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Johdanto
Tämä käsikirja on yksi merkittävimmistä lopputuotoksista hankkeessa FORWARD, Kompetenssiportfolio ja pedagogiset työkalut maahanmuuttajanaisten osaamisen tunnistamiseen, tunnustamiseen, vahvistamiseen ja parantamiseen virallisessa, epävirallisessa ja arkioppimisen ympäristöissä
Kansainvälinen hanke toteutettiin vuosien 2012 ja 2013 aikana Euroopan unionin Elinikäisen
oppimisen toimintaohjelman Grundtvigin tuella yhteistyönä Espanjassa, Italiassa, Itävallassa,
Liettuassa, Romaniassa ja Suomessa. Hankkeen tavoitteena oli luoda ja ottaa käyttöön innovatiivinen kompetenssiportfolio ja pedagogiset työkalut tunnistamaan, tunnustamaan ja kehittämään maahanmuuttajanaisten kompetensseja heidän sosiaalisen osallisuutensa parantamiseksi.
Tämä käsikirja on teoreettinen esitys kompetenssi- eli osaamislähtöisen Forward-mallin käsitteellisistä ja menetelmällisistä lähestymistavoista. Lisäksi se sisältää ohjeita ohjaajille, kuinka
toteuttaa Forward-mallia käytännössä.

Tämä opas koostuu neljästä osasta:
Ensimmäisessä kappaleessa tutustutaan Forward-hankkeeseen, sen taustaan, tavoitteisiin ja
toimintoihin.
Toisessa kappaleessa esitellään kompetenssilähtöisen Forward-mallin käsitteelliset lähtökohdat, niin hankkeen teoreettisen ja Forwardin kompetenssiluokittelun kuin voimaantumiskäsitteenkin perustat.
Toisessa kappaleessa käydään läpi Forward-kompetenssiluettelon sisältö käsitteineen sekä
avainkompetenssit maahanmuuttajanaisten yhteiskunnallisen osallisuuden parantamiseksi.
Käsikirjan kolmannessa kappaleessa keskitytään Forward-hankkeen menetelmiin maahanmuuttajanaisten voimaantumisen ja yhteiskunnallisen osallisuuden tukemiseksi. Tämä osio
pitää sisällään:
 Pääpiirteet prosessista, joka on suunniteltu maahanmuuttajanaisten kanssa työskentelemiseen käyttäen Forward-menetelmää (eri vaiheet ja niihin sisältyvät toiminnot).
 Kahden keskeisimmän työkalun esittely, jotka on suunniteltu tunnistamaan, erittelemään ja validoimaan kompetenssit, jotka on saavutettu molemmissa hankkeen oppimisympäristöissä: Forward-kompetenssiportfolio ja Forward-kyselylomake.
Lopulta neljännessä ja viimeisessä kappaleessa annetaan ohjeet kouluttajille toteuttaa Forward-menetelmiä käytännössä. Tämä osio pitää sisällään:
 Kuvauksen oleellisimmista kompetenssien taustoista ohjaajille, jotka käyttävät Forwardmenetelmiä
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 Ohjeet tunnistaa kompetensseja naisia tuettaessa
 Ohjeet ohjaajien omien maahanmuuttajanaisiin kohdistuvien ennakkoluuloja tunnistamiseksi
 Ohjeet ja käyttötarkoitukset Forward-kyselylomakkeelle
 Suositukset Forward-portfolion käytölle
 Suuntaviivat maahanmuuttajanaisten ohjaajille validointimenettelyihin virallisessa, epävirallisessa ja arkioppimisen kontekstissa
Tämä käsikirja on käännetty seitsemälle eri EU-kielelle (englanti, espanja, italia, liettua, romania, saksa, suomi) ja sen sisältö on mukautettu kunkin hankemaan tarpeisiin. Kaikki kieliversiot
on ladattavissa maksutta hankkeen kotisivuilta: http://www.forwardproject.eu.
Olemme syvästi kiitollisia kaikille niille maahanmuuttajanaisille, jotka osallistuivat hankkeen
tutkimukseen ja pilottitutkimuksen toimintoihin, kuten myös kaikille ammattilaisille, jotka antoivat panoksensa materiaalien kehittämiseksi.
Toivomme vilpittömästi, että Forward-menetelmät ja materiaalit auttavat ammattilaisten työtä tukea maahanmuuttajanaisten yhteiskunnallisen osallisuuden parantamiseksi ja voimaantumiseksi.
Forward-hankekumppanit
SURT, Women’s Foundation. Private Foundation, Espanja.
People, S.r.l., Italia.
Frauenservice Graz, Itävalta.
Women’s Issues Information Centre (WIIC), Liettua.
Romanian Institute for Adult Education (IREA), Romania.
Monika-Naiset liitto ry, Suomi.
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1. Forward-hanke
Laura Sales Gutiérrez ja Mar Camarasa i Casals
Surt Women’s Foundation
Forward (2011–2013) on EU:n Elinikäisen oppimisen toimintaohjelman (Grundtvig) tuella toteutettu kansainvälinen hanke.
Hanke toteutettiin yhteistyönä kuudessa EU-maassa, joita ovat Espanja, Italia, Itävalta, Liettua,
Romania ja Suomi. Hankkeen päätavoitteena oli luoda innovatiivinen kompetenssilähtöinen
portfolio ja pedagogiset työkalut maahanmuuttajanaisten kompetenssien tunnistamiseksi,
tunnustamiseksi, validoimiseksi ja kehittämiseksi sekä naisten sosiaalisen osallisuuden parantamiseksi.

1.1 Forward-hankkeen tausta
Huolestuttava yhteiskunnallinen tilanne synnytti tarpeen Forward-hankkeelle: tarkasteltaessa
työttömyyslukuja ja yhteiskunnallista osallisuutta ovat maahanmuuttajanaiset yksi heikoimmassa asemassa olevista ihmisryhmistä EU-maissa. Sukupuoli ja alkuperä tuovat usein haasteita maahanmuuttajanaisen arkeen.
Maahanmuuttajanaisten työttömyysluvut ovat korkeat ja EU-maissa heille maksetaan alhaisempaa palkkaa kuin muulle väestölle. He ovat usein ylikoulutettuja saamiinsa työtehtäviin
uudessa kotimaassaan ja lisäksi toimivat työvoimasäänneltyjen alojen ulkopuolella. Nämä seikat johtavat järjestelmällisesti siihen, että maahanmuuttajanaisten ihmisoikeuksia loukataan ja
heidän lahjakkuutensa menee hukkaan. Myös köyhyysriski on nykyisessä EU-maiden taloudellisessa tilanteessa suuri.
Forward-hankkeessa luotiin malli näiden ongelmien voittamiseksi edistämällä maahanmuuttajanaisten osallistumista aikuiskoulutukseen kahden avaintyökalun avulla, joita ovat kompetenssilähtöiset menetelmät ja maahanmuuttajanaisten kompetenssien validoiminen.
Kompetenssi- eli osaamislähtöiset mallit ovat osoittautuneet erittäin arvokkaiksi naisten voimaannuttamisessa. Lähestymistapa mahdollistaa epävirallisessa ja arkioppimisen ympäristössä
hankittujen kompetenssien tunnustamista työ- ja koulutusmarkkinoilla. Tällaisia taitoja voivat
olla esimerkiksi kotitaloustöiden (lastenhoito, siivoaminen, muut kotityöt) kautta saadut tiedot
ja taidot tai vaikkapa maahanmuuttoprosessin myötä vahvistuneet kompetenssit, kuten stressin hallinta ja kyky sopeutua muutoksiin. Kompetenssimallissa maahanmuuttajanaisen saavuttamat tiedot ja taidot siirretään ja niitä hyödynnetään työ- tai koulutusympäristössä niitä edelleen kehittäen.
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Hanke perustui myös toiseen maahanmuuttajanaisten työllistymiseen ja sosiaalisen osallisuuden avainmekanismiin: validoinnin ja oppimisen menetelmiin, jotka on hankittu virallisessa,
epävirallisessa ja arkioppimisen ympäristöissä. Kaikissa kuudessa hankekumppanimaassa tutkintotodistukset, jotka maahanmuuttaja on saanut nykyisen asuinmaansa ulkopuolella ovat
usein epäjohdonmukaisia ja/tai tehottomia. Tämä aiheuttaa syrjintää ja korvaamatonta henkisen pääoman menetystä. Forwardissa maahanmuuttajanaisten tarpeet otetaan huomioon
hyödyntämällä jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä. Hanke tarjoaa pilotoidun, erityislaatuisen
maahanmuuttajanaisten tarpeisiin mukautetun kompetenssiportfolion ja työkalut uraohjaukseen ja aikuiskoulutukseen.
Forwardissa päämääränä on ollut tuoda esille nämä tarpeet ottamalla oppia jo olemassa olevista hyvin toimivista kompetenssilähtöisistä menettelytavoista ja validointimenetelmistä.
Tämän pohjalta hankkeessa on luotu pilottitestattu kompetenssiportfolio. Myös kompetenssien kehittämisen ja voimaantumisen työkaluja on mukautettu EU-maiden maahanmuuttajanaisten tarpeisiin parantamaan sosiaalista osallisuutta nykyisessä asuinmaassaan.

1.2 Forward-hankkeen tavoitteet
Forward-hankkeen päätavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa innovatiivinen kompetenssiportfolio ja pedagogiset työkalut maahanmuuttajanaisten osaamisen tunnistamiseen, tunnustamiseen ja kehittämiseen parantamaan maahanmuuttajanaisten työllistettävyyttä ja sosiaalisen
osallisuutta.
Hankkeen erityistavoitteita olivat:
 Laajentaa tutkimusta kuudessa EU:n jäsenvaltioissa (Itävalta, Suomi, Italia, Liettua, Romania

ja Espanja) maahanmuuttajanaisten erityistilanteesta keskittyen heidän osaamispääomaansa, työllistettävyyteensä, kokemuksiinsa osaamisen arvioinnista ja tunnustamisesta sekä
osallistumisestaan työmarkkinoille ja aikuiskoulutukseen
 Kehittää, pilotoida ja tunnustaa (asiantuntijaryhmän toimesta) uusi kompetenssimalli (portfolio ja opetusvälineitä), joka soveltuu erityisesti EU-maiden maahanmuuttajanaisten kanssa tehtävään työhön
 Edistää Forward-mallin (kompetenssiportfolio ja pedagogiset työkalut) käyttöä uraohjauksen ja aikuiskoulutuksen ammattilaisten keskuudessa
 Levittää projektista saatua tietoa, asiantuntemusta ja hyviä käytäntöjä EU:n tasolla ja edistää keskustelua ammattilaisten keskuudessa

1.3 Forward-hankkeen toiminnot ja tuotokset
Päämäärien saavuttamiseksi hankkeessa toteutettiin kolmenlaisia päätoimintoja: laadullinen
tutkimus, pedagogisten työkalujen valmistelu, koulutustoiminta ja hankemateriaalien tuottaminen.
Seuraavaksi näistä toiminnoista kerrotaan tiivistetysti, mutta tarkempia tietoja hanketoiminnoista kussakin maassa voi lukea hankkeen nettisivuilta osoitteesta
http://www.forwardproject.eu. Sivuilta voi myös ladata hankemateriaaleja maksutta.
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1. Tutkimus
Tämä käsikirja ja muut hankkeessa tuotetut materiaalit perustuvat aikaisempiin dokumentointeihin sekä laadulliseen tutkimukseen. Näiden taustatietojen avulla materiaalit on pyritty tuottamaan kunkin hankemaan maahanmuuttajanaisten tarpeita vastaaviksi.
Hankkeessa toteutettiin kahdenlaista tutkimusta:
 Taustatutkimusta kussakin hankemaassa jo olemassa olevista maahanmuuttajanaisille
suunnatuista kompetenssipohjaisista malleista.
Päätavoitteena oli tunnistaa yhteisiä piirteitä EU-maiden menetelmissä sekä luoda teoreettista ja menetelmällistä taustaa, jonka pohjalta luotiin hankkeen Forward-menetelmät ja
materiaalit. Käsikirjan kappaleessa 2.1 löytyy tiivistelmä tutkimusraportista, mutta kokonaisuudessaan se on ladattavissa hankkeen www-sivuilta.
 Laadullinen tutkimus maahanmuuttajanaisten kompetensseista Espanjassa, Italiassa, Itävallassa, Latviassa, Romaniassa ja Suomessa, johon osallistuivat maahanmuuttajanaiset ja
ammattilaiset (kuten esimerkiksi ryhmien ohjaajat).
Vertaileva raportti laadittiin kuuden kansallisen tutkimuksen pohjalta. Raportti antaa suosituksia siitä, kuinka arvioida, tunnistaa ja vahvistaa maahanmuuttajanaisten osaamista, jota he ovat saaneet virallisessa ja etenkin epävirallisessa ja arkioppimisen ympäristössä. Lisäksi raportissa selvitetään yhtäläisyyksiä ja eroja hankemaiden välillä. Kaikki tutkimukset
ja raportit on saatavilla hankkeen nettisivuilta.

2. Pedagogiset materiaalit
Hankkeessa toteutetusta tutkimuksesta saatujen tulosten perusteella suoritettiin pilotointi
maahanmuuttajanaisille kussakin kuudessa hankemaassa. Lisäksi asiantuntijat validoivat innovatiivisen Forward-mallin, joka auttaa ammattilaisia tukemaan maahanmuuttajanaisten kompetenssien tunnistamista, tunnustamista ja kehittämistä.
Hankkeessa tuotettiin pedagogista materiaalia seitsemällä kielellä, jotka ovat saatavilla sähköisessä muodossa: tämä käsikirja ja sen rinnalla kulkeva työkaluopas tukemaan maahanmuuttajanaisia yksilö- ja ryhmätoimintamuotoisesti. Kaikki materiaalit ovat maksutta ladattavissa
hankkeen www-sivuilta.

3. Koulutukset, hankkeen tulosten levittäminen ja muut hanketuotokset
Hankkeen ja tuotettujen materiaalien monipuolisuuden takaamiseksi hankkeessa toteutettiin
monia erilaisia aktiviteetteja:
 Koulutusta sekä tilaisuuksia tulosten levittämiseksi ja valtavirtaistamiseksi (koulutukset
ammattilaisille, kansalliset konferenssit kaikissa hankemaissa, hankkeen loppuseminaari Italiassa Roomassa)
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 Hanke-esite seitsemällä EU-kielellä, joka tarjoaa tietoa hankkeesta, sen tavoitteista ja
kumppanuuksista sekä tietoa Forward-hankkeen tärkeimmistä toiminnoista ja tuotoksista
 Kolme lehdistötiedotetta seitsemällä EU-kielellä
Materiaalit ovat ladattavissa hankkeen www-sivuilta.
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2. Kompetenssi- eli osaamislähtöisen
Forward-mallin käsitteellinen perusta

2.1. Käsitteellinen viitekehys
People
Laura Sales Gutiérrez ja Mar Camarasa i Casals
Surt Women’s Foundation

Johdanto
Tässä luvussa määritellään Forward-mallin kehitystä ohjanneet keskeiset osa-alueet ja kootaan
eri osapuolten kokemukset yhteiseen käsitteelliseen viitekehykseen.
Maahanmuuttajanaisten osaamisen eli kompetenssien tunnistaminen, tunnustaminen, validointi ja sertifiointi ovat eri tapoja lähestyä laajempaa aihetta: osaamista ja kompetensseja
koskevaa politiikkaa. Tämä aihe puolestaan edellyttää eurooppalaista politiikkaa, joka tukee
nais- ja miestyöntekijöiden työllistettävyyttä ideaalisella tavalla ottaen huomioon tasapainoisen ja sosiaalisesti osallistavan kasvun.
Maahanmuuttajanaisten osaamista on jäsennetty melko laajasti ja korostetusti teoreettispoliittisella tavalla, jossa keskeisimmät asiat liittyvät tietoyhteiskuntaan, elinikäiseen ja elämänlaajuiseen oppimiseen sekä erilaisuutta kunnioittavaan henkilöstöresurssien tehostamiseen.
Tästä syystä on hyödyllistä käydä lyhyesti läpi joitakin niistä asioista, joihin Forward-hankkeen
teoreettinen viitekehys pohjautuu.

Kompetenssit: tieteellisen keskustelun ja eurooppalaisen politiikan välimaastossa
Viimeisten neljänkymmenen vuoden aikana eli sen jälkeen, kun David McClelland kirjoitti artikkelin Testing for Competence Rather than for ”Intelligence” (1973), on epistemologian eli tietoteorian tasolla niin psykologiassa, ergonomiassa kuin sosiologiassakin nähty erilaisia tieteellisiä
tutkimussuuntauksia, jotka ovat auttaneet määrittelemään osaamisen yleistä paradigmaa kukin omasta näkökulmastaan.
Tätä työtä voi pitää pohjana kaikille myöhemmille tutkimuksille kompetensseista ja erityisesti
ammatillisista kompetensseista, minkä perusteella on muotoutunut nyt yleisemmässä käytössä
oleva osaamisen yleinen paradigma. Forward-hankkeen käsitteellisessä viitekehyksessä viita-
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taan muun muassa Spenceriin & Spenceriin (1993), Golemaniin (1995), Le Boterfiin (1994,
2010a ja 2010b) ja De Montmolliniin (1986), jotka ovat eräitä alan kansainvälisesti tunnetuimpia teoksia.
Seuraavassa pohdimme DeSeCo-hankkeen1 (1999–2002) (Rychen & Salganik, 2003), ALLtutkimuksen (2000) sekä parhaillaan käynnissä olevan PIAAC-ohjelman (2010–2013) merkitystä. Keskitymme näihin tutkimuksiin, koska niiden aihealueet liittyvät Forward-hankkeeseen ja
koska OECD:n hankkeilla ja tutkimuksilla on (epäsuora mutta silti merkittävä) vaikutus eurooppalaisen politiikan muotoutumiseen2.
On sanottu, että DeSeCo-hankkeen myötä on syntynyt uudenlainen osaamisen käsite. Siinä
lähestytään osaamisen käsitettä kokonaisvaltaisesta näkökulmasta sen sijaan, että pidettäisiin
sitä vain tiedon, tietotaidon, taitojen ja asenteiden summana tai – vielä pahemmassa tapauksessa – niiden pelkkänä luettelona. Kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa tunnistetaan ja analysoidaan aikuiselämässä olennaisina pidettyjä olosuhteita sekä ajattelu- ja käyttäytymistapoja,
jotka vaikuttavat ratkaisevasti menestymiseen, toteuttamiseen ja tehokkaaseen toimintaan
niin työssä kuin arkielämässäkin.
ALL-tutkimuksen (Adult Literacy and Life Skills)3 teoreettisena viitekehyksenä on analyysi globalisoituneesta maailmasta, jota leimaavat jatkuvat muutosprosessit. Sen tavoitteena on tutkia
ja analysoida kansojen tietyissä sosiohistoriallisissa ympäristöissä hankkimia kompetensseja
sekä kansojen kehityspotentiaalia, modaliteetteja, kognitiivisia ominaisuuksia ja sosioekonomisia olosuhteita, jotka määrittävät aikuisen suoriutumista.
Kompetenssien kartoituksen ja analysoinnin perustana olevat paradigmat – riippuen ALLtutkimuksen asetelmasta – voivat auttaa myös kompetenssien tunnistamisessa ja sertifioimisessa ja siten myös kompetenssiportfolion kaltaisten sopivien työkalujen kehittämisessä. Tämä
pätee erityisesti aikuisiin maahanmuuttajanaisiin, joiden kompetenssit kypsyvät, jäsentyvät ja
kehittyvät proseduraalisesti suhteessa globalisoituneen maailman sosiohistoriallisiin ympäristöihin.

1

OECD aloitti DeSeCo-hankkeen (Definition and Selection of Competencies) vuonna 1997, ja se päättyi
vuonna 2002. Hankkeen tavoitteena oli luoda aiempaa kestävämpi käsitteellinen viitekehys, joka voisi
johtaa kansainväliseen tutkimusmalliin, jonka avulla voitaisiin varmistaa aiemmin opitun taso ja
erilaisten avaintaitojen olemassaolo.
2
PIAAC – Programme for the International Assessment of Adult Competencies;
http://www.oecd.org/site/piaac
3
ALL-tutkimus (Adult Literacy and Life Skills) sai alkunsa hallitusten, kansallisten tilastolaitosten, tutkimuslaitosten ja monenkeskisten järjestöjen yhteistyön tuloksena. Tutkimuksen kehitystä ja koordinointia tukivat Kanadan tilastokeskus (Statistics Canada) ja Educational Testing Service (ETS) yhteistyössä
seuraavien osapuolten kanssa: National Center for Education Statistics (NCES, toimii Yhdysvaltain opetushallituksen alaisuudessa), Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) sekä Unescon (YK:n
kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö) alaisuudessa toimivat Latinalaisen Amerikan ja Karibian aluetoimisto (OREALC) ja tilastoinstituutti (UIS). Tutkimus suunniteltiin niin, että saataisiin vastaus perustavanlaatuiseen kysymykseen, jonka tiivistämme tässä yhteydessä seuraavasti: Riittääkö analysoidun aikuisväestön kompetenssien jakautumisen kuvaus tällä hetkellä niiden osapuolten ohjaamiseen, joiden vastuulla
on sosiaalipolitiikkaan ja etenkin koulutuspolitiikkaan liittyvä päätöksenteko lähitulevaisuudessa?
http://nces.ed.gov/surveys/all/
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PIAAC-ohjelma4 (Programme for the International Assessment of Adult Competences), joka
käynnistyi vuonna 2010 ja päättyy vuonna 2013, on OECD:n mukaan kaikkien aikojen kattavin
kansainvälinen tutkimus aikuisten kompetensseista. PIAAC-ohjelmassa tutkitaan DeSeCohankkeen tuloksia yksityiskohtaisesti arvioimalla kompetensseja laajemmasta näkökulmasta.
Kompetenssit nähdään monimutkaisina käsitteinä (mielenkiinnon kohteiden, taipumusten ja
taitojen yhdistelminä), joiden ansiosta ihmiset, jotka ovat kehittäneet kyseisiä kompetenssejaan, osaavat merkittävästi ja oikealla tavalla käyttää arvokkaimpia sosiokulttuurisia välineitä,
kuten digitaalista teknologiaa ja viestintävälineitä. Näillä välineillä he voivat tarkastella, hallita,
valikoida, integroida ja arvioida tietoa sekä rakentaa sen pohjalta uutta tietoa ja osallistua sosiaaliseen elämään entistä tehokkaammin viestimällä muiden kanssa. PIAAC-ohjelman innovatiivisin ja erikoislaatuisin piirre on tiedon kerääminen kompetenssien ja muiden (mm. demografisten, sosiaalisten ja työllisyyteen liittyvien) muuttujien välisestä suhteesta sekä kompetenssien vaikutuksesta taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen suoriutumiseen.
DeSeCo-hanke ja sitä seurannut PIAAC-ohjelma muodostavat loogisen ja epistemologisen jatkumon (katso yhteinen kokonaisvaltainen lähestymistapa osaamiseen). Ennen kaikkea PIAAC
on kuitenkin kehityksen seuraava vaihe: arvioinnissa hyödynnetään kumpaakin vertailukelpoista työkalua Euroopan tasolla (Forward-menetelmässä on otettu tämä huomioon) sekä sosiokulttuurista sisältöä ja kompetensseja, kuten viestintäkykyä, tiedon hallinta-, integrointi- ja
arviointikykyä sekä tehokasta osallistumista sosiaaliseen elämään. Kaikessa tässä otetaan
huomioon kompetenssien erityinen luonne ja siten myös niiden suhteet demografisiin, työllisyyteen liittyviin ja kulttuurienvälisiin muuttujiin. Käytännössä PIAAC-ohjelman ja Forwardhankkeen toiminta-ala on täysin sama.

