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Mikä projekti?
OSMO – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -
projekti S20808
• (1.8.2016) 1.11.2016 – 28.2.2019
• Rahoittava viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY
• Työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä 

sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke
– Toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
– Erityistavoite 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa 

tukevien palveluiden parantaminen
• Kokonaisbudjetti 347 557 e
• Toteuttajina JAMK AOKK, HAMK AOKK, DIAK ja ÅA
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Mitä 
monikulttuurinen 

osaaminen 
oikein on?
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Kieli- ja kulttuuriosaaminen
• yleistä kulttuuriosaamisesta
• eri kulttuureihin sopeutumisen prosessi
• yksilö vs yhteisökeskeiset kulttuurit
• aikakäsitykset eri kulttuureissa
• valtaetäisyydet eri kulttuureissa
• viestintä eri kulttuureissa
• etniset taustat vs valtiot
• uskonto kulttuurin osana
• terveysosaaminen

Monikulttuurinen ohjausosaaminen

• ohjaustaidot (dialogisuus) ja 
ohjauskeskustelun rakentaminen

• oman kulttuurin 'avaaminen’ ja tarkastelu
• toisen kulttuurista oppiminen
• uuden yhteisen kulttuurin luominen

Toimintaympäristöosaaminen
(rakenne-osaaminen)

• monikulttuurisuustyön verkostot kuntoon 
(verkostokartta työkaluna)

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

• maahanmuuttajan kotoutumisprosessi
• turvapaikanhakijan prosessi
• ajankohtaiset ilmiöt (radikalisoituminen, rasismi)
• asioimistulkkaus

Ohjaajan
yksilöosaaminen

• itsetuntemus
• arvot ja asenteet
• ihmiskäsitys ja maailmankatsomus
• ennakko-oletukset
• ohjaajan tunnetaidot
• ohjaajan hyvinvointi
• monikulttuurisia menetelmiä ja 

työkaluja

Moni-
kulttuurisen 
osaamisen 

kehittäminen
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Asenne

Taidot

Tiedot

Konteksti



Tarvekartoituskyselystä poimittua
• keväällä 2017 Ohjaamoille toteutettu webropol-kysely
• vastaajia 58
• Osaamistarpeet:

– Maahanmuuttoprosessi ja kotoutumisen tukeminen
– Maahanmuuttajien palvelujärjestelmät ja maahanmuuttoon liittyvä 

lainsäädäntö
– Kieli- ja viestintä
– Kulttuuritaustojen vaikutus tapoihin
– Syrjinnän ja vihapuheen kohtaaminen

• Monikulttuurinen osaaminen Ohjaamo-työssä -artikkeli julkaisussa 
Uutta auringon alla – Ohjaamot 2014-2017 -julkaisussa -> 
https://urly.fi/Rzn

• Blogikirjoitus Monikulttuurisen ohjauksen sudenkuopista -> 
http://blogit.jamk.fi/aokkhankkeet/monikulttuurisen-ohjauksen-
sudenkuoppia
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Miten OSMO-
projekti tukee 
Ohjaamoita?
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OSMO tarjoaa tukea Ohjaamoille
Koulutusta
• Optima-työskentelyalustalla voit tutustua aineistoihin omaan tahtiisi
• tarjolla myös 5 op opintokokonaisuus
• alueellisia ja paikallisia koulutuksia tarpeen mukaan

Sparrausta
• Optima-työskentelyalustalla myös livechat- ja kyselytuokioita, 

luentotallenteita ja linkkivinkkejä.
• vertaistukea saat muilta monikulttuurista ohjausta tekeviltä 

ohjaajilta Optima-alustan keskustelupalstalla sekä Facebookin
OSMO-ohjaajat-ryhmästä

Valmennusta
• OSMO-kouluttajat tarjoavat myös Ohjaamoihin jalkautuvaa 

koulutusta, valmennusta ja sparrausta yhdessä TESSU-
valmentajien kanssa tai erikseen
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http://bit.ly/2jR3ogd

Tule mukaan!
Kom med!

http://bit.ly/2jR3ogd


Esimerkki Optima-alustan tarjonnasta
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Tulossa Monikulttuurisen ohjauksen työkalupakki
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Yhteystiedot
JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
• Projektipäällikkö, lehtori Riikka Michelsson,

– s-posti riikka.michelsson@jamk.fi, puh. 040 53 22 514
• Lehtori Maarit Miettinen
• Yliopettaja Outi Pylkkä
• Projektisihteeri Tuire Mäki

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
• Projektivastaava, lehtori Päivi Pukkila
• Lehtori Soili Rinne
• Asiantuntija Taru Lilja

Diakonia-ammattikorkeakoulu
• Projektivastaava, lehtori Ulla Siirto
• Asiantuntija, kuraattori Tiina Ikonen

Åbo Akademi
• Projektivastaava, suunnittelija Yvonne Grönlund
• Suunnittelija Lisabet Sandin
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Nettisivuilla
jamk.fi/osmo
kohtaamo.info/osmo

Somessa
facebook.com/osmoprojekti
facebook.com/groups/OsmoOhjaajat/ -ryhmä
Twitterissä @osmoprojekti

Ilmoittaudu mukaan toimintaan ->
http://bit.ly/2jR3ogd

http://bit.ly/2jR3ogd
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