reagointiin tiettyihin eroihin, kuten rotujenvälisten kommunikaatioesteiden 
tunnistamiseen ja ylittämiseen sekä näkökulman ottamiseen. Oppimisteoriat viittaavat siihen, että 
osallistujat voivat ymmärtää paremmin käyttäytymistään (ovat tietoisia siitä, miksi he tekevät mitä 
tekevät), kun monimuotoisuusharjoittelussa yhdistyvät sekä tietoisuus- että 
käyttäytymiskomponentit sen sijaan, että se keskittyisi vain yhteen (Raelin , 1997). 
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