Yhteiset eurooppalaiset puitteet
Eurooppalaisessa politiikassa on 1990-luvun alusta asti nostettu kompetenssit merkittävään
asemaan erilaisissa aloitteissa ja institutionaalisissa ehdotuksissa, jotka ovat liittyneet koulutuksen ja työn modernisointi- ja uudistamisprosesseihin. Euroopan unionin osaamislähtöiselle
ja myös kompetensseja koskevalle lähestymistavalle on kaksi tyypillistä lähtökohtaa: ensimmäinen painottuu käsitteellisiin/semanttisiin ja toinen funktionaalisiin/kielellisiin asioihin.
Semanttisessa mielessä osaaminen ei vastaa niinkään (tai pelkästään) muodollisilla koulutuskursseilla kognitiivisesti opittua vaan pikemminkin sitä, mitä ihmiset pystyvät tekemään ammattimaisella tasolla tai yleisemmin työssä. Se siis viittaa sellaisiin taitoihin ja käyttäytymistapoihin, joiden ansiosta ihmiset selviävät monimutkaisessa työelämässä – erään näkemyksen
mukaisesti kykenevinä yhdistämään ohjelmallisesti työn ja elinikäisen oppimisen.
Funktionaalisessa mielessä kompetensseja on alettu vähitellen tarkastella kielenä, jonka avulla
pystytään luomaan vuoropuhelua erilaisten järjestelmien välille (koulutus ja tutkinnot; ammattipätevyydet; ammattilaiset ja työroolit; elämänalat ja muut yksilölliset kokemukset).
4

PIAAC on OECD:n (parhaillaan käynnissä oleva, vuonna 2013 päättyvä) ydinkompetensseja ja niiden
optimaalista hyödyntämistä työmarkkinoilla tutkiva ohjelma, jonka ensisijaisena tavoitteena on arvioida
aikuisten kompetensseja kansainvälisestä vertailunäkökulmasta niin OECD:n jäsenmaissa kuin muissakin
maissa. PIAAC-ohjelmassa tehdään otantatutkimus 16–65-vuotiaiden väestöryhmästä niin, että
pääpaino on työelämässä hankituissa kompetensseissa, niiden vaikutuksissa tuloihin sekä muissa
olennaisissa asioissa. Ohjelmaan osallistuu 25 maata.
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Tästä näkökulmasta tulisi arvioida kompetensseja varten laaditun ja niitä koskevan EUpolitiikan asiakirjoja ja tärkeimpiä vaiheita aina Lissabonin strategian (2000) käännekohdasta ja
kiihtymisestä (sillä juuri sitä se oli) suositukseen avaintaidoista (2006), eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen (2008), tulevaisuuden työmarkkinoilla tarvittaviin taitoihin keskittyvään
”uudet taidot uusia työpaikkoja varten" -aloitteeseen (2010) ja Euroopan komission Eurooppa
2020 -toimintaohjelmaan. Eurooppa 2020 -ohjelmaan sisältyy ESCO-aloite (eurooppalainen
taito-, osaamis- ja ammattiluokittelu). Siinä pyritään luomaan monikielinen taito- ja
kompetenssiluokittelu, joka helpottaa viestintää ja vuorovaikutusta erilaisten kansallisten ja
kansainvälisten luokittelujen välillä.
Kaikkien näiden aloitteiden keskellä erityisen suuri merkitys on Europass-päätöksen hyväksymisellä. Europass on asiakirjaportfolio, joka on suunniteltu helpottamaan Euroopan unionin
kansalaisten alueellista ja ammatillista liikkuvuutta tuomalla esiin vuosien varrella hankitut
kokemukset, tiedot ja taidot. Siinä yhdistyvät yhdessä ”viitekehyksessä” kaikki aiemmin kehitetyt eurooppalaiset avoimuusmekanismit eli EU:n toimielinten (mutta myös Euroopan neuvoston ja Unescon) kehittämät ja tukemat työkalut, joiden tarkoituksena on edistää kansallisten
sertifiointien luettavuutta. Europass-portfolion tärkein asiakirja on Europass-ansioluettelo, jota
muut asiakirjat tukevat. Muita asiakirjoja ovat Europass-liikkuvuustodistus, ammattitutkintotodistuksen Europass-liite, korkeakoulututkintotodistuksen Europass-liite ja Europasskielipassi. Vuoden 2012 loppupuolella otettiin käyttöön eurooppalainen osaamispassi. Kyseessä on helppokäyttöinen sähköinen portfolio, jonka tarkoituksena on auttaa kokoamaan Europass-ansioluetteloa ja -kielipassia sekä muita asiakirjoja (esim. tutkintotodistusten kopioita
sekä työtodistuksia, joista käyvät ilmi taidot ja pätevyydet). Tämä sähköinen alusta on uusi
askel kohti EU:n tasolla hyväksyttävää portfoliomuotoa, johon kuuluvat myös kompetensseja
koskevat asiakirjatodisteet.
Bruggen/Kööpenhaminan prosessin toimeenpanossa kiinnitetään huomiota muihinkin asioihin,
jotka ovat tärkeitä osaamisen sertifiointijärjestelmän rakentamisen kannalta:
 Otetaan käyttöön ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten siirtojärjestelmä
 Määritellään yhteiset periaatteet virallisen ja epävirallisen oppimisen tunnustamista
varten
 Silti ratkaisematta on eräs kriittinen asia, sillä epäviralliseen oppimiseen ja arkioppimiseen liittyen neuvoston päätelmissä yhteisistä eurooppalaisista periaatteista on esitetty joitakin keskeisiä periaatteita, joita jäsenvaltioita on pyydetty harkitsemaan ainoastaan vapaaehtoisesti kompetenssien siirron ja hyväksynnän mahdollistamiseksi eri
aloilla

Oppimisen validointi EU-asiakirjoissa
Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) on määritellyt termit
”epävirallinen oppiminen” ja ”arkioppiminen”.
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Epävirallinen oppiminen on vapaaehtoista oppimista suunnitelluissa toimissa (työssä,
opinnoissa), mutta sitä ei ole kuitenkaan suoranaisesti määritelty oppimistavoitteissa.
Arkioppiminen on tahatonta oppimista työhön, perheeseen ja vapaa-aikaan liittyvissä
päivittäisissä toimissa. Arkioppiminen ei ole järjestelmällistä oppimista oppimistavoitteiden mukaisesti.
Cedefop (2008a)
Epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen validointi on ollut osa Euroopan toimintasuunnitelmaa 1990-luvun alkupuolelta asti elinikäisen oppimisen yhteydessä.
Oppimistulosten validoinnissa on kyse siitä, että toimivaltainen elin vahvistaa, että henkilön virallisen, epävirallisen tai arkioppimisen ympäristössä hankkimat oppimistulokset
(tiedot, taidot ja/tai kompetenssit) on arvioitu ennalta määritettyjen kriteerien mukaisesti ja vastaavat validointivaatimuksia.
Validointi johtaa tyypillisesti sertifiointiin.
Cedefop (2008a)

Viittauksia validointiin oli jo vuonna 2001 annetussa komission tiedonannossa eurooppalaisen
elinikäisen oppimisen alueen toteuttamisesta ja vuonna 2002 annetussa neuvoston päätelauselmassa ammatillisen koulutuksen tehostetun yhteistyön edistämisestä (Kööpenhaminan
julistuksessa). Tärkeimmät asiakirjat ovat kuitenkin neuvoston päätelmät epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen yhteisistä eurooppalaisista tunnistamis- ja tunnustamisperiaatteista
(2004) sekä epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen validointia koskevat eurooppalaiset suuntaviivat (2009). Näissä asiakirjoissa esitetyt periaatteet voidaan tiivistää yksilöllisiin oikeuksiin
(mukaan lukien validointiprosessin vapaaehtoisuus), osapuolten velvollisuuksiin (mukaan lukien laadunvarmistusta koskevat säännökset) sekä luottamuksen, luotettavuuden ja laillisuuden
arvoihin.
Suuntaviivoissa puhutaan validointisuhteesta. Tähän mennessä kaikissa jäsenvaltioissa ei kuitenkaan ole otettu käyttöön kansallisen tason validointijärjestelmää.
Cedefop jakaa osaamisen validointiprosessin kolmeen osaan, jotka ovat epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen tunnistaminen, arviointi ja tunnustaminen (eli validointi).
Kahdessa ensimmäisessä vaiheessa pohditaan oppimisprosessia ja pyritään määrittämään yksilön koulutusuran vahvuudet ja heikkoudet sekä tarjoamaan henkilökohtaisia parannusehdotuksia. Tunnustaminen on yhteydessä oppimistuloksiin ja niiden virallistamiseen ja sertifiointiin.5
Arjessa hankitun osaamisen tunnistaminen, validointi ja tunnustaminen sekä parantaminen
muodostavat Forward-hankkeen ytimen. Ei olekaan yllättävää, että naispuolisten maahan-

5

Katso epävirallisen ja arkioppimisen validointia Euroopassa koskeva kartoitus, 2010;
http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/projects/validation-of-non-formal-and-informallearning/european-inventory.aspx
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muuttajien merkittävimmät voimavarat ovat juuri tämäntyyppisiä kompetensseja. Portfolion
päätavoite on juuri näiden kompetenssien tunnustaminen.
Epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen validoinnin edistämistä koskeva yhteisömenetelmä
perustuu avoimeen yhteistyöhön, kansallisten kokemusten vaihtoon ja pilottikokeilujen levittämiseen. Eurooppa-neuvosto tukee hyvien toimintatapojen levittämistä ja vaihtoa jäsenvaltioissa (ks. epävirallisen ja arkioppimisen validointia Euroopassa koskeva kartoitus).
Tunnistamisen, arvioinnin ja tunnustamisen välistä eroa verrataan usein formatiivisen ja summatiivisen validointilähestymistavan väliseen eroon. Summatiivisen arvioinnin ensisijainen
tarkoitus on antaa lopputoteamus arviointihetkeä edeltäneestä oppimisesta, ja siinä on nimenomaisesti kyse oppimistulosten virallistamisesta ja sertifioinnista. Niinpä summatiivinen
arviointi liittyy sellaisiin laitoksiin ja toimielimiin, joilla on valtuudet myöntää tutkintoja. Formatiivisen arvioinnin ensisijainen tarkoitus taas on saada oppijat laajentamaan ja syventämään
oppimaansa (Cedefop, 2008b).
Toinen Cedefopin korostama asia, joka sisältyy Forward-hankkeen teoreettiseen viitekehykseen, on se, että Euroopan työmarkkinoilla tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa yhä enemmän
pehmeitä taitoja (työskentelytapoja, organisatorisia periaatteita, asiakkuudenhallintaa, itseorganisointia, tapahtumien suunnittelua, organisatorista joustavuutta ja välitöntä ongelmiin reagointia). Näiden uusien tarpeiden valossa maahanmuuttajanaisten sijoittaminen työhön on
yksi tärkeimmistä tavoista, joilla työkalujen todellista tehokkuutta voidaan mitata.

Osaamislähtöinen lähestymistapa ja kulttuurinen ulottuvuus
Kaikissa viimeaikaisissa teorioissa kehotetaan harkitsemaan uudelleen kulttuurienvälisyyttä
(engl. interculturalism)6, sillä se on hyvin yleinen lähestymistapa, jota ei tule sekoittaa tai rajoittaa maahanmuuttajien kotouttamisprosessiin. Se on myös hankkeen näkökulmasta arvokas
käsite.
Kulttuurienvälisyys viittaa yhteiseen sitoumukseen, jonka keskipisteenä ovat kohtaamiset eri kulttuureihin kuuluvien ihmisten välillä, jotka suhtautuvat vuoropuheluun avoimesti ja ovat valmiita sopeutumaan muutokseen.
Kulttuuria tulee tarkastella ihmisryhmän sosiaalisena perintönä, joka on aina avoinna muutokselle ja välittyy sukupolvelta toiselle samalla muuttuen. Siksi termillä ”kulttuuri” viitataan ihmisen kokemukseen kokonaisuutena (Hannerz, 1992).

6

Kulttuurienvälisyyden kautta voidaan saavuttaa transkulttuurisuus (engl. transculturalism), joka viittaa
kykyyn siirtyä erilaisten kulttuurien välillä sulautumatta täysin mihinkään niistä. Tämä on mahdollista
vain silloin, kun kukin kulttuuri nähdään ihmisten yhteisen perustan ilmentymänä. Se on kykyä vaihdella
ihmisyhteisöjen erilaisten ilmentymien välillä, hyödyntää tarkoituksenmukaisia kulttuurienvälisiä periaatteita ja kohdata toisia ihmisiä erilaisissa tilanteissa. Viitekohtana voidaan pitää G. Batesonia (1979).
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Meidän kannaltamme kiinnostavimmilta vaikuttavat ne kulttuurin käsitteet, joissa kulttuuria tarkastellaan ”merkitysten verkkona” tai ”foorumina, jossa merkityksistä neuvotellaan ja uudelleen neuvotellaan”.
Bruner (1986)
Vaikka tämä merkitysten verkko on se ympäristö, jossa merkityksiä omaksutaan ja tulkitaan,
toisissa moniarvoisissa yhteiskunnissa merkityksistä voidaan neuvotella ja niitä voidaan luoda
ja rikastuttaa uusilla aineksilla ja mahdollisuuksilla.
Valitsemalla osaamisen käsitteeseen pohjautuvan lähestymistavan voimme keskittyä ihmisten
kykyyn ottaa omat voimavaransa käyttöön erilaisissa ympäristöissä. Lisäksi se mahdollistaa
kokemuksen esittämisen helppolukuisessa muodossa, joka voidaan antaa erilaisille keskustelukumppaneille, kuten yrityksille, koulutuslaitoksille tai muille tahoille. Tämä lisää viestinnän
avoimuutta.
Avoimuuden ja osaamisen välillä on ilmeinen yhteys. Tätä taustaa vasten Forward-hanke on
oikeutetusti osallistunut keskusteluun epävirallisen oppimisen, arkioppimisen ja niiden avulla
hankitun kokemuksen mitattavuudesta, tunnustamisesta ja parantamisesta.
Erityisen merkittävä kompetenssi Forward-hankkeessa on monikulttuuriosaaminen (engl.
cross-cultural competence).
Monikulttuuriosaaminen tarkoittaa kykyä tunnistaa, ymmärtää ja tulkita tietyn tilanteen ja erilaisten ympäristöjen yksilöllisiä mahdollisuuksia ja käyttää tarkoituksenmukaisia toimintatapoja.
Goldstein & Smith (1999)
Erilaisten mahdollisuuksien edellytyksenä on itsetutkiskelu ja/tai ihmisen omassa elämänpiirissä tapahtuneen sosialisaation tietoinen tunnustaminen. Ihminen voi muuttaa mahdollisuuksiaan vasta tarkasteltuaan omia käyttäytymistapojaan ja arvojaan. Siksi erilaisten elämän tosiasioiden ja etenkin tietyntaustaisten maahanmuuttajien ottaminen huomioon edellyttää erilaisia lähestymistapoja. Transkulttuurisesta näkökulmasta kompetenssi tarkoittaa sitä, että osaa
asettaa ihmiset – tässä tapauksessa naiset – keskipisteeseen ja ottaa huomioon heidän henkilökohtaisen historiansa ja elämänpiirinsä.
Personalisoitu menetelmä, jossa yhdistyvät ihmiselle ominaisiin kykyihin perustuva lähestymistapa (Nussbaum, 2000) ja sukupuolinäkökulma, on ainoa ratkaisu niiden kysymysten tarkasteluun, joita naiset esittävät pohtiessaan suuntautumistaan ja koulutustaan muutoksen ja uusien
suunnitelmien aikoina.
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Forward-portfolio: sukupuolinäkökulman painopisteet maahanmuuttokokemuksessa
Johdanto
Naisten maahanmuuttokokemuksen laajuutta ja sukupuolinäkökulmaa tulisi tarkastella laajemmassa kontekstissa, joka määrittää kansainvälisen muuttoliikkeen uutta ilmiötä. Muuttoliikkeessä on tapahtunut muutoksia,
jotka meidän on otettava huomioon,
Sukupuolinäkökulma on ”[…] strategia, jolla
ellemme halua joutua tarkastelemaan
naisille ja miehille tärkeät asiat ja heidän
kokemuksensa liitetään oleelliseksi osaksi
uusia ilmiöitä vanhoista näkökulmista
poliittisten toimenpiteiden ja ohjelmien
(jolloin ne voisivat jäädä kokonaan
suunnittelua, toimeenpanoa, seurantaa ja
huomaamatta tai näkyä vääristyneinä)
arviointia kaikilla poliittisen, taloudellisen ja
tai sekoittamaan asiaan liittyviä ja
sosiaalisen elämän aloilla.”
erityisiä asioita ratkaisevan tärkeisiin
Ecosoc (2005)
asioihin. Euroopassa maahanmuuttoilmiön tärkeimmät rakenteelliset
muutokset ovat jo toteutuneet. Silti
kaikki jäsenvaltiot eivät ole osoittaneet olevansa täysin tietoisia niistä. Toisin sanoen monilla
on vaikeuksia myöntää, että Euroopasta on vääjäämättä kehittynyt etnisesti ja uskonnollisesti
heterogeeninen maanosa.
Tällä prosessilla on vaikutuksia työ- sekä yksityiselämään liittyvien taitojen kehittymiseen. Yleisemmällä tasolla viime aikoina on ilmennyt assimilaation eli sulautumisen jälkeisiin asioihin
keskittyviä paradigmoja (Cuche, 1996; Glazer & Moynihan, 1963; Semprini, 2000), joissa niiden
omasta heterogeenisyydestään huolimatta kuvataan integraatiota eli kotoutumista vuorovaikutteisena prosessina, jossa vastaanottavan yhteiskunnan toimintalogiikka on yhtä tärkeä kuin etninen
Kotoutuminen on vuorovaikutteinen prosessi, jossa
tausta ja määrittää pitkälti ihmisten urapolkujen ja
vastaanottavan yhteiskunnan
elämänalojen onnistumista tai epäonnistumista, mikä
toimintalogiikka on yhtä tärtaas vaikuttaa merkittävästi elämäntaitoihin ja työtaikeä kuin henkilön etninen
toihin.
tausta ja työtaidot.
Sulautumisen jälkeisestä näkökulmasta tarkasteltuna
ei olekaan yllättävää, että työelämässä alkaa nousta
esiin monimuotoisuuden johtamisen kaltaisia strategioita, joiden avulla pyritään luomaan osallistavia organisaatioita, joissa pystytään sekä edistämään jokaisen työntekijän erityistä potentiaalia että luomaan sen avulla lisäarvoa. Tämä koskee kaikkia spesifisyyksiä, myös sukupuolispesifisyyttä. Tämä on se näkökulma, josta naisten muuttoliikettä Euroopassa tulee arvioida.
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Tarinoita rajanylityspaikoilla
Monilla maahanmuuttajanaisilla on yhteneviä menetelmiä, käytäntöjä, reittejä ja tarinoita,
mutta muuttoliikkeen ymmärtämiseksi tulisi rekonstruoida jokainen yksilöllinen maahanmuuttopolku ja elämäntarina, sillä polut, historiat, elämäntarinat, projektit ja kokemukset ovat hyvin erilaisia.
Jos nainen saapuu uuteen maahan ennen aviomiestään, ennen lapsiaan tai kokonaan yksin,
tilanteella on erilaisia merkityksiä maantieteellis-kulttuurisen alkuperän, historiallisen hetken
ja perhetilanteen kannalta. Erilaiset saapumistavat tai lähtöön johtaneet tai myötävaikuttaneet
syyt vaikuttavat naisten polkuihin uudessa ympäristössä ja muokkaavat niitä voimakkaasti
myös silloin, kun heidän uuden kotipaikkansa kulttuuri on samanlainen kuin heillä itsellään.
Yksilöllinen tarina on yhteydessä lähtöpaikkaan, mutta siihen vaikuttaa myös maahanmuuttohanke, jota jokainen nainen on kypsytellyt omassa mielessään ja/tai perheensä ja kulttuuriryhmänsä parissa. Lisäksi hankkeisiin ja polkuihin vaikuttavat muun muassa yhteiskuntaluokka,
ikä, seksuaalinen suuntautuminen ja etninen ryhmä. Hankkeeseen ryhtyvää voi motivoida tarve parantaa taloudellista tilannettaan, vapauden tai pakosuunnitelman kaipuu tai kulttuuriin
tai perheeseen liittyvät syyt. Kyseessä voi olla myös väliaikainen vakauttamishanke, jolla pyritään esimerkiksi tapaamaan ja/tai yhdistämään ulkomailla asuvia perheenjäseniä.
Maahanmuuttajanaiset elävät kahden kulttuurin välimaastossa, mutta heidän on myös pakko
kohdata ja käsitellä alkuperämaansa heille asettamia rajoituksia ja kehittää uusia käyttäytymismalleja, jotka eivät ole suoranaisesti alkuperämaan eivätkä turvapaikka- tai vastaanottomaan malleja. Heidän on pakko muokata omaa tulkintaansa naisen roolista ja usein myös
omasta roolistaan perheessään monikulttuurisen prosessin mukaisesti. Heidän pitää rakentaa
siltoja ”täältä” nykyisestä asuinmaasta ”sinne” alkuperämaahan, ”tästä” omasta perheestä (jos
sellainen on) tai yhteisöstä ”siihen” työpaikkaan ja julkiseen toimintaan nykyisessä asuinmaassa sekä ”tästä” alkuperäkulttuurista ”siihen” asuinmaan vieraaseen kulttuuriin.
Kansainvälisten muuttoliikeprosessien naisistumisen yhteydessä on tärkeää korostaa naisten
emansipaation eli vapautumisen monitahoista luonnetta, mutta myös perinteiden ylläpitoa ja
yksittäisten prosessien yhteyttä niiden ilmenemiskontekstiin. Maahanmuuttoprosessi muuttaa
saapumis- ja lähtöpaikan merkitystä, kuten myös muuton taustalla olevia syitä, omia ja perheen strategioita sekä alkuperäyhteisön viestintärakennetta.
Maahanmuuton kautta naiset vaihtavat ja risteyttävät toimintoja ja merkityksiä. Maahanmuuttohanke ja etenkin naisten maahanmuuttohanke vaihtelee ns. työntötekijöiden luonteen mukaan. Maahanmuuttohankkeen perusteella (Favaro & Tognetti Bordogna, 1991) voidaan tunnistaa useita rooleja:
 pääosan esittäjät, jotka ovat jättäneet alkuperämaansa saadakseen lisää henkilökohtaista vapautta
 perheen elättäjät tai tienraivaajat, jotka pystyvät käynnistämään maahanmuuttoketjun
perheelleen ja ystävilleen
 tavoitetasoon pyrkijät, jotka ovat lähteneet lyhytkestoiselle muuttomatkalle ja keskittyvät lähinnä taloudellisten etujensa maksimointiin
 käskynalaiset, jotka ovat lähteneet seuraamaan aviomiehiään riippuvaisina perhesiteistä
tai muuntyyppisistä rajoituksista
18

 vastanäyttelijät, jotka osallistuvat perheenjäsentensä tavoin maahanmuuttohankkeen
valmisteluun ja toteutukseen
Maahanmuuton kautta naiset voivat saavuttaa itsenäisyyttä ja vapautta – mahdollisesti kovalla
hinnalla, jos esimerkiksi transnationaaliseen äitiyteen liittyy kärsimystä. He voivat parantaa
asemaansa ja varmistaa lapsuuden perheensä ja itse perustamansa perheen toimeentulon ja
arvokkaan elämäntavan sen lisäksi, että hankkivat resursseja.
Juuri rajanylityskokemuksen intensiivisyydestä johtuu se, että päästyään kohdemaahan maahanmuuttajanaiset voivat tulla entistä tietoisemmiksi kansallisuuteensa ja sukupuoleensa liittyvästä syrjinnästä työmarkkinoilla. Kompetenssien ”sattumanvaraisen” luonteen (osaamisen
monien osa-alueiden kehittyminen epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen ympäristöissä)
vuoksi kompetenssit voivat kuitenkin jäädä huomaamatta – usein myös naisilta itseltään.
Maahanmuuttokokemus ja sukupuolispesifisyys ovat kaksi toisiinsa liittyvää osa-aluetta, jotka
ovat olennainen osa Forward-hanketta. Tässä yhteydessä on erittäin tärkeää viitata intersektionaaliseen teoriaan, sillä sukupuoli ja muuttoliike eivät ole vain kaksi irrallista osa-aluetta,
jotka kumpikin lisäävät maahanmuuttajanaisten tilanteen erityistä luonnetta. Päinvastoin:
nämä kaksi tekijää kohtaavat monimutkaisemmassa risteyskohdassa, mikä voi johtaa täysin
erilaiseen ja eriarvoiseen tilanteeseen, jota tulee analysoida tarkasti.7

Maahanmuuttokokemus

Sukupuolispesifisyys

Osaamislähtöinen
lähestymistapa

Eurooppalaiset
puitteet

FORWARD

Kuva 1. Forward-hankkeen käsitteellisen viitekehyksen eri osa-alueiden väliset suhteet

7

Intersektionaalinen teoria tai intersektionaalisuus on Kimberlé Crenshaw’n esiin tuoma suuntaus, jota
on käytetty laajalti sukupuolen, yhteiskuntaluokan ja etnisten eriarvoisuuksien yhdistelmien analysointiin.
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Teoreettis-metodologiset lähtökohdat kompetenssiportfolion kokoamiselle Forward-mallissa
Kompetenssiportfolion kokoamisen pedagogiset periaatteet
Pedagogisesta näkökulmasta kompetenssiportfolio voidaan määritellä kahden periaatteen
mukaisesti:
 Henkilö, jolle portfolio kuuluu, ei ole pelkästään kansioon kerättyjen asiakirjojen säilyttäjä tai haltija, vaan hän on niiden laatija ja pohjimmiltaan myös se, joka antaa asiakirjoille merkityksen ja järjestää ne kulloisenkin kehityshankkeen edellyttämällä tavalla.
 Kansion kokoaminen on henkilökohtaisen vaivannäön tulos, jota varten tutkitaan, analysoidaan ja yhdistellään – ohjaajan tai tukitoimintoja tarjoavan asiantuntijan avustuksella – ammattiin, koulutukseen ja sosiaaliseen elämään liittyvää kokemusta ja tunnistetaan tämän kokemuksen muokkaamia ja kehittämiä kompetensseja. Kompetenssien
on oltava tehokkaasti hankittuja ja siten toteen näytettyjä, ja niinpä niillä on merkittävä rooli hankkeen rakentamisessa.

Kompetenssiportfolion strateginen merkitys perustuu seuraaviin seikkoihin:
 Ihmisen kehitysprosessi dokumentoidaan kasvun ja jatkuvan henkisen rikastumisen
näkökulmasta niin, että ihminen esitetään oman historiansa, aikansa ja työ- ja yksityiselämänsä yhteydessä
 Henkilökohtaista voimaantumista vahvistetaan ja maahanmuuttajanaisen tapauksessa
ihminen asetetaan uudelle merkitysalueelle kunnioittaen hänen alkuperäistä merkitysaluettaan
 Ihmisen mahdollisuuksia lisätään esimerkiksi siinä, mitä hän voi tehdä työssään, sosiaalisessa elämässään ja yksityiselämässään

Kompetenssiportfolion erityispiirteet:
 Kompetenssiportfolio tulee koota lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä toteutettavia uraohjaus- ja kotouttaNaisten maahanmuuttokokemuksen
mishankkeita varten, mutta myös uran ja yksityiseläspesifisyys vaatii
män tulevaisuudennäkymät tulee ottaa huomioon.
erityishuomiota
Kansion tulee olla luonteeltaan proseduraalinen, ja sitä
Forward-mallia ratulee voida kehittää elämäntilanteiden muuttuessa.
kennettaessa.
 Kompetenssiportfolion tulee olla yhtenäinen ja helppotajuinen, ja sen haltijan tulee tarkistaa se. Toisin sanoen kaikki portfolion kokoamisprosessin ulkopuolella laaditut asiakirjat (esim. ulkopuoliset arviot) tulee kirjoittaa ymmärrettävästi.
 Kompetenssiportfolion tulee olla sisällöltään aukoton ja muodoltaan joustava.
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Forward-hankkeessa on otettava huomioon ainakin seuraavat portfolion kokoamiseen liittyvät tekijät:
 Maahanmuuttajanaisten itsenäisyyteen liittyvät rakennus- ja kypsymisprosessit. Maahanmuuttoilmiö voi muuttaa sukupuolimalleja. Esimerkiksi transnationaalisten perheiden muodostaminen voi olla naisia voimaannuttava prosessi, sillä heistä tulee perheen
elättäjiä ja heidän alkuperämaidensa vanhat patriarkaaliset kulttuurit heikentyvät (Lucas, 2005).
 Maahanmuuttajanaisten kyky aktivoida ja käyttää transnationaalisia verkostoja sekä
dynamiikkaa, joka koostuu samassa tilanteessa olevien ihmisten solidaarisuudesta, tuesta ja yhteyksistä. He muodostavat muuttamisen mahdollistavia siteitä, joista tulee
sitten pysyviä, vaikka ne liittyvätkin kansalliseen spesifisyyteen ja maahanmuuton historialliseen vaiheeseen.
 Maahanmuuttajanaisten kyky verkostoitua historiallisten ja poliittisten hankkeiden
puitteissa alkuperämaassaan, sillä maahanmuutto määrittyy usein niiden yhteydessä ja
johtaa usein muutoksiin.
 Naisten kyky käyttää kohdemaiden julkisia palveluita. Tämä on merkki osallisuudesta
mutta myös naisten joustavuudesta ja kyvystä kehittää uusia ja erilaisia taitoja. Amartya Senin käsityksen mukaan kasvussa on kyse sellaisten mahdollisuuksien ja vapauksien laajentamisesta, joista ihmiset voivat oikeasti nauttia (Sen, 1999; Nussbaum, 2000).

Forward-hankekumppaneiden työkalujen ja lähestymistapojen yhteinen perusta
Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa Forward-hankekumppanit jakoivat päivittäisessä työssään
käyttämiään työkaluja ja lähestymistapoja toistensa kanssa. Analyysin perusteella osa niistä
todettiin hyödyllisiksi Forward-mallin suunnittelussa. Tämä koskee etenkin seuraavia:

 Kompetenssien tunnistaminen ja arviointi
Biografinen lähestymistapa. Kaikki kumppanit käyttävät naisille tarjoamissaan palveluissa biografista lähestymistapaa ja joissain tapauksissa myös vertaismenetelmää (Monika-Naiset liitto
ry). Biografisen lähestymistavan ansiosta saadaan talteen epäviralliseen oppimiseen ja arkioppimiseen liittyvät asiat. Etenkin tarkastelemalla (Surtin) HIDAEC-, (IREAn) Famcompass- sekä
(Frauenservicen) MIKA- ja Language and Qualification Portfolio for Migrants & Refugees mallien asetelmia käy selväksi, että kyseiset menetelmät perustuvat osaamislähtöiseen lähestymistapaan ja että tietyt muissa menetelmissä käytetyt käsitteet, kuten osaamistase, sisältyvät osittain omakohtaisen kuvailun ja kerronnan osioihin.
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Osaaminen on kyky soveltaa oppimistuloksia tietyssä ympäristössä
(koulutuksessa, työssä tai henkilökohtaisessa tai ammatillisessa kehityksessä) riittävällä tavalla
Cedefop, 2004; Euroopan komissio,
2006a

Tämän ansiosta voidaan rakentaa yhteinen kieli ja
hyvä alusta kokemukseen ja työhön liittyville työkaluille. Jokaiselle voidaan löytää osaamisen perusmuoto, joka on seurausta ihmisen ja hänen ympäristönsä jatkuvasta vuorovaikutusprosessista, jossa
ympäristöstä valitaan merkittäviä osa-alueita ja
siirretään niitä uuteen ympäristöön, alkaen henkilökohtaisista ja ammatillisista kokemuksista.

Kompetenssien luokittelu. Kumppaneiden suhtautumisessa yksittäisen kompetenssin laadun ja substanssin analysointikriteereihin on joitakin eroja:
 HIDAEC-hankkeessa käytetään viisiportaista
asteikkoa, jonka avulla määritetään hallinnan
ja monimutkaisuuden tasot ja yhdistetään ne
itsenäisyyden ja vastuullisuuden tasoihin sekä
resurssien, innovatiivisuuden ja arvioinnin
hallintaan

Tämä luokitteluero on yksi
niistä asioista, jotka otettiin
huomioon Forward-mallin
kehittämisessä

 Famcompassissa käytetään nollatasoa, joka merkitsee osaamisen puutetta, ja neljää
muuta tasoa, jotka merkitsevät kykyä käyttää osaamista portaittain vaikeutuvalla tavalla
 MIKA- ja SQuP-hankkeissa käytetään alenevia ja nousevia asteikkoja, jotka merkitsevät
osaamisen olemassaoloa tai puutetta ja hyvää tai huonoa laatua neljällä eri tasolla
Näissä osaamislähtöisissä malleissa käytetään erilaisia osaamisen määritelmiä ja luokitteluja.
Vaikka määritelmissä ja luokitteluissa onkin eroja, kaikissa malleissa on kuitenkin yhteisiä näkökulmia ja kompetensseja, jotka muodostavat hyvän perustan Forward-mallin rakentamiselle.

 Kompetenssien validointi
Epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen validointiprosessi pohjautuu muutamiin perusperiaatteisiin, joita jaetaan ja turvataan Euroopan tasolla ohjeilla ja menetelmiä koskevilla suuntaviivoilla (Euroopan unionin neuvosto, 2004).
Epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen validointiprosessin perusperiaatteet voidaan tiivistää
seuraavasti:
 Oppijan rooli: Epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen validointiprosessin tulisi ensisijaisesti perustua oppijan omaan päätökseen. Siksi prosessin vapaaehtoisuus edellyttää
sitä, että kaikille kansalaisille taataan validointivälineiden reilu ja avoin käyttö sekä yksityisyyden suoja ja ihmisen perusoikeudet.
 Välineen luotettavuus: Epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen tunnistamiseen ja validointiin käytettävän validointiprosessin, menettelyjen ja kriteerien tulee olla selkeitä

22

ja läpinäkyviä, ja ne tulee turvata tehokkaalla yhteisjärjestelmällä, johon sisältyy laatumittareita ja -vaatimuksia.
Koska Euroopan unionin määrittelemä viitekehys perustuu periaatteisiin eikä lakiin, tämä Forward-hankkeen piirre on varsin mielenkiintoinen ja mutkikas, sillä Euroopan unioniin kuuluvat
erilaiset maat ovat hyvin heterogeenisiä tässä asiassa. Kukin Forward-hankkeen kumppaneista
on noudattanut omassa maassaan validoinnista annettuja kansallisia tai alueellisia lakeja.
Huomioon tulisi ottaa myös se, että kaikki Forward-hanketta varten analysoidut mallit perustuvat itsetunnustamis- ja itsearviointimenetelmiin, joiden päätarkoituksena on lisätä naisten
tietoisuutta ja itsenäisyyttä.
Tältä osin virallisten oppimisympäristöjen ulkopuolella hankittujen kompetenssien validoinnilla
voitaisiin pyrkiä opintosuoritusten tunnustamiseen tai tietyn nimikkeen tai tutkinnon saamiseen. Sillä voitaisiin myös tukea hankkeita, joilla pyritään sijoittamaan tai palauttamaan henkilö työelämään, tai helpottaa ammatillista kehittymistä ja uudelleentyöllistymistä. Forwardhankkeessa otetaan huomioon kaikki nämä maahanmuuttajanaisten mahdolliset kysymykset,
ja siksi portfolion tavoitteena onkin henkilön kompetenssien laadun ja johdonmukaisuuden
avoin esittäminen.
Tämän julkaisun laatimisen loppuvaiheessa osa Forward-hankekumppaneista oli testannut
omissa maissaan joitakin käytettävissä olevista työkaluista ja menettelyistä, joita käytetään
uraohjausprosessien aikana kerättyjen kompetenssien virallisessa ja institutionaalisessa tunnustamisessa. Esimerkiksi Surt osallistuu parhaillaan Katalonian itsehallinnon (Generalitat de
Catalunya) työministeriön uraauurtavaan validointiprosessiin, ja IREAsta on tulossa rekisteröity
validointilaitos kotiapulaisten ammattiryhmälle Romaniassa. Forward-hanke ja sen puitteissa
tuotettavat materiaalit voivat edesauttaa tämänsuuntaista kehitystä.

2.2. Kompetenssien luokittelu Forward-mallissa
Rachele Serino ja Paolo Serreri
People
Laura Sales Gutiérrez ja Mar Camarasa i Casals
Surt Women’s Foundation
Hankkeen aikana kehitetyn Forward-kompetenssimallin avulla vastataan tarpeeseen tunnistaa,
arvioida ja validoida maahanmuuttajanaisten kompetensseja. Tätä tarkoitusta varten on laadittu ehdotelma kompetenssien luettelosta ja luokittelusta, jossa kuvaillaan tärkeimpiä kompetensseja, joita maahanmuuttajanaiset saattavat kehittää epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen ympäristöissä ja joita pidetään ratkaisevan tärkeinä heidän työllistettävyytensä ja sosiaalisen osallisuutensa parantamisen kannalta. Kumppanit valitsivat ehdotetut kompetenssit
Forward-tutkimustulosten pohjalta niin, että pääpaino oli maahanmuuttoprosessissa.
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Kompetenssien luokittelun tausta
Kompetenssien taksonomia eli luokittelu peruskompetensseihin, tunnekompetensseihin (sisältää henkilökohtaiset ja sosiaaliset kompetenssit) ja metakompetensseihin perustuu Italian
tutkimusraportissa (saatavilla kokonaisuudessaan hankkeen verkkosivuilla) esitettyihin suosituksiin, joiden mukaan tulisi noudattaa Daniel Golemanin luokittelua teoksen Working with
Emotional Intelligence (1998, ilmestynyt suomeksi 1999 nimellä Tunneäly työelämässä) mukaisesti. Kuten Italian tutkimusraportissa todetaan, haastatteluissa ilmennyt maahanmuuttajanaisten taitoperintö jakautuu pääasiassa kolmeen ryhmään: peruskompetensseihin, tunnekompetensseihin (verrattavissa ISFOL-mallin monialaisiin kompetensseihin; sisältää myös henkilökohtaiset ja sosiaaliset kompetenssit) sekä metakompetensseihin.
Perustiedot ja -kompetenssit lisäävät mahdollisuuksia päästä työmarkkinoille. Niiden ansiosta
on myös helpompi käsitellä työelämän muutoksia esimerkiksi vaihdettaessa työpaikkaa tai
tuotantoympäristöä tai siirryttäessä tuotantotyöstä vaikka järjestö-, virkistys- tai koulutustoimintaan (ISFOL, 1997).
Goleman (1995) käyttää termiä tunnetaidot opituista kyvyistä, jotka eivät siis ole synnynnäisiä
vaan perustuvat kykyihin ja valmiuksiin, joita ovat muun muassa itsetuntemus, itsehallinta,
motivoituminen, empatia ja sosiaaliset kyvyt. Golemanin mukaan nämä kyvyt ja valmiudet
jakautuvat tunnetaitojen kahteen päätyyppiin: henkilökohtaisiin taitoihin, jotka määräävät,
kuinka hyvin tulemme toimeen itsemme kanssa, ja sosiaalisiin taitoihin, jotka määräävät, kuinka hyvin tulemme toimeen toisten kanssa.

Henkilökohtaiset kompetenssit koostuvat seuraavista:









omien vahvuuksiensa ja heikkouksiensa tuntemus
luottamus omiin kykyihinsä
rehellisyys ja suoraselkäisyys
tunnollisuus (omantunnon mukaan toimiminen ja vastuun kantaminen)
joustava muutoksiin sopeutuminen
luonteva ja avoin suhtautuminen uusiin näkökulmiin ja tietoihin
muutosvalmius
into pyrkiä kohti päämääriä esteistä ja takaiskuista huolimatta

Sosiaaliset kompetenssit koostuvat seuraavista:






muiden ymmärtäminen
asiakkaiden tarpeiden ennakointi, tunnistaminen ja täyttäminen
tarttuminen erilaisten ihmisten tarjoamiin mahdollisuuksiin
kyky sovitella ja ratkoa erimielisyyksiä
hyödyllisten ihmissuhteiden luominen ja vaaliminen
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Tutkimustulosten perusteella tunnistettiin kolme tunnekompetenssien (joihin ne yleensä sijoitetaan alan kirjallisuudessa) pääryhmää, jotka nimettiin metakompetensseiksi niiden merkityksen vuoksi.
Metakompetenssit koostuvat seuraavista:
 kyky/halukkuus oppia aina ja kaikissa yhteyksissä
 kyky siirtyä kulttuurista toiseen
 kyky lukea aluetta ja itseään alueen sisällä
Metakompetenssit ilmenevät toisen tason kompetensseina eli avaintaitoina, jotka siirtyvät ja
tukevat muita kompetensseja. Etenkin oppimaan oppimisen kyky on tärkeämpi kuin mikään
perusoppimisen käsite, ja sitä voi käyttää voimavarana erilaisissa yhteyksissä (työssä, aktiivisessa kansalaisuudessa sekä henkilökohtaisessa kasvussa ja kehityksessä). Oppimaan oppimisen metakompetenssi käsittää kolme pääkomponenttia, jotka ovat tieto ja sen hankinnan hallinta; tietotaito ja sen hankinnan, ylläpidon ja kehittämisen suhteellinen hallinta; minäpystyvyyden tunto, motivaatio, kausaaliset syyksi lukemiset ja vapaa tahto.
Forward-hanke pitää näistä erityisen tärkeänä vastauksista erottuvana metakompetenssina
oppimaan oppimista kaikissa koulutuksen, työn ja arkielämän ympäristöissä.

Forward-mallissa käytettävät kompetenssiluokat lyhyesti:
1. PERUSKOMPETENSSIT: Taidot, jotka auttavat lisäämään mahdollisuuksia päästä työmarkkinoille (ja parantamaan sosiaalista osallisuutta) sekä käsittelemään muutoksia työja yksityiselämässä.
2. TUNNEKOMPETENSSIT:
2.1. HENKILÖKOHTAISET KOMPETENSSIT: Määräävät, kuinka hyvin tulemme toimeen itsemme kanssa.
2.2. SOSIAALISET KOMPETENSSIT: Määräävät, kuinka hyvin tulemme toimeen
toisten kanssa.
3. METAKOMPETENSSIT: Tunnekategoriaan kuuluvat taidot, jotka ovat erityisen yleisiä
maahanmuuttajanaisilla. Nämä kompetenssit siirtyvät ja tukevat muita kompetensseja.

Seuraavassa osiossa on täydellinen luettelo ja määritelmät Forward-mallin kompetensseista
sekä kuvaus siitä, miten ne valittiin ja määriteltiin hankkeen aikana.
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2.3. Sosiaalista osallisuutta edistävät osaamislähtöiset lähestymistavat
Laura Sales Gutiérrez ja Mar Camarasa i Casals
Surt Women’s Foundation
Osaamislähtöiset lähestymistavat mahdollistavat (sekä työhön liittyviin että muihin) elämänkokemuksiin pohjautuvien voimavarojen elpymisen ja arvioinnin. Näiden voimavarojen taltiointi ja arviointi myönteisiksi varoiksi on työhön sijoituksen ja laajemman yhteiskuntaan integroitumisen perusedellytys.
Tämä koskee etenkin henkilökohtaisia ja sosiaalisia kompetensseja, sillä niiden ansiosta varsinkin naiset pystyvät aktiivisesti edistämään omaa kotoutumisprosessiaan. Samalla näiden
taitojen käyttäminen helpottaa tietyissä yhteyksissä (koulutuksessa, perhe-elämässä, työssä)
saatujen kokemusten muuttamista tavoitteiksi, jotka liittyvät ammatillisiin sopeutumissuunnitelmiin ja laajempiin sosiaalista osallisuutta edistäviin hankkeisiin.
Tästä näkökulmasta katsottuna sosiaalista osallisuutta edistävät toimenpiteet perustuvat kolmeen päästrategiaan:
1. Henkilökohtaisten voimavarojen ja kykyjen tunnistaminen
2. Henkilökohtaisten voimavarojen ja kykyjen siirtäminen työympäristöön (ja muihin ympäristöihin) ja niiden vertaaminen tietyn työn tai tehtävän ammatilliseen profiiliin
3. Kompetenssien käyttäminen työympäristössä (ja muissa ympäristöissä)

TUNNISTAMINEN

Kompetenssien
rakentaminen ja kehittäminen
KÄYTTÄMINEN

SIIRTÄMINEN

Kuva 2. Sosiaalista osallisuutta edistävät toimenpiteet

Nämä strategiat perustuvat siihen näkökulmaan, että kompetenssien kehittäminen on jatkuva
vuorovaikutusprosessi ihmisen ja hänen ympäristönsä välillä. Prosessi alkaa ammatillisista ja
henkilökohtaisista kokemuksista, jotta naiset saataisiin ajattelemaan niitä, valitsemaan tärkeimmät kokonaisuudet siirrettäväksi uuteen ympäristöön sekä kokeilemaan niiden hyödyllisyyttä käytännössä. Kyseessä on dynaaminen prosessi, jota toistetaan kerta toisensa jälkeen.
Prosessin eri vaiheissa osaamislähtöinen menetelmä käsittää myös jonkinasteisen tunnistettujen kompetenssien rakentamisen ja kehittämisen. Tämä koskee etenkin henkilökohtaisia ja
sosiaalisia kompetensseja, kuten viestintää, ongelmanratkaisua, itsenäisyyttä, itsetuntoa ja
tiimityötä.
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2.4. Maahanmuuttajanaisten sosiaaliseen osallisuuteen liittyvät
kompetenssit: Forward-kompetenssien luettelo, määritelmät ja
osaamisen osa-alueet
Mar Camarasa i Casals, Carolina Pallàs ja Laura Sales Gutié rrez
Surt Women’s Foundation
Birgit Aschemann ja Anke Vogel
Frauenservice Graz
Giorgia Rossani, Rachele Serino ja Paolo Serreri
People

Forward-kompetenssien luettelon ja määritelmien kriteerit
Forward-kompetenssien luettelossa esitetään tärkeimmät kompetenssit, joita maahanmuuttajanaiset saattavat kehittää epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen ympäristöissä (Forwardtutkimustulosten pohjalta, pääpaino maahanmuuttoprosessissa) ja joita pidetään ratkaisevan
tärkeinä heidän työllistettävyytensä ja sosiaalisen osallisuutensa parantamisen kannalta.
Kompetenssien luettelo on avoin, eikä sitä tule pitää tyhjentävänä. Luettelon ja Forwardhankkeen painopisteenä ovat pääasiassa epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen ympäristöissä hankitut kompetenssit.
Valittaessa kompetensseja luetteloon on käytetty seuraavia kriteerejä:





maahanmuuttajanaisten etenkin maahanmuuttoprosessin aikana kehittämät kompetenssit
sosiaalisen osallisuuden kannalta tärkeät kompetenssit
kuudessa maassa toteuttamamme tutkimuksen aikana usein esiin tulleet kompetenssit
kompetenssit, jotka kuuluvat myös EU:n osaamisen viitekehykseen (elinikäisen oppimisen
avaintaitoja koskeva eurooppalainen viitekehys, Europass).

Laatiessaan määritelmiä kumppanit huomasivat, miten vaikeaa oli analysoida moniulotteisia
kompetensseja, joten he sopivat kaksiosaisten määritelmien käytöstä. Lyhyen määritelmän
jälkeen tulee luettelo osaamisen osa-alueista eli tiedoista, asenteista ja taidoista, joita käytetään myös EU:n avaintaitojen määritelmässä.
Seuraavilla sivuilla esitetään luettelo Forward-kompetensseista, niiden määritelmistä ja osaamisen osa-alueista. Jokaisen kompetenssin määritelmässä on korostettu joitakin osa-alueita
sinisellä. Tämän tarkoituksena on kiinnittää huomio niihin osa-alueisiin, jotka ovat kumppaneiden mielestä erityisen tärkeitä arvioitaessa kunkin kompetenssin tasoa. Toisin sanoen siniset
osaamisen osa-alueet auttavat arvioimaan kyseistä kompetenssia silloin, kun halutaan edistää
maahanmuuttajanaisten sosiaalista osallisuutta. Nämä osa-alueet tulee ottaa huomioon täytettäessä kompetensseja koskevaa Forward-kyselylomaketta (ks. käsikirjasta alaluku 3.2. ja
Forward-työkaluista Forward-kyselylomake ja -kompetenssikartta).
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FORWARD-KOMPETENSSIEN LUETTELO
TYYPPI

NIMI

PERUS

1. Viestintä

PERUS

2. Matemaattinen osaaminen

PERUS

3. Digitaaliset taidot

PERUS

4. Nykyisen asuinmaan tuntemus ja palveluiden käyttö

PERUS

5. Työn- ja tiedon haku

PERUS

6. Kansalaistaidot

HENKILÖKOHTAINEN

7. Muutosten hallinta

HENKILÖKOHTAINEN

8. Itseluottamus

HENKILÖKOHTAINEN

9. Itsenäinen toiminta

HENKILÖKOHTAINEN

10. Itsetuntemus

HENKILÖKOHTAINEN

11. Aloitekyky

HENKILÖKOHTAINEN

12. Vastuullisuus

HENKILÖKOHTAINEN

13. Pitkäjänteisyys ja lannistumattomuus

HENKILÖKOHTAINEN

14. Tiedon analysointi ja yhdistely

HENKILÖKOHTAINEN

15. Organisointi ja johtaminen

HENKILÖKOHTAINEN

16. Tunnejohtaminen

SOSIAALINEN

17. Tiimityö ja yhteistyö

SOSIAALINEN

18. Valmius tarttua mahdollisuuksiin

SOSIAALINEN

19. Neuvottelu ja konfliktinhallinta

SOSIAALINEN

20. Hyödyllisten suhteiden luominen

METAKOMPETENSSI

21. Suunnittelukyky

METAKOMPETENSSI

22. Kulttuurienvälinen kompetenssi

METAKOMPETENSSI

23. Kaksikulttuurisen identiteetin hallinta

METAKOMPETENSSI

24. Oppimaan oppiminen

METAKOMPETENSSI

25. Tulkinta ja asiayhteyteen sijoittaminen
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FORWARD-KOMPETENSSIEN MÄÄRITELMÄT
1. VIESTINTÄ
Kyky ymmärtää, ilmaista ja tulkita sanallisia, sanattomia ja kirjallisia viestejä ja olla niiden avulla vuorovaikutuksessa erilaisissa kieliyhteisöissä sekä ottaa käyttöön sellaiset kyvyt, asenteet ja
tiedot, joita tarvitaan riittävän ja täsmällisen vuorovaikutuksen aikaansaamiseen omien tarpeiden ja tilanteen mukaisesti.
OSAAMISEN OSA-ALUEET
TIEDOT

Käytännön tieto kiel(t)en rakenteesta, osa-alueista ja normeista eri tasoilla (kielioppi,
sanasto, fonetiikka ja semantiikka)
Kiel(t)enkäyttöön liittyvien normien tuntemus viestintätilanteen sosiaalisen, kulttuurisen ja historiallisen kontekstin valossa
Erityyppisiä tekstejä erottavien perusominaisuuksien tuntemus
Kunkin kielen sanallista ja sanatonta viestintää koskevien tekniikoiden tuntemus

ASENTEET

Motivaatio toisten kanssa viestimiseen ja vuorovaikutuksessa olemiseen sekä kriittisen ja rakentavan vuoropuhelun luomiseen
Halu kehittää aktiivista kuuntelukykyä
Muiden kuin omien viestintäkoodien kunnioittaminen
Tietoisuus omien viestien vaikutuksesta viestintäkumppaneihin ja ympäristöön
Motivaatio kiel(t)en oppimiseen

TAIDOT

Suullinen viestintä erilaisissa tilanteissa ja erilaisiin tarkoituksiin sekä maahanmuuttajien että kantaväestön kanssa lähtö- ja nykyisessä asuinmaassa sekä kielenkäytön
mukauttaminen viestintätilanteen ja ympäristön perusteella
Kirjallinen viestintä erilaisissa tilanteissa ja erilaisiin tarkoituksiin sekä maahanmuuttajien että kantaväestön kanssa lähtö- ja nykyisessä asuinmaassa sekä kielenkäytön
mukauttaminen viestintätilanteen ja ympäristön perusteella
Kirjallisen tiedon hakeminen, käsitteleminen ja järjestäminen yhtenäiseksi suulliseksi
ja/tai kirjalliseksi viestiksi
Argumenttien ilmaiseminen järjestelmällisesti ja kunnioittavasti tilanteeseen sopivalla
tavalla
Kirjallisten viestien ymmärtäminen ja tiedon järjestäminen täsmälliseksi ja yhtenäiseksi tekstiksi, jotta kirjallinen viesti välittyy tehokkaasti
Viestiä tukevien eleiden, liikkeiden ja tilankäytön (sanattoman viestinnän) ymmärtäminen ja käyttäminen
Toisia kunnioittava kohtelu sekä luottamuksen ja ajatustenvaihdon edistäminen
Arkioppimisen käyttö kielitaitojen parantamisessa
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2. MATEMAATTINEN OSAAMINEN
Kyky kehittää ja soveltaa matemaattista ajattelua erityyppisten tietojen tuottamiseksi ja tulkitsemiseksi ja erilaisten ongelmien ratkaisemiseksi arkipäiväisissä tilanteissa. Hyvään laskutaitoon perustuen pääpaino on prosessissa ja toiminnassa sekä tiedossa.
OSAAMISEN OSA-ALUEET
TIEDOT

Numeroiden, mittojen, rakenteiden, peruslaskutoimitusten ja matemaattisten esitystapojen tuntemus sekä matemaattisten termien ja käsitteiden ymmärrys

ASENTEET

Myönteinen asennoituminen matemaattisiin ajattelutapoihin, kuten loogiseen ja avaruudelliseen ajatteluun
Halu (motivaatio) ratkaista matemaattisia (esim. rahaan liittyviä) ongelmia ja kysymyksiä aktiivisen oppimisen ja loogisen menettelyn avulla

TAIDOT

Numeroiden ja mittojen ymmärtäminen ja peruslaskutoimitusten hallitseminen
Matemaattinen päättely ja viestintä matematiikan kielellä
Rahan käsittely arkisissa tilanteissa
Tietoisuus arkipäivän kysymyksistä, joihin voidaan vastata matematiikan avulla

3. DIGITAALISET TAIDOT
Tieto- ja viestintätekniikan itsevarma ja kriittinen käyttö työssä, vapaa-ajalla ja viestinnässä.
OSAAMISEN OSA-ALUEET
TIEDOT

Tieto- ja viestintätekniikan aseman ja sen tarjoamien mahdollisuuksien tuntemus
arkitilanteissa
Tärkeimpien tietokonesovellusten (esim. tekstinkäsittelyn, taulukoiden ja tietokantojen)
tuntemus

ASENTEET

Kriittinen ja harkitseva asenne saatavilla olevaan tietoon
Itsehallinta ja interaktiivisten välineiden vastuullinen käyttö
Kiinnostus kulttuurisiin, sosiaalisiin ja/tai ammatillisiin yhteisöihin ja verkostoihin
osallistumista kohtaan
Uteliaisuus ja avoin suhtautuminen muutokseen

TAIDOT

Kyky hakea, kerätä ja käsitellä tietoa ja käyttää sitä kriittisellä ja systemaattisella tavalla
Tiedon vaihtaminen, jonka tarkoituksena on osallistua Internetissä toimiviin
yhteistyöverkostoihin ja viestiä niiden kautta
Kyky valita oikea tietotekninen väline ja käyttää sitä omien tavoitteiden saavuttamiseen
Innovoinnin tukeminen
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4. NYKYISEN ASUINMAAN TUNTEMUS
JA PALVELUIDEN KÄYTTÖ
Kyky tutustua nykyisessä asuinmaassa vallitseviin, kansalaisuuteen liittyviin sääntöihin, tapoihin ja rinnakkaiselon normeihin sekä käyttää tarjolla olevia palveluita elämäntilanteen mukaan.
OSAAMISEN OSA-ALUEET
TIEDOT

Nykyisen asuinmaan kielen tuntemus
Nykyisen asuinmaan kulttuurin keskeisten piirteiden tuntemus, mukaan lukien yleiset
käyttäytymissäännöt
Maahantuloa ja nykyisessä asuinmaassa asumista koskevan järjestelmän ja määräysten
tuntemus
Nykyisen asuinmaan työmarkkinajärjestelmän ja siihen liittyvien resurssien tuntemus
Nykyisen asuinmaan terveydenhuoltojärjestelmän ja siihen liittyvien resurssien käyttöedellytysten tuntemus
Nykyisessä asuinmaassa tarjottavien sosiaalipalveluiden tuntemus
Nykyisen asuinmaan koulutusjärjestelmän ja siihen liittyvien vaatimusten tuntemus
Perustiedot nykyisen asuinmaan maantieteellisistä ominaisuuksista ja liikennevälineistä

ASENTEET

Halu ymmärtää nykyisen asuinmaan virallisia ja epävirallisia toimintasääntöjä
Ennakoiva asenne tiedonhaussa

TAIDOT

Tarvittavien tietojen tunnistaminen kunkin tilanteen mukaan nykyisessä asuinmaassa
Tarvittavien tietojen ja palveluiden etsiminen
Palveluiden käyttö henkilökohtaisten tarpeiden mukaan

5. TYÖN JA TIEDON HAKU
Kyky hakea, löytää ja päivittää viiteympäristöä koskevaa tietoa ja saavuttaa ammatillisia tavoitteita.
OSAAMISEN OSA-ALUEET
TIEDOT

Tärkeimpien tietoteknisten välineiden sekä koulutus- ja työmarkkinajärjestelmien
tuntemus
Yhteiskunnallisen, taloudellisen ja normatiivisen elinympäristön tuntemus

ASENTEET

Uteliaisuus
Viestintälähtöinen asenne
Vastuullisuus
Määrätietoisuus

TAIDOT

Tarkoituksenmukaisten työkalujen käyttö
Tietojen
välisten
tärkeysjärjestykseen

yhteyksien

ymmärtäminen

ja

asioiden

asettaminen

Toiminnan suunnittelu tavoitteen saavuttamiseksi
Tiedon arviointi ja päätöksenteko omaa elämään tai työnhakutavoitteita koskevissa
asioissa
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6. KANSALAISTAIDOT
Kyky ja halu sitoutua aktiiviseen osallistumiseen sekä toimia tehokkaasti ja rakentavasti yhteiskunnassa ja erilaisissa sosiaalisen elämän ympäristöissä (koulussa, paikallisyhteisössä, työpaikalla, vapaa-ajalla, julkisten palveluiden käytössä jne.).
OSAAMISEN OSA-ALUEET
TIEDOT

Nykyisen asuinmaan kielen tuntemus
Nykyisen asuinmaan kulttuurin keskeisten piirteiden tuntemus
Perustiedot demokratian, oikeuden, tasa-arvon, kansalaisoikeuksien ja kansalaisuuden
käsitteistä
Perustiedot oman tilanteen kannalta merkityksellisistä poliittisista järjestelmistä, instituutioista ja julkisen osallistumisen tavoista
Perustiedot oman tilanteen kannalta merkityksellisistä maahanmuuttoa koskevista
laeista ja menettelytavoista
Perustiedot oman tilanteen kannalta merkityksellisistä sukupuolten tasa-arvoa koskevista laeista ja menettelytavoista
Nykyisessä asuinmaassa vallitsevien oikeuksien, vapauksien ja velvollisuuksien tuntemus
Perustiedot ajankohtaisista tapahtumista ja yhteiskunnallisista ja poliittisista liikkeistä

ASENTEET

Kunnioitus ihmisoikeuksia ja niiden puitteissa myös tasa-arvoa, demokratian periaatteita ja muita yhteisiä arvoja kohtaan, joita tarvitaan yhteisön yhteenkuuluvuuden
turvaamiseksi
Halu osallistua julkiseen toimintaan rakentavalla tavalla
Solidaarisuus, vuoropuhelu, suvaitsevaisuus ja aktiivinen kuuntelu
Muiden ihmisten arvojen kunnioittaminen
Yhteiskunnallinen ja poliittinen vastuullisuus

TAIDOT

Solidaarinen ja kunnioittava kanssakäyminen muiden kanssa julkisissa asioissa
Paikallisyhteisön toimintaan osallistuminen, kriittisyys, yhteisen edun ajaminen ja
pyrkiminen asioiden parantamiseen
Omien oikeuksiensa hyödyntäminen
Neuvottelu ja konfliktien hallinta
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7. MUUTOSTEN HALLINTA
Kyky reagoida muuttuviin ja erilaisiin olosuhteisiin (ympäristöihin, ihmisiin ja vastuisiin), ymmärtää ja arvostaa erilaisia mielipiteitä ja näkökulmia sekä mukauttaa omaa lähestymistapaansa tilanteen vaatimalla tavalla kehittääkseen myönteisiä ja tehokkaita strategioita ja reaktioita
itseään ja omaa tilannettaan varten.
OSAAMISEN OSA-ALUEET
TIEDOT

Nykyisen asuinmaan yhteiskuntaan ja työmarkkinoihin liittyvien määräysten ja käytäntöjen tuntemus
Nykyisen asuinmaan kulttuurin keskeisten piirteiden tuntemus
Nykyisen asuinmaan kielen tuntemus

ASENTEET

Muutosvalmius: avoimuus muutosten tekemiselle omassa elämässään
Myönteinen asennoituminen uusiin tosiasioihin/olosuhteisiin ja niiden näkeminen
muutosmahdollisuuksina

TAIDOT

Luovuus: ongelmien tunnistaminen, esittäminen ja ratkaiseminen vakiintuneesta kaavasta poikkeavalla tavalla
Uuden tilanteen arviointi, muutostarpeen tunnustaminen ja uuden tilanteen mahdollisesti aikaansaamien reaktioiden arviointi
Sopeutumisstrategioiden luominen: kyky muokata malleja ja mukauttaa omaa käyttäytymistään uusissa ympäristöissä ja muuttuvissa tilanteissa
Avoimuus ja muiden ideoiden hyväksyminen: kyky muodostaa erilaisia tietosuhteita,
esittää uusia kysymyksiä ja antaa omaperäisiä vastauksia

8. ITSELUOTTAMUS
Kyky tunnistaa omia kykyjä ja voimavaroja sekä arvostaa niitä tehokkaina apuvälineinä (henkilökohtaisiin asioihin, perheeseen, sosiaaliseen elämään ja työhön liittyvien) elämäntilanteiden
muokkaamisessa.
OSAAMISEN OSA-ALUEET
TIEDOT

–

ASENTEET

Omien tietojen ja voimavarojen arvostaminen
Omien kykyjen tunnustaminen – myös niiden, jotka on hankittu alkuperämaassa ja
muissa arkioppimisen ympäristöissä
Halu tuntea omat rajoitukset ja nähdä ne voitettavina haasteina

TAIDOT

Omien kykyjen ja voimavarojen tunnistaminen ja niiden käyttäminen erilaisissa yhteyksissä ja alkuperämaassa
Omien vahvuuksien pukeminen sanoiksi ja niiden takana seisominen
Omien heikkouksien kohtaaminen
Kritiikin vastaanotto rakentavalla tavalla
Strategioiden luominen omien kykyjen soveltamiseksi uusiin tilanteisiin
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9. ITSENÄINEN TOIMINTA
Kyky tehdä päätöksiä ja toimia yksin oman harkinnan mukaan ja itseen luottaen, mutta kunnioittaen yleisiä sääntöjä kunnioittaen. Vastuunkanto omista päätöksistä.
OSAAMISEN OSA-ALUEET
TIEDOT

Nykyisen asuinmaan kielen tuntemus
Nykyisen asuinmaan kulttuurin keskeisten piirteiden tuntemus, mukaan lukien yleiset
käyttäytymissäännöt
Omien tarpeiden, tärkeysjärjestysten, mahdollisuuksien, mielenkiinnon kohteidensa ja
tavoitteiden tunnistaminen
Omien voimavarojen tunnistaminen

ASENTEET

Valmius tehdä päätöksiä ja ottaa riskejä
Ennakoiva asenne kohdattaessa haasteita
Vastuullisuus
Omien voimavarojen arvostus
Valmius kritisoida itseään

TAIDOT

Päättäväisyys ja varmuus toimittaessa yksin
Päätösten tekeminen yksin
Omien tarpeiden, tärkeysjärjestysten, mahdollisuuksien, mielenkiinnon kohteiden ja
tavoitteiden tunnistaminen
Omien voimavarojen tunnistaminen

10. ITSETUNTEMUS
Kyky tunnistaa omat vahvuutensa ja rajoituksensa, arvonsa, voimavaransa, potentiaalinsa ja
tulevaisuuden suunnitelmansa sekä puhua niistä.
OSAAMISEN OSA-ALUEET
TIEDOT

Oman sosiaalisen, kulttuurisen, materiaalisen, älyllisen ja uskonnollisen (tai hengellisen) identiteetin tuntemus

ASENTEET

Tietoisuus omista arvoista ja toiveista ja niiden arvostaminen
Itsensä hyväksyminen ja itseensä luottaminen
Omien voimavarojen, elämäntarinan ja kokemusten arvostaminen

TAIDOT

Valinnainen (voi olla implisiittinen): Omien voimavarojen ja potentiaalin tunnistaminen
Omasta elämäntarinasta ja voimavaroista puhuminen ja niiden takana seisominen
Omista vahvuuksista ja rajoituksista puhuminen ja niiden takana seisominen
Omista tarpeista ja tulevaisuuden suunnitelmista puhuminen ja niiden takana seisominen
Omien arvojen, vahvuuksien, rajoituksien, tarpeiden ja suunnitelmien mukaan toimiminen
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11. ALOITEKYKY
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi luovuuden, innovoinnin ja riskinoton avulla.
OSAAMISEN OSA-ALUEET
TIEDOT

Hankkeiden suunnittelussa, organisoinnissa ja hallinnassa tarvittavien menettelyjen
tuntemus

ASENTEET

Valmius kokeilla onneaan ja ottaa riskejä
Ennakoiva asenne kohdattaessa haasteita
Tavoitteiden saavuttamiseen tarvittava motivaatio ja määrätietoisuus

TAIDOT

Monimuotoisen toimenpiteen tai hankkeen kehittäminen tavoitteiden saavuttamiseksi
Riskien arvioiminen ja ottaminen
Innovointi- tai muutosmahdollisuuksien huomaaminen
Tavoitteisiin pyrkiminen luottavaisesti ja määrätietoisesti omien kriteeriensä perusteella
Päätösten tekeminen yksin

12. VASTUULLISUUS
Halu ja kyky huolehtia aktiivisesti omista tarpeista ja tilanteesta sekä yhteisiin hankkeisiin osallistuminen luotettavalla tavalla.
OSAAMISEN OSA-ALUEET
TIEDOT

Valinnainen (voi olla implisiittinen): Vaikutusten arviointimenetelmien tuntemus

ASENTEET

Tietoisuus siitä, että on itse vastuussa omista tarpeistaan, potentiaalistaan, toimintaalueestaan ja tehtävistään
Halu toimia aktiivisesti ja huolehtia omista tarpeistaan ja kehityksestään
Halu toimia muiden vuoksi tai osallistua luotettavasti yhteisiin hankkeisiin

TAIDOT

Aktiivinen toiminta omien tarpeidensa ja kehityksensä puolesta (oman toiminta-alueensa ja
jaksamisensa rajoissa)
Luotettava toiminta yhteisissä hankkeissa
Luotettava toiminta huollettavien ihmisten (lasten, vanhusten) tarpeiden mukaan
Omien vastuualueiden (ja niiden rajojen) tunnistaminen
Valinnainen (voi olla implisiittinen): Huollettavien ihmisten (lasten, vanhusten) tarpeiden
tunnistaminen
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13. PITKÄJÄNTEISYYS JA LANNISTUMATTOMUUS
Kyky elää ja kehittää itseään myönteisesti ja hallita omia siirtymäprosessejaan (henkilökohtaisissa, työhön liittyvissä ja yhteiskunnallisissa asioissa) huolimatta kovasta stressistä tai erityisen
vaikeista tai huonoista elinoloista, joihin liittyy suuri epäonnistumisen riski. Näin henkilö voi
kehittää aktiivisia sopeutumisstrategioita ja ennen kaikkea muutosstrategioita.
OSAAMISEN OSA-ALUEET
TIEDOT

Koska lannistumattomuus on toisen tason kompetenssi eli korkeamman tason kompetenssi, joka valvoo ja kontrolloi muita kompetensseja (henkilökohtaisissa, yhteiskunnallisissa
ja/tai teknisissä ja ammatillisissa asioissa), siihen ei liity mitään tiettyä tietoa. Siitä huolimatta hyvä peruskoulutus (virallisesti ja/tai arjessa hankittu) tukee lannistumattomuusprosesseja

ASENTEET

Spontaanisuus
Intuitio
Halu oppia kaikissa muodoissa ja ympäristöissä
Optimismi
Myönteinen ajattelu

TAIDOT

Omien sisäisten ja ulkoisten voimavarojen käyttöönotto
Omien suojautumistekijöidensä (kognitiivisten kykyjen, selviytymisstrategioiden, persoonallisuuden, kotiympäristön, perheverkostojen, toimielinten ja organisaatioiden) hyödyntäminen
Oman toiminnan ohjaaminen
Sääntöjen noudattaminen ja kunnioittava käyttäytyminen

14. TIEDON ANALYSOINTI JA YHDISTELY
Kyky ymmärtää tietoja, viestejä ja ongelmia syvällisesti ja eri näkökulmista ensin analysoimalla
erilaiset näkökulmat ja sitten kokoamalla ne yhtenäiseksi kokonaiskuvaksi.
OSAAMISEN OSA-ALUEET
TIEDOT

Hyvä äidinkielen taito ja hyvät yleistiedot
Nykyisen asuinmaan tuntemus (mukaan lukien kulttuuriin, yhteiskuntaan ja työmarkkinoihin liittyvät määräykset ja käytännöt)

ASENTEET

Tarkkaavaisuus, kärsivällisyys ja hätiköimätön toiminta
Tietojen käytön taustalla olevien tavoitteiden pitäminen mielessä

TAIDOT

Tiedon kerääminen
Osa-alueiden erottaminen ja tärkeimpien tietojen yhdisteleminen
Puheen, ongelman ja viestin osa-alueiden asettaminen tärkeysjärjestykseen
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15. ORGANISOINTI JA JOHTAMINEN
Toimintojen priorisointi ja hallinta sekä voimavarojen ja ajan optimointi odotetun lopputuloksen saavuttamiseksi.
OSAAMISEN OSA-ALUEET
TIEDOT

Nykyisen asuinmaan kielen hyvä tuntemus sekä nykyisen asuinmaan tapojen ja
käytäntöjen tuntemus
Nykyisen asuinmaan tuntemus (mukaan lukien kulttuuriin, yhteiskuntaan ja
työmarkkinoihin liittyvät määräykset ja käytännöt)

ASENTEET

Yhteistyö ja avoin suhtautuminen vuoropuheluun
Määrätietoisuus ja vastuullisuus

TAIDOT

Toimintojen suunnittelu etukäteen määräaikojen ja aikataulujen mukaan
Toimintojen ja ihmisten koordinointi monimutkaisten tavoitteiden saavuttamiseksi
Oman näkökulman tukeminen
Tehokas ajan hallinta
Loogisten yhteyksien ja toiminnan seurauksien tunnistaminen

16. TUNNEJOHTAMINEN
Omien ja muiden tunteiden tunnistaminen, tulkinta ja hallinta.
OSAAMISEN OSA-ALUEET
TIEDOT

Koska kyse on tunnekompetenssista, tunnejohtamiseen ei liity suoraan mitään
tiettyä tietoa

ASENTEET

Motivaatio omien tavoitteiden saavuttamiseen
Luottamus omiin arvoihin ja kykyihin
Taipumus toisten
täyttämiseen

ihmisten

tarpeiden

ennakoimiseen,

tunnistamiseen

ja

Prososiaaliset asenteet
Valmius tarttua tilaisuuksiin
TAIDOT

Omien tunteiden (preferenssien, voimavarojen ja intuitioiden) tunnistaminen
Tunteiden kontrollointi ja hallinta
Stressiin reagoiminen
Muiden ihmisten tunteiden havaitseminen ja tunnistaminen
Tunteiden tehokas käsittely ihmissuhteissa
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17. TIIMITYÖ JA YHTEISTYÖ
Kyky sopeutua ja osallistua ryhmään täysipainoisesti tekemällä töitä yhteisen tavoitteen puolesta.
OSAAMISEN OSA-ALUEET
TIEDOT

Nykyisen asuinmaan kielen tuntemus

ASENTEET

Halu hyväksyä ja kunnioittaa tiimin/ryhmän jäsenten erilaisia näkökantoja ja mielipiteitä
Muiden tiimin jäsenten työpanoksen ja tietotaidon arvostaminen
Halu hyväksyä ryhmän yhteinen tavoite ja tehdä töitä sen saavuttamisen puolesta
Motivaatio yhteistyön tekemiseen ja tiedon jakamiseen muiden ryhmän jäsenten kanssa
Valmius pyytää apua muilta ryhmän jäseniltä ja tarjota heille apua

TAIDOT

Yhteisen tavoitteen/hankkeen saavuttamiseen/kehittämiseen tarvittavien strategioiden luominen
Vastuiden ja tehtävien jakaminen ryhmän jäsenille ja itselleen
Muiden tunteita ja tarpeita kunnioittava toiminta
Ryhmän yhteistyön edistäminen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

18. VALMIUS TARTTUA MAHDOLLISUUKSIIN
Kyky tunnistaa ja hyödyntää sattumalta ilmeneviä mahdollisuuksia (”onnenpotkuja”).
OSAAMISEN OSA-ALUEET
TIEDOT

Valinnainen (voi olla implisiittinen): Omien tarpeiden ja vahvuuksien tunteminen

ASENTEET

Avoimuus muita ihmisiä ja heidän ajatuksiaan sekä niistä saatavia hyötyjä kohtaan
Avoin asennoituminen sattumiin ja niiden myönteisiin puoliin

TAIDOT

Kyky tarttua ennalta arvaamattomaan mahdollisuuteen (esimerkiksi yllättävään
tietoon, tapahtumaan tai kontaktiin)
Keskittyminen potentiaaliin uhkien sijasta
Ennalta arvaamattomien mahdollisuuksien ottaminen mukaan suunnitelmiin
Tarpeen tunnistaminen ja (yhteiskunnallisen) ympäristön tutkiminen sen valossa
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19. NEUVOTTELU JA KONFLIKTINHALLINTA
Kyky käsitellä erilaisia intressejä rakentavalla ja kunnioittavalla tavalla, joka tukee tasa-arvoisia
ratkaisuja.
OSAAMISEN OSA-ALUEET
TIEDOT

Kielen/viestintätekniikoiden hallinta
Valinnainen (voi olla implisiittinen): Neuvottelutekniikoiden tuntemus

ASENTEET

Halu hyväksyä ja kunnioittaa erilaisia arvoja, asenteita, tarpeita ja strategioita ja pitää niitä
samanarvoisina
Tietoisuus siitä, että totuus on sosiaalinen konstruktio ja oma kanta on suhteellinen
Halu tehdä yhteistyötä ja hakea myönteisiä, rakentavia ratkaisuja mahdollisista esteistä
huolimatta

TAIDOT

Omien tunteiden, tarpeiden ja pyyntöjen selkeä sanallinen ilmaiseminen
Muiden ihmisten tunteiden, tarpeiden ja pyyntöjen empaattinen kuunteleminen
Rakentavan palautteen antaminen
Erilaisten intressien käsitteleminen tasapainoisella tavalla
Väliaikaisen stressin kestäminen ja yhteyksien ylläpitäminen
Ratkaisujen ja kompromissien varovainen ja rauhallinen hakeminen
Oman kannan ilmaiseminen ja vaatimusten torjuminen kunnioittavalla tavalla

20. HYÖDYLLISTEN SUHTEIDEN LUOMINEN
Kyky solmia ja kehittää monenlaisia suhteita erilaisiin ihmisiin voidakseen parantaa elinolojaan
nykyisessä asuinmaassa (henkilökohtaisissa asioissa, työmarkkinoilla, asumisessa jne.).
OSAAMISEN OSA-ALUEET
TIEDOT

Nykyisen asuinmaan työmarkkinoita säätelevien lakien sekä omien oikeuksiensa ja
velvollisuuksiensa tuntemus
Työnvälitys- ja uraohjauspalveluiden tuntemus
Nykyisen asuinmaan tuntemus (mukaan lukien kulttuuriin, yhteiskuntaan ja
työmarkkinoihin liittyvät määräykset ja käytännöt)
Sosiaalisuus ja sopeutumiskyky

ASENTEET

Luotettavuus (rehellisyys ja suoraselkäisyys)
Omien vahvuuksien ja heikkouksien tuntemus
Luottamus omiin arvoihin ja kykyihin
Vuorovaikutus ja yhteistyö

TAIDOT

Keskusteleminen, puhuminen ja keskustelukumppaneiden tarkka kuunteleminen
Hyödyllisten suhteiden edistäminen ja vaaliminen
Muutoksen alulle paneminen ja hallitseminen
Neuvotteleminen ja erimielisyyksien ratkaiseminen
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Itseilmaisun taitaminen
Työhaastattelutilanteen tunteminen

21. SUUNNITTELUKYKY
Kyky kuvitella lähitulevaisuus, tunnistaa ja toteuttaa omat intressinsä (henkilökohtaiset, perheeseen tai työhön liittyvät, yhteiskunnalliset jne.) sekä suunnitella strategia niiden saavuttamiseksi.
OSAAMISEN OSA-ALUEET
TIEDOT

–

ASENTEET

Myönteinen asennoituminen tuleviin intresseihin ja tavoitteisiin
Motivaatio ja ennakoiva asennoituminen haasteisiin vastaamiseen ja omien intressiensä saavuttamiseen

TAIDOT

Omien intressien ja motivaation aiheiden tunnistaminen erilaisissa elämäntilanteissa
Intressien ja motivaation aiheiden saavuttamiseen tarvittavien tiedonlähteiden tunnistaminen
Omien intressien saavuttamista tukevien tai häiritsevien kykyjen ja voimavarojen tunnistaminen

TAIDOT

Tulevaisuuden kuvitteleminen erilaisissa yhteyksissä (henkilökohtaisessa elämässä,
perhepiirissä, yhteiskunnassa ja työssä)
Elämänalojen ja toimenpiteiden asettaminen tärkeysjärjestykseen
Toimenpiteiden, aikataulujen ja voimavarojen määritteleminen omien intressien ja
tavoitteiden saavuttamiseksi
Strategian suunnitteleminen määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi

22. KULTTUURIENVÄLINEN KOMPETENSSI
Kyky viestiä, tulkita ja olla vuorovaikutuksessa riittävällä, joustavalla ja tehokkaalla tavalla
muista kulttuureista tulevien ihmisten kanssa erilaisilla kulttuurikoodeilla ja erilaisissa kulttuuriympäristöissä.
OSAAMISEN OSA-ALUEET
TIEDOT

Nykyisen asuinmaan kielen tuntemus
Oman kulttuuri-identiteetin tuntemus
Nykyisen asuinmaan kulttuurin keskeisten piirteiden, muiden kohdemaahan merkittävästi vaikuttavien kulttuurien ja eurooppalaisen kulttuuri-identiteetin ymmärtäminen.
Tähän kuuluvat erilaisissa yhteiskunnissa ja ympäristöissä yleisesti hyväksytyt käyttäytymissäännöt ja tavat
EU:n ja koko maailman monimuotoisuuden ja erilaisten kulttuuri-identiteettien ymmärtäminen
Nykyisessä asuinmaassa vallitsevien, muita kulttuureja koskevien stereotypioiden tuntemus

ASENTEET

Empatia, joustavuus, suvaitsevaisuus, mielikuvitus, luottamus, yhteistyö ja aktiivinen
kuunteleminen
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Muiden kulttuurien kunnioittaminen ja arvostaminen ja monimuotoisuuden pitäminen
myönteisenä asiana
Motivaatio muiden kulttuurien tarkkailuun ja niistä oppimiseen
Kulttuuri-identiteettiin liittyvä arvostus ja itseluottamus sekä valmius ennakkoluulojen
voittamiseen
TAIDOT

Erilaisten kulttuurikoodien tulkinta etenkin vastaanottavassa yhteiskunnassa
Oman kulttuurin analysointi, arviointi ja vertailu nykyisen asuinmaan kulttuuriin/kulttuureihin
Stressin sietäminen
Kyky käyttää riittäviä strategioita kontaktien luomiseen ja rakentavaan viestintään
vastaanottavasta yhteiskunnasta ja muista kulttuureista tulevien ihmisten kanssa

23. KAKSIKULTTUURISEN IDENTITEETIN HALLINTA
Kyky päästä aktiivisesti sisään kahteen (tai useampaan) kulttuuriin ja ylläpitää kahta (tai useampaa) kulttuuri-identiteettiä myönteisellä tavalla (tämä kompetenssi oletettavasti kasvaa
nykyisessä asuinmaassa oleskelun myötä).
OSAAMISEN OSA-ALUEET
TIEDOT

Nykyisen asuinmaan kulttuurin (perinteiden, kielen ja tapojen) tuntemus
Alkuperäkulttuurin (perinteiden, kielen ja tapojen) tuntemus

ASENTEET

Kunnioitus ja myönteinen asenne kahta erilaista kulttuuria kohtaan sekä halu ymmärtää ja arvostaa niitä molempia
Halu yhdistää erilaisia näkökulmia ja arvoja (ristiriitojen suvaitseminen)

TAIDOT

Erilaisten kulttuurijärjestelmien välillä siirtyminen ja omien käsitystensä ja käyttäytymisensä muuttaminen niiden mukaan
Erilaisten näkökulmien ja arvojen yhdistäminen (ristiriitojen suvaitseminen)
Sopeutuminen erilaisiin sosiaalisiin ympäristöihin

24. OPPIMAAN OPPIMINEN
Kyky opiskella sinnikkäästi ja tavoitteellisesti sekä hankkia, käsitellä ja sisäistää uusia tietoja ja
taitoja.
OSAAMISEN OSA-ALUEET
TIEDOT

Mahdollisten oppimisstrategioiden tuntemus
Oppimismahdollisuuksien ja saatavilla olevan tuen (esim. ohjauksen) tuntemus

ASENTEET

Halu ja itseluottamus jatkaa oppimista menestyksekkäästi koko elämän ajan
Halu vastata oppimiseen liittyviin haasteisiin ja pyytää tukea tarvittaessa
Uteliaisuus ja ongelmanratkaisukeskeinen asenne
Oppimistavoitteet: motivaatio viralliseen jatkokoulutukseen
Aiemmin opitun ja elämänkokemuksen arvostaminen pohjana uudelle kasvulle

TAIDOT

Omien oppimistarpeiden ja tarvittavien tietojen, taitojen ja pätevyyksien tunnistami-
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nen
Itselle parhaiten sopivien ja menestyksekkäiden oppimisstrategioiden soveltaminen
Ajan käyttäminen kurinalaiseen opiskeluun
Muilta ihmisiltä oppiminen arkiyhteyksissä ja kestävällä tavalla
Tietojen ja taitojen soveltaminen uusiin yhteyksiin
Oman oppimisprosessin organisointi

25. TULKINTA JA ASIAYHTEYTEEN SIJOITTAMINEN
Kyky pohtia ongelmaa tai tietoa siinä yhteydessä, missä se kehittyi ja ilmeni, analysoida ongelmia moniarvoisesta näkökulmasta vertaamalla erilaisia kulttuurinäkökantoja toisiinsa sekä
ajatella reflektiivisesti ja transformatiivisesti.
OSAAMISEN OSA-ALUEET
TIEDOT

Omista kokemuksista poikkeavien kokemusten tuntemus
Nykyisen asuinmaan kielen hyvä tuntemus sekä tapojen ja käytäntöjen tuntemus
Hyvä peruskoulutus

ASENTEET

Huomaavaisuus
Kärsivällisyys

TAIDOT

Harkitseminen
Pidättäytyminen ihmisten välittömästä tuomitsemisesta
Erilaisten tulkintojen hyväksyminen ja ehdottaminen
Tapahtumien sijoittaminen tiettyyn paikkaan ja aikaan
Ihmissuhdetaidot
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2.5. Voimaantumisen käsite
Josefina Rubio Serrano
Surt Women’s Foundation
Yksilön voimaantuminen on keskeinen osa neuvontaprosessia. Kaikissa toimenpiteissä asetetaan yksilö keskeiseen asemaan hänen omassa prosessissaan ja otetaan huomioon myös erilaiset elämänalat pelkän työllisyyden sijasta.
Voimaantuminen tarkoittaa yksilön vaikutusvallan ja voiman lisääntymistä hänen elämäänsä
vaikuttaviin voimavaroihin ja päätöksiin liittyvissä asioissa. Se on prosessi, jonka avulla ihmiset parantavat omia kykyjään, asemiaan ja itsenäisyyttään sekä valtaansa edistää muutosta ja
uudistaa alistussuhteita – niin yksilöinä kuin yhteiskuntaryhmänä.
Voimaantuminen viittaa epälineaarisiin muutosprosesseihin eriarvoisissa valtasuhteissa, joissa
on kyse toisen ihmisen hallitsemisesta (engl. power over, määräysvalta) ja uuden yhteisen
voiman edistämiseen (engl. power with, yhteisvaikutus), joka perustuu demokraattisempiin
sosiaalisiin suhteisiin. Transformatiivisesta näkökulmasta katsottuna voimaantuminen vastaa
tarpeeseen muuttaa valtasuhteita eli vallan jakautumista niin henkilökohtaisissa suhteissa kuin
yhteiskunnan instituutioissakin.
Aidosti transformatiivisena prosessina voimaantumisella on sekä yksilöllinen että kollektiivinen ja sosiaalinen ulottuvuus. Yksilöllisen ulottuvuuden pääpaino on muutoksissa, joiden avulla voidaan parantaa itseluottamusta, omanarvontuntoa ja yksilöllisten intressien ajamista.
Prosessin kollektiivisella ulottuvuudella on tarkoitus vahvistaa ja parantaa suhteiden solmimista, muiden tukemista ja vastavuoroista tunnustamista, mikä voi auttaa selvittämään yhteisiä
ongelmia ja puolustamaan yhteisiä intressejä. Sosiaaliseen ulottuvuuteen liittyvät muutokset
ovat luonteeltaan kollektiivis-sosiaalisia, poliittisia ja taloudellisia, ja niiden tarkoituksena on
lisätä maahanmuuttajanaisten näkyvyyttä ja arvostusta sekä vähentää sukupuoleen, alkuperään ja etniseen taustaan perustuvaa syrjintää kaikilla sosiaalisten suhteiden aloilla.
Voimaantumista ei voi ”antaa”, vaan kyse on dynaamisesta prosessista, joka toteutuu yksilön
ja ryhmän pyrkimysten kautta. Se on läheistä sukua vallan uudelle käsitteelle, joka perustuu
sosiaalisiin suhteisiin ja jaetun vallan demokraattiseen liikkeeseen, ”kestävään” valtaan, joka
perustuu yhteisvastuun, päätöksenteon, osallistumisen ja oikeudenmukaisuuden rakennusmekanismeihin.
Metodologisesta näkökulmasta tarkasteltuna maahanmuuttajanaisten voimaantumisen tukeminen edellyttää voimaantumisen ymmärtämistä prosessina, jossa jokainen osallistuja tulee
tietoiseksi omista oikeuksistaan, tunnistaa syrjinnän ja alistuksen ilmenemismuotoja, tunnistaa
ja arvostaa omia intressejään, vahvistaa omia kykyjään ja toteuttaa muutoksia, jotka tehostavat hänen voimaantumistaan yksilöllisellä, kollektiivisella ja sosiaalisella tasolla.
Tähän metodologiseen lähestymistapaan sisältyvät seuraavat:
 Tietoisuuden lisääminen kunkin naisen tilanteeseen vaikuttavista eriarvoisuuden aiheuttajista, jotta hän tuntisi tilanteensa taustalla olevat rakenteelliset ja sosiaaliset syyt.
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 Itseluottamuksen parantaminen (engl. personal power, henkilökohtainen voima)
 Naisen roolin ja aseman kunnioittaminen ja vahvistaminen hänen ajamiensa prosessien
toteuttajana
 Naisten itsenäisen järjestäytymisen tukeminen, jotta he voisivat päättää omasta elämästään ja siten myös omista prosesseistaan ja hankkeistaan (yhteisvaikutus)
 Intressien tunnistamisen tukeminen ja maahanmuuttajanaisia rajoittavien ja heidän alistamistaan pahentavien suhteiden, rakenteiden ja instituutioiden uudistaminen (engl. power for, vaikutus johonkin)
Ammattilaisten tehtävänä puolestaan on helpottaa voimaantumisprosessia, avata maahanmuuttajanaisille tiloja ja tarjota heille osallistumismahdollisuuksia ottaen huomioon heidän
monimuotoisuutensa, identiteettinsä ja erilaiset piirteensä (sukupuolen, etnisen taustan, yhteiskuntaluokan, seksuaalisen identiteetin jne.), joiden perusteella syrjintää ilmenee.
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3. Menetelmä
3.1. Forward-menetelmä maahanmuuttajanaisten parissa tehtävään työhön
Laura Sales Gutiérrez ja Mar Camarasa i Casals
Surt Women’s Foundation
Kuten edellä on todettu, Forward-hankkeen päätarkoituksena on ollut suunnitella ja toteuttaa
innovatiivinen, osaamislähtöinen menetelmä ja pedagogiset työkalut, joilla voidaan tunnistaa,
tunnustaa, validoida ja kehittää maahanmuuttajanaisten kompetensseja heidän sosiaalisen
osallisuutensa ja työllistettävyytensä parantamiseksi.
Tämä tavoite on muutettu maahanmuuttajanaisten parissa tehtävää työtä edistäväksi menetelmäksi, jolla pyritään sekä yksilö- että ryhmätasolla tunnistamaan, pohtimaan ja kehittämään
heidän kompetenssejaan ja turvaamaan niiden validointi tulevaisuudessa.
Tätä tarkoitusta varten Forward-kumppanit ovat luoneet maahanmuuttajanaisten parissa
työskentelyyn erilaisia apuvälineitä, jotka esitellään Forward-työkaluissa. Tässä luvussa määritellään viitekehys työkalujen käyttöä varten, ja luvussa 4 annetaan käytännön ohjeita työkaluja
käyttäville ohjaajille.

Forward-työkalut
Forward-työkalut ovat käytännön apuvälineitä Forward-mallin toteuttamiseen maahanmuuttajanaisten kanssa. Niitä voidaan käyttää yksilö- ja ryhmätapaamisissa sekä aikuiskoulutus- ja
uraohjausohjelmissa.
Työkaluilla on tarkasti määritelty rakenne, ja niillä ohjataan maahanmuuttajanaisten kompetenssien tunnistamis-, pohtimis-, validointi- ja kehitysprosessia.
Prosessiin kuuluvat:
1. Tietoisuuden lisääminen kompetensseista: kompetenssien tunnustaminen, harjoittaminen, kehittäminen ja validoinnin edistäminen koko prosessin ajan.
2. Tietoisuuden lisääminen sukupuolesta, maahanmuutosta ja kulttuurienvälisyydestä.
3. Tietoisuuden lisääminen maahanmuuttajanaisten yksilöllisestä ja yhteiskunnallisesta tilanteesta, jotta voitaisiin määritellä työllistettävyyttä ja sosiaalista osallisuutta parantava
henkilökohtainen voimaantumishanke.
Ohjelman ja työkalujen käytännöllisiä puolia on käsitelty yksityiskohtaisemmin Forwardtyökalujen johdannossa.
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Yksilö- ja ryhmätyökalut
Menetelmään kuuluu kahdenlaisia toimintoja, jotka on suunnattu joko yksilöille tai ryhmille.
 Yksilötoiminnot. Yksilöllisen osallisuus- ja voimaantumishankkeen luominen ja toteuttaminen on monimutkainen prosessi, ja niinpä koko sen ajan tulisi olla tarjolla ohjaajan tukea. Näin voidaan ottaa huomioon jokaisen maahanmuuttajanaisen yksilölliset olosuhteet.
Ohjaaja tukee ja opastaa naista hankkeen koko kehityskaaren läpi alusta loppuun kannustamalla naista pohtimaan tilannetta, helpottamalla uusien taitojen ja tietojen integroimista
sekä edistämällä päätöksentekoa.
 Ryhmätoiminnot. Vaikka onkin tärkeää mukauttaa prosessia kunkin maahanmuuttajanaisen olosuhteiden ja tavoitteiden pohjalta, kokemuksesta tiedetään, että etenkin naisille
yhteys muihin naisiin on usein ratkaisevan tärkeä hankkeen onnistumisen kannalta. Tästä
syystä Forward-menetelmässä painotetaan ryhmätoimintoja foorumina, jossa maahanmuuttajanaiset voivat olla keskenään vuorovaikutuksessa.

Forward-prosessin pääpiirteet: vaiheet ja tavoitteet
Seuraavasta Forward-prosessin luonnoksesta käy ilmi, miten prosessi jakautuu kolmeen vaiheeseen: esittelyyn, kehitykseen ja lopulliseen portfolioon.
Seuraavan sivun taulukossa on yhteenveto Forward-prosessin vaiheiden rakenteesta yksilö- ja
ryhmätoiminnoissa sekä kunkin vaiheen tavoitteista.
Yksityiskohtaisempi kuvaus kunkin tavoitteen saavuttamiseen tarkoitetuista apuvälineistä sekä
itse apuvälineistä on Forward-työkaluissa, joka on laaja kokoelma materiaaleja, joista voidaan
valita kuhunkin tapaukseen parhaiten sopivat menetelmät käytettävissä olevan ajan ja voimavarojen sekä tarpeiden perusteella.
Forward-menetelmän kaksi monimutkaisinta työkalua (kompetenssiportfolio ja kyselylomake)
vaativat kuitenkin muita enemmän huomiota, joten niitä käsitellään seuraavassa osiossa.
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Maahanmuuttajanaisten kompetenssiportfolion
kokoaminen Forward-prosessissa
YKSILÖTYÖKALUJEN
TAVOITTEET



Vaihe 1
Esittely



Tarpeiden tunnistaminen
Osallistujien valinta

RYHMÄTYÖKALUJEN
TAVOITTEET





Ryhmän jäseniin tutustuminen ja ryhmähengen luominen
Forward-prosessin sisällön ja menetelmien esitteleminen ja osallistujien asenteiden ja odotusten selvittäminen
Osallistujien sitouttaminen osallistumiseen ja yleisten sääntöjen ja
vastuiden noudattamiseen

Tietoisuus yksilöllisestä ja yhteiskunnallisesta tilanteesta

Vaihe 2 Kehitys

Henkilökohtaisista
voimavaroista
kompetensseiksi

Vaihe 3
Lopullinen
portfolio



Naisten yksilöllinen tukeminen
kompetenssien
tunnistamisessa



Portfolion laatimisen tukeminen
Lopullisen hankkeen tukeminen



Naisten

tukeminen
heidän yksilöllisten
voimavarojensa
tunnistamisessa
Kompetenssin käsitteen selvittäminen naisille
Naisten tukeminen
heidän kompetenssiensa tunnistamisessa ja järjestämisessä, mielellään
Forwardkompetenssien luettelon mukaan

Sukupuoleen, maahanmuuttoon, kulttuurienvälisyyteen
ja monimuotoisuuteen liittyvän tietoisuuden ja pohdiskelun lisääminen
Kannustaminen erilaisten monimuotoisuutta
ja syrjintää koskevien
asioiden pohtimiseen
biografisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta

Henkilökohtaisen
hankkeen määrittely

Naisten kannustaminen erilaisten
elämänalojensa
pohtimiseen
(henkilökohtaiset
asiat, perhe, työ,
terveys jne.) sekä
heidän voimaantumistaan ja sosiaalista osallisuuttaan parantavan
hankkeen suunnitteleminen tiettyjen tavoitteiden
ja toimenpiteiden
avulla

 Naisen kompetensseja ilmentävän yksilöllisen kompetenssiportfolion laatiminen
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3.2. Forward-menetelmän avaintyökalut: Forwardkompetenssiportfolio ja Forward-kyselylomake
Forward-kompetenssiportfolio sekä Forward-kyselylomake ja -kompetenssikartta ovat kaksi
keskeisintä Forward-työkalua ja samalla kaksi tärkeintä innovatiivisen Forward-menetelmän
tuotetta.
Kyseisten työkalujen monimutkaisuuden vuoksi tässä osiossa selitetään niiden taustaa, ja luvussa 4 annetaan ohjaajille vinkkejä käytännön toteutukseen erilaisissa tilanteissa.

Forward-kompetenssiportfolio
Forward-kompetenssiportfolio on Forward-menetelmän tärkein tuote, joka laaditaan prosessin
viimeisessä vaiheessa. Se on maahanmuuttajanaisille tarkoitettu apuväline, johon kerätään
kaikki olennaiset tiedot heidän työllistettävyyttään ja sosiaalista osallisuuttaan parantavaa
henkilökohtaista hanketta varten.
Forward-kompetenssiportfolio on asiakirjakokoelma, johon kerätään tietoa naisten elämänkokemuksista, oppimisesta, palkallisesta ja palkattomasta työstä, Forward-menetelmän itsetutkiskeluprosessin aikana tunnistetuista kompetensseista ja kompetenssien olemassaolon todistavista asiakirjoista.
Käsitteellisessä viitekehyksessä määriteltyjen teoreettisten suuntaviivojen mukaisesti (ks. luku
2) Forward-kompetenssiportfolio perustuu Europass-formaattiin, mutta sitä on mukautettu
Forward-prosessin ominaispiirteiden mukaan.
Europass-formaatin valinta Forward-kompetenssiportfolioon johtui halusta edistää Euroopan
unionin yhteisten vakioasiakirjojen käyttöä ja mukauttaa portfoliota maahanmuuttajanaisten
käyttöön.8 Europass-ansioluettelon ja -kielipassin sekä niihin liittyvien ohjeiden perusteella
kumppanit laativat mukautetun version, jossa huomioidaan hankkeen tutkimusvaiheessa määritetyt maahanmuuttajanaisten yleiset tarpeet ja kokemukset sekä heidän kokemansa vaikeudet kompetenssien saamisessa tunnustetuiksi.
Vastaavasti Europass-formaatin mukautusta Forward-hankkeen tarpeisiin ohjattiin seuraavien
kriteerien avulla:
 Tarvittiin apuväline, jonka avulla voitaisiin tuoda esiin palkallisen työn ulkopuolella hankittu elämänkokemus
 Pääpaino oli arkioppimisen ja epävirallisen oppimisen ympäristöissä hankituissa kompetensseissa
 Elämänkokemus nähtiin jatkumona ja kannustettiin kertomaan eri maissa hankitusta kokemuksesta

8

Europass-formaattia käytetään lähteen (© Euroopan unioni) ja Internet-sivuston
(http://europass.cedefop.europa.eu) hyväksynnällä. Europass-kielipassia käytetään lähteiden (©
Euroopan unioni ja Euroopan neuvosto) ja Internet-sivustojen (http://europass.cedefop.europa.eu ja
http://www.coe.int/portfolio) hyväksynnällä.
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 Rohkaistiin käyttämään todistusasiakirjoja, joilla voitaisiin edistää maahanmuuttajanaisten
(etenkin arkioppimisen ja epävirallisen oppimisen ympäristöissä hankkimien) kompetenssien validointia
 Tarvittiin selkeitä ja yksityiskohtaisia ohjeita mukautettuina maahanmuuttajanaisten tunnistettuihin tarpeisiin
Näiden kriteerien mukaisesti Forward-kompetenssiportfoliossa on seuraavat osiot:
 Osa 1. Henkilötiedot
 Osa 2. Kokemus (ei pelkästään palkallisesta vaan myös palkattomasta työstä, esimerkiksi
hoitotehtävistä, yhteisötoiminnasta tai jopa itse maahanmuuttoprosessista).
 Osa 3. Koulutus
 Osa 4. Kompetenssit Koulutuksessa, työssä ja arkielämässä hankittujen taitojen ja kompetenssien yksityiskohtainen luettelo, joka on mukautettu Forward-mallin osaamislähtöiseen
luokitteluun sopivaksi (peruskompetenssit, henkilökohtaiset kompetenssit, sosiaaliset
kompetenssit ja metakompetenssit) ja josta käy ilmi kunkin kompetenssin alkuperä.
 Osa 5. Kielipassi Kuvaus kielitaidoista (äidinkieli, nykyisen asuinmaan kieli ja muut kielet)
Europass-kielipassin rakenteen pohjalta.
 Osa 6. Todistukset Taulukkomuotoinen luettelo kompetensseja koskevista todistusasiakirjoista.
 Osa 7. Lisätiedot
 Osa 8. Liitteet
Forward-kompetenssiportfoliota kokeiltiin hankkeen aikana 150 maahanmuuttajanaisen kanssa kaikissa kumppanimaissa, minkä jälkeen se viimeisteltiin nykykuntoonsa käytettäväksi Euroopan eri maissa.
Kompetenssiportfolio on täysin integroitu Forward-menetelmään, ja muita Forward-työkaluja
voidaan käyttää naisten tukemiseen itsetutkiskelussa, kompetenssien taltioinnissa (kompetenssit voidaan myöhemmin siirtää Forward-kompetenssiportfolioon) ja portfolion kokoamisprosessissa.
Portfolion käytön helpottamiseksi ja edistämiseksi tarjotaan yksityiskohtaisia ohjeita portfolion
integroimisesta Forward-menetelmään. Näin ohjaajat voivat paremmin tukea naisia tiedon
keräämisessä ja Forward-portfolion täyttämisessä. Ohjeet löytyvät tämän käsikirjan alaluvusta
4.5.
Todettakoon, että portfolio ei ole työkalu, jota voidaan soveltaa sellaisenaan työmarkkinoilla.
Se ei ole ansioluettelo, jonka voisi lähettää hakemuksena tiettyyn työhön. Naiset voivat kuitenkin käyttää portfolioon kerättyjä tietoja laatiessaan ansioluetteloa tiettyä työpaikkaa varten.
Kun kaikki tiedot ovat helposti saatavilla, niistä tarvitsee vain poimia kyseisen työn kannalta
olennaisimmat kokemukset ja kompetenssit ja ilmaista ne tilanteeseen sopivalla tavalla ja kielellä. Tässä mielessä kompetenssiportfolio voi olla hyödyllinen apuväline työnhakua käsittelevissä työpajoissa.
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Forward-kyselylomake
Forward-kyselylomake on suunniteltu auttamaan maahanmuuttajanaisia ja heidän ohjaajiaan
pohtimaan maahanmuuttajanaisten pääasiassa arkioppimisen ja epävirallisen oppimisen
ympäristöissä hankkimia kompetensseja.
Forward-kyselylomake on suunniteltu tiedon keräämiseen asenteista, taidoista ja elämänkokemuksista sekä naisten kompetenssien tasoista ja omia kompetenssejaan koskevista käsityksistä auttamalla naisia tunnistamaan kompetenssejaan ja voimaantumaan. Tässä mielessä kyseessä on itsearviointityökalu, joka edistää naisten itsetutkiskelua ja kompetenssien tunnistamista ja johtaa kompetenssien johdonmukaiseen esittämiseen visuaalisen työkalun eli kompetenssikartan avulla.
Kyselylomakkeessa on 74 kysymystä, joilla kartoitetaan 25:tä Forward-kompetenssia maahanmuuttajanaisten sosiaalisen osallisuuden parantamista varten (ks. alaluku 2.4). Yhtä kompetenssia koskee siis yleensä useampi kysymys (kaksi, kolme, neljä tai useampi). Yleisesti ottaen
jokainen kysymys liittyy johonkin osaamisen osa-alueeseen (tärkeimmät osa-alueet on merkitty sinisellä yllä olevissa taulukoissa).
Jokainen kysymys koskee elämäntilannetta, josta on pyritty tekemään mahdollisimman relevantti maahanmuuttajanaisten kokemusten kannalta heitä koskevan kvalitatiivisen tutkimuksen perusteella. Jokaiseen kysymykseen on annettu kolme vastausvaihtoehtoa. Kukin vastaus
kuvaa tiettyä kompetenssin tasoa: matalaa, keskitasoa tai korkeaa. Tasojen (ja siten myös vastausvaihtoehtojen) väliset erot pyrittiin pitämään mahdollisimman tasaisina.
Lisäksi laaditut vastaukset perustuivat kompetenssien ja niiden osa-alueiden määritelmiin sekä
maahanmuuttajanaisten parissa toteutetussa kenttätutkimuksessa saatuihin tietoihin. Kyselylomakkeen ja tutkimuksen läheinen suhde helpottaa kyselylomakkeen käyttöä ja täsmällisten
tulosten saamista.
Naisten vastausten perusteella määritetään kunkin kompetenssin taso. Forwardkyselylomakkeen täyttämisen jälkeen tehdään jokaisesta kompetenssista lopullinen arvio kaikkien valittujen osa-alueiden perusteella. Kompetenssin lopullinen taso määritetään laskukaavalla, jossa kaikille osaamisen osa-alueille annetaan sama painoarvo. Kun kunkin kompetenssin
taso on määritetty, jokainen maahanmuuttajanainen voi piirtää oman kompetenssikarttansa,
joka on hyvä, visuaalinen perusta itsetutkiskelulle ja kompetenssien tunnistamiselle.
On kuitenkin otettava huomioon, että kyselylomakkeen tuloksia ei voida missään tapauksessa
pitää lopullisena arviona tai todisteena siitä, että ihmisellä on tietty kompetenssi tai kompetenssijoukko. Kuten edellä on todettu, kyselylomake on pikemminkin lähtökohta kompetenssien tutkiskelulle ja tunnistamiselle, ja sitä voidaan myöhemmin verrata muihin tietolähteisiin,
kuten naisten itsearviointeihin, haastatteluihin perustuviin arviointeihin, vertaisarviointeihin
jne.
Luvussa 4 annetaan ohjaajille vinkkejä Forward-kyselylomakkeen käytöstä Forwardmenetelmässä ja erilaisissa ohjelmissa, sillä kyseessä on joustava työkalu, jota voi mukauttaa
yksilöllisten tarpeiden sekä käytettävissä olevan ajan ja resurssien perusteella.
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4. Forward-menetelmän käyttö: suosituksia
kouluttajille
4.1. Kouluttajien osaamistausta
Laura Sales Gutiérrez ja Mar Camarasa i Casals
Surt Women’s Foundation
Forward-materiaalien soveltaminen käytäntöön onnistuu parhaiten ammattilaisilta, joilla on
jonkin verran maahanmuuttajanaisten parissa työskentelemiseen tarvittavaa osaamista.

Seuraavassa on luettelo suositelluista tiedoista, asenteista ja taidoista. Tarvittaessa kouluttajan
tulisi käydä omaa osaamistaan kehittävä kurssi ennen maahanmuuttajanaisten koulutuksen
aloittamista.

Tiedot
 Kompetenssi- eli osaamislähtöiset oppimismenetelmät, joiden pääpaino on arkioppimisessa
 Feministiset teoriat ja sukupuoliteoriat
 Maahanmuutto ja ihmisten liikkuvuus
 Psykologian ja sosiologian tuntemus
 Voimaantumista koskevat teoriat
 Monimuotoisuuden johtaminen ja kulttuurienväliset suhteet (vähemmistö- ja enemmistöryhmät)
 Sovittelun ja konfliktien ratkaisemisen hallinta
 Yhteiskuntaryhmät ja niiden järjestäytyminen (lähtömaassa sekä nykyisessä asuinmaassa)
 Ryhmien järjestämisen ja yhteistyön ohjaamisen tekniikat
 Kohderyhmälle olennaisen (etenkin maahanmuuttoon ja sukupuolten tasa-arvoon liittyvän) lainsäädännön tuntemus
 Perustiedot maahanmuuttajanaisten lähtömaissa käytettävissä olevista resursseista
 Nykyisissä asuinmaissa käytettävissä olevien resurssien ja verkostojen sekä niiden toimintatapojen tuntemus
 Henkilökohtaiseen kehitykseen ja ihmissuhteisiin liittyvät mallit
 Kielet ja viestintäteoria
 Kulttuurienvälinen viestintä
 Työmarkkinalainsäädännön ja työmarkkinoiden realiteettien tuntemus
 Tutkintojen tunnustamista ja kompetenssien validointia koskevien menettelyjen tuntemus
 Tarpeiden ja vaatimusten analysointiin sopivat menetelmät
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Asenteet












Avoimuus
Luovuus
Uteliaisuus
Itsetuntemus
Empatia
Solidaarisuus
Itseluottamus
Kunnioitus ja suvaitsevaisuus
Ihmisten kykyihin uskominen
Neuvotteleminen ja joustavuus
Tiimityö ja yhteistyö

Taidot
 Viestintätaidot: aktiivinen kuuntelu, asioiden muotoileminen toisin, myönteinen uudelleenmuotoilu jne.
 Kyky edistää ryhmien yhteistyötä
 Kyky analysoida ja yhdistellä tietoja
 Kyky arvioida ihmisten intressejä ja vaatimuksia
 Kyky analysoida sosiokulttuurisia järjestelmiä: tapa lähestyä erilaisia kulttuurilogiikkoja
 Kyky neuvotella ja ratkaista kulttuurienvälisiä konflikteja
 Kyky luoda luottamusta ja empatiaa
 Kyky puuttua tilanteisiin puolueettomasti
 Muilta ihmisiltä oppiminen arkiyhteyksissä ja kestävällä tavalla
 Innovointi- tai muutosmahdollisuuksien huomaaminen
 Omien vastuualueiden (ja niiden rajojen) tunnistaminen

4.2. Kompetenssien tunnistaminen naisten kanssa työskenneltäessä
Birgit Aschemann ja Anke Vogel
Frauenservice Graz
Maahanmuuttajanaisten portfolion parissa työskenneltäessä voi nousta esiin monenlaisia
kysymyksiä: Miten tunnistetaan naisten kompetensseja keskustelun aikana? Miten kysytään
osaamiskeskeisiä kysymyksiä? Miten toimii osaamislähtöinen vuoropuhelu?
Toisin kuin tutkinnot (jotka ovat koetilanteiden kautta toteen näytettyjä ja varmennettuja ja
kertovat lähinnä tietämyksestä mutta eivät juuri käyttäytymisestä uusissa tilanteissa), kompe-
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tenssit ovat henkilökeskeisiä ja neuvoteltavissa erilaisten tilanteiden ja tehtävien yhteydessä.
Kompetenssit eivät välttämättä ole seurausta koulunkäynnistä tai opiskelusta, sillä niitä hankitaan yleensä arkioppimisen ympäristöissä eli esimerkiksi arkisissa tehtävissä, työympäristössä,
perhe-elämässä ja vapaa-ajalla. Kompetensseja ei yleensä kirjoiteta todistusmuotoon, vaan
kompetenssi tarkoittaa kaikkea sitä, mitä henkilö osaa tehdä oikeassa elämässä.
Naisten kompetenssien tunnistamiseen tarvitaan erityistä voimavaroihin painottuvaa näkökulmaa. Naisen elämä nähdään sarjana mahdollisuuksia kokemusten ja taitojen aarreaitan
rakentamiseen. Tästä näkökulmasta katsottuna kompetenssina voidaan pitää kaikkea, mikä
auttaa pärjäämään päivittäisessä elämässä. Kompetenssikeskeisen näkökulman kehittämisessä
auttavat avoimuus erilaisia elintapoja ja selviytymisstrategioita kohtaan sekä terapiaan ja/tai
sosiaalityöhön liittyvä koulutus.
Lisäksi hyödyllinen apuväline voi olla luettelo muista kuin kaikkein yleisimmistä kompetensseista (kuten EU:n määrittelemästä kahdeksasta avaintaidosta). Seuraavan sivun laatikossa voi olla
muutamia hyödyllisiä ideoita. Toisaalta Forward-kompetenssien luettelo (ks. s. 28–42) auttaa
selvittämään maahanmuuttajanaisten kokemuksia Euroopassa. Luettelo ei ole kuitenkaan lopullinen eikä tyhjentävä. Ohjaajien kannattaa olla avoimia muidenkin kompetenssien tunnistamiselle kunkin naisen yksilöllisessä tapauksessa.

Kompetensseista kysyminen naisilta
Aloitettaessa kompetenssikeskustelua kysymys ”Millaisia asioita teet mielelläsi?” voi olla hyödyllisempi kuin ”Millaisia asioita osaat tehdä?”. Kokemuksesta tiedämme, että samat kompetenssit voivat tulla esiin, mutta ilmaus ”osata” vaikuttaa vakavammalta ja voi saada naiset epäröimään.
Ensimmäiset kysymykset:
Kuvailisitko toimintaasi ja työtäsi elämäsi eri osa-alueilla (myös perhe-elämässä ja vapaa-ajalla)
keskittyen seuraaviin asioihin:







Mitä tarkalleen ottaen teet? (Käytä verbejä.)
Mitkä mainitsemistasi asioista ovat sinulle erityisen mieleisiä?
Mitkä ovat olleet tähänastisen elämäsi kohokohdat/menestystarinat?
Mistä kohokohdista olet saanut ulkopuolisilta erityistä tunnustusta?
Mikä on sinulle näissä rooleissa tyypillistä tai epätyypillistä?
Millä tavalla teet työtä mielelläsi? Millaisesta työnteosta et pidä niin paljon? Millaisesta
työnteosta et pidä ollenkaan?

Ihmisen nykytilaa voi ymmärtää vain katsomalla taaksepäin eli tarkastelemalla hänen ansioluetteloaan.
Erityistä huomiota tulisi kiinnittää jännittäviin, tyydyttäviin ja nautinnollisiin tapahtumiin:
Millaisissa tilanteissa naisen sietokyky ja tehokkuus on ollut suurimmillaan?
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Esimerkkejä kompetensseista tai taidoista, jotka on hyvä ”pitää
mielessä”:
Sisäistämisen voimakkuus, analyyttiset kyvyt, analyyttinen/looginen ajattelu,
joustavuus, soveltamiskyky, työmenetelmät, toteutusvalmius, hellittämättömyys, paineensietokyky, kyky ottaa vastaan neuvoja, harkintakyky, suhdetyö,
delegointikyky, valmius vuoropuheluun, kurinalaisuus, aloitteellisuus, vastuunkanto, empatia, valmius ryhtyä toimeen, tunneäly, päätöksentekokyky, tuloskeskeinen toiminta, halu kokeilla uusia asioita, aluekohtainen tunnustus, monitieteelliset tiedot, erityisalan tiedot, faktatiedot, ponnistelu, tietoisuus lopputuloksesta, kokonaisvaltainen ajattelu, halu järjestellä asioita, ahkeruus, uskottavuus, auttamishalu, huumorintaju, kyky antaa virikkeitä, halu ajatella innovatiivisesti, viestintätaidot, kyky selvitä konfliktitilanteista, konfliktien ratkaiseminen, johdonmukaisuus, sosiaalisuus, käsitteelliset taidot, kyky tehdä yhteistyötä, luovuus/tulkintakyky, tarkkanäköisyys, asiakaslähtöisyys, opetuskyky,
oppimiskyky/-halukkuus, oppimis-/työskentelytekniikat, lojaalisuus, markkinatuntemus, henkilökunnan kehittäminen, liikkuvuus, motivaatio, normatiiviseettinen lähestymistapa, avoimuus muutokselle, optimismi, organisointitaidot,
velvollisuudentunne, ajanhallintataidot, käyttäytyminen johtajana, esiintymistekniikat, ongelmanratkaisukyky, projektinhallinta, objektiivisuus, nopeaälyisyys, vakuuttavuus, itsehallinta, valmius itsetutkiskeluun, itsenäisyys, sosiaalinen sitoutuminen, puhetaito, systemaattinen metodologinen lähestymistapa,
energisyys, tiimityötaidot / halukkuus tiimityöhön, halu olla vastuullinen, vastuuntunto, arvostus, tavoitekeskeinen ohjaaminen, luotettavuus, kyky määritellä rajat, rohkeus, perusluottamus, valta toteuttaa asioita käytännössä, halu
pohdiskella, tunneperäisen stressin sietokyky, hankkeiden tuki, tasapainoisuus...

Yksilöllisiä taitoja koskevia kysymyksiä, jotka auttavat naisia löytämään kompetenssinsa:
 Milloin ihmiset arvostavat tukeasi? Mistä sinut tunnetaan? Mitä ihmiset arvostavat sinussa? Missä ja millaisissa tilanteissa tukeasi edellytetään?
 Millaisista asioista valitat muille?
 Mitä asioita otat itsestäänselvyyksinä ja mikä sinulle on erityisen helppoa?
 Mitä tahtoisit tehdä useammin?
 Kuvaile tilanteita, joissa innostut. Tuleeko mieleesi tehtäviä, jotka ovat paljon helpompia
sinulle kuin muille? Millaisissa tilanteissa sinua arvostetaan enemmän kuin muita?
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Yksilöllisiin tarpeisiin annettavia ohjeita, jotka auttavat naisia löytämään kompetenssinsa:
 Mieti ammattimaisen toiminnan parissa saamaasi kokemusta (sisältää myös vapaaehtoistoiminnan). Kuvaile sitten niitä tilanteita, joissa toimit kaikkein tehokkaimmin.
Mielenkiinnon kohteita koskevia kysymyksiä, jotka auttavat naisia löytämään kompetenssinsa:
 Muistele sellaista kertaa, kun vietit erittäin mielenkiintoisen illan jonkin ihmisen seurassa.
Mistä te puhuitte? Mitkä asiat sinua erityisesti kiinnostivat?
 Jos sinulla olisi mahdollisuus järjestää konferenssi haluamastasi aiheesta, minkä aiheen
valitsisit?
Henkilökohtaisia ominaisuuksia ja mielenkiinnon kohteita koskevia kysymyksiä, jotka auttavat naisia löytämään kompetenssinsa:
Kuvittele, että olet viettämässä 80-vuotispäivääsi ja läheisimmät ystäväsi ovat valmistelemassa
sinua koskevaa puhetta.
 Mitä tahtoisit kuulla?
 Kun muistelet elämääsi, mitä tekemättä jättämääsi asiaa kadut?
Voimavaroja koskevia kysymyksiä systeemisellä kyselytekniikalla kompetenssien selvitystyön helpottamiseksi:
 Kysy ongelmia koskevista poikkeustilanteista. Esimerkiksi: ”Miten usein / miten pitkään
aikaan / milloin / missä ongelma ei ilmennyt?”; ”Mitä sinä ja/tai muut teitte silloin eri tavalla?”; ”Miten voisit toistaa asiat, jotka teit tämän ongelmattoman jakson aikana?”
 Kysy voimavaroista. Esimerkiksi: ”Minkä asioiden elämässäsi tulisi pysyä ennallaan? Mikä
toimii nyt hyvin?”; ”Mistä pidät tai mitä kunnioitat itsessäsi ja muissa?”; ”Mitä haluaisit
tehdä?”; ”Miten voisit saada siitä vielä enemmän irti?”
 Sirkulaarinen kysely. Esimerkiksi: ”Mitä ystäväsi arvostavat sinussa?”; ”Hyvä ystäväsi on
tekemässä seuran-/työnhakuilmoitusta puolestasi. Mitä tietoja hän ilmoittaa sinusta?”
Oletettujen heikkouksien muotoileminen uudelleen kompetenssien löytämisen helpottamiseksi
Jokainen heikkous on voimavara käänteisesti ajateltuna. Pyydä naista kuvailemaan omia puutteitaan. Tunnista sitten heikkouden takana oleva voimavara ja auta naista näkemään se vahvuutena heikkouden sijaan.
Esimerkkejä:
 Myöhästely – vahva läsnäolo tilanteessa (järjestelmällisyyden ja aikataulun kustannuksella,
mutta prosesseihin täydellisesti keskittyen)
 Perfektionismi – vahva samaistuminen työn tulokseen
 Suurpiirteisyys – kyky nähdä työn yleiskuva takertumatta yksityiskohtiin
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 Laiskuus – kyky löytää yksinkertaisia ratkaisuja (oikoteitä tai vaivaa säästäviä toimintatapoja)

4.3. Maahanmuuttajanaisiin kohdistuvien ennakkoluulojen tiedostaminen
Anke Vogel ja Maria Nimmerfall, Frauenservice Graz
Mar Camarasa i Casals ja Laura Sales Gutiérrez, Surt Women’s Foundation
Kuten edellä on mainittu (ks. s. 17–19), ammattimainen työskentely maahanmuuttajien parissa
edellyttää terävää katsausta omaan, sosialisaatiosta johtuvaan kulttuuriseen leimautumiseen.
Jokaista yhteiskuntaa leimaavat sen oma kulttuuri ja kulttuurinormit, jotka vaikuttavat sosiaaliseen elämään ja suhteisiin ja rakentavat niitä tiettyjen paradigmojen mukaan. Tällä tavoin kaikille yhteiskunnille ja yhteiskuntaryhmille kehittyy kollektiivisia stereotypioita niin niiden
omasta kuin muidenkin kulttuurista/etnisyydestä/alkuperästä.
Stereotypiat ovat kognitiivisia ”oikoteitä” (Kubik, 2010), joissa tietyt ominaisuudet yleistetään
kokonaiseen ihmisryhmään ottamatta huomioon ryhmän jäsenten monimuotoisuutta. Stereotypioista tulee ennakkoluuloja, kun niitä liioitellaan ja yleistetään laajasti kaikkiin ryhmän jäseniin. Ennakkoluulo menee siten stereotypiaa pidemmälle, sillä siihen liittyy vihamielinen ja
epäluuloinen asenne tiettyä ihmistä kohtaan vain sen vuoksi, että tämä kuuluu johonkin ryhmään (Allport, 1954).
Stereotyyppiset ennakkoluulot ovat vaikeita voittaa, koska ne ovat yksinkertaisia ja siirtyvät
helposti muille ihmisille. Ne ovat myös yleensä pitkäkestoisia, vaikka erilaisten yhteiskuntaryhmien välillä ei olisikaan mitään kontaktia tai vuorovaikutusta. Tällä tavalla me – tiettyyn
kulttuuriin ja yhteiskuntaryhmään kuuluvina yksilöinä ja ammattilaisina – saatamme myös
välittää stereotyyppisiä ennakkoluuloja muille tai toimia niiden mukaan kyseenalaistamatta
niitä tai jopa olematta minkäänlaisessa yhteydessä kyseisen yhteiskunta-, kulttuuri- tai kansanryhmän edustajiin.
Niinpä maahanmuuttajanaisten parissa työskentelevien ammattilaisten tulee tiedostaa maahanmuuttajanaisia koskevat mielikuvansa ja kyseenalaistaa ennakkoluulonsa heitä kohtaan
(esim. köyhyys, koulutuksen puute, vahvat patriarkaaliset arvot ja huono työmotivaatio).

Miten voi tiedostaa omat ennakkoluulonsa maahanmuuttajanaisia kohtaan?
Omien ennakkoluulojensa ja stereotypioidensa tunnistaminen ja hyväksyminen voi olla vaikea
prosessi. Seuraavassa esitetään joitakin käytännön vinkkejä, jotka on hyvä pitää mielessä työskenneltäessä maahanmuuttajanaisten parissa, sekä kolme harjoitusta, joista voi olla hyötyä
ammattilaisille, jotka haluavat tulla tietoisiksi omista maahanmuuttajanaisia koskevista ennakkoluuloistaan.
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Työn aikana on tärkeää
 kohdella maahanmuuttajanaisia yksilöinä eikä esimerkiksi tietyn kulttuurin, maan tai uskonnon edustajina
 antaa maahanmuuttajanaisten kertoa tilanteestaan ja tarpeistaan ottamatta niitä itsestään
selvyytenä
 välttää pelkistettyjä tulkintoja tietystä etnisestä tai kulttuurisesta vähemmistöstä, sillä ne
voivat vaikuttaa kanssakäymiseen ja työskentelyyn kyseisen vähemmistön edustajien kanssa
 välttää holhoavaa asennetta. Palveluiden käyttäjien ja ammattilaisten tasa-arvoisuutta
tulee edistää. Ammattilaisten tulee tukea naisten kykyä tehdä valintoja ja kohdella heitä
aikuisina.

Ennakkoluulojen ja stereotypioiden tiedostamisharjoituksia
Ensimmäinen harjoitus: Maahanmuuttajanaisen elämän kuvitteleminen
Kuvittele nainen nimeltä Miriam. Hän on asunut kotikaupungissasi vuoden ajan. Pyri kuvailemaan hänen maahanmuuttotarinaansa ja jokapäiväistä elämäänsä nykyisessä asuinmaassa:







Mistä Miriam tulee?
Miksi hän jätti oman maansa?
Miksi hän tuli sinun maahasi?
Tunnetko hänet? Miksi? Miksi et?
Onko hänellä koulutusta? Millaista?
Miten hän viettää päivänsä?

Vertaa sitten omaa tarinaasi kollegoidesi tarinoihin ja keskustelkaa niistä.
Seuraavista kysymyksistä voi olla apua: Millainen maahanmuuttajanainen sinulle tuli mieleen?
Oliko hän köyhä, rikas, sinkku, naimisissa, korkeasti koulutettu tai kouluttamaton? Kenties
musta nainen Afrikasta tai Yhdysvalloista? Huiviin verhoutuva nainen?

Toinen harjoitus: Itsensä kuvitteleminen maahanmuuttajanaiseksi
Kuvittele itsesi maahanmuuttajanaiseksi, joka vierailee työpaikallasi. Kirjoita muistiin ne tunteet, jotka sinussa heräävät kävellessäsi työpaikkasi läpi:





Mitä ”sinä” odotat?
Mistä ”sinä” pidät?
Mistä ”sinä” et pidä?
Tunnetko ”sinä” itsesi tervetulleeksi?

Analysoi sitten omia ajatuksiasi ensimmäisessä harjoituksessa kuvatulla tavalla.
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Kolmas harjoitus: Maahanmuuttajanaisia koskevat stereotypiat
Oletko samaa vai eri mieltä seuraavista maahanmuuttajanaisia koskevista väittämistä? Miksi?





He eivät halua sulautua meidän yhteiskuntaamme.
He elävät mieluummin perinteisissä naisten rooleissa.
He eivät ole korkeasti koulutettuja.
He eivät ole tietoisia sukupuolten tasa-arvosta.

Arvioituasi yllä esitettyjä väittämiä vastaa seuraaviin kysymyksiin:
 Mitä todisteita sinulla on mielipiteidesi tueksi (tutkimuksia, luotettavia lähteitä)? Vai
perustuuko näkemyksesi aiemmin muodostamiisi uskomuksiin ja sosiaaliseen
konsensukseen siitä, millaisia ihmiset ovat?
 Yhdistätkö jotkut näistä väittämistä tietystä alkuperämaasta tuleviin naisiin?
 Montako maahanmuuttajanaista tunnet?
Huomio: Yllä olevia väittämiä voidaan muokata paikallisten stereotypioiden mukaan.

4.4. Forward-kyselylomakkeen ja -kompetenssikartan käyttö
Yleisohjeita Forward-kyselylomakkeen käyttöön
 Kyselylomaketta voidaan käyttää niin yksittäisten ihmisten kuin ryhmienkin kanssa. Työkalu ”Forward-kyselylomake ja -kompetenssikartta” on kehitetty erityisesti ryhmätyöskentelyyn. Silti kaikkia osallistujia on tuettava henkilökohtaisesti, jotta he ymmärtävät kysymykset ja pystyvät antamaan tietoon perustuvia vastauksia.
 Jos vain mahdollista, kyselylomake tulisi jakaa naisille heidän äidinkielellään. Niinpä
kumppanit ovat kääntäneet lomakkeen hankkeen seitsemälle eri kielelle (englanniksi,
suomeksi, saksaksi, italiaksi, liettuaksi, romaniaksi ja espanjaksi) ja tehneet pieniä mukautuksia paikallisten olojen perusteella. Kaikki versiot ovat saatavilla hankkeen sivustolla
http://www.forwardproject.eu.
 Kun kyselylomake on tarjolla eri kielillä, naiset saavat myös mahdollisuuden oppia vertaamalla eri versioita ja tutkimalla nykyisen asuinmaan kieltä tai muita kieliä. Tämä vaihtoehto on erityisen hedelmällinen silloin, kun kyselylomaketta käytetään ryhmätilanteessa,
sillä vertaisryhmä tarjoaa mahdollisuuden keskusteluun ja keskinäiseen oppimiseen.
 On haastavaa tuottaa kyselylomake, jota käyttävät monenlaiset maahanmuuttajanaiset
seitsemällä kielellä Euroopan eri maissa. Kumppanit rohkaisevat kyselylomakkeen mukauttamiseen kunkin ympäristön ja kohderyhmän tarpeiden ja vaatimusten mukaan.
Niinpä kyselylomakkeen käytettävyyden parantamiseksi saatetaan tarvita joitakin uudelleenmuotoiluja, kommentteja ja paikallisiin oloihin sopivia esimerkkejä. Seuraavat seikat
tulisi ottaa huomioon:
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Jotkut kysymykset (esimerkiksi 14 tai 31) edellyttävät länsimaista käsitystä tavoitteellisesta
suunnittelusta, mikä ei välttämättä sovi kaikkiin tilanteisiin. Tämä tulisi ottaa huomioon kyselylomaketta jaettaessa.



Kysymyksillä pyritään selvittämään maahanmuuttajanaisten yleisiä kokemuksia, jotka ilmenivät hankkeen aikana tehdyssä tutkimuksessa. Esimerkiksi viittaukset ruoanvalmistukseen ja uuden ympäristön kohtaamiseen ovat kaksi yleistä kokemusta, jotka koskevat suurta osaa maahanmuuttajanaisista. Silti nämä kokemukset voivat vaihdella paikallisten olojen
ja kyseessä olevien naisten mukaan, joten esimerkkien muuttaminen voi lisätä kyselylomakkeen käyttökelpoisuutta.

 Tuloksena olevaa kompetenssikarttaa tulisi aina analysoida kunkin maahanmuuttajanaisen kanssa, jotta voitaisiin tarkastella hänen näkemyksiään tuloksista ja palata niihin kysymyksiin ja tuloksiin, jotka tuntuvat olevan ristiriidassa hänen näkemystensä kanssa.
Ryhmätilanteessa ohjaaja voi päättää jakaa kyselylomakkeen käsittelyn useiden istuntojen
ajalle. Mahdollisuuksia ovat esimerkiksi seuraavat:
 Valitaan tietty määrä kysymyksiä yhdestä kompetenssista (esim. viestinnästä) tai useammasta kompetenssista (esim. henkilökohtaisista kompetensseista). Kompetenssit määritellään, minkä jälkeen kyseisten kysymysten valinta voi auttaa osallistujia ymmärtämään käsitteen paremmin ja sisäistämään sen omien kokemustensa valossa.
 Laaditaan kyselylomakkeesta lyhyempi versio, johon kuuluu vain yksi kysymys kustakin
kompetenssista. Ohjaajat voivat valita olennaisimmat kysymykset käyttämällä apunaan
Forward-työkalujen osiota Tukimateriaalia ohjaajille: Arvioitavat osaamisen osa-alueet
kussakin kysymyksessä.
Validointiin kyselylomake ei sovi kovin hyvin ainoana kompetenssien arviointityökaluna. Se on
pikemminkin itsetutkiskeluväline, jota tulee käyttää yhdessä muiden työkalujen ja portfolion
kanssa. Tästä syystä ei ole suositeltavaa liittää kompetenssikarttaa sellaisenaan portfolioon.

Forward-kyselylomake: monipuolinen työkalu
Forward-kyselylomake ja -kompetenssikartta ovat yhdessä erittäin monipuolinen työkalu, jota
ammattilaiset voivat käyttää monella eri tavalla kulloistenkin tarpeiden, käytettävissä olevan
ajan ja tarjottavan palvelun perusteella.
Niillä voidaan myös vastata erilaisiin tarpeisiin ja vaatimuksiin esimerkiksi
 helpottamalla erilaisiin ohjelmiin (ammatilliseen ohjaukseen, aktiiviseen työmarkkinoille
integroitumiseen, ammattianalyysiin jne.) osallistuvien maahanmuuttajanaisten hankkimien kompetenssien löytämistä, ilmaantumista ja tunnustamista
 aktivoimalla pohdiskeluprosessin ja hankittujen kompetenssien itsearvioinnin niiden arvostuksen lisäämiseksi verrattuna tulevaisuuden valintoihin
 etsimällä ja tunnistamalla naisten vahvuuksia ja heikkouksia naisten koulutuspolullaan
tekemien valintojen parantamiseksi
 päivittämällä minäkuvaa rakentamalla kompetenssiprofiilia, jossa otetaan huomioon ammattiprofiilin määritelmä.
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Esimerkkejä kyselylomakkeen käytöstä tietyissä ohjelmissa
Forward-kyselylomake voidaan ottaa käyttöön monella eri tavalla uraohjaus- ja voimaannuttamisohjelmissa sekä koulutuksen yhteydessä.
Forward-hankkeen puitteissa kumppanit kokeilivat kyselylomakkeen erilaisia käyttötapoja,
minkä perusteella sen tehokkuutta ja monikäyttöisyyttä voitiin arvioida. Seuraavassa mainitaan muutamia esimerkkejä.

Forward-kyselylomakkeen käyttö uraohjauksessa, arvioinnissa ja koulutusryhmissä
Forward-kyselylomake voidaan antaa naisille osana osaamislähtöistä lähestymistapaa yhtenä
tapana syventää kompetenssin käsitettä.
Lyhyen johdannon jälkeen ohjaajan tulisi korostaa työkalun kvalitatiivista ja itsearviointiin painottuvaa luonnetta, selittää sen tavoitetta ja havainnollistaa käytettyä menetelmää. Kyselylomake jaetaan osallistujille ja heitä pyydetään täyttämään se itsenäisesti joko luokassa tai kotitehtävänä. Kyselylomakkeen täyttämiseen käytettävä aika vaihtelee naisesta riippuen. Täyttämisen jälkeen kyselylomake käydään läpi seuraavassa ryhmätapaamisessa.
Naisille jaettavat monisteet kyselylomakkeen tuloksista ja kompetenssikartasta (monisteet 4 ja
6) voivat olla erinomainen vertailuväline samankaltaisen elämänpolun läpikäyneille naisille.
Tämä keskustelu- ja pohdiskeluvaihe ryhmässä (tai kahdenkeskisissä tapaamisissa) rikastuttaa
naisia, sillä se sisältää useampia osa-alueita heidän todellisen osaamistasonsa määrittämiseksi.
Moniste 3 (vastausten pisteytys) auttaa naisia tulkitsemaan kompetenssikarttojaan ja keskustelemaan niistä, sillä siinä selitetään kussakin kysymyksessä käsitelty kompetenssin eli osaamisen osa-alue.
Keskustelun ohjaamisessa voivat olla hyödyksi esimerkiksi seuraavat kysymykset: Kuvastaako
kompetenssikartta naisten mielestä heidän kompetenssiensa tasoa tarkasti? Entä heidän luokkatovereidensa tasoa? Miksi? Miten he todistaisivat sen?
Tämän ajatustenvaihdon lopussa jokaista naista pyydetään piirtämään uusi kompetenssikartta
ryhmäneuvottelun sekä omien kompetenssiensa hyväksymisen, tunnustamisen ja parantamisen seurauksena. Poikkeamat (viittasivat ne sitten korkeampaan tai alhaisempaan osaamistasoon) täytetyn kyselylomakkeen tuloksista saavat näin oikeutuksen, kun pyritään antamaan
suunta kasvulle ja/tai ammatilliselle muutokselle.
Tässä yhteydessä Forward-kyselylomakkeen käyttö on yhdistelmä viestintäpohjaista voimaantumista (’empowerment through communication’), raportointia, vertailua ja ryhmäneuvottelua.
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Forward-kyselylomakkeen käyttö yksilöllisissä uraohjausohjelmissa ja osaamistaseissa (bilan de compétence)
Yksilöllisessä uraohjauksessa ja osaamistaseissa (bilan de compétence) Forward-kyselylomake
voidaan nähdä tapana vahvistaa naisten kykyä pohdiskella, tunnustaa ja päivittää omia kompetenssejaan.
Kerrottuaan kyselylomakkeen tavoitteista ja merkityksestä ohjaaja jakaa sen naisille ja pyytää
heitä täyttämään sen itsenäisesti kotona.
Paluu yksilölliseen haastatteluasetelmaan antaa mahdollisuuden keskustella niistä aiheista,
jotka herättivät naisissa eniten mielenkiintoa tai huolta. Näin he saavat tehostettua analysointiprosessia ja yhdistettyä sen elämänkokemukseensa ja osaamisalueisiinsa. Jos naisilla on ollut
aiemmin vain vähän mahdollisuuksia avoimeen keskusteluun, on suositeltavaa käyttää enemmän aikaa kompetenssien hakemiseen ja niiden itse tunnistamiseen.
Yksilöllisen asetelman vuoksi naiset pääsevät kohdistetummin kohtaamaan ne stereotypiat,
joilla on ollut vaikutusta heidän minäkuvansa ja ympäristöstään muodostamansa kuvan kehitykseen.
Kyselylomakkeen käyttö vertaisryhmässä taas on erityisen hyödyllinen niille naisille, jotka ovat
jo aiemmin kokeneet vastakkainasetteluja, kypsyneet ja tottuneet niihin.
Tällaisessa Forward-kyselylomakkeen käytössä tuloksista neuvotteleminen antaa tilaisuuden
tutkia tilanteita ja esimerkkejä sekä osoittaa, miten moninaisissa ja monitahoisissa olosuhteissa kompetenssit voivat kehittyä. Tällöinkin korostetaan stereotypioita ja kritiikkiä. Tässä tapauksessa neuvottelu on lähes täysin naisten välistä vuoropuhelua, jossa naiset pääsevät näkemään itsensä toisten silmin. Ohjaaja kuitenkin stimuloi osallistujia.
Kompetenssikartta annetaan vasta haastattelun lopuksi, jotta se kuvastaisi täydellisesti sitä,
mitä nainen tunnistaa itsessään. Kompetenssi- eli osaamisalueet ja parannettavat alueet voidaan sisällyttää henkilökohtaiseen toimintasuunnitelmaan.
Tällöin Forward-kyselylomake nähdään itsenäisyyttä, päätöksentekoa ja voimaantumista
aktivoivana tekijänä.

4.5. Forward-portfolion käyttö
Laura Sales Gutiérrez ja Mar Camarasa i Casals
Surt Women’s Foundation
sekä kaikki Forward-kumppanit
Seuraavilla sivuilla on yleisohjeita ammattilaisille, jotka pyrkivät tukemaan maahanmuuttajanaisia kompetenssiportfolion laatimisessa.
Kuten luvussa 3 mainittiin, Forward-kompetenssiportfolio on maahanmuuttajanaisille tarkoitettu apuväline, johon kerätään olennaiset tiedot heidän työllistettävyyttään ja sosiaalista osallisuuttaan edistävää henkilökohtaista hanketta varten.

61

Asiakirja perustuu Europass-formaattiin, mutta sitä on mukautettu Forward-prosessin ominaispiirteiden mukaan. Myös osallistujille ja ohjaajille tarkoitetut ohjeet on mukautettu Europass-materiaaleista, mutta niissä otetaan huomioon hankkeen aikana kumppanimaissa toteutettujen pilottikokeilujen tulokset.9
Forward-kompetenssiportfoliosta on saatavilla kaksi mallipohjaa:
1. Sinun kompetenssiportfoliosi: Luonnoksen valmisteleminen (ks. Forward-työkalut)
Tämä mallipohja on tarkoitettu tulostettavaksi ja jaettavaksi naisille, jotta he voisivat laatia sen
avulla luonnoksen omasta portfoliostaan.
On suositeltavaa, että naiset laativat portfolionsa ensin paperille – joko yksin tai ryhmässä – ja
tekevät sen jälkeen muistiinpanoja ja kommentteja joko luokassa tai ohjaajan/tuutorin vetämissä tapaamisissa.
Mallipohjassa on lyhyet ohjeet, jotta naiset ymmärtäisivät jokaisen osion sisällön.
Osioihin 2–6 kuuluvat sivut voidaan tulostaa niin monta kertaa kuin on tarpeen, jotta saadaan
mukaan naisten kaikki kokemus, koulutus ja osaaminen.
2. Kompetenssiportfolion sähköinen versio
Sähköinen mallipohja on saatavilla Word-asiakirjana hankkeen sivustolla osoitteessa
http://www.forwardproject.eu.
Mallipohja sisältää portfolion kaikki varsinaiset osiot, mutta ei ohjeita. Sähköisen version käyttö on suositeltavaa laadittaessa kompetenssiportfolion lopullista versiota.
Formaatti on suunniteltu käytettäväksi tiedostomuodossa, mutta se voidaan myös tulostaa.
Osallistujat voivat lisätä tai poistaa osioita ja laatikoita tarpeen mukaan.

Portfolion integrointi Forward-prosessiin
Portfolion rakentaminen on pitkäaikainen ja monialainen prosessi, joka jatkuu koko työpajan
ajan – se ei siis ole eristyksissä muista toiminnoista. Asiakirja Forward-työkalut sisältää useita
apuvälineitä, joista on hyötyä portfolion rakentamisessa, mutta erityisen hyödyllisiä ovat seuraavat:
 Kaikki vaiheen 2, osan 1 (”Henkilökohtaisista resursseista kompetensseiksi”) työkalut, joiden tarkoituksena on kehittää naisten kompetenssien tunnistamista ja kehittämistä.
 Kaikki kolme työkalua vaiheessa 3, mutta etenkin ”Henkilökohtaisen portfolion valmistelu”,
jonka tarkoituksena on auttaa ohjaajia käyttämään aikaa koko prosessin varrella naisten
tukemiseen portfolioiden (ja etenkin kompetensseja käsittelevän osion) laatimisessa.

9

Europass-formaattia käytetään lähteen (© Euroopan unioni) ja Internet-sivuston
(http://europass.cedefop.europa.eu) hyväksynnällä. Europass-kielipassia käytetään lähteiden (© Euroopan unioni ja Euroopan neuvosto) ja Internet-sivustojen (http://europass.cedefop.europa.eu ja
http://www.coe.int/portfolio) hyväksynnällä.
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 Yksilöllinen työkalu ”Haastattelu kurssin puolivälissä” auttaa tunnistamaan tapauskohtaisesti kunkin naisen tarpeita ja tukemaan heitä portfolion rakentamisen kannalta olennaisten asiakirjatodisteiden tunnistamisessa.

Yleiset suositukset ohjaajille
 Ohjaaja voi tarjota tukeaan naisille laadittaessa portfoliota joko yksin tai ryhmissä. Kummankin asetelman yhdistäminen voi olla hedelmällistä.
 On erityisen suositeltavaa, että naiset lukevat mallipohjan ensin paperilla ja täyttävät sen
käsin (paperiversiossa on lyhyet ohjeet ja vinkkejä täyttämiseen) ja siirtävät tiedot vasta
sitten tietokoneella olevaan tiedostoon.
 Ohjaajan tulee lukea mallipohja ja ohjeet huolellisesti ja ymmärtää ne. Naisille tarkoitetut
ohjeet ja vinkit ovat erittäin hyödyllisiä myös ohjaajille. Nämä ohjeet liittyvät portfolion
käyttämiseen englannin kielellä, englanninkielisissä maissa. On suositeltavaa tarkistaa jokaista kieltä ja EU:n jäsenvaltiota koskevat Europass-ohjeet osoitteesta
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templatesinstructions.
 Tulosta tarvittava määrä sivuja osioista 2–6 ja jaa ne naisille niin, että he voivat vapaasti
tehdä niin monta luonnosta kuin on tarpeen.
 Kuten Forward-kyselylomakkeessa, maahanmuuttajanaiset voivat halutessaan täyttää
Forward-kompetenssiportfolion omalla äidinkielellään, jos he eivät osaa nykyisen asuinmaan kieltä kovin sujuvasti. Niinpä kumppanit ovat kääntäneet lomakkeen seitsemälle eri
kielelle (englanniksi, suomeksi, saksaksi, italiaksi, liettuaksi, romaniaksi ja espanjaksi). On
hyvä ottaa huomioon, että käännösprosessin aikana on voitu tehdä muokkauksia, jotta
portfolio sopisi paremmin paikallisiin olosuhteisiin. Kaikki versiot ovat saatavilla hankkeen
www-sivustolla.
 Muistathan, että kompetenssiportfolio ei ole ansioluettelo, jota voitaisiin käyttää sellaisenaan työnhaussa ja lähettää työnantajille. Se on itsetutkiskeluun tarkoitettu apuväline,
jonka avulla naiset voivat tunnistaa ja kerätä yhteen paikkaan kaiken kokemuksensa ja
osaamisensa sekä niitä tukevat asiakirjatodisteet. Tämän prosessin jälkeen ansioluettelon
kirjoittaminen tiettyä työpaikkaa varten edellyttää vain kyseiseen työpaikkaan sopivien
portfolion osa-alueiden valitsemista ja mukauttamista. Yksilöllisistä portfolioista voi olla
paljon hyötyä esimerkiksi työnhakuun keskittyvissä työpajoissa.
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Forward-kompetenssiportfolion rakenne
Forward-kompetenssiportfolion mallipohja mukailee Europassin rakennetta, mutta siihen on
tehty joitakin muutoksia maahanmuuttajanaisille ominaisten kokemusten vuoksi.
Forward-kompetenssiportfoliossa on seuraavat osat:
 Osa 1. Henkilötiedot
 Osa 2. Kokemus (ei pelkästään palkallisesta vaan myös palkattomasta työstä, esimerkiksi
hoitotehtävistä, yhteisötoiminnasta tai jopa itse maahanmuuttoprosessista).
 Osa 3. Koulutus
 Osa 4. Kompetenssit Koulutuksessa, työssä ja arkielämässä hankittujen taitojen ja kompetenssien yksityiskohtainen luettelo, joka on mukautettu Forward-mallin osaamislähtöiseen
luokitteluun sopivaksi (peruskompetenssit, henkilökohtaiset kompetenssit, sosiaaliset
kompetenssit ja metakompetenssit) ja josta käy ilmi kunkin kompetenssin alkuperä.
 Osa 5. Kielipassi Kuvaus kielitaidoista (äidinkieli, nykyisen asuinmaan kieli ja muut kielet)
Europass-kielipassin rakenteen pohjalta.
 Osa 6. Todistukset Taulukkomuotoinen luettelo kompetensseja koskevista todistusasiakirjoista.
 Osa 7. Lisätiedot
 Osa 8. Liitteet
Ohjaaja voi vapaasti muuttaa portfolion rakennetta ja osioita, jotta ne vastaisivat paremmin
paikallisten työmarkkinoiden tai kyseessä olevan henkilön tarpeisiin. Jos henkilöllä on esimerkiksi vain vähän elämänkokemusta tai työkokemusta, koulutusosio kannattaa sijoittaa alkuun.
Aina portfolioon ei myöskään kannata kerätä aivan kaikkea kokemusta tai osaamista. Ohjaajan
tulisi rohkaista naisia analysoimaan omia päämääriään ja asettamalla niiden perusteella olennaiset tiedot tärkeysjärjestykseen.

Erityisohjeet osioihin 2 (kokemus) ja 3 (koulutus)
Maahanmuuttajanaiset saattavat keskittyä vain nykyisessä asuinmaassaan saamaansa työkokemukseen ja koulutukseen. Heitä tulisi kuitenkin rohkaista miettimään kaikkea kokemustaan
jatkumona, johon kuuluu myös itse maahanmuuttoprosessi.
Ohjaajan tulisi tukea naisia niin, että tiedon esitystapa vastaa paikallisten työmarkkinoiden
tarpeisiin.
Koulutuskurssien kansainvälisten vastineiden määrittäminen voi olla haastavaa. Ohjaajan kannattaa tutustua Unescon laatimaan kansainväliseen koulutusluokitukseen (ISCED, International
Standard Classification of Education): http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/isced97en.pdf
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Erityisohjeet osioon 4 (kompetenssit)
Tässä osiossa keskitytään elämän ja työuran aikana hankittuihin taitoihin ja kompetensseihin,
joita ei ole välttämättä varmennettu virallisilla todistuksilla. Toisin sanoen tarkoituksena on
antaa yleiskuva sellaisista taidoista ja kompetensseista, jotka on hankittu joko koulutuksen tai
epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen kautta (työhön, vapaa-aikaan ja perheeseen liittyvän
toiminnan aikana). Näihin sisältyy luonnollisesti myös maahanmuuttoprosessi eri vaiheineen
(lähtö, matka ja asettuminen uuteen ympäristöön).
Otsikot kuvaavat Forward-luokituksen kompetenssien eri tyyppejä. Apuna kannattaa käyttää
täydellistä luetteloa ja määritelmiä:
 Peruskompetenssit (ei sisällä kieli- ja viestintätaitoja, jotka kuuluvat portfolion seuraavaan osioon)
 Henkilökohtaiset kompetenssit
 Sosiaaliset kompetenssit
 Metakompetenssit
Forward-käsikirjassa ja -työkaluissa on hyödyllistä materiaalia, joka auttaa sekä ohjaajia että
maahanmuuttajanaisia tunnistamaan kompetensseja. Ohjaajille hyödyllisiä ohjeita on alaluvussa 4.2 (”Kompetenssien tunnistaminen naisten tarkkailun yhteydessä”) ja Forward-työkaluissa,
kun taas naiset voivat kokea portfoliotaan valmistellessaan hyödylliseksi esimerkiksi kompetenssien oppimispäiväkirjan.
Kompetenssitaulukoiden oikeanpuoleinen sarake on naisille tarkoitettu tila, jossa he voivat
kertoa, missä yhteydessä kukin kompetenssi on hankittu – eli mitkä paikat ja toiminnat johtivat
kunkin kompetenssin kehittymiseen.
Osallistujia tulisi rohkaista analysoimaan omia kokemuksiaan, jotta heidän kompetenssinsa
tulisivat esiin. Kaikki kompetenssit eivät kuitenkaan ole naisille olennaisia, ja kohtia voidaan
jättää tyhjäksi, jos ei ole mitään huomion arvoista sanottavaa.

Erityisohjeet osioon 5 (kielipassi)
Tämä osio perustuu Europass-kielipassin rakenteeseen. Naisia pyydetään täyttämään seuraavat tiedot jokaisesta osaamastaan kielestä:
 Kielen nimi
 Oma arvio kielitaidoista eli itsearviointilomake erilaisista kieleen liittyvistä taidoista
(kuullun ymmärtäminen, luetun ymmärtäminen, suullinen vuorovaikutus, puheen
tuottaminen ja kirjoittaminen) CEFR-viitekehyksen (kieliä koskeva yhteinen eurooppalainen viitekehys) mukaisesti. Yksityiskohtaisempaa tietoa on monisteessa ”Kielitaidon
itsearviointi”
 Kielitaidoista saadut viralliset todistukset
 Kielen käyttöön liittyvä kokemus. Tähän osioon voi kirjata kaikentyyppiset, aiemmat tai
yhä jatkuvat, kielen kehitykseen liittyvät kokemukset niin koti- kuin nykyisessä asuinmaassakin. Kuten kompetensseja koskevassa osiossa 4, myös tässä voidaan kertoa,
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missä yhteydessä kukin kompetenssi on hankittu – eli mitkä paikat ja toiminnat johtivat kunkin kompetenssin kehittymiseen
Naisia tulisi rohkaista kertomaan kaikesta kielipääomastaan, johon sisältyy myös nykyisen
asuinmaan kielen taidot.
Huomioon tulisi ottaa myös kotimaassa ja maahanmuuttokokemuksen aikana hankittu kokemus.

Erityisohjeet osioon 6 (todistukset)
Tässä osiossa on luettelo asiakirjoista, jotka todistavat tietyn kompetenssin olemassaolon ja
yhdistetään portfolioon liitteinä.
Jokaisesta todistuksesta tulisi mainita asiakirjan nimi ja antaa lyhyt kuvaus sen sisällöstä ja
siihen liittyvistä kompetensseista.

Erityisohjeet osioon 7 (lisätiedot)
Tässä osiossa voidaan antaa olennaisia lisätietoja. Lisätiedot vaihtelevat henkilön mukaan,
mutta niitä voivat olla esimerkiksi muut todistukset, ajokorttitiedot, julkaisut tai tutkimukset
sekä ammattijärjestöjen jäsenyydet.

Yleissuosituksia sähköisen version (tiedoston) laatimiseen:
 Ehdotettu fontti ja asettelu tulisi säilyttää.
 Vasemmanpuoleisen sarakkeen sanamuotoja ei tulisi muuttaa.
 Kokonaisten virkkeiden alleviivausta, lihavointia ja isoilla kirjaimilla kirjoittamista tulee
välttää, sillä se vaikuttaa asiakirjan luettavuuteen.
 Yhden otsikon alla olevia tietoja (esim. luetteloa käydyistä kursseista) ei tulisi jakaa kahdelle sivulle. Tällaisessa tilanteessa kannattaa mieluummin käyttää tekstinkäsittelyohjelman
sivunvaihtotoimintoa.
 Otsikoiden järjestystä voi vaihtaa käyttämällä tekstinkäsittelyohjelman kopiointi- ja liittämistoimintoja.
 Otsikon (esim. kokonaisen kompetenssin, jos sitä koskevaa tietoa ei ole saatavilla) voi poistaa käyttämällä tekstinkäsittelyohjelman leikkaamistoimintoa.
 Mistä tahansa taulukosta voi tehdä niin monta kopiota kuin on tarpeen käyttämällä tekstinkäsittelyohjelman kopiointi- ja liittämistoimintoja.
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4.6. Maahanmuuttajanaisten virallisen, epävirallisen ja arkioppimisen validoinnin edistäminen
Maria Toia, IREA
Laura Sales Gutiérrez ja Mar Camarasa i Casals, Surt Women’s Foundation

Kompetenssien validointi: miksi ja miten?
Kuten hankkeen käsitteellisessä viitekehyksessä (ks. alaluku 2.1) on kerrottu, oppimistulosten
validoinnissa on kyse siitä, että toimivaltainen elin vahvistaa, että henkilön virallisen, epävirallisen tai arkioppimisen ympäristössä hankkimat tiedot, taidot ja/tai kompetenssit on arvioitu
ennalta määritettyjen kriteerien mukaisesti ja vastaavat validointivaatimuksia. Validointi johtaa tyypillisesti sertifiointiin.
Tämän luvun tarkoituksena on auttaa ohjaajia tukemaan maahanmuuttajanaisia virallisen,
epävirallisen ja arkioppimisen ympäristöissä hankkimiensa taitojen, tietojen ja kokemuksen
validoinnin ja sertifioinnin järjestämisessä. On tärkeää, että kaikki arvokkaat ja hyödylliset
kompetenssit voidaan tunnustaa ja virallistaa, sillä se on tehokas tapa edistää sosiaalista osallisuutta ja työmarkkinoille pääsyä.
Maahanmuuttajat ja pakolaiset ovat merkittävä validoinnin kohderyhmä, sillä he ovat usein
hankkineet kotimaassaan taitoja ja kompetensseja, joita ei tunnusteta riittävästi vastaanottavassa maassa, mikä taas hankaloittaa heidän pääsyään työmarkkinoille. Maahanmuuttajanaiset kärsivät tunnustuksen puutteesta kaksin verroin, sillä naisten esimerkiksi naisvaltaisissa
palkattomissa hoitotehtävissä hankkimat kompetenssit jäävät yhteiskunnassa helposti vaille
riittävää tunnustusta.
Lisäksi maahanmuuttajien voi olla vaikea saada täyttä tunnustusta virallisille tutkinnoilleen
nykyisessä asuinmaassa (Duchemin, Hawley, 2010). Tämä on vakava ongelma monille – etenkin korkeakoulun käyneille – maahanmuuttajille, sillä tunnustuksen puute vahvistaa nykyistä
suuntausta, johon kuuluu vajaatyöllisyys pienipalkkaisissa töissä.
Ohjaajien tulisi tuntea perusteellisesti käytettävissä olevat menettelyt ja resurssit, joilla maahanmuuttajanaisten kotimaissaan hankkimia virallisia tutkintoja voidaan tunnustaa, ja heidän
tulisi tukea maahanmuuttajia tunnustuksen saamisessa. Tämä ei kuitenkaan aina ole kaikkein
tehokkain menettely monestakaan syystä. Forward-hankkeen aikana tehdyssä tutkimustyössä
selvisi, että pitkät, uuvuttavat ja kalliit menettelyt, joilla pyritään virallisten tutkintojen tunnustamiseen, voivat itse asiassa haitata naisten lyhyen aikavälin tavoitteita työhön tai koulutusohjelmiin pääsystä. Tästäkin syystä kompetenssien validointi – kuuluipa siihen sitten virallinen
tunnustus tai ei – on kokeilemisen arvoinen tapa edistää maahanmuuttajanaisten sosiaalista
osallisuutta ja työmarkkinoille pääsyä. Forward-hankkeessa on osittain pyritty toteuttamaan
tätä ajatusta niin, että ulkopuolisten asiantuntijoiden paneeli tunnustaa ja validoi maahanmuuttajanaisten kompetensseja epävirallisesti.
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Maahanmuuttajanaisten kompetenssien validoinnilla on useita suoria ja epäsuoria hyötyjä:
 Osallistujien motivointi validointitilaisuuksien hyödyntämiseen voi edistää elinikäistä oppimista, työllisyyttä tai yksinkertaisesti ”pehmeämpää” lopputulosta, kuten parempaa itsetietoisuutta ja itsetuntoa (Duchemin, Hawley, 2010)
 Hankittujen kompetenssien validointi auttaa sosiaalisesti syrjäytyneitä pääsemään takaisin
työmarkkinoille ja koko yhteiskuntaan (Otero, McCoshan, Junge, 2005)
 Aiemmasta koulutuksesta ja/tai työstä saatujen kompetenssien tunnistaminen ja validoiminen voivat auttaa ehkäisemään maahanmuuttajien ja pakolaisten kokemaa rasismia ja
syrjintää (Euroopan komissio, 2009)
 Epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen seurauksena saatujen oppimistulosten tunnustamisesta tulee käyttökelpoinen tapa edistää integroitumista yhteiskuntaan ja työmarkkinoille etenkin silloin, kun tunnustusmenettely voidaan toteuttaa suhteellisen lyhyessä
ajassa (Werquin, 2010)
 Työllistyminen on keskeinen osa onnistunutta kotoutumista (Match, 2011)

Validointiprosessin vaiheet: Euroopassa käytettävät erilaiset lähestymistavat
Kuten hankkeen käsitteellisessä viitekehyksessä (ks. luku 2) on kuvattu, validointiprosessin
menettelyt ja vaiheet vaihtelevat eri maissa riippuen virallisesta sääntelystä sekä validointi- ja
sertifiointiprosessiin osallistuvista toimielimistä ja niiden vastuista. Joissain maissa (mm. Romaniassa) koko validointi- ja sertifiointiprosessin hoitaa osaamisen arviointiin ja sertifiointiin
erikoistunut keskus, kun taas joissakin maissa (mm. Ranskassa ja Alankomaissa) sertifiointi on
ulkopuolisten toimielinten vastuulla. Tästä johtuen prosessin vaiheet voivat vaihdella.
Myös validointiin osallistuvien toimijoiden roolit ovat erilaisia. Joissakin maissa ammatinvalinnanohjaaja tai osaamisen arvioija voi auttaa asiakasta vain tiedonannon, tunnistamisen ja dokumentoinnin alkuvaiheessa/-vaiheissa, kun taas joissakin maissa hän voi hoitaa koko validointiprosessin ja ulkopuoliselle toimielimelle jää vain sertifiointi (Sava & Crasovan, 2013).
Erilaiset toimijat erottavat validointi- ja sertifiointiprosessista kolme tai neljä vaihetta sen mukaan, miten paljon painoarvoa annetaan prosessin jatkumon ja toimintalogiikan eri osille. Esimerkiksi Cedefop ja Euroopan neuvosto (2012) erottavat neljä vaihetta: (1) tunnistaminen, (2)
dokumentointi, (3) virallinen arviointi ja (4) tunnustaminen, joka johtaa sertifiointiin (Euroopan
neuvosto, 2012, s. 17).
OECD (Werquin, 2010, s. 8) määrittelee asian seuraavasti: ”Ensimmäinen vaihe on tunnistaminen ja dokumentointi – tunnistetaan se, mitä henkilö tietää tai osaa, ja useimmiten myös kirjataan se ylös. Tämä on henkilökohtainen vaihe, johon on mahdollisesti tarjolla ohjausta. Toinen
vaihe on tietämyksen tai osaamisen todentaminen. Tämä voi olla henkilökohtainen itsearviointivaihe (voi joskus sisältää myös palautetta), mutta merkittävän virallistamisen yhteydessä
voidaan kääntyä myös ulkopuolisen arvioijan puoleen. Kolmas vaihe on validointi – varmistetaan se, että henkilön tietämys tai osaaminen täyttää tietyt vaatimukset, viitekohdat tai standardit. Tässä vaiheessa suoritustaso on vakio ja edellyttää ulkopuolisen toimijan osallistumista.
Neljäs vaihe on sertifiointi – todetaan, että henkilön tietämys tai osaaminen täyttää tietyt vaatimukset, ja myönnetään tämän todistava asiakirja. Tähän tarvitaan täysivaltainen viranomai-
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nen, joka sertifioi suorituksen ja mahdollisesti sen tason. Viimeinen vaihe on sosiaalinen tunnustus – saadaan yhteiskunta hyväksymään tietämyksen tai osaamisen merkit. Tunnustusprosessin avulla voi olla mahdollista saada täysin vastaavat pätevyydet kuin virallisia oppimiskanavia pitkin.”
EU:n tasolla neuvoston päätelmät epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen yhteisistä eurooppalaisista tunnistamis- ja tunnustamisperiaatteista (2004) sekä epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen validointia koskevat eurooppalaiset suuntaviivat (2008) ovat aloittaneet validointiprosessien valtavirtaistamisen Euroopassa. Vuodesta 2004 näitä periaatteita (ks. tiivistelmä
alaluvusta 2.1) on käytetty eri maissa kansallisten kehitystoimenpiteiden perusteina. Lisäksi
tulisi ottaa huomioon, että osa nykyisistä menettelyistä on tarkoitettu ainoastaan oman maan
kansalaisille tai EU:n kansalaisille – ei siis maahanmuuttajille.

Miten Forward-hankkeen avulla voidaan edistää maahanmuuttajanaisten kompetenssien validointia EU:n jäsenvaltioissa?
Validointi- ja sertifiointiprosessin erilaisista luokituksista ja vaihejaotteluista johtuen on mahdotonta laatia viitekehystä, joka olisi täysin käyttökelpoinen kaikissa maissa. Forwardhankkeessa on kuitenkin keskitytty edistämään maahanmuuttajanaisten kompetenssien validointia, lisäämään päättäjien ja virkamiesten tietoisuutta, ajamaan validointiprosessien toteutusta maissa, joissa niitä ei vielä ole, ja yhdistämään niitä, saattamaan ne täyteen toimintakuntoon ja tuomaan ne maahanmuuttajien saataville muissa maissa. Näiden lisäksi Forwardhankkeella ja siihen liittyvillä materiaaleilla on pyritty edistämään maahanmuuttajanaisten
kompetenssien yleistä sosiaalista tunnustusta ja ulkopuolisen asiantuntijapaneelin hoitamaa
epävirallista (sanallista) validointia.
Forward-materiaaleihin sisältyy myös eurooppalainen ulottuvuus, joka voidaan integroida
nykyisiin tai tuleviin validointimenettelyihin:
 Forward-kompetenssien luetteloon ja niiden määritelmiin sisältyvät EU:n viitekehyksessä
määritellyt taidot
 Forward-kompetenssiportfolio perustuu Europass-ansioluettelon ja -kielipassin viitekehykseen, rakenteeseen ja käsitteisiin
Forward-menetelmässä käytetään portfoliota eli asiakirjojen kokoelmaa, johon sisältyy olennaisia todisteita tiettyjen kompetenssien olemassaolosta. Tätä arviointimenetelmää suositellaan epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen validointiin epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen validointia koskevissa eurooppalaisissa suuntaviivoissa. Portfolio on järjestelmällinen
kokoelma materiaaleja, joilla esitellään ja näytetään toteen kokemuksen kautta hankittuja
taitoja ja tietoja. Portfoliota pidetään ”erityisen merkittävänä epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen validoinnin kannalta, koska sen avulla henkilö voi osallistua aktiivisesti todisteiden
keräämiseen, ja siinä yhdistyvät erilaiset lähestymistavat, jotka vahvistavat prosessin yleistä
validiteettia” (Cedefop, 2009).
Forward-lähestysmistavan kanssa samoilla linjoilla ovat neuvoston päätelmät epävirallisen
oppimisen ja arkioppimisen yhteisistä eurooppalaisista tunnistamis- ja tunnustamisperiaatteis-
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ta ja myöhemmin laadittu epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen validointia koskevat eurooppalaiset suuntaviivat. Osa näistä periaatteista kuuluu myös Forward-mallin keskeiseen
sisältöön, ja niinpä Forward-mallia toteuttavien ammattilaisten tulisi ottaa ne huomioon:
 Maahanmuuttajanainen on validointiprosessin keskiössä
 Prosessiin ryhtymisen tulee olla vapaaehtoista
 Maahanmuuttajanaisen yksityisyyttä tulee kunnioittaa
 Palvelun tasavertainen saatavuus ja sen käyttäjien reilu kohtelu tulee taata

Validointiprosessin edistäminen
Validointiprosessi edellyttää ohjausta, jota mukautetaan ohjattavan henkilön tarpeisiin. Siihen
kuuluu tiedon tuottaminen ja jakaminen, mahdollisten hakijoiden motivointi sekä yksilöllisen
neuvonnan ja tuen tarjoaminen koko prosessin ajan aina opitun tunnistamisesta sertifiointiin.
Prosessi voi kestää kuukausia.
Validointi voi olla monimutkainen ja vaikea prosessi, ja se edellyttää ohjaajilta tiettyjä taitoja,
joiden avulla he saavat maahanmuuttajanaisilta olennaiset tiedot. Jotta validointiohjaajat osaisivat käyttää Forward-mallia ja antaa maahanmuuttajanaisille oikeanlaisia neuvoja ja tukea,
suosittelemme heille osaamisen vähimmäistasoa (ks. alaluku 4.1 kouluttajien osaamistaustasta ja alaluku 4.2 kompetenssien tunnistamisesta).
Validointiohjaajien koulutus- ja pätevyystasot vaihtelevat huomattavasti eri puolilla Eurooppaa, ja tällä hetkellä monissa maissa ei ole minkäänlaista tunnustettua vähimmäisvaatimusta
ihmisille, jotka validoivat toisten kompetensseja. Tämän epäkohdan valossa Forward-malli on
tarkoitettu ammattilaisille, joilla on riittävästi kokemusta laadukkaan palvelun toimittamiseen.
Validointiprosessiin osallistuu useita erilaisia ammattilaisia. Kaksi keskeistä toimijatyyppiä ovat
neuvojat ja arvioijat:
 Neuvojat osallistuvat koko validointiprosessiin, ja heillä tulisi olla muun muassa kattava
koulutusjärjestelmän ja validointiprosessin tuntemus sekä työmarkkinoiden ymmärrys. Tähän sisältyy myös luettelo asiantuntijoista, joihin voi ottaa yhteyttä teknisissä kysymyksissä.
 Arvioijat etsivät ja arvioivat todisteita yksilön oppimisesta ja harkitsevat, mikä täyttää tietyt vaatimukset ja mikä ei. Heidän tulee tuntea validointia koskevat standardit ja arviointimenetelmät. Heillä ei tulisi olla mitään henkilökohtaista kiinnostusta validoinnin lopputulosta kohtaan, jotta puolueettomuus säilyisi ja he pystyisivät herättämään luottamusta ja
luomaan hakijoille oikeanlaisen psykologisen asetelman.
Tämän kappaleen ohjeet pätevät erityisesti neuvojiin validointiprosessin ohjaajina, ei niinkään
arvioijiin.
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Validointiprosessin aikana mahdollisesti tarvittavat tiedot
Seuraava taulukko voi auttaa ohjaajia ymmärtämään, minkä tyyppistä tietoa ja tukea maahanmuuttajanaiset saattavat tarvita validointiprosessin eri vaiheissa (Cedefop, 2009).

Ennen
ratkaisun tekemistä





Lisäarvo
Odotettavissa olevat asiat
Noudatettavat standardit
Oppimistuloksista vaadittavan näytön muoto
 Validoinnin aikataulu
 Kustannukset
 Menettely

Validointiprosessin
aikana

Validointi- tai sertifiointiprosessin jälkeen

 Oppimistuloksista vaadit-  Mahdolliset pätevyyksitavan näytön muoto
en täydentämistavat
 Näytön riittävyys
 Laatu ja standardit
 Näytön esittäminen
 Arviointi ja paras tapa
lähestyä prosessia
 Tarjolla oleva tuki
 Valitusmenettely

Mukailtu lähteestä: Cedefop (2009). Epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen validointia koskevat eurooppalaiset suuntaviivat. Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto.
Maahanmuuttajanaiset saattavat myös kohdata erilaisia valintatilanteita hankkeen eri vaiheissa. Niistä tietäminen auttaa neuvojia tukemaan naisia riittävällä tavalla kussakin vaiheessa.
Seuraavalla sivulla olevasta taulukosta voi olla apua (Cedefop, 2009).
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Validointiprosessin aikaiset valintatilanteet
Validoinnin vaihe
Saatavuus
ja motivaatio

Tehtävä valinta

Huomiot

Pitäisikö aiemmin opittua ryhtyä
pohtimaan vakavissaan? Onko
validointitilaisuuksia tarjolla ja
ovatko ne sopivia?

Prosessin aloittamiseen tarvittava motivaatio on tärkeä tässä
vaiheessa. Henkilökohtaiset syyt
voivat liittyä itsetunnon kohottamiseen tai taloudellisiin asioihin, kuten uuden työpaikan
hankkimiseen tai viralliseen
oppimisohjelmaan pääsemiseen
hakuprosessin kautta. Joskus
työnantajat voivat ohjata kohti
validointia tekemällä muutoksia
työkäytäntöihin ja tarjoamalla
uusia mahdollisuuksia, jotka
edellyttävät näyttöä osaamisesta.
Tässä vaiheessa on tärkeää se,
miten paljon naisia voimaannutetaan hallitsemaan omaa osallistumistaan validointiin ja miten
suureksi he kokevat voimaantumisensa.

Aloittaminen

Aiemmin opittujen tietojen ja
taitojen tunnistaminen pääpiirteittäin.

Täsmällinen, oikea-aikainen ja
saatavilla oleva tieto, neuvonta
ja ohjaus ovat kriittisen tärkeitä
edellytyksiä päätökselle edetä
dokumentointiprosessissa. Yhtä
tärkeää päätöksen kannalta on
täydentävän opiskelun aloittaminen.

Esidokumentointi

Miten dokumentointiprosessin
edellytyksistä saa tietoa?

Tunnistamisen lähtökohtana on
virallisen tutkinnon tai työpaikan
edellyttämä taso.

Pitäisikö edetä dokumentointiin?

Dokumentointi

Miten näytön kerääminen ja
kartoitus sujuvat parhaiten?
Mikä katsotaan riittäväksi näytöksi?
Mitä tehdä, jos näyttö ei ole
riittävää jossakin asiassa?
Pitäisikö aineisto toimittaa validoitavaksi?

Yksilön näkökulmasta tämä on
validointiprosessin olennaisin
osa. Prosessin aikana ilmenevistä (sisältöä ja dokumentointiprosessia koskevista) kysymyksistä on hyvä keskustella asiantuntevien neuvojien kanssa.
Päätös näytön riittävyydestä
perustuu näihin keskusteluihin.
Lisäoppimisen tarve käy selville
dokumentoinnin aikana.
Myös siihen tarvitaan neuvontaa.
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Epävirallinen tunnustus

Pitäisikö kompetenssien dokumentoidusta näytöstä hyväksyä
tai hakea epävirallinen tunnustus?

Joskus tällainen tunnustus annetaan automaattisesti, esimerkiksi yrityksessä osana suoritusten
arviointiohjelmaa. Muussa tapauksessa dokumentoitua näyttöä voi olla mahdollista käyttää
tavoiteltaessa ylennystä tai
opiskelupaikkaa.

Oppimisen täydentäminen

Onko koulutuksen täydentäminen tarpeen ja miten se tulee
järjestää oppimiskokemusten
saamiseksi?

Lisäoppimisen tarvetta saattaa
syntyä silloin, kun standardeja
käytetään dokumentointiin
(aukkoja oppimisessa) tai tulee
tarve osoittaa hiljattain hankittua ja ajan tasalla olevaa tietoa
tutulta aihealueelta. Oppiminen
onnistuu parhaiten hankkimalla
erityyppistä työkokemusta tai
osallistumalla viralliseen koulutusohjelmaan.

Aineiston toimittaminen

Täyttääkö näyttö validointistandardien edellytykset? Miten voi
valmistautua haastattelukysymyksiin ja riippumattomaan
arviointiin?

Riippumaton neuvonta on tarpeen näytön riittävyyteen ja sen
suulliseen tukemiseen liittyvissä
asioissa.

Validointi

Miten validoinnin erilaisia mahdollisia lopputuloksia voi ymmärtää ja käyttää?

Mahdollisia lopputuloksia ovat
opintosuoritusten, osittaisen
tutkinnon ja täyden tutkinnon
myöntäminen. Kukin vaihtoehto
voi olla hyödyllinen eri tilanteissa.

Sertifiointi

Pitäisikö sertifiointia hakea?

Sertifioinnin tuomasta lisäarvosta on hyvä antaa neuvoja.

Pätevyyksien täydentäminen

Pitäisikö oppimisen ja sertifioinnin saralla ryhtyä lisätoimenpiteisiin?

Tiedetään, että tunnustuksen
saaminen herättää usein halun
oppia lisää ja hankkia lisää pätevyyksiä.

validoitavaksi

Lähde: Cedefop (2009). Epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen validointia koskevat eurooppalaiset
suuntaviivat. Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto, s. 51–52.
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Oppimiskokonaisuuksien valinta arviointia varten
Maahanmuuttajanaisten monenlaiset kokemukset saattavat johtaa pitkään luetteloon erityyppisistä oppimiskokonaisuuksista. Voi olla tarpeen käyttää tiettyjä kriteerejä, joiden avulla voi
valita kaikkein olennaisimmat oppimiskokonaisuudet portfolioon.
Kriteerit vaihtelevat kyseessä olevan henkilön ja hänen (ammatillisten) integroitumistavoitteidensa mukaan. Yleisenä ohjenuorana voidaan kuitenkin pitää kriteerejä, joita suositellaan
epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen validointia koskevissa eurooppalaisissa suuntaviivoissa, sillä niistä voi olla hyötyä ohjaajille portfolion laatimisen tukemisessa:






arvioitavien tietojen, taitojen ja kompetenssien laajuus
tarvittavan oppimisen syvyys
tietojen, taitojen ja kompetenssien ajankohtaisuus tai hankkimisesta kulunut aika
arvioijalle toimitetun tiedon riittävyys päätöstä varten
näytön autenttisuus eli varmuus siitä, että kyseessä ovat hakijan omat oppimistulokset

Muita suosituksia ohjaajille
Kun maahanmuuttajanaisen kanssa päätetään aloittaa validointiprosessi, tulee pohtia useita
asioita, jotka auttavat ohjaajaa maksimoimaan prosessista saatavan hyödyn:
 Maahanmuuttajanainen tulee kohdata turvallisessa ja rauhallisessa ympäristössä. Rauhallinen tila on tarpeen, jotta nainen voi vapaasti puhua toisinaan hyvinkin henkilökohtaisista
asioista.
 Maahanmuuttajanaisen mahdolliset muut tarpeet tulee selvittää. Onko hänellä esimerkiksi
jokin fyysinen haitta, joka edellyttää muutoksia? Onko kokoushuoneeseen helppo päästä?
Naisen mahdolliset viestintä- ja oppimistarpeet tulee arvioida ja varmistaa, että hänelle
toimitetut viestit ja tiedot vastaavat hänen tarpeitaan. Esimerkiksi dysleksiaa sairastavalle
naiselle voidaan laatia kirjallinen materiaali niin, että hän voi käyttää sitä tehokkaasti
(esim. värillisellä paperilla). Maahanmuuttajanaisten tapauksessa kieliasioihin tulee kiinnittää erityishuomiota, sillä ne voivat vaikuttaa viestintään merkittävästi. Mikäli mahdollista,
tulisi valita maahanmuuttajanaisen äidinkieltä puhuva ohjaaja, ja tulkeistakin voi olla paljon apua.
 Maahanmuuttajanaisten kanssa laaditaan toimintasuunnitelmat. Tarvitaan täydellinen
selvitys validointiprosessin sisällöstä. Naisten tulee tietää tarkalleen, mitä heiltä odotetaan, miten pitkään prosessi luultavasti kestää ja tarvitseeko heidän kirjoittaa jotain. Ennen
kaikkea heidän tulee tietää, miksi prosessista on heille hyötyä. Ensimmäisessä tapaamisessa selvitetään naisen tarpeet ja sovitaan tavoitteista (esim. paluusta työelämään tietyn
ajanjakson kuluessa). On tärkeää, että nainen ymmärtää prosessin tuomat hyödyt: se auttaa häntä tuntemaan olonsa mukavaksi ja pysymään sitoutuneena ja innostuneena.
 Maahanmuuttajanaiselle tulee vakuuttaa, että kaikki hänen antamansa tiedot ovat luottamuksellisia ja salassa pidettäviä. Luonnollisesti suuren osan portfolioon tulevasta tiedosta täytyy olla yksityiskohtaista, mutta tämä tulee aina tarkistaa naiselta. Tapaamisten aikana nainen saattaa paljastaa itsestään hyvinkin henkilökohtaisia asioita, ja ohjaajan tulee
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aina pyytää asiakkaaltaan suostumus ennen henkilökohtaisten tietojen luovuttamista kolmannelle osapuolelle.
 Ennen prosessin aloittamista voi olla hyödyllistä järjestää maahanmuuttajanaisen kanssa
aloitustapaaminen, jossa luodaan pohja yhteisymmärrykselle ja hyvälle työsuhteelle. Apuna voidaan käyttää yksilöllisiä Forward-haastattelutyökaluja. Luottamus on tärkeä osa prosessia, ja epävirallinen johdantotapaaminen voi olla myös hyvä tapa tutustua naiseen ja
antaa hänelle aikaa tottua ohjaajalle puhumiseen. (D’Arcy & Daley, 2013)
